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ABSTRACT 

The rapid development of information technology and its use in all fields has a positive influence 

on all fields , and financial markets have a share of this development through the use of an 

electronic trading system to settle transactions and enhance transparency and disclosure in all 

activities of these markets and stimulate their performance .  

It is worth nothing that these revolutions remove the necessity for nonstop connection with 

persons through the internet or phone networks, The development in transportations expertise 

allows for quicker ordering then transfer of marketplace information to a bigger collection of 

participants . 

The growing of electronic trading system on an global origin has been phenomenal , Central 

securities depository system is an integrated work system that of operations  aims to control the 

movement of trading in the stock market and ensure the safety of operations , therefore 

legislation worked to organize the work of central securities depository some of them devoted 

complete laws that explain the features of this organization and everything related to its work .  

This study has reached a number of conclusions , perhaps the most important of them are that the 

use of the electronic trading system as an alternative to the to the manual trading and deposit 

system gave great flexibility and different information to brokers that made it easier for them to 

know the executed and unimplemented processes and carrying out an analysis of the conditions 

of the companies whose shares are traded faster and achieving transparency and safety for 

dealers . 

The study has come out for a number of recommendations , perhaps the most important of them 

are that the big and correct procedure of the electronic trading mechanism must be continuous 

during the future period , it has a clear impact by avoiding human errors . 
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 صلخالم

، وقد كان األثر اإليجابي على كل المجاالت لقد كان للتطور السريع في تكنولوجيا المعلومات واستعمالها في كافة المجاالت

في تسوية المعامالت وتعزيز الشفافية  اإللكترونيلألسواق المالية نصيب من هذا التطور وذلك من خالل استخدام نظام التداول 

 دائها .آكافة أنشطة هذه األسواق وتنشيط  واإلفصاح في

نترنت ا يكون عن طريق شبكات اإلنمإجة إلى االتصال المباشر باألشخاص، ن هذه االبتكارات تلغي الحاأمن الجدير بالذكر 

، حيث اجز الدخول أمام المنافسين الجدد، وتخفيض حوتكاليف بناء أنظمة تجارية جديدة ، وتقلل التكنولوجيا الجديدة منوالهاتف

مجموعة أكبر بكثير من المشاركين  إلىيتيح التطور في تكنولوجيا االتصاالت توجيه الطلبات بشكل أسرع ونقل بيانات السوق 

 إلى، وعملت التشريعات مة العمليات في األسواق الماليةتأمين سال إلىالمركزي منظومة عمل كاملة ترمي  اإليداع. ويعد نظام 

 المركزي وأفردت بعضها قوانين كلية وهي تحدد هيكلية هذا النظام وكل ما يتعلق بعمله .  اإليداعتنظيم عمل جهة 

ن استخدام نظام التداول اإللكتروني كبديل لنظام التداول اليدوي إ ،دد من االستنتاجات ولعل من أهمهاع إلىلص البحث وقد خ

أعطى مرونة كبيرة ومعلومات مختلفة للوسطاء سهلت عليهم معرفة العمليات المنفذة وغير المنفذة وإجراء تحليل  واإليداع

وتحقيق شفافية وأمان للمتعاملين والمستثمرين في السوق قد أسهم في رفع  ،أسرعألوضاع الشركات المتداولة أسهمها بشكل 

 .كفاءة وسرعة التعامل باألوراق المالية

كون مستمر ن يألية التداول اإللكتروني يجب ن اإلجراء الكبير والسديد آلأوقد خرج البحث لعدد من التوصيات ولعل من أهمها 

ح الثقة ونشر الثقافة للمستثمرين، وفتح ميادين الواضح بتجنب األخطاء البشرية ومن ثرله األيكون  إذخالل فترة زمنية مقبلة، 

، وينجم عن هذا النشاط المتزايد تحسين متزايد للسيولة وارتفاع تدريجي في كفاءة المعلومات التي تخص استثمارية جديدة

 األسعار.

 

 .التداول اإللكتروني، مؤشرات التداول اإللكتروني، سوق العراق لألوراق المالية :الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

،  ويمكن أن ترتبط اع السياسات والمشاركين في السوقعلى األسواق المالية أمر مهم لكل من صن اإللكترونيإن تأثير التداول 

، ويمكن ي سيكون مصدر قلق لصناع السياساتاألمر الذ، االجتماعية لألفراد دي والرفاهيةجودة السوق المالية بالنمو االقتصا

، وسيكون األداء الفعال واق عن طريق تغيير األسواق نفسهاة بشكل كبير الطريقة التي تحكم بها األساإللكترونيأن تغير األنظمة 

، وهذا من شأنه أن كلفة التداول للمستثمر الفرديت تذ كلما زادت كفاءة السوق انخفضإظام المالي مهما أيضا للمستثمرين، للن

، الذين يوفرون السيولة للسوق في نظام تقليدي أقل ميالا لدعم التجارة ثروة المستثمر وسيكون صناع السوقيزيد من 

توفيرها من ألن السيولة يتم  ،اإللكترونيألنه يمكن القضاء على دورهم أو على األقل تقليله من خالل التداول  ،ةاإللكتروني

، ويجري تداول األوراق المالية وفق نظام ن تجتذبهم البورصة محليا وعالمياخالل أعداد كبيرة من المستثمرين الذين يمكن أ

حد أر إلى متكاملة من اإلجراءات تبدأ من أمر الشراء أو البيع التي تصدر من المستثم ةظم عملية التداول التي تعتبر سلسين

اإللكتروني  من ثم يقوم الوسيط بتنفيذ األمر في سوق األوراق المالية وينعقد عندها عقد التداول وهو التداولالوسطاء الماليين و

داء أسواق األوراق المالية كونه يقلل من تكلفة المعامالت عن طريق تقليل النفقات العامة المشاركة في آحيث تأثير كبير على 

، ويمكنه أيضا تقليل أو إزالة العديد من القيود المادية يد من المستثمرين على االستثمارز، والتي يمكن أن تحفز الماولإجراء التد

، كونه رة على التعامل مع كميات التداولأسواق أكثر قد إلىالوصول  إلىعلى التداول وتمكين حجم أكبر من التداول ويؤدي 

 يمكن اعتباره قوة تحول في األسواق المالية .

 للدراسةالمنهجية العلمية 

ها كمدددا ستتضدددمن أهددددافلددده تنددداول مشدددكلة الدراسدددة وتحديدددد تعتمدددد منهجيدددة الدراسدددة المسدددار العلمدددي الدددذي سددديتم مدددن خال

 استعراض أهمية الدراسة وتحديد فرضياتها وصوالا للهدف المطلوب تحقيقه وكما يأتي :

 مشكلة الدراسة  2-2-1

في سوق العراق لألوراق المالية بعد ل المركزي في مؤشرات التداو اإللكتروني واإليداعهل يؤثر نظام التداول  (1

 ؟ اإللكترونيل نظام التداو إلىاليدوي ل تحويل النظام في السوق من نظام التداو

في السوق المالية ؟  جذب المزيد من المستثمرين المحتملين الستثمار أموالهم إلى اإللكترونيهل يؤدي نظام التداول  (2

في نشر التوعية والثقافة االستثمارية بين المتعاملين باألوراق المالية في  أثرله  اإللكترونيلتداول ن نظام اأوهل 

 السوق ؟
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 الدراسة  أهداف 2-2-2

 : كاآلتيهي  أهدافتحقيق جملة  إلىالعلمية  الدراسةنسعى من خالل قيامنا بهذه 

 في سوق العراق لألوراق المالية . اإللكترونينظام التداول  إلىتحول نظام التداول اليدوي  أثرمعرفة  (1

 اإللكترونيزيادة مؤشرات التداول  أجلالمركزي من  اإليداعو اإللكترونيتوعية المستثمرين لمعرفة نظام التداول  (2

 لألوراق المالية ورفع فرص االستثمار في السوق بما يخدم ويطور وينهض من االقتصاد الوطني .

 أهمية الدراسة  2-2-3

 :برز النقاطأاق لألوراق المالية وفي ما يأتي تتبلور أهمية الدراسة كونها تتناول موضوع غاية األهمية في سوق العر

حد سواء السيما  إلىليه المكاتب المحلية والعربية إالتي تناولت موضوعا مهما تفتقر  حد الدراساتأتمثل هذه الدراسة  (1

، فضال عن ما يوفره نظام نترنت الحديثة والمتطورةلومات وشبكات اإلا البيانات والمعمع تصاعد وتيرة تكنولوجي

 دقة في إتمام عمليات التداول المتنوعة بين المستثمرين . اإللكترونيالتداول 

يمتاز بالسرعة الفائقة وقلة التكاليف  اإللكترونين نظام التداول أذ إاإللكتروني تسليط الضوء على نظام التداول  (2

 من قبل المستثمرين . والجهد المبذول

هم بما يحقق مستويات عالية من أهمية كبيرة في نشر وعي وثقافة المستثمرين وتحفيز اإللكترونين لنظام التداول إ (3

 فصاح في إنجاز العمليات والحفاظ على هوية المتداول .وراق المالية وتوفر الشفافية واإلداء والفعالية في سوق األاآل
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 المبحث األول

 اإللكترونيمبادئ التداول 

  اإللكترونيمبادئ التداول 

  اإللكترونينشأة نظام التداول  1-1

ارتبطت بتطور النظام االقتصادي  ،ليات وطرق التداول باألوراق المالية في األسواق المالية المتقدمة بعدة مراحلآمرت 

دمات المالية التي قدمتها اعتمادا على مبدأ حرية حركة وفلسفة توظيف األموال في تلك البلدان كما ارتبطت بحجم ونوع الخ

 وانتقال رؤوس األموال واستثمارها .

