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 حترمي االحتكاراثنيا: 
 النهي عن تلقي الركباناثلثا: 
 النهي عن بيع احلاضر للباديرابعا: 

 حترمي اإلسرافخامسا: 
 حترمي التسعريسادسا: 

 القواعد الفقهية املتعلقة ابملال وحفظه املبحث الثاين:
 املطلب األول: األصل يف العقود اإلابحة

 املطلب الثاين: العربة يف العقود ابملقاصد واملعاين ال ابأللفاظ واملباين
 مقدم على جلب املصلحةدرء املفسدة املطلب الثالث: 

 اخلراج ابلضمان :املطلب الرابع
 املبحث الثالث: مفهوم اخلطر يف الفقه اإلسالمي

 املطلب األول: املراد ابخلطر لغة واصطالحا
 املراد ابخلطر لغة

 تعريف اخلطر يف االصطالح
 املطلب الثاين: أنواع اخلطر يف الفقه اإلسالمي

 املخاطرة اجلائزة
 املخاطرة غري اجلائزة

الفصل الثالث: حقيقة اتفاقية التحوط املوحدة، وأسباب اعتمادها، 
 واترخيها

 املبحث األول: حقيقة اتفاقية التحوط املوحدة
 املطلب األول: املراد ابتفاقيات التحوط املوحدة ابعتبارها مركبة

 املراد ابالتفاقيات لغة واصطالحاالفرع األول: 
 الفرع الثاين: املراد ابلتحوط لغة واصطالحا
 الفرع الثالث: املراد ابملوحدة لغة واصطالحا
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 املطلب الثاين: املراد ابتفاقيات التحوط املوحدة ابعتبارها لقبا
 اإلسالميةأسباب اعتماد اتفاقيات التحوط يف املصارف  املبحث الثاين:

 املطلب األول: اجلهة اليت تصدر اتفاقيات التحوط املوحدة
املطلب الثاين: الدعم التنظيمي هلذه االتفاقيات من قبل بعض البنوك املركزية 

 يف الدول اإلسالمية
 املطلب الثالث: آليات إصدار اتفاقيات التحوط املوحدة

 هبذه االتفاقيات املوحدةاملطلب الرابع: فوائد التعامل 
 املبحث الثالث: اتريخ اتفاقيات التحوط املوحدة

 املطلب األول: اتفاقيات التحوط املوحدة التقليدية
 الفرع األول: املستقبليات
 الفرع الثاين: االختيارات

للمقايضات الفرع الثالث: اتفاقية التحوط املوحدة الصادرة من املنظمة الدولية 
 واملشتقات

 املطلب الثاين: اتفاقيات التحوط املوحدة اإلسالمية
 : االتفاقية الرئيسية للتحوطالفصل األول

التعريف ابالتفاقية الرئيسية للتحوط، ومكوانهتا وتكييفها : ملبحث األولا
 الشرعي

 وحقيقتهااملطلب األول: التعريف ابالتفاقية الرئيسية للتحوط 
 الفرع األول: التعريف ابالتفاقية الرئيسية للتحوط ابعتبارها مركبة
 الفرع الثاين: التعريف ابالتفاقية الرئيسية للتحوط ابعتبارها لقبا

 االتفاقية الرئيسية للتحوط بيع املراحبة يف بداية انتاجذكر أسباب 
الرئيسي الصادر عن املنظمة الدولية للمقايضات املطلب الثاين: املراد ابالتفاق 

 ( وحقيقتهاISDAواملشتقات )
املطلب الثالث: الفرق بني االتفاقية الرئيسية للتحوط واالتفاق الرئيسي 
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 (ISDA-الصادر عن املنظمة الدولية للمقايضات واملشتقات )إسداء 
 الفروق العامة

 الفروق اخلاصة
الرابع: مكوانت االتفاقية الرئيسية للتحوط، وتصوير تبادل اجلدول املطلب 

