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إنجازاتنا تعزيز جودة أعمال التحديات والفرص

التدقيق

ثقافتنا—

هيكليتنا ونظام —
الحوكمة لدينا

عمال التزامنا بتنفيذ أ
تدقيق ذات جودة 

عالية

مقومات جودة أعمال 

التدقيق

اء استثمارنا لالرتق—
بمستوى جودة 

التدقيق

برنامج تحول جودة —
أعمال التدقيق

قياس مدى تقدمنا—

مرحلة فارقة
لـ كي بي إم جي

المحتويات
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مرحلة فارقة لـ كي بي إم جي مقومات جودة أعمال التدقيق تعزيز جودة أعمال التدقيق إنجازاتنا التحديات والفرص
ق التزامنا بتنفيذ أعمال تدقي

ذات جودة عالية

نادر حفار

ى حيث أننا ندرك مد. إن أعمال التدقيق هي جوهر أعمال شركتنا
ر أهمية جودة أعمال التدقيق لما لها من دور بارز في حسن سي

قنا كما أننا ندرك أيضاً المسؤولية التي تقع على عات. السوق
ب تعثر لتعزيز ثقة الجمهور في أعمال التدقيق، ال سيما في أعقا

ذه واحدة من كبرى الشركات العالمية، األمر الذي يدفعنا ألخذ ه
.المسؤولية على محمل الجد

ل رحــلة في هــذا الــــسيـــاق، يــسرني أن أتـــــقدم إلـــيكم بــــتقرير حــــو
.  قيقكي بي إم جي لوار جلف لالرتقاء بمستوى جودة أعمال التد
ة نطرح بشفافية عبر طيات هذا التقرير نظرة عامة حول رحل

.تحولنا مع التزامنا بمعايير الجودة ومبادئ المساءلة

يث شهدت السنوات القليلة الماضية العديد من التحديات، ح
لعالمية، واجهنا التداعيات االقتصادية التي أسفرت عنها الجائحة ا

ق عالية ونجحنا في تلبية توقعات عمالئنا وتنفيذ أعمال تدقي
بها يسلط هذا التقرير الضوء على المرونة التي تحلى. الجودة

.قيقموظفينا وأدوارهم الحيوية في رفع مستوى جودة أعمال التد

، قمنا بإجراء فحص شامل للبروتوكوالت 2018في عام 
م في جودة والممارسات المتبعة لدينا لضمان تحقيق االتساق الالز
منا في أعمال التدقيق وتجارب عمالئنا، ال سيما في سلوكنا وقي

بناًء على نتائج هذا . المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها
دينا الفحص، قمنا بإجراء تغييرات جوهرية على هيكل الحوكمة ل

كبر قدر من المساءلة واالتساق في كيفية ت نفيذ أعمال لتحقيق أ
".  النزاهة"التدقيق، مع االحتفاظ بقيمتنا الراسخة 

رق رئيس مجلس اإلدارة، كي بي إم جي الش
األوسط وجنوب آسيا،

ذي، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفي

كي بي إم جي لوار جلف

قيق التزامنا بتنفيذ أعمال تد
ذات جودة عالية
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قيادتنارصتح، كافة ارتباطاتنافي الالزم تحقيق االتساق في إطار 

