
        ZU/QP10F003                                                01اإلصدار:                         2015حزيران  42تاريخ اإلصدار: 
 

 

  اسم المدرس:جامعة الزرقاء الخاصة                                                                                            

  رقم المكتب:كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية                                                                                  

  الساعات المكتبية: لوم المالية الع

                                                                                                                                موعد المحاضرة:  تمويل عقاريال اسم المقرر :

  رقم القاعة: (االدارة المالية) 212000 المتطلب السابق:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 وصف المساق: -

المنشآت  بالتمويل واالستثمار ألغراضفيما يتعلق  والحكوماتالتي تخص الشركات  تمويل العقارياليتم التركيز في هذا المساق على  -

وكذلك تحديد طريقة الغراض التعامل مع المخاطر اسعار الفائدة عالقة القرض بحساب و  والصيانة وسوق الديكورات واألدوات الصحية

 .حساب عائد الشمقرض بمعادالت محتملة تراعي ربحية المقرض، وما يترتب على ذلك من ادارة لمخاطر القرض

 أهداف المساق: -

 تمكينه من فهم تطوير االدوات المالية التمويلية واالستثمارية تمويل عقاريالتمكين الطالب من التعرف على مفاهيم الى يهدف هذا المساق 

 .ألعراض بناء القطاع العقاري وعالقته بالقطاعات االقتصادية األخرى

 مخرجات التعليم :

-A: المعرفة 

 و الدولي  و أهميتها في القطاع االقتصادي المتعلقة بالقطاع العقاريألدوات التمويل واالستثمار المعرفة بالمفاهيم : تطوير ا -0

 على االقتصاد و الدخل القومي  تأثيرهاو  تمويل عقاريتطوير االدوات المالية والو مبادئ  أسسالمعرفة بالنظريات و المبادئ :  -0

وهيئة األوراق  دائرة التسهيالت في البنوكي أي مستوى في المعرفة باإلجراءات : يستطيع اتخاذ قرارات حسب الصالحيات الممنوحة له ف-3

 المالية في البورصة ألغراض المضاربات واالستثمار المباشر للمنشآت

 

B  - : المهارات اإلدراكية 

لتطورات تجديدات حسب او الدارة خطرها تمويل عقاريأدوات التمويل واالستثمار من تحتاجه التحليل الفكري الناقد : التنبؤ بما  -0

 و اإللمام بالعمليات الفنية األساسية للوصول إلى تلك الغاية لوجيهوالتكن واالقتصادية 

 

C -  تحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين و : 

 الدولية لية والمح االستثمار والتمويل تنميةجميع عمليات تحمل مسؤولية التعلم و التطور الذاتي المهني: يؤمن بدوره الفاعل في إنجاح  -0

 المختلفة اإلداريةفي المستويات  التصرف بمسؤولية في العالقات الشخصية و المهنية :المبادرة في التطوير و حل المشاكل -0

رم االلتزام بالقيم األخالقية العالية على المستوى الشخصي العام : يلتزم بميثاق السلوك المهني و سياسات و إجراءات العمل بكفاءة و يحت -3

 الشخصية التي يمكن ان يكون لها دور في تطويرها  اآلراء إبداءالى  باإلضافة الرأي اآلخر

 

D- ية المعلومات و المهارات العدديةمهارات االتصال و تقن: 

االت الخارجية مع خاصة في االتص االتصال بفاعلية شفويا و كتابيا : الجرأة في التعبير عن رأيه و توصيل المعلومة أمام مديره و زمالءه -0

  تمويل عقاريأدوات الفيما يتعلق بجميع البنوك االجنبية 

 استخدام تقنية االتصاالت و المعلومات : إدراكه ألهمية الوقت في تنظيم أموره و انجاز المطلوب منه-0

 االتصال بفاعلية :يبرر لآلخرين ضرورة إتباع قواعد و سياسات و إجراءات العمل و أوامر مديره -3

 

 -E: المهارات الحركية و النفسية 

و الشفافية في تعليم كل  المعلومات بدقة عالية إيصالو  قدرته على التعبير و تعلم فن المراسالت مع المستويات اإلدارية الدنيا و الوسطى -0

 الدولية تمويل عقاريالما هو جديد في مجاالت 

 .لتحليل كل ما هو مطلوب احدث الوسائل التكنلوجيه تطوير األساليب الحديثة في انجاز العمل باستخدام -0
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أسلوب  المواضيع مخرجات التعليم عدد الساعات األسبوع

 التدريس

 طرق التعليم

 A1 3 األول

A2 

 

القطاع مفهوم 

العقاري، 

 وأنواعه

 مناقشات مناقشات عامة

 A1 3 الثاني

A2 

A3 

 

تحديد أنواع 

العقارات تبعا 

لقانون الدولة 

الذي يختلف و

 من دولة ألخرى

مراجعه 

للمحاضرة 

السابقة ثم شرح 

المحاضرة 

 الحالية

 

سيتم عقد امتحان 

واحد على األقل 

خالل الفصل 

 بشكل

 فجائي .

