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أثر تطبيق نظام التداول اإللكتروني على أداء السوق المالية السعودية
The impact of applying electronic trading system on the performance of
the Saudi stock Market

حسام مسعودي
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

:ملخص

 إىل9111 يهدف هذا املقال إىل إبراز أثر استخدام نظام التداول اإللكرتوين على أداء سوق األسهم السعودية (خالل الفرتة املمتدة من سبتمرب
.) ممثال يف حجم التداول وعدد الصفقات املنفذة يف السوق السعودية3002 ديسمرب
 قد أسهم يف رفع حجم التداول وعدد،أثبتت النتائج املتحصل عليها يف هذه الدراسة أن استخدام األنظمة اإللكرتونية احلديثة كبديل لألنظمة التقليدية
. ويرجع ذلك إىل مسامهة التداول اإللكرتوين يف زيادة مستوى الشفافية واإلفصاح،الصفقات املنفذة يف السوق السعودية

. سوق األسهم السعودية، أداء، تداول إلكرتوين، نظام معلومات، أسواق مالية:الكلمات المفتاحية
Abstract:
This article aims to highlight the impact of using electronic trading system on the performance of the
Saudi stock market (during the period from Sep 1999 to Dec 2003) which is represented by the trading
volume and the number of transactions executed in the Saudi market.
The results obtained in this study have proved that the use of modern electronic systems instead of
traditional ones has contributed to increase the trading volume and the number of transactions executed in
the Saudi market. This is due to the contribution of electronic trading system in enhancing the level of
transparency and disclosure.

Keywords: financial markets, information system, E-trading, performance, Saudi stock market.
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تمهيد:
حتظى قضية تطوير األسواق املالية باهتمام واسع ،خاصة بعد أن شهدت جتارة األسهم عرب اإلنرتنت منوا معتربا يف السنوات القليلة
املاضية بفعل التوسع يف استخدام شبكة الويب ،كما اجتهت العديد من البورصات يف الدول العربية واألجنبية إىل توفري آليات لتداول
األسهم عرب الشبكة الدولية جلذب شرحية جديدة من املستثمرين ،مل تكن متواجدة من قبل على ساحة سوق األوراق املالية ،ومع التزايد
املستمر ألمهية الدور الذي تلعبه شبكة اإلنرتنت سواء على املستوى الشخصي أو املهين ،كان من الضروري أن يظهر مفهوم "التداول
اإللكرتوين" يف األسواق املالية وهو عبارة عن إمكانية بيع وشراء األوراق املالية أو مشتقاهتا إلكرتونيا عرب شبكة املعلومات أو اإلنرتنت.
وتعترب السوق املالية السعودية واحدة من أكرب أسواق املنطقة العربية ،على الرغم من عدم وجود سلطة تنظيمية مستقلة تشرف عليها،
حيث يتم تنظيم السوق من قبل ثالث مؤسسات حكومية :وزارة التجارة ،ووزارة املالية ،ومؤسسة النقد العريب السعودية ،وختتص هذه
األخرية بالرقابة املباشرة على السوق املالية السعودية فيما يتعلق باإلدارة والتشغيل ،و جتدر اإلشارة إىل أن السوق السعودية سعت منذ
تأسيسها إىل تطبيق أحدث أ نظمة التداول اإللكرتونية ،فهي سوق على درجة عالية من التطور التكنولوجي ،وبناء على ما سبق ميكننا
طرح اإلشكالية يف صيغة سؤال رئيسي كما يلي:
ما مدى أمهية نظام التداول اإللكرتوين يف األسواق املالية؟ وما هي انعكاسات هذا النظام على أداء السوق املالية السعودية؟
ول إلجابة على هذه اإلشكالية سيتم معاجلة موضوع الدراسة من خالل احملاور التالية:
أوال -مفاهيم أساسية حول التداول اإللكتروني:
مع التزايد املستمر ألمهية الدور الذي تلعبه شبكة اإلنرتنت ودخول تكنولوجيا املعلومات إىل خمتلف ميادين احلياة ،كان من
الضروري أن يظهر مفهوم "التداول اإللكرتوين" يف األسواق املالية ،وأدرك القائمون على السوق املالية أمهية إدخال التطور التكنولوجي إىل
السوق ملواكبة املرحلة املقبلة ،ومواكبة التطورات الدولية بغية إجياد سوق تليب متطلبات املستثمرين ،وجذب شرحية جديدة من املستثمرين،
مل تكن متواجدة من قبل على ساحة سوق األوراق املالية.
 .Iالتداول اإللكتروني:
يقصد به تعاقب بيع العمالت واألدوات املالية وانتقاهلا من ذمة إىل أخرى تبعا لعمليات البيع والشراء املتتالية ،ويعرف "بشر حممد
موفق لطفي" التداول اإللكرتوين باعتباره مركبا اصطالحيا كما يلي" :هو املبادالت والتداوالت التجارية اليت تتم عن طريق الوسائل
اإللكرتونية والرقمية" ،ويندرج مفهوم التداول اإللكرتوين حتت ما يسمى باالقتصاد الرقمي ،ويشمل يف ذلك مجيع املبادالت والصفقات
والتدفقات املعلوماتية اخلاصة باألدوات املالية ،وذلك باستخدام األشكال املتعددة لإلرسال واالتصال اإللكرتوين مثل اهلاتف والتلفزيون

وشبكات احلاسب اآليل واإلنرتنت.1
ميكننا أيضا تعريف التداول اإللكرتوين على أنه تعاقب بيع األوراق املالية باستخدام الوسائل اإللكرتونية والرقمية وفق مؤشرات أسعارها يف
البورصة ،ويتضح من هذا التعريف أنه حيوي القيود التالية:
( تعاقب) :أي أن البيع حيصل مرة بعد مرة وليس مرة واحدة؛

