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 البنك األهلي المتحد ش.م.ب

   محضر مؤتمر المحللين/المستثمرين حول نتائج النصف األول من العام 2020م

 

 في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت البحرين 2020 سطسأغ 81الموافق  الثالثاءالمنعقد يوم 

 

 المتحدثون من البنك األهلي المتحد:

 المالية والتطوير االستراتيجي -السيد/ سانجيف بايجال، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  .1

 المخاطر و الشؤون القانونية و اإلمتثال –السيد/ كيث غيل، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  .2

 السيد/ سرينيفاسان راثينام، رئيس المالية للمجموعة .3

حاور:الم    

المؤسسات المالية، سيكو بنك -تشيرو جوش، باحث أول   

 

 الحضور:

 المؤسسة االسم

 سي أف أي علي الطريف

 وفرة لإلستثمار الدولي فهد العوضي

 إي إف جي هرمس احمد الشاذلي

 مجموعة الري علي أكبر

 البحرين الوطنية القابضة ديباك بابو

 أرقام كابيتال جاناي فاماديفا

 جي إف إتش  احمد جمشير

 شركة تشالنجر جلف فراس شهاب

 بنك البحرين و الكويت جاسم العرادي

 الشركة المتحدة للتأمين فينكات باثيني

 بنك البحرين الوطني راسل بينيت

 سيكو بنك عبدهللا لحسن

 فييرا كابيتال ديجفيجاي سينغ

 أجيج كابيتال احمد عبد الرحمن

 بنك البحرين و الكويت محمود طاهري

 سيكو بنك سوسن علي

 شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول سيمارجوت شيما

 تي رو برايس جوليو أوتريرا

 فرانكلين تمبلتون احمد عوني

 شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة األصول وديع خوري

 بنك إتش إس بي سي رمزي صيداني

 المؤيد العمومية ذ م م  طالل المؤيد

 فييرا كابيتال ستيفان بوتشر

 أن بي كيه كابيتال شادي خضر

 أن بي كيه كابيتال راجات باجشي
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 المتحدة لألوراق المالية ش م م  اشيش براجاباتي

 الواحة كابيتل ميتيهان ميتي

 سيكو بنك وارونا كوماراج

 إنتغرا إلدارة األصول رياس عبد القادر

 سيكو بنك ليلى الذوادي

أرورانيخيل   فرانكلين تمبلتون 

 شركة حصانة لالستثمار محمد موسى

 بنك مسقط شيريش راوت

 المال كابيتال تمارا تنير

 مجموعة الخليج للتامين توماس وينسي

 أن بي كيه كابيتال فيكرام فيسواناثان

 سيكو بنك مالك زاهر

 مازا ابراهيم زينل
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 المؤتمر محضر

 )مترجما للغة العربية(

 

 4686194#هذا هو المؤتمر رقم:   الُمشغل:

 

ل: السيدات والسادة، شكرا لمشاركتكم ونُرحب بكم في هذا المؤتمر للبنك األهلي المتحد حول  الُمشغ ِّ

 .2020عام لنصف األول من ل ه المالية نتائج

 

 واآلن أنتقل لُمضيفكم اليوم، تشيرو جوش، تفضل سيدي. 

 

السيدات والسادة، مساء الخير. هذا تشيرو جوش يحييكم من سيكو بنك، وأود أن أرحب بكم  تشيرو جوش:

للنصف األول جميعًا في مؤتمر مجموعة البنك األهلي المتحد الستعراض النتائج المالية 

استضافة فريق اإلدارة العُليا في مجموعة البنك األهلي المتحد  عدنا، حيث يس2020من عام 

 اليوم. ومعنا:

 

المالية والتطوير  -السيد/ سانجيف بايجال، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  •

 االستراتيجي

المخاطر و الشؤون القانونية  –السيد/ كيث غيل، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة  •

  و اإلمتثال

 السيد/ سرينيفاسان راثينام، رئيس المالية للمجموعة  •

للنصف األول للبنك والنشرة التفصيلية للبيانات المالية واآلن، وقد استلمتم العرض التقديمي 

تستطيعون التي تم تحميلها على موقع المجموعة على اإلنترنت، و التي، و2020من عام 

 اإلنترنت. عبر من خالل هذا البث المباشرمطالعتها أيًضا 

 

المؤتمر اآلن. ودون مزيد من التأخير، أنقل الميكرفون للسيد سانجيف بايجال للبدء في 

 شكًرا لكم.

 

سانجيف بايجال:    مساء الخير جميعا. معكم سانجيف بايجال ويسعدني بالنيابة عن زمالئي في فريق البنك 

األهلي المتحد أن أُرحب بكم جميعًا في مؤتمر المحللين والمستثمرين الذي ينعقد اليوم 

حدة لمجموعة البنك األهلي بواسطة بث مباشر عبر اإلنترنت، حيث نستعرض النتائج المو

 .2020يونيو  30المتحد عن فترة الستة أشهر المنتهية في 

 

التي هيمنت على غير المسبوقة في البداية ال بد لي من اإلشارة إلى األوضاع اإلستثنائية 

حيث واجه العالم بأسره األسواق وإنعكست على أداء البنك خالل النصف األول من العام، 

وتداعياتها الوخيمة على اإلقتصاد العالمي التي أدت إلى جائحة الكورونا  أزمة تفشي

إضطراب هائل في مختلف القطاعات واألنشطة اإلقتصادية والتجارية وإلى تقلبات شديدة 

في األسواق المالية في ظل آفاق كثيفة من أوضاع الضبابية وعدم اليقين، وهي أوضاع فاقم 

ليمي تهاوي أسعار النفط إلى مستويات تاريخية خالل النصف من تبعاتها على المستوى اإلق
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األول من العام. أما على الصعيد المصرفي، فقد شهدنا تقلصا شديدا في العمليات التمويلية 

على المستويين اإلقليمي والعالمي وإرتفاعا ملحوظا في عالوات موارد السيولة سواء 

العمالء وودائع ما بين البنوك. هذه األوضاع دفعت بالنسبة إلتفاقيات إعادة الشراء أو لودائع 

نقدية والمالية العديد من الحكومات والبنوك المركزية للتدخل عبر مجموعة من التدابير ال

االحتياطي الفدرالي في  قام للحفاظ على إستقرار اإلقتصاد واألسواق، ففي الواليات المتحدة

نقطة أساس في مسعى لتحسين  150معدل الربع األول من العام بخفض أسعار الفائدة ب

نقطة أساس في النصف الثاني من  75أوضاع األسواق وذلك بعد خفض سابق لها بواقع 

، و شهدنا خطوات موازية لها في ذات اإلتجاه من قبل البنوك المركزية في دول 2019عام 

ذه األزمة بمنهجية عملنا الرئيسية. ومن جانبنا، فقد تعاملنا في  البنك األهلي المتحد مع ه

إستباقية في التكيف مع مخاطرها المستجدة المتنامية، وخاصة من خالل المبادرة إلى بناء 

مصدات إضافية من السيولة اإلحتياطية لمثل هذه األوضاع الطارئة بشكل متحفظ وقائي 

الشراء  وإن كان مكل فا عن طريق تنويع قاعدتنا التمويلية  واللجوء إلى خطوط إتفاقيات إعادة

  وسوق ما بين البنوك لهذا الغرض. 

 

وفي ظل هذه األوضاع، فقد إستطاع البنك أن يحق مؤشرات األداء الرئيسية التالية خالل 

 النصف األول من العام: 

 

مليون  293.4بلغت  -بعد إستثناء حصص األقلية –بشكل عام، حقق البنك أرباحا صافية   •

عن  %22.3، أي بإنخفاض قدره 2020يونيو  30في  دوالر أمريكي للستة أشهر المنتهية

مليون دوالر أمريكي، وهي ربحية  377.5والتي سجلت  2019الفترة نفسها من عام 

تأثرت بشكل رئيسي بإجراءات خفض أسعار الفائدة التي إتخذها االحتياطي الفيدرالي 

ة االحتياطية التي األمريكي والبنوك المركزية  اإلقليمية، وبإرتفاع كلفة موارد السيول

استقطبها البنك في ظل تقلص عمليات التمويل في المنطقة، وبزيادة صافي المخصصات 

 المرصودة إحترازيا لمثل هذه األوضاع. 

 

-) %17.0دخل البنك من صافي الفوائد بنسبة  لألسباب المشار إليها أعاله، فقد إنخفض •

أمريكي في النصف األول من العام مليون دوالر  406.7مليون دوالر أمريكي( إلى  83.5

مليون دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام السابق، وأدى هذا اإلنخفاض في  490.2مقابل 

دخل صافي الفوائد إلى جانب تراجع دخل الرسوم والعموالت إلى هبوط الدخل التشغيلي 

ام مقابل مليون دوالر أمريكي خالل الستة أشهر األولى من الع 575.6اإلجمالي إلى 

 مليون دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام السابق.   630.1

 

خالل النصف األول من العام، أعلن كل من مصرف البحرين المركزي وبنك الكويت  •

المركزي عن فترة سماح تتيح للمدينين المؤهلين المتضررين من تداعيات الوباء تأجيل 

مدفوعات األقساط المستحقة على قروضهم لمدة ستة أشهر دون إحتساب أي فوائد إضافية، 

مليون دوالر أمريكي،  104.9نك خسارة لمرة واحدة بقيمة ونتيجة لذلك فقد ترتبت على الب

وهي خسارة محتسبة على أساس الفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة 
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محتسبا على أساس معدل الفائدة الفعلية األصلي وبين قيمة الموجودات المالية كما بتاريخ 

 إدراج التعديل المحاسبي. 

