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 عقود تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والمصاعد

ف اىم الاتو  ل     ( المتعىقة بتنايذ مشااااالي  23/2017ل  21/2015باإلشااااالى الم الموأااااوع فاً  لا اا

 ال ا ة المتجددى ل المصااد ، نود فن نبين لك  ما يىي:

 فلالف: مشالي  ال ا ة المتجددى:

المتجددى تسااااااتىال من المولد العديد من اااما  التي يقول بتنايذطا من   ف ، ان العمل في مشااااااالي  ال ا ة 

اليمك االسااااااتاادى منقا م ىقا دلن جا ية  -خًيا، محوالت، كوابل  –حيث فن جمي  فجااء النظال المولدى 

 فاما  المولد، ل طي اىم سبيل المثا  ال الحص  مايىي:

تصااامي  ل دلاسااات كامىة لحاجة المشاااى من ال ا ة ل تصاامي  النظال يقول المولد ل بعد زيالى المو   بإاداد 

 الجديد من حيث ادد الخًيا ل المحوالت ل   يقة ل توزي  اتجا  الخًيا الشمسية.

يقول المولد ل في معظ  االحيان بت كيب الخًيا الشاامسااية اىم طياكل معدنية يقول بتصااميمقا ل تنايذطا لتقول 

 الشمسية.بدللطا بحمل الخًيا 

غايات الحمل اإلنشا ي لىنظال يقول المولد بعمىيات الحا  ل صب  وااد خ سانية مسىحة بالحديد لنقل الحمل 

 اإلنشا ي لأللض.

بعد تجقيا النظال اإلنشا ي   القوااد ل القياكل المعدنية ( يقول المولد بت كيب الخًيا أمن ت تيب معين، ل 

ً      خاصااة ل كوابل ت  دلاسااة حجمقا ل نواقا مساابقا، ل يت  لبط كل العمل اىم ال بط فيما بينقا من خ

 مجمواة من الخًيا اىم محو  خاص بقا.

( ل المتعىقة ب بط operationان من فب ز النقا  حساااسااية في مشااالي  ال ا ة المتجددى طي جا ية التشاا يل  

 القياس ما بين المش لع ل النظال. النظال اىم شبكة الكق باء ال سمية ل ت كيب ل تاعيل العداد صافي

ف: مشالي  المصااد:  ثانيا

ان مشااالي  المصااااد تحتاا ل ايات تشاا يل لاإلسااتاادى من المصااعد العديد من اااما  التي يقول بقا المولد 

ف، لمن طذ  اااما  اىم ساااابيل  بخًف توليد الق   حيث فن الق   المولدى بذاتقا ال تشااااكل فف مناعة م ىقا

 ال الحص  : المثا 

بعد زيالى المو   يقول المولد بإاداد مخ  ات ل تصااااااامي  كامىة لعمىية التنايذ ل تشاااااامل دلاسااااااات تحديد  -

  دلات المح ك ل الس اة الم ىوبة مثًف.

يقول المولد بتاصاايل ل  ا السااككك الحديدية بحيث يت  تحديد فبعاد ل سااماكة طذ  السااكك بناءا اىم لزن ل  -

 حمولة المصعد.

المولد ل بعد تاصاااايل السااااكك ل من خً  امىيات التثقيب ل الحدادى بت كيب ل تثبيا السااااكك الحديدى  يقول -

 داخل غ فة المصعد.
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 يت  تجمي  ل ت كيب فجااء المصعد من ماتول ل فسًك ل كابينة .... -

عد ل المتعىقة في النقاية ل بعد انتقاء فاما  الت كيب تاتي الجا ية ذات ااث  ااط  في امىية تشاااا يل المصاااا -

 ( من خً  تع يف الب مجية ل الس اات ل ال وابق ل معاي ى ااجااء م  التش يل.softwareبالب مجة  

 ان ديمومة امل المصعد كنظال متكامل تحتاا الم متابعة ل صيانة من المولد اىم الدلال. -

 

 رأي هيئة الرقابة الشرعية:
 

