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 :فاھداأل
 یلي: ي كمامن ھذا الجزء ھ ةف األساسیاھداألإن 

 
االستثمار) بتقییم انكشافات بنك الكویت الدولي على السماح للمشاركین في السوق والمستثمرین (خاصة أصحاب حساب  .1

 .3المخاطر وفقاً للمتطلبات العامة لإلفصاح الخاصة بـ بازل 
باإلفصاحات العامة بمعیار كفایة رأس المال المتعلقة  االلتزام بتعلیمات بنك الكویت المركزي الصادرة للبنوك اإلسالمیة .2

 .3بموجب بازل 
 

 منھج البنك في اإلفصاح:
ً اوشرك ")البنك("یتم اإلفصاح على أساس المعلومات المجمعة لبنك الكویت الدولي ش.م.ك.ع.  • بـ  تھ التابعة (یشار الیھما معا

"المجموعة") على أساس نصف سنوي ومراجعتھا من قبل المدققین الخارجیین للبنك. باإلضافة الى انھ یتم تدقیق اإلفصاحات 
 السنویة من قبل المدققین الخارجیین للبنك. 

یتم إجراء اإلفصاحات بناء على احتساب الحد األدنى لكفایة رأس  المال، رأس كفایة حول المركزي البنك لتعلیمات تنفیذاً  •
 المال المطلوب لتغطیة:

 .(Standardized Approach)مخاطر االئتمان ومخاطر السوق باستخدام األسلوب القیاسي  .1
 .(Basic Indicator Approach)ستخدام أسلوب المؤشر األساسي إمخاطر التشغیل ب .2

 
تقدیم اإلفصاحات المناسبة والدقیقة والكافیة ذات الصلة في الوقت المناسب حول  لبنوكل، یجب على اتحت نطاق كفایة رأس الما

 إعدادلھا من مخاطر. یتم  ونواالنكشافات التي قد یتعرض نشطتھمأالمعلومات النوعیة والكمیة التي تمكن المستخدمین من تقییم 
 .المركزياإلفصاحات العامة التالیة وفقاً لمتطلبات بنك الكویت 

 

 أوالً: ھیكل المجموعة
یعمل البنك في تقدیم الخدمات المصرفیة والتمویل واالستثمار اإلسالمیة التي تتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة. ویتم تجمیع 

  (الشركة التابعة) في البیانات المالیة للبنك.فلة) الدولي للتأمین التكافلي ش.م.ك. (مقالبیانات الخاصة بشركة 
 

شركة تأمین إسالمي  من رأس المال المصدر لشركتھ التابعة وھي %)73.60: 2021 مارس 31% (73.60نسبة یمتلك البنك 
یمتلك باإلضافة الى أن البنك  .مسجلة في الكویت. وتتضمن أنشطتھا الرئیسیة تقدیم منتجات التأمین التكافلي (التأمین التعاوني)

تم  والتي ،المحدودة بي أي كي صكوكوشركة  ،المحدودة 1% من رأس المال المصدر لشركة صكوك كي أي بي الشریحة 100نسبة 
 ألغراض خاصة وذات مسؤولیة محدودة في جزر الكایمن. اتكشركھما سیتأس

 

 ثانیاً: ھیكل رأس المال
، عالوة ) والتي تحدد قوة المجموعة وتتضمن رأس المالCET 1یتكون رأس مال المجموعة من شریحة حقوق المساھمین (

) 1وتوزیعات األرباح المعلن عنھا. الشریحة اإلضافیة (، األرباح المحتفظ بھا ناقصاً أسھم الخزینة اتیاالحتیاط، إصدار األسھم
الجزء  ) التي تتضمن2. الشریحة ()1وصكوك الشریحة اإلضافیة ( الحصص غیر المسیطرةالجزء المؤھل من التي تتضمن 

 % من إجمالي األصول1.25واالحتیاطي العام حتى نسبة  2 اإلضافیة الشریحة أداةوالحصص غیر المسیطرة  المؤھل من
 لوائح والتعلیمات.لالمرجحة بمخاطر االئتمان وفقا 

 
أدوات حقوق ملكیة معقدة أو مركبة غیر مسموح بھا بموجب مبادئ  أو المالیة للمشتقاتإن المجموعة لیس لدیھا أیة تعرض 

  .الشریعة اإلسالمیة
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 البیان

 2022مارس 
 ألف

 دینار كویتي

 2021مارس 
 ألف

 كویتيدینار 
   )CET 1حقوق المساھمین (

*6,80117 رأس المال  113,275 
 - - مقترحة منحة أسھم منھا

 49,480 49,480 عالوة اإلصدار
 14,037 13,493 احتیاطي إعادة التقییم

 19,055 9,947 احتیاطي القیمة العادلة
 38,737 39,876 االحتیاطي القانوني

 32,654 33,793 االحتیاطي االختیاري
 4,846 4,846 احتیاطي أسھم الخزینة

5,8063 أرباح محتفظ بھا  38,470 
 - 135 أجنبیة عمالت ترجمة احتیاطي
   ناقصاً:

 (45,234) (45,234) أسھم الخزینة
 - )4,078( المقترحةتوزیعات األرباح 

 - - الشھرة
 )315( - أجنبیة عمالت ترجمة احتیاطي

 - - من الحد  ى% وأعل10االستثمار في مؤسسات مالیة بنسبة ملكیة أقل من نسبة 
 - - من الحد  ى% وأعل10االستثمار في مؤسسات مالیة بنسبة ملكیة أكثر من نسبة 

