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 قدمة: امل .1

 مطلبعتبر اإلفصاح املحاسبي  ي  
 
 رئيس  ا

 
تسعى العديد من املنشآت إلى زيادة مستوى الشفافية واإلفصاح عن لذلك  نشأة،  ألطراف ذات الصلة بامل  يا

ول يجب أن تصنيفها كأصلم يفقدها املادي  للوجودود املادي امللمـوس، ولكـن افتقارها ها للوجبافتقار تتصف األصول غير امللموسة التي  أصولها لتشمل

ملالي في املنشأة ومستوى الربحية في ظل املنافسة الحادة في بيئة أن اإلفصاح عن هذه األصول يعكس قوة األداء ا و   تعترف بها املنشأة في تقاريرها املالية.

 األعمال السودانية.

 التنافسية. امليزة مستوى  فيعن األصول غير امللموسة  املحاسبي أثر اإلفصاح تقيس لذلك فإن الدراسة 

 

 
 الشكر موصول لجامعة امللك خالد ممثلة في عمادة البحث العلمي لدعمها لهذا البحث  *
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 :صلخامل

التجارية، وشهرة  البحوث  والتطوير والعالمة  امللموسة )تكاليف  املحاسبي عن األصول غير  أثر اإلفصاح  إلى قياس  الدراسة  هدفت 

في التنافسية.  املحل(  أن    امليزة  في  الدراسة  مشكلة   تمثلت 
 
مطلبا يعتبر  وزيادتها  الربحية  مستوى  على  املنشآت    املحافظة  تسعى   

 
أساسيا

بهدف    لتحقيقه، املالية  تقاريرها  في  عنها  واإلفصاح  )األصول(  امللموسة  غير  األنشطة  على  املنشآت  تركز  لذلك  مختلفة  طرق  وباستخدام 

 أ حاسبي عن هذه األصول  تحسين صورة املنشأة أمام املستثمر، إال أن ضعف االهتمام باإلفصاح امل
 
تم االعتماد    في مستوى الربحية.  ثر سلبا

( استمارة استبانة على عينة من املصارف السودانية وباستخدام أسلوب االنحدار البسيط 120على االستبانة كأداة للتحليل وتوزيع عدد )

امل والتطوير وشهرة  البحوث  لتكاليف  إحصائية  داللة  أثر ذي  إلى وجود  التوصل  ذي  تم  أثر  التنافسية، ووجود  امليزة  زيادة مستوى  في  حل 

التنافسية. امليزة  مستوى  في  امللموسة  غير  األصول  كأحد  التجارية  للعالمة  إحصائية  بالعالمة    داللة  االهتمام  بضرورة  الدراسة  أوصت 

تقييم الدوري للمنشأة تكون أكثر فاعلية  التجارية كأصل غير ملموس واإلفصاح عنها ألهميتها في كسب ثقة عمالء املصارف، وتبني خطط لل

 للتعرف على أفضل السبل لشهرة املحل والتي تعود بالربحية املجزية للمنشأة.

 .غير امللموسة اإلفصاح؛ املحاسبة؛ امليزة التنافسية؛ األصول  الكلمات املفتاحية:
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    مشكلة الدراسة:  . 1.1

 مطلبتتمثل مشكلة الدراسة في أن املحافظة على مستوى الربحية وزيادتها يعتبر  
 
 أساسي ا

 
تسعى املنشآت لتحقيقه وباستخدام طرق مختلفة لذلك   ا

ن اإلفصاح عن تركز املنشآت على األنشطة غير امللموسة )األصول( واإلفصاح عنها في تقاريرها املالية بهدف تحسين صورة املنشأة أمام املستثمر، إال أ 

أن عدم اإلفصاح عن هذه األصول قد يفقد الشركة مستثمرين جدد  هذه األصول يتطلب تقييمها بصورة سليمة لتعكس الواقع الحقيقي للمنشأة، كما

 عليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:  املصارف السودانية،،ا قد يؤثر في مستوى الربحية في مم

 ؟ امليزة التنافسية   عن األصول غير امللموسة في زيادة مستوى لإلفصاح املحاسبي يوجد تأثير  هل  الرئيس:  السؤال

 وتتفرع منه األسئلة التالية:

 التنافسية؟ امليزة  عن تكاليف البحوث والتطوير في مستوى املحاسبي هل يوجد تأثير لإلفصاح  •

 التنافسية؟امليزة  عن العالمة التجارية في مستوى املحاسبي هل يوجد تأثير لإلفصاح  •

 التنافسية؟ امليزة  مستوى في عن شهرة املحل املحاسبي هل يوجد تأثير إحصائية لإلفصاح  •

 أهمية الدراسة:   .2.1

 : األهمية العلمية  .1.2.1

أو  تتمثل في   املحاسبي  تناولت اإلفصاح  التي  السابقة  الدراسات  النقص في  التنافسية  سد  امليزة  امللموسة  مستوى  من خالل ربطهم باألصول غير 

الحد املواضيع  التي تتطلب مزيدباعتباره من  املحاسبيو من االهتمام،  ا يثة  الفكر  الحديثة في  باملواضيع  العلمية  املكتبة  إلى   ،إثراء  الباحثين  انتباه  ولفت 

 امللموسة.إجراء املزيد من البحوث حول موضوع األصول غير 

 األهمية العملية:  .2.2.1

في   العملية  األهمية  اإلفصاحتتمثل  امللموسة    املحاسبي  أن  األصول غير  للمنشاة وزيادة  عن  املالي  واملركز  الربحية  املستثمرين مما  أ يحسن  عداد 

وحجم أصولها، إضافة ،  ميزة تنافسية للمصارف من خالل تلبية احتياجات مستخدمي املعلومات املحاسبية للتعرف على موقع املنشأة التنافس ييضفي  

 وتحقيق أهدافها. مستوى امليزة التنافسية لموسة لزيادة توضيح كيفية االستفادة من اإلفصاح املحاسبي عن األصول غير املإلى 

 أهداف الدراسة:  . 3.1

امل غير  األصول  عن  اإلفصاح  أثر  قياس  إلى  الدراسة  في  تهدف  التنافسية  لموسة  امليزة  البحوث  مستوى  )تكاليف  من  كل  أثر  قياس  خالل  من 

 بيئة األعمال السودانية.تنافسية  زة مي مستوى العالمة التجارية، وشهرة املحل( في و والتطوير، 

 منهجية الدراسة:    . 4.1

 : اآلتيةاعتمد الباحثين على املناهج 

 دراسة.من خالله قام الباحث باختبار فرضيات ال االستقرائي: ملنهج ا  •

 .تطلبات الحلمل  املشكلة وتحديدمن خالله تعرف الباحثين على طبيعة  املنهج االستنباطي: •

 . واإلطارلتتبع الدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع  املنهج التاريخي: •

)الرشيدي،   والذي عرفه  الحالة،  ملثل هذه  األنسب  الوصفي ألنه  املنهج  الدراسة  التي  59،صم  2000اتبعت  البحثية  اإلجراءات  بأنه: مجموعة   )

املوضوع   أو  الظاهرة  لوصف  داللتها تتكامل  الستخالص   
 
ودقيقا  ،

 
كافيا  

 
تحليال وتحليلها  ومعالجتها،  وتصنيفها  والبيانات،  الحقائق  جمع  على   

 
اعتمادا

 والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو املوضوع محل البحث. 