 

ة الحكومة البحرينية لتوفير حزم دعم لكافة مؤسسات القطاع الخاص، فقد وعلى أثر مبادر

 6.2تلقى البنك دعما حكوميا لرواتب البحرينيين العاملين لديه لمدة ثالثة أشهر )بقيمة 

مليون دوالر أمريكي( إلى جانب إعفاء من الرسوم ومن نفقات الكهرباء لثالثة أشهر )بقيمة  

  مليون دوالر أمريكي(. 0.3

 

 –بتحميل كامل قيمة الخسارة الناتجة عن تعديل عقود القروض  امتثاال للتوجيهات الرقابية

إلى بنود حقوق المساهمين، فقد تم إستقطاع  -بعد خصم قيمة أي دعم مالي حكومي أو رقابي

مليون دوالر  98.4األثر الصافي لقيمة الخسارة ومبلغ الدعم المشار إليهما أعاله  وهو 

 .حقوق المساهمين بنودن أمريكي م

 

 %13.5أدى ضعف وتيرة النشاط اإلقتصادي إلى إنخفاض دخل الرسوم والعموالت بنسبة  •

مليون  63.9مليون دوالر أمريكي بالمقارنة مع  55.3خالل النصف األول من العام ليبلغ 

 دوالر أمريكي لنفس الفترة من العام السابق.

 

إرتفع دخل البنك من االستثمارات وإيرادات أخرى كحصيلة لفرص التخارج من إستثمارات  •

 في أسهم وأدوات دين التي سنحت وتم تنفيذها خالل النصف األول من العام. 

 

في ظل إضطراب األسواق وتراجع النشاط االقتصادي، وأخذا بعين االعتبار لمتغيرات  •

ة العليا في التحسب ألي إرتفاع جوهري محتمل لمخاطر اإلقتصاد الكلي وكذلك تقدير اإلدار

االئتمان سواء في قطاعات معينة أو في محفظة البنك بشكل عام، فقد قام البنك بزيادة صافي 

، أي بزيادة  2020مليون دوالر أمريكي للنصف األول من عام  82.4المخصصات لتبلغ 

. كما إستمر البنك محافظا 2019مليون دوالر أمريكي عن الفترة نفسها من عام  48.1

 %2.1حيث لم تتجاوز القروض غير المنتظمة نسبة على مؤشراته العالية لجودة األصول 

( مع اإلستمرار في 2019ديسمبر  31كما في  %1.9من إجمالي المحفظة االئتمانية )

التغطية المتحوطة من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه  توفير نسبة مرتفعة من

، وهي نسبة تغطية 2019ديسمبر  31في  %85.9مقابل  %81.8بلغت ألصول إذ ا

محتسبة على أساس قيمة المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها لهذه األصول 

للبنك  والمتاحةوبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من أصول عقارية وأدوات مالية 

 بشكل إضافي قبالها. 

  

للنصف األول من عام  %26.5مقابل  %27.4يف إلى إجمالي الدخل بلغت نسبة التكال •

 بفضل إستمرار تطبيق الترشيد الممنهج والمدروس للمصروفات. 2019
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سنت أمريكي عن النصف األول من  2.9 لسهم عائد ةضو المخف سجلت الربحية األساسية •

 . 2019سنت أمريكي للفترة نفسها من عام  3.7العام بالمقارنة مع عائد 

 

 العوائد التشغيلية المتعلقة بها:  ونسبوانتقل اآلن للتعليق على مؤشرات الميزانية العمومية 

  

عند نفس مستواه تقريبا كما  2020يونيو  30إستقر حجم الميزانية العمومية للبنك كما في 

مليار دوالر أمريكي، أي بانخفاض  40.1أي بحجم موجودات  2019ديسمبر  31في 

 . 2019مليار دوالر أمريكي كما في نهاية عام  40.3بالمقارنة مع  %0.5هامشي بنسبة 

 

مليار دوالر أمريكي  0.4) %1.9القروض عند معدل محفظة  صافيتم احتواء نمو  •

(، وذلك للوفاء بشكل رئيسي بمواعيد السحوبات المقررة 2019ديسمبر  31بالمقارنة مع 

 . 19-والسابقة على أزمة كوفيد

 

 0.6)+ %6.2إرتفعت محفظة االستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة بنسبة  •

أنشطة اإلقراض وللمحافظة على مستويات مجزية  مليار دوالر أمريكي( تعويضا عن

 . للعوائد المرجحة بالمخاطر

 

كما عزز البنك من تنوع قاعدته التمويلية بإستقطاب موارد إضافية من السيولة، وذلك عن  •

 طريق: 

 

مليار دوالر أمريكي عن طريق اللجوء إلى إتفاقيات إعادة الشراء  1.0إستقطب البنك  (أ

 مليار دوالر أمريكي.  3.94ليرتفع إجمالي هذه اإلتفاقيات إلى  

مليار  5.0دوالر أمريكي من مليار  0.4سجلت إقتراضات ما بين البنوك زيادة بواقع  (ب

 30مليار دوالر أمريكي كما في  5.4إلى  2019ديسمبر  31دوالر أمريكي كما في 

 . 2020يونيو 

 

 2010مليون دوالر أمريكي تم الحصول عليه في يناير  18تم سداد قرض بمرتبة ثانوية بقيمة  •

 . 2020بحلول أجل إستحقاقه العشري في يناير 

 

 30مليار دوالر أمريكي كما في  3.9بلغ إجمالي الحقوق العائدة إلى مساهمي المجموعة   •

، بما يعكس توزيعات 2019مليار دوالر أمريكي في نهاية عام  4.3مقابل  2020يونيو 

 . 2019األرباح النقدية المقررة عن عام 
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لفترة النصف األول من العام مقابل  %13.6حقق العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل   •

 %1.6لنفس الفترة من العام السابق، فيما حقق العائد على متوسط األصول معدل   18.4%

 . 2019للفترة المقارنة نفسها من عام  %2.2للنصف األول من العام مقابل 

 

بالمقارنة مع نسبة الحد األدنى المطلوبة رقابيا  %15.6ة للبنك الكفاية الرأسمالي بلغت نسبة •

 . %12.5وهي 

 

وإذ أصل بذلك لختام كلمتي اإلفتتاحية لنفتح الباب لفقرة األسئلة واإلجابات عليها، ال يفوتني أن أشكركم 

المرحلة مرة على إنضمامكم إلينا هذا المساء، متمنين لكم جميعا دوام الصحة والعافية وإجتياز هذه 

  بخير وسالم.  والظروف اإلستثنائية 

 

*** 

 

 ننتظر بضع دقائق لتلقي األسئلة. تشيرو جوش:

 (: األسئلة األولى وردت من جاني فاماديفا ، أرقام كابيتال.1)س 

هل يمكن إطالعنا على نسبة القروض المستفيدة من خيار تأجيل دفع األقساط على مستوى  1.1

إضافية بالنسبة ألسواقكم الرئيسية في الكويت والبحرين ومصر؟ المجموعة وأي إيضاحات 

في تقديركم ما هي نسبة القروض التي قد تشكل تأثيرا على جودة األصول وليست مجرد 

 مشكلة سيولة مؤقتة؟

 

نرى أن مؤشرات جودة األصول األساسية لدى البنك ظلت مستقرة في الربع الثاني وكذلك  1.2

 لة الثانية، في حين أن نسبة تكلفة المخاطر قد إرتفعت قليال القروض المصنفة ضمن المرح

 64ولكنها تظل منخفضة بالمقارنة مع البنوك األخرى عند في النصف األول من العام 

نقطة أساس. بالعودة إلى األزمة، فقد إستطاع البنك االهلي المتحد تحسين نسبة تكلفة 

. 2019نقطة أساس في عام  27إلى  2009في عام   %1.65المخاطر بشكل متواصل من 

هل من توضيح أكثر حول استراتيجيتكم في هذا الشأن؟ قد يكون من الصعب إعطاءنا بيان 

أو أعلى نتيجة  2009محدد ولكن هل ترون أن تكلفة المخاطر يمكن أن تبلغ مستويات عام 

 ألزمة الكورونا؟

 

في الفوائد في النصف األول؟ هل يمكنكم اإلضاءة على العوامل التي أثرت على هوامش صا 1.3

 وهل أنتم بصدد إعادة تسعير األصول أو الودائع في الربع الثالث أو الرابع من العام؟

 

أخيًرا ، هل من مستجدات بشأن محادثات االندماج واالستحواذ مع بيت التمويل الكويتي  1.4

 ؟2020بعد البيان الصحفي الذي يفيد بتأجيلها إلى ديسمبر 
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  كيث غيل:

من محفظة القروض في الكويت  %20بلغت نسبة القروض المستفيدة من خيار التأجيل نحو  1.1

والبحرين. في ظل أوضاع عدم اليقين الحالية في السوق وخاصة مشكلة السيولة التي تواجه 

 .بعض المقترضين فإنه من الصعب حاليا إعطاء تقدير مستقبلي لمستوى جودة األصول

 

مستقبلي محدد في ظل أزمة الجائحة الحالية ولكننا ال نتوقع بلوغ من الصعب إعطاء تقييم  1.2

 .2009نسبة تكلفة المخاطر التي شهدناها لعام 

  :راثينام سرينيفاسان

كما أوضح زميلي سانجيف في كلمته االفتتاحية ، فإن هامش صافي الفوائد قد تأثر بشكل  1.3

المطلوبة لتغطية السحوبات  أساسي بثالثة عوامل رئيسية ، أولها السيولة االحتياطية

المجدولة مسبقا، وثانيها خفض أسعار الفائدة من قبل االحتياطي الفدرالي والبنوك المركزية 

في أسواق عملنا، وثالثها االنكماش الحاصل في السوق والذي أثر على أنشطة اإلقراض.  