 CET 1( 255,870 265,005إجمالي حقوق المساھمین (
   )1الشریحة اإلضافیة (

 91,035 91,035 1 اإلضافیة الشریحة أداة
 416 331 الحصص غیر المسیطرة المؤھلة في شركات تابعة مجمعة

 ً    :ناقصا
 - )AT1( )16,260الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال اإلضافي (

 356,456 330,976 )1إجمالي الشریحة (
   

   )2الشریحة (
 25,339 30,386 االئتمان%) من اجمالي األصول المرجحة لمخاطر 1.25المخصص العام (حتى نسبة 

 76 78 الحصص غیر المسیطرة المؤھلة في شركات تابعة مجمعة
 90,337 90,827 2 اإلضافیة الشریحة أداة

 115,752 121,291 ) 2إجمالي الشریحة (
 472,208 452,268 المؤھل  المالإجمالي رأس 

 ة المقترحةأسھم المنحبعد تعدیل * 
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 ثالثاً: متطلبات اإلفصاح عن رأس المال اإلضافي
 

 :نموذج اإلفصاح المشترك .1
 

المبین بالتفصیل  2والشریحة  1 ضافیةاألوالشریحة ) CET 1یتكون رأس المال الرقابي للمجموعة من شریحة حقوق المساھمین (
 كما یلي:

 
 

 ) األدوات واالحتیاطیاتCET1حقوق المساھمین (
 2022 مارس

 ألف
 دینار كویتي

 2021مارس 
 ألف

 دینار كویتي
 162,755 *167,286 األسھم العادیة المؤھلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار 1
 38,470 31,728 (المحتجزة) محتفظ بھاالرباح األ 2
 109,014 102,090 الدخل المتراكم الشامل واالحتیاطیات المعلنة األخرى 3
صدر مباشرة والذي یخضع لالستبعاد التدریجي من حقوق المساھمین من مرأس المال ال 4

 )1الشریحة (
- - 

الشركات التابعة المجمعة والمحتفظ بھا من قبل طرف ثالث األسھم العادیة الصادرة عن  5
 (حقوق األقلیة)

- - 

 310,239 301,104 ) قبل التعدیالت الرقابیةCET1حقوق المساھمین ( 6
 التعدیالت الرقابیة ):CET1حقوق المساھمین (

 - - )Valuation adjustments( تعدیالت التقییم 7
 - - (بالصافي من الضریبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة)الشھرة  8
األصول غیر الملموسة األخرى (بالصافي من الضریبة المدرجة في جانب االلتزام ذي  9

 الصلة)
- - 

الضریبة المؤجلة في جانب األصول التي تستند الى الربحیة المستقبلیة باستثناء تلك التي تنتج  10
 (بالصافي من الضریبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة)عن فروقات مؤقتة 

- - 

 - - التدفقات النقدیةالتحوط احتیاطي  11
 - - المخصصات للخسائر المتوقعة (وفق أسلوب النماذج الداخلیة في حال تطبیقھ)في عجز  12
 - - )من التعلیمات 72(كما ھو موضح في فقرة  التصكیكالربح من المبیعات الخاصة بعملیات  13
المقیمة بالقیمة على االلتزامات األرباح والخسائر الناتجة عن التغیرات في مخاطر االئتمان  14

 العادلة
- - 

 - - )68(فقرة  المحدد العائدصندوق التقاعد ذات  أصولصافي  15
المیزانیة  استثمارات في أسھم البنك نفسھ (إن لم یتم تصفیتھا من رأس المال المدفوع في 16

 العمومیة)
(45,234) (45,234) 

 - - االستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنك والمؤسسات المالیة وشركات التأمین 17
االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالیة وشركات التأمین التي تقع خارج نطاق  18

% من حقوق 10المؤھلة (البالغ فوق حد التجمیع الرقابي، بالصافي من المراكز المكشوفة 
 مساھمین للبنك)

- - 

االستثمارات الھامة في األسھم العادیة للبنوك والمؤسسات المالیة وشركات التأمین التي تقع  19
خارج نطاق التجمیع الرقابي، بالصافي من المراكز المكشوفة حیث ال یمتلك البنك أكثر من 

 )1% من حقوق مساھمین للبنك الشریحة 10(المبالغ فوق حد % من رأس المال المصدر 10

- - 

 - - % من حقوق مساھمي للبنك)10حقوق خدمات الرھن العقاري (المبالغ فوق حد  20
% 10الضرائب المؤجلة على جانب األصول الناتجة عن الفروقات المؤقتة (المبالغ فوق حد  21

 الضریبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة)من حقوق مساھمین للبنك، بالصافي من 
- - 

 - - % من حقوق مساھمي للبنك15المبلغ الذي یتجاوز حد الـ  22
 - - منھا: االستثمارات الھامة في األسھم العادیة للمؤسسات المالیة 23
 - - منھا: حقوق خدمات الرھن العقاري 24
 - - األصول الناتجة عن الفروقات المؤقتةمنھا: الضریبة المؤجلة المدرجة في جانب  25
 - - التعدیالت الرقابیة األخرى المقررة من السلطة الرقابیة 26
) بسبب عدم كفایة رأس المال CET1التعدیالت الرقابیة المطبقة على حقوق المساھمین ( 27

