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- WEBCAST TRANSCRIPT STARTS - 

 

 

Operator:  This is Conference # 9296215 

 

Operator:  Thank you all for standing by, ladies and gentlemen, and welcome to today's AUB 

Year-End 2018 Conference Call.     

 

  I would now like to hand the call over to your speaker, Mr. Chiro Ghosh.  Thank you, 

please go ahead. 

 

Chiro Ghosh: Greetings Ladies and gentlemen. This is Chiro Ghosh from SICO and I would like to 

welcome you all to the AUB Group's Full Year 2018 results conference call. It is my 

pleasure to host AUB Group’s Senior Management today. We have here with us: 

 Sanjeev Baijal, Deputy Group CEO – Finance & Strategic Development   

 Keith Gale, Deputy Group CEO – Risk, Legal & Compliance 

 Srinivasan Rathinam – Group Head of Finance  

 Rajeev Gogia – Group Head of Strategic Development 

 Chandramohan Ganapathy - Group Head of Risk Management   

  By now, you should have received the Company’s presentation and earnings release 

and detailed financials for the Full Year, which has been uploaded on the group’s 

website. You can view this on the webcast too. Now without further delay I will hand 

over the call to Sanjeev Baijal to commence the conference Call. Thank you. 

 

Sanjeev Baijal:  I, Sanjeev Baijal, on behalf of the AUB team welcome you all to the investor/analyst 

webcast this afternoon covering the AUB Group consolidated results for the year 

ended 31 December 2018.  

 

At the outset, I shall now provide an opening brief covering the salient features of the 

Bank’s performance:  

 

 Overall the Bank achieved a net profit attributable to its equity shareholders of 

US$ 697.5 million for the year 2018, representing a growth of 12.7% as 

compared to a net profit of US$ 618.7 million in 2017.  
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 The net profit in Q4/2018 was US$ 169.3 million as compared to US$ 150.0 

million in Q4/2017, +12.8 % growth. 

 Growth in net profit contributed by all business segments spread across all 

countries where we operate, a result of the Bank’s well diversified business 

model.  

 Operating income increased from US$ 1,119.4 million to US$ 1,210.6 million in 

2018 (+ 8.1%), driven largely by a rise in net interest income (NII) of 7.3% to 

US$ 940.5 million (2017: US$ 876.5 million). The NII increase was achieved 

through an increase in average interest earning  assets growth besides repricing of 

the loan portfolio complemented by an effective interest rate risk management 

strategy. 

 Operating income in Q4/2018 was US$ 303.5 million as compared to US$ 294.2 

million in Q4/2017 (+3.1%).  

 The continued positive impact of implementation of the disciplined and 

intelligent spending approach and benefits arising from operational efficiencies 

and group synergies resulted in a cost income ratio of 27.1% (2017: 28.8%). 

 The overall cost of risk for 2018 was 0.24% as compared to 0.26% in 2017. This 

is underpinned by solid asset quality levels being sustained with a gross non-

performing loans ratio of 1.9% (31 December 2017: 1.9%).  

 Furthermore, specific provision coverage ratio increased to 85.5% (31 December 

2017: 85.1%). The total provision coverage ratio, inclusive of expected credit 

loss provisioning under IFRS 9 but excluding very significant non-cash 

collaterals available, improved to 214.7% as at 31 December 2018 (31 December 

2017: 154.3%).  

 The resultant Earnings per Share (EPS) was US cents 8.3 for the year ended 31 

December 2018 (2017: US cents 7.4). 

 

I will now proceed to comment on balance-sheet parameters and related operating 

returns: 

 

 The Group’s total assets grew by US$ 2.3 billion (+6.8%) to reach US$ 35.5 

billion by 2018 year-end.  
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 An average loan growth of +3.9% was attained while the average non-trading 

investment portfolio grew by +13.1% as part of an overall strategy to further 

balance-sheet diversification and enhance in-built liquidity sources. 

 Asset growth was funded from an increase in customer deposits (+US$ 1.7 

billion) and through repo borrowings (+US$ 0.6 billion).  

