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 فاهداأل
 يلي: ي كمامن هذا الجزء ه ةف األساسياهداألإن 

 

االستثمار( بتقييم انكشافات بنك الكويت الدولي على السماح للمشاركين في السوق والمستثمرين )خاصة أصحاب حساب  .1

 .3المخاطر وفقاً للمتطلبات العامة لإلفصاح الخاصة بـ بازل 

باإلفصاحات العامة بمعيار كفاية رأس المال المتعلقة  االلتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة للبنوك اإلسالمية .2

 .3بموجب بازل 

 

 منهج البنك في اإلفصاح:

ً اوشرك "(البنك)"يتم اإلفصاح على أساس المعلومات المجمعة لبنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع.  • بـ  ته التابعة )يشار اليهما معا

"المجموعة"( على أساس نصف سنوي ومراجعتها من قبل المدققين الخارجيين للبنك. باإلضافة الى انه يتم تدقيق اإلفصاحات 

 السنوية من قبل المدققين الخارجيين للبنك. 

يتم إجراء اإلفصاحات بناء على احتساب الحد األدنى لكفاية رأس  المال، رأس كفاية حول المركزي البنك لتعليمات تنفيذاً  •

 المال المطلوب لتغطية:

 .(Standardized Approach)مخاطر االئتمان ومخاطر السوق باستخدام األسلوب القياسي  -

 .(Basic Indicator Approach)ستخدام أسلوب المؤشر األساسي إمخاطر التشغيل ب -

 

تقديم اإلفصاحات المناسبة والدقيقة والكافية ذات الصلة في الوقت المناسب حول  لبنوكل، يجب على اتحت نطاق كفاية رأس الما

 إعدادلها من مخاطر. يتم  ونواالنكشافات التي قد يتعرض نشطتهمأالمعلومات النوعية والكمية التي تمكن المستخدمين من تقييم 

 .المركزياإلفصاحات العامة التالية وفقاً لمتطلبات بنك الكويت 

 

 أوالً: هيكل المجموعة
يعمل البنك في تقديم الخدمات المصرفية والتمويل واالستثمار اإلسالمية التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية. ويتم تجميع 

  )الشركة التابعة( في البيانات المالية للبنك.فلة( الدولي للتأمين التكافلي ش.م.ك. )مقالبيانات الخاصة بشركة 

 

شركة تأمين إسالمي  من رأس المال المصدر لشركته التابعة وهي %(73.60: 2020 سمبردي 31% )73.60نسبة يمتلك البنك 

يمتلك باإلضافة الى أن البنك  .مسجلة في الكويت. وتتضمن أنشطتها الرئيسية تقديم منتجات التأمين التكافلي )التأمين التعاوني(

تم  والتي ،المحدودة بي أي كي صكوكوشركة  ،المحدودة 1% من رأس المال المصدر لشركة صكوك كي أي بي الشريحة 100نسبة 

 ألغراض خاصة وذات مسؤولية محدودة في جزر الكايمن. اتكشركهما سيتأس
 

 ثانياً: هيكل رأس المال
، عالوة ( والتي تحدد قوة المجموعة وتتضمن رأس المالCET 1يتكون رأس مال المجموعة من شريحة حقوق المساهمين )

( 1وتوزيعات األرباح المعلن عنها. الشريحة اإلضافية )، األرباح المحتفظ بها ناقصاً أسهم الخزينة اتياالحتياط، إصدار األسهم

الجزء  ( التي تتضمن2. الشريحة )(1وصكوك الشريحة اإلضافية ) الحصص غير المسيطرةالجزء المؤهل من التي تتضمن 

 % من إجمالي األصول1.25واالحتياطي العام حتى نسبة  2 اإلضافية الشريحة أداةوالحصص غير المسيطرة  المؤهل من

 لوائح والتعليمات.لالمرجحة بمخاطر االئتمان وفقا 

 

أدوات حقوق ملكية معقدة أو مركبة غير مسموح بها بموجب مبادئ  أو المالية للمشتقاتإن المجموعة ليس لديها أية تعرض 

  .الشريعة اإلسالمية
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 البيان

2021 

 ألف

 دينار كويتي

2020 

 ألف

 دينار كويتي

   (CET 1حقوق المساهمين )

117,806* رأس المال  113,275 

 49,480 49,480 عالوة اإلصدار

 14,037 13,493 احتياطي إعادة التقييم

 16,900 17,503 احتياطي القيمة العادلة

 38,737 39,876 االحتياطي القانوني

 32,654 33,793 االحتياطي االختياري

 4,846 4,846 احتياطي أسهم الخزينة

 40,271 37,156 أرباح محتفظ بها

 - - أجنبية عمالت ترجمة احتياطي

   ناقصاً:

 (45,234) (45,234) أسهم الخزينة

 - (4,078) المقترحةتوزيعات األرباح 

 - - الشهرة

 (60) (285) أجنبية عمالت ترجمة احتياطي

 - - من الحد  ى% وأعل10من نسبة االستثمار في مؤسسات مالية بنسبة ملكية أقل 

 - - من الحد  ى% وأعل10االستثمار في مؤسسات مالية بنسبة ملكية أكثر من نسبة 

 264,356 264,906 (CET 1إجمالي حقوق المساهمين )