، وبطبيعة الحال هذه العوامل الثالثة الرئيسية أثرت بشكل أساسي على هامش صافي الفوائد

 . 2020في  سننظر في إعادة تسعير القروض بحسب مقتضيات األوضاع

 

 سانجيف بايجال: 

أنه نظًرا لألوضاع غير المسبوقة  2020أبريل  12لقد أوضحنا في آخر إفصاح لنا بتاريخ  1.4

، فإن مجلس إدارة البنك األهلي المتحد ، وبالتشاور 19السائدة في ظل أزمة تفشي كوفيد 

بيت التمويل الكويتي )بيتك( )وبعد حصول بيت التمويل الكويتي على موافقة مصرف مع 

( ، قد قرر تعليق 2020البحرين المركزي بتأجيل إجراءات االستحواذ حتى ديسمبر 

. وسنقوم 2020إجراءات االستحواذ في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين حتى ديسمبر 

 .في حال حدوثها أوال بأولباالفصاح لألسواق عن أي مستجدات 

 

  .( السؤال التالي من ديباك بابو من البحرين الوطنية القابضة2)س  تشيرو غوش: 

ما سبب األداء القوي لبند "الدخل من االستثمارات وايرادات أخرى" في النصف األول من 

 ؟2020؟ أيًضا ما توقعاتكم لهذا األداء لبقية عام 2020عام 

 

هذا األداء جاء حصيلة فرص تخارج مربحة من بعض إستثماراتنا كجزء من استراتيجيتنا  : راثينام سرينيفاسان

القائمة. وسيكون األمر نفسه في حال سنحت فرص تخارج مربحة في النصف الثاني من 

   العام لإلستمرار في تعزيز مستويات االيرادات التشغيلية.

  

 .رين الوطنية القابضة( سؤال من ديباك بابو من البح3)س  تشيرو غوش: 

  ما توقعاتكم بشأن تكلفة المخاطر لبقية العام؟
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كما أوضحت قبل قليل، ففي ظل أوضاع عدم اليقين الحالية في السوق من الصعب إعطاء  كيث غيل: 

تقدير محدد حول تكلفة المخاطر، ولكننا بشكل عام نتوقع إرتفاعا في التعثرات االئتمانية 

 .االقتصادية الناجمة عن فيروس كورونافي ضوء اآلثار 

 

 .(: سؤال من سوسن علي ، سيكو4تشيرو غوش )س 

 

ما سبب إرتفاع مخصصات القروض المصنفة ضمن المرحلة األولى؟ إذا كنتم تتوقعون   4.1

 تعثر بعض القروض في األرباع القادمة، أال يجب تصنيفها كقروض ضمن المرحلة الثانية؟

 

 أشهر؟ 6التي خضعت للتأجيل لمدة ما هي نسبة القروض  4.2

 

الحظنا ضغوطا متزايدة على هامش دخل الفوائد في النصف االول من العام.  هل تم تحميل  4.3

تأثيرها على أسعار الفائدة بالكامل للعمالء وهل تتوقعون تزايد هذه الضغوط على الهوامش 

   في النصف الثاني من العام؟

  كيث غيل: 

قروض في وضع مقبول ويستمر سدادها وفقًا لما هو مقرر،  قروض المرحلة األولى هي 4.1

وتم إتخاذ مخصصات إزاءها على أساس أكثر تحفظا في ظل األوضاع اإلقتصادية الحالية، 

وتكوين هذه المخصصات يأخذ عادة بعين اإلعتبار سيناريوهات الخسائر المتوقعة  بحسب 

 .9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم عوامل إقتصادية مختلفة  وذلك بما يتفق مع المعيار 

 تشيرو غوش: 

 .٪20سبقت اإلجابة على هذا السؤال، حوالي  4.2

 :راثينام سرينيفاسان

 

أسعار الفائدة جرى خفضها بنهاية الربع األول من العام وظهر تأثيرها جزئيا في الربع الثاني  4.3

التركيز على إدارة الميزانية  ونتوقع تأثيرا أكبر في النصف الثاني من العام، فيما نستمر في

  هوامش الفائدة.  صافي العمومية لتطويق أثار هذه الضغوط على

 

 .(: سؤال من ديباك بابو من البحرين الوطنية القابضة5تشيرو غوش )س 

 ما هي النسبة الحالية لودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى إجمالي ودائع العمالء؟

 

٪ 28.6٪ مقارنة بـ 29.3لقد إستطعنا زيادة نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى  :امراثين سرينيفاسان

، وتركيزنا مستمر على تعزيز ودائع الحسابات الجارية وحسابات 2019كما في ديسمبر 

 .التوفير كجزء من هذه اإلستراتيجية

 

 .بضة(: سؤال من ديباك بابو من البحرين الوطنية القا6تشيرو غوش )س 

 ؟2020ما هي األسواق والقطاعات التي قادت نمو القروض في النصف األول من عام 
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٪ في الكويت ومصر بشكل رئيسي، وخاصة في 2.1لقد حققنا نموا في القروض بنسبة  كيث غيل: 

   قطاع التجارة والمؤسسات شبه الحكومية. 

 

 .القابضة (: سؤال من ديباك بابو من البحرين الوطنية7تشيرو غوش )س 

بالكامل  2020بالنسبة لعائدات القروض ، هل انعكس تأثير تخفيض أسعار الفائدة لعام 

هامش الفوائد؟ هل ال تزال هناك خطوات أخرى بشأن إعادة التسعير وما هي  صافي على

 نسبة محفظة القروض التي قد يشملها ذلك؟

 

قبل قليل. سنستمر في النظر في إعادة تسعير القروض  تمت اإلجابة على هذا السؤال جزئيا : راثينام سرينيفاسان

 .حسب االقتضاء

 

 .(: سؤال من ديباك بابو من البحرين الوطنية القابضة8تشيرو غوش )س 

 بالنسبة للسندات الدائمة الحالية القابلة لإلسترداد، ما هي خياراتكم تجاهها؟

 

السندات الدائمة المدرجة ضمن الشريحة االضافية االولى لرأس المال قابلة لالسترداد في  سانجيف بايجال: 

، وأي قرار هاإعادة تسعير من خمس سنواتأشهر بعد مضي  6مواعيد توزيعاتها كل 

 .لالستردادها سيتم اتخاذه بناء على جملة من العوامل والمقتضيات حينها

 

 

 .الطريف ، سي أف أي عدة أسئلة من علي: (9)س  تشيرو غوش

مساء الخير جميعاً ، شكرا على االستضافة وآمل أن يكون الجميع بخير وعافية. في البداية 

. وسأبدأ 2020، أود أن أهنئ البنك األهلي المتحد على أدائه في النصف األول من عام 

 :بعدد من المالحظات ثم انتقل إلى األسئلة

 

 

                              لماذا لم يشارك الرئيس التنفيذي للمجموعة في هذا المؤتمر التحليلي؟ أال يجب أن يكون        9.1

 ذلك جزءا من التواصل المستمر مع المساهمين؟

 

 لماذا اقتصر العرض التقديمي على اللغة اإلنجليزية دون العربية؟ 9.2

 

كتابيا بدالً من السماح لنا بالتحدث مباشرة إلى فريق اإلدارة؟ لماذا يتعين علينا طرح أسئلتنا  9.3

  .أقترح تطوير هذا النظام

 

 ؟2020المالية للربع األول من عام  القوائملماذا لم يفصح البنك األهلي المتحد عن  9.4
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هل عمل البنك األهلي المتحد بموجب الحد األدنى من المتطلبات أو أفضل ممارسات السوق  9.5

فقد أفصحت شركة ألبا مثال عن نتائجها للربع األول وعقدت مؤتمرا عن بعد البحرينية، 

 .لتحليل هذه النتائج، ناهيك عن أفضل الممارسات المهنية اإلقليمية والدولية

، ناقشت مع رئيس مجلس  2020في اجتماع الجمعية العمومية السابق الذي عقد في مارس  9.6

بيئة أسعار الفائدة المنخفضة واتفق على زيادة اإلدارة االنخفاض في هوامش الفائدة بسبب 

 19حجم الميزانية العمومية للتعويض عن ذلك.  هل قرأت محضر االجتماع الذي عقد في 

 ؟ ال أرى نموا في الميزانية العمومية؟2020مارس 

 

راجعتم دليل معايير االفصاح البيئي واالجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة الذي هل  9.7

؟ الرجاء التعليق على ذلك أوالً ثم اسمحوا لي 2020في يونيو  بورصة البحرينأصدرته 

 ستلتزمون بها وأيها ال ولماذا؟ 32أن أعرف أي من المعايير الـ 

 

 الرجاء التعليق على مبادرات البنك فيما يتعلق بالرقمنة والخدمات المصرفية السحابية؟ 9.8

 

البنك بحاجة إلى تحسين المؤشرات التالية: نسبة  بصفتكم بنًكا محليًا كبيرا ، أال تعتقدون أن 9.9

رأس المال ، ومستوى صافي التمويل المستقر، نسبة تغطية السيولة، معدل كفاية رأس المال

   ؟ األولى حةيمن الشر

 سانجيف بايجال: 

هذا  لدينا فريق من االدارة التنفيذية العليا للبنك معني ومختص بكل الجوانب التي يتناولها9 9.1

 .المؤتمر واالجابة على كافة األسئلة المتعلقة بأداء البنك خالل الفترة

 

قوائمنا المالية منشورة بالتفصيل باللغتين اإلنجليزية والعربية على موقع البنك اإللكتروني  9.2

 .ومواقع البورصات

 

 .هذا هو العرف والنهج السائد الذي تتبناه البنوك االقليمية ونعتبره فعاال 9.3

 

سبق لمصرف البحرين المركزي أن أصدر تعليماته لكافة البنوك المحلية في البحرين بأن  9.4

الستة أشهر  قوائمستكون  2020مالية مراجعة يتعين إعدادها ونشرها في عام  قوائمأول 

. وقد عمل البنك األهلي المتحد بموجب هذا التوجيه من 2020يونيو  30المنتهية في 

 .مصرف البحرين المركزي

 

نحن نتبع تعليمات الجهات الرقابية المعنية والممارسات المعتمدة من قبل البنوك اإلقليمية.  9.5

الى جانب ذلك فإن البنك يتقيد في أعماله بإطار واضح وهيكلية فاعلة لحوكمة الشركات 

 .واالمتثال الرقابي
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ميعًا فإنه منذ ، وكما نعلم ج2020نحن هنا لمناقشة البيانات المالية للنصف األول من عام  9.6

 19اجتماع الجمعية العمومية األخير فقد تأثر االقتصاد العالمي بأسره بأزمة جائحة كوفيد 

وانخفاض أسعار النفط. ونظًرا لظروف السوق الحالية فقد بات تركيزنا في إدارة في البنك 

