
 

 

 

 

 

 2022تقرير الشفافية لعام 
  ديلويت أند توش و شركاهم محاسبون و مراجعون قانونيون

 المملكة العربية السعودية 
 

 



 

 
 

 المحتويات

 1 رسالة اإلدارة  - ديلويت أند توش و شركاهم محاسبون و مراجعون قانونيون 

 3 شبكة ديلويت 

 9 كيد لدى ديلويت إلى أسواق رأس المال أالذي تقدمه عمليات المراجعة والتما 

 26 عمالء المراجعة من المنشآت الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية 

 27 لتوطين ا

 28 مراقبة جودة المراجعة الخارجية والداخلية للحسابات 

 32 االستقالل واألخالقيات واالفصاحات األخرى 

 38 الملحقات 

 39 الملحق أ | المعلومات المالية 

 40 الملحق ب | عمالء المراجعة من المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة 

 41 2022مايو  31الملحق ج| الهيكل التنظيمي كما في 

 

 

file:///C:/Users/aeljboul/OneDrive%20-%20Deloitte%20(O365D)/Desktop/Audit%20Transparency%20Report%20-%20KSA%202022.docx%20Final.docx%20Arabic.docx%23_Toc118121398
file:///C:/Users/aeljboul/OneDrive%20-%20Deloitte%20(O365D)/Desktop/Audit%20Transparency%20Report%20-%20KSA%202022.docx%20Final.docx%20Arabic.docx%23_Toc118121398


كاهم محاسبون و مراجعون قانونيون|   تقرير  الشفافية  لعام 2022  ديلويت  أند توش و شر

1 

 ديلويت أند توش و شركاهم محاسبون و مراجعون قانونيون  

    1رسالة اإلدارة
 

 نرحب بكم في تقرير الشفافية، 

. إن هذا التقرير يحظى 2022مايو    31يسرنا أن نقدم لكم تقرير الشفافية للسنة المالية المنتهية في  

  2022مارس    8  بتاريخلسوق المالية  ل هيئة  البأهمية خاصة ألنه أول تقرير يصدر بعد قرار مجلس  

هيئة  لدى  بالموافقة على تسجيل شركة ديلويت آند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون  
    لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة. السوق المالية

السوق   لمنشآت خاضعة إلشراف هيئة  لنا على عمليات مراجعة  تعيينات  أول  لقد حصلنا على 
المالية خالل فترة الفحص، وهو مؤشر على قوتنا وقدرة امكانياتنا، اضافة الى المسار الذي نعتزم  

السعودية.اتباعه   العربية  المملكة  في  لدينا  الحسابات  مراجعة  أعمال  بناء  إعادة  ونحن    أثناء 
ملتزمون بتقديم عمليات مراجعة عالية الجودة وسنفعل ذلك لمعرفتنا بأن لدينا المستوى المناسب 

مية كما لدينا القدرة على االستفادة من شبكتنا العال   من الموارد والخبرات التي يمكننا توفيرها.
لدى  ما  بتقديم أفضل  لنا  يسمح  المجال، مما  في  الفنية  الخبراء  المهنية، واالستفادة من مهارات 

  ديلويت.

العالم في طريقة حياتنا وعملنا   أنحاء  في جميع  الماضيين، شهدنا اضطرابا  العامين  على مدى 
بها. نعمل  التي  وتعديل والطريقة  تكييف  الشركات على  من  العديد  هذا  أجبر  طرق عملها   وقد 
طوال هذا الوقت، ونحن ممتنون   ارائع  اوقد أظهر موظفونا مرونة وتركيز   لالستجابة لهذا التغيير.

اننا لذلك. التحديات، وجهود موظفينا، وما حققناه معا    فخورون  كما  لهذه  التصدي  بقدرتنا على 
 ونحن نتطلع اآلن إلى المستقبل بثقة كبيرة. كشركة.

األعمال والشكوك في السوق، نبقى ملتزمين بوضع جودة المراجعة والمصلحة  ورغم صعوبة بيئة  
ال تتوقف قيادة وإدارة ديلويت في دعمها لنشاط مراجعة الحسابات، ونحن   العامة في المقام األول.

لة  أمتفانون للتحسين المستمر على جميع المستويات، وال نزال نركز تركيزا كبيرا على تعميق المس
ونحن مستمرون في عملية التحّول الرقمي    من خطوات عملية مراجعة الحسابات.  في كل خطوة

وتحويل طريقة عملنا، وتعزيز تنمية موظفينا من أجل االضطالع بدورنا في مراجعة الحسابات، 
 في توفير خدمات مراجعة عالية الجودة ألسواق المال والقيام بتأثير هام.

ونحن  الظروف االقتصادية والتجارية والتنظيمية الناشئة، من أجل حماية المصلحة العامة.  مراجعةب جودة الومن األهمية بمكان أن نضمن أن تواك
، من خالل إجراء تغييرات على أعمالنا ومن خالل المشاركة بشكل استباقي في جدول أعمال تحويل لمراجعةفع جودة ار ملتزمون بالقيام بدور رائد في 
دعم موظفينا في رحلتهم المهنية، وضمان جودة عملنا، وكيفية القيام ب قراءة المزيد حول كيفية    ميمكنك و في هذا التقرير اقامراجعة الحسابات األوسع نط

عة نحن نتطلع إلى مواصلة مشاركتنا البناءة مع الجهات التنظيمية المعنية بمراج  التعامل مع القضايا المهمة المتعلقة بالثقة والشفافية واألخالق والنزاهة.
 هذه البيئة سريعة التغير. في  مراجعةالحسابات وغيرها من أصحاب المصلحة في إطار نظام التقرير المالي لالستمرار في تحسين مستقبل ال
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الحاجة إلى بناء الثقة في المعلومات وباإلضافة إلى القوائم المالية التاريخية التي تغطيها بالفعل معايير المراجعة الحالية، يتم اآلن التركيز بشكل أكبر على  
لذلك، في جهودنا لتشكيل عمليات مراجعة الحسابات المستقبلية، نهدف إلى االستجابة بشكل استباقي الحتياجات السوق في المسائل الحيوية  غير المالية.

نستثمر بكثافة في قطاع التكنولوجيا ونطور نحن   المناخ والبيئة.الهامة، مثل االحتيال، والجدوى االقتصادية ، واألمن السيبراني ، والضوابط الداخلية ، و
 ة.المهارات والعقليات لضمان بقاء موظفينا على فهم عميق ودراية بالتغيرات ومجهزون لتقييم األحكام الرئيسية واإلبالغ عنها بطريقة مؤثر

جهنا في ذلك، تبرز اع استمرارنا في البحث عن هذه الفرص والتحديات التي توم  من األثر الذي يمكننا أن نتركه. على ثقة نحن، إذ نتطلع إلى المستقبل، 
ندرك أننا نتحمل مسؤولية كبيرة في  أهمية هدفنا، وسرعتنا في التغيير، وقوة ثقافتنا، والتزامنا بتطوير المواطنين السعوديين وتمكينهم.  مثلأمور عديدة  

المال، وسنواصل السعي للوصول الى أعلى مستويات الجودة من خالل قراراتنا    مجتمعاتنا وأسواقالعمل الذي نقوم به من أجل موظفينا وعمالئنا و
ندعوكم إلى قراءة المزيد حول هذه المواضيع في هذا التقرير ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة لنا إلطالعاكم على النمو الذي نحرزه  وأعمالنا اليومية.

 نا المهنية لتعزيز جودة المراجعة على مستوى شبكتنا والمهنة بشكل عام.وإجراءاتنا وتطلعاتنا أثناء مسيرت 
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  شبكة ديلويت 

 شركة ديلويت السعودية: الهيكل القانوني والملكية 
هي شركة مهنية تم تأسيسها بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، ويقع شركة ديلويت أند توش و شركاهم محاسبون و مراجعون قانونيون  

شارع   في  المسجل  الرياض  مكتبها  سعود،  آل  هللا  عبد  بن  تركي  رقم  11411األمير  مهنية  رخصة  وبموجب  السعودية،  العربية  المملكة   ،

96/11 /323 . 

 
شركة ديلويت أند توش و شركاهم محاسبون و مراجعون قانونيون هي شركة مرتبطة بشبكة ديلويت من خالل ديلويت شمال جنوب أوروبا، 

سيشار الى ديلويت أند توش و شركاهم محاسبون و مراجعون قانونيون في   توش توهماتسو المحدودة. أند  وهي شركة عضو في شركة ديلويت  
لدى كل منهما شخصية    تإن ديلويت شمال جنوب أوروبا وديلويت الشرق األوسط وديلويت السعودية هم كيانا هذا التقرير بـ)"ديلويت السعودية"(،

وروبا حقوقا في تقديم الخدمات المهنية باستخدام اسم "ديلويت" الذي يمتد إلى كيانات ديلويت في  تمتلك ديلويت شمال جنوب أ قانونية مستقلة.
إن ديلويت السعودية مرخصة للعمل كمراجعي حسابات للعمالء في   مناطقها )بما في ذلك دول الشرق األوسط، بما في ذلك ديلويت السعودية(.

 المملكة العربية السعودية. 

تمتلك  تضم ديلويت السعودية شركاء سعوديين يملكون المؤهالت المطلوبة ومرخصين لمزاولة المهنة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
سموح به بموجب األنظمة  ضمن الحد الم ،  السعوديةفي شركة ديلويت  إحدى الكيانات التابعة لشركة ديلويت الشرق األوسط أغلبية حصص الملكية  

جنوب أوروبا. و  هي مسؤولية ديـلويت شمال   حوكمة واللوائح السعودية، في حين أن السيطرة وال

 

 عن شبكة ديلويت 

 شبكة ديلويت 

أكثر من شبكة ديلويت )المعروفة أيًضا باسم مؤسسة ديلويت( شبكة مترابطة عالميًا من الشركات األعضاء والكيانات ذات الصلة التي تعمل في  
 تعمل هذه الشركات األعضاء المنفصلة والمستقلة تحت عالمة تجارية مشتركة.  دولة ومنطقة حول العالم. 150

 

 المحدودة توش توهماتسو أند  ديلويت 
توش  أند  تقوم شركة ديلويت   توش توهماتسو المحدودة هي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان مسجلة في إنجلترا وويلز.أند  إن ديلويت  

ت  بدور تنسيقي للشركات األعضاء فيها والشركات التابعة المرخص لها من خالل المطالبة بااللتزام بالسياسات والبروتوكوال توهماتسو المحدودة  
توش توهماتسو المحدودة بتقديم أند  ديلويت  ال تقوم شركة   بهدف تعزيز مستوى عاٍل من الجودة والسلوك المهني والخدمة عبر شبكة ديلويت. 

  من قبلها.خدمات مهنية للعمالء ، أو توجيه أو إدارة أو التحكم أو امتالك أي حصة في أي شركة عضو أو أي شركات مرخصة 

 المعايير المهنية

 القيم المشتركة

 المنهجيات

 أنظمة
مراقبة الجودة  

 وإدارة المخاطر

التقنيات العامة / 
 المنصات
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مهني وممارس متخصص في شركات مستقلة في جميع أنحاء العالم لتقديم  345,000إن "ديلويت" هي العالمة التجارية التي يعمل تحت مظلتها 

وهذه الشركات   ختارين.خدمات المراجعة والتأكيد واالستشارات المالية واالستشارات المتعلقة بالمخاطر والضرائب والخدمات ذات الصلة لعمالء م
المحدودة.أند  هي أعضاء في شركة ديلويت   توهماتسو  الشركات األعضاء وكل من أند  شركة ديلويت   توش  المحدودة وهذه  توهماتسو  توش 

ا تقدم  الكيانات المرتبطة به  وتوش توهماتسو المحدودة أ   أند  شركة ديلويت كل شركة عضو في   الكيانات ذات الصلة بها تشكل مؤسسة ديلويت.
تم تأسيس كل شركة عضو في   خدمات في مناطق جغرافية معينة وتخضع للقوانين واألنظمة المهنية الخاصة بالدول أو البلدان التي تعمل فيها.

ة في  توش توهماتسو المحدودة طبقا للقوانين، واألنظمة واألعراف المحلية، وعوامل أخرى، وقد تقوم بتقديم الخدمات المهني   أند  شركة ديلويت 
توش توهماتسو المحدودة أو الكيانات المرتبطة بها جميع   أند  ال تقدم كل شركة عضو في شركة ديلويت  أراضيها من خالل الكيانات المرتبطة بها.

العامة. المحاسبة  قواعد وأنظمة  العمالء بموجب  للمصادقة على  الخدمات  تتوفر بعض  توهماتسوأند  إن شركة ديلويت   الخدمات وقد ال    توش 
يما  المحدودة و كل شركة عضو فيها أوالكيانات المرتبطة بها، هي كيانات منفصلة ومستقلة قانونيا ، وال يمكنها إلزام أو ربط بعضها البعض ف

أفعالهم الكيانات المرتبطة بها،  مسؤولون فقط عن  و  توش توهماتسو المحدودة و كل شركة عضو فيها أ  أند   إن شركة ديلويت يتعلق بأطراف ثالثة.
 دة.ومؤسسة ديلويت هي شبكة عالمية من الشركات المستقلة وليست شراكة أو شركة واح وإغفاالتهم، وليس أفعال بعضهم البعض.
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  شمال جنوب أوروبا  ويتاألوسط وديلالتعاون ضمن ديلويت الشرق 
ويت الشرق األوسط الجغرافية، والتي هي شركة عضو  في إطار هيكل الشركات األعضاء في ديلويت، تعد ديلويت السعودية جزءا من منطقة ديل

، لدى ديلويت السعودية صالحية  المملكة العربية السعودية    مؤسسة وخاضعة لألنظمة المحلية في  مراجعةكشركة   في ديلويت شمال جنوب أوروبا.
لنهائي عن تنفيذ خدمات المراجعة والتأكيد وفقا للقوانين وااللتزامات المهنية، وتبقى المسؤول ااتخاذ القرار في كل ما يتعلق بالمسائل التنظيمية  

  واألنظمة المحلية.

بصفتنا كعضو لشركة مشتركة ضمن شبكة ديلويت، فإن ديلويت السعودية تعمل بالتعاون الوثيق مع الشركات األعضاء في دول أخرى في ديلويت  
في شركة ديلويت شمال جنوب أوروبا، ونستفيد من اإلشراف اإلضافي  الشرق األوسط والمناطق الجغرافية األخرى ضمن الشركات األعضاء  

االبتكار في مراجعة الحسابات والموارد باإلضافة  ويعزز هذا الهيكل التنظيمي االستثمار المشترك  على الجودة وإدارة المخاطر وأنشطة الرقابة.
 تحقيق طموحاتنا الجماعية إلى التحسين المستمر لجودة المراجعة.   إلى مشاركة الممارسات الرائدة عبر المناطق الجغرافية، مما يساهم في 

 القيادة المسؤولة  – حوكمةشركة ديلويت السعودية: ال
 تتكون الهيئة اإلدارية لديلويت السعودية من الشركاء، فريق القيادة السعودية )يرجى الرجوع إلى الملحق ج للهيكل التنظيمي(. 

  وتشمل المسؤوليات المحددة ما يلي: السعودية مسؤولية إدارة ومراقبة عمليات المراجعة والتاكيد.تتولى القيادة في ديلويت 

  والتأكيد المراجعةاعتماد استراتيجية  •
 حماية سمعة ديلويت السعودية  •

 اإلشراف على اإلدارة والعمليات على المستوى االستراتيجي  •

 اإلشراف على هيكل حوكمة الشركة  •

 ة والمخاطراإلشراف على الجود •

 عمليات المراجعة والتاكيد 
 يتحمل كبار الموظفين والشركاء المذكور أسمائهم أدناه مسؤوليات وظيفية على النحو المبين كما يلي: 

 والتأكيد المراجعةقيادة  –ديلويت السعودية  

  رئيس خدمات المراجعة والتاكيد -سايمون ليتس 
 االستقالل واألخالقيات ومكافحة الفساد مسؤول  – محمد عزير أشرف 

  مدير تنفيذي مسؤول عن حماية الممارسات الوطنية -محمد عبد القادر 
 المسؤول عن االلتزام باالنظمة  –ياسر فالته 

 المسؤول عن التعليم    -عالء أبو عدوان 
 

 

، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس التنفيذي لديلويت الشرق  المملكة العربية السعودية  سايمون ليتس هو المسؤول عن عمليات المراجعة والتأكيد في  
والتاكيد، ويقوم سايمون ليتس وفريق االدارة وقادة المجتمع في المملكة العربية السعودية بتطوير وتنفيذ استراتيجية عمليات المراجعة   األوسط. 

يتولى القادة المسؤولين عن أعمال المراجعة والتأكيد في ديلويت السعودية، في جميع أنشطتهم،  بما في ذلك السياسات واإلجراءات المتعلقة بها.
بالمعايير المهنية المعمول بها والمتطلبات التنظيمية.  م تطوير إستراتيجية  ت  المسؤولية عن الهدف الشامل لجودة المراجعة بما في ذلك االلتزام 
 أعمال المراجعة والتأكيد في ديلويت السعودية بما يتماشى مع االتجاه االستراتيجي العام الذي تم وضعه لشبكة ديلويت. 

