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- WEBCAST TRANSCRIPT STARTS - 

 

 

Operator:  This is Conference # 5191757 

 

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

H1 2019 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 Q2 2019 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 

 

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

announcement and detailed financials for the period, which has also 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 half year 

ended 30 June 2019. 

 

I shall now provide an opening brief covering the salient features of the Bank’s 

performance during the first half of 2019: 

 

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

US$ 377.5 million for the first half of 2019, representing a growth of 5.6% as 

compared to a net profit of US$ 357.4 million achieved in H1/2018. During 
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Q2/2019 the Bank attained a net profit of US$ 184.7 million versus US$ 182.7 

million in Q2/2018. 

 

 Operating income grew by 2.9% to US$ 630.1 million during first six months of 

2019 compared to US$ 612.4 million in H1/2018. 

  

 An increase in net interest income by US$ 22.9 million (+4.9%) to US$ 490.2 

million in H1/2019 compared to US$ 467.2 million in H1/2018 (Q2/2019: US$ 

246.9 million versus Q2/2018: US$ 237.9 million) was achieved through a +7% 

increase in average interest earning assets growth. NIM was generally sustained 

through judicious asset liability management and deployment of liquidity in the 

bond portfolio, a proxy for credit lending. The Group maintains a diversified and 

prudent balance-sheet profile.  

 

 While fee and other income level marginally declined by 3.7% in H1/2019 due to 

seasonal and operating conditions, nevertheless market conditions provided 

ample opportunities in client driven FX business leading up to a strong growth in 

FX trading income. 

 

 Net operating income increased (+4.5%) from US$ 570.1 million in H1/2018 to 

US$ 595.8 million in H1/2019 (Q2/2019: US$ 297.4 million, +2.3% versus 

Q2/2018: US$ 290.8 million).  

 

 Cost to income ratio stood at 26.5% (H1/2018: 26.1%) with continuous focus on 

the rigorous implementation of cost discipline and intelligent spend approach.  

 

 Provision for credit losses was contained at US$ 34.3 million for H1/2019 versus 

US$42.3 million in the prior period. Solid asset quality levels were maintained 

with a non-performing loans ratio of 2.0% (31 December 2018: 1.9%) with 

specific provision coverage ratio of 85.1% (31 December 2018: 85.5%) and total 

provision coverage ratio of 188.6% (31 December 2018: 214.7%). 
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 The resultant Earnings per Share in H1/2019 was US 4.1 cents (+5.1%), 

compared to US 3.9 cents in H1/2018 (EPS: US 1.9 cents in Q2/2019 versus US 

1.9 cents in Q2/2018). 

 

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

returns: 

 

 The Group’s total assets at 30 June 2019 increased by 7.1% to US$ 38.0 billion 

(31 December 2018: US$ 35.5 billion). 

 

 Net loan portfolio increased group wide by 4.1% (US$ 0.8 billion) over 31 

December 2018 with focus on enhancing the core earnings through a prudent and 

diversified build-up of the loan book across the Group. 

 

 Non- trading investments increased by 11.5% (US$ 0.9 billion) as a 

complementary part of the overall asset build-up initiative to provide sectoral and 

geographic asset diversification as well as standby liquidity generation capacity 

through repo operations.  

 

 Testing of the inter-bank lines and tapping of repo-facilities is reflected in 

increasing the liabilities base by US$ 2.5 billion. Customer deposits were 

maintained while growing our CASA position to circa 33%. 

 

 Overall a diversified balance-sheet structural profile was sustained. 

 

 As part of reducing cost of funding and considering related amortising regulatory 

capital effectiveness, subordinated debt was reduced by US$165 million during 

the period which includes a prepayment of US$123.8 million in June 2019. 

 

 Equity attributable to the owners of the bank was US$ 3.9 billion as at 30 June 

2019 maintaining the 31 December 2018 level of US$ 3.9 billion post 2018 

appropriations (including cash dividend of US$ 399 million) through H1/2019 

earnings.  
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 Overall operating KPIs were sustained over 2018 levels. Return on Average 

Tangible Equity of 21.0% (H1/2018: 21.6% and 2018: 20.9%). Return on 

Average Assets for H1/2019 was 2.2% (H1/2018: 2.3%; 2018: 2.2%). 