س ، بما في ذلك تعيين رئيعلى إجراء عدة تغييرات جوهرية

ة المسؤوللجنة لوهو تابعالتدقيق، أعمالجودةمسؤول عن 

قلين ثالثة أعضاء مستمن هذه اللجنة تتألف .جودة التدقيقعن 

للجنة تكرس هذه ا. إدارة المخاطر المحلية لديناويترأسها شريك

افة على مستوى كوتحسينهامراقبة جودة التدقيقجهودها ل

.إجراءات التدقيق لدى كي بي إم جي لوار جلف

منا الحوكمة، قفضالً عن التحسينات التي أُجريت على نظام

التوجيهاتبإعداد برنامج تحول جودة التدقيق بناًء على 

ن نهدف نكلم . اإلرشادية الصادرة عن كي بي إم جي إنترناشونال

وعة تقديم مجمشكلية، وإنما مجرد إجراء تغييرات بذلك إلى

بادئ واسعة من اإلصالحات الجريئة التي ترتكز على ثالثة م

:تتمثل فيعامة

؛القيادة العلياالثقافة الصحيحة بدءاً من نشر-1

؛ وفي مبادرات جودة التدقيقبشكل ملحوظاالستثمار -2

.واضحةمن خالل مؤشرات التدقيقجودة قياس-3

ة كل تجدر اإلشارة إلى أننا كنا حريصون كل الحرص على دراس

ى نحو إجراءاتنا بشكل مكثف عللتحسين خطوة قبل اتخاذها 

كتماال األمر الذي مكننا من تكوين فهم . متواصل كثر ا أ

سات وشمولية لكيفية إعادة تصميم سياسات وإجراءات وممار 

.الشركة على أفضل وجه

تجابتنا بالرغم من تأثر هوامش ربحية أعمال التدقيق في إطار اس

نا من تعزيز للتحديات التي واجهتنا في مسار رحلتنا، إال أننا تمك

في . يهامكانتنا كشركة خدمات مهنية موثوقة يمكن التعويل عل

تصنيف هذا السياق، يسرني إبالغكم بأننا حصلنا مرة أخرى على

في دورة مراجعة أداء جودة التفتيش الداخلي" ُمرضي"

.2021لعام 

هذا ونتوقع استمرار جنى ثمار هذا االستثمار في السنوات

فيالقادمة، ال سيما في إطار حرصنا على مواصلة االستثمار

.جودة التدقيق

ة رحلحوليتضمن هذا التقرير عبر طياته نظرة عامة شاملة 

.تى اآلنتحولنا، باإلضافة إلى ملخص إنجازاتنا في هذا السياق ح

كثر تعقيداً مما سبلقد  ق، أصبح عمل مدققي الحسابات أ

مة أحد وستمثل االلتزامات البيئية والمجتمعية ونظم الحوك

نحن . ستقبلمجاالت التركيز الرئيسية لشركتنا وعمالئنا في الم

ستوى فخورون كوننا جزء من شركة تستثمر موارد كبيرة على م

مالئنا العالم لتثقيف وتدريب كوادرنا حتى نتمكن من خدمة ع

.بشكل أفضل

ئنا، قمنا تلبية االحتياجات المتغيرة لعمالفي إطار حرصنا على 

في تعزيز بتطبيق منهجية تتماشى مع هدفنا العالمي المتمثل

:  اس شركتناالثقة، وتمكين التغيير بجانب ثالث ركائز تشكل أس

لمصلحة جودة استثنائية، وااللتزام الراسخ بتحقيق اخدمة ذات 

. العامة، وتمكين فرق العمل

بالشكر أتوجه باألصالة عن نفسي وباإلنابة عن قيادة لوار جلف

في واالمتنان لموظفينا على جهودهم المكثفة وعملهم الدؤوب

جاعة لقد تمكنا، في ظل قيادة تتسم بالش. سياق هذه الرحلة

يس قسم إميليو بيرا، رئ/ والمصداقية ممثلة في شخص السيد

ل التدقيق، من تجاوز أصعب األوقات التي شهدها مجال العم

في أعقاب الجائحة العالمية وما أسفرت عنه من ضغوط 

لقد . جودةإدارة استثمارات كبيرة في الكما نجحنا في اقتصادية، 

تمكن موظفونا من المضي قدماً بخطى ثابتة، ويرجع ذلك

اعتباراً . بشكل رئيسي إلى سرعة بديهتهم وابتكارهم ومرونتهم

، سيتولى أسامه هرموش مهام إميليو كرئيس2022من فبراير 

ل البناء جديد لقسم التدقيق، وأنا على يقين تام من أنه سيواص

حلتنا على األساس القوي الذي تم إرسائه حتى اآلن في مسار ر 

.  لتحول جودة التدقيق

ا معاً من إنني واثق كل الثقة بأننا سنتمكن من تحقيق أهدافن

مل خالل موظفينا الموهوبين وجدول أعمال الجودة والثقة والع

رافنعرب عن خالص امتناننا لكافة األطنود أيضاً أن . الدؤوب

ياء على أصحاب المصلحة لدينا، الذين طالما ذكّرونا بدورنا كأوص

زامنا المصلحة العامة، وحثونا على القيام بعمل أفضل مع الت

.بأعلى معايير الجودة

نادر حفار

رئيس مجلس اإلدارة

كي بي إم جي الشرق األوسط وجنوب آسيا،

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

كي بي إم جي لوار جلف

سبتمبر، ما لم يذكر خالف 30في التقرير إلى السنة المنتهية في " السنة المالية"تشير * 

