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  XBRLلغة تقارير األعمال الموسعة   استخدامتفعيل دور 
 االستدامةفي أعداد تقارير 
 كريمة حسن محمد محمد سميماند/

 ممخص 
 Extensible Business Reportingتعتبر لغة تقارير األعمال الموسعة 

Language   ,المغة العالمية الموحدة التي تتحدث من خبلليا عن أداء منظمات األعمال
التي تقوم عمى أعداد تقارير موحدة يمكن مقارنة محتوياتيا عمى مستوى العالم , لذا يجب و 

اآلداء المتكامل لمشركات من خبلل تضمين اآلداء اإلقتصادي XBRL أن تعكس لغة 
 .XBRL والبيئي واإلجتماعي في تقارير األعمال المعدة بمغة 

في  XBRLارير األعمال الموسعة  وييدف ىذا البحث إلى دراسة أىمية أستخدام لغة تق
 Corporate Sustainability Reporting(  CSRإعداد تقارير االستدامة ) 

وفى سبيل تحقيق ذلك اعتمدت الباحثة عمى كبًل من البحث العممى األستقرائى 
 واإلستنباطى مستخدمًا فى ذلك أسموبى الدراسة النظرية والميدانية حيث يتم

 ت والمعمومات األولية المتعمقة بمشكمة البحث , أواًل : عرض البيانا 
في البيئة المصرية   XBRLثانيًا : نظرًا لعدم تطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة  

اتجيت الباحثة إلى أستخدام أسموب األستبيان كأداه بحث ألستطبلع رأى بعض األكادميين 
لغة تقارير األعمال الموسعة   والمحممين الماليين في مدى أمكانية األستفادة من تطبيق

XBRL   (في أعداد تقارير األستدامة ، والتى توفرىا خدمة البرامج األحصائيةSPSS  ) 
ومن أىم النتائج التي تم التوصل إلييا في ىذا البحث أن ىناك إتفاق عمي أن أستخدام 

من المنافع,لذا  أعداد تقارير االستدامة يحقق العديد في XBRLالموسعة لغة تقارير األعمال 
في   XBRLيجب أن يتم تفعيل دور التقارير المالية المعدة بمغة تقارير األعمال الموسعة  

 اإلفصاح عن المعمومات التي تعكس األداء اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي لمشركة. 

                                                           
   األزىر.جامعة  -مدرس بكمية التجارة 



 االستدامةاد تقارير في أعد XBRLلغة تقارير األعمال الموسعة   استخدامتفعيل دور 
 

538 

Activate the role of using Extensible Business Reporting 
Language    XBRL In the preparation of sustainability reports 

Abstract: 
Extensible Business Reporting Language is the standard global 
language in which you speak about the performance of business 
organizations, which are based on standardized reports that can be 
compared across the world, so XBRL should reflect the integrated 
performance of companies by including economic, environmental and 
social performance in Business reports prepared in XBRL. 
This research aims to study the importance of using XBRL in 
Corporate Sustainability Reporting ( CSR ) 
To answer the research question, the researcher has relied on both 
inductive and deductive approaches. Also, I have followed the next 
two steps.  First, identifying all data and the preliminary information 
related to the problem of the search, 
 second, because the XBRL language is not applied in the Egyptian 
environment, the researcher used the questionnaire method as a 
research tool to survey the opinion of some academics and financial 
analysts on the extent to which XBRL can be used in the preparation 
of the sustainability reports provided by SPSS 
One of the main findings of this study is that it is agreed that the use 
of the XBRL in sustainability reporting numbers has many benefits. 
Therefore, the role of financial reporting in the XBRL language should 
be activated in the disclosure of information reflecting The economic, 
environmental and social performance of the company. 
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 XBRLلغة تقارير األعمال الموسعة   استخدامتفعيل دور 
 االستدامةفي أعداد تقارير 

 
 طبيعة المشكمة وأهميتها :

في األونة األخير شيد العالم تغيرات عديدة ومتبلحقة في المجال اإلقتصادي 
واإلجتماعي والبيئي والتكنولوجي , وقد أثرت ىذه التغيرات عمى بعضيا البعض , 

رات التكنولوجية أثر كبيرًا عمى عمميات إنتاج وتوصيل المعمومات فكان لمتطو 
المحاسبية بين منتجي ومستخدمي المعمومات, وقد أسفرت التطورات التكنولوجية 
وظيور شبكة اإلنترنت إلى سرعة تدفق المعمومات بين منتجي ومستخدمي 

لممستثمرين,  المعمومات, وأصبحت شبكة اإلنترنت من المصادر الرئيسية لممعمومات
واتجيت العديد من الشركات لبلفصاح عن المعمومات المحاسبية عمى موقعيا 

 (1)اإللكتروني.