 

االعتماد في 

بعض الحاالت 

على الطالب 

لشرح المحاضرة 

دقائق ،  02لمدة 

ثم تلخيصها 

للطلبة و الرد 

على 

 االستفسارات .

 مناقشات

 A1 3 الثالث

A3 

B1 

 

إستراتيجية 

 اإلدارة المالية 

تمويل وأثر ال

فيها  العقاري

ألغراض 

االستثمار 

 المباشر 

 مناقشات

 A1 3 الرابع

C1 

D1 

 

إستتتتتتتتتتتتتراتيجية 

اإلدارة الماليتتتتتتة 

تمويتتتتتل وأثتتتتتر ال

الماليتتتة  عقتتتاري

فيهتتتا ألغتتتراض 

االستتتتثمار غيتتتر 

 المباشر

 مناقشات

 A1 3 الخامس

A2 

B1 

 

مفهوم التخمين 

ه في وعالقت

حساب االهتالك 

محاسبيا وأثره 

في القوائم 

 المالية

 مناقشات

 A1 3 السادس

A2 

B1 

D1 

تصنيف درجة 

المخاطر 

للتمويل 

 العقاري

 مناقشات

 A1 3 السابع

C1 

D3 

E2 

 

مؤشرات مالية 

لها عالقة 

بالقطاع 

العقاري 

ألغراض 

التمويل حاليا 

ومستقبال 

 )ألتمان(

 مناقشات

 A1 3 الثامن

C1 

D3 

E2 

 

 

 

 

مفهوم التمويل 

العقاري وأثره 

في استثمار 

الوحدة 

االقتصادية في 

المنشأة 

 وتقييمها

 مناقشات
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 A1 3 التاسع

A2 

A3 

E2 

مفهوم التمويل 

العقاري وأثره 

في تمويل 

الوحدة 

االقتصادية في 

المنشأة 

 وتقييمها

 مناقشات

 A1 3 العاشر

A2 

C3 

D2 

E2 

 

صور من 

استخدامات 

 تمويل عقاريال

في منظمات 

دولية و شركات 

متعددة 

الجنسيات 

 وأثرها المالي

 مناقشات

 A1  الحادي عشر

A2 

C3 

D2 

E2 

تمويل أثر ال

في  عقاري

القوائم محاسبيا  

وعالقة ذلك 

بدرجة التدقيق 

 المحاسبي

 مناقشات

 A1  الثاني عشر

A2 

C3 

D2 

E2 

 

البحث عن 

فرص ناتجة 

عن اختالف 

تمويل االسعار لل

بين  عقاري

االسواق) 

ألغراض 

 المراجحة(

 مناقشات

 A1  الثالث عشر

A2 

C3 

D2 

E2 

 تمويل عقاريال

المالية والسوق 

المالي الدولي 

ومشكلة 

 االزمات المالية 

 مناقشات

 A1  الرابع عشر

B1 

 

موضوعات 

خاصة بالتمويل 

–العقاري 

مشكالت 

 -العمالء

وتوقعات 

 الحكومة

 مناقشات

 B1  الخامس عشر

E1 

D1 

 

طلالع على اال

تقارير سنوية 

لشركة االعمار 

وتحليل الخطة 

االستراتيجية 

 والقوائم المالية

مناقشات عامة 

 و امثلة عملية 

 مناقشات

 

  المالية تمويل عقاريالمرجع الرئيسي : ال
  د عدنان النعيمي  –ادارة العمالت االجنبية                       
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 طرق التقييم :

 موعد االمتحان العالمة المتحانا

 بالتنسيق مع الدكتور 02 االمتحان األول

  02 االمتحان الثاني

  02 عالمة المشاركة

  02 االمتحان النهائي
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Zarqa University  Instructor: 

Faculty of Economics and Administrative 

Sciences 
Lecture’s time: 

Prerequisite : 0404211 

Department: of Finance and Banking Semester: 

Course title: Real –state finance Office Hours: 
  

Course description: This subject focuses on finance methods used in  Real – state finance, as decreased 

Loan method, financial lease, and decreasing sharing in addition to financial planning in such  type of 

investment, and its relation with  financial structure and funds costs also showing its impact in the 

economy in general 
 

Aims of the course: 

1. To explain finance method importance   

2. To explain Real – state finance importance 

3. To explain Loan method  

4. To explain finance planning and investing environment  

5. To explain financial structure  

6. To explain financial structure and funds costs 

7. To explain financial impact in the economy in general 

 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

 A- Knowledge: 

1 - Knowledge of concepts: the development of financial instruments and investment related to the real 

estate sector and its importance in the economic sector and international 

2 - Knowledge of theories and principles: the foundations and principles of the development of financial 

instruments and financing real estate and its impact on the economy and national income 

