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شهادة
املراقب واملدقق الشرعي
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��برنامج تأهيلي تدريبي للراغبني في احلصول على شهادة املراقب واملدقق الشرعي، 
الشهادة العاملية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية˛˛



 (CSAA) شهادة املراقب واملدقق الرشعي

تصدر شهادة املراقب واملدقق الشرعي (CSAA) عن هيئة احملاسبة 

تعتبر  والتي   ،AAOIFI اإلسالمية  املالية  للمؤسسات  واملراجعة 

اإلسالمية  املالية  املؤسسات  من  العديد  قبل  من  معتمدة  جهة 

واملصارف املركزية في العالم، حيث تشارك أكثر من 200 مؤسسة 

مالية من أكثر من 45 دولة في عضوية هذه الهيئة، وتقوم الهيئة 

بإعداد برامج تدريبية متخصصة في الصناعة املالية اإلسالمية:

- املراقب واملدقق الشرعي CSAA؛ 

.CIPA احملاسب القانوني اإلسالمي -

تعريف موجز بالبرنامج

الشرعية  باملعرفة  املشاركني  تزويد  إلى  البرنامج  يهدف 
واملتابعة  الرقابة  مجال  في  الضرورية  املهنية  واملهارات 
يوفر  كما  الدولي،  واملالي  املصرفي  القطاع  في  الشرعية 

التالية:  املجاالت  في  املتقدمة  املعارف  امتالك  فرصة  لهم  
ومكانتها  اخملتلفة  الشرعية  واملتابعة  الرقابة  عمليات  دور   -

املالية.  املؤسسات  في 
الرقابة  وعمليات  الشرعية  الرقابة  هيئة  بني  العالقة   -

الداخلية.  الشرعية  واملتابعة 
الشرعية.  الهيئات  وفتاوى  قرارات  تنفيذ  متابعة  آلية   -

واملالية  املصرفية  العمليات  شرعية  من  املباشر  التحقق   -
املؤسسة.  في 

بالتزام  للعمالء  والطمأنينة  الثقة  موجبات  توفير   -
حقه.  حق  ذي  كل  وإعطاء  الشريعة  بأحكام  املؤسسة 

أهداف البرنامج

كتابني: من  للشهادة  العلمية  املادة  تتألف 

الهيئة. عن  الصادرة  الشرعية  املعايير  كتاب   -
الشرعي. املدقق  برنامج  كتاب   -

يقوم  الذي  اإللكتروني  بالعرض  خاصة  مذكرة  إلى  باإلضافة 

بعرضه،  احملاضرون 

احملتوى العلمي

(تأمني  اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  البنوك  موظفو   •
في  العاملون  خاص  بشكل  استثمارية...)  شركاء  تكافلي، 

مجال الرقابة واملتابعة الشرعية الداخلية.

• موظفو املصارف املركزية الذي يتمثل دورهم في الرقابة على 
أعمال البنوك اإلسالمية. 

• الطالب املهتمون واخملتصون باالقتصاد اإلسالمي. 

املالية  املعامالت  بفقه  واملتخصصون  املفتون  املشايخ   •
والشركات  الشرعية،  االستشارات  وشركات  اإلسالمية 

القانونية. 

الفئات املستهدفة

يعتمد مركز منهاج للتدريب على محاضرين دوليني معتمدين من 

قبل الهيئة في التدريب لشهادة املراقب واملدقق الشرعي.

الالزمة  األكادميية  واخلبرات  العملية  اخلبرات  بني  احملاضرون  يجمع 

املالية  املؤسسات  ضمن  عملهم  خالل  من  الشهادة  هذه  لتدريب 

اإلسالمية وحصولهم على شهادات أكادميية متقدمة.

احملــاضـــر

: العربية - اللغة  
: 36 ساعة - عدد الساعات 

: 4 أيام - عدد األيام  
: هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية    - مصدر الشهادة 

      اإلسالمية (بشرط اجتياز االمتحان)
: جتدو ن تفاصيل البرنامج كاملة على موقع منهاج  - مالحظات  
     لالستشارات  (موعد البرامج القادمة ، التكاليف،  

      االمتحان وكيفية التسجيل).

تفاصيل البرنامج

Tel.: +971 4 250 0417 Mobile: +971 55 917 7926 
e-mail: training@minhajadvisory.com  www.minhajadvisory.com