 لالتفاقية بني أطراف االتفاقية
 الفرع األول: مكوانت االتفاقية الرئيسية للتحوط

 وشرحه هيكل مكوانت االتفاقية
 الفرع الثاين: تصوير تبادل اجلدول لالتفاقية بني أطراف االتفاقية

 اخلامس: التكييف الشرعي لالتفاقية الرئيسية للتحوطاملطلب 
 ئة املطلب اخلامستوط

 الفرع األول: املراد ابلشروط يف البيع
 تعريف الشروط لغة

 تعريف الشروط اصطالحا
 املراد ابلشروط يف البيع

 الفرع الثاين: حكم الشروط يف البيع
 حترير حمل النزاع

 األصل يف الشروط، هل هو احلظر أو الصحة؟
 األقوال يف املسألة

 يف املسألة -رمحهم هللا-حتقيق قول احلنفية 
 يف املسألة -رمحهم هللا-حتقيق قول الشافعية 
 يف املسألة -رمحهم هللا-حتقيق قول الظاهرية 
 املسألةيف  -رمحهم هللا-حتقيق قول املالكية 

 يف املسألة -رمحهم هللا- احلنابلةحتقيق قول 
 سبب اخلالفبيان 
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 مدار املسألةبيان 
 أدلة القول األول - األقوالدراسة أدلة 

 الثاينأدلة القول  -دراسة األقوال 
 الرتجيح وبيان أسبابه

 الرئيسية للتحوطاملبحث الثاين: األحكام املتعلقة ابالتفاقية 
 املبحث الثاينتوطئة 

 .املطلب األول: التزامات أطراف التعاقد يف االتفاقية الرئيسية للتحو
 الفرع األول: الشروط العامة: مرادها، وحكمها
 املسألة األوىل: بيان الشروط العامة يف االتفاقية

الفرع وحكمهااملسألة الثانية: املراد بشروط هذا   
املراد ابلشرط الذي يقتضي االلتزامات املتعلقة ابلدفع أو التسليم ملا مت االتفاق 

 عليه، وحكمه
املراد بشرط قيام كل طرف إببرام الصفقة املستقبلية املخصصة وفق شروط 

االتفاقية املتفق عليها يف جدول االتفاقية، واملسجل يف مستند أتكيد صفقات 
ية خمصصة، وحكمهمستقبل  
حسب توجيه االتفاقية وعرف التعامل هبا-حتقيق هذا الشرط طريقة   

 ثالثة أحوال أخرى يتم عن طريقها حتقيق هذا الشرط
 املراد ابلوعد امللزم وحكمه يف عقود املعاوضات

 حكم الوعد امللزم من طرف واحد يف عقود املعاوضات
يف عقود املعاوضات حكم الوعد امللزم  
 األقوال يف املسألة

 أدلة األقوال ودراستها
 بيان سبب اخلالف

 الرتجيح وبيان أسبابه
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 املراد ابملواعدة اجملردة يف عقود املعاوضات وحكمها
 املراد ابلوعد امللزم ابملفهوم اخلاص، وحكمه

 املراد ابإلجياب املمتد وحكمه
يف عقود املعاوضات اإلجياب املمتد والوعد امللزمالفروق بني   

 حكم اإلجياب املمتد وصالحية التعامل به يف االتفاقية الرئيسية للتحوط
 حكم الرتاخي بني اإلجياب والقبول احلاصل أثناء جملس العقد

وبيان أسبابه الرتجيح  
يف العقود اليت تستلزم احتاد اجمللس، مدة حكم أتخري اإلجياب عن القبول 

 تتجاوز مدة جملس العقد
 األقوال يف املسألة

 أدلة األقوال ودراستها
 بيان سبب اخلالف

وبيان أسبابهالرتجيح   
صالحية التعامل ابإلجياب املمتد كبديل للوعد امللزم يف حتقيق املقصود من 

الرئيسية للتحوطاالتفاقية   
 حكم رجوع املوجب عن إجيابه الصادر قبل انتهاء جملس العقد

