استعمال التداول االلكرتونٌ وتأثريه يف حتسني اداء سىق العراق
لالوراق املالًة

م.م .جبار صحن عيسى مساري /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
املستخهص

استهدؼ البحث تفحص المزايا التػ تحققػت لسػكؽ القػلاؽ لػ كلاؽ الماليػة لتيحػة لمتحػكؿ مػف التػداكؿ

اليدكم الى التداكؿ االلكتلكلػ تتـ اتتبػال ثػ ث يلتػيات ل يسػة االكلػى متقمقػة بتحسػف قمػؽ السػكؽ كالثاليػة
بسيكلته ي حيف الفلتية الل يسة الثالثػة تتقمػؽ باتتبػال اثػل تحسػف قمػؽ السػكؽ كسػيكلته يػ اداق السػكؽ
(المتغيػػل التاب.وتكاقتمػػػد اسػػمكب دلاسػػػة الحػػدث كقمػػػى قػػػدد مػػف الم ػػػا دات بمغػػت(  47و م ػػػا دة تكزقػػػت
متلاصػػػفة بػػػيف يتلتػػػ البحػػػث عبػػػؿ كبقػػػد اسػػػتقماؿ التػػػداكؿ االلكتلكلػػػ ف قممػػػا اف لايػػػ ة الحػػػدث كالػػػت يػػػ

( 9002\4\5و كامتدت مدة البحث مف(  9002و كلغاية(  9009و تلتػا

اتتبػال الفلتػيات ا ػالت الػى اف

التحكؿ لحك التداكؿ االلكتلكل اسهـ ي تحقيؽ يلكعات مقلكية ي كؿ مف قمػؽ السػكؽ (زيػادة قػدد الققػكد
الملف ػ ةو كسػػيكلته (زيػػادة ححػػـ التػػداكؿو كلمفتػػلة بقػػد التػػداكؿ االلكتلكل ػ ف كاف ػ ف الفلكعػػات المقلكيػػة ي ػ

متغيلات البحث المستقمة القكست قمى ادق السكؽ (التفاع مؤ ل سكؽ القلاؽ ل كلاؽ الماليػةو ذ زادت القػكة

التفسيلية لمتغيلات البحث المستقمة مف(  %35.1و عبؿ يتلة التداكؿ االلكتلكل الى( 4ت %70و كلمفتػلة بقػد
التداكؿ االلكتلكل ف ام اف تحسف قمؽ السكؽ كسيكلته لػه تػيثيل ك داللػة احصػا ية مقلكيػة يػ اداق سػكؽ

القلاؽ ل كلاؽ المالية كيقزل الى استقماؿ لظاـ التداكؿ االلكتلكل ت

املصطهحاخ انرئيسيح نهثحث /التداكؿ االلكتلكل  -التداكؿ اليدكم -قمؽ السػكؽ -سػيكلة السػكؽ-

مؤ ل السكؽ -دلاسة الحدثت
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املمذمح

احدث التقدـ ي تكلكلكحيا االتصاؿ كالمقمكمات لقمة لكقية ي بي ة الماؿ كاألقماؿ ب كؿ قاـف كالبليػة

التحتيػػة ي ػ االس ػكاؽ الماليػػة ب ػػكؿ تػػاصت ا اسػػهمت االبتكػػالات كاإلبػػداقات ي ػ تغييػػل الةبيقػػة االعتصػػادية
لمكاع .التداكؿ ي بكلصة االكلاؽ الماليةف كما لها كيلت عكل التغييل المقاصلة ي قمالة تمؾ االسكاؽت يت

قػػف الهػػا كيػػلت اليػػات تػػداكؿ متلابةػػة ملةقيػػاف قبػػل كسػػا ؿ كتقليػػات متةػػكلة تقمػػؿ قمػػى مقابمػػة اكامػػل البيػػ.
كال لاق كتلفي الصفقات سكاق قمى مستكل السكؽ الكاحد اك قمى مستكل اسكاؽ متقددة لتيحة لمتكامػؿ الػ م

تحقؽ بيف االسكاؽ المحمية كالقالميةتلػ لؾ سػقت االسػكاؽ الماليػة ب ػكؿ قػاـ كاالسػكاؽ اللا ػ ة ب ػكؿ تػاص
لتبل مكتكقة اتمتة ال ةتها كاستقماؿ الظمة التداكؿ االلكتلكل ب كؿ تاصف كلككف االتمتة تقد سمة مف

سمات التةكل كاللتكج لتمؾ االسكاؽف ككسيمة لتحسػيف حػكدة اداق ياكػؿ السػكؽ كتقزيػز ػفاييتهاتعد سػاقد

قمػػى لػػؾ التةػػكل الحاصػػؿ ي ػ بلمحيػػات التػػداكؿ االلكتلكل ػ كتقلياتػػه ي ػ تحسػػيد عكاقػػد التػػداكؿ الكتلكليػػا

كحككمتها ب كؿ اسهـ ي تسهيؿ لقؿ المقمكمات ات الق عػة بػاالكامل الػى حميػ .االةػلاؼ الم ػالكة كالقاممػة
ي السكؽ (البا  .كالم تلم كالكسيةو كمقابمتها عبؿ كبقد تلفي الصفقة كملك ال بقممية المقاصة كالتسكيةت

اف استقماؿ الظمة التداكؿ االلكتلكل اصبحت ت كؿ احد ا ـ ظكا ل تةكل االسكاؽ المالية ب كؿ قاـ

كاالس ػكاؽ الماليػػة اللا ػ ة ب ػػكؿ تػػاصت كلظ ػ ال لمقديػػد مػػف المزايػػا االيحابيػػة الت ػ تتحقػػؽ مػػف تبل ػ التػػداكؿ
االلكتلكل كالت تسهـ ي تحسػيف اداق السػكؽف يقػد تكحػه سػكؽ القػلاؽ لػ كلاؽ الماليػة لحػك اتمتػة ال ػةة

التػػداكؿ كبكعػػت عياس ػ مػػف ال ػػاق السػػكؽف كقمػػى ػ ا االسػػا

حػػاق البحػػث ليمق ػ التػػكق قمػػى ا ميػػة ػ ف

الظا لة االيحابيةف كبياف مدل تاثيل ا ي تحسيف الةبيقة االعتصادية لقممية التداكؿ ي سػكؽ القػلاؽ لػ كلاؽ
الماليةت

مشكهح انثحث

يقد استقماؿ التػداكؿ االلكتلكلػ احػد المظػا ل الدالػة قمػى تةػكل قمػالة االسػكاؽ الماليػةف لظػ ال ل ثػال

االيحابية الت يمكف اف تتلكها قممية اتمتة التداكؿ ي تحسيف ال ةة السكؽف السيما يػ االسػكاؽ المتةػكلة

كاللاتػػحة كالتػ تتسػػـ بكفػػاقة الت ػػغيؿ كالتسػػقيل مقاللػػة باالسػكاؽ الماليػػة اللا ػ ة التػ تفتقػػل الػػى متػػاميف

الكفاقة اك الكفاقة بحد اتهات كل ؾ تتحمى م كمة البحث كمظا ل ا ي كيفية استيقاب االسكاؽ اللا ة ب ػكؿ
قاـ كسػكؽ القػلاؽ لػ كلاؽ الماليػة (بكصػفه سػكؽ لا ػ كحػديث التاسػي و ب ػكؿ تاصفالمظػا ل االيحابيػة

لقممية التحكؿ مف اليات التداكؿ التقميدية (االلكاح الب ستيكية ي عاقة التداكؿو الى التػداكؿ االلكتلكلػ قبػل
ػاق قمػػى لػػؾ يػػاف البحػػث يػػتفحص بحكالبػػه التةبيقيػػة ػ ف
ػػبكات اتصػػاؿ محكسػػبة ك ات تقليػػات متةػػكلةت كبلػ ن
الظا لة االيحابية ي سكؽ القلاؽ ل كلاؽ المالية مف ت ؿ االحابة قف االس مة االتية-:

ذت ؿ تسهـ اتمتة التداكؿ ي سكؽ القلاؽ ل كلاؽ المالية ي تحسيف قمؽ السكؽ كسيكلتهت

بت

ؿ يسهـ التداكؿ االلكتلكل يسهـ ي تحسيف اداق سكؽ القلاؽ ل كلاؽ الماليةت

جت

ؿ يقزز التحكؿ مف آلية التداكؿ التقميدية الى التداكؿ االلكتلكل يقزز مف تػاثيل كػؿ مػف قمػؽ السػكؽ

كسيكلته ي اداق السكؽت
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اهميح انثحث

اف حداثػػػة سػػػكؽ القػػػلاؽ لػػػ كلاؽ الماليػػػة كبقػػػد متػػػ يتػػػلة اكثػػػل مػػػف  5سػػػلكات قمػػػى التاسػػػي

