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 البنك األهلي المتحد ش.م.ب

 محضر مؤتمر المحللين/المستثمرين حول نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

 

 في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت البحرين 1202فبراير  24المنعقد يوم األربعاء الموافق 

 

 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

 رينيفاسان راثينام، رئيس المالية للمجموعةالسيد/ س .3

 للمجموعة التطوير االستراتيجي، رئيس راجيف غوجياالسيد/  .4

 الُمحاور:

المؤسسات المالية، سيكو بنك -تشيرو جوش، باحث أول   

 

 الحضور:

 المؤسسة االسم

 بورصة البحرين حسين الهندي

أي سي إتش محمد موسى  

 ترافكو باال آر

 سيكو بنك محمد العباس

 بنك البحرين الوطني راسل بينيت

 فرانكلين تمبلتون نيخيل أرورا

 بنك مسقط شيريش راوت

 ان بي كيه كابيتال فيكرام فيسواناثان

 إي إف جي هرمس أحمد الشاذلي

 سيكو بنك وارونا كماراجي

 سيكو بنك أيوب األنصاري

 سيكو بنك وسام حداد

 سيكو بنك فاطمة الدوسري

السفّارأحمد   مساهم 

 أرقام كابيتال جاناي فاماديفا

 الشركة العربية لالستثمار ش.م.ع ديغفيجاي تانوار

 تشالنجر غلف فراس شهاب

 سيكو بنك جمانة الماجد

 مساهم أحمد عارف

 سيكو بنك سمية الجزائري

ذ.م.م. علي ومحمد يتيم واخوانه شيريرام شرينيفاس  

 تيكي خالد الرومايهي
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 محضر المؤتمر

 )مترجما للغة العربية(

 

  7489875#هذا هو المؤتمر رقم:   الُمشغل:

 

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

 .م2020السنة المالية ه نتائج

 

 واآلن أنتقل لُمضيفكم اليوم، تشيرو جوش، تفضل سيدي. 

 

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

، حيث  م2020 عاملجميعًا في مؤتمر مجموعة البنك األهلي المتحد الستعراض النتائج المالية 

 استضافة فريق اإلدارة العُليا في مجموعة البنك األهلي المتحد اليوم. ومعنا: عدنايس

 

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

 االستراتيجي

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

  اإلمتثال

 السيد/ سرينيفاسان راثينام، رئيس المالية للمجموعة •

 تراتيجي للمجموعةالسيد/ راجيف غوجيا، رئيس التطوير االس •

  

، م 2020 لعامالمالية  قوائمواآلن، وقد استلمتم العرض التقديمي للبنك والنشرة التفصيلية لل

من تستطيعون مطالعتها أيًضا التي تم تحميلها على موقع المجموعة على اإلنترنت، و التيو

 طرح األسئلة أثناء العرض التقديمي.  ميمكنك اإلنترنت. عبر خالل هذا البث المباشر

 

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

 لكم.

 

سانجيف بايجال:     مساء الخير جميعا. معكم سانجيف بايجال ويسرني وزمالئي في فريق البنك األهلي المتحد أن 

المحللين والمستثمرين الذي يعقد بواسطة بث مباشر عبر اإلنترنت نرحب بكم جميعًا في مؤتمر 

 31ونتناول فيه النتائج الموحدة لمجموعة البنك األهلي المتحد عن السنة المالية المنتهية في 

 .2020ديسمبر 

 

وإنهيار أسعار النفط، مما  19-بحدثين رئيسيين، إندالع جائحة فيروس كوفيد 2020تميز عام 

ة ركود وإنكماش عالمي كان وقعها مضاعفا على الدول اإلقليمية المصدرة للنفط تسبب في أزم

نظرا إلرتباط دورتها اإلقتصادية إرتباطا وثيقا بدورة أسعار النفط التي شهدت تهاويا إلى 
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مستويات قياسية في الربع الثاني من العام. كما فرضت الجائحة أوضاع حظر وإغالق عام 

ي دول المنطقة وفاقمت من تداعيات األزمة على مجمل األنشطة إستمرت لفترات طويلة ف

التجارية لألفراد والشركات، وبطبيعة الحال فقد كان لهذه الظروف التشغيلية اإلستثنائية تبعاتها 

 . 2020التي طبعت أداء البنك ونتائجه لعام 

 

لية ألدائه خالل وفي ظل هذه األوضاع، فقد إستطاع البنك أن يحقق المؤشرات الرئيسية التا

 : 2020عام 

 

مليون دوالر أمريكي  452.2حقق البنك أرباحا صافية عائدة لمساهمي المجموعة األم بلغت  •

مليون   730.5الذي سجل  2019% عن عام 38.1، أي بتراجع  2020عن مجمل عام  

مليون دوالر أمريكي  في الربع الرابع  42.9دوالر أمريكي، في حين بلغ صافي ربح البنك 

 %(. 75.1-،  2019ن دوالر أمريكي للربع الرابع من عام مليو 172.1)  2020من عام 

 

كان لقيام االحتياطي الفيدرالي األمريكي بخفض معدالت الفائدة األساسية إلى مستويات متدنية  •

تاريخية والخطوات المماثلة التي تم تبنيها في أسواق عمل المجموعة الرئيسية، تأثيراتها في 

ية من عمليات اإلقراض المصرفي ككل، ومن جهة أخرى الضغط على هوامش الربحية المتأت

أدت أوضاع األسواق المضطربة وخاصة في الفترة من مارس إلى يوليو إلى إرتفاع عالوات 

السيولة في ظل تقييد عمليات التمويل وشح السيولة، مما شكل عامال ضاغطا إضافيا على 

. 2019% في عام 2.62مقابل  2020% في عام 2.06صافي هامش الفوائد بحيث تراجع إلى 

مليون دوالر أمريكي ليبلغ  152.1ونتيجة لذلك، فقد تراجع صافي دخل البنك من الفوائد بواقع 

مليون دوالر أمريكي للعام السابق  951.5مقابل  2020مليون دوالر أمريكي في عام  799.4

 2020كي في عام مليون دوالر أمري 1,111.9%(، وليبلغ إجمالي الدخل التشغيلي  16.0-)

 مليون دوالر أمريكي للعام السابق .  1,235.5مقابل 

 

% نتيجة 18.6مليون دوالر أمريكي أي بنسبة  23.6تراجع دخل الرسوم والعموالت بواقع  •

إلنخفاض حجم المعامالت في ظل أوضاع الجائحة والتي أثرت على تدفقات التمويل التجاري 

 على إيرادات الرسوم المتأتية من هذه العمليات. وعلى أنشطة إدارة األصول وبالتالي 

 

 المخصصات اإلضافية المرصودة لألصول إجماليتأثرت نسبة تكلفة المخاطر بزيادة  •

مليون دوالر أمريكي تحسبا للتدنيّات  145المصنفة ضمن الفئة األولى والثانية بواقع  المنتظمة

والتعرضات اإلئتمانية المتوقعة في ظل تداعيات أزمة الجائحة واستمرارها وذلك وفقا للمعيار 

(، حيث إرتفع صافي المخصصات اإلضافية IFRS 9الدولي التاسع إلعداد التقارير المالية )

. 2019مليون دوالر أمريكي لعام  54.4مقابل  2020مليون دوالر أمريكي لعام  254.9إلى 

% كما 1.9% من إجمالي المحفظة االئتمانية )2.6أما نسبة القروض غير المنتظمة فقد بلغت 