   (1الشريحة اإلضافية )

 91,035 91,035 1 اإلضافية الشريحة أداة

 406 320 في شركات تابعة مجمعة الحصص غير المسيطرة المؤهلة

 ً    :ناقصا

 - (17,644) (AT1الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال اإلضافي )

 356,347 338,067 (1إجمالي الشريحة )

   

   (2الشريحة )

 25,075 28,316 االئتمان%( من اجمالي األصول المرجحة لمخاطر 1.25المخصص العام )حتى نسبة 

 74 75 الحصص غير المسيطرة المؤهلة في شركات تابعة مجمعة

 90,403 90,397 2 اإلضافية الشريحة أداة

 115,552 118,788 ( 2إجمالي الشريحة )

 471,899 456,855 المؤهل  المالإجمالي رأس 

 المنحة المقترحة* بعد تعديل أسهم 
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 ثالثاً: متطلبات اإلفصاح عن رأس المال اإلضافي
 

 :نموذج اإلفصاح المشترك .1

 

المبين  2والشريحة  1 ( والشريحة واالضافيةCET 1يتكون رأس المال الرقابي للمجموعة من شريحة حقوق المساهمين )

 بالتفصيل كما يلي:

 
 

 ( األدوات واالحتياطياتCET1حقوق المساهمين )

2021 

 ألف

 دينار كويتي

2020 

 ألف

 دينار كويتي

 162,755 *167,286 األسهم العادية المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار 1

 40,271 33,078 )المحتجزة( محتفظ بهاالرباح األ 2

 107,114 109,226 الدخل المتراكم الشامل واالحتياطيات المعلنة األخرى 3

صدر مباشرة والذي يخضع لالستبعاد التدريجي من حقوق المساهمين من مرأس المال ال 4

 (1الشريحة )

- - 

العادية الصادرة عن الشركات التابعة المجمعة والمحتفظ بها من قبل طرف ثالث األسهم  5

 )حقوق األقلية(

- - 

 310,140 309,590 ( قبل التعديالت الرقابيةCET1حقوق المساهمين ) 6

 التعديالت الرقابية (:CET1حقوق المساهمين )

 - - (Valuation adjustments) تعديالت التقييم 7

 - - الشهرة )بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة( 8

األصول غير الملموسة األخرى )بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي  9

 الصلة(

- - 

الضريبة المؤجلة في جانب األصول التي تستند الى الربحية المستقبلية باستثناء تلك التي تنتج  10

 فروقات مؤقتة )بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة(عن 

- - 

 - - التدفقات النقديةالتحوط احتياطي  11

 - - المخصصات للخسائر المتوقعة )وفق أسلوب النماذج الداخلية في حال تطبيقه(في عجز  12

 - - (من التعليمات 72فقرة  )كما هو موضح في التصكيكالربح من المبيعات الخاصة بعمليات  13

المقيمة بالقيمة على االلتزامات األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في مخاطر االئتمان  14

 العادلة

- - 

 - - (68)فقرة  المحدد العائدصندوق التقاعد ذات  أصولصافي  15

المدفوع في الميزانية استثمارات في أسهم البنك نفسه )إن لم يتم تصفيتها من رأس المال  16

 العمومية(

(45,234) (45,234) 

 - - االستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنك والمؤسسات المالية وشركات التأمين 17

االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق  18

% من حقوق 10المكشوفة المؤهلة )البالغ فوق حد التجميع الرقابي، بالصافي من المراكز 

 مساهمين للبنك(

- - 

االستثمارات الهامة في األسهم العادية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع  19

خارج نطاق التجميع الرقابي، بالصافي من المراكز المكشوفة حيث ال يمتلك البنك أكثر من 

 (1% من حقوق مساهمين للبنك الشريحة 10المصدر )المبالغ فوق حد % من رأس المال 10

- - 

 - - % من حقوق مساهمي للبنك(10حقوق خدمات الرهن العقاري )المبالغ فوق حد  20

% 10الضرائب المؤجلة على جانب األصول الناتجة عن الفروقات المؤقتة )المبالغ فوق حد  21

 الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة( من حقوق مساهمين للبنك، بالصافي من

- - 

 - - % من حقوق مساهمي للبنك15المبلغ الذي يتجاوز حد الـ  22

 - - منها: االستثمارات الهامة في األسهم العادية للمؤسسات المالية 23

 - - منها: حقوق خدمات الرهن العقاري 24

 - - األصول الناتجة عن الفروقات المؤقتةمنها: الضريبة المؤجلة المدرجة في جانب  25

 التعديالت الرقابية األخرى المقررة من السلطة الرقابية 26

 

- - 
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( بسبب عدم كفاية رأس المال CET1التعديالت الرقابية المطبقة على حقوق المساهمين ) 27

 ( لتغطية االستقطاعات2( ورأس المال المساند )الشريحة AT1اإلضافي )

- - 

 - - (CET1إجمالي التعديالت الرقابية على حقوق المساهمين ) 28

 264,906 264,356 بعد التعديالت الرقابية (CET1حقوق المساهمين ) 29

 (: األدوات1رأس المال اإلضافي )الشريحة 

 91,035 91,035 ( المؤهلة المصدرة زائداً عالوة اإلصدارAT1أدوات رأس المال اإلضافي ) 30