 األقوال يف املسألة
ودراستها األقوالأدلة   

 بيان سبب اخلالف
 الرتجيح وبيان أسبابه

 حكم رجوع املوجب عن صالحية إجيابه يف اإلجياب املمتد
املسألة وأدلتهااألقوال يف دراسة   

 بيان سبب اخلالف
 الرتجيح وبيان أسبابه
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املراد ابلشرط الذي يقتضي االلتزامات املتعلقة ابملدفوعات، والتسوية اليت تتم 
 على أساس التسليم ال الدفع، وحكمه

 الفرع الثاين: التزامات تغيري احلساب: مرادها، وحكمها
مرادها، وحكمها، التزامات مقاصة املدفوعاتالفرع الثالث:     : 

 الفرع الرابع: االلتزامات املتعلقة ابخلصم أو احتجاز الضريبة
 الفرع اخلامس: التزام الدخول يف بيع املساومة   

 املطلب الثاين: إجراءات املقاصة وتسوية االلتزامات
 املراد ابملقاصة لغة واصطالحا

املقاصة يف الفقه اإلسالميحكم   
 حكم املقاصة الواردة يف االتفاقية الرئيسية للتحوط

الوعود الصادرة من أطراف التعاقد إببرام عقد مساومة لتسوية  :املطلب الثالث
 االلتزامات، وأحكامها

 املطلب الرابع: حاالت اإلخالل يف االتفاقية الرئيسية للتحوط
 أو التسليم لألصلعدم الدفع 

 اإلخالل ابالتفاقية أو رفضها
 اإلخالل من قبل مقدم الدعم االئتماين

 اإلقرار غري الصحيح )التدليس(
 اإلخالل مبوجب صفقة حمددة

 اإلخالل املتقاطع
 اإلفالس واإلعسار

 الدمج بدون افرتاض
 اإلخالل الواردة يف االتفاقية الرئيسية للتحوطالفرع الثاين: حكم حاالت 

 املبكر الفرق بني الفسخ واإلهناء
 لالتفاقية الرئيسية للتحوط حوادث اإلهناء املبكراملطلب اخلامس: 
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 الفرع األول: املراد حبوادث اإلهناء املبكر يف االتفاقية الرئيسية للتحوط
 اإلهناء املبكر يف االتفاقية الرئيسية للتحوطالفرع الثاين: أسباب 
 حادثة عدم القانونية
 حادثة القوة القاهرة

 حادثة ائتمان عند الدمج، حادثة الضريبة عند الدمج، حادثة الضريبة
 الفرع الثالث: حكم شروط اإلهناء املبكر لالتفاقية الرئيسية للتحوط

مبادلة معدالت الربحاتفاقية : الفصل الثاين  
وأحكامهالتعريف ابتفاقية مبادلة معدالت الربح، وأنواعها، ا: األول املبحث  

 املطلب األول: التعريف ابتفاقية مبادلة معدالت الربح
 الفرع األول: التعريف ابتفاقية مبادلة معدالت الربح ابعتبارها مركبا إضافيا

ابتفاقية مبادلة معدالت الربح ابعتبارها لقبا الفرع الثاين: التعريف : 
 توضيح العالقة بني هذا املنتج املايل واالتفاقية الرئيسية للتحوط

 املطلب الثاين: أنواع اتفاقية مبادلة معدالت الربح، وحكم كل نوع
، وتصويرهاالفرع األول: املبادلة على أساس الوعد من طرف واحد     

، وتصويرهاالفرع الثاين: املبادلة على أساس الوعد من طرفني خمتلفي الورود  
 املبحث الثاين: األحكام املتعلقة ابتفاقية مبادلة معدالت الربح

لسعر  (حكم ربط األرابح ابملعدالت القياسية )املرجعية: املطلب األول
 الفائدة )الربط القياسي(

ابملعدل القياسي )املرجعي(، واترخيه، وأمهيتهالفرع األول: املراد   
الفرع الثاين: حكم استخدام املعدالت القياسية )املرجعية( لسعر الفائدة يف 

