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المستخمص:
باتت األسواق المالية تمعب دو ار محورياً و ىاماً في تنمية اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة

عمى حد سواء ،كونيا تعد احدى قنوات التي تساىم في تعبئة المدخرات من وحدات الفائض المالي
وأداة جاذبة لالستثمارات المحفظية  ،وقد شيدت األسواق المالية الدولية تطورات ىائمة خالل

السنوات األخيرة سواء من حيث األدوات المالية الجديدة و ايجاد أسواق جديدة وتطوير األنظمة
المتعمقة بالتداول والتسوية  ،وقد صاحب ىذه التطورات ثورة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت ولم تكن السوق المالية السعودية بمعزل عن ىذا التطور ،إذ أدرك القائمون عمييا

أىمية إدخال التطور التكنولوجي ليا لمواكبة التطورات الدولية بيدف إيجاد سوق سعودي متطور
لألوراق المالية يمبي متطمبات المستثمرين المحميين واالجانب  ،من خالل تطبيق نظام تداول

الكتروني متطور يمبي الطموحات والمتطمبات المنشودة.

الكممات المفتاحية  :تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،االستثمار المحفظي ،اسوق االوراق

المالية ،السوق االولي ،السوق الثانوي.

The role of Information and Communication Technology in Activating
Indirect Investment Application in the Saudi financial market
)for the period (2006 – 2013
Abstract:
Financial markets are playing a pivotal role in the development of the
economies of both developing and developed countries, as they are one of
the channels that contribute to mobilizing savings from surplus financial
units and an attractive tool for portfolio investments.
The international financial markets have witnessed tremendous
developments in recent years, the development of new markets and the

981

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 1 -العدد – 7117 / 37

development of trading and settlement systems. These developments were
accompanied by a major revolution in the field of ICT.
The Saudi financial market was not isolated from this development.
The Market participants realized the importance of introducing
technological development in order to keep abreast of international
developments in order to create a sophisticated Saudi market for securities
that meets the requirements of local and foreign investors through the
implementation of an advanced electronic trading system that meets the
ambitions and requirements.
Key words: Information and communication technology, capsular
investment, market securities, primary market, the secondary market.
المقدمة:
تعد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من اىم الركائز التي ساىمت في تطوير العمل في

كافو القطاعات االقتصادية بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص ،ولقد ساعد استخدام
التكنولوجيا في تنشيط وتسريع عمميات تداول االوراق المالية المختمفة (اسيم وسندات....الخ) مما

يسيل عممية تبادل االموال بين وحدات الفائض المالي التي تمتمك االموال والتمتمك االفكار

االستثمارية و وحدات العجز المالي التي التمتمك االموال ولكن تمتمك االفكار االستثمارية واتمام
ميمتيم بنجاح سواء كانت في االسواق االولية التي يتم طرح االوراق المالية فييا اول مرة  ،اما في

االسواق الثانوية فيتم تداول وتسييل االوراق المالية التي صدرت سابقاً ،واياً كانت توجيات
المستثمرين في اقتناء االوراق المالية (تحقيق الربح السريع ام غير السريع) فان القطاع المالي

يساىم في تطوير كافة االطراف من خالل االرباح المتحققة ليما مما ينعكس ايجابياً من خالل
زيادة دخل المستثمرين والذين يمثمون جزءاً من المجتمع الذي يعيشون فيو ،أي زيادة الدخل واالنتاج
القومي ،ومن ىنا تزداد التنمية االقتصادية بشكل عام وىو اليدف المنشود الذي تسعى الى تحقيقو

كافو الدول ومنيا المممكة العربية السعودية التي قامت بجيود كبيرة من اجل ادخال احدث انواع
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والعمل عمى تحديثيا دورياً من اجل الوصول الى الرقي والتقدم.
ولقد تم تقسيم البحث عمى ثالثة مباحث ،تناول المبحث االول االسس النظرية لتكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت  ،فيما تناول المبحث الثاني االسس النظرية لالستثمار المحفظي في أسواق

األو ارق المالية في حين تضمن المبحث الثالث التحميل العممي لدور تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت في تنشيط االستثمار المحفظي ،وختاماً باالستنتاجات والتوصيات.

منهجية البحث:
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مشكككمة البحككث  :اتسمممت االسمواق الماليممة الحديثممة بكونيمما السممباقة فممي تسممخير تكنولوجيمما المعمومممات
واالتص مماالت فمممي عممي ممات التمممداول (بي ممع االوراق الماليمممة بش ممكل عمممام واالس مميم بشم ممكل خممماص) ،اذ
أصبحت الخدمة المقدمة اليوم تتميمز بالنوعيمة والكميمة والسمرعة فمي االنجماز مما يسماىم فمي تسمريع

تحقيممق التنميممة االقتصممادية والبشمرية ،لكممن ىنمماك بعممض المعوقممات التممي تحممد مممن التوسممع الكبيممر فممي
استخدام التكنولوجيا وخاصة في الدول العربية لعدة اسباب منيا ضعف البنية التحتية المعتمدة عمى

التكنولوجيا او ضعف الثقافة التكنولوجية لدى المستثمرين في االسواق المالية ما ينعكس سمبياً عممى
التنمية االقتصادية  ،ومن ىنا تنطمق مشكمة البحث.

اهميكة البحكث  :تنبمع أىميمة البحمث فمي بيمان اثمر تكنولوجيما المعموممات واالتصماالت فمي سمواق
االوراق المالية والسيما تحول العديد من األسواق المالية العالمية والناشئة إلى ىذا المسار فقد بينت
العديمد ممن الد ارسمات أىميمة تكنولوجيما المعموممات واالتصماالت فمي تخفميض تكماليف االسمتثمار

بماألوراق الماليمة ممن حيمث الرسموم والعمموالت واالتصمال ،وزيمادة انتشمار المعموممات حمول الطممب

وعمرض األسميم والسمندات  ،والتمي تسماىم فمي زيمادة مسمتوى السميولة ممن خمالل جمذب العديمد ممن
المستثمرين الحاليين والجدد وكذلك تقريب المسافة التي سابًقا كانت تمنعيم من االسمتثمار فمي ىمذه
األسواق من خالل كتابة االوامر االلكترونية لتنفيذ عمميمات البيمع والشمراء فمي السموق الممالي ،فضمالً
عمن مسماىمة تكنولوجيمما المعموممات واالتصمماالت فمي زيممادة

شممفافية المعموممات عممن األسمعار

المعروضة والمطموبة لالوراق المالية وكذلك أحجام وأسعار التداول.