 91,035 91,035 منها: المصنفة كحقوق مساهمين وفقًا للمعايير المحاسبية المطبقة 31

  - منها: المنصفة كالتزامات وفقا للمعايير المحاسبية المطبقة 32

أدوات رأس المال المصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس المال  33

 (AT1اإلضافي )

- - 

( غير المدرجة في CET1( )وأدوات حقوق المساهمين )AT1رأس المال اإلضافي )أدوات  34

الصادرة عن الشركات التابعة والمحتفظ بها لدى الغير )المبلغ المسموح به في  5السطر 

 (1مجموعة رأس المال اإلضافي )الشريحة 

320 406 

  - لالستقطاع التدريجيمنها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع  35

 91,441 91,355 ( قبل التعديالت الرقابيةAT1رأس المال اإلضافي ) 36

 ( التعديالت الرقابيةAT1رأس المال اإلضافي )

 - - (AT1استثمارات في رأس المال اإلضافي للبنك نفسه ) 37

 - 17,644 (AT1الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال اإلضافي ) 38

وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق المالية االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات  39

التجميع الرقابي، بالصافي من المراكز المكشوفة المؤهلة، حيث ال تملك البنوك أكثر من 

 % من حقوق المساهمين للبنك(10% من حقوق المساهمين المصدرة )المبالغ فوق حد 10

- - 

االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج  40

 نطاق التجميع الرقابي )بالصافي من المراكز المكشوفة المؤهلة(

- - 

 - - التعديالت الرقابية المقررة من السلطة الرقابية 41

( بسبب عدم كفاية رأس المال AT1اإلضافي )التعديالت الرقابية المطبقة على رأس المال  42

 ( لتغطية االستقطاعات2 المساند )الشريحة

- - 

 - - (AT1إجمالي التعديالت الرقابية على رأس المال اإلضافي ) 43

 73,711 91,441 (AT1رأس المال اإلضافي ) 44

 338,067 356,347 (CET1( + )AT1) = (1رأس المال األساسي )الشريحة  45

 األدوات والمخصصات (:2رأس المال المساند )الشريحة 

 90,403 90,397 ( المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار2المساند )الشريحة المال أدوات رأس  46

أدوات رأس المال المصدر مباشرة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي من رأس المال المساند  47

 (2)الشريحة 

- - 

( ورأس المال CET1( )وأدوات حقوق المساهمين )2أدوات رأس المال المساند )الشريحة  48

( الصادرة عن شركات تابعة والمحتفظ 34او  5( غير المدرجة في السطر AT1اإلضافي )

 (2بها لدى الغير )المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال المساند )الشريحة 

75 74 

 -  منها: األدوات الصادرة عن شركات تابعة والتي تخضع لالستقطاع التدريجي 49

 25,075 28,316 (2المخصصات العامة المدرجة في رأس المال المساند )الشريحة  50

 115,552 118,788 ( قبل التعديالت الرقابية2رأس المال المساند )الشريحة  51

 التعديالت الرقابية (:2المال المساند )الشريحة رأس 

 - - (2استثمارات في رأس المال المساند للبنك نفسه )الشريحة  52

 - - (2الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال المساند )الشريحة  53

 االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج نطاق 54

% 10التجميع الرقابي، بالصافي من المراكز المكشوفة المؤهلة، حيث ال يملك البنك أكثر من 

 % حقوق المساهمين للبنك(10من حقوق المساهمين المصدرة )المبالغ فوق حد 

- - 

االستثمارات الهامة في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التي تقع خارج  55

 التجميع الرقابي )بالصافي من المراكز المكشوفة المؤهلة(نطاق 

- - 

 - - التعديالت الرقابية األخرى المقررة من السلطة الرقابية 56

 - - (2إجمالي التعديالت الرقابية على رأس المال المساند )الشريحة  57

 115,552 118,788 (2رأس المال المساند )الشريحة  58
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( + رأس المال 1)الشريحة إجمالي رأس المال األساسي  –بمفهومه الشامل رأس المال  59

 (2المساند )الشريحة 

456,855 471,899 

 2,132,346 2,377,910 %(50)بعد استخدام معامل الترجيح اإلضافي  إجمالي الموجودات المرجحة بالمخاطر 60

 والمصدات معدالت رأس المال 

 %12.42 %11.12 ( )كنسبة من الموجودات المرجحة بالمخاطر(CET1حقوق المساهمين ) 61

 %16.71 %14.22 ( )كنسبة من الموجودات المرجحة بالمخاطر(1رأس المال األساسي )الشريحة  62

 %22.13 %19.21 الموجودات المرجحة بالمخاطركنسبة من بمفهومه الشامل إجمالي رأس المال  63

( CET1متطلبات المصدات الخاصة بالبنك )الحد األدنى لمتطلبات حقوق المساهمين ) 64

تتضمن المصدات الرأسمالية التحوطية( زائدًا المصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية زائدًا 

البنوك ذات التأثير النظامي(، ويعبر عنها كنسبة من المتطلبات الرأسمالية اإلضافية على 