 Equity attributable to the owners of the bank increased by 2.4% to US$ 3.9 

billion in 2018 from (2017: US$ 3.8 billion). 

 Overall improved profitability of the Bank generated a higher Return on Average 

Assets of 2.2% (2017: 2.1%) and a higher Return on Average Tangible Equity of 

20.9% (2017: 19.0%).  

 AUB follows an optimal and diversified approach to regulatory capital base with 

a mix of CET-1; AT-1 and Tier 2 components and reported a total capital 

adequacy ratio of 16.9% as compared to the regulatory minimum capital ratio of 

12.5%. 

                                                                                                                                                                 

AUB’s continued positive core performance is representative of its strong underlying 

fundamentals and the resilience of its diversified business and geographic model.   

 

AUB group’s effective and successful implementation of its diversified business 

model is witnessed with no single country contributing more than circa 20% of 

NPAT.  

 

We have also provided in Appendix I- IV five year trends of operating performance 

and resultant KPIs as a testament of AUB Group’s strong underlying fundamentals. 

 

Regarding potential takeover by KFH, AUB has made necessary public disclosures 

with the last one on 19 February 2019. Upon receipt of necessary regulatory 

approvals the due diligence is expected to commence in March 2019. 

 

I now conclude my opening statement and leave the floor for the Q & A. 
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Chiro Ghosh:  We will wait for a couple of minutes for questions to come in. 

 

First question from Deepak Babu, BNH 

Congratulations on the results. During the last call, it was indicated that CASA deposits 

stood at 36% as on Sep'18. Since then, it appears that CASA deposits have dropped by 

more than 20% QoQ in December. What is the reason for this?  

 

Srinivasan:  Core CASA remains at approximately 30%. Movement in the last quarter merely 

represents temporary fund flows from institutional customers which does not affect our 

stable funds. 

 

Chiro Ghosh:  Another question from Deepak Babu, BNH  

Also, how does this change the NIM outlook for 2019. 

 

Srinivasan:  Temporary movement in CASA doesn’t affect our NIM position. 

 

Chiro Ghosh:  Question from Deepak Babu, BNH of the US$ 1.35bn of purchases of non-trading 

investments in Q418, what proportion are conventional instruments and what proportion 

are sukuks? 

 

Srinivasan:  Sukuk purchases were c.$0.4 Billion while remaining constitute conventional portfolio.  

 

Chiro Ghosh:  Question from Meera Reddy, SICO Bank  

Although the bank’s impaired loans have remain steady at US$ 380mn, but we see it is 

after the write-off of loans close to US$ 167mn. If you can shed some color, from where 

are the NPLs originating? 

 

Keith Gale: NPLs are mainly from Bahrain and Kuwait.  Write offs were 20% lower compared to last 

year and the quantum of write-offs for 2018 is therefore not considered unusual. NPLs 

are lower by US$ 1 Million over 2017 and remain acceptable at 1.9% of gross loans and 

advances.  
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Chiro Ghosh:  Question from Meera Reddy, SICO Bank  

Funding cost has risen sharply in 2018 from 2017, if you can shed some light whether 

you are seeing greater competition or is it just rise in interest rates? 

 

Srinivasan:  Rise in Funding Costs is in sync with increase in market interest rates. 

 

Chiro Ghosh:  Question from Waruna Kumarage, SICO Bank  

Could you explain the slower loan growth in 2018 specifically QoQ decline in Q418? 

 

Keith Gale: QoQ decline in Loans was mainly due to certain large repayments in December 2018 

 

Chiro Ghosh:  Question from Deepak Babu, BNH.  

Is there any commentary you could provide on the reasons for the QoQ decline in Loan 

book by 1.7%? And how do you see the loan book evolving in 2019. 

 

Keith Gale: Prudent Credit growth will continue to be pursued aligned to macro-economic factors. 

 

Chiro Ghosh:  Question from Meera Reddy, SICO Bank  

Egyptian business seems to be growing strong. How are you seeing the borrowing 

demand, NIM outlook and risk from a potential tax on Govt investments? 