، وبسبب ية وتوثيق المعاملة كأجراء تجاريكانت النشأة األولى للتداول باألوراق المالية بدائية تعتمد مبادلة السلع والتسوية المال

إلى تسييل األوراق المالية وبسبب الحاجة ، صكوك الدين كورقة مالية يان نشأتعدم اكتمال التسوية المالية في معظم األح

عالن عن األسعار لألوراق المالية بطريقة ات التسجيل والتسوية اليدوية واإلليآواعتمدت  ،أسواق األوراق المالية ولأظهرت 

مليات تسجيل أوامر البيع والشراء المتنوعة المناداة والمزايدة العلنية ثم االعتماد الكامل على التكنولوجيا المتطورة في كل ع

ن التعليمات المحددة من أذ إستغرق سوى أجزاء الثانية الواحدة، لكترونية كاملة ال تإبأجراء التسويات اللحظية بصورة  والقيام

الة الكاملة ضمان تحقيق العد إلىسواق المالية المنظمة في مختلف الدول وضعت مجموعة من اإلجراءات التي تهدف قبل األ

ليهم إبااللتزام لتنفيذ أية أوامر تصل للبائعين والمشترين وتحقيق دقة وسرعة العمليات المالية من خالل الوسطاء الذين يقومون 

   [1] .مرأالتاريخ الذي وردت فيه األوامر وباألسعار المقتصرة لكل من وكالئهم في سجل أوامر السوق وفق 

طالق شبكة إ، تزامنا مع 1791اإللكتروني عام طالق لنظام التداول إإجراءات تنظيم و1(sdaqNaشهد سوق األسهم األمريكي )

ل لنظام والتخلي عن التداووالسماح باستخدام ال ة وبروز دور الوسطاء في السوق لنشر معلومات التداواإللكترونياالتصاالت 

وربية تباعا للسوق األمريكي باستخدام مختلف البلدان األاإللكترونية في ، وبدأت األسواق المالية تعتمد األنظمة اليدوي

، وتم استخدام نظام إلى ربط النظم المالية للبلدانالتي قادت  اإللكترونيوالحفظ والتسوية المالية للتداول ل تكنولوجيا التداو

  [2] .لر الهيكل العام للتداوولكن لتغييل في األسواق المالية ليس فقط لتحسين قائمة عمليات التداو اإللكترونيل التداو
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األوراق ل اويات متطورة لتدآللية في الدول العربية واألجنبية ، اعتمدت العديد من األسواق المانترنتومع استخدام شبكات اإل

ق ، لم تكن متوفرة سابقا على صعيد سوق األوراثمريننترنت لجذب المزيد من الشرائح الجديدة من المستالمالية عبر شبكة اإل

  ] 3[ .المالية

اإللكتروني بشكل نظام التداول اليدوي في األسواق المالية بنظام التداول ل استبدا أن سنة الماضية بديوعلى مدى العشر

شخاص غير أواق المالية توظيف وشهدت األس، والمستثمرين في األسواق المالية حيث  تطورت ثقافة الوسطاء ،تدريجي

تخدام تطبيقات غير نهم اعتمدوا اسأوالفيزيائيين وعلماء الكومبيوتر، كما  الوظائف منها المهندسين ذ تنوعتإ ،تقليدين في عملهم

وهذا التطور زاد من  ،ذات معدل قوة وسرعة قياسيةاإللكترونية التي امتازت بأنها ، من خالل منصات التداول معقدة التركيب

  [4] .عمليات تداول األوراق المالية في األسواق المالية

أصبحت التعامالت المحلية والتعامالت الدولية ذات سهولة ويسر، من خالل اتصال األسواق المالية العالمية مع بعضها البعض 

ة العالمية ، فغدت األسواق الماليبريطانيابتكر هذا النظام الفكر ال Big Bang "2بشبكة االتصاالت الدولية عن طريق نظام "

توارد كالم بأن "نظام بيغ بانغ" عبارة عن ثورة  1791، ففي عام بداية العمل بهذا النظام متصلة مع بعضها البعض، وعن

و بيع األسهم ألي شركة وبأي سوق مالية أن يقوم بشراء أمكان المستثمر إذ بإلوجية في أواخر القرن العشرين . للتقنية التكنو

، ويكمن في العالم أصبحت سوق مالية واحدةألسواق المالية ن اأخالل وقت قصير جدا ال يتعدى ثوان، مما يدل على عالمية 

 ،عداد هائلة من البيانات والمعلومات المتداولة بصورة تقليديةألغاء إأجل التحدي الكبير الذي يواجه األسواق المالية من 

تقوي األنشطة  ،عمالكبة للتطورات الحاصلة في مجال األكترونية سريعة مواإلبلة للتداول بصورة وتحويلها لمعلومات قا

، وهو يمثل بذلك ثورة عملية يقوم بتسهيل  [5]االستثمارية التي يتعامل بها المستثمرون بصورة عامة في األسواق المالية 

  [6] .زيادة ثقة المستثمرين بسوق األوراق المالية إلىعمليات الصفقات بسهولة وشفافية مما أدى 

  اإللكترونيمفهوم نظام التداول  2-1

 :  كاآلتيو اإللكترونيكثر من مفهوم للتداول أهناك 

ذ يقدم خدمات إموعة كبيرة من األنظمة المتعددة هو مج اإللكترونين نظام التداول إ( : Yamaguchi,  2001عرف من قبل )

النظام الذي ينفذ األوامر( الذي يقوم  إلى)توجيه وتسليم األوامر من المستخدمين  ـ، فيبدأ بل األوراق الماليةمتكاملة في مجال تباد

اول )سعر الصفقة وكمية الذي يتم قبل التداول )بيع وشراء( ومعلومات بعد التد اإللكترونيالنشر إلى صفقات، وبنقل األوامر 
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ض مخاطر يل عملية اتصال العمالء مع بعضهم، انخفاض التكاليف، انخفا، تسهفي التداول، ويوفر للمتعاملين السرعة البيانات(

  [1] .ل، وحيادية موقع التداوةاإلدار

وحة حيث يشكل هذا النظام شكل من ( : هو عبارة عن مجموعة من األوامر المفتJong & Rindi, 2007وعرف من قبل ) 

تداول على جمع المشترين والبائعين معا الكمال تنفيذ عمليات ال اإللكترونيشكال نظام التداول البديل وتقوم أنظمة التداول أ

، ويكون هذا النظام مسجل وفق الئحة لجنة نترنت الخاصة بالمستثمرينجهزة الحاسوب وشبكات اإلأاإللكتروني عن طريق 

  [7] .و جزئيأبشكل كلي األوراق المالية وسوق األوراق المالية ويسمح هذا النظام بتنفيذ األوامر 

األسواق المالية (: هو نظام يعمل على مطابقة أوامر البيع والشراء وكافة التداوالت في .Hirt , 2012 Aوعرف من قبل )  

، وصول أوامر البيع والشراء مطابقة، يمكن لنظام التداول عبر اإلنترنت انتظار كترونية وفق أسعار محددةإلبصورة تلقائية 

، والبعض يجعل دفاتر طلباتهم متاحة طلباتهم بصورة كاملة ا على دفاترن يطلعوأالتداول عبر اإلنترنت لمشتركيهم ويتيح نظام 

  [8] .على شبكة اإلنترنت

: هو نظام يسمح للمستثمر من إدارة استثماراته في األوراق المالية من خالل بيعها وشراءها (2013وعرف من قبل )حمدون ، 

 .ى شركة وساطة تكون مرخصة بمزاولة هذا النشاطعن طريق شبكة االنترنت باالشتراك لد اوتنفيذ األوامر حيثما كان متواجد

]7 [  

تعتمد تنفيذ  Data Baseمترابطة ضمن قاعدة بيانات   Platforms( هو مجموعة برامج Nasdaq , 2013وعرف من قبل )

للشراء ، و المطلوبة أوامر المعروضة للبيع المتطابقة بغض النظر عن كمية األ وامر البيع والشراء وفقا للقواعد السعريةأ

ن ما تم شراؤه  إ و البيع ، مع قابليةأمر الشراء أمر بغض النظر عن وقت تسجيل س هو التطابق السعري في تنفيذ األساواأل

 .              .  [2]يمكن بيعه شرط تحقق التسوية المالية عليه وفقا لمحددات السوق 

المالية وتنظيم قائمة أسعار  مجموعة برامج تقوم بتبويب معلومات األوراق: بأنه اإللكترونيمما تقدم يمكن تعريف نظام التداول 

، من خالل المكاتب المتخصصة للقيام بعمليات البيع والشراء يق المحطات الطرفية المرتبطة بها، ليتم التعامل بها عن طرلها

عة العمليات وإمكانية التسويات مباشرة ، ويتميز هذا النظام بسرلكتروني بين المستثمرينإزاولة عمليات التداول بشكل وم

 . لقاعدة السعر في اكتساب الملكية قدرة اإلفصاح عن األسعار والتنافس وفقا إلىوإعادة بيع ما تم شراؤه باإلضافة 

  اإللكترونينظام التداول  أهداف 3-1

، على الرغم من اختالف أساسيينعام السعي لتحقيق هدفين  في األسواق المالية بشكل اإللكترونينظام التداول  أهدافمن  

 :كاآلتيجاءت  هداف، هذه األاإللكتروني فيهاقواعد التداول 
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ن خالل أوامر ( قدرة السوق المالية على تلبية متطلبات أوامر البيع مLiquidityتوفير السيولة : المقصود بالسيولة ) (1

ليات وقواعد التداول آمرتفعة كانت مرونة السوق مرتفعة، وتعكس كفاءة  ، وكلما كانت سيولة الورقة الماليةالشراء

فير السيولة الالزمة هدفا مهما كبر عدد ممكن من البائعين والمشترين وتوأاح عن المعلومات.  لذلك يعد جذب فصواإل

ات ثابتة من لتزامن للسوق قدرة على جذب كمية من األوامر للسوق التي تقوم باالعتماد على مدى وجود األ

سوق محدد يشد  ن توفير السيولة فيإنهم في سبيل توفير السيولة للسوق، حيث و على األقل عدد مأالمتداولين فيه، 

ن إ، و[10]  زيادة سيولتها  إلىهذه السوق وبالتالي يؤدي  إلىرسال األوامر الخاصة بهم إخرين بجذب المتداولين األ

واق ، لذلك تعتبر عامل مهم في تحديد عمل األساول في أسواق األوراق الماليةلتدعلى تكلفة عمليات ا أثرللسيولة 

وامر التي يصدرها افسة بين أماكن التداول لتدفق األيضا عامل يقوم بحسم المنأالمالية وإدارة المحافظ فيها، وتعد 

 [11] .المستثمرين كونها تؤثر على قرار المتداولين في السوق بخصوص مكان التداول

، حيث كلما كانت السوق ذات سيولة كبيرة يؤدي ولة السوق وتكلفة عمليات التداولناك في الواقع ارتباط مشدد بين سيوه

