

ـ    ة فـى االوراق  ريهتم هذا الكتاب بدراسة المحاسبة فى شـركات السمس

، وهو يعد من االهمية بمكان لندرة المؤلفات والكتابات فى هذا المجـال   المالية

أخـرى   مـن جهـة   الدراسات القانونية أو االقتصادية أو االداريةخالف على 

فى مجال سـوق االوراق   الفاعلةمن أهم الشركات العاملة تعتبر تلك الشركات 

 ) .بورصة االوراق المالية(المالية 

المكونة والشك أن هذا الموضوع أصبح يشغل أهتمام العديد من االطراف  

او الباحثين فى كافة الجوانب لبيئة االوراق المالية سواء المتعاملين او العاملين 

الماليـة  مهنة السمسرة فـى االوراق  دوائر المعارف المختلفة ، كما أصبحت 

واللوائح ، حيـث  تمارس عن طريق شركات منظمة بموجب حزم من القوانين 

 للمزاولـة  عن طريق شـركات مسـاهمة يشـترط   تمارس فى الواقع العملى 

 .من الهيئة العامة لسوق المال حصولها على ترخيص 

ثمانيـه فصـول    الىتحقيقاً الهداف ذلك الكتاب فقد تم تخطيطه وتنظيمه  

 :حو التالى رئيسية على الن

 .البيئة القانونية والتنظيمية لشركات السمسرة في األوراق المالية :الفصل األول 

 طبيعة وخصائص ومسئوليات شركات السمسرة في األوراق المالية  :الفصل الثانى 

ركات السمسـرة  ة فى شيالهيكل التنظيمى والمسئوليات الوظيف :الفصل الثالث 

 .فى األوراق المالية 

 .سياسات وإجراءات إدارة السمسرة فى األوراق المالية  :الرابع  الفصل

مقومات النظام المحاسبي في شركات السمسـرة فـي األوراق    :الفصل الخامس 

 .المالية 

 



 أتمام الدورة المحاسبية في شركات السمسرة في األوراق المالية :الفصل السادس 
شركات السمسـرة فـي األوراق   عرض وتفسير القوائم المالية ل :الفصل السـابع  

 . المالية

 .معايير المالءة المالية في شركات السمسرة  :الفصل الثامن 

وقد روعى أن يكون اسلوب ذلك الكتاب متميزاً وفريداً من ناحية الوضوح 

وهو يعتمد على تزويد القارئ أيا  ، والدقة والعموم والبعد عن التعقيد والشكلية

المحاسـبة فـى   بمرجع علمى وعملى شامل فى مجـال  كان دارساً أو مزاوالً 

، وهو بذلك يعتبر موجهـاً الـى جميـع     شركات السمسرة فى االوراق المالية

ومن ثم فهو مفيـد   فى مجال االوراق المالية االطراف المرتبطة ببيئة المحاسبة

لكافة الدارسين من الباحثين أو الطالب ، وكافة المهنيين مـن المحاسـبين أو   

عين سواء المزاولين للعمل الحر أو العاملين فى منشأت قطاع االعمـال  المراج

العام أو الخاص او الحكومة فى مختلف المجاالت والميادين ، كما أنه يعد فى 

 .غاية االهمية عند استخدامه فى اعداد برامج التعليم المستمر 

هـا  ويأمل المؤلف أن يكون ذلك الكتاب قد حقق االهداف التى سعى مـن أجل 

بطريقة مستحدثه يجد فيها القارئ سواء أكان دارساً أو مزاوالً أضافة حقيقية الـى  

ويرجو المؤلف ان يكون قد وفق فى اخراج كتاب متكامـل فـى   . المكتبة العربية 

 .    شركات السمسرة فى االوراق المالية
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