.ذلك

(تابع)ة التزامنا بتنفيذ أعمال تدقيق ذات جودة عالي
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التحديات 
والفرص

كثر ق وةالتحديات التي جعلتنا أ

تحويل التحديات إلى فرص
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ذات جودة عالية

التناوب اإللزامي لمدققي الحسابات

كثر من جهة تنظيمية إقليمية .المقرر من قبل أ

دور المهنة على المستوى العالمي

.جرى تسليط الضوء عليها في أعقاب تعثر كبرى الشركات

19-جائحة تفشي فيروس كوفيد

اوض أسفرت عن تراجع اقتصادي مما زاد الضغط على التف

بوقة بشأن رسوم العميل، فضالً عن ظهور تحديات غير مس

.في تنفيذ أعمال التدقيق عن بُعد

الجهات التنظيمية والمهنية

ستجابة تصاعدت إجراءات الرقابة على المستوى العالمي في إطار اال

.لمجموعة المخاطر المتزايدة التي نشأت في بيئة التدقيق

.لذلك، قمنا بزيادة استثماراتنا بشكل كبير لدفع عجلة جودة التدقيق. نحن ندرك مدى أهمية دورنا في حماية مصالح األطراف أصحاب المصلحة لدينا

.وقة يمكن التعويل عليهاكشركة خدمات مهنية موثتنابالرغم من تأثر هوامش ربحية أعمال التدقيق في إطار استجابتنا للتحديات التي واجهتنا في مسار رحلتنا، إال أننا تمكنا من ترسيخ مكان

كثر قوة التحديات التي جعلتنا أ
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1م لتطبيق المعيار الدولي رقاالستثمار—

.إلدارة الجودة

عمة في الشبكات الدااالستثمارمضاعفة —

نة مقارنة بالسثالث مراتلجودة التدقيق 

.2019المالية 

من ارتباطات أعمال تدقيق ٪75تصنيف —

ف دون تصني" ُمرضي"لوار جلف ضمن فئة 

ورة في د" غير ُمرضي"ضمن فئة أي ارتباط 

مراجعة أداء جودة التفتيش الداخلي لعام

٪ في 80انخفاض عام بنسبة .2021

ة المالحظات الجوهرية مقارنة بدورة المراجع

.2019لعام 

فاظ االستحواذ على ارتباطات ضخمة واالحت—

طاعات في مختلف القبالعمالء الرئيسيين

بما في ذلك قطاعات العقارات والخدمات 

ية المالية واالتصاالت والخدمات اللوجست

دى والمناطق الحرة، األمر الذي تتجلى فيه م

بة موثوقية كي بي إم جي، ويعد ذلك بمثا

ي شهادة على الثقة التي يضعها العمالء ف 

.اسم كي بي إم جي كعالمة تجارية مرموقة

بكة كي تلقي تعليقات إيجابية وتقدير من ش—

ع بي إم جي العالمية في ضوء جهودنا لدف

عجلة جودة التدقيق وإطالق العديد من 

. المبادرات العالمية بنجاح

داعمة في الشبكات المضاعفة االستثمار —

ة لجودة التدقيق مقارنة بالسنة المالي

2019.

عبء العمل على اتخاذ تدابير إلدارة —

قيق بما في ذلك تح،"شركاء االرتباطات"

.التوازن في محافظ عمالئهم

بيق االستثمار بشكل ملحوظ إلطالق تط—

وهو منصة مدمجة ،"كي بي إم جي كالرا"

إمكانية بالكامل لدى كي بي إم جي تتمتع ب

ترونية تعديل البيانات على السحابة اإللك

.بجانب منهجية تدقيق معززة

االستثمار في تطوير التكنولوجيا —

لسة المستخدمة لتقديم تجربة تدقيق س

.19-دلعمالئنا وموظفينا خالل جائحة كوفي

ة إلى باإلضافبرنامج تحول جودة التدقيقوضع —

جودة خطة لالستثمار بشكل ملحوظ في مبادرات

.التدقيق

دمج عمليات كي بي إم جي اإلمارات العربية —

كي بي إم"المتحدة وسلطنة عمان تحت اسم 

للعمل بسالسة "جي لوار جلف

.عبر الحدود

. *برنامج النمو الُمداردفع عجلة —

على أساس ( لةالحالية والمحتم)، وضمان عدم تقبلنا مخاطر غير ضرورية من خالل تغيير حجم محفظة العمالء "حماية العالمة التجارية"ينصب دور برنامج النمو الُمدار في * 