 .ضاألهلي المتحد منصبا بشكل أكبر على إدارة السيولة والمزيد من التحفظ في اإلقرا

 

 .2020المالية للنصف األول من عام  القوائممرة أخرى، هذا المؤتمر مخصص لمناقشة  9.7

 

يسعى البنك وبخطوات حثيثة نحو رقمنة أوسع نطاق من عملياته وخدماته المصرفية لتعزيز  9.8

تجربة العمالء وتحقيق أكبر قدر من كفاءة العمليات. هذه عملية مستمرة وموضع تبني 

ة في مثل هذه الظروف التي تطلبت تمكين موظفينا من العمل عن بعد كامل من قبلنا وخاص

 .بكل كفاءة

 سرينيفاسان راثينام:

 

اتخذت البنوك المركزية في المنطقة تدابير دعم وتيسير تضمنت خفضا للحد األدنى لبعض  9.9

ظلت نسب البنك األهلي المتحد أعلى من النسب   2020يونيو  30النسب. ومع ذلك ، في 

٪ مقابل 106.0المشترطة رقابيا فعلى سبيل المثال بلغت نسبة صافي التمويل المستقر  

  .٪80.0الحد األدنى المطلوب وهو 

 

(: لدينا أسئلة من أحمد الشاذلي من إي أف جي هيرميس  وأشيش باراجاباتي من 10/11/12تشيرو غوش )س 

 .تتعلق بتطورات االندماج مع بيت التمويل الكويتي المتحدة لألوراق المالية

 

  .وقد سبقت االجابة عليها

 

 .(: السؤال التالي من فيكرام فيشواناثان ، أن بي كيه كابيتال13تشيرو غوش )س 

. هل ستكون 2020ما هي توقعاتكم بشأن مستوى المخصصات في النصف الثاني 

 مماثلة للنصف األول أو أعلى؟

 

لنظر إلى البيئة االقتصادية الحالية وحالة عدم اليقين في السوق ، سيكون من الصعب با كيث غيل: 

 .إعطاء تقدير دقيق حاليا بشأن ذلك

 

 (: سؤال من وارونا كوماراج من سيكو.14شيرو غوش )س 

 ؟2020هل من تعليق على تراجع ودائع العمالء في النصف األول من 
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مستويات ودائع العمالء بحاجة هؤالء العمالء أنفسهم للسيولة. أشير أيضا إلى تأثرت    سرينيفاسان راثينام : 

٪ من 29.3أننا نجحنا في رفع نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير الى نحو 

 .2019ديسمبر  31٪ في 28.6من  2020يونيو  30إجمالي الودائع كما في 

 

 .ي(: سؤال من علي الطريف ، سي أف أ15تشيرو غوش )س 

 . الرجاء التعليق على أداء قطاعات األعمال الرئيسية )التجزئة / الشركات / الخزينة(

 

عن أداء األعمال. يرجع االنخفاض األساسي في قطاع  5لقد أفصحنا في اإليضاح رقم      سرينيفاسان راثينام: 

الشركات إلى ارتفاع مخصص انخفاض القيمة في النصف األول من العام، أما 

 .19عات األخرى فهي تعكس اتجاهات وأوضاع السوق في ظل أزمة كوفيد القطا

 

 .(: سؤال من راجات باغجشي من إن بي كي كابيتال16تشيرو غوش )س 

شكرا لعقد هذا المؤتمر. هل يمكنكم االضاءة حول إجراءات جودة األصول في المستقبل؟ 

 .عا بقطاع معينهل كان االرتفاع في القروض المتعثرة متعدد النطاق أم مدفو

 

كانت متعددة  2020كما ذكرنا سابقًا ، تدنيات القيمة خالل النصف األول من عام  كيث غيل: 

القطاعات ولم تكن متركزة في قطاع معين أو إنكشافات بعينها. ومن المتوقع أن نشهد 

نظًرا لألوضاع االقتصادية التي أفرزتها أزمة  ةالتدنيات االئتمانيمستويات أعلى من 

 .الجائحة

 

 .(: سؤال من سوسن علي ، سيكو17تشيرو غوش )س 

لماذا ارتفعت مخصصات القروض المصنفة ضمن المرحلة األولى؟ إذا كان متوقعا أن 

تصبح بعض القروض متعثرة في األرباع الالحقة ، أال يجب تصنيفها كقروض ضمن 

أشهر؟ الحظنا ضغوطا متزايدة  6ما هي نسبة القروض المؤجلة لمدة  المرحلة الثانية؟

الفوائد في النصف االول من العام.  هل تم تحميل تأثيرها على أسعار  صافيعلى هامش 

الفائدة بالكامل للعمالء وهل تتوقعون تزايد هذه الضغوط على الهوامش في النصف الثاني 

   من العام؟

 

 سبق أن أجبنا على هذه األسئلة.  كيث غيل: 

 

 .(: سؤال من محمد موسى ، شركة حصانة لالستثمار18تشيرو غوش )س 

 

  ي السنوات القليلة القادمة؟هل ترون اي آفاق لتوسيع هامش صافي الفوائد ف 18.1

 

المتوسط ما حجم المخصصات التي قمتم بتكوينها، وهل يمكننا تقديرها مستقبال عن طريق  18.2

  الحسابي طويل األجل؟

 

 ما مستوى النمو الذي تتوقعونه لهذا العام؟ 18.3
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إذا استحوذ بيت التمويل الكويتي على البنك األهلي المتحد ، هل تعتقدون أن بإمكانهم تحقيق  18.4

 وفورات ملموسة بالنسبة لتكلفة التمويل؟

 سرينيفاسان راثينام :

التنبوء بتوسع الهوامش في ظل أوضاع السوق الحالية. تركيزنا حاليا من الصعب حاليا 9 18.1

 ينصب على إدارة الميزانية العمومية.

من الصعب إعطاء تقييم مستقبلي محدد في ظل أزمة الجائحة الحالية ولكننا ال نتوقع بلوغ  18.2

 .2009نسبة تكلفة المخاطر التي شهدناها لعام 

 

نمو جاء مدفوعا بااللتزامات التعاقدية في مختلف كما سبق أن أوضح زميلي كيث فإن ال 18.3

أسواقنا ما عدا مصر التي شهدت نموا في القروض والسلفيات، وبالتالي فإن النمو سيكون 

 .مرهونا بأوضاع السوق

 

أنه  2020أبريل  12بالنسبة لعملية اإلستحواذ، فقد أوضحنا في آخر إفصاح لنا بتاريخ  18.4

، فإن مجلس إدارة البنك 19سائدة في ظل أزمة تفشي كوفيد نظًرا لألوضاع غير المسبوقة ال

األهلي المتحد ، وبالتشاور مع بيت التمويل الكويتي )بيتك( )وبعد حصول بيت التمويل 

الكويتي على موافقة مصرف البحرين المركزي بتأجيل إجراءات االستحواذ حتى ديسمبر 

دولة الكويت ومملكة البحرين حتى ( ، قد قرر تعليق إجراءات االستحواذ في كل من 2020

 .. وسنقوم باالفصاح لألسواق عن أي مستجدات في حال حدوثها أوال بأول2020ديسمبر 

 .(: سؤال من راجات باغجشي من إن بي كي كابيتال19تشيرو غوش )س 

 ما هي مستجدات االندماج مع بيت التمويل الكويتي؟         

  

 .على ذلك سرينيفاسان راثينام: تمت االجابة

 

 .(: سؤال من علي الطريف ، سي أف أي20شيرو غوش )س 

  هل ستظل توزيعات االرباح النقدية عند مستوى العام السابق؟

 

 .ال يمكننا حاليا التعليق على توزيعات األرباح والتي سيتم تقييمها بحلول نهاية العام سانجيف بايجال: 

 

 .(: سؤال من وارونا كوماراج21شيرو غوش )س 

مليون دوالر أمريكي في الكويت  30بلغت خسارة التعديل الناتجة عن تأجيل األقساط 

مليون دوالر أمريكي للمجموعة. هل يعني ذلك أن مستوى القروض المؤجلة أعلى  98و

  في البحرين؟

 

 .سرينيفاسان راثينام: نعم، هذا صحيح

 

 .القابضة(: سؤال من ديباك بابو من البحرين الوطنية 22تشيرو غوش)س 



 

15 

 

 حةينسبة رأس المال من الشر يعذرا إن فاتني ذلك في العرض التقديمي، ولكن ما ه

  ومعدل كفاية رأس المال؟ األولى ةحيرأس المال اإلضافي من الشر نسبة،  واألولى

 

رأس ،  نسبة %12.2: األولى حةيرأس المال من الشرسرينيفاسان راثينام: بالرجوع للعرض التقديمي، فإن 

 . %15.6ومعدل كفاية رأس المال يبلغ   %14.1: األولى حةيالمال اإلضافي من الشر

  

 .(: سؤال من عبدهللا الحسن من سيكو23تشيرو غوش )س  

من المتوقع أن تبدأ البنوك في تسجيل خسائر للقروض عندما يستأنف العمالء السداد 

  ومستوى السيولة؟ في سبتمبر. هل يمكنكم تحديد تأثير ذلك على رأسمال البنك

 

  جوهري قد يواجه بعض العمالء مشكلة سيولة في الربع الرابع ولكن ال نتوقع تأثيرا كيث غيل: 

 .على الميزانية العمومية للبنك، كما ال يمكننا تحديد ذلك كميا بشكل دقيق حاليا

 

 (: سؤال من فراس شهاب من تشالنجر الخليج24تشيرو غوش )س 

  أشهر؟ 6-3التي تم تأجيل أقساطها لمدة ما هي نسبة القروض 

 

 .كما أوردنا آنفا %20سرينيفاسان راثينام: حوالي 

 

 سؤال من تمارا تنير(: 25تشيرو غوش )س 

هل من توضيح بشأن االنخفاض في صافي هامش الفائدة وعند أي مستوى تتوقعون 

  إستقراره؟

 

 .سرينيفاسان راثينام: أجبنا على ذلك سابقا

 

