


 








   


 

         
        

        
          

       


 

  


 

 

 



 

 





























 

 ررتفصيلي ملقف اليوصتال
 المير اإلساثمتوات التمويل واالسدأ

 
 دمةق امل-١

 
       

 
 

 
 ميالتمان واالستثمار اإلسأدوات االئ: والًأ

 كة املشار-٢
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 


 

 
 
 

  املضاربة-٣
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 صناعت االس-٤
 
 
 
 
 
 

 
 احبة املر-٥

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 رةا اإلج-٦
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


 
 

 



 

 نة بيع العي-٧
 
 
 

  السلم-٨
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

  اجلعالة-٩
 
 
 
 
 

 
 ة املساقا-١٠

 
 
 
 

 
  املزارعة-١١

 
 
 

 

 لألدوات االئتمان واالستثمار اإلسالميلشرعية اود القي: ثانيا
 
 
 



 

  الربا-١٢
 
 

 
 
 
 

 
 

ر الغر-١٣
 
 
 
 

Option 
Futures
Swaps 

بعض املعامالت احملرمة  -١٤
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

  االحتكار-١٥
 
 

 



 

 جعاملرا
 

محد الريانأ    
 

حسن عبد اهللا األمني      
 

ملصريا يونس رفيق
 املصرييونس رفيق 

 شوقي دنيا
عبد الوهاب أبو سليمان       

 
ؤاد السرطاويف

 
حممد أمحد سراج

حممد صالح الصاوي       
 

حممد عبد العزيز حسن زيد
 

 حممد علي القري
منذر قحف

 
 يوسف القرضاوي