 األصول المرجحة بالمخاطر

7.00% 7.00% 

 - - منها: متطلبات المصدات الرأسمالية التحوطية 65

 - - منها: المصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية 66

 - - النظاميمنها: المتطلبات الرأسمالية اإلضافية على البنوك ذات التأثير  67

 %5.42 %4.12 ( المتاحة للمصدات )كنسبة من األصول المرجحة بالمخاطر(CET1حقوق المساهمين ) 68

 الحدود الدنيا 

 7.00% 7.00% ( CET1الحد األدنى لمعدل حقوق المساهمين ) 69

 %8.50 %8.50 (1الحد األدنى لمعدل رأس المال األساسي )الشريحة  70

األدنى لرأس المال بمفهومه الشامل بخالف المصدات الرأسمالية للتقلبات االقتصادية الحد  71

 ومصدات البنوك ذات التأثير النظامي

10.50% 10.50% 

 المبالغ دون حدود االستقطاعات )قبل وزنها بالمخاطر(

 - - االستثمارات غير الهامة في رأس مال المؤسسات المالية األخرى 72

 - - االستثمارات الهامة في حقوق المساهمين لدى المؤسسات المالية 73

 - - حقوق خدمات الرهن العقاري )بالصافي من الضريبة المدرجة في جانب االلتزام ذي الصلة( 74

الناتجة عن فروقات مؤقتة )بالصافي من األصول جانب  فيالضريبة المؤجلة المدرجة  75

 االلتزام ذي الصلة(الضريبة المدرجة في جانب 

- - 

 (2حدود االعتراف بالمخصصات في رأس المال المساند )الشريحة 

( بخصوص 2المخصصات العامة المؤهلة لإلدراج ضمن رأس المال المساند )الشريحة  76

 االنكشافات وفقًا لألسلوب القياسي )قبل تطبيق الحد األقصى(

51,233 45,822 

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

 القياسي

28,316 25,075 

( بخصوص 2المخصصات العامة المؤهلة لإلدراج ضمن رأس المال المساند )الشريحة  78

 اإلنكشافات وفقا ألسلوب نماذج التصنيفات الداخلية )قبل تطبيق الحد األقصى(

- - 

( وفقا 2الحد األقصى إلدراج المخصصات العامة ضمن رأس المال المساند )الشريحة  79

 ألسلوب نماذج التصنيفات الداخلية

- - 

  



 ته التابعةابنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشرك

 
 الركن الثالث - 3إفصاحات بازل 

 2021 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 
 

ة | 7 ح ف  ص

 متطلبات التسوية .2
 

ومكونات رأس المال الرقابي على النحو  المركز المالي المجمع قامت المجموعة بتطبيق أسلوب ثالثي الخطوات للتسوية بين بنود

 المبين في التعليمات كما يلي:

 
 (:2( و )1) الخطوة

2021 

 دينار كويتي لفأ

المركز المالي  البيان

المجمع كما في 

البيانات المالية 

 المنشورة

تقع ضمن نطاق 

 التجميع الرقابي

 المرجع

    األصول 

  8,983 8,983 النقد

  213,329 213,329 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 

  223,926 223,926 بنود قيد التحصيل من بنوك أخرى ومؤسسات مالية

  - - أصول محفظة المتاجرة 

  1,727 1,727 الخسارة أو الربحأصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

  - - عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

  15,045 15,045 عمليات تمويل ومدفوعات مقدما إلى بنوك 

  2,255,429 2,255,429 عمليات تمويل ومدفوعات مقدما إلى عمالء

 (a) 28,316 28,316 (2الشريحة ) لتغطية( أعاله بالصافي مدرجة) العامة المخصصات منها

  294,112 294,112 اآلخر الشامل الدخلأصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

  - - الضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب األصول 

  29,092 29,092 المدفوعات مقدما واإليرادات المستحقة واألصول األخرى 

  53,545 53,545 استثمارات عقارية

  1,674 1,674 استثمارات في شركة زميلة والمشروعات المشتركة 

  - - (b) + (aالشهرة واألصول غير الملموسة )

  - - منها شهرة  -

  - - منها أصول غير ملموسة  -

  38,207 38,207 عقارات وآالت ومعدات 

  3,135,069 3,135,069 إجمالي األصول

    
    االلتزامات 

  561,826 561,826 ودائع من بنوك 

  - - بنود قيد التحصيل لبنوك أخرى 

  2,061,626 2,061,626 حسابات عمالء 

  - - التزامات محفظة المتاجرة 

  - - التزامات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  - - عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

 (q) 90,397 90,397 أدوات تمويل )صكوك( 

  59,956 59,956 مستحقات وإيرادات مؤجلة والتزامات أخرى 

  - - (d) + (cالضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب االلتزامات )

  - - منها ضريبة مؤجلة مدرجة في جانب االلتزامات تتعلق بالشهرة  -

  - - منها ضريبة مؤجلة مدرجة في جانب االلتزامات تتعلق بأصول غير ملموسة  -

  3,541 3,541 مخصصات )غير نقدي(

  - - التزامات مكافآت نهاية الخدمة 

  2,777,346 2,777,346 إجمالي االلتزامات 

  