 .(: سؤال من جاسم العرادي26)س  تشيرو غوش

مع إنتهاء فترة السماح بتأجيل االقساط في سبتمبر، هل تتوقعون إرتفاعا في نسبة التعثر 

 ؟2020االئتماني بنهاية 

  

أتوقع إرتفاع بعض الشيئ ولكن من الصعب تقدير ذلك حاليا. علينا أن ننتظر ونرى فيما  كيث غيل:

 .سوف تتخذها الجهات الرقابية في هذا الصددإذا كانت هناك تدابير إضافية 

 

 .(: سؤال من تمارا تنير27تشيرو غوش )س 

 هل من جديد بشأن صفقة بيت التمويل الكويتي؟

 

 .سبقت اإلجابة على ذلك

 

 .(: سؤال من ديغيفيجاي سينغ28تشيرو غوش )س 

 

قروضكم في الكويت يبدو مستوى المخصصات أقل من الالزم بالنسبة لحجم محفظة 9 28.1

 .والمخصصات التي رصدتها البنوك األخرى

 



 

16 

 

  إذا ظلت األمور على ما هي عليه، ما هي توقعاتكم بالنسبة لتوزيعات األرباح؟ 28.2

 

  كيث غيل: 

 

. بحسب البيانات المنشورة للبنوك، 2020يونيو  30نحن نرى أن مخصصاتنا كافية كما في  28.1

٪  تعتبر من بين أعلى المعدالت 81.8فإن نسبة تغطية المخصصات المحددة  لدينا وهي 

التي رأيناها كما أن مخصصات القروض المصنفة ضمن المرحلة األولى هي أيضا أعلى 

 .من المعدالت االقليمية

 

وكما أوضح سانجيف سابقًا ، الوقت مبكر للتعليق على توزيعات األرباح وسيتم تقييم ذلك  28.2

 .بحلول نهاية العام

 

 .(: سؤال من رمزي صيداني، بنك إتش إس بي سي29تشيرو غوش )س 

مرحبًا ، هل يمكنكم التعليق على أسباب انخفاض الودائع في النصف األول. ما هو وضع 

المصرفية في البحرين. وما هي إستراتيجيتكم إلستقطاب الودائع السيولة في المنظومة 

 في الفترة المتبقية من العام؟

 

سرينيفاسان راثينام: انخفاض الودائع يعود إلى متطلبات السيولة لعمالئنا بسبب أزمة الجائحة. ونحن نواصل 

العمل على تنويع قاعدة الودائع كما يتضح من نمو نسبة الحسابات الجارية وحسابات 

يكي التوفير. بالنسبة لوضع السيولة بشكل عام، فقد رأينا ضغوطا فيما يتعلق بالدوالر األمر

 .ولكننا نرى اآلن عودة تدريجية للمستويات الطبيعية خالل الربع الثاني في السوق

 

 .(: سؤال من فيكرام فيشواناثان إن بي كي كابيتال30تشيرو غوش )س 

نقطة أساس في أسعار  50ما مدى تأثر هامش صافي الفائدة كنتيجة لخفض بمقدار 

  .الفائدة المعلنة

 

هامش على صافي الفائدة يعد حصيلة لعدة عوامل، التدابير التي يتخذه البنك، قرارات سرينيفاسان راثينام:  ال

السلطات الرقابية، تكلفة السيولة وعالواتها، فرص إعادة التسعير، اإلستردادات، إلخ. 

على أساس ميزانية  نقطة أساس في سعر الفائدة 50فإن خفضا بمقدار ولكن كتقدير تقريبي 

مليون دوالر أمريكي سنويا. النطاق السعري لإلحتياطي  16بواقع يعني تأثيرا  ثابتة

وبالتالي ال يتيح مجاال كبيرا ألي تدابير  %0.25إلى  %0الفدرالي األمريكي يتراوح بين 

 نقدية إضافية. 

 

 .(: سؤال من نيخيل أرورا ، فرانكلين تمبلتون31تشيرو غوش )س 

؟ 2020الفائدة في النصف الثاني من عام ما هو تقديركم لتطورات الهامش على صافي 

   كم بلغ هذا الهامش للربع الثاني من العام؟

  

 .سرينيفاسان راثينام: سبق أن أجبنا على ذلك
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 .(: سؤال من ديباك بابو32تشيرو غوش )س 

ما هي المناطق الجغرافية والقطاعات التي أدت إلى نمو القروض في النصف األول من 

 ؟2020عام 

 

 .اإلجابة على هذا السؤال من قبل كيثتمت 

 

 .(: السؤال التالي من وارونا كوماراج33تشيرو غوش )س 

هل من توضيح إضافي بشأن توقعاتكم للدخل من غير الفوائد في النصف الثاني من 

 ؟2020عام 

 

 .ى األسواقسرينيفاسان راثينام: يعتمد ذلك على مدى احتواء آثار أزمة الكورونا وعلى عودة اإلستقرار إل

سانجيف بايجال: ومع ذلك ، نرى اآلن على الصعيد العالمي عودة تدريجية الى فتح األعمال 

 ووتيرة األنشطة التجارية بدأت تشهد تحسنا في اآلونة األخيرة. 

 

 سؤال من نيخيل أرورا.(: 34تشيرو غوش )س 

الدخل في المنطقة.  يواصل البنك األهلي المتحد التمتع بواحدة من أدنى نسب التكلفة إلى

هل يمكنكم التعليق على أسباب ذلك. هل نتوقع مزيدا من التحسن في الكفاءة التشغيلية 

   في المستقبل؟

 

سرينيفاسان راثينام: هذا عنصر رئيسي في استراتيجيتنا التي تقوم على نهج منضبط إزاء النفقات بما يحافظ 

 .على معدالت مثلى لنسبة التكلفة إلى الدخل

 

 (: سؤال من محمد موسى ، شركة حصانة لالستثمار.35تشيرو غوش )س 

  لماذا لم يتم االفصاح عن نتائج الربع األول من العام؟

 

 .سانجيف بايجال: تم الرد على هذا السؤال

 

 

 .(: سؤال من ديباك بابو من البحرين الوطنية القابضة36تشيرو غوش )س 

وتم تمويل هذه الفجوة  2020يونيو  30حتى  %6رأينا إنخفاضا في ودائع العمالء بنحو 

عن طريق اتفاقيات إعادة الشراء. هل ذلك مرتبط بالتوقيت أم أن هذا التوجه سوف 

  ؟2020يستمر لمجمل عام 

 

   سرينيفاسان راثينام: سبق أن أجبنا على إنخفاض الودائع في أسئلة سابقة. وكما أشار سانجيف ، فقد لجأنا إلى 

 .متنوعة  كجزء من تركيزنا الرئيسي على إدارة الميزانية العموميةمصادر تمويل 

 

 .(: سؤال من أحمد عبد الرحمن،  أجيج كابيتال37تشيرو غوش )س 

  هل كانت خسارة التعديل محتسبة لمصرفكم في الكويت فقط؟

 

 .احتسبت لكل من الكويت والبحرين سرينيفاسان راثينام: 
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 .علي الطريف ، سي أف أي(: سؤال من 38تشيرو غوش )س 

لقد أفصحت شركة ألمنيوم البحرين عن نتائجها المالية للربع األول بينما لم يقم البنك 

 األهلي المتحد بذلك؟ لماذا ؟

  

 سبق أن أجبنا على ذلك. البنك األهلي المتحد يخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي سانجيف بايجال:

ك كانت معفاة من نشررر نتائج الربع األول من عام ووفقًا لتوجيهات المصرررف فإن البنو

2020. 

 

 .(: سؤال من ميتيهان ميتيه من واحة كابيتال39تشيرو غوش )س 

انضممت في وقت متأخر وربما فاتني السؤال. ما هي التطورات الجديدة بخصوص 

االندماج مع "بيتك"؟ هل ال زال هناك إتصال مع إدارة البنك بشأن االندماج أم أن 

 الموضوع توقف تماًما؟

 

 .تمت اإلجابة على هذا السؤال سانجيف بايجال: 

 

 .(: سؤال من فيكرام فيشواناثان أن بي كيه كابيتال40تشيرو غوش )س 

إذا أضفنا قيمة الضمانات المرهونة للبنك، ماذا ستكون عليه نسبة التغطية للقروض 

  المتعثرة؟

 

، سوف تصبح نسبة التغطية للقروض المتعثرة ونة للبنكالمره إذا تمت إضافة الضمانات كيث غيل: 

148.1%. 

 

إزاء  %81.8لدى البنك رهونات كافية وكبيرة متاحة له بشكل إضافي إلى جانب نسبة تغطية متحوطة تبلغ 

 األصول الغير منتظمة المحددة.  

 

 .(: سؤال من أشيش براجاباتي41تشيرو غوش )س 

 .2020االئتمان للفترة المتبقية من عام ما هي توقعاتكم للطلب على 

 .تم الرد على هذا السؤال

 

أود أن أشرركركم جميعًا على مشرراركتكم في هذا المؤتمر الذي عقدته مجموعة البنك األهلي  تشيرو جوش:

سانجيف 2020لنصف األول من العام لنتائجه المالية المتحد لمناقشة  سيد  ، واآلن ننتقل لل

 مالحظات ختامية.بيجال للتفضل بأي 

لقد تشرفنا بإنضمامكم إلينا هذا   السيدات والسادة، بهذا نصل إلى ختام مؤتمرنا لهذا اليوم. سانجيف بايجال:

المسررراء، مع أطيب تمنياتنا لكم بموفور الصرررحة والعافية وبإجتياز هذه المرحلة والظروف 

              اإلستثنائية بخير وسالم.

 

 -ر اإلنترنت ختام البث المباشر عب -
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- WEBCAST TRANSCRIPT STARTS - 
 
 

Operator:  This is Conference #4686194 
 
Operator:  Thank you all for standing by, ladies and gentlemen, and welcome to today's AUB  

H1 2020 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 H1/2020 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  
 

  By now, you should have received the Bank’s presentation and earnings release and 
detailed financials for the half year, 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 six 

months ended 30 June 2020. 