لاستصناع مواٍز من خً  البنك م  الصان  اآلخ . لاالستصناع يمكن ت بيق ذلك بعقد توليد فل استصناع، 

لالتوليد كًطما من بيوع الصاااااة، لكل اسااااتصااااناع توليد اال في الالااة، لكل توليد اسااااتصااااناع اال في 

العقالات؛ للكن يمكن الاصل الد يق بينقما بحج  العمل الموجود في االستصناع من حا  لتصني  ااجقاى، 

 اجقاى مصنعة لفقط ت كيب فياضل اقد التوليد.فما اذا كانا ا
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 مويل المنافع / أجور الفنيين والعمالت

حد العمًءت  منح  مة   ف ناؤ  اىم 1.5تمويل بقي جالف يت  ب ناء مجم  ت حدى لب نال تمويل لم ى لا ( مىيون دي

ل ساااايت  اساااات ً  التمويل 8331  عة االلض الممولة من خًلنا بموجب اقد ايجالى تبىغ مساااااحة االلض 

 بموجب اقود استصناع ل/ال اقود م ابحة لم ى لاحدى " توليد" ( .

ادا المواد ( بقيمة فقط اما  القيكل   تمويل المناعة في ىب تمويى  فقط، ل ساااااايقدل العميل من   ف  المواد

ن جو من حض تك  تاليدنا ب ايك  الش اي بخصوص امكانية تمويل طذا العقد ل أمن ، ( الف دينال368 

 المع يات فدنا  :

 محل العقد المقصود طنا طو المناعة التي يقدمقا الصان   المقال  ( من خً  : -

اىم ت تيب ل ت كيب ل  ا االلواح الخشاااااابية المولدى من خًل  ل باسااااااتخدال المسااااااامي   العمل -

المولدى من خًل  ل دامقا من خً  الجكات المولدى من خًل  النتاا الشااااكل النقا ي من اامدى ل 

 اقدات ...

ل ل ت تيب ل ت كيب ل ت بيط القضااابان الحديدية باساااتخدال االساااًك المولد من خًل  أااامن الشاااك -

 الت تيب القندسي الم ىوب .

 العمل اىم بناء الواجقات الحج ية ل فك ااما  ال وبال لاالش اف اىم امىية الصب لال ا  -

 .لااليناع -

 امكانية تحديد لصف تال تت  صياغت  بما ال يختىف اىي  . -

 امكانية تحديد انقاء المناعة بمدى معىومة .  -

 رأي هيئة الرقابة الشرعية:
 

اقد مقاللة / اجالى فشااخاص م  المقال  تحدد في  كافة اااما  الم ىوبة بشااكل ماصاال لد يق، يجوز اج اء 

ل يحدد في  الثمن بشاااااكل لاأاااااح. ليو   م  العميل اقد مقاللة / اجالى فشاااااخاص م  العميل تحدد في  كافة 

 التالية: اااما  الم ىوبة بشكل ماصل لد يق، ليحدد في  الثمن بشكل لاأح باإلأافة الم الش ل 

 فن يكون اقد المقاللة / اجالى فشخاص م  المقال  مصدق من نقابة المقاللين. -

 فن يج ف تنايذ التمويل بإش اف مقندس البنك. -

 فن ال يكون طناك تعا د مسبق بين المقال  لالعميل اىم اااما  محل التمويل. -
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 حوالة الدين

م ابحة فل اجالى يكون فيقا مبىغ مالي مدفوع من العميل لىبا   بساااااابب يتقدل ادد من العمًء ب ىبات تمويل 

ف بوصاال فمانة فل سااند  امل فل توليد بضااا   فل اي  ذلك من فسااباب نشااوء الدين، لطذا المبىغ  د يكون موثقا

ف يكون الدين بين ال  فين غي  موثق بينقما، لانما يوثقان  ب ىب من   بض فل غي  ذلك من اإلثباتات، لفحيانا

البنك في حا  حصاااااال العميل اىم موافقة ا تمانية، ل د تكون الحوالة بين اازلاا فل ااخوى فل اا الب فل 

 غي ط .