المسؤولون عن عمليات   وتريشارك  الجودة  التي تضع معايير  ديلويت  والتاكيد في مجموعة شبكة  منها عدد من المراجعة  ينبثق  اقبها، والتي 
  رات جودة المراجعة.مباد

 اللجان في ديلويت السعودية 
  خمسة لتوطين مكونة من  الجنة    لدى ديلويت السعودية لجنة للتوطين مسؤولة عن تطوير وتمكين السعوديين وضمان االلتزام بمتطلبات السعودة.

 اعضاء، ان هدف اللجنة هو التاكد ومتابعة عملية تطوير المواطنين السعوديين وإعدادهم ليكونوا قادة الغد وكذا المساهمة في وضع وتصميم
. كما عاموالتدريب بحيث يمكنهم المساهمة في شركتنا ومجتمع األعمال بشكل  المهنية  الخطط المناسبة لضمان حصول السعوديين على الشهادات  

 تم االفصاح عن أعضاء لجنة  التوطين في الملحق ج.   اللجنة مسؤولة عن تطوير وتمكين السعوديين وضمان االلتزام بمتطلبات السعودةان 

 الحوكمة في ديلويت شمال جنوب أوروبا 
هو هيئة اإلدارة الرئيسية  ومجلس اإلدارة في ديلويت شمال جنوب أوروبا   ينص عقد تأسيس ديلويت شمال جنوب أوروبا على هيكل الحوكمة فيه، 

باإلشراف  الجودة عليهابمستوى    فيها، وهو مسؤول عن ضمان حوكمتها والقيام  المدير    .عالي  يعمل مجلس ديلويت شمال جنوب أوروبا مع 

 لديلويت شمال جنوب أوروبا واألسواق التي تعمل بها.  مدى التنفيذي لديلويت شمال جنوب أوروبا لوضع واعتماد األهداف اإلستراتيجية طويلة ال
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ن يضم مجلس إدارة ديلويت شمال جنوب أوروبا الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس اإلدارة، واألعضاء المنتخبين، فضال عن المدراء غير التنفيذيي 
دور مجلس اإلدارة لديلويت شمال جنوب أوروبا في  يتمثل   التصويت.الذي ليس له دور في    ( جلوبال العالمية ) من ديلويت  المستقلين، وممثل  

إللتزامات  التعرض للمخاطر في جميع األنشطة؛ وهو مسؤول عن اإلشراف على تنفيذ العمليات، بحيث يضمن عملها وفقا  امكانية    األشراف على
شمال  يتولى المدير التنفيذي لديلويت   عام.ديلويت جلوبال؛ كما أنه مسؤول عن تعزيز وحماية مصالح الشريك ديلويت شمال جنوب أوروبا بشكل  

 جنوب أوروبا مسؤولية تطوير استراتيجية وأهداف وسياسات الدعم، ثم إدارة تطبيقها وتنفيذها في ديلويت شمال جنوب أوروبا. 

مية ولإلشراف على شؤون وتوجد هيئات حوكمة في المناطق الجغرافية )أي االماكن التي تعمل بها( حسب الحاجة ألغراض قانونية و / أو تنظي 
 الشركاء المحليين في كل دولة. 

قل  يعمل المدراء التنفيذيون في كل منطقة باالشتراك مع المدير التنفيذي لديلويت شمال جنوب أوروبا لتطبيق نموذج التشغيل المشترك والمست 
المعتمدة وتق الخطط  بما في ذلك وضع  المحلية والمركزية(،  المتطلبات  بين  يتماشى مع استراتيجية ديلويت شمال جنوب  )الموازنة  بما  ديمها، 

وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، يتعاون المديرون التنفيذيون المحليون مع المدراء   أوروبا، والمصممة لتعكس ظروف السوق المحلية.
 ديلويت شمال جنوب أوروبا لتحقيق هذه األهداف.  التنفيذيين في ديلويت الشرق األوسط الذين بدورهم يتعاونون مع المدراء التنفيذيين في

 

والقيادة لنظام ديلويت شمال جنوب أوروبا طرق تواصل واضحة على مستوى المناطق وصوال إلى ديلويت شمال جنوب    حوكمةهيكل اليوفر 
أوروبا: 
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 هدفنا والتزامنا: بناء الثقة 
كيد، يعني هذا عمليات مراجعة وتأكيد مستمرة  لعمليات المراجعة والتأبالنسبة   في ديلويت السعودية، يكمن هدفنا في إحداث تأثير يتخطى التوقعات.

نحن  التطور، حيث يتم االستفادة من التقنيات المتقدمة، وتطبيق مجموعة متنوعة من المهارات والمعرفة والخبرة لتقديم خدمات عالية الجودة.

ونحن نعمل   لجودة دون هوادة وأن نعمل دائما بنزاهة واستقالل وشفافية.بأن نرفع معايير اونلتزم    المالية  سوق بغرس الثقة في ال كثيرا  نفخر  

تنفيذ عمليات مراجعة عالية الجودة باالضافة الى ارتباطات التأكيد األخرى وتقديم مساهمات رائدة لت  شكيل  باستمرار على زيادة قدراتنا لدعم 

 مستقبل مهنة مراجعة الحسابات. 
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؟ ديلويت إلى أسواق المالكيد لدى  الذي تقدمه عمليات المراجعة والتأما  

  التركيز على نوعية مراجعة الحسابات 
ير المالية  الواقع أن التزام شركة ديلويت بجودة المراجعة يتخلل كل ما نقوم به. وتشكل المراجعة المستقلة للحسابات عنصرا أساسيا في نظام التقار

لذي يقع ديلويت تماما االلتزام اتدرك   . للسوق الماليتعزيز األداء الفعال  المطبق لحماية المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة، فضال عن  
لكي يعمل   على عاتقها لتقديم خدمات مراجعة في ظل تحديات وتعقيدات البيئة الحالية، مع االمتثال بالمعايير المهنية والتنظيمية في الوقت نفسه.

 ، فمن األهمية بمكان أن يقوم مراجع الحسابات بدوره بفعالية. رير حسب الغايات التي وضع من أجلهانظام التقا

 وتتجاوز ديلويت توقعات وضع معايير التميز في المهنة. زمة بالقيام بأكثر من مجرد تلبية المتطلبات التنظيمية وتحقيق للتوقعات.إن ديلويت ملت 

 شيا مع هذا الهدف، فإن التزامنا بجودة مراجعة الحسابات المقدمة أمر ال شك فيه. اتم

 دور ديلويت القيادي على مستوى العالم 
المج التنفيذي  يرأس  المراجعة والتألس  المراجعة  اند  كيد في ديلويت  لخدمات  المحدودة جان مارك ميكلر، وهو رئيس أعمال  توهماتسو  توش 

كيد، مع التركيز على  ية أعمال المراجعة والتأالمحدودة، حيث تشمل مسؤولياته تطوير وقيادة استراتيجتوش توهماتسو  اند  والتاكيد في ديلويت  
  الجودة في المقام األول:

وضع معايير لجودة مراجعة الحسابات والموافقة على تغييرات سياسة ومنهجية مراجعة الحسابات بهدف تحسين جودة مراجعة الحسابات   •
 عبر شبكة ديلويت. 

 توجيه مبادرات وسياسات جودة مراجعة الحسابات الرئيسية عبر شبكة ديلويت.  •
 تنفيذ عمليات المراجعة لتلبية االحتياجات الجديدة لعمالئنا.قيادة مبادرات التحويل لالبتكار في الطرق التي يتم بها  •

 

 تها اكيانات تقوم ديلويت بمراجعة حساب
فإننا نركز على مراجعة حسابات الكيانات بحيث نخدم المصلحة العامة،    ،ديلويت بدعم السوق الماليةكجزء من التزام أعمال المراجعة والتأكيد في  

تنفيذ عمليات مراجعة عالية الجودة وبموضوعية تتوافق مع المعايير واألنظمة واللوائح المهنية المعمول بها، بما في  وعندما تتوفر لدينا القدرات ل
 ذلك ما يتعلق بالتزامنا باألخالقيات واالستقالل. 

تم وضع هذه   طر االرتباطات.لدى ديلويت السعودية سياسات وإجراءات مختارة بدقة لقبول العمالء المحتملين، واستمرار العمليات وتقييم مخا 
  السياسات واإلجراءات بهدف ال تقبل ديلويت السعودية أو ال تستمر في االرتباطات إال إذا كانت:

 قادرة على تنفيذ االرتباط وكان لديها القدرات، بما في ذلك الوقت والموارد، للقيام بذلك.  •
هنية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة باألخالقيات واالستقالل وتقييم تضارب  ة واللوائح المااللتزام بجميع المعايير واألنظم  قادرة على •

 المصالح واعتباراته. 
 تعتبر فريق اإلدارة التابع للعميل يعمل بنزاهة ومتوافق مع قيمنا المشتركة.  •

 
والقيم المشتركة العالمية التي توجه سلوكنا لقيادة الطريق، كيد  إستراتيجية عمليات المراجعة والتأالتي نحافظ عليها جانبا مهما من    ةعالقتعد ال

والسؤال الذي نطرحه على أنفسنا هو: ما نوع الكيانات   والعمل بنزاهة، والعناية ببعضنا البعض، وتعزيز اإلدماج والتعاون لتحقيق تأثير ملحوظ. 
بيان القدرة على تحمل مخاطر عمليات المراجعة والتأكيد ليكون بمثابة   لإلجابة على هذا السؤال، تم تطوير التي نريد العمل معها كشبكة عالمية؟

ة للمخاطر، وكأساس  يمكن استخدام بيان القدرة على تحمل المخاطر كأداة لتعزيز تشجيع المناقشة الحثيث  األساس للشركة التي نريد المحافظة عليها.
يحدد البيان، كما هو موضح أدناه، نبرة ثقافة المخاطر   مناقشة قرارات قبول واستمرار العمليات ومعارضتها بفعالية وبمصداقية.   يمكن عليه بناء

 ويهدف إلى تعزيز االتساق العالمي في عملية قبول االرتباطات واتخاذ القرارات المتعلقة باستمرارها: 

كيد األساس الذي تقوم عليه أجندتنا التي ترتكز على الغرض، كما تعزز مبادئنا الخاصة  لتأيت على تحمل مخاطر المراجعة وا"تشكل قدرة ديلو
مة والحفاظ  بمبادئ السلوك التجارية، التي تحدد المعايير التي نتمسك بها أنفسنا، أينما كنا نعيش ونعمل في هذا العالم، من أجل بناء أعمال مستدا

 عليها لألجيال الحالية والمقبلة. 

من  ل درجة من المخاطر هو نتيجة طبيعية لممارسة أعمالنا.حم  تفق مع التزامنا بالهدف والعمل من أجل المصلحة العامة، فإننا ندرك أن ت  بما ي 
  جودة أجل تقديم خدمات مراجعة وتأكيد عالية الجودة، فإننا نحدد المخاطر ونديرها بشكل استباقي من خالل عمليات وسياسات وإجراءات مراقبة ال

 التخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع استراتيجيتنا وقيمنا.

الناشئة والمسؤوليات   القضايا  لدينا، وتدرك  المهنيين  المشتركة، وتحترم  تتوافق مع قيمنا  العمالء  إلى الحصول على مجموعة من  نحن نطمح 
ونسعى إلى الحصول على محفظة عمالء ال تتضمن عمالء  هذا   االجتماعية، وتلتزم بتوفير الشفافية ألصحاب المصلحة في نظام التقرير المالي.

غير راغبين يفتقرون إلى النزاهة، أو ينخرطون في أنشطة غير قانونية، أو يتجاهلون مصداقية المحاسبة المالية وإعداد التقارير المالية، أو عمالء  
 ". في وضع وإنشاء ضوابط داخلية كافية وما يرتبط بها من عمليات والمحافظة عليها
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بالنسبة إلى العمليات   توفر إجراءات تقييم مخاطر االرتباط لدينا أساسا لتكييف نهج مراجعة الحسابات للتعامل مع المخاطر التي يتضمنها االرتباط.
رقابة جودة   أكثر خبرة مثل فاحصأو مدير تنفيذي ذات المخاطر العالية، يتم تطبيق إجراءات وقائية إضافية إلدارة المخاطر منها إشراك شريك 

وت   االرتباط تنفيذي  شريك    عيين،  مدير  االرتباطأو  رقابة جودة  فاحص  إلى  باإلضافة  من   ،مراجعة خاص  أعلى  مخاطرها  التى  لالرتباطات 
 بتدقيق اضافي. القيام ب وإشراك خبراء أو الطلب من أحد أعضاء فريق جودة المراجعة العادية، االرتباطات 

نقوم بإجراء تقييم سنوي لتحديد ما إذا كان يجب على الشركة االستمرار في تقديم  ويبدأ تقييم مخاطر العمليات خالل القيام باجراءات قبول العميل.
(، تنظر الشركة فيما إذا كانت ستواصل  باإلضافة إلى ذلك، في حالة تغير الكيان بشكل كبير )على سبيل المثال، تغيير الملكية خدماتها للعمالء.
 العالقة معه أم ال. 

 اختيار فريق االرتباط وخبرته 
ويرأس كل ارتباط عملية مراجعة حسابات شريك  يعد اختيار فريق العمل لكل ارتباط أمرا أساسيا لتطوير عملية مراجعة عالية الجودة وتنفيذها.

يتحمل الشريك المسؤول عن ارتباط المراجعة في نهاية المطاف مسؤولية التأكد من أن   يقدمها/ تقدمها.مسؤول مسؤولية كاملة عن الخدمات التي 
 عملية.  لفريق العمل المعين لكل ارتباط يتمتع بالكفاءات والمهارات المطلوبة الالزمة لك 

 
 النهج الذي يقود الشريك تطبيقه

 اصر الرئيسية لنهج مراجعة الحسابات في ديلويت. يعد النهج الذي يقود الشركاء عملية تطبيقه أحد العن 

الشركاء نقطة البداية   يث يكون التخطيط الذي يقوم بقيادة ، حأو ارتباط مع العمالءواشتراك الشركاء في العمل يجب أن يكون من بداية أي عالقة 
النظا األساسية. المراجعة  ارتباطات عمليات  في  يعملون كشركاء  الذين  الشركاء  لألنظمة  قانون   مية، هم محاسبونإن جميع  وفقا  يون مسجلون 

 . المملكة العربية السعوديةواللوائح ذات العالقة في 

 نقل معرفة وخبرة ديلويت الى المجال 
يتمتعون بمعرفة وخبرة عميقة في المجال. بقيادة الشركاء لدينا ممن   تستفيد شركتنا من متخصصين ومجموعات متخصصة في مجال عملنا 

تكمن  هذه المجموعات المتخصصة فهمها لألسواق والتطورات التي يشهدها المجال، وتقدم هذه المعرفة إلى عمليات مراجعة الحسابات. وتشاركنا  
ألمر بشكل خاص في حاالت عدم اليقين أو التغييرات الكبيرة، كما رأينا مؤخرا أثناء التحدي غير المسبوق الذي تواجهه الشركات  أهمية هذا ا
 . 19- ء كوفيدنتيجة لوبا

 استخدام الخبراء
في   في حين يبقى الشريك المسؤول عن ارتباط المراجعة مسؤوالً عن جميع جوانب االرتباط، هناك حاالت يستخدم فيها فريق االرتباط خبيرا؛

 هذه الحاالت، يقيم فريق العمل على االرتباط ما إذا كان الخبير يتمتع بالكفاءة والقدرات والموضوعية الالزمة. 

لى االرتباط  وعند تقييم ما إذا كان عمل الخبير يسهم في كفاية أدلة مراجعة الحسابات ومالءمتها دعما للمعلومات المالية أم ال، يأخذ فريق العمل ع
 األمور التالية باالعتبار:

 بيانات المصدر المستخدمة.  •
 لفترة السابقة. المستخدمة في ااالفتراضات واألساليب المستخدمة، ومدى اتساقها، مدى مالئمتها، مع تلك  •
 نتائج عمل الخبير في ضوء المعرفة الشاملة لفريق العمل على االرتباط باألعمال ونتائج إجراءات مراجعة الحسابات الخاصة به.  •
 

 اختيار فريق عمل مناسب هو أساس لجودة المراجعة 
 فريق العمل لإلرتباط:   أعضاءعدد من االعتبارات عند اختيار   أخذ يتم الرتباط، اعند تجميع فريق 

 . حجم أعمال المنشأة ومستوى التعقيد فيها •
 المستخدم في إعداد القوائم المالية  المطبقإطار التقرير المالي  •
 . اعتبارات االستقالل القابلة للتطبيق •
 . في المصالح أي تضارب  احتمالية  •
 . الفنيين، بما في ذلك مؤهالتهم في المجال المطلوبمؤهالت وخبرات الموظفين  •
 . توفر الموظفين لاللتزام بالفترة الزمنية الالزمة لالرتباط •
 .محفظة العمالء والمسؤوليات األخرى للموظفين المهنيين •
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 أداء األعمال باستخدام السلوك الصحيح والتركيز على الجودة
االمتثال بالمعايير واللوائح والمتطلبات النظامية أمر أساسي لمهنة المراجعة، فإن الجودة الرائدة للمهنة  رغم أن   الجودة ال تتعلق باالمتثال فحسب.

