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CIPA program is designed to equip candidates with the requisite technical understanding 
and professional skills on accountancy for international Islamic banks and financial 
institutions.   Through the CIPA program, candidates will gain advanced knowledge on:
•	 Objectives	and	concepts	of	financial	accounting	for	international	Islamic	banks	and	financial	

institutions.
•	 Accounting	rules	and	treatments	for	international	Islamic	banking	and	finance	transactions.
•	 General	presentation	and	disclosure	for	financial	statements	of	international	Islamic	banks	

and	financial	institutions.
•	 Application	of	Shari’a	for	international	Islamic	banking	and	finance	products	and	services.	
•	 Effective	governance	and	Shari’a	compliance	structures	 in	 international	 Islamic	banks	and	

financial	institutions.	

CIPA program covers technical subjects that are essential to accountancy for international 
Islamic banks and financial institutions, including:
•	 Development	of	international	Islamic	banking	and	financial	systems,	and	functions	of	Islamic	

banks	and	financial	institutions.
•	 Accounting	concepts	and	principles	for	international	Islamic	banking	and	finance.
•	 Qualitative	 characteristics	 of	 accounting	 information	 for	 international	 Islamic	 banking	 and	

finance.
•	 AAOIFI’s	Accounting	standards	on	financial	 reporting	for	 the	 international	 Islamic	banking	

and	finance	industry.
•	 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.
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•	 Professionals	and	executives	who	are	currently	involved,	or	with	interests,	in	accounting,	auditing,	
and	finance,	especially	for	the	international	Islamic	banking	and	finance	industry.

(Command	of	either	Arabic	or	English	language	is	a	requirement	for	the	CIPA	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	 CIPA	 course	
materials.	

•	 Training	 session	 will	 be	 conducted	 by	 experienced	 international	 Islamic	 banking	 and	 finance	
practitioners	and	esteemed	Shari’a	scholars.

Program details 

•	 Successful	candidates	will	receive	CIPA	certification	and	admission	as	a	CIPA.	The	CIPA	certification	
will	allow	professional	career	advancement	especially	in	accountancy,	auditing	and	related	fields	
for	the	international	Islamic	banking	and	finance	industry.

Certification

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

• Alternatively, please contact the CIPA Department in AAOIFI at telephone: +973 
17244496, fax: +973 17250194 or email: cipa@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	CIPA	program	and	CIPA	certification	are	developed	and	endorsed	by	AAOIFI’s	Accounting	and	
Auditing	Standards	Board.	



والتمويل  والمراجعة  المحاسبة  بوظائف  حاليًا  المعينون  أو  العاملون  والمديرون  االختصاص  أصحاب  	•
وخاصة في القطاع المصرفي والمالي اإلسالمي. 

)يشترط في المتقدمين للبرنامج اإللمام بإحدى اللغتين العربية أو اإلنكليزية(

المتقدمون للبرنامج:

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 لبرنامج المحاسب القانوني اإلسالمي. 
يقدم الدورة التدريبية نخبة من خبراء الصناعة المصرفية والمالية الدولية وعلماء الشريعة.  	•

تفاصيل البرنامج

التطوير  سبل  لحملتها  الشهادة  هذه  تتيح  للناجحين.  اإلسالمي  القانوني  المحاسب  شهادة  تمنح  	•
المهني وخاصة في المحاسبة والمراجعة والمجاالت ذات الصلة بالصناعة المالية والمصرفية الدولية. 

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 المحاسب القانوني االسالمي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية  	•
 cipa@aaoifi.com   :على هاتف رقم: +97317244496 أو بالفاكس على الرقم: +97317250194 أو عبر البريد االلكتروني

لهيئة  التابع  والمراجعة  المحاسبة  معايير  مجلس  قبل  من  اإلسالمي  القانوني  المحاسب  برنامج  أعد 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وتصدر شهادة المحاسب القانوني االسالمي مصدقًة 

من المجلس. 

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

أهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية ومفاهيمها. 	•
القواعد والمعالجات المحاسبية في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية. 	•

العرض واإلفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية. 	•
تطبيقات الشريعة في المنتجات والخدمات المصرفية والمالية اإلسالمية الدولية.  	•

هياكل الضوابط والمتابعة الشرعية الفعالة في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية الدولية.  	•

أهداف البرنامج 

المهنية  والمهارات  التقنية  بالمعارف  المتقدمين  اإلسالمي«  القانوني  »المحاسب  برنامج  يزود 
الفرصة  لهم  ويوفر  اإلسالمية،  المالية  والمؤسسات  للمصارف  المحاسبة  حقل  في  الضرورية 

الكتساب معارف متقدمة في المجاالت التالية: 

محتوى البرنامج

تطور األنظمة المصرفية والمالية اإلسالمية الدولية، ووظائف المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية. 	•
مفاهيم ومبادئ العمل المصرفي والمالي اإلسالمي الدولي.  	•

الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية.  	•
المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  معايير  استخدام  	•

اإلسالمية في إعداد التقارير المالية للصناعة المصرفية والمالية اإلسالمية الدولية.
المالية اإلسالمية وتطبيقاتها  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  هيئة  عن  الصادرة  الشرعية  المعايير  	•

في المنتجات والعمليات المالية اإلسالمية واألساس الشرعي لهذه المعايير.
معايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وتطبيقاتها في  	•

عمليات المتابعة والمراجعة. 

المصارف  محاسبة  في  األساسية  التقنية  الجوانب  اإلسالمي  القانوني  المحاسب  برنامج  يشمل 
والمؤسسات المالية اإلسالمية، وخاصة: 

)CIPA( شهادة المحاسب القانوني االسالمي
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