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 أحمد صالح المرزوقي 
 ورئيس قسم الشريعة ، موارد للتمويل ، اإلمارات العربية المتحدة نائب الرئيس التنفيذي 

 
الدكتوراه في الفقه وأصوله   لدكتور أحمد صالح المرزوقيا تخصص االقتصاد اإلسالمي    – حاصل على 

في الشريعة والدراسات اإلسالمية، بتقدير  2006والبكالوريوس    2009والماجستير في الفقه وأصوله    2016
   المراحل األكاديمية من جامعة الشارقة. امتياز في جميل

يرأس الدكتور أحمد المرزوقي اإلدارة الشرعية في مجموعة موارد للتمويل، كما أنه عضو المجلس التنفيذي  
(،  CIBAFIلمركز الشارقة لالقتصاد اإلسالمي، وهو مدرب معتمد لدى المجلس العام للبنوك اإلسالمية )

  .اإلسالمي ي ولمصرف أبو ظب ،الشرعية لشركة دار التكافل للتأمين اإلسالميكما عمل في الرقابة  
للدكتور أحمد المرزوقي إسهامات علمية وتطبيقية عدة في مجال االقتصاد اإلسالمي، منها ابتكار أول   

ة المتحدة،  قناة تمويلية هاتفية عبر تطبيقات األجهزة الذكية مسجلة لدى وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات العربي
وتأليف مطبوعات في ذات المجال مثل كتاب "التمويل الرقمي في ضوء الفقه اإلسالمي"، وكتاب "الفتاوى  
 الشرعية لمجموعة موارد للتمويل"، إلى جانب العديد من اإلسهامات العلمية في المؤتمرات والندوات العلمية. 

 


