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تعرضت القوائم المالية السنوية إلنتقادات عديدة الفتقارها للتوقيت المالئم، مما دعا الهيئات العلمية إلى 

انتهاج أسلوب جديد لعرض المعلومات على هيئة قوائم مالية فتربة، وبالتالي استلزم دعم محتوى تلك 

لتلقى القبول من مستخدميها.وتهدف الدراسة إلى القوائم برأي مراجع خارجي ليبت فيها نوع من التقة و

توضيح دور المراجع الخارجي في زيادة الثقة بالقوائم المالية الفترية، ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم تقسيم 

الدراسة إلى جانب نظري ويشمل الفصل التمهيدي، والفصل األول الذي يحتوى على طبيعة المعلومات 

لقياس المحاسبي للمعلومات المالية الفترية، في حين تناول الفصل الثاني المالية الفترية، ومشاكل ا

االنتقادات الموجهة للقوائم المالية السنوية، والتأصيل النظري للقوائم المالية الفترية، وتناول الفصل 

 بالثالث التأصيل النظري لمراجعة القوائم المالية الفترية وأهم معايير وإجراءات فحصها .والى جان

عملي ويشمل تجميع البيانات باستخدام صحيفة استبيان من مجتمع الدراسة، الذي ترتكز على المراجعين 

( 152العاملين في مكاتب المراجعة الخاصة بمنطقة طرابلس، وقد بلغ عدد افراد عينة الدراسة )

قدم القوائم المالية ى: تمراجعاً.وترتكز الدراسة على الفرضيتين األساسيتين التاليتين وهما:الفرضية األول

الفترية معلومات موثوقاً بها ومالئمة لمستخدميها في حال فحصها من مراجع خارجي.الفرضية الثانية: 

للمراجع الخارجي دور كبير في زيادة الثقة بالقوائم المالية الفترية .وقد تم التوصل إلى مجموعة من 

لمالية الفترية في الشركات غير المدرجة أسهمها في النتائج  أهمها :عدم وجود اهتمام بفحص القوائم ا

سوق األوراق المالية الليبي .تقدم القوائم المالية الفترية المفحوصة لمستخدميها معلومات مالئمة وحديثة 

وأكثر وقتية .عدم وجود اهتمام من قبل نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين  بإجراء دراسات لفحص 

عدم وجود عقوبات فى سوق األوراق المالية الليبي على الوحدات االقتصادية  .القترية القوائم المالية

التي ال تفحص قوائمها المالية الفترية.عدم وجود معايير لفحص القوائم المالية الفترية خاصة بالبيئة 

ي .عدم وعالليبية.عدم وجود اهتمام بتنمية قدرات المراجعين من حيت إعطائهم دورات لمواكبة التطور

مستخدمي القوائم المالية الفترية بضرورة فحصها من مراجع خارجي أدى دلك إلى عدم فهمهم للدور 

الذي يقوم به المراجع تجاه تلك القوائم.واعتمادا على النتائج التي تم التوصل إليها، تم اقتراح بعض 

اسمها في سوق األوراق  التوصيات أهمها:يجب حث وتحفيز جميع الوحدات االقتصادية غير المدرجة

المالية الليبي على فحص قوائمها الفترية وإدراجها في سوق األسهم.إلزام الشركات بفحص القوائم 

المالية الفترية التي تفصح عنها ليتمكن مستخدميها من الحصول على معلومات مالئمة وحديثة وأكثر 

  لمراجعين القانونيين بجهات البحت العلميوقتية.توجيه االهتمام والرعاية من قبل نقابة المحاسبين وا

بإجراء دراسة لفحص القوائم المالية الفترية الحدات التطور المنشود لمهنة المراجعة.ضرورة تشديد 

العقوبات من ادراة سوق األوراق المالية الليبي على الوحدات االقتصادية التي ال تفحص قوائمها المالية 

ير تخص فحص القوائم المالية الفترية تتناسب مع البيئة االقتصادية الفترية.العمل على إصدار معاي

الليبية .يجب أن تهتم مكاتب المراجعة بتنمية وتحديث قدرات المراجعين لفحص القوائم المالية الفترية، 

ونعتقد أن استعانة هذه المكاتب بخدمات أقسام المحاسبة بالجامعات الليبية في هدا المجال سيكون له 

ده االيجابي الكبير خاصة على سمعة تلك المكاتب وخدماتها.توعية مستخدمي القوائم المالية مردو

 الفترية بأهمية دور المراجع الخارجي في فحص القوائم  المالية الفترية.
 

 