 ته التابعةابنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشرك

 
 الركن الثالث - 3إفصاحات بازل 

 2021 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 
 

ة | 8 ح ف  ص

 (:2( و )1) تابع الخطوة
2021 

 دينار كويتي ألف

المركز المالي  البيان

المجمع كما في 

البيانات المالية 

 المنشورة

تقع ضمن نطاق 

 التجميع الرقابي

 المرجع

    حقوق المساهمين

 (b) 113,275 113,275 رأس المال

 (c) 49,480 49,480 عالوة إصدار أسهم

 (d) (45,234) (45,234) أسهم خزينة

 (e) 13,493 13,493 إعادة التقييم  احتياطي

 (f) 17,503 17,503 العادلة القيمة احتياطي

 (g) 39,876 39,876 اجباري احتياطي

 (h) 33,793 33,793 اختياري احتياطي

 (i) 4,846 4,846 أسهم خزينة احتياطي

  36,285 36,285 بها محتفظ أرباح

 CET1 37,156 37,156 (j)المحتفظة المؤهلة لرأس المال  منها األرباح

  (5,402) (5,402) التعديل عند تأجيل االقساطخسارة منها 

 (k) 4,531 4,531 منها اقتراح أسهم منحه

 (l) (285) (285) األجنبية العمالت ترجمة احتياطي

  263,032 263,032 الخاصة بمساهمي البنك 

 (m) 91,035 91,035 1 الشريحة الدائمة الصكوك

  395 3,656 الحصص غير المسيطرة 

  - - (CET 1حقوق المساهمين ) -

 (n) 320 - (1الشريحة اإلضافية ) -

 (o) 75 - (2الشريحة ) -

  354,462 357,723 إجمالي حقوق المساهمين

  3,131,808 3,135,069 إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

 
  



 ته التابعةابنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشرك

 
 الركن الثالث - 3إفصاحات بازل 

 2021 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 
 

ة | 9 ح ف  ص

2020 

 دينار كويتي ألف

المركز المالي  البيان

المجمع كما في 

البيانات المالية 

 المنشورة

تقع ضمن نطاق 

 التجميع الرقابي

 المرجع

    األصول 

  14,460 14,460 النقد

  174,874 174,874 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 

  336,012 336,012 التحصيل من بنوك أخرى ومؤسسات ماليةبنود قيد 

  - - أصول محفظة المتاجرة 

  13,514 13,514 أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  - - عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

  6,022 6,022 عمليات تمويل ومدفوعات مقدما إلى بنوك 

  1,979,004 1,979,004 عمليات تمويل ومدفوعات مقدما إلى عمالء

 (a) 25,075 25,075 (2( لتغطية الشريحة )أعاله بالصافي)مدرجة  العامة المخصصات منها

  170,848 170,848 اآلخر الشامل الدخلأصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

  - - الضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب األصول 

  19,281 19,281 المدفوعات مقدما واإليرادات المستحقة واألصول األخرى 

  53,824 53,824 استثمارات عقارية

  1,543 1,543 استثمارات في شركة زميلة والمشروعات المشتركة 

  - - (b) + (aالشهرة واألصول غير الملموسة )

  - - منها شهرة  -

  - - منها أصول غير ملموسة أخرى  -

  32,213 32,213 عقارات وآالت ومعدات 

  2,801,595 2,801,595 إجمالي األصول 

    
    االلتزامات 

  671,386 671,386 ودائع من بنوك 

  - - بنود قيد التحصيل لبنوك أخرى 

  1,644,803 1,644,803 حسابات عمالء 

  - - التزامات محفظة المتاجرة 

  - - بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخلالتزامات مالية مصنفة 

  - - عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

 (q) 90,403 90,403 أدوات تمويل )صكوك( 

  38,111 38,111 مستحقات وإيرادات مؤجلة والتزامات أخرى 

  - - (d) + (cااللتزامات )الضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب 

  - - منها ضريبة مؤجلة مدرجة في جانب االلتزامات تتعلق بالشهرة  -

منها ضريبة مؤجلة مدرجة في جانب االلتزامات تتعلق بأصول غير ملموسة  -

 أخرى 

- - 

 

  4,573 4,573 مخصصات )غير نقدي(

  - - التزامات مكافآت نهاية الخدمة 

  2,449,276 2,449,276 إجمالي االلتزامات 

  



 ته التابعةابنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشرك

 
 الركن الثالث - 3إفصاحات بازل 

 2021 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 
 

ة | 10 ح ف  ص

 (:2( و )1) تابع الخطوة

2020 

 دينار كويتي ألف

المركز المالي  البيان

المجمع كما في 

البيانات المالية 

 المنشورة

تقع ضمن نطاق 

 التجميع الرقابي

 المرجع

    حقوق المساهمين

 (b) 113,275 113,275 رأس المال

 (c) 49,480 49,480 عالوة إصدار أسهم

 (d) (45,234) (45,234) أسهم خزينة

 (e) 14,037 14,037 إعادة التقييم  احتياطي

 (f) 16,900 16,900 العادلة القيمة احتياطي

 (g) 38,737 38,737 اجباري احتياطي

 (h) 32,654 32,654 اختياري احتياطي

 (i) 4,846 4,846 أسهم خزينة احتياطي

  33,068 33,068 بها محتفظ أرباح

 CET1 40,271 40,271 (j)منها األرباح المحتفظة المؤهلة لرأس المال 

  (7,203) (7,203) منها خسارة التعديل عند تأجيل االقساط

 (l) (60) (60) األجنبية العمالت ترجمة احتياطي

  257,703 257,703 الخاصة بمساهمي البنك 

 (m) 91,035 91,035 1 الشريحة الدائمة الصكوك

  479 3,581 الحصص غير المسيطرة 

  - - (CET 1حقوق المساهمين ) -

 (n) 406 - (1الشريحة اإلضافية ) -

 (o) 74 - (2الشريحة ) -

  349,217 352,319 إجمالي حقوق المساهمين

  2,798,493 2,801,595 إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

 
  