( بيع) :اكتفينا بذكر البيع؛ ألن كل عملية بيع ال بد أن يقابلها عملية شراء؛
( األوراق املالية) :ألهنا املقصودة من عملية التداول يف حبثنا هذا؛
( باستخدام الوسائل اإللكرتونية والرقمية) :هذا قيد خيرج عمليات التداول اليدوي التقليدي من هذا املفهوم ،واالكتفاء
بالعمليات اإللكرتونية؛
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( وفق مؤشرات أسعارها) :ألن سعر البيع والشراء يتحدد وفق هذه املؤشرات؛
( البورصة) :ألن فيها يتم تداول األوراق املالية.
يتيح نظام التداول اإللكرتوين وفورات يف التكاليف ،وزيادة الكفاءة وحتسني قدرات إدارة املخاطر ،ويسهل هذا النظام مجيع جوانب عملية
التداول اإللكرتوين ،مبا يف ذلك تنفيذ الصفقات ،كما يسهل عمليات التداول الع ابرة للحدود ،وإقامة اندماجات بني أنظمة التداول إىل
حد أكرب مما هي عليه يف األسواق التقليدية.2
يبدأ نظام التداول اإللكرتوين بقبول رسائل املتداولني باعتباره نظام اتصاالت بني أطراف التداول ،وتكون هذه الرسائل يف شكل أوامر بيع
وشراء ،ويتم جتميعها يف سجل األوامر ،ويبثها يف صورة عروض وطلبات ،وينفذها يف ظل قواعد أولوية واضحة ،وينتهي بتسوية الصفقات
املنفذة بعد املقابلة التلقائية لتلك األوامر ،ويقوم النظام بتحديد من حيق له إدخال أوامر البيع والشراء يف النظام ،ونوع األوامر املقبولة،
وفرتة صالحيتها ،كما يوفر النظام مع لومات عن العروض والطلبات السائدة وأسعار الصفقات السابقة وكمياهتا ،واملعلومات اللحظية
املتعلقة بالشركات املسامهة.3
يوفر نظام التداول عرب اإلنرتنت للمستخدمني التفاعل مباشرة مع خدمة أنظمة التداول املوجهة خصيصا الحتياجاهتم اخلاصة ،وبالتايل
فإهنا متكنهم من اخت اذ القرارات املناسبة ،وميكن القيام بعملية التداول من خالل أجهزة احلاسوب املزودة باإلنرتنت ،وإدراج األوامر من
خالل املوقع الذي تستخدمه شركات السمسرة ،و ميكن ل لعميل إدخال األوامر اخلاصة بشراء أو بيع األوراق املالية بشكل مباشر من
خالل شبكة اإلنرتنت؛ حيث يتوىل هذا النظام مبجرد تلقي األوامر التحقق من إمكانية تنفيذها ،ومن مث إرساهلا بشكل آيل إىل نظام
التداول اإللكرتوين املعمول به لدى السوق.4
مرت عمليات التداول خالل الفرتة ( )2111 -1681بثالث مراحل هي كالتايل:
 جذور التداول ( :)1791 -1681متيزت هذه الفرتة باستخدام قطعة من الورق معاجلة بيوديد البوتاسيوم ملطابقة شكل
التوقيع ،ومت استخدام هذه الطريقة من طرف شركة تلغراف يف الفرتة ( ،)1691 -1689واعتمدت هذه الطريقة إلرسال
أوامر التداول واملصادقة عليها ،وكانت املعامالت تتم عن طريق اهلاتف والفاكس؛
 التداول اآليل ( :)1771 -1791انطالقا من هذه الفرتة ومع ظهور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع احلواسيب األوىل،
وشاشات عرض املنحنيات ،مل تكن عمليات التداول تتم بشكل آيل مستقل ،وهو ما جعل قوى العرض والطلب أكرب من
قدرة برامج التداول ،وقد زادت نظم املعلومات استجابة الهنيار سوق األسهم يف أكتوبر من عام  1769يف الواليات املتحدة
األمريكية؛

 التداول اخلوارزمي ( :)2111 -1771منذ بداية هذه الفرتة عملت اجلهات املختصة على توفري أنظمة قادرة على إدارة
املعامالت املتزايدة ،وتوفري التداول املستمر ،والعمل على ربط مراكز السوق والسماسرة إلجراء املعامالت احملوسبة ،وميكن
جلميع اجلهات الفاعلة إذن االتصال وتنفيذ املعامالت يف السوق أو املدرجة يف أسواق خارج احلدود.5
 .IIخصائص نظام التداول اإللكتروني:
تساهم االبتكارات التكنولوجية وشبكات االتصال يف احلد من الوساطة البشرية ،واحلد أيضا من تكاليف املعامالت ،وتتميز تقنية
التداول اإللكرتوين بسرعة تنفيذ الصفقات من خالل املقابلة التلقائية ألوامر البيع والشراء ،والعمل على زيادة الشفافية باملقارنة مع
األنظمة التقليدية ،ويبقى تطور التداول اإللكرتوين مستمرا ،نظرا ملا تنتجه اهلندسة املالية من صور وأشكال ألدوات مالية مستحدثة يف
جمال التداول ،ونظرا لكون اإلنرتنت أصبحت أحدث ابتكار يف مجيع اجملاالت ،أدى ذلك إىل استخدام اإلنرتنت يف عمليات التداول،
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وبالتايل حدوث تطور هائل يف نظام التداول يف البورصة ،وعمل هذا النظام على جذب املستثمرين واملمولني مبزاياه العديدة ،وفيما يلي
بعض منها:8
 إتاحة الفرصة للمستثمر ملراقبة تنفيذ تعامالته ومتابعة استثماراته يف أي وقت ومن أي مكان؛
 إمداد العميل ببيانات السوق حلظيا؛
 تسهيل عملية التداول وتقليل االعتماد على الوسطاء؛
 تفادي أخطاء عدم وضوح البيانات أو تزييف توقيع املستثمرين وسرقة األسهم؛

 االستفادة من رسوم السمسرة املخفضة املفروضة على هذا النوع من التداول عرب اإلنرتنت؛
 متكني العميل من احلصول على أقصى درجات السرية واألمان لألوامر واملعلومات.
ثانيا -المتطلبات التقنية والتنظيمية للتداول اإللكتروني:
حناول يف هذا العنصر التعرض لبعض املتطلبات التقنية اخلاصة بالتداول اإللكرتوين ،باإلضافة إىل تناول بعض اجلوانب التنظيمية
اليت متيز عمليات التداول ،وعرض املخاطر اليت تعرتض التداول اإللكرتوين يف األسواق املالية.
 .Iالمتطلبات التقنية للتداول اإللكتروني:
لالستخدام األمثل لربامج التداول اإللكرتوين البد من توافر ثالث عناصر أساسية هي كما يلي :
9

