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 إسالمي النظام النقدي واملصريف يف اقتصاد: حممد عمر شابرا


 
 

 عبد الوهاب خياطة: تعليق


 
 

 مقدمة)  أ (



 

           


 


 



 

  الضوء على بعض املنطلقاتضبع) ب(


 


 




 
             


             

              
   


    

 


             


             


         


   


 



 

        
            




 










 

         
 

 النظام املصريف اإلسالمي املقترح) جـ(



          

 

          


 

        
 



 

          





 

            


 

          
 



 يهل النظام املقترح عمل
  

  
 

      
            




 

   
 




 



 


          

             
             

 

           





            
 

 هل يؤدي النظام املقترح الغرض املطلوب


 

  


       
 

 








              



 

        
 





 

 


 
 

 التقليل من قوة املصارف) د(
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 ةدبدأ املشاركة كبديل عن سعر الفائم) هـ(


 




 

          


   


           
           

          
 

  





    
 

 
 


 



 

 اهلوامش
      

 




 


 

سامي محود