( مع مواصلة توفير نسبة تغطية عالية من المخصصات المحددة 2019ديسمبر  31في 

، 2019ديسمبر  31مستقرة عند نفس معدلها كما في  %85.9المرصودة لهذه األصول بلغت 

وهي نسبة تغطية تعتبر من بين أعلى المعدالت إقليميا وفقا للنتائج المعلنة لنظرائنا من البنوك 

حتى تاريخه  كما أنها محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها 

عن الضمانات العينية الكبيرة من ملكيات لمواجهة أي مخاطر محتملة لهذه األصول بمعزل 

 عقارية وأوراق مالية مرهونة للبنك بشكل إضافي كمصادر لسدادها.
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مقابل  2020% لعام 29.3نجح البنك في إحتواء نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند معدل  •

 ، وهي نسبة تعكس األثر اإليجابي لجهودنا في ضبط نفقات ومصروفات2019% لعام 28.6

التشغيل ومبادراتنا المستمرة للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية عن طريق ترشيد 

 العمليات واإلستفادة من التقدم الذي أحرزناه في رقمنة قطاع مهم منها. 

 

سنت أمريكي عن مجمل   4.3على ضوء هذا األداء، فقد بلغ العائد األساسي والمخفض للسهم  •

 . 2019سنت أمريكي للعام  7.2عائد  بالمقارنة مع 2020عام 

 

 وانتقل اآلن للتعليق على مؤشرات الميزانية العمومية ونسب العوائد التشغيلية المتعلقة بها: 

 

مليار دوالر  40.1%(  لتبلغ 0.5-إنخفضت الموجودات االجمالية للمجموعة بشكل طفيف ) •

 .2019ديسمبر  31أمريكي في مليار دوالر  40.3مقابل  2020ديسمبر  31أمريكي كما في 

 

مليار دوالر أمريكي أي عند نفس معدلها  20.7إستقر إجمالي محفظة القروض والسلفيات عند  •

(، بما ينسجم مع الموقف 2019ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي  كما في  20.7للعام السابق ) 

يراتها على مختلف أسواق االئتماني التحفظي الذي تبناه البنك بالنظر إلى أوضاع األزمة وتأث

عمل المجموعة وعلى أية فرص متاحة لتنمية األعمال فيها.  وفي إطار التدابير التي إتخذتها 

الحكومات والبنوك المركزية في المنطقة في مواجهة األزمة ودعما للشرائح المتأثرة بها من 

المستحقة على قروض أفراد ومؤسسات، فقد تم اإلعالن عن فترات سماح لتأجيل سداد األقساط 

مليار دوالر أمريكي على  4.3المتضررين وهي خطوة شملت قروضا وتمويالت بإجمالي 

 مستوى بنوك المجموعة.  

  

 9.6لتبلغ  % 5.2سجلت محفظة االستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة نموا بنسبة  •

( وذلك كبديل 2019ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي في  9.1مليار دوالر أمريكي )مقابل 

ألنشطة اإلقراض وللمحافظة على مستويات مناسبة للعوائد عن طريق توظيف السيولة المتاحة 

في أوراق مالية سائلة عالية الجودة. كما ظلت  محفظة السندات تتمتع بمالءة صحية جيدة حيث 

المرصودة (،  فيما إستمر مستوى المخصصات 3لم يحدث أي تصنيف إضافي ضمن الفئة )

معيار الدولي التاسع ال( عند نفس المستويات التي يشترطها 2( و)1لتلك المصنفة ضمن الفئة )

 بشأن خسائر االئتمان المتوقعة.  (IFRS 9إلعداد التقارير المالية )

 

 على تنويع وتدعيم قاعدته التمويلية وذلك عن طريق:  2020عمل البنك خالل عام  •

ر أمريكي مليار دوال 0.7اإلستفادة من خطوط إتفاقيات إعادة الشراء للحصول على  (أ

 مليار دوالر أمريكي 3.6إضافية، بحيث إرتفعت القيمة اإلجمالية لهذه اإلتفاقيات إلى  

( ، وذلك بهدف مدّ متوسط آجال 2019ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي كما في  2.9)

 إستحقاق هذه اإلتفاقيات.    

 مليون دوالر أمريكي.   175إتفاقيات إقتراض ثنائي جديدة بإجمالي  (ب

مليار  5.0مليار دوالر أمريكي من  0.8نخفض إجمالي إقتراضات ما بين البنوك بواقع إ (ت

ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي كما في  4.2إلى  2019ديسمبر  31دوالر أمريكي كما في 

2020  . 
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 31مليار دوالر أمريكي كما في  8.2بلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير   (ث

ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي عن مستواها في  1.2رتفعة بواقع ، م2020ديسمبر 

مليار دوالر أمريكي(، بحيث شكلت أرصدة هذه الحسابات إجماال نسبة  7.0) 2019

 31% في 27.4مقابل  2020ديسمبر  31% من إجمالي ودائع العمالء كما في 32.7

 25.5دوالر أمريكي مقابل  مليار 25.2، في حين بلغ إجمالي ودائع العمالء 2019ديسمبر 

،  وسوف سيواصل البنك التركيز على 2019ديسمبر  31مليار دوالر أمريكي كما في 

تنمية ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بهدف تعزيز مستويات إيراداته من عملياته 

 البنكية األساسية. 

 

، 2019% لعام 17.7ابل مق 2020% لعام 10.4سجل العائد على متوسط حقوق المساهمين  •

 .  2019% لعام 2.1مقابل   2020% لعام 1.2في حين سجل العائد على متوسط األصول 

 

% بالمقارنة مع نسبة الحد األدنى المشترطة رقابيا 16.1بلغت نسبة الكفاية الرأسمالية للبنك  •

 %. 12.5وهي 

 

وعلى الرغم مما شهدناه في اآلونة األخيرة من تطورات مشجعة من حيث إيجاد لقاحات متعددة 

والترخيص بإستخدامها ومباشرة حمالت التطعيم بها في العديد من  19-ضد فيروس كوفيد

البلدان إال أن أزمة الجائحة ال تزال مفتوحة على شتى اإلحتماالت خاصة وسط ظهور سالالت 

أشد إنتشارا لهذا الفيروس وتفشي موجات من أعداد اإلصابات المتزايدة به في متحورة جديدة 

بلدان عديدة. في ظل هذه األوضاع واإلحتماالت، فقد قمنا في البنك األهلي المتحد بتفعيل 

استراتيجية طويلة األمد لمواجهة هذه األزمة وتطويق تبعاتها، وتقوم على أولويات واضحة 

بيئة عمل آمنة لجميع موظفينا وعمالئنا ومتعاملينا، وتسريع خطواتنا  يأتي على رأسها تأمين

في ميدان التحول الرقمي بغرض إرساء جاهزية عالية تكفل إستدامة األعمال والقدرة على 

دعم إحتياجات العمالء عن بعد، مع مواصلة خططنا لتأمين سالمة المركز المالي للمجموعة 

مستويات متينة ومستقرة ألعمالنا وربحيتنا إلى حين  وتحصين قدرتنا على مواصلة تحقيق

 إنجالء األزمة وعودة األمور إلى طبيعتها.    