 حدود الدراسة:    . 5.1

 وتشتمل على الحدود الزمانية، واملكانية، واملوضوعية: 

العام   الخرطوم2019الزمانية:  بوالية  التجارية  املصارف  من  عينة  املكانية:  الحدود  غير م،  األصول  على  الدراسة  فتقتصر  املوضوعية  الحدود  أما   ،

 امليزة التنافسية. امللموسة )تكاليف البحوث والتطوير، العالمة التجارية، وشهرة املحل(، 

 جمع بيانات الدراسة: أدوات  . 6.1

 تم جمع  بيانات البحث من خالل املصادر التالية:

 . بيانات أولية: استمارة استبانة •

 . بيانات ثانوية: الكتب والدوريات والتقارير واملؤتمرات العلمية والرسائل الجامعية •
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 فرضيات الدراسة:   . 7.1

 سيتم اختبار الفرضيات التالية: لتحقيق أهداف الدراسة 

الرئيس:   زيادة مستوى ال  الفرض  في  امللموسة  غير  عن األصول  لإلفصاح  داللة إحصائية  ذو  تأثير  الفرضيات   التنافسية،امليزة    يوجد  وتتفرع عنه 

 التالية: 

 التنافسية. امليزة  امللموسة في زيادة مستوى يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن تكاليف البحوث والتطوير كاألصول غير  ال •

 التنافسية. امليزة  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن العالمة التجارية كاألصول غير امللموسة في زيادة مستوى  ال •

 التنافسية. امليزة  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن شهرة املحل كاألصول غير امللموسة في زيادة مستوى  ال •

 الدراسة: التعريف اإلجرائي ملتغيرات  . 8.1

 املتغير املستقل:     •

العملية    األصول غير امللموسة: هي في  أو تساعد  منافع مستقبلية تستخدم  أو  اقتصادية حالية،  أو عمليات    اإلنتاجية، تكتسبموارد  نتيجة أحداث 

 ولها من خالل اآلتي: تنااملادي. ويتمتتصف بعدم وجودها  وقعت في املاض ي

للحصول   .1 إنفاقها  يتم  التي  التكاليف  والتطوير:  البحوث  الحالية، والكتشاف معرفة   علىتكاليف  املنتجات  لتحسين  عمليات  أو  منتجات جديدة 

 جديدة يمكن أن تكون ذات قيمة في املستقبل.

 أو رمز يميز أو يحدد منشأة أو منتج معين.  عبارة  وأ كلمة، العالمة التجارية:  .2

 فائض التكلفة عن القيمة العادلة لألصول الصافية القابلة للتمييز التي تم اكتسابها.  هي شهرة املحل:  .3

 . القطاعهي مستوى املنافسة بين الشركات العاملة في نفس  :امليزة التنافسية املتغير التابع،   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : متغيرات الدراسة (1شكل )

 . م2019،ينإعداد الباحث املصدر: 

 مصطلحات الدراسة:  . 9.1

باإل   :فصاحاإل  • به  يقصد  يقصد  املحاسبة  في  تظهرفصاح  املالية  أن  والتي    القوائم  املعلومات  مستخدمي  تهم  التي  الرئيسية  املعلومات  جميع 

  .بطريقة سليمةتساعدهم على  اتخاذ القرارات 

امللموسة • غير  ال  :األصول  مادي ملموس ومثل  لها وجود  ليس  التي  األصول  التجارية،  هي  العالمات  االختراع،  براءة  رؤيتها  الشهرة، حقوق   يمكن 

 النشر  وهي ذات قيمة لدي الشركة في العمل التجاري  ويتم تخصيص جزء كبير لها من سعر االستحواذ.

   إلشباعباكتشاف طرق  جديدة  أهي ميزة تنش :التنافسية امليزة   •
 
 فعالية من طرق املنافسين. أكثروتكون  حاجات العمالء ويمكن تحديد ها ميدانيا

 : الدراسات السابقة  .10.1

 كما يلي: األقدم  إلى يتم عرض عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة من األحدث

• ( مجدد  وعناصر    (2018دراسة  ومكونات  مفهوم  لتأصيل  الدراسة  ودور    األصول هدفت  التنافسية     رأساملعرفية  امليزة  تحقيق  في  املعرفي  املال 

املعرفي    اإلطاركان    إذا ما  وتحديد   التي يواجها االقتصاد  التحديات  للمحاسبة مالئم ملواجهة  املعرفي   وأهميةالحالي  املال  قياس واإلفصاح عن راس 

املال املعرفي دالة في خلق  رأس عدم اعتبار  النتائج اآلتية:  ىلإ دى مساهمته في تعظيم أهمية املنشاة ودوره في نجاح املنشآت وتوصلت الدراسة وبيان م

داخل مكونات  ت،  استراتيجيات تقديم منتج غير قابل للتقليد من املنافسين  إلتباعوحاجتها    السلبي وتزايد املنافسة بين املنشآت  تأثيره القيمة بسبب  

 أ األصول املعرفية واملعنوية 
 
عدم  ، لزيادة القيمة املضافة  وتحقيق مزايا تنافسية للمنشات ى دأ على املعرفة واستخدام تكنولوجيا املعلومات و  ثر كليا
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غياب    ،عنهم   واإلفصاحس املعرفي وقيمة االستثمارات  بسبب عجز األساليب التقليدية للقياس  أ االتفاق على مسار محدد للقياس والتحقق لقيمة ر 

املال املعرفي والتي يمكن تحويله ا لقيمة وركيزة للتقدم االقتصادي  ومصدر لتحقيق امليزة   رأستملكه من    اعتماد القيمة الحقيقة للمنشات على ما

التنافسية ملنشات    تملكه  من معرفة  التنافسية  من خالل ما القدرات   التفوق  وضعف زيادة  بها  يساعدها  في   ال  األعمالومهارات ذهنية تحقق 

 . تقديم  صورة متكاملة عن املنشاة بجميع عناصرها

الدراسة  (  2017)  نجار   دراسة • اختبار  إهدفت  امللموسة  أ لى  األصول غير  في  االستثمار  املاليةواألداء  ثر  والسياسة  طبقت على    املالي  املنشاة  قيمة 

)34)  من  الدراسة على عينة الفترة  البورصة خالل  الفلسطينية في   إنالنتائج    وأظهرت  (2014-2006( شركة مدرجة في  العامة  املساهمة  الشركات 

 في األصول غير امللموسة  واالستثمار ،االستثمارغير امللموسة من الشركات في القطاع  األصول في االستثمار في   قيمة لالستثمار ىعل أ القطاع الصناعي 

التداول واأل  بنسبة  مقاسا  املالي  على    داء  الدين    ROA))  األصول والعائد  بنسبة  مقاسة  املالية  والسياسة  األصول  دوران  امللكية    ىلإ ومعدل  حقوق 

 
 
 ملدرجة في البورصة. وبشكل جوهري على القيمة السوقية للشركة املساهمة العامة ا   ونسبة توزيعات األرباح  توثر إيجابا

كشكو  • في (  2016)  دراسة  املدرجة  الفلسطينية  للشركات  املالية  التقارير  في  امللموسة  األصول غير  اإلفصاح عن  إلى معرفة مدى  الدراسة  هدفت 

الخاصة بمعالجة األصول غير  الدولية  املعايير  التقارير، والتعرف على  تلك   بورصة فلسطين، ودور اإلفصاح عن تلك األصول في خدمة مستخدمي 

الدراس امللموسة ظهرت في  امللموسة. توصلت  أن األصول غير  إلى  )البنوك  4ة  البورصة وهي  الصناعة(،    -االستثمار  -الخدمات  -قطاعات رئيسية في 

شركات  ولم تظهر في قطاع التأمين. وأن غالبية الشركات املدرجة في البورصة أفصحت بشكل كافي وبقوائم مستقلة عن أصولها غير امللموسة كما في  

البنوك والخدم املالية فقط كما في شركات قطاع  قطاع  القوائم  إليها في سياق  اآلخر باإلشارة  البعض  الخدمات، واكتفى  املالية وشركات قطاع  ات 

 االستثمار. 