 

 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 15.4% 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. 

 

I now conclude my opening statement and leave the floor for the Q & A. 

 

                                                                                                                                                      

Chiro Ghosh: We will wait for a couple of minutes for questions to come in. 

First question from Sumaya AlJazeeri, SICO Bank 

Her question is “Loan growth in Bahrain has been moderate at an average rate of 4% 

YTD and we are seeing growth across sectors, lending to retail, governments and 

corporates. Do you think this momentum will continue in H2 2019? 

 

Sanjeev Baijal: We look forward to sustaining the H1/2019 loan growth momentum in H2/2019.  
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Chiro Ghosh:  Second question from Raneem Seroor, SICO Bank 

We noticed a mild deterioration in asset quality. Can you please shed some light, which 

geographies are contributing and which sectors? 

 

Keith Gale:  The increase in NPL is mainly attributable to Accounts in Bahrain where certain 

manufacturing sector exposures were transferred into stage 3. 

 

Chiro Ghosh:  Another question from Raneem Seroor, SICO Bank  

 Despite that the provisioning charges YoY are declining, as most likely due to your high 

NPL coverage. At what level do you want to manage your NPL coverage? I am trying to 

forecast the provisioning charges for the full year? 

 

Keith Gale:  Specific Provision coverage or Stage 3 ECL is expected to continue at above 80%. 

 

Chiro Ghosh:    Question from Sumaya AlJazeeri, SICO Bank  

 I’ve noticed that AUB’s NIM is declining; can you shed some light on that? How are you 

placed in the declining interest rate environment? 

 

Srinivasan  

Rathinam:         We expect sustaining current Net Interest Margin. 

 

Chiro Ghosh: Question from Sumaya AlJazeeri, SICO Bank 

AUB has increased its balance sheet size by larger deposits largely from banks as against 

its traditional customer deposit base and this saw increase net interest income.  Why did 

inter-bank borrowing increase during Q2/2019?   

 

Srinivasan  

Rathinam: Temporary movements in customer deposits during the quarter are usual while the 

interbank borrowing increase was temporary takings from institutional relationships. 

 

Chiro Ghosh: Next question from Sumaya AlJazeeri, SICO Bank  

AUB has issued two perpetuals which in normal market circumstances would be called 

back in 2020 / 2021.  What would be the strategy on maturity? 
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Sanjeev Baijal: AUB will assess prevailing market conditions near the call date and take appropriate 

decision. 

 

Chiro Ghosh:  Another question from Sumaya AlJazeeri, SICO Bank 

What are your plans in Saudi given AUB’s recent stake in Bank Al Jazira? 

 

Rajeev Gogia:  This is a non-strategic investment for AUB Group. 

 

Chiro Ghosh:  I would like to thank everyone for the participation in this conference call of AUB Group, 

discussing the H1 2019 financial results and will now handover the Sanjeev Baijal for 

any closing remarks. 

 

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

participation. 

 

 

- WEBCAST TRANSCRIPT ENDS - 



۱ 
 

 
 البنك األھلي المتحد ش.م.ب

   محضر مؤتمر المحللین /  المستثمرین للنصف األول من عام ۲۰۱۹م
 

 مملكة البحرینلالمحلي بالتوقیت  في الساعة الثانیة بعد الظھر  ۲۰۱۹ أغسطس ۱الخمیس الموافق المنعقد یوم 
 

 
 المتحدثون من البنك األھلي المتحد:

 
 االستراتیجي والتطویر المالیة -نجیف بایجال, نائب الرئیس التنفیذي للمجموعة ا/ سالسید .۱
 متثالاإل و القانونیة نوالشؤ و المخاطر – للمجموعة التنفیذي الرئیس نائب, غیل كیث/ السید .۲
 المالیة للمجموعة رئیس, راثینام سرینیفاسان/ السید .۳
 للمجموعة االستراتیجي التطویر رئیس, وجیاغ راجیف/ السید .٤