 

أصل بذلك لختام كلمتي اإلفتتاحية، شاكرا تشريفكم لنا بالحضور والمشاركة ومتمنيا للجميع  

موفور الصحة والعافية وسط هذه الظروف االستثنائية، وأترك الباب اآلن مفتوحا لفقرة األسئلة 

 واإلجابات عليها.
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 ننتظر بضع دقائق لتلقي األسئلة.سوف  تشيرو جوش:

 (: السؤال األول من جمانة الماجد، سيكو1)س  

يبدو أن البنك قد سجل زيادة في االنكشاف على القطاع العقاري، هل يمكنكم توضيح في أي 

 األقطار؟ 

  ثمة زيادة في االنكشافات العقارية وبشكل رئيسي في دولة الكويت. كيث غيل:

 السؤال التالي أيضا من جمانة الماجد، سيكو(  2)س  تشيرو جوش:

. ما هي الصورة بالنسبة للقروض الجديدة مع دخول 2020نمو القروض كان خافتا في عام 

؟ أي البلدان تشهدون فيها نموا في الطلب على اإلقتراض وفي أي منها تتوقعون 2021عام 

 نموا ضعيفا أو منعدما للطلب؟  

لقروض تظل مرضية بشكل عام مع بداية هذا العام خاصة إذا نظرنا خطوط إمداد محفظة ا كيث غيل:

. أما على صعيد البلدان، فإننا نشهد نموا في 19-لألوضاع الحالية السائدة في ظل جائحة كوفيد

 الكويت ومصر وبدرجة أقل في بريطانيا.

 (  سؤال من سمية الجزيري،  سيكو3)س  تشيرو جوش:

الفوائد قد تحّسن في الربع الرابع بالمقارنة مع الربع الثالث  وفقا لحساباتي، فإن هامش صافي

بسبب إنخفاض الكلفة التمويلية. هل إستنتاجي صحيح وإذا كان األمر كذلك هل ترجحون مزيدا 

من االنخفاض في كلفة التمويل مما يحسن هامش صافي الفوائد أم مزيدا من الضغوط المعاكسة 

 لذلك؟  

نتفق مع إستنتاجاتك، فنحن نشهد إرتفاعا في صافي هامش الفوائد، وذلك كحصيلة لعاملين،  رينيفاسان:

إعادة تسعير األصول من جهة الى جانب انخفاض الكلفة التمويلية بفضل تركيزنا على 

إستقطاب ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير حيث نمت هذه بشكل ملحوظ خالل عام 

 وقع مزيدا من التحسن في هذا اإلتجاه في ظل الظروف الحالية.  ، ولذلك فإننا نت2020

 (  سؤال من سمية الجزيري،  سيكو4)س  تشيرو جوش:

بالمقارنة مع األعوام السابقة.  2020إجمالي الديون المشطوبة كان أقل بدرجة كبيرة في عام 

 ما السبب؟ 

أن ذلك إجراء له صلة بالفترة التي مضت  ال توجد وتيرة معينة فيما يتعلق بشطب الديون حيث كيث غيل:

  على القرض وما اذا كان هنالك حالة إنكشاف فردية أو إسم فردي يستدعي القيام بالشطب.

 (  سؤال من وارونا كماراجي،  سيكو5)س  تشيرو جوش:

 . 2020ديسمبر  31ما هي نسبة القروض المستفيدة من تأجيل األقساط كما في 
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 .2020% من إجمالي محفظة القروض كما بنهاية ديسمبر 4تمثل نحو هذه القروض  كيث غيل:

 ذ.م.م. علي ومحمد يتيم واخوانه (  سؤال من شيريرام شرينيفاس،6)س  تشيرو جوش:

أود أن أهنئ إدارة وموظفي األهلي المتحد على قدرتهم على إحتواء التراجع في إجمالي  

أوضاع اإلقتصاد الكلي السائدة عالميا اإليرادات ضمن مستويات محدودة على الرغم من 

وإقليميا، وكذلك أن أعبر عن اإلمتنان للبحرين قيادة ومسئولين على تهيئة األرضية المناسبة 

  نقاط أرجو توضيحها. 4لمثل هذا األداء. لدي 

 القروض والسلفيات والمخصصات   .1

لمجمل  االئتمانية هل يمكنكم إعطاء المزيد من التفاصيل حول توزيع مخصصات الخسائر (أ

 بحسب:  2019بما في ذلك الربع الرابع من العام ومجمل عام  2020عام 

 التقسيم الجغرافي )الكويت، البحرين، مصر، العراق، إلخ(  (1

 التقسيم القطاعي )قطاع العقار، القطاع المالي، إلخ(  (2

 ( بحسب الدولة/القطاع 3( و )2( ، )1توزيع األصول من المرحلة ) (3

 

معظم البنوك الدولية واإلقليمية تميل إلى إتباع نطاق واسع من المعايير المحاسبية والرقابية  (ب

فيما يتعلق بتكوين المخصصات )على سبيل المثال: معايير بازل،  توجيهات ولوائح البنك 

المركزي المحلي، المعايير المحاسبية(، بينما نالحظ أن المخصصات التي قام األهلي 

ها هي بمستويات أعلى من تلك لدى البنوك األخرى سواء في البحرين )بنك المتحد برصد

مليون دينار بحريني( أو  3مليون دينار بحريني، مصرف السالم:   14البحرين الوطني: 

مليون دينار كويتي، بيت التمويل الكويتي:  39نظرائه في الكويت )بنك الكويت الوطني:

 ما السبب وراء هذا الفارق؟ هل يرجع ذلك مثال إلى:  مليون دينار كويتي(. في تقديركم 38

 

)بالمقارنة مع البنوك المنافسة  2020في جودة األصول في الربع الرابع/ تراجع ملموس (1

 األخرى( بسبب انكشافات على شركات أو قطاعات أو بلدان معينة.

ا من هذه معايير محاسبية متحفظة )بالمقارنة مع المنافسين( وبالتالي فإن جزءا كبير (2

. بتقديركم هل تتوقعون أن هذه المخصصات 2و  1المخصصات هو ألصول في المرحلة 

 سوف تنخفض أو تنعكس بشكل ملموس في السنوات القادمة؟

 السابقة.  األرباع/السنواتتدني مستوى المخصصات في  (3

 عوامل مشتركة بين األسباب أعاله.  (4

ى المخصصات في األرباع/السنوات يرجى التوضيح بالتفصيل، وأيضا نظرتكم إلى منح

 القادمة. 

من القوائم المالية وأيضا  7أ( تجد التوزيع المفصل لهذه القروض والسلفيات مبينا في اإليضاح  رينيفاسان:

 ضمن إفصاحات  الركيزة الثالثة المنشورة على موقعنا االلكتروني.

ب( أود اإلشارة الى أن سياستنا في تجنيب المخصصات ظلت على الدوام تحفظية، خصوصا  كيث غيل:

وسط هذه األوضاع االستثنائية الناجمة عن أزمة الجائحة كما ذكر زميلي سانجيف. نحن نرى 

بأن فترة هذه األزمة قد إمتدت بأكثر مما هو متوقع وبسبب أوضاع عدم اليقين السائدة فقد قمنا 

. 2و 1توى ملحوظ من المخصصات خاصة بالنسبة لألصول المصنفة في المرحلة بتجنيب مس
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هذه المخصصات ذات طابع إحترازي ونعتقد أنها مالئمة حاليا، وأعتقد أنه من الصائب توقع 

 أن قسما كبيرا من هذه المخصصات قد يرجع مع تحسن الوضع اإلقتصادي.