نحن ملتزمون بغرس ثقافة الجودة والتميز في ديلويت، بدءا من الشركاء ذوي الخبرات الطويلة ووصوال إلى الموظفين  تتطلب المزيد من الجهد.
 توفر برامج جودة المراجعة االستراتيجية بيئة تسمح لجميع موظفينا بالتفوق.  ي نتواجد بها. الجدد، وعبر جميع المناطق الت 

كما نعمل أيضا على إنشاء بيئات   ينعكس ذلك في جوانب عديدة من منهجيتنا وإجراءاتنا وتدريبنا. مين.د باستمرار على أهمية دورنا كمقّي ونحن نؤك
في وثائق مراجعة الحسابات وعند تقديم التقارير للمكلفين بالحوكمة، فإننا  " في تحديد المشاكل وحلها.عمل لمراجعة الحسابات تتبع نهج "التصميم

نقوم بمناقشات حول مجاالت األحكام والتقديرات المهنية الهامة لكي نوضح كيف مارسنا الشك المهني ونوضح التحديات التي واجهناها حتى  
 توصلنا إلى استنتاجاتنا. 

ن من جميع أنحاء الشركة وأحيانا من شبكة ديلويت ممن فرق المشاركة مختصي المتزايدة التعقيد ألعمال عمالئنا، غالبا ما تضم    نظرا للطبيعة 
وهذا يوضح لنا كيف نمارس حكمنا  لديهم خبرة في مجاالت مثل عمليات التقييم والضرائب والخدمات االكتوارية والتحليل وتكنولوجيا المعلومات.

 ما في ديلويت إلى مجال مراجعة الحسابات وخبرتنا الجماعية في المراجعة.  ونجلب أفضل 

 منهجية وأدوات مراجعة الحسابات 
ا ألعمال العميل ومخاطرها، ونطبقه في تصميم عمليات المراجعة التي سنقوم بها وتنفيذها ن تتطلب منهجيتنا في مراجعة الحسابات أن نطور فهم

ومنصة ليفيا   Engagement Monitoring System (EMS)منهجية المراجعة لدينا هي: نظام رقابة االرتباط   إن أحدث أنظمة برامج  لكل عميل.

(Levvia المصممة لعمليات المراجعة الصغيرة جدا. إن هذه األنظمة تساعدنا في التخطيط الشامل وتنفيذ العمليات والتوثيق ومراجعة عملنا وفقًا )  

( التابع لالتحاد الدولي للمحاسبين، اضافة اللى االلتزامات  IAASBادرة عن مجلس معايير المراجعة والتأكيد الدولية )للمعايير الدولية للمراجعة الص

بها. المعمول  المهنية والتنظيمية والقانونية  بالشبكة وااللتزامات  نهج ديلويت لمراجعة الحسابات بشكل متسق   المتعلقة  تنفيذ  تعزز عملية  وهي 
ر آخر لتوجيه، وتقديم المساعدات، وقيادة الفكر التي تم تطويرها عالميا ومحليا في محاولة لتعزيز الجودة واالتساق في جميع وتعمل بمثابة مصد

 عمليات المراجعة لدينا. 

 المشورة 
العمل على االرتباطات لدينا على  ، إال أننا نشجع فرق  التي يعمل عليهارغم أن كل شريك مخول باتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة باالرتباطات  

أخذ المشورة في أي وقت عندما يحتاجون إلى معلومات إضافية أو أراء أو معرفة متخصصة بشأن مسائل المحاسبة أو المراجعة أو المسائل  
 القانونية أو التنظيمية أو األخالقية أو غيرها. 

دة، وهي راسخة في ديلويت حيث يتم تشجيع الشركاء على أخذ المشورة بشكل  إن ثقافة أخذ المشورة هي جزء ال يتجزأ من عملية مراجعة الجو
متكرر وفي وقت مبكر مع نظرائهم، والخبراء المعنيين بالموضوع، والمتخصصين الفنيين من جميع أنحاء الشركة وحتى دوليا ضمن شبكة  

 ديلويت. 

  تحقيق أفضل ما لدى ديلويت في ارتباطات العمل

 تنا على اإلجابة على األسئلة المعقدة. يعزز هذا النهج قدر
ه، تهدف سياستنا التشاورية إلى تقديم ضمان معقول بأن يتم التوصل إلى توافق بين الشريك والفريق الذي يطلب المشورة والذي يتم أخذ مشورت 

 وأن تكون استنتاجات المشاورات موثقة ومفهومة وأن يتم تنفيذها.
(  ARL( وقائد مخاطر التدقيق )RRL( وقائد المخاطر والسمعة )NPPDمن قبل مدير الممارسات المهنية الوطنية )شركاء وموظفي التدقيق  اليتم دعم  

 بي المتطلبات ويحقق المشورة. وهذا النهج يل .وفرقهم

لنسبة للقضايا المعقدة أو تلك وبا لتسهيل عملية التشاور الفني، لدينا منظومة للمشورة بخصوص المعايير الدولية للتقرير المالي ومعايير المراجعة،
دة  التي قد يكون لها تأثير عالمي أو لها تأثير على نطاق واسع، يتم رفع مستوى المشاورات إلى مراكز التميز العالمية بما في ذلك مركز جو 

 لية. يتم أيضا االحتفاظ بسجالت ومستندات للمشاورات التي تمت بحيث تساعدنا التكنولوجيا في هذه العم المراجعة.
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 المحاسبة   -الخبرة الفنية 

وهي مجموعة من المتخصصين في المحاسبة والمكرسين   فريق ديلويت الفني للمعايير الدولية للتقرير المالييوجد فريق من المتخصصين يسمى  
هذا ويتمتع الفريق بإمكانية   لتقديم الدعم لفرق ارتباطات المراجعة في مسائل إعداد التقارير المالية، من خالل عملية تقديم مشورة رسمية وموثقة.

 الوصول إلى الخبرات العالمية في مراكز التميز التابعة لديلويت. 
 

 مراجعة الحسابات  -ية الخبرة الفن

جودة المراجعة ومصادر المخاطر وخبراء مراجعة الحسابات على جودة المراجعة وإدارة المخاطر، بما في ذلك توفير الدعم المباشر  ز  ترك
لهم مع الممارسين يقوم الفريق بدعم وتعزيز أهمية جودة المراجعة من خالل عم والمشورة لشركاء وفرق العمل في ما يتعلق بارتباطات المراجعة.

 والتواصل المستمر. 

جودة المراجعة وصوال الى المركز اإلقليمي للتميز في   فريق وعند الحاجة لمستوى أعلى من الخبرة، قد يقومون بإحالة األمر ألخذ المشورة من 
 جودة المراجعة. 

 االختالفات في الرأي

وعندما تنشأ هذه األمور، سواء بين أعضاء   يمكن أن يؤدي إلى اختالفات في الرأي.تتطلب مراجعة الحسابات من المهنيين ممارسة الحكم، مما  
يتم تطبيق سياسات وإجراءات لحل ذلك. بين أعضاء فريق العمل والخبراء االستشاريين،  أو  العمل  التصعيد لحل   فريق  تشمل هذه اجراءات 

 االختالفات ومتطلبات لتوثيق النتائج. 

 لالرتباطات وأمنها توثيق المستندات  
السنوات القليلة الماضية، استثمرنا موارد كبيرة لتحقيق المعيار الدولي على مدى  وعليه قمناديلويت.إن الحفاظ على سرية العمالء أمر بالغ األهمية بالنسبة إلى  

 . ISO27001إلدارة أمن المعلومات، 

 

 تكنولوجيا المعلومات السرية والخصوصية وأمن  
السرية أمر أساسي الحفاظ على  بالعمالء والمعلومات األخرى ذات الصلة، وخاصة   إن أهمية  المتعلقة  تكنولوجيا المعلومات  أنظمة  من خالل 

، ومنع أي ممارسات غير  إن نهجنا في التشفير يتم التأكيد عليها باستمرار لموظفينا. إن كان ذلك مادياً أو رقمياً،المعلومات الخاصة والشخصية، 
 أخالقية، وسياسة عدم ترك أوراق على المكتب، ومنع تسرب البيانات، وكل جوانب األمن تشكل أساسا لهذا االلتزام. 
المعلومات السرية الموجودة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالشركة، كما يتم تعليم م مر ويتم  الشركة بشكل مست  وظفيتتطلب سياساتنا تشفير كل 

 تذكيرهم بشكل متكرر بضرورة توخي أقصى درجات العناية بهذه المعلومات، سواء شفهيا أو في نسخة مطبوعة أو في شكل إلكتروني. 

 البيانات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة لدى موظفينا أحد المجاالت الرئيسية التي نركز عليها.  ال يزال تقليل حجمو

اخلي لإلدارة التي يتم  من أجل قياس فعالية ما نقوم به محليا، نقوم بإجراء اختبار اختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا باإلضافة إلى إجراءات الفحص الد

 . ISO27001تنفيذها كجزء من التزامنا المستمر بالمعيار 
 شبكة، يطلب من موظفينا تقديم اقرار إلكتروني سنوي يؤكد فهمهم وامتثالهم بالسياسات.ولزيادة التأكيد على أهمية هذه السياسات بالنسبة للشركة وال 

لتحديد المعلومات  تكنولوجيا  االمتثال ألمن  من  للتأكد  سنوية  فحص  بزيارات  وتقوم  بالسرية  وتلتزم  ديلويت  شبكة  تحافظ  ذلك،  إلى   باإلضافة 
 قا للمعايير العالمية. مستويات االمتثال لسياسات الشركة التي يتم قياسها وف

 

 االستجابة للحوادث 
ي  لقد أنشأنا عمليات وفريق من الخبراء على استعداد تام لتقديم خبراتهم، وليكونوا أعضاء في فريق مخصص لالستجابة للحوادث لضمان أنه  ف 

ن شركتنا من االستجابة بسرعة  حالة حدوث تسرب غير مصرح به محتمل لمعلومات سرية، مهما كان سبب ذلك أو أي تعرض للخطر، ستتمك
 عالية للحد من أي عواقب قد تصيب جميع المعنيين ولتلبية المتطلبات التنظيمية. 

الية، في هذه الفترة من عدم اليقين المستمر، يتعين على جميع أصحاب المصلحة في نظام التقارير المالية بما في ذلك الحكومات، والمؤسسات الم
ويشمل ذلك  وإدارات المؤسسات، وأولئك المكلفين بالحوكمة، ومراجعي الحسابات، والمستثمرين( أن يمارسوا قدرا كبيرا من التقديرات واألحكام.

م من وعلى الرغ الوعي بمخاطر االحتيال المتزايدة، ووجود   عوامل مخاطر جديدة أو مختلفة، والتغيرات المحتملة في بيئات المراقبة الداخلية.
قع درجة أعلى  أن أطر المحاسبة القائمة تتضمن أحكاما تتعلق بعدم اليقين، ينبغي أن يستمر مستعملو البيانات المالية ومنظمو البيانات المالية في تو

من التقلب في السوق وفي االقتصاد في االجل القريب. 

 برنامج المعلومات السرية 
برنامج المعلومات السرية الخاص بارتباطات العمل لدينا لحماية المعلومات السرية و/أو الخاصة أيضا التي سيتم التعامل معها عند تم تحسين  
 تنفيذها. 
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واألفراد  العمليات  خالل  من  المراجعة  في  التميز  تحقيق 

 والتحول التكنولوجي 
إدخال   على  ديلويت  تعمل  ديلويت،  طريقة  صميم  بفضل  في  االبتكار 

األتمتة التي تعمل على    : من خالل هامليات المراجعة لدي طريقة تنفيذ ع
تحسين المهام الروتينية، وعمليات التحليل التي توفر رؤية أعمق وأكثر  

االكتشاف البشري وحل    الذكاء االصطناعي الذي يعزز تبصر للبيانات، و
ة عمليات المراجعة  نتيجة لذلك، فإننا نعمل على تحسين جود  المشاكل.

للمواهب لموظفينا   ثراء  نعمل على خلق تجربة أكثر  نقدمها، كما  التي 
الشفافية   توفر مزيدا من  تجربة مراجعة رقمية مبسطة،  العمالء  ومنح 

 ورؤية أعمق. 

إن اإلبداع وتمكين التكنولوجيا هي جوهر التوقعات لبيئة األعمال سريعة  
اليوم التوقعالتطور  وهذه  المراجعة.  ات ،  مهنة  على  بيئة   تنطبق  إن 

ديناميكية،   األعمال المراجعة  عملية  تكون  أن  تتطلب  اليوم  المعقدة 
هناك طلب للحصول على معلومات مناسبة   ومتعددة األبعاد، ومتعمقة.

في وقت سريع، ونحن بحاجة إلى تطوير عمليات المراجعة الخاصة بنا  
التي   الكيانات  نشاطها  مع  في  ابتكار  الحداث  حساباتها  بمراجعة  نقوم 

تقدم   وعملياتها. المتطورة،  التقنيات والبيانات  ومن خالل االستفادة من 
خدمات المراجعة والتأكيد معلومات معمقة أكثر تجعل منها أكثر اتساقا  

بروشفافية وذات قيمة أك

تقنيات  تقدم ديلويت أفضل الخبرات والممارسات وال صحاب المصالح.أل
 العالمية المستوى من خالل مؤسسة عالمية لتحقيق تأثير يفوق التوقعات.

الحسابات في ديلويت السعودية على تحسين اإلجراءات    يعمل مراجعو
اال خالل  على من  تعتمد  التي  التحليل  عمليات  من  أكبر  بشكل    ستفادة 

المعرفي  التقنيات  إلى  باإلضافة  الذكاء  البيانات،  مثل  أخرى  وتقنيات  ة 
ويعود ذلك جزئيا إلى زيادة األتمتة والفعالية التي توفرها   االصطناعي.

مواكبة   في  السعودية  ديلويت  تستمر  أن  يجب  ولكن  التقنيات،  هذه 
بمراجعة   نقوم  التي  الكيانات  تستخدمها  التي  التكنولوجية  التطورات 

  حسابتها.

الجديدة واألفكار  إن ديلويت م التقنيات  باستمرار االستثمار في  لتزمة 
إلى   وقيمة  معمقة  ومعلومات  محسنة  جودة  تقديم  تتيح  التي  المتنوعة 

إن منصات المراجعة العالمية الشاملة مثل منصة   عمالئنا واألسواق.
(  Deloitte Levvia( وديلويت ليفيا )Deloitte Omniaديلويت أمنية )

بتق التزامنا  للعمليات  تثبت  الجودة  عالية  رقمية  مراجعة  عمليات  ديم 
التعقيد. ومستويات  أحجام  شاملة   لجميع  منصة  هي  أمنية  ديلويت  إن 

لتنفيذ عمليات المراجعة تعتمد على تقنية التخزين السحابي وتستهدف  
سوق  ال ارتباطات المراجعة الكبيرة بما في ذلك الشركات المدرجة في  

ليفيا تجربة مراجعة رقمية مبسطة ومناسبة    ، بينما تقدم ديلويتماليال
ير المستمر لكال المنصتين وسوف يستمر التطو لكيانات خاصة مختارة.

العديدة  وتعزيز السنوات  مدى  على  أوسع  نطاق  على  ونشرهما  هما 
وعمليات   المقبلة. للبيانات  مبتكرا  عالميا  حال  أيضا  ديلويت  صممت 

ملة من تمكين تقنيات االبتكار التحليل، كما تم توصيل مجموعتنا المتكا
قامت ديلويت السعودية بتطبيق   ين السحابي.ها متصلة بتقنيات التخزكل

( ومنصة ليفيا، وجاري العمل على تقييم    EMSنظام إدارة االرتباطات )

امكانية تطبيق منصة أمنية. 

 

 المستقبل هو اليوم  –المراجعة والتأكيد 
ذي تبدأ فيه خدمات  التوقعات هي المكان الهنا في ديلويت، فإن تلبية  

  كيد.المراجعة والتأ

وتقديم   العامة،  المصلحة  وخدمة  بالنزاهة،  موظفينا  التزام  إن 
أهمية   األكثر  المجاالت  مع  التعامل  في  الجودة  عالية  ضمانات 

  بالنسبة ألصحاب المصلحة، يشكل جوهر كل ما نقوم به.

ار على الوفاء بهذا االلتزام  نحن رائدون في الجودة وسنعمل باستمر
 من خالل التركيز على التميز بين األفراد والعمليات والتكنولوجيا.

ويساعدنا كل عنصر من هذه المكونات األساسية في تقديم رؤيتنا 
لمستقبل أفضل، األمر الذي يخلق تأثيرا ال يلبي التوقعات فحسب  

  بل ويتجاوز كل التوقعات.