(قاـ 9007و تحتـ الكعكؼ قمى ا مية سق ادالة السكؽ بتحكيؿ الية التداكؿ مف التداكؿ اليػدكم (باسػتقماؿ
االلكاح الب ستيكية بالقاقةو الى التداكؿ االلكتلكل كتحديدا ي (9002\7\02وت كما اف

ف الحهكد تكتسب

قلايػػة تاصػػة بالتقص ػ كالػػتفحص ي ػ ا ميتهػػاف كالسػػيما ي ػ ظػػؿ الظػػلكؼ الحاليػػة لمسػػكؽ لتيحػػة ل كتػػاع
االستثلا ية الت يمل بها االعتصاد القلاعػ كالظػلكؼ االمليػة يػل الةبيقيػة التػ تحػكؿ يػ كثيػل مػف االحيػاف

ت ػػغيؿ اللظػػاـ بكفػػاقةف لتيحػػة لػػبقا الم ػػاكؿ الفليػػة كالتقليػػة الت ػ تحصػػؿ ي ػ ةبيقػػة ت ػػغيؿ ػ ف االلظمػػة
المتةػكلةت كمػف لػا حػاقت ا ميػة البحػث لمتحقػؽ مػف كاعػ .اسػتقماؿ ػ ف الظػا لة االيحابيػة يػ سػكؽ لا ػ ة

كحديثة التاسي

مثؿ سكؽ القلاؽ ل كلاؽ المالية كمدل القكاسها قمى تحسيف ل اة السكؽ كادا هت

اهذاف انثحث

يهدؼ البحث لمتكصؿ الى االت -:

ذت االحابة قف اس مة البحث لمتحقؽ مف عدلات سػكؽ القػلاؽ لػ كلاؽ الماليػة قمػى اسػتيقاب الظػا لة االيحابيػة

لمتداكؿ االلكتلكل ت

بت بياف مدل اسهاـ التداكؿ االلكتلكل ي تحسيف مؤ لات التداكؿ مقاللة بالتداكؿ التقميدمت
جت ي ػكؿ البحػث اسػهاـ يػ تسػػمية التػكق قمػى حهػكد السػكؽ يػ
التكامؿ م .االسكاؽ القلبيةت

تحسػيف البليػة التحتيػة تمهيػدا لتحقيػػؽ

فرضياخ انثحث

يسقى البحث الى اتتبال ث ث يلتيات ل يسة كمفاد ا-:

ذت التكحػػد يلكع ػات ات داللػػة احصػػا ية مقلكيػػة يػػ سػػيكلة سػػكؽ الق ػلاؽ ل ػ كلاؽ الماليػػة لمفتػػلة عبػػؿ كبقػػد
استقماؿ التداكؿ االلكتلكل ت

بت التكحد يلكعات ات داللة احصا ية مقلكية ي قمؽ سكؽ القلاؽ ل كلاؽ المالية لمفتلة عبؿ كبقد استقماؿ التداكؿ
االلكتلكل ت

جت التكحد يلكعات ي مقلكية أل ثل قمؽ السكؽ كسيكلته ي اداق سكؽ القلاؽ ل كلاؽ المالية لمفتلة عبؿ كبقد استقماؿ
التداكؿ االلكتلكل ت

0و التكحد يلكعات ات داللة احصا ية مقلكية ي اداق سكؽ القػلاؽ لػ كلاؽ الماليػة لمفتػلة عبػؿ كبقػد اسػتقماؿ التػداكؿ
االلكتلكل ت

9و اليكحد يلكعات لمقكة التفسيلية الثل قمؽ السكؽ كسػيكلته يػ اداق سػكؽ القػلاؽ لػ كلاؽ الماليػة لمفتػلة عبػؿ كبقػد
استقماؿ التداكؿ االلكتلكل ت
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اسهىب انثحث

اف التحػػكؿ مػػف االسػػمكب التقميػػدم الػػى االسػػمكب االلكتلكلػ يػ التػػداكؿف يقػػد حػػدثا حديػػدا تتتمػػؼ بػػه

عكاقد التحكـ كاللعابة كالمتابقة لقمميات مقابمة كتلفي االكامل الداتمة لمسكؽ كمقاصتها كتسكيتهات كقميه يػاف
ا االحلاق يقد حدثا ماليا مهما ي تاليخ سكؽ القلاؽ ل ك الؽ الماليةف كايتؿ مله لدلاسة اثػل ػ ا الحػدث

يػ ال ػػةة السػػكؽ ػػك دلاسػػة الحػػدث  Event Studyبكصػػفه مػػف الملهحيػػات المسػػتقممة يػ يحػػص اثػػال
ا االسمكب مف الدلاسة يتتمف تحديد لاي ة لمحدث الت ت تص لقةة التحػكؿ التػ تتلكهػا الظػا لة

الحدثت

المبحكثةف لتمثؿ لقةة القةػ Cut Point .اك الحػد الفاصػؿ بػيف الفتػلة الزمليػة االكلػى التػ تسػبؽ يػكـ كعػكع
الحػدث كالفتػلة الزمليػة الثاليػػة بقػد كعػكع الحػػدث((Brown & Warner, 1980تكيػ اةػال بي ػة الفحػػص
كاالتتبال الحػزت ادالة سػكؽ القػلاؽ لػ كلاؽ الماليػة قمميػة التحػكؿ مػف التػداكؿ التقميػدم الػى االلكتلكلػ يػ

( 9002 \7\02و كاقتمػػػدت يتػػػلة ت ػػػغيؿ مزدكحػػػة بػػػيف التػػػداكؿ االلكتلكلػػػ كالتقميػػػدم كبكاعػػػ .حمسػػػتيف يػػػ

االسػػبكع الػػى(  9002\4\5و ذ اصػػبحت حمسػػات التػػداكؿ الكتلكليػػا بالكامػػؿ كبكاعػػ .ث ػ ث حمسػػات اسػػبكقيا
كلحميػ .ال ػلكاتف كاصػبحت تمػ

حمسػات اسػبكقيا يػ (9002\00\0وت كلغػػلا تحلػب قمميػة التحيػز يػ

القيـ يقد تـ اقتماد(  9002\4\5و لاي ة الحدث لت ػكؿ الحػد الفاصػؿ بػيف التػداكؿ التقميػدم كااللكتلكلػ ت لػ ا
ياف مدة البحث ةت يتلتيف االكلػى تمثمػت بػالفتلة عبػؿ لايػ ة الحػدث ك ػ يتػلة التػداكؿ التقميػدم كامتػدت مػف

بداية قاـ (9002و كلغاية(  9002\4\5و كالثالية امتدت مف (9002\4\5و كلغاية ( 9009\09\10و ك ػ
يتلة التداكؿ االلكتلكل ف كبمغت قدد الم ا دات  47م ا دة مكزقة ملاصفة بيف يتلت البحثت

جمتمع انثحث ومؤشراخ املعاينح

تمثؿ محتم .البحث بحمي .ال لكات المدلحػة بسػكؽ القػلاؽ لػ كلاؽ الماليػة كلكايػة القةاقػات القاممػة

ي االعتصاد الكةل كقمػى مسػتكل السػكؽ ككػؿت امػا مؤ ػلات المقايلػة التػ اقتمػد ا الباحػث لغػلا اتتبػال
الفلتيات يه بقا مؤ ػلات التػداكؿ قمػى مسػتكل السػكؽ كالمتمثمػة بقػدد االسػهـ المتداكلػة كححػـ التػداكؿ
كقػػدد الققػػكد الملف ػ ة كمقػػدؿ دكلاف االسػػهـ كمؤ ػػل سػػكؽ الق ػلاؽ ل ػ كلاؽ الماليػػة القياس ػ ل سػػقال كت ػ ؿ

الفتلات الت

ةتها لاي ة الحدثت

مجع املعهىماخ وانثياناخ واألسانية اإلحصائيح املستخذمح ملعاجلتها

بهػػدؼ ذ لػػاق الحالػػب اللظػػلم لمبحػػث تػػـ االسػػتقالة بالكتػػب كالػػدكليات لمبحػػث يػ كاعػػ .كحػ كل اتمتػػة

االسكاؽ الماليػة يػ حػيف تػـ االقتمػاد قمػى الل ػلات الصػادلة قػف سػكؽ القػلاؽ لػركلاؽ الماليػة لغػلا حمػ.
البيالػات ات الق عػػة بكحػدات المقايلػػة كقمػى صػػقيد السػكؽ ككػػؿت امػا االسػػاليب االحصػا ية المقتمػػدة التتبػػال
الفلتػػية الل يسػػة لمبحػػث كالفلتػػيا الفلقيػػة يقػػد اسػػتتدـ االسػػمكب االحصػػا

( Independent Sample-

Testو لغلا المقاللة بيف محمكقات كحدات المقايلة كلمفتلات عبؿ لايػ ة الحػدث كبقػد ا لبيػاف الفػلؽ بيلهمػا
مف حالب ف كييما ذ ا كاف

ا الفلؽ داؿ احصا يا قلد مسػتكل الداللػة (05=αت0و اـ ال بهػدؼ التحقػؽ مػف

صحة يلتية البحث مف قدمهات
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انتعريفاخ االجرائيح ملتغرياخ انثحث