 ذ.م.م. علي ومحمد يتيم واخوانه(  سؤال من شيريرام شرينيفاس، 7س ) تشيرو جوش:

 . نمو اإليرادات )ذاتيا أو عبر عمليات إستحواذ( 2

بصفته بنكا رئيسيا في البحرين والمنطقة، فقد سجل األهلي المتحد نموا جيدا في االيرادات 

 على مدى العقود الماضية ومعدالت معقولة للعائد على حقوق المساهمين. 

 

للمحافظة على معدالت نمو اإليرادات أو تحسينها في السنوات ما هي توقعاتكم بالنسبة  (أ

العديد من المؤسسات الدولية واالقليمية قد  القادمة مع مراعاة الحفاظ على جودة األصول.

لجأت الى عمليات االستحواذ بهدف تحسين الربحية وتوسيع األنشطة و العمليات. بالنظر 

لتمويل الكويتي فهل لديكم توجه نحو فرص دمج الى تباطؤ مسار عملية االندماج مع بيت ا

 أو إستحواذ أخرى كجزء من أهدافكم االستراتيجية؟

ما هي خططكم لتعزيز فرص النمو الذاتي في أسواق عملكم اإلقليمية؟ ما هي أهدافكم  (ب

اإلستراتيجية فيما يتعلق بتحسين جودة محفظة القروض على المدى البعيد أو توسيع نطاق 

 قدمة بالمقارنة مع المنافسين من البنوك الدولية والمحلية؟ المنتجات الم

بخصوص مسار العملية مع بيت التمويل الكويتي فآخر تطور أفصحنا عنه كان في شهر  سانجيف بايجال:

ديسمبر الماضي، وسنقوم باإلفصاح بصورة شهرية عن أي مستجدات من عدمها في هذا 

 وليس من جديد نضيفه في هذا المجال. الشأن، وبالتالي فالحال على ما هو عليه

أود أن أضيف بأنه فيما يتعلق بالسعي إلى إستحواذات إضافية، لعلك الحظت بأننا قمنا في  راجيف غوجيا:

برفع حصتنا في البنك التابع لنا في مصر، البنك األهلي المتحد، من نسبة  2020أكتوبر 

دائما لتعظيم العوائد لمساهمينا من  % ، فحيثما تسنح الفرص فإننا نسعى95.7% إلى 85.5

 خالل رفع حصص ملكية المجموعة.

بالنسبة إلستدامة النمو الذاتي، أود أن أضيف بأننا نتوقع مزيدا من التحسن في كل من الهامش  رينيفاسان:

على صافي الفوائد والدخل من صافي الفوائد كما حدث في الربع الرابع اذا ما استمرت 

حيث نواصل التركيز على زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير الظروف الحالية، 

على مستوى المجموعة مع المحافظة على جودة األصول واحتواء صارم للتكاليف. هذه هي 

 عناصر النجاح األساسية في المحافظة على زخم مستدام لإليرادات.

 ذ.م.م. د يتيم واخوانهعلي ومحم (  سؤال من شيريرام شرينيفاس،8)س  تشيرو جوش:

  . زيادة رأس المال/ السندات الدائمة3

أ( هل لديكم أي خطط إلصدار سندات دائمة جديدة في األسواق؟ ما هي خططكم بالنسبة 

 لسنداتكم الدائمة الحالية )خيار إعادة الشراء مثال(؟ 

أسواق  ب( هل هناك خطط لوسائل أخرى لزيادة رأس المال، عبر طرح سندات مثال أو في

  أخرى؟

 

بالنسبة لزيادة رأس المال، في حال كانت هناك خطط محددة في هذا اإلطار فسوف نفصح  راجيف غوجيا:

عنها لألسواق. أما بخصوص السندات الدائمة الحالية فهناك قواعد رقابية تحظر إذكاء أي نوع 
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ال يسعنا التعليق في من التوقعات وفي أي إتجاه سواء في نية إعادة الشراء أو عدمها وعليه ف

 هذا الجانب.

 ذ.م.م. علي ومحمد يتيم واخوانه (  سؤال من شيريرام شرينيفاس،9)س  تشيرو جوش:

 اإلدراج .4

أ( البنك األهلي المتحد مدرج حاليا في بورصتي البحرين والكويت. هل كان للتغيير األخير 

في لوائح بورصة البحرين تأثير على حيازة األسهم في الكويت أو البحرين؟ ما هي نظرتكم 

حول مدى تأثير هذا التغيير على المستثمرين ممن لديهم أسهم في أي من البورصتين على 

 مناقلة أو تحويل ملكية هذه األسهم، إلخ.  صعيد تسييل أو

 

بالنسبة للتغيرات األخيرة في قواعد اإلدراج، فقد أفصحنا لألسواق بأننا في إنتظار صدور  راجيف غوجيا:

المزيد من التوضيحات بشأنها وسوف نقوم بإطالع المساهمين واألسواق على أي مستجدات 

 لدى صدور أي توجيهات رسمية بهذا الشأن.

 .(  سؤال من أحمد عارف10)س  تشيرو جوش:

وكذلك هوامش صافي  2021ما هي توقعاتكم بشأن مستوى المخصصات المطلوبة في عام 

 الفوائد. شكرا 

 أعتقد أنه تمت االجابة عن الشق الخاص بهامش الفوائد. تشيرو جوش:

ارة إلى أن مخصصات بالنسبة للمخصصات فنحن وسط أوضاع إستثنائية متقلبة، وأود اإلش كيث غيل:

وتعتبر  2020مليون دوالر أمريكي في عام  255خسائر االئتمان والتدنيات األخرى بلغت 

األعلى بالنسبة لنا في العشر سنوات الماضية. وفي هذا السياق، وعلى الرغم من أننا نتوقع 

وص. فإنه ال يمكننا إعطاء تقدير محدد بهذا الخص 2021مستوى أقل من المخصصات في عام 

سوف يمكننا التعليق بشكل أكثر تحديدا عندما تتضح الصورة بشكل أفضل خالل النصف الثاني 

في معظم  19جائحة كوفيد من  من العام حيث من المؤمل أن تميل األوضاع نحو االستقرار

 أسواق عملنا.