 

 رأي هيئة الرقابة الشرعية:

 

ااصااال اثبات الدين فل اإل  ال ب  حساااب ااصاااو ، لال مان  من حوالة الدين في ااصاااو  غي  المنقولة بين 

صىم هللا اىي  لسى  "من فحيل اىم مىيء فىيَحتَْل" لالعمىية غي  صولية لال يوجد العمًء، لقو  لسو  هللا 

 فيقا شبقة ال با فل ال  ل.
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 تمويالت الموظفين

ت د الينا حاالت اديدى من موظاي البنك الحاصىين مسبقاف اىم تمويًت اجالى منتقية بالتمىيك، ي ىبون  يال 

 حصصق  في ااصل لااادى تأجي طا لق ، لذلك لفق المع يات التالية:البنك بش اء 

 يكون الموظف حاصًف اىم تمويل   عة فلض فل بناء مستقل فل شقة سكنية. .1

ف اىم   عة  .2 يقول الموظف بالبناء من حساب  الشخصي فل بتمويل م ابحة فل استصناع من البنك فيضا

 الممو ، ليت ي  تخمين العقال بسبب طذ  اإلأافات.االض فل يضيف اأافات اىم ااصل  العقال( 

بعد اإلنتقاء من اإلأافات ي ىب الموظف من البنك ش اء حصة في العقال لالتي زادت بسبب  .3

 اإلأافات التي تما اأافتقا اىم العقال، لمن ث  ااادى تأجي طا ل .

اامات  لد  البنك ل/فل تسديد التاامات فاً  طي توحيد التاامات الموظف فل سداد جمي  الت ال اية من التمويل

ف ي ىب الموظف ش اء كامل حصص  في العقال فل جاء من طذ  الحصا ،ف  با   ف ي ىب  يد  ،لفحيانا لفحيانا

 .نقداف  جاء من طذ  الحصا في حساب  الشخصي

المدفوع من البنك في سداد تمويًت الم ابحة مثًف فل  –فل جاء من   –ل د يستخدل الموظف حصيىة المبىغ 

 غي طا سداداف مبك اف؛ بحيث يست د جاءاف من االباح المتبقية اىي  لحسب الموافقة اال تمانية.

 

 رأي هيئة الرقابة الشرعية:

 ال مان  من ااادى تقيي  العقال لتوحيد اقد اإلجالى بالش ل  التالية:

 مان  لىجقالة، لطذا ال يعني التش يبات. اأافة بناء لاأح ُمعتب  -

ال مان  من اإلساااااتاادى من ااادى التقيي  بالصاااااولى التي ي اطا الموظف اذا كانا من تمويى  الخاص،  -

لفي حالة التمويل بالم ابحة فل االساااتصاااناع يجب تساااديد ف ساااا  الم ابحة فل االساااتصاااناع لاب اء 

 النقود مىك ذاتي ل . انالذمة، لال مان  من اإلستاادى من البا ي 
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 منتج إدامة

 2/2020فثناء جا حة كوللنا لما تبعقا من تداايات ا تصادية اديدى، فصدل البنك الم كاف تعىيمات ل   

 . 05/04/2020بتاليخ 

الم كاف، ل د اجتمعا ادالى البنك لااتمدت منتج "ادامة" لتوظيف المبىغ الذف حصل اىي  البنك من البنك 

 لمىخا ت بيق المنتج كما يىي:

 أوالً:

 ش اء بضااة بالوكالة ث  بيعقا لىوكيل م ابحة.

بي  منتجات الوكيل لعمًء من  بى  بااجل بكاالت  الشااخصااية م ابحة لينقىب العقد الم دين لىبنك اىم الوكيل 

االباح اند البي  مشااالكة بقيد م ابحة بين اند البي    يثبا المبىغ لالعا د دين اىم العميل اند العقد لتوزع 

العميل لالبنك( في حالة الكساااد لالتعث  يقول البنك باإلج اءات حسااب لا   الحا   االنتظال فل البي  بخسااالى 

 ف ل من الكىاة( بعد موافقة الموكل لاىي  يتحمل البنك الخسالى بنسبة لفس الما .