ػك لظػػاـ مؤتمػػت كالػ م مػػف ت لػػه تلفػ كػؿ الصػفقات التػ يملل ػػا الكسػػةاق قبػػل ا ػػات الحاسػػكب

الملتيةة بتةكة اتصػاؿ قاليػة السػلقة ب ػبكة حاسػكب ملكزيػةت ذ كػؿ كسػية يتػ .اكامػل البيػ .كال ػلاق يػ

اللظاـ ال م بدكلف يقكـ بمقابمتها لتحقيؽ الصفقة (Al-Khouri& Al-Ghazawi, 2008وت

 -2عمك انسىق Market Depth

عدلة السكؽ قمى استيقاب اكامل البي .كال لاق كالمتديقة الى السكؽ قبل اللظاـ االلكتلكل ف كال ػ الا

البحث سيتـ اقتماد لسبة التغيل ي قدد الققكد الملف ة كمؤ ػل لقمػؽ سػكؽ القػلاؽ لػ كلاؽ الماليػةت بكصػؼ

اف

ف الققكد

لتيحة ل كامل الت تديقت الى السكؽ كقبل لظاـ التداكؿت

 -3سيىنح انسىق Market Liquidity

تقػػلؼ السػػيكلة ي ػ االس ػكاؽ الماليػػة بالهػػا امكاليػػة تػػداكؿ كميػػات كبيػػلة مػػف االسػػهـ بسػػلقة كبكمفػػة

ملتفتػة كبػدكف تحلكػات م ػك ة بسػقل السػهـ ( . (Pastor &Stambaugh, 2003كال ػلاا البحػث
سيتـ اقتماد لسبة التغيل ي كؿ مف قدد االسػهـ المتداكلػة كححػـ التػداكؿ كمؤ ػل لمسػيكلة يػ سػكؽ القػلاؽ

ل كلاؽ الماليةت

 -4اداء انسىق Market Performance

تكصؼ األلعاـ القياسية الملححة بالقيمة السكعية بالها مف ذ ـ المؤ لات المستتدمة لقيا

التغيلات

التى تة ذل قمى ذسقال األسهـ ت ؿ يتلة مقيلة مقاللة م .يتلة ذتللت كيحسب مف تػ ؿ اقةػاقؾ ل ػلكة كزلػان

بقدل ما ت كؿ عيمتها السكعية مف القيمة السكعية لمقيلػة ككػؿ تكأل ػلاا البحػث تػـ االقتمػاد قمػى التغيػل يػ

اللعـ القياسػ ألسػقال األسػهـ الملححػة بالقيمػة السػكعية لسػكؽ القػلاؽ لػركلاؽ الماليػة كمتغيػل الداق السػكؽ

ب كؿ قاـ كلمفتلات المقتمدة لدلاسة الحدثت

تعض انذراساخ انساتمح

 -دلاسة السحيبال (9004و( :لظاـ التداكؿ االلكتلكل ي سكؽ ةككيك الماليػة كالسػكؽ الماليػة السػقكديةف

دلاسة مقاللةو

لكػزت الكلعػػة قمػى اسػػتقلاا المبػادئ االعتصػػادية الل يسػػة التػ تحكػػـ آليػة التػػداكؿ يػ سػػكؽ ةككيػػك

الماليػػة كالسػػكؽ الماليػػة السػػقكدية كالتػ تػػؤثل ب ػػكؿ مبا ػػل قمػػى اسػػتلاتيحيات المتػػداكليفف كمػػف ثػػـ الهػػدييف
الل يسػػيف لمسػػكؽ ك مػػا تػػكييل السػػيكلة مػػف ت ػ ؿ ح ػ ب ذكبػػل عػػدل ممكػػف مػػف البػػا قيف كالم ػػتليفف كتحقيػػؽ
الكفاقة مف ت ؿ تكييل آلية الكت اؼ األسقال تقمؿ ما ذمكػفف كيػ ذسػلع كعػتف مػف الفػلؽ بػيف سػقل السػهـ

كعيمته الحقيقيةت
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كتظهػل الػدال ؿ الحاليػة قمػى كحػكد لسػبة قاليػة مػف المتػالبة يػ السػكؽ السػقكدمف تلايقهػا ذسػػاليب
ت قب ذصبحت ميلكية لدلحة ذف كثيل مف المتابقيف ذصبح يتملها ي تقميقه قمػى كتػ .كاعػ .السػكؽ (مثػؿ

التدكيلف كالتحمي.ف كالتصليؼف كالمحمكقاتوت كي حيف ذف المتالبة المبليػة قمػى حمػ .المقمكمػات كتحميمهػا

ليست م مكمة بحد اتهاف كتسهـ ي تكييل السيكلة بةليؽ يل مبا لف يإف التةل ييت مف الت قػب بصػكل
متتمفةف كال م عد يسهـ ي تكييل السيكلة ي السكؽف كلكله قمػى حسػاب ابتقػاد السػقل قػف عيمتػهف كحػدكث

تقمب كبيل ي األسقالت

كقمى الل ـ مف ذف بقا المقتلحات الت عدمتها الكلعة إلقادة تصميـ آلية التداكؿ ي السكؽ المالية

السقكدية تدقـ سيكلة السكؽف إال ذف البقا اآلتل يؤدم إلى إبةاق التداكؿف كتقييد التغيل ي السػقلف مػا عػد

تؤثل سمبان ي سيكلة السكؽ؛ بسبب تلكج ي ة مف المت قبيف ال يف لهـ دكل كبيل ي تكييل السػيكلة لمسػكؽ
حاليان لصقكبة استتداـ السكؽ لتحقيؽ ذلباح كما كاف األمل ي السابؽت ي المقابؿف سيككف لهػ ف المقتلحػات

ذثل إيحاب ي الحد مف الت قب كمف ثػـ ليػ .كفػاقة السػكؽف ككػ لؾ الحػد مػف التقمبػات كال سػيما التػ يكػكف

مصدل ا الت قبت

 دلاسة)س ـ (2008بقلكاف (ذثل إدتاؿ لظاـ التداكؿ األَلكتلكل ي ذداق بكلصة قماف لركلاؽ المالية(استهديت الدلاسة ذثل التحكؿ ملظاـ التػداكؿ اليػدكم الػى لظػاـ التػداكؿ األَلكتلكلػ يػ بكلصػة قمػاف لػركلاؽ

الماليػةف ك لػؾ مػف تػ ؿ اتتبػال مػػدل ذ ميػة التغيػلات التػ ةػلذت قمػػى ححػـ التػداكؿ يػ البكلصػة كلمتتمػػؼ

القةاقاتف كالقيمة السكعية لركلاؽ المالية المدلحة ي البكلصة بمتتمؼ عةاقاتها.

كتكصػػمت الدلاسػػة الػػى بقػػا االسػػتلتاحات ذبلز ػػا إف التحػػكؿ لحػػك اسػػتقماؿ لظػػاـ التػػداكؿ األَلكتلكل ػ كبػػديؿ

لملظاـ التداكؿ اليدكم اسهـ ييليػ .ححػـ التػداكؿ كالقيمػة السػكعية لػركلاؽ الماليػة يػ بكلصػة قمػاف لػركلاؽ

الماليػػة .كقميػػه دقػػت الدلاسػػة البكلصػػات اللاميػػة ب ػػكؿ قػػاـف كالقلبيػػة ب ػػكؿ تػػاصفالف تحػ ك حػ ك بكلصػػة

قمػػاف لػػركلاؽ الماليػػة القتمػػاد ذاللظمػػة إاللكتلكليػػة الحديثػػة ي ػ التػػداكؿ لغػػلا تحسػػيف كفا تهػػا ب ػػكؿ قػػاـ
كالكفػػاقة الت ػػغيمية ب ػػكؿ تػػاص بهػػدؼ اسػػتيقاب ححػػـ االكامػػل المتديقػػة الػػى السػػكؽ كاتاحػػة الفلصػػة لحميػػ.

المستثمليف ي تلفي الصفقات بسلقة يا قة.