 

At the outset, I would like to state that AUB Group’s performance is against the 

back-drop of the over-arching impact of the evolving COVID-19 pandemic which 

has severely impacted the global economy, causing wide spread disruption to 

business and economic activities resulting in significant uncertainties in the operating 

environment. Global financial markets have also experienced very high levels of 

volatility. The impact on regional economies was further exacerbated by the collapse 

in oil and gas prices in the first half of 2020. Funding conditions sharply tightened 
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both regionally and globally and liquidity premia significantly rose on repos as well 

as on client and inter-bank deposits. Various governments and central banks have 

responded with monetary and fiscal interventions to stabilize economic and market 

conditions. Accordingly, the US Fed cut benchmark interest rates by 150 bps in 

Q1/2020 to improve market conditions on the back of its earlier cuts by 75 bps in 

H2/2019 which were followed by similar directional interventions by Central Banks 

in AUB’s key operating markets. AUB’s response was pro-active and adaptive to the 

changing risk landscape and conservatively build up and retained higher liquidity 

buffers, albeit at a cost, through a diversified funding base including tapping of repo 

lines and inter-bank lines, as a contingency. 

 

The salient features of the Bank’s performance during the half-year are as follows: 

 

• Overall the Bank achieved a net profit, attributable to its equity shareholders, of US$ 

293.4 million for the six months ended 30 June 2020, a decrease of 22.3% as 

compared to US$ 377.5 million achieved in H1/2019, result impacted primarily due 

to the rate cut intervention as part of  relief measures by FED/Other regional 

regulators, cost of holding precautionary liquidity buffers due to tightening liquidity 

situation across the region, conservative provision charges as a precautionary 

measure  

 

• For reasons stated earlier, Net interest income (NII) was lower by 17.0 % (-US$ 83.5 

million) to US$ 406.7 million in H1/2020 compared to US$ 490.2 million in 

H1/2019. Drop in NII and Fees & Commission income resulted in a decrease in 

operating income to US$ 575.6 million during the first six months of 2020 compared 

to US$ 630.1 million in H1/2019.  

 
• During H1/2020, the Central Banks of Bahrain and Kuwait provided six months’ 

payment holidays without interest to eligible borrowers impacted by COVID-19. The 

resultant one-off modification loss, expressed as the difference between the net 

present value of the modified cash flows calculated using the original effective 

interest rate and the carrying value of the financial assets on the date of modification, 

amounted to US$ 104.9 million for the AUB Group.  
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The Bahrain government also provided grants as part of its relief measures in the 

form of coverage of 3 months’ salaries for AUB Bahraini staff (US$ 6.2 million) and 

waiver of levies and electricity charges for 3 months (US$ 0.3 million).  

 
As per regulatory instructions, the full modification loss amount, net of any related 

financial support received from governments and/or regulators, amounting to US$ 

98.4 million, was debited to shareholders’ equity. 

 

• Subdued economic activity levels resulted in decrease of fees and commission by 

13.5% during H1/2020 to US$ 55.3 million (H1/2019: US$ 63.9 million). 

 

• Investment income & others was higher from debt and equity investments’ exit 

opportunities executed during the period. 

 

• Against the backdrop of the current Covid-19 pandemic induced contraction in 

economic activities, taking in to consideration the direction of macro-economic 

variables and assessed management overlays to cover any inherent Significant 

Increase in Credit Risk (SICR) in specific sectors and in the overall portfolio, net 

provision charge was increased by US$ 48.1 million over H1/2019 to US$ 82.4 

million in H1/2020. Asset quality levels were sustained with non-performing loans 

ratio of 2.1% (31 December 2019: 1.9%) and specific provision coverage ratio of 

81.8% (31 December 2019: 85.9%). Provision coverage levels are calculated on a 

cash provision basis excluding the value of the additional significant non-cash (real 

estate and securities) collateral available against non-performing loans.  

 

• Cost to income ratio stood at 27.4% (H1/2019: 26.5%) reflecting the consistent 

implementation of AUB’s structured cost discipline. 

 
• The resultant Basic and Diluted Earnings per Share in H1/2020 were US 2.9 cents, 

compared to US 3.7 cents in H1/2019. 

 

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

returns: 
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The Group’s balance-sheet size at 30 June 2020 was prudently contained at 31 

December levels at US$ 40.1 billion (marginal decrease of 0.5% from US$ 40.3 

billion at 31 December 2019).   

 

1) The net loan portfolio growth was contained at 1.9 % (US$ 0.4 billion over 31 

December 2019) predominantly to honour contractual drawdowns which were 

pre-agreed before the onset of the COVID-19 pandemic.  

 

2) Non- trading investments increased by 6.2% (US$ 0.6 billion), as a proxy to 

lending instruments, with a view to sustaining risk adjusted returns. 

 

3) The Funding base during H1/2020 was further diversified through: 

    

a. Repo lines utilized to raise US$1.0 billion to US$ 3.94 billion 
 

b. Increase in interbank borrowings by US$ 0.4 billion from US$ 5.0 billion 

on 31 December 2019 to US$ 5.4 billion as at 30 June 2020  

 

4) US$ 18 million sub-ordinated debt raised in January 2010 was repaid on its 10-

year contractual maturity in January 2020. 

 

5) The Group’s equity attributable to owners at 30 June 2020 was US$ 3.9 billion 

(31 December 2019: US$ 4.3 billion) following 2019 related dividend 

distribution.  

 
6)  The Group’s Return on Average Equity achieved for H1/2020 was 13.6% 

(H1/2019: 18.4%). Return on Average Assets was at 1.6% for H1/2020 

(H1/2019: 2.2%). 

 
7)  AUB reported a total capital adequacy ratio of 15.6% as compared to the 

regulatory minimum capital ratio of 12.5%. 
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We wish you all the best of health as we traverse through these exceptional and 
unprecedented times.  
 
I now conclude my opening statement and leave the floor for the Question & 
Answers. 

     
 
                                                                                                                                               

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

 

(Q1):First questions from Janay Vamadeva, Araqaam Capital 

1.1 Could you share with us the % of loan book that is under deferral programme for the 

group and any colour you could add, if possible, for the key countries – Kuwait, 

Bahrain, and Egypt? And what % of this would you consider as having underlying 

asset quality issues rather than temporary liquidity issues?  

1.2 Underlying asset quality indicators remain stable in Q2, with stable stage 2 loans and 

annualized CoR in H1 increasing but still low compared with peers at 64bps. Going 

back to the crisis, CoR has consistently improved for AUB from 1.65% in 2009 to 27 

bps in 2019. Could you throw some color on your strategy on this? it is hard to give 

guidance, but do you think CoR will reach 2009 levels or more after COVID?  

1.3 Could you talk a bit about NIM drivers in H1 and are you left with more re-pricing of 

assets / deposits in Q3 /4?  

1.4 Finally could you give us any update on M&A talks with KFH after the press release 

stating that it has been delayed to Dec 2020? Any color you could add is very much 

appreciated” 

 

Keith Gale:   

1.1 20 pc of loans are under the deferral program mainly from Bahrain and Kuwait. 

Based on the current uncertainty in the market, and in particular liquidity issues faced 

by borrowers, it will be difficult to project asset quality level.  

 

1.2 It is difficult to give any kind of forward assessment in the current COVID situation, 

but we don’t expect the CoR levels will reach 2009 levels. 
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Srinivasan R:   

1.3 As explained by Sanjeev in opening remark, NIM is primarily driven by combination 

of three factors essentially, one is the liquidity buffer to manage the customers 

contractual drawdown of committed facilities, second Fed Rate cuts which was 

followed by other regulators in the markets we operate and third is the contraction of 

the market which slowed down our lending. These are primary three factors 

impacting NIM. We will continue to reprice loans as appropriate during 2020. 

 

Sanjeev Baijal:  

1.4 We made our last disclosure on 12 April 2020 wherein we have disclosed clearly that 

given the prevailing unprecedent circumstances relating to Covid 19 pandemic, the 

AUB Board of directors, in consultation with KFH (and after KFH obtained the 

Central Bank of Bahrain’s approval of the postponement of the acquisition 

procedures until December 2020), has approved the suspension of the acquisition 

procedures in both the State of Kuwait and the Kingdom of Bahrain until December 

2020. Further update, if any, will be disclosed in the bourses.     

 

Chiro Ghosh (Q2):  

 Next question from Deepak Babu, BNH  

What drove the strength in 'Investment income & others' line item in H120? Also, any 

guidance on how this is expected to evolve for the rest of 2020?  

 

Srinivasan R:   These are nothing but exiting of our profitable investments as  part of our usual strategy. If 

we have profitable exit opportunities, we will continue to consider the same in H2/20 to 

continue to boost our operating income levels.   

 

Chiro Ghosh (Q3):     

Question from Deepak Babu, BNH  

 Can you provide some Guidance on CoR for rest of 2020? 

 

Keith Gale : As explained earlier, based on the current uncertainty in the market it will be difficult to 

project the CoR. We expect elevated levels of credit impairments given the Covid -19 

induced economic environment. 
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Chiro Ghosh (Q4):     

Question from Sawsan Ali, SICO   

4.1 Why did your stage 1 provision go up? if u expect some loans to turn non-performing 

in the subsequent quarters, shouldn't they be classified as stage 2 loans?  

4.2 what % of your loans are deferred by 6 months?  

4.3 You witnessed NIM pressure in 1HF20, have all interest rate impact been passed on 

to customers or do u expect more NIM pressure in the 2HFY20? 

 

Keith Gale:  

4.1 Stage 1 category loans remain satisfactory with repayments continuing as per 

contractual terms.  Stage 1 provision in H1 are provided on a more prudent basis 

under current economic conditions. Stage 1 provisions are as per ECL model which 

considers various economic factors and is compliant with IFRS 9.   

 

Chiro Ghosh:     

4.2 This was already answered before. it is c 20%.  

 

Srinivasan R:    

4.3 Given that rate cuts happened towards end of Q1/2020, so far the effect of that has 

only passed through Q2/2020 and is expected to further impact in H2/2020 as well.  

However, to minimize the NIM pressure , we continue to prudently manage the 

balance sheet .   