 

Keith Gale: We are seeing growth in all sectors of the Egyptian economy. In particular, there is an 

improvement in tourism, increase in FX remittance from Egyptian expatriates, increased 

exports and growth in other sectors. As a result, we expect to see an increase in NIM 

during 2019. 

 

Chiro Ghosh:  Question from Meera Reddy, SICO Bank  

Why are you moving from lending to liquid assets, which we believe is impacting your 

NIMs in Q418. 

 

Srinivasan:  This was part of overall balance sheet management and deployment of liquidity.  
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Chiro Ghosh:    It seems we don’t have any further questions. I would like to thank everyone for the 

participation in this conference call of AUB Group and discussing the Full Year 2018 

financial results. I will now hand over to Sanjeev Baijal f or any closing remarks. 

 

Sanjeev Baijal:  Thank you for participating in the analyst conference call for the year end 2018 and we 

will meet in next conference call.  

 

Operator: Ladies and gentlemen, that concludes our conference for today.  Thank you all for your 

participation.  You may now disconnect your line. 

 

- WEBCAST TRANSCRIPT ENDS - 



۱ 
 

 
 ۲۰۱۸ للسنة المنتھیة فيالمستثمرین  /محضر مؤتمر المحللین  -البنك األھلي المتحدة ش.م.ب 

 
 توقیت المحلي (مملكة البحرین)البعد الظھر ب ۲:۰۰الساعة  ۲۰۱۹ فبرایر ۲۱الخمیس الموافق 

 
 

 المتحدثون من البنك األھلي المتحدة:
 

 االستراتیجي والتطویر المالیة -/ سنجیف بایجال, نائب الرئیس التنفیذي للمجموعة السید .۱
 واالمتثال القانونیة والشؤن المخاطر – للمجموعة التنفیذي الرئیس نائب, غیل كیث/ السید .۲
 المالیة مجموعة رئیس, راثینام سرینیفاسان/ السید .۳
 للمجموعة االستراتیجي التطویر رئیس, جوجیا راجیف/ السید .٤
 للمجموعة ادارة المخاطر رئیس, جندراموھان قنباتي /السید .٥

 
 :الُمحاور

 
 بنك سیكو, المالیة المؤسسات - أول باحث, جوش شیرو

 
 الحضور:

 
 

 
 

  

 ةالمؤسس االسم
 بنك سیكو سمیة الجزیري

 بنك سیكو وارونا كوماراجي
 بنك سیكو میرا ریدي
 البحرین الوطنیة القابضة دیباك بابو

 دیسیمل بوینت انالیتكس أونكار جمھایل
 دیسیمل بوینت انالیتكس كارامتشاداني دوشیانت

 دیسیمل بوینت انالیتكس نیراف مارو
 ھیئة أبوظبي لالستثمار أندریا نانیني

 ھیئة أبوظبي لالستثمار أحمد الدھیري
 مباشر بدور الراعي
 شركة قطر للتأمین بیجوي جوي

 قطر للتأمینشركة  ھیال رومدھاني
 أن بي كیھ كابیتال وناثنیسففیكرام 



۲ 
 

 - مؤتمرالمحضر - 
 

 ۹۲۹٦۲۱٥ھذا المؤتمر رقم  :الُمشِغل
 

 .۲۰۱۸عام لالسیدات والسادة، نشكركم لحضوركم ونُرحب بكم في ھذا المؤتمر للبنك األھلي المتحد  :الُمشغِّل
 

 واآلن أنتقل لُمضیفكم الیوم، شیرو جوش، تفضل سیدي
 

ھذا  ، وأود أن أحییكم جمیًعا فيبنك یر. ھذا شیرو جوش یحییكم من سیكوالسیدات والسادة، مساء الخ شیرو جوش:
 .۲۰۱۸لعام مجموعة البنك األھلي المتحد الستعراض النتائج المالیة ل مؤتمرال

 
 :ویسرني استضافة اإلدارة الُعلیا من مجموعة البنك األھلي المتحد الیوم. ومعنا

 
 المالیة والتطویر االستراتیجي -سنجیف بایجال, نائب الرئیس التنفیذي للمجموعة  السید/ •
  االمتثال و القانونیة الشؤن و المخاطر – للمجموعة التنفیذي الرئیس نائب, غیل كیث/ السید •
  المالیة مجموعة رئیس, راثینام سرینیفاسان/ السید •
  للمجموعة االستراتیجي التطویر رئیس, جوجیا راجیف/ السید •
 للمجموعة ادارة المخاطر رئیس, جندراموھان قنباتي /السید •

