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 الملخص.                                             

على سيـاسة توزيع األربـاح فى المصـارف التجـارية العامـلة فى  انونيةقاثر التشريعات التنـاولت الدراسـة 
يـاسة توزيع على س تشريعات القانونيةالسـودان ، وتمثـلت مشكلة الدراسـة فى مـدى قيـاس ومعـرفة اثـر هذه ال

المصـرفى  اءباألدالمصـارف السـودانية والمتغيـرات التى تتفـاعل مع الظروف المحيطـة فى االربـاح المتبعـة 
يـدة من المستف واألطراف،وتنبـع أهميـة البحـث من اهميـة قـرار أو سيـاسة توزيع االربـاح على المسـاهمين 

فى تقييـم االداء المؤسسى ،وهـدفت الدراسـة الى معـرفة وتوضيـح اثر  مخرجـات النظـام والتى تعتـمد عليـها
على قـرارات سيـاسة توزيـع االربـاح والتعـرف على مدى التبـاين فى سيـاسات توزيع  التشريعات القانونية

يد محاور داالربـاح المطبقـة فى المصـارف التجـارية فى السـودان ، واتبعـت الدراسة المنهـج االستنباطى لتح
البحث ووضـع الفرضيـات والمنهـج االستقرائي لالستفـادة من الكتب والمراجـع والمنشـورات والمنهـج الوصفي 
التحليلي من خالل إعداد استـبانة وتوزيعـها على مجتمـع الدراسـة ، وتوصـلت الدراسـة الى عدد من النتـائج 
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لمتغيـرات الدراسة على قرارات سيـاسة توزيـع األرباح المطبقة  هـامه ذات داللة احصـائية تأثيراتأهمـها وجـود 
 ريعاتبين التش طرديهنتـائج االنحدار الخطى وجـود عالقة  وأظهرت السودانفي المصارف التجـارية فى 

وخلصت الدراسـة الى مجمـوعة من التوصـيات اهمـها على ادارة المصـارف  ،وسياسة توزيع األرباح القـانونية
ما المـؤثرة عنـد اتخـاذ قـرار توزيـع األرباح، ك قوانين والتشريعات القانونيةالتجارية ضـرورة مـراعاة تلك ال

رات المـالية شأوصت الدراسة المساهمين بضـرورة اتبـاع أسلوب علمي يعتمـد على األساليب اإلحصائية والمؤ 
الختيـار المؤسسات المالية التي يـرغب المساهم االستثمار فيها، ضرورة ان تتبنى البنـوك سيـاسة واضحة 

 ومكتـوبة لتوزيعات االرباح معتمـدة على التحليل المستمر لمحددات هذه السياسة داخـل كل بنك. 
 .المصارف التجارية –رباح سياسة توزيع ال  –الكلمات المفتاحية : التشريعات القانونية 

Abstract 
The study dealt with the factors affecting the dividend distribution policy in the 

commercial banks operating in Sudan ,the study aims to find out and clarify the 

impact of these different factors on the decisions of the policy of dividend 

distribution and to identify the extent of variation in policy ,the study followed the 

deductive approach to determine the axes of research and the development of 

hypotheses and the inductive method to benefit from books , references 

publication and descriptive analytical method through the preparation, of a 

questionnaire and distribution to the study population ,the study on the decisions 

of the dividend policy followed by the Sudanese bank s and showed the results 

of simple linear regression a direct relationship to both the liquidity rate of the 

size of the company and the ability to finance and borrow and legal legislation, 

the study concluded with a set of recommendation , the most important  of which 
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is the management commercial banks , the dividends are written based on 

continuous analysis of the determinants of this policy within each  bank.                                                                 

Keywords: Legal legislation - the policy of distributing profits - 

commercial banks.                                                                          

 .والدراســـات الســـابقة : اإلطــار المنهجي المحور الول
  المقـــدمــة :

تعد المصارف التجارية مؤسسات مالية تقوم بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو ألجال محددة   
التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية ودعم وتزاول عمليات 

االقتصاد الوطني ، وتولف الودائع المصدر الرئيسي ألموال المصرف التجاري ألنها اهم 
مصدر لألموال فيه ،كما يعد التوفيق بين توفير السيولة ، وتحقيق الربحية ، وضمان األمان 

دارات المصارف التجارية ويعود ذلك إلى األثر الكبير لهذه من اكثر الموضوعات أهمية لدى إ
العوامل على تشكيل السياسات الخاصة باألنشطة الرئيسية التى تمارسها المصارف التجارية 
والتى تتمثل فى قبول الودائع ومنح القروض والتسهيالت االئتمانية المختلفة والدخول فى 

 مجاالت استثمارية مختلفة.
تحوالت الجارية عالميا تضع المصارف التجارية أمام تحديات صعبة تجعلها السيما أن ال

مطالبة بوضع استراتيجيات فعالة ومالئمة لتجاوز هذه التحديات والمتالك القدرة على التماشي 
ورغم ضخامة التحديات التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي  والتحديثمع متطلبات التطوير 

العالمي ، فان المصارف السودانية يمكن أن تدخل هذه الثورة المصرفية الجديدة المتنامية 
باستمرار ،وال سيما أن هناك تجارب رائدة يمكن لمصارفنا تقليدها واالستعانة بها اضف الى 
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المصرفي السوداني والذى يكبر عاما بعد عام في ضوء ذلك الدور الملقى على عاتق القطاع 
 التطورات االقتصادية التي يشهدها العالم .

 مشكـلة البحــث : 
يتعرض القطاع المصرفي في ظل التغيرات المستمرة فى البيئة االقتصادية الى العديد من   

المخاطر التى تؤثر فى أنشطته المختلفة من إقراض واستثمار وغير ذلك وهنالك بعض العوامل 
التى يمكن ان تؤثر فى أنشطة المصارف وبالتالى يمكن أن تحد من ربحيتها كالتشريعات 

روف االقتصادية والسياسية ومعدالت السيولة ،ومعدالت النمو والقدرة على القانونية والظ
 : تىاالالرئيسى التساؤل  لذا تحاول الدراسة االجابة على  ،االقتراض والتمويل وغيرها

باح فى  سياسة توزيع األر  والتشريعات القانونية  هل هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين -
 المصارف التجارية العاملة في السودان ؟

 :دراســة أهمية ال
 )أ( الهمية العلمية : 
 التعرف على المفاهيم العلميـة لألرباح وسياسة توزيع األرباح في القطاع المصرفي. -
 بيان العــوامل المؤثرة على سياسة توزيع األرباح فى المصارف التجارية. -
 توضيح العالقة بين التشريعات القانونية وسياسة توزيع األرباح فى المصارف التجارية. -
 )ب( الهميـة العمليـة : 
يعتبر قرار توزيع األرباح على المساهمين واألطراف المستفيدة من مخرجات النظام  و التي  -

 تعتمد عليها في تقييم األداء المؤسسي .
ا ظروف المحيطة  بأدائها و التغلب علي الصعوبات التي تواجههتبصير اإلدارة المصرفية بال -

بما يمكنها من تقديم خدماتها و تطوير برامجها بصوره أكثر فاعلية بما يحقق استقرارها و 
  .يعظم المنفعة المرجوة منها
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في ظل منافسة المصارف التجارية في السودان الستجالب اكبر حجم من الودائع مع  -
على  العلإلطقدم لهم الفائدة تس الدراسةأن  انوزيع عائد اكبر يرى الباحثسياسة تباين ت

الجوانب االيجابية والسلبية الستخدام افضل السياسات فى توزيع األرباح من خالل نتائج 
 .دراسةال

 : دراســــةفرضيـــات ال
إحصائية بين التشريعات القانونية وسياسة توزيع األرباح المطبقة  داللة توجد عالقة ذات -    

 في المصارف العاملة في السودان 
: دراســــةأهـداف ال  

التعرف على االطار النظرى للعوامل المؤثرة على سياسة توزيع االرباح فى المصارف  -    
 التجارية فى السودان.

تجارية سياسة توزيع األرباح فى المصارف ال و القانونيةتوضيح العالقة بين التشريعات  -    
  فى السودان.

 منهج الدراســة :
لى سياسة ع أثر التشريعات القانونيةالوصفى التحليلى لدراسة ووصف الباحثان المنهج اتبعـت 

 السودانية. توزيع المصارف التجارية
 :مصادر جمع البيانات 

  . والمالحظةالشخصية  تالمقابال و ( االستبيان) تتمثل فى :البيانات الولية  -
الكتب والمراجع والدوريات والمجالت والتقارير الدورية والمنشورات  : البيانات الثانوية  -

 الرسمية .
 حــدود الدراســـة :

  م.2022اجريت الدراسة خالل العام  : الحدود الزمانية
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 .مصرف المزارع التجارى  : مكانيةالحدود ال
 : الدراســـات السـابقة

تمثلت مشكلة الدراسة في قياس وتحديد اثر سياسة توزيع  م : 1995دراسة محمد السيد  -1
األرباح على القيمة السوقية السهم الشركات المساهمة العامة فى السوق المالي السعودي ، 
وهدفت الدراسة الى تحديد األثر ومتغيرات سياسة توزيع على سعر السهم فى سوق األوراق 

الدراسة على عدة فروض أهمها انه توجد عالقة  المالية بالمملكة العربية السعودية ، وبنيت
ذات داللة إحصائية بين سعر وقيم تداول السهم السوقي من جهة ونصيبه من األرباح الموزعة 
من جهة أخرى ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن معدل العائد على السهم 

آلسهم  لقوية في تحديد القيمة السوقيةيمثل احد متغيرات سياسات توزيع األرباح ذات العالقة ا
الشركات وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ابرزها ضرورة أن تقوم الشركات بإعداد تقارير 

 دورية غن المركز المالي ونتائجه على فترات زمنية قصيرة .
تمثلت مشكلة الدراسة فى أن هنالك مجموعة من المحددات  : م 1998دراسة نادية مكاوى  -2
لتي تؤثر على سياسة توزيع األرباح فى البنوك المصرية وتأثر أسعار أسهمها فى السوق ا

المالي ، وهدفت الدراسة الى توضيح المحددات التى تؤثر سياسة توزيع األرباح ودورها فى 
الفاعل في استقطاب األموال ، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن هناك محددات 

