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 ف:اهداأل
 

 يلي: ي كمامن هذا الجزء ه ةف األساسياهداألإن 

 

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

 .3وفقاً للمتطلبات العامة لإلفصاح الخاصة بـ بازل 

/رب، ر ب أ/ 2تعميم بنك الكويت المركزي رقم  االلتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة للبنوك اإلسالمية بموجب .2

 .3كفاية رأس المال بموجب بازل  والمتعلق باإلفصاحات العامة بمعيار 2014يونيو  24 المؤرخ في 336/2014

 

 منهج البنك في اإلفصاح:
 

  )"ـ "المجموعة يتم اإلفصاح على أساس المعلومات المجمعة لبنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع. " البنك" وشركته التابعة )يشار اليهما معا ب

ل يتم تدقيق اإلفصاحات السنوية من قب على أساس نصف سنوي ومراجعتها من قبل المدققين الخارجيين للبنك. باإلضافة الى انه

 المدققين الخارجيين للبنك. 

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

 المطلوب لتغطية:

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

  مخاطر التشغيل باستخدام أسلوب المؤشر األساسي(Basic Indicator Approach) . 

 

في الوقت المناسب حول المعلومات  ,تقديم اإلفصاحات المناسبة والدقيقة والكافية ذات الصلة لبنوكتحت نطاق كفاية رأس المال، يجب على ا

واالنكشافات التي قد يتعرض لها من مخاطر. يتم إدراج اإلفصاحات العامة  لبنوكتخدمين من تقييم أنشطة االنوعية والكمية التي تمكن المس

 .التالية وفقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي

 

 أوالً: هيكل المجموعة
 

البيانات  ة اإلسالمية. ويتم تجميعيعمل البنك في تقديم الخدمات المصرفية والتمويل واالستثمار اإلسالمية التي تتوافق مع أحكام الشريع

 الخاصة بشركة رتاج للتأمين التكافلي ش.م.ك. )مقفلة( )الشركة التابعة( في البيانات المالية للبنك.

 

(. وتتضمن أنشطتها للبنك%73.60: 2017 ديسمبر 31) %73.60الشركة التابعة هي شركة تأمين إسالمي مسجلة في الكويت مملوكة بنسبة 

 .تقديم منتجات التأمين التكافلي )التأمين التعاوني(الرئيسية 

 

 ثانياً: هيكل رأس المال
 

 , عالوة إصدار األسهم ( والتي تحدد قوة المجموعة وتتضمن رأس المالCET 1يتكون رأس مال المجموعة من شريحة حقوق المساهمين )

الجزء المؤهل ( التي تتضمن 1وتوزيعات األرباح المعلن عنها. الشريحة اإلضافية ), األرباح المحتفظ بها ناقصاً أسهم الخزينة اتياالحتياط,

 %1.25الحصص غير المسيطرة واالحتياطي العام حتى نسبة  الجزء المؤهل من ( التي تتضمن2الحصص غير المسيطرة. الشريحة )من 

 لوائح والتعليمات.لمن إجمالي األصول المرجحة بمخاطر االئتمان وفقا ل

 

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

 .اإلسالمية

 

 251,230: 2017 ديسمبر 31ألف دينار كويتي ) 262,919( مبلغ CET 1، بلغت شريحة حقوق المساهمين )2018 ديسمبر 31كما في 

( 2ألف دينار كويتي(. الشريحة ) 385: 2017 ديسمبر 31دينار كويتي ) ألف 387 ( مبلغ1وبلغت الشريحة اإلضافية )ألف دينار كويتي( 

 31ألف دينار كويتي(، كما بلغ إجمالي رأس المال المؤهل للمجموعة في  16,305 :2017 ديسمبر 31ألف دينار كويتي ) 20,144 تبلغ

  دينار كويتي(. ألف 267,920 :2017 ديسمبر 31ويتي )ألف دينار ك 283,450مبلغ  2018 ديسمبر
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 ثالثاً: متطلبات اإلفصاح عن رأس المال اإلضافي
 

 :نموذج اإلفصاح المشترك .1

 

 المبين بالتفصيل كما يلي: 2والشريحة  1 ( والشريحة االضافيةCET 1يتكون رأس المال الرقابي للمجموعة من شريحة حقوق المساهمين )

 

 البيان

2018 

 ألف

 دينار كويتي

2017 

 ألف

 دينار كويتي

   (CET 1حقوق المساهمين )

