
 إفصـاحـات 
الركن الثالث
30 سبتمبر 2015

البنك األهلي الكويتي ش.م.ك.ع.





هيكل رأس املال
يتكون هيكل رأسمال مجموعة البنك من رأسمال الشريحة األولى لألسهم العادية )رأسمال األسهم املدفوع بالكامل واالحتياطيات شاملة االحتياطيات بالقيمة العادلة( ورأسمال الشريحة الثانية، الذي يتضمن مخصص 

عام )وهذا يخضع حلد أقصى بنسبة 1.25% من إجمالي األصول املرجحة بأوزان املخاطر االئتمانية(. وال توجد أدوات رأسمال إضافي خاص بالشريحة األولى في هيكل رأسمال البنك.

باأللف دكهيكل رأس املال كما في 30 سبتمبر 2015
161,917رأس املال املساهم املدفوع / األسهم العامة

369,660االحتياطات

ناقصا:
)4,405(أسهم اخلزينة

)3,258(استقطاعات احلد األساسي الناشئة من استثمارات في مؤسسات مالية حيث تكون امللكية >= %10.
523,914أسهم الشريحة األولى العادية

–الشريحة األولى اإلضافية 

34,365مخصصات عامة )تخضع حلد أقصى بنسبة 1.25% من مجموع األصول املرجحة بأوزان املخاطر االئتمانية(

)2,165(استقطاعات احلد األساسي الناشئة عن استثمارات في مؤسسات مالية حيث تكون امللكية >= %10.
32,200الشريحة الثانية

556,114إجمالي رأس املال املؤهل بعد االستقطاعات

إفصاحات الركن الثالث

1



حتليل مكونات رأس املال
يتم حتليل مكونات رأس املال فيما يتعلق بالشريحة األولى والثانية لضمان استقرار رأس املال وللتقليل من إمكانية حدوث تقلبات في هيكل رأس املال.

كفاية رأس املال كما في 30 سبتمبر 2015
رأس املال املطلوب

ألف دك

)PSEs( 14,704. املطالبات على كيانات القطاع العام
235,641. املطالبات على البنوك

3176,479. املطالبات على الشركات
456,845. االنكشافات الرقابية للقروض الفردية 
52,316. االنكشافات للقروض املتأخرة السداد

681,416. انكشافات أخرى

357,401املجمـوع

)16,077(مطروحا منه: مخصص عام يزيد عن 1.25 % من األصول املرجحة بأوزان املخاطر
341,323صافي االنكشاف االئتماني املرجح بأوزان املخاطر

9,490انكشاف مخاطر السوق
26,960انكشاف املخاطر التشغيلية

377,773اإلجمالي العام

معدالت كفاية رأس املال:
18.03%الشريحة األولى

18.03%الشريحة األولى لألسهم العادية

19.14%املجموع

إفصاحات الركن الثالث )تتمة(
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إفصاحات رأس املال اإلضافية املطلوبة مبوجب تعليمات بازل3 هي كالتالي:

اإلفصاح العام كما في 30 سبتمبر 2015

مكونات رأس املال 
الرقابي املعلنة

باأللف دك

مرجع امليزانية 
حتت نطاق 

التجميع الرقابي

حقوق املساهمني )CET1(: األدوات واالحتياطيات
270,814c + dاألسهم العادية املؤهلة املصدرة زائدا عالوة اإلصدار

100,447fاألرباح احملتفظ بها )احملتجزة(
168,316gالدخل املتراكم الشامل واالحتياطات املعلنة األخرى

–رأس املال املصدر مباشرة والذي يخضع لالستقطاع التدريجي من حقوق املساهمني )الشريحة 1( )ينطبق فقط على الشركات غير املساهمة(
–األسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة املجمعة واحملتفظ بها من قبل طرف ثالث )حقوق األقلية(

531,577حقوق املساهمني )CET1( قبل التعديالت الرقابية

–حقوق املساهمني )CET1(: التعديالت الرقابية
–تعديالت التقييم

–الشهرة )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(
–األصول غير امللموسة األخرى باستثناء حقوق خدمات الرهن العقاري )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(

الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب األصول التي تستند إلى الربحية املستقبلية باستثناء تلك التي تنتج عن فروقات مؤقتة )بالصافي من 
–الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(

–احتياطي التحوط للتدفقات النقدية 
–عجز في املخصصات للخسائر املتوقعة 

–الربح من املبيعات اخلاصة بعمليات التوريق
–األرباح واخلسائر بسبب التغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات بالقيمة العادلة