باح فى البنوك المسجلة في بورصة األوراق المالية،مخصصات لسياسة توزيع األر 
القروض،معدل دخل التشغيل ، وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات ابرزها ضرورة أن تتبنى 
البنوك سياسة واضحة ومكتوبة لتوزيعات األرباح معتمدة على التحليل المستمر لمحددات هذه 

  السياسة داخل كل بنك. 
تمثلت مشكلة الدراسة فى أن معظم المصارف تعانى :  م  2000دراسة على محمد  -3   

من ضعف الموارد واإليرادات واإلدارة الرشيدة مما يجعل المنافسة بين المصارف تكاد تكون 



 

7 

معدومة ، وهدفت الدراسة الى توضيح أهمية سياسة توزيع األرباح ودورها فى الفاعل في 
مهور مما يزيد من قوة المصرف وتجعله قادر على المنافسة وتحقيق استقطاب األموال من الج

أهدافه ، وبنيت الدراسة على عدة فروض أهمها االلتزام بتوزيع أرباح ثابته يؤدى الى جذب 
أصحاب األموال واالستثمار ، توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها ضعف رؤوس أموال 

ات وطلبات العمالء ، وخلصت الدراسة إلى عدد المصارف جعلها غير قادرة على تلبية رغب
من التوصيات كان ابرزها االلتزام بتوزيع أرباح نقدية سنوية يؤدى إلى تشجيع مكتتبى اسهم 

 جدد لزيادة رأس المال .
تمثلت مشكلة الدراسة فى وجود نقاط ضعف لدى  : 2002 . دراسة صيام وخربوشى4   

دراسة لق بالربحية ومواجهة التحديات المستقبلية ، وهدفت الالمصارف التجارية األردنية فيما يتع
( 2000 -1991الى تحديد العوامل المؤثرة ربحية البنوك التجارية األردنية خالل الفترة من )

من خالل عينة الدراسة المكونة من كافة البنوك التجارية األردنية المدرجة فى بورصة األوراق 
وأظهرت الدراسة عدة نتائج أهمها وجود عالقة طرديه ذات داللة المالية )سوق عمان المالى ( 

احصائية بين ربحية البنوك وكل من )حقوق الملكية الدعاية واإلعالن ، نسبة المديونية 
السيــــولة  النقـــدية والفوائض النقـــدية ( من جهــــة اخـــرى ، وخلصت الدراسة الى عدة توصيات 

جارية األردنية ضرورة مراعاة هذه العوامل والمتغيرات عند رسم ابرزها على المصارف الت
 السياسات االستثمارية.

ويرى الباحثان اختالف الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث زمن إعدادها وطرق  
مما أدى الختالف النتائج ، والفجوة البحثية هنا هو اختالف مجال  دراسةوأساليب ومنهجيات ال

عقاد الدراسة والطرق واألساليب البحثية مع األسلوب المستخدم في الدراسة الحالية وزمن ان
والتي تقوم على المنهج الوصفي التحليلي من خالل إعداد استبانه تحتوى على مجموعة أسئلة 

 تطرح على أفراد العينة المختارة والتي تخدم الدراسة .
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 : والرباحالطار النظرى للربحية 
 : ساسية لرأرباح وأهميتها لدإدار المفاهيم ال

يعتبر تحقيق األرباح وتعظيمها احد األهداف األساسية أن لم يكن الهدف االساسى الذي 
تسعى اليه المصارف التجارية ،إذ أن مثل هذه األرباح ، تمكنها من المحافظة على استمراريتها 

يد من وتعزيز مالءمتها وسيولتها،مما يز وبقائها وتدعيم مركزها المالي ، وزيادة حقوق ملكيتها 
قدرتها على مواجهة األخطار وااللتزامات التي تواجهها ، وذلك خالفا للخسائر التي تؤدى إلى 
تردى أوضاع المصارف المالية وتأكل حقوق ملكيتها وتعرضها للعسر المالي والتعثر مما قد 

 يفضى إلى تصفيتها.
لتجارية تقييده اعتبارات عديدة ،فاالحتفاظ بقدر كاف غير أن تعظيم األرباح في المصارف ا

من السيــولة ، والسعي نحـو االستخــدام اآلمن لألموال ، وضـمان حقــوق المــودعين ، وتجنب 
 :1994)عبدالحليم ،العديد من المخاطر تحد من قدره المصرف التجاري على تعظيم األرباح 

21) 
بين األرباح التي تحققها المشروعات واالستثمارات التي وتعتبر الربحية عبارة عن العالقة  

ساهمت في تحقيقها، هدفـا تتطلع لتحقيقه إدارات المصارف ، لكونه مقيـاس للحكم على 
كفاءتها،وفاعليتها فى استخدامها لمواردها ، فهى تمثل صافى نتائج عدد كبير من السياسات 

  (.1998:276)سويلم ، ة المصرف التجاري والقرارات ، وبالتالي تعتبر مؤشرا ألداء إدار 
 :مفهوم الربح في الفقه واللغة 

 المفهوم اللغوي للـربح :
أن للربح ألفاظ مترادفة هي الزيادة والفضل والنماء والكسب ، وبالنظر الى معنى الربح فى  

المعاجم اللغوية نجد أنها فسرته بمفهوم ضيق و/او واسع ، فى حين جانب بعضها الصواب 
 .(27: 2013)عبدالحليم ،فى إعطاء مفهوم لغوى سليم للربح 
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 المفهوم الفقهي للـربح :
لفقهاء وبهذا اليختلف مفهوم الربح عند ا ،هو )الزيادة المستفادة نتيجة االتجار(الربح اصطالحا 

 (.167: 2002) السمانى ،عن بوجه عام عن مفهومه اللغوي 
 المفهـوم المالي للربح :-1 
مفهوم الربح في علم اإلدارة المالية بأنه ذلك الربح الذي ال يقل مستواه عن مستوى األرباح  

ها في المشاريع المماثلة والتي تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر ولتحقيق هذا التي يتم تحقيق
الربح البد لإلدارة المالية أن تحصل على األموال بأقل ما يمكن من التكاليف والمخاطر 
واستثمار هذه األموال بطريقة تمكن من عوائد مرضية ال يقل مستواها عما يستطيع أصحاب 

تثمار أموالهم فى مشاريع أخرى تتعرض لنفس الدرجة من المخاطر األسهم فيها تحصيله من اس
.  
 المفهوم المحاسبي للربح :-2
هو عبارة عن زيادة اإليرادات الكلية على التكاليف الكلية خالل مدة معينة ،اى انه الفرق   

 (.67:  2011)نجاة ،بين قيمة المتحققة وبين كلفتها 
 المفهوم القتصادي للربح :-3

ما من الناحية االقتصادية فيمكن تعريف الربح بأنه )عبارة عن الزيادة في الثروة والتي أ    
تتضمن زيادة اإليرادات المتحققة عن تكاليفها مضاف إليها تكاليف الفرص البديلة ويعبر عن 

)التكاليف الظاهرة والتكاليف الضمنية( وهذا يعنى  زيادة اإليرادات الكلية على التكاليف الكلية
أن الربح االقتصادي اقل من الربح المحاسبي بسبب وجود التكاليف الضمنية فى اجمالى 

 (.www.mng.doc2)التكاليف 
 ربحية المصرف التجارى مفهوم  ثانيا :
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كل من الثقة لتعد ربحية المصرف التجاري أمرا ضروريا لبقائه واستمراره ، وهو مصدر   
المودعين والمقرضين الدائنين للمصرف ،وهو أيضا الهدف الذي تصبو إليه إدارة المصرف 
ألنه مؤشر مهم لقياس كفاءتها في استخدام الموارد الموجودة لديها ،وهو موضع اهتمام الجهات 

ق يالرقابية لما تعكسه من نجاح للمصرف وقدرته على تحسين كفاية رأس ماله ،هذا وان تحق
المصرف التجاري للربحية يحفز رجال األعمال والمالك على تأسيس المنظمة المصرفية، 
وتحمل المخاطر ووضع رؤؤس األموال فيها ،كما أن الربحية تسمح بالتطوير والتوسع في 
الخدمات المصرفية ، وهى كذلك مؤشر ألداء المصرف التجاري فهي تمثل صافى نتائج عدد 

 (.1993:90،)سويلمقرارات التي تتخذها إدارة المصرف التجاري.كبير من السياسات وال
 تعــاريف الربحية : -2
تعنى الربحية سعى المصرف التجاري لتحقيق زيادة ثروة مالكيه عن طريق تحقيق أرباح  

مالئمة ال تقل عن تلك التي تحققها المشاريع األخرى، وتوزيعها عليهم بعد االحتفاظ بجزء 
ياطيات إجبارية واختيارية ومخصصات متنوعة وأرباح غير معدة للتوزيع منها على شكل احت

وحتى يتمكن المصرف من تحقيق هذه األرباح عليه أن يوظف األموال التي حصل عليها من 
  (.http:// iseg.com)مصادر مختلفة وتخفيض نفقاته وزيادة إيراداته 

 
 

 أهمية الربـاح إلدار  المصـرف :
تعتبر المصارف التجارية كأي منشأة اقتصادية تسعى إلى تحقيق أقصى ربح ممكن وهذا  

الربح يتمثل في زيادة اإليرادات عن التكاليف أو بعبارة أخرى زيادة في جانب األصول عن 
الخصوم ، ويتكون الجانب األكبر من مصروفات المصرف من تكاليف ثابتة تتمثل في العائد 

يعنى وفقا لفكرة الرفع المالي أن أرباح تلك المصارف أكثر بالتغير في على الودائع ،وهذا 
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إيراداتها وذلك بالمقارنة مع منشآت األعمال األخرى ، ولذلك يقال بان المصارف التجارية تعد 
أكثر منشات األعمال تعرضا ألثار الرفع المالي ، فإذا زادت إيرادات المصرف بنسبة معينة 

سبة اكبر والعكس ، إذا انخفضت اإليرادات بنسبة معينة انخفضت تزيد أرباح المصرف بن
األرباح بنسبة اكبر ،بل قد تتحول أرباح المصرف إلى خسائر قد تؤدى لإلفالس وهذا يقتضى 

 من إدارة المصرف ضرورة السعي لزيادة اإليرادات وتجنب حدوث انخفاض فيها.
ى وق المصرفية ، نجد ان الربح الكلوبتحليل قائمة الدخل الى مصرف تجارى يعمل في الس 