 -دلاسػػة (الحسػػيل كعاسػػـ 9000و  :ذثػػل تةبي ػؽ لظػػاـ التػػداكؿ االلكتلكل ػ قمػػى قا ػػد كمتػػاةل االسػػتثمال

باألكلاؽ المالية

اسػتهدؼ البحػث قمميػة التػداكؿ االلكتلكلػ كذ ميتهػػا كمميزاتهػا يػ التقامػػؿ مػ .األسػكاؽ الماليػػة لبيػ .ك ػلاق
األكلاؽ الماليةف كدلاسة مدل تيثيل التحكؿ مف لظاـ التداكؿ التقميدم اليا للظاـ االلكتلكلػ يػ قا ػد كمتػاةل
االستثمال باألسهـ القادية كقدد الصفقات كعيمها بقػد تةبيػؽ لظػاـ التػداكؿ االلكتلكلػ ف كتػـ اتتيػال ذسػهـ10
لكة مدلحة ي سكؽ الماؿ السقكدم لمدلاسة قمى كيؽ مقاييل مبليػة قمػى ذسػا

تداكؿ السهـ ت ؿ كالكف األكؿ سلة  2002كمقاللة لتػا

ذيتػؿ األسػقال كاسػتملال

تحميػؿ االلحػدال لقكا ػد األسػهـ مػ .لتػا

التحميػؿ

لرسهـ ت ؿ كالكف االكؿ 9001بقد تةبيؽ اللظػاـ الحديػد ف كتمػص البحػث إلػى التفػاع قا ػد السػكؽ لسػلة
 2003كالتفاا المتاةل اللظامية بلسبة  11%م .زيادة قدد الصفقات كعيمها.
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كاكصت الدلاسة ا مية تةكيل األسكاؽ المالية بكؿ ما ك حديػد لمتكاصػؿ مػ .االسػكاؽ القالميػة كتػكييل
السيكلة كح ب االستثمالات االحلبية لممسا مة ييدقـ االعتصاد الكةل ف كالبحث قف كسا ؿ بديمػة لمتػداكؿ يػ
االسكاؽ المالية ي حاؿ حدكث متاةل تحكؿ دكف ت غيؿ اللظاـت

 دلاسة )Siouad & Hmaied 2003و :The Effect of automation on liquidity, Volatility, Stock Return and efficiency
استهديت الدلاسة بياف اثل االتمتة ي السيكلة كالتقمب كقكا د االسهـ ككفاقة تداكلها ي سكؽ تػكل

ل سػػهـت ا

ػػهد السػػكؽ ي ػ لهايػػة  0222التحػػكؿ التػػدليح مػػف التػػداكؿ اليػػدكم الػػى االلكتلكل ػ ليصػػبح

السكؽ مف االسكاؽ المستملةت لتػا

التداكؿ بيلما القا د التفا كلي

الدلاسػة اكتػحت اف لػاؾ تحسػف يػ سػيكلة االسػهـ بقػد اتمتػة قمميػة

لاؾ ام اثل مقلكم قمى تقمبػات اسػقال االسػهـ ككفػاقة التػداكؿت قممػا اف

الدلاسة استتدمت لسبة القيمة السكعية الى اللات المحمػ االحمػال كمؤ ػل لسػيكلة السػكؽف كححػـ الصػفقة

الػى اللػات المحمػ االحمػال كمؤ ػل لكفػػاقة التػداكؿ ػ ا يتػ قػف مقػػدؿ القا ػد قمػى السػهـ كمؤ ػل سػػكؽ

تكل

ل سهـ كمكلل االلباحت كب كؿ قاـ لتا

سػػكؽ تػػكل

الدلاسة ا الت الى اف لاؾ ثػ ث تغيػلات حصػمت بقػد اتمتػة

االكؿ الزيػػادة الحك ليػػة ي ػ ححػػـ التػػداكؿ لػػيقك

تحسػػف السػػيكلةت الثػػال مقلكيػػة القكا ػػد يػػل

االقتيادية السالبة الت تحققت لقيلة الدلاسة ك ا يؤ ل االلتفاا ي عيمػة االسػهـ بهػدؼ تصػحيح اسػقال ا

بقد استقماؿ التداكؿ االلكتلكل ت اما الثالث كلككف االتمتػة لػـ تسػهـ يػ تتفػيا تقمبػات االسػقال يهػ ا يقلػ
اف لؾ مؤ الن لقدـ كفاقة السكؽت

 دلاسة ( Iskandrani&Hadad 2012و :The Effect of Electronic Trading on Market Liquidity and Stock Price Behavior:
An Empirical Study on Amman Stock Exchange
استهديت الدلاسة البحث ي اثل تةبيؽ التػداكؿ االلكتلكلػ يػ سػيكلة السػكؽ كسػمكؾ اسػقال االسػهـ
ي بكلصة قمػاف لػ كلاؽ الماليػة كقمػى اسػا

اسػمكب المقاللػة بػيف يتػلتيف عبػؿ كبقػد تةبيػؽ اللظػاـ كلقةػة

الحدث  92ا ال مف القاـ 9000ت تلكزت الم ا دات قمى اسقال اال

ؽ كححـ التداكؿ لقيلة مككلة مف 13

لكة كلمفتلة مف االكؿ مف كالكف الثال  0222كلغاية  10كالكف االكؿ قاـ 9007ت كقمى اسػا

البيالػات

ال هلية لكحدات المقايلةت اقتمػدت الدلاسػة المتكسػة اللسػب لححػـ التػداكؿ كمؤ ػل لمسػيكلة كقكا ػد االسػهـ

كمؤ ل لسمكؾ االسقالت لتا

الدلاسة تكصمت الى اف سػيكلة السػكؽ تػاثلت ب ػكؿ مقلكيػة باسػتقماؿ التػداكؿ

االلكتلكل كاف ححـ التداكؿ التف .لمفتػلة بقػد اسػتقماؿ التػداكؿ االلكتلكلػ قلػه بالتػداكؿ اليػدكمت كمػا اف اثػل

التداكؿ االلكتلكل ادل الى اظهال قكا د يل قادية سالبة مما سا ـ ي التقميؿ مف يقالية السكؽت
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 دلاسة (Mensah, Adom and Berko,9007و :?Does automation improve stock market efficiency in Ghana
استهديت الدلاسة تحميؿ مدل مسا مة اتمتة سكؽ الا المػال يػ تحسػيف كفا تػه مػف حػ ؿ تحسػيف

كفاقة الت ال المقمكماتت بيالات الدلاسة تلكزت قمػى القكا ػد اليكميػة كلمفتػلة مػف  9002كلغايػة 90000ت ذ

تـ استبقاد المدة مف  9003\00\07كلغاية  9002\1\94مف مدة الدلاسػة ألف السػكؽ كػاف يسػتقمؿ اللظػاـ
اليػػدكم كااللكتلكل ػ ي ػ اف كاحػػد كلتحلػػب تحيػػز البيالػػاتت اسػػتتدمت الدلاسػػة اسػػمكب التحميػػؿ قمػػى اسػػا

االعتصاد القياسػ ملهػا حػ ل الكحػدة التتبػال كفػاقة السػكؽت اقتمػدت الدلاسػة اقتمػدت التحميػؿ قمػى مسػتكل

السكؽ كقمى مستكل ال لكات المدلحةت كا الت لتا

الدلاسة الى اف استقماؿ التداكؿ االلكتلكلػ لػـ يحسػف

مػػف كفػػاق سػػكؽ الػػا قمػػى الػػل ـ مػػف االلت ػػال المممػػك

لممقمكمػػات قمػػى مسػػتكل ال ػػلكات كالسػػكؽت ل ػ لؾ

اكصت الدلاسة الى تلكلة اال تماـ بتكسي .التدمات االلكتلكل لممتقامميف ي سكؽ الػا كب ػكؿ يسػهـ يػ
اتتا الق اللات السميمة ب اف التداكؿ مف قدمهت

االطار اننظري نهثحث Theoretical Framework of Research

 -1مفهىو واهميح انتذاول االنكرتوني يف االسىاق املانيح

تؤدم االسكاؽ المالية كظػا ؼ تفسػل كحكد ػا كا ميتهػا االعتصػاديةف يتمكػيف اللظػاـ المػال مػف ت لهػا

االسػػػتثمال ا االيتػػػؿ لممػػػكالد الماليػػػةت يتػػػ قػػػف تكسػػػي .عاقػػػدة التيػػػالات مػػػف االدكات الماليػػػة امػػػاـ قمػػػكـ
المستثمليفف كتلكي .مصادل التمكيؿ لم لكات المسا مة القاممة يػ االعتصػاد الػكةل (التميمػ ف9000ف 95وت

كعد ا تمت المحامي .االكايمية كالمقلييف ب ؤكف الماؿ كاالستثمال ي كيفية تةكيل قمالة البلية التحتيػة لهػ ف
االسكاؽ ب كؿ يتمف تحقيؽ التكامؿ ي الهياكؿ المحهلية لتلظيـ السكؽت كيقكد السبب ي

ا اال تماـ الى

اف تمؾ االسكاؽ تمثؿ االةػال التلظيمػ كالمؤسسػ الػ م يمتقػ مػف ت لػه حميػ .المسػتثمليف لتػداكؿ االكلاؽ
الماليػػة بيقػػا ك ػلاقا قبػػل الظمػػة متةػػكلة تسػػاقد ي ػ السػػيابية االكامػػل كتػػديقها لمقابمػػة ةمبػػات االة ػلاؼ ات
الق عة بالصفقة كبالسلقة الممكلة كبتكعيتات مليحة تلاسب اةلاؼ الصفقة كبادلى مستكل مف الكمفةت

اف ةبيقة اتمتة قمميات التػداكؿ يػ تمػؾ االسػكاؽ تمقػب دك ال مهمػا يػ تحسػيف ل ػاة السػكؽف كلػ لؾ

