اسم المدرس /المنسق

الجامعة الهاشمٌة
كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة
قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة
أسالٌب التموٌل اإلسالمً 110204421
ماهر شراب

رقم المكتب

 344كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة

الساعات المكتبية

 9-8ح ث خ 12-11 ،ن ر

المتطلب السابق

 110204325إدارة مصارف

وصف المساق

تتناول هذه المادة طبٌعة المؤسسات المالٌة اإلسالمٌة وأهدافها واألسس التً تقوم علٌها كما توضح أسالٌب
تموٌل هذه المؤسسات المتمثلة بالمشاركة والمضاربة والمرابحة واإلجارة والقرض الحسن وبٌع السلم
واالستصناع وغٌرها ،وٌبٌن المساق الخدمات المصرفٌة التً تقدمها المصارف اإلسالمٌة وٌتم من خالله
دراسة األسس الشرعٌة لعمل هذه المصارف إضافة إلى العالقة التً تربطها بالبنوك المركزٌة وكٌفٌة
اختالف القوائم المالٌة لهذه البنوك عن البنوك التجارٌة.

أهداف المساق

ٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطالب بالمصارف اإلسالمٌة نشأتها وسماتها الممٌزة واألسس التً تقوم علٌها
باإلضافة إلى أهدافها وعناصر التماٌز فً مٌزانٌة هذه المصارف بالمقارنة مع المصرف التقلٌدي كما تهدف
الى شرح طبٌعة اإلعمال المصرفٌة المتنوعة التً تؤدٌها المصارف اإلسالمٌة ضمن إطار الضوابط
الشرعٌة.

النتائج المتوقعة من دراسة المساق

ٌ -1فرق الطالب بٌن البنوك اإلسالمٌة والبنوك التقلٌدٌة
ٌ -2حدد الطالب بنود القوائم المالٌة للبنوك اإلسالمٌة ومدى اختالفها عن بنود القوائم المالٌة للبنوك التقلٌدٌة
ٌ -3فهم الطالب صٌغ التموٌل اإلسالمٌة وٌمٌز اختالفها عن القروض بفوائد
 -4القدرة على التفرٌق بٌن صٌغ التموٌل اإلسالمٌة المختلفة وطبٌعتها وشروطها
 -5معرفة الخدمات المصرفٌة التً تقدمها المصارف اإلسالمٌة وطبٌعتها
ٌ -6فهم الطالب طبٌعة الرقابة على النشاط المصرفً اإلسالمً والمشاكل التً تواجهها البنوك اإلسالمٌة
بعالقتها مع البنك المركزي

مواعيد االمتحانات وتوزيع العالمات

التارٌخ

االمتحان
االمتحان األول

%30

االمتحان الثانً

%30

االمتحان النهائً

%40

الكتاب المعتمد

اسس العملٌات المصرفٌة االسالمٌة ،حسٌن محمد سمحان ،دار المسٌرة للنشر ،الطبعة االولى  2013م

مصادر أخرى

 -1أساسٌات العمل المصرفً اإلسالمً ،محمود حسن صوان ،دار وائل للنشر2008 ،
 -2البنوك اإلسالمٌة  ،أحكامها ومبادئها وتطبٌقاتها المصرفٌة ،محمد محمود العجلونً ،دار المسٌرة2008،
 -3المصارف اإلسالمٌة ،محمود الوادي وحسٌن سمحان ،دار المسٌرة 2009

تفاصيل جدول المحاضرات
االسبوع

المادة

األسبوع األول +الثانً

الفصل الثانً :ماهٌة البنوك اإلسالمٌة

األسبوع الثالث  +الرابع

الفصل الثالث :اسس و ضوابط العمل المصرفً االسالمً

األسبوع الخامس  +السادس

الفصل الرابع :مصادر واستخدامات االموال فً المصارف اإلسالمٌة

األسبوع السابع  +الثامن

الفصل الخامس :الحسابات والودائع المصرفٌة فً البنوك االسالمٌة

األسبوع التاسع  +العاشر

الفصل السابع :االستثمار والتموٌل فً البنوك االسالمٌة

األسبوع الحدي عشر  +الثانً عشر

الفصل الثامن :الخدمات المصرفٌة فً البنوك االسالمٌة

األسبوع الثالث عشر  +الرابع عشر

الفصل السادس :صنادٌق االستثمار وتطبٌقاتها فً البنوك االسالمٌة

األسبوع الخامس عشر  +السادس عشر

الفصل االول :مقدمة فً البنوك التجارٌة

