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  (*)محمد المعتز المجتبى إبراھیم
  

ي   تمثلت مشكلة الدراسة في معرفة العوامل التي تؤثر علي توزیعات األرباح، اكتسبت الدراسة: الملخص أھمیة ف
ة              أنھا ي شركات المساھمة العام ھم ف ة الس ي قیم ا عل اح وأثرھ ع األرب ات توزی ًا لنظری ارا عملی دفت  . تمثل اختب ھ

اح             ع األرب ھ توزی ي تواج ة والمشاكل الت ي شركات المساھمة العام اح ف ع األرب ي توضیح طرق توزی ة إل  الدراس
ي ا       و اح عل ع األرب ي تحد من توزی ل الت ة       و لمساھمین التعرف علي العوام ي قیم اح عل ر توزیعات األرب ة أث معرف

ة      ي شركات المساھمة العام ھم ف ة    . الس ار الفرضیات التالی ة الختب عت الدراس ع     : س ة توزی ین سیاس ة ب اك عالق ھن
توجد عالقة ذات داللھ إحصائیة بین سعر وقیم تداول السھم السوقي من . األرباح للشركة وسعر السھم السوقي لھا

ة          . ن األرباح الموزعة من جھة أخريجھة ونصیبھ م ة طردی ا ووجد عالق ائج من أھمھ دة نت ة لع توصلت الدراس
ا  ك        . بین سیاسة توزیع األرباح للبنك وسعر السھم السوقي لھ ي البن ا عل دة توصیات أھمھ ة بع ت الدراس ا أوص  كم

 . ھالسوقي ل السھم على سعر تؤثر التي العوامل لمعرفة مستمرة وأبحاث بدراسات القیام
  

  .البنك السوداني الفرنسي ،قیمة السھم ،األرباحتوزیع   ،الشركات المساھمة العامة :األساسیةالكلمات 

  
Profits Distribution and its Effect on the Stock's Price in the 

Stockholders and Public Companies: A Case Study of Sudanese French 
Bank 2005-2010 

 
Mohammed A. A. Ibrahim 

 
Abstract:The study problem was to know the reasons has an effective for the profits 
distributions, the importance of the study was a practical test for the stocks 
distribution and its affect into the stock value in the general stockholder companies. 
The study aimed that to explain the way of the profits distribution in the general 
stockholder companies and the problems faced the profits distributions for the stock 
value in the general stockholder companies. Study sought to test the following 
hypotheses: There is a activity relation between the profits distribution for the 
company and the marketing stock price. The is an statistical relation between the 
stock price and value in the marketing circulation in side and its profits distribution in 
the other side. The study has produced several results, including Which There is a 
relation between profits policy distribution for the bank and marketing stock price for 
it. The Study Concluded For many of the recommendations including The bank have 
to do continuing studies and research to know the impact of the stock price and value 
in the market.  
 
Keywords: public shareholding companies, distribution of profits, share value, Sudanese French bank. 
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1 
 

    
2005 437,781,346.00 400,965,869.00 1.09 
2006 631,115,095.00 532,513,277.00 1.19 
2007 718,682,392.00 284,001,502.00 2.53 
2008 796,758,515.00 402,493,300.00 1.98 
2009 1,087,073,074.00 996,432,260.00 1.09 
2010 1,236,545,821.00 1,115,462,240.00 1.11 



 ١١٨   ٢٠١٢ ،)٦( ٣األمریكیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا،  مجلة األكادیمیة -أماراباك
 

1437,781,346.00
400,965,869.00 

      631,115,095.00   
532,513,277.00 

      718,682,392.00   
284,001,502.00 

      796,758,515.00   
402,493,300.00 

      1,087,073,074.00  
996,432,260.00 

  1,236,545,821.00     
1,115,462,240.00 

              
 

2 
 

    
2005 2,077,847.00 25,652,828.00 0.08 
2004 6,171,139.00 24,364,164.00 0.25 
2007 13,198,696.00 24,700,934.00 0.43 
2008 10,583,993.00 25,994,182.00 0.51 
2009 19,411,143.00 7,071,517.00 2.74 
2010 28,015,947.00 6,610,628.00 4.24 