 ) لتغطیة االستقطاعات2) ورأس المال المساند (الشریحة AT1اإلضافي (
- - 
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 - - )CET1إجمالي التعدیالت الرقابیة على حقوق المساھمین ( 28
 265,005 255,870 بعد التعدیالت الرقابیة )CET1حقوق المساھمین ( 29

 ): األدوات1رأس المال اإلضافي (الشریحة 
 91,035 91,035 ) المؤھلة المصدرة زائداً عالوة اإلصدارAT1أدوات رأس المال اإلضافي ( 30
 91,035 91,035 منھا: المصنفة كحقوق مساھمین وفقًا للمعاییر المحاسبیة المطبقة 31
  - منھا: المنصفة كالتزامات وفقا للمعاییر المحاسبیة المطبقة 32
أدوات رأس المال المصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدریجي من رأس المال  33

 )AT1اإلضافي (
- - 

) غیر المدرجة في CET1) (وأدوات حقوق المساھمین (AT1رأس المال اإلضافي (أدوات  34
الصادرة عن الشركات التابعة والمحتفظ بھا لدى الغیر (المبلغ المسموح بھ في  5السطر 

 )1مجموعة رأس المال اإلضافي (الشریحة 

331 416 

  - لالستقطاع التدریجيمنھا: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع  35
 91,451 91,366 ) قبل التعدیالت الرقابیةAT1رأس المال اإلضافي ( 36

 ) التعدیالت الرقابیةAT1رأس المال اإلضافي (
 - - )AT1استثمارات في رأس المال اإلضافي للبنك نفسھ ( 37
 - AT1( 16,260الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال اإلضافي ( 38
وشركات التأمین التي تقع خارج نطاق المالیة االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات  39

التجمیع الرقابي، بالصافي من المراكز المكشوفة المؤھلة، حیث ال تملك البنوك أكثر من 
 % من حقوق المساھمین للبنك)10% من حقوق المساھمین المصدرة (المبالغ فوق حد 10

- - 

االستثمارات الھامة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالیة وشركات التأمین التي تقع خارج  40
 نطاق التجمیع الرقابي (بالصافي من المراكز المكشوفة المؤھلة)

- - 

 - - التعدیالت الرقابیة المقررة من السلطة الرقابیة 41
) بسبب عدم كفایة رأس المال AT1اإلضافي (التعدیالت الرقابیة المطبقة على رأس المال  42

 ) لتغطیة االستقطاعات2 المساند (الشریحة
- - 

 - - )AT1إجمالي التعدیالت الرقابیة على رأس المال اإلضافي ( 43
 AT1( 75,106 91,451رأس المال اإلضافي ( 44
 CET1) + (AT1( 330,976 356,456( = )1رأس المال األساسي (الشریحة  45

 األدوات والمخصصات ):2رأس المال المساند (الشریحة 
 90,337 90,827 ) المؤھلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار2المساند (الشریحة المال أدوات رأس  46
أدوات رأس المال المصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدریجي من رأس المال المساند  47

 )2(الشریحة 
- - 

) ورأس المال CET1) (وأدوات حقوق المساھمین (2أدوات رأس المال المساند (الشریحة  48
) الصادرة عن شركات تابعة والمحتفظ 34او  5) غیر المدرجة في السطر AT1اإلضافي (

 )2بھا لدى الغیر (المبلغ المسموح بھ في مجموعة رأس المال المساند (الشریحة 

78 76 

 -  منھا: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدریجي 49
 25,339 30,386 )2المخصصات العامة المدرجة في رأس المال المساند (الشریحة  50
 115,752 121,291 ) قبل التعدیالت الرقابیة2رأس المال المساند (الشریحة  51

 التعدیالت الرقابیة ):2المال المساند (الشریحة رأس 
 - - )2استثمارات في رأس المال المساند للبنك نفسھ (الشریحة  52
 - - )2الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال المساند (الشریحة  53
 االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالیة وشركات التأمین التي تقع خارج نطاق 54

% 10التجمیع الرقابي، بالصافي من المراكز المكشوفة المؤھلة، حیث ال یملك البنك أكثر من 
 % حقوق المساھمین للبنك)10من حقوق المساھمین المصدرة (المبالغ فوق حد 

- - 

االستثمارات الھامة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالیة وشركات التأمین التي تقع خارج  55
 التجمیع الرقابي (بالصافي من المراكز المكشوفة المؤھلة)نطاق 

- - 

 - - التعدیالت الرقابیة األخرى المقررة من السلطة الرقابیة 56
 - - )2إجمالي التعدیالت الرقابیة على رأس المال المساند (الشریحة  57
 115,752 121,291 )2رأس المال المساند (الشریحة  58
) + رأس المال 1(الشریحة  إجماليرأس المال األساسي  –الشامل  بمفھومھرأس المال  59

 )2المساند (الشریحة 
452,268 472,208 
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 2,127,834 2,534,300 %)50إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر (بعد استخدام معامل الترجیح اإلضافي  60
 والمصدات معدالت رأس المال 

 %12.45 %10.10 ) (كنسبة من الموجودات المرجحة بالمخاطر)CET1حقوق المساھمین ( 61
 %16.75 %13.06 ) (كنسبة من الموجودات المرجحة بالمخاطر)1رأس المال األساسي (الشریحة  62
 %22.19 %17.85 كنسبة من الموجودات المرجحة بالمخاطربمفھومھ الشامل إجمالي رأس المال  63
) CET1متطلبات المصدات الخاصة بالبنك (الحد األدنى لمتطلبات حقوق المساھمین ( 64