مويل لفس الما  العامل  ناقات تشااااا يىية( ليشااااات   الموكل اىم يقول البنك بتمويل المدالس لالجامعات لت -

الوكيل ببي  ال ىبة في العال الجديد مناعة جعالة فل بي  مناعة بكاالت  لصاااالح البنك بما يحقق حاأ لفس الما  

لالعا د لتتحو  اا ساااااا  الم دين اند اقد المناعة، لال ىبة المساااااجىون في العال الدلاساااااي بمع فة الوكيل 

 كونون اىم كاالت  الشخصية لفللوية ال ىبة المسجىين تكون لىبنك.ي

اند منح الق اع التجالف لالصااااانااي فيجب التحقق فلالف بتوف  بضاااااااة جاطاى لىبي  لد  العميل بما ال تقل  -

 ان  يمة التمويل الم ىوب لفن البي  يحقق فلباح.

بأن ادد ال ًب المتو   لىاصاااااال القادل بعد منح فما في حالة بي  المناف   مدالس / جامعات( فيجب التحقق  -

 التمويل يحقق اي ادات تايد ان  يمة التمويل الم ىوب لب بح مقبو .

من فجل تحديد  يمة المبيعات/االي ادات لىعميل يت  الحصاااو  من  اىم ا  ال  بل اساااتحقاق فل   ساااط بما ال  -

% من  يمة مبىغ  2لت  تحقيق فلباح تايد ان  يقل ان فساااااابواين بأن  ت  البي  بما يايد ان  يمة التمويل

 االستثمال لبحيث يتحمل ال  فان الخسالى ان حصىا بعد التوكيل كل بنسبة حصت  في االستثمال.

 

 ثانياً:

شااقول يت  معامىة فت ى السااماح من حيث االلباح  6شااق  بحد ف صاام متضاامنة فت ى سااماح  30مدى التمويل : -

ف ل  د  البنك(.حسب اآلليات المتبعة حاليا

ف بأن تكىاة ااموا  من البنك الم كاف طي  2نساااابة العا د:  - % من خً  اتاا ية اسااااتثمالية 0% ساااانويا اىما

 جديدى تعد لقذ  ال اية.
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 ثالثاً:

% من  يمة التمويل اىما بأن  يمة الت  ية اند  85كاالة الش كة االدنية لضمان الق لض بنسبة الضمانات: 

 .فشق  6التمويل باإلأافة الم م ابحات  % من  يمة 85التعث  

 ً  :رابعا

% اىم التمويًت الممنوحة بموا ال مان  من تساااجيل دفعات  5امولة الشااا كة االدنية لضااامان الق لض: 

ف لىبنك بنسبت  لالبا ي ب اقود الم ابحة  الوكالة تحا بند ذم  البيوع لتقاس االباح بقيد الم ابحة المقيدى لبحا

ف بعدد السنوات شامىة فت ى السماح لذلك  بل تنايذ التمويل من  بىقا.لاىم فساس  يم  ة التمويل مض لبا

 ً  :خامسا

 الضوابط الخاصة بوكالة االستثمال المقيدى:

 .يحق لىوكيل استخدال فموا  الوكالة في الناقات ىالتش يىية بما فيقا ال لاتب لااجول -

 ال مان  من فن يشت ف العميل مدخًت اإلنتاا ال السى  من أمن الوكالة ليقيد ببيعقا ال بش ا قا م ابحة  -

 يكال العميل زبا ن  بعقد الجعالة فل البي  الذين يشت لن من  بااجل لكاالت  طذ  مستقىة ان اقد الوكالة. -

 مخالاة ش ل  الوكالةالوكيل  العميل( ال يضمن اال في حالة التعدف لالتقصي  فل  -

يىتال العميل بعدل استخدال المبىغ المستثم  لتسديد فية مصاليف فل تكاليف فل التاا مات شخصية ليجوز  -

 لىوكيل تاويض البنك بدف  ااجول لالناقات التش يىية بما فيقا ال لاتب لاالجول.