 اتفاقية مبادلة معدالت الربح
 املطلب الثاين: حكم الوعد امللزم للدخول يف بيع املراحبة

 املطلب الثالث: حكم املراحبة املتتالية
 الفرع األول: املراد ابملراحبة وحكمها
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 املسألة األوىل: املراد ابملراحبة لغة واصطالحا   
 حكم املراحبة

 الفرع الثاين: املراد ابملراحبة املتتالية وحكمها   
 املسألة األوىل: املراد ابملراحبة املتتالية

املتتاليةاملسألة الثانية: حكم املراحبة   
 املطلب الرابع: حكم مبادلة الربح الثابت ابلربح املتغري

 املطلب اخلامس: آلية تنفيذ صفقات املبادلة وشروطها   
 املسألة األوىل: آلية تنفيذ صفقات املبادلة   

 املسألة الثانية: شروط تنفيذ صفقات املبادلة   
صفقات املبادلة كلهاالشروط العامة لتنفيذ   

 الشروط اخلاصة لتنفيذ املبادلة على أساس الوعد من طرف واحد
 الشروط اخلاصة لتنفيذ املبادلة على أساس الوعد من طرفني خمتلفي الورود

 الشروط اخلاصة لتنفيذ املبادلة على أساس املراحبات املتقابلة
واآلاثر املرتتبة عليهااملطلب السادس: حاالت اإلخالل   

حكم حلول مجيع األقساط مباشرة قبل مواعيدها جزاء لوقوع التأخري يف 
 سداد أقساط العقد يف منتج مبادلة األرابح

 األقوال يف املسألة
وبيان  زايدة الثمن من أجل التأجيل يف بيع األجلالباحث يف مسألة الرتجيح 

 أسبابه
كم حلول مجيع األقساط مباشرة قبل مواعيدها جزاء لوقوع حل أدلة األقوال

ودراستها التأخري يف سداد أقساط  
 بيان سبب اخلالف 

وبيان أسبابهالرتجيح   
إعمال قاعدة منع الضرر وإضافة مثن األضرار الفعلية الواقعة على البائع حكم 



 

 
 

[725] 
 

 على األموال املستحقة بسب مماطلة املدين
املسألة الثانية: حكم اصطالح املتعاقدين على إهناء العقد بناء على املبلغ 

 الذي يكون أقل من أصل مثن املنتج عند التعاقد
 اتفاقية التحوط يف مبادلة العمالتالفصل الثالث: 

 التعريف ابالتفاقية، وصورها، وأنواعها، وتكييفها الشرعياملبحث األول: 
 األول: التعريف ابتفاقية التحوط يف مبادلة العمالتاملطلب 

الفرع األول: التعريف ابتفاقية التحوط يف مبادلة العمالت ابعتبارها مركبا 
 إضافيا

 ابعتبارها لقبا الفرع الثاين: التعريف ابتفاقية التحوط يف مبادلة العمالت
 (FX Swaps)( وCross-currency Swap)ني بـالفرق 

 اإلسالمي
 املطلب الثاين: أنواع اتفاقية التحوط يف مبادلة العمالت

 الفرع األول: التحوط على أساس الوعد من طرف واحد
 الفرع الثاين: التحوط على أساس املواعدة من طرفني خمتلفي الورود

ومن  الفرع الثالث: التحوط على أساس اإلجياب املمتد من طرف واحد،
 طرفني خمتلفي الورود

 املطلب الثالث: التكييف الشرعي التفاقية التحوط يف مبادلة العمالت
 وحكمه

الفرع األول: التكييف الشرعي التفاقية التحوط يف مبادلة العمالت املبين على 
 الوعد

املبين على الفرع الثاين: التكييف الشرعي التفاقية التحوط يف مبادلة العمالت 
 اإلجياب الذي يكون صاحلا بعد جملس العقد إىل مدة معينة وحكمه