ا تمػػت قمػػكـ االسػكاؽ الماليػػة حػػكؿ القػػالـ سػكاق المتةػػكلة ملهػػا ك /اك اللا ػ ة ف بقمميػػة التحػػكؿ مػػف اليػػات
التداكؿ التقميدية ات الةبيقػة الماديػة يػ مقابمػة اةػلاؼ الصػفقة الػى اليػة التػداكؿ االلكتلكلػ لتلفيػ االكامػل

المتديقة مف عبؿ اةلاؼ متقددة بدعة ك فايية كبحكدة قاليةف كقبل الظمة محكسبة مػزكدة بتقليػات كبلامحيػات

تقػزز مػف الميػزة التلايسػية ل سػكاؽ االكلػى ميػزة اثػل الكسػاةة  Brokerage Effectمػف تػ ؿ لبػة اةػلاؼ
متقددة مف المستثمليف بقاقدة بيالات ملكزية تسػمح لتمػؾ االةػلاؼ بمقاللػة القػلكا كاسػتبقاد القػلكا يػل

الملاسبة بسهكلة كبسلقة يا قة كبدكف كمفةت كالثال اثل التكامؿ  Integration Effectحيث يستتدـ حمي.
االةلاؼ تكلكلكحيا المقمكمات ب كؿ مكثؼ كقبل الظمة اتصاؿ سليقة تحكـ الق عة بف المتقامميف يػ السػكؽ

(Malone et. Al.,1987,21وت
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اف يكػػلة التػػداكؿ االلكتلكل ػ ليسػػت بػػالفكلة الحديػػدة يقػػد اعتػػلح يي ػػل ب ػ ؾ قػػاـ  0240ملاحػػؿ اتمتػػة
االسكاؽ المالية ي اةال بكة مف االتصاالت االلكتلكلية تدال بكاسةة محةات ةليية مف الحكاسيب ملبكةػة

بػالملكزف مػف احػؿ التتفيػؼ مػف التػغكة قمػى المتتصصػيف كصػلاع السػكؽ (Stoll,2006,160وت كبقبػالة
اتلل ياف االبتكالات كاالبداع ي تكلكلكحيا االتصاؿ ك محكل تلكيز اتمتة قمميات تداكؿ االكلاؽ المالية كتقد

بكلصة لػازداؾ ال ال ػدة يػ احػ ؿ التػداكؿ االلكتلكلػ محػؿ التػداكؿ التقميػدم (Hendershott,2003,10وت
كقميه يلظل الى التداكؿ االلكتلكل باله لظاـ يتككف مف محمكقة مف المحةات الةليية المحكسبة تلتبة ييمػا
بيلها كالملكز بتةكة اتصاؿ ات سلقة قاليةف يتـ ادتاؿ اكامل البي .كال لاق الكتلكليا قبػل المحةػات كتلسػؿ

الػى الملكػػز لغػلا احػلاق قمميػة التػػداكؿ كمقابمػة االةػلاؼ مػػ .بقتػها )Massimb& (( Bakos,1991

Phelps, 1994وت يهك الية لتسهيؿ تلفي الصفقة قبل الظمة اتصاؿ متةكلة تستقمؿ اللساؿ االكامل (البي.
كال لاقو مف عبؿ الكسةاق كتثبيتها ي

ػكؿ قػلكا كةمبػات يػتـ تلفيػ ا قمػى كيػؽ عكاقػد تلتهػ بالمقاصػة

كالتسكية لمصفقة لتتحكؿ الى مقمكمات قف الصفقة ككمياتها كاية اق لات ات ق عػة بقمميػة تلفيػ القػلكا

كالةمبات المقملة (السحيبال ف9004ف 0وت قمما اف حمي .االكامل الت يػتـ اة عهػا قبػل اللظػاـ تاتػ ةليقهػا
قبل ا ات السماسلة كالكسةاق المحازيف مػف عبػؿ السػكؽ كالمتػكليف لمتقامػؿ مػ .اللظػاـ ( &Al-Khouri

Al-Ghazawi, 2008وت

يتتح مف مما تقدـ اف التداكؿ االلكتلكل لظاـ يستقمؿ بلمحيات كتقليات املة كمكثكعة اللحاز بقػا اك كػؿ

مف التدمات االتية (Yamaguchi,2001,3-4و-:

ذت تدمة الساؿ االكامل الكتلكليا (ام تسميـ االكامل مف المستفيد لتلفي ف مف عبؿ اللظاـوت

بت التلفي المؤتمت لمتداكؿ (ام تحكيؿ االكامل الى قممية التداكؿ الفقم وت

جت ل ل المقمكمات الكتلكليا عبؿ التداكؿ (اسقال القلكا كال لاقو كبقد التداكؿ (سقل الصفقة كبيالػات قػف

ححـ التداكؿت
اف

ف التدمات الت تقدمها اللظـ االلكتلكلية لمتداكؿ تككف اكثل ملكلة مف الػلظـ التقميديػة لمتػداكؿف كمبػلل

لؾ يقكد الى-:

ذت اف الػػلظـ االلكتلكليػػة لمتػػداكؿ تمتػػ .بحياديػػة المكاعػػ .كالتػ تسػػمح باسػػتملالية التفاقػػؿ بػػيف اةػلاؼ متقػػددة
ةالما اف

ف االةلاؼ قمى اتصاؿ م .اللظاـت كقميه يالها مللة بالتػداكالت كالتحالفػات قبػل الحػدكد كااللػدماج

بلظـ تداكؿ اتللت

بت اف الػػلظـ االلكتلكليػػة لمتػػداكؿ عابمػػة لمتةػػكيل بسػػهكؿ كبسػػلقة كبكمفػػة اعػػؿ مػػف ت ػ ؿ زيػػادة سػػقة ػػبكة
الحاسػػكب ل سػػتفادة مػػف اعتصػػاديات الححػػـ كتتفػػيا كمػػؼ الت ػػغيؿف ػ ا يت ػ قػػف تكسػػي .مػػديات دتػػكؿ
الكسةاق الى اللظاـ لتقام ت اكثل م .الزبا فت

جت اف الػػلظـ االلكتلكليػػة لمتػػداكؿ لظػػـ متكاممػػة تسػػمح بالمقالحػػة المبا ػػلة ل كامػػلف يه ػ لظػػـ سمس ػمة تبػػدذ
بالقلا المسبؽ لممقمكمات كتلته بادالة المتاةلت
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 -9مزايا التداكؿ االلكتلكل كق عته باالستقلال المال
يحقؽ استقماؿ التداكؿ االلكتلكل ي سكؽ االكلاؽ المالية المزايا االتية (الحسيل كعاسـف52ف9000و

ذت السػػلقة القياسػػية ي ػ اح ػلاق قمميػػات البيػػ .كال ػلاق كي ػ ام مكػػاف يلتػػيم المسػػتثمل اح ػلاق الصػػفقة دكف
الحاحة لمحتكل الى مبل السكؽت

بت الحصػػػكؿ قمػػػى المقمكمػػػات قػػػف االكلاؽ الماليػػػة المتداكلػػػة يػػػ ايػػػة لحظػػػة التتػػػا القػػػ اللات االسػػػتثمالية
الملاسبةت

جت البي .كال لاق الفكلم ةبقا لممقمكمات المل كلة قمى ال بكة كب كؿ متكلل ت ؿ اليكـ الكاحد لظ ال لسلقة
احلاق المقاصة كالتسكية كاست ـ هادة االستثمالت

دت زيادة قدد المستثمليف كمقدالت التداكؿ كح ب لؤك
ي كاع .الحاؿ اف

االمكاؿ االحلبيةت

ف المزايػا لهػا متػاميف ايحابيػة تتحمػى بمػدل اسػهاـ اسػتقماؿ التػداكؿ االلكتلكلػ

ي تحقيؽ االستقلال المال قمى مستكل السكؽ كمف ثػـ قمػى مسػتكل االعتصػاد الػكةل ت ذ اف الكفػاقة التػ

يكيل ا التداكؿ االلكتلكل باالسقال يحقؽ التكازف يػ القػلا كالةمػب كالتمهيػد لتقػديؿ ام تقمبػات القػادة ػ ا

التكازف بػدكف اف يسػتبقد تمػؾ التقمبػات التػ لهػا ق عػة بتغيػل االسػقالف كمػا اف الحفػاظ قمػى اسػتقلال السػكؽ
كاستملاليته لتيحة لم فايية الت يكيل ا اللظاـ قف الصفقات ك يكؿ االسقال كبيالات قػف ححػـ التػداكؿ سػكؼ

تسػهـ ي ػ تحسػػيف حػػكدة السػػكؽ مػػف تػ ؿ تتفػػيا كمػػؼ الت ػػغيؿ كتقزيػػز سػػيكلة السػػكؽ ك ػػفايية الصػػفقة
لتػماف التسػقيل الكفػكق لػ كلاؽ الماليػة (Iskandarani&Hadad, 2012.554-555وت كتحػدل اال ػالة
لا الػى اف اسػتقماؿ التػداكؿ االلكتلكلػ قمػى الػل ـ مػف اثػالف االيحابيػةف اال الػه اليتمػك مػف بقػا المتػاةلف