تتضمن المصدات الرأسمالیة التحوطیة) زائدًا المصدات الرأسمالیة للتقلبات االقتصادیة زائدًا 
على البنوك ذات التأثیر النظامي)، ویعبر عنھا كنسبة من المتطلبات الرأسمالیة اإلضافیة 

 األصول المرجحة بالمخاطر

7.00% 7.00% 

 - - منھا: متطلبات المصدات الرأسمالیة التحوطیة 65
 - - منھا: المصدات الرأسمالیة للتقلبات االقتصادیة 66
 - - النظاميمنھا: المتطلبات الرأسمالیة اإلضافیة على البنوك ذات التأثیر  67
 %5.45 %3.10 ) المتاحة للمصدات (كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر)CET1حقوق المساھمین ( 68

 الحدود الدنیا 
 CET1 ( 7.00% 7.00%الحد األدنى لمعدل حقوق المساھمین ( 69
 %8.50 %8.50 )1الحد األدنى لمعدل رأس المال األساسي (الشریحة  70
األدنى لرأس المال بمفھومھ الشامل بخالف المصدات الرأسمالیة للتقلبات االقتصادیة الحد  71

 ومصدات البنوك ذات التأثیر النظامي
10.50% 10.50% 

 المبالغ دون حدود االستقطاعات (قبل وزنھا بالمخاطر)
 - - االستثمارات غیر الھامة في رأس مال المؤسسات المالیة األخرى 72
 - - االستثمارات الھامة في حقوق المساھمین لدى المؤسسات المالیة 73
 - - حقوق خدمات الرھن العقاري (بالصافي من الضریبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة) 74
الناتجة عن فروقات مؤقتة (بالصافي من األصول جانب  فيالضریبة المؤجلة المدرجة  75

 االلتزام ذي الصلة)الضریبة المدرجة في جانب 
- - 

 )2حدود االعتراف بالمخصصات في رأس المال المساند (الشریحة 
) بخصوص 2المخصصات العامة المؤھلة لإلدراج ضمن رأس المال المساند (الشریحة  76

 االنكشافات وفقًا لألسلوب القیاسي (قبل تطبیق الحد األقصى)
61,383 50,006 

) وفقا لألسلوب 2إلدراج المخصصات العامة في رأس المال المساند (الشریحة الحد األقصى  77
 القیاسي

30,386 25,339 

) بخصوص 2المخصصات العامة المؤھلة لإلدراج ضمن رأس المال المساند (الشریحة  78
 اإلنكشافات وفقا ألسلوب نماذج التصنیفات الداخلیة (قبل تطبیق الحد األقصى)

- - 

) وفقا 2الحد األقصى إلدراج المخصصات العامة ضمن رأس المال المساند (الشریحة  79
 ألسلوب نماذج التصنیفات الداخلیة

- - 

 ة المقترحةأسھم المنحتعدیل  بعد* 
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 الركن الثالث - 3إفصاحات بازل 
 2022 مارس 31المنتھیة في للفترة 

 

ة | 7 ح ف  ص

 متطلبات التسویة .2
 

ومكونات رأس المال الرقابي على النحو  المركز المالي المجمع قامت المجموعة بتطبیق أسلوب ثالثي الخطوات للتسویة بین بنود
 المبین في التعلیمات كما یلي:

 
 ):2) و (1( الخطوة

 2022مارس 
 دینار كویتي لفأ

المركز المالي  البیان
المجمع كما في 
البیانات المالیة 

 المنشورة

تقع ضمن نطاق 
 التجمیع الرقابي

 المرجع

    األصول 
  6,938 6,938 النقد

  276,152 276,152 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة 
  272,115 272,115 بنود قید التحصیل من بنوك أخرى ومؤسسات مالیة

  - - أصول محفظة المتاجرة 
  2,490 2,490 الخسارة أو الربحأصول مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل 
  - - عقود التحوط المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة 

  15,117 15,117 عملیات تمویل ومدفوعات مقدما إلى بنوك 
  2,410,287 2,410,287 عملیات تمویل ومدفوعات مقدما إلى عمالء

 (a) 30,386 30,386 )2الشریحة ( لتغطیة) أعاله بالصافي مدرجة( العامة المخصصات منھا
  297,060 297,060 اآلخر الشامل الدخلأصول مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل 

  - - الضریبة الحالیة والمؤجلة المدرجة في جانب األصول 
  32,111 32,111 المدفوعات مقدما واإلیرادات المستحقة واألصول األخرى 

  53,496 53,496 استثمارات عقاریة
  1,682 1,682 استثمارات في شركة زمیلة والمشروعات المشتركة 

  - - )a) + (bالشھرة واألصول غیر الملموسة (
  - - منھا شھرة  -
  - - منھا أصول غیر ملموسة  -

  38,070 38,070 عقارات وآالت ومعدات 
      3,405,518 3,405,518 إجمالي األصول

    االلتزامات 
  750,530 750,530 ودائع من بنوك 

  - - بنود قید التحصیل لبنوك أخرى 
  2,150,078 2,150,078 حسابات عمالء 

  - - التزامات محفظة المتاجرة 
  - - التزامات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

  - - عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة 
 (q) 90,827 90,827 أدوات تمویل (صكوك) 

  57,377 57,377 مستحقات وإیرادات مؤجلة والتزامات أخرى 
  - - )c) + (dالضریبة الحالیة والمؤجلة المدرجة في جانب االلتزامات (

  - - منھا ضریبة مؤجلة مدرجة في جانب االلتزامات تتعلق بالشھرة  -
  - - منھا ضریبة مؤجلة مدرجة في جانب االلتزامات تتعلق بأصول غیر ملموسة  -

  3,537 3,537 مخصصات (غیر نقدي)
  - - التزامات مكافآت نھایة الخدمة 

  3,052,349 3,052,349 إجمالي االلتزامات 
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 )ة(تتم ):2) و (1( الخطوة
 2022مارس 

 دینار كویتي ألف
المركز المالي  البیان

المجمع كما في 
البیانات المالیة 

 المنشورة

تقع ضمن نطاق 
 التجمیع الرقابي

 المرجع

    حقوق المساھمین
 (b) 113,275 113,275 رأس المال

 (c) 49,480 49,480 عالوة إصدار أسھم
 (d) (45,234) (45,234) أسھم خزینة

 (e) 13,493 13,493 إعادة التقییم  احتیاطي
 (f) 9,947 9,947 العادلة القیمة احتیاطي
 (g) 39,876 39,876 اجباري احتیاطي
 (h) 33,793 33,793 اختیاري احتیاطي
 (i) 4,846 4,846 أسھم خزینة احتیاطي

  38,735 38,735 بھا محتفظ أرباح
 CET1 36,285 36,285 (j)المحتفظة المؤھلة لرأس المال  منھا األرباح

  )4,052( )4,052( خسارة التعدیل عند تأجیل االقساطمنھا 
 (k) 4,531 4,531 ة مقترحةأسھم منحمنھا 

 (l) 135 135 األجنبیة العمالت ترجمة احتیاطي
  258,346 258,346 الخاصة بمساھمي البنك 

 (m) 91,035 91,035 1 الشریحة الدائمة الصكوك
  409 3,788 الحصص غیر المسیطرة 

  - - )CET 1حقوق المساھمین ( -
 (n) 331 - )1الشریحة اإلضافیة ( -
 (o) 78 - )2الشریحة ( -

  349,790 353,169 إجمالي حقوق المساھمین
  3,402,139 3,405,518 إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمین
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 2021مارس 
 دینار كویتي ألف

المركز المالي  البیان
المجمع كما في 
البیانات المالیة 

 المنشورة

تقع ضمن نطاق 
 التجمیع الرقابي

 المرجع

    األصول 
  10,947 10,947 النقد

  228,328 228,328 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزیة 
  261,189 261,189 بنود قید التحصیل من بنوك أخرى ومؤسسات مالیة

  - - أصول محفظة المتاجرة 
  13,576 13,576 أصول مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

  - - عقود التحوط المتوافقة مع الشریعة اإلسالمیة 
  6,004 6,004 عملیات تمویل ومدفوعات مقدما إلى بنوك 
  1,993,718 1,993,718 عملیات تمویل ومدفوعات مقدما إلى عمالء

 (a) 25,339 25,339 )2) لتغطیة الشریحة (أعاله بالصافي(مدرجة  العامة المخصصات منھا
  187,704 187,704 اآلخر الشامل الدخلأصول مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل 

  - - الضریبة الحالیة والمؤجلة المدرجة في جانب األصول 
  20,818 20,818 المدفوعات مقدما واإلیرادات المستحقة واألصول األخرى 

  53,772 53,772 استثمارات عقاریة
  1,601 1,601 استثمارات في شركة زمیلة والمشروعات المشتركة 

  - - )a) + (bالشھرة واألصول غیر الملموسة (
  - - منھا شھرة  -
  - - منھا أصول غیر ملموسة أخرى  -

  33,018 33,018 عقارات وآالت ومعدات 
  2,810,675 2,810,675 إجمالي األصول 

    
    االلتزامات 

  588,066 588,066 ودائع من بنوك 
  - - بنود قید التحصیل لبنوك أخرى 

  1,731,831 1,731,831 حسابات عمالء 
  - - التزامات محفظة المتاجرة 

  - - التزامات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
  - - عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة 

 )q( 90,337 90,337 أدوات تمویل (صكوك) 
  40,490 40,490 مستحقات وإیرادات مؤجلة والتزامات أخرى 

  - - )c) + (dالمدرجة في جانب االلتزامات (الضریبة الحالیة والمؤجلة 
  - - منھا ضریبة مؤجلة مدرجة في جانب االلتزامات تتعلق بالشھرة  -
منھا ضریبة مؤجلة مدرجة في جانب االلتزامات تتعلق بأصول غیر  -

 ملموسة أخرى 
- - 

 
  4,632 4,632 مخصصات (غیر نقدي)

  - - التزامات مكافآت نھایة الخدمة 
  2,455,356 2,455,356 إجمالي االلتزامات 
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 )ة(تتم ):2) و (1( الخطوة
 2021مارس 