هذا؟ يبدو  مست  كيف  والتأكيد،  تطوير  المراجعة  عمليات  في  مر 
والتقنيات   الفعالة  والعمليات  النيرة  العقول  عالمية  الواالستفادة من 

خبرتنا  من  االستفادة  مع  العالمية  مؤسستنا  خالل  من  المستوى 
خدمات   حيث  .العريقة وبطريقة  نقدم  فعالة  بطريقة  الجودة  عالية 

القيمة من خالل التركيز على  تدعم النزاهة، وبناء الثقة، وتعزيز  
  ما يهم حقا.

في   الشبكة  عبر  مهما  تحوال  والتاكيد  المراجعة  في  التحول  يعد 
 طريقة عمل موظفي ديلويت ويشمل: 

توحيد   ديلويت:  طريقة 
التي   المراجعة  عمليات 
التقنيات   مجموعة  تدعمها 

 العالمية لدينا

المراجعة   جودة  مراقبة 
 باستمرار وفي كل المراحل 

للمواهب   محسن  نموذج 
والمكافآت   التعليم  يشمل 
التميز   ومراكز  والتقدير 

 ومراكز التسليم 

التقنية   لحلول  سلس  نشر 
 لالستجابة للبيئات المتغيرة
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تم تبنيها أو هي قيد التنفيذ من قبل موظفي ديلويت    إن إحدى مبادرات االبتكار العالمية وحلول التخزين السحابي التي تم طرحها مؤخرا والتي
 السعودية، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي: 

 
 . ومشاركة المعلومات ومتابعة سير العملالتواصل عبر اإلنترنت  – ( Deloitte Connect) ديلويت كونيكت  •

يحلل كمية هائلة من المعلومات المالية ويرتبها لتمكين اجراء عمليات تقييم للمخاطر المستندة إلى البيانات إلفصاحات    -  تحليل اإلفصاحات •
 العمالء وخطابات مالحظات منتظمة بشكل أكثر شمولية. 

 . جهزة محمولة القيام بجرد المخزون من خالل أ –  جرد األصول •
 . اإلدارة اآللية لعملية تأكيد المراجعة  –التأكيدات الرقمية  •
 . يعمل بمثابة نقطة انطالق واحدة لبدء عمليات إدارة االرتباطات – (MATكيد ) إدارة ارتباطات المراجعة والتأ •

 . تحليل االرتباط المتطور  –  الكشفية التحليالت •
 . التفاعل مع مراكز التسليم ودعم عمليات تقييم المخاطر الموجهة –  المراجعة عبر اإلنترنت •
( لفهم المعامالت بشكل أكبر ودعم إجراءات  GRAتستخدم مع نماذج لعمليات تقييم مخاطر موجهة )  - (  DWWتحليالت طريقة عمل ديلويت ) •

 . تقييم المخاطر المستندة إلى الحقائق
 أداة تدعم تقييم وتصميم وتطبيق واختبار الضوابط اآللية.  وهي (: ACTTأداة اختبار الضوابط اآللية ) •

• ACL - هي أداة استجواب الملفات المستخدمة إلجراء استعالم إلكتروني للبيانات واستخراجها وتحليلها . 

لعميل، مما يمكننا من ا  دى ل  تحتوي على عمليات تحليل تم اعدادها مسبقا استنادا إلى بيانات دفتر االستناد العام وميزان المراجعة   - سبكترم  •
 . عرض بيانات العمالء وتحليلها مما يسمح لنا باكتشاف األنماط واالتجاهات المالية بسرعة 

تنفيذ Jetهذه أداة اختبار دفاتر اليومية )  -(  Spark for Journalsأداة اختبار دفاتر اليومية ) • ( تم تصميمها من البداية إلى النهاية بهدف 

 . ختبار دفاتر اليوميةعمليات تحليل مرئية إل
 

  مراجعة الحسابات في أوقات عصيبة
األزمة   إلى  19-في السنوات األخيرة، شهد العالم فترة من التحديات غير العادية وعدم اليقين، من التغيرات االجتماعية التي أحدثها وباء كوفيد 

هذه الفترة،  المهنة، وطوال  علىفي التغيير لقد جلبت هذه التحوالت الكبرى سرعة غير مسبوقة  اإلنسانية التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا.
في األوقات التي تتسم بالتعقيد العالمي وعدم اليقين االقتصادي، فإن الحاجة إلى خدمات   أعطت شركة ديلويت األولوية لسالمة وصحة موظفيها.

واآلن أكثر من أي وقت مضى، يتطلع المستثمرون وأصحاب المصلحة إلى   ألهمية.ا و أمر بالغمراجعة حسابات وخدمات تأكيد عالية الجودة ه
 . المالية سوق لوالموضوعية إلى أمراجعي الحسابات من أجل جلب الثقة 

والنزاهة واالستقالل والشفافية،  على الرغم من التحديات الفريدة التي تواجه البيئة الحالية، لم تهتز ديلويت السعودية ولم تخل بالتزامها باألخالقيات  
 نحن ندرك أهمية الحفاظ على مسؤولياتنا المهنية ودورنا في غرس الثقة في نظام التقرير المالي االقتصادي. وكل ذلك مع خدمة المصلحة العامة. 

 نحن نعمل باستمرار على تعزيز المبادئ التالية مع المهنيين لدينا في خدمات المراجعة والتأكيد: 

 . سة الشك المهني والعناية المهنية الواجبة ممار •
 . تقييم نوعية أدلة مراجعة الحسابات التي تم الحصول عليها تقييما ناقدا وما إذا كان من الكافي والمالئم معالجة المخاطر •
 . إصدار أحكام مهنية مدعومة بأسباب جيدة ووثائق واضحة  •
 . تعزيز ثقافة التشاور •
 .ساندة بعضنا البعضتواصل والقيام بمالالبقاء على  •
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الشركا  قيام  أهمية  وتؤكد  الحالية  اليقين  أوجه عدم  تدرك  التي  التنظيمية  الجهات  الصادرة عن  والتوجيهات  العامة  بالبيانات  ديلويت  ت  ترحب 
وهناك فائدة عامة تنتج من زيادة الشفافية من مختلف أصحاب المصلحة في نظام التقرير المالي، مما يزيد من  الجودة.بإفصاحات تطلعية عالية  

ويشمل ذلك توفير المزيد من الوضوح بشأن مسؤوليات اإلدارة ولجان المراجعة والشركات ومراجعي الحسابات والجهات   الوعي بهذه القضايا.
  اآلخرين.التنظيمية وأصحاب المصلحة 

يذ وما زالت المعايير المهنية، وسياسات ديلويت والتوجيهات، واالستشارات القوية والشبكات المتخصصة، واالجتهاد الثابت تشكل األساس لتنف
ورشيقة لمختلف أشكال  فقد سمحت تكنولوجيا ديلويت والبنية األساسية العالمية باستجابة سريعة   ديلويت لعمليات مراجعة الحسابات العالية الجودة.

تواصل ديلويت توش توهماتسو المحدودة تزويد الشركات بموارد وإرشادات ذات صلة   انقطاع العمل، بما في ذلك التحول إلى العمل عن بعد.
 رة التاريخية الصعبة. وقد أتاحت لنا هذه الردود مواصلة تعزيز تنفيذ نهج ديلويت لمراجعة الحسابات طوال هذه الفت  عالمية وقابلة للتكيف محليا.

المتغيرة    وقد أدى تحول عملية إنجاز مراجعة الحسابات في بيئة عمل تتسم بقدر متزايد من الديناميكية إلى استجابة ديلويت لالحتياجات والمتطلبات 
بالعمل من خالل التواجد    ويشمل ذلك تحدي أساليب العمل التقليدية ودعم موظفيها في بيئة عمل هجينة تسمح لهم بسرعة في مجال المواهب.
 الفعلي او العمل عن بعد . 

ومن خالل المضي قدما، ستواصل ديلويت السعودية تركيز جهودها وتوفير تجربة مراجعة متسقة على نحو يحتضن التوقعات المتطورة للكيانات  
 التي نقوم بمراجعتها ولموظفينا. 

 

 ( MDMت )نموذج أعمال متعدد االختصاصا

يعد نموذج األعمال القوي متعدد االختصاصات في ديلويت، الذي يتألف من ممارسات المراجعة واالستشارات والضرائب، عامال مهما في  
والممارسين وبين يربط هذا النموذج الفريد بشكل هادف بين مجموعة ديلويت الكبيرة من المحترفين   أداء عمليات المراجعة العالية الجودة.

الحسابات بصورة متزايدة أعمال    ويستخدم مراجعو عمق يضم الخبرة والمهارات والتخصصات لتقديم رؤى أكثر قوة وخدمات عالية الجودة.
همية من أي  كان هذا أكثر أ االخصائيين في عدد من المجاالت، بما في ذلك المساعدة في تقييمهم للتقديرات المحاسبية وقياسات القيمة العادلة.

وما ترتب على ذلك من عوامل االقتصاد    19-كانت القوائم المالية للشركات مطلوبة لتعكس الشكوك التي قدمتها جائحة كوفيد وقت مضى، حيث  

ات  وعالوة على ذلك، من المتوقع أن يزيد نطاق التقرير للشركات بسرعة في المستقبل القريب حيث ستظل القوائم المالية واالفصاح الكلي.
فضال   عن البيانات الخاصة بالشركات أكثر تعقيدا بسبب اعتبارات الحوكمة البيئية واالجتماعية والحوكمة الجديدة ومجاالت التركيز األخرى.

عن ذلك، ومع انتشار استخدام البيانات الضخمة بما يتماشى مع التطورات الرقمية األخرى، فإن الطلب على محللي البيانات ومتخصصي  
 جيا المعلومات سوف يزيد وفقا لذلك.  تتضمن مزايا النموذج ما يلي: تكنولو

ة أو عن موضوع معين )مثل المناخ والحوكمة واستراتيجية الشركات، وما إلى ذلك( من خالل  كانية تطوير رؤى حول قطاعات معين إم •
 عمليات المراجعة.  وجهات نظر متعددة، األمر الذي يعزز فهم المراجعين لمخاطر األعمال المرتبطة بإجراء 

وهذا يعزز من جودة مراجعة   الوصول الفوري إلى الموارد المتخصصة في االقسام األخرى من قبل موظفي قسم المراجعة والتاكيد. •
الحسابات ألن مراجعي الحسابات يستطيعون االستفادة من معارف وخبرات االستشاريين الذين يتمتعون بمهارات في مواضيع تتجاوز  

 عة الحسابات والتأكيد. حدود مراج
 تساعد المؤسسة المتنوعة في جذب المواهب المتميزة واالحتفاظ بها.  •
  توفر رأس المال الفكري داخل الشبكة لالبتكار في عمليات المراجعة والتقنيات. •
يوفر النموذج لدى ديلويت حماية ضد تقلبات السوق التي   وبذلك تنمو أقسام من األعمال بمعدالت مختلفة خالل فترات زمنية مختلفة عبر األسواق. •

جودة  واإلبداع ممكنة، حتى خالل الضغوط المالية على  التشكل أهمية كبرى لقدرة الشبكة على البقاء في األمد البعيد، ويجعل االستثمارات الكبيرة في  

 أعمال المراجعة. 

تنفيذ  بيد أن ديلويت تعترف باحتماالت وتصور تضارب المصالح،   تتبنى سياسات وأنظمة استقالل قوية للمساعدة في ضمان  بالتالي  وهي 
في بعض المجاالت، تكون سياسات ديلويت أكثر صرامة من المعايير أو   استراتيجية ديلويت بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والمهنية.

  القوانين أو اللوائح المهنية التي تتطلبها.
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2التقارير البيئية واالجتماعية والحوكمة
  

ويدعو   األعمال بسرعة ومرونة طويلة األجل وترتبط القدرة على خلق قيمة دائمة ارتباطا مباشرا بالمواءمة مع قيم المجتمع وتوقعاته.تتغير أسس  
رؤية حول الكيفية التي سوف تبني بها أي مؤسسة ما قيمة المؤسسة وتحميها المشاركون في السوق والمساهمون األوسع نطاقا إلى المزيد من ال

ة واالجتماعية والحوكمة وتبعيات نموذج العمل واالستراتيجية  ي وتعززها بمرور الوقت، ويطالبون بشكل خاص بتعزيز الشفافية حول التأثيرات البيئ 
  التي تتبناها الشركة.

بدمج االعتبارات المتعلقة بالمناخ وغيرها من االعتبارات البيئية واالجتماعية والحوكمة في سياسات وإجراءات  هناك اهتمام متزايد للشركات  
واالجتماعي  البيئية  المعلومات  من  وغيرها  بالمناخ  المتعلقة  المعلومات  على  والحوكمة  والعمليات  األنظمة  نضج  وتعزيز  الداخلية،  ة  الرقابة 

دمج اعتبارات االستدامة البيئية واالجتماعية واإلدارية  ( نحو  دارة مجالس االالمراجعة ولفين بالحوكمة )مثل لجان  ويتحرك أولئك المك والحوكمة. 
  في مسؤولياتهم اإلشرافية على إدارة أي مؤسسة، وجاهزية تقاريرها، وتنفيذ العمليات والضوابط لجمع البيانات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Global Impactلمزيد من المعلومات حول تماشي ديلويت مع المسائل البيئية واالجتماعية والحوكمة، يرجى الرجوع إلى تقرير التأثير العالمي لديلويت )2-

Report). 
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المتزايد، يتغير المشهد الذي يقدم التقارير بسرعة لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة، مع وضع المعايير المقترحة من خالل  واستجابة للطلب  
والواقع أن التطورات في وضع المعايير ووضع القواعد ال تهدف إلى   مجلس المعايير الدولية لالستدامة ووضع القواعد في مختلف أنحاء العالم.

أن المعلومات في التقارير المالية والمعلومات الواردة في  ايضا  ح  توض  بل مية األساسية فحسب،  التساق في إعداد التقارير العالخلق الشفافية وا
 تقارير االستدامة تشكل مدخالت أساسية في تعريف أصحاب المصلحة بقيمة الكيان.

قة بشأن نوعية المعلومات التي يتم االفصاح عنها، والتي يمكن تحقيقها من هذه المعلومات وتدقيقها، تزداد الحاجة إلى الث على تركيز الومع زيادة 
على المعلومات البيئية واالجتماعية    اتوتعتقد ديلويت أن هناك فائدة في التأكيد على المعلومات البيئية واالجتماعية والحوكمة.  ات خالل التأكيد
باإلضافة     داقية والنزاهة هي صفات تقدر تقديرا أكبر لدى مقدمي خدمات التأكيد.فالموضوعية والمص لمراجعة. ا  اتشرك  اتقدمهالتي  والحوكمة  

  إلى االستقالل، والتشكيك المهني، وااللتزام بالجودة، والتدريب المناسب الذي ال يقل أهمية عن ذلك.

 

تنفيذ عمليات مراجعة   الحسابات العالية الجودة التي تولي االهتمام المناسب للمخاطر  فيما يلي اإلجراءات المحددة التي تقوم بها ديلويت لدعم 
 والفرص المتعلقة بالمناخ: 

تثقيف المهنيين في ديلويت حول تغير المناخ وتأثير ذلك على كيانات مراجعة الحسابات من خالل نشر مواد مثل منهاج التعلم المناخي   •
 خ كجزء من المراجعة. والتوجيهات ذات الصلة لدراسة المسائل المتعلقة بالمنا

ع  المشاركة في المناقشات العالمية لنكون استباقيين في دعم معايير االستدامة العالمية، ومن خالل تيسير عمل الهيئات الخمس المعنية بوض •
مختلف   في  بنشاط  والمشاركة  المناخ  المالي عن  للتقرير  الدولية  المعايير  في عمل مؤسسة  والمساهمة  االستدامة  تقارير  المعايير إلعداد 

 .   2021ت العالمية مثل المنتدى االقتصادي العالمي ومؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ لعام  المنصا

ح  تدعم ديلويت استمرار تعاون جميع المشاركين في نظام التقرير المالي، والعمل معا على وضع وتنفيذ معايير مشتركة للقيام بقياس واالفصا 
  ة والحوكمة.والتأكيد على  المعلومات البيئية واالجتماعي 

، وهي استراتيجية  WorldClimateاستراتيجية      Deloitteوعالوة على ذلك، ولمساعدة العالم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، أطلقت شركة  

 ارات المناخية المسؤولة داخل شبكة ديلويت وخارجها. تهدف إلى قيادة الخي 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/world-climate.html
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 التطوير المهني وإدارة األداء
إن ثقافة ديلويت القائمة على التميز وتصميم برامج التعلم تضع موظفينا  

إن موظفي ديلويت خبراء من الناحية الفنية وبأعلى مستوى   في المقدمة. 

الموضوعية ويطبقون األخالقيات والنزاهة ويمارسون الشكوك المهنية و

والتزام. بشغف  خبراتهم  ويمارسون  المهنية  نعمل   األحكام  ونحن 

باستمرار على تعزيز المهارات والمعرفة والخبرة التي نتمتع بها لتجاوز 

 التوقعات وتحقيق تأثير هام.