 .1جهاز الحاسوب:
من األفضل أن يكون للمستثمر جهاز كمبيوتر يتميز خبصائص عالية نسبيا ( )Pentium 4على األقل ،وسعة القرص الصلب ( 40
 )GBعلى األقل ويفضل جتنب حتميله بربامج ال أمهية هلا ،كي ال تؤثر على عمليات التداول ،أما سعة الذاكرة ( )RAMفمن
املستحسن أن تكون على األقل ( ، )1 GBوأن يكون اجلهاز مزودا مبعاجل ثنائي النواة لتكون عونا كبريا خاصة إذا اقتضت إليه تطبيقات
املداولة ،كما جيب أن تكون شاشة اجلهاز واضحة جدا وذات حجم كبري للسماح بفتح عدة نوافذ واالطالع عليها ،وميكن استعمال
العديد من الشاشات ملتابعة بيانات السوق ،واملؤشرات الفنية ومعلومات أخرى يف نفسه الوقت ،وجيب أن تكون بنية اجلهاز مناسبة
لتشغيل مجيع الشاشات ،إىل جانب ذلك كله البد من أن يكون للجهاز واقي فريوسات ،كما ميكن استعمال اهلواتف الذكية لقدرهتا
على تسيري مثل هذه العمليات اخلاصة بالتداول اإللكرتوين.
 .2شبكة اإلنترنت:
جاء التزايد املستمر لعمليات التداول نتاج التوسع يف استخدام اإلنرتنت ،باإلضافة إىل كون الفرد يستطيع القيام بنفسه بتسيري استثماراته
املالية عرب الويب ،انطالقا من منزله أو مكتبه ،حيث يتابع املستثمر أسعار أسهمه املفضلة على موقع ما ،ويقرأ آخر األخبار مبجرد
وصوهلا ،وحيصل على حتليالت مالية ألفضل اخلرباء ،ولذلك فمن الضروري أن ميلك املستثمر وصل إنرتنت عايل السرعة للحصول على
معلومات بصفة حينية ،كما ميكنه طلب إبالغه بواسطة الربيد اإل لكرتوين عن بعض األمور واألحداث اليت هتمه بشكل خاص ،ويفضل
استخدام اإلنرتنت السلكية بدال من الالسلكية ،ألن االتصال باإلنرتنت من خالل الالسلكي قد ال يوفر االستقرار الالزم وتدفق البيانات
الثابتة الالزمة لعملية تداول آمنة وفعالة.
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 .3السمسار اإللكتروني:
التعامل مع مسسار جيد من خالل مواقع شركات السمسرة على اإلنرتنت ،ويوجد نوعان من السماسرة ،النوع األول من السماسرة هو
الذي يعطي املشورة والنصح من خالل توفري خدمات للعميل كتقدمي حتاليل حول أفضل األسهم واألوقات املناسبة للشراء أو البيع،
وميكن أن يقوم مبسؤولية إ دارة حافظة األوراق املالية؛ أما النوع الثاين ،فيتمثل يف شركات التنفيذ فقط اليت تبيع وتشرتي حسب الطلب،
وال تقوم بأكثر من ذلك ،ويكون كل مساسرة اإلنرتنت أو اهلاتف من النوع الثاين.
 .IIالجوانب التنظيمية للتداول اإللكتروني:
عرفت تعامالت خدمة التداول اإللكرتوين ارتفاعا ملحوظا سواء من ناحية العمليات أو عدد العمالء أو كميات األسهم املتداولة،
وكنتيجة هلذا التوسع كان لزاما على املستثمر قبل استخدامه خلدمة التداول عرب اإلنرتنت أن يعي بعض األمور الفنية والتنظيمية املتعلقة
هبذه اخلدمة ،وفيما يلي بعض منها:6
 التأكد من حسن اختيار الشركة اليت يتم التعامل معها؛
 الرتكيز يف إدخال األوامر من خالل اإلنرتنت ،مع التأكد من إمتام هذه العملية؛
 إدراك مشاكل التكنولوجيا احلديثة؛
 التحقق من أن شركة السمسرة مرخص هلا مبزاولة آلية التداول اإللكرتوين من اهليئة العامة للرقابة املالية؛
 أن يكون للمستثمر خلفية مسبقة يف كيفية التعامل مع الكمبيوتر واإلنرتنت؛
 االستفسار عن آلية احلماية والسرية اليت تطبقها شركة السمسرة ،وهل هي كفيلة حلماية العميل؛
 التأكد من دقة البيانات وكمياهتا؛
 التأكد من امتالك أحدث برامج احلماية وأكثرها أمانا؛
 التأين يف اختاذ القرارات؛
 عدم االستجابة ألي بريد إلكرتوين يطلب معلومات خاصة عن العميل؛
 عدم الوثوق املطلق بربامج احلاسب املصممة لتحليل اجتاهات السوق والرسومات البيانية ،خاصة أن سوق األسهم تتسم
باحلساسية ،ويستحسن يف حال استخدامها أن توظف معطياهتا كمعلومات مساعدة فقط؛
 اختيار كلمة سر قوية ،حيث أن أفضل كلمات املرور هي الكلمات اليت يصعب تكهنها أو توقعها ،ويستحسن تغيري كلمة
املرور بصفة دورية ،ويف حال فقدان كلمة املرور على املعين االتصال بشركة السمسرة فورا ومراجعتها حىت تقوم الشركة باختاذ
الالزم؛
 مراجعة كشف احلساب الشهري ب صفة دورية ،مع التأكد من أن كل املعامالت املدونة قد متت بالفعل.
 .IIIمخاطر التداول اإللكتروني:
جيب على املستثمر املستخدم لإلنرتنت قبل استخدامه خلدمة التداول أن يعرف القواعد ،واملخاطر اليت تنطوي عليها عملية التداول
عرب اإلنرتنت ،إضافة إىل إدراكه التام بأن استخدام شبكة اإلنرتنت يالزمه عدد من املخاطر اليت قد حتقق له خسارة غري مرغوب فيها.
وقد ترتبط خماطر التداول اإللكرتوين بشبكة اإلنرتنت نفسها ،أو الربنامج املستخدم ،أو بنظام التداول اإللكرتوين ،إضافة إىل سوء
استخدام اخلدمة من قبل امل ستثمر ،لذا على املستثمر أن يقر بأنه يدرك ويقبل هبذه املخاطر اليت قد يواجهها أثناء التداول عرب اإلنرتنت،
ومن هذه املخاطر:7
 املخاطر املتعلقة بالتدخل أو خرق الربامج من قبل قراصنة الكمبيوتر أو أي طرف ثالث؛
 فقدان كلمة املرور اخلاصة حبساب املستثمر أو استخدامها من قبل طرف آخر أو أطراف غري خمولني؛
 املخاطر املتعلقة خبلل يف أنظمة التداول أو تأخريات يف التنفيذ أو تقدمي األوامر أو فقد األوامر من خالل االتصال؛
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 أعطال جهاز احلاسب اآليل املستخدم من قبل املستثمر؛
 القيام برفض األمر أو عدم االلتفات له من قبل البورصة يف حال خمالفتها للتشريعات أو شروط وأحكام االستخدام؛
 خماطر االزدواج أو تكرارا األوامر من قبل العميل من خالل الربنامج بصورة متعمده أو غري متعمده؛
 حدوث أخطاء مفاجئة يف أسعار ومعلومات اليت يبثها برنامج التداول؛
 املخاطر املتعلقة بفريوسات الكمبيوتر؛
 األعطال اليت تتعرض هلا شبكة اإلنرتنت قد تؤدي إىل االنقطاع اجلزئي أو التام للخدمة ،مما يؤدى إىل فقدان االتصال مع
األوامر املدخلة إىل نظام التداول اإللكرتوين؛