بسيطة في صور  ةلكترونياإلأوراق عمل  استخدام وقامت الشركات بالنشر عن طريق
( , ونظرًا لعدم  HTML  ( , )XML( وظيور لغة الترميز التفاعمية )  Pdfممف ) 

ومعيارية إلعداد ونشر التقارير المالية إلكترونيًا, وظيرت حالة  وجود طريقة موحدة
من الفوضي في النشر اإللكتروني حيث تقوم كل منظمة بنشر قوائميا المالية عمى 

تكاليف  وارتفاع, ومع تعدد طرق عرض القوائم اختياريشبكة اإلنترنت بشكل 
مستثمرين في التعامل الحصول عمى المعمومات وتحميميا, أصبح ىناك مشكمة لدى ال

مع ىذه التقارير ومقارنتيا مما قد يفقدىا أىميتيا, لذلك أزداد المطالبات العالمية 
بوجود طريقة معيارية ألعداد ونشر التقارير المالية ألكترونيًا, وشاركت الجيات 

وتبادل ىذه التقارير عمى مستوى عالمي.  الستخدامالمينية المعنية في وضع معايير 
  XBRL .(2)لغة تقارير األعمال الموسعة  ىذه الجيود المينية إلى ظيور  وأسفرت

وحيث يواجو العديد من األشخاص والييئات عدة مشاكل عند تبادليم المعمومات 
مصطمحات متعددة ومختمفة لوصف نفس الشئ أو أستخدام نفس  كاستخدام

 XBRLموسعة  المصطمح لوصف أشياء أخرى, فكان لظيور لغة تقارير األعمال ال
أىمية بالغة في القضاء عمى ىذه المشاكل, حيث أصبح من خبلليا عالم األعمال 
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يتحدث بمغة واحد , وبالتالي ىيئة لمجتمع المال واألعمال أسموبًا معياريًا لمتعامل مع 
تقارير األعمال عمومًا ومع القوائم المالية ومحتوياتيا خصوصًا, بما في ذلك 

دة صيغ وتوفير أمكانية أقتطاع جزء من بياناتيا بشكل تحضيرىا ونشرىا في ع
موثوق, وتبادليا آليًا, فيي ليس معيارًا محاسبيًا بل لغة رقمية تيدف إلى تحسين 

    (3)أستخدام المعايير الحالية.
عمي تحسين  XBRLلغة تقارير األعمال الموسعة  وحيث يعمل األفصاح بأستخدام 

ل زيادة الشفافية في التقارير, وتحقيق جودة المعمومات من خبلجودة التقارير المالية 
المحاسبية الناتجة من ىذه التقارير, والقدرة عمى مساعدة أصحاب الحقوق والمصالح 
, وسيولة تبادل البيانات وسيولة التحميل المالي, وزيادة درجة األلتزام بالمعايير 

األطراف , فكان ىناك إتجاه  الدولية , باألضافة إلى العديد من المنافع لمعديد من
لغة تقارير متزايد لدى كثير من دول العالم نحو إلزام منظمات األعمال بتطبيق 

, فقد أصدرت لجنة تداول األوراق المالية األمريكية  XBRLاألعمال الموسعة  
(SEC  قواعد تمزم الشركات المسجمة لدييا بتطبيق لغة )XBRL  عمى تقاريرىا

م , كما أعمن  14/6/2012في  انتيتجاء عمى ثبلث مراحل  لتزاماالالمالية, وىذا 
األوروبي أن كل الشركات الموجودة في الدول المشاركة في اإلتحاد سوف  االتحاد

تقارير تقاريرىا المالية وفقًا لمغة  بأبداعم  2018من بداية عام  اعتباراتكون ممتزمة 
ربية ألزم سوق أبو ظبي لؤلوراق , وفي المنطقة العXBRL  (4)األعمال الموسعة  

, وفي المممكة العربية السعودية صدر  XBRLالمالية الشركات المدرجة بو بتطبيق 
بألزام الشركات بتطبيق لغة  27/8/2008قرار ىيئة سوق المال السعودي  بتاريخ 

وقد ألزمت الشركات بتطبيق ىذا النظام بنياية   XBRLتقارير األعمال الموسعة  
 م. 2013عام 

وفي مصر وحتى اآلن ال نفكر في تطبيق ىذا المغة عمى الرغم من أن لغة ) 
XBRL  ىي المغة الرقمية األولى والموحدة بين كافة منظمات األعمال عمى مستوى )

ىذه المغة يقضي  استخدامالعالم والتي تجعل عالم األعمال يتحدث لغة واحدة, وأن 