 األحكام املتعلقة ابتفاقية التحوط يف مبادلة العمالتاملبحث الثاين: 
 املطلب األول: حكم الوعد واملواعدة يف الصرف
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 الفرع األول: املراد ابلوعد واملواعدة يف الصرف لغة واصطالحا
 الفرع الثاين: حكم الوعد واملواعدة يف الصرف

 املسألة األوىل: حكم بيع الصرف
 املسألة الثانية: حكم الوعد واملواعدة يف الصرف

 وحكمها املواعدة يف بيع الصرف صور
 حكم الوعد يف بيع الصرف

 الوعدإمتام البيع بناء على السعر املتفق عليه زمن حقيقة 
 اتفاقية التحوط يف مبادلة العمالت املبنية على الوعد امللزمحكم 

 املطلب الثاين: شروط تنفيذ صفقات املبادلة
 حكم خيار الشرط يف بيع الصرف

 قوالسبب اخلالف وأدلة األ
 وبيانه الرتجيح

 املطلب الثالث: أنواع القيود يف قبض العمالت وحكمها
 وبياهنا الفرع األول: أنواع القبض يف الفقه اإلسالمي

مسألة: هل العربة ابلتخلية أو العرف يف معرفة وقوع القبض احلكمي يف الفقه 
 اإلسالمي؟

 األقوال يف املسألة
 أدلة األقوال ودراستها

 بيان سبب اخلالف
 الرتجيح وبيان أسبابه

 الثاين: حكم القبض احلكمي يف بيع األمثانالفرع 
 األقوال يف املسألة

 ودراستها األقوالأدلة 
 بيان سبب اخلالف
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 الرتجيح وبيان أسبابه
 الفرع الثالث: أنواع القيود يف قبض العمالت وحكمها

 املسألة األوىل: املراد ابلقيود لغة واصطالحا
 ابلقيود يف مبادلة العمالتاملراد 

 املسألة الثانية: أنواع القيود يف قبض العمالت
 التقييد املصريف لعمليات الصرف الفوري/العاجل

الفرق بني هذا النوع من بيع الصرف عن طريق القيد يف احلساب ومنتج 
 مبادلة العمالت

 التقييد املصريف لعمليات الصرف اآلجل
 التقييد املصريف لعمليات املراجحة يف بيع الصرف

 املسألة الثالثة: حكم القيود يف قبض العمالت
 حكم القبض ابلقيد املصريف يف بيع الصرف

 األقوال يف املسألة
 ودراستها األقوالأدلة 

 بيان سبب اخلالف
 الرتجيح وبيان أسبابه
 الفوريحكم بيع الصرف 
 األقوال يف املسألة

 ودراستها األقوالأدلة 
 بيان سبب اخلالف

 الرتجيح وبيان أسبابه 
 حكم بيع الصرف اآلجل

 حكم عمليات املراجحة يف بيع الصرف
 األقوال يف املسألة
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 ودراستها األقوالأدلة 
 بيان سبب اخلالف

 الرتجيح
 اتفاقية هامش الرهن النقديالفصل الرابع: 

 التعريف ابالتفاقية، وهيكلها العام، وأنواع الرهن النقدياملبحث األول: 
 املطلب األول: التعريف ابالتفاقية

 الفرع األول: التعريف ابتفاقية هامش الرهن النقدي ابعتباره مركبا إضافيا
 اتفاقية هامش الرهن النقدي ابعتباره لقبا، وحقيقتها الفرع الثاين: تعريف

 هوسبب عقد اتفاقية إعادة الشراء ومعاكسها )الريبو والريبو العكسي(ختريج 
 اتفاقية هامش الرهن النقديأسباب توليد 
 التفاقية هامش الرهن النقدي أمران مهمان

 الفرق بني الوثيقة وامللحق
 الثاين: اهليكل العام لالتفاقية وتكييفه الشرعياملطلب 

 آليات االتفاقية
 فع الفرقبد اشرتاط قيام الطرف الذي يعاين من التعرض املايل

اهليكل العام لالتفاقية ابلنظر إىل عالقتها مع منتج جار مبوجب اتفاقية 
 الرئيسية للتحوط

