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الـهـــــــداء
و إل ىو منو تجرعو الكأسو فلارغًلاو ليسقينيو قطرة
حب
و إل ىو منو كّل تو أنلاملهو ليقدمو ليو لحظةو تسعلادة
و إل ىو منو حصدو الوشاواكو عنو دربيو ليمهدو لي
طريقو العلم
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و إل ىو والـــديو العزيزو ..و حفظهو اللهو وجزاهو عني
خيرو الجزاء
******
إل ىو منو علمتنيو أنو الحيلاةو ورعو وتقلانيو وإخلص
و إل ىو أحبو ملاو فيو الاوجاودو بعدو اللهو ورتساوله
و أمــــــيو الغلاليــة
******
و إل ىو منو آثرونلاو عل ىو أنفسهم
و إل ىو منو علماونلاو علمو الحيلاة
إل ىو منو أظهرواو ليو ملاو أجملو منو الحيلاة
أخاوانيو العزاء
******
و إل ىو منو تذوق تو معهمو أجملو اللحظلات
و إل ىو منو تسأفتقدـهمو وأتمن ىو أنو يفتقدوني
و إل ىو منو جعلهمو اللهو أخاوةو فيو الله
ومنو أحببتهمو فيو اللـــه
زملـئـــــــــي
الباحثــة

الشكرو وو العرفلان
الحمد لله والشكر لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الصحة
والعافية والعقل والصبر و يسر أمرنا وأعاننا ووفقنا حتى أكملنا
هذا البحث
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والشكر الجزيل إلى صاحبة العطاء الوفير جامعتنا الحبيبة )جامعة
السودان للعلوم و التكنولوجيا ( والى جميع أعضاء هيئة التدريس
،والمعرفة
والشكر إلى الذي أحبنا فاجتمعنا على حبه و ارشدنا فاهتدينا
برشده ورعانا فنجحنا برعايته جزاه الله عنا خيرًا وسعادة
الدكتور  /نور الهدى محمدين عبد الرحمن
والشكر كل الشكر للدكتور  /محمد حمد محمود
الذي قدم لنا الكثير والمفيد سائلين الله أن يضعه في ميزان
حسناته وله منا الشكر أجزله
والشكر أجزله إلى كل من اقتطع من وقته لكي يساهم معنا في
إخراج هذه الدراسة

الباحثة

مستخلص الدراسة
تنلاول تو الدراتسةو دورو نظلامو نقلاطو البيعو فيو تطاويرو العملو 
المصرفيو وتمثل تو مشكلةو الدراتسةو فيو أنو نظلامو نقلاطو البيعو 
كتقنيةو مصرفيةو يهدفو إل ىو تطاويرو أداءو الجهلازو المصرفيو منو 
خللو تخفيضو تكلفةو أداءو الخدملاتو وتقليلو حجمو السياولةو خلارجو 
الجهلازو المصرفيو وزيلادةو العلاـئدو المصرفيو ولكنو الاواقعو فيو 
البناوكو الساودانيةو خلفو ذلك.
وـهدف تو الدراتسةو لمجماوعةو منو الـهدافو أـهمهلا:
• التعريفو بنظلامو نقلاطو البيعو والخدملاتو التيو يقدمهلاو ـهذاو 
النظلام.
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• التعريفو بلالدورو الذيو يلعبهو نظلامو البيعو فيو و تطاويرو العملو 
المصرفي.
إختبرتو الدراتسةو الفرضيلاتو التلاليةو :
• يسلاعدو نظلامو نقلاطو البيعو فيو اجتذابو السياولةو داخلو الجهلازو 
المصرفي.
• يسلاعدو نظلامو نقلاطو البيعو فيو المحلافظةو عل ىو الماوالو داخلو 
الجهلازو المصرفي.
• يسلاعدو نظلامو نقلاطو البيعو فيو زيلادةو الربلاحو )العاواـئد(و 
بلالمصرفو .
واتبع تو الدراتسةو المنهجو الاوصفيو التحليليو للتحققو منو صحةو 
الفرضيلات.
تنبعو أـهميةو الدراتسةو منو كاونهلاو منو أواـئلو الدراتسلاتو التيو تنلاول تو 
دورو نظلامو نقلاطو البيعو فيو تطاويرو العملو المصرفيو وتاوصل تو 
الدراتسةو لمجماوعةو منو النتلاـئجو منو أـهمهلا:
• يسلاعدو نظلامو نقلاطو البيعو فيو اجتذابو السياولةو التيو داخلو 
الجهلازو المصرفي.
• يسلاعدو نظلامو نقلاطو البيعو فيو المحلافظةو عل ىو الماوالو داخلو 
الجهلازو المصرفي.
كملاو أوص تو الدراتسةو بمجماوعةو منو التاوصيلاتو منو أـهمهلا:
• ضرورةو رفعو الاوعيو المصرفيو لديو الجمهاورو بأـهميةو 
اتستخدامو نظلامو نقلاطو البيع.
• ضرورةو تعميمو تطبيقو نظلامو نقلاطو البيعو عل ىو جميعو 
المصلارفو الساودانيةو مملاو يؤديو لزيلادةو الاوداـئعو المصرفيةو 
وتسحبهلاو منو أيديو الجمهاور.
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Abstract

-

-

-

The study examines the role of sales points system on improving
banks operations. The problem of the study indicates that the sales
points as bank technological instrument aims to improving the
bank performance system by reducing cost services and
minimizing liquidity outside the banking system so that bank's
return would increase. However, this practice doesn't exist in
Sudanese banks.
The hypotheses of the study are:
The sales points system helps in attracting liquidity and securing
funds in the banking system.
The researcher has adopted analytical and descriptive method to
ensure the validity of the said hypotheses.
The objectives of the study can be summarized as follows:
To identify the sales points system and services provided by the
system.
To identify the role played by the sales points system in
developing banks operations.
Significantly, the study is considered as one of the early studies
that examined the role of sales points system for improving bank
operations. The most important conclusion are as follows:
The sales points system would help to attract liquidity into the
banking system as well as secure funds in the banking system.
The study's recommendations show that:
It is necessary to increase banking awareness within public by
encouraging use of sales points system.
It is also necessary to boost application of sales points system in
all Sudanese banks by increasing bank deposits which would be
withdrawn from the public. و و و و
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