 .ال يحق لىعميل بي  منتجات  بسع  الكىاة فل بخسالى اال بموافقة البنك -

يجب م اااى لجود تدفقات نقدية لد  العميل/ تحقيق فلباح سابقة/ لجود  ىب فل اقود توليد مناذى لدي   -

متحقق اىيقا فلباح كش   فساسي لمنح تمويل ناقات تش يىية بما فيقا ال لاتب لااجول لذلك ل ايات الدلاسة 

 اال تمانية فقط.

ف لما يت  االتااق اىي  م  يستوفم البنك اا د لفصل المبىغ المستثم  من الع - ميل بموجب ف سا  شق ية لفقا

 العميل لىصاقات الجديدى.

 ً  :سادسا

التال بموجب  البنك الم كاف بتحمل كل  3/6/5301فصااادل البنك الم كاف بًق ل    11/05/2020بتاليخ 

 االدن. االباح فل العموالت فل الاوا د   لىبنوك ال بوية( ان العميل تجا  البنوك العامىة في

 لكان  لفف العضو التنايذف لقيئة ال  ابة الش اية:

ف اىم المنتج فاً .  ال مان  ش اا

ف لىبنك بنسبت  لالبا ي لىعميل  ال مان  من تسجيل دفعات الوكالة تحا بند ذم  البيوع لتقاس االباح بقيد الم ابحة المقيدى لبحا

 .جعالة
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 :رأي هيئة الرقابة الشرعية

الخاصاااة بعقد الوكالة تتاق م  الضاااوابط الشااا اية لعقد الوكالة لالجعالة لمساااتىاماتقما، لال مان  الضاااوابط 

ف من الت بيق.  ش اا
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 اتفاقيات وكالة لمرابحة السلع الدولية، ومنصات تداول العمالت

 لمنصات تدال  العمًت التالية:ي جم بيان ال فف الش اي في الوكالة لم ابحة السى  الدللية 

 اتاا ية الوكالة ال  يسية م  فحد البنوك العالمية. -

 م  فحد البنوك االمانية . FXالش ل  العامة لمنصة تدال  العمًت  -

 .م  فحد البنوك الخىيجية  FX Stopالش ل  العامة لمنصة تدال  العمًت  -

 

 رأي هيئة الرقابة الشرعية:

الم فقات الخاصة باإلتاا يات لالش ل  العامة لمنصات التدال ، ت   القيئة فنقا متوافقة م  بعد اإل ًع اىم 

 المعايي  الش اية المعتمدى.
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 اتفاقية مرابحات السلع الدولية مع أحد البنوك الخليجية

البنوك الخىيجية، لذلك بعد التعديًت فحد م ابحات الساااى  الدللية م   اتاا يةي جم بيان ال فف الشااا اي في 

 الم فقة لالتي فج اطا البنك

 تااصيل اأافية بناء اىم منا شة الحالة:

ف اىم القيئة الش اية لفجابا بما يىي:  ت  ا ض الموأوع سابقا

 " بعد ا ًع القيئة الش اية اىم الت جمة الم فقة فقد ظق ت لقا المًحظات التالية:

يجب فن ال تكون نية البي  لالشااا اء لممالسااات  ل  ف لاحد، ان  حيىة يدخل في باب : 4.1بخصاااوص البند 

التولق المنظ ، كما يجب فن يكون البي  بعد الشااا اء بما يحقق الاصااال بين العقدين ليحقق أااامان اا  اف 

ف.  المخا  ى المقبولة ش اا

ف الي   لبما ال يخالف فحكال الشااا يعة : فيُعتمد النا الوالد بالى ة االنجىياية، ليُضاااا19.1بخصاااوص البند 

 االسًمية( لكما للد في االتاا ية".

 ت  السا  الاتو  فاً  لىبنك، لبناء اىي  فقد فج يا التعديًت الم فقة.