 ما تقتضيه اهليكل العام لالتفاقية ابلنظر إىل
 الفرع الثاين: التكييف الشرعي التفاقية هامش الرهن النقدي

 املطلب الثالث: أنواع الرهون النقدية، وشروطها الشرعية
 الفرع األول: الرهون النقدية يف احلساابت اجلارية

 املسألة األوىل: املراد ابحلساابت اجلارية لغة واصطالحا
الثانية: حقيقة اتفاقية هامش الرهن النقدي عن طريق احلساابت املسألة 
 اجلارية
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 )نوسرتو( و)فوسرتو(املراد بـ
 تصوير التعامل ابتفاقية هامش الرهن النقدي عن طريف احلساابت اجلارية
املسألة الثالثة: الشروط الشرعية التفاقية هامش الرهن النقدي عن طريق 

 اجلاريةاحلساابت 
 التكييف الشرعي للحساابت اجلارية

 حكم إيداع النقود يف احلساابت اجلارية يف املصارف التقليدية
 األقوال يف املسألة

 أدلة األقوال وأدلتها
 ما يتعلق مبصارف املصرف، وأن منها ما هو حرام وما هو حالل

النقود يف احلساابت اجلارية يف املصارف حكم إيداع يف  بيان سبب اخلالف
 التقليدية

  الرتجيح وبيان أسبابه
 حكم جعل الدين رهنا

 األقوال يف املسألة
 ودراستها األقوالأدلة 

 بيان سبب اخلالف 
 الرتجيح وبيان أسبابه

 سبيل الرهن وحكمهالتكييف الفقهي حلجز النقود يف احلساابت اجلارية على 
 حقيقة اليد يف املسألة بعد أن صار ما يف يد املرهتن رهنا

ختريج استيفاء الدين من احلساب اجلاري من قبل املرهتن مبوجب اتفاقية 
 هامش الرهن النقدي

 الشروط الشرعية التفاقية هامش الرهن النقدي عن طريق احلساابت اجلارية
 احلساابت االستثمارية الفرع الثاين:

 تطوير اتفاقية هامش الرهن النقدي لتشمل جانب االستثمارأسباب 
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 املسألة األوىل: الوكالة ابالستثمار
 املراد ابلوكالة ابالستثمار لغة واصطالحا

 حقيقة اتفاقية هامش الرهن النقدي عن طريق الوكالة ابالستثمار
 املضاربة املسألة الثانية:

 املراد ابملضاربة لغة واصطالحا
 حقيقة اتفاقية هامش الرهن النقدي عن طريق املضاربة

املسألة الثالثة: الشروط الشرعية التفاقية هامش الرهن النقدي عن طريق 
 احلساابت االستثمارية

 حكم رهن الوديعة االستثمارية
 احلساابت االستثمارية لدى املصارف اإلسالميةاإليداع يف الفرق بني 

 واحلساابت اجلارية
 حكم رهن املشاع
 األقوال يف املسألة 

 ودراستهااألقوال أدلة 
 بيان سبب اخلالف

 الرتجيح وبيان أسبابه
حكم إيداع النقود يف احلساابت االستثمارية، مبوجب اتفاقية هامش الرهن 

 النقدي، يف الفروع أو النوافذ اإلسالمية لدى املصارف التقليدية
 األقوال يف املسألة

 األقوال ودراستهاأدلة 
 بيان سبب اخلالف

 وبيان أسبابه الرتجيح
 الشروط اليت ال بد منها حلفظ الفروع والنوافذ ألوصافها الشرعيةبيان 

احلساابت االستثمارية يف الفروع أو النوافذ اإلسالمية حكم إيداع النقود يف 
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 لدى املصارف التقليدية
 حكم استثمار األموال يف الفقه اإلسالمي

حكم الوكالة ابالستثمار عن طريق احلساابت االستثمارية مبوجب اتفاقية 
 هامش الرهن النقدي

