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CSAA program is designed to equip candidates with the requisite technical understanding 
and professional skills on Shari’a compliance and review processes for the international 
Islamic banking and finance industry.  Through the CSAA program, candidates will gain 
advanced knowledge on:
•	 Roles	 and	 functions	 of	 various	 Shari’a	 compliance	 and	 review	 processes	 in	 financial	

institutions.
•	 Correlation	between	a	financial	institution’s	Shari’a	Supervisory	Board	(SSB)	and	its	internal	

Shari’a	compliance	and	review	processes.
•	 Mechanism	to	ensure	Shari’a	compliance	in	accordance	to	resolutions	and	fatwas	(Scholars’	

rulings)	issued	by	SSB.	
•	 Technical	review	of	banking	and	financial	operations	to	determine	Shari’a	compliance.
•	 Establishing	 the	 foundations	 to	 gain	 stakeholders’	 trust	 and	 confidence	 in	 a	 financial	

institution’s	adherence	to	Shari’a.

CSAA program covers technical subjects that are essential to Shari’a compliance and 
review processes for the international Islamic banking and finance industry, including: 
•	 AAOIFI’s	Shari’a	standards	on	Islamic	finance	products	and	practices,	and	Shari’a	basis	for	

those	standards.	
•	 AAOIFI’s	Governance	standards	on	Shari’a	compliance	and	review	processes.
•	 Islamic	 banking	 and	 finance	 supervision	 (including	 regulatory	 and	 external	 supervision,	

internal	review,	and	application	of	AAOIFI’s	standards).	
•	 Operational	structures	for	Shari’a	compliance	and	review.
•	 Shari’a	compliance	and	review	procedures	(including	on	planning,	operations,	documentation,	

and	reporting).
•	 Application	 of	 Shari’a	 and	 Fiqh	 (Islamic	 jurisprudence)	 to	 Islamic	 banking	 and	 finance	

practices.	

  Program content

  Program objectives
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•	 Professionals	and	executives	who	are	currently	 involved	 in	Shari’a	compliance	and	 review	 for	
banking	and	finance.

•	 Professionals	and	executives	who	are	currently	involved	in	accounting,	auditing,	and	finance.
•	 Professionals	 and	 executives	 with	 interests	 in	 the	 fields	 of	 Shari’a,	 accounting,	 auditing,	 or	

finance.
(Command	of	the	Arabic	language	is	a	requirement	for	the	CSAA	program.)

Candidates for the program

•	 Candidates	will	be	provided	with	study	packages	upon	successful	registration	into	the	program.		
A	 training	session	 for	candidates	will	be	held	subsequent	 to	 the	close	of	 registration	of	each	
intake,	and	examination	will	be	conducted	at	the	end	of	the	program.		Duration	from	the	close	of	
registration	of	each	intake	to	the	examination	is	approximately	4	months.

•	 Study	 packages	 for	 the	 program	 include	 AAOIFI’s	 standards	 publications	 and	 CSAA	 course	
materials.	

•	 Training	session	will	be	conducted	by	Shari’a	scholars	and	esteemed	members	of	AAOIFI’s	Shari’a	
Board.

Program details 

•	 Successful	 candidates	 will	 receive	 CSAA	 certification	 and	 admission	 as	 a	 CSAA.	 	The	 CSAA	
certification	 will	 allow	 professional	 career	 advancement	 especially	 in	 Shari’a	 compliance	 and	
review	for	the	international	Islamic	banking	and	finance	industry.

Certification

•	 Sh.	Muhammad	Taqi	Usmani		 •	Sh.	Abdullah	Bin	Sulaiman	Al	Manea
•	 Sh.	Al	Siddiq	Mohamed	Al	Darir	 •	Sh.	Ajeel	Jasim	Al	Nashmi
•	 Sh.	Abdel	Rahman	bin	Saleh	Al	Atram	 •	Sh.	Mohamed	Ali	Al	Taskhiri	
•	 Sh.	Dato	Ghazali	bin	Abdul	Rahman	 •	Sh.	Ali	Juma’a	
•	 Sh.	Alayashi	Al	Sadiq	Faddad	 •	Sh.	Dr.	Abdul	Sattar	Abu	Ghuddah	
•	 Sh.	Nizam	Mohamed	Saleh	Yaquby	 •	Sh.	Ahmed	Ali	Abdullah		
•	 Sh.	Dr.	Hussein	Hamid	Hassan	 •	Sh.	Dr.	Mohamed	Ali	Al	Qari
•	 Sh.	Dr.	Ali	Mohi	Eldinne	Al	Qoradaghi	 •	Sh.	Dr.	Daud	Mohd	Bakar

• For more information on the admission process and to download the application 
form, please visit  www.aaoifi.com.

• Alternatively, please contact the CSAA Department in AAOIFI at telephone:
    +973 17244496, fax: +973 17250194 or email:  csaa@aaoifi.com 

AAOIFI	is	an	international	autonomous	not-for-profit	organization	responsible	for	developing	accounting,	auditing,	ethics,	governance,	and	Shari’a	standards	
for	the	international	Islamic	banking	and	finance	industry.	In	addition,	AAOIFI	contributes	significantly	to	the	professional	development	for	the	industry.	AAOIFI	
was	established	in	1990	and	is	supported	by	over	150	institutional	members	from	around	40	countries.		It	has	its	corporate	office	in	Kingdom	of	Bahrain.