 ته التابعةابنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشرك

 
 الركن الثالث - 3إفصاحات بازل 

 2021 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 
 

ة | 11 ح ف  ص

 :3الخطوة 
2021 

 دينار كويتيألف 
 

 ( األدوات واالحتياطياتCET1حقوق المساهمين ) م

مكونات رأس 

الرقابي المال 

المفصح عنه 

 من قبل البنك

المصدر استناًدا الى 

الرقم/الحرف المرجعي في 

الميزانية العمومية ضمن نطاق 

 2التجميع الرقابي من الخطوة 

 (k)+(c)+(b) *167,286 األسهم العادية المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار 1

 (j) 37,156 )المحتجزة( محتفظ بهاالرباح األ 2

 (l)+(i)+(h)+(g)+(f)+(e) 109,226 الدخل المتراكم الشامل واالحتياطيات المعلنة األخرى 3

األسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة المجمعة والمحتفظ بها من  4

  - قبل طرف ثالث )حقوق األقلية(

  313,668 ( قبل التعديالت الرقابيةCET1حقوق المساهمين ) 5

 ( التعديالت الرقابيةCET1حقوق المساهمين )

استثمارات في أسهم البنك نفسه )إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع  6

 في الميزانية العمومية(

(45,234) (d) 

  (4,078) المقترحةتوزيعات األرباح  7

  264,356 ( بعد التعديالت الرقابيةCET1حقوق المساهمين ) 8

 األدوات :(AT1) اإلضافي المال رأس

( المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة AT1أدوات رأس المال اإلضافي ) 9

 اإلصدار

91,035 

(m) 

( )وأدوات حقوق المساهمين AT1أدوات رأس المال اإلضافي ) 10

(CET1 غير المدرجة في السطر )الصادرة عن الشركات التابعة  4

والمحتفظ بها لدى الغير )المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال 

 (1اإلضافي )الشريحة 

320 

(n) 

  (17,644) (AT1الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال اإلضافي ) 11

  73,711 (AT1رأس المال اإلضافي ) 12

  338,067 ( 1رأس المال األساسي )الشريحة  13

 األدوات والمخصصات (:2)الشريحة  المساندرأس المال 

( )وأدوات حقوق المساهمين 2أدوات رأس المال المساند )الشريحة  14

(CET1( ورأس المال اإلضافي )AT1 غير المدرجة في السطر )او  4

بها لدى الغير )المبلغ المسموح ( الصادرة عن شركات تابعة والمحتفظ 10

 (o) 75 (2به في مجموعة رأس المال المساند )الشريحة 

 (a) 28,316 (2المخصصات العامة المدرجة في رأس المال المساند )الشريحة  15

 (q) 90,397 2أداة الشريحة اإلضافية  16

  118,788 (2رأس المال المساند )الشريحة  17

 إجماليرأس المال األساسي  –بمفهومه الشامل رأس المال  18

  456,855 (2( + رأس المال المساند )الشريحة 1)الشريحة 

 * بعد تعديل أسهم المنحة المقترحة

 

 

  



 ته التابعةابنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشرك

 
 الركن الثالث - 3إفصاحات بازل 

 2021 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 
 

ة | 12 ح ف  ص

2020 

 ألف دينار كويتي

 ( األدوات واالحتياطياتCET1حقوق المساهمين ) م

مكونات رأس 

الرقابي المال 

المفصح عنه 

 من قبل البنك

المصدر استناًدا الى 

الرقم/الحرف المرجعي في 

الميزانية العمومية ضمن نطاق 

 2التجميع الرقابي من الخطوة 

 (c)+(b) 162,755 األسهم العادية المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة اإلصدار 1

 (j) 40,271 )المحتجزة( محتفظ بهاالرباح األ 2

 (l)+(i)+(h)+(g)+(f)+(e) 107,114 الدخل المتراكم الشامل واالحتياطيات المعلنة األخرى 3

األسهم العادية الصادرة عن الشركات التابعة المجمعة والمحتفظ بها من  4

  - قبل طرف ثالث )حقوق األقلية(

  310,140 ( قبل التعديالت الرقابيةCET1حقوق المساهمين ) 5

 ( التعديالت الرقابيةCET1حقوق المساهمين )

استثمارات في أسهم البنك نفسه )إن لم يتم تصفيتها من رأس المال المدفوع  6

 في الميزانية العمومية(

(45,234) (d) 

  - المقترحةتوزيعات األرباح  7

  264,906 الرقابية التعديالت بعد( CET1) المساهمين حقوق 8

 األدوات :(AT1رأس المال اإلضافي )