 (  سؤال من وارونا كوماراجي، سيكو11)س  تشيرو جوش:

في إيراداتكم من الشركات الزميلة في حين أن ربحية البنك األهلي  زيادةنرى  2020خالل عام 

فك أو من بنككم الزميل يفي عمان قد تراجعت. هل يعني ذلك أن هناك إرتفاعا في الدخل من م

 في ليبيا؟  

هذا صحيح، وعائد بشكل أساسي إلى تخفيض سعر الصرف األجنبي للدينار الليبي والذي أدى  رينيفاسان:

 نتيجة لذلك. ملكيةل محاسبي في احتساب حقوق الإلى تعدي

 (  سؤال من جاناني فاماديفا، أرقام كابيتال12)س  تشيرو جوش:

اإلرتفاع في تكلفة المخاطر في الربع الرابع جاء أعلى من التوقعات والتقديرات المعطاة  .1

في المؤتمر التحليلي للربع الثالث من العام، ما سبب هذا اإلرتفاع الحاد في الربع الرابع؟ 
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هل سيستمر هذا المنحى خالل النصف األول من هذا العام أم سيعود لمستويات الربع الثالث 

 ام الماضي. من الع

نالحظ تحسنا في نسب القروض غير المنتظمة في البحرين وعلى العكس من ذلك في  .2

. هل من توضيح إضافي بخصوص نسب التعثر والتوقعات 2019مع عام  بالمقارنة الكويت

خاصة أن مهل السماح بتأجيل األقساط سوف تنقضي بنهاية هذا العام؟  2021بشأنها لعام 

 لخاضعة لخيار التأجيل حاليا؟ ما هي نسبة القروض ا

جزء مهم من دخل البنك من صافي الفوائد متحقق من أنشطة الخزينة واالستثمارات. ما  .3

متوسط آجال إستحقاق هذه المحفظة وما تبعات ذلك على هامش صافي الفائدة لعامي 

 عندما تحين مواعيد تجديد هذه اإلستثمارات؟  2021-2022

كانت إزاء أصول منتظمة  2020اإلضافية التي تم تجنيبها في الربع الرابع/المخصصات  .1 كيث غيل:

المخاطر كإجراء إحترازي كما سبق أن أوضحنا وتحسبا آلثار الجائحة. مستوى المخصصات 

بسبب أوضاع عدم اليقين  2021من المرجح أن يكون مرتفعا في الفترات الربعية األولى من 

 .2021م نتوقع إنخفاض المخصصات في أواخر عام وتطورات تداعيات الجائحة ومن ث

% مع نهاية 2.6لترتفع الى  2019% كما في ديسمبر 1.9بنسبة تعثر تبلغ  2020بدأ عام  .2

نقطة أساس بعد إنقضاء فترة السماح بتأجيل  50. ونتوقع زيادة في هذه النسبة في حدود 2020

 أقساط السداد التي حددها مصرف البحرين المركزي. 

ال يمكننا القول بأن جزءا مهما من دخل الفوائد متحقق فقط من أنشطة الخزينة  .3 رينيفاسان:

واالستثمارات حيث أن دخل الفوائد لدينا يتسم بتنوع المصادر مثل القروض وأذون وسندات 

 5الخزانة وودائع ما بين البنوك. ومتوسط آجال محفظة الخزانة واالستثمارات هو حوالي 

وقع إستقرار هامش صافي الفوائد لمحفظة االستثمارات عند معدله الحالي نظرا أعوام. نت

 لقيامنا بالتحوط لمعظم سنداتنا وبالتالي فإن إيراداتها لن تتأثر بتقلبات أسعار الفائدة.

 (  سؤال من أحمد الشاذلي ، إي إف جي هرمس13)س  تشيرو جوش:

 تمويل الكويتي؟ هل من تطورات جديدة في ملف االندماج مع بيت ال

 سبق أن تمت اإلجابة على هذا السؤال. تشيرو جوش:

 (  سؤال من احمد عارف14)س  تشيرو جوش:

. هل من 2020فاجأ األهلي المتحد األسواق بخطوته في إستبقاء الجزء األكبر من أرباح عام 

 تعليق حول أسباب ذلك؟ شكرا. 

الحالية وامتثاال للتعليمات والتوجيهات الرقابية، فعلى سبيل تم ذلك بناء على أوضاع السوق  سانجيف بايجال:

المثال فقد أصدر البنك المركزي المصري تعليماته للبنوك بعدم توزيع أي أرباح نقدية عن 

. ولذا فقد اتخذ البنك موقفا متحوطا ومتوازنا على صعيد التوزيعات النقدية الموصى 2020عام 

 بها ومستواها.

 (  سؤال من فيكرام فيسواناثان، ان بي كيه كابيتال15)س  تشيرو جوش:
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 ؟ 2021هل يتوقع عودة مخصصات خسائر االئتمان الى مستواها المعتاد في 

 تمت اإلجابة على هذا السؤال. تشيرو جوش:

 (  سؤال من فراس شهاب، تشالنجر غلف16)س  تشيرو جوش:

 ما حجم الضمانات العينية المتوفرة للبنك قبالة القروض غير المنتظمة؟ 

 .2020ديسمبر  31مليون دوالر أمريكي كما في  313.2تتوفر للبنك ضمانات عينية بقيمة  غيل:كيث 

 (  سؤال من وارونا كماراجي،  سيكو17)س  تشيرو جوش:

 ؟  2020في  أي قطاعات األعمال سببت أعلى نسب التعثر

 كان ذلك بشكل رئيسي في قطاع التجارة والخدمات. غيل:ث كي

 (  سؤال من وارونا كماراجي،  سيكو18)س  تشيرو جوش:

 ؟ 2020بالمقارنة مع الربع الرابع من  2021هل نتوقع إستقرارا لهامش صافي الفوائد في 

 تمت اإلجابة على هذا السؤال. تشيرو جوش:

لكم جميعا على مشاركتكم في هذا المؤتمر الذي عقدته مجموعة  ال توجد أسئلة أخرى. شكرا تشيرو جوش:

،واألن ننتقل للسيد سانجيف بيجال  2020البنك األهلي المتحد لمناقشة نتائجها المالية لعام 

 لإلدالء  بأي مالحظات ختامية.

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

المساء، مع أطيب تمنياتنا لكم بموفور الصحة والعافية وبإجتياز هذه المرحلة والظروف 

      اإلستثنائية بخير وسالم. 

 

 -ختام البث المباشر عبر اإلنترنت  -
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2020- Ahli United Bank B.S.C Investor/ Analyst Webcast Transcript  

Wednesday, 24 February 2021, 2 PM Bahrain Time  

 

Speakers from Ahli United Bank: 

 

1. Mr. Sanjeev Baijal, Deputy Group CEO – Finance & Strategic Development  

2. Mr. Keith Gale, Deputy Group CEO – Risk, Legal & Compliance 

3. Mr. Srinivasan Rathinam – Group Head of Finance 

4. Mr. Rajeev Gogia – Group Head of Strategic Development 

Moderator: 

Chiro Ghosh, Lead Research- Financial Institutions, SICO  

 

List of attendees: 
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HIC Mohammed Mussa 
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SICO Mohamed Alabbas 
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- WEBCAST TRANSCRIPT STARTS - 

 

 

Operator:  This is Conference #7489875 

 

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

FY 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 Full Year 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  

• Rajeev Gogia – Group Head of Strategic Development 

 

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

and detailed financials for FY2020, which has been uploaded on the group’s website. 

You can view this on the webcast too. You can post the questions on the web-link as 

the presentation progresses. However, we would request you to please post one 

question at a time, just to ensure that we do not miss out on any of your questions.  

  Now without any 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 2020. 

 

 The year 2020 was defined by the onset of the Covid-19 outbreak and by the collapse 

in oil prices. These twin events triggered global recessionary conditions which have 
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specially adversely impacted oil producing regional economies due to the close 

correlation of their economic cycles to oil prices which fell sharply in the second 

quarter of the year. Health imposed lockdowns of extended durations in the region 

exacerbated the economic fallout as retail and corporate activities were deeply 

impacted.  Given the extremely difficult general operating environment, AUB’s 

performance for most part of 2020 was subsumed with the onset and evolving 

developments arising out of the Covid-19 outbreak. 

