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  مقدمة

ة     ة المالي وان الرقاب د دي ايير   يعتم رين  مع ة البح ة بمملك ادية    واإلداري د اإلرش ة والقواع الرقاب

رار  بموجب  )اإلنتوساي(الصادرة من المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  ق

باعتماد معايير الرقابة الصادرة عن اإلنتوساي  2011لسنة ) 17(رئيس الديوان رقم صدر من 

ة الرديوان للعمل بها في  ه        قابة المالية واإلداري ى الجهات الخاضعة لرقابت ة عل ال الرقاب  في أعم

دولي للمحاسبين       على أن يتم اإلسترشاد بالمعايير الدولية اد ال ا   (IFAC)الصادرة عن اإلتح فيم

ى           د تبن ديوان ق إن ال الي ف ايير اإلنتوساي، وبالت ايير  ) Adopted(لم يرد بشأنه نص في مع مع

  . نواع الرقابة النظامية واألداء واإلداريةاإلنتوساي في جميع أ

  
  :تطبيق المعايير في الديوان حاليا حسب التالي

 

ديوان         : لمستويات األول والثاني والثالث ا • ى مستوى ال ا عل تم تطبيقه ة ي ايير عام هي مع

  .أعاله بموجب قرار الرئيس المذآور

  ).  Auditing Guidelines(إرشادات الرقابة : لمستوى الرابعا •

ة  إرشادات حول تنفيذ   :2999-1000المعايير  − ة المالي ا بالكامل في     : الرقاب تم تطبيقه ي

  .الرقابة النظامية

ايير  − ى األداء  :3999-3000المع ة عل ى األداء  : الرقاب ة عل ي الرقاب ا ف تم تطبيقه ي

  .واإلدارية

ايير  − زام   :4999-4000المع ة االلت ة/ رقاب ة و: المطابق ي النظامي ا ف تم تطبيقه األداء ي

 .واإلدارية

 .تطبيقها محكوم بنوعية المهام التي يقوم بها الديوان: 5699إلى  5000المعايير من  −

 .لم يتم تطبيقها بعد): الجيدة(مة الرشيدة آوإرشادات اإلنتوساي للح •

  

  :بصورة تفصيلية ويوضح الجدول التالي تطبيق الديوان لهذه المعايير
  التأسيسية المبادىء:  األول المستوى

ISSAI 1 :   مطبق)اإلرشادات الخاصة بالمبادئ الرقابية(إعالن ليما 

  والمحاسبة المالية للرقابة العليا األجهزة لعمل األساسية المتطلبات:  الثاني المستوى

ISSAI 10 :مطبقإعالن المكسيك بشأن استقاللية األجهزة العليا للرقابة  



  لمنظمة اإلنتوساي في مجال تطبيق المعايير والقواعد اإلرشاديةديوان الرقابة المالية واإلدارية بمملكة البحرين   ربةتج

 

 رقم الصفحة                                                                           مملكة البحرين - واإلدارية ديوان الرقابة المالية
2  
 

ISSAI 11 :   والممارسات الجيدة حول استقاللية األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةاإلرشادات 

ISSAI 20 مطبق:مبادئ الشفافية والمساءلة  

ISSAI 21 :   مطبقأفضل الممارسات –مبادئ الشفافية والمساءلة 

ISSAI 30 مطبق:أخالقيات المهنة  

ISSAI 40   لم يطبق بعد:  جودة التدقيق

  للرقابة األساسية المبادئ: الثالث المستوى

ISSAI 100  مطبق: المبادئ األساسية  

ISSAI 200  :مطبقالمعايير العامة  

ISSAI 300  مطبق: معايير العمل الميداني  

ISSAI 400  :   مطبقمعايير إعداد التقارير 

  الرقابة إرشادات:  الرابع المستوى

ISSAI 1000- 2999:   مطبقالرقابة المالية إرشادات حول تنفيذ

ISSAI 3000-3999 الرقابة على األداء:

  مطبق
ومن المخطط (

تطبيق الجزئية 
الخاصة بتخطيط 
المهمات بصورة 
أآبر في المرحلة 

  )القادمة
ISSAI 4000-4999  مطبق:المطابقة / الرقابة على االلتزام  

)نوعية( خاصة إرشادات: الخامس المستوى    

 ISSAI 5000-5099 :   لم يطبق بعدالمؤسسات الدولية 

ISSAI 5100-5199  :لم يطبق بعدالرقابة البيئية  

ISSAI 5200-5299 :   لم يطبق بعدالخصخصة 

ISSAI 5300-5399 :لم يطبق بعدتكنولوجيا المعلومات  

ISSAI 5400-5499 :لم يطبق بعدالدين العام  
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ISSAI 5500-5599  :   لم يطبق بعدالمقدمة للكوارثالمساعدات 

ISSAI 5600-5699  :لم يطبق بعدمراجعة النظراء  

   )الجيدة( الرشيدة للحوآمة اإلنتوساي إرشادات

INTOSAI GOV 9100-9199 لم يطبق بعد:الرقابة الداخلية  

INTOSAI GOV 9200-9299 :لم يطبق بعدالمعايير المحاسبية  

 

 
 