 

Chiro Ghosh (Q5): 

Question from Deepak Babu, BNH   

  What is the current share of CASA deposits out of the total customer deposits? 
 

Srinivasan R:   We have increased our CASA share to 29.3% as compared to 28.6% at Dec 2019 level. 

We continue to focus on building up CASA deposits as part of strategy.   

Chiro Ghosh (Q6): 

Question from Deepak Babu, BNH   

Which geographies and segments drove loan growth in H120? 
   



10 
 

Keith Gale: Overall, we observed 2.1% loan growth mainly in Kuwait and Egypt. The trading and 

Government related entities have seen most growth in terms of sectors.  

 

Chiro Ghosh (Q7):  

Question from Deepak Babu, BNH   

On the loan yields, has the impact of all the rate cuts of 2020 been reflected in the NIMs? 

Is there still some repricing effect yet to be seen and could you quantify this (in terms of 

% of loan book). 

 

Srinivasan R:  Part of the question was already answered before. Loans will continue to be repriced as 

appropriate.  

 

Chiro Ghosh (Q8):  

Question from Deepak Babu, BNH   

How is management looking at the existing perpetual bond which is callable? What are 
the options being considered? 

 

Sanjeev Baijal:  The AT1 perpetual bonds issued by AUB are callable at every distribution date every 6 

months after the first 5 year reset date. A call will be after due consideration to various 

factors that may be prevailing at the time. 

 

Chiro Ghosh (Q9): 

Multiple questions from Ali AlTareef, CFI   

Good afternoon everyone, thank you for having me and I hope all of us are keeping well. 

At the outset, I would like to congratulate AUB for their performance as of H1 2020. I 

will start with my observations then move to questions:  

 
9.1 Why the Group CEO is not on the call? Shouldn’t he be as part of continues 

shareholder engagement?  
 

9.2 Why the presentation in English and not Arabic ?  
 

9.3 Why do we still need to type our questions instead of unmuting us to speak directly 
to the management? I suggest upgrading the approach from its backdated status.  

 
9.4 Why AUB did not disclose their financial statements for Q1 2020?  
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9.5 Did AUB follow the minimum requirement or best Bahraini Market Practice (ALBA 
disclosed and we had a zoom investor call for Q1 financial results) leave alone 
regional and international professional ethical standard.  
 

9.6 In the previous AGM held on March 2020, I discussed with the Chairman the drop in 
our margins because of the low interest rate environment and agreed to grow the 
balance sheet to compensate for that did you read the minutes of the meeting held on 
19th March 2020? I don’t see growth in the balance sheet?  

 
9.7 Did you review the suitability ESG guide issued by BHB in June 2020? Pls comment 

on it first then let me know which of the 32 indictors are you following and which 
ones you will and which ones you will not and why?  

 
9.8 Pls comment about AUB’s initiative regarding digitalization and cloud banking?  

 
9.9 As a Domestic important bank don’t you think that AUB’s requires to improve the 

following indicators NSFR and LCR and CAR and CET1? 
 
 

Sanjeev Baijal:  

9.1 We have a dedicated senior executive team to conduct the analyst conference and 
address all questions related to performance of the H1/20. 
 

9.2 Financial statements are uploaded both in English and Arabic on our website and in 
the Bourses.  

 
9.3 We are following the standard practice followed by the regional banks and consider 

this is effective.  
 

9.4 CBB instructed all locally incorporated banks that the first reviewed financial 
statements that must be prepared and published in 2020 would be the June 2020 six 
months’ period statements. AUB complied with this CBB mandate.  
 

9.5 We are following the regulatory instructions and standard practice adopted by 
regional banks. Besides AUB has robust corporate governance structure and 
regulatory compliance. 

 
9.6 We are here to discuss the H1/2020 financials, and as we all know since the 2019 

AGM, entire global economy is impacted by COVID-19 pandemic and drop in oil 
prices. Given the current market conditions, senior management of AUB is focused 
to manage liquidity and have a prudent approach to lending. 
 

9.7 Again this conference is to discuss the H1/2020 financials. 
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9.8 We continue to adopt digitalization across the group to enable enhanced customer 
experience and bring about efficiency in our processes, and this is an ongoing 
process. During the Covid-19, we have focused on this and for example this has also 
enabled staff to work from home. 

 
Srinivasan R:  

9.9 Central banks across the region have provided concessionary relief measures and has 
relaxed the minimum level for these ratios. However, at 30 June 2020, AUB’s ratios 
are higher than the minimum mandated ratios. For e.g. NSFR is 106.0 % against the 
minimum mandated ratio of 80.0% . 

 

Chiro Ghosh (Q 10/11/12): 

Questions from Ahmed El-Shazly, EFG- Hermes, Ashish Parajapati, United Securities 

LLC all relate to updates on the merger with KFH  

 

This has already been answered before. 

  
Chiro Ghosh (Q 13):  

Next Question from Vikram Vishwanathan, NBK Capital. 

can you give us direction on provisioning trend for H2 2020. will it be similar to H1 or 

higher? 

 

Keith Gale: Considering the current economic outlook and uncertainty in the market it will be 

difficult to provide any guidance.  

 

Chiro Ghosh (Q14):  

Question from Waruna Kumarage, SICO 

 Can you comment on declining customers’ deposits in H1/2020? 

 

Srinivasan R: Customer deposit levels are impacted by their own need for liquidity. Having said that we 

have focused on CASA growth which is at 29.3% of total deposit as of 30 June 2020 

from 28.6% at 31 December 2019. 

 

Chiro Ghosh (Q15): 

Question from Ali Al Tareef, CFI   

 Please comment on business segment performance? (Retail / Corporate / Treasury) 
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Srinivasan R: We have disclosed in Note 5 business performance. Mainly decline in Corporate segment 

is due to higher impairment provision in H1/20. Other segments are following the trend 

in market condition pursuant to COVID situation. 

 

Chiro Ghosh (Q16): Question from Rajat Bagchi – NBK Capital 

Thanks for the call. Can you please provide some guidance on asset quality measures 

going forward? Was the NPL accumulation broad based or was it driven by any particular 

sector. 

 

Keith Gale:  As stated earlier, impairment during the 1st half of 2020 were largely broad based. There 

was no concentration in any particular sector /exposure affecting impairment. As stated 

earlier, we expect elevated levels of credit impairments given the Covid -19 induced 

economic environment. 

 

Chiro Ghosh(Q17):  

Question from Sawsan Ali, SICO   

 Why did your stage 1 provision go up? if u expect some loans to turn non-performing in 

the subsequent quarters, shouldn't they be classified as stage 2 loans? what % of Your 

loans are deferred by 6 months? You witnessed NIM pressure in 1HF20, have all interest 

rate impact been passed on to customers or do You expect more NIM pressure in the 

2HFY20? 

 
Keith Gale :  The above questions have been already answered earlier.  

 

Chiro Ghosh (Q18): Question from Mohammed Mussa,  Hassana investment com. 

18.1 Do you see any potential for NIM expansion over the coming few years?  

18.2 How much provisions have you taken? and is the long-term average reasonable to 

forecast your provisioning?  

18.3 How much growth do you expect to achieve this year?  

18.4 If KFH acquires AUB, do you think they could realize material cost of funding savings? 
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Srinivasan R:  

18.1 At this point is difficult to project NIMs expansion given the current market conditions. 

Our focus would be on Balance Sheet management.  

18.2 As answered earlier, it is difficult to give any kind of forward assessment in the current 

COVID situation, but we don’t expect the CoR levels will reach 2009 levels. 

18.3 As explained by Keith earlier the loan growth is driven by contractual commitments 

across the markets except AUB Egypt where we see growth in loans & advances. So 

growth will depend on market conditions.  

18.4 We made our last disclosure on 12 April 2020 wherein we have disclosed clearly that 

given the prevailing unprecedent circumstances relating to Covid 19 pandemic, the AUB 

Board of directors, in consultation with KFH (and after KFH obtained the Central Bank 

of Bahrain’s approval of the postponement of the acquisition procedures until December 

2020), has approved the suspension of the acquisition procedures in both the State of 

Kuwait and the Kingdom of Bahrain until December 2020. Further update, if any, will be 

disclosed in the bourses.   

 

Chiro Ghosh (Q19):  

Question from Rajat Bagchi – NBK Capital 

 Are there any update on Merger with KFH ? 

 

Srinivasan R:  Already answered earlier.  

 

Chiro Ghosh (Q20): 

Question from Ali Al Tareef, CFI   

  Will you be able to maintain last year's dividend payout? 
 

Sanjeev Baijal: We cannot currently comment on dividends and this will be evaluated at the year end.  

 

Chiro Ghosh (Q21):  

 Question from Waruna Kumarage 

Modification loss at Kuwait level was US$30m whereas at the group level it was 

US$98m. Does it mean that at Bahrain level the deferrals are far more? 

  

Srinivasan R: Yes that’s correct.  
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Chiro Ghosh(Q22) :  

 Question from Deepak Babu – BNH. 

  Sorry if I missed this in the presentation but what is the current CET1, T1 and CAR ratio? 
 

Srinivasan R: Pls refer to the presentation. CET 1 – 12.2%, Tier 1 – 14.1% Total CAR – 15.6%.  

 

Chiro Ghosh (Q23):  

 Question from Abdulla Alhasan – SICO 

It is expected that banks will book losses on loans once loan repayment is resumed in 
September. Can you quantify the effect of this possibility on AUB's capital and liquidity? 

 

Keith Gale : There may be some clients that will have difficulties in terms of liquidity in the 4th 

quarter but we do not expect any significant impact on our Balance Sheet. It is difficult to 

quantify the same at this juncture.    

 

Chiro Ghosh (Q24): 

 Question from  Feras Shehab, Challenger Gulf 

  What are the percentage of total loans that have been deferred by 3-6 months? 
 

Srinivasan R: As noted earlier, c 20 % of loans have been deferred. 

 
Chiro Ghosh (Q25): 
 Question from Tamara Tannir 

Please shed some light on the sharp drop in NIMs and where do you think it will stabilise 

at? 