التػ لبمػػا تػلقك

قمػػى االسػتقلال المػػال ملهػا قمػػى سػػبيؿ المثػاؿ االتةػػاق الب ػلية اللاحمػػة قػف قػػدـ تػػكت

الح ل مف عبؿ الكسةاق قلد استقماؿ اللظاـ كالساؿ االكامل كلبمػا ػ ف االتةػاق تلػت قلهػا تسػا ل عػد تمحػؽ
التلل بالمستثمليفف كما اف المتاةل اللاحمة مف القةػ ت الفليػة يػ المككلػات الماديػة لملظػاـ (الحكاسػيب و

لتيحة لكثاية تديؽ االكامل الى اللظاـ

االتلل عد تسبب يقداف المستثمليف يلصة التماـ الصفقة اك تسالتهات

 -1ةبيقة لظاـ التداكؿ االلكتلكل المقتمد ي سكؽ القلاؽ ل كلاؽ المالية (www.isx.comو
اقتمػػػػػػدت ادالة السػػػػػػكؽ لظػػػػػػاـ (Equator

&

Horizonو كالمقػػػػػػدـ مػػػػػػف عبػػػػػػؿ ػػػػػػلكة

(Omx Technologyو كالمةبؽ ي القديد مف االسكاؽ القلبية كبقا االسكاؽ االكلكبيةت كاف ا ـ مػايميز
اللظاـ ك التلابة كالمحاكػاة بػيف الظمػة تلفيػ االكامػل (Horizonو كالظمػة االيػداع (Equatorوف كيتػيح ػ ا
الت ػلابة كالتكامػػؿ بػػيف اللظػػاميف السػػيابية سمسػػة ي ػ قمػػؿ اللظػػاـ كالػػتحكـ بػػه يت ػ قػػف ال ػػفايية ي ػ ققػػد
الصفقاتت كما اله يكيل الملكلة لحمي .المتقامميف ي السكؽ قمى تسييؿ الكلعة المالية ي يػكـ القمػؿ لفسػه

لظ ال الحلاق قمميات التسكية المالية كالسهمية الفكليةف ك ا مف حيػث المبػدذ يمػلح قمػكـ المسػتثمليف يلصػة

التتا القلال السميـ باالحتفاظ باالسهـ اك التتم قلها كبدكف يتلات التظال ةكيمة كما كاف يحصػؿ يػ اللظػاـ

التقميدم عبؿ التحكؿت
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كي ػ اةػػال القكاقػػد كالتقميمػػات الحاكمػػة الليػػة التػػداكؿ االلكتلكل ػ كالت ػ اعلتهػػا ادالة السػػكؽف ا تققػػد
يكميػػا حمس ػتاف ي ػ السػػكؽ االكؿف االكلػػى حمسػػة مػػا عبػػؿ االيتتػػاح كتقػػ .بػػيف السػػاقة (10ت00-2و الدتػػاؿ
االكامػل لتحديػد سػقل االيتتػاحف كالثاليػة حمسػة التػداكؿ المسػتمل  Continue Tradingكلمفتػلة بػيف السػاقة

(09-00و يحلم بها تلفي الصفقات قمى االكامل الت تكيلت بها لكة التداكؿ ملها قمى سبيؿ المثاؿ تػكيل
المتزكف مف االسهـ يػ الحسػاب المقلػ لحظػة ادتػال االملتامػا كتػقية ا ػ ؽ السػكؽ ييكػكف يػ السػاقة

(10ت09و كبقد التهاق حمسة التداكؿ المستملف ذ يقكـ اللظاـ باحتساب سقل اال
اسػػا

ؽ لكػؿ كلعػة ماليػة كقمػى

الكسػػة المػػلحح لحميػػ .الصػػفقات الت ػ تمػػت ي ػ يػػكـ القمػػؿت كتحػػدل اال ػػالة لػػا الػػى اف الفتػػلة بػػيف

الساقة (10 -09ت09و

اكامل اك تغيل اكامل مسبقةت

يتلة ةباقة تقاليل قف االكامل المدتمة كالصفقات الت تمتف كاليمكف ادتػال ام

حتهيم نتائج اختثار فرضاخ انثحث انرئيسح

 -1حتهيم نتائج اختثار فرضيح حتسن سيىنح انسىق

يقػػلا الحػػدكؿ لعػػـ (0و متكسػػةات ححػػـ التػػداكؿ لسػػكؽ الق ػلاؽ ل ػ كلاؽ الماليػػة كلمفتػػلة عبػػؿ كبقػػد

استقماؿ التداكؿ االلكتلكل ف ليقبل قف مؤ ل سيكلة السكؽ مقز از بمتكسة قدد االسهـ المتداكلة ي السػكؽ

لمفتلة لفسهات كمله يتتح اف سيكلة السكؽ عد تحسلت بقد استقماؿ التداكؿ االلكتلكلػ لتيحػة لمقلكيػة يػلؽ
المتكسةات ي ححـ التداكؿ كلصالح يتػلة التػداكؿ االلكتلكلػ ذ بمػو متكسػةه 3ت 55903مميػكف ديلػال بقػد

اف كاف ي يتلة التداكؿ التقميدم 7ت 97120ديلػال كبلسػبة تغيػل بمغػت 7ت %092ف كقمػى ػ ا االسػا

يػتـ

ليػػا يلتػػية البحػػث االكلػػى كعبػػكؿ الفلتػػية البديمػػة لهػػا كمفاد ػػا (تكحػػد يػػلكؽ ات داللػػة مقلكيػػة احصػػا ية

لسيكلة سكؽ القلاؽ ل كلاؽ المالية كلمفتلة بقد استقماؿ التداكؿ االلكتلكل وت

اف عبكؿ الفلتية يؤكد اف تحسف سيكلة سكؽ القلاؽ ل كلاؽ المالية لتيحة الدتػاؿ تكلكلكحيػا التػداكؿ

االلكتلكلػ حػػاقت مقػػززة بمقلكيػػة تحسػػف قػػدد االسػػهـ المتداكلػػة يػ السػػكؽ كلمفتػػلة لفسػها الفتػػلة كالتػ بمػػو

متكسةها 5ت 19920مميكف سػهـ بقػد اف كالػت قػدد االسػهـ المتداكلػة باللظػاـ التقميػدم 2ت 00094مميػكف
سهـ كبلسبة تغيل 2ت%029ت
حدكؿ (0و لتا

اتتبال مقلكية سيكلة سكؽ القلاؽ ل كلاؽ المالية كلفتلة عبؿ كبقد التداكؿ االلكتلكل

حجم انتداول مهيىن دينار
انفتزة
قبم انتداول االنكتزوني
بعد انتداول االنكتزوني
عدد االسهم انمتداول مهيىن سهم
انفتزة
قبم انتداول االنكتزوني
بعد انتداول االنكتزوني
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انمتىسط
2435544
5525545

فزق انتىسط
3555546 -

T Calculate
34565 -

Sig.
54555

انمتىسط
5552546
3226545

فزق انتىسط
2523345 -

T Calculate
54555 -

Sig.
54555
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 -2حتهيم نتائج اختثار فرضيح حتسن عمك انسىق

يقلا الحػدكؿ لعػـ (9و متكسػةات قػدد الققػكد الملفػ ة يػ سػكؽ القػلاؽ لػ كلاؽ الماليػة كلمفتػلة عبػؿ
ف الققكد قف مؤ ػل قمػؽ السػكؽت كملػه يتتػح اف قمػؽ السػكؽ

كبقد استقماؿ التداكؿ االلكتلكل ف لتقبل

عد تحسف لمفتلة بقد استقماؿ التداكؿ االلكتلكل ذ بمو متكسة قدد الققكد الملف ة ت ؿ تمؾ الفتػلة 22ت004

ققداف بقد اف كالػت متكسػةها يػ يتػلة التػداكؿ التقميػدم 37ت 70ققػدا كبلسػبة تغيػل 01ت%030ت كاف يػلؽ
المتكسة بيف الفتلتيف كاف مقلكيا مؤدل لؾ اف

ا التغيل ي قمؽ السكؽ يؤ ل حقيقػة المزايػا التػ تكيل ػا

تقليات التداكؿ االلكتلكل ملها قمػى كحػه التحديػد سػلقة تلفيػ االكامػل التػ تلسػاب الػى السػكؽت كقمػى ػ ا

االسا

يتـ ليا يلتية البحث الثالية كعبكؿ الفلتػية البديمػة لهػا كمفاد ػا (تكحػد يػلكؽ ات داللػة مقلكيػة

احصا ية ألثل قمؽ سكؽ القلاؽ ل كلاؽ المالية كلمفتلة بقد استقماؿ التداكؿ االلكتلكل وت

