
 

 

 

تقييم متطلباث اإلفصاح الصادرة عن األسىاق الماليت العربيت ومكانت السىق  

 المالي الليبي منها 
 أزّذ صاٌر طاسق اٌفشخأٟاسُ اٌطاٌة: 

 د. عادي سخة صٔذاذاششاف : 

 لسـُ اٌّساسثــــــح - اٌس١اس١ــحو١ٍــــح االلرصاد ٚاٌعٍَٛ 

 6102-الماجستير 

ذٕثع أ١ّ٘ح ٘زٖ اٌذساسح ِٓ األ١ّ٘ح اٌرٟ ذسرٍٙا أسٛاق األٚساق اٌّا١ٌح فٟ االلرصاد اٌعاٌّٟ عِّٛاً   

ً ٌسالِح االلرصاد اٌٛطٕٟ ، فّٓ  ً ، ز١ث ذعرثش ِؤششاً دل١ماً ٚزساسا ، ٌٚاللرصاد اٌّسٍٟ خصٛصا

ذسذ٠ثاخ ٚذط٠ٛش ١ٌ٢ح اٌعًّ اٌخاصح تاألسٛاق اٌّا١ٌح ٚرٌه ترسس١ٓ اٌٍٛائر ْ ذىْٛ ٕ٘ان أاأل١ّ٘ح 

ٚذعذ٠ٍٙا تّا ٠رّاشٝ ِع ِرطٍثاخ االسرثّاس ٚاٌرذاٚالخ تاٌشىً اٌزٞ ٠ضّٓ اٌرعاًِ ِع اٌدٙاخ راخ 

اٌعاللح تاٌسٛق تشىً ِٕاسة ، ٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ ذسس١ٓ ٘زٖ اٌٍٛائر تّماسٔرٙا تثالٟ أسٛاق اٌّاي 

األسٛاق اٌّا١ٌح اٌعشت١ح عاِح ٚاٌسٛق األِش اٌزٞ ذسُٙ تٗ ٘زٖ اٌذساسح ٌٍٛلٛف عٍٝ أٚضاع  األخشٜ

ٚ٘ذفد ٘زٖ اٌذساسح إٌٝ ذس١ٍظ اٌضٛء عٍٝ ٌٛائر اإلفصاذ اٌّساسثٟ اٌرٟ  ٌّاٌٟ ا١ٌٍثٟ خاصحا

أصذسذٙا األسٛاق اٌّا١ٌح اٌعشت١ح، ٚذم١١ُ ِرطٍثاخ اإلدساج ٚاٌرذاٚي ِٚماسٔح ٌٛائر اإلفصاذ ٌألسٛاق 

ٌٚرسم١ك أ٘ذاف اٌذساسح لاَ اٌثازث  ِٚىأح اٌسٛق اٌّاٌٟ ا١ٌٍثٟ ِٕٙااٌّا١ٌح اٌعشت١ح ِٛضٛع اٌذساسح 

تئعذاد ِؤشش ٠رضّٓ ِائح ٚثالثح ٔمطح ذرعٍك تاإلفصاذ عٕذ اإلدساج ٚاٌرذاٚي ٚرٌه ٌرم١١ُ ِرطٍثاخ 

ج عٓ عذد ذسعح أسٛاق ِا١ٌح اإلفصاذ فٟ األسٛاق اٌّا١ٌح اٌعشت١ح ِٓ خالي دساسح اٌّرطٍثاخ اٌصادس

صاذ اٌّرعٍمح ٚلذ أظٙشخ اٌذساسح خٍّح ِٓ إٌرائح ٚاٌرٛص١اخ ِٕٙا: ف١ّا ٠خص تٕٛد اإلف عشت١ح

تاإلدساج ٚاٌرذاٚي أْ اغٍة اٌٍٛائر اٌصادسج عٓ األسٛاق اٌّا١ٌح ذعرثش غ١ش خ١ذج،  أِا تٕٛد اإلفصاذ 

اٌّرعٍمح تاإلدساج ٚاٌرذاٚي فٟ اٌالئسح اٌصادسج عٓ اٌسٛق اٌّاٌٟ ا١ٌٍثٟ ِماسٔح تاألسٛاق اٌّا١ٌح 

 ِدّٛعح ِٓ اٌرٛص١اخ ِٕٙا: ٚخالصح اٌذساسح اٌٝرثش غ١ش خ١ذج اٌعشت١ح ِٛضٛع اٌذساسح ذع

ٔٛصٟ اٌمائ١ّٓ عٍٝ إداسج األسٛاق اٌّا١ٌح اٌعشت١ح تاالسرعأح تاٌّؤشش اٌزٞ أعذٖ اٌثازث عٕذ ذعذ٠ً 

ً فٟ  ِرطٍثاخ اإلفصاذ ِسرمثالً ، ز١ث أْ ٘زا اٌّؤشش ذُ اسرٕثاطٗ ِٓ خالي ِا ٘ٛ ِٛخٛد فع١ٍا

ِرطٍثاخ اإلفصاذ عٕذ اإلدساج ٚ اٌرذاٚي ٠دة ِشاعاج  ١ح اٌعشت١ح ِٛضٛع اٌذساسحاألسٛاق اٌّاٌ

ٔر١دح ٌرأث١ش٘ا عٍٝ لشاساخ اٌّرعا١ٍِٓ فٟ سٛق األٚساق اٌّا١ٌح ٚ غ١اب لٛا١ٔٓ اإلفصاذ ذش١ع زاٌح 

 ِٓ عذَ اٌعذاٌح فٟ اٌّعاِالخ اٌرٟ ذرُ فٟ سٛق األٚساق اٌّا١ٌح.

 


