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جمالي إأس المال للبنوك االسالمية( على من الشريحة األولى من رأس المال )كما هي معرفة في تعليمات معيار ر للمجموعة يتكون معيار الرفع المالي

 :مما يلينكشافات والتي تتكون اإل

 .الميزانيةداخل  االنكشافات .1

 .سالميةحكام الشريعة اإلألعقود التحوط المتوافقة مع  اتكشافاالن .2

 .االنكشافات خارج الميزانية .3

مقارنة بالنسبة المطلوبة من قبل الجهات الرقابية  (%12.70: 2019 بتمبرس 30) %11.62بلغ معدل الرفع المالي نسبة ، 2020 بتمبرس 30كما في 

جمالي إوبلغ  ألف دينار كويتي( 355,467: 2019 بتمبرس 30) دينار كويتي ألف 359,942 بلغت الشريحة األولى من رأس المالوقد  ،%3بنسبة 

 .ألف دينار كويتي( 2,800,017: 2019 بتمبرس 30) ألف دينار كويتي 3,098,390 المالي نكشافات الحتساب معيار الرفعاإل

 المالي: الرفع معيار في االنكشافات إجماليو المحاسبية األصول بين المقارنة ملخصفيما يلي 

رقم 

 مسلسل
 البند

 دينار كويتيألف 

 بتمبرس 30

2020 
 

 بتمبرس 30

2019 

 2,476,787  2,741,369 إجمالي األصول المجمعة وفقا للبيانات المالية المنشورة. .1

 جاريةالت التأمين والمؤسسات وشركات البنوك والمؤسسات المالية في باالستثمارات المتعلقة التعديالت .2

 -  - .الرقابيوالتي هي خارج نطاق التجميع  لألغراض المحاسبية، المجمعة

التعديالت المتعلقة بأي أصول استئمانية مدرجة في الميزانية بموجب السياسة المحاسبية للبنك وتم استثناؤها  .3

 -  -  ((2)كما هو مبين في المالحظة الهامشية )ت عند احتساب معيار الرفع المالي من إجمالي االنكشافا

 -  - االسالمية الشريعة أحكام مع المتوافقة التحوط لعقود االنكشاف .4

 323,231  357,022 )أي مبالغ االئتمان المعادلة(  االنكشافات خارج الميزانية .5

 -  - االخرى االنكشافات .6

 2,800,017  3,098,390 (ي مجموع البنود السابقةأ) في احتساب معيار رأس المال جمالي االنكشافاتإ .7
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 فصاح العام لمعيار الرفع المالي:اإل

رقم 

 لسمسل
 البند

 دينار كويتيألف 

 بتمبرس 30

2020 
 

 بتمبرس 30

2019 

  

    داخل الميزانية االنكشافات

 البنود داخل الميزانية .1

 2,476,787  2,741,369 االسالمية ولكن شاملة الضمانات المقدمة(حكام الشريعة أتثناء عقود التحوط المتوافقة مع )باس

 -  - ( 3حسب بازل  رأس المال)مبالغ االصول المستقطعة عند احتساب الشريحة األولى من  .2

 جمالي االنكشافات داخل الميزانيةإ .3

 2,476,787  2,741,369 (1,2سالمية( )مجموع السطرين حكام الشريعة اإلأط المتوافقة مع )باستثناء عقود التحو

  

     سالميةحكام الشريعة اإلألعقود التحوط المتوافقة مع  االنكشافات

 حكام الشريعة االسالميةألكافة عقود التحوط المتوافقة مع تكلفة االستبدال  .4

 -  - )بالصافي من هامش ضمان القيمة النقدي المؤهل(

عة حكام الشريأمبلغ المعامل االضافي لالنكشاف المستقبلي المحتمل لكافة عقود التحوط المتوافقة مع  .5

 -  - االسالمية 

المقدمة التي تم استقطاعها من أصول  إجمالي ضمانات عقود التحوط المتوافقة مع احكام الشريعة االسالمية .6

 -  - الميزانية بموجب السياسة المحاسبية للبنك

حكام أدم في عقود التحوط المتوافقة مع )استقطاعات األصول المدينة من هامش ضمان القيمة النقدي المق .7

 -  - الشريعة االسالمية(

 -  - )انكشافات البنك لألطراف المقابلة المركزية التي تم استثناؤها( .8

 -  - (8الى  4)مجموع األسطر من  سالميةالشريعة اإلحكام أإجمالي االنكشاف لعقود التحوط المتوافقة مع  .9

  

    خرى خارج الميزانيةاأل االنكشافات

 473,874  512,414 االنكشافات خارج الميزانية )قبل تطبيق معامل التحويل االئتماني( .10

 (150,643)  (155,392) )التعديالت للتحويل الى المبالغ االئتمانية المعادلة( .11

 323,231  357,022 (10,11البنود خارج الميزانية )مجموع السطرين  .12

  

    نكشافاتاالجمالي إرأس المال و

 355,467  359,942 الشريحة األولى من رأس المال .13

 2,800,017  3,098,390 (3,9,12جمالي االنكشافات )مجموع إ .14

  

    معيار الرفع المالي

%70.21  %11.62 ((14جمالي االنكشافات )إ( / 13معيار الرفع المالي )الشريحة األولى من رأس المال ) .15  

 