 
:الُمحاور  

 
المؤسسات المالیة، سیكو بنك -جوش، باحث أول  تشیرو  

 
 الحضور:

 
ةالمؤسس االسم  

 تنمیة  منى السعدي
  دیسیمل بوینت انالیتكس  دوشیانت كارامتشاداني

  بنك سیتي  أندریاس ستیلیانو
بنك سیتي فیمال بھوجایتا  
  بنك سیتي  عویس سلمان

غفران ّرم خ مسقطبنك    
 شركة قطر للتأمین بیجوي جوي

 سیكو بنك   سمیة الجزیري
 سیكو بنك رنیم سرور

 
 
 
 
 

  



۲ 
 

 مؤتمرالمحضر 
 )العربیة للغة(مترجما 

 

 ٥۱۹۱۷٥۷ھذا المؤتمر رقم  :الُمشغل
 

من عام  للنصف األولالسیدات والسادة، نشكركم لحضوركم ونُرحب بكم في ھذا المؤتمر للبنك األھلي المتحد  :الُمشغِّل
 .م۲۰۱۹

 
 . جوش، تفضل سیدي تشیروواآلن أنتقل لُمضیفكم الیوم، 

 
 ، وأود أن أحییكم جمیًعا فيسیكو بنك جوش یحییكم من  تشیرویر. ھذا السیدات والسادة، مساء الخ جوش: تشیرو

ویسرني  .م۲۰۱۹من عام  نيمجموعة البنك األھلي المتحد الستعراض النتائج المالیة للربع الثا مؤتمر
 :استضافة اإلدارة الُعلیا من مجموعة البنك األھلي المتحد الیوم. ومعنا

 
 المالیة والتطویر االستراتیجي -نجیف بایجال, نائب الرئیس التنفیذي للمجموعة االسید/ س •
  متثالاإل و القانونیة نوالشؤ و المخاطر – للمجموعة التنفیذي الرئیس نائب, غیل كیث/ السید •
  مجموعةالمالیة لل رئیس, راثینام سرینیفاسان/ السید •
  للمجموعة االستراتیجي التطویر رئیس, وجیاغ راجیف/ السید •

 
، والتي تم تحمیلھا للفترةوالنشرة التفصیلیة للبیانات المالیة  العرض التقدیمي للبنك استلمتم واآلن، وقد 

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

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

معكم سانجیف بایجال ویسعدني بالنیابة عن الزمالء من فریق البنك األھلي المتحد أن أُرحب بكم جمیًعا  سانجیف بیجال:
والمستثمرین الذي ینعقد عن طریق بث مباشر عبر اإلنترنت ھذه الظھیرة، والذي في مؤتمر المحللین 

 ۳۰نستعرض فیھ النتائج الموحدة لمجموعة البنك األھلي المتحد عن فترة النصف األول المنتھیة في 
 .۲۰۱۹یونیو 

 
 :۲۰۱۹في البدایة، أوّد أن أتناول بإیجاز أبرز نتائج البنك خالل النصف األول من عام 

 
كمحصلة ألداء الفترة، سجل النصف األول من ھذا العام أرباًحا صافیة عائدة لحقوق مساھمي  •

% بالمقارنة مع ٥٫٦ملیون دوالر أمریكي، أي بنسبة نمو  ۳۷۷٫٥المجموعة األم بلغت 
ملیون دوالر أمریكي، وفیما  ۳٥۷٫٤النصف األول من العام الماضي والتي بلغت أرباحھا 

ملیون دوالر أمریكي  ۱۸٤٫۷الثاني من العام فقد سجلت ربحا صافیا قدره یخص فترة الربع 
  . ۲۰۱۸ملیون دوالر أمریكي للربع الثاني من عام  ۱۸۲٫۷مقابل 

 
ملیون دوالر أمریكي  ٦۳۰٫۱% لیرتفع إلى  ۲٫۹الدخل التشغیلي للمجموعة سجل نموا بنسبة  •

دوالر أمریكي في النصف األول من ملیون  ٦۱۲٫٤في النصف األول من العام بالمقارنة مع 
  .۲۰۱۸عام 