( المؤهلة المصدرة زائدًا عالوة AT1أدوات رأس المال اإلضافي ) 9

 (m) 91,035 اإلصدار

( )وأدوات حقوق المساهمين AT1أدوات رأس المال اإلضافي ) 10

(CET1 غير المدرجة في السطر )الصادرة عن الشركات التابعة  4

والمحتفظ بها لدى الغير )المبلغ المسموح به في مجموعة رأس المال 

 (n) 406 (1اإلضافي )الشريحة 

  - ( AT1الحصص المتبادلة في أدوات رأس المال اإلضافي ) 11

  91,441 (AT1رأس المال اإلضافي ) 12

  356,347 ( 1رأس المال األساسي )الشريحة  13

 األدوات والمخصصات (:2رأس المال المساند )الشريحة 

( )وأدوات حقوق المساهمين 2أدوات رأس المال المساند )الشريحة  14

(CET1( ورأس المال اإلضافي )AT1 غير المدرجة في السطر )او  4

بها لدى الغير )المبلغ المسموح ( الصادرة عن شركات تابعة والمحتفظ 10

 (o) 74 (2به في مجموعة رأس المال المساند )الشريحة 

 (a) 25,075 (2المخصصات العامة المدرجة في رأس المال المساند )الشريحة  15

 (q) 90,403 2أداة الشريحة اإلضافية  16

  115,552 (2رأس المال المساند )الشريحة  17

 رأس المال األساسي –الشامل  بمفهومهرأس المال  18

  471,899 (2( + رأس المال المساند )الشريحة 1)الشريحة  إجمالي

 



 ته التابعةابنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. وشرك

 
 الركن الثالث - 3إفصاحات بازل 

 2021 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 
 

ة | 13 ح ف  ص

 إلفصاح عن المواصفات األساسيةا .3
 

 :اإلفصاح عن المواصفات األساسية ألدوات رأس المال الرقابي
 

 المصدر .1
بنك الكويت الدولي 

 ش.م.ك.ع
 صكوك بي أي كي

 المحدودة 1 الشريحة
 صكوك بي أي كي

 المحدودة

2. 

 (Unique identifierالرمز المرجعي )

( أو CUSIPف الورقة المالية ))مثل رقم تعري

(ISIN)أو بلومبيرغ لالكتتابات الخاصة ) 

KIB 

(KW0EQ0100069) 

ISIN: 

XS2005148072 

ISIN: 

XS2262982072 

 القوانين الحاكمة لألداة .3

 ةلسن 32قانون رقم 

 و 1968

 2016لسنة  1رقم 

 اإلنجليزي القانون اإلنجليزي القانون

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

5. 
مؤهل على مستوى البنك منفرداً/ المجموعة / 

 المجموعة ومنفرداً 
 المجموعة ومنفرداً  المجموعة ومنفرداً  المجموعة

 حقوق مساهمين نوع األداة .6
مضاربة  صكوك

 ثانوية
 ومضاربة وكالة

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

 أمريكي

 دوالر مليون 300

 أمريكي

 أمريكي دوالر 100 أمريكي دوالر 100 فلس 100 القيمة اإلسمية لألداة .8

 حقوق مساهمين التصنيف المحاسبي .9
حقوق مساهمين 

 (1 اإلضافية)الشريحة 
 التزامات

 تاريخ اإلصدار .10
 1973مايو  13

 )التأسيس(
 2020 نوفمبر 30 2019 يونيو 10

 محددة دائمة دائمة دائمة أو محددة االستحقاق .11

 2030 نوفمبر 30 يوجد ال ينطبق ال تاريخ االستحقاق األصلي .12

 نعم نعم ينطبق ال رقابية مسبقة ةخيار السداد للمصدر ويخضع لمواقف .13

14. 
تاريخ السداد االختياري، وتواريخ السداد الطارئ، 

 وقيمة التسديد
 ينطبق ال

االستدعاء  تاريخ

يونيو  10االختياري 

 لرأس دعوة: 2024

: الضريبة أو المال

 الربح+  األصل

االستدعاء  تاريخ

 نوفمبر 30االختياري 

 لرأس دعوة :2025

: الضريبة أو المال

 الربح+  األصل

 ال يوجد تواريخ السداد الالحقة، إن وجدت .15
 10سنوية بعد  نصف

 2024يونيو 

 30سنوية بعد  نصف

 2025 نوفمبر

 ال يوجد توزيعات أرباح ثابتة أو عائمة .16
 معدل تحديد يُعاد) ثابتة

 سنوات( 5كل  الربح

 لمعد تحديد يُعاد) ثابتة

 سنوات( 5كل  الربح

 ال يوجد معدل العائد وأي مؤشرات ذات عالقة .17

5.625 % ً : سنويا

 من دالعائ)المعدل 

 الخزانة سندات

 لخمس األمريكية

 (سنوات

2.375 % ً : سنويا

 من العائد)المعدل 

 الخزانة سندات

 لخمس األمريكية

 (سنوات
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 )تتمة( إلفصاح عن المواصفات األساسيةا .3