الممارسين  وتطوير  لها  مثيل  ال  موهبة  تجربة  بتقديم  ديلويت  تلتزم 

ب  أي تطوير وتعزيز مهنهم من خالل خلق  الحياة،  يئة تعلم تدوم مدى 

التي   المرنة  الوظيفية  والخيارات  والمهارات  الحسابات  مراجعة  تعليم 

 تروق لمراجعي الحسابات في الحاضر والمستقبل.

يقدم المهنيون في ديلويت خبرات متنوعة ومعرفة ومهارة تعزز القدرات  

وتتحد  المراجعة. كمؤسسة في تقديم أعلى مستويات الجودة في عمليات  

لتحسين  المخصصة  العمل  اثناء  التدريب  ببرامج  التزامها  في  ديلويت 

 التنوع ورأس المال واإلدماج واالبتكار.

لألعمال   الفعالة  واإلدارة  التشغيلي،  االنضباط  فإن  ذلك،  عن  فضال 

المعروفة باسم   مراجعةالالتجارية، وتطوير نهج فريد إلجراء عمليات  

فر األساس اللتزام ديلويت بتحقيق االتساق العالمي "طريق ديلويت"، يو

  في عمليات المراجعة التي نقوم بها.

وتكافىء  لتفتخر  والتأكيد  المراجعة  أعمال  دفع  على  ديلويت  تعمل 

 موظفيها، كما تقوم باستثمارات مستمرة في المستقبل المهني للموظفين.
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 مبادرات التعلم والتطوير 
 ن.النهج المتطور تقنيا الذي تبنته شركة ديلويت في التعامل مع عملية تسليم مراجعة الحسابات يغير من تجربة المراجعة بالنسبة  للممارسي   إن

  ويتم تمكين فرق المراجعة بواسطة أدوات وتقنيات متقدمة واستخدام البيانات وعمليات التحليل بشكل أكثر شموال ضمن سير عمل موجه لتنفيذ 
وبالنسبة لموظفي ديلويت، يعني هذا التركيز على كيفية تخطيط االرتباط وتنفيذه وإدارته بشكل متناسق في جميع  مليات مراجعة حسابات شاملة. ع

ل المهارات  على سبيل المثال، تظ كما توفر فرصا لتعزيز مهاراته وكفاءاته التقنية والمهنية. ل.ب أنحاء العالم باستخدام تقنيات وقدرات تتطلع للمستق
، إدارة المشاريع، التفكير الناقد، التواصل، التقدير المهني، وتطبيق  وقت مضى، تحليل البيانات المطورة  التالية على نفس القدر من األهمية كأي

ت، نبني ثقة أكبر  ومع تعزيز القدرات والمهارا مبادئ المحاسبة ومراجعة الحسابات للعمل بشكل اكثر فعالية وتحقيق التزامات عالية الجودة.
  ونصبح أفضل من أي وقت مضى لتقييم المخاطر.

وبة حسب  قامت ديلويت باستثمارات كبيرة في استراتيجيات المواهب والتعلم وحولت منهج المراجعة الفنية لبناء مهارات جديدة وبناء الكفاءة المطل 
  المستوى:

لمراجعة الحسابات العالمية، تم تصميمه للمتعلمين حسب المستوى، باستخدام مجموعة  وفي األساس، لدى ديلويت منهجا فنيا واحدا إلزاميا   •
 متنوعة ديناميكية من الدورات التدريبية المباشرة تحت إشراف مدربين وكذلك الدورات الرقمية حسب الطلب ونشاطات تدريبية أثناء العمل. 

العمالء  • يخدمون  الذي  من جميع موظفينا  توقعات واضحة  القدرات    ولدينا  تحدد  لهم  واضحة  عالمية  ومعايير  وظيفته  مباشرة كل حسب 
  المطلوبة من جميع موظفينا المهنيين لكل مستوى.

 ين الذين يعملون في مراجعة الحسابات لدعم معرفتهم بعملية مراجعة الحسابات وفهمهم لها.أيضا فرصا تعليمية محددة للمختص  أقامت ديلويت 

  توسيع نطاق التعلم في مجال خدمات التأكيد لدينا لتلبية احتياجات األعمال الناشئة. باإلضافة إلى ذلك، يتم 

معايير  يهدف برنامج التطوير المهني في ديلويت السعودية إلى مساعدة الشركاء والمهنيين على المحافظة على كفاءتهم المهنية وتعزيزها، وتحقيق  
لتكملة التطور الوظيفي، تقدم   لتزام بمتطلبات التعليم المهني المستمر في منطقة الشرق األوسط.جودة ثابتة في تنفيذ عمليات المراجعة لضمان اال

تط  برامج  السعودية  يتوافق مع منهج ديلويت    وير مهنية مستمرة رسمية في موضوعات ديلويت  بما  المجال  توهماتساند  في  المحدودة  توش  و 
  كيد.لخدمات المراجعة والتأ
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 مثل: من الطرق يتم اتباع منحى تعلم متنوع، باستخدام مجموعة 

 مباشر تحت اشراف مدرب / معلم، •
 عن بعد تحت اشراف مدرب / معلم، •
 دراسة ذاتية، •
 التعلم الرقمي )أي برامج التعلم اإللكتروني(، لكل من موضوعات المهارات الفنية والعامة، المتوفرة من خالل:  •

 (SABA Cloudسابا كالود ) ✓

( يوفر عددا كبيرا من الدورات التدريبية حول مواضيع المهارات السهلة للمساعدة في التطوير المهني(  Linkedin Learningينكد ان )ل ✓

 و
كورا )نظام أساسي رقمي، يستخدم تقنية الذكاء االصطناعي، التي توفر موارد تعليمية منظمة استنادا إلى معرفة المستخدمين واحتياجاتهم  ✓

 هم(، واهتمامات 
 خطط اإلرشاد والتدريب والتدريب أثناء العمل.  •
 

 التعلم بحيث يقوم بـ:  تم تصميم منهج
 .توفير المهارات المناسبة، في الوقت المناسب، لتمكين نتائج الجودة للعمالء ومكافأة الخبرات المهنية لموظفينا •
التنظيمية التي قد تؤثر على جودة  البيئة  المحاسبية ومراجعة الحسابات وضع الشركاء والموظفين في مقدمة التطورات الجديدة في البيئة  و •

  .الخدمة وأدائها
 . دمج جودة الشركة والمخاطر الحتمية في مجتمع ديلويت •
 

ى  وعالوة على ذلك، هناك دورات وبرامج لمواضيع على المستوى األساسي والمستوى المتقدم ومستوى اإلتقان في محاولة إلبقاء موظفينا عل
 اطالع بأحدث التطورات وأنظمة السوق التي تتعلق بوظيفتهم. 

 
 ويشمل منهاجنا الموسع الجوانب التالية: 

 المسائل الفنية  •
 المسائل التنظيمية  •
 األخالقيات المهنية •
 االستقالل والمخاطر  •
 برامج المهارات األساسية بما في ذلك دورات حول القيادة  •
 

 واهب مال
تنطبق القيم المشتركة والسلوكيات   عملنا في توليد الثقة والحفاظ عليها، ونحن نواصل تحديد ثقافتنا وبناء الثقة في مهنتنا.الثقافة جزء أساسي من  

ديلويت. عالميا على جميع شركات  لديلويت  واالستقامة  والنزاهة  الواضحة   االخالقية  القيم  من  مشتركة  تعكس مجموعة  المشتركة  القيم  وهذه 
 قعة وجميعها معززة بثقافة ونزاهة قوية. والسلوكيات المتو
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 التنوع واالندماج 
ونحن نعلم أنه ال يمكن  في كل ما نقوم به، وفي كل يوم.  -في ديلويت، نريد أن يشعر الجميع بأنهم يمكن أن يكونوا أنفسهم الحقيقيين في العمل  

اء ذلك على أساس من االحترام والتقدير للتنوع بجميع تحقيق ذلك إال من خالل توفير ثقافة في مكان العمل تتسم بالسلوكيات اليومية الشاملة، وبن 
 أشكاله. 

 
ح في بيئة  إن ثقافتنا مدعومة باستراتيجيتنا القائمة على التنوع واالندماج، والتي تركز على تزويد كل أفراد ديلويت بفرص متساوية للتطور والنجا

ملتزمون بدعم جميع موظفينا وتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم وتحقيق هدفنا العالمي  ونحن   حيث نعتبر بعضنا بعضا مسؤوليين في كل األوقات.
ومن خالل كل ذلك، نسعى إلى زيادة توظيف المجموعات التى تحظى بتمثيل أقل والمحافظة عليها وتعزيزها  في إحداث تأثير مهم، كل يوم.

  ديلويت. واالعتراف بها وتحقيق التوازن بين الجنسين في جميع أنحاء 
 

 الرفاهية 
ولتحقيق   إن صحة الموظفين هي جوهر استراتيجية المواهب التي نملكها، ونحن ملتزمون بتعزيز بيئة تدعم الصحة العقلية والجسدية لموظفينا.

 هذه الغاية، نقدم مجموعة متنوعة من البرامج عبر ركائز الصحة الثالثة: 

الدائمة من العقل: • العقلية  بأنهم   يمكننا دعم الصحة  العمل الصحية ذهنيا مع ضمان شعور موظفينا  المستمر والمرونة وبيئة  التعلم  خالل 
 ونحن نؤيد ثقافة الشمولية واالحترام.  يشاركون في ما يقومون به وما يرتبط بزمالئهم في الوقت نفسه.

 التجديد. نشجع وندعم السلوكيات الصحية للمحافظة على الصحة ولبناء القدرة على التحمل و الجسم: •

 نا باإلحساس بالهدف والمعنى في ما يقومون به كل يوم. يشعر موظفو :اية الغ •
 

 جامعة ديلويت 
مر  تعمل ديلويت بنشاط على تطوير المعرفة والمهارات الجماعية التي يتمتع بها موظفي ديلويت على الصعيد العالمي من خالل االستثمار المست 

والتطوير التي تركز على ثقافة ديلويت وتقوم على مبادئ الترابط والقيادة في بيئة   وهذه المراكز هي أحدث مراكز التعلم ديلويت. عةجامفي 
  [.3] تعلم شاملة للغاية

 

 

 
 وابقاؤهم  اجتذاب الكفاءات

نعترف بالتحديات   البيئة الحالية للمواهب تنافسية للغاية وجذب وابقاء موظفينا هي أولوية استراتيجية لديلويت.
 التي يواجهها موظفونا ونعترف بدورهم في إعادة بناء الروابط التي لم يتمكن الكثير من الناس من تحقيقها.

لبقاء   العمل  تغيير طرق  ذلك  في  بما  والتأكيد،  المراجعة  قسم  في  المواهب  تطوير خبرة  ديلويت على  تركز 
 الموظفين الموهوبين وتعزيز التنوع في الخبرات وإنصافهم وادماجهم والمحافظة على صحة موظفي ديلويت.

ومن شأن ذلك أن يركز على   ة.وندرس الفرص المتاحة لتوسيع نطاق خبرة الموظفين الموهوبين بصورة جماعي 
 موظفينا واالحتفاظ بكل المواهب الممتازة لتعزيز قدرة ديلويت على تقديم عمليات مراجعة عالية الجودة. 

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها ديلويت، فقد حصلت مرة أخرى على جائزة أفضل شركة خدمات مهنية  
 . 2021(في عام Universumفي العالم من مؤسسة األبحاث يونيفيرسم )

 

 

  

 

 (.  Global Impact Report._)  تقرير التأثير العالمي لديلويت لمزيد من المعلومات حول جامعات ديلويت، يرجى الرجوع إلى  [3]

https://www2.deloitte.com/content/campaigns/global/global-report/index.html
https://www2.deloitte.com/content/campaigns/global/global-report/index.html
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 تعيين رؤساء قسم المراجعة والتأكيد 
توفر المعلومات التعريفية عن كل دور ونطاق مؤشرات األداء الرئيسية   يتم تحديد أدوار قيادية واضحة لكل رئيس في قسم المراجعة والتأكيد.

الرؤساء وتقييمهم بأسلوب موحد عبر شبكة المراجعة والتأكيد والموافقة بين األهداف االستراتيجية للشركات األعضاء وديلويت  أساسا لتعيين  
قدمت ديلويت معايير متسقة عالميا لقادة المراجعة والتأكيد في الشركات األعضاء، بما في ذلك المسؤولين عن عمليات المراجعة والتأكيد   عالميا.

وتعمل هذه البرامج على   ين عن الجودة والمسؤولين عن المخاطر من خالل أدوار ومسؤوليات محددة بوضوح ونتائج نجاح متوقعة.والمسؤول
تساعد المراقبة القوية لتخطيط التعاقب في االرتباطات في ضمان  ترسيخ عملية تحديد األهداف وتقييمها وتعزيز ثقافة ديلويت في الجودة واالمتياز.

 ويت بتطوير وتعيين األفراد المناسبين ذوي القدرات الالزمة لتحقيق هذه المعايير المتسقة. قيام ديل

 ت مكافأال
إن جودة المراجعة معترف   من المتوقع تنفيذ عمليات مراجعة عالية الجودة من جميع موظفينا الممارسين لدينا، وهي مشمولة ضمن شبكة ديلويت.

 ر وهي مدمجة في معايير األداء على كل مستوى، ويتم قياس مجموع التقييم للممارسين على أساسها. بها من خالل برامج المكافآت والتقدي 

لسياسات ديلويت جلوبال وديلويت السعودية ، يتم تقييم اداء الشركاء في ديلويت السعودية وكبار مديريها على أساس سنوي، واعتمادا على  وفقا  
تعويضات الشركاء الوطنيين وكبار المديرين أو قد تنخفض بما في ذلك الرواتب والمكافآت. وعلى وجه التحديد، فإن تقييم نتيجة التقييم، قد تزداد  

 الشركاء الوطنيين وكبار المدراء يراعي العوامل التالية: 

 جودة ال مثيل لها في جميع الخدمات واألعمال المهنية.  :الجودة  •

 وفعالة في جميع مجاالت المخاطر. مساهمات متسقة  :المخاطر  •

 أداء قوي مقارنة بالمقاييس واألهداف الرئيسية.  :األداء  •

إظهار مهارات القيادة القوية وسلوكيات الشركاء المحليين وكبار المديرين، التي تعكس ثقافة ديلويت وتوقعاتها من كبار الموظفين   القيادة: •
 فيها.

 أداء ومساهمة كل من الشركاء المحليين وكبار المديرين:وتستخدم المعايير التالية أيضا لتقييم 

 المحافظ التي تدار وأدوارهم األخرى في السوق.  :العمالء والكيانات التي يتم مراجعة حساباتها •

 صياغة الخطة االستراتيجية والمالية للشركة وتقديمها.  األعمال: •

 ذلك التطوير والتدريب والتوجيه.  المساهمات في جميع جوانب إدارة الموظفين، بما في الموظفين: •

 ريادة الفكر واالبتكار وحماية العالمة التجارية.  اإلشراف: •

الشركاء الوطنيون وكبار المديرين ال يتم   شاملين للشركاء الوطنيين اآلخرين وكبار المديرين وموظفينا. العمل عبر الشركة، وأن نكون   التعاون:
 تقييمهم بناء على بيع الخدمات األخرى لعمالء مراجعة الحسابات وال يتقاضون أجورا على ذلك. 
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 على جودة المراجعة هي التركيز أولوية ديلويت إن 

كل ما نقوم به. ونعمل باستمرار على الوفاء بهذا االلتزام من خالل غرس إن التزام ديلويت بجودة المراجعة يشكل أهمية مركزية في  
 ثقافة الجودة واالمتياز عبر شبكتنا، وتحديد أولويات األعمال التجارية والمالية، وتطوير عمليات وأدوات وتقنيات فعالة تطبق في تنفيذ

ل عمليات المراجعة العالية الجودة التي يتم تنفيذها وااللتزام الثابت إن العالمة التجارية لديلويت يتم تعريفها من خال عمليات المراجعة.
مستمر. بشكل  الجودة  بمراقبة  الخاصة  أنظمتنا  والتجارية  بتحسين  االقتصادية  الظروف  تواكب  المراجعة  جودة  أن  من  التأكد  إن 

يلويت بشكل مستمر في حماية المصلحة العامة والتنظيمية الناشئة، فضال عن التقدم التكنولوجي، يشكل أهمية بالغة لتعزيز دور د
إن العالمة التجارية لديلويت محددة من خالل عمليات المراجعة عالية الجودة التي يتم تنفيذها  ودعم التشغيل الفعال للنظام المالي.

  وااللتزام الثابت بتحسينها بشكل مستمر.
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 التزام القيادة وافتخارنا بأننا في المقدمة 
كافة تبدأ   في  القادة  إلى  العليا وصوال  باإلدارة  بدءا  المقدمة،  في  بأننا  بشكل قوي  بافتخارنا  ديلويت  تتبناها  التي  واالمتياز  الجودة  مكاتبنا   ثقافة 

القادة والرسالة  ويتجلى تركيز ديلويت على جودة المراجعة بوضوح من خالل المشاركة المباشرة من قبل   وارتباطات عمليات مراجعة الحسابات.
إن سعي ديلويت المتواصل إلى تحقيق الجودة ال يحدد ماذا نفعل فحسب، بل   الموحدة التي تعزز من األهمية التي تحظى بها جودة المراجعة.