 



۳ 
 

% ٤٫۹ملیون دوالر أمریكي أي بنسبة  ۲۲٫۹صافي دخل البنك من الفوائد حقق زیادة بواقع  •
 ٤٦۷٫۲ملیون دوالر أمریكي في النصف األول من العام بالمقارنة مع  ٤۹۰٫۲مرتفعا إلى  

ا فترة الربع الثاني من العام فقد ملیون دوالر أمریكي في النصف األول من العام الماضي، أم
ملیون  ۲۳۷٫۹ملیون دوالر أمریكي بالمقارنة مع  ۲٤٦٫۹إرتفع فیھا صافي دخل الفوائد إلى 
. ھذه الزیادة في صافي الدخل من الفوائد نتجت عن ۲۰۱۸دوالر أمریكي للربع الثاني من عام 

امش صافي الفوائد بفضل % في متوسط األصول المدّرة للفوائد. كما إستقر ھ۷نمو بنسبة 
اإلدارة الجیدة والنشطة للموجودات والمطلوبات وبفضل توظیف فائض السیولة في محفظة 
السندات كبدیل آخر لإلقراض االئتماني، في حین إستمر البنك محافظا على تنوع جید لبنود 

 .میزانیتھ العمومیة
 

في الوقت الذي إنخفض فیھ دخل البنك من الرسوم واالیرادات األخرى بشكل ھامشي بنسبة  •
نتیجة عوامل موسمیة وأخرى تتعلق بالبیئة التشغیلیة،  ۲۰۱۹% في النصف األول من ۳٫۷

فإن ظروف السوق وطلبات العمالء قد أتاحت من جھة أخرى فرصا جیدة لعملیات النقد 
 لدخل البنك من عملیات النقد األجنبي.   األجنبي نتج عنھا نمو قوي

 
 لیصل إلى ۲۰۱۹% في النصف األول من عام ٤٫٥إرتفع صافي الدخل التشغیلي بنسبة  •

ملیون دوالر أمریكي في النصف األول  ٥۷۰٫۱ملیون دوالر أمریكي بالمقارنة مع  ٥۹٥٫۸
من العام الماضي. أما الربع الثاني من العام فقد  ارتفع فیھ صافي الدخل التشغیلي بنسبة 

ملیون دوالر أمریكي للربع  ۲۹۰٫۸ملیون دوالر أمریكي بالمقارنة مع  ۲۹۷٫٤% لیبلغ ۲٫۳
 .۲۰۱۸الثاني نفسھ من عام 

  
% في النصف األول من العام الجاري ۲٦٫٥الدخل بلغت نسبة التكالیف إلى إجمالي  •

% للنصف األول من العام الماضي، وذلك بفضل المتابعة الفاعلة لمبادرات  ۲٦٫۱مقابل
 الضبط الرشید والممنھج للمصروفات. 

  
ملیون دوالر أمریكي في النصف األول من  ۳٤٫۳مخصصات خسائر اإلئتمان تراجعت إلى  •

لیون دوالر أمریكي للفترة السابقة، في الوقت الذي حافظ فیھ البنك م ٤۲٫۳العام بالمقارنة مع 
% من ۲٫۰على مؤشرات ممتازة لجودة األصول حیث بلغت نسبة القروض غیر المنتظمة 

). كما واصل البنك كذلك رصد ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱% كما في ۱٫۹إجمالي المحفظة االئتمانیة (
رصودة تجاه ھذه األصول حیث بلغت نسبة نسبة تغطیة عالیة من المخصصات المحددة الم

، بینما بلغت نسبة التغطیة اإلجمالیة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱% في ۸٥٫٥% مقابل ۸٥٫۱تغطیتھا 
 ۲۰۱۹یونیو  ۳۰% كما في ۱۸۸٫٦للمحفظة االئتمانیة من المخصصات العامة والمحددة 

 .۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱% في ۲۱٤٫۷مقابل 

  
%) عن الفترة ٥٫۱سنت أمریكي (+ ٤٫۱ائد األساسي للسھم على ضوء ھذه النتائج، فقد بلغ الع •

، ۲۰۱۸سنت أمریكي للنصف األول من عام  ۳٫۹، في مقابل ۲۰۱۹یونیو  ۳۰المنتھیة في 
سنت  ۱٫۹سنت أمریكي للسھم في مقابل عائد  ۱٫۹أما الربع الثاني من العام فقد سجل عائد 

 أمریكي للسھم عن نفس الفترة من العام الماضي. 