، وبالتالي المزيد ات المعروضة والمطلوبةن الزيادة في السيولة يدل على الزيادة من الكميأذ إإلى خفض تكلفة التداول. ذلك 

ضل العروض أفة والتنافس في تنفيذ أسعار عادلة، وبالتالي يخفض من الفرق بين السيولمن المنافسة التي تعمل على توافر 

ة وبسرعة وتكلف امره مهما كان كبيرأث يكون المتداول قادر على تنفيذ تخفيض تكلفة التداول حي إلى، ويؤدي والطلبات

  .قلأ

 األسواق التقليدية ولكن باستخداموم بها على القيام بنفس الوظائف التي تق اإللكترونيكذلك يهدف نظام التداول  (2

  [12] .زيادة الكفاءة وخفض التكاليف أجلة المتطورة من اإللكترونيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

أساسي : يعد اكتشاف أسعار األوراق المالية خصوصا االفتتاح هدف (Discovery of pricesاكتشاف األسعار ) (3

، ألنه جزء من كفاءة السوق من حيث القدرة على دمج اإللكترونييها قواعد التداول لإللسوق المالية والتي تشير 

حداثها الجوهرية بأقل وقت ممكن، أتي تخص أسعارها ومركزها المالي والمعلومات الحديثة لألوراق المالية ال

تكشافي( حيث يقلل من كبر حجم من األوراق المالية من مستوى األسعار السائد )االسأإلى تنفيذ وبالتالي يؤدي 

 .[3]احتمالية الغبن ويزيد من ثقة المتداولين بالسوق

ظهار العرض والطلب لألوراق المالية بصورة علنية وتكون العروض مجهولة الهوية تعرض على إإلى يهدف  (4

، حيث تنفذ ذه العروض متاحة لكافة المشتركينة المتواجدة في قاعات التداول حيث تكون هاإللكترونيشاشات التداول 

  [13] .المعامالت وعمليات التداول من دون معرفة كل من الطرفين لبعضهما
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ة سبل التسهيل وعنصر المرونة ن يوفر كافأإلى سواق المالية يهدف اإللكتروني في األمما تقدم يمكن القول بأن نظام التداول 

سواق إلى زيادة قدرة األسواق المالية مما يؤدي في األ إلى المتعاملينحدث طرق التداول أجراء عمليات التداول وتقديم إفي 

 المالية على مواجهة التطورات السعرية في التداول والتطورات التكنولوجية الحديثة .

  اإللكترونيمميزات وسلبيات نظام التداول  1-1-4

، حيث تتميز تقليل تكاليف المعامالتري وكذلك في تقليل التدخل البش كنولوجية وشبكات االتصال الحديثةساهمت التقنيات الت

لشفافية مقارنة باألنظمة اليدوية، وهناك عدد من بالسرعة في تنفيذ الصفقات وتسعى لزيادة ا اإللكترونيتقنيات نظام التداول 

 [14]وكما يلي : اإللكترونيو مميزات نظام التداول أخصاص 

ن وتسويتها مقارنة المستثمري عن طريق تنفيذ أوامرسرعة القصوى بال اإللكترونيتتميز عمليات نظام التداول  (1

، بالعالم التحقق من رصيده النقدي ذ يستطيع المستثمر من خالل هذا النظام وفي أي مكانإبالطرق األخرى، 

و الخسائر، وله أيحدث عليها من تغييرات باألرباح ، وكذلك يراقب محفظته االستثمارية وما من األسهمورصيده 

و يلغي األوامر الخاصة به وتنفيذها وتسوية المعامالت عن طريق تطبيقات النظام أو يعدل أضيف ن يأالحق في 

 عانة من الوسيط .و طلب اإلأارة السوق و الهاتف المحمول دون حاجته لزيأاإللكتروني من خالل جهاز الحاسوب 

ثر فاعلية كأسواق المالية، حيث يكون ن والمشاركين في األيجذب الكثير من المستثمري اإللكترونين نظام التداول إ (2

عملية التداول بكل  أجل، حيث يتيح للمستثمرين تقديم طلب وعرض األوراق المالية من من طرق التداول األخرى

  [15] .سهولة ويسر

 ليه .إإلى الوسيط تكون منخفضة، لقاء تزويده بالخدمة الموكلة ن التكلفة التي يقوم المستثمر بدفعها إ (3

ية ، ويتمتع بخاصض معلومات التداول وكافة الصفقاتفعال في تحسين جودة عر أثر اإللكترونين لنظام التداول إ (4

 .عدم الكشف عن هوية المتداولين

على الكثير من المشاكل التي تحصل في أسواق األوراق المالية بين المستثمرين  اإللكترونييقضي نظام التداول  (1

 لتنفيذ .والوسطاء المتعلقة بعدالة ا

ن التداول إليهم، حيث إالمالية تمثل نقطة مهمة بالنسبة ن تكاليف التداول التي يقوم بها المتداولين باألسواق إ (6

يقلل من تكاليف التداول التي تمثل شيء رمزي وبالتالي يساعد المتداولين من جذب اهتماماتهم بشأن  اإللكتروني

 . [3]زاولة األنشطة المختلفة وذلك بسبب كفاءة األسواق المالية األسواق المالية واستثمار أموالهم فيها وم

يحصل المستثمرون على المعلومات التي تخص األوراق المالية التي يتم تداولها في األسواق المالية بأي لحظة ليتم  (9

 اتخاذ القرارات االستثمارية المناسبة وفقا لقرار حجم االستثمار.
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جذب رؤوس األموال األجنبية وزيادة سيولة  إلىمعدالت التداول لألسهم باإلضافة  يزيد من عدد المستثمرين وتزيد (9

 السوق .

يوفر بيانات ومعلومات قيمة عن العرض والطلب حيث  اإللكترونين نظام التداول إالشفافية في إتمام العمليات، حيث  (7

  [16] .بإمكان المتداولين استخدام هذه المعلومات لوضع االستراتيجية الخاصة بهم

التي يعاني منها المستثمر كما  هم السلبياتأاإللكتروني من وجهة نظر المستثمر يتم حصر وفيما يتعلق بسلبيات نظام التداول 

 [17]يلي : 

 الصعوبة في التواصل مع الوسيط نتيجة الضعف في نظام االتصاالت في بعض األحيان. (1

يقومون  فراد الذينونة وذات الطابع السري من قبل األمخزهمال المعلومات والبيانات الحساسة والتي تكون إ  (2

 لي التي تخص المستثمر .باستخدام نظم الحاسوب اآل

 

 المبحث الثاني

 في سوق العراق لألوراق المالية اإللكترونيتحليل مؤشرات التداول 

 (2012-2002للمدة )

 نشأة سوق العراق لألوراق المالية  3-2-1

( لعام 24القانون المرقم )عندما تم تشريعه وفق  1771لمالية في العراق ألول مرة في تاريخه عام تم تأسيس سوق األوراق ا

طلق عليه "سوق بغداد لألوراق المالية" نتيجة العديد من التحوالت الهيكلية التي عاصرت االقتصاد العراقي في أو 1771

درجت فيه العديد من أإلى وزارة المالية العراقية، وسوق تابع منتصف الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي وكان ال

المالية  تنظيم المعامالت أجل، وشرعت الكثير من القوانين والتشريعات الجديدة من ت المختلطة والخاصة وفقا للقانونالشركا

شراف والمراقبة على عمليات سهم الشركات الخاضعة لألأد حاجة مهمة لتأسيس سوق لتداول ، مما ول  والمصرفية واالستثمارية

دخار وتنمية وتطور الوعي االستثماري لدى المشاركين في السوق افة األطراف في السوق ومراقبة اإلالتداول والتبادل بين ك

 وتوفير وسائل الحماية الستثماراتهم.

تداول  ( عقد  6932) السوق وتم عقد  ( شركة مساهمة في 64دراج )إبقبول  1772اق المالية عمله عام سوق بغداد لألور وباشر

( عقد تنفيذي 92020( شركة مدرجة و)99حيث بلغت ) 2000، وازدادت عدد الشركات المدرجة في السوق عام في السوق

لألوراق المالية بقرار  غالق سوق بغدادإقتصاد العراقي بصورة غير مباشرة، وتم تنمية اال إلى، مما أدى ( جلسة تداول152و)

  [18] .بسبب ظروف الحرب19/3/2003 دارته إمن مجلس 
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،  2004وافتتح  رسميا في حزيران  18/4/2004( في 74وتم تأسيس سوق العراق لألوراق المالية بموجب القانون المرقم )

تحقيق  إلىن سوق العراق لألوراق المالية مؤسسة تنظيما ذاتيا مستقل إداريا وماليا ال يهدف أ( 74وقد أشار القانون المرقم )

  [5] .رقابة هيئة األوراق المالية إلىالربح وتعود ملكيته لألعضاء المساهمين فيه ويخضع 

 في سوق العراق لألوراق المالية  اإللكترونينشأة التداول  3-2-2 

المالية عن طريق  كان سوق العراق لألوراق المالية يقوم بتنظيم عمليات التداول باألوراق 2007لغاية نيسان  2004منذ عام 

وامر أشراء ون التداول اليدوي هو عبارة عن تسجيل أوامر الإو 24/6/2004ول جلسة تداول في أالتداول اليدوي، ونظمت 

في السوق بين األطراف  ويبدأ التداول بأسهم الشركات حينما تتطابق أوامر البيع مع أوامر الشراء ،البيع على لوحات بالستيكية

عملية التسوية في اليوم التالي من عملية التداول وذلك وفقا لعقود نقل الملكية والتحويل التي تتم في مركز  ، وتتمالمتعاملة

، وكان السوق يقوم بتنظيم عقد جلسات التداول اليدوي وينظم التداوالت اليومية بثالث جلسات أسبوعيا عراقي يدوياال اإليداع

( يوضح 1قم )والشكل ر ،وهيئة األوراق المالية العراقية وساطة والمستثمرينالشركات المساهمة وشركات ال إلىباإلضافة 

عن  اإللكترونيالتداول  إلىتحويل التداول اليدوي  أجل، وكان السوق يقوم جاهدا بفعالية ونشاط عاليين من لوحة التداول اليدوي