 خماطر الطلبات احملددة بصورة غري مناسبة وعدم تعبئة منوذج الطلب بصورة مناسبة أو بطريقة خاطئة؛
 خماطر متعلقة بعدم ضغط العميل على تأكيد األمر الصادر عنه الذي يرتتب عليه إلغاء األمر.
ثالثا -التداول اإللكتروني في السوق المالية السعودية:
يف ظل النظام اإللكرتوين يف التعامل ،ختتفي احلاجة للمتخصصني الذين يتولون مهمة مقابلة أوامر الشراء مع أوامر البيع ،كما ختتفي
احلاجة كذلك إىل النظام البدائي الذي كان يقوم على تدوين جتار األوراق املالية ألسعار الشراء والبيع على الورق القرنفلي ،وهكذا كتب
لألنظمة اإللكرتونية الظهور واالستمرارية.
سعت السوق املالية السعودية منذ تأسيسها إىل تطبيق أحدث أنظمة التداول اإللكرتونية ،حيث كان باكورة أنظمتها نظام ""ESIS
للتداول اإللكرتوين ،الذي مت تشغيله سنة  ،1771ومت يف عام  2111استبدال األنظمة اإللكرتونية القدمية بأخرى أحدث منها وأكرب يف
قدراهتا االستيعابية والتقنية ،ويف الربع األخري من عام  2119عرفت هذه األنظمة تطويرا جوهريا.
 .Iالنظام اآللي لتداول األسهم السعودية:
تعد اململكة العربية السعودية من بني الدول الرائدة يف العامل ،بإنشاء سوق آلية بالكامل لألسهم ،حيث شهد سوق األسهم
السعودية يف عام  1771ميكنة عملية تداول األسهم عن طريق النظام اآليل لتداول األسهم املعروف باسم "Equity ( "ESIS