–صافي أصول صندوق التقاعد ذات الفائدة احملددة 
–أرباح األسهم املقترح توزيعها

e)4,405(استثمارات في أسهم البنك نفسه )إن لم يتم تصفيتها من رأس املال املدفوع في امليزانية العمومية(
–االستثمارات املتبادلة في رؤوس أموال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني

االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من املراكز املكشوفة 
)2,584(املؤهلة، حيث ال ميلك البنك أكثر من 10% من رأسمال اجلهة املصدرة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني البنك(

االستثمارات الهامة في األسهم العادية للبنوك وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من املراكز املكشوفة املؤهلة 
–)املبلغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني البنك(

–حقوق خدمات الرهن العقاري )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني البنك(
الضرائب املؤجلة على جانب األصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني البنك، بالصافي من الضريبة 

–املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(
–املبلغ الذي يتجاوز حد الـ 15% من حقوق مساهمني البنك

–منها: االستثمارات الهامة في األسهم العادية للمؤسسات املالية
–منها:  حقوق خدمات الرهن العقاري

–منها:  الضريبة املؤجلة املدرجة في جانب األصول الناجتة عن الفروقات املؤقتة
–التعديالت الرقابية األخرى املقررة من السلطة الرقابية

التعديالت الرقابية املطبقة على حقوق املساهمني )CET1( بسبب عدم كفاية رأس املال اإلضافي )الشريحة األولى( )AT1( ورأس املال املساند 
)674()الشريحة 2( لتغطية االستقطاعات

إفصاحات الركن الثالث )تتمة(
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اإلفصاح العام كما في 30 سبتمبر 2015

مكونات رأس املال 
الرقابي املعلنة

باأللف دك

مرجع امليزانية 
حتت نطاق 

التجميع الرقابي

)CET1( إجمالي التعديالت الرقابية على حقوق املساهمني)7,663(
523,914حقوق املساهمني )CET 1( بعد التعديالت الرقابية

رأس املال اإلضافي )الشريحة 1(: األدوات
–أدوات رأس املالي اإلضافي )AT1(  املؤهلة املصدرة زائدا عالوة اإلصدار

–منها: املصنفة كحقوق مساهمني وفقا للمعايير احملاسبية املطبقة
–منها املصنفة كالتزامات وفقا للمعايير احملاسبية املطبقة

)AT1( أدوات رأس املال املصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس املال اإلضافي–
–أدوات رأس املال اإلضافي )AT1( الصادرة عن الشركات التابعة واحملتفظ بها لدى الغير

–منها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي

–رأس املال اإلضافي )AT1(: قبل التعديالت الرقابية

رأس  املال اإلضافي )الشريحة 1(: التعديالت الرقابية
)AT1( استثمارات في رأس املال اإلضافي للبنك نفسه–

)AT1( احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال اإلضافي–
االستثمارات في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من املراكز املكشوفة 

–املؤهلة، حيث ال ميلك البنك أكثر من 10% من حقوق املساهمني املصدرة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني البنك(
–االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي 

–التعديالت الرقابية املقررة من السلطة الرقابية
–التعديالت الرقابية على رأس املال اإلضافي )AT1( بسبب عدم كفاية رأس املال املساند )الشريحة 2( لتغطية االستقطاعات

)AT1( إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال اإلضافي–
)AT1(  رأس  املال اإلضافي–

 )T1 = CET1 + AT1(   )1 523,914رأس املال األساسي )الشريحة

رأس املال املساند الشريحة الثانية: األدوات واملخصصات
–أدوات رأس املال املساند )الشريحة 2( املؤهلة املصدرة زائدا عالوة اإلصدار

–أدوات رأس املال املصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس املال املساند )الشريحة 2(
–أدوات رأس املال املساند )الشريحة 2( الصادرة عن شركات تابعة واحملتفظ بها لدى الغير

–منها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي
34,365املخصصات العامة املدرجة في رأس املال املساند )الشريحة 2(

34,365رأس املال املساند )الشريحة 2( قبل التعديالت الرقابية

رأس املال املساند )الشريحة 2(: التعديالت الرقابية
–استثمارات في رأس املال املساند للبنك نفسه )الشريحة 2(

–احلصص املتبادلة في أدوات رأس املال املساند )الشريحة 2(

إفصاحات الركن الثالث )تتمة(
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إفصاحات الركن الثالث )تتمة(

اإلفصاح العام كما في 30 سبتمبر 2015

مكونات رأس املال 
الرقابي املعلنة

باأللف دك

مرجع امليزانية 
حتت نطاق 

التجميع الرقابي

االستثمارات في رأسمال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من املراكز املكشوفة 
)2,165(املؤهلة، حيث ال ميلك البنك أكثر من 10% من حقوق املساهمني املصدرة )املبالغ فوق حد 10% من حقوق مساهمني البنك(