 
والتي بالكامل  ۲۰۱۸ عن عاماستلمتم عرض الشركة، والنشرة التفصیلیة للبیانات المالیة واآلن، وقد 

تم تحمیلھا على موقع المجموعة على اإلنترنت، وتستطیعون مطالعتھا أیًضا على البث المباشر على 
 اإلنترنت.

 
 ودون مزید من التأخیر، أنقل المیكرفون للسید سانجیف بیجال للبدء في المؤتمر اآلن. شكًرا لكم.

 
، بالنیابة عن فریق البنك األھلي المتحد، أرحب بكم جمیًعا في مؤتمر المحللین أنا، سانجیف بیجال سانجیف بیجال:

المساء، الذي یغطي النتائج الموحدة والمستثمرین عن طریق البث المباشر على شبكة اإلنترنت ھذا 
 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لمجموعة البنك األھلي المتحد عن السنة المنتھیة في 

 

 في البدایة، سأُقدم لكم ملخًصا افتتاحیًا یغطي أبرز مالمح أداء البنك.

، أي ۲۰۱۸ملیون دوالر أمریكي عن عام  ٦۹۷٫٥صافیة تعود لمساھمیھ بلغت  احقَّق البنك أرباحً  •
ملیون دوالر  ٦۱۸٫۷حینما بلغ  ۲۰۱۷% مقارنةً بصافي الربح في عام ۱۲٫۷بنمٍو نسبتھ 

 أمریكي.

ملیون دوالر أمریكي،  ۱٦۹٫۳، حقق البنك ربًحا صافیًا بلغ ۲۰۱۸خالل الربع الرابع من عام  •
، أي بنمٍو بلغت نسبتھ ۲۰۱۷ملیون دوالر أمریكي في الربع الرابع من عام  ۱٥۰٫۰مقارنةً بنحو 

۱۲٫۸.% 

التي  انالنمو في صافي الربح الناتج من مساھمات قطاعات األعمال المنتشرة عبر مختلف البلد •
 نعمل فیھا، وھو نتیجة نموذج األعمال المتنوع الذي یطبقھ البنك.

ملیون دوالر  ۱٫۲۱۰٫٦ملیون دوالر أمریكي إلى  ۱٫۱۱۹٫٤ارتفعت اإلیرادات التشغیلیة من  •
%، مدفوًعا بدرجة كبیرة باالرتفاع في صافي ۸٫۱، أي بنمو بلغ نحو ۲۰۱۸أمریكي في عام 



۳ 
 

 ۸۷٦٫٥ملیون دوالر أمریكي، في مقابل  ۹٤۰٫٥% لیصل إلى نحو ۷٫۳إیرادات الفوائد بنحو 
رادات من الفوائد من خالل النمو في . وقد تحقق صافي اإلی۲۰۱۷ملیون دوالر أمریكي في عام 

المدّرة للفوائد، إلى جانب إعادة تسعیر محفظة القروض، المدعومة  الموجوداتمتوسط حجم 
 باستراتیجیة فعالة إلدارة مخاطر الفوائد.

ملیون دوالر أمریكي في  ۳۰۳٫٥نحو  ۲۰۱۸بلغت اإلیرادات التشغیلیة في الربع الرابع من عام  •
، أي بارتفاع بلغت نسبتھ ۲۰۱۷ن دوالر أمریكي في الربع الرابع من عام ملیو ۲۹٤٫۲مقابل 

۳٫۱.% 

لمبادرات تعزیز أسھمت اآلثار اإلیجابیة لسیاسات اإلنفاق المنضبطة والحكیمة، والتطبیق المستمر  •
فیما بینھا، إلى وصول نسبة التكالیف  مجموعة البنك األھلي المتحد وتآزر وحدات ،كفاءة العملیات