 
Srinivasan R:  Already been answered earlier 

 
Chiro Ghosh (Q26): 

 Question from Jassim Al Aradhi 

Given the 6 months loan deferral holiday will lapse in Sept, do you expect the gross NPL 

Ratio to increase by end of 2020 

 
Keith Gale :  Would expect some increase but it is difficult to project.  We will have to see what the 

other measures are announced by regulators as regards payment deferral. 
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Chiro Ghosh (Q27): 
  Question from Tamara Tannir 
 

What’s happening with the KFH deal? 
 
This was already answered.  
 

Chiro Ghosh (Q28): 

 Question from Digvijay Singh 

28.1 Your provisions look slightly light relative to weight of Kuwait book and provisions 

undertaken by other banks. 

28.2 As things stand what is the outlook for dividend. 

 

Keith Gale:  

28.1 We are of the view that our provisions are adequate as of 30 June 2020. Based on the 

results which are already published, our specific provision of 81.8% ,is much above the 

range we have seen regionally. Also, the level of our Stage 1 provision is much higher 

than the average we have seen regionally.  

 

28.2  As noted earlier by Sanjeev, we cannot currently comment on dividend and this will be 

evaluated towards the year end. 

 

Chiro Ghosh (Q29):  

Next question from Ramzi Sidani HSBC 

Hi, Can you please comment on the reasons behind deposit drop in H1. How's liquidity in 

the System in Bahrain. Strategy for deposit gathering for remainder of the year? 

 

Srinivasan R:  Deposit drop is due to liquidity requirement of our clients post the pandemic. We 

continue to diversify our deposit base as demonstrated by the CASA grown up. As far as 

liquidity condition is concerned, the Dollar liquidity has seen the pressure in the market 

during beginning of second quarter but is now seeing stability.  

 

Chiro Ghosh (Q30):  

Question from  Vikram Vishwanathan, NBK Capital 

What is the NIM sensitivity to a 50bps cut in policy rates 
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Srinivasan R:  NIM is a combination of management actions, local regulatory stance, liquidity premia, 

re-pricing opportunities, recoveries, etc. However, as a ballpark figure on a static balance 

sheet basis it is c US$ 16 million p.a. Currently, the Fed rate range is 0% to 0.25% and 

consequently does not provide much scope for any further monetary policy actions. 

 
Chiro Ghosh (Q31):  

Question from  Nikhil Arora,  Franklin Templeton 

Can you please provide some guidance on how NIM is expected to develop in 2H20? 

What was the 2Q20 NIM? 

 
Srinivasan R: Already answered before.   

 
 
Chiro Ghosh (Q32):  

Question from Deepak Babu 

Which geographies and segments drove loan growth in H120? 
 

This was already answered before by Keith. 
 

 
Chiro Ghosh (Q33):  

Next Question from Waruna Kumarage 

 Can you elaborate on your expectation of non-interest income in 2H20? 

 

Srinivasan R:  It depends on when the Covid 19 situation stabilizes / normalizes and when market 

activities pick up.  

 

Sanjeev Baijal:  Having said that, we now see that globally economies are opening up and business 

activities are picking up.  

 
 
Chiro Ghosh (Q34): Question from Nikhil Arora 

 
Can you please provide some comments on how is AUB able to maintain one of the 

lowest Cost/Income ratios in the region? Are more efficiencies expected in future? 

 
Srinivasan R:  It is in line with our strategy of maintaining a disciplined cost to income ratio. 
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Chiro Ghosh (Q35):   

Question from Mohammed Mussa ,  Hassana investment com. 

why didn’t you release 1Q20 financials? 

 

Sanjeev Baijal: This was already answered earlier.  

 
Chiro Ghosh (Q36):  

Question from  Deepak Babu, BNH 

 
Customer deposits have seen a 6% decline YTD and this gap has been funded via REPO 

borrowings. Is this more timing related or can this be the expected trend for the full year 

2020? 

Srinivasan R:  Deposit reduction already answered. As noted by Sanjeev, diverse funding sources were 

tapped. Balance sheet management will remain our main focus.  

 
 
Chiro Ghosh (Q37):  

Question from Ahmed Abdelrahman Ajeej capital 

Was the financing modification loss taken just for the Kuwaiti entity 
 
Srinivasan R:  Both in Bahrain and AUB Kuwait 

 

Chiro Ghosh (Q38):     

Question from Ali Al Tareef, CFI   

ALBA disclosed their Q1 financial result and AUB did not ? Why did they and you did 

not? 

 

Sanjeev Baijal: Already answered earlier. AUB is regulated by CBB and per CBB directives, Banks were 

not required to publish the results for Q1 2020.   
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Chiro Ghosh (Q39):  

Question from  Metehan Mete, Waha Capital 

  
I had joined late and possibly missed the question. What is the new developments 

regarding the KFH merger? Are they still in touch with the management about the merger 

or has it completely stalled? 

 

Sanjeev Baijal: This was already answered.  

 
Chiro Ghosh (Q40):  

Question from  Vikram Vishwanathan, NBK Capital 
 

Should we include collateral what will be the NPL coverage 
 
 

Keith Gale : If we add collateral, NPL coverage will be 148.1% 

 

Chiro Ghosh (Q41):  

Question from  Ashish Prajapati 

 What are your expectations for credit demand for remainder of 2020. 

 This was already answered earlier.  

 

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

discussing the half year 2020 financial results and will now handover to Sanjeev Baijal 

for any closing remarks. 

 

Sanjeev Baijal: Thank you all for your participation.  We again wish you all the best of health in these 

exceptional and unprecedented times.  

 

- WEBCAST TRANSCRIPT ENDS – 
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Disclaimer

THE INFORMATION SET OUT IN THIS PRESENTATION AND PROVIDED IN THE DISCUSSION SUBSEQUENT

THERETO DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY OR SELL SECURITIES. IT

IS SOLEY FOR USE AT AN INVESTOR PRESENTATION AND IS PROVIDED AS INFORMATION ONLY. THIS

PRESENTATION DOES NOT CONTAIN ALL OF THE INFORMATION THAT IS MATERIAL TO AN INVESTOR. This

presentation has been prepared by Ahli United Bank B.S.C (the “Bank” or “Group”).

The information herein may be amended and supplemented and may not as such be relied upon for the purpose of entering into any

transaction. This presentation may not be reproduced (in whole or in part), distributed or transmitted to any other person without the

Bank’s prior written consent.

The information in this presentation and the views reflected therein are those of the Bank and are subject to change without notice. All

information are provided to assist the recipients in the evaluation of the matters described herein. They may be based on subjective

assessments and assumptions and may use one among alternative methodologies that produce different results and, to the extent that

they are based on historical information, they should not be relied upon as an accurate predictions of future performance. These

materials are not intended to provide the basis for any recommendation that any investor should subscribe for or purchase any

securities.

This presentation does not disclose all the risks and other significant issues related to an investment in any securities/transaction.

Past performance is not indicative of future results. The Bank is under no obligation to update or keep current information contained

herein. No person shall have any right of action against the Bank or any other person in relation to the accuracy or completeness of the

information contained in this presentation. No person is authorized to give any information or to make any presentation not contained in

and not consistent with this presentation, and, if given or made, such information or representation must not be relied upon as having

been authorized by or on behalf of the Bank.

Certain statements in this presentation may constitute forward-looking statements. These statements reflect the Bank’s expectations

and are subject to risk and uncertainties that may cause actual results to differ materially and may adversely affect the outcome and

financial effects of the plans described herein. You are cautioned not to rely on such forward-looking statements. The Bank does not

assume any obligation to update its view of such risk and uncertainties or to publicly announce the results of any revision to the

forward-looking statements made herein.
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Financial Highlights

Covid-19 Effect: Rate Cut, Liquidity Build-up  
3
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Operating Performance

Focus on Prudence in Liquidity Management
4
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Key Performance Indicators

* EPS adjusted for bonus share issue of 10%
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Financial  Indicators KPIs H1 2019
Full Year

2019
H1 2020

Return on Average Equity (ROAE) 18.4% 17.7% 13.6%

Return on Average Assets (ROAA) 2.2% 2.1% 1.6%

C/I Ratio 26.5% 28.6% 27.4%

EPS (US Cents) * 3.7 7.2 2.9

Financial  Indicators KPIs Jun-19 Dec-19 Jun-20

Gross NPL Ratio 2.0% 1.9% 2.1%

SP Coverage Ratio 85.1% 85.9% 81.8%

Total Capital Adequacy Ratio 15.4% 16.4% 15.6%

CET 1 Ratio 12.0% 13.1% 12.2%

Tier 1 Ratio 13.9% 14.9% 14.1%



Income Statement 

Covid-19 Impact 
6

US$ MM H1 2019 H1 2020 Var %

Net Interest Income 490.2 406.7 (17.0%)

Fees and Commissions 63.9 55.3 (13.5%)

Trading, Investment Income & Others 75.9 113.6 49.5%

Operating Income 630.0 575.6 (8.7%)

Provision for Credit Losses (34.3) (82.4) (139.9%)

Net Operating Income 595.7 493.2 (17.2%)

Operating Expenses (166.9) (157.5) 5.6%

Tax Expense & Zakat (20.2) (21.4) (5.6%)

NPAT to Non-controlling  Interests (31.1) (20.9) 32.8%

NPAT to the Owners of  the Bank 377.5 293.4 (22.3%)



Key Balance Sheet Profile

Prudent Balance Sheet Management 7

US$ MM 31 Dec 2019 30 Jun 2020 Var % 

Loans and Advances 20,742.4 21,128.8 1.9%

Non-Trading  Investments 9,133.9 9,704.4 6.2%

Total Assets 40,280.1 40,078.8 (0.5%)

Deposits from Banks 5,023.9 5,391.2 7.3%

Borrowings Under  Repos 2,891.5 3,940.4 36.3%

Customers' Deposits 25,518.1 23,905.2 (6.3%)

Total Deposits 33,433.6 33,236.8 (0.6%)

Shareholders' Equity 4,265.5 3,859.0 (9.5%)



Capital Adequacy
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