للمصرف يساوى إيرادات العمليات المصرفية ناقصا مصروفات تلك العمليات ، وتتحقق 
اإليرادات اإلجمالية للمصرف بشكل رئيسي من الفوائد الدائنة نتيجة لعمليات اإلقراض 

لمختلفة ة اواالستثمار التي يقوم بها المصرف وخصم الكمبياالت وعائد الخدمات المصرفي
كالعموالت واألتعاب ، باإلضافة إلى األرباح الرأسمالية التي قد تنتج نتيجة الرتفاع القيمة 
السوقية لبعض أصوله ،أما نفقات المصرف تتمثل في مصروفاته اإلدارية كالمرتبات واألجور 

التي يدفعها  ةومكافآت العاملين والمصروفات التشغيلية والجارية للعمل المصرفي والفوائد المدين
ألصحاب الودائع والمقرضين للمصرف ، مع األخذ في االعتبار الخسائر الرأسمالية التى 
تلحق بالمصرف نتيجة النخفاض القيمة السوقية لبعض أصوله أو االهالكات التي تلحق 

 باألصول الثابتة والقروض أو فوائدها التي يعجز المصرف فى استردادها.
ها الربح فى يكون هدف الربح بالنسبة للمؤسسات المالية الى غالبا ما أهمية انيستنتج الباحث

 المقام االول والهدف االساسى من تكوين رأس المال .
ضرورة اهتمام ادارات المؤسسات المالية والمصارف بريط وقراءة المؤشرات  انويرى الباحث

زات تعد من محف ىوالتاالفضل  االستثماراتالربحية باالستخدامات االمثل للموارد وخيار 
 المستثمرين والمالك والمساهمين فى المؤسسات المالية .

العوامل المؤثر  فى سياسة توزيع الرباح في المصارف التجاريةالمحور الثانى :   
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تعتبر سياسة توزيع االرباح الطريقة التى تتبعها المؤسسة المصرفية فى عملية توزيع االرباح  
على كل من المالك وحملة االسهم أو المودعين أو المستثمرين أو أصحاب الودائع االستثمارية 

كل طرف حصته من األرباح مع مراعاة احكام الشريعة االسالمية فى سياسة  يأخذبحيث 
رباح بين هذه االطراف ،وهنالك عدة عوامل تؤثر على عملية اتخاذ قرار توزيع توزيع اال

األرباح أو استبقائها كأرباح محتجزة ويجب االخذ بعين االعتبار هذه العوامل عند وضع سياسة 
 التوزيع األكثر مالئمة للمؤسسة المصرفية .

 رغبات المساهمين : -1
 باح تلبى احتياجات ورغبات الجميع وذلك بسببقد يكون من الصعب اتباع سياسة توزيع أر 

تضارب المصالح بينهم واختالف طرق تفكير كل شخص ويعود هذا االختالف الى عدد من 
 (.2008:265)هاشم ،العوامل منها 

 السيطر  : -2
بعض المؤسسات تتوسع فقط باالعتماد على مصدر واحد فقط من مصادر التمويل الداخلى 

المحتجزة حيث الحصول على األموال عن طريق اصدار مزيد من األسهم العادية وهو األرباح 
لتمويل المخططات التوسعية سوف يؤدى الى اضعاف سيطرة المساهمين الحاليين فى الشركة 
، وبالتالى الطريقة األسلم للتمويل هى االرباح المحتجزة ،بمعنى أن االرباح الموزعة تكون 

 نسبتها قليلة .
 أو عائد الفرص الستثمارية المتاحة أمام المؤسسة : ربحية -3

اذا لم تكن المؤسسة ترغب فى استثمار أرباحها فى شراء استثمارات أو زيادة أصولها المتداولة 
أو أنها ال ترغب فى استهالك ديونها ،فانه يمكن توزيع هذه االرباح نقدا ،ومن ناحية اخرى 

ا ية مربحة ،فانه يمكن استخدام هذه االرباح فى تمويلهاذا ماتوفر لدى المؤسسة فرصة استثمار 
. 
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ولهذا ينصح باستثمار األرباح الحالية فى أصول أكثر سيولة )االوراق المالية المتداولة فى 
السوق المالى (وهذا يعنى امكانية الحصول على هذه األموال وتوجيهها فى الوقت المناسب 

 (.13: 2012)الزهاوى ،الى االستثمارات أو الفرص االستثمارية المربحة 

 ونية :القواعد والقيود القان -4
صة للتوزيع تزيد المبالغ المخص تقوم المؤسسات التشريعية بوضع قيود على المؤسسة بحيث ال

على حملة األسهم مجموع أرباح السنة واألرباح المحتجزة ،ولكن القانون يسمح بالمقابل أن 
 تكون توزيعات األرباح أكبر من أرباح السنة لوحدها .

المؤسسة أو مطلوبات مستحقة أو تتعرض لمشاكل مالية أما اذا كان هناك أى التزامات على 
قد تقودها الى االفالس ،فان الكثير من التشريعات القانونية فى معظم دول العالم تمنع مثل 

 (.14: 2012)الزهاوى ،هذه المؤسسات من اجراء توزيعات نقدية لألرباح 

 الحاجة الى التوسع :-5
الزمة بحشد امكانياتها المالية وتوفير الموارد واألموال الفى حال التوسع تستلزم الشركة بالقيام 

لذلك التوسع حيث أن االعتماد على مصادر تمويل داخلى قد يكون أفضل من اللجوء الى 
يدعو المؤسسات المالية الى قيامها باحتجاز األرباح بدال من  مصادر تمويل خارجية وهذا ما

 توزيعها .
توفير  بإمكانو توزيع األرباح كثيرا بمدى توفر النمو والتوسع  وفى الواقع العملى تتأثر سياسة

األموال لذلك وقد أدت هذه الحقيقة الى تطوير سياسة توزيع األرباح المتبقية والتى تنص على 
أن المؤسسة المالية ينبغى أن تتبع الخطوات االتية عندما تقرر مقدار األرباح التى سيتم 

 . (2008:219)هاشم ، توزيعها كمقسوم أرباح دورى :
 تحديد موازنة رأس المال السنوى.-أ

 تحديد رأس المال المطلوب لتمويل تلك الموازنة.-ب
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توزيع األرباح فقط فى حالة توافر األرباح أكبر من المطلوب لدعم موازنة رأس المال -ج
 المثلى.

 وضـع السيـولة : -6
لحكم من قرارات توزيع األرباح ،حيث أن اتعد السيولة للمؤسسة المالية أمرا أساسيا فى الكثير 

لشركة يتوقف على مجرد تحقيق ا على مقدرة المؤسسة على اجراء توزيعات نقدية للمساهمين ال
م من ات عالية بالرغيلألرباح اذ من الممكن ان تكون الشركة ذات ربحية عالية وتملك احتياط

 النقدية خاصة اذا كانت ذلك قد ال يكون لديها السيولة الالزمة لتوزيع األرباح
كون من ي تعتمد على البيع االجل أو يتم استخدام السيولة لسداد القروض والتوسع حيث ال 

 (.1990:117)جماد والشريف ،الحكمة توزيع أرباح فى هذه الحالة 
فقد تكون المؤسسة رابحة بالفعل وحققت أرباح وفيرة خالل السنوات السابقة ولكن نظرا 

األرباح فى العمليات التوسعية فانه اليوجد السيولة الكافية لدى المؤسسة لتوزيع الستعمال هذه 
 أرباح عالية على المساهمين .

 اح :ــــدل الربـــمع -7
ة توزيع على سياس التأثيران معرفة حجم األرباح واتجاهها فى المستقبل هو جانب هام فى 

األرباح ، ومن المالحظ أن ثبات معدل ربح الشركة نسبيا يشجع على أن توزع نسبة مرتفعة 
تستطيع أن تتنبأ بأرباحها المستقبلية ،أما اذا كان معدل الربح غير مستقر عند ذلك ال  ألنها

حالية من ليمكن التنبؤ به فان ذلك يشجع المؤسسة على أن تحتفظ بجزء كبير من أرباحها ا
  .(2008:22)هاشم ،أجل االحتفاظ بمستوى معين للتوزيع فى حالة انخفاض األرباح 

ح ان هنالك عوامل كثيرة تؤثر على سياسة توزيع االربا انمما سبق يمكن ان يستنتج الباحث   
رف المصا بأنشطةخارجية والتى تحيط  وأخرى فى المصارف التجارية منها عوامل داخلية 

 ويمكن ان تحد من ربحيتها .
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ويرى الباحث على ادارة مجالس المصارف او المؤسسات المالية دراسة هذه العوامل وتحليلها 
على  لتأثيرلعلى حسب االهمية النسبية  التأثيرقبل اتخاذ قرار توزيع االرباح وتختلف درجة 

 سياسة توزيع االرباح فى المصارف.
 : فى المصارفوالنظريات المتعلقة بها ت توزيع الرباح سياساالمحور الثالث : 

يعتبر تحقيق االرباح وتعظيمها احد االهداف االساسية ان لم يكن الهدف االساسى الذى 
تسعى اليه المصارف التجارية ،اذ ان مثل هذه االرباح ، تمكنها من المحافظة على استمراريتها 

حقوق ملكيهتا ، وتعزيز مالءمتها وسيولتها،مما يزيد وبقائها وتدعيم مركزها المالى ، وزيادة 
من قدرتها على مواجهة االخطار وااللتزامات التى تواجهها ، وذلك خالفا للخسائر التى تؤدى 
الى تردى اوضاع المصارف المالية وتأكل حقوق ملكيتها وتعرضها للعسر المالى والتعثر مما 

 قد يفضى الى تصفيتها.
قدر كاف ،فاالحتفاظ ب عديدةاح فى المصارف التجارية تقييده اعتبارات غير ان تعظيم االرب

، وضمان حقوق المودعين ، وتجنب  لألموالمن السيولة، والسعى نحو االستخدام االمن 
ن )عبدالحليم محسالعديد من المخاطر تحد من قدره المصرف التجارى على تعظيم االرباح 

،1994:21.) 
تشكل  نهاألوتشكل سياسة توزيع االرباح مشكلة جدلية فى االدارة المالية، وتعتبر ذات اهميه  

عامل مؤثر الستثمار البنك من خالل قدرتها على تقليل المصادر الداخلية وزيادة الحاجه الى 
،فى حين ان معظم المساهمين يرغبون سياسة االرباح  الخارجيةالتمويل من خالل المصادر 