أهداف البحث :ييدف البحث الى تسمميط الضموء عممى الثمورة التكنولوجيمة التمي شميدىا العمالم وكانمت
االنظمة المالية السباقة في استخدام التكنولوجيا باعتبارىا احدى وسائل المنافسمة التمي تمم اسمتحداثيا

في الحصول عممى حصمة سموقية اكبمر فمي السموق الماليمة ،والتمي تسماىم فمي اشمراك وحمدات الفمائض

الممالي فممي العمميمة مممما يسماىم فممي تمويمل وحممدات العجمز المممالي وفمي نيايممة المطماف يتحسممن النممات
القومي بشكل عام  ،مؤديا الى تحسن الوضع االقتصادي واالجتماعي.

فرضية البحكث :يفتمرض البحمث ان تكنولوجيما المعموممات واالتصماالت تسماىم فمي تنشميط االسمتثمار

المحفظي من خمالل تسمريع وتخفميض تكماليف التمداول فمي السموق الماليمة والمذي بمدورة ينشمط التنميمة
االقتصادية في المممكة العربية السعودية.

اسككاليب جمككب البيانككات  :تممم االعتممماد عمممى تقممارير مؤسسممة النقممد العربممي السممعودي لمحصممول عمممى
البيانات التي تم استخداميا في الجانب العممي لمبحث لمسنوات ( .)2013- 2006
منهج البحكث  :تمم اسمتخدام الممني الوصمفي فمي الجانمب النظمري باالعتمماد عممى الكتمب والمجمالت
والدوريات العممية  ،كما تم االعتماد عمى التحميل المالي في تحميل الجانب العممي لمبحث.
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المبحث االول /االسس النظرية لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
اوالً :مفهوم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
يعد مصطمح تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كل ما لو عالقة باستخدام الحاسوب

والوسائل المساعدة االخرى لمتعامل مع البيانات و المعمومات ومعالجتيا والمحافظة عمى سريتيا،
(مامندي  ،)300 ،2012 ،وغالبا ما تسمى وحدات واقسام الحاسبوب في المؤسسات الكبيرة

بأقسام المعمومات ،وقد غير التطور التكنولوجي الذي اجتاح العالم في العقود األخيرة الكثير من

المفاىيم التي كانت متعارفة انذاك  ،والتي شممت العديد من المجاالت عالم االقتصادية والسياسية

عصر جديداً يسمى بعصر الثورة التكنولوجية والتي تمثمت في ايجاد اقتصاد ما
اً
االجتماعية ،بازغاً
بعد الصناعة او اقتصاد المعمومات.وتكنولوجيا المعمومات ىي النظم االلية او اإللكترونية لمتعامل

مع البيانات والمعمومات إدخاال ومعالجة واسترجاعا ونقال وتبادال وتفاعال ،والتي تعتمد عمى

التكنولوجيا الحديثة ال يصال المعمومات وتقديم الخدمات لمعمالء بأقل جيدوتكمفة وأسرع وقت

ممكن( .الفتالوي )239 ، 2013 ،

ثانياً  :تعريف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
 .1تعرف بشكل عام عمى انيا اساليب وطرق جديدة ذات كفاءة عالية لتبادل المعمومات بين

جميع المستخدمين باستخدام الحواسيب واليواتف السمكية والفاكس واالنترنت( .مسعودي ،
)41 ،2012

 .2وتعريف التكنولوجيا في المجال المالي عمى أنيا كافة المستمزمات التي تسمح بإدخال آليات
ومعدات وعمميات وخدمات مالية جديدة ومحسنة ،ويعكس ىذا المصطمح مجالين ىما:
 التكنولوجيا الثقيمة :وتشمل الماديات (مثل الحاسبات وآالت عد النقود ،وشاشات عرض
األسعار ،ووسائل االتصال).

 التكنولوجيا الخفيفة :وتشمل البرامجيات (الدراية واإلدارة والمعمومات التي تساىم في تقديم
خدمات جديدة مبتكرة وتطوير الخدمات المالية والمصرفية الحالية)( .عاصم)232 ،2013 ،

ثالثاً  :خصائص تكنولوجيا المعمومات
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 .1التقدم التكنولوجي  :لعل أىم ما شجع في ظيور التداول االلكتروني ىو التقدم التكنولوجي
في مجااللمعمومات و االتصاالت ،وقد ساىم اإلنترنت في توسيع قاعدة المشاركين في

تجارة األوراق المالية ىذا من جانب ،ومن جانب آخر فقد أسيمت البرمجيات"من تمكين

العديد من األفراد من المشاركو في العديد من األسواق المالية من خالل نافذة واحدة

(.الزيود وابوزيد )82 ،2007 ،

 .2الحاجة إلى خفض التكاليف  :تعد التكاليف من احد محددات االستثمار المحفظي وذلك
ما يعكس رغبة المستثمرين في خفض تكاليف االستثمار وىنا فقد أسيم اإلنترنت في ىذا
إلكترونيا،
الجانب من خالل إلغاء أو تخفيض العديد من التكاليف اإلدارية وذلك باستبداليا
ً

أما من جانب المستثمرين فقد تم تخفيض العديد من التكاليف في عدة مجاالت ومنيا :
(عاصم )234 ، 2013 ،
 تقميل من الوقت المطموب لمتعرف عمى حالة السوق من ارتفاع او انخفاض لالوراق
المالية المتداولة.

 تخفيض تكاليف التعامالت من جانب األسواق المالية
 ساىم اإلنترنت في تقميل أىمية الوسطاء الماليين بشكل ممحوظ ومن ثم تقميل تكاليف
الوسطاء الماليين التي كان يتحمميا المستثمرون.

 تساىم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تحقيق التنمية االقتصادية من خالل الثورة

الرقمية التي تؤدي إلى نشوء أشكال جديدة تماماً من التفاعل بين وحدات الفائض المالي
والعجز المالي.

 .3الحاجة إلى شفافية المعمومات:اذ يحتاج المستثمرين لممعمومات عن سعر األوراق المالية
بشكل واضح وشفاف .وقد أسيم اإلنترنت في تقديم ىذه الخدمة مما ادى الى زيادة

مصداقية األسعار المعروضة(.حناوي واخرون)383 ،2010 ،

رابعاً :دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تنشيط التداول في سوق االسهم السعودي
تحظى قضية تطوير األسواق المالية باىتمام واسع ،خاصة بعد أن شيدت تجارة األسيم

عبر اإلنترنت نموا معتب ار في السنوات القميمة الماضية بفعل التوسع في استخدام شبكة االنترنت
والتي شكمت البنية التحتية التي تستند عمييا زيادة عممية التنمية االقتصادية (الجميل،2000 ،

 )241لذلك اتجيت العديد من االسواق المالية العربية واألجنبية إلى توفير آليات لتداول األسيم
عبر الشبكة الدولية لجذب شريحة جديدة من المستثمرين ،لم تكن متواجدة من قبل عمى ساحة
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سوق األوراق المالية ،ومع التزايد المستمر ألىمية الدور الذي تمعبو شبكة اإلنترنت عمى كافو
المستويات ،كان من الضروري أن يظير مفيوم "التداول اإللكتروني" في األسواق المالية  ،وىو