–االستثمارات الهامة في رأسمال البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني التي تقع خارج نطاق التجميع الرقابي
–التعديالت الرقابية األخرى املقررة من السلطة الرقابية

)2,165(إجمالي التعديالت الرقابية على رأس املال املساند )الشريحة 2(
32,200 رأس املال املساند )الشريحة 2(

556,114 رأس املال مبفهومه الشامل = رأس املال األساسي إجمالي )الشريحة 1( + رأس املال املساند )الشريحة 2(

2,905,947 إجمالي األصول املرجحة باملخاطر

معدالت رأس املال واملصدات
18.03%حقوق املساهمني )الشريحة 1( كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر

18.03%رأس املال األساسي )الشريحة 1( كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر
19.14%إجمالي رأس املال مبفهومه الشامل كنسبة من األصول املرجحة املخاطر

 متطلبات املصدات اخلاصة بالبنك »احلد األدنى ملتطلبات حقوق املساهمني )CET1( )تتضمن املصدات الرأسمالية التحوطية( 
 زائدا املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية زائدا املتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي« ويعبر 

12.5%عنها كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر
2.5%منها: متطلبات املصدات الرأسمالية التحوطية

2.5%منها: متطلبات املصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية
D-SIB 0.5% – 2.0%منها:  املتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير النظامي

7.0%حقوق املساهمني )CET1( املتاحة للمصدات )كنسبة من األصول املرجحة باملخاطر(
احلدود الدنيا الوطنية

)%9,5( )CET1( 276,065 احلد األدنى ملعدل حقوق املساهمني 
 319,654 احلد األدنى ملعدل رأس املال األساسي )الشريحة 1( )%11(

 377,773 احلد األدنى لرأس املال مبفهومه الشامل )13%( بخالف املصدات الرسمالية للتقلبات االقتصادية ومصدات للبنوك ذات التأثير النظامي
املبالغ دون حد االستقطاعات )قبل وزنها باملخاطر(

–االستثمارات غير الهامة في رأس مال املؤسسات املالية األخرى
–االستثمارات الهامة في حقوق املساهمني لدى املؤسسات املالية

–حقوق خدمات الرهن العقاري )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(
–الضريبة املؤجلة املدرجة على جانب األصول الناجتة عن فروقات مؤقتة )بالصافي من الضريبة املدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(

حدود االعتراف باملخصصات في رأس املال املساند )الشريحة 2(
158,038a + b املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( بخصوص االنكشافات وفقا لألسلوب القياسي )قبل تطبيق احلد األقصى(

123,673 احلد األقصى إلدراج املخصصات العامة في رأس املال املساند )الشريحة 2( وفقا لألسلوب القياسي
 املخصصات العامة املؤهلة لإلدراج ضمن رأس املال املساند )الشريحة 2( بخصوص االنكشافات وفقا ألسلوب مناذج التصنيفات الداخلية 

–)قبل تطبيق احلد األقصى(
–احلد األقصى إلدراج املخصصات العامة ضمن رأس املال املساند )الشريحة الثانية( وفقا ألسلوب مناذج التصنيفات الداخلية
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فيما يلي بيان مبطابقة امليزانية وفقا للبيانات املالية املنشورة لنطاق التجميع الرقابي كما في 30 سبتمبر 2015. والبنك يتبع املعايير الدولية للتقارير املالية ألغراض 
التجميع والتي يتم تطبيقها أيضا على تقارير بازل3.

املطابقة كما في 30 سبتمبر 2015:

البند 

امليزانية حسبما هي 
موجودة في البيانات 

املالية املنشورة كما 
في نهاية الفترة

مبوجب نطاق 
التجميع الرقابي كما 

مرجع اإلفصاح العامفي نهاية الفترة

املوجودات 
311,792311,792النقد وأرصدة لدى البنوك

201,063201,063سندات اخلزانة للحكومة الكويتية
140,789140,789سندات بنك الكويت املركزي

2,625,053 2,625,053 قروض وسلف )بالصافي من املخصصات احملددة(
145,988145,988aمخصصات عامة على القروض والسلف

311,546311,546أوراق مالية لالستثمار
15,97115,971االستثمار في شركة زميلة

35,97835,978موجودات أخرى
35,20835,208مباني ومعدات 

3,823,3883,823,388مجموع املوجودات 

املطلوبات 
1,056,6011,056,601مستحق لبنوك ومؤسسات مالية أخرى

2,132,1502,132,150ودائع عمالء
58,65558,655مطلوبات أخرى

7,5357,535مخصص محدد على املطلوبات الطارئة
12,05012,050bمخصصات عامة على املطلوبات الطارئة