تشكل دخل ثابت من وجهة نظرهم ،وتمثل توزيعات االرباح النقدية  ألنهاية الموزعة النقد
الموزعة النقدية مصدرا من مصادر النقدية الموزعة يستطيع المساهمون والمستثمرون تقييم 
سعر السهم السوقى ومن ثم اتخاذ القرارات االستثمارية المستقبلية ،الى جانب ان االرباح 

 تعبر عن سياسة البنك فى طبيعة التمويل التى يختارها ويحددها . النقدية الموزعة
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 مفهـوم سياسة توزيـع الربـاح :  
تتضمن سياسة توزيع االرباح اتخاذ القرار بتوزيع االرباح او احتجازها بغرض اعادة استثمارها   

ين وعلى ر على اتجاهات المستثم لتأثيرهاداخل البنك وتعتبر هذه السياسة ذات اهمية نظرا 
العديد من المجاالت المالية فى البنك مثل : الهيكل المالى ،تدفق االموال والسيولة ,معدل 

 (.2010:67)محمد زرقون ،النمو وتكلفة االموال .
ويمكن تعريف سياسة توزيع االرباح على انها : مضمون التخاذ قرار بتوزيع االرباح او   

استثمارها فى المؤسسة ، وتتمثل السياسة المثلى للتوزيعات فى تلك التى  إلعادةاحتجازها 
عظيــم المستقبليــة والتى ينتـــج عنها ت واألرباحتعمل على الموازنـــة بين التوزيعــات الحاليــــــة 

  (.265: 2006)الحناوى والعبد،سعـــر السهم 
 
 
 عناصر سياسة التوزيعات :  -2 

سياسة التوزيعات عبارة عن قرار الشركة المتعلق بقيمة األرباح التى تدفع بشكل عام فان 
كتوزيعات مقابل األرباح التى يتم احتجازها واعادة استثمارها فى الشركة ، وعلى هذا يتضح 

 .(453: 2009  عدنان وارشد ،أن هنالك عناصر رئيسية لها وهى : )
 لة األسهم ..النسبة التى يتم توزيعها من األرباح على حم1
.شكل األرباح التى يتم توزيعها تكون على شكل توزيع نقدى ، أو تحويل النقد الى حملة 2

 شراء بعض أسهمها . بإعادةاألسهم عن طريق قيام المصرف او الشركة 
.درجة االستقرار التى يجب أن يتمتع بها التوزيع ،فهل األموال التى يتم دفعها من سنة الى 3

ن ثابتة ومعتمدة على بعضها ، والتى قد يفضلها حملة األسهم ، أو أن اخرى يجب أن تكو 
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يكون التوزيع متفاوتا استنادا للتفاوت الحاصل فى التدفقات النقدية ومتطلبات االستثمار فى 
 الشركة ، والتى قد تكون األفضل من وجهة نظر الشركة .

 االلتزام بها أم ال ..االعالن عن سياسة التوزيعات المتعلقة بالشركة وبالتالى 4
 أشكال توزيعـات الربــاح : -

 تتعدد أشكال توزيعات األرباح على المساهمين ومن هذه األشكال :
 .التوزيعـات النقـدية :1

تقوم الشركات المساهمة بتوزيع األرباح على المساهمين غالبا على شكل نقد ، وينشأ حق 
 العامه للمساهمين بتوزيعها وهو االعالن عنالمساهم فى التوزيعات بعد صدور قرار الهيئة 

التوزيع ، ويكون الحق فى التوزيعات لمالك األسهم المسجل فى سجالتها حتى تاريخ اجتماع 
مجلس االدارة الذى يقرر فيه توزيع األرباح ، ويكون هذا النوع من التوزيعات هو األكثر 

مالية التزاما النقدية قبل اعداد القوائم التفضيال من قبل المساهمين ويعتبر اعالن توزيع األرباح 
يظهر فى قائمة المركز المالى ، وعادة يتم التوزيع سنويا اذا قرر المصرف توزيع أرباح على 
المساهمين ، وتجيز قوانين بعض الشركات العامة فى بعض الدول توزيع أرباح على 

 محسن نمرنتظم . )المساهمين كل نصف سنة أو كل ربع سنة بانتظام أو بشكل غير م
،1997: 23.) 
 التوزيعات المؤجلة )فى صور  أذون دفع( :-2

وهى تعنى أنه بدال من سداد التوزيعات االن ، تقوم الشركة بسدادها فى تاريخ الحق ، على 
أن تصدر شهادات أو أذونات بذلك للمساهمين ، وهذه الشهادات المصدرة للمساهمين 

أوراق الدفع ويمكن االعالن عن هذه التوزيعات المؤجلة  كتوزيعات هى مجرد صورة خاصة من
عندما يكون لدى الشركة أو المصرف رصيد كافى من األرباح المحتجزة ولكن يوجد لديها 
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عجز فى النقدية ، ويمكن لحائز شهادة التوزيع هذه أن يقتنيها حتى تاريخ االستحقاق ، وقد 
 ( P100)،2010،Parmasivan يقوم بخصمها للحصول على نقدية فورية .

 توزيعــات الصـول : -3
فى بعض األحيان وبسبب عدم توفر السيولة النقدية ، وفى حال وجود أرباح للشركة أو 
للمصرف  قد يقترح مجلس االدارة وبموافقة المساهمين توزيع أرباح بشكل عينى كأن توزع 

نية تأخذ هذه التوزيعات العي منتج من الشركة على المساهمين بدال من األرباح النقدية ،وقد
 :2008هاشم حسين ،شكل البضائع أو االستثمارات أو شكل اخر يحدده مجلس االدارة . )

215.) 
 توزيعـات السهم : -4

يقصد بالتوزيعات فى صورة أسهم اعطاء المساهم عددا من األسهم بدال من اعطائه نقدية     
بنسبة مايملك من أسهم الشركة ، ومن بين ويتحدد نصيب كل مستثمر من هذه التوزيعات 

االثار الجوهرية لهذه السياسة انخفاض القيمة السوقية للسهم ،لذا تلجأ اليها الشركة أو عندما 
ترتفع القيمة السوقية بدرجة كبيرة ، يخشى معها تناقص عدد المساهمين الراغبين فى شراء 

 تؤثر على القوة االيرادية للشركة ، غيراسهمها ، مع العلم أن التوزيعات فى صورة أسهم ال 
أن االجراء من شأنه أن يزيد من عدد األسهم التى يتكون منها رأس المال ، والنتيجة هى 

 (.382 : 1998منير هندى ،انخفاض ربحية السهم وانخفاض قيمته السوقية بالتبعية . )
 أنـواع سياسـات توزيـع الربـاح : -

باح التى يتبعها المصرف ،فانه يجب أن ترتكز على هدفين مهما تكن سياسة توزيع األر 
أساسين هما الحفاظ على توسع المصرف من أقل مصادر التمويل تكلفة وتعظيم ثروة حملة 
األسهم وهنالك العديد من السياسات التى تتبعها المصارف فى توزيع األرباح وتختلف تلك 
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 خرأللتلك السياسات من مستثمر ويختلف تفضيل المساهمين  آلخرالسياسات من مصرف 
 ومن هذه السياسات :

 .سياسة توزيع مبلغ ثابت )سياسة التوزيع المستقر  ( :1
 ىتقتضى هذه السياسة بان يقوم المصرف أو الشركة بدفع التوزيعات على شكل مبلغ نقد

 (.365: 2002ثابت عن كل سهم على مدى سنوات )حنفى ،
وتقوم هذه السياسة على أساس توزيع أرباح على المساهمين بشكل ثابت ال يتغير ، ومن 

 (.124: 2011)الظاهر،المزايا التى تدعو المصرف الى اللجوء لمثل هذه السياسة : 
 )أ( رغبة مساهمى المصرف فى الحصول على مبلغ ثابت من األرباح سنويا.

درته فى الحصول على قروض ، وعدم استخدام )ب( سمعة المصرف الجيدة لدى الدائنين وق
 األرباح المحتجزة كمصدر للتمويل .

 )ج( روتين مستخدم لدى بعض المصارف والشركات.
 
 
 
 .سياسة توزيع نسبة ثابتة من الرباح المحققة :2
تلجأ بعض المصارف الى استخدام سياسة توزيع على شكل نسبة ثابتة من األرباح الصافية  

الزمن ، وفى هذه الحالة تتخلص من عبء توزيع مبلغ ثابت من األرباح خاصة مع مرور 
 (.124 :2011مفيد الظاهر ،فى السنوات التى تنخفض فيها األرباح . )

  خرى ألأن تلك السياسة تؤدى الى عدم استقرار مبلغ التوزيعات من سنة  انويرى الباحث   
فتتغير التوزيعات حسب التغير فى األرباح ، وفى حال خسارة المصرف يتوقف عن التوزيعات، 
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لحالة المصرف مستقبال من وجهة نظر المساهمين فان  اوبما أن األرباح الموزعة تعتبر مؤشر 
 سلبا ويتعرض لالنخفاض فى السوق المالى. يتأثرسعر سهم المصرف سوف 

 مضافا اليها زيادات حسب ظروف المصرف :.سياسة التوزيع المنتظم 3
وتعتبر هذه السياسة بديال وسطيا فالتوزيع المنتظم دوريا يحدد بمستوى منخفض ومستمر سنويا 
وتترك امكانية دفع زيادات حسب وضع الشركة أو المصرف كل سنة ،ومن مزاياها المرونة 

وزيعات يتعلق بحد أدنى من تللمصرف ودرجة التأكد التى توفرها للمستثمرين فيما  المتاحة
 (.70 :2006صباح الشراب ،األرباح السنوية . )

 . سياسة عدم توزيع أرباح على المدى القصير :4
ويتم اتباع هذه السياسة عندما يكون االقتراض صعبا أو تكاليف االقتراض عالية ، وعندما 

 ما يكون المصرف أويفضل المساهمون األرباح الرأسمالية عن التوزيعات النقدية ، وعند
 .(    Nuredin ,mohammed   2012,p11الشركة حديثة النشأة ونموها سريع. )

 معدل نمو التوزيعات : استقرار.سياسة 5
يؤدى التضخم الى انخفاض القوة الشرائية لمقدار التوزيعات التى يحصل عليها المساهمون 

مما أدى ذلك الى تحول المصارف ومن ثم يفضل المساهمون النمو المنتظم فى التوزيعات 
من سياسة استقرار مقدار التوزيعات الى سياسة معدل نمو ثابت للتوزيعات ،وفى هذه الحالة 
 يحدد المصرف معدا نمو مستهدف للتوزيعات ، وتتم زيادة التوزيعات بهذا المعدل سنويا.