ما يساعد عمى افساح المجال لبيع وشراء األوراق المالية أو مشتقاتيا إلكترونيا عبر شبكة
اإلنترنت( .مسعودي )124 ،2013 ،وباتت المممكة العربية السعودية من بين الدول التي تمتمك

افضل سوق في المنطقة ،من خالل قياميا بانشاء سوق تعتمد عمى التكنولوجيا بشكل كبير ،اذ

شيدت تمك السوق عمميات تحديث تسع مرات .ويعتبر نظام تداول متكامل لمتداول والتسويات
ومصدر لممعمومات ،من خالل استقبالو الوامر المستثمرين مباشرة في النظام ،ويتم تنفيذ

الصفقات عندما تتطابق إلكترونيا عروض البائعين مع رغبات المشترين ،وبعد تنفيذ الصفقة

يشعر النظام المستثمر بتنفيذ الصفقة لمعميل ،ويتم تحويل الصفقة آلياً إلى نظام التسويات والذي

يقوم باجراء التسويات لكافو الصفقات التي تتم خالل أوقات التداول في يوم العمل ثم تتم
مقاصتيا وتسويتيا آليا( .عمار )131 ،2015 ،
خامساً  :المتطمبات التقنية لمتداول اإللكتروني:
 .1جياز الحاسوب :من األفضل أن يكون لممستثمر جياز كمبيوتر يتميز بخصائص عالية.
(مسعودي )127 ،2013،

 .2شبكة اإلنترنت :جاء التزايد المستمر لعمميات التداول نتاج التوسع في استخدام اإلنترنت،

باإلضافة إلى كون الفرد يستطيع القيام بنفسو بتسيير استثماراتو المالية عبر الويب ،انطالقا

من منزلو أو مكتبو ،حيث يتابع المستثمر أسعار أسيمو المفضمة عمى موقع ما ،ويق أر آخر

األخبار بمجرد وصوليا ،ويحصل عمى تحميالت مالية ألفضل الخبراء ،ولذلك فمن الضروري

أن يممك المستثمر خط إنترنت عالي السرعة لمحصول عمى معمومات بصفة مستمرة ،كما

يمكنو طمب إبالغو بواسطة البريد اإللكتروني عن بعض األمور واألحداث التي تيمو بشكل

خاص ،ويفضل استخدام اإلنترنت السمكية بدال من الالسمكية ،ألن االتصال باإلنترنت من

خالل الالسمكي قد ال يوفر االستقرار الالزم وتدفق البيانات الثابتة الالزمة لعممية تداول آمنة
وفعالة)Ehrhardt&Brigham ,2009 ,184) .
 .3السمسار اإللكتروني  :يوجد نوعان من السماسرة االلكترونية  ،النوع األول من السماسرة ىو
الذي يعطي المشورة والنصح من خالل توفير خدمات لمعميل كتقديم تحاليل حول أفضل
األسيم واألوقات المناسبة لمشراء أو البيع ،ويمكن أن يقوم بمسؤولية إدارة حافظة األوراق

المالية؛ أما النوع الثاني ،فيتمثل في شركات التنفيذ فقط التي تبيع وتشتري حسب الطمب ،وال

911

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 1 -العدد – 7117 / 37

تقوم بأكثر من ذلك ،ويكون كل سماسرة اإلنترنت أو الياتف من النوع الثاني( .حناوي واخرون

)406 ،2010 ،

سادساً :العالقة التبادلية بين التكنولوجيا واالستثمار المحفظي
أصبح عالمنا اليوم ال يعترف إال بالدولة القوية ،ال من حيث القوة العسكرية فحسب ،وانما

من حيث امتالك المعرفة ،واذا كانت القوة العسكرية ضرورًة ألية دولة لكي تحمي بيا سيادتيا،
فإن القوة االقتصادية أصبحت ضرورًة أيضاً؛ تحمي بيا قرارىا ،فالدولة التي تعتمد في مأكميا،
وصناعتيا ،وتجارتيا ...إلخ عمى غيرىا تفقد الكثير من عناصر التحكم في ق ارراتيا والعكس

صحيح وىذا ال يتعارض مع التبادل التجاري ،والتقني ،والتكنولوجي ،والزراعي ...إلخ بين الدول،
القائم عمى أساس المشاركة ال التبعية؛ فالدولة الحرة ال تكون عال ًة عمى غيرىا ،ويكون مجتمعيا
يتمتع بالصحة والتعميم والدخل الجيد مماينعكس عمى الوضع االقتصادي( .عيسى)2 ،2007 ،
تساىم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تنشيط سوق االوراق المالية من خالل تسريع

عمميات االكتتاب عمى االوراق المالية المختمفة ونقل االموال من وحدات الفائض المالي الى
وحدات العجز المالي ما يساىم في زيادة التراكم الراسمالي في االقتصاد وىذا يتم من خالل سوق

االوراق المالية االولية ،وكذلك زيادة االرباح لممضاربين الذين يعتمدون عمى عمميات بيع وشراء

االوراق المالية في السوق الثانوي ،وتعد شريحة حممة االسيم جزءاً من المجتمع  ،اذ ان االرباح
التي يحصمون عمييا من توزيعات االرباح او من ارتفاع القيمة السوقية لالسيم في سوق االوراق
المالية ( .خويمدات )3 ،2005 ،والتي تنعكس ايجابياً عمى التنمية البشرية من خالل زيادة

الدخل والذي يستخدم في تحسين الصحة والتعميم (أي االقتراب من مؤشرات التنمية البشرية،
الدخل الكبير ،التعميم الجيد ،الصحة الجيدة) في المممكة العربية السعودية.
ان االعتماد عمى االسواق المالية في المممكة العربية السعودية يساىم في ماياتي( :وشاح،
)60 ،2009
 زيادة الدخل القومي الذي ينعكس ايجابياً عمى النقاط ادناه.
 زيادة االنتاج المحمي.
 تقميل البطالة من خالل توظيف المشاريع الجديدة لاليدي العاممة ما يساىم في زيادة دخل
االفراد مما ينعكس ايجابياً عمى االستيالك واالدخار.

 ارتفاع المستوى المعاشي لممجتمع من خالل زيادة الدخل والتعميم والصحة.
 تقميل االستيرادات بسبب زيادة االنتاج المحمي.
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 زيادة ميارة الموارد البشرية من خالل استخداميا في االستثمارات وخاصة تمك التي تعتمد
عمى التكنموجيا الحديثة.