 103,732 *107,881 رأس المال

 49,480 49,480 عالوة اإلصدار

 15,530 14,937 احتياطي إعادة التقييم

 14,077 15,763 احتياطي القيمة العادلة

 34,656 36,891 االحتياطي القانوني

 28,573 30,808 االحتياطي االختياري

 4,846 4,846 احتياطي أسهم الخزينة

 54,907 *57,818 أرباح محتفظ بها

   ناقصاً:

 (45,234) (45,234) أسهم الخزينة

 (9,337) (10,271) توزيعات األرباح المعلن عنها

 - - الشهرة

 - - األصول غير الملموسة األخرى

 - - من الحد  ىوأعل %10 االستثمار في مؤسسات مالية بنسبة ملكية أقل من نسبة

 - - من الحد  ىوأعل %10االستثمار في مؤسسات مالية بنسبة ملكية أكثر من نسبة 

 262,919 251,230 (CET 1إجمالي حقوق المساهمين )

   (1الشريحة اإلضافية )

 385 387 الحصص غير المسيطرة المؤهلة في شركات تابعة مجمعة

 251,615 263,306 (1إجمالي الشريحة )

   

   (2الشريحة )

 16,235 20,073 ( من اجمالي األصول المرجحة لمخاطر اإلئتمان%1.25المخصص العام )حتى نسبة 

 70 71 الحصص غير المسيطرة المؤهلة في شركات تابعة مجمعة

 16,305 20,144 ( 2إجمالي الشريحة )

 267,920 283,450 المؤهل  المالإجمالي رأس 

 

 تعديل أسهم المنحة المقترحة.*بعد 
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 متطلبات التسوية .2
 

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

 التعليمات كما يلي:

 
 (:2( و )1الخطوة)

            2018 
 ألف            
 دينار كويتي            

المركز المالي  البيان

المجمع كما في 

البيانات المالية 

 المنشورة

تقع ضمن نطاق 

 التجميع الرقابي

 المرجع

    األصول 

  6,963 6,963 النقد

  255,799 255,799 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 

  55,203 55,203 بنود قيد التحصيل من بنوك أخرى ومؤسسات مالية

  - - أصول محفظة المتاجرة 

  12,626 12,626 الخسارة أو الربحأصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

  - - عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

  39,293 39,293 عمليات تمويل ومدفوعات مقدما إلى بنوك 

  1,605,833 1,605,833 عمليات تمويل ومدفوعات مقدما إلى عمالء

  93,349 93,349 اآلخر الشامل الدخلأصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 

  - - الضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب األصول 

  10,987 10,987 المدفوعات مقدما واإليرادات المستحقة واألصول األخرى 

  58,523 58,523 استثمارات عقارية

   1,518  1,518 استثمارات في شركة زميلة والمشروعات المشتركة 

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

 (a) - - منها شهرة  -

 (b) - - منها أصول غير ملموسة  -

  28,501 28,501 عقارات وآالت ومعدات 

  2,168,595 2,168,595 إجمالي األصول

    
    االلتزامات 

  517,537 517,537 ودائع من بنوك 

  - - بنود قيد التحصيل لبنوك أخرى 

  1,318,535 1,318,535 حسابات عمالء 

  - - التزامات محفظة المتاجرة 

  - - التزامات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  - - عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

  - - أدوات تمويل )صكوك( 

  50,908 50,908 مستحقات وإيرادات مؤجلة والتزامات أخرى 

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

 (c) - - منها ضريبة مؤجلة مدرجة في جانب االلتزامات تتعلق بالشهرة  -

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

  5,011 5,011 مخصصات )غير نقدي(

  - - التزامات مكافآت نهاية الخدمة 

  1,891,991 1,891,991 إجمالي االلتزامات 
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 (:2( و )1تابع الخطوة)
            2018 
 ألف            
 دينار كويتي            