3,266,9913,266,991مجموع املطلوبات

حقوق املساهمني
161,917161,917cرأس املال املساهم

108,897108,897dعالوة اإلصدار
e)4,405()4,405(أسهم اخلزينة

100,447100,447fإيرادات محتجزة
160,316160,316gاحتياطيات

29,22529,225أرباح مقترحة للتوزيع

556,397556,397إجمالي حقوق املساهمني

إفصاحات الركن الثالث )تتمة(
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إفصاحات الركن الثالث )تتمة(

اجلدول )2(: ملخص املقارنة بني األصول احملاسبية وبني إجمالي االنكشافات في معيار الرفع املالي

باأللف دكالبند رم

3,823,388إجمالي األصول املجمعة وفقا للبيانات املالية املنشورة1
)3,258( التعديالت املتعلقة باالستثمارات في البنوك واملؤسسات املالية وشركات التأمني واملؤسسات التجارية املجمعة لألغراض احملاسبية والتي هي خارج نطاق التجميع الرقابي2
–التعديالت املتعلقة بأي أصول استئمانية مدرجة في امليزانية مبوجب السياسة احملاسبية للبنك ومت استثناؤها من إجمالي االنكشافات عند احتساب معيار الرفع املالي3
7,392التعديالت املتعلقة باملشتقات4
–التعديل املتعلق بعمليات متويل األوراق املالية5
454,249انكشافات خارج امليزانية )أي: مبالغ االئتمان املعادلة(6
–االنكشافات األخرى7
4,281,771إجمالي االنكشافات في احتساب معيار الرفع املالي )أي إجمالي البنود السابقة( 8

اجلدول )3( : اإلفصاح العام ملعيار الرفع املالي

باأللف دكالبند رم

االنكشاف داخل امليزانية
3,823,388إجمالي األصول املجمعة وفقا للبيانات املالية املنشورة

145,988أضف: مخصص عام نقدي
3,969,376 البنود داخل امليزانية )باستثناء املشتقات وعمليات متويل األوراق املالية، ولكن شاملة الضمانات املقدمة(1
)3,258()مبالغ األصول املستقطعة عند احتساب الشريحة األولى من رأس املال وفقا لبازل 3(2
3,966,118 إجمالي االنكشافات داخل امليزانية )باستثناء املشتقات وعمليات متويل األوراق املالية( 3

االنكشافات للمشتقات
145 تكلفة االستبدال لكافة عمليات املشتقات )بالصافي من هامش ضمان القيمة النقدي املؤهل(4
7,247 مبلغ املعامل اإلضافي لالنكشاف املستقبلي احملتمل لكافة عمليات املشتقات5
–إجمالي ضمانات املشتقات املقدمة التي مت استقطاعها من أصول امليزانية مبوجب إطار عمل السياسة احملاسبية املطبقة للبنك6
–)استقطاعات األصول املدينة من هامش ضمان القيمة النقدي املقدم في عمليات املشتقات(7
–)انكشافات البنك لألطراف املقابلة املركزية التي مت استثناؤها(8
–املبلغ الفعلي املرجعي املعدل ملشتقات االئتمان املصدرة9

–)التقاص للمبلغ الفعلي املرجعي املعدل واخلصم لقيمة املعامل اإلضافي ملشتقات االئتمان املصدرة(10
7,392إجمالي االنكشاف للمشتقات )مجموع األسطر من 4 إلى 10( 11

االنكشافات لعمليات متويل األوراق املالية
–إجمالي أصول عمليات متويل األوراق املالية )دون األخذ باالعتبار أي تقاص( بعد تعديالت العمليات احملاسبية للبيع12
–)صافي الذمم النقدية املدينة والدائنة النقدية الناشئة عن إجمالي أصول عمليات متويل األوراق املالية(13
–االنكشافات للمخاطر االئتمانية للطرف املقابل من خالل أصول عمليات متويل األوراق املالية14
–انكشافات معامالت البنك كوكيل15
–إجمالي االنكشافات لعمليات متويل األوراق املالية )مجموع األسطر من 12 إلى 15(16

االنكشافات األخرى خارج امليزانية
1,305,684 االنكشافات خارج امليزانية مببلغ معامل التحويل االئتماني اإلجمالي17
 )851,435()التعديالت للتحويل إلى املبالغ االئتمانية املعادلة(18
454,249 البنود خارج امليزانية )مجموع السطرين 17 و 18(19

رأس املال وإجمالي االنكشافات
523,914 رأسمال الشريحة األولى20
4,427,759 إجمالي االنكشافات) مجموع األسطر 3 و 11 و 16 و 19(21

معيار الرفع املالي
11.83٪معيار الرفع املالي وفقا لبازل 3 22

7



جدول منوذج الإلفصاح عن املواصفات األساسية يتضمن القيمة املعرفة في التجميع الرقابي في 30 سبتمبر 2015.