 

Against the above backdrop, the salient features of the Bank’s performance during 

2020 are as follows: 

 

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

US$ 452.2 million for the full year 2020 (2019: US$ 730.5 million -38.1%) and 

US$ 42.9 million for Q4/2020 (Q4/2019: US$ 172.1 million -75.1%). 

 

• The steep decline in US dollar benchmark interest rates by the Fed was followed 

by similar trends in all AUB’s key operating markets which affected earnings on 

free float balances as witnessed by the entire banking industry. The turbulence in 

the markets, especially during the March to July 2020 period, saw a spike in 

liquidity premiums amidst a global tightening of funding conditions, thus overall 

affecting net interest margins which dropped to 2.06% in 2020 from 2.62% in 

2019.  As a result, net interest income for 2020 reduced by US$ 152.1 million (-

16.0%) to US$ 799.4 million (2019: US$ 951.5 million). Total operating income 

was US$ 1,111.9 million. (2019:  US$ 1,235.5 million). 

 

• Fees and Commissions were lower by US$ 23.6 million (-18.6%) due to reduced 

transaction volumes in the wake of the Covid-19 pandemic which impacted trade 

finance flows as well as managed funds sales with lower associated fee flows.   

 

• The Bank’s cost of risk was impacted by the raising of incremental gross Stage 1 

and Stage 2 provisions by US$ 145 million taken on performing risk exposures 

as a precautionary measure against the evolving and uncertain implications of the 

current pandemic in accordance with IFRS-9. Net provision charges were 
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increased on a prudent and conservative basis to US$ 254.9 million for 2020 

(2019: US$ 54.4 million). Non-performing loans ratio stood at 2.6% (31 

December 2019: 1.9%) with a solid specific provision coverage of 85.9% (31 

December 2019: 85.9%) being well above the regional average based on results 

announced to-date. 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. 

 

• The cost to income ratio was sustained at 29.3% (2019: 28.6%) reflecting the 

continued positive impact of AUB’s entrenched intelligent spend approach and 

operational efficiencies achieved through streamlining of processes and 

leveraging from technology and digitization initiatives. 

 

• The resultant Basic and diluted Earnings per Share in 2020 were US 4.3 cents, 

compared to US 7.2 cents in 2019. 

 

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

returns: 

 

The AUB Group’s total assets at 31 December 2020 was marginally low (-0.5%) to 

US$ 40.1 billion (31 December 2019: US$ 40.3 billion).   

 

1) The loans and advances portfolio remained at the previous year level of US$ 20.7 

billion (31 December 2019: US$ 20.7 billion) as part of a prudent credit stance 

adopted during this crisis period with the extent of the impact of the pandemic 

across AUB’s markets having a bearing on tapping new and viable business 

opportunities.  As part of Covid-19 related relief measures to provide succour to 

the retail and corporate customers, governments and central banks responded 

with stimulus measures including, loan instalment deferment plans extended to 

the eligible borrowers which amounted to US$ 4.3 billion across the AUB Group.  

 

2) The non-trading investments portfolio increased (+5.2%) to US$ 9.6 billion (31 

December 2019: US$ 9.1 billion) as a credit proxy to loans and advances with a 

view to sustaining acceptable risk adjusted returns through fund deployment in 
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liquid high-quality securities. Overall rating levels of our bond portfolio 

remained healthy with no downgrades to stage3 levels.  Stage 1 and 2 

provisioning for the bond portfolio was maintained as per ECL requirements 

under IFRS-9.   

 

 

3) The funding base during 2020 was further diversified and, elongated through: 

    

a. Repo lines utilized to raise US$ 0.7 billion to US$ 3.6 billion (2019: US$ 

2.9 billion) as part of elongating its underlying average duration.  

 

b. New Bilateral Term Borrowings of US$ 175 million.   

 

c. Interbank borrowings decreased by US$ 0.8 billion from US$ 5.0 billion 

on 31 December 2019 to US$ 4.2 billion as at 31 December 2020.   

 

d. CASA balances which stood at US$ 7.0 billion as at 31 December 2019 

increased by a further US$ 1.2 billion during 2020 to reach US$ 8.2 

billion.  Overall CASA pool as a percentage of customers’ deposits stood 

at 32.7% as of 31 December 2020 (31 December 2019: 27.4%). Overall 

customer deposits were US$ 25.2 billion (31 December 2019: US$ 25.5 

billion). Our core focus will remain growth of the CASA portfolio in 

order to enhance core operating earnings.  

 

4)  The Group’s Return on Average Equity for 2020 was 10.4% (2019: 17.7%). 

Return on Average Assets was at 1.2% for 2020 (2019: 2.1%). 

 

5)  AUB reported a total capital adequacy ratio of 16.1% as compared to the 

regulatory minimum capital ratio of 12.5%. 

 

Though there have been recent positive developments with regards to the approved 

usage, availability and progressive roll-out of different vaccines for Covid-19 by 

different countries, the crisis is far from over. This is evident from the current 

subsequent waves of the Covid-19 spread as well as from the emergence of new more 

infectious strains of the virus. Accordingly, AUB will continue to prudently navigate 
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these challenging and unprecedented times by providing a safe operating 

environment for all staff, clients and counterparties, building a seamless remote 

capability to transact business and support all our client needs while protecting and 

developing its existing solid and multifaceted business platforms across its markets. 

 

 

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 session. 

    

 

                                                                                                                                               

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

 

(Q1) First questions from Jumana Almajed, SICO 

  

 AUB seem to be increasing their exposure in real sector. Can you throw some light in 

which country is it happening? 

 

Keith Gale:  There has been increases in exposure in the real estate sector, primarily in the State of 

Kuwait. 

 

Chiro Ghosh (Q2):  

 Next question again from Jumana Almajed, SICO 

AUB’s loan growth in FY 20 was muted. How is the loan book pipeline as you go into 

FY21? In which countries are you seeing borrowing demand and in which countries are 

you expecting low or no growth? 

Keith Gale:    The overall loan pipeline at the start of the year is satisfactory noting the circumstances 

(economic impact of Covid-19) that we are in. In terms of the countries, we are seeing 

growth in Kuwait, Egypt and to a lesser extent in UK. 
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Chiro Ghosh (Q3):     

Question from Sumaya AlJazeeri, SICO  

 According to my calculation- the NIM of Q4 was stronger than Q3, on lower funding 

cost. Am I right and if yes, do you see more potential to lower funding cost to boost NIM 

further or there would be more competitive pressure? 

 

 

Srinivasan R:  We agree with your assessment, we are seeing an upward rise in the NIM. It is a 

combination of both repricing on the asset side as well as the funding cost reduction due 

to our continued focus on acquiring CASA deposits, which has substantially grown in the 

year 2020.  We should see an upward momentum going forward under current 

circumstances. 

 

Chiro Ghosh (Q4):     

Question from Sumaya AlJazeeri, SICO  

 

Why is the total written-off loans much lower than previous years? 

 

Keith Gale: There is no particular trend in terms of written off loans as this amount is a function of 

the age of the impaired loan and also the extent to which there is single exposure or 

single names which require write off. 

 

Chiro Ghosh (Q5): 

Question from Waruna Kumarage, SICO  

  Could you please give the percentage of the loan book under deferral as of 31 Dec 2020? 

 

Keith Gale:     It is approximately 4% currently as at the end of December 2020. 