 دینار كویتي ألف
المركز المالي  البیان

المجمع كما في 
البیانات المالیة 

 المنشورة

تقع ضمن نطاق 
 التجمیع الرقابي

 المرجع

    حقوق المساھمین
 (b) 113,275 113,275 رأس المال

 (c) 49,480 49,480 عالوة إصدار أسھم
  - - تعدیل أقتراح األسھم

 (d) (45,234) (45,234) أسھم خزینة
 (e) 14,037 14,037 إعادة التقییم  احتیاطي
 (f) 19,055 19,055 العادلة القیمة احتیاطي
 (g) 38,737 38,737 اجباري احتیاطي
 (h) 32,654 32,654 اختیاري احتیاطي
 (i) 4,846 4,846 أسھم خزینة احتیاطي

 (j) 34,079 34,079 بھا محتفظ أرباح
 (k) - - مقترحة أرباح توزیعات: منھا

 (l) )315( )315( األجنبیة العمالت ترجمة احتیاطي
  260,614 260,614 الخاصة بمساھمي البنك 

 (m) 91,035 91,035 1 الشریحة الدائمة الصكوك
  491 3,670 الحصص غیر المسیطرة 

  - - )CET 1المساھمین (حقوق  -
 (n) 416 - )1الشریحة اإلضافیة ( -
 (o) 76 - )2الشریحة ( -

  352,140 355,319 إجمالي حقوق المساھمین
  2,807,496 2,810,675 إجمالي االلتزامات وحقوق المساھمین
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 :3الخطوة 
 2022مارس 

 كویتيدینار ألف 
 

 ) األدوات واالحتیاطیاتCET1حقوق المساھمین ( م
مكونات رأس 
المال الرقابي 
المفصح عنھ 
 من قبل البنك

المصدر استناًدا الى 
الرقم/الحرف المرجعي في 

المیزانیة العمومیة ضمن نطاق 
 2التجمیع الرقابي من الخطوة 

 (k)+(c)+(b) *167,286 األسھم العادیة المؤھلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار 1
 (j) 35,806 (المحتجزة) محتفظ بھاالرباح األ 2
 (l)+(i)+(h)+(g)+(f)+(e) 102,090 الدخل المتراكم الشامل واالحتیاطیات المعلنة األخرى 3
األسھم العادیة الصادرة عن الشركات التابعة المجمعة والمحتفظ بھا من  4

  - (حقوق األقلیة) قبل طرف ثالث
  305,182 ) قبل التعدیالت الرقابیةCET1حقوق المساھمین ( 5

 ) التعدیالت الرقابیةCET1حقوق المساھمین (
استثمارات في أسھم البنك نفسھ (إن لم یتم تصفیتھا من رأس المال المدفوع  6

 في المیزانیة العمومیة)
(45,234) (d) 

  )4,078( المقترحةتوزیعات األرباح  7

  255,870 ) بعد التعدیالت الرقابیةCET1حقوق المساھمین ( 8
 األدوات :)AT1( اإلضافي المال رأس

) المؤھلة المصدرة زائدًا عالوة AT1أدوات رأس المال اإلضافي ( 9
 اإلصدار

91,035 
(m) 

 ) (وأدوات حقوق المساھمینAT1أدوات رأس المال اإلضافي ( 10
)CET1 الصادرة عن الشركات التابعة  4) غیر المدرجة في السطر

والمحتفظ بھا لدى الغیر (المبلغ المسموح بھ في مجموعة رأس المال 
 )1اإلضافي (الشریحة 

331 

(n) 
  )AT1( )16,260الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال اإلضافي ( 11
  AT1( 75,106رأس المال اإلضافي ( 12
  330,976 ) 1رأس المال األساسي (الشریحة  13

 األدوات والمخصصات ):2(الشریحة  المساندرأس المال 
) (وأدوات حقوق المساھمین 2أدوات رأس المال المساند (الشریحة  14

)CET1) ورأس المال اإلضافي (AT1 او  4) غیر المدرجة في السطر
شركات تابعة والمحتفظ بھا لدى الغیر (المبلغ المسموح ) الصادرة عن 10

 (o) 78 )2بھ في مجموعة رأس المال المساند (الشریحة 
 (a) 30,386 )2المخصصات العامة المدرجة في رأس المال المساند (الشریحة  15
 )q( 90,827 2أداة الشریحة اإلضافیة  16
  121,291 )2(الشریحة رأس المال المساند  17
 إجماليرأس المال األساسي  –بمفھومھ الشامل رأس المال  18

  452,268 )2) + رأس المال المساند (الشریحة 1(الشریحة 
 ة المقترحةأسھم المنح* بعد تعدیل 
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 2021مارس 
 ألف دینار كویتي

 واالحتیاطیات) األدوات CET1حقوق المساھمین ( م
مكونات رأس 
المال الرقابي 
المفصح عنھ 
 من قبل البنك

المصدر استناًدا الى 
الرقم/الحرف المرجعي في 

المیزانیة العمومیة ضمن نطاق 
 2التجمیع الرقابي من الخطوة 

 (c)+(b) 162,755 األسھم العادیة المؤھلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار 1
 (j) 38,470 (المحتجزة) بھامحتفظ الرباح األ 2
 (l)+(i)+(h)+(g)+(f)+(e) 109,014 الدخل المتراكم الشامل واالحتیاطیات المعلنة األخرى 3
األسھم العادیة الصادرة عن الشركات التابعة المجمعة والمحتفظ بھا من  4

  - قبل طرف ثالث (حقوق األقلیة)
  310,239 التعدیالت الرقابیة ) قبلCET1حقوق المساھمین ( 5