القوي  • عبد  هذه (  2014)  دراسة  لطبيعة  مالمتها  وتحديد  الجديد  االقتصاد  ظل  في  امللموسة  األصول غير  قياس  تناول طرق  إلى  الدراسة  هدفت 

صلت الدراسة إلى أن القوائم املالية بشكلها الحالي ال تعبر عن الواقع االقتصادي للمنشآت حيث أن األصول غير امللموسة تمثل أكثر من  األصول. تو 

استثناء من عدم  75 أن تكون  أال  الشهرة ال تعدو  أن  القوائم.  بها في هذه  االعتراف  يتم  الجديد وال  املنشآت في ظل االقتصاد  االعتراف  % من قيمة 

امللموسة املطورة   باألصول غير امللموسة املطورة داخليا في حالة استثنائية أال وهي البيع أو الدمج تنشأ نتيجة تشدد املعايير في االعتراف باألصول غير

 
 
 املنشأة.   . أن اإلفصاح عن األصول غير امللموسة له أثر كبير في مساعدة مستخدمي التقارير املالية على تقدير قيمةداخليا

هدفت الدراسة إلى تطوير وتحسين طرق التقرير واإلفصاح االختياري عن األصول غير امللموسة بهدف اقتراح نموذج يفيد     (2013)   طعيمة   دراسة •

وبذلك تتوفر معلومات  في توفير معلومات ذات درجة من واملوثوقية واملالءمة ويمكن االعتماد عليها في املقارنة بين الشركات املتشابه في نوع النشاط  

إلى   الدراسة  توصلت  واالئتمان.  باالستثمار  املتعلقة  قراراتهم  اتخاذ  في  واملقرضين مفيدة  االختياري عن أ للمستثمرين  اإلفصاح  االتفاق على  تم  نه 

اإلفصاح االختياري الكلي وبين العوامل املتعلقة   مستوى بين    إيجابيةاألصول غير امللموسة باستخدام لوحدة قياس سلسلة القيمة. ووجود عالقات  

 بخصائص الشركة.

• ( إلى ضرورة  (  Lai, 2013 &Yدراسة  الدراسة  وفي عملية  إ هدفت  امللموسة،  األصول غير  تقييم  في  املستخدمة   
 
األكثر شيوعا وتقييم  جراء مراجعة 

قتراح نموذج تقييم األصول غير امللموسة الذي من خالله يمكن دمج  مزايا وعيوب هذه النماذج، ومن ثم اال  ىاملراجعة هذه يجب تسليط الضوء عل

أن درجة االعتماد عل  ىنقاط القوة، خلصت الدراسة إل نماذج تقييم األصول غير ملموسة املقترحة كبيرة مما يعني أن النموذج املقترح هو   ىنتيجة 

 
 
 ممكنا

 
اس  لتقييم األصول غير ملموسة.  نهجا الدراسة بضرورة  القائم علوأوصت  التقييم  الدخل والتكلفة في عملية تقييم    ىتخدام نموذج  أساس 

 األصول غير امللموسة. 

هدفت الدراسة بحث مفهوم ومكونات األصول غير امللموسة، ومتطلبات القياس املحاسبي عنها وفق املعيار املحاسبي    ( 2010)  رزوق وعزيز   دراسة •

( ومقارنة هذه  38الدولي  األصول غير  (،  أن موضوع  في  الدراسة  وتمثلت مشكلة  املجال.  في هذا  األساس ي  املحاسبي  النظام  به  جاء  ما  املتطلبات مع 

يتزايد فيها االستثمار في ه التي  املعرفة  اقتصاديات  إلى  التحول  أهميتها مع  األعمال، والتي برزت  أهم األصول في شركات  النوع من امللموسة كأحد  ذا 

الدولي )األصول بشكل و  املحاسبي  املعيار  املحاسبي األساس ي بمتطلبات  النظام  التزام  إلى: تدني نسبة  الدراسة  ( فيما يخص  38اضح. وقد توصلت 

   متطلبات القياس املحاسبي لألصول غير امللموسة.

( بنوك برتغالية  7يتم اإلفصاح عن األصول غير امللموسة في الحسابات املوحدة من )  ى هدفت الدراسة إلى تحليل إلى أي مد(:  Silva, 2009)  دراسة •

 2009-2006( بنوك اسبانية بين عامي  7و)
 
من أهم النتائج التي توصلت إليها    ،في اإلفصاح عن األصول غير امللموسة  . وتحليل العوامل األكثر تأثيرا

ن اإلفصاح أكثر عن  أ (، و 38صاح أكثر عن العناصر املطلوبة من قبل معيار املحاسبة الدولي رقم )الدراسة هي أن زيادة حجم البنوك ترتبط مع اإلف

 األصول غير امللموسة في البنوك مرتبط 
 
 تدويل البنك.  مستوى مع درجة انخفاض  أيضا

( سهم  29امللموسة في عينة دولية مكونة من )هدفت الدراسة إلى تحقيق جودة اإلفصاح عن األصول غير    (Sandra &  Hoffmann, 2008دراسة ) •

فصاح من األسهم املتداولة من مشغلي شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية. كشف االرتباط بين التقرير السنوي بين مواقع االنترنت لجودة اإل 
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لى أن  إ ر ملموسة من ناحية أخري. توصلت الدراسة  عن األصول غير امللموسة من ناحية، وتفسير املتغيرات املتعلقة بجودة اإلفصاح عن األصول غي

امللموسة أن اإلفصاح عن األصول غير   .
 
االنترنت منخفضة نسبيا السنوي وموقع  التقرير   من 

 
امللموسة في كال في   جودة اإلفصاح عن األصول غير 

 ما تكون مترابطة بشكل الغالب يقتصر على قطع صغيرة من املعلومات النوعية. أن جودة اإلفصاح عن األصول غير ملم
 
وسة في تقرير السنوي كثيرا

 إيجابي.

املعيار املصري رقم   ( 2006)   دراسة محمد • الواردة في  امللموسة  املحاسبي عن األصول غير  القياس والتقارير  التطوير متطلبات  إلى  الدراسة  هدفت 

. توصلت الدراسة إلى أن املعيار املحاسبي املصري رقم )( "األصول غير امللموسة". اعتمدت الدراسة األسلوبين  23)
 
( 23االستقرائي واالستنباطي معا

عرفة. وأن "األصول غير امللموسة " يحتاج إلى إدخال العديد من التعديالت حتى يساير النمو الكبير في األصول غير امللموسة التي سادت اقتصاد امل

ال والقياس  االعتراف  املعايير  نفس  والقياس تطبيق  االعتراف  معايير  تطوير  وأن  واملشتراه،  للتجديد  القابلة  ملموسة  غير  األصول  على  تقليدية 

، واألصول غير امللموسة غير القابلة للتحديد.
 
   املحاسبي عن األصول غير ملموسة القابلة للتحديد املكونة داخليا

الدراسة  (2004)  العدوى دراسة   • املحاسبي    علىالضوء    تسليط  إلى  هدفت  القوائم   ه أوجه قصور و أهمية اإلفصاح  احتياجات مستخدمي  ملواجهة 

و   املالية امللموسة  باألصول غير  ترتبط  املصالتي  العاملية.لدمج  التحديات  إل  رفي ملواجهة  الدراسة  الأ   ىتوصلت  امللموسة    نه  األصول غير  إدراج  يتم 

 
 
تثمارات املوجهة نحو  القوائم املالية مما يجعلها غير مالئمة لتوفير املعلومات الصحيحة وذلك لضخامة االس  ى نه لها تأثير كبير علأ مع    املولدة داخليا

 ضرورة تطوير املعايير املحاسبية للقياس واإلفصاح عن األصول غير امللموسة. االستحواذ، و 

 تعقيب الباحثان على الدراسات السابقة:

قصوره ومتطلبات تطوير القياس والتقرير املحاسبي عن األصول    وأوجه  وأهميته  امللموسةتناولت الدراسات السابقة اإلفصاح عن األصول غير  

   .ثر اإلفصاح املحاسبي لألصول غير امللموسة على امليزة التنافسيةأ لم تتناول  أنها إالغير امللموسة 

 : اإلطار النظري للدراسة .2

 : مفهوم األصول غير امللموسة  . 1.2

هذه املنافع أو   ىن الوحدة املحاسبية قد اكتسبت حق الحصول علأ نه منافع اقتصادية متوقع الحصول عليها في املستقبل، و أ   ىيعرف األصل عل

املاض ي ، وعرف باملوارد التي يمتلكها املشروع، أو له حق السيطرة  (243، ص1990)الشيرازي،    السيطرة عليها نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في 

األصول التي    ة هيغير امللموسأما األصل  ،  (223،ص2010)مطر،    عليها نتيجة أحداث سابقة، ويتوقع أن تتدفق منها منافع مستقبلية محتملة للمشروع 