٤ 
 

 :ود أن أتطرق اآلن إلى بنود المیزانیة العمومیة ومؤشرات قیاس األداء الرئیسیة الناتجة عنھاوأ
  

یونیو  ۳۰ملیار دوالر أمریكي كما في  ۳۸٫۰الموجودات اإلجمالیة للمجموعة إرتفعت إلى  •
ملیار  ۳٥٫٥( ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱% عما كانت علیھ في ۷٫۱، مسجلة نموا بنسبة ۲۰۱۹

  دوالر أمریكي).
 

ملیار  ۰٫۸% أي بواقع ٤٫۱ارتفع صافي نمو محفظة القروض على مستوى المجموعة بنسبة  •
، في إطار خطط مركزة على تنمیة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱دوالر أمریكي عما كانت علیھ في 

مستویات اإلیرادات من أنشطتنا البنكیة األساسیة عن طریق تحقیق نمو محسوب ومتنوع في 
 المجموعة.  محفظة القروض على مستوى

 
% أي بواقع ۱۱٫٥سجلت محفظة االستثمارات المحتفظ بھا لغیر أغراض المتاجرة نموا بنسبة  •

ملیار دوالر أمریكي،  في إطار جھود مكملة لمبادرات زیادة حجم األصول وتعزیز  ۰٫۹
التنوع فیھا على الصعیدین القطاعي والجغرافي، وكذلك لدعم مستویات السیولة اإلحتیاطیة 

 ل اتفاقیات إعادة الشراء الموقعة.  المتوافرة من خال

 
جھودنا لإلستفادة من خطوط تعامالت ما بین البنوك وإتفاقیات إعادة الشراء أثمرت عن رفع  •

ملیار دوالر أمریكي. ودائع العمالء إستقرت عند نفس مستویاتھا  ۲٫٥حجم المطلوبات بواقع  
 %.  ۳۳بشكل عام في حین إرتفعت نسبة حسابات التوفیر والحسابات الجاریة لتصل إلى نحو  

 
 البنك في التمتع بھیكلیة متنوعة ومتوازنة لعناصر میزانیتھ العمومیة. إستمر  •

 
في إطار جھودنا لخفض كلفة التمویل وتحقیق كفاءة أكبر لمكونات قاعدتنا الرأسمالیة، فقد  •

ملیون دوالر أمریكي خالل ھذه الفترة   ۱٦٥إنخفضت القروض ذات المرتبة الثانویة بواقع 
ملیون دوالر أمریكي تمت في شھر یونیو  ۱۲۳٫۸ر بقیمة ویشمل ذلك عملیة سداد مبك

۲۰۱۹ . 

 
ملیار دوالر أمریكي كما في  ۳٫۹إجمالي الحقوق العائدة إلى حملة أسھم البنك عاد لیستقر عند  •

على الرغم من   ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیار دوالر أمریكي في  ۳٫۹في مقابل  ۲۰۱۹یونیو  ۳۰
والتي تضمنت توزیعات نقدیة  ۲۰۱۸عن عام إستقطاع تخصیصات األرباح المستحقة 

ملیون دوالر أمریكي، وذلك بفضل األرباح المتحققة في فترة النصف األول من  ۳۹۹بإجمالي 
 العام.