 ) التعدیالت الرقابیةCET1حقوق المساھمین (
استثمارات في أسھم البنك نفسھ (إن لم یتم تصفیتھا من رأس المال المدفوع  6

 في المیزانیة العمومیة)
(45,234) (d) 

  - المقترحةتوزیعات األرباح  7

  265,005 الرقابیة التعدیالت بعد) CET1( المساھمین حقوق 8
 األدوات :)AT1رأس المال اإلضافي (

) المؤھلة المصدرة زائدًا عالوة AT1أدوات رأس المال اإلضافي ( 9
 (m) 91,035 اإلصدار

) (وأدوات حقوق المساھمین AT1أدوات رأس المال اإلضافي ( 10
)CET1 الصادرة عن الشركات التابعة  4) غیر المدرجة في السطر

والمحتفظ بھا لدى الغیر (المبلغ المسموح بھ في مجموعة رأس المال 
 (n) 416 )1اإلضافي (الشریحة 

11  -  
  AT1( 91,451رأس المال اإلضافي ( 12
  356,456 ) 1رأس المال األساسي (الشریحة  13

 األدوات والمخصصات ):2رأس المال المساند (الشریحة 
) (وأدوات حقوق المساھمین 2أدوات رأس المال المساند (الشریحة  14

)CET1) ورأس المال اإلضافي (AT1 او  4) غیر المدرجة في السطر
) الصادرة عن شركات تابعة والمحتفظ بھا لدى الغیر (المبلغ المسموح 10

 (o) 76 )2بھ في مجموعة رأس المال المساند (الشریحة 
 (a) 25,339 )2المخصصات العامة المدرجة في رأس المال المساند (الشریحة  15
 )q( 90,337 2أداة الشریحة اإلضافیة  16
  115,752 )2رأس المال المساند (الشریحة  17
 رأس المال األساسي –الشامل  بمفھومھرأس المال  18

  472,208 )2) + رأس المال المساند (الشریحة 1(الشریحة  إجمالي
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 إلفصاح عن المواصفات األساسیةا .3
 

 :اإلفصاح عن المواصفات األساسیة ألدوات رأس المال الرقابي
 

بنك الكویت الدولي  المصدر .1
 ش.م.ك.ع

 صكوك بي أي كي
 المحدودة 1 الشریحة

 صكوك بي أي كي
 المحدودة

2. 
 )Unique identifierالرمز المرجعي (

) أو CUSIPف الورقة المالیة ((مثل رقم تعری
)ISIN(أو بلومبیرغ لالكتتابات الخاصة ( 

KIB 
(KW0EQ0100069) 

ISIN: 
XS2005148072 

ISIN: 
XS2262982072 

 القوانین الحاكمة لألداة .3
لسنھ  32قانون رقم 

 و 1968
 2016لسنة  1رقم 

 اإلنجلیزي القانون اإلنجلیزي القانون

 CET1, AT1, T2 CET1 AT1 T2نوع رأس المال  .4

مؤھل على مستوى البنك منفرداً/ المجموعة /  .5
 المجموعة ومنفرداً  المجموعة ومنفرداً  المجموعة المجموعة ومنفرداً 

مضاربة  صكوك حقوق مساھمین نوع األداة .6
 ومضاربة وكالة ثانویة

 دوالر ملیون 300 113,275 المبلغ المدرج في رأس المال الرقابي .7
 أمریكي

 دوالر ملیون 300
 أمریكي

 أمریكي دوالر 100 أمریكي دوالر 100 فلس 100 القیمة اإلسمیة لألداة .8

حقوق مساھمین  حقوق مساھمین التصنیف المحاسبي .9
 التزامات )1 اإلضافیة(الشریحة 

 1973مایو  13 تاریخ اإلصدار .10
 2020 نوفمبر 30 2019 یونیو 10 (التأسیس)

 محددة دائمة دائمة دائمة أو محددة االستحقاق .11
 2030 نوفمبر 30 یوجد ال ینطبق ال تاریخ االستحقاق األصلي .12
 نعم نعم ینطبق ال رقابیة مسبقة ةخیار السداد للمصدر ویخضع لمواقف .13

تاریخ السداد االختیاري، وتواریخ السداد الطارئ،  .14
 ینطبق ال وقیمة التسدید

االستدعاء  تاریخ
یونیو  10االختیاري 

 لرأس دعوة: 2024
: الضریبة أو المال

 الربح+  األصل

االستدعاء  تاریخ
 نوفمبر 30االختیاري 

 لرأس دعوة: 2025
: الضریبة أو المال

 الربح+  األصل

 10سنویة بعد  نصف ال یوجد خ السداد الالحقة، إن وجدتتواری .15
 2024یونیو 

 30سنویة بعد  نصف
 2025 نوفمبر

 معدل تحدید یُعاد( ثابتة ال یوجد توزیعات أرباح ثابتة أو عائمة .16
 سنوات) 5كل  الربح

 معدل تحدید یُعاد( ثابتة
 نوات)س 5كل  الربح

 ال یوجد معدل العائد وأي مؤشرات ذات عالقة .17

5.625 % ً : سنویا
 من دالعائ(المعدل 
 الخزانة سندات

 لخمس األمریكیة
 )سنوات

2.375 % ً : سنویا
 من العائد(المعدل 
 الخزانة سندات

 لخمس األمریكیة
 )سنوات
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 (تتمة) إلفصاح عن المواصفات األساسیةا .3

