
ي الربا فقط في بندين هما السندات والقروض التافترضت جدال أن يل الدراسة السابقة التي نشرتها بالتغريدات. وقد جدول يبين تفص

  .، وذلك من باب التنزلاعترف البنك بربويتها

 ت، ومن باب التنزل لن أقوم بتقديرها، الن البنك لم يفصح عنها.ولكن كما ذكر ،األخرىمليات ربوية في البنود مع أن البنك يقوم بع

 من إجمالي أصول )موجودات البنك(. %05وكما ترى في الشكل األول، بلغت نسبة القروض المحرمة والسندات أكثر من 

 والشكل الثاني يوضح معنى البنود في الشكل األول لغير المتخصصين.

 

 

 

 

 

مباحمحرمالسطر
صفحات من 

نشرة اإلكتتاب

32,080,815,000نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي1
ص 5,892,142,00005,892,142,000232− إيداعات أسواق المال وحسابات جارية2
6,296,461,0006,296,461,000−  نقد في الصندوق3
19,892,212,00019,892,212,000−  وديعة نظامية4
ص 20,919,042,000232أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى5
14,209,409,000014,209,409,000      −  إيداعات أسواق المال6
6,709,633,0006,709,633,000      −  حسابات جارية7
163,635,227,000استثمارات بالصافي8
ص 127,811,438,000127,811,438,000235− سندات بعمولة ثابتة9

27,700,160,00027,700,160,000− سندات بعمولة عائمة10
11ً 2,101,978,00002,101,978,000− محافظ تحوط ومحافظ مداره خارجيا
6,162,185,00006,162,185,000− أدوات حقوق ملكية12
793,800,0000793,800,000− أخرى: تشمل صناديق استثمارية13
934,334,000-0 934,334,000-− مخصص خسائر اإلنخفاض في القيمة14
ص 206,194,657,00065,812,657,000140,382,000,000239قروض وسلف بالصافي15
%68.08− نسبة القروض والسلف اإلسالمية إلى إجمالي القروض والسلف )بالصافي(16

ص 407,835,000407,835,000248استثمارات في شركات زميلة بالصافي17
ص 861,144,000861,144,000248عقارات أخرى بالصافي18
3,438,311,0003,438,311,000ممتلكات ومعدات بالصافي19
ص 817,611,000817,611,000250الشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى بالصافي20
ص 7,175,398,000251موجودات أخرى21
2,128,181,00002,128,181,000− إجمالي دخل العموالت الخاصة المستحقة وغير المقبوضة22
487,268,000487,268,000− مدفوعات مقدمة وذمم مدينة23
541,336,0000541,336,000− ودائع تأمينات مقابل المشتقات وعقود إعادة الشراء24
642,471,0000642,471,000− القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات بالصافي25
1,009,295,0001,009,295,000− شراء أصول مرابحة26
2,366,847,00002,366,847,000− أخرى27
435,530,040,000221,324,255,000214,205,785,000إجمالي الموجودات28

%49.18%50.82%100النسب: المحرمة - المباحة29

الموجودات )األصول(

دراسة الدكتور محمد بن سعود العصيمي لنشرة اكتتاب البنك األهلي التجاري - قائمة الموازنة - 30 يونيو 2014



 

الشــــــــــــــــــــرحالموجودات )األصول(السطر

تعنى األموال الموجودة لدى مؤسسة النقد للبنكنقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي1

تعني الحسابات الجارية التي للبنك عند مؤسسة النقد، وحسابات أخرى للمتاجرة بالسندات− إيداعات أسواق المال وحسابات جارية2

تعني ما لدى البنك من نقد ورقي في خزائن الفروع وآالت الصراف اآللي−  نقد في الصندوق3

ما يجب على البنك أن يضعه في مؤسسة النقد مقابل الحسابات الجارية واالدخارية واآلجلة−  وديعة نظامية4

تعنى أموال البنك األهلي الموجودة لدى البنوك والمؤسسات الماليةأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى5

تعني حسابات المتاجرة بالسندات قصيرة األجل      −  إيداعات أسواق المال6

تعني الحسابات الجارية التي للبنك عند البنوك والمؤسسات المالية       −  حسابات جارية7

تعنى إجمالي ما يستثمره البنك في السندات ومحافظ األسهم والصناديق االستثماريةاستثمارات بالصافي8

تعني استثمارات البنك في السندات ذات الفائدة الثابتة )سعودية وأجنبية(− سندات بعمولة ثابتة9

تعن استثمارات البنك في السندات ذات الفائدة المتغيرة )سعودية وأجنبية(     − سندات بعمولة عائمة10

11ً تعنى المحافظ االستثمارية− محافظ تحوط ومحافظ مداره خارجيا

تعنى االستثمار في األسهم لمدة طويلة األجل، بعضها غير مدرجة في السوق     − أدوات حقوق ملكية12

مجموعة استثمارات فيها صناديق استثمارية في األسهم− أخرى: تشمل صناديق استثمارية13

ما يحتمل من االنخفاض في القيمة السوقية لألسهم    − مخصص خسائر اإلنخفاض في القيمة14

إجمالي ما أقرض البنك للعمالء )إسالميا وتقليديا(قروض وسلف بالصافي15

النسبة المئوية للقروض والسلف اإلسالمية إلى إجمالي القروض والسلف− نسبة القروض والسلف اإلسالمية إلى إجمالي القروض والسلف16

استثمار البنك في شركة األسواق العقارية التجارية وشركة البحار واألهلي تكافلاستثمارات في شركات زميلة بالصافي17

عقارات أخرى بالصافي18

تعني ما يملكه البنك من أراضي الفروع واألجهزة والسيارات واألثاثممتلكات ومعدات بالصافي19

الفرق بين سعر السوق والسعر التاريخي لبعض األصول المملوكة، مثل بنك تركياالشهرة وموجودات غير ملموسة أخرى بالصافي20

بند تجميعي لما تحته من سطر 22 حتى سطر 27موجودات أخرى21

إجمالي دخل الفوائد واألرباح التي لم تقبض بعد المتولدة من القروض واالستثمارات      − إجمالي دخل العموالت الخاصة المستحقة وغير المقبوضة22

ما تم دفعه للموردين وخالفه− مدفوعات مقدمة وذمم مدينة23

ودائع إلزامية على العمالء مقابل عقود مشتقات وشراء سندات− ودائع تأمينات مقابل المشتقات وعقود إعادة الشراء24

ما يمكن أن تكون عليه قيمة المشتقات إن كان المبلغ إيجابيا− القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات بالصافي25

قيمة شراء أصول تباع فيما بعد على العمالء مرابحة− شراء أصول مرابحة26

بند تجميعي− أخرى27

إجمالي عام لكل ما يملكه البنك من أصول مالية ونقدية وعينية ومنافعإجمالي الموجودات28

العمود األول نسبة المحرم من األصول، والثاني نسبة المباحالنسب: المحرمة - المباحة29