 (.22 :2009)امجد البراجنة ،
 .سياسة الفائض )الربح المتبقى ( :6

وتقضى  ألرباحاوفقا لهذه السياسة يعطى المصرف األولوية للمشاريع االستثمارية التى تحقق 
السياسة والتى  وهذه المصرفيلزم لتمويل مشاريع  هذه السياسة بتوزيع ما تبقى بعد احتجاز ما

( مبنية على حقيقة أن المساهمين يفضلون Residual Theoryيطلق عليها نظرية الفائض )
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المحتجزة شرط أن يعاد استثمارها بمعدل عائد يفوق ذلك المعدل الذى يستطيع المساهم األرباح 
نفسه الحصول عليه من خالل استثمارات بديله ذات مخاطر مماثلة ،وهذا ممكن ألن توزيع 
األرباح يتضمن دفع ضرائب على األرباح الموزعة وكذلك عمولة الوسيط مما يجعل العائد 

أعلى من العائد الذى يستطيع المساهم تحقيقه من استثمارات بديلة .  على األرباح المحتجزة
(Baker , Kent H,2009 ,p115 .). 
المساهمين لسياسات توزيع األرباح فى أغلب المؤسسات المالية  فهى أنهم  تفصيالتأما عن  

ياسة اما س المؤسسةيفضلون توزيعات منتظمة لألرباح مع زيادة التوزيعات حسب ظروف 
 سات فهى عدم توزيع أرباح على المساهمين على المدي القصير.مفضلة لدى المؤستوزيع الال
 نظريات توزيع الرباح : -

ة حملة األسهم للتوزيعات الحالي تفصيالت نظريات،ومن ضمن  النظرياتهنالك العديد من 
ظريات المساهمين هنالك ثالث ن تفصيالتمقابل االحتجاز )األرباح الرأسمالية ( وللوقف على 

: 
 
 نظرية ل عالقة للتوزيعات بقيمة المؤسسة وبسعر السهم : -1

( Franco Modigliani and Metron Millerساهم فى صياغة هذه النظرية كل من )
أن المساهمين يعتقدون أن قيمة   Dividend Irrelevance Theoryومفهوم هذه النظرية 

قوة االيرادية لها ومخاطر األعمال ، بمعنى أن قيمة المؤسسة يعتمد المؤسسة يتحدد فقط بال
 حتجزهمفقط على الدخل الناتج من أصولها وليس من كيفية تقسيم الربح بين توزيعات وأرباح 

ووفقا لهذه النظرية فان المساهم ينشأ سياسة التوزيعات الخاصة به بنفسه ، على سبيل المثال 
أسهمه  %5توزيعات يبيع  %5ح فان المساهم الذى بحاجة الى اذا لم توزع المؤسسة أربا
يزيد المساهم يستطيع أن يشترى بهذه  وزعت المؤسسة أكثر مما فإذا،وعلى العكس من ذلك 
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النقدية الموزعة أسهم اضافية من أسهم تلك المؤسسة ، وفى تطوير هذه النظرية فان كال من 
(M&M وضعا عدة افتراضات منها غياب )( . الضرائب وتكاليف الوساطةBrigham and 

Ehrhardt ,2013 , p 565.) 
والواضح من خالل الواقع العملى يتضح أن هذه النظرية تستند الى افتراضات غير منطقية 

( لهذه M&Mوال أساس لها فى أرض الواقع ، وقد كانت االفتراضات التى وضعت من قبل )
 (Paramasivan and Subramanian , 2010 ,p101النظرية :)

.عدم وجود ضرائب على دخل المؤسسة أو ضرائب شخصية على الدخل الخاص بحملة 1
 األسهم .

 .عدم وجود نفقات على عمليات المتاجرة والتداول باألسهم )مثل عموالت الوسطاء(.2
 .عدم وجود أثر للرافعة المالية على تكلفة رأس المال .3
والمتعاملين باألسهم الحصول على نفس المعلومات حول مستقبل .يمكن لكل من المدراء 4

 المؤسسة.
 .عدم وجود أى أثر لتجزئة الربح بين االحتجاز وبين التوزيع فى كلفة التمويل .5
 .أن سياسة تخطيط االنفاق الرأسمالى للمؤسسة مستقلة عن دفعات التوزيعات.6

ثروة  توزيع األرباح ليست هى المؤثرة علىسبق وفقا لهذه النظرية ، أن سياسة  يتضح مما    
 مدى كفاءة االدارة فى اختيار االستثمارات المربحة والمثلى . وإنماالمساهمين 

 Theory  Dividend Preferenceنظرية عصفور فى اليد )تفضيل التوزيعات(:  -2
(Bird-in-the-Hand) 

( أصحاب نظرية عصفور فى Myron Gordon and John Lintnerيعتقد كل من )   
اليد أن مخاطر السهم تنخفض مع زيادة التوزيعات وأن عائد التوزيعات مؤكد بينما العائد على 
شكل عائد رأسمالى للسهم به مخاطر ، بمعنى اخر )عصفور فى اليد ذو قيمة أعلى من اثنين 



 

23 

قوق أقل على حوبما أن المساهمين يفضلون التوزيعات فهم يقبلون بعائد   على الشجرة (
الملكية وتكلفة الوكالة تقود الى نفس النتيجة ، وذلك الن التوزيعات العالية ستزيد الحاجة من 
التمويل الخارجى أكثر من المؤسسات ذات التوزيعات القليلة وبالتالى يكون لدى المدراء نقدية 

من تكلفة  الية تقللأقل وال ينشغلون بممارسات مهدرة للنقدية ، وبالتالى فان التوزيعات الع
 الوكالة، وبالتالى مخاطر أقل ويطلبون معدل عائد على حقوق الملكية أقل. 

 المساهم الحصول على النقدية من خالل بيع بإمكانسبق ووفقا لهذه النظرية أنه  يتضح مما
جزء من أسهمه اال أنه ال يفضل ذلك ، ويفضل التوزيعات النقدية ، وذلك ألنه فى حال بيع 

تكبد يهم يتحمل المساهم تكاليف عمولة ال يتحملها فى حال التوزيعات النقدية ، لكنه ساألس
الضريبة على التوزيعات فى حال وجود ضريبة على التوزيعات ،من هنا جاءت نظرية التفضيل 

 الضريبى .
 Tax Effect Theory نظرية التفضيل الضريبى : -3

هذه النظرية الضريبة كأساس للمفاضلة فى حصول المساهم على الدخل الناتج من  تأخذ
عملية امتالك األسهم ،ومن المتعارف عليه أن الدخل المتعلق بأصحاب األسهم يأتى من 
مصدرين وهما عائد التوزيعات والعائد الرأسمالى نتيجة بيع األسهم وهو الفرق بين سعر البيع 

ل يحصلون عليه من دخ أنهم مطالبون بدفع ضرائب على مقدار ما على أساس الشراءوسعر 
،ومفهوم هذه النظرية أنه اذا كانت الضرائب التى يدفعها المساهم على عائد التوزيعات أعلى 
من الضرائب التى يدفعها على العائد الرأسمالى قأن المساهم فى هذه الحالة يفضل توزيعات 

من األرباح ، وأما اذا كانت الضرائب التى يدفعها على العائد  استثمار الجزء األكبر وإعادةأقل 
الرأسمالى أكبر من الضرائب التى يدفعها على عائد التوزيعات، فى هذه الحالة يفضل الحصول 

 (.2011:23)اسالم خليل ،على توزيعات أكثر لألرباح 
 : الدراسة وإجراءاتنبذ  تعريفية عن عينة الدراسة المحور الرابع : 



 

24 

 اول : نبذ  تعريفية عن عينة الدراسة :
تشير معظم الدراسات التاريخية أن السودان حديث عهد بالنظام المصرفى حيث ان اول 

سلطات  بإدخالوذلك  (46 :2006)ابوشوك احمد،،م 1889ممارسة مؤسسية كانت عام 
الحكم الثنائى بعض النطم المستحدثة انذاك فى األمن والصحة والتعليم وغيرها فى مؤسسات 
الحكم وواكب القطاع االقتصادى هذا التطور الى نظام مصرفى يخدم المصالح ويحفظ الودائع 

 م.1903فكان البنك االهلى المصرى أول مؤسسة مصرفية تفتح فرعا بالسودان عام 
والتطور التاريخى لبنية الجهاز المصرفى السودانى يرتبط بشكل اصيل بالتطورات فى 
السياسات والوظائف والذى يمكن مالحظته من خالل فترات متعاقبة تميزت بتغيرات اقتصادية 

ويمكن تتبع نشأة وتطور القطاع المصرفى السودانى من خالل رصد  وإستراتيجيةوسياسية 
 .االحداث بأبرزصارف بشكل مرحلى تتشكل حدوده التطور النوعى فى الم

 مصرف المزارع التجارى  -
م نتيجة لدمج مصرفين كبيرين هما بنك المزارع 1998تأسس مصرف المزارع التجارى عام 

م مستهدفا النهوض بالقطاع الزراعى 1992لالستثمار والتنمية الريفية والذى أسس عام 
بنك التجارى السودانى والذى يعتبر أول مصرف وطنى والقطاعات ذات الصلة بالزراعة ، وال

م لبنك المزارع لالستثمار والتنمية 1992م ، وقد تم بيعه عام 1960أسس بالسودان عام 
الريفية واتحاد مزارعى السودان ضمن برنامج الخصخصة الذى تبنته الحكومة ،وبعد الدمج 

ة بالبالد من حيث عدد اصبح مصرف المزارع التجارى من اكبر المؤسسات المصرفي
 (3 :2004)مصرف المزارع ،المساهمين حيث يضم اكبر قاعدة مساهمين بالسودان 

يؤدى مصرف المزارع التجارى دورا فاعال فى التنمية االقتصادية بالسودان ويبرز هذا الدور 
 المتمثلة فى : وأهدافهمن خالل استراتيجيته وسياساته 

 والصناعية والتجارية والصادر والوارد..تمويل القطاعات الزراعية 1
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 حيوانى . –.توفير مدخالت االنتاج للقطاع الزراعى نباتى 2
 .تنمية الريف السودانى عن طريق مشروعات التنمية الريفية المتكاملة.3
عمالء يضمن ويحقق اشباع لرغبات كافة ال .ترقية وتحديث أساليب ووسائط العمل بالبنك مما4
 املة فى اطار الصيرفة االلكترونية .شالمصرفية المتميزة وال .تقديم الخدمات5
 .العمل فى مجال النقد االجنبى والتجارة الخارجية.6
 .رفع كفاءة استخدام الموارد.7

 ثانيا : اجــــراءات الـــدراسة :
على الخطوات واإلجراءات التى تم اتباعها في تنفيذ الدراسة الميدانية، ويشمل ذلك  تشتمل  

تصميم أداة الدراسة، وإجراء اختبارات الثبات والصدق لهذه األداة للتأكد من صالحية 
بيانات اإلحصائية التي تم بموجبها تحليل ال واألساليباالساليب.وصفًا لمجتمع وعينة الدراسة 

 تائج. وذلك على النحو التالي:واستخراج الن
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 : مجتمع البحـث
يتكون مجتمع البحث من موظفي وإداري عدد البنوك التجارية السودانية  ،وقد اختيرت عينة  

في  على سياسة توزيع األرباح أثر التشريعات القانونيةعشوائية من ذلك المجتمع  لمعرفة 
 المصارف السودانية .