 یوجد ال نعم ال یوجد وجود مانع لتوزیعات األرباح  .18

اختیاریة  توزیعات األرباح اختیاریة بالكامل، أو  .19
 إلزامیة اختیاریة بالكامل ال یوجد بصورة جزئیة، أو إلزامیة

وجود حوافز لتعدیل قیمة الدفعات أو حوافز أخرى   .20
 ال ال ال یوجد للسداد المبكر

 غیر تراكمیة غیر تراكمیة ال یوجد غیر تراكمیة أو تراكمیة  .21
 قابلة للتحویل غیر قابلة للتحویل غیر ال یوجد قابلة للتحویل أو غیر قابلة للتحویل  .22
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد إن كانت قابلة للتحویل، أحداث خاصة للتحویل  .23
24.   ً  ال یوجد ال یوجد ال یوجد إن كانت قابلة للتحویل، بالكامل أو جزئیا
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد إن كانت قابلة للتحویل، معدل التحویل   .25
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد تحویل إلزامي أو اختیاريإن كانت قابلة للتحویل،   .26

إن كانت قابلة للتحویل، تحدید نوع األداة التي یتم   .27
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد التحویل إلیھا

إن كانت قابلة للتحویل، تحدید مصدر األداة التي یتم   .28
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد التحویل إلیھا

 نعم نعم ال یوجد خصائص التخفیض  .29

 ال یوجد في حالة التخفیض، أحداث خاصة بالتخفیض  .30

 من تعلیمات یتطلب
 تقضي الرقابیة الجھة

 االستمرار جدوى بعدم
 مال رأس ضخ أو

 الفور على إضافي
 وذلك مطلوباً، ویعد

 ومن طارئ سبیل على
 االستمرار یعد دونھ

 مجد غیر

 من تعلیمات یتطلب
 تقضي الرقابیة الجھة

 االستمرار جدوى بعدم
 مال رأس ضخ أو

 الفور على إضافي
 وذلك مطلوباً، ویعد

 ومن طارئ سبیل على
 االستمرار یعد دونھ

 مجد غیر

31.   ً ً  ال یوجد في حالة التخفیض، بالكامل أو جزئیا  بالكامل أو جزئیا
 (نسبة وتناسب)

 ً  بالكامل أو جزئیا
 (نسبة وتناسب)

 دائمة دائمة یوجدال  في حالة التخفیض، بصورة دائمة أو مؤقتة  .32
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد إن كان تخفیضاً مؤقتاً، وصف آلیة التخفیض  .33

المركز في الجدول الھرمي للمراتب عند التصفیة   .34
 لمرتبة أسبق مرتبة ال یوجد (تحدید نوع األداة األعلى منھا مباشرة)

 العادیة األسھم

 لمرتبة أسبق مرتبة
وأدوات  العادیة األسھم

 األولىالشریحة 
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد مواصفات عدم تطابق مع متطلبات التحویل  .35
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد إن كان نعم، تحدید المواصفات غیر المطابقة  .36
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 رابعاً: معدالت كفایة رأس المال
 

%) مقارنة بالنسبة المطلوبة 22.19: 2021 مارس 31( %17.85، بلغ إجمالي كفایة رأس المال نسبة 2022 مارس 31كما في 
: 2021 مارس 31( %13.06) نسبة 1والشریحة ( %)10.50: 2021 مارس 31( %11.50من قبل الجھات الرقابیة بنسبة 

 %).5.44: 2021 مارس 31( %4.79) نسبة 2%) والشریحة (16.75
 
)) على 2+ الشریحة ( CET (1)  +AT (1)( تشتق النسبة المئویة إلجمالي كفایة رأس المال من تقسیم رأس المال المؤھل •

 إجمالي االنكشافات المرجحة بالمخاطر.
على إجمالي  )CET (1)  +AT 1من تقسیم رأس المال األساسي ( كفایة رأس المال )1تشتق النسبة المئویة للشریحة ( •

 االنكشافات المرجحة بالمخاطر.
) على إجمالي االنكشافات 2كفایة رأس المال من تقسیم رأس المال اإلضافي الشریحة ( )2تشتق النسبة المئویة للشریحة ( •

 المرجحة بالمخاطر.
 

ألف  275,990، كان الحد األدنى لمتطلبات رأس المال لالنكشافات المرجحة بمخاطر االئتمان بمبلغ 2022 مارس 31كما في 
ألف دینار  1,140ألف دینار كویتي) واالنكشافات المرجحة بمخاطر السوق بمبلغ  210,262: 2021 مارس 31دینار كویتي (

ألف دینار كویتي  14,314 ألف دینار كویتي) واالنكشافات المرجحة بمخاطر التشغیل بمبلغ 103: 2021 مارس 31كویتي (
 ألف دینار كویتي). 13,059: 2021 مارس 31(
 

على مدى أربع سنوات وعلى أساس القسط تم األخذ بعین االعتبار أثر خسارة الیوم األول أثناء احتساب معدل كفایة رأس المال 
 .2020یولیو  5المؤرخ  461/2020ر ب ، ر ب أ/ /2وفقًا لتعمیم بنك الكویت المركزي  2021% بدًءا من عام 25الثابت 

 
 .المركزي فیما یتعلق بكفایة رأس المال من خالل مراقبة الحدود الداخلیةتضمن المجموعة االلتزام بمتطلبات بنك الكویت 
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