.المخاطر والربحية والقيمة اإلستراتيجية للشركة

7 | Our Audit quality journey

2021السنة المالية 2020السنة المالية 2019السنة المالية 

تحويل التحديات إلى فرص
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إنجازاتنا

2021كما في السنة المالية 
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2,925

الثقة

تدقيقمهمة

نقدم خدمات التدقيق

ألكبر الشركات

العقارات

الخدمات المالية

االتصاالت

ةالخدمات اللوجستي

:في قطاعات تتضمن

المناطق الحرة

نقدم خدمات التدقيق لـ

شركات مدرجة من حيث القيمة 
السوقية في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة 

من موظفينا يدركون أدوارهم في 
حماية المصلحة العامة

(2021جي بي إس : المصدر)

88% 

متخصص في مجال 
التدقيق

589
موظفينا

شركاء ومديرين
تنفيذيين

موظفين

مديرين

9%

22%
69%

من موظفينا محاسبين 
قانونيين معتمدين 

71%
متخصص يشكلون شبكاتنا

الداعمة لجودة التدقيق

64
االحتفاظمعدل 

بالموظفين من ذوي
األداء العالي

81% 
شركاء متوسط خبرة

التدقيقارتباطات 

22

ممثلةجنسية 

50+
محققة الساعات الُمحملة 
من موارد خارجية

90,000
استعداد لبذل من الموظفين على 

لمساعدة المزيد من الجهد اإلضافي 
كي بي إم جي في مسيرة نجاحها

(2021جي بي إس : المصدر)

90% 
التدقيق مهنييمن 

من النساء

10 

5 كبر3 من أ

سنة

من4

2021إنجازاتنا كما في السنة المالية 
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أعمال تدقيق تتميز بالجودة

رسمية وغير رسمية استشارات

صادرة عن قسم الممارسات 

المهنية

1,000+
تم إنجازها في ساعة تدريب 

2021السنة المالية 

42,000

خضعوا من قادة االرتباطات 

للمراجعة في دورة مراجعة أداء 

2021الجودة لعام 

43% 

كثر من أ

ساعة تدريب لكل 

متخصص

58

انخفاض في المالحظات 

التي نتجت عن الجوهرية 

مراجعة أداء : المراجعة الداخلية

الجودة مقارنة بدورة المراجعة 

2019لسنة 

من ارتباطات التدقيق جرى 

ات وصفر٪ ارتباطكمرضيةتصنيفها 

غير مرضية خالل دورة مراجعة أداء 

2021الجودة لسنة 

من الموظفين يعتقدون أن فرق 

تبدي التزاماً بجودة االرتباطات 

خالل السلوك اليوميالتدقيق 

(2021جي بي إس : المصدر)

ساعة تدقيق محققة من 

البيانات خالل فريق 

والتحليالت

كثر من أ

عمالء تدقيق ذوي مخاطر عالية

< 2 %

من الموظفين يعتقدون أن 

الثقافة ومنهجية القيادة 

تعزز أهمية جودة العليا 

التدقيق

(2021جي بي إس : المصدر)

85% 

5,000

80%85% 75%

2021إنجازاتنا كما في السنة المالية 
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ثقافتنا

هيكليتنا ونظام الحوكمة لدينا

تعزيز جودة أعمال 
التدقيق
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مواجهة نبذل جهود مكثفة لنشر ثقافة قائمة بشكل أساسي على
الحوار التحديات وتقديم الدعم رفيع المستوى من خالل تشجيع

المخاوف المفتوح، بحيث يتمكن موظفونا من اإلبالغ عن القضايا و
.األخالقية والعمل على نحو يحقق المصلحة العامة