منوذج اإلفصاح عن املواصفات األساسية ألدوات رأس املال الرقابي
البنك األهلي الكويتي ش م ك عاملصدر1
BBG000BVT854الرمز املرجعي )unique identifier( )مثل رقم تعريف الورقة املالية )CUSIP( أو )ISIN( أو بلومبيرغ لالكتتابات اخلاصة(2
القانون الكويتيالقوانني احلاكمة لألداة3

املعاملة الرقابية
4AT2 ،AT1 ،CET1 نوع رأس املالCET1
املجموعة ومنفردامؤهل على مستوى البنك منفردا/ املجموعة/ املجموعة و منفردا5
أسهم عاديةنوع األداة 6
161,917 ألف دكاملبلغ املدرج في رأس املال الرقابي7
100 فلساالقيمة اإلسمية لألداة8
رأس املال املساهمالتصنيف احلسابي9

1967/5/23تاريخ االستحقاق األصلي10
دائمةدائمة أو محددة االستحقاق11
ال يوجد تاريخ استحقاقتاريخ االستحقاق األصلي 12
ال ينطبقخيار السداد للمصدر وييخضع ملوافقة رقابية مستبقة13
ال ينطبقتاريخ السداد االختياري، وتواريخ السداد الطارئ، وقيمة التسديد 14
ال ينطبقتواريخ السداد الالحقة، إن وجدت15

الكوبونات/ توزيع األرباح
ال ينطبقتوزيع أرباح/ كوبونات ثايتة او عائمة 16
ال ينطبقسعر الكوبون وأي مؤشرات ذات عالقة17
ال ينطبقوجود مانع لتوزيعات األرباح18
ال ينطبقتوزيعات األرباح اختيارية بالكامل، أو اختيارية بصورة جزئية، أو إلزامية 19
ال ينطبقوجود حوافز لتعديل قيمة الدفعات أو حوافز أخرى للسداد املبكر20
ال ينطبقغير تراكمية أو تراكمية 21
ال يوجدقابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل22
ال ينطبقإن كانت قابلة للتحويل، أحداث خاصة للتحويل23
ال ينطبقإن كانت قابلة للتحويل، بالكامل أو جزئيا 24
ال ينطبقإن كانت قابلة للتحويل، معدل التحويل25
ال ينطبقإن كانت قابلة للتحويل، حتويل إلزامي او إختياري 26
ال ينطبقإن كانت قابلة للتحويل، حتديد نوع األداة التي يتم التحويل إليها 27
ال ينطبقإن كانت قابلة للتحويل، حتديد مصدر األداة التي يتم التحويل إليها 28
ال يوجدخصائص التخفيض 29
ال ينطبقفي حالة التخفيض، أحداث خاصة بالتخفيض30
ال ينطبقفي حالة التخفيض، بالكامل أو جزئيا31
ال ينطبقفي حالة التخفيض، بصورة دائمة أو مؤقتة 32
ال ينطبقفي حالة التخفيض مؤقتا، وصف آلية التخفيض33
ال ينطبقاملركز في اجلدول الهرمي للمراتب عند التصفية )حتديد نوع األداة األعلى منها مباشرة(34
ال يوجدمواصفات عدم تطابق مع متطلبات التحويل 35
ال ينطبقإن كان نعم، حتديد املواصفات غير املطابقة 36

إفصاحات الركن الثالث )تتمة(
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البنك األهلي الكويتي )ش. م. ك. ع.(
تأسس في دولة الكويت مبوجب مرسوم أميري 

صدر بتاريخ 14 صفر 1387 هـ املوافق 23 مايو 1967 م
رأس املال املدفوع كما في 31 ديسمبر 2014: 161,916,623.400 دك

رقم السجل التجاري: 3705 
 23257 / 23256 / 22067 التلكس:  

AHLK رويترز:  
 ABKK-KW-KW سويفت:  

AHLIBANK-KUWAIT برقيا:  

أهاًل أهلي 899 899 1
www.eahli.com

صميـــــم وطبــــــاعة أورجـــــن كومينيكشــن جــــــروب
ت
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