 : عينة البحث وكيفيـة اختيـارها 
العينة هي مجموعة مصغرة مأخوذة من إفراد مجتمع البحث ,تحمل خصائصه وتمثله بحيث 
تعكس ما يدور في ذلك المجتمع. تم اختيار عينة هذا البحث عشوائيا, ويبلغ عدد أفرادها 

علوم لوم في إطار ال(. ويعتقد الباحث أن هذه العدد كافيًا لخدمة أغراض هذا البحث , ومع70)
اإلنسانية انه ال توجد قاعدة محددة لتحديد حجم العينة , إال أن كثيرا من الباحثين في هذا 

 المجال يختارون عينة بطريقة عشوائية تحمل صفات مجتمع البحث أو الدراسة .
رها اوقد اعتمد الباحث في اختيار مفردات العينة علي أسلوب العينة العشوائية البسيطة باعتب

انسب العينات االحتمالية ألغراض هذه الدراسة ,  كذلك تفاديا ألسلوب التعيين الذي ال يعكس 
 السمات الحقيقية لمجتمع البحث األصلي. 

 : ةـــأدا   الدراســ 
أداة الدراسة عبارة عن الوسيلة التي يستخدمها الباحث في جمع المعلومات الالزمة عن الظاهرة 

الك العديد من األدوات المستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول موضوع الدراسة، وهن
على المعلومات والبيانات , وقد اعتمدت هذه الدراسة على وسيلة االستبانة كأداة رئيسية 

تتألف و للحصول على البيانات والمعلومات الالزمة لقياس مدى فعالية التدريب والتأهيل. 
 هما :استمارة استبانة الدراسة من قسمين 

ويشمل البيانات والمعلومات الخاصة بأفراد عينة الدراسة وهي البيانات  القسـم الول :
 الشخصية المتعلقة بوصف عينة الدراسة. 
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شمل عبارات الدراسة األساسية : وهى المحاور والتي من خاللها يتم يو  القسـم الثــاني :
 ( عبارة وفقـًا لما يلى:5، ويتكون هذا القسم من عدد ) فرضية الدراسةالتعرف على 

 :( مقياس درجة الموافقة 1جدول رقم)                                        
 درجـة الموافقة الوزن 

 أوافق بشد  5

 أوافق 4

 محايد 3

 غير موافق 2

 غير موافق بشد   1

 2022من نتائج التحليل الحصائى   انإعداد الباحث المصدر

 وقد تم تصحيح المقياس المستخدم في الدراسة كاآلتي:
(/ 1+2+3+4+5الدرجة الكلية للمقياس هي مجموع درجات المفردة على العبارات ) -
5(=15/5= )3) 

 واألوساط المرجحة لهذه األوساط كما في الجدول التالي:
 ( يوضح األوزان واألوساط المرجحة لخيارات إجابات أفراد العينة. 2الجدول ) 

 ( الوزن والوسط المرجح لمقياس الدراسة :2جدول رقم )                                
 أوافق بشد  أوافق  محايد غير موافق غير موافق  بشد  الخيار
 5 4 3 2 1 الوزن 

 5ـــ   4.2 4.19ــ  3.4 3.39ــ  2.6 2.59ــ  1.8 1.79ــ 0.1 المتوسط المرجح
 م2022من نتائج التحليل الحصائى انالمصدر : إعداد الباحث

  
 

 اس:ـــم أدوات القيـتقيي 
يقصد بصدق أو صالحية أداة القياس أنها قدرة األداة على قياس ما صممت من أجله، وبناء 

تعنى الصالحية التامة خلو األداة من أخطاء القياس سواء كانت   الصحيحعلى نظرية القياس 
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عشوائية أو منتظمة , وقد اعتمدت الدراسة في المرحلة األولى على تقييم مدى مالئمة المقاييس 
المستخدمة في قياس عبارات الدراسة باستخدام اختبارات الثبات والصدق الستبعاد العبارات 

( عبارة والتحقق من أن العبارات التي 5راسة البالغ عددها)غير المعنوية من مقاييس الد
استخدمت لقياس "مفهوما معينا" تقيس بالفعل هذا المفهوم وال تقيس أبعاد أخرى.  وفيما يلي 

 يعرض الباحث نتائج التحليل للمقاييس المستخدمة في الدراسة . 
 اختبار صدق وثبات  الستبانة )التساق الداخلي( :

لثبات )استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، أي أن المقياس يعطي نفس النتائج يقصد با  
باحتمال مساو لقيمة المعامل إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة(. وبالتالي فهو يؤدى إلى 
الحصول على نفس النتائج أو نتائج متوافقة في كل مرة يتم فيها إعادة القياس. وكلما زادت 

 , وهناك عدة طرق للتحقق من ثبات المقياس رار األداة كلما زادت الثقة فيهدرجة ثبات واستق
منها طريقة التجزئة النصفية وطريقة الفأ كرنباخ للتأكد من االتساق الداخلي للمقاييس , وقد 

(، والذي يأخذ قيمًا تتراوح بين Cronbach,s Alphaتم استخدام معامل الفا كرونباخ )
إذا لم يكن هناك ثبات في البيانات فإن قيمة المعامل تكون مساويًة الصفر والواحد صحيح، ف

للصفر، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تام في البيانات فإن قيمة المعامل تساوي الواحد 
صحيح. أي أن زيادة معامل الفا كرونباخ تعني زيادة مصداقية البيانات من عكس نتائج العينة 

 ( دليل على انخفاض الثبات الداخلي.0.60انخفاض القيمة عن )على مجتمع الدراسة. كما أن 
تم ترميز أسئلة االستبانة ومن ثمَّ تفريغ البيانات التي تمَّ جمعها باستخدام برنامج الحزمة       

 Statistical Package for Social( SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

Sciences" مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة " ومن ثمَّ تحليلها من خالل
ة، ولقد تمَّ الدراس ضياتالبيانات ونوع متغيرات الدراسة،  لتحقيق أهداف البحث واختبار فر 

 استخدام األدوات اإلحصائية التالية: 
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 أساليب اإلحصاء الوصفي : وذلك لوصف خصائص مفردات عينة الدراسة من خالل :
 لعبارات فقرات الستبانة :أ/ التوزيع التكراري 

 وذلك للتعرف على االتجاه العام لمفردات العينة بالنسبة لكل متغير على حدا.
 ب/النحراف المعياري : 
 لتحديد مقدار التشتت في إجابات المبحوثين لكل عبارة عن المتوسط الحسابي.  
 اختبـــار الفـــروق )كأي تربيع( : 

وتم استخدام هدا االختبار الختبار الداللة اإلحصائية لفروض الدراسة عند مستوى معنوية 
 %5ويعنى ذلك انه إذا كانت قيمة )كأي تربيع( المحسوبة عند مستوى معنوية اقل من  5%

يرفض فرض العدم ويكون الفرض البديل )وجود عالقة ذات داللة إحصائية(. أما إذا كانت 
فذلك معناه قبول فرض العدم وبالتالي  %5عند مستوى معنوية اكبر من  قيمة )كاي تربيع(

                     عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية .  
 عرض وتحليل بيانات عينة الدراسة الميدانية :

 خصــائص عينـة الدراســـة :
بيانات الدراسة: وهى التشتمل عينة الدراسة على الخصائص والبيانات الخاصة بأفراد عينة 

 الشخصية المتعلقة بوصف عينة الدراسة وهى:
 / العمر .1
 /المؤهل العلمي.2
 .التخصص العلمي.3
 . المؤهل المهني.4
 . المسمى الوظيفي.5
 .  سنوات الخبرة.6
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 ( التوزيع التكراري لفراد العينة وفق متغير العمر: 3)  جدول رقم
 النسبة% العدد العمر 

 26.7 32 سنة   30أقل من  

 25 30 35سنة وأقل من  30 

 18.3 22 سنة 40وأقل من  35 

 30 36 فأكثر  40 

 100 120 المجموع 

 م2022من نتائج  تحليل الحصائى   انالمصدر: إعداد الباحث
 ( التوزيع التكراري لفراد العينة وفق متغير المؤهل العلمي :4جدول رقم)

 النسبة% العدد المؤهل العلمي  
 1.7 2 دبلوم وسيط 

 64.2 77 بكالوريوس  

 12.5 15 دبلوم عالي  

 21.6 26 ماجستير  
 0 0 دكتوراه

 0 0 أخرى  

 100 120 المجموع

 م2022من نتائج التحليل الحصائى   انالمصدر: إعداد الباحث
 ( التوزيع التكراري لفراد العينة وفق متغير التخصص العلمي :5جدول رقم)

 النسبة% العــدد التخصــــص العـــلمي 
 29.2 35 محاسبة 

 33.3 40 إدار  أعمال 

 6.7 8 نظم معلومات محاسبية  

 18.3 22 اقتصاد   
 7.5 9 دراسات مالية ومصرفية 

 5 6 أخرى  

 100 120 المجموع

 م2022من نتائج التحليل الحصائى   انالمصدر: إعداد الباحث
 ( التوزيع التكراري لفراد العينة وفق متغير المؤهل المهني :6جدول رقم)                       