 وأيضا من نحن. 

 نظام رقابة الجودة 
ات المراجعة عالية الجودة، ونحن نواصل القيام باستثمارات  تعتقد ديلويت بأن وجود نظام فعال لمراقبة الجودة أمر بالغ األهمية لألداء الموحد لعملي 

 كبيرة في األفراد والعمليات والتكنولوجيات التي تشكل األساس لعمليات ديلويت لمراقبة الجودة. 

مة مراقبة الجودة في  كما تركز الجهات التنظيمية وواضعي المعايير في المملكة العربية السعودية والعالم على دفع المزيد من التحسينات في أنظ
( مجموعة جديدة ومنقحة من معايير إدارة الجودة، بما IAASB، أصدر مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد )2020في ديسمبر   الشركات.

  15(، بحلول 1رة الجودة ) ويجب تصميم وتنفيذ نظام إلدارة الجودة، بما يتفق مع المعيار الدولي إلدا  (.1في ذلك المعيار الدولي إلدارة الجودة ) 
  ، وستكون هناك حاجة إلجراء تقييم لنظام إدارة الجودة خالل سنة واحدة من ذلك التاريخ.2022ديسمبر 

 ( الدولي إلدارة الجودة  للمعيار  الفعال  التطبيق  العالمية لدى ديلويت. 1إن  المراجعة  وقد حققت ديلويت   ( عنصًرا أساسيًا في استراتيجية جودة 

أنشطة  السعودي  كبيرا في  تقدما  لة  ) التطبيق  الجودة  الدولي إلدارة  تمت طوال عدة سنوات  1لمعيار  التي  االستثمارات  باالعتماد على  وذلك   ،)

المطبقة. المهنية  المعايير  لتجاوز متطلبات  بالفعل  تقديمه  تم  الذي  المسؤولين على   وااللتزام  القياديين  العمل مع كافة  السعودية  تواصل ديلويت 
وتحديد ومعالجة    —وى الشركة، وعلى مستوى شبكة ديلويت ككل، لتعزيز منهجها االستباقي في إدارة جودة االرتباطات التي يتم تنفيذها  مست 

البيئة    المخاطر التي تهدد جودة المراجعة ودفع التقدم المستمر في عمليات مراقبة الجودة التي ستخدمنا بشكل جيد في المستقبل مع استمرار تطور 
 لتي نعمل فيها التي تصبح أكثر تعقيدا.ا

شيا مع ثقافة ديلويت القائمة على التحسين واالبتكار المستمرين، فإن أنشطة وضع المعايير هذه توفر الفرصة لتحدي أنفسنا من خالل فحص  اوتم
دائما في المقدمة وفي صلب أولولياتنا، وتؤدي عمليات  إن نوعية المراجعة هي  تلك المجاالت التي يمكننا فيها دعم نظام مراقبة الجودة وتحسينه. 

 المراقبة والقياس القوية لجودة المراجعة دورا أساسيا في قدرتنا على التحسين المستمر. 

 االستقالل، والموضوعية، والشك المهني 
يعني التركيز المستمر والملموس على الدور  وهذا   إن تنفيذ عمليات المراجعة العالية الجودة يتطلب االستقالل، والموضوعية، والشك المهني.

تعزز   الجوهري الذي تلعبه ديلويت في خدمة المصلحة العامة، بما في ذلك خلق ثقافة الجودة حيث يشكل القيام بالتصرف السليم أهمية بالغة.
لحفاظ على عقلية الشك المهني طيلة فترة  ديلويت باستمرار الدور المهم الذي يقوم به مراجعو الحسابات كمقيمين مستقلين بحيث يجب عليهم ا

وينعكس هذا النهج المتبع في مراجعة الحسابات في سياسات ديلويت وأساليبها وإجراءاتها وتعلمها، وهو يتعزز من خالل تدابير  إدارة عملنا.
 مراقبة الجودة والمساءلة. 

 نهج مراجعة الحسابات 
لمراجعة عالية الجودة يشتمل على منهجية مراجعة مشتركة عبر شبكة ديلويت، والتي تكملها أدوات  إن النهج الذي تتبناه ديلويت في تنفيذ عمليات ا

نتائج كل عملية مراجع ة  مراجعة يمكن استخدامها من قبل ممارسي المهنة لدينا للتخطيط، واألداء، واإلشراف، والمراجعة، والتوثيق، وإنهاء 
 تبناه ديلويت يستند إلى معايير ومتطلبات مهنية بموجب األنظمة واللوائح المعمول بها. إن نهج المراجعة الذي ت  واعداد تقارير بها.

 ن.وهذه منهجية مراجعة ديناميكية وفعالية، فهي تتطور باستمرار لمواكبة المتطلبات المتغيرة للمستثمرين والشركات وأصحاب المصلحة اآلخري 

بيرة من البيانات وفي مجال العلوم اإلحصائية لها صلة بمواصلة تحسين نوعية عمليات  وتعترف بأن أوجه التقدم في توفر وإدارة مجموعات ك
 المراجعة التي تقوم بها ديلويت. 

م تستند منهجية المراجعة لدى ديلويت إلى المخاطر، وتركز على أرصدة حسابات القوائم المالية، واالفصاحات والتأكيدات األساسية التي تتس
 ل جوهري. بإمكانية تحريفها بشك

 دعم موظفي ديلويت لتنفيذ عمليات مراجعة عالية الجودة
ستخدمة  تتضمن الموارد التي يستخدمها موظفوا ديلويت في تنفيذ عمليات المراجعة األدوات واإلرشادات والمواد واألدوات المساعدة التدريبية الم 

 Deloitteالموظفين على موقع مكتبة ديلويت توش توهماتسو المحدودة التقنية العالمية )في إجراء عمليات مراجعة الحسابات، وهي متوفرة لجميع  

Global Technical Library.لدينا المراجعة  تنفيذ عمليات  وفي منصات  االنترنت  الكترونية موجودة على  بانتظام   ( وهي مكتبة  ديلويت  تقوم 

ت إلى موظفيها واطالعهم على التطورات التي يجب أن تؤخذ في االعتبار في عمليات  بإصدار ارشادات وتوجيهات في المحاسبة ومراجعة الحسابا
 تقييم المخاطر واالستجابات الخاصة بمراجعة الحسابات من أجل المحافظة على تنفيذ مراجعات الجودة وإدارتها.
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 المشورة 
هذا السبب، ترى ديلويت بأن التشاور هو عملية تشاركية أساسية،  ول إن الجودة وإدارة المخاطر هي جزء ال يتجزأ من عملية المراجعة في ديلويت.

وقد حددت ديلويت الظروف التي تتطلب الحصول على االستشارات من خارج   تساعد في الحصول على اإلجابات األفضل على األسئلة المعقدة.
لب سياسات ديلويت االستشارية توثيق االستنتاجات  تتط فريق عمل االرتباط إلظهار مستوى مناسب من التقدير المهني وتجاوز أي صعوبات. 

إن االستثمار الذي تقوم به ديلويت في الموارد االستشارية التي تتمتع بالمهارات والخبرات المناسبة يشكل أساسا لفعالية عملية   وفهمها وتنفيذها.
الشركاء التشاور. احتاج  تتم كلما  التي  الرسمية  المشاورات  إلى عمليات  أو وجهات نظر    باإلضافة  إلى معلومات  العمل على االرتباط  وفريق 

 إضافية، فإنه يتم تشجيعهم على طلب المساعدة من فريق جودة المراجعة أو من آخرين في ديلويت ممن لديهم معرفة متخصصة. 

 شروط ديلويت للنجاح 
مبادئ تشغيل أساسية ذات أهمية بالغة لتنفيذ عمليات  ينعكس التزام ديلويت بجودة المراجعة في شروط ديلويت للنجاج، وهو عبارة عن خمسة  

وتوفر المعايير العالمية المتعلقة بشروط ديلويت للنجاح للشركات خط أساس لقياس التقدم المنجز   المراجعة العالية الجودة واإلدارة الفعالة للمخاطر.
 اس سنوي. وتحسينات القيادة في هذه المجاالت الرئيسية ويتم رصدها وتحديدها على أس
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 المنشآت الخاضعة إلشراف هيئة السوق الماليةعمالء المراجعة من 

أصدر مجلس مفوضي هيئة السوق المالية قراره بالموافقة على تسجيل شركة ديلويت آند توش وشركاهم محاسبون  ،  2022مارس    8بتاريخ  

ديلويت السعودية حتى اآلن أي  لم تكمل شركة   ومراجعون قانونيون لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة.
وقد تم تعيين ديلويت السعودية كمراجعي حسابات   .2022ديسمبر    31عمليات مراجعة حسابات لمنشآت خاضعة إلشراف الهيئة للسنة المنتهية في  

حسابات للمنشآت    من قبل عدة منشآت خاضعة إلشراف الهيئة بعد صدور موافقة مجلس مفوضي هيئة السوق المالية على تسجيلها كمراجعي
الهيئة. المنتهية في   الخاضعة إلشراف  أشهر  الثالثة  لفترة  األولى  الربع سنوية  الفحص  بعمليات  قمنا  المالية    2022مارس    31لقد  للمعلومات 

لحق )أ( حول  لمنشأتين من المنشآت الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية كما تم االفصاح عنه في الملحق )ب(. ويرجى الرجوع أيضا الى الم
 االفصاح عن االيرادات من عمليات المراجعة والعمليات األخرى المقدمة للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة خالل العام. 

 ساعات العمل 
 

ساعة عمل على عمليات مراجعة الفحص الربع السنوية لعمالء من  1,145، صرفت ديلويت السعودية  2022مايو   31خالل السنة المنتهية في  

لخاضعة إلشراف  يمثل إجمالي الساعات التي صرفها الشركاء المرخصون على عمالء المراجعة من المنشآت ا نشآت الخاضعة إلشراف الهيئة.الم
وتم صرف جميع ساعات العمل في عمليات الفحص الربع سنوية األولى لفترة الثالثة أشهر المنتهية   الي عدد ساعات العمل. % من إجم4.7الهيئة  

  .2022مارس  31في  

 التعليم 
 

، كان متوسط الوقت الذي صرفه الموظفون المهنيون في ديلويت السعودية الذين شاركوا في عمليات  2022مايو    31خالل السنة المنتهية في  

 مراجعة المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة على التدريب كما يلي: 

 الموظفون المهنيون  صرفها متوسط الساعات التي  الدرجة 

 43 الشركاء والمدراء التنفيذيين الرئيسين والمدراء التنفيذيين 

 41 المدراء والمدراء الرئيسين

 65 مدقق حسابات رئيسي 

 37 مدقق حسابات 
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 توطين ال

قادة    واوإعدادهم ليكون هدفنا هو تطوير المواطنين السعوديين   في ديلوت السعودية، نركز على إدارة المواهب واالستثمار في الشباب والسعودة.
تم وضع وتصميم خطتنا لضمان حصول السعوديين على الشهادات والتدريب بحيث يمكنهم المساهمة في شركتنا ومجتمع األعمال بشكل   الغد.
  ويتم تحقيق ذلك من خالل التركيز المستمر على توظيف وتدريب وتطوير كفاءات المواطنين السعوديين. أوسع.

ما زلنا نركز على الجوانب النوعية   . 2030ماراتنا في المواطنين السعوديين، بما يتفق مع رؤية المملكة العربية السعودية  نحن فخورون باستث 

 والعددية للسعودة. 

 نوفر فرص توظيف للمواطنين السعوديين من خالل برامجنا المختلفة التي تشمل: 

 . ية في سنتهم األخيرة في الجامعةبرنامج التدريب )تدرب(، الذي يستهدف طالب المرحلة الجامع •

 . برنامج توظيف الخريجين، الذي يستهدف الخريجين الجدد •

 لسعوديين من ذوي الخبرة المهنية. برنامج توظيف أصحاب الخبرة الذي يستهدف جذب ا •

 . عمليات اإلعارة اإلستراتيجية ضمن شبكة ديلويت •

أشهر ، حيث يتم تحديد    6( التدريبي لدى الشركة ومدته  D.startنامج دي ستارت )نقدم تجربة إقامة فريدة للمواطنين السعوديين من خالل بر

كما يتم تخصيص مدرب للموظفين السعوديين لدعمهم في تحقيق   زميل لكل موظف سعودي لدعمه في خطواته األولى في رحلته في ديلويت. 
 أهدافهم وتطلعاتهم المهنية. 

في  يتم  السعوديين  تطوير  برنامج  الحصول على  كما صممنا  تشجيعهم على  إلى  باإلضافة  والتوجيه  التدريب  لهم  يوفر  تعيين شريك سعودي  ه 
 مؤهالتهم المهنية وتوجيههم في مسيرتهم المهنية.

 . ويستفيد موظفونا السعوديون من التدريب المنظم والتطوير خالل حياتهم المهنية ويتم منحهم فرصا للتقدم ويصبحون قادة وشركاء في ديلويت

وديين ن نقدم تجربة تدريب فريدة للسعوديين من خالل أكاديمية المهارات السعودية، والتي تهدف إلى تأهيل المتدربين لدينا من الجامعات والسع نح
 المبتدئين في  أكاديمية المراجعة والضريبية التي تستهدف السعوديين في مجال الضرائب. 

  ة عملهم تحاكي كل مستوى في حياتهم المهنية.نحن نقدم برامج تدريب هامة للسعوديين طوال فتر

، بلغت نسبة الموظفين السعوديين عبر مكاتبنا 2022مايو    31كما في   عبر مكاتبنا في المملكة العربية السعودية.  توطينال  لدينا التزام أكيد تجاه

 %. 57وموظفين، وقد شكلت نسبة اإلناث من السعوديين منهم شركاء في المراجعة والضرائب   700% من مجموع 50في جميع أنحاء المملكة  

نقدم الدعم بشكل كبير   نحن نشجع جميع الموظفين على تحقيق المؤهالت المهنية المناسبة ولدينا إجراءات لتسهيل التطوير الوظيفي لكل فرد.
 . 3المهني والوظيفي من خالل برنامج مستقبليللسعوديين، ذكورا وإناثا، ليتمكنوا من الحصول على المؤهالت المهنية، كجزء من تطورهم 

 
ويهدف برنامج "مستقبلي" إلى زيادة عدد المرشحين من مستوى مدقق  و برنامج واسع يمنح فرصة للمرشحين للحصول على التدريب المهني والعملي ويوفر الفرصة للحصول على شهادة مهنية معتمدة محليا.إن "مستقبلي" ه 3

وفي إطار برنامج مستقبلي، يقوم  الشركة عند إكمال البرنامج وتحقيق شهادة خاصة بالمجال من خالل مسار وظيفي واضح.حسابات ومستوى مدقق حسابات رئيسي وتشجيعهم للوصول لمستويات أعلى واالحتفاظ بهم في 

 فترة ثالث سنوات.  ( بهدف إكمال جميع االختبارات خالل CPAالسعودييون بالدراسة والعمل للحصول على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين و / و شهادة محاسب قانوني معتمد )
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  مراقبة جودة المراجعة الخارجية والداخلية للحسابات

 مراقبة وقياس جودة المراجعة
مية بمكان أن يتم تنفيذ مراجعة ديلويت بشكل  ومن األه إن التركيز المستمر على جودة المراجعة له أهمية قصوى بالنسبة لعالمة ديلويت التجارية.

  مستمر وبجودة عالية، أينما كان في العالم.

توش توهماتسو المحدودة هو نقل المعلومات ذات الصلة والموثوقة في الوقت    اند  إن الهدف من برنامج  مراقبة وقياس جودة المراجعة في ديلويت
ويشمل ذلك  المناسب إلى الرؤساء والقادة من أجل تمكين اتخاذ اإلجراءات التصحيحية السريعة والتحسين المستمر لنظام ديلويت لمراقبة الجودة.

عية وتقييم فعالية اإلجراءات التصحيحية في اجراء التحسينات في نوعية مراجعة  تحديد أوجه القصور والممارسات الجيدة في نظام الرقابة النو
 الحسابات. 