المبحث الثاني /االسس النظرية لالستثمار المحفظي في أسواق األوراق المالية
أوال:مفهوم أسواق األوراق المالية
تختص األسواق المالية بأمور االستثمار المحفظي (االستثمار باالوراق المالية) من حيث

إصدارىا وتداوليا في إطارىا تتم عممية بيع وشراء األوراق المالية كاألسيم والسندات ،لذلك تعد

السوق المالية بمثابة اآللية التي تتم من خالليا تبادل الموجودات المالية التي تمثل تعيدات مقابل
دخل مستقبمي ( .شندي )156 ،2013 ،
ويتطمب تأسيس األسواق المالية وجود نظام مالي متطور يشمل المصرف المركزي و
المؤسسات المالية والحكومية والشركات المساىمة ،وكذلك المدخرين والمستثمرين ،وتعدد األدوات

المالية وتنوعيا ولكافة اآلجال ،وكذلك توفر اإلطار التشريعي والتنظيمي المحدد والواضح ،فضالً

عن

توفير

المناخ

االستثماري

الجيد

من

حيث

االستقرار

السياسي

واالقتصادي

) (Erhardt&Brigham ; 2009 ; 65وتاتي أىمية األسواق المالية كونيا تؤدي دو اًر كبي اًر في

تجميع الفوائض المالية واعادة توزيعيا بكفاءة عالية عمى الشركات المساىمة التي يوجد لدييا عجز
مالي لتمويل توسعاتيا التشغيمية و الرأسمالية ،وتوفير السيولة وتقميل كمفة رأس المال ووضع أسعار

فائدة مناسبة لألطراف المتعاممة ،لذلك تكون األسواق المالية قد قامت بتحويل الموارد المالية
العاطمة عن العمل إلى موارد منتجة لمدخل وتحقيق الفائدة لمطرفين أصحاب الفوائض المالية
وأصحاب العجز المالي وزيادة الدخل القومي وتحقيق التنمية االقتصادية لمبمد الذي تعمل فيو .

(الجميل)41 ،2012 ،

وتؤدي األسواق المالية ثالث وظائف ميمة وكما يمي ( :العامري )68 ،2001 ،
 .1تمويل الشركات من خالل قيام األسواق المالية بمساعدة الشركات عمى طرح أسيميا في

األسواق المالية األولية ومبادلتيا بالنقد المطموب لتمويل تمك الشركات لذا فإن عدم وجود

االواق المالية يحرم تمك الشركات من تحقيق الكثير من الفرص االستثمارية .
 .2تمكن األسواق المالية الثانوية إعادة بيع وشراء األوراق المالية التي صدرت سابقاً في
األسواق األولية في أي وقت من األوقات ،فموال وجود ىذه األسواق الثانوية لما أمكن بيع

األسيم التي ليس لدييا تاريخ استحقاق ،وكذلك السندات الطويمة األجل مما يؤدي إلى
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تقميل اقبال المستثمرين عمى اقتنائيا مما يفوت الكثير من الفرص االستثمارية عمى

الشركات المساىمة .

 .3تساعد األسواق المالية عمى تقييم أسعار بيع وشراء الموجودات المالية من أسيم وسندات
وغيرىا من األدوات المالية .

ثانياً :تعريف االستثمار المحفظي
 ويعرف اقتصادياً  :بأنو توظيف رؤوس األموال بصورة غير مباشرة (استثمار محفظي) ،وذلك
لتحقيق تراكم رأسمالي جديد ،ورفع القدرة اإلنتاجية أو تجديد وتعويض رأس المال القديم (نصر،

.)17 ،2008

 ويعرف في اإلدارة المالية  :بانو اكتساب الموجودات المالية فقط ،ويأخذ شكل توظيف مالي في
األوراق و األدوات المالية بمختمف أنواعيا (الحناوي ومصطفى .)16 ،2010،

ثالثاً :مفهوم االستثمار المحفظي
يحتل االستثمارالمحفظي المركز الثاني بعد االستثمار المباشر من حيث األىمية
االقتصادية ،اذ يعتمد االستثمار المحفظي بشكل اساسي عمى جذب الفوائض المالية الى اسواق

االوراق المالية التي باتت اآلن تشكل اىمية كبيرة في اقتصاديات الدول خصوصاً بعد ازدياد
عمميات الخصخصة في مختمف الدول والتي اصبحت العالج الذي يعتمد عميو صندوق النقد
الدولي لمعالجة االختالل الييكمي الي اقتصاد والتي تعتمد عمى تفريق الممكية العامة عمى شكل
اسيم ،او تأسيس شركات مساىمة جديدة سواء كانت قطاع خاص او عام ،والتي ليا تاثير كبير

عمى الحالة االقتصادية واالجتماعية(.الجميل (350 ،2002،ويسعى المستثمر المحفظي في
األوراق المالية بأنواعيا المختمفة (اسيم وسندات) إلى تحقيق الربح السريع لممستثمرين من خالل

عمميات المضاربة في السوق الثانوية ،ويقصد بيذا النوع من االستثمار توظيف األموال في

األسواق المالية مما يؤدي الى حيازة المستثمر موجودات مالية مثل األسيم والسندات وغيرىا ،فيتم

تداول األوراق المالية في السوق المالية ،التي تتميز بانخفاض تكاليف المتاجرة بيا وسيولتيا

العالية ،او االستثمار في سوق االوراق المالية االولية أي ىدف المستثمر االحتفاظ باالوراق المالية
مثل االسيم من اجل الحصول عمى توزيعات في االرباح ما يؤدي الى ازدياد القيمة السوقية
والدفترية لمسيم ،والذي ينعكس عمى ارتفاع دخول المشاركين في تاسيس الشركات والمشاريع

الجديدة والذي ينعكس بدوره ايجابياً في تحسن دخميم ( .خويمدات  )3 ،2005 ،واليحق لممستثمر

المحفظي حيازة موجود حقيقي انما يعطيو تخويالً مالياً لممطالبة في الموجود الحقيقي
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(الكداوي ، )14 ،2008،وتتجو معظم االستثمارات المحفظية نحو االسواق المالية االولية والثانوية
التي تتعامل ببيع وشراء األوراق المالية التي صدرت حديثاً او سابقاً ،وتعتمد عمميات التداول
الناجحة عمى كفاءة ىذه االسواق و آلياتيا (.الجميل)304 ،2002،
المبحث الثالث /الجانب العممي
تحميل دور التداول االلكتروني في تنشيط االستثمار المحفظي في السوق المالية السعودي
اوالً  :نبذة عن سوق االوراق المالية السعودية
استيمت المممكة العربية السعودية نشاطاتيا في اواخر ثالثينيات القرن المنصرم عندما تم تاسيس
الشركة العربية لمسيارات كأول شركة مساىمة في العربية السعودية ،وفي عام  ٥٧٩١ارتفع عدد

الشركات المساىمة الى  14شركة مساىمة وقد ساىم النمو االقتصادي السريع جنباَ إلى جنب مع
عمميات رجوع جزء من أرس مال المصارف األجنبية في سبعينيات القرن المنصرم إلى تأسيس عدد

كبير من الشركات والمصارف المساىمة .وقد ظمت السوق المالية السعودية غير منتظمة حتى

بداية الثمانينيات عندما باشرت الحكومة في النظر في إيجاد سوق منظمة لمتداول وايجاد األنظمة