 النسبة% العــدد المؤهل المهني 
 1.7 2 زمالة المحاسبين القانونيين البريطانية
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 0 0 زمالة المحاسبين القانونيين المريكية

 0.8 1 زمالة المحاسبين القانونيين العربية

 0.8 1 زمالة المحاسبين القانونيين السودانية

 0.0 116 ليوجد

 100 120 المجموع

 م2022من نتائج التحليل الحصائى   انالمصدر: إعداد الباحث
 ( التوزيع التكراري لفراد العينة وفق متغير المسمى الوظيفي:7جدول رقم)                        

 النسبة% العــدد المسمى الوظيــفي 
 15 18 مدير إدار  

 33.3 40 رئيس قسم  

 5.8 7 مراجع 

 17.5 21 محاسب 

 28.3 34 أخرى 

 100 120 المجموع

 م2022من نتائج التحليل الحصائى   انالمصدر: إعداد الباحث
 ( التوزيع التكراري لفراد العينة وفق متغير سنوات الخبر  :8جدول رقم)

 النسبة% العــدد سنوات الخبر  
 27.5 33 سنوات  10أقل من 

 42.5 51 سنة  20سنوات وأقل من  10 

 26.7 32 سنة  30وأقل من  20 

 3.3 4 سنة فأكثر  30 

 100 120 المجموع

 م2022من النتائج الحصائى   انالمصدر: إعداد الباحث
 

 :تحليل البيانات واختبار الفرضيات 
يشتمل على تحليل البيانات األساسية للدراسة للتمكن من مناقشة فروض البحث وذلك وفقا"   

 للخطوات التالية:
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 /التوزيع التكراري :1
التوزيع التكرارى إلجابات الوحدات المبحوثة على عبارات الدراسة وذلك من خالل تلخيص 

ينة في المميزات األساسية للعالبيانات في جداول والتي توضح قيم كل متغير لتوضيح أهم 
 شكل أرقام ونسب مئوية  لعبارات الدراسة .

 / التحليل اإلحصائي  لعبارات الدراسة :2
وذلك من خالل تقدير المتوسط واالنحراف المعياري  لجميع محاور الدراسة  لمعرفة اتجاه  

تخدام المتوسط باس عينة الدراسة وترتيب العبارات حسب أهميتها النسبية. واختبار المتوسطات
 المرجح  لقياس الموافقة وعدم الموافقة واتجاه العينة.

 / اختبار دللة الفروق )كاي تربيع( : 3
والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعداد الموافقين وغير الموافقين على عبارات  

 الدراسة.
 ة: ــتحليل بيانات الفرضي

ة ـــاح المطبقـــوزيع األربــاسة تــين التشريعات القانونية وسيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية ب
 في المصارف التجارية.

 والختبار هذه الفرضية اتبع الباحث الخطوات التالية:
  



 

33 

 أول" التوزيع التكراري للعبارات التي تقيس فرضية الدراسة :
 الفرضية :  (  التوزيع التكراري لعبارات9جدول رقم )                         

 العبار 
 

  مستوى الموافقة
 غير موافق بشد   ل موافق محايد موافق موافق بشد 

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

تتأثر سياسية توزيع الرباح في المصارف 
 بالتوجيهات والمنشورات الصادر  من البنك المركزي 

38 31.7% 79 65.8% 2 1.7% 1 0.8% 0 0% 

تتأثر  سياسة توزيع الرباح في المصارف  
 الصادر  من الدار  واإلجراءاتالتجارية بالسياسات 

 العليا بالمصارف

23 19.2% 93 77.5% 4 3.3% 0 0% 0 0% 

تتأثر سياسة توزيع الرباح في المصارف التجارية 
 بالمبادئ  المحاسبية المتعارف عليها

21 17.5% 90 75% 7 5.8% 2 1.7% 0 0% 

تتأثر سياسة توزيع الرباح بأساليب الرقابة  
 المالية ومعايير المراجعة المطبقة في المصرف

16 13.3% 100 83.4% 4 3.3% 0 0% 0 0% 

يراعى  عند وضع سياسات توزيع الرباح في 
المصارف تحقيق المتطلبات القانونية والمعايير 

 . ةذات العالق

19 15.8% 95 79.2% 4 3.3% 2 1.7% 0 0% 

 م2022من نتائج التحليل  الحصائى  انالمصدر: إعداد الباحث

 ( ما يلي :9يتضح من الجدول رقم )
أن غالبية أفراد العينة موافقون بشدة وموافقون على أن سياسية توزيع األرباح في المصارف 

بينما (%  97.5تتأثر بالتوجيهات والمنشورات الصادرة من البنك المركزي  حيث بلغت نسبة )
(%. أما أفراد العينة المحايدون فقد بلغت نسبتهم 0.8بلغت نسبة غير الموافقين على ذلك  )

(1.7 % .) 

أن غالبية أفراد العينة موافقون بشدة وموافقون على أن سياسة توزيع األرباح في المصارف 
لغت نسبتهم يث بالصادرة من االدارة العليا بالمصارف  ح واإلجراءاتالتجارية تتأثر بالسياسات 

(%. أما أفراد العينة المحايدون 0(%  بينما بلغت نسبة غير الموافقين على ذلك  )96.7)
 (. % 3.3فقد بلغت نسبتهم )
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أن غالبية أفراد العينة موافقون بشدة وموافقون على أن سياسة توزيع األرباح في المصارف 
(% بينما بلغت 92.5ث بلغت نسبتهم )التجارية تتأثر بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها حي

(%. أما أفراد العينة المحايدون فقد بلغت نسبتهم 1.7نسبة غير الموافقين على ذلك )
(5.8% .) 

أن غالبية أفراد العينة موافقون بشدة وموافقون على أن سياسة توزيع األرباح في المصارف 
(% بينما بلغت 96.7بلغت نسبتهم )التجارية تتأثر بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها حيث 

 (. % 3.3(%. أما أفراد العينة المحايدون فقد بلغت نسبتهم )0نسبة غير الموافقين على ذلك)

أن غالبية أفراد العينة موافقون بشدة وموافقون على أن سياسة توزيع األرباح في المصارف 
(% بينما بلغت 95نسبتهم ) التجارية تتأثر بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها حيث بلغت

 3.3ت نسبتهم )ــد بلغــايدون فقـ(%. أما أفراد العينة المح1.7نسبة غير الموافقين على ذلك)
% .) 

ن  أعاله بأن استجابات المبحوثي لدراسةلعل من المالحظ من تحليل بيانات محور فرضية ا  
انحازت للموافقة والموافقة بشدة وفي ذلك مؤشر عن قبولهم لما جاء من عبارات هذا المحور 
وبالتالي يمكن القول بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التشريعات القانونية وسياسة 

 توزيع األرباح المطبقة في المصارف التجارية(. 
 ة : ــــة الدراســارات فرضيــفي لعبـاء الوصـحصثانيًا : اإل

حيث يتم حساب كل من الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارات محور الدراسة ويتم 
( حيث تتحقق الموافقة على الفقرات 3مقارنة الوسط الحسابي للعبارة بالوسط الفرضي للدراسة )

(, وتتحقق عدم الموافقة إذا كان 3ط الفرضي )إذا كان الوسط الحسابي للعبارة اكبر من الوس
الوسط الحسابي أقل من الوسط الفرضي. وإذا كان االنحراف المعياري للعبارة يقترب من 
الواحد الصحيح فهذا يدل على تجانس اإلجابات بين أفراد العينة .فيما يلي جدول يوضح 
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ترتيبها ي تقيس فرضية الدراسة و المتوسط واالنحراف المعياري واألهمية النسبية للعبارات الت
 وفقا" إلجابات المستقصى منهم .

 
 ة :ــــة الدراســـارات فرضيـ( اإلحصاء الوصفي لعب10جدول رقم )                           

المتوس العبـــــــارات
 ط

النحراف 
 المعياري 

 الدللة

 الموافقة  0.537 4.28 ي والمنشورات الصادر  من البنك المركز تتأثر سياسية توزيع الرباح في المصارف بالتوجيهات 

تتأثر  سياسة توزيع الرباح في المصارف التجارية بالسياسات والجراءات الصادر  من الدار   
 العليا بالمصارف

4.48 0.366 
 الموافقة 

 الموافقة  0.543 4.08 االمتعارف عليهتتأثر سياسة توزيع الرباح في المصارف التجارية بالمبادئ  المحاسبية 

 الموافقة 0.397 4.1 تتأثر سياسة توزيع الرباح بأساليب الرقابة المالية ومعايير المراجعة المطبقة في المصرف 

يراعى  عند وضع سياسات توزيع الرباح في المصارف تحقيق المتطلبات القانونية والمعايير 
 ذات العالقة .

4.09 0.502 
 الموافقة

 م.2022من نتائج التحليل الحصائى  ان المصدر: إعداد الباحث

 ( ما يلي :10يتضح من الجدول رقم ) 
يزيد متوسطها عن الوسط  دراسةأن جميع العبارات التي تعبر عن عبارات فرضية ال. 1

  .سةلدراا(  وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على جميع عبارات فرضية 3الفرضي )
رباح )تتأثر  سياسة توزيع األ أهم عبارة  من عبارات  فرضية الدراسة هي العبارة الثانية .2

الصادرة من االدارة العليا بالمصارف( حيث  واإلجراءاتفي المصارف التجارية بالسياسات 
ي ( تليها ف0.366( بانحراف معياري )4.48بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )

المرتبة الثانية العبارة األولى )تتأثر سياسية توزيع األرباح في المصارف بالتوجيهات 
 راف معياري ــــ( بانح4.90ارة )ــــط العبـــث بلغ متوســوالمنشورات الصادرة من البنك المركزي(.حي

) 0.537). 
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( وانحرافهما 4.08الثالثة حيث بلغ متوسطها )   . وأقل عبارة من حيث الموافقة هي العبارة3
 (0.543المعياري على التوالي )

( وهذا يدل على أن غالبية أفراد العينة يوافقون على 4.2كما بلغ متوسط جميع العبارات ) 
 جميع العبارات التي تقيس عبارات فرضية الدراسة. 