المركز المالي  البيان

المجمع كما في 

البيانات المالية 

 المنشورة

تقع ضمن نطاق 

 التجميع الرقابي

 المرجع

    حقوق المساهمين

  103,732 103,732 (i) + (h) رأس المال 

 103,732 103,732 (h) (CET 1حقوق المساهمين ) -

 (i) - - (1الشريحة اإلضافية ) -

  49,480 49,480 أسهمعالوة إصدار 

  (45,234)  (45,234)  أسهم خزينة

  165,212 165,212 احتياطيات أخرى

  273,190 273,190 الخاصة بمساهمي البنك 

 (j) 458 3,414 الحصص غير المسيطرة 

  - - (CET 1حقوق المساهمين ) -

   387 - (1الشريحة اإلضافية ) -

  71 - (2الشريحة ) -

  273,648 276,604 المساهمينإجمالي حقوق 

  2,165,639 2,168,595 إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين
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             2017 
 ألف             
 دينار كويتي             

المركز المالي  البيان

المجمع كما في 

البيانات المالية 

 المنشورة

تقع ضمن نطاق 

 التجميع الرقابي

 المرجع

    األصول 

  6,797 6,797 النقد

  316,455 316,455 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 

  82,379 82,379 بنود قيد التحصيل من بنوك أخرى ومؤسسات مالية

  - - أصول محفظة المتاجرة 

  62 62 أصول مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  - - عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 

  16,721 16,721 عمليات تمويل ومدفوعات مقدما إلى بنوك 

  1,304,416 1,304,416 عمليات تمويل ومدفوعات مقدما إلى عمالء

  83,778 83,778 استثمارات مالية متاحة للبيع 

  - - الضريبة الحالية والمؤجلة المدرجة في جانب األصول 

  17,298 17,298 المدفوعات مقدما واإليرادات المستحقة واألصول األخرى 

  60,391 60,391 استثمارات عقارية

  1,518 1,518 استثمارات في شركة زميلة والمشروعات المشتركة 

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

 (a) - - منها شهرة  -

 (b) - - منها أصول غير ملموسة أخرى  -

  26,225 26,225 عقارات وآالت ومعدات 

  1,916,040 1,916,040 إجمالي األصول 

    
    االلتزامات 

  394,438 394,438 ودائع من بنوك 

  - - بنود قيد التحصيل لبنوك أخرى 

  1,203,213 1,203,213 حسابات عمالء 

  - - التزامات محفظة المتاجرة 

  - - التزامات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

  - - عقود التحوط المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

  - - أدوات تمويل )صكوك( 

  48,566 48,566 مستحقات وإيرادات مؤجلة والتزامات أخرى 

  - - (d) + (cالمدرجة في جانب االلتزامات ) الضريبة الحالية والمؤجلة

 (c) - - منها ضريبة مؤجلة مدرجة في جانب االلتزامات تتعلق بالشهرة  -

 (d) - - منها ضريبة مؤجلة مدرجة في جانب االلتزامات تتعلق بأصول غير ملموسة أخرى  -

  5,932 5,932 مخصصات )غير نقدي(

  - - التزامات مكافآت نهاية الخدمة 

  1,652,149 1,652,149 إجمالي االلتزامات 
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 (:2( و )1) تابع الخطوة
             2017 
 ألف             
 دينار كويتي             

المركز المالي  البيان

المجمع كما في 

البيانات المالية 

 المنشورة

تقع ضمن نطاق 

 التجميع الرقابي

 المرجع

    حقوق المساهمين

  103,732 103,732 (i) + (h) رأس المال 

 103,732 103,732 (h) (CET 1حقوق المساهمين ) -

 (i) - - (1الشريحة اإلضافية ) -

  49,480 49,480 عالوة إصدار أسهم

  (45,234) (45,234) أسهم خزينة

  152,589 152,589 احتياطيات أخرى

  260,567 260,567 الخاصة بمساهمي البنك 

 (j) 455 3,324 الحصص غير المسيطرة 

  - - (CET 1حقوق المساهمين ) -

  385 - (1الشريحة اإلضافية ) -

  70 - (2الشريحة ) -

  261,022 263,891 إجمالي حقوق المساهمين

  1,913,171 1,916,040 إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين
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 :3الخطوة 
2018 

 ألف           
 دينار كويتي           

 

رقم 

 المسلسل

مكونات رأس المال  (CET 1حقوق المساهمين )