 
،  حیث بلغ ۲۰۱۸إستقرت مؤشرات قیاس األداء الرئیسیة عند نفس معدالتھا تقریبا في عام  •

% للنصف األول من عام ۲۱٫٦ابل % مق۲۱٫۰العائد على متوسط حقوق الملكیة الملموسة 
% للنصف ۲٫۲بینما بلغ العائد على متوسط األصول  ۲۰۱۸% لمجمل عام ۲۰٫۹و ۲۰۱۸

% لمجمل عام ۲٫۲و ۲۰۱۸% للنصف األول من عام ۲٫۳مقابل  ۲۰۱۹األول من عام 
۲۰۱۸. 
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تنویعھا یعتمد البنك األھلي المتحد منھجیة مدروسة لضمان متانة وكفایة قاعدتھ الرأسمالیة و •
بكفاءة مثلى بین رأس المال العادي من الشریحة األولى األساسیة وبین الشریحتین األولى 
اإلضافیة والثانیة لرأس المال، وكحصیلة لذلك فقد سجلت نسبة الكفایة الرأسمالیة للبنك 

 %.۱۲٫٥% مقارنة بنسبة الحد األدنى المشترطة رقابیا وھي ۱٥٫٤

یعكس  ألنشطتھ البنكیة الرئیسیة متحد في تحقیق مثل ھذا األداء القويإن إستمرار البنك األھلي ال
عناصر القوة األساسیة التي یتمتع بھا البنك وفعالیة نموذج عملھ القائم على تنوع أنشطتھ قطاعیا 

 وجغرافیا.  
 

نسبة وال أدّل من نجاح مجموعة البنك األھلي المتحد في تحقیق التنوع الكبیر في أنشطتھا من أن 
% من صافي أرباح المجموعة بعد إقتطاع ۲۰مساھمة أي سوق من أسواق أعمالنا اإلقلیمیة لم تزد عن 

 الضرائب.
   

) ملخصا ألھم بیانات البنك التشغیلیة ومؤشرات قیاس ٤) إلى (۱كما تجدون مرفقا في المالحق من (
شیر  بوضوح إلى المركز أدائھ الرئیسیة ومسارھا على مدى  الخمس سنوات الماضیة ، والتي ت

 الراسخ لمجموعة البنك األھلي المتحد وقوة أدائھا المالي سنة بعد أخرى. 
 

 أصل اآلن لختام كلمتي اإلفتتاحیة ألترك الباب مفتوحا لفقرة األسئلة واإلجابات علیھا.
 

 . سننتظر لبضع دقائق لطرح األسئلة :جوش تشیرو

 :)سیكو بنك(من سمیة الجزیري  من ورد  األول سؤالال :جوش تشیرو

 ش��مل % خ��الل ھ��ذه الفت��رة، وھ��و نم��و ٤س��جلت محفظ��ة الق��روض ف��ي البح��رین نم��وا معت��دال بمتوس��ط 
مختلف القطاعات مثل تمویل األفراد والشركات والقطاع الحكومي. إلى أي مدى تعتقدون أن ھذا الزخم 

 ؟۲۰۱۹سوف یستمر في النصف الثاني من عام 

ن نتطل��ع إل��ى مواص��لة ال��زخم ال��ذي ش��ھدناه خ��الل النص��ف األول م��ن ھ��ذا الع��ام ف��ي نم��و الق��روض نح�� سانجیف بیجال:
 وإستمراره في النصف الثاني من العام الجاري.

 :)سیكو بنك(من  رنیم سرور من الثانيالسؤال  :جوش تشیرو

القطاع�ات لعب�ت ن�وا أي المن�اطق الجغرافی�ة أو شھدنا تراجعا طفیف�ا ف�ي ج�ودة األص�ول. ھ�ل لك�م أن تبیّ 
 دورا في ذلك؟

االئتمانی�ة  التعرض�اتاإلرتفاع في نسبة القروض غیر المنتظمة یعود بشكل أساسي إلى تص�نیف بع�ض  :كیث غیل
 شركات القطاع الصناعي في البحرین كمدیونیة من الدرجة الثالثة.  بعض بالمتعلقة 

 :)سیكو بنك(من  رنیم سرور السؤال التالي أیًضا من :جوش تشیرو

حققت مخصصات خسائر االئتمان  إنخفاضا بالمقارنة مع العام السابق ربما بسبب نسبة التغطیة العالی�ة  
المرصودة للقروض غیر المنتظمة. ما ھو مستوى التغطی�ة ال�ذي تعتمدون�ھ  فیم�ا یخ�ص الق�روض غی�ر 