 

 ثالثًا: اختبار الفروق لعبارات فرضية الدراسة:

والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعداد الموافقين والمحايدين  وغير الموافقين 
 للنتائج  تم استخدام اختبار )كاى تربيع( لداللة الفروق. 

 . راسةدوفيما يلي جدول يوضح نتائج اختبار كاى تربيع لداللة الفروق لعبارات فرضية ال 
 كاى تربيع لدللة الفروق لعبارات فرضية الدراسة : ار( اختب11جدول رقم )                 

قيمة )كاى  عبارات الفرضية
 تربيع(

مستوى 
 المعنوية

الترتيب حسب  لصالح الدللة
 الهمية

تتأثر سياسية توزيع الرباح في المصارف بالتوجيهات 
 والمنشورات الصادر  من البنك المركزي 

136.333 
 4 الموافقين الموافقة  0.000

تتأثر  سياسة توزيع الرباح في المصارف التجارية  
 الصادر  من الدار  العليا بالمصارف واإلجراءاتبالسياسات 

195.000 
 1 الموافقين الموافقة  0.000

تتأثر سياسة توزيع الرباح في المصارف التجارية بالمبادئ  
 المحاسبية المتعارف عليها

166.467 
 3 الموافقين الموافقة  0.000

تتأثر سياسة توزيع الرباح بأساليب الرقابة المالية ومعايير  
 المراجعة المطبقة في المصرف

136.800 
 5 الموافقين الموافقة  0.000

يراعى  عند وضع سياسات توزيع الرباح في المصارف 
 تحقيق المتطلبات القانونية والمعايير ذات العالقة .

193.533 
 2 الموافقين الموافقة  0.000

 .2022من  نتائج التحليل الحصائى  انالمصدر :إعداد الباحث

 ( ما يلي :11يتضح من الجدول رقم ) 
تربيع  من نتائج اختبار كأيو  لدراسةا سبق من نتائج التحليل الوصفي لعبارات فرضية امم

ا م( السابق تشير إلى موافقة أفراد العينة على عبارات المحور وهو 3/3/4في الجدول رقم  )
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يؤكد صحة الفرضية للدراسة أي قبول الفرضية التي تنص على أن  توجد عالقة ذات داللة 
 إحصائية بين التشريعات القانونية وسياسة توزيع األرباح المطبقة في المصارف التجارية.

  
 ات :ــــائج والتوصيـالنت
 النتـــائــــج : -

 ية فقـد توصلت الدراسـة الى النتـائج التـالية :بناء ا على االطـار النظـرى والدراســة الميـدان
هامه ذات داللة احصائية لمتغيرات الدراسة فى تطبيقات سياسة توزيع  تأثيراتوجود  -1

 االرباح المتبعة فى القطاع المصرفى السودانى .
ثبات صالحية المتغيرات المستخدمة فى الدراسة لقياس اثرها فى تطبيقات سياسة توزيع  -2

 االرباح المطبقة فى القطاع المصرفى السودانى .
عدم تماثل المصارف السودانية فى سياسة توزيع االرباح وان غالبية المصارف تختلف  -3

 حسب اوضاعها سياستها. لألرباحفى سياسة توزيعها 
 سياسة توزيعات االرباح فى والتشريعات القانونية بين وجود اثر ذو داللة احصائية  -4

 يع االرباح.توز المتغير وسياسة  اف السودانية ،حيث تبين وجود ارتباط طردى بين هذالمصار 
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 التوصيــــات : -
 فى ضوء النتـائج السابقة يوصى الباحث باالتى  :

اهتمام المصارف بتقييم أدائها المالى ودراسة أهم العوامل المحددة لكفاءتها ونشاطاتها  -1
 تحسين أهم المؤشرات المؤثرة على سياسة توزيع االرباح .االستثمارية ، حتى يتثنى لها 

اهتمام المصارف السودانية بتوزيع ارباح على المساهمين والمستثمرين ، وعدم المغاالة  -2
 فى احتجاز االرباح اذا لم تتوفر الفرص االستثمارية المناسبة .

ريات تفضيالتهم لنظ مساهميها حول ألراءان تقوم المصارف السودانية بعمل استقصاء  -3
توزيع االرباح وأخذ هذه التفضيالت فى الحسبان والتخطيط للسياسة التى تناسب مساهميها 

 عن هذه السياسة . واإلعالن
ان تحرص ادارة المصارف عند وضع سياسة توزيع االرباح ان تضع هذه العوامل  -4

 والمغيرات بعين االعتبار حتى تتمكن من وضع سياسة مثلى .
 
 :والمصـــادر ع ــــمة المراجــقائ
 دفتـريةوال السوقيـة القيمـة من وكل االربـاح توزيـع بين العـالقة ،اختبـار البراجنة،  امجـد -

 ،الجـامعـةمنشورة غير ماجستير رسـالة ، الماليـة لألوراق فلسطيـن سـوق  فى المتـداولة لألسهم
 . م2009، غـزة  االسالميـة

 وعلى ـةاالردني العامـة المساهمة الشـركات ربحية على التمويلى الهيكل ،اثر خليل،  اسالم -
 االردن ، االوسط الشرق  ،جامعة منشورة غير ماجستير ،رسالة االرباح توزيع فى سياساتها
 .م2011

 لشركاتا فى السهم سعر على واثرها االرباح توزيع ،سياسات والشـريف، نعمون  بن حمـاد -
 .م1990، ،االردن االردنيـة ،الجامعـة منشورة غير ماجستير ،رسـالة االردنية الصناعيـة
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 معيةالجا الدار ، القـرارات واتخـاذ القيمة مدخـل الماليـة ،االدارة جـالل ،والعبـد محمـد الحنـاوى _ 
 . م2006، االسكندرية ،
 مؤسسـاتلل التمـويلى السـلوك على االرباح توزيع سياسة تأثير دراسة ، زواويد الزهاوى  -

 ورقلة ، قاصدى ،جامعة منشورة غير  ماجستير رسالة ، دبى بورصة فى المدرجة االقتصادية
 .م2012

 غير ـتيرماجس ،رسـالة والتطبـيق النظـرية بين االسالميـة ،المصارف الخـالق قسم،  السمانى -
 .م2002، ،الخرطوم النيلين ،جامعة منشورة

 ةالمـدرج الشركات اسهم اسعار على االرباح توزيعات عن االعالن ،اثر شراب ،  صباح -
 غـزة ، االسالمية الجامعة ، منشورة غير ماجستير ،رسالة المالية لألوراق فلسطين سوق  فى

 .م2006
 عمال ،جمعية وارقام حقائق االخرى  المالية والمؤسسات ،البنوك ،محيسن عبدالحليم -

 . م1994، ،عمان التعاونية المطابع
 نشـرلل العلميـة البازورى  ،دار المتقدمـة الماليـة ،االدارة التميمى ،ارشد النعيمى ، عدنان_ 

 . م2009، ،عمان االولى الطبعة ، والتوزيع
 ةالجامعي الدار ، المـاليـة االدارة فى معاصر ،مدخل قريقاص ورسمية حنفى عبدالغفار_ 

 . م2002، االسكندرية ، االولى الطبعة
 ستثماراال جذب على وأثرها المالية المؤسسات فى االرباح توزيع ،سيـاسة على محمد، على -

 .م2000، ،الخرطوم والتكنلوجيا للعلوم السودان جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة
 عمـان( 3) العــدد ، المساهم ،مجــلة التوزيعــات وسيـاسـة االربـاح ،تـوزيع نمـر ، محسـن -

 .م1997
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سويلم ،ادارة البنـوك وصنـاديـق االستثـمار وبورصـات االوراق المـالية ، الشـركـة ، محمـد  -
  م.1993العربية للنشر والتوزيع ،االسكندرية ،

 لمتداولةا لالسهم السوقية القيمـة على االربـاح توزيع سيـاسة اثر ، هللا عطا،  السيد محمد -
( 17) ـلد،المج التجـارية البحـوث مجـلة ، السعـودية العـربيـة بالمملكة الماليــة االوراق سـوق  فى

 . م1995 ،( 1) العدد
 شعـاعاال ومطبعـة ،مكتـبة االسالمية والمصارف التقليـدية المصارف ادارة ، سويلم ، محمد -

 . م1998، ،القاهرة الفنية
 تصاديةاالق المؤسسـات فى االرباح توزيع سياسة على العام االكتتاب اثر ، زرقون ،  محمد -

 البـاحـث جـلةم ، االوراسى فنـدق تسيير لمؤسسة مقارنة تحليلية ،دراسة البورصة فى المسعرة
 . م2010، ،الجزائر( 6) العدد

 توزيـع ياساتلس الماليـة لالوراق فلسطين سـوق  فى المستثمرين تفضيالت ، الظاهر،  مفيد -
 . م2011،( 23) ،العدد( 26) المجلد ، والدراسات للبحوث مؤته مجلة ، االرباح

هندى ،اساسيات االستثمار فى االوراق المالية ،منشأة المعـارف للنشـر والتـوزيع الطبعة ،منير -
  م1998االولى ،االسكندرية ،

مكاوى ، تحليــل ودراســة سياسـة توزيع االربـاح فى البنـوك المصرية واثـرها على  ،نادية -
لسـوق ، جامعـة عيـن شمـس ،المجـلة العلميـة لالقتصـاد والتجارة ،القاهرة اسعار اسهمها فى ا

 م .1998
  جـاريةالت البنـوك ربحيـة على واالتصـال المعلومات تكنلوجيـا استخدام ،اثـر موسى ،نجاة -

 . م2011 ، ورقلة جامعة منشوره غير ماجستير رسالة
 سوق  ىف المـدرجة الشركـات فى االرباح توزيع سياسة على المؤثرة ،العوامل حسين،  هاشم_ 

  م2008،( 17) العدد ، االقتصـادية للعلوم بغداد جامعة ،مجلة المالية لألوراق العراق
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 ساهمةالم الشركات فى االربـاح توزيع سيـاسة على المؤثرة ،العوامـل حسين حسن، هاشم -
 .م2008 ، ،بغـداد االسراء ،جامعة منشورة غير ماجستير رسالة

خربوشى ، العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية فى األردن  ، صيام ،حسين ،وليد  -
 م.2،2002،العدد  16مجلة جامعة الملك عبدالعزيز ، السعودية ،المجلد 
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