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تعتبر مراجعة القوائم المالية للوحدات االقتصادية الهادفة للربح ذات أهمية بالغة وعلى األخص في تلك 

الوحدات التي تنفصل ملكيتها عن إدارتها كما في الشركات المساهمة، وهذا ال يتأتى إال من خالل وجود 

قانوني مؤهل ومستقل إلضفاء الثقة على صدق وسالمة تمثيل القوائم المالية للمركز المالي مراجع 

ً على المنشآت االقتصادية أن تعهد  بمهمة مراجعة  ونتائج األعمال لتلك المنشآت.  لذلك كان لزاما

لقوائم المالية ا قوائمها المالية إلي مراجعين خارجيين مستقلين يبدون رأيهم الفني المحايد عن مدي تمثيل

للوحدات االقتصادية للمركز المالي ونتائج األعمال لتلك الوحدات، ويتقاضون أتعابا نظير ذلك. من هنا 

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على جودة األداء المهني 

لتجاوزات المهنية. حيث اعتمدت والتي أدت بالمهنيين إلى العزوف عن مهنة المراجعة وارتكاب ا

ي النخفاض يوجد تأثير سلب:  الدراسة على فرضية رئيسية واحده وفرضيات فرعية:الفرضية الرئيسية

أتعاب عملية المراجعة على جودة أداء مكاتب المراجعة في ليبيا.وبناء لما تقدم فقد اعتمدت الدراسة 

لومات الالزمة للدراسة الميدانية من خالل استخدام على المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات والمع

صحيفة االستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعلومات، كما تم استخدام األساليب اإلحصائية في 

وصف وتحليل البيانات واختبار الفرضيات.ومن خالل ذلك توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج 

المراجعة على حجم عملية المراجعة تأثيراً سلبي حيث يؤدي  يؤثر انخفاض أتعاب عملية -1أهمها:

تقليص نطاق أعمال المراجعة للتقليل من  -يقلل من الجهد المبذول من قبل المراجع الخارجي. -إلى:

عدم الحصول  -تخفيض عدد ساعات عمل المراجعين وعدد المساعدين. -تكاليف تنفيذها وإنجازها.

يؤثر انخفاض أتعاب عملية المراجعة على عزوف  -2لعملية المراجعة.على األدلة الكافية والجيدة 

عديد دخول ال -المراجعين عن مزاولة المهنة وعدم اجتذاب الكفاءات المهنية ويرجع ذلك لألسباب التالية:

سيطرة مجموعة محدودة من المكاتب  -من المكاتب المجال المهني والسعي للمضاربة في األسعار.

قدرة ورغبة العمالء على تغيير المراجعين كمحاولة للضغط   -كبر من العمالء.على النصيب األ

تصاعد الضغط على المراجعين لمواجهة تأثيرات اعتماد األتعاب على  -لتخفيض أتعاب المراجعة.

يؤدي انخفاض أتعاب عملية المراجعة إلي وقوع المراجعين في تجاوزات مهنية  -3نتائج المراجعة.

إهمال تنفيذ إجراءات  -عدم الحرص على إعداد خطة وافية لتنفيذ عملية المراجعة. -أهمها اآلتي:

الحصول على خدمات أخرى من العميل مقابل القبول بأتعاب منخفضة لعملية  -مراجعة هامة ومؤثرة.

التنافس غير الشريف بين مكاتب المراجعة للحصول على عملية المراجعة.من خالل النتائج  -المراجعة.

ضرورة حرص مكاتب المراجعة على عدم قبول  -1ابقة توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات اآلتية:الس

عمليات مراجعة ذات أتعاب متدنية تدفعهم إلي تقليص نطاق أعمال عملية المراجعة حتى تحفُظ للمهنة 

يم المهنة ي تنظالتأكيد على تعزيز دور نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين ف -2كيانها واحترامها.

والمحافظة على كيانها ومحاربة الدخالء على المهنة الذين ال تهمهم المهنة إال بمجرد أتعاب 

قيام جهات الرقابة المختصة ) جهاز المراجعة المالية ( بمتابعة التزام المكاتب بالضوابط  -3يتقاضونها.

فسة الغير شريفة في الحصول على العمالء الحد من ظاهرة المنا -4الرقابية حتى ال يتدنى األداء المهني.

ضرورة تدخل الجهات المختصة في تحديد حد أدنى وأعلى ألتعاب  -5بعرض أتعاب منخفضة.

التأكيد على جهاز  -6المراجعة حتى ال تتأثر جودة عملية المراجعة ويتدهور دور مهنة المراجعة.



 
 

 

يرة والكبيرة منها واالبتعاد على النفوذ المراجعة المالية بتقسيم العمل على مكاتب المراجعة الصغ

 االجتماعي للحصول على عمليات المراجعة.