 .۲۰۱۷% في عام ۲۸٫۸%، في مقابل ۲۷٫۱إجمالي الدخل إلى إلى 

% في عام ۰٫۲٦% مقارنةً بنحو ۰٫۲٤نحو  ۲۰۱۸بلغت التكلفة الشاملة للمخاطر في عام  •
إجمالي  بقاء ، تؤازرھا مؤشرات ممتازة لجودة الموجودات مدعومةً بالمحافظة على۲۰۱۷

 .۲۰۱۷عام % في ۱٫۹%، في مقابل ۱٫۹القروض غیر المنتظمة بنسبة 

% في ۸٥٫۱%، في مقابل ۸٥٫٥عالوة على ذلك، ارتفعت نسبة تغطیة المخصصات المحددة إلى  •
 المخصصاتفیھا  رتفعت أیضا نسبة تغطیة إجمالي المخصصات، بمااكما . ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

المالیة ا للمعیار الدولي التاسع إلعداد التقاریر ئتمانیة محتملة وفقً ا خسائرألي  االمرصودة تحسبً 
)IFRS ۹ ۳۱% في ۱٥٤٫۳، في مقابل ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱% كما في ۲۱٤٫۷)، لتصل إلى 

 ، وذلك دون احتساب قیمة الضمانات العینیة الكبیرة المتاحة للبنك.۲۰۱۷دیسمبر 

(في  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  ةالمنتھی السنةعن أمریكي سنت  ۸٫۳وصل العائد على السھم إلى  •
 ).۲۰۱۷في عام أمریكي سنت  ۷٫٤غ مقابل عائد على السھم بل

 واآلن أنتقل إلى مؤشرات المیزانیة العمومیة واإلیرادات التشغیلیة المتعلقة بھا:

% ٦٫۸بنسبة ملیار دوالر أمریكي، أي  ۲٫۳بمقدار سجلت الموجودات اإلجمالیة للمجموعة نمًوا  •
 .۲۰۱۸ نھایة عامملیار دوالر أمریكي كما في  ۳٥٫٥لتصل إلى 

، بینما نمى متوسط محفظة االستثمارات الُمحتفظ  %۳٫۹إلى  نمو محفظة القروضتوسط م ارتفع •
% كجزء من االستراتیجیة الشاملة لالستمرار في ۱۳٫۱بھا ألغراض غیر المتاجرة إلى نحو 

 تدعیم تنوع المیزانیة العمومیة وتعزیز مصادر السیولة الداخلة فیھا.

ملیار دوالر  ۱٫۷ي ودائع العمالء، بارتفاع بلغ نحو تم تمویل نمو الموجودات من الزیادة ف •
 ۰٫٦أمریكي، ومن خالل عملیات االقتراض بموجب اتفاقیات إعادة الشراء، بزیادة بلغت نحو 

 ملیار دوالر أمریكي.

ملیار دوالر  ۳٫۹% لتصل إلى نحو ۲٫٤ارتفعت حقوق المساھمین التي تعود للمالك بنحو  •
 .۲۰۱۷ملیار دوالر أمریكي في عام  ۳٫۸حو ، مقابل ن۲۰۱۸أمریكي في عام 

أدى التحسن الشامل للربحیة في البنك إلى ارتفاع العائد على متوسط الموجودات لیصل إلى  •
، وارتفاع العائد على متوسط حقوق الملكیة الملموسة ۲۰۱۷% في عام ۲٫۱%، في مقابل ۲٫۲
 .۲۰۱۷% في عام ۱۹٫۰%، في مقابل ۲۰٫۹إلى 

لي المتحد نھًجا مثالیًا ومتنوًعا في قاعدة رأس المال الرقابي، مع خلیط من یُطبق البنك األھ •
مكونات رأس المال من الشریحة األولى، ورأس المال اإلضافي من الشریحتین األولى والثانیة، 

%، مقارنةً بالحد األدنى ۱٦٫۹حیث أعلن البنك أن إجمالي نسبة كفایة رأس المال بلغت نحو 
 %.۱۲٫٥الرقابي وھي لنسبة رأس المال 

ویتمثل أساس استمرار األداء اإلیجابي للبنك األھلي المتحد في مبادئھ األساسیة وتنوع أعمالھ ونطاقھا 
 الجغرافي.