اتتبال مقلكية تحسف قمؽ سكؽ القلاع كلاؽ المالية كلفتلة عبؿ كبقد التداكؿ االلكتلكل

حدكؿ (9و لتا

الفتلة

المتكسة

يلؽ التكسة Sig. T Calculate

عبؿ التداكؿ االلكتلكل

37ت70

00ت0

بقد التداكؿ االلكتلكل

22ت004

35 -ت45

042 -ت00

 -3حتهيم نتائج اختثار اثر عمك انسىق وسيىنته يف اداء سىق انعراق نالوراق املانيح
تـ اتتبال

ف الفلتية قمى كيؽ يلتيتيف يلقيتيفف االكلػى تمثمػت يػ التحقػؽ مػف مػدل تحسػف اداق

سكؽ القلاؽ ل كلاؽ المالية لتيحة الستقماؿ التداكؿ االلكتلكل ف كالثالية تلكزت قمى اتتبال اثل قمؽ السكؽ

كسيكلته ي االداق كلكؿ يتلة مف يتلات البحث ملفلدةف لمتحقؽ مف يلؽ القكة التفسيلية لكؿ مف قمؽ السػكؽ

كسيكلته لمتبايف ال م حصؿ ي مؤ ل السكؽف كقمى كيؽ االت -:
أ -حتهيم نتائج معنىيح حتسن اداء انسىق
يقلا الحدكؿ لعـ (1و لتا

اتتبال متكسةات مؤ ل سػكؽ القػلاؽ لػ كلاؽ الماليػة كلمفتػلة عبػؿ كبقػد

اتماـ التداكؿ االلكتلكل ليستدؿ مف ت ؿ

ا المؤ ل قمى مػدل تحسػف اداق السػكؽت كملػه يتتػح اف يػلؽ

متكسة مؤ ل السكؽ كال م بمو (2 -ت5297و كاف مقلكيا كلصالح الفتػلة بقػد اسػتقماؿ التػداكؿ االلكتلكلػ ت

لػػػػػ ا تػػػػػليا الفلتػػػػػية الفلقيػػػػػة االكلػػػػػى مػػػػػف الفلتػػػػػية الل يسػػػػػة الثالثػػػػػة كتقبػػػػػؿ البديمػػػػػة لهػػػػػا كمفاد ػػػػػا

( لاؾ تحسف ي اداق سكؽ القلاؽ ل كلاؽ المالية لمفتلة بقػد اسػتقماؿ التػداكؿ االلكتلكلػ وت اف مقلكيػة يػلؽ
المتكسػػةات لمؤ ػػل سػػكؽ الق ػلاؽ ل ػ كلاؽ الماليػػة كلصػػالح يتػػلة التػػداكؿ االلكتلكل ػ يػػدؿ قمػػى اف التػػداكؿ

االلكتلكل ػ عػػد حسػػف مػػف اداق سػػكؽ كالتفػػ .متكسػػة المؤ ػػل مػػف (9ت9320و كلفتػػلة التػػداكؿ التقميػػدم الػػى

(3ت3735و كلمفتلة بقد ادتاؿ تقلية التداكؿ االلكتلكل ت
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حدكؿ (1و لتا

اتتبال مقلكية تحسف اداق سكؽ القلاؽ ل كلاؽ المالية كلفتلة البحث
يلؽ التكسة

Sig. T Calculate

الفتلة

المتكسة

عبؿ التداكؿ االلكتلكل

9ت2 - 9320ت103- 5297ت2

بقد التداكؿ االلكتلكل

3ت3735

00ت0

ب -حتهيم نتائج اثر عمك انسىق وسيىنته يف اداء انسىق ونهفرتج لثم وتعذ انتذاول االنكرتوني
يكتح الحػدكؿ لعػـ (7و لتػا

اتتبػال االلحػدال المتقػدد الاثػل كػؿ مػف قمػؽ السػكؽ (مقبػل قلػه بقػدد

الققكد الملف ةو كالسيكلة (مقبل قلهػا بححػـ التػداكؿ مقػزز بقػد االسػهـ المتداكلػةو كمتغيػلات مسػتقمة يػ اداق
سكؽ القلاؽ ل كلاؽ المالية (مقب ال قله بمؤ ل السكؽو كمتغيل تاب .كلمفتلة عبؿ استقماؿ التداكؿ االلكتلكل ت

كملػػه يتتػػح اف كػػؿ مػػف قمػػؽ السػػكؽ كسػػيكلته (المتغيػلات المسػػتقمةو لهػػا ق عػػة التبػػاة بػػالمتغيل التػػاب .بمػػو
مقاممه 9ت %52ك

ق عةت ك ف الق عة لهػا اثػل يػ مؤ ػل سػكؽ القػلاؽ كبقػكة تفسػيلية لمتبػايف بالمؤ ػل

بمغػػت 0ت %15ككمػػا يفصػػح قلػػه مقامػػؿ التحديػػد (R2وف كاف ػ ا التػػاثيل مقلػػكم ك ك داللػػة احصػػا ية قلػػد
مستكل  %5ككما ا ػالت لهػا اتتبػال  F- testالتػ بمغػت 279ت5ت امػا الحػدكؿ لعػـ (5و يالػه يقػلا لتػا

اتتبػػال االلحػػدال المتقػػدد الثػػل ات المتغي ػلات المسػػتقمة ي ػ اداق سػػكؽ الق ػلاؽ ل ػ كلاؽ الماليػػة كمتغيػػل تػػاب.

كلمفتلة بقد استقماؿ التداكؿ االلكتلكل ت كمله يتتح اف المتغيلات المستقمة لها ق عػة التبػاة بػالمتغيل التػاب.

بمػػو 3ت %21ك ػػػ ق عػػػة اعػػػكل مػػػف الق عػػػة لمفتػػػلة عبػػؿ التػػػداكؿ االلكتلكلػػػ كقػػػززت مػػػف القػػػكة التفسػػػيلية
لممتغي ػلات المسػػتقمة لمتبػػايف ال ػ م يحصػػؿ بمؤ ػػل السػػكؽ (المتغيػػل التػػاب.و ككمػػا يفصػػح قلػػه مقامػػؿ التحديػػد

(R2و كالػػػ م بمػػػو لسػػػيته 4ت%70ف ام اف تحسػػػف كػػػؿ مػػػف قمػػػؽ السػػػكؽ كسػػػيكلته بقػػػد اسػػػتقماؿ التػػػداكؿ
االلكتلكل اثل بلسبة اكبل باداق السػكؽ كاف ػ ا التػاثيل مقلػكم ك ك داللػة احصػا ية قلػد مسػتكل  %5ككمػا

ا ال لها اتتبال  F- testالت بمغت عيمته المحسكبة(279ت5وت
حدكؿ (7و لتا

اتتبال اثل قمؽ السكؽ كسيكلته ي اداق السكؽ كلمفتلة عبؿ التداكؿ االلكتلكل

انمتغيز انمعتمد (مؤشز انسىق)
Variables
عدد االسهم انمتداونت
حجم تداول االسهم
عدد انعقىد انمنفذة
)0.592 : (R

T- test
24355
54553
2464

Beta
54335
0.071
0.389

Sig.
54525
0.619
0.013

)% 35.1 :(R2

54542 F- Calculate
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54552
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بلاقا قمى لتا

الحدكؿ لعـ (5ف7و يتتح اف لاؾ يػلؽ يػ اثػل كػؿ مػف قمػؽ السػكؽ كسػيكلته يػ

اداق سػػكؽ القػلاؽ لػ كلاؽ الماليػػة كاف عػػكة ػ ا االثػػل تقػػززت بقػػد ادتػػاؿ تقليػػة التػػداكؿ االلكتلكلػ يػ تلفيػ

االكامػػل المتديقػػة الػػى السػػكؽ ا التفػػ .مقامػػؿ التحديػػد مػػف 0ت %15لمفتػػلة عبػػؿ الػػى 4ت %70كلمفتػػلة بقػػد
استقماؿ التداكؿ االلكتلكل ت الف زياد كؿ مف قدد الققكد الملف ة كححـ التػداكؿ مقػز از بقػدد االسػهـ المتداكلػة

عد اسػهـ بزيػادة حلكػة السػكؽ لتيحػة لمسػلقة التػ تلفيػ بهػا االكامػل المتديقػة الػى السػكؽ كامكاليػة التسػكية
الفكليػػة لقمميػػات البيػػ .كال ػلاق كالت ػ تقةػ يلصػػة لممتقػػامميف يػ السػػكؽ بتقػػدد قمميػػات البيػػ .كال ػلاق يػ

حمسػة التػػداكؿ الكاحػػدةت كقميػػه يػػتـ ليػػا يلتػػية البحػث الثالثػػة الل يسػػة كتقبػػؿ الفلتػػية البديمػػة لهػػا كمفاد ػػا
( لاؾ يلؽ ي اثل كؿ مف قمؽ السكؽ كسيكلته ي اداق السكؽ لمفتلة بقد قله بالفتلة عبؿ استقماؿ التػداكؿ

االلكتلكل وت

حدكؿ (5و لتا

اتتبال اثل قمؽ السكؽ كسيكلته ي اداق سكؽ كلمفتلة بقد التداكؿ االلكتلكل

المتغيل المقتمد (مؤ ل السكؽو
Beta
Variables
 000ت0قدد االسهـ المتداكلة
ححـ تداكؿ االسهـ

T-Test
095 -ت0

272ت0
- 0.010

قدد الققكد الملف ة

273ت0
0.074

Sig.
00ت0
0.10
0.0941

)%40.7 :(R2

)0.638 : (R

F- Calculate7.551Sig.