 ،)Services & Information Systemوقد مت حتديث نظام ) (ESISمنذ تطبيقه تسع مرات.
يعترب نظام التداول ) (ESISنظام إلكرتوين متكامل لل تداول والتسوية واملعلومات ،وهو يقوم بربط وحدات التداول املركزي بالبنوك (وهي
اجلهات اليت تقوم بدور السمسار يف صناعة تداول األسهم يف اململكة) باحلاسب املركزي يف مؤسسة النقد ،مما ميكن الوسطاء يف هذه
الوحدات من إدخال أوامر العمالء مباشرة يف النظام ،ويتم تنفيذ الصفقات عندما تتطابق إلكرتونيا عروض البائعني مع طلبات املشرتين،
وبعد تنفيذ الصفقة يطبع النظام إيصال تأكيد تنفيذ الصفقة للعميل ،ويتم حتويل الصفقة آليا إىل نظام التسويات ،ويقوم نظام التسويات
مبتابعة كل الصفقات اليت ترد خالل أوقات التعامل يف اليوم استعدادا ملقاصتها وتسويتها آليا يف هناية اليوم.11
 .IIنظام التداول اإللكتروني " "Tadawulوتطويره:
بدأ العمل هبذا اإلصدار يف الربع األخري من عام  ،2111وبالتحديد يف  18أكتوبر  ،2111وهو من أحدث وأرقى األنظمة
الشاملة على مستوى العامل والذي تتم عربه عمليات التداول عمليا بفتح احلسابات اإللكرتونية ،والبيع والشراء اآلين والتداول بواسطة
اإلنرتنت ونشر معلومات وأسعار السوق بواسطة اإلنرتنت واهلاتف النقال ،ويعترب هذا النظام نقلة نوعية مهمة يف أنظمة التداول
اإللكرتونية ملا يوفره من مزايا وخصائص جديدة ومتنوعة للسوق واملستثمرين ،ومع بداية العمل هبذا النظام أصبحت معلومات التداول
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تبث بشكل حي ومباشر عرب موقع نظام "تداول" على شبكة اإلنرتنت ،الذي يظهر أسعار األسهم املتداولة وكمياهتا ،وأفضل طلبات
الشراء وعروض البيع ،وكذلك تضمن املوقع إحصائيات السوق ،باإلضافة إىل أهم املعلومات عن الشركات.11
جاء نظام "تداول" هبدف حتديث نظام التداول والتسوية للنظام السابق " ،"ESISوتقدمي خدمات إضافية جديدة للسوق ،ودعم التوجه
حنو املعاجلة اآللية املتكاملة للصفقات من خالل حتد يث أنظمة التداول والتسوية ،واستخدام شبكة معلومات أسرع تعتمد على معايري
قياسية عاملية ،وتطوير آلية نشر معلومات السوق ،وزيادة مستوى األمن ،وحيث إن البنوك سوف تستمر يف القيام بدور السمسار يف
النظام اجلديد ،فإن هذا يتطلب من البنوك تطوير أنظمتها حىت تستطيع التوافق مع هذه املزايا اجلديدة ،كما يسعى اإلصدار اجلديد إىل
ربط النظام بأنظمة البنوك هبدف مساندة املعاجلة املتكاملة للصفقات.12
واستجابة لتطلعات السوق املالية السعودية والتوسع الكبري الذي عرفته السوق السعودية ،قامت "تداول" يف عام  2118بتوقيع عقد
تصميم وتنفيذ أنظمة اجليل اجلديد لنظام " "Tadawulعلى مراحل مع شركة ) (OMXالسويدية ،الرائدة يف صناعة األنظمة اإللكرتونية
وتقنية األسواق املالية وإدارة وتشغيل األسواق املالية حول العامل ،باإلضافة إىل ضمان خدمات املساندة الفنية والصيانة الالزمة لألنظمة
ملدة مخسة أعوام.
عرفت سوق األسهم السعودية يف  21أكتوبر  2119تطبيق نظام التداول اجلديد ،والذي يستطيع استيعاب أكثر من مليوين صفقة أثناء
فرتة التداول اليومية مقابل  411ألف صفقة يف النظام القدمي ،وتتكون أنظمة تداول اجلديدة من عدد من برامج التشغيل اإللكرتونية
احلديثة اليت تتوىل معاجلة العمليات واإلجراءات اخلاصة بتنفيذ عمليات التداول ،من صفقات ،تسويات وتقاص ،باإلضافة إىل قدرهتا على
إكمال العمليات املتعلقة بإدخال ومعاجلة األوامر املضافة يف السوق وتنفيذها بالكامل دون تدخل يدوي ،كما تقوم هذه األنظمة
بسلسلة من العمليات السريعة كتصنيف األوامر حسب أنواعها وخصائصها ووقت إدخاهلا وأسعارها وحتديد أولوية التنفيذ متهيدا
ملطابقتها ،إضافة إىل عدد كبري من العمليات الدقيقة اليت يتطلب إجنازها سرعة فائقة استكماال لعمليات البيع والشراء ،باإلضافة إىل
بعض املزايا املتعلقة بأنظمة الرقابة.13
 .IIIأعمال الرقابة اإللكترونية:
تسعى هيئة السوق املالية السعودية إىل تطوير اإلجراءات الكفيلة باحلد من املخاطر املرتبطة مبعامالت األوراق املالية ،ومراقبتها
حلماية املستثمرين يف األوراق املالية من املمارسات غري العادلة أو غري السليمة أو اليت تنطوي على غش أو تدليس أو تالعب ،وتقوم
اهليئة مبراقبة تداول (األسهم ،والصكوك والسندات ،وصناديق املؤشرات املتداولة) ،وواصلت اهليئة عملها لتعزيز أدائها الرقايب على
عمليات التداول من خالل تكثيف املتابعة لعمليات التداول للتأكد من التزام املشاركني يف السوق لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية،
وتتم عملية الرقابة على التداوالت وفق التايل:
 يصدر النظام الرقايب اإللكرتوين تنبيهات على أي ممارسات أو تعامالت قد يشتبه يف خمالفتها لنظام السوق املالية ولوائحه
التنفيذية؛
 جيرى حبث مكثف بشأن التعامالت اليومية من خالل حتليل بيانات السوق ومراجعة األوامر والصفقات املنفذة وحتليلها؛
 يعد تقرير عن أي اشتباه يف خمالفة نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية ،وحيال إىل اإلدارة املعنية مبخالفات نظام السوق املالية
للتحري والتحقيق وإصدار القرارات الالزمة حياله؛
 جيرى استفسار رقايب عن أي سلوك أو ممارسة يشتبه يف خمالفتها لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.
استخدمت اهليئة كذلك أحدث األنظمة والوسائل الرقابية املتوافرة للرقابة على القنوات اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ،للتأكد من عدم
وجود ممارسات ختالف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية من قبل األشخاص غري املرخص هلم ،وتتم الرقابة اإللكرتونية من خالل نظام
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رقابة إلكرتوين حيدد املواضيع واألخبار املتعلقة بالسوق املالية أو الشركات املدرجة اليت تبث يف وسائل اإلعالم احمللية والعربية واملواقع
اإللكرتونية املختلفة حال حدوثها ويصدر التنبيهات عليها ،ويتم حتليل التنبيهات ودراستها لتحديد أي حالة اشتباه يف خمالفة نظام
السوق املالية ولوائحه التنفيذية ،وتعد تقارير يومية وأسبوعية بشأن تلك التنبيهات ،14ويوضح اجلدول رقم ( )1يف املالحق عدد تنبيهات
نظام الرقابة اإللكرتوين وعمليات البحث املكثف حلاالت صدرت تنبيهات عليها وحاالت االشتباه يف خمالفات لنظام السوق املالية
ولوائحه التنفيذية يف عامي ( 2111و .)2112
رابعا -الدراسة القياسية ألثر نظام التداول اإللكتروني " "Tadawulعلى أداء السوق المالية السعودية:
كان خلطوة مكننة التداول عام  1771تأثري ملحوظ على السوق السعودية اليت شهدت زيادة كبرية يف أعداد الصفقات واألسهم
املتداولة ،وزيادة عدد الشركات ،وبعد مرور عقد من بداية تشغيل النظام اآليل " "ESISيف سوق األسهم السعودية عام ،1771
استبدلت األنظمة اإللكرتونية القدمية بأخرى أحدث منها وأكرب يف قدراهتا االستيعابية والتقنية ،حيث مت يف شهر أكتوبر من العام
 2111إطالق اجليل اجلديد من أنظمة التداول والتسوية ،والذي أطلق عليه اسم نظام "تداول" الذي قدم العديد من املزايا منها التسوية
اآلنية للعمليات ) (T+0اليت مت تطبيقها والعمل هبا ألول مرة يف األسواق العربية ،حيث ميكن للمستثمر الشراء والبيع عدة مرات يف اليوم
الواحد ،كما يقوم النظام على أساس املعاجلة املباشرة واملستمرة لألوامر يف السوق.
يرتبط نظام "تداول" مباشرة بأنظمة البنوك لنشر األسعار مباشرة للمستثمرين ،وإضافة طلبات البيع والشراء والعمل مببدأ حسابات
األسهم بدال من اإلشعارات ،كما مكن هذا النظام البنوك التجارية من تقدمي خدمات إضافية ،أمهها التداول باستخدام اإلنرتنت وإتاحة
إمكانية نشر األسعار ومعلومات الشركات وإعالناهتا مباشرة عرب اإلنرتنت ،وخدمات رسائل اهلاتف النقال ،ومكن من إدارة احملافظ
االستثمارية بكفاءة.
حناول من خالل هذه الدراسة إبراز أثر استبدال النظام اآليل " "ESISبنظام التداول اإللكرتوين " "Tadawulعلى أداء سوق األسهم
السعودية ،ومن أجل إبراز هذا األثر كانت فرتة الدراسة ممتدة من سبتمرب  1777إىل ديسمرب .2113
 .Iاإلطار العام للدراسة:
سعت السوق املالية السعودية (تداول) منذ تأسيسها إىل تطبيق أحدث أنظمة التداول اإللكرتونية ،حيث مت يف أواخر شهر
أكتوبر  2111استبدال األنظمة اإللكرتونية القدمية بأخرى أحدث منها وأكرب يف قدراهتا االستيعابية والتقنية ،واكب ذلك إضافة أنواع
جديدة من األوامر وخصائصها وميزة التسوية الفورية ) (T+0مت تطبيقها والعمل هبا ألول مرة يف األسواق املالية العربية ،من هنا جاءت
هذه الدراسة يف حماولة لتوضيح األثر الذي أحدثه أحد مظاهر هذا التطور ،ومدى مسامهته يف حتسني أداء السوق من خالل دراسة التغري
يف كمية األسهم املتداولة وعدد الصفقات املنفذة قبل وبعد إدخال نظام التداول اإللكرتوين "."Tadawul
 .1أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل إبراز أثر استبدال النظام اآليل " "ESISبنظام التداول اإللكرتوين " "Tadawulيف سوق األسهم
السعودية ،وذلك من خالل اختبار مدى أمهية التغريات اليت طرأت على بعض مؤشرات السوق ،وهي على وجه اخلصوص:
 كمية األسهم املتداولة يف السوق مبختلف قطاعاهتا؛