 يركز برنامج مراقبة وقياس جودة المراجعة على ما يلي: 

 . مراقبة مستمرة ومتسقة وقوية إلرتباطات المراجعة المكتملة والجاري العمل عليها •

 . الشركات األعضاء لإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب بصورة متسقةالفهم األساسي ألوجه القصور وتنفيذ جميع  •

 . زيادة الشفافية واالتساق في االبالغ عن االجراءات الرئيسية لزيادة جودة مراجعة الحسابات  •

رتباطات ومراقبة نظام  ويشمل البرنامج على عمليات الفحص الداخلي )بما في ذلك الرقابة المباشرة أثناء العمل على االرتباطات، وفحص اال
 مراقبة الجودة(، وعمليات التفتيش الخارجية من مختلف الهيئات ، وتحليل العوامل السببية ومعالجة النتائج من البرامج المذكورة أعاله. 
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 مراقبة وقياس جودة المراجعة

                  

                          
          

                   

                    

           

                      

 عمليات فحص االرتباطات

 الرقابة اثناء العمل على االرتباطات نظام مراقبة الجودة

 المعالجة الرقابة الخارجية

 تحليل األسباب

 المراجعةمراقبة وقياس جودة 
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 الرقابة أثناء العمل على االرتباطات 
تقوم بها ديلويت السعودية تحديد مشاكل المراجعة بشكل استباقي أثناء العمل على  تتضمن إجراءات مراقبة جودة المراجعة المستمرة التي 

ويتم تحقيق ذلك من خالل مجموعة   ارتباطات المراجعة بهدف توفير حلول في الوقت المناسب واتخاذ إجراءات تصحيحية في وقت مبكر.
 األنشطة التالية: 

يح للشركاء والفرق المشاركة، باإلضافة إلى رئيس أو الرؤساء المسؤولين في  نشر ومراقبة سلسلة من التشخيصات األساسية، مما يت  •
 ديلويت السعودية لمراقبة جودة المراجعة باستمرار واتخاذ إجراءات فورية. 

  برنامج لفحص السالمة الذي يركز على ناحية وموضوع محدد لمساعدة رئيس أو الرؤساء المسؤولين في ديلويت السعودية عن الجودة في •
 تقييم التقدم المنجز وتحديد المشكالت المحتملة المتعلقة باالرتباطات الجاري العمل عليها.

مراجعة االداء لكل ارتباط جاري العمل عليها مباشرة مما يسمح لديلويت السعودية بتحديد أي مشاكل تتعلق بالجودة بشكل استباقي   •
 ومعالجتها خالل عملية المراجعة. 

عمليات الرقابة على االرتباطات الجاري العمل عليها بصفة عامة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التواصل  يتم تقييم نتائج  •
 والدعم لفرق العمل بخصوص التقيد بمنهجية مراجعة الحسابات أو تعديلها.

 فحص االرتباطات 
ميع النواحي الجوهرية، بالمعايير المهنية والسياسات الواردة في دليل  يهدف برنامج الفحص الداخلي للعمليات لتحديد ما إذا تم االلتزام، من ج 

 سياسات ديلويت ودليل نهج المراجعة، والمعايير المهنية المعمول بها والمتطلبات التنظيمية والقانونية. 

واعترافا   عم ثقافة التحسين المستمر. قدم تأكيدا على مستوى الجودة الذي تقدمه ديلويت في مراجعة الحسابات، كما أنها تشجع وتدت كما أنها 
 بأهمية الفحص الداخلي، قامت ديلويت السعودية باستثمار كبير خالل السنوات األخيرة لتنفيذ برنامج للتطوير وتطبيقه. 

 وفي إطار برنامج الفحص الداخلي، هناك عنصران يعمالن معا لتحقيق االهداف العامة وهما: 

 ت الفردية التي تقوم بتقييم االلتزام بمنهيجة ديلويت في المراجعة. عمليات فحص االرتباطات/ العمليا •

 ( الذي يركز بشكل أساسي على العمليات الداخلية للشركة لالمتثال بدليل سياسات ديلويت. SQCفحص نظام مراقبة الجودة ) •

شبكة ديلويت، إلى جانب خبراء مستقلين واالستقالل من خالل إشراف شريك مستقل من شركة عضو أخرى ضمن  يتم تحقيق المزيد من الدقة 
وهدفنا العام هو أن يتمتع فحصنا الداخلي على األقل بنفس قوة   واستخدام خبراء في نظام مراقبة الجودة من فريق مخصص لبعض النواحي. 

رة واحدة على االقل كل ثالث  ويتم فحص الشركاء الوطنيين وكبار المديرين م  التدقيق والصرامة التي تطبقها الجهات التنظيمية الخارجية.
 . سنوات ما لم يطلب إجراء عمليات فحص أكثر تكراًرا استناًدا إلى نتائج الفحص السابقة

 تتضمن المكونات الرئيسية لفحص االرتباطات/ العمليات )فحص الممارسات الداخلية( ما يلي: 

 يتم اختيار االرتباط بناء على المخاطر.  •

 ق نتائج ثابتة وتقييم االرتباط. اإلشراف اإللزامي لتحقي   فريق •

 يقوم شركاء ومندوبين مستقلين من خارج ديلويت السعودية باإلشراف على برامج الفحص الداخلي بهدف تحقيق االتساق العالمي.  •

 تحديد الموارد المناسبة باستخدام الخبرة والمعرفة الصحيحة في المجال، بما في ذلك إنشاء فرق مركز للفحص.  •

وكانت ستة ارتباطات مدرجة   .2022ؤخرا برنامج لفحص الممارسات الداخلية حيث بدأ في شهر مارس وانتهى في شهر سبتمبر لقد انجزنا م

تم إجراء فحص   % في العام السابق.83% مقارنة بنسبة 100في نطاق الفحص متوافقة مع التصنيف، وبالتالي حققت معدل التزام بنسبة  

    مستقلين من خارج ديلويت السعودية من شبكة ديلويت مع المستوى المناسب من الخبرة الفنية وفي المجال.االرتباطات هذه من قبل مراجعين 

 وكانت المواضيع الرئيسية التي تم تحديدها نتيجة لتحليل نتائج فحص االرتباطات/ العمليات كما يلي: 

 تجاوز اإلدارة للضوابط واختبار قيود اليومية  •

  المحاسبيةالتقديرات  •

 االستنتاج والتوثيق الختبارات التفاصيل  •

 وافصاحات القوائم المالية  والقطاعات األطراف ذات العالقة  •

 استخدام الخبراء والمتخصصين  •
 

لتمكينهم من ويتم اطالع الشركاء الوطنيون وكبار المديرين والممارسون في مراجعة الحسابات على نتائج عملية الفحص واإلجراءات المتخذة 
باإلضافة إلى ذلك، يتم إبالغ القيادة المسؤولة عن تحليل النتائج واتخاذ اإلجراءات   استخالص النتائج الالزمة لتحسين أداء ارتباطاتهم.

ي  التصحيحية لنتائج فحص الجودة عند الضرورة.  من الضروري القيام بعمليات تصحيح على مستوى االرتباطات لدفع التحسين المستمر ف
  جودة المراجعة وتجنب النتائج المماثلة في المستقبل، كما أن جميع نتائج االرتباطات تخضع عمليات تصحيح في إطار هذا البرنامج.

 

ادة  وفي الحاالت التي يتم فيها تحديد ثغرات تتعلق باألداء، استنادا إلى طبيعة هذه الثغرات وظروفها، قد يخضع الشريك المسؤول أو فريق قي 
 ت التأكيد  إلى مزيد من الرقابة أو التدريب أو المزيد من العقوبات وفقا إلطار عمل التقدير والمسائلة. خدما
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 فحص نظام مراقبة الجودة 
  تتضمن عملية فحص نظام مراقبة الجودة عناصر متعددة مثل توثيق المجاالت الرئيسية لنظام عمليات وإجراءات مراقبة الجودة وإجراء اختبار

اختبار نظام مراقبة الجودة جزءا ال   ويعد  التشغيلية لنظام مراقبة الجودة ، بما في ذلك تنفيذ نظام شامل لبرنامج مراجعة مراقبة الجودة.  الفعالية
الرقابة  تستعد ديلويت السعودية حاليا للخطوات المستقبلية القادمة من خالل التركيز على أنشطة  يتجزأ من أنشطة المراقبة التي تقوم بها الشركة.

وتعمل هذه األعمال التحضيرية على زيادة تعزيز عمليات مراقبة الجودة والنهج المتبع في   .1المتعلقة بتنفيذ المعيار الدولي إلدارة الجودة  

 .مع تبني ثقافة التحسين المستمر لديناالرقابة، 

مع االستعداد   1نلبي متطلبات المعيار الدولي لضبط الجودة  في التطور مقارنة بالسنوات السابقة حيث إننا  فحص مراقبة الجودة نظام يستمر 

وتضمنت اإلجراءات التالية لدعم    2021في يوليو   الفحص ، بدأت عملية  2022. خالل السنة المالية 1المعيار الدولي لضبط الجودة لتطبيق 

 : 1للمعيار الدولي إلدارة الجودة رقم  انتقالنا إلى

لديهم مسؤوليات فيما يتعلق بتشغيل نظام الشركة لمراقبة الجودة من خالل توثيق العمليات التجارية واالستجابات  مساعدة األفراد الذين  •
 ذات الصلة التي تخفف من المخاطر لتحقيق أهداف الجودة 

ار الدولي إلدارة الجودة  تحديد المواضع التي تكون فيها أهداف الجودة أو مخاطر الجودة أو االستجابات غير كافية بموجب متطلبات المعي  •
1 

 االستجابات توثيق والنظر في تصميم وتنفيذ  •

تستخدم مؤشرات جودة المراجعة، بما في ذلك شروط ديلويت للنجاح، ومقاييس أخرى لمساعدة ديلويت السعودية في تطوير ومراقبة خطط  
  المراجعة بشكل أفضل.عمل جودة المراجعة واعداد تقارير عن التقدم المحرز خالل عملية فحص جودة 

 عمليات الفحص الخارجية  
ولم تنفذ الهيئة أي عمليات فحص   تم تسجيل ديلويت السعودية لدى هيئة السوق المالية لتنفيذ عمليات مراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة.

 . 2022مايو   31خالل السنة المنتهية في 

 

  28وأجرى المكتب تفتيشا دوريا للرقابة النوعية في  هيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.كما أن شركات المحاسبة تخضع لرقابة وأنظمة ال
 . 2021 يونيو

 تحليل األسباب ومعالجتها  
إن فهم أسباب حدوث أوجه القصور أمر بالغ األهمية   إن التحسين المستمر يشكل ضرورة أساسية لثقافة ديلويت المتعلقة بالجودة واالمتياز.

وعندما يتم تحديد أوجه القصور، سواء من خالل أنشطة الرقابة الداخلية أو الخارجية، تتخذ إجراءات   لتصميم إجراءات فعالة لمعالجة النتائج.
ومن الضروري أن تدفع عملية اإلصالح إلى التحسين المستمر لجودة مراجعة الحسابات   لتحديد الثغرات والمعالجات أو االصالحات المناسبة.

وقد أعدت ديلويت السعودية خطة جودة المراجعة، وهي تمكن من التنفيذ والمراقبة الفعالين ألولويات جودة   تجنب النتائج المماثلة في المستقبل. و
 المراجعة األساسية. 

 بيان عن فعالية عمل النظام الداخلي لمراقبة الجودة 
ة الداخلية لدينا قوية وتعمل بفعالية وتسمح لنا بالتعرف بسهولة على أي  تؤكد ديلويت السعودية أننا راضون عن أن أنظمة وضوابط الجود

نسعى باستمرار إلى تحسين جميع جوانب أعمالنا، ونستخدم نتائج الفحص الداخلي، وعمليات الفحص   جوانب من جوانب التحسين المحتمل.
 ن وتعزيز  نظامنا لمراقبة الجودة. الداخلي األخرى، وعمليات الفحص الخارجية وعمليات التفتيش النظامية لتحسي 
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 االستقالل واألخالقيات واالفصاحات األخرى

 استقالل ديلويت توش توهماتسو المحدودة 

 

استنادا إلى قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة    سياسات االستقالل والتوقعات اإلجرائيةتحدد  

  ستقالل الخاصة بهيئة األوراق المالية والبورصات األمريكي ومجلس مراقبة حسابات الشركات العامة.للمحاسبين، وحيثما ينطبق ذلك ، معايير اال 

 

كل ثالث سنوات، تقديم سياسات   دعم الشركات ، حسب الحاجة ، بمراجعة نظامها السنوي لمراقبة الجودة وإعطاء نظرة ثاقبة لمجاالت التركيز العالمية.

للشركة كجزء من  خبرة موضوعية مستقلة يتم االستفادة منها خالل نظام مراجعة مراقبة الجودة السنوياالستقالل لديلويت توش توهماتسو المحدودة 

 وتجري عمليات فحص متعمقة للمتابعة حسب الحاجة.  مراقبة وقياس جودة المراجعة.

 

مما يتيح إجراء تحسينات مستمرة على السياسات    —من خالل التشاور  بخبرات مستمرة في مجال االستقالل  تزويد الشركات  
 العالمية والتوقعات اإلجرائية واألدوات وأنشطة دعم الممارسات في المجال. 

 

لتزويد موظفيها بمعلومات عن الكيان لدعم االمتثال لمتطلبات االستقالل الشخصي والمهني، بما في ذلك   أنظمة عالميةيوفر 
 متطلبات االستقاللية الشخصية والمهنية ، بما في ذلك المصالح المالية ونطاق الموافقات على الخدمات. 

 

مع مجموعات االستقالل وقيادة األعمال والتواصل  عبر شبكة ديلويت من خالل المشاركة النشطة    الوعي باالستقالل تعزيز  
 الدوري والتنبيهات وتطوير االرشادات والتعلم والتعليمات. 

 

 ديلويت في المملكة العربية السعودية   يةاستقالل

 مول بها والتي تتعلق باالستقالل.لدى ديلويت السعودية سياسات وإجراءات مصممة للتعامل مع االلتزام بالمعايير والقوانين واللوائح المهنية المع

إلى سياسة ديلويت السياسات واإلجراءات  لتعكس متطلبات    اند   وتستند هذه  المحدودة لالستقالل، وتستكمل، حسب االقتضاء،  توهماتسو  توش 
تعزز ديلويت السعودية أهمية االلتزام باالستقالل   توهماتسو المحدودة. اند وطنية أو إقليمية إضافية قد تكون أكثر تقييدا من سياسات ديلويت توش  

تم اعتماد   وب المناسب القوي وتغرس أهميته في القيم المهنية وثقافة ديلويت السعودية.ومعايير مراقبة الجودة ذات الصلة، ومن ثم تحدد األسل
طلبات  استراتيجيات وإجراءات لتوصيل أهمية االستقاللية للشركاء والممارسين اآلخرين وموظفي الدعم ، مع التأكيد على مسؤولية كل فرد لفهم مت 

ال االستقالل والوفاء بها. المملكة العربية المدير التنفيذي المسؤول عن االستقالل في    عن االستقالل في ديلويت، ومسؤول  إن المدير التنفيذي 
، مسؤولون عن اإلشراف على مسائل االستقالل في ديلويت السعودية، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والمراقبة والحفاظ على  السعودية  

 نظام مراقبة الجودة المتعلق باالستقالل. 

 تقّر ديلويت السعودية بأن سياسات االستقالل أعدت على أسس سليمة وتم تنفيذها بفعالية.
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 كجزء من نظام مراقبة الجودة في الشركة، قامت ديلويت في المملكة العربية السعودية بما يلي:  •
 

 استقاللها الرئيسية؛تنفيذ االستجابات )السياسات واإلجراءات والضوابط( لمخاطر الجودة التي حددتها لمجاالت  •
  في مجاالت االستقالل الرئيسية.  القيام بأنشطة رقابة مناسبة •
 تطبيق حوكمة مستقلة مناسبة.  •

 تتضمن الجوانب الرئيسية المتعلقة باالستقالل في الشركة ما يلي: 

، (DESCديلويت للبحث عن الكيانات واالمتثال )العميل واالرتباطات وعالقات العمل، بما في ذلك استخدام أدوات استقالل األعمال ونظام   •

 (SRMوتطبيق مراقبة طلبات الخدمات )

 (GIMSالعالقات المالية الثابتة والشخصية، بما في ذلك استخدام نظام مراقبة االستقالل العالمي ) •

 التوظيف والعالقات األخرى  •
 تأكيدات االستقالل  •
 مشاورات االستقالل  •
 باالستقالل واالتصاالت والتعلم السياسات المتعلقة  •
 مخالفات متطلبات االستقالل  •
 اختبار االستقالل  •
 التدابير التأديبية المتعلقة باالخفاق في االلتزام بشروط االستقالل المطبقة  •

 

  (DESCنظام ديلويت للبحث عن الكيانات واالمتثال ) 

 نظام البحث عن الكيانات واالمتثال  

عالمية يمكن البحث فيها تحتوي على معلومات خاصة بالكيان  هي قاعدة بيانات  

 ذات صلة بتحديد قيود االستقالل الشخصي والمهني 

 
 ( SRMتطبيق مراقبة طلبات الخدمات )

 مراقبة طلبات الخدمات 

تسيير   يوفر  واالمتثال  الكيانات  عن  للبحث  ديلويت  نظام  مع  مدمج  تطبيق  هو 

لتقديم ومراجعة طلبات الموافقة المسبقة لتقديم الخدمات  إجراءات العمل القياسية  

 للعمالء 

  (GIMSنظام مراقبة االستقالل العالمي ) 

 نظام مراقبة االستقالل العالمي 

هو تطبيق يتضمن بيانات عن العالقات المالية مع مؤشرات االمتثال لالستقالل  

 ذات الصلة 

 

 
 
 

 المراجعة والمهنيين الممارسين متطلبات االرتباط الطويلة لشركاء 
ؤثر على  يهدف تناوب "شركاء المراجعة الرئيسيين" ومراجعو مراقبة جودة االرتباط إلى الحماية من تهديدات األلفة والمصلحة الذاتية، والتي قد ت 

والمحاسبين ومجلس المعايير الدولية لسلوك وبهذا الخصوص نطبق متطلبات وشروط الهيئة السعودية للمراجعين   موضوعية الفرد والشك المهني. 
  وآداب المهنة للمحاسبين، أيهما أكثر صرامة.
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  التحقيقات النظامية والمطالبات والقضايا 
، لم يتم تقديم أي دعاوى قضائية أو غرامات أو دعاوى جديدة أو جارية ضد ديلويت السعودية و شركائها 2022مايو    31خالل السنة المنتهية في  

  سجلين قد يكون لها تأثير جوهري على أعمال ديلويت السعودية خالل العام المالي األخير.الم
ويتم تقييم هذه المطالبات مباشرة   .2015ال زالت ديلويت السعودية تستلم المطالبات متعلقة بقضية مجموعة محمد المعجل التي نشأت في عام 

وللسنة المنتهية بذلك التاريخ ،   2022مايو   31كما في   شارينا القانونيين الداخلين والخارجين.عند استالمها ويتم مراقبتها باستمرار من قبل مست 

تمت تسوية بعض هذه المطالبات، وإن أي مطالبات مستقبلية تتعلق بقضية شركة مجموعة محمد المعجل، سواء بشكل فردي أو جماعي، ال  
 سعودية. يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على أعمال ديلويت ال 

  التسجيل لدى هيئة السوق المالية 
بالموافقة على تسجيل شركة ديلويت آند توش وشركاهم محاسبون   2022مارس    8أصدر مجلس مفوضي هيئة السوق المالية قراره بتاريخ  

لشروط وقيود معينة  ويخضع التسجيل لدى الهيئة     يئة.ومراجعون قانونيون لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف اله
 تتعلق بما يلي: 

 تعيين شريك خبير لإلشراف على المحاسبين القانونيين المسؤولين عن عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة؛ •

ئة بأعضاء الفريق ومؤهالتهم وخبراتهم قبل البدء بعمليات  مؤهالت وخبرات فرق العمل على عمليات المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة حيث يتم إبالغ الهي  •
 المراجعة؛

 ج ديلويت للفحص الداخلي السنوي. إخضاع عدد من هذه االرتباطات لبرنام  •

 مؤهالت المدراء التنفيذيين والمديرين عموما وهيكل الشراكة.  •

ودية عضو في مجلس إدارة كيانات خاضعة إلشراف الهيئة أو في  ال يوجد أي من المحاسبين القانونين المسجلين الذين يعملون في ديلويت السع
 لجان كيانات خاضعة إلشراف الهيئة. 

 االخالقيات 
لمية  من المتوقع أن يتحلى جميع األفراد الذين ينتمون إلى ديلويت بالنزاهة وفقا لمعايير أخالقية عالية كما هو موضح في مبادئ ديلويت العا

عضاء وتحدد  إن المدونة العالمية مشمولة ضمن مدونة قواعد السلوك الخاصة بكل شركة من الشركات األ )"المدونة العالمية"(.لسلوك العمل  
االلتزامات التي يلتزم بها فرد ينتسب إلى ديلويت فيما يتعلق بالمعايير األخالقية، فضال عن شرح مسؤوليات كل فرد لعمالئه وزمالئه  

  ومجتمعه.

المية، وبرنامج التدريب  وباإلضافة إلى المدونة العالمية، فإن العناصر األساسية األخرى لبرنامج األخالقيات التابع لديلويت تتضمن السياسات الع
ومن أجل التحسين المستمر، يتم القيام بفحص ومراجعات   والتواصل، وقنوات اإلبالغ الراسخة المدعومة ببروتوكوالت محددة إلدارة أية حوادث.

 من أفراد ديلويت من خالل استطالع سنوي حول االخالقيات. منتظمة للبرامج، ويتم جمع المالحظات والردود 

الشركة    ويقود قسم  في  إدارتها موظفون  يتولى  العالمي، كما  المستوى  ديلويت على  قسم األخالقيات عالميا في  ديلويت رئيس  في  األخالقيات 
  األعضاء في قسم األخالقيات على المستوى المحلي، وهم شركاء متمرسون لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى الرئيس التنفيذي للشركة العضو 

تعمل ديلويت جلوبال والقادة المسؤولين عن األخالقيات في الشركات األعضاء معا على مراقبة المخاطر بشكل مستمر وتعزيز  ة.والهيئة اإلداري 
 االمتثال للمدونة العالمية. 

عقول بأن تحافظ شركة ديلويت السعودية على السياسات واإلجراءات القائمة على أساس السياسات العالمية، كما أنها مصممة لتوفير ضمان م
 الموظفين فيها يمتثلون للمتطلبات األخالقية ذات الصلة. 

 السعودية.   تتوافق المتطلبات األخالقية لخدمات المراجعة والضمان ذات الصلة التي تقدمها ديلويت السعودية مع المتطلبات المهنية للمملكة العربية 

ة الخاصة بديلويت عالميا، والتي تتوافق مع المتطلبات واإلرشادات المحددة في  ديلويت السعودية أيضا مع السياسات واإلجراءات العالمي   تتوافق 
لالتحاد  قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين، وهو هيئة وضع المعايير التابعة 

للمحاسبين ) المه (.IFACالدولي  المتطلبات  تكون  العالمية في  عندما  السياسات واإلجراءات  السعودية أكثر صرامة من  العربية  المملكة  نية في 

 ديلويت، تطبق ديلويت السعودية متطلبات المملكة العربية السعودية المعمول بها. 

 وأنظمة القياس لجميع الموظفين.تعزز ديلويت السعودية التزامها باألخالقيات والنزاهة من خالل أدوات التواصل وبرامج التعلم وعمليات التوافق  

وقد تضمنت مواضيع التدريب العالمية   يتضمن التعلم محتوى موجًها لإلعداد وترقية المدير والمقاولين المستقلين وبرامج تذكيرية كل عامين.
لنزاهة واالحترافية على وسائل  األخيرة تركيزا على أهمية اعتراف الشخص بأخطائه، والعالقات الشخصية في مكان العمل، وإظهار االحترام وا

ل  التواصل االجتماعي، وتضمنت الدورات تأكيدا على أن المهنيين على علم بأنه ينبغي عدم مشاركة األجوبة مع اآلخرين وأن القيام بذلك يشك 
والمدراء المسؤولين، كما تطلب من جميع   باإلضافة إلى ذلك، تقوم ديلويت السعودية بإجراء مراجعات أخالقية لكبار القادة انتهاكا للمدونة العالمية. 

ا مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة العضو وفهمها وهم م التأكيد سنويا على أنهم قد قرؤالشركاء والممارسين المهنيين اآلخرين وموظفي الدع
 مسؤولون عن االلتزام بها. 
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 برامج التعلم األخالقي والتواصل

 المبادئ العالمية لقواعد سلوك األعمال

سياسات السياسات األخالقية العالمية بما في ذلك ال
المتعلقة بعدم االنتقام، ومكافحة التمييز، ومكافحة 
 المضايقات، والعالقات الشخصية العائلية والحميمة

 قنوات اإلبالغ وبروتوكول إدارة الحوادث

قياس البرامج من خالل دراسة استقصائية سنوية عن 
 األخالقيات

 المتكررةالتقييم السنوي وبرنامج مراجعة الممارسة 

 أخالقيات ديلويت عالميا 
 

  تلتزم ديلويت بإدارة األعمال التجارية بالنزاهة والجودة المميزة والمعايير العالية للسلوك المهني.

ألف شخص في ديلويت،   345,000التزامات ديلويت األخالقية باعتبارها شبكة وتوقعاتها لنحو   وتحدد مبادئ ديلويت العالمية لقواعد سلوك األعمال 
 تتألف أسس برنامج األخالقيات الخاصة بالشبكة من العناصر التالية:  األمر الذي يعطي األساس القوي القائم على المبادئ.

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-deloitte-global-principles-of-business-conduct-2016.pdf
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 تشكيل مستقبل مهنة مراجعة الحسابات 

مع على  إن توفير المعلومات المالية ذات الصلة والموثوق بها، وغير المالية بصورة متزايدة، أمر حاسم بالنسبة لكل من أسواق رأس المال والمجت 
الشركات، ورؤساء لجان المراجعة، وكل مراجعي الحسابات لديهم دور مهم واضعو السياسات، والمنظمون، والمستثمرون، ومديرو   نطاق أوسع.

حتى يتسنى لمستخدمي معلومات الشركة الحصول على صورة واضحة وكاملة للشكوك والمخاطر في نموذج عمل الشركة للمساعدة في دعم 
 عملية اتخاذ القرار المدروس. 

مر والتعقيد موضوعا  اليقين  يظل عدم  أن  المتوقع  السريع ومن  والتقدم  المتزايدة  العالمية  بالتحديات  مدفوعا  المقبلة،  السنوات  مدى  كزيا على 
 للتكنولوجيا.

نحن نتشارك بشكل استباقي مع مجموعة من أصحاب المصلحة   تلتزم ديلويت بإنشاء رؤية مفيدة لمستقبل المهنة تعالج احتياجات المجتمع المتغيرة.

لدعم نظام مراجعة الحسابات وإدارة الشركات ونظام التقارير    -وكذلك مراجعة الحسابات المستقبلية   -اليوم   لتقديم االبتكار في مراجعة حسابات

  في االستمرار في خدمة الغرض منها لتمكين الثقة واالطمئنان.

 

  



 

36 

 

 

مي وغير رسمي على حد سواء، في تبادل وعرض ومناقشة األفكار التي تعزز طموحنا الجماعي لضمان األهمية المستمرة والمتزايدة لمراجعة نسعى إلى المشاركة مع هذه األطراف، بشكل رس
  الحسابات وضمان أسواق رأس المال.

 الملحقات
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 الملحق أ | المعلومات المالية

 : 2022مايو   31يرادات ديلويت أند توش و شركاهم محاسبون و مراجعون قانونيون للسنة المنتهية في  كشف تفصيلي بإ

 مليون لاير سعودي  االيرادات 

 0.3 إجمالي اإليرادات من عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة*

  إجمالي اإليرادات من العمليات األخرى للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة: 

لها ديلويت  إجمالي اإليرادات من العمليات األخرى للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة التي نفذت  
 السعودية عمليات مراجعة* 

1.5 

إجمالي اإليرادات من العمليات األخرى للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة التي لم تنفذ لها ديلويت  
 السعودية عمليات مراجعة 

5.0 

 276.2 إجمالي االيرادات 

 

. يشمل إجمالي  2022مايو    31الخاضعة إلشراف الهيئة للسنة المنتهية في  * لم تحقق ديلويت السعودية أي إيرادات من عمليات المراجعة للمنشآت  

ثالثة  اإليرادات من إجمالي اإليرادات من عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة فقط إيرادات الفحص الربع سنوية األولى لألشهر ال
  إلشراف الهيئة.  من عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة 2022مارس  31المنتهية في 
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 آت الخاضعة إلشراف الهيئة الملحق ب | عمالء المراجعة من المنش

المسؤولين عن عمليات   القانونيين  والمحاسبين  السعودية  ديلويت  لدى  الهيئة  الخاضعة إلشراف  المنشآت  من  المراجعة  قائمة عمالء  يلي  فيما 
 : 2022مايو  31المراجعة لهؤالء العمالء للسنة المنتهية في 

 الشريك المسؤول  االسم 

 علي العمري بن مازن  البنك العربي الوطني 

 سبحي بن محمد  وليد  البنك السعودي لالستثمار

 

  2022مارس    31المنتهية في    3، قامت ديلويت السعودية بأداء مراجعات الربع األول فقط لألشهر الـ  2022مايو    31خالل العام المنتهي في  

م تعيين ديلويت السعودية كمراجعي حسابات بعد قرار مجلس المفوضين للقوائم المالية للبنك العربي الوطني والبنك السعودي لالستثمار، وقد ت 
والذي تمت فيه الموافقة على تسجيل ديلويت أند توش و شركاهم محاسبون و مراجعون قانونيون لدى الهيئة  2022مارس   8الذي صدر بتاريخ 

  لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة.
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 2022مايو   31  كما في الملحق ج| الهيكل التنظيمي 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الشركة وجاري العمل على تعديل عقد تأسيس الشركة.  كتراالخر و  هؤالء الشركاء تقاعدأحد * 
 السعودية ** المحاسبين القانونيين المسجلين العاملين في ديلويت 

 

 

 

 

 

المسؤول عن الخدمات في  

 شمال جنوب أوروبا  ديلويت

 

المسؤول عن عمليات القسم  

 في ديلويت الشرق األوسط 

 

 : مجلس السعودة
 د. ياسر فالته  -

 هالة غازي  -

 أنور الحديدي  -

 بول مادوكا  -

 تهاني سنجاب  -

 

 الخدمات األخرى  

 الزكاة / الضريبة 

 

 مدراء المكاتب
 الرياض  –ناصر السقا  -

  الخبر –ناصر السقا  -

 جدة  –أنور الحديدي  -

 

 فريق القيادة المسؤول في المملكة العربية السعودية
 السقا ناصر  -

 وليد سبحي  -

 يوسف الحداد  -

 

الشريك المسؤول عن االلتزام  

 باألنظمة 

 د. ياسر فالته -

 

ضابط االلتزام بأنظمة مكافحة غسل  

 األموال

 د. ياسر فالته -

 

رئيس قسم المخاطر والسمعة 

في ديلويت شمال جنوب  

 أوروبا

 

رئيس قسم المخاطر والسمعة 

 ديلويت الشرق األوسط في 

 

رئيس مخاطر المراجعة في  

 ديلويت الشرق األوسط 

 

 الخدمات األخرى  

 الزكاة / الضريبة 

 

 

 سايمون التس  –رئيس خدمات المراجعة في المملكة العربية السعودية 

 

 رؤساء األقسام 

 سكوت جورجينز    –رئيس مخاطر المراجعة 

 محمد عبد القادر - مدير تنفيذي مسؤول عن حماية الممارسات الوطنية

 محمد عزير أشرف  – واألخالقيات ومكافحة الفساد مسؤول االستقالل 

 عالء أبو عدوان  - المسؤول عن التعليم 

 ال خيأنور الحديدي / الوليد ال –شؤون منتسبي ديلويت 

 وليد سبحي   –الشريك المسؤول عن المحافظ 

 أنور المساعيد –الموارد الخارجية 

 عبد الرحمن الصويغ   –المحتوى المحلي 

 فهيم اعجاز  –العمالء والقطاعات 

 أمجد جمشيد  –مراكز التسليم / اكاديمية المهارات 

 

 

 

 الشركاء الوطنيين في ديلويت السعودية: 
 

 ناصر الدين بن محمد السقا  •
 وليد بن محمد حسين سبحي**  •
 عبد الرحمن بن سلمان راشد الصويغ  •
 مازن بن علي بن حسن الصيرفي العمري**  •
 طارق بن محمد بن عمر الفتني  •
 محمد فالته ياسر بن أحمد بن  •
 محمد بن عبد الرزاق بن علي مورية  •
 الوليد خالد الخيال  •
 المطهر حميد الدين*  •
 علي عبد هللا خميس*  •
•  
•  



 

 

 

 

 
 

 

 

 ديلويت أند توش وشركاهم محاسبون و مراجعون قانونيون  جميع الحقوق محفوظة  2022© 

 

ديلويت آند توش )الشرق األوسط( شراكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي  
شركة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا، شراكة ذات مسؤولية محدودة، 

بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وقبرص، وديلويت شمال جنوب أوروبا، شراكة  
اند   ذات مسؤولية محدودة )ن س إي( هي شركة مرخص لها من قبل ديلويت
 توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان. 

 

يستخدم اسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء  
توش توهماتسو المحدودة، وهي مجموعة  اند المرخص لها من قبل ديلويت 

متع تت عالمية من شركات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها،
ال   األخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها.

توش توهماتسو المحدودة أو ديلويت ن س إي أو ديلويت آند  اند تقدم ديلويت 
يُرجى   توش )الشرق األوسط( شراكة ذات مسؤولية محدودة أي خدمات للعمالء.
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د إم إي هي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االستشارية  
في   1926سط ويمتد وجودها منذ سنة  وقد تأسست في منطقة الشرق األو

إن وجود د م إي في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات   المنطقة.
الحائزة على ترخيص لتقديم الخدمات وفقا للقوانين والمراسيم المرعية في البلد  

ال تستطيع الشركات والكيانات  التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة.
من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شركة د إم إي. وعند تقديم المرخصة 

 الخدمات، تتعاقد كل شركة أو كيان بشكل مستقل مع العمالء الخاصين بهم
 

 وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها. 
 

اإلدارية  د م إّي تقد خدمات التدقيق والمراجعة وخدمات الضرائب واالستشارات 
 ٥,٠٠٠والمالية وخدمات استشارات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة 

  بلدا . 15مكتبا في  27شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  
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