الرقابي المفصح 

عنه من قبل 

 المجموعة

المصدر استناداً إلى الرقم / 

الحرف المرجعي في الميزانية 

العمومية ضمن نطاق التجميع 

 2و  1الرقابي من الخطوة 

 (h) *107,881 رأس المال 1

  49,480 عالوة اإلصدار 2

 (j) - الحصص غير المسيطرة المؤهلة في شركات تابعة مجمعة 3

  14,937 احتياطي إعادة التقييم 4

  15,763 احتياطي القيمة العادلة 5

  36,891 االحتياطي القانوني 6

  30,808 االحتياطي االختياري 7

  4,846 احتياطي أسهم الخزينة 8

  *57,818 أرباح محتفظ بها 9

  318,424 ( قبل التعديالت الرقابية CET1المساهمين )حقوق  10

  - تعديالت التقييم الرقابي 11

 (c) - (a) - الشهرة )بالصافي بعد التزام الضريبة ذي الصلة( 12

 (d) - (b) - األصول غير الملموسة )بالصافي بعد التزام الضريبة ذي الصلة( 13

  - انكشافات أخرى 14

  318,424 المجموع 

 
 *بعد تعديل أسهم المنحة المقترحة.

           2017 
 ألف           
 دينار كويتي           

 

رقم 

 المسلسل

مكونات رأس المال  (CET 1حقوق المساهمين )

الرقابي المفصح 

 عنه من قبل البنك

المصدر استناداً إلى الرقم / 

الحرف المرجعي في الميزانية 

العمومية ضمن نطاق التجميع 

 2و  1الرقابي من الخطوة 

 (h) 103,732 رأس المال 1

  49,480 عالوة اإلصدار 2

 (j) - الحصص غير المسيطرة المؤهلة في شركات تابعة مجمعة 3

  15,530 احتياطي إعادة التقييم 4

  14,077 القيمة العادلةاحتياطي  5

  34,656 االحتياطي القانوني 6

  28,573 االحتياطي االختياري 7

  4,846 احتياطي أسهم الخزينة 8

  54,907 أرباح محتفظ بها 9

  305,801 ( قبل التعديالت الرقابية CET1حقوق المساهمين ) 10

  - تعديالت التقييم الرقابي 11

 (c) - (a) - التزام الضريبة ذي الصلة(الشهرة )بالصافي بعد  12

 (d) - (b) - األصول غير الملموسة )بالصافي بعد التزام الضريبة ذي الصلة( 13

  - انكشافات أخرى 14

  305,801 المجموع 
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 إلفصاح عن المواصفات األساسيةا .3
 

 اإلفصاح عن المواصفات األساسية ألدوات رأس المال الرقابي
 

 بنك الكويت الدولي ش.م.ك.ع المصدر  .1

 (Unique identifierالرمز المرجعي )  .2

 ( أو بلومبيرغ لالكتتابات الخاصة(ISIN( أو )CUSIP)مثل رقم تعريف الورقة المالية )
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 رابعاً: معدالت كفاية رأس المال
 

( مقارنة بالنسبة المطلوبة من قبل %19.05: 2017 ديسمبر 31) %16.63، بلغ إجمالي كفاية رأس المال نسبة 2018 ديسمبر 31كما في 

( 2( والشريحة )%17.89: 2017 ديسمبر 31)%15.45( نسبة 1والشريحة ) (%13: 2017 ديسمبر 31) %13الجهات الرقابية بنسبة 

 (.%1.16: 2017 ديسمبر 31) % 1.18نسبة 

 

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

 االنكشافات المرجحة بالمخاطر.
 

 ( 1تشتق النسبة المئوية للشريحة)  من المالكفاية رأس ( تقسيم رأس المال األساسيCET (1)  +AT 1)  على إجمالي االنكشافات

 المرجحة بالمخاطر.
 

 ( 2تشتق النسبة المئوية للشريحة) ( على إجمالي االنكشافات2كفاية رأس المال من تقسيم رأس المال اإلضافي الشريحة )  المرجحة

 بالمخاطر.

 

ألف دينار كويتي  205,605، كان الحد األدنى لمتطلبات رأس المال لالنكشافات المرجحة بمخاطر االئتمان بمبلغ 2018 ديسمبر 31كما في 

: 2017 ديسمبر 31ألف دينار كويتي ) 175ألف دينار كويتي( واالنكشافات المرجحة بمخاطر السوق بمبلغ  165,744: 2017 ديسمبر 31)

ألف دينار  16,915: 2017 ديسمبر 31ألف دينار كويتي ) 15,768 ألف دينار كويتي( واالنكشافات المرجحة بمخاطر التشغيل بمبلغ 164

 كويتي(.

 

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