، وقد خطط لهذا ثمار باألوراق المالية في العراقلياته التي تعد نوع جديد وغير مألوف في مجتمع االستآطريق تطوير وتحديث 

اإللكتروني في سوق العراق تم تطبيق التداول  19/4/2009، حتى واعتبر مشروع تحت اإلنجاز 2009م النظام منذ عا

 & Horizonة من خالل استخدام نظام اإللكترونيية النظم آلول جلسة تداول بأطالق وتنظيم إ، حيث تم لألوراق المالية

Equator  المصدر من شركةOMX Technology ( الذي يمثل الترابط واالندماج والمحاكاة بين نظام التداولHorizon )

غلب البورصات العربية وعدد من البورصات العالمية )التقرير السنوي أ( والذي يتم تطبيقه في Equator) اإليداعونظام 

الذي يتم  Nasdaq OMXالذي تم اقتراحه من قبل  اإللكترونيتداول أجريت دراسة وتحليل ال 2012، وفي عام (9 ; 2007،

" ودراسة مدى أهميته في زيادة X-STREAMاستخدامه في البورصات العربية والعالمية ويطلق على هذا النظام نظام "

 اإللكترونيام التداول ، وتم تحديث وتطبيق نظ)9 ; 2012فعالية األنشطة في سوق العراق لألوراق المالية )التقرير السنوي ، 

طالقه إوتم  1/7/2013ذ تم البدأ بتنفيذ المشروع فعليا في إ( X-STREAMنظام التداول الحديث ) إلى( Horizonمن نظام )

ويعد  Nasdaq OMXوفق الخطة التي وضعت للمشروع وبقرار من مجلس المحافظين والدعم من قبل  26/10/2014في 

  [6].2007نظمة والمشاريع التي تم تنفيذها في سوق العراق لألوراق المالية منذ عام ضخم األأهم وأهذا المشروع من 
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 اسم الشركة :

 غالق السابق:سعر اإل

 أوامر الشراء                                            أوامر البيع                                                                

 

 

 لية التداول اليدويآ –وحة التداول باألوراق المالية ل: (1شكل )

 ( 2017المصدر : )التقرير السنوي لسوق العراق لألوراق المالية ، 

 مؤشرات التداول في سوق العراق لألوراق المالية  3-2-2

 عدد األسهم المتداولة )حجم التداول(  –أوال 

و أو العرض أمعتمدة في أسواق األوراق المالية، ويعطي داللة على حجم الطلب حد المؤشرات الأيعد عدد األسهم المتداولة  

فاع سواء عار نحو االرتكبر تتحرك األسأستنتاج وتوقع سعر الورقة المالية. فعندما يكون الطلب ا إلىكليهما معا ويقود 

، والتي غالبا ما تكون بسبب كبر من الطلب عليهاأما يكون المعروض للورقة المالية م المندفع والعكس صحيح عندأالتدريجي 

( عدد األسهم المتداولة للسنة 1. ويوضح الجدول رقم )يئات العامة وتوقع توزيع األرباحعوامل لها عالقة باجتماعات اله

 .اق لألوراق المالية( في سوق العر2019 – 2009)

 (2019 – 2009عدد األسهم المتداولة )حجم التداول( في سوق العراق لألوراق المالية للمدة ): (1جدول )

                                                             
 

 

 

 

 السعر الوحدة الوسيط  السعر الوحدة الوسيط

      

 السنة

 

 عدد األسهم المتداولة

 )حجم التداول( )مليار سهم(

 3نسبة التغير )%(

 

معدل الجلسة الواحدة لعدد 

 4األسهم المتداولة 

2009 151 - 1.08 

2007 211 40% 1.38 

2010 255 21% 1.07 

2011 492 92% 2.12 

2012 626 27% 2.72 

2013 876 40% 3.79 

2014 746 -14.8% 3.28 

2011 619 -17.02% 2.65 

2016 1038 67.7% 4.43 

2019 1215 17.05% 5.08 

2019 832 -31.5% 3.49 
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 ( .2019 - 2009التقارير السنوية لسوق العراق لألوراق المالية من )عداد الباحثة باالعتماد على بيانات إالمصدر : من  

وراق المالية خالل ( تباين عدد األسهم المتداولة )حجم التداول( في سوق العراق لأل1نالحظ من خالل بيانات جدول رقم )

د يعو %1.4-بنسبة  2009عام ( مليار سهم حيث تراجع عن 151بلغ عدد األسهم المتداولة ) 2009، ففي عام سنوات الدراسة

،  1.08زمة المالية العالمية وتأثيرها على السوق حيث كان معدل الجلسة الواحدة للتداول سبب هذا االنخفاض بسبب حدوث األ

حيث كان التداول نوعين خالل عام   %40( مليار سهم وبنسبة ارتفاع 211) إلىارتفع عدد األسهم المتداولة  2007وفي عام 

، وكان للجلسة الواحدة 1.38( مليار سهم بمعدل 106بلغ ) اإللكتروني( مليار سهم والتداول 105تداول اليدوي بلغ )ال 2007

زيادة عمليات  إلىمما أدى  2007في عام  اإللكترونينظام التداول  إلىسبب تأثير هذه الزيادة هو تحويل نظام التداول اليدوي 

( مليار سهم وبنسبة ارتفاع بلغت 255) 2010وبلغ عدد األسهم المتداولة في عام  ،دل مستثمرين جدقباإالتداول في السوق و

من والعمل على تطوير العام مما يساعد على استتباب األ وذلك نتيجة تم تشكيل حكومة جديدة في ذلك 2007عن عام  21%

المتداولة في سوق العراق لألوراق المالية بنسبة ، وارتفع عدد األسهم للجلسة الواحدة 1.07البيئة االستثمارية في البالد بمعدل 

للجلسة الواحدة وذلك لنشر وتوعية المستثمرين بالثقافة  2.12( مليار سهم وبمعدل 492أي بمقدار ) 2011في عام   92%

ارتفاع عدد األسهم استمر  2012، وفي عام اإللكترونية الخاصة بعمليات التداولاالستثمارية في السوق ونتيجة تطوير التقنيات 

، استمر االرتفاع في عدد األسهم المتداولة في سوق العراق لألوراق %27( مليار سهم وبنسبة ارتفاع 626المتداولة حيث بلغ )

على الوضع االقتصادي في  أثربنتائج األزمة المالية العالمية مما  أثرنتيجة الت 2011المالية للسنوات الالحقة وانخفض في عام 

حيث بلغ عدد األسهم المتداولة في سوق العراق لألوراق  2014بسبب انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم منذ عام  البالد

، ثم ارتفع عدد األسهم المتداولة في للجلسة الواحدة 2.65بمعدل  %17.02-( مليار سهم وبنسبة انخفاض بلغت 616المالية )

للجلسة الواحدة نتيجة العمل  3.43وبمعدل  %67.7( مليار سهم وبنسبة تغير 1038حيث بلغ ) 2016السوق ارتفاع كبير عام 

فصاح جانب الشفافية واال إلىة في السوق ونشر الثقافة االستثمارية بين المستثمرين في السوق واإللكترونيعلى تطوير التقنيات 

( مليار سهم وبنسبة 1215) 2019يث بلغ عام ، واستمر االرتفاع في عدد األسهم المتداولة حفي إدارة العمليات في السوق

، وذلك بسبب األنظمة التنظيمية هم المتداولة خالل سنوات الدراسةعلى السنوات من ناحية عدد األسأوتعتبر  %17.05ارتفاع 

ي السوق السرعة والسهولة في إتمام عمليات البيع والشراء ف إلىمما أدى  ،الجيدة والقواعد الموضوعة من قبل إدارة السوق

السوق نتيجة السماح لألجانب باالستثمار في عدد من القطاعات في سوق العراق لألوراق المالية  إلىوجذب مستثمرين جدد 

 2019، وفي عام ة في سوق العراق لألوراق الماليةوهذا بالتالي من العوامل التي ساعدت على زيادة عدد األسهم المتداول

ن أثمرين والمساهمين في السوق بسبب سوق العراق لألوراق المالية نتيجة انخفاض ثقة المست انخفض عدد األسهم المتداولة في
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( مليار 832( شركة مساهمة تأخرت في تقديم اإلفصاح السنوي لعملياتها حيث بلغ عدد األسهم المتداولة في السوق )35هناك )

 . %31.5-سهم وبنسبة انخفاض 

 مة التداول( قيمة األسهم المتداولة )قي –ثانيا 

داولة لذلك يعد هذا عدد األسهم المتداولة في تحديد القيمة الكلية لألوراق المالية المت إلىتؤثر قيمة الورقة المالية باإلضافة 

 سواق األوراق المالية .أهم مؤشر في أالمؤشر ثاني 

 ( .2019 – 2009ام الكلية لألوراق المالية للمدة )قر( األ2ويوضح الجدول رقم )

 (2019 – 2009قيمة األسهم المتداولة )قيمة التداول( في سوق العراق لألوراق المالية للمدة ): (2جدول )

 العراق لألوراق المالية.عداد الباحثة باالعتماد على بيانات التقارير السنوية لسوق إالمصدر : من 

ن قيمة األسهم المتداولة )قيمة التداول( في سوق العراق لألوراق المالية خالل سنوات أ( نالحظ 2من خالل جدول رقم )

( مليار دينار بنسبة 301بلغت ) 2009، ففي عام ا للتغيرات التي يتعرض لها السوقالدراسة تتذبذب باالرتفاع واالنخفاض وفق

( مليار دينار وكان معدل الجلسة الواحدة للتداول 427ذ بلغت قيمة األسهم المتداولة )إ 2009مقارنة بعام  %29.5-انخفاض 

 إلىت على معظم األسواق المالية العربية والعالمية مما أدى أثرالسوق باألزمة المالية العالمية التي  أثر، وذلك نتيجة ت 2.16

ارتفعت قيمة األسهم المتداولة )قيمة التداول( في سوق العراق لألوراق المالية عام  ،مؤشرات التداول في األسواقهبوط معظم 

تضمنت جزئيين من عمليات التداول الجزء األول التداول اليدوي حيث  %36( مليار دينار بنسبة تغير 411حيث بلغت ) 2007

للجلسة الواحدة، وذلك وفقا   2.70( مليار دينار بمعدل 186بلغ ) اإللكتروني( مليار دينار والجزء الثاني التداول 225بلغ )