حيازتها من  تفيد املشروع  من خالل استغالل حقوق أو مزايا معينة، والتي تختلف عن األصول امللموسة األخرى، وقد تكون األصول غير امللموسة قد تم 

 
 
بناؤها داخليا أو تم  بأ(352،ص  2004)كاشين ،،  الخارج  التي تمنحها   ىتمد قيمتها علتعنها أصول رأسمالية ليس وجود مادي  ،وتعرف  الحقوق واملنافع 

   ىللمالك، عل
 
   أن ترتبط بشكل كبير باملشروع ككل، وليس بمكوناته، ومعظم هذه األصول تحمل معها حقا

 
،ص 2010،وآخرون  )شرويدر  ملالكها  احتكاريا

 ( 290ص،2010)جمعة،. ،وتعرف بأنها أصل قابل للتحديد وغير نقدي بدون جوهر مادي (390

 : أنوع األصول غير امللموسة  . 2.2

األصول   لهذه  أنواع متعددة  ذلك  وتظهر من  االقتصادي،  نشاطها  املنشأة وطبيعة  طبيعة  باختالف  امللموسة  األصول غير   )الشرقاوي، تختلف 

 :  وفي هذه الدراسة يتم االقتصار على ( 74، ص2006

  إبراهيم) أدبي(، عمل جديد، عملية، فكرة، معادلههي تكاليف تنشأ من تطوير براءة االختراع أو حقوق النشر )مثل منتج  :تكاليف البحوث والتطوير •

 .(112، ص2006وعوض هللا،

العوامل مثل املوقع املناسب، وعادات العمالء باعتبارها عوامل    إلى  العمالء، فينظرالشهرة باعتبارها هي العالقات الجيدة مع    إلىينظر    شهرة املحل: •

إل بأنها كل    ىتضيف  املشروع، وقد وصفت  أن يساهم في إعطاء ميزة ملا يحوزه    ش يء قيمة  إل  مشروع جديد، كما يمكن  الشهرة  مفهوم    ىتطور مفهوم 

الحالية ملجموع ما    األرباح، حيثتحقيق    ىالقدرة عل  بالقيمة  الشهرة  أنيتحدد     توقع 
 
مشابهة  ما تحققه منشأة    ىاملنشأة زيادة عل  تحققه مستقبال

  امللموسة، والباقي يتمصافي األصول امللموسة وغير    ىن التكاليف )سعر الشراء( يتم تخصيصها علإ. في توحيد األعمال ف(395  ، ص2010شرويدر،)

يسم والذي  امللموسة  األصول غير  في حساب  ليها    الشهرة، عادة   ىتسجيله  يشار  أنواع    علىما  أهم  يمكن  أ امللموسة حيث    األصول غيرأنها من  نه 

   (102، ص2006إبراهيم وعوض هللا،) .املنشأة أن يتم بيع  والوسيلة الوحيدة لبيعها هواحدة، و  ة كوحد عام أوعمالها بوجه أ تحديدها مع املنشأة و 

التجارية:  العالمات • التجارية    التجارية واألسماء  العالمة  أو قد تكون   كلمة، 
 
، وتصميما

 
أو مجموعة عن  رمزا  يحدد هوية منتج معين 

 
املنتجات،    معينا

مكن عالمة    وي  الستخدام  والدائم  الخاص  الحق  علي  أوالحصول  تجارية    تجارية،  رمز  أو  اإلعالنية  علىماركة،  الحمالت  ، 1999  )الفداغ،  تكلفة 
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إذا 583ص تقتصر  (.  تكلفته  فان   
 
ذاتيا تطويره  تم  قد  التجاري  االسم  أو  التجارية  العالمة  التصميم    على  كانت  واإلشهار وتكاليف  التسجيل  رسوم 

 .  (520، ص2004راض ي ،فقط )

 التنافسية: امليزة  مفهوم  . 3.2

الجهود  ي   التنافسية  بامليزة  والتسويقية    واإلجراءاتقصد  اإلدارية  الفعاليات  وكافة  والضغوط  التي   واإلنتاجيةواالبتكارات  والتطويرية  واالبتكارية 

 في    أجلتمارسها املنظمات من  
 
 ،  (348ص  ،2011)صابر وتعليب،    التي تهتم بها  األسواقالحصول على شريحة أكبر ورقعة أكثر اتساعا

 
عرف امليزة  كما ت

القدرة على تزويد املستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر فعالية وكفاءة من املنافسين اآلخرين في السوق الدولية،   بأنهاالتنافسية على صعيد املنشاة  

ويتم  الحكومة،  قبل  والحماية من  الدعم  في ظل غياب  العاملي  الصعيد  املنشاة على  لهذه   
 
 مستمرا

 
نجاحا يعني  إنتاجية عوامل   مما  رفع  ذلك من خالل 

العملية    اإلنتاج في  مؤشرات    اإلنتاجيةاملوظفة  عدة  خالل  من  املنشأة  تنافسية  قياس  الزمن أهمهاويمكن  من  فترة  عبر  النمو  ومعدالت  الربحية   ، 

 .  (3ص ، 2007)سلطان،  

 األصول غير امللموسة وربحية املنشأة:   . 4.2

امليزة التنافسية  تتمثل عالقة   امللموسة للمنشأة في  مستوى  امللموسة في األثر الذي يحدثه اإلفصاح عن األصول غير  باإلفصاح عن األصول غير 

 ، ويمكن توضيح هذا األثر من خالل اآلتي:(608،  2004)نور،التنافسية  على امليزة القوائم والتقارير املالية 

 املنشأة: ربحية و اإلفصاح عن شهرة املحل  •

أن يتم إطفائها أو إقفالها في حساب االحتياطات أو حساب األرباح والخسائر، أو أن يتم إظهار و الشهرة كأحد عناصر امليزانية العمومية    إظهارأن  

   خصوم مطروحة من حقوق املساهمين، علىالشهرة في جانب ال
 
هذا من شأنه أن يساعد   (450، ص2011الناغي ،األصول )من    اعتبار أنها ال تمثل أصال

 و على التعبير الصادق عن موقف املنشأة 
 
 .املنافسةعلى مستوى  ينعكس إيجابا

 ربحية املنشأة: و اإلفصاح عن العالمات التجارية  •

حدثت   التي  املحاسبية  الفترة  إيرادات  بها  تتحمل  كمصروفات  التجارية  العالمات  واستقرار  ظهور  في  أسهمت  التي  املصروفات  هذه  تعالج  فيها 

إذا تبين أن العالمة التجارية ، و (bottom, 1998, p.136) ةالنفقات، وبالرغم من أن معظم الشركات ال تتحمل تكاليف مباشرة في ظهور عالماتها التجاري

بالكامل في الفترة املحاسبية التي اتخذ فيها القرار، على أن  يةالتكلفة املتبق خل للوحدة االقتصادية يجب استنفادفقدت فاعليتها، وال تسهم في تحقيق د

 ،  (182،ص2006،وأبو املكارم  )الصيان  حيةيضاإ يفصح عن ذلك في القوائم املالية في شكل مالحظات  
 
ذلك يسهم في تقييم وضع املنشأة الحقيقي   أيضا

 . نافسةوينعكس على مستوى امل

 ربحية املنشأة: و  اإلفصاح عن تكاليف البحث والتطوير  •

السنوات  إهالكها دفعة واحدة في  املنخفضة ثم  األرباح  السنوات ذات  البحث والتطوير في  تكاليف  الشركات تعمل على رسملة  العديد من  كانت 

البحث والتطوير، وأصدر ق تكاليف  بإعادة دراسة موضوع   ،
 
املالية الحقا املحاسبة  املرتفعة، وقد قام مجلس معايير  األرباح  املحاسبة  ذات  ائمة معايير 

 ( 402ص2010)شرديدر،. (، وقد اشترط هذا اإلصدار ضرورة تحميل جميع تكاليف البحث التطوير على املصروفات بمجرد تكبدها2املالية رقم )