اعتمد قادتنا منهجية االقتداء بسلوك القيادة العليا

على أن يبدأ التزامنا بالثقافة من القيادة العليا بشركتنا، مع تشجيع القادة

.يكونوا قدوة للسلوك الصحيح

ى مدى علمكانة مرموقة ساهمت قيمنا في توجيه شركتنا وتبوؤها 

يم تمثلنا؛ نُرسخ ق. فهي أساسية بالنسبة لنا جميعاً كشركة-عقود 

كها ويمكن أن تلعب دوراً فعاالً في شركتنا وتس اهم في يسهل إدرا

دينا اتخاذ قراراتنا وإجراءاتنا وتفاعالتنا مع أصحاب المصلحة ل

.بصورة يومية

ايميلوا بيرا

رئيس قسم التدقيق
كي بي إم جي لوار جلف

نحو األفضل

نقدم كل ما هو 

.مفيد ونافع

النزاهة

متعاهدون على فعل 
.الصواب

التميز

مواظبون على 
.التعلم والتطور

الشجاعة

ف نفكر ونتصر 

.  بجرأة

التكاتف

مدنحترم بعضنا البعض ونست

.قوتنا من اختالفنا

قيمنا

ثقافتنا
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أعلى تلعب القيادة دوراً  أساسياً في ترسيخ التزامنا بالجودة و

عميم هذا معايير التميز المهني في إطار أخالقي يتمتع بالنزاهة وت

.االلتزام على العمالء واألطراف أصحاب المصلحة والمجتمع

ز ونشر تبدأ المسؤولية من اإلدارة العليا، مما يؤدي إلى دفع وتعزي

ع فرق مبادئ المساءلة من خالل سلسلة القيادة الكاملة في جمي

ن تحقيق التدقيق واألقسام بحيث يساهم كل إجراء في تمكيننا م

.أهدافنا المحكمة

سستنا، في إطار التزامنا بجودة التدقيق على نحو متواصل عبر مؤ 

شراف لإلعدد من اللجان والشبكات المخصصة قمنا بتشكيل 

بة تتم مراق. على جدول أعمال جودة التدقيق لدى الشركة ودعمه

لجنة جودة نظم حوكمة جدول أعمال جودة التدقيق من قبل 

.التي يرأسها شريك إدارة المخاطر المحليةالتدقيق 

6تتضمن لجنة جودة التدقيق 

منهم مستقلين 3أعضاء عاملين 

12عقد أعضاء لجنة جودة التدقيق 

.2021في السنة المالية اجتماع 

رئيس قسم التدقيق

اللجنة التنفيذيةمجلس لوار جلف

لجنة التدقيق والمخاطر

قسم الممارسات 
المهنية

شبكة المتخصصين
لدى كي بي إم جي

مجموعة إدارة المخاطرودةاللجنة التوجيهية لنظام إدارة الج (PPG)مجموعة حماية الممارسة

التدريب والتطوير 

لجنة جودة التدقيق

مجموعة خط الدفاع 
الثاني

اللجنة التوجيهية 
لسير أعمال تطبيق 

"كي بي إم جي كالرا"

مجموعة مراقبة جودة 
التدقيق

2020ة تم تشكيلها رسميا خالل أو بعد السنة المالي

ونظام الحوكمة لديناهيكليتنا 
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استثمارنا في جودة التدقيق

برنامج تحول جودة التدقيق

مقومات جودة 
أعمال التدقيق

قياس مدى تقدمنا
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كبر، والحد من توقف األعمال، وزيادة الترك يز تحقيق جودة أ

على المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من المخاطر 

.وتصور أعمق ألعمال العمالء

كسب خبرات أفضل: النتيجة

استثمارنا لالرتقاء بمستوى جودة التدقيق

النموذج ، بإعادة هيكلة 2021قمنا في السنة المالية 

في جودة لتحقيق نتيجة مؤثرةالتشغيلي ألعمال تدقيقنا

التميز ع تم تصميم نموذجنا الُمعزز لتشجي. وفعالية تدقيقنا

ت من خالل تعزيز المجاالالتشغيلي ومشاركة الموظفين 

:التالية

نموذج تنفيذ سريع االستجابة

د السنوات متعدبرنامج تحول جودة التدقيق لقد استثمرنا في 

وواصلنا 2019في السنة المالية ( راجع الصفحة التالية)