The	CSAA	program	and	CSAA	certification	are	developed	and	endorsed	by	AAOIFI’s	Shari’a	Board	
consisting	of:	



أصحاب االختصاص واإلداريون العاملون حاليًا في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية الداخلية.  	•
أصحاب االختصاص واإلداريون العاملون حاليًا في مجاالت المحاسبة والتدقيق والمالية.  	•

أصحاب االختصاص واإلداريون الراغبون في العمل في المجال الشرعي، “المحاسبة” التدقيق والمالية.  	•
      )يشترط في المتقدمين لبرنامج المراقب والمدقق الشرعي اإللمام باللغة العربية(. 

الموجه إليهم البرنامج: 

تدريبية  دورة  وتقام  البرنامج.  في  التسجيل  اكتمال  بعد  الدراسة  مواد  على  المتقدمون  يحصل  	•
للمتقدمين بعد إغالق باب التسجيل لكل دفعة. يجرى االمتحان في نهاية البرنامج. إن الفترة الفاصلة 

بين إغالق باب التسجيل لكل دفعة واالمتحان 4 أشهر تقريبًا. 
الدراسية  والمواد  المعايير  من  الهيئة  مطبوعات  على  البرنامج  بهذا  الخاصة  الدراسة  مواد  تشتمل  	•

الخاصة بالدورة التدريبية للبرنامج. 
لهيئة  التابع  الشرعي  المجلس  وأعضاء  الشريعة  علماء  الفضيلة  أصحاب  التدريبية  الدورة  يقدم  	•

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. 

تفاصيل البرنامج

تمنح شهادة المراقب والمدقق الشرعي للناجحين. تتيح هذه الشهادة لحملتها سبل التطوير المهني  	•
وخاصة في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية في القطاع المالي والمصرفي الدولي. 

توثيق المشاركة في البرنامج

لمزيد من المعلومات عن التقدم للبرنامج والحصول على نموذج الطلب، يرجى زيارة موقع الهيئة على االنترنيت:   	•
.www.aaoifi.com

كما يمكن االتصال بقسم المراقب والمدقق الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية  	•
 csaa@aaoifi.com   :على هاتف رقم: +97317244496 أو بالفاكس على الرقم: +97317250194 أو عبر البريد االلكتروني

الشيخ عبد اهلل بن سليمان المنيع  	•
الشيخ عجيل جاسم النشمي 	•
الشيخ محمد علي التسخيري  	•

الشيخ علي جمعة  	•
الشيخ عبد الستار أبو غدة  	•

الشيخ أحمد علي عبد اهلل  	•
الشيخ محمد علي القري  	•

الشيخ داود محمد بكر 	•

الشيخ محمد تقي العثماني  	•
الشيخ الصديق محمد الضرير  	•

الشيخ عبد الرحمن بن صالح األطرم  	•
الشيخ الغزالي بن عبد الرحمن  	•
الشيح العياشي الصادق فداد  	•

الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي 	•
الشيخ حسين حامد حسان  	•

الشيخ علي محي الدين القره داغي  	•

والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  التابع  الشرعي  المجلس  قبل  من  الشرعي  والمدقق  المراقب  برنامج  أعد 
يتكون من عضوية أصحاب  الذي  المجلس  الشهادة مصدقة من  المالية اإلسالمية، وتصدر  للمؤسسات 

الفضيلة: 

المحاسبة والمراجعة واألخالقيات والضوابط  بتطوير معايير  للربح تضطلع  المالية اإلسالمية منظمة دولية مستقلة غير هادفة  للمؤسسات  المحاسبة والمراجعة  هيئة 
والمعايير الشرعية للصناعة المالية والمصرفية اإلسالمية. كما أن الهيئة تؤدي دورًا كبيرًا في تطوير الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة. تأسست الهيئة عام 1990، 

ومقرها مملكة البحرين.
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تصــدرهـــا

•	دور عمليات الرقابة والمتابعة الشرعية المختلفة ومكانتها في المؤسسات المالية. 
•	العالقة بين هيئة الرقابة الشرعية وعمليات الرقابة والمتابعة الشرعية الداخلية. 

•	آلية متابعة تنفيذ قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية. 
•	التحقق المباشر من شرعية العمليات المصرفية والمالية في المؤسسة. 

ذي  كل  إعطاء  وفي  الشريعة  بأحكام  المؤسسة  التزام  في  للعمالء  والطمأنينة  الثقة  موجبات  •	توفير 
حق حقه. 

أهداف البرنامج 

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشرعية والمهارات المهنية الضرورية في مجال 
الرقابة والمتابعة الشرعية في القطاع المصرفي والمالي الدولي. كما يوفر البرنامج للمرشحين 

فرصة امتالك المعارف المتقدمة في المجاالت التالية: 

محتوى البرنامج

يتعلق  فيما  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  الشرعية  المعايير  	•
باألدوات والممارسات المالية اإلسالمية وأسس األحكام الشرعية لهذه المعايير. 

يتعلق  فيما  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  الضبط  معايير  	•
بعمليات المراقبة والمتابعة الشرعية. 

المعايير  تطبيق  الداخلية،  الرقابة  والخارجية،  اإلشرافية  )الرقابة  اإلسالمية  والمالية  المصرفية  الرقابة  	•
الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية(. 

•	الهياكل التشغيلية لعملية الرقابة والمتابعة الشرعية. 
•	إجراءات الرقابة والمتابعة الشرعية )وخاصة ما يتصل بالتخطيط والعمليات والتوثيق وإعداد التقارير(. 

•	استخدام المراجع الفقهية لتحضير المسائل المطلوبة من الهيئة الشرعية. 

يشمل البرنامج كل ما يعزز عمليات الرقابة والمتابعة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية، 
وبخاصة ما يلي: 

 شهادة المراقب والمدقق الشرعي
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