 

 رأي هيئة الرقابة الشرعية:

لتااالي بعااد ا ًع القيئااة اىم التعااديًت الم فقااة، تبين لقااا فن طااذ  التعااديًت تحقق ال  ض الم ىوب، لبااا

 فاالتاا ية الم فقة بعد التعديًت ال تتعالض م  المعايي  الش اية المعتمدى لد  البنك الع بي اإلسًمي.
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 LIBORمؤشر 

م يكي لىدلالل اا LIBORسعال فل اء مؤش  ة في البنوك الم كاية العالمية إللم توج  الجقات الدللية ممثىاشالى باإل

لطذا المؤش   2021م يكي  الادلالي( ااتبالاف من بداية اال   جديد يصدل من البنك الم كاف ااكمؤشلاستبدال  

 يسمم :

 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)معد  التمويل المضمون لىيىة لاحدى (   

ف ب سعال العا د لىات ات المختىاة كما خذ بعين االاتبال اسعال الىيىية دلن اان طذا المؤش  سيعكس ااأاىما

 جالى لىبنك القديمة لالتي تبىغ  يمتقان جاء من محاظة تمويًت اإلفلحيث   LIBORكانا تصدل بمؤش   

لاا د  3.5 – 3ساس طامش ثابا يت الح بين فمبنية اىم   251دينال بعدد اقود  2.479.077بتاليخ   

 جل سنة.ا LIBORمت يي  طو مؤش  سع  الـ 

د اقو باحتسابسًمية في الممىكة البنوك اإل لمابااليعاز  1/7/2019لدني بتاليخ  ال البنك الم كاف اا *

 كما يىي: جالى التي تو   م  العمًء اإل

 لدني الصادل من البنك الم كاف.اثابا + مؤش  سع  الخص  لىدينال ا طامش

سعال فصًف يعكس فلالذف طو  LIBORل اء مؤش  الـ تقدل لنظ اف لتوجيقات البنوك الم كاية إل بناءاف اىم ما

لدني لكون اقود االجالى المب مة بين البنك لالعمًء طي الاا دى اىم الدلالل االم يكي لليس الدينال اا

 بالدينال االلدني.

لىعقود التي تستحق م  العمًء لتجديدطا  LIBORن جو تاليدنا ب فيك  الش اي بخصوص استبدا  مؤش  

ف  بما  لم :اطو متب  حاليا

صًف في العقود السابقة( + سع  الخص  الصادل ان البنك الم كاف كبديل لسع  فطامش ثابا  المثبا 

LIBOR 

LIBOR SOFR 

صو   سندات(أيمثل معد  الاا دى لىتمويًت المضمونة ب يمثل معد  الاا دى لىتمويًت غي  المضمونة  

لىيىة لاحدى فقطسع  فا دى  سع  فا دى آلجا  مختىاة  

 يمثل الحد اادنم من مخا   اال تمان   صا  مخا   ا تمان( معد  الخ   مدمج في تسعي  اال تمان

ف اىم "تقدي  الخب اء" لبيانات السوق ساس المعامًت المناذى فعىيا فالتسعي  اىم  التسعي  يعتمد جا يا  

 :  SOFRالمآخذ ال  يسية اىم المؤش  المقت ح 
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سع  التمويل المضمون لىيىة لاحدى اليومي اىم المعامًت في سوق ااادى ش اء الخاانة يعتمد  -

 االم يكية .

سوق ااادى  انقا تستند الم بيانات المعامًت من LIBORاىم فنقا ففضل من  SOFRينظ  الم  -

 ، حيث يوجد تدال  مكثف يوميفا.م يكيةالش اء في الخاانة اا

مويًت ، مثل تىم بعض الق لض ذات السع  المت ي ا SOFRمن المتو   فن يؤث  االنتقا  الم  -

ف اإل ، لكن  لن يؤث  بشكل مباش  اىم الق لض ذات جالى العقالية ذات السع  القابل لىتعديل سنويا

 السع  الثابا.

 

 رأي هيئة الرقابة الشرعية:

السااابقين لياضاال اسااتخدال مؤشاا    يب من فسااعال الًيبول ال مان ، بشاا   ادل زيادى ااجول اىم العمًء 

 حتم تتحقق العدالة. overnightيمكن 
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