3 - knowledge of the procedures: can take decisions in accordance with the powers granted to him at any 

level in the Facility Department in the banks and the Securities Commission in the stock market for 

speculative purposes and direct investment of enterprises 

B - cognitive skills: 

1 - critical intellectual analysis: forecasting the needs of financing and investment instruments of real 

estate financing to manage the risk and renewations according to economic and technological 

developments and knowledge of the basic technical processes to reach that end 

C. Skills of dealing with others and taking responsibility: 

1- Taking responsibility for learning and professional self development: He believes in the active role in 

the success of all domestic and international investment and financing development processes 

2 - Act responsibly in personal and professional relationships: the initiative to develop and solve 

problems at different administrative levels 

3 - Adherence to high moral values on the personal level General: Adheres to the Code of professional 

conduct and policies and procedures of work efficiently and respects the other opinion in addition to 

the expression of personal opinions that could have a role in the development 
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D - Communication skills, information technology and numerical skills: 

1- Communicating effectively orally and in writing: The audacity to express his opinion and 

communicate the information to his manager and his colleagues, especially in foreign 

contacts with foreign banks in relation to all financial instruments 

2 - The use of communication technology and information: aware of the importance of time in 

the organization of its affairs and the completion of the required 

3 - Communicate effectively: Justifies the need for others to follow the rules and policies and 

procedures of work and the orders of its director 

E-motor and psychological skills: 

1 - Ability to express and learn the art of correspondence with the minimum and middle 

administrative levels and the delivery of information with high accuracy and transparency 

in the education of everything that is new in the fields of international real estate financing 

2 - Development of modern methods in the completion of work using the latest technical means 

to analyze all what is required. 

Course structures: 

Week 
Credit 

Hours 
ILOs Topics 

Teaching 

Procedure 

Assessment 

methods 
1 3 A1 

A2 
 

The concept of real estate sector, 

its types 
General discussions Open discussion 

sessions 

2 3 A1 

A2 

A3 
 

Determining the types of real 

estate according to the law of the 

state, which varies from state to 

state 

Review the 

previous lecture 

and explain the 

current lecture 

 

At least one 

exam will be 

held during the 

semester 

Sudden. 

 

Accreditation 

in some cases to 

the student to 

explain the 

lecture for 10 

minutes, and 

then summarize 

the students and 

respond to 

queries. 

Open discussion 

sessions 

 

3 

3 A1 

A3 

B1 
 

The strategy of financial 

management and the impact of real 

estate finance for direct investment 

Open discussion 

sessions 

4 3 A1 

C1 

D1 
 

The strategy of financial 

management and the impact of real 

estate financing for indirect 

investment purposes 

Open discussion 

sessions 

5 3 A1 

A2 

B1 
 

The concept of valuation and its 

relationship in calculating 

accounting depreciation and its 

impact on the financial statements 

Open discussion 

sessions 

6 3 A1 

A2 

B1 

D1 
 

Risk rating for real estate Open discussion 

sessions 

7 3 A1 

C1 

D3 

E2 

Financial indicators related to the 

real estate sector for current and 

future financing purposes 

(Altman) 

Open discussion 

sessions 
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8 3 A1 

C1 

D3 

E2 
 

The concept of mortgage finance 

and its impact on the investment of 

economic unit in the establishment 

and evaluation 

Open discussion 

sessions 

9 3 A1 

A2 

A3 

E2 
 

The concept of mortgage 

finance and its impact on the 

financing and evaluation of the 

economic unit in the 

establishment 

Open discussion 

sessions 

10 3 A1 

A2 

C3 

D2 

E2 
 

Photos of the uses of real estate 

finance in international 

organizations and multinational 

companies and their financial 

impact 

Open discussion 

sessions 

11 3 A1 

A2 

C3 

D2 

E2 
 

The impact of real estate 

financing in the accounting 

statements and the relationship 

with the degree of accounting 

auditing 

Open discussion 

sessions 

12 3 A1 

A2 

C3 

D2 

E2 
 

Search for opportunities arising 

from different prices for real 

estate finance between markets 

(for arbitrage purposes) 

Open discussion 

sessions 

13 3 A1 

A2 

C3 

D2 

E2 
 

Finance, international financial 

markets and the problem of 

financial crises 

Open discussion 

sessions 

14 3 A1 

B1 
 

Mortgage finance issues - 

customer problems - and 

government expectations 

Open discussion 

sessions 

15 3 B1 

E1 

D1 
 

Obtain annual reports of the 

reconstruction company and 

analyze the strategic plan and 

financial statements 

General 

discussions 
Open discussion 

sessions 

 

References: 

A. Main Textbook: 

 

 

B. Supplementary Textbook(s):  

 

Assessment Methods: 
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Methods Grade Date 

test 20  

test 20  

paper 5  

Case study 5  

test 50  

 