                                                             
 

 

 قيمة األسهم المتداولة السنة

 )قيمة التداول( مليار دينار

 

معدل الجلسة الواحدة لقيمة األسهم  نسبة التغير )%(

 5المتداولة 

2009 301 - 2.16 

2007 411 36% 2.70 

2010 400 -2.81% 1.68 

2011 941 135% 2.11 

2012 894 5% 3.88 

2013 2845 218% 12.31 

2014 901 -68.3% 3.96 

2011 495 -45.06% 2.12 

2016 516 4.2% 2.20 

2019 900 74.4% 3.76 

2019 466 -48.2% 1.95 
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انخفضت  2010، وفي عام إلى رفع نسب المؤشرات في السوق( مما أدى horizonلية التداول في السوق بنظام )آالستحداث 

واحدة نتيجة عقبات للجلسة ال 1.68بمعدل  %2.81-( مليار عراقي وبنسبة تغير 400) إلىقيمة األسهم المتداولة )قيمة التداول( 

نتيجة التطور التقني والوظيفي في السوق  2011، وعاود االرتفاع في قيمة األسهم المتداولة عام زمة المالية العالميةثار األآ

ونشر الوعي االستثماري بين المستثمرين مما ساعد على جذب استثمارات عديدة في السوق اذ بلغت قيمة األسهم المتداولة 

قيمة األسهم المتداولة للجلسة الواحدة، وانخفضت  2.11بمعدل تداول  %135( مليار دينار بنسبة ارتفاع 941ل( ))قيمة التداو

، وارتفعت قيمة األسهم المتداولة للجلسة الواحدة 3.88بمعدل تداول  %5-( مليار دينار وبنسبة تغير 894ذ بلغت )إ 2012عام 

حيث بلغ معدل التداول للجلسة  %218( مليار دينار وبنسبة (2845 2013غت عام بأعلى نسبة بالنسبة لسنوات الدراسة حيث بل

، واستمرت حالة التذبذب بين ر في سوق العراق لألوراق الماليةنتيجة تطوير األنظمة ونشر ثقافة االستثما 12.31الواحدة 

-( مليار دينار وبنسبة انخفاض 901) 2014االرتفاع واالنخفاض بقيمة األسهم المتداولة للسنوات التالية حيث بلغت عام 

للجلسة الواحدة  2.12وبمعدل تداول  %45.06-( مليار دينار بنسبة تغير 495) 2011وفي عام  3.96وبمعدل تداول  68.3%

، وذلك بسبب األوضاع للجلسة الواحدة 2.20بمعدل تداول  %4.2( مليار دينار وبنسبة ارتفاع 516) 2016وفي عام 

 %74.4( مليار دينار وبنسبة تغير 900حيث بلغت ) 2019، وارتفعت قيمة التداول عام والبيئية التي تحيط بالسوقصادية االقت

، وانخفضت قيمة ة التي يمارسها السوق في عملياتهللجلسة الواحدة نتيجة عمليات اإلفصاح والشفافي 3.76وبمعدل تداول 

، حيث كانت سياسة للجلسة الواحدة 1.95بمعدل تداول  %48.2-نسبة ( مليار دينار وب466حيث بلغت ) 2019التداول عام 

جذب االستثمار ضعيفة في السوق نتيجة عدم تحليل ودراسة تنمية قطاع األوراق المالية في السوق وعدم دراسة القيمة الحقيقية 

 للسهم ومقارنتها بالقيمة السوقية ونتيجة ضعف التواصل مع المساهمين والمستثمرين .  

 عدد العقود المنفذة  –الثا ث

 يعتبر عدد العقود المنفذة مؤشر تحليل أداء التداول باألوراق المالية وهناك عدة فرضيات مصاحبة لهذا المؤشر وهي : 

ن صغار ومتوسطي المستثمرين هم الفئة األكبر في أن معدل الدوران مرتفع وأالقيمة وارتفاع العقود يدل على  ارتفاع -1

  .التداول

 ن كبار المستثمرين هم من يؤثر في التداول .أد يدل على انخفاض معدل الدوران وارتفاع القيمة وانخفاض العقو -2

ن معدل دوران األسهم مرتفع لكن هناك انخفاض في أسعار األوراق المالية أع العقود يدل على انخفاض القيمة وارتفا -3

. 

 غير كفوء ويعاني من ركود .ن التداول أالقيمة وانخفاض العقود يدل على  انخفاض -4
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 (2019 – 2009عدد العقود المنفذة في سوق العراق لألوراق المالية للمدة ): (3)لجدو

 ( 2019 – 2009عداد الباحثة باالعتماد على بيانات التقارير السنوية لسوق العراق لألوراق المالية للمدة )إالمصدر : من 

 ن عدد العقود المنفذة في سوق العراق لألوراق المالية يتراوح ما بين االرتفاع واالنخفاضإ( 3نالحظ من خالل الجدول رقم )

( عقد وبنسبة 31108بلغ عدد العقود المنفذة في السوق ) 2009ففي عام  هزمات تحيط بأوفقا لما يواجه السوق من ظروف و

، على الواحدة للجلسة 223.7( عقد وبمعدل تداول 30825حيث بلغ عدد العقود المنفذة ) 2009مقارنة بعام  %0.7ارتفاع 

، وفي عام ت التنظيمية المتواجدة في السوقابرام العقود استمر وفقا للعمليإن أال إالسوق باألزمة المالية العالمية  أثرالرغم من ت

ازداد عدد العقود المنفذة في السوق نتيجة تطوير أنظمة التداول وزيادة عدد المستثمرين المتواجدين في السوق حيث بلغ  2007

لمنفذة ، واستمر عدد العقود اللجلسة الواحدة 324.5بمعدل تداول بلغ  %58.6( عقد وبنسبة 49339عدد العقود المنفذة )

للجلسة الواحدة نتيجة  302.6بمعدل تداول  %45.37عقد وبنسبة  71722)) 2010باالرتفاع للسنوات الالحقة حيث بلغ عام 

 اكبير ا، وارتفع عدد العقود المنفذة ارتفاعفي البنية األساسية لنمو البالد تعزيز بدأ االستثمارات الجديدة والتشريعات والقوانين

للجلسة الواحدة وفقا للبيانات والمعلومات وعمليات  571.4بمعدل تداول  %85( عقد وبنسبة 132574حيث بلغ ) 2011عام 

، واستمر االرتفاع في عدد العقود المنفذة راتاإلفصاح في السوق وتطوير األنظمة في السوق التي ساعدت على ارتفاع المؤش

 479.6بمعدل تداول  %7.2-( عقد وبنسبة 112230) 2016م في سوق العراق لألوراق المالية للسنوات الالحقة حتى بلغ عا

ليات التداول آعال في السوق ومواكبة التطور في على الرغم من نشاط التداول الف 2019، وبدأ بالتراجع منذ عام للجلسة الواحدة

-( بنسبة انخفاض 95806، حيث بلغ عدد العقود المنفذة )واحتياجات المستثمرين من العقود ن السبب يعود لرغباتأال إ

                                                             
 

 

 نسبة التغير)%( عدد العقود المنفذة )عقد( السنة

 

معدل الجلسة الواحدة لعدد العقود 

 6المنفذة 

2009 31108 - 223.7 

2007 49339 58.6% 324.5 

2010 71722 45.37% 302.6 

2011 132574 85% 571.4 

2012 136039 2.6% 591.4 

2013 126094 -7% 547.9 

2014 104938 -17.3% 462.2 

2011 120978 15.2% 519.2 

2016 112230 -7.2% 479.6 

2019 95806 -14.6% 400.8 

2019 91067 -5% 382.6 
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حيث بلغ عدد العقود  %5-بنسبة  2019، وانخفض عام 400.8وبمعدل تداول للجلسة الواحدة منخفض أيضا اذ بلغ  14.6%

 للجلسة الواحدة نتيجة ضعف ثقة المستثمرين والمساهمين بالسوق . 382.6( عقد بمعدل تداول 91067المنفذة في السوق )

 

 (2019 – 2009منفذة في سوق العراق لألوراق المالية للمدة )عدد العقود ال: (4شكل )

( ، والموضح فيه عدد العقود المنفذة في سوق العراق لألوراق 3المصدر : من اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات جدول رقم )

 المالية . 

نحو التزايد سنة تلو أخرى نتيجة عمليات  ، تتجهة في سوق العراق لألوراق الماليةن عدد العقود المنفذإ( 4يوضح شكل رقم )

 المتبع في السوق . اإللكترونيي تتم في السوق وساعد بهذه الزيادة نظام التداول تالتداول ال

 القيمة السوقية  –رابعا 

قدام على الدخول في أي سوق لألوراق المالية خصوصا صناديق التي يبحث عنها المستثمر عند اإل يعتبر من المؤشرات

، لذلك لالزمة للتأثير في كل ورقة ماليةستثمار األجنبية كونها تعطي انطباعا على حجم السوق والقدرة على توفير السيولة ااال

 مليار $ . 100 إلىمليار $  10فأن األسواق الناشئة تتراوح القيمة السوقية لها بين 

 غالق السنوي سعر اإل× موع رؤوس أموال الشركات والقيمة السوقية = مج

و القدرة على أغالق السنوي لمعرفة مدى التأثير لحر غير المقيد مضروبا في سعر اإلويبحث المستثمر عادة على رأس المال ا

 التأثير عند شراء وبيع الورقة المالية . 
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 (2019 – 2009القيمة السوقية في سوق العراق لألوراق المالية للمدة ): (4)لجدو

 ( . 2019 – 2009عداد الباحثة باالعتماد على بيانات التقارير السنوية لسوق العراق لألوراق المالية للمدة )إالمصدر : من 

تسم بالتفاوت خالل سنوات ن مؤشر القيمة السوقية في سوق العراق لألوراق المالية يأ( نالحظ 4خالل بيانات جدول رقم )من 

( مليار دينار، بالرغم من 2283حيث بلغت ) 2009مقارنة بعام  %7.2ة بنسبة ارتفعت القيمة السوقي 2009، ففي عام الدراسة

( 3125) 2007، وبلغت القيمة السوقية عام سواق المالية العربية والعالميةزمة المالية العالمية وتأثيرها على معظم األحدوث األ