 عدد الصفقات املنفذة يف السوق مبختلف قطاعاهتا.
 .2فرضيات الدراسة :تقوم هذه الدراسة على فرضيتني أساسيتني:
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 الفرضية األولى :يوجد فرق معنوي بني متوسط كمية األسهم املتداولة يف سوق األسهم السعودية مبختلف قطاعاهتا قبل
إدخال نظام التداول اإللكرتوين " ، "Tadawulومتوسط كمية األسهم املتداولة يف تلك السوق بعد إدخال النظام ،ميكن
إرجاعه إىل إدخال ذلك النظام؛

 الفرضية الثانية :يوجد فرق معنوي بني متوسط عدد الصفقات املنفذة يف سوق األسهم السعودية مبختلف قطاعاهتا قبل
إدخال نظام التداول اإللكرتوين " ، "Tadawulومتوسط عدد الصفقات املنفذة لتلك السوق بعد إدخال النظام ،ميكن إرجاعه
إىل إدخال ذلك النظام.
 .4متغيرات الدراسة:
يقصد باملصطلحات التالية:

 نظام التداول اإللكتروني " :"Tadawulكافة املكونات اإللكرتونية ،املتعلقة بعمليات التداول واليت مت إدخاهلا للسوق
ابتداء من نوفمرب  ، 2111ويشمل ذلك األجهزة والشبكات والربجميات واآلليات املتبعة يف عمليات بيع وشراء األوراق املالية
املدرجة يف سوق األسهم السعودية ،واإلعالن عن تلك العمليات ،وألغراض تنفيذ هذه الدراسة ،مت إعداد منوذجي احندار
يصفان العالقة بني كمية األسهم املتداولة وعدد الصفقات املنفذة (كمتغريين تابعني) من جهة ،ووجود نظام التداول
اإللكرتوين "( "Tadawulكمتغري مستقل) من جهة أخرى ،حيث مت التعبري عن املتغري املستقل بطريقة كمية حبيث يأخذ هذا
املتغري القيمة (صفر) عند عدم وجود النظام ،والقيمة ( )1عند وجوده.

 كمية األسهم المتداولة :كمية األسهم املتداولة يف سوق األسهم السعودية مبختلف قطاعاهتا يف فرتة زمنية معينة ،وقد
اعتمدت قيم شهرية ألغراض تنفيذ هذه الدراسة ،حبيث مت أخذ ستة وعشرين قيمة شهرية قبل إدخال نظام التداول اإللكرتوين
"( "Tadawulالفرتة من سبتمرب  1777إىل أكتوبر  ،)2111وستة وعشرون قيمة بعد إدخاله (الفرتة من نوفمرب 2111
إىل ديسمرب ( .)2113شكل رقم )1

 عدد الصفقات المنفذة :عدد الصفقات املنفذة يف سوق األسهم السعودية مبختلف قطاعاهتا يف فرتة زمنية معينة ،وقد
اعتمدت ألغراض تنفيذ هذه الدراسة قيم شهرية ،حبيث مت أخذ ستة وعشرين قيمة شهرية قبل إدخال نظام التداول اإللكرتوين
"( "Tadawulالفرتة من سبتمرب  1777إىل أكتوبر  ،)2111وستة وعشرون قيمة بعد إدخاله (الفرتة من نوفمرب 2111
إىل ديسمرب ( .)2113شكل رقم )2
 .5مجتمع الدراسة وعينتها:
جمتمع هذه الدراسة هو كافة البيانات املتاحة واملؤشرات املستخرجة من سوق األسهم السعودية اليت مت رصدها خالل فرتة عمل
تلك السوق ،أما عينة هذه الدراسة فهي مؤشرين من تلك املؤشرات ومها كمية األسهم املتداولة وعدد الصفقات املنفذة ،خالل فرتة زمنية
متتد اثنني ومخسني شهرا ،ستة وعشرون منها قبل إدخال نظام التداول اإللكرتوين " "Tadawulللسوق ،ومثلها بعد إدخال النظام،
وجتدر اإلشارة هنا أن نظام التداول اإللكرتوين " "Tadawulقد مت إدخاله أواخر شهر أكتوبر من عام .2111
 .6مصادر البيانات:
إلجراء الدراسة ،مت االعتماد على بيانات من مصادر ثانوية هي نشرات سوق األسهم السعودية ،ويوضح الشكلني ( )1و ()2
املنحىن البياين للمتغريين "كمية األسهم املتداولة" و"عدد الصفقات املنفذة" قبل وبعد إدخال النظام للفرتة املمتدة من سبتمرب 1777
إىل ديسمرب .2113
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 .IIاختبار الفرضيات وخالصة التحليل اإلحصائي:
 .1أسلوب تحليل البيانات واختبار الفرضيات:
لتنفيذ هذه الدراسة مت استخدام:

 تحليل الفرق بين متوسطي عينتين :حبيث مت استخدام بيانات تتعلق مبتغريات الدراسة (كمية األسهم املتداولة وعدد
الصفقات املنفذة) لفرتة الدراسة ،ومن مث اختبار فيما إذا كان هناك فرق معنوي بني متوسط كمية األسهم املتداولة قبل إدخال
النظام وبعد إدخاله ،كذلك اختبار فيما إذا كان هناك فرق معنوي بني م توسط عدد الصفقات املنفذة يف السوق قبل إدخال
النظام وبعد إدخاله ،ومت إجراء االختبار املذكور باستخدام الربنامج اإلحصائي ( .SPSS 18.1جدول رقم )2
 معادلة االنحدار البسيط من الدرجة األولى :لتمثيل العالقة بني كل من املتغري التابع (كمية األسهم املتداولة) ،واملتغري
املستقل (وجود نظام التداول اإللكرتوين "( .)"Tadawulجدول رقم )3

 معادلة االنحدار البسيط من الدرجة األولى :لتمثيل العالقة بني كل من املتغري التابع (عدد الصفقات املنفذة) ،واملتغري
املستقل (وجود نظام التداول اإللكرتوين "( .)"Tadawulجدول رقم )4
 .2نتائج التحليل اإلحصائي:
لدى تفحص نتائج التحليل اإلحصائي الظاهرة يف اجلداول ( )4 - 3 - 2يتبني ما يلي:
 لغت قيمة الفرق (الزيادة) بني متوسط كمية األسهم املتداولة قبل إدخال النظام ومتوسط كمية األسهم املتداولة بعد إدخاله
 231168مليون سهم ،وحسب االختبار املعروف باختبار "ت" ( ،)T-Testيعترب هذا الفرق ذو داللة إحصائية عند درجة
ثقة  " .%111بلغ متوسط كمية األسهم املتداولة للفرتة السابقة إلدخال نظام التداول اإللكرتوين "51131 "Tadawul
مليون سهم ،بينما بلغ متوسط كمية األسهم املتداولة للفرتة الالحقة إلدخال النظام  263116مليون سهم( ،جدول رقم ".)2

 بلغت قيمة الفرق (الزيادة) بني متوسط عدد الصفقات املنفذة قبل إدخال النظام ومتوسط عدد الصفقات املنفذة بعد إدخاله
 142121181صفقة ،وحسب االختبار املعروف باختبار "ت" ( ،)T-Testيعترب هذا الفرق ذو داللة إحصائية عند درجة
ثقة  " .%111بلغ متوسط عدد الصفقات املنفذة للفرتة السابقة إلدخال نظام التداول اإللكرتوين ""Tadawul
 44689185صفقة ،بينما بلغ متوسط عدد الصفقات املنفذة للفرتة الالحقة إلدخال النظام  168666128صفقة،
(جدول رقم ".)2
 لربط الفرق املعنوي احلاصل يف كمية األسهم املتداولة (املذكور يف العنصر أ) بإدخال نظام التداول اإللكرتوين "،"Tadawul
فقد مت إدراج معادلة احندار خطي بسيط (معادلة رقم  )1لتمثيل العالقة بني قيم كمية األسهم املتداولة كمتغري تابع ،والقيم
املعربة عن وجود أو عدم وجود نظام التداول اإللكرتوين " ،"Tadawulحبي ث اعتربت القيمة صفر للتعبري عن عدم الوجود،
والقيمة  1للتعبري عن الوجود ،وحبسب النتائج املستخرجة من احلاسب باستخدام الربنامج اإلحصائي ( SPSS 18.1جدول
رقم )3؛ فإن معادلة االحندار هي كما يلي:
Y  51,31 231,86 X
معادلة رقم (" )1الوحدة مليون سهم"
حيث:

 :Yكمية األسهم املتداولة يف سوق األسهم السعودية مبختلف قطاعاهتا؛
 :Xوجود نظام التداول اإللكرتوين " ،"Tadawulويأخذ القيم صفر أو .1
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مت إجراء اختبار مدى مالئمة منوذج االحندار لتمثيل العالقة بني املتغريين التابع  Yواملستقل  ،Xواملعروف باختبار فيشر (،)F-Test
وتبني أن هذا النموذج مالئم عند درجة ثقة .%111
بلغت قيمة معامل التحديد ( ، Rنسبة ما يفسره املتغري املستقل يف التغريات احلاصلة يف املتغري التابع)  ،%3312وهذا يعين أنه برغم
2

وجود أثر إلدخال نظام التداول اإللكرتوين " "Tadawulيف كمية األسهم املتداولة يف سوق األسهم السعودية مبختلف قطاعاهتا ،إال أن
تغريات يف كمية األسهم املتداولة بنسبة  %8816ناجتة عن عوامل أخرى خالف وجود هذا النظام.

ث -لربط الفرق املعنوي احلاصل يف عدد الصفقات املنفذة يف السوق (املذكور يف العنصر ب) بإدخال نظام التداول اإللكرتوين
" ،"Tadawulفقد مت إدراج معادلة احندار خطي بسيط (معادلة رقم  )2لتمثيل العالقة بني قيم عدد الصفقات املنفذة كمتغري تابع،
والقيم املعربة عن وجود أو عدم وجود نظام التداول اإللكرتوين " ،"Tadawulحبيث اعتربت القيمة صفر للتعبري عن عدم الوجود،
والقيمة  1للتعبري عن الوجود ،وحبسب النتائج املستخرجة من احلاسب باستخدام الربنامج اإلحصائي ( SPSS 18.1جدول رقم ،)4
فإن معادلة االحندار هي كما يلي:

Y  44867,65  142020,61 X

معادلة رقم ()2

حيث :
 :Yعدد الصفقات املنفذة يف السوق السعودية؛
 :Xوجود نظام التداول اإللكرتوين " ،"Tadawulويأخذ القيم صفر أو .1
مت إجراء اختبار مدى مالئمة منوذج االحندار لتمثيل العالقة بني املتغريين التابع  Yواملستقل  ،Xواملعروف باختبار فيشر (،)F-Test
وتبني أن هذا النموذج مالئم عند درجة ثقة .%111
بلغت قيمة معامل التحديد  ،%3112 Rوهذا يعين أنه برغم وجود أثر إلدخال نظام التداول اإللكرتوين " "Tadawulيف عدد
الصفقات املنفذة ،إال أن تغريات يف هذه القيمة بنسبة  %8716ناجتة عن عوامل أخرى خالف وجود هذا النظام.
2

خالصة:
من خالل تناولنا للدراسة القياسية ألثر تطبيق نظام التداول اإللكرتوين " "Tadawulعلى أداء السوق املالية السعودية ،تبني لنا
أن استخدام نظام التداول اإللكرتوين كبديل لنظام التداول التقليدي قد أسهم يف رفع حجم التداول وعدد الصفقات املنفذة يف السوق
السعودية ،وبالتايل حتسن أداء السوق املالية ،وذلك ناتج عن زيادة درجة الشفافية واألمان للمتعاملني واملستثمرين يف السوق ،و من أهم
النتائج اليت مت التوصل إليها يف هذه الدراسة:
 قبول الفرضية األوىل هلذه الدراسة القائلة بوجود فرق معنوي بني متوسط كمية األسهم املتداولة يف سوق األسهم السعودية
مبختلف قطاعاهتا قبل إدخال نظام التداول اإللكرتوين " ،"Tadawulومتوسط كمية األسهم املتداولة يف تلك السوق بعد
إدخال النظام ،ميكن إرجاعه جزئيا (بنسبة  )%3312إىل ذلك النظام ،وقد مت ذلك باالعتماد على العنصر (أ) والعنصر (ت)
من عناصر "خالصة التحليل اإلحصائي".
 قبول الفرضية الثانية هلذه الدراسة القائلة بوجود فرق معنوي بني متوسط عدد الصفقات املنفذة يف السوق مبختلف قطاعاهتا قبل
إدخال نظام التداول اإللكرتوين " ، "Tadawulومتوسط عدد الصفقات املنفذة لتلك السوق بعد إدخال النظام ،ميكن إرجاعه
جزئيا (بنسبة  )%3112إىل ذلك النظام ،وقد مت ذلك باالعتماد على العنصر (ب) ،والعنصر (ث) من عناصر "خالصة
التحليل اإلحصائي".
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 بناء على النتيجتني (أ  ،ب) أعاله ،ميكن القول أن استخدام نظام التداول اإللكرتوين " "Tadawulكبديل للنظام اآليل
" "ESISقد أسهم يف رفع كفاءة وسرعة التعامل باألوراق املالية ،وحتقيق شفافية وأمان للمتعاملني واملستثمرين يف السوق
السعودية ،وأعطى مرونة كبرية ومعلومات خمتلفة للوسطاء سهلت عليهم معرفة العمليات املنفذة وغري املنفذة وإجراء حتليل
ألوضاع الشركات املتداولة أسهمها بشكل أسرع مما هو عليه يف النظام السابق ،األمر الذي حيقق املزيد من العدالة والسرعة
والسهولة يف تنفيذ األوامر.
 ومن جانب آخر فقد أدى استخدام نظام التداول اإللكرتوين " "Tadawulكبديل للنظام اآليل " "ESISإىل تسهيل الرقابة
على عمليات التداول ونشر املعلومات بشكل فوري سواء للمستثمرين احملليني أو اخلارجيني ،األمر الذي يسهم يف زيادة عمق
مالحق:

وسيولة السوق ،وليس أدل على ذلك من نتائج هذه الدراسة.
ملحق رقم ( :)1عدد تنبيهات نظام الرقابة اإللكرتوين وعمليات البحث املكثف حلاالت صدرت تنبيهات عليها وحاالت االشتباه يف خمالفات لنظام
السوق املالية السعودية ولوائحه التنفيذية يف عامي  2111و .2112
2111
3191
55
26

العنصر
عدد تنبيهات نظام "الرقابة اإللكرتوين"
عمليات البحث املكثف حلاالت صدر بشأهنا تنبيهات
حاالت اشتباه يف خمالفة

2112
2542
96
33

المصدر :هيئة السوق املالية ،أعمال الرقابة اإللكترونية( ،التقرير السنوي ،اململكة العربية السعودية ،)2112 ،ص .85

ملحق رقم ( :)2اختبار "ت" الفرق بني متوسطي عينتني (كمية األسهم املتداولة وعدد الصفقات املنفذة) قبل وبعد إدخال النظام "."Tadawul

المصدر :مت إعداده باستخدام الربنامج اإلحصائي .SPSS 18.1
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ملحق رقم ( :)3العالقة بني كل من املتغري التابع (كمية األسهم املتداولة) ،واملتغري املستقل (وجود نظام التداول اإللكرتوين ".)"Tadawul

المصدر :مت إعداده باستخدام الربنامج اإلحصائي .SPSS 18.1

المصدر :مت إعداده باستخدام الربنامج اإلحصائي .SPSS 18.1

ملحق رقم ( :)4العالقة بني كل من املتغري التابع (عدد الصفقات املنفذة) ،واملتغري املستقل (وجود نظام التداول اإللكرتوين ".)"Tadawul

المصدر :مت إعداده باستخدام الربنامج اإلحصائي .SPSS 18.1
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شكل رقم ( :)1كمية األسهم املتداولة للفرتة املمتدة من سبتمرب 1777
إىل ديسمرب .2113

المصدر :مت إعداده بناء على البيانات الواردة يف :سوق األسهم السعودية،

تداول ( ،التقارير السنوية لسوق األسهم السعودية ،اململكة العربية السعودية،
.) 2113 - 2111

شكل رقم ( :)2عدد الصفقات املنفذة للفرتة املمتدة من سبتمرب 1777
إىل ديسمرب .2113

المصدر :مت إعداده بناء على البيانات الواردة يف :سوق األسهم السعودية،
تداول ( ،التقارير السنوية لسوق األسهم السعودية ،اململكة العربية السعودية،
)
2113
2111
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