الالزمة لذلك ،إذ تم في عام  ٥٧٩١تشكيل لجنة و ازرية من و ازرة المالية واالقتصاد الوطني ،وو ازرة
التجارة ،ومؤسسة النقد العربي السعودي ،بيدف تنظيم وتطوير السوق واإلشراف عمييا وكان من
نتائ

عمميا تأسيس الشركة السعودية لتسجيل األسيم في العام نفسو لمقيام بميمات التسوية

والمقاصة لعمميات التداول .وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي  1424/6/2ىم الجية الحكومية

المعنية بتنظيم ومراقبة السوق حتى تأسست ىيئة السوق المالية ،بتاريخ  2003/7/13بموجب
نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الممكي المرقم (م )30/التي تشرف عمى تنظيم ومراقبة

السوق المالية من خالل إصدار الموائح والقواعد اليادفة إلى حماية المستثمرين وضمان العدالة

والكفاءة في السوق .وتميزت سنة  ٥٧٧١بنقمة نوعية في نشاط تداول األسيم باعتماد النظام اآللي

لممعمومات الذي وفر إمكانية التداول اآللي ( )ESISلجميع األسيم عبر المصارف المحمية،
وتوحيد السوق التي تمتقي فييا العروض والطمبات عمى االسيم ،كما ساىم زيادة عدد الصفقات

لالسيم المتداولة ،ووصل عدد الشركات المتداول أسيميا من خالل النظام إلى  ٩٧شركة في سنة
 . ٧١١١وفي سنة  ٧١١٥تم تشغيل جيل جديد من أنظمة التداول والتسوية تتميز بالتسوية اآلنية

لمعمميات ( )T+0االمر الذي مكن المستثمر من الشراء والبيع عدة مرات في اليوم الواحد .ومن
أجل إعادة ىيكمة السوق المالية في السعودية عمى أسس جديدة ومتطورة لتعزيز ثقة المستثمرين،
وتوفير مزيد من اإلفصاح والشفافية والعدالة في التعامل،

918

تركز عمى تحديد دور المؤسسات
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اإلشرافية والرقابية والتشغيمية الجديدة لمسوق المالية وبيان ميماتيا ،وفصل الدور اإلشرافي والرقابي
عن الدور التنفيذي ،من خالل إنشاء مؤسسات جديدة لمسوق ،من أىميا :
 .1ىيئة السوق المالية :ىي الييئة الرقابية واإلشرافية لمسوق المالية.
 .2السوق المالية السعودية :ىي الجية المعنية بالميام التشغيمية لمسوق.
 .3لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية :ىي لجنة تختص بالفصل في المنازعات التي
تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحو التنفيذية.

 .4مركز إيداع األوراق المالية :ىي الجية الوحيدة المصرح ليا بمزاولة عمميات إيداع األوراق
المالية المتداولة في السوق ،وتسجيل ممكيتيا ونقميا وتسويتيا.

ثانياً  :تحميل دور التداول االلكتروني في تنشيط االستثمار المحفظي
 .1حجم التداول االلكتروني في السوق المالية االولية  :يتم في السوق المالية االولية تداول االسيم
التي تصدر الول مرة سواء لتأسيس شركات جديدة او توسيع شركات قائمة  ،ويتم تداول

االسيم من خالل قنوات االكتتاب مختمفة التقميدية وااللكترونية وكما مبين في الجدول ()1

توزيع اعداد المكتتبين حسب القنوات المختمفة لالكتتاب.

الجدول رقم ( )1عدد المكتتبين حسب قنوات االكتتاب التقميدية وااللكترونية لممدة
()2013 – 2006

قنوات االكتتاب
السنوات

2006

عدد المكتتبين
(مميون

61.19
18.3

التقميدية

االنترنت

عدد المكتتبين 112.74

42.13

119.11

12.6

35.5

مكتتب)

النسبة %

33.6

عدد المكتتبين 119.43
2007

الصراف

الهاتف

النسبة %

37

اآللي

المصرفي

66.4
51.72

73.55

78.67

16.0

22.7

24.3

63
911

اجمالي
عدد

المكتتبين

اجمالي قيمة
االكتتاب

(مميار ريال)

335.19
100

30418

323.30
100

79301
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

عدد المكتتبين

28.6

النسبة %

49

عدد المكتتبين

1

النسبة %

10

عدد المكتتبين

0.8

النسبة %

8.1

عدد المكتتبين

0.2

النسبة %

6

عدد المكتتبين

1.1

النسبة %

9.8

عدد المكتتبين

1.1

النسبة %

10.7

6.7

11.0

12.1

11.5

18.8

20.8

51
2.7

6.1

3.1

20.5

47.6

23.8

90
2.0

5.3

2.1

19.6

51.7

20.7

91.9
0.9

1.3

0.6

30.6

43.7

19.6

94
2.5

6.4

1.4

21.9

57.0

12.2

91.2
2.0

6.2

0.9

19.4

61.0

8.9

89.3

58.4
100

128223

12.9
100

57673

10.3
100

9310

3.0
100

10321

11.2
100

25921

10.2
100

12811

الجدول من عداد الباحثين باالعتماد عمى التقارير المالية لمؤسسة النقد العربي السعودي

لمسنوات (.)2013 – 2006

نالحع من الجدول ( )1الخاص بعدد المكتتبين في السوق المالي السعودي االولي عبر
القنوات المختمفة سواء كانت الكترونية او تقميدية خالل مدة البحث انيا شيدت تذبذبا سواء بالزيادة

او النقصان  .فيما يتعمق باالكتتاب عبر الياتف المصرفي نجد ان نسبة عدد المكتتبين من اجمالي
نسبة االكتتاب الكمية انيا تراوحت بين الم ( )% 8.9سنة  2006والمى ( )% 24.3خالل سنة

 2007وذلك بحسب ظروف تخص السوق المالي السعودي والمجتمع السعودي  ،اذ نالحع انيا

انخفضت الى ( )%9.8في سنة ( )2013وذلك يظير ان المستثمرين في السوق المالي السعودي

قد توجيوا الى قنوات اخرى لالكتتاب باالوراق المالية ،أي ىناك مجموعة من البدائل امام
المكتتبين .وعندما ناتي الى الصراف االلي نجد ان نسبة المكتتبين انخفضت من ( )% 35.5سنة
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 2006الى ( )% 22.7في سنة  2007ثم الى ( )% 18.8سنة  2008وذلك بسبب ظروف
االزمة المالية العالمية التي اثرت عمى االسواق المالية بصورة عامة سواء كان التاثير بشكل مباشر

او غير مباشر ولكنيا عاودت االرتفاع سنة  2009لتصل الى ( )% 43.6و ( )% 51.7سنة

 2010وذلك بسسب تحسن اوضاع االسواق المالية في العالم بصورة عامة وبضمنيا السوق المالي
السعودي ثم انخفضت سنة  2011بشكل قميل لتصل الى ( )% 43.7وذلك بسبب رفع اجور