 

Chiro Ghosh (Q6): 

Question from Sriram Srinivas, AMYB 

Let me congratulate AUB’s BoD, Management team and staff on its ability to ensure the 

decline in Gross Operating Income remains at a modest level despite the challenging 

macro-economic environment both globally and locally.  Further, I would like to extend 

our gratitude to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa (King of Bahrain), His 
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Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa (the Crown Prince and Prime 

Minister,) and other officials / dignitaries for providing a platform for enabling this 

performance.  I have a few (4) points to clarify: 

1.  Loans and Advances and provisions: 

a. Can you provide more details about the breakdown of the provision for credit 

losses for FY 2020 (& Q4 2020) and FY 2019 in terms of  

i. Geographic breakdown (i.e. Kuwait, Bahrain, Egypt, Iraq etc) 

ii. Sectoral Breakdown (Real estate, financials, etc.) 

iii. In terms of Stage 1,2 and 3 for the regions / sectors 

b. Most banks globally and in the region tend to follow a broad range of standard 

accounting and regulatory norms in provisioning (i.e. Basel norms, local central 

bank guidelines / regulations and accounting standards) in determining the 

provisioning requirements.  However, it has been noticed that AUB’s 

provisioning has been substantially higher than other peers in the region.   

For example, AUB’s Q4 2020 provisioning is substantially higher than the 

provisioning of its peers in Bahrain (NBB:  BD 14m; Salam Bank BD 3m) and or 

its counterparts in Kuwait (NBK KD 39m, KFH KD 38m).    What in your 

judgement would be the reason you would attribute this difference to – for 

example 

i. Significantly or moderately poor asset quality of the book in Q4 2020 (in 

comparison to the competition) due to exposure in certain specific 

companies or sectors or countries 

ii. Conservative accounting practices of the bank (compared to the 

competition) and hence a large part of the provisioning is in Level 1 and 

Level 2.  In your judgement you would expect most of these provisioning 

to reduce / reversed substantially in future years. 

iii. Lower provisions in previous quarter or years 

iv. A combination of the above or other factors. 

Kindly explain in detail.  Also explain how you see the trend in provisioning in 

future quarter / years.  
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Srinivasan R: (a)   The detailed breakdown of loans and advances has been provided in the note 7 to the 

financial statements in the financial statements as well as the Pillar III disclosures that 

have been uploaded in our website. 

 

Keith Gale:  (b)  I would say that our provisioning has always been quite conservative, particularly noting 

the current unprecedented Covid-19 circumstances, as Sanjeev mentioned earlier. The 

actual duration of Covid-19 pandemic is extending beyond what was originally expected 

and because of these uncertainties we have taken significant provisioning particularly 

under the stage 1 and 2 categories. These are precautionary provisions, that the bank 

considers appropriate at the current time and it is correct that in the future many of these 

provisions could well reverse as the economic situation improves. 

 

Chiro Ghosh (Q7):  

Question from Sriram Srinivas, AMYB 

2. Earnings Growth (organic and acquisitions): 

 As one of the leading banks in Bahrain and the region AUB has shown decent 

earnings growth over the last few decades and modest ROE  

a. How do you expect to sustain and improve earnings growth in coming years 

while maintaining asset quality. Several global and regional institutions have 

used acquisitions to enhance growth by improving profitability and enhancing 

scale of operations.  Given KFH merger talks have slowed down are you looking 

at other potential acquisition / merger opportunities as part of your strategic 

objectives.   

b. How do you plan to enhance organic growth in your regional markets? What are 

your strategic objectives in terms of improving the long-term quality of the 

lending book and / or widening the scope of products provided in relation to the 

global and local competition? 

 

Sanjeev Baijal: We have no more disclosures to make other than what we made at the end in December 

2020 and on a monthly basis we will be updating the market if there are any/or no 

developments with respect to the KFH transaction.  So as of date it is status quo and I 

have nothing more to add.  
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Rajeev Gogia: I would just add to that in terms of looking at more acquisitions. You might have noticed 

that in October 2020 we increased our shareholding in our subsidiary AUB Egypt from 

85.5% to 95.7%. Where opportunities are available, we are trying to maximize the returns 

for our shareholders by increasing AUB’s stake.   

 

Srinivasan R:   Just to address one more dimension in terms of sustainability on an organic basis, our 

NIM and NII will see the Q4 rising momentum under current conditions. We continue to 

focus on acquiring more CASA deposits across all our entities as well as maintaining our 

asset quality and costs at a tighter level. These are going to be critical success factors in 

terms of continuing our sustainable earnings momentum.  

 

Chiro Ghosh (Q8):  

Question from Sriram Srinivas, AMYB 

3. Capital Raising / Perpetuals: 

a. Are there any plans to issue new perpetuals in the market?  What plans do you 

have for the existing perpetuals in the markets (i.e. call option)? 

b. Are you planning any other means of capital raising i.e bond / other markets? 

 

Rajeev Gogia: In terms of capital raising as and when there are any definitive plans, we will make 

necessary disclosures in the market. In terms of the existing perpetual as you may be 

aware that there are very specific regulations governing these perpetuals where we can’t 

really build any kind of expectations of any sort whether the perpetual will be called or 

not called, so we will not be able to comment anything in this regard. 

 

Chiro Ghosh (Q9): 

Question from Sriram Srinivas, AMYB 

4. Listing 

a. AUB is a dual listed company i.e listed in both Kuwait and Bahrain.  Has the 

recent change in Bahrain bourse rules impacted holding shares in either Kuwait 

or Bahrain?  How do you see this rule impacting investors holding shares in 

either of the exchange i.e. liquidity, fungibility, transfer of shares etc. 
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Rajeev Gogia: 

With regards to the recent changes in the listing rules, we had made the disclosure in the 

market that we are awaiting the guidance from the regulator in this regard.  As of date we 

are still awaiting further clarifications and we will again update the shareholders and the 

market once we receive the guidance in this regard. 

 

 

Chiro Ghosh (Q 10): 

Questions from Ahmed Aref, 

 Can you comment on 2021 expectations of provisioning requirements and net interest 

margins thank you 

 

Chiro Ghosh: I think net interest margin question has already been answered. 

 

Keith Gale:  On provisions these are very uncertain circumstances, we would note that our provision 

for credit losses and other items in the accounts was USD 255 million in 2020, which is 

the highest charge we have seen in the last decade. Putting that into context, while we 

would expect that provisioning in 2021 would be lower, we cannot give any particular 

guidance on that. We will know more as the year unfolds and I would expect to be able to 

give more color in the second half of the year when the expectation is that the Covid-19 

situation will hopefully be resolved in most of the countries that we operate in. 

 

 

Chiro Ghosh (Q 11):  

Next Question from Waruna Kumarage, SICO  

FY2020 associate income increased while Ahli Bank of Oman's profit fell. Does this 

mean that there was a substantial gain from either MEFIC or the Libyan associate? 

Srinivasan R:   

Absolutely right. This is mainly driven by FX devaluation of LYD that resulted in an 

equity accounting catch up adjustment. 

 

Chiro Ghosh (Q12):  

Question from Janany Vamadeva, Arqaam Capital 
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1. CoR increase in Q4 was way ahead of expectations and guidance in Q3 call. 

What was the driver behind this sharp increase in Q4?  Should we expect this 

trend to continue into H1e or revert to Q3 levels? 

2. Bahrain NPLs have improved y/y while Kuwait has edged up. Could you throw 

some colour NPL formation and expectation for 2021e given deferrals come to 

an end this year? What % of your total loan book is under deferral now?  