ي السنة استثمرنا ف . االستثمار في البرنامج وتوسيع نطاقه

في مليون دوالر أمريكي1.8مبلغ إضافي قدره2020المالية 

ضافي قدرهمبادرات جودة التدقيق، باإلضافة إلى استثمار مبلغ إ

يركز . 2021في السنة المالية مليون دوالر أمريكي2.2

:برنامجنا على تطوير

مليون دوالر أمريكي11: استثمارنا

إطار الحوكمة لديناموظفينا

نامنهجيتنا وأسلوب عملمهام متخصصينا

نظام إدارة الجودة لديناقدراتنا الرقمية

تقسيم العمالء

األعمال الخارجية

المركزية

كبرالمعايير القياسية جودة تدقيق أ

زيادة الكفاءة

الءتقديم تجارب استثنائية للعم
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ق التزامنا بتنفيذ أعمال تدقي

ذات جودة عالية

كةأعمال المراقبة على مستوى الشبإدارة الممارسات وخطوط الدفاع

نظم مراقبة وإعداد تقارير —

.الشركات العالمية

جودة أعمال مراجعة ارتباطات—

.التدقيق العالمية

عميقة الستخالص تحليل أعمال —

.األسباب الجذرية

المنهجية وسير العمل 
وتمكين التكنولوجيا

و ، وه"كي بي إم جي كالرا"يوفر تطبيق —

عبارة عن نظام أساسي مدمج بالكامل 

ى يتمتع بإمكانية تعديل البيانات عل

معززة السحابة اإللكترونية، منهجية تدقيق

.خالل سير العمل

ة إجراءات قياسية لتحقيق مبدأ المساءل—

.واالتساق

لها أدوات وتقنيات إلدارة البيانات وتحلي—

.بغرض توفير أدلة أفضل ورؤية أعمق

ائحة توفير توجيهات إرشادية حول تأثير ج—

.  على أعمال التدقيق19-كوفيد

ة الحوكمة والمسائل

تأسيس لجنة جودة التدقيق لتتولى—

مسؤولية متابعة مدى التقدم في جودة

.  التدقيق

.شبكات جديدة لدعم جودة التدقيق—

لجنة توجيه نظام إدارة الجودة يقودها —

مكتب إدارة المشاريع، بحيث تتولى 

دولي مسؤولية دفع عجلة تطبيق المعيار ال

.إلدارة الجودة1رقم 

ات أعمال مراجعة االرتباط: خط الدفاع الثاني—

.المباشرة

شريك جودة تدقيق مكرس لقيادة أعمال—

إطالق مبادرات جودة التدقيق العالمية 

.واإلقليمية

.مناسباتباع سياسة التخطيط في الوقت ال—

ارد تقديم توجيهات إرشادية لتوفير المو—

يص الالزمة لالرتباطات، بما في ذلك تخص

.مراجعي نظم مراقبة جودة االرتباطات

جاالت انخراط الموظفين المتخصصين في م—

.التدقيق الرئيسية

برنامج تحول جودة التدقيق

.التدريب المهني للموظفين—

نظم الرقابة على / إدارة الممارسات—

ونظم،نظم إدارة الجودة)مستوى الشركة 

(.إدارة المخاطر المحكمة، وأعمال التفتيش

ين مديرين تنفيذي/ شركاء—

مكلفين بقيادة شبكات

أعمال جودة التدقيق، مثل 

إدارة الممارسات المهنية 

ية المبادئ األخالقومسؤولي 

ومجموعة واالستقاللية 

ام مراقبة جودة التدقيق ونظ

.  إدارة الجودة

أداء ومكافآت مرتبطة —

مباشرة بأهداف 

.جودة التدقيق

.يةمراقبة مؤشرات جودة التدقيق الرئيس—

ب وضع استراتيجية جودة التدقيق بجان—

.خطة عمل واضحة ومؤشرات أداء رئيسية
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قياس مدى تقدمنا

عمالنا، وفي نحرص على االلتزام بتحقيق أعلى مستويات الجودة في أ

بل نراقب سبيل تحقيق ذلك ال نتبع المعايير األخالقية فحسب

عن كثب أيضاً مدى تقدمنا ونستخدم ردود الفعل لتحقيق

جودة في ضوء استثمارنا الضخم في مبادرات تحول. التحسين

سن التدقيق على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا تح

لمرة هذا وندرك أن هذا االستثمار ليس. ملحوظ في نتائج المراقبة

.واحدة فقط ولكنه استثمار متواصل

ة نحرص على التزامنا بالتحسين المستمر لجود
.م جيواتساق وكفاءة عمليات التدقيق لدى كي بي إ