استخدام الصراف االلي في المممكة ،ولكنيا عاودت االرتفاع سنة  2012ثم الى ( )%61سنة

 2013وىذا ان دل فانو يدل عمى قوة توجو المجتمع السعودي نحو االكتتاب عن طريق الصراف
االلي ومايوفره من تسييالت لجميور المستثمرين النو موجود في كل مكان فضالً عن امكانية

استخدامة الغراض متعددة مما يوفر مرونة اكبر لممكتتبين في استخدامة عمى حساب القنوات

االخرى .كما ويبين الجدول ( )1ان نسبة المكتتبين عن طريق االنترنت سنة  2006بمغت
( )%12.6واخذت باالرتفاع سنة  2007لتصل الى ( )%16ثم انخفضت سنة )%11( 2008
بسبب الظروف المذكورة اعاله االزمة المالية العالمية ثم عاودت باالرتفاع سنة  2009الى

( )%20بسبب انتعاش االسواق المالية بعد االزمة المالية واستمرت الى ان ازدات سنة  2011اذ

بمغت ( )%30ثم مالبث ان تراجع النمو في االقتصاد العالمي في السنوات  2012و2013
لتنخفض نسبة استخدام االنترنت من قبل المكتتبين .وعندما ناتي الى عدد المكتتبين عن طريق

الفروع التقميدية نجد انيا شيدت ارتفاعا ممحوظا خالل مدة البحث اذ ارتفعت نسبتيا من ()%33

سنة  2006لتصل الى ( )%49سنة  2008ثم مالبثت ان انخفضت بشكل كبير سنة  2009بعد
االزمة المالية العالمية لتصل الى ( )% 10وثم الى ( )% 6سنة  2011ولكنيا ارتفعت بشكل

طفيف سنة  2012لتصل النسبة الى ( )%9.8ولكنيا ارتفعت سنة  2013لتصل الى ()% 19.4
في احسن االحوال  .ولكن بشكل عام نالحع سيطرة التكنولوجيا في االكتتاب عمى حساب
التعامالت االلتقميدية لعدة اسباب زمانية ومالية ومكانية وكمية ،اذ تساىم التكنولوجيا في تقميل

الزمن المستغرق في التعامل وتقميل كمفة التعامل وكذلك عدم الحضور الى مكان التداول شخصياً
اذ اصبح استخدام التكنولوجيا يوفر التعامل من البيت المكتب او الشركة . ....الخ  ،وكذلك تساىم

التكنولوجيا في زيادة الكمية المتداولة من االسيم في سوق االوراق المالية وىذا ما نالحظة من

خالل نمو التداوالت في االسيم مقارنة بالسنوات الماضية ،ولقد ساىم السوق االولي السعودي في
تأسيس مجموعة من الشركات خالل السنوات مدة البحث والتي بمغت سنة  )10( 2006شركات

وباجمالي راس مال ( )142.738مميار ريال وفي سنة  )6( 2007شركات وباجمالي راس مال
( )1.800مميار ريال  ،وفي سنة  )13( 2008شركة وبراس مال ( )522.879مميار ريال  ،وفي
سنة  )11( 2009شركة وب أرس مال ( )77.9مميار ريال  ،وفي سنة  )9( 2010شركات وبراس
119

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 1 -العدد – 7117 / 37

مال ( )70.13مميار ريال ن وفي سنة  )5( 2011شركات براس مال ( )1.545مميار ريال ،
وفي سنة  )7( 2012شركات وبراس مال ( )61.84مميار ريال  ،وفي سنة  )5( 2013شركات

براس مال ( )32.735مميار ريال  ،وبمغ مجموع الشركات المؤسسة خالل مدة البحث ( )66شركة
جديدة  ،فيما بمغ اجمالي التراكم الراسمالي عمى مدى سنوات البحث ( )911567000000مميار

ريال سعودي  ،ومن ىنا نستطيع القول ان تكنولوجيا المعمومات قد ساىمت في زيادة التعامل في

السوق االولي أي زيادة تأسيس الشركات الجديدة التي تخمق ترابطات امامية وخمفية في االقتصاد
السعودي وكذلك توفير فرص عمل جديدة أي تقميل البطالة وزيادة االنتاج المحمي وبالتالي زيادة

الدخل القومي من خالل تحفيز التكنولوجيا عمى استثمار االموال المكتنزة ومساىمتيا في التنمية

االقتصادية  ،وفي النياية نالحع ان مجموع قنوات االكتتاب التي تعتمد عمى التكنولوجيا قد

استحوذت عمى ما نسبتو اكبر من التداوالت التقميدية نظ اًر الن االعتماد عمى التكنولوجيا يقمل
الوقت والكمفة لممستثمرين قد بمغت نسبة عدد المكتتبين الذين استخدموا التكنموجيا (االنترنت

والصراف اآللي و الياتف المصرفي لممدة ( )2013-2006وعمى التوالي (، %63 ، %66.4
 )%89.3 ، %91.2 ، %91.9 ، %90 ، %51وقد ساىمت في زيادة حجم التعامالت في
السوق المالية السعودية مع تطور التكنولوجيا المستخدمة فييا.

 .2حجم التداول االلكتروني في السوق المالية الثانوية  :تعد السوق المالية الثانوية بمثابة سوق
توفر السيولة لممستثمرين الراغبين في التخمص من االسيم التي بحوزتيم وتحويميا الى نقد السباب
عديدة وكذلك تمكن من لدييم فوائض مالية من استثمار امواليم في االسيم وامكانية بيعيا في أي

وقت يرغبون عندما تكون اسعرىا جيدة او سيئة من خالل استخدام تكنولوجيات المعمومات

واالتصاالت المختمفة في عمميات البيع والشراء  ،وكما مبين في الجدول ( )2حجم وعدد االسيم

المتداولة في السوق الثانوية السعودية.

الجدول رقم ( )2االسهم المتداولة في السوق الثانوي السعودي عن طريق االنترنت والقنوات
االخرى لممدة ()2013 – 2006
قيمة

السنة

البيان

االسهم

المتداولة
(مميار
ريال)
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النسبة %
جزئي

كمي

عدد

االسهم

المتداولة
(مميون
سهم)

النسبة %
جزئي

كمي
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عن طريق االنترنت
 2006صاالت التداول والهاتف المصرفي
والصراف االلي