٤ 
 

، حیث لم تزد المتنوعوتواصل مجموعة البنك األھلي المتحد تنفیذھا بنجاح وفعالیة لنموذج أعمالھا 
 لمجموعة بعد الضریبة.ا% من صافي أرباح ۲۰نسبة مساھمة أي سوق من أسواق أعمالنا عن 

اتجاھات األعوام الخمسة الماضیة لألداء التشغیلي  "٤" إلى "۱أدرجنا في المالحق من "كما 
األھلي  البنكمجموعة عمل علیھا تالقویة التي  اتكشھادة على األُسس ،ومؤشرات األداء الرئیسیة

 .المتحد

في شأن االستحواذ المحتمل من بیت التمویل الكویتي، فقد قام البنك األھلي المتحد بعمل كل و
. ومن المتوقَّع أن تبدأ عملیة الفحص ۲۰۱۹فبرایر  ۱۹اإلفصاحات الضروریة، والتي كان آخرھا في 

 ات الرقابیة الضروریة.بعد استالم الموافق ۲۰۱۹النافي للجھالة في شھر مارس 

 .المجال ألسئلة و االجابة علیھاواآلن أنھي كلمتي االفتتاحیة و أترك 

 سننتظر لبضع دقائق لطرح األسئلة شیرو جوش:
 

 السؤال األول من دیباك بابو، البحرین الوطنیة القابضة
في المؤتمر السابق، ذكرتم أن ودائع حسابات التوفیر والحسابات الجاریة . تھنئتنا لكم على النتائج

ویبدو أن ودائع حسابات التوفیر والحسابات . ۲۰۱۸% في شھر سبتمبر من عام ۳٦وصلت نسبتھا إلى 
مقارنة بالربع  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱% في الربع الرابع المنتھي في ۲۰الجاریة قد انخفضت بما یزید عن 

 الثالث من نفس العام. فما أسباب ذلك؟

ا في الربع %، وتُمثل الحركة فیھ۳۰ظلت حسابات التوفیر والحسابات الجاریة على مستوى یقترب من  :سرینیفاسان
 األخیر مجرد تدفقات نقدیة مؤقتة من عمالء مؤسساتیین، مما ال یُؤثر على استقرار األموال.

 سؤال آخر من دیباك بابو، البحرین الوطنیة القابضة شیرو جوش:
 .۲۰۱۹كیف یؤثر ذلك أیًضا على صافي ھامش الفائدة المتوقعة في عام 

التوفیر والحسابات الجاریة وال تؤثر على مركزنا في صافي ھامش ھي تحركات مؤقتة في حسابات  :سرینیفاسان
 الفائدة.

سؤال من دیباك بابو، البحرین الوطنیة القابضة. من مشتریات االستثمارات المحتفظ بھا ألغراض غیر  شیرو جوش:
سبة ملیار دوالر أمریكي، ما ھي ن ۱٫۳٥، التي بلغت قیمتھا ۲۰۱۸المتاجرة في الربع الرابع من عام 

 األدوات التقلیدیة وما ھي نسبة الصكوك فیھا؟

ملیار دوالر أمریكي، بینما تُشكِّل بقیة المشتریات المحفظة  ۰٫٤بلغت مشتریات الصكوك ما یقرب من  :سرینیفاسان
 التقلیدیة.

 سؤال من میرا ریدي، سیكو بنك شیرو جوش:
ملیون دوالر أمریكي،  ۳۸۰معدل  على الرغم أن القروض غیر المنتظمة في البنك ظلت مستقرة على

ملیون دوالر أمریكي. فھل یمكننا إلقاء بعض  ۱٦۷لكننا نراھا بعد شطب بعض القروض تقترب من 
 الضوء، من أین یأتي مصدر القروض غیر المنتظمة؟

% عن ۲۰بنحو   طوبھقلت القروض المش .تأتي القروض غیر المنتظمة أساًسا من البحرین والكویت كیث غیل
. وتعتبر القروض غیر ھاستثنائی ۲۰۱۸القروض المشطوبھ في  حجمعتبر توبالتالي ال  الماضيام الع

