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 (Liquidity Management)املبحث األول: مفهوم إدارة السيولة
 املبحث الثاين: مكوانت السيولة يف املصارف

 املبحث الثالث: أهداف إدارة السيولة يف املصارف
 املبحث الرابع: مصادر السيولة يف املصارف

 املطلب األول: املصادر الداخلية
 املطلب الثاين: املصادر اخلارجية

 الفصل األول: مفهوم اتفاقية إعادة الشراء ونشأهتا وأنواعها ووظائفها
 املبحث األول مفهوم اتفاقية إعادة الشراء ومعاكسها

 املطلب األول: تعريف عقد اتفاقية إعادة الشراء
 الفرع األول: تعريف عقد اتفاقية إعادة الشراء

 الفرع الثاين: تصوير االتفاقية
 األلفاظ ذات الصلة لعقد اتفاقية إعادة الشراءاملطلب الثاين: 

 املطلب الثالث: تعريف عقد اتفاقية إعادة الشراء املعاكس
 الفرع األول: تعريف عقد اتفاقية إعادة الشراء املعاكس

 الفرع الثاين: بيان لفظ ذي الصلة بعقد اتفاقية إعادة الشراء املعاكس
 ادة الشراء ومعاكسهااملبحث الثاين: مكوانت عقد اتفاقية إع

 املطلب األول: الصيغة
 نااملطلب الثاين: املتعاقد

 (Securities)املطلب الثالث:  األوراق املالية 
 (Maturity)املطلب الرابع:  األجل 

 املطلب اخلامس: العائد )معدل عقد اتفاقية إعادة الشراء ومعاكسها(
(Repurchase and Reverse Repurchase Rate) 

قرض بفائدة مع الضمان ابلعقد اتفاقية إعادة الشراء ومعكسه  عالقةاملبحث الثالث: 
(Collateralized Loan) 

 املبحث الرابع: نشأة معاملة اتفاقية إعادة الشراء ومعاكسها
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 املطلب األول: نشأة معاملة اتفاقية إعادة الشراء
 نشأة عقد اتفاقية إعادة الشراء ومعاكسه يف اململكة العربية السعودية :املطلب الثاين

 : عقد اتفاقية إعادة الشراء ومعاكسه واألزمة املالية املاضيةالثالثاملطلب 
 :  أنواع اتفاقيات إعادة الشراءاخلامساملبحث 
 : وظائف اتفاقية إعادة الشراءالسادساملبحث 

 ي لعقد اتفاقية إعادة الشراء وحكمها الشرعيالفصل الثاين: التكييف الفقه
 ومعاكسها املبحث األول: التكييف الفقهي التفاقية إعادة الشراء

 بيع الوفاء األول: ختريج عقد اتفاقية إعادة الشراء ومعاكسه على املطلب
 الفرع األول: مفهوم بيع الوفاء
 الفرع الثاين: حكم بيع الوفاء

 التخريجالفرع الثالث: وجه 
 الثاين: ختريج عقد اتفاقية إعادة الشراء ومعاكسه على بيع العينة املطلب

 الفرع األول: مفهوم بيع العينة
 الفرع الثاين: حكم بيع العينة
 الفرع الثالث: وجه التخريج

 القرض بفائدة مع رهن األوراق املالية الثالث: خترجيها على املطلب
 بفائدةالفرع األول: مفهوم القرض 

 الفرع الثاين: حكم القرض بفائدة مع الرهن
 الفرع الثالث: وجه التخريج

 املبحث الثاين: احلكم الشرعي لالتفاقية إعادة الشراء
 الفصل الثالث: البدائل الشرعية التفاقية إعادة الشراء 

 (Reciprocal Lending)املبحث األول: القروض املتبادلة 
 القروض املتبادلةاملطلب األول: مفهوم 

 الفرع األول: تعريف القروض املتبادلة ابعتباره مركبا إضافيا
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 الفرع الثاين: تعريف القروض املتبادلة ابعتباره علما ولقبا
 الفرع الثالث: العبارات ذات الصلة

 املطلب الثاين: حكم القروض املتبادلة
 اتفاقية إعادة الشراء املطلب الثالث: وجه كون القروض املتبادلة بديال لعقد

 املبحث الثاين: التورُّق والتورُّق العكسي مع رهن األوراق املالية
 املطلب األول: مفهوم التورُّق وحكمه

 الفرع األول: مفهوم التورُّق
 الفرع الثاين: حكم التورق

 املطلب الثاين: حقيقة التورق العكسي وحكمه
 الفرع األول: تعريف التورق العكسي
 الفرع الثاين: حكم التورق العكسي

 املطلب الثالث: مفهوم رهن األوراق املالية وحكمه
املطلب الرابع: وجه كون التورق والتورق العكسي مع رهن األوراق املالية بديال لعقد 

 اتفاقية إعادة الشراء
 املبحث الثالث: الودائع املتبادلة بدون شرط

 املتبادلة بدون شرطاملطلب األول: مفهوم الودائع 
 الفرع األول: تعريف الودائع املتبادلة بدون شرط 

 الفرع الثاين: ألفاظ ذات الصلة
 املطلب الثاين: الفرق بني القروض املتبادلة بشرط والودائع املتبادلة

 املطلب الثالث: حكم الودائع املتبادلة بدون شرط
بدون شرط بديال التفاقية إعادة الشراء الودائع املتبادلة املطلب الرابع: وجه كون 

 ومعاكسه
 االقرتاح للبنوك املركزية املبين على منتج )البوابة( 

 : الوكالة ابالستثمارالرابعاملبحث 
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 املطلب األول: مفهوم الوكالة ابالستثمار
 الفرع األول: تعريف الوكالة لغة واصطالحا

 الفرع الثاين: تعريف الوكالة ابالستثمار
 ملطلب الثاين: حكم الوكالةا

 املطلب الثالث: التكييف الفقهي للوكالة ابالستثمار وحكمه
 الفرع األول: التكييف الفقهي لعقد الوكالة ابالستثمار:

 الفرع الثاين: حكم الوكالة ابالستثمار
 املطلب الرابع: وجه كون الوكالة ابالستثمار بديال لعقد اتفاقية إعادة الشراء ومعاكسه

 املبحث الرابع: البيع مع الوعد ابلبيع ابلقيمة السوقية
 املطلب األول: تعريف البيع مع الوعد ابلبيع ابلقيمة السوقية 

 املطلب الثاين: حكم البيع مع الوعد امللزم ابلبيع ابلقيمة السوقية
 الشراءاملطلب الثالث: وجه كون البيع مع الوعد ابلقيمة السوقية بديال التفاقية إعادة 

 توضيح ملنتج )مشم وشهامة(
 اخلامتة

 توصيات


