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لقد أصبح للمراجعة الخارجية دور هام وأساسي في الحياة االقتصادية ويرجع ذلك إلى أهمية ما يضيفه  

تقرير المراجع الخارجي من ثقة في القوائم المالية للوحدات االقتصادية، وكذلك اعتماد فئات عديدة 

رها ة باألمور المالية وغيعلى تقرير المراجع الخارجي في القوائم المالية عند اتخاذ قراراتهم المتعلق

من األمور األخرى، حيث تنبع هذه الثقة أساساً من الكفاءة المهنية المناسبة عند فحص القوائم المالية، 

لقد تناولت هذه الدراسة مشكلة من المشاكل المهمة التي تخص عمل مكاتب المراجعة في ليبيا، وهي 

ً لتقديم خدمات أفضل مشكلة الكفاءة المهنية للمراجعين وأثرها على جو دة عملية المراجعة، ضمانا

وللحفاظ على فاعلية وكفاءة المهنة، وذلك إثر التدني الواضح في أداء المراجعين الخارجيين. وبناء 

على ذلك تم صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل اآلتي : ما أثر الكفاءة المهنية للمراجع الخارجي على 

ً منها في تحديد أكثر العوامل تأثيراً على الكفاءة المهنية وبالتالي جودة عملية المراجعة ؟ وذلك  هدفا

تأثيرها على جودة عملية المراجعة. وترجع أهمية الدراسة إلى تعريف المراجعين الخارجين بأهمية 

ودور الكفاءة المهنية في رفع مستوى جودة عملية المراجعة الخارجية.  وانتهجت الدراسة لتحليل وتقيم 

المشكلة المنهج االستقرائي الستقراء األدب المحاسبي من كتب ودوريات وأبحاث حول موضوع  هذه

الدراسة، كما قام الباحث باستخدام استمارة االستبيان كوسيلة لجمع البيانات، ومن ثم إجراء االختبارات 

دينة المهنة في م اإلحصائية لتحليل البيانات، واستطلعت الدراسة أراء المراجعين الذين يمارسون هذه

طرابلس نظراً لتواجد أغلب مكاتب المراجعة بهذه المدينة وقد توصلت الدراسة إلى  أن الكفاءة المهنية 

للمراجع الخارجي تؤثر بدرجة كبيرة على جودة عملية المراجعة من خالل النتائج الرئيسية التالية.يؤثر 

اءته المهنية. يؤثر التأهيل العملي للمراجع التأهيل العلمي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة على كف

الخارجي بدرجة كبيرة على كفاءته المهنية.يؤثر التخصص القطاعي للمراجع الخارجي بدرجة كبيرة 

على كفاءته المهنية. وعلى  ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث باالتي : يجب أن يكون هناك عالقة 

مهنة لما لها من أثر إيجابي في رفع الكفاءة المهنية للمراجعين شديدة بين المناهج الجامعية وممارسي ال

وبالتالي الرقي بجودة خدمات عملية المراجعة. االهتمام بعقد دورات تدريبية وتعليمية للمراجعين 

العاملين في ليبيا، لمواكبة المستجدات من المعايير واإلرشادات المهنية وما يطرأ على المهنة من تطوير 

جب أن تشمل هذه الدورات على برامج متخصصة لزيادة المعرفة والمهارات والقدرات مستمر، وي

الذاتية للمراجعين. متابعة المراجعين المزاولين للمهنة وعدم منح أو تجديد الترخيص لمزاولة المهنة 

تخصص لاأل بعد اجتياز برامج التعليم المهني المستمر واالمتحانات الخاص بمنح الترخيص . االهتمام با

القطاعي للمراجعين لما له من أثر إيجابي في تحسين الكفاءة المهنية للمراجعين وبالتالي الرقي بجودة 

 خدمات عملية المراجعة .  
 