 الفقهاء يف لزوم الوكالةاختالف 
املضاربة عن طريق احلساابت االستثمارية مبوجب اتفاقية هامش الرهن حكم 
 النقدي

الشروط الشرعية التفاقية هامش الرهن النقدي عن طريق احلساابت 
 االستثمارية

 الفرع الثالث: الرهون النقدية األخرى
 املسألة األوىل: تطبيقات الرهون النقدية األخرى

 هامش الرهن النقدي عن طريق بيع املراحبة حقيقة اتفاقية
حقيقة استثمار الرهن املودع يف احلساابت االستثمارية عن طريق بيع املراحبة 

 يف السلع
حقيقة استثمار الرهن املودع يف احلساابت اجلارية عن طريق بيع املراحبة يف 

 السلع
 أسباب اجتاه املصارف إىل االستثمار ابملراحبة

 املسألة الثانية: حكم اتفاقية هامش الرهن النقدي عن طريق بيع املراحبة
 املراد ابلتورق العادي وحكمه

 األقوال يف املسألة 
 أدلة األقوال ودراستها
 بيام سبب اخلالف 

 الرتجيح وبيان أسبابه
 وحكمه لتورق املنظماملراد اب
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بيع املراحبة بني املصرفني يف هناية مدة االتفاقية للحصول على حكم إجراء 
 الربح الفائت

 حكم استثمار الرهون النقدية يف احلساابت االستثمارية عن طريق بيع املراحبة
املسألة الثالثة: الشروط الشرعية التفاقية هامش الرهن النقدي عن طريق 

 املراحبة
 األحكام املتعلقة ابتفاقية هامش الرهن النقدياملبحث الثاين: 

 املطلب األول: حكم اشرتاط هامش الرهن النقدي
 الفرع األول: حكم الرهن

 الفرع الثاين: حكم الرهن النقدي
 الفرع الثالث: حكم اشرتاط الرهن يف صفقة البيع
 الفرع الرابع: حكم اشرتاط هامش الرهن النقدي

 حكم الرهن قبل ثبوت احلق
 األقوال يف املسألة

 األقوال ودراستهاأدلة 
 بيان سبب اخلالف

 الرتجيح وبيان أسبابه
 املطلب الثاين: حكم استثمار الرهن النقدي
 الفرع األول: حكم انتفاع املرهتن من الرهن

 األقوال يف املسألة
 القائلني ابجلوازشروط 

 ودراستها أدلة األقوال
 بيان سبب اخلالف 
 الرتجيح وبيان أسبابه

 الفرع الثاين: حكم الرهن يف حال وقوع اخلسارة أثناء استثماره
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 املطلب الثالث: حقوق أطراف التعاقد يف االتفاقية
 الفرع األول: حقوق الراهن

 حقوق املرهتن الفرع الثاين:
 املطلب الرابع: حاالت اإلخالل واآلاثر املرتتبة عليها

 الفرع األول: حاالت اإلخالل
 الفرع الثاين: اآلاثر املرتتبة على حاالت اإلخالل

 املطلب اخلامس: تسوية االلتزامات يف اتفاقية هامش الرهن النقدي
 اخلامتة

 ز نتائج الرسالة أبر 
 توصياتالأهم 

 املالحق
 بيان مبحتوايت امللحقات

قائمة الدول اليت تطبق اتفاقيات التحوط املوحدة اعتبارا من (: 1ملحق رقم )
م( 2019أغسطس )  

تعميم مؤسسة النقد العريب السعودي خبصوص اتفاقيات (: 2ملحق رقم )
 التحوط املوحدة

وجدوهلاوثيقة االتفاقية الرئيسية للتحوط (: 3ملحق رقم )  
جلزء معدل الربح  أتكيد شروط صفقات مستقبلية خمصصة (:4ملحق رقم )

هيكل بيع منفرد -الثابت ملبادلة معدل األرابح   
(م2017)لوثيقة هامش الرهن النقدي  اجلدول (:5ملحق رقم )    

 
 


