مذكرة بيداغوجية
دراسة حاةل معلية :متويل مراحبة ا ألسهم لسداد ديون
احلريف يف البنون المتليدية
إعداد األساتذة :عائدة الجالصي ليلى الشابي
الكلمات المفاتيح :
شراء الديون ال ض وابط ال ش رعية صيغ التمويل في البنون اإلسالمية التمويل بالمرابحة الهندسة - -
 -المالية شراء األسهم-الملخص و اإلشكالية
تندرج هذه الدراسة في إطار الهندسة المالية اإلسالمية لصد التراح منتجات تل بي الحاجيات المتجددة
والمتنوعة للسوق البنكية في تونس .فأمام تنامي عدد الحرفاء الذين أبدوا حاجتهم الماسة لمنتج إسالمي
يمكنهم من سداد ديونهم في البنون التقليدية ،خاصة منها طويلة األمد ،كان لزاما البحث عن صيغة تمويل
تستجيب لضوابط الشريعة اإلسالمية وتمدم الحل المرجو للعميل .من هذا المنطلق ،ت م التراح هذه
الدراسة لصد تدريب الطالب على الهندسة المالية للمنتجات البنكية اإلسالمية من ناحية ،والخروج ببعض
الممترحات العملية لحل اإلشكالية المطروحة من ناحية أخرى.
مسالك التكوين ذات العالقة بالحالة التطبيقية
مجال المالية اإلسالمية طلبة الماجستير والطلبة المرسمين بالسنة الثالثة إجازة تطبيمية أو أساسية مالية
إسالمية(
األهداف البيداغوجية:
أن يكون الطالب قادرا على أن:





يشرح التطبيمات المعتمدة في البنون اإلسالمية لسداد الديون المتخل دة بذمة الحريف
يميز صور التمويل الغير المشروعة
يطبق ،باالعتماد على برمجية  ، EXCELآلية االنتماء القطاعي واالنتماء المالي الخاصة
بضوابط التعامل باألسهم
-يصمم مراحل تنفيذ المنتج الجديد
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أدوات الدراسة
 ﻗﺮاءات ﺣﻮل اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺷﺮاء اﻟﺪﯾن
 ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ  : 21اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات
 ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻة

القرارات المتخذة من قبل الطالب
 تمييم تجارب المصارف اإلسالمية من حيث امتثال الحلول الممدمة المرض الحسن ،التورق ،بيع
 العينة والسلم(لضوابط الشريعة اإلسالمية
 انتماء الشركات ال تي يمكن االستثمار أو المتاجرة في أسهمها وفما للضوابط المدرجة في الﻤعﯿار
الﺸﺮعي رقﻢ 21
 لتحديد الخطوات العملية الالزمة لتنفيذ المنتج الجديد

األساليب والطرق البيداغوجية
 أﺳﻠﻮب اﺳﺘﻤﻄﺎر اﻷﻓﻜﺎر
 ﻋﻣل ﺟﻣﺎﻋﻲ
 ﺗﻧظﯾم ﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎش ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

المراجع المقترحة
 شيرين محمد سالم أبو لعنونة ،الهندسة المالية اإلسالمية ،دار النفائس للنشر والتوزيع6102
 عبد الكريم لندور ،الهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق  ،مؤسسة الرسالة ناشرون
6112
 أحمد معجب العتيبي ،المحافظ المالية اإلسالمية ،أحكامها وضوابطها في الفمه اإلسالمي ،دار
النفائس-
 للنشر والتوزيع6112
 سعد محمد ،التورق المصرفي وآثاره االلتصادية ،مجلة كلية بغداد للعلوم االلتصادية الجامعة،
العدد -السابع والثالثون.
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