000ت0

االستنتاجاخ

ذت اف سػػق ادالة سػػكؽ الق ػلاؽ ل ػ كلاؽ الماليػػة الػػى اح ػ ؿ لظػػاـ التػػداكؿ االلكتلكل ػ محػػؿ التػػداكؿ التمقيػػدم
اليػدكم عػػد اسػهـ يػ تقزيػز البليػػة التحتيػة لمسػػكؽ كتحسػيف مؤ ػلات ال ػةته السػػيما تمػؾ التػ تتقمػؽ بقمػػؽ

السكؽ كسيكلتهت
بت اثبتت لتا
لتا

البحث حقيقة المزايا الت يكيل ا استقماؿ لظاـ التداكؿ االلكتلكل كتقلياتهف ككما ا الت لهػا

الفلتية الل يسة االكلى كالثالية ا

ػهد السػكؽ تحسػف يػ سػيكلته لتيحػة لمػا يػكيل اللظػاـ مػف يلصػة

لممستثمليف التتا القلال السميـ باالحتفاظ باالسهـ اك التتم قلها ي يكـ القمػؿ لفسػه لظػ ال الحػلاق قمميػات
التسكية المالية كالسهمية الفكلية كبدكف يتلات التظال ةكيمة كما كاف يحصؿ ي اللظاـ التقميدمت

جت اف اقتماد التداكؿ االلكتلكل ي سكؽ القلاؽ ل كلاؽ المالية عد قزز مف اداق السكؽ يقد ا الت لتا

اتتبال الفلتية الفلقية االكلى مف الفلتية الل يسة الثالثة الى اف مؤ ل السػكؽ عػد التفػ .بلسػبة 2ت%022

قما كاف قميه عبؿ يتلة التداكؿ االلكتلكل ت

دت كاف
لتا

ا التحسف ي اداق السكؽ ك لتيحة لمتحسف ال م حصػؿ بقمػؽ السػكؽ كسػيكلته ككمػا ا ػالت اليػه

الفلتػية الفلقيػة الثاليػة مػف الفلتػية الثالثػة الل يسػة ا ا التفػ .مقامػؿ التحديػد (الػ م يقبػل قػف القػكة

التفسيلية لممتغيلات المستقمة لمتبايف ي المتغيل التاب.و مف 0ت %15ي يتلة التداكؿ اليدكم الى 4ت %70بقد اقتماد

التداكؿ االلكتلكل ت
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البحػػث عػػد احابػػت قمػػى اس ػ مة الظػػا لة المبحكثػػة كالمتقمقػػة بمػػدل اسػػهاـ

ػاق قمػػى مػػا تقػػدـ يػػاف لتػػا
قت بلػ ن
استقماؿ االتمتػة بككلهػا ظػا لة ايحابيػة تسػتحؽ البحػث يػ سػكؽ القػلاؽ لػ كلاؽ الماليػة بككلػه سػكؽ لا ػ

كحاكلت ادالته كي زمف عياس اقتماد لظاـ التداكؿ االلكتلكل كاالستفادة مف المزايا الت يحققها ػ ا اللظػاـ

ي تحسيف البلية التحتية لمسكؽت

انتىصياخ

ذت يكصػ البحػث بتػلكلة الحفػاظ قمػى قمػؽ السػكؽ كسػيكلته كتقزيػز صػيلكلتهما لظػ ال لمػا لػه اثػل يػ اداق
السػػكؽ كتل ػػية حلكػػة التػػداكؿت لػ ا يتةمػػب اقػػداد التةػػة يػ حػػاؿ حػػدكث القةػ ت كالتكعفػػات المفاح ػػة التػ

يتقلتمها اللظاـ ت ؿ القمؿ اليكم لمسكؽ كتماف استملال قمؿ السكؽ ب كؿ ةبيق .

بت كلدقـ التكصية الم ككلة آلفػان يحػب تكثيػؼ البػلام التدليبيػة لم كػات السػكؽ كلمكسػةاق المحػازيف قمػى
حاالت الةكالئ كاحلاق السيلاليك ات المحتمؿ اف يتقلا لها اللظاـ اثلاق حمسات التداكؿ اليكميةت

جت القمؿ قمى مكاكبة التقليات الحديثة ي محاؿ التداكؿ االلكتلكلػ كمحاكلػة حقػؿ اللظػاـ الحػال
قالية ي استيقاب كمكاكبة تمؾ التةكلات بهدؼ تماف استملالية السكؽ كالحفاظ قمى ل اةهت

ا ملكلػة

دت احلاق المزيد مف االبحاث حكؿ اثل لظاـ التداكؿ االلكتلكلػ يػ مؤ ػلات اتػلل ل سػهـ المدلحػة يػ سػكؽ
القػلاؽ لػ كلاؽ الماليػػة ملهػػا قمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػل االثػػل يػ القا ػػد كالمتػػاةلة كاالثػػل اسػػقال االسػػهـ

السػػكعيةف اك اح ػلاق دلاسػػات مقاللػػة مػػ .اس ػكاؽ قلبيػػة محػػاكلة لمتحقػػؽ مػػف كفػػاقة اسػػتتداـ السػػكؽ لتقليػػات

التداكؿ االلكتلكل ت

ثثد املراجع

اوال -:املراجع انعرتيح

0والسحيبال ف محمد بف اب ال يـ (9004و لظاـ التداكؿ اإللكتلكلػ يػ سػكؽ ةككيػك الماليػة كالسػكؽ الماليػة
السقكدية :دلاسة مقاللةف كلعة قمؿ مقدمة الى السكؽ المالية السقكدية :لظلة مستقبميةف حامقة الممؾ تالػدف

 7-1م الققدة  0793ػ ( 07 – 01لكيمبلت

9والحسػػيل ف دقػػاق لقمػػاف ك عاسػػـف ق ػدلاف سػػالـ (9000و ذثػػل تةبي ػؽ لظػػاـ التػػداكؿ االلكتلكل ػ قمػػى قا ػػد
كمتاةل االستثمال باألكلاؽ المالية دلاسػة تةبيقيػة قمػى قيلػة مػف ذسػهـ ال ػلكات المسػحمة يػ سػكؽ المػاؿ
السقكدمف محمة تكليت لمقمكـ االدالية كاالعتصاديةف القدد 90ف ص ص40 -50ت

1و س ـف اسامة قزم (9002و ذثل إدتاؿ لظاـ التداكؿ األَلكتلكل ي ذداق بكلصة قمػاف لػركلاؽ الماليػةف

كلعة قمؿ مقدمة الى اللدكة القممية كي المحاسبة كاالب غ عسـ القمكـ االداليةف حامقة الممػؾ تالػدف المممكػة

القلبية السقكديةت

7والتميمػػػ ف ال ػػػد يػػػؤاد (9000و االسػػػكاؽ الماليػػػة اةػػػال يػػػ التلظػػػيـ كتقيػػػيـ االدكاتف الةبقػػػة االكلػػػىف دال
اليازكلم لمل ل كالتكزي.ف قماف االلدفت
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Electronic Trading Useand its Impacton Iraqi Stock Exchange
Performance Improvement
Abstract
The Research examines the transmission advantage from Floor Trading
(FT) to the Electronic Trading (ET) in the Iraqi Stock Exchange (ISE). Testing
three hypothesis, first, test the significant different of market depth before and
after period of ET used, second, test the significant different of market liquidity
also before and after period of ET used. And third test the impact of market
depth and liquidity on the performance of ISE. AnEvent Study is depended with
74 observing distributed equality on research period which is extent among 2006
to 2012, Note that the event window is 5-7-2009.The Result of hypothesis testing
explore that the all three null main hypothesis is refusing and accept the
alternative of it's because the ET improve the market depth and liquidity and
then this improvement effect onIraqi Stock Exchange Performance. The
explanatory power of independent variable (depth and liquidity) increased from
35.1% at before ET period to 40.7% after ET period, and that means improve
each of depth and liquidity is impact on market Index, So the performance of
ISE improvement. Depend on this result the third null main hypothesis refused
and accept the alternative hypothesis which is (there is significant impact of
market depth and liquidity on the Iraqi Stock Exchange Performance
improvement more at after ET usedthan before.

Keyword:- Electronic Trading (ET), Floor Trading (FT), Market depth,
Market liquidity, Market Index, Event Study
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