عن طريق االنترنت
 2007صاالت التداول والهاتف المصرفي
والصراف االلي

عن طريق االنترنت
 2008صاالت التداول والهاتف المصرفي
والصراف االلي

عن طريق االنترنت
 2009صاالت التداول والهاتف المصرفي
والصراف االلي

عن طريق االنترنت
 2010صاالت التداول والهاتف المصرفي
والصراف االلي

عن طريق االنترنت
 2011صاالت التداول والهاتف المصرفي
والصراف االلي

عن طريق االنترنت
 2012صاالت التداول والهاتف المصرفي
والصراف االلي

عن طريق االنترنت
 2013صاالت التداول والهاتف المصرفي
والصراف االلي

51.7 54364
48.3 50873

57.4 624857
100

63.1 10789
6301

36.9

62.5 234874
100

55.5 21776
44.5 17483
19517

63

9363

37

2123

55.9

1678

44.1

2932

56.3

2274

43.7

5479
9426

68.8

4271

31.2

37.5 140969

100

57.7 677478
100

42.3 497042

100

62.1 704214
100

100

37.9 429486
95147

55.8

75313

44.2

100

100

61.6 149789
100

71.6 13814
28.4

42.6 463938

100

93433

38.4

100

72.2 620815
100

27.8 239249

100

69.4 363163
100

30.6 159899

100

الجدول من عداد الباحثين باالعتماد عمى التقارير المالية لمؤسسة النقد العربي السعودي

لمسنوات (.)2013 – 2006

ونالحع من الجدول ( )2الخاص بتداول االسيم في السوق الثانوي السعودي  ،وكما نعرف

ان وجود سوق اولي مفيد الي اقتصاد ولكن يجب ان يكون ىناك سوق اخر والمتمثل بالسوق
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الثانوية التي تعمل عمى تسييل االوراق المالية التي سبق وان تم االكتتاب بيا في السوق االولية
واليدف منيا ىو تشجيع المكتتبين عمى شراء االصدارات الجديدة وامكانية بيعيا في السوق الثانوي

في أي وقت .كما ويبين الجدول ان االسيم المتداولة عن طريق االنترنت خالل مدة البحث قد

احتمت النسبة االكبر من قيمة وعدد االسيم المتداولة وذلك مؤشر من خالل النسب المئوية
الخاصة بيا حيث نجد ان االسيم المتداولة عن طريق االنترنت كانت نسبتيا ( )% 51.7مقابل

قنوات التداول االخرى وبقيمة بمغت ( )54364مميار ريال وبنسبة ( )%57.4من عدد االسيم

المتداولة أي بواقع ( )624857مميون سيم ثم ارتفعت ىذه النسبة سنة  2007لتصل الى (63.1
 )%وبقيمة ( )10789مميار ريال وبنسبة ( )%62.5من عدد االسيم المتداولة أي بواقع

( )234874مميون سيم ،ثم ارتفعت ىذه النسبة سنة  2008لتصل الى ( )%55.5وبقيمة

( )21776مميار ريال وبنسبة ( )%57.7من عدد االسيم المتداولة أي بواقع ( )677478مميون
سيم اذ نالحع ازدياد عدد االسيم المتداولة بسبب انخفاض في سعرىا أي وجود عالقة عكسية بين

عدد االسيم المتداولة وسعرىا  ،وكان سبب انخفاض االسعار بسبب االزمة المالية العالمية ،ثم

ارتفعت ىذه النسبة سنة  2009لتصل الى ( )% 63وبقيمة ( )19517مميار ريال وبنسبة

( )62.1من عدد االسيم المتداولة أي بواقع ( )704214مميون سيم ،وسنة  2009امتداد لالزمة
المالية العالمية اذ نالحع انييار االسعار لالسيم مقابل زيادة الطمب عمى االسيم بسبب بيعيا
بقيمة ليست قيمتيا الحقيقية ونؤكد عمى العالقة العكسية بين السعر السيم والطمب عميو  ،ثم

ارتفعت ىذه النسبة سنة  2010لتصل الى ( )55.9وبقيمة ( )2123مميار ريال وبنسبة ()55.8
من عدد االسيم المتداولة أي بواقع ( )95147مميون سيم ،وتعد سنة  2010اقل سنة من حجم

التداوالت التي حصمت خالل فترة البحث ،ثم عادت وانخفضت قميال الى سنة  2010و 2011
ولكنيا عاودت االرتفاع وبشكل ممحوظ سنة  2012لتصل الى ( )% 71.6من قيمة االسيم

المتداولة و ( )% 72.2من عدد االسيم المتداولة وىذا يؤشر زيادة اقبال المستثمرين بالتداول عن
طريق االنترنت وزيادة الوعي التكنولوجي لدييم وانتشار ثقافة التعامل باالنترنت مما انعكس عمى

التعامل مع االنترنت وانخفضت قميال سنة  2013لتصل الى ( )% 68.8ونسبة عدد االسيم

المتداولة الى ( .)%69.4اما فيما يخص التداول عن طريق صاالت التداول والياتف المصرفي
والصراف االلي نجد ان البيانات التي حصمنا عمييا كانت مختمطة بين التداول التقميدي وااللكتروني

ولكن بشكل عام نجد انو اذا فصمنا القنوات التقميدية عن االلكترونية نجد انو باالجمالي سيطرة

التعامالت التي تعتمد عمى التكنولوجيا عمى التقميدية ،وقد شيدت تذبذبا يميل الى االنخفاض خالل

مدة البحث  .اذ كانت قيمة االسيم المتداولة عن طريق ىذه القنوات ( )% 48.3سنة  2006وعدد
االسيم المتداولة تشكل ( )% 42.6ثم انخفضت سنة  2007لتصل الى ( )% 36.9ثم ارتفعت
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الى ( )% 37.5ثم انخفضت سنة  2010وانخفضت سنة  2012لتصل الى ( )% 28.4ونسبة
عدد االسيم المتداولة الى ( )% 27.8ثم ارتفعت قميال سنة  2013قيمة االسيم المتداولة لتصل

النسبة الى ( )% 31.2ونسبة عدد االسيم المتداولة السنة نفسيا ( ، )% 30.6ويعود ىذا الى
زيادة عدد المتعاممين واختالف ثقافة التعامل التكنولوجي بين جميور المستثمرين.وىذا مماينعكس

اخي اَر عمى التداول المحفظي في السوق المالي السعودي.

ومن ىنا نستطيع ان نقبل فرضية البحث التي تنص عمى " ان تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت تساىم في تنشيط االستثمار المحفظي من خالل تسريع وتخفيض تكاليف التداول في

السوق المالية والذي بدورة ينشط التنمية االقتصادية في المممكة العربية السعودية.
االستنتاجات والتوصيات
اوالً :االستنتاجات

 .1يساىم استخدام التكنولوجيا في زيادة حجم التداوالت في السوقين االولي والثانوي.
 .2يساىم االستثمار المحفظي في التنمية االقتصادية من خالل توظيف االموال المكتنزة لدى
الجميور من خالل تحفيزىم عمى االستثمار في االسيم.
 .3تساىم التكنولوجيا في زيادة حجم التداوالت باالسيم وبالتالي زيادة االستثمار المحفظي.
 .4الحظنا من خالل التحميل العممي ان التداوالت باالسيم تعتمد عمى التكنولوجيا بما يزيد عمى

( )%70في السوق المالي السعودي وىو ما ادى الى تعاظم تداوالت االسيم فية واالن تعد
سوق االسيم السعودي من اىم االسواق المالية في المنطقة .

