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وتأثير جائحة كورونا حول المعايير الدولية للمدراء الماليين  دورات افتراضية ديلويت تُطلق 
 إلعداد التقارير المالية 

 
دورات افتراضية للمدراء الماليين أطلقت ديلويت الشرق األوسط مؤخراً  – 2021يناير  25

. ورغم أن ديلويت قد أعلنت 2020( لعام IFRSحول المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )
عن فتح باب االشتراك في هذه السلسلة لمدة قصيرة لم تتجاوز الثالثة أيام، إال أنها استقطبت 

دولة من بينها الواليات المتحدة، الشرق األوسط،  50من أكثر من  مشترك 4,000أكثر من 
 أوروبا، الهند، قبرص والعديد من دول العالم األخرى.

 
هذه السلسلة إلى استجابة ديلويت الشرق األوسط للظروف غير المسبوقة التي نتجت  تنظيمعود ي

وأثرت على بعض المعايير الدولية إلعداد “ 19-كوفيد”عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد 
افتراضات و”، “خفض قيمة األصولو”، “األدوات المالية”التقارير المالية ال سيما معايير 

باإلضافة إلى تقديرات اإلدارة حول ما إذا كانت الشركة قادرة على “ المستمرة شركاتال
دراسية  اتدورديلويت  نظمتاالستمرار في أداء عملياتها التشغيلية. وفي مواجهة هذه الظروف، 

تزّود المشتركين فيها بإرشادات التطبيق العملية لتمكينهم من تطبيق هذه المعايير افتراضية 
 ل صحيح.الدولية بشك

 
، أكد ماهر 2020في رسالته االفتتاحية التي دّشن بها انطالق هذه السلسلة التدريبية العالمية لعام 

في ديلويت الشرق األوسط، عن فتح باب التسجيل  العملياترئيس ستشاري واالشريك الخليل، 
تمثل ”، وقال: الطالبالشركات المحاسبية المهنية باإلضافة إلى المدراء الماليين ومنسوبي أمام 

هذه السلسلة التدريبية االفتراضية مبادرة تخصصية قائمة على المعرفة نهدف من ورائها إلى 
وضع معرفتنا وخبرتنا العملية في تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في متناول 

 “جميع المهنيين المتخصصين في مختلف دول العالم.
 

أن هذه السلسلة التدريبية االفتراضية تتضمن العديد من العروض التقديمية تجدر اإلشارة إلى 
حول المعايير الدولية المعقدة إلعداد التقارير المالية يقدمها عدد من الخبراء المعروفين في العالم 

معّمقة ألحدث معايير  تقنيةحول هذه المعايير. كما تتضمن تحليالت المختصة ومؤلفي الكتب 
التي يقدمها عدد من المتخصصين  17و  16، 15، 9قارير المالية من بينها المعايير إعداد الت

خبرتهم العملية في  شاركوافي هذه المعايير العاملين في ديلويت الشرق األوسط والعالم الذين 
 تطبيق هذه المعايير مع المشتركين في الدورة.

 
مات التدقيق في ديلويت الشرق خد في قسمالمسؤول وقد شارك عباس علي ميرزا، الشريك 

على  19-مضاعفات جائحة كوفيد”األوسط في هذه الدورة بإلقاء الكلمة المحورية فيها بعنوان 
، وأكد على غنى البرنامج الدراسي لهذه الرحلة التعليمية التي استمرت “إعداد التقارير المالية

مكثفة أثار بعض المشاركين خاللها  ةتقنيمناقشات  اتالدورلقد تضمنت هذه ”لثالثة أيام قائالً: 
كما “.  االخصائيون العديد من االستفسارات الجديرة باالهتمام التي أجاب عليها المحاضرون

ً  الدورات  لتقديمديلويت استثمرت في تغطية الرسوم الكاملة أكد ميرزا أن  مع فلسفتنا ” تماشيا
مجتمع الزمالة المحاسبية بشكل عام. وبناء الرامية إلى خدمة عمالئنا، وكذلك مع التزامنا بخدمة 

المختصة على نجاح هذه التجربة الفريدة، نتطلع إلى إقامة المزيد من الدورات االفتراضية 
 .“2021المماثلة في 

 
 -انتهى  -
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