3. Substantial portion of your net interest income and earnings come from treasury 

and investments business line. What is the average duration of this book and 

what is the implication for NIM outlook for 2021-22e when investments are 

rolled over? 

 

Keith Gale:  

1. Incremental provision charges during Q4/2020 were taken on performing risk assets 

as a precautionary measure as previously explained due to the Covid-19 situation. 

The provision level will likely be elevated in initial quarters of 2021 given the 

uncertain and evolving impact of the Covid-19 pandemic. We expect provision to 

reduce towards the end of 2021.  

 

2. We started the year with a NPL ratio of 1.9% as of December 2019 which increased 

to 2.6% by end of 2020. We expect this to further increase by up to 50 bps following 

completion of CBB deferral / concession period.  

 

Srinivasan R:   

3. We can’t say that substantial interest income is generated only from treasury and 

investments. We have a well diversified interest income comprising Loans, 

t.bills/bonds, interbank placements. The average duration of treasury and investment 

portfolio is c 5 yrs. We expect NIM on investment portfolio to remain at current level 

as most of our bonds are hedged and interest rate fluctuations would not affect the 

earnings.  

 

Chiro Ghosh (Q13): 

Question from Ahmed El-Shazly, EFG Hermes 

 Are there any updates on the merger with KFH? 
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Chiro Ghosh: This question has already been answered 

 

Chiro Ghosh (Q14): Question from Questions from Ahmed Aref, 

The Bank surprised the markets by retaining most of the profits in 2020 can you 

comment on the reasons? Thanks 

Sanjeev Baijal:  

 This is based on the current market scenario where Banks also operate within regulatory 

guidance/directives.  For e.g Central Bank of Egypt has mandated banks not to pay any 

cash dividend for 2020.  

AUB has taken a prudent and balanced view with regards to the dividend recommended. 

  

  

Chiro Ghosh(Q15):  

Question from Vikram Viswanathan, NBK Capital 

Should be expect loan loss provisions to normalise in 2021? 

 

Chiro Ghosh: This question has been already answered 

 

Chiro Ghosh (Q16): Question from Feras Shehab, Challenger Gulf 

How much collateral does AUB hold for NPL's that is non cash? 

Keith Gale: 

The Bank holds US$ 313.2 million of collateral as of 31 December 2020. 

 

Chiro Ghosh (Q17):  

Question from Waruna Kumarage, SICO  

 In which sectors have you seen most NPL formation in FY2020? 

 

Keith Gale:  

We have mainly seen NPL’s increase in the Trading & Services sector.  

 

Chiro Ghosh (Q18): 

Question from Waruna Kumarage, SICO  

  Can we expect stable net interest margins in FY2021 compared to 4Q20 level? 

 



 

14 

 

Chiro Ghosh: This question has been already answered 

 

Chiro Ghosh:  There are no further questions, I would like to thank everyone for the participation in this 

conference call of AUB Group, discussing the FY 2020 financial results and will now 

hand over to Sanjeev Baijal for any closing remarks. 

 

Sanjeev Baijal: Thank you all for attending this webcast covering our 2020 results.  We again wish you 

all the good health and will see you in our next webcast covering Q1/2021.  

- WEBCAST TRANSCRIPT ENDS – 



Financial Performance – Year Ended 31 December 2020 

Presentation to Investors and Analysts

24 February 2021



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, Prudent Approach
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Income Statement 

Overall Covid-19 Driven Impact 

US$ MM 2019 2020 Var %

Net Interest Income 951.5 799.3 (16.0%)

Fees and Commissions 127.3 103.7 (18.5%)

Trading, Investment Income & Others 156.7 208.9 33.3%

Operating Income 1,235.5 1,111.9 (10.0%)

Provision for Credit Losses (54.4) (254.9) (368.6%)

Net Operating Income 1,181.1 857.0 (27.4%)

Operating Expenses (353.8) (325.9) 7.9%

Tax Expense & Zakat (38.5) (44.7) (16.1%)

NPAT to Non-Controlling  Interests (58.3) (34.2) 41.3%

NPAT to the Owners of  the Bank 730.5 452.2 (38.1%)
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Key Balance Sheet Profile

Prudent Balance Sheet Management

US$ MM 2019 2020 Var % 

Loans and Advances 20,742.4 20,719.9 (0.1%)

Non-Trading  Investments 9,133.9 9,608.3 5.2%

Total Assets 40,280.1 40,071.2 (0.5%)

Deposits from Banks 5,023.9 4,218.4 (16.0%)

Borrowings under  Repos 2,891.5 3,618.1 25.1%

Customers' Deposits 25,518.1 25,182.6 (1.3%)

Total Deposits 33,433.5 33,019.1 (1.2%)

Shareholders' Equity 4,265.5 4,001.6 (6.2%)
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Operating Performance

Liquidity : Overall Keeping COF Tighter 
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US$ MM 2019 2020 Var % 

Customers’ Deposits 25,518 25,183 (1.3%)

Total Deposits 33,434 33,194 (0.7%)

CASA – Amount 6,991 8,237 17.8%

CASA - % 27.4% 32.7% 5.3%

Customers’ Deposit

Diversification & Managing COF
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Operating Performance

NTI Pick Up – Proxy to Credit
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2020

US$ MM Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Gross loans and advances (a) 17,920 3,236 559 21,715 

Less: ECL allowances (b) (139) (376) (480) (995)

Net loans and advances (a)-(b) 17,781 2,860 79 20,720 

Gross Loans Stage-wise Mix as % 82.5% 14.9% 2.6%

Coverage % 0.8% 11.6% 85.9%

2019

US$ MM Stage 1 Stage 2 Stage 3 Total

Gross loans and advances (a) 18,339 2,758 415 21,512 

Less: ECL allowances (b) (101) (312) (357) (770)

Net loans and advances (a)-(b) 18,238 2,446 58 20,742 

Gross Loans Stage-wise Mix as % 85.3% 12.8% 1.9%

Coverage % 0.5% 11.3% 85.9%

ECL Coverage

Solid Coverage
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SP Coverage

Solid

US$ MM 2019 2020 Var  %

Non-Performing Loans (NPL) 414.8 558.9 34.7%

Non-Performing Loans (NPL)/Gross Loans 1.9% 2.6% (0.7%)

Specific Provision (SP) 356.5 479.8 34.6%

Specific Provision (SP) Coverage 85.9% 85.9% -

Collaterals 290.8 313.2 7.7%

Provision Coverage including collaterals 156.1% 141.9% (14.2%)
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Financial  Indicators KPIs 2019 2020

Return on Average Equity (ROAE) 17.7% 10.4%

Return on Average Assets (ROAA) 2.1% 1.2%

C/I Ratio 28.6% 29.3%

EPS (US Cents) * 7.2 4.3

Gross NPL Ratio 1.9% 2.6%

SP Coverage Ratio 85.9% 85.9%

Consolidated Net Stable Funds Ratio (NSFR) 117.0% 117.0%

Total Capital Adequacy Ratio 16.4% 16.1%

CET 1 Ratio 13.1% 12.8%

Tier 1 Ratio 14.9% 14.6%

Key Performance Indicators

* EPS adjusted for bonus share issue of 10%

Overall Covid-19 Driven Impact – Balanced 
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Capital Adequacy
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Asset Quality
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Q&A Session
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