 يوجد ال نعم ال يوجد وجود مانع لتوزيعات األرباح  .18

19.  
اختيارية بالكامل، أو اختيارية توزيعات األرباح 

 بصورة جزئية، أو إلزامية
 إلزامية  اختيارية بالكامل ال يوجد

20.  
وجود حوافز لتعديل قيمة الدفعات أو حوافز أخرى 

 للسداد المبكر
 ال ال ال يوجد

 غير تراكمية غير تراكمية ال يوجد غير تراكمية أو تراكمية  .21

 قابلة للتحويل غير قابلة للتحويل غير ال يوجد قابلة للتحويل أو غير قابلة للتحويل  .22

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد إن كانت قابلة للتحويل، أحداث خاصة للتحويل  .23

24.   ً  ال يوجد ال يوجد ال يوجد إن كانت قابلة للتحويل، بالكامل أو جزئيا

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد إن كانت قابلة للتحويل، معدل التحويل   .25

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد قابلة للتحويل، تحويل إلزامي أو اختياريإن كانت   .26

27.  
إن كانت قابلة للتحويل، تحديد نوع األداة التي يتم 

 التحويل إليها
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

28.  
إن كانت قابلة للتحويل، تحديد مصدر األداة التي يتم 

 التحويل إليها
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 نعم نعم ال يوجد التخفيضخصائص   .29

 ال يوجد في حالة التخفيض، أحداث خاصة بالتخفيض  .30

 من تعليمات يتطلب

 تقضي الرقابية الجهة

 االستمرار جدوى بعدم

 مال رأس ضخ أو

 الفور على إضافي

 وذلك مطلوباً، ويعد

 ومن طارئ سبيل على

 االستمرار يعد دونه

 مجد غير

 من تعليمات يتطلب

 تقضي الرقابية الجهة

 االستمرار جدوى بعدم

 مال رأس ضخ أو

 الفور على إضافي

 وذلك مطلوباً، ويعد

 ومن طارئ سبيل على

 االستمرار يعد دونه

 مجد غير

31.   ً  ال يوجد في حالة التخفيض، بالكامل أو جزئيا
 ً  بالكامل أو جزئيا

 )نسبة وتناسب(

 ً  بالكامل أو جزئيا

 )نسبة وتناسب(

 دائمة دائمة ال يوجد دائمة أو مؤقتةفي حالة التخفيض، بصورة   .32

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد إن كان تخفيضاً مؤقتاً، وصف آلية التخفيض  .33

34.  
المركز في الجدول الهرمي للمراتب عند التصفية 

 )تحديد نوع األداة األعلى منها مباشرة(
 ال يوجد

 لمرتبة أسبق مرتبة

 العادية األسهم

 لمرتبة أسبق مرتبة

وأدوات  العادية األسهم

 األولىالشريحة 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد مواصفات عدم تطابق مع متطلبات التحويل  .35

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد إن كان نعم، تحديد المواصفات غير المطابقة  .36
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 رابعاً: معدالت كفاية رأس المال
 

%( مقارنة بالنسبة 22.13: 2020 ديسمبر 31) %19.21، بلغ إجمالي كفاية رأس المال نسبة 2021 مبرديس 31كما في 

 ديسمبر 31) %14.22( نسبة 1والشريحة ) %(10.50: 2020 رديسمب 31) %10.50المطلوبة من قبل الجهات الرقابية بنسبة 

 %(.5.42: 2020 ديسمبر 31) %5.00( نسبة 2%( والشريحة )16.71: 2020

 

(( على 2+ الشريحة ) CET (1)  +AT (1)) تشتق النسبة المئوية إلجمالي كفاية رأس المال من تقسيم رأس المال المؤهل •

 إجمالي االنكشافات المرجحة بالمخاطر.

على إجمالي  (CET (1)  +AT 1من تقسيم رأس المال األساسي ) المالكفاية رأس  (1تشتق النسبة المئوية للشريحة ) •

 االنكشافات المرجحة بالمخاطر.

( على إجمالي االنكشافات 2كفاية رأس المال من تقسيم رأس المال اإلضافي الشريحة ) (2تشتق النسبة المئوية للشريحة ) •

 المرجحة بالمخاطر.

 

ألف  235,446، كان الحد األدنى لمتطلبات رأس المال لالنكشافات المرجحة بمخاطر االئتمان بمبلغ 2021 ديسمبر 31كما في 

ألف دينار  1,165ألف دينار كويتي( واالنكشافات المرجحة بمخاطر السوق بمبلغ  208,453: 2020 ديسمبر 31دينار كويتي )

ألف دينار كويتي  13,069 ألف دينار كويتي( واالنكشافات المرجحة بمخاطر التشغيل بمبلغ 2,385: 2020 ديسمبر 31كويتي )

 ألف دينار كويتي(. 13,059: 2020 ديسمبر 31)

 

وعلى أساس القسط على مدى أربع سنوات تم األخذ بعين االعتبار أثر خسارة اليوم األول أثناء احتساب معدل كفاية رأس المال 

 .2020يوليو  5المؤرخ  461/2020ر ب أ/ ر ب ، /2وفقًا لتعميم بنك الكويت المركزي   2021بدًءا من عام % 25 بنسبة الثابت

 

 .تضمن المجموعة االلتزام بمتطلبات بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بكفاية رأس المال من خالل مراقبة الحدود الداخلية