 إجراءات  الدراسة امليدانية:  .3

 مجتمع وعينة الدراسة:     . 1.3

( مصرف أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة 32عددها )و املصارف التجارية السودانية    املاليةباإلدارة  العاملين    يتمثل مجتمع الدراسة في

(  8% ، وعدد )93.3( استبانه بنسبة 112، استردت منها  )باإلدارة املالية املصارف( استبانة على العاملين 120تم توزيع ) مصارف، 6عشوائية حيث بلغت 

 %(  6.7استبانات لم تسترد بنسبة )

 : وصف أداة الدراسة    . 2.3

فقرات تناولت  (  4القسم األول يحتوي على )  واشتملت على قسمين:  الالزمةرئيسية للحصول على البيانات    كأداة     ستبانةدت  الدراسة على اال اعتم 

تم قياس درجة ،  ( فقرة 19)ها  محاور وعدد  أربعةعينة الدراسة والقسم الثاني يقيس فروض الدراسة األساسية، وتتكون من    ألفراد السمات الشخصية  

الدرجة  أوافق بشدة  وعليه الوسط الفرض ي للدراسة كالتي: إلىال أوافق بشدة   (  والذي يتراوح منLikartاالستجابات حسب مقياس ليكرت الخماس ي )

األوزان على عددها:ويمثل ) للمقياس هي مجموع  العبارة عن    (3الكلية  الفرض ي  وكلما زاد متوسط  العينة على   أفراددل ذلك على موافقة    (3)  الوسط 

 . العينة إفرادانخفض دل ذلك على عدم موافقة  وإذا العبارة 
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 تقييم أدوات القياس:  . 3.3

صال للتأكد   اختبارا من  استخدم  القياس  أداة  صدق  حية  اختبار  على  الصدق  قياس  في  األداة  اعتمدت  وقد  والثبات  الصدق    أداة  املحتوى ت 

ن ذلك أ الباحثين  واخذ بمالحظتهم وتعديالتهم واعتبر    الخبراء  وأ الدراسة وعرضت على مجموعة من املحكمين    أهدافتخدم    أنهامن    والتأكدالدراسة  

معامل   واستخدم  االستبانة  ثبات  على  الصدق  قياس  في  اعتمدت  كذلك  التعديالت  بعد  االستبانة  تصميم  وتم  ظاهري  صدق  كرونباخ أ بمثابة   لفا 

(Cronbach’s alpha ) 

 أساليب املعالجة اإلحصائية:  . 4.3

م  استخدامتم   اإلحصائية  اإلحصائيةقاييس  عدة  واالنحرافات  للمعالجة  واملتوسطات  التكرارات  أداة   مثل  صدق  ولقياس  الوصفي  للتحليل 

ج استخدم تحليل ذ، وملؤشرات مالئمة النمو ألفا كرونباخالدراسة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون، ولقياس ثبات أداة الدراسة تم استخدام معامل  

 من صحة الفرضيات. التحققسياق رات املستقلة واملتغير التابع، بين املتغي البسيطاالنحدار 

  تم استخدام عدة مقاييس اإلحصائية  للمعالجة اإلحصائية مثل:  

 إذا زادت قيمة معامل ألفا كرونباخ   ،اختبار ألفا كرنباخ لقياس االتساق الداخلي لعبارات البحث  للتحقق من صدق األداة
 
 ومالئما

 
ويعد املقياس جيدا

 للمعادلة: 165م ، ص2000(، والذي قاسه )عالم، 0.60عن )
 
 ( وفقا

 ]ن 2مج ع -1  [                معامل الثبات    =                            ن        

 2عمج                        1 -ن                      

 ترمز إلى العدد الكلي ملفردات االختبار :حيث )ن(

 ترمز إلى تباين درجات كل مفردة من مفردات االختبار. :(2)ع 

 ( ترمز إلى مجموع تباين درجات جميع املفردات. 2)مج ع

لعبارة أوافق   4لعبارة أوافق بشدة والوزن    5واستخدام مقياس الوسط الحسابي ليعكس متوسط إجابات عبارات البحث حيث تم إعطاء الوزن  

أوافق والوزن    2لعبارة متردد والوزن    3والوزن   إجابا  1لعبارة ال  املعياري فتم استخدامه لقياس مدى تجانس  االنحراف  أما  بشدة،  أوافق  ت لعبارة ال 

غير مستقل  الوحدات املبحوثة ولقياس األهمية النسبية لعبارات محاور االستبانة. كما تم استخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط الختبار أثر كل مت 

( املحسوبة  tن قيمة )( حيث كانت قاعدة القرار هي قبول الفرضية البديلة عندما تكو tعلى املتغير التابع  الختبار فروض البحث. وتم اعتماد على قيمة )

 . 0.01( الجدولية، أو إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية املصاحبة لقيمة )ت املحسوبة( أقل من tكبر من قيمة )أ 

 فراد عينة الدراسة: تحليل البيانات الشخصية أل  •

  :(1) جدول 
ً
 األساسية للخصائص التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفقا

 النسبة%  التكرار  املؤهل العلمي  النسبة%  التكرار  التخصص العلمي 

 8.9 10 دبلوم  49.1 55 محاسبة 

 51.8 58 بكالوريوس 29.5 33 إدارة أعمال 

 18.8 21 ماجستير  11.6 13 نظم معلومات محاسبية 

 10.7 12 دكتوراه  4.5 5 اقتصاد

 9.8 11 أخرى  5.4 6 أخرى 

 100 112 املجموع  100 112 املجموع 

 النسبة%  التكرار  سنوات الخبرة  النسبة%  التكرار  املسمى الوظيفي 

 5.4 6 سنوات  5أقل من  5.4 6 مدير

 14.3 16 سنوات  10إلى أقل من  5من  2.7 3 نائب مدير

 11.6 13 سنة 15إلى أقل من  10من  21.4 24 رئيس قسم 

 15.2 17 سنة 20إلى  15من  56.3 63 موظف 

 53.6 60 سنة فأكثر  20من  14.3 16 أخرى 

 100 112 املجموع  100 112 املجموع 

محاسبة، ونظم  % تخصصهم العلمي 60.7% من املبحوثين موظفين، وهذا ش يء طبيعي في هرم السلم الوظيفي و56.3 يتضح من الجدول أعاله أن

 على معرفتهم بمصطلحات الدراسة، و
 
وفوق الجامعي، وهذه يدل على اهتمام  بكالوريوس،% مؤهلهم 81.3معلومات محاسبية األمر الذي ينعكس إيجابا

 سنة فأكثر( من ذوي الخبرات التراكمية في العمل. 20-5% تتراوح خبرتهم بين )94.6املؤسسات موضع الدراسة بالتأهيل األكاديمي، 
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 الصدق والثبات:   . 5.3

بين   الداخلي  االتساق  درجة  أي  األخطاء  املقاييس من  خلو  املقاييس درجة  بثبات  يعنيقصد  والثبات  ما،  متغير  تقيس  والتي  املختلفة    ي العبارات 

إلى الحصول على نفس النتائج أو نتائج متوافقة في كل مرة   ي االستقرار أي الحصول على نفس القيم عند إعادة استخدام أداة القياس وبالتالي فهو يؤد

 .زادت الثقة فيهيتم فيها إعادة املقياس. وكلما زادت درجة الثبات واستقرار األداة كلما 

  .استخدمت طريقة معامل الفا كرونباخ ملحاور االستبانة،  كما موضحة بالجدول أدناه ، لصدق وثبات االستبانة •

 ( 112مؤشرات ثبات ألفا كرونباخ )ن = : (2جدول )

 لفا كرونباخ أ البيان

عد األول   0.69 الب 

عد الثاني   0.80 الب 

عد الثالث   0.70 الب 

 0.62 األول املحور 

 0.78 االستبانة ككل 

( وعلى نطاق الدرجة الكلية  0.80إلى    0.62بين )العام    املتوسطتراوح  ي  االستبانةكرونباخ على نطاق أبعاد  ألفا  نسبة  ( أن 2يتبين من الجدول رقم )