 المنتظمة؟ أنا أحاول تقدیر مخصصات خسائر االئتمان لمجمل السنة.
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%  تج��اه األص��ول غی��ر ۸۰بنس��بة تغطی��ة ال تق��ل ع��ن  مح��ددة سیاس��تنا مس��تمرة ف��ي ت��وفیر مخصص��ات :كیث غیل
 أي تجاه خسائر االئتمان المتوقعة ألي مدیونیة مصنفة ضمن الدرجة الثالثة.المنتظمة 

 :)سیكو بنك(من سمیة الجزیري  سؤال من  :جوش تشیرو

یمكنكم تس�لیط مزی�د م�ن الض�وء عل�ى ذل�ك، وكی�ف الحظنا إنخفاضا في ھامش صافي الفائدة للبنك. ھل 
 سوف تتعاملون مع بیئة تشغیلیة تشھد مزیدا من التراجع في أسعار الفائدة؟

 نتوقع الحفاظ على ھامش صافي الفائدة عند معدالتھ الحالیة.   :سرینیفاسان راثینام

 :)سیكو بنك(من سمیة الجزیري  سؤال من  :جوش تشیرو

استطاع البنك زیادة میزانیتھ العمومیة عن طریق النمو في الودائع وخاص�ة م�ن البن�وك األخ�رى ول�یس 
من قاعدتھ التقلیدیة لودائع العمالء، ونتیجة لذلك فقد رأینا إرتفاعا في صافي الدخل من الفوائد.  ما الذي 

 ثاني من العام؟خالل الربع الدفع البنك للجوء لزیادة إقتراضھ من سوق ما بین البنوك 

، أم�ا لجوئن�ا وطبیعی�ةحركة ودائع العمالء التي شھدناھا خالل الربع الثاني من العام ھي تغیرات مؤقت�ة  :سرینیفاسان راثینام
مؤقت�ة بحك�م عالقاتن�ا م�ع المؤسس�ات المص�رفیة دوری�ة اقتراض�ات أیض�ا إلى سوق ما بین البن�وك فھ�و 

 األخرى.

 :)سیكو بنك(من سمیة الجزیري  سؤال من  :جوش تشیرو

أنج��ز البن��ك ف��ي الس��ابق اص��دارین ألوراق مالی��ة دائم��ة وھ��ي إص��دارات یح��ین موع��د إس��تدعائھا ف��ي 
.  م��اھي إس��تراتیجیتكم بش��أن ھ��ذه اإلص��دارات ل��دى حل��ول ھ��ذا ۲۰۲۰/۲۰۲۱الظ��روف العادی��ة ف��ي 

  الموعد؟

 لى ضوء ذلك سیتخذ البنك القرار المناسب بشأنھا.سنقوم بدراسة وتقییم أوضاع السوق حینھا  وع سانجیف بیجال:

 :)سیكو بنك(من سمیة الجزیري  سؤال من  :جوش تشیرو

 ما ھي خططكم للسوق السعودیة بالنظر الى استحواذكم مؤخرا على حصة في بنك الجزیرة ھناك؟                             

 بالنسبة لمجموعة البنك األھلي المتحد. ھذه الحصة ال تشكل استثمارا استراتیجیا :وجیاغ راجیف

أود أن أش��كركم جمیًع��ا عل��ى مش��اركتكم ف��ي ھ��ذا الم��ؤتمر ال��ذي عقدت��ھ مجموع��ة البن��ك األھل��ي المتح��د  :جوش تشیرو
، واآلن ننتق�ل للس�ید س�انجیف بیج�ال إلعط�اء أي  ۲۰۱۹األول من الع�ام  نصفلمناقشة النتائج المالیة لل

 مالحظات ختامیة.

 .مشاركتكمل شكرا جزیال بھذا نصل إلى ختام مؤتمرنا لھذا الیوم.  والسادة، السیدات :بایجال سانجیف

 - إنتھى- 
 

 

 