اول واإلدارة جاءت هذه الزيادة وفقا للتطورات الحديثة في عمليات التد 2009مقارنة بعام  %36.8مليار دينار بنسبة ارتفاع 

، واستمرت القيمة السوقية بتسجيل ارتفاع ملحوظا للسنوات الالحقة وذلك وفقا لعدد من العوامل التي التنظيمية في السوق

، دخول قطاع اإللكتروني، تحديث نظام التداول ي البالدنها تحسن الوضع األمني فساهمت بتصاعد القيمة السوقية في السوق م

ن حيث تفاوتت القيمة السوقية باالرتفاع على مدى هذه السنوات حيث موهو قطاع االتصاالت  2013السوق عام  إلىجديد 

العراق  انخفضت القيمة السوقية في سوق 2014، وفي عام ( مليار دينار11476) إلى( مليار دينار 3446تراوحت ما بين )

عراق لألوراق المالية وفقا لألوضاع األمنية والسياسية التي شهدها البلد وتأثيرها على االقتصاد بصورة عامة وعلى سوق ال

، واستمرت باالنخفاض حتى نهاية  %16.8-( مليار دينار وبنسبة تغيير 9546، حيث بلغت )لألوراق المالية بصورة خاصة

وذلك وفقا لألوضاع السياسية واالقتصادية  %2.9-( مليار دينار وبنسبة انخفاض 9265قية )حيث بلغت القيمة السو 2011عام 

( مليار دينار وبنسبة تغيير 9355حيث بلغت ) 2016القيمة السوقية ارتفاع نسب عام  ت، وارتفعالمتوترة التي شهدتها البالد

ت القيمة السوقية في ع، وارتفوالتداول باألوراق المالية تثمار، وذلك نتيجة تطوير األنظمة في السوق ونشر ثقافة االس 0.9%

نتيجة تطوير األنظمة القانونية  %14.6( مليار دينار وبنسبة 10721حيث بلغت ) 2019سوق العراق لألوراق المالية عام 

لألسهم المدرجة في  ، وبلغت القيمة السوقيةالمستخدمة في السوق واإلدارية وتنشيط حركة التداول من خالل األنظمة الحديثة

 . %5.9( مليار دينار وبنسبة 11350) 2019سوق العراق لألوراق المالية عام 

 نسبة التغير )%( السوقية )مليار دينار(القيمة  السنة

2009 2283 - 

2007 3125 36.8% 

2010 3446 10.26% 

2011 4930 43% 

2012 5597 13.5% 

2013 11476 105% 

2014 9546 -16.8% 

2011 9265 -2.9% 

2016 9355 0.9% 

2019 10721 14.6% 

2019 11350 5.9% 
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ومن ربط المؤشرات وتحليلها وفقا للعالقة بين مؤشرات عدد األسهم المتداولة وقيمة األسهم المتداولة وعدد العقود المنفذة 

لصغار ومتوسطي المستثمرين خالل  ان يكون سوقأإلى المالية يميل  ن التداول في سوق العراق لألوراقأوقية، نجد والقيمة الس

 ( .2019 – 2016( ، وسوق لكبار المستثمرين للمدة )2011 – 2009المدة )

 

 (2019 – 2009القيمة السوقية في سوق العراق لألوراق المالية للمدة ): (1شكل)

 ( المبين فيه القيمة السوقية في سوق العراق لألوراق المالية. 4عداد الباحثة باالعتماد على بيانات جدول رقم )إ المصدر : من

، مما يظهر بأن للتداول وراق المالية خالل سنوات الدراسةن القيمة السوقية تتصاعد في سوق العراق لألإ( 1يوضح شكل رقم )

 ع من كفاءته . على السوق ويرف اكبير اتأثير اإللكتروني

 عدد الشركات المدرجة والمتداولة  –خامسا 

ن حجم االقتصاد الوطني من خالل تمثيل مدراج ي اهتمام الشركات القائمة على اإليوفر عدد الشركات المدرجة رؤية ف

لمتداولة تعطي ن عدد الشركات اإحجم الناتج المحلي اإلجمالي كما الشركات المختلطة والخاصة والقطاع الخاص مقارنة مع 

شخاص متحالفين  فكلما أمسيطر عليها  أمها شركة مساهمة عائلية إنم أن تكون حرة ألنوع الملكية ومدى اقترابها من  انطباعا

 شخاص متحالفين . أكات غير عائلية وال يسيطر عليها ن الشرأعطى داللة على أزاد معدل دوران األسهم 

 ( في سوق العراق لألوراق المالية . 2019 – 2009( عدد الشركات المدرجة والمتداولة للمدة )1ويوضح الجدول رقم )
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 (2019 – 2009عدد الشركات المدرجة والمتداولة في سوق العراق لألوراق المالية للمدة ): (1جدول)

 ( . 2019 – 2009عداد الباحثة باالعتماد على بيانات التقارير السنوية لسوق العراق لألوراق المالية للمدة )إالمصدر : من 

مالية تتذبذب خالل سنوات ن عدد الشركات المدرجة والمتداولة في سوق العراق لألوراق الأمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

( شركة متداولة 87( شركة منها )94غت عدد الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية )بل 2009، ففي عام الدراسة

انخفضت عدد الشركات المدرجة  2007، وفي عام  %2.4حيث قدرت الشركات المتداولة بنسبة  2009في السوق مقارنة بعام 

على الرغم من  2009داولة مقارنة بعام ( شركة مت89منها ) %3.1-( شركة وبنسبة تغيير 91في السوق حيث بلغت )

، ال أملى أعذا كانوا سوف يحققون معدل تداول إه سبب تخوف من قبل الشركات فيما أن إال لية التداول في السوقآاستحداث 

-( شركة وبنسبة تغير 85) 2010استمرت الشركات المدرجة باالنخفاض في السوق حيث بلغت الشركات المدرجة عام 

، وفي عام ضاع السياسية المتدهورة في البلدنتيجة األو %6.74-( شركة وبنسبة 83وبلغت الشركات المتداولة ) 6.59%

ومنها  %2( شركة وبنسبة ارتفاع 87ارتفعت عدد الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية حيث بلغت ) 2011

نخفاض في الشركات المدرجة في السوق للسنوات الالحقة بسبب ، ثم عاود اال2010متداولة وبدون تغير عن عام  ( شركة83)

( شركة وبنسبة 98حيث بلغت الشركات المدرجة أسهمها في السوق ) 2011األوضاع األمنية واالقتصادية في البلد حتى عام 

شهدها البلد في  ع التيعلى الرغم من االضطرابات واألوضا %5.1( شركة في السوق بنسبة 82وتم تداول اسهم ) %18تغيير 

وتم  %1-( شركة في السوق وبنسبة انخفاض بلغت 97) إلىانخفضت عدد الشركات المدرجة  2016، وفي عام ذلك العام

( شركة 101) إلى 2019، وارتفعت عدد الشركات المدرجة في السوق عام  %8.5-( شركة وبنسبة تغيير 75سهم )أتداول 

وذلك وفقا للسماح لمستثمرين أجانب باالستثمار في سوق العراق  %17.3وبنسبة  ( شركة88سهم )أوتم تداول  %4.1وبنسبة 

ارتفعت عدد الشركات المتداولة في سوق العراق  2019، وفي عام التكنولوجية والوظيفية في السوقلألوراق المالية للتطورات 

 نسبة التغير )%( متداولةعدد الشركات ال نسبة التغير )%( عدد الشركات المدرجة السنة

2009 94 - 87 - 

2007 91 -3.1% 89 2.2% 

2010 85 -6.59% 83 -6.74% 

2011 87 2% 83 - 

2012 85 -2.3% 80 -3.6% 

2013 83 -2% 79 -1% 

2014 83 - 78 -1.2% 

2011 98 18% 82 5.1% 

2016 97 -1% 75 -8.5% 

2019 101 4.1% 88 17.3% 

2019 104 3% 78 -11.4% 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, Special Issue (1), August 2020 

 

 
 611 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

-( شركة وبنسبة 78لمتداولة في السوق )سهم الشركات اأوبلغت  %3( شركة وبنسبة تغير 104لألوراق المالية حيث بلغت )

11.4% . 

 

 (2019 – 2009عدد الشركات المدرجة والمتداولة في سوق العراق لألوراق المالية للمدة ): (6شكل)

( والموضح فيه عدد الشركات المدرجة والمتداولة في سوق 1عداد الباحثة باالعتماد على بيانات جدول رقم )إالمصدر : من 

 العراق لألوراق المالية . 

ن عدد الشركات المدرجة والمتداولة تتزايد في السوق وفقا لعمليات التداول الكبيرة في سوق العراق إ( 6يوضح شكل رقم )

الذي اكتسب السوق من خالله ثقة المستثمرين نتيجة توفير عمليات النظام  اإللكترونينظام التداول لألوراق المالية واتباع 

 واألمان المتوفرة في السوق .