 

 2          2,077,847.00
25,652,828.000.08
 

 6,171,139.00 
24,364,164.000.25 

10,583,993.00
24,700,934.000.43 

13,198,696.00
25,994,182.000.51 

19,411,143.00
7,071,517.002.74 

         28,015,947.00  
6,610,628.004.24 
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2005 2,077,847.00 148,560,567.00 0.01 
2006 6,171,139.00 148,722,700.00 0.04 
2007 10,583,993.00 337,823,075.00 0.03 
2008 13,198,696.00 337,823,075.00 0.04 
2009 19,411,143.00 44,650,000.00 0.43 
2010 28,015,947.00 58,338,029.00 0.48 

 

       2,077,847.00
148,560,567.000.01 

        6,171,139.00  
148,722,700.000.04 

      10,583,993.00  
337,823,075.000.03 

     13,198,696.00 
337,823,075.000.04 

       19,411,143.00  
44,650,000.000.43 

        28,015,947.00  
58,338,029.000.48 


 

 
 

    
2005 3,342,612.00 148,560,567.00 0.02 
2006 3,342,612.00 148,722,700.00 0.02 
2007 3,569,344.00 337,823,075.00 0.01 
2008 6,080,815.00 337,823,075.00 0.02 
2009 22,927,063.00 44,650,000.00 0.51 
2010 28,288,208.00 58,338,029.00 0.48 

 

3,342,612.00
148,560,567.000.02 
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     3,342,612.00   
148,722,700.000.02 

     3,569,344.00   
337,823,075.000.01 

     6,080,815.00   
337,823,075.000.02 

     22,927,063.00   
44,650,000.000.51 

28,288,208.0058,338,029.00
0.48 


0.02

 

 
 

    
2005 22,284,085.00 148,560,567.00 0.15 
2006 22,308,405.00 148,722,700.00 0.15 
2007 50,673,461.00 337,823,075.00 0.15 
2008 50,673,461.00 337,823,075.00 0.15 
2009 66,975,000.00 44,650,000.00 1.5 
2010 87,507,043.00 58,338,029.00 1.5 
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148,560,567.000.15 

     22,308,405.00    
148,722,700.000.15 

     50,673,461.00   
337,823,075.000.15 

      50,673,461.00   
337,823,075.000.15 

      66,975,000.00   
44,650,000.001.5 

87,507,043.0058,338,029.00
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2005 2,077,847.00 31,226,600.00 0.07 
2006 6,171,139.00 41,675,144.00 0.15 
2007 10,583,993.00 60,215,132.00 0.18 
2008 13,198,696.00 73,697,553.00 0.18 
2009 19,411,143.00 90,640,714.00 0.21 
2010 28,015,947.00 121,083,481.00 0.23 
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     13,198,696.00    
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     19,411,143.00   
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       28,015,947.00  
121,083,481.000.23 
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التمیمي، أسامھ عزمي سالمة، االستثمار في األوراق المالیة،دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة،  أرشد فؤاد

 .م٢٠٠٤جامعة اإلسراء،
 ،مجلة دراسات مصرفیة ومالیة ،سیاسة توزیع األرباح ودورھا في جذب االستثمارات ،بابكر إبراھیم الصدیق

 .م٢٠٠١ ،)٦(العدد  ،الخرطوم ،نة البحوث والتوثیقأما ،المالیةو المعھد العالي للدراسات المصرفیة
، ١١مجلة المصرفي العدد(تاج الدین إبراھیم حامد، محمد عثمان أحمد،تاریخ العمل المصرفي بالسودان،

  )م١٩٩٧یونیو
 . م ٢٠١٠ -٢٠٠٥للبنك السوداني الفرنسي لألعوام  التقاریر السنویة

 .م١٩٩٥لوم التطبیقیة، عمان، حسني علي خربوش، األسواق المالیة، جامعة الع
،دار الفكر )المشكلة االقتصادیة والسلوك الرشید،تحلیل جزئي وكلي(حسین عمر،مبادئ االقتصاد