 قيمة   تبلغ  عندما  القياس  أداة   ثبات  ، حيث يتحقق0.60وهي جميعها مؤشرات ثبات <    (،0.78بلغ معامل الثبات أللفا كرونباخ بحدود )  لالستبانة فقد

 صحيح.  والعكس 0.60) ألفاكرونباخ)< معامل

الداخلي   • االتساق  حساب  :لالستبانة صدق  ارتباط    يتم  لفقرات  ل  سبيرمانمعامالت  الداخلي  االتساق  درجة  من  الدراسةلتأكد  وفق ،  استبانة 

 : الجدول التالي

 معامالت ارتباط بنود أبعاد املحور والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه : (3جدول )

 

 

 

 

 

 

 0.01معنوية ** عبارات دالة عند مستوى 

 .م2019امليدانية،من واقع الدراسة ين إعداد الباحث  املصدر:

( الجدول رقم  للبعد   يلي:  ( ما 3يتبين من  الكلية  بالدرجة  التنافسية ترتبط  امليزة  املحل، مستوى  التجارية، شهرة  العالمة   : أبعاد  إن جميع فقرات 

 أما بعد تكاليف البحوث والتطوير فقد ارتبطت غالبية عبارات بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه.   ( )**(،0.01معنوية )الذي تنتمي عند مستوى 

 معامالت ارتباط بنود أبعاد املحور والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه : (4جدول )

 

 

 

 

 

 0.01معنوية ** عبارات دالة عند مستوى 

( رقم  الجدول  األول  يتبين  (  4من خالل  املحور  االرتباطات ألبعاد  إحصائيذات  أن جميع  )ةدالة  )0.01عند مستوى معنوية  بينما (  يوجد    ال   **(، 

 (. 0.17بحدود ) لالستبانةوالدرجة الكلية ستوى امليزة التنافسية بين الدرجة الكلية ملداللة إحصائية 

 اإلحصاء الوصفي ملتغيرات الدارسة:  •

حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات ن العاملين باملصارف السودانية تم من وجهة نظر عينة الدراسة م  متغيرات الدراسةواقع على  للتعرف 

 .(3، واختبار )ت( لعينة واحدة )بقيمة محكية =املعيارية

  

 التنافسية  محور: امليزة شهرة املحل  العالمة التجارية تكاليف البحوث والتطوير 

 االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م  االرتباط  م 

1ف 0.18 1ف  **0.48 1ف **0.47 1ف **0.91 

2ف **0.77 3ف  **0.60 3ف **0.90 3ف **0.38 

3ف **0.56 4ف  **0.58 4ف **0.47 4ف **0.85 

4ف **0.72 5ف  **0.68 5ف **0.87 5ف **0.77 

6ف   6ف   **0.89   0.28** 

 لالستبانةاالرتباط بالدرجة الكلية   مضمون البعد أو املحور  م 

 **0.65 تكاليف البحوث والتطوير 1

 **0.91 العالمة التجارية  2

 **0.87 شهرة املحل  3

 0.17 امليزة التنافسية  4
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اقع أبعاد اإلفصاح •  عن األصول غير امللموسة:  املحاسبي النتائج الخاصة بو

بعد األول 
ُ
 تكاليف البحوث والتطوير:  :ال

 تكاليف البحوث والتطوير باملصارف السودانية لُبعد  اإلحصاء الوصفي: (5جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . م2019امليدانية،من واقع الدراسة حثين إعداد البااملصدر: 

( وهي من مؤشرات فئة املتوسط الرابعة  0.61( مع انحراف معياري )5من   4.15أن املتوسط الحسابي العام بلغ )  يتبين(  5)من خالل الجدول رقم  

بلغت )4.20إلى    3.41) تأكيد  إجمالي عينة  83( وبنسبة  تمارس من  %( من  والتطوير  البحوث  تكاليف  أن  تدل على  وهي مؤشرات  املستطلعة،  الدراسة 

 .وجهة نظر عينة الدراسة في صورتها العامة بدرجة كبيرة 

بعد الثاني
ُ
 العالمة التجارية:  : ال

 العالمة التجارية باملصارف السودانية اإلحصاء الوصفي لُبعد : (6جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . م2019امليدانية،من واقع الدراسة ين إعداد الباحث  املصدر:

 املتوسط  مضمون الفقرة 
االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي
 األهمية الدرجة  الداللة  ت 

الدراسة   بتكاليف  االعتراف  يتم 

 .والتطوير كأحد بنود القوائم املالية
4.63 0.57 0.93 30.37 0.000 

كبيرة  

 
 
 جدا

 األولى

البحوث   تكاليف  عن  اإلفصاح  وفر  ي 

تطور   لقياس  معلومات  والتطوير 

 املنشأة. 

 الثالثة كبيرة  0.000 23.14 0.83 0.54 4.17

البحوث   نشاط  عن  اإلفصاح 

ملقارنة  معلومات  يوفر  والتطوير 

 . أداء املنشأة لسنوات عديدةتطور 

 الثانية كبيرة  0.000 27.41 0.84 0.46 4.20

البحوث   تكاليف  عن  اإلفصاح 

املنشأة   اهتمام  يعكس  والتطوير 

املعايير   في  التطورات  بمواكبة 

 . املحاسبية

 الرابعة  كبيرة  0.000 7.44 0.72 0.86 3.61

  كبيرة  0.000 22.09 0.83 0.61 4.15 املتوسط العام 

االنحراف   املتوسط  مضمون الفقرة 

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

 األهمية الدرجة  الداللة  ت 

تمييز   في  التجارية  العالمة  استخدام 

حجم   زيادة  علي  يساعد  السلعة 

 املبيعات. 

 الرابعة  متوسطة  0.030 2.19 0.65 1.25 3.26

تضمين قيمة العالمة التجارية كأصل  

مستخدمي   مكن  ي  ملموس  غير 

من   املحاسبية  معرفة  املعلومات 

 . جودة األداء

 األولى كبيرة  0.000 16.99 0.82 0.67 4.08

اإلفصاح عن العالمة التجارية مؤشر  

 . في سوق العمل املنشاةلقوة سمعة 

 الثانية كبيرة  0.000 9.16 0.74 0.79 3.69

تسويقية   بكلف  املنشاة  تتمتع 

للعالمة   الوالء  بسبب  منخفضة 

 . التجارية

 الثالثة كبيرة  0.000 8.02 0.72 0.78 3.59

املنتجات   تمييز  عملية  تعود 

اعلي   بربح  تجارية  بعالمة  والخدمات 

 . للمنشأة

 الخامسة  متوسطة  0.192 1.31 0.63 1.22 3.15

  كبيرة  0.000 7.53 0.71 0.94 3.55 املتوسط العام 
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( وهي من مؤشرات فئة املتوسط الرابعة  0.94( مع انحراف معياري )5من   3.55أن املتوسط الحسابي العام بلغ )( يتبين  6خالل الجدول رقم )من  

وهي مؤشرات تدل على أن العالمة التجارية تمارس من وجهة نظر عينة الدراسة في صورتها العامة بدرجة   %(،71( وبنسبة تأكيد بلغت )4.20إلى    3.41)

 كبيرة. 

 شهرة املحل: :البعد الثالث 

 عن شهرة املحل باملصارف السودانية اإلحصاء الوصفي لُبعد : (7جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .م2019امليدانية،من واقع الدراسة  حثين إعداد البا املصدر:

( وهي من مؤشرات فئة املتوسط الرابعة  0.97( مع انحراف معياري )5من   3.64املتوسط الحسابي العام بلغ )  ( يتبين أن7من خالل الجدول رقم )

إجمالي عينة الدراسة املستطلعة، وهي مؤشرات تدل على أن شهرة املحل تمارس من وجهة نظر عينة  %( من  73( وبنسبة تأكيد بلغت )4.20إلى    3.41)

 الدراسة في صورتها العامة بدرجة كبيرة

 التنافسية: امليزة  النتائج الخاصة بمحور  •

 مستوى امليزة التنافسية  الوصفي ملحور  اإلحصاء :(8جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .م2019امليدانية،من واقع الدراسة الباحثين إعداد  املصدر: 

( وهي من مؤشرات فئة املتوسط الرابعة  0.86( مع انحراف معياري )5من   4.32املتوسط الحسابي العام بلغ )  ( يتبين أن8من خالل الجدول رقم )

تمارس من وجهة نظر مستوى امليزة التنافسية %( من إجمالي عينة الدراسة املستطلعة، وهي مؤشرات تدل على أن 86( وبنسبة تأكيد بلغت )5إلى  4.21)

 .
 