٪ من إجمالي ۱٫۹مقبولة عند  النسبة وتبقى ۲۰۱۷عام عن  أمریكي المنتظمة أقل بنحو ملیون دوالر
 .القروض والسلف



٥ 
 

 

 سؤال من میرا ریدي، سیكو بنك شیرو جوش:
، فھل یمكنكم إلقاء بعض الضوء عما إذا ۲۰۱۷عن عام  ۲۰۱۸عام ارتفعت تكلفة التمویل بشدة في 

 كنتم ترون في ذلك منافسة أشد، أم ھي مجرد ارتفاع في أسعار الفائدة؟

 االرتفاع في تكالیف التمویل یتزامن عادةً مع الزیادة في أسعار الفائدة في السوق. :سرینیفاسان

 سؤال من وارونا كوماراجي، سیكو بنك شیرو جوش:
، وخاصة االنخفاض في الربع الرابع من ۲۰۱۸ھل یمكنكم شرح انخفاض النمو في القروض في عام 

 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام. ۲۰۱۸عام 

مقارنة بالربع الثالث من نفس  ۲۰۱۸یرجع االنخفاض في محفظة القروض في الربع الرابع من عام  كیث غیل
 .۲۰۱۸بیرة في شھر دیسمبر من عام العام أساًسا إلى بعض التسدیدات الك

 سؤال من دیباك بابو، البحرین الوطنیة القابضة شیرو جوش:
% في محفظة القروض في الربع ۱٫۷ھل لدیكم أي تعلیق تقدموه لنا على أسباب االنخفاض بنسبة 

عام  مقارنة بالربع الثالث من نفس العام؟ وما ھي توقعاتكم لمحفظة القروض في ۲۰۱۸الرابع من عام 
۲۰۱۹. 

 ستستمر متابعة النمو المتحفظ في االئتمان بما یتماشى مع عوامل االقتصاد الكلي. كیث غیل

 سؤال من میرا ریدي، سیكو بنك شیرو جوش:
یبدو أن األعمال في السوق المصري تتنامى بقوة. ما ھي رؤیتكم للطلب على االقتراض، وصافي 

 بة المحتملة على االستثمارات الحكومیة؟ھامش الفائدة المتوقعة والمخاطر من الضری

ن في قطاع  كیث غیل نرى أن ھناك نمًوا في كافة قطاعات االقتصاد المصري. وبصفة خاصة، یوجد تحسُّ
 في نمو و ،الصادرات في وزیادة المغتربین،السیاحة، وزیادة تحویالت العملة األجنبیة من المصریین 

 .۲۰۱۹في  نتوقع أن نشھد صعوًدا في صافي ھامش الفائدةقطاعات أخرى. ونتیجة لذلك، فإننا 

 سؤال من میرا ریدي، سیكو بنك شیرو جوش:
لماذا انتقلتم من اإلقراض إلى الموجودات السائلة، والتي نعتقد أنھا أثرت على صافي ھامش الفائدة في 

 .۲۰۱۸الربع الرابع من عام 

 میزانیة العمومیة وتوظیف السیولة.كان ذلك جزًء من اإلدارة الشاملة لل :سرینیفاسان

أود أن أشكركم جمیًعا على مشاركتكم في ھذا المؤتمر الذي  حیث أنھ لیس لدینا المزید من األسئلة، شیرو جوش:
، واآلن ننتقل للسید ۲۰۱۸عقدتھ مجموعة البنك األھلي المتحد، لمناقشة النتائج المالیة الكاملة لعام 

 ظات ختامیة.سانجیف بیجال إلعطاء أي مالح

 ونتمنى لقائكم في المؤتمر القادم. ۲۰۱۸نشكركم جمیًعا على مشاركتكم في ھذا المؤتمر عن عام  سانجیف بیجال

 السیدات والسادة، ھذا نھایة مؤتمرنا الیوم. نشكركم على مشاركتكم. ویمكنكم قطع االتصال اآلن. الُمشغِّل

 - إنتھى- 




