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            ملخص الدراسة 

دراسة مقارنة مع آليات التمويل التقليدي،  - ءة التمويل اإلسالميتناولت هذه الرسالة موضوع كفا  

مبقارنة بنظام التمويل التقليدي وآلياته التمويلية. وذلك دف تقييم كفاءة التمويل اإلسالمي وآلياته 

الدراسة مت تقسيم البحث إىل ثالثة فصول على النحو التايل:ى من هذه وبغية بلوغ اهلدف املتوخّ     

التعرف على نظام التمويل اإلسالمي ومؤسساته التمويلية واهليئات الداعمة له؛   -   

التعرف على مدى كفاءة نظام التمويل التقليدي من خالل مؤسساته وأدواته املالية؛   -    

.  كفاءة نظام التمويل اإلسالمي االقتصادية يف عالج األزمات املالية واحلد منها  إبراز -   

وقــد توصــلت الدراســة إىل جمموعــة مــن النتــائج أمههــا: أن الوســاطة املاليــة اإلســالمية أكثــر كفــاءة     

املاليـة اإلسـالمية اقتصاديا من الوساطة املالية التقليدية لقيامها على آلية الفائدة املسبقة، وأن اهلندسة 

مــن اهلندســة املاليــة التقليديــة القائمــة علــى املشــتقات املاليــة، وأن نظــام التمويــل  اأكثــر كفــاءة اقتصــادي

   اإلسالمي أكثر كفاءة من نظام التمويل التقليدي القائم على األزمات املالية.   

، االســــتقرار املــــايل نظــــام التمويــــل التقليــــدي، ،نظــــام التمويــــل اإلســــالمي: الكلمــــات المفتاحيــــة

    األزمات املالية، الكفاءة االقتصادية.

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT: 

This study addressed the issue of funding the study of Islamic- 

efficient compared with traditional funding mechanisms, in 

order to evaluate the efficiency of Islamic finance and its 

mechanisms by comparing the conventional finance system 

and financing mechanisms. In order to achieve the objective of 

this study was divided into three classes as follows: 

- Understand the Islamic finance system and financing 

institutions and its supporting bodies; 

 -To identify the efficiency of conventional finance system 

through its institutions and financial instruments; 

- Highlighting the economic efficiency of Islamic finance 

system in the treatment of financial crises and reduce them 

The study found a number of results, including: that the Islamic 

financial intermediation more efficient economically than 

traditional brokerage to its prior interest mechanism, and that 

the Islamic financial engineering more economically efficient 

than traditional financial engineering based on financial 

derivatives, and that the Islamic finance system more efficient 

system traditional funding based on financial crises. 
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Résumé: 

cette étude est adressé à la question du financement de l'étude 

islamique efficace par rapport aux mécanismes traditionnels de 

financement, afin d'évaluer l'efficacité de la finance islamique 

et de ses mécanismes en comparant les mécanismes du système 

de finances et de financement classiques. Afin d'atteindre 

l'objectif de cette étude a été divisée en trois classes comme suit 

- Comprendre le système de la finance islamique et les 

institutions de financement et de ses organes de soutien ; 

 -Pour identifier l'efficacité du système de la finance 

conventionnelle à travers ses institutions et des instruments 

financiers; 

- Soulignant l'efficacité économique du système de la finance 

islamique dans le traitement des crises financières et les réduire 

L'étude a révélé un certain nombre de résultats, y compris: que 

l'intermédiation financière islamique plus efficace 

économiquement que le courtage traditionnel à son mécanisme 

d'intérêt avant, et que l' ingénierie financière islamique 

économiquement plus efficace que l'ingénierie financière 

traditionnelle à base de dérivés financiers , et que le système de 



la finance islamique de système plus efficace le financement 

traditionnel basé sur les crises financières . 

Mots clésMots clésMots clésMots clés: Le Système de la finance islamique, Le Système de 

financement traditionnel, la stabilité financière, les Crises 

financières, l'Efficacité économique. 
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