 عينة الدراسة في صورتها العامة بدرجة كبيرة جدا

املتوس  مضمون الفقرة 

 ط 

االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي

 األهمية الدرجة  الداللة  ت 

مكن قياس شهرة املحل من تقييم الوضع   ي 

 . الحقيقي للمنشأة

 الثاني كبيرة  0.000 16.66 0.82 0.69 4.08

اإلفصاح عن شهرة املحل مرتبط بالتقييم  

 .الدوري للمنشأة

 الرابع متوسطة  0.173 1.37 0.63 1.24 3.16

امللية  اإلفصاح عن شهرة املحل في القوائم  

يوفر املعلومات الالزمة للمستثمر عن قوة  

 .املنشأة وضع 

 األول  كبيرة  0.000 16.67 0.82 0.69 4.09

اإلفصاح عن شهرة املحل يمكن من مقارنة  

 . مع املنشآت املماثلة نشأةأداء إمل

 الثالث متوسطة  0.066 1.86 0.64 1.27 3.22

  كبيرة  0.06 9.14 0.73 0.97 3.64 املتوسط العام 

 املتوسط  مضمون الفقرة 
االنحراف  

 املعياري 

الوزن  

 النسبي
 األهمية الدرجة  الداللة  ت 

التي   لخدمات  جودة  على  التركيز  يتم 

 الخامسة  كبيرة  0.000 20.22 0.83 0.60 4.14 . يقدمها املصرف لعمالئه

بسرعة   العمالء  لرغبات  االستجابة  تتم 

 غير مخلة لجودة الخدمة. 
 السادسة  كبيرة  0.000 15.45 0.80 0.70 4.02

إرشادات يحرص   تقديم  على  املصرف 

رغباتهم،   بتحديد  لهم  تسمح  للعمالء 

 واختيار أفضل الخدمات. 

4.54 0.77 0.91 21.24 0.000 
كبيرة  

 
 
 جدا

 الثانية

يرغب   التي  الخدمات  إلى  الوصول  تيسير 

التكنولوجيا   وسائل  بكل  العميل  فيها 

 .الحديثة في أقل وقت وأدنى مجهود
4.55 0.77 0.91 21.37 0.000 

كبيرة  

 
 
 جدا

 األولى

تحرص اإلدارة العليا على استدامة التميز  

في خدماتها املصرفية مقارنة مع املصارف  

 . املماثلة
 الرابعة  كبيرة  0.000 23.08 0.84 0.54 4.18

إلى  املصرف  في  العمل  سياسات  تهدف 

للحصول   الحديثة  العمل  أساليب  دعم 

 على أكبر حصة في سوق العمل. 
4.50 0.85 0.90 18.70 0.000 

كبيرة  

 
 
 جدا

 الثالثة

  كبيرة  0.000 20.01 0.86 0.70 4.32 املتوسط العام 
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 :اختبار فرضيات الدراسة  . 6.3

 عن األصول غير امللموسة في مستوى   املحاسبي  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح  ال   الرئيس:  الخطي البسيط للفرضنتائج تحليل االنحدار  

   .التنافسيةامليزة 

 وتفرعت منها الفرضيات التالية:  

األولى  .1.6.3 تكاليف    :الفرضية  عن  لإلفصاح  إحصائية  داللة  ذو  تأثير  يوجد  امليزة ال  مستوى  زيادة  في  امللموسة  غير  كاألصول  والتطوير  البحوث 

   التنافسية 

 تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين تكاليف البحوث والتطوير وامليزة التنافسية :(9جدول )

معامل   الفرضية األولى

 االرتباط 

(R) 

معامل  

 التحديد 

(2R) 

معامل  

 االنحدار 

(B) 

اختبار 

(T) 

مستوى   (Fاختبار ) 

 املعنوية 

نتيجة 

 العالقة 

لإلفصاح   إحصائية  داللة  ذو  تأثير  يوجد  ال 

عن تكاليف البحوث والتطوير كاألصول غير  

 . امللموسة في زيادة مستوى امليزة التنافسية

 رفض  0.000 79.014 5.818 0.608 0.59 0.77

( الجدول  يلي:9يتضح من  )  ( ما  ارتباط  بين  قوي هنالك  التنافسيةتكاليف  (  ( ويتضح ذلك من خالل قيمة  0.77، قدره )البحوث والتطوير وامليزة 

التابع واملستقل وبالرجوع لقيمة معامل االنحدار)و (،  Rمعامل االرتباط ) (، مما يدل على B( )0.608هي قيمة مطلقة ال تحدد شكل العالقة بين املتغير 

بين  موجبة  طردية  عالقة  والتطوير   وجود  البحوث  التنافسية  تكاليف  )وامليزة  التحديد  معامل  التابع 0.59،قيمة  املتغير  في  الحاصلة  التغيرات  من   %)

داللة إحصائية بين املتغير التابع ن نتائج التحليل وجود عالقة ذات  (، وكما يتضح متكاليف البحوث والتطوير( سببها املتغير املستقل )امليزة التنافسية)

 تكاليف البحوث والتطويرستقل )( واملتغير املامليزة التنافسية)
 
(،  5.818( املحسوبة )t%(، حيث بلغت قيمة )1( عند مستوى معنوية )tالختبار )  ( وفقا

أثر % ، وعليه يتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل والذي يشير إلى وجود  1قيمة أقل من مستوى املعنوية    ي ( وه0.000بمستوى داللة معنوية )

   ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن تكاليف البحوث والتطوير كاألصول غير امللموسة في زيادة مستوى امليزة التنافسية.

 العالمة التجارية كاألصول غير امللموسة في زيادة مستوى امليزة التنافسية. ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن الفرضية الثانية:  .2.6.3

 تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين اإلفصاح عن العالمة التجارية كاألصول غير امللموسة في زيادة مستوى امليزة التنافسية :(10جدول )
معامل   الفرضية الثانية

 االرتباط 

(R) 

معامل  

 التحديد 

(2R) 

معامل  

 االنحدار 

(B) 

اختبار 

(T) 

مستوى   (Fاختبار ) 

 املعنوية 

نتيجة 

 العالقة 

يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلفصاح  ال  

غير   كاألصول  التجارية  العالمة  عن 

 . امللموسة في زيادة مستوى امليزة التنافسية

 رفض  0.000 14.947 6.038 0.387 0.21 0.46

( ويتضح ذلك من خالل قيمة 0.46، قدره )العالمة التجارية، وامليزة التنافسية( بين  دون الوسطهنالك ارتباط )  ( ما يلي:  10يتضح من الجدول )

( االرتباط  االنحدار)Rمعامل  التابع واملستقل وبالرجوع لقيمة معامل  املتغير  بين  العالقة  (، مما يدل على B( )0.387(، هي قيمة مطلقة ال تحدد شكل 

بين   موجبة  طردية  عالقة  ،وجود  التجارية  التنافسيةالعالمة  التحديد،  وامليزة  معامل  )(  21%)  قيمة  التابع  املتغير  في  الحاصلة  التغيرات  امليزة من 

)التنافسية املستقل  املتغير  سببها  التجارية(  )العالمة  التابع  املتغير  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  التحليل  نتائج  من  يتضح  وكما  امليزة (، 

)التنافسية  العالمة التجارية( واملتغير املستقل 
 
(، بمستوى داللة 6.038( املحسوبة )t%(، حيث بلغت قيمة )1معنوية )  ( عند مستوى tالختبار )  ( وفقا

( املعنوية    ي( وه0.000معنوية  أقل من مستوى  إلى وجود  1قيمة  يشير  والذي  البديل  الفرض  وقبول  العدم  رفض فرض  يتم  وعليه  داللة أثر  %،  ذو 