 .م١٩٨٩العربي،القاھرة،
تقییم األوراق المالیة من وجھة النظر المحاسبیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة السودان للعلوم  ،خالد محمد آدم

  .)م٢٠٠٢(الة ماجستیر غیر منشورة والتكنولوجیا، رس
خلیل محمد الشماع، مقررات لجنة بازل حول نقابة رأس المال وأثرھا علي المصارف العربیة،بیروت،إتحاد 

  .م١٩٩١المصارف العربیة،



 ١٢٤   ٢٠١٢ ،)٦( ٣األمریكیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا،  مجلة األكادیمیة -أماراباك
 

 ).المقابالت الشخصیة. (م١٦/٠٩/٢٠١١رئیس قسم األسھم / السید
 ).مقابالت الشخصیةال(.م١٦/٠٩/٢٠١١مدیر إدارة التسویق والبحوث / السیدة

صالح محمد الصاوي، مشكلة االستثمار في البنوك اإلسالمیة وكیف عالجھا اإلسالم،الطبعة األولي،جبره،دار 
 . م١٩٩٠المجتمع للنشر والتوزیع،

 .م٢٠٠٠اإلسكندریة، ،عبد الغفار حنفي،أساسیات اإلدارة المالیة، دار المعرفة الجامعیة
المنتدى ،سیولة في االقتصاد اإلسالمي، تجربة شھادات شھامة،الخرطومعثمان حمد محمد، ورقة إدارة ال

 .المصرفي الرابع والثالثون،المعھد العالي للدراسات المصرفیة والمالیة
فرد وینسون ویوحین برجام، التمویل اإلداري، الجزء الثاني، ترجمة عبد الرحمن دعالھ وعبد الفتاح السید سعد 

  .م١٩٩٣ر،الریاض،النعماني، دار المریخ للنش
 .م ٢٠٠٧یونیو  –مجلة البنك السوداني الفرنسي العدد الخامس 

جامعة  ،كلیة الدراسات العلیا ،محمد أبكر احمد محمد، ھیكل رأس المال وأثرة على القیمة السوقیة للشركات
  ).م٢٠٠٤(السودان للعلوم والتكنولوجیا رسالة ماجستیر غیر منشورة، 

كلیة الدراسات العلیا جامعة السودان للعلوم  ،لتوزیعات النقدیة على سعر السھم السوقيأثر ا ،محمد أبو القاسم
  .)م ٢٠٠٠(رسالة ماجستیر غیر منشورة، ،والتكنولوجیا

كلیة الدراسات ، تأثیر سیاسات توزیعات األرباح على القیمة السوقیة للمنشأة ،محمد الحافظ عبد الصمد مختار
 ). م٢٠٠٦(وم والتكنولوجیا رسالة ماجستیر غیر منشورة جامعة السودان للعل ،العلیا

  .)م٢٠٠٤(محمد صالح الحناوي وآخرون، االستثمار في األوراق المالیة، الدار الجامعیة، القاھرة،
  .م١٩٩٩محمد مطر،إدارة االستثمارات،اإلطار النظري والتطبیقات،مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع،األردن،

كلیة ، العوامل المؤثرة على أسعار األسھم بالتطبیق على بورصة عمان لألوراق المالیة محمود عبد اهللا الموعد،
  .)م٢٠٠٥(رسالة ماجستیر غیر منشورة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ،الدراسات العلیا

مصعب تاج السر الجاك محمد، دور حقوق المساھمین بالمصارف التجاریة السودانیة في مواجھة تحدیات 
جامعة  ،كلیة الدراسات العلیا ،بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في الدراسات المصرفیة ،عمولةال

   ).م٢٠٠٥(السودان للعلوم والتكنولوجیا 
  .)م١٩٩٨(،توزیع منشأة المعارف اإلسكندریة ،الفكر الحدیث في مجال مصادر التمویل ،منیر إبراھیم ھندي

  ).م٢٠٠٠(یكل تمویل الشركات، مصر،توزیع منشأة المعارف اإلسكندریةمنیر إبراھیم ھندي،الفكر الحدیث في ھ
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