 عدد الجلسات  –سادسا 

على عدد من الجلسات سنويا اعتبارا أذ نجح السوق في تنظيم إمها السوق مؤشر استقرار للتداول يمثل عدد الجلسات التي ينظ

 (2007المركزي عام ) اإليداعو اإللكتروني( بعد استقرار استخدام أنظمة التداول 2010ام )من ع

 (2019 – 2009عدد الجلسات التي عقدت في سوق العراق لألوراق المالية للمدة ): (6جدول)
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–2008)عدد الشركات المدرجة والمتداولة في سوق العراق لألوراق المالية للمدة 
2018)

عدد الشركات المدرجة عدد الشركات المتداولة 

 نسبة التغير )%( عدد الجلسات السنة

2009 139 - 

2007 152 9.3% 

2010 237 55.92% 

2011 232 -2.1% 

2012 230 -0.8% 

2013 231 0.43% 

2014 227 -1.7% 

2011 233 2.6% 

2016 234 0.4% 

2019 239 2.1% 

2019 238 -0.4% 
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 ( . 2019 – 2009عداد الباحثة باالعتماد على بيانات التقارير السنوية لسوق العراق لألوراق المالية للمدة )إالمصدر : من 

اع ن عدد الجلسات التي عقدت في سوق العراق لألوراق المالية تتراوح ما بين االرتفأ( نالحظ 6من خالل جدول رقم )

( جلسة  تداول وبنسبة تغير 39بلغت عدد الجلسات التي عقدت في السوق ) 2009، ففي عام واالنخفاض خالل سنوات الدراسة

بلغت عدد الجلسات التي عقدت  2007، وفي عام ثالث جلسات أسبوعيالجلسات بمعدل ، حيث تم عقد ا %17 2009عن عام 

( جلسة تداول تمت بواسطة 106( جلسة تداول تمت بواسطة التداول اليدوي و)61( جلسة حيث كان منها )152في السوق )

، ارتفعت عدد سوقلية التداول وتفعيلها في الآنتيجة تطور  %9.3، حيث ارتفعت عدد الجلسات بنسبة اإللكترونيالتداول 

 %55.92( جلسة تداول بمعدل خمس جلسات أسبوعيا وبنسبة 237حيث بلغت ) 2010الجلسات التي تم عقدها في السوق عام 

، انخفضت عدد الجلسات التي تم أجل بيئة استثمارية سليمةوفقا النطالق استثمارات جديدة في السوق وإقرار القوانين من 

التقدم وبمعدل خمس جلسات أسبوعيا على الرغم من  %2.1-( جلسة تداول أي بنسبة 232) ىإل 2011عقدها في السوق عام 

، وتذبذبت عدد الجلسات ما بين االرتفاع واالنخفاض في السوق وفقا لعوامل يتعرض لها السوق التقني واإلداري في السوق

( جلسة تداول أي بنسبة 233التي تم عقدها )بلغت عدد الجلسات  2011مؤشرات التداول حتى عام  أثرت إلىوبالتالي يؤدي 

تأثير كبير على له نه لم يكن أال إا العراق نتيجة خفض أسعار النفط زمة االقتصادية التي تعرض لهعلى الرغم من اآل 2.6%

 ، وبلغت %0.4( جلسة تداول أي بنسبة 234حيث بلغت ) 2016، وارتفعت عدد الجلسات عام لتي عقدت في السوقالجلسات ا

والشفافية التي نتيجة الوعي االستثماري لدى المساهمين وعمليات اإلفصاح  %2.1( جلسة تداول أي بنسبة 239) 2019عام 

انخفضت عدد الجلسات التي  2019، وفي عام تى قطاعات االستثمارقبال مستثمرين أجانب لالستثمار في شإيقوم بها السوق و

( 238جة حدوث خلل في عمليات التداول بالنسبة لعدد من الشركات حيث بلغت )عقدت في سوق العراق لألوراق المالية نتي

 وبمعدل خمس جلسات أسبوعيا .  %0.4-جلسة تداول أي بنسبة 

 

 (2019 – 2009عدد الجلسات التي عقدت في سوق العراق لألوراق المالية للمدة ):( 9شكل)
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( ، والموضح فيه عدد الجلسات التي عقدت في سوق العراق 6رقم ) عداد الباحثة باالعتماد على بيانات جدولإالمصدر : من 

 لألوراق المالية .

خالل سنوات الدراسة مما يعني  ن عدد الجلسات في سوق العراق لألوراق المالية متزايدة من سنة ألخرىإ( 9يبين شكل رقم )

 ستمر على مدى السنوات.نشطته المتكافئة التي تولد تزايد مأهذا مؤشر لكفاءة وفعالية السوق ون أ

 (Iraq Stock Exchange Index( )ISXمؤشر األسعار ) –سابعا 

سهم عينة من الشركات أعار يستخدم سوق العراق لألوراق المالية مؤشر قياسي مئوي يعتمد على قياس حركة التغير في أس

وزان جلسة األساس أذ يتم تثبيت إسوق، ( شركة تمثل قطاعات ال39دها )المساهمة التي نقوم بتداول اسهمها بانتظام وعد

، وبعدها مقارنة قيمته في إلى مقارنة قيمته بتلك القيمةيجري بعدها قياس المؤشر في كل جلسة وفقا  %100نها أوقياسها على 

 و االنخفاض في قيمة المؤشر بالنقاط . أبقتها لتعيين عدد نقاط االرتفاع جلسة اليوم بقيمته في الجلسة التي س

 (2019 – 2009( في سوق العراق لألوراق المالية للمدة )ISXمؤشر األسعار ): (9جدول)

 ( . 2019 – 2009عداد الباحثة باالعتماد على بيانات التقارير السنوية لسوق العراق لألوراق المالية للمدة )إالمصدر : من 

ت وفقا حيث شهد العديد من التذبذبا( في سوق العراق لألوراق المالية ISXن مؤشر األسعار )أمن خالل الجدول أعاله نالحظ 

غلق المؤشر أ 2007ا المالية العالمية في ذلك العام، وفي عام شهد المؤشر ارتفاع 2009، ففي عام لألوضاع التي تحيط بالسوق

مة في تكنولوجية الحديثة المستخدوفقا للتقنية ال %72.8( نقطة وبنسبة تغير 100.86ألسعار األسهم المتداولة في السوق عند )

 2010خذ المؤشر عام أحيث  %0.12( نقطة وبنسبة ارتفاع 100.98عند ) 2010غلق المؤشر عام ألية التداول في السوق، وأ

                                                             
 

 

 نسبة التغير )%( (ISXمؤشر األسعار ) السنة

2009 58.36 - 

2007 100.86 72.8% 

2010 100.98 0.12% 

2011 136.03 34.71% 

2012 125.02 -8% 

2013 113.15 -9.49% 

2014 92 -18.6% 

2011 73.567 -26% 

2016 64.48 -11% 

2019 58.54 -10% 

2019 51.12 -12.1% 
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ق لألوراق المالية ، وارتفع مؤشر األسعار في سوق العراركة مساهمة في السوق( ش40سهم )ألقياس حركة التغير في أسعار 

( شركة مساهمة في 40وأيضا احتسب على أساس ) %34.71طة بنسبة ارتفاع ( نق136.03غلق عند  )أحيث  2011عام 

ليغلق عن  2012، وانخفض مؤشر األسعار عام التطور التقني والوظيفي في السوق، حيث كان هذا االرتفاع نتيجة السوق

التداول في السوق  ستحداث أنظمةعلى الرغم من ا 2013، استمر باالنخفاض حتى عام  %8-( نقطة وبنسبة تغير 125.02)

واعتمد في قياس  %9.49-( نقطة وبنسبة انخفاض 113.15غلق عند )أرين باالستثمار ومدى أهميته حيث داراك المستثمإو

اطالق مؤشر  انخفض المؤشر على الرغم من 2013 ، وفي عام( شركة مساهمة في السوق37حركة التغير في أسعار اسهم )

ISX30 ( شركة37الذي يعتمد على ) الشركات الضعيفة من حيث التداول، وأيضا تم خالل  جيدة من حيث المساهمة وتم شطب

واستمر باالنخفاض  %9.49-( وبنسبة 113.15سياسيل حيث بلغ المؤشر )أدراج شركة اتصال جديدة وهي شركة إهذا العام 

طلق أحيث  9/2/2015ارا من حيث تم احتساب المؤشر اعتب %26-( نقطة وبنسبة 73.56) إلىصبح أذ إ 2011حتى عام 

( شركة مساهمة في السوق مما يسبب فارق كبير 39سهم )أإلى باقي السنوات بالتغير في أسعار ( وISX 37عليه مؤشر )

 2019، وفي عام  2011قارنة بعام م %11-( نقطة وبنسبة 64.48) 2016، وسجل المؤشر عام السابقةمقارنة بالسنوات 

( 51.12عند ) 2019غلق مؤشر األسعار في سوق العراق لألوراق المالية عام أو %10-نسبة ( نقطة وب58.54غلق عند )أ

 ، حيث يعود هذا االنخفاض لعوامل اقتصادية تحيط بالسوق ووفقا لألزمة السياسية التي يعاصرها البلد . %12.1-نقطة وبنسبة 

 

 (2019 – 2009للمدة )( في سوق العراق لألوراق المالية ISXمؤشر األسعار ): (9شكل)

( والموضح فيه مؤشر األسعار في سوق العراق لألوراق 9حثة باالعتماد على بيانات جدول رقم )اعداد البإالمصدر : من 

 المالية . 

حيث تم اتخاذ نظام جديد يعتمد  2011من عام  ي السوق انخفض بشكل ملحوظ ابتداءن مؤشر األسعار فإ( 9قم )يبين شكل ر

( شركة ، ونتيجة عدم استقرار األوضاع المحيطة بالبلد مما يؤثر على مؤشر السوق بشكل 39على عدد من الشركات وتبلغ )

 عام . 
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 معدل دوران األسهم –ثامنا 

بار قبل اتخاذ قرار االستثمار باألوراق المالية ويعد معدل دوران األسهم من المؤشرات المهمة التي يأخذها المستثمر بعين االعت

، كما أنه يعتبر أحد مؤشرات المفاضلة ليس فقط فيما بين األسهم المدرجة في سوق ما بل تتعدى ذلك ليشمل المفاضلة فيما بين 

 أثروبالتالي تت ام التداولأيدوران األسهم بشكل مباشر بعدد  ويرتبط معدل، األسواق المالية المختلفة بالنسبة للمستثمرين األجانب

خذ في االعتبار أن ارتفاع هذا المعدل قد يرتبط بارتفاع د التي تتخلل أشهر التداول مع األعياأثر هذا المعدل بإجازات األيت

ويتم احتسابه بقسمة عدد األسهم المتداولة على عدد األسهم المدرجة )رؤوس  .وانخفاض مؤشرات السوق وليس في اتجاه واحد

 موال( . األ

 عدد األسهم المدرجة )رؤوس األموال( ÷ معدل دوران األسهم = عدد األسهم المتداولة 

 (2019 – 2009معدل دوران األسهم في سوق العراق لألوراق المالية للمدة ): (9جدول)

 ( .2019 – 2009عداد الباحثة باالعتماد على بيانات التقارير السنوية لسوق العراق لألوراق المالية للمدة )إالمصدر : من 

، وراق المالية خالل سنوات الدراسة( معدل دوران األوراق المالية في سوق العراق لأل9نالحظ من خالل بيانات جدول رقم )

ن حيث مدى قوة حيث نالحظ تذبذب معدل دوران األسهم خالل السنوات وذلك حسب معدالت الشركات المدرجة في السوق م