 . ستوى امليزة التنافسيةإحصائية لإلفصاح عن العالمة التجارية كاألصول غير امللموسة في زيادة م

   .امليزة التنافسيةفي زيادة مستوى  كاألصول غير امللموسة   شهرة املحل لإلفصاح عن داللة إحصائية  ال يوجد أثر ذو    الفرضية الثالثة: .3.6.3

 امللموسة  في زيادة مستوى امليزة التنافسيةإلفصاح  عن شهرة املحل كاألصول غير ا تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين :(11جدول )

معامل   الفرضية الثالثة 

 االرتباط 

(R) 

معامل  

 التحديد 

(2R) 

معامل  

 االنحدار 

(B) 

اختبار 

(T) 

اختبار 

 (F) 

مستوى  

 املعنوية 

نتيجة 

 العالقة 

إحصائية لإلفصاح    أثر ذو  داللة  يوجد  ال 

عن شهرة املحل كاألصول غير امللموسة  في  

 مستوى امليزة التنافسية زيادة 

 رفض  0.000 39.011 10.970 0.404 0.42 0.65



 محمد & املكي                                                                                              ....                     اإلفصاح املحاسبي عن األصول غير امللموسة في امليزة التنافسيةأثر  

Global Journal of Economics and Business, 11(1) (2021), 16-30 
 27 

 

( ويتضح ذلك من خالل قيمة معامل االرتباط 0.65قدره )  ،شهرة املحل وامليزة التنافسية( بين  قوي هنالك ارتباط )  ( ما يلي:11يتضح من الجدول )

(R)، (هي قيمة مطلقة ال تحدد شكل العالقة بين املتغير التابع واملستقل وبالرجوع لقيمة معامل االنحدارB( )0.404 مما يدل على وجود عالقة طردية ،)

بين   املحل و موجبة  التنافسيةزيادة مستوى  شهرة  )  ،امليزة  التحديد  التابع )%42قيمة معامل  املتغير  الحاصلة في  التغيرات  ( سببها التنافسية  امليزة ( من 

املستقل ) املحلاملتغير  )شهرة  التابع  املتغير  بين  التحليل وجود عالقة ذات داللة إحصائية  نتائج  التنافسية(، وكما يتضح من  املستقل  امليزة  ( واملتغير 

 شهرة املحل)
 
قيمة أقل من  ي( وه0.000بمستوى داللة معنوية )(، 10.970( املحسوبة )t%(، حيث بلغت قيمة )1( عند مستوى معنوية )tالختبار ) ( وفقا

املعنوية   إلى  1مستوى  يشير  والذي  البديل  الفرض  وقبول  العدم  يتم رفض فرض  وعليه  املحل %،  لإلفصاح عن شهرة  إحصائية  داللة  ذو  أثر  وجود 

 كاألصول غير امللموسة في زيادة مستوى امليزة التنافسية. 

 النتائج والتوصيات:    . 6.4

 ألهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة، وذلك على النحو التالي: 
 
 نتناول في هذا الجزء عرضا

   :النتائج    .1.6.4

 :
ً
 نتائج الفرضيات:  أوال

 لتكاليف البحوث والتطوير كأحد األصول غير امللموسة في زيادة مستوى امليزة  •
 
   .التنافسيةأثبتت  الدراسة وجود أثر دال إحصائيا

 وجود أثر ذو داللة إحصائية لإلفصاح عن العالمة التجارية في امليزة التنافسية.  •

م(، التي أكدت أن األصول  2004مع دراسة، )العدوى،    وتتفقوجود أثر ذو  داللة إحصائية لإلفصاح عن شهرة املحل في مستوى امليزة التنافسية،   •

 
 
الربحية.)الشهرة( له  غير امللموسة املولدة داخليا املتغيرات الفرعية املستقلة )تكاليف   كلوإن    ا تأثير كبير على القوائم املالية ويتضمن هذه القوائم 

در  تؤكده  ما  وهذا   ،  
 
معنويا  

 
تأثيرا الشركة  ربحية  في  تؤثر  امللموسة  غير  األصول  عن  املحاسبي  لإلفصاح   ) املحل  والتطوير، شهرة  القوي،  البحوث  )عبد  اسة، 

)طعمية،  2014 ودراسة  املنشأة،  قيمة  تقدير  علي  املالية  التقارير  مستخدمي  مساعدة  في  كبير  أثر  له  امللموسة  غير  األصول  اإلفصاح عن  أن  م(،  2013م( 

 .  اإلفصاح االختياري الكلي وبين العوامل املتعلقة بخصائص الشركة ومن ضمن هذه الخصائص الربحية مستوى بين  إيجابيةأكدت ووجود عالقات 

 :
ً
 نتائج اإلحصاء الوصفي: ثانيا

 يتم االعتراف بتكاليف الدراسة والتطوير كأحد بنود القوائم املالية في املصارف السودانية. •

 تضمين قيمة العالمة التجارية كأصل غير ملموس مكن مستخدمي املعلومات املحاسبية من معرفة اهتمام املصارف باألصول غير امللموسة.  •

 ن شهرة املحل في القوائم امللية يوفر املعلومات الالزمة لتقييم أصول املصرف.اإلفصاح املحاسبي ع •

 ارتفاع مستوى امليزة التنافسية يعتبر الضمان على مقدرة املنشأة على تسديد االلتزامات.  •

 توصيات الدراسة:    .2.6.4

 باآلتي: يوص ن على ضوء النتائج السابقة 

األصول غير امللموسة من قبل املنشآت، عن طريق إيجاد الطرق املناسبة للحد من استخدام األساليب التي تخفض زيادة االهتمام باإلفصاح عن   •

 من الشفافية املحاسبية وتشجيع استخدام وتطبيق املفاهيم التي تزيد من درجة اإلفصاح املحاسبي.

 .املصارف ءعمالاالهتمام بالعالمة التجارية واإلفصاح عنها ألهميتها في كسب ثقة  •

 تبني خطط للتقييم الدوري للمنشأة تكون أكثر فاعلية للتعرف على أفضل السبل لشهرة املحل والتي تعود بالربحية املجزية للمنشأة.  •

 بلة.االهتمام بجوانب نشاط البحوث والتطوير حتى تتمكن املنشأة من توفير معلومات كافية ملقارنة تطور أداء املنشأة خالل السنوات املق •

 إجراء مزيد من البحوث والدراسات في مجال العالمة التجارية.  •
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Abstract: The study aimed to measure the impact of accounting disclosure of intangible assets (Research 
and Development Costs, Trademarks and Goodwill) on the competitive advantage of Sudanese banks.  The 
problem of the study was that maintaining and increasing the level of profitability is a fundamental 
requirement that enterprises seek to achieve using various methods including, increasing assets and 
working capital by focusing on intangible assets and disclosing them in their Financial Statements to 
improve the image of the enterprise in front of the investor and to disclose everything that contributes to 
the profitability of the establishments, but the lack of interest in accounting disclosure of these assets does 
not reflect the real financial position of the enterprise, its relation to the level of profitability and its impact 
on competitive advantage. The resolution relied upon the questionnaire as a study tool through 
distributing 120 questionnaires to a sample of Sudanese banks staff and analyzing the questionnaire data 
using the simple-regression method, where the researcher was able to find a statistically significant impact 
on research and development costs and the reputation of the shop in increasing the level of profitability 
and thus the competitive advantage of Sudanese banks, the study found that there was statistically 
significant impact of the trademark as an intangible asset in the level of competitive advantage of 
enterprises. The study recommended the need to pay attention to the brand as an intangible asset and 
disclose it because of its importance in gaining the trust of banks customers, and to adopt plans for the 
periodic evaluation of the establishment to be more effective to identify the best ways to evaluate the 
Goodwill so it will reflect on the profitability of the Banks, and to adopt methods for the periodic evaluation 
of the goodwill, which returns to quite a profitability of the enterprise.  

Keywords: disclosure; Accounting; Competitive advantage; intangible assets. 
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