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أنظمة التداول االلكترونية

�أنظمة التداول االلكرتونية
م��ع التزاي��د امل�س��تمر ل��دور و�س��ائل
االت�ص��ال احلديث��ة وت�أثريه��ا الكب�ير
يف املجتمع��ات عل��ى ال�صعيدي��ن
ال�ش��خ�صي واملهن��ي ،كان م��ن
ال��ضروري �أن يظه��ر مفه��وم الت��داول
االلكــــ�تروين .e-trading
كان اله��دف م��ن ا�س��تخدام
الأنظم��ة االلكرتوني��ة خل��ق �س��وق
افرتا�ض��ي Virtual Market
 ،placesيجم��ع ب�ين البائ��ع
وال�ش��اري با�س��تخدام و�س��ائل
االت�ص��ال احلديث��ة مث��ل �ش��بكة
االنرتنت بنقي�ض طريقة التداول
التقليدي��ة ،الت��ي تعتم��د عل��ى
التالق��ي الفيزيائ��ي ب�ين البائ��ع
وال�ش��اري يف قاع��ات الت��داول
و�ضمن مقرات الأ�سواق املالية

علي��ه ف���إن التح��ول �إىل
الت��داول االلك�تروين �أ�صب��ح

�أم��ر بديه��ي ،وب��د�أ ي ُح��ل حم��ل

الت��داول التقلي��دي تدريجي��ا ً

خ�لال العقود الثالث��ة املا�ضية
يف معظ��م الأ�س��واق العاملي��ة

لع��دة �أ�س��باب �أهمه��ا :حتري��ر
التجارة انفتاح الأ�س��واق تقدم

تقني��ة االت�صاالت وزيادة حجم

اال�ستثمار امل�ؤ�س�سي� ،أ�صبحت

ه��ذه الأنظم��ة يف ال�س��نوات

الأخ�يرة ذات وثوقي��ة عالي��ة

وتعم��ل ب�أخط��اء معدوم��ة تقريب��ا.

تعري��ف نظ��ام التداول
االلكرتوين
نظ��ام ات�ص��االت ب�ين �أط��راف
الت��داول ،يب��د�أ بقب��ول ر�س��ائل

املتداول�ين عل��ى �ش��كل �أوام��ر

بي��ع و��شراء ،ويجمعه��ا يف �س��جل
الأوام��ر ،ويبثه��ا يف �صورة عرو�ض

وطلب��ات ،وينفذه��ا يف ظ��ل قواعد
�أولية وا�ضحة ،ثم ينتهي بتن�سيق

ال�صفق��ات املنف��ذة ،بن��ا ًء علي��ه

ميكن تق�س��يم نظام التداول
االلكرتوين �إىل �أربعة �أق�سام:

نظـــ��ام توجيـــــ��ه الأوامـــ��ر :يح��دد م��ن ي ُح��ق ل��ه �إدخ��ال �أم��ر يف النظ��ام
ن��وع الأوام��ر املقبول��ة ،وكيفي��ة جتميع الأوامر يف �س��جل الأوامر املقيدة �أو
�س��جل �أوام��ر االخت�صار ،ث��م �إعدادها ملرحل��ة التنفيذ.

نظ��ام املعلوم��ات :و�ض��ع العرو���ض والطلب��ات و�أ�س��عار ال�صفقات ال�س��ابقة
وكمياته��ا  ،ع��ادة يت��م عر���ض �س��جل الأوام��ر للمتداول�ين يف �صورة عرو���ض مرتبة
تنازلي�ا ً وطلب��ات مرتب��ة ت�صاعدي�ا ً ،تختل��ف �أنظم��ة الت��داول فيم��ا بينه��ا م��ن حيث
حج��م املعلوم��ات الت��ي ت�س��مح للمتداولني باالطالع عليها ،و��سرعة ن��شرها.

نظ��ام تنفي��ذ الأوام��ر :عب��ارة عن الآلية التي يتم فيه��ا حتويل الأوامر
�إىل �صفق��ات ،والقواع��د الت��ي حتك��م �أولوي��ة التنفي��ذ ،غالب�ا ً م��ا يطلب
كبار امل�س��تثمرين �آلية خا�ص��ة لتنفيذ �أوامرهم.

مرحل��ة الت�س��وية ونق��ل امللكي��ة :بعد مرحلة التنفيذ مبا��شر ًة وميكن
�أن تك��ون الت�س��وية �آني��ة فيك��ون وقت التنفيذ هو وق��ت نقل امللكية،

ق��د ت�أخذ وقتا ً �أطول.

• �إتاح��ة الفر�ص��ة للم�س��تثمر

•	�إم��داد العمي��ل ببيان��ات ال�س��وق

ملراقب��ة تنفيذ تعامالته ومتابعة

حلظيا ً.

ا�س��تثماراته يف �أي وق��ت.

• ت�س��هيل عملي��ة نق��ل االوام��ر
م��ن العمي��ل لل�سم�س��ار وتف��ادي
الأخط��اء امل�صحوب��ة به��ا م��ن ع��دم
و�ض��وح البيانات �أو تزييف توقيع
امل�س��تثمرين و��سرقة اال�س��هم.

مزايا نظام
التداول
الإلكرتوين

• ت�س��هيل عملي��ة الت��داول وتقلي��ل
االعتماد على الو�س��طاء.

• اال�س��تفادة م��ن ر�س��وم ال�سم��سرة
املخف�ض��ة املفرو�ض��ة عل��ى هذا
الن��وع من التداول.

�أ�شهر �أنظمة
التداول االلكرتونية
• :Cats /computer assisted trading system

م��ن �أ�ش��هر و�أق��دم �أنظم��ة الت��داول االلك�تروين ،تعمل به
بور�صة تورنتو الكندية منذ عام .1977

•  :Cac /Cotation Assistée en Continuمت

�إطالق��ه ع��ام  1987ليق��وم ب�أعم��ال الت��داول االلك�تروين

يف بور�صة باري�س.

ُيع��د نظ��ام ت��داول الأ�س��هم يف ال�س��وق ال�س��عودية م��ن �أق��دم �أنظم��ة الت��داول
االلك�تروين يف الع��امل العرب��ي ،حي��ث ب��د�أ العم��ل ب��ه يف بداي��ة ع��ام  ،1990يح��ل
ا�س��م النظام االلكرتوين ملعلومات الأ�س��هم �أو اخت�صاراً  ،ESISمت ا�س��تبداله
بنظ��ام جدي��د با�س��م تداول.

�أخ�يراً بالرغ��م �أن الت��داول الإلك�تروين يجعل اال�س��تثمار يف �س��وق االوراق املالية �أكرث

�س��هولة و�أق��ل تكلف��ة ،لك��ن من ناحية �أخرى ف�إن املحلل�ين يو�ضحون ارتباط التداول

الإلكرتوين مبجموعة من املخاطر ،لذلك على امل�ستثمرين الذين يرغبون يف التداول

الإلكرتوين �أن يراعوا ما يلي:

1
2
3

التـــ���أين يف اتخــــ��اذ
القرارات اال�س��تثمارية.
االنتب��اه والرتكي��ز �أثن��اء
�إدخال الأوامر.
مراع��اة تدف��ق الأوام��ر
عند �إدخال الأ�سعار.

الت�أكــ��د م��ن دقــ��ة
وتوقي��ت البيان��ات.
�إدراك م�شـــــــ��اكل
التكنولوجي��ا احلديثة.
توخ��ي احلـــ��ذر عنــ��د
اختي��ار ال�سم�س��ار.
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