( 14بلغ معدل دوران األسهم ) 2007( مرة وفي عام 13.11وران األسهم )بلغ معدل د 2009، ففي عام عملياتها في السوق

في  اإللكترونيدخال نظام التداول إالتداول باألسهم في السوق نتيجة وذلك لكثرة عمليات  %6.7مرة وبنسبة زيادة مقدارها 

-سهم بنسبة انخفض معدل دوران األ 2010في عام ، على لألسهمأالعمليات وبالتالي تحقيق دوران  السوق مما ساعد على زيادة

 2012، شهد عام ادية والسياسية التي تحيط بالسوق( مرة وذلك نتيجة وجود عدد من الظروف االقتص13.79حيث بلغ ) 1.5%

حيث زادت حركة تداوالت  %45.03( مرة وبنسبة ارتفاع بلغت 20ارتفاع ملحوظ جدا على مدى سنوات الدراسة حيث بلغ )

 نسبة التغير % معدل دوران األسهم )مرة( السنة

2009 13.11 - 

2007 14 6.7% 

2010 13.79 -1.5% 

2011 20 45.03% 

2012 17.62 -11.9% 

2013 18.91 7.32% 

2014 13.14 -30.5% 

2011 7.1 -45.9% 

2016 11.1 56.3% 

2019 10.6 -4.5% 

2019 6.9 -34.9% 
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، وتذبذب معدل دوران األسهم للسنوات الالحقة بين الهبوط إلى ارتفاع معدل دوران السوقيدة مما أدى األسهم بصورة ج

 2012واالرتفاع تبعا لظروف سياسية واقتصادية تؤثر على نشاط السوق بصورة عامة حيث انخفض معدل دوران األسهم عام 

السوق مما زاد من حركة األسهم في السوق  إلىجديد  نتيجة دخول قطاع %7.32بنسبة  2013، وارتفع عام  11.9-بنسبة 

 2016، وشهد عام %45.9-بنسبة  2011، وفي عام  %30.5-انخفض بنسبة  2014وارتفاع معدالت تداولها ، وفي عام 

( مرة 6.9) 2019، وبلغ معدل دوران األسهم عام  %56.3( مرة وبنسبة ارتفاع 11.1ارتفاع معدل دوران األسهم حيث بلغ )

 . %34.9-وبنسبة 

 

 (2019 – 2009معدل دوران األسهم في سوق العراق لألوراق المالية للمدة ): (7شكل)

 ( الموضح فيه معدل دوران األسهم في السوق . 9عداد الباحثة باالعتماد على بيانات جدول رقم )إالمصدر : من 

االقتصادية  حد كبير نتيجة األوضاع إلىن معدل دوران األسهم في سوق العراق لألوراق المالية متذبذب أ( 7يوضح شكل )

 .  2011و عام  2013على مستوياته عند عام أالتي تؤثر على السوق، وكان المعدل في 
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 المبحث الثالث

 االستنتاجات

 برزها : ألدراسة لعدد من االستنتاجات ومن توصلت ا

أعطدى مروندة كبيددرة ومعلومدات مختلفددة  اإليددداعكبدديل لنظددام التدداول اليددوي و اإللكتروندين اسدتخدام نظدام التددداول إ (1

للوسطاء سهلت عليهم معرفة العمليات المنفذة وغير المنفذة وإجراء تحليل ألوضاع الشركات المتداولدة أسدهمها بشدكل 

فدي السدوق قدد أسدهم فدي رفدع كفداءة وسدرعة التعامدل بداألوراق أسرع وتحقيق شدفافية وأمدان للمتعداملين والمسدتثمرين 

، األمدر الدذي ( مليدار سدهم932) 2019لماليدة عدام ذ بلغت عدد األسهم المتداولة فدي سدوق العدراق لدألوراق اإ ،المالية

 يحقق المزيد من العدالة والسرعة والسهولة في تنفيذ األوامر. 

الماليدة ارتفعدت بنسدبة كبيدرة بعدد اسدتحداث نظدام التدداول فدي السدوق،  ن مؤشرات التداول في سوق العدراق لدألوراقإ (2

ت فيها مما ساهم برفع أداء سوق العراق لدألوراق الماليدة وزيدادة أثرعلى الرغم من بعض االنخفاضات بسبب عوامل 

 فعاليته ونشاطه .

فرصة الحصول على زيادة عمليات التداول في السوق وتسهيل تنفيذ الصفقات والعقود  إلى اإللكترونيدى التداول أ (3

 ( عقد .71,069) 2019الكبيرة اذ بلغت عدد العقود المنفذة عام 

على  ن األدوات االستثمارية المتعامل بها فـي سـوق العـراق لألوراق المالية محدودة جدا  وتقتصر عمليات التداولإ  (4

اإليداع ، شهادات األوراق المالية األخرى )السندات، يعود ذلك كون السوق لم يتعامل بالمتداولة فقطأسهم الشركات 

 ، الخ( واقتصاره على األسهم فقط .المصرفية

اإللكترونيين شركات الوساطة والوسطاء لمالية من حيث مكاتب االستعالم وقوة البنية التحتية لسوق العراق لألوراق ا (1

تؤدي دوراا كبيراا في تسهيل وصول الخدمات االستثمارية لشرائح المستثمرين واستخدمها بشكل  ، والتيفي السوق

 كفوء .

( 1.09) 2019ذ بلغ معدل الجلسة الواحدة للتداول عام إاإللكتروني هنالك استجابة سريعة الستخدام نظام التداول  (6

  :للجلسة مما يجعل للتداول

ا في تعزيز عاإل (9  مليات التداول في سوق العراق لألوراق المالية .لكتروني دوراا مهما

وذلك من خالل زيادة  اإللكترونيتنامي مؤشر القيمة السوقية لسوق العراق لألوراق المالية بعد تطبيق نظام التداول  (9

  ( مليار دينار عراقي .11350) 2019، حيث بلغ عام اول أسهمه وارتفاع قيمته السوقيةحركة تد
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، ويـستخدم كذلك اء الكلي للسوقدذي يـستخدم في تقييم اآلفي سوق العراق لألوراق المالية والـسعار ن مؤشر األإ (7

( 136.03) 2011ذ بلغ عام إاالنخفاض، وة العامـة لـسوق األوراق المالية، تراوح بين االرتفاع كمقياس للحركـ

 شركة . 39بمقياس ( نقطة 73.56بلغ ) 2011، وفي عام شركة 100ا كان يقيس المؤشر منقطة عند

 التوصيات

 :ول من هذا الفصل فإن الدراسة الحالية توصي بما يأتي نتاجات سابقة الذكر في المبحث األفي ضوء االست

فة لتشغيل ضااإللكترونية وشبكات االتصال باإلتوفير أنظمة أمن وحماية متطورة لحماية ومراقبة أنظمة التداول  (1

االحتياطي وحفظ البيانات بحيث يضمن أمن وسرية المعلومات واستمرارية  نظمة النسخأمنظومة متكاملة ألحدث 

من  اإللكترونيالمحافظة على عمليات التداول  أجل، من ات السوق والمركز في كافة الظروفأعمال وخدم

الية نترنت الخاصة بسوق العراق لألوراق المتي قد تحدث بسبب اختراق شبكات اإلاالختراق والتالعب واالحتيال ال

 العراقي . اإليداعومركز 

تعزيـز أفضـل الممارسـات وتشـجيع التحسـينات في عمليــات اإلفصــاح عــن المعلومــات مــن قبــل الــشركات  (2

  .المدرجــة

ستثمار ، ليتم استقطاب العديد من الشركات األجنبية لالي في سوق العراق لألوراق الماليةتحفيز المناخ االستثمار (3

، فضال عن منح الضمانات المناسبة االستقرار االقتصادي واألمنيمنة تتسم بآطريق توفير بيئة  وذلك عن

 للمستثمرين األجانب وتخفيض الرسوم الجمركية لجذب المزيد من االستثمارات .

لى زيادة تقوية وتمتين استخدام وسائل تكنولوجيا البيانات والمعلومات في سوق العراق لألوراق المالية مما يساعد ع (4

 وتعظيم عمليات التداول في السوق .

ن يتم التعامل بها في سوق العراق لألوراق المالية من السندات وشهادات أأجل تنويع األدوات المالية الحديثة من  (1

 توسع نطاق االستثمارات لكافة الشركات والقطاعات . أجل، من اإليداع

ذ يكون له إالل فترة زمنية مقبلة، خ ان يكون مستمرأتروني يمكن اإللكن اإلجراء الشاسع والسديد أللية التداول إ (6

، وينجم ح الثقة ونشر الثقافة للمستثمرين، وفتح ميادين استثمارية جديدةالواضح بتجنب األخطاء البشرية ومن ثراأل

 عن هذا النشاط المتزايد تحسين متزايد للسيولة وارتفاع تدريجي في كفاءة المعلومات .

ة عالية في تنفيذ عمليات المستمر على تحديث األنظمة الخاصة بتقنية السوق بهدف تقديم خدمات ذات كفاءالحرص  (9

 وق .والمراقبة وأنظمة توزيع بيانات ومعلومات الس اإليداعجراء عمليات التسجيل وإالتداول، و
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للمشاركة في السوق باعتبارها شركات دعوة الشركات الخاصة غير المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية ألقبالها  (9

توفير األموال الالزمة  أجلذ توفر هذه المساهمة إمكانية كبيرة لها من إمة ومدرجة في سوق العراق المالية، مساه

سوق العراق  أنشطةوالسيولة كونه يساهم في النمو المستقبلي لهذه الشركات وفي الوقت نفسه يزيد من فعالية و

  لألوراق المالية .

البحــث عــن طرق بديلة للتــداول فــي سوق العراق لألوراق المالية فــي حــال حــدوث مخــاطر للتــداول  (7

والتي تتمثل فـي التوقفـات المفاجئـة والعطالت التـي يتعـرض لهـا النظـام خـالل العمـل اليومي للسوق  اإللكتروني

  .  وضمان استمرار عمل السوق بشكل طبيعي
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،  91، العدد  17(" ، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ، المجلد 2009 – 2006العراق لألوراق المالية دراسة قياسية للمدة )

  2013العراق ، 

 . 2009،  الضبع ، اشرف ،  "تسوية عمليات البورصة" ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر [26]

 

 

 