 .5سيطرة الصراف اآللي عمى التعامالت االلكترونية في السوق االولي في السنوات االخيرة من
البحث ( )2013 -2009وىذا مايدل عمى أن المكتتبين الجدد يفضمونة نظ اًر لتعدد
استخداماتو ،ثم جاءت بعد ذلك بالترتيب قنوات االكتتاب االخرى.

 .6بمغت نسبة استخدام (االنترنت والصراف اآللي والياتف المصرفي) لالعوام (– 2006
 ) 2013وعمى التوالي ()%91.2( )91.9( )%90( )%51( )%63( )%66.4

( )%89.3من قيمة اجمالي االكتتاب لالعوام ( )2013 – 2006وعمى التوالي ()30418
( )12811( )25921( )10321( )9310( )57673( )128223( )79301مميار ريال
سعودي.
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 .7احتل التداول عبر االنترنت في السوق الثانوية السعودية المركز االول عمى مستوى جميع
سنوات البحث ( )2013 – 2006وبنسبة ( )%51.7و( )%63.1و( )%55.5و()%63

و( )%55.9و( )%56.3و( )%71.6و( )%68.8وبقيمة ()10789( )54364

( )9426( )13814( )2932( )2123( )19517( )21776مميار ريال سعودي  ،نظ ًار
لما توفره شركات الوساطة المالية من تقنيات متطورة في متابعة التغير في العرض والطمب

عمى االسيم وكذلك من توفير المعمومات بشكل مستمر عن الشركات المسجمة في السوق

المالية مما يجيز المتعاممين بالمعمومات من اجل اتخاذ ق اررات البيع او الشراء لالسيم.
ثانياً :التوصيات

 .1التركيز عمى االفصاح والشفافية العطاء زخم وثقة كبيرين لممتعاممين في السوقين االولي
والثانوي مما يساىم في استم اررية تدفق االموال من والى السوق.

 .2التركيز عمى توفير االمان من االخطار التكنولوجية من اجل زيادة ثقة المتعاممين بالتعامل
بالطرق الحديثة عمى حساب التقميدية التي تحتاج الى وقت وكمفة كبيرة.

 .3تشجيع االستثمار في السوق االولي النو يؤدي الى تراكم رأسمالي جديد مما ينعكس عمى
زيادة التنمية االقتصادى عمى مستوى المممكة العربية السعودية وزيادة النات

االجمالي .

المحمي

المصادر:
 .1التقارير المالية لمؤسسة النقد العربي السعودي لمسنوات ()2013 – 2006
www.sama.gov.sa
 .2شندي  ،ادىب قاسم  ، 2013 ،االسواق المالية واثرىا في التنمية االقتصادية "سوق العراق
لالوراق المالية دراسة حالة"  ،مجمة جامعة بغداد لمعموم االقتصادية  ،العدد الخاص بمؤتمر

الكمية  ،بغداد  ،العراق.

 .3العامري  ،دمحم عمي ابراىيم ،2001 ،االدارة المالية ،دار ابن االثير لمطباعة والنشر ،
جامعة الموصل  ،الموصل ،العراق.
 .4الحناوي ،دمحم صالح واخرون ،2010 ،تقييم االسيم والسندات مدخل اليندسة المالية ،ط1
 ،االسكندرية المكتب الجامعي الحديث ،مصر.
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 .5الجميل ،سرمد كوكب ،2000 ،االتجاىات الحديثة في مالية االعمال الدولية ،ط ،1دار
حامد لمطباعة والنشر  ،عمان  ،االردن.

 .6مامندي ،غازي ،2012 ،ادارة البنوك ،ط ،1قسم الصيرفة والتمويل جامعة صالح الدين

،مطبعة حجي ىاشم ن اربيل  ،العراق .مؤسسة النقد العربي السعودية ،التقرير السنوية

لممدة ( . sama.gov.sa. )2013 – 2006

 .8المسعودي ،حسام  ،2013 ،اثر تطبيق التداول االلكتروني عمى اداء السوق المالية
السعودية .مجمة اداء المؤسسات الجزائرية  ،العدد  ،4الجزائر.

 .9الفتالوي ،ليمى ناجي مجيد ،2013 ،بيئة المحاسبة ومؤشرات تكيفيا لتكنولوجيا المعمومات
 ،مجمة كمية العموم االقتصادية الجامعة العدد الخاص بمؤتمر الكمية  ،بغداد العراق.

 .10مسعودي ،حسام ،2012 ،واقع التداول االلكتروني في سوق العراق المالية السعودية،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التيسير ،جامعة

قاصدي مرباح ورقمة  ،الجزائر.

 .11عاصم ،خمود  ،2013 ،دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تحسين جودة

المعمومات ونعكاساتو عمى التنمية االقتصادية ،مجمة كمية العموم االقتصادية الجامعة العدد

الخاص بمؤتمر الكمية  ،بغداد العراق.

 .12الزيود ،عبد الناصر طمب و وابوزيد ،دمحم خير سميم  ،2007 ،اثر االنترنت في االسواق
المالية "دراسة تطبيقية عمى بورصة عمان المالية ،مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية
والقانونية  ،المجمد  ،23العدد االول  ،سوريا.
 .13عمار،صايفي  ،2015 ،محددات االستثمار المحفظي في السوق المالية السعودية ،رسالة
دكتوراه غير منشورة  ،جامعة ادمحم بوقرة نبومرداس  ،الجزائر.

 .14الجميل ،سرمد كوكب ،2002 ،التمويل الدولي مدخل الى اليياكل والعمميات  ،ط ،1دار
ابن االثير لمطباعة والنشر ،جامعة الموصل ،كمية االدارة واالقتصاد ،العراق .
 .15عيسى ،محمود حسين ،2007 ،اىمية االستثمار في التنمية البشرية،
www.alukah.net

 .16كداوي ،طالل محمود ، 2008 ،تقييم الق اررات االستثمارية  ،ط ،1كمية االدارة واالقتصاد ،
جامعة الموصل  ،العراق.
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 .17نصر ،لؤي فتحي دمحم ،2008 ،دور ىيئة تشجيع االستثمار" في تشجيع االستثمار المحمي
واألجنبي في فمسطين (دراسة حالة قطاع غزة) ،رسالة ماجستير غير منشورة ، ،قسم إدارة

األعمال  ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية – غزة ،فمسطين.
 .18خويمدات ،ياسين ،مفيوم االستثمار ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة سعد دحمب البميدة
 ،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير  ،الجزائر.

 .19وشاح  ،دارين وشاح ،2009 ،دور االستثما ارت االجنبية في تطوير اداء سوق فمسطين
لالوراق المالية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،غزة ،فمسطين.

20. Erhardt , Michael & Brigham, Eugene, 2008, Financial Management
Theory & Practice, university of Florida, USA .
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