عمال نحرص على قياس جودة أعمال تدقيقنا استناداً إلى نتائج أ

تمت آخر مراجعة خضعنا فيها . المراجعات الداخلية والخارجية

٪ من ارتباطاتنا 100، حيث حصلت 2019للفحص الخارجي في عام 

ناك أما على المستوى الداخلي، فكانت ه". مرضي"على تصنيف 

ة في عدد النتائج المصنفة تحت فئ2021زيادة ملحوظة في عام 

ذا من الجدير بالذكر في ه. في مراجعة أداء الجودة لدينا" مرضي"

نا السياق أننا نستخدم مجموعة واسعة من اآلليات لمراقبة أدائ

.وفهم فرص التحسين المستمر

شاميت شايليش

قائد جودة التدقيق
كي بي إم جي لوار جلف

برامج المراقبة

جرى تصميم العديد من برامج كي بي إم جي 

وى لتقييم األداء على مست( العالمية واإلقليمية)

ير االرتباطات والشركة على حد سواء، وفقاً للمعاي

ات والقوانين واللوائح ذات الصلة، ال سيما سياس

.وإجراءات كي بي إم جي إنترناشونال

أعمال تحليل عميقة الستخالص 
األسباب الجذرية

إجراء ينطوي هذا التحليل. المتعلقة بجودة التدقيق

مقابالت مع أعضاء الفريق ومراجعي نظم مراقبة 

جودة االرتباطات الخاضعة للمراجعة الخارجية 

تحديد تساعدنا النتائج المستخلصة في. والداخلية

اإلجراءات التصحيحية واستهداف االستثمارات

.المناسبة لتحسين جودة التدقيق

مؤشرات جودة التدقيق

اردة في باإلضافة إلى بعض مؤشرات جودة التدقيق الو

ا   من هذا التقرير، نعمل أيضاً على مراقبة مدى تقدمن

خالل عدة مؤشرات تم وضعها استناداً إلى إطار عمل

.جودة التدقيق العالمي

االستبيان العالمي للموظفين

ور نعمل على طرح استبيانات منتظمة لمعرفة شع

اعد تس. الموظفين تجاه كي بي إم جي وبيئة عملهم

دى تقدمنا نتائج االستبيان القيادة العليا في تحديد م

.في هذا الشأن واتخاذ اإلجراءات الالزمة
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يمرحلة فارقة لـ كي بي إم ج

ايميلوا بيرا

رئيس قسم التدقيق
كي بي إم جي لوار جلف

.وم بتنفيذهادوماً ما نضع جودة التدقيق على رأس أولوياتنا عبر كافة أعمال التدقيق التي نق

ة التي نقودها على مدار تاريخنا المشرف، كان على قادتنا اتخاذ خيارات تحويلية لبناء الشرك

نا المتمثل نحرص، استكماالً للمسيرة التاريخية، على مواجهة التحديات وتحقيق هدف. اليوم

.في خدمة المصلحة العامة

سليم أفخر باألصالة عن نفسي كوني جزء من هذه الرحلة التاريخية، وأشعر بالراحة عند ت

موش، أنا على يقين تام من قدرة أسامه هر. أسامه هرموشمسؤوليات رئيس التدقيق إلى 

ق بتفانيه ومرونته في العمل، على مواصلة المسيرة ومساعدة الشركة على تحقي

.استراتيجيتها الجماعية للثقة والنمو

شركة في رحلة تحول جودة التدقيق على تعزيز مكانتنا كنخطوهانحرص في كل خطوة 

لجودة موثوقة يمكن لعمالئنا والجهات التنظيمية وموظفينا التعويل عليها مع ضمان ا

. والتميز في كل ما نقوم به
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التطور أثناء مسيرتنا نحو النمو، نتطلع دائماً إلى

تمثل ت. والتقدم وكسب ثقة الجميع في أعمالنا

:قيمنا في

ات بعض أو كل الخدمقد ال يكون مصرحاً بممارسة : إخالء المسؤولية

ق كي بي إم الذين يتلقون خدمات تدقيعمالءللفي هذا التقريرالموضحة 

.منشآتهم ذات العالقةوالشركات التابعة لهم أو جي 

عاماً خدمات تدقيق 50تقدم كي بي إم جي لوار جلف ليمتد على مدى 

يرة من الحسابات وخدمات الضرائب والخدمات االستشارية لمجموعة كب

ة المؤسسات المحلية والدولية والعمالء من الشركات العامة والخاص

مارات التي تعمل في مختلف قطاعات األعمال الرئيسية في دولة اإل

الئنا نعمل دائماً جنباً إلى جنب مع عم. العربية المتحدة وسلطنة ُعمان

لترسيخ الثقة والحد من المخاطر وتحديد الفرص المتاحة 

.  لتطوير األعمال

بكة إن شركة كي بي إم جي لوار جلف هي إحدى الشركات األعضاء في ش

تضم . لمهنيةالعالمية للشركات اكوبريتيفكي بي إم جي إنترناشيونال 

مهني متخصص يعملون 236.000شبكة كي بي إم جي ما يقرب من 

كثر من  ية ترتبط كي بي إم جي في دولة اإلمارات العرب. دولة145في أ

ية، وتحرص المتحدة وُعمان ارتباطاً وثيقاً بشبكة الشركات األعضاء العالم

فاءات على المزج بين معرفتها المحلية والخبرة الدولية لتوفير الك

.    والمهارات المتخصصة التي يتطلبها العمالء

:  األوسطتحظى كي بي إم جي بتمثيل واسع النطاق في منطقة الشرق

ُعمان، وإلى جانب مكاتبها في دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة

ن والكويت تزاول الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية والبحري

ارات تأسست كي بي إم جي في دولة اإلم. وقطر ومصر واألردن ولبنان

ويعمل لديها اآلن ما يقرب 1973العربية المتحدة وسلطنة ُعمان عام 

شريك ومدير تنفيذي في 192موظف بما فيهم حوالي 1.783من 

.  مكاتبها

نا بتطبيق في إطار حرصنا على تلبية االحتياجات المتغيرة لعمالئنا، قم

تمكين منهجية تتوافق مع هدفنا العالمي المتمثل في تعزيز الثقة و 

ا؛ وهي تقديم التغيير، بجانب ركائزنا الثالث التي تشكل أساس شركتن

امة خدمة ذات جودة استثنائية، وااللتزام الراسخ تجاه المصلحة الع

.وتمكين فرق العمل

نبذة عن كي بي إم جي

النزاهة

على فعل الصوابمتعاهدون 

التميز

مواظبون على التعلم والتطور

الشجاعة

نفكر ونتصرف بجرأة

التكاتف

نا من نحترم بعضنا البعض ونستمد قوت
اختالفنا

نحو األفضل

نقدم كل ما هو مفيد ونافع
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مرحلة فارقة لـ كي بي إم جي مقومات جودة أعمال التدقيق تعزيز جودة أعمال التدقيق إنجازاتنا التحديات والفرص
ق التزامنا بتنفيذ أعمال تدقي

ذات جودة عالية
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حرصنا بالرغم من. إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ذات طبيعة عامة وال يقصد بها تناول ظروف أي فرد أو جهة معينة
ي تاريخ استالمها أو على تقديم معلومات دقيقة في الوقت المناسب، إال أننا ال نضمن تمتع تلك المعلومات بالدقة الكافية ف 

استشارة مهنية ال يجوز ألي فرد أن يعتمد على تلك المعلومات دون الحصول على. استمرارية تمتعها بالدقة في المستقبل
.  مالئمة بعد إجراء فحص شامل للحالة ذاتها

شركة م،.م.كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وكي بي إم جي ش2022© 
في منظمة محدودة المسؤولية مسجلة في سلطنة عمان، وإحدى الشركات التابعة لـ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، وعضو

إنجليزية خاصة كي بي إم جي العالمية للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة
.جميع الحقوق محفوظة. محدودة بالضمان

".ونالكي بي إم جي إنترناشي"إن اسم وشعار كي بي إم جي هما عالمتان تجاريتان مسجلتان أو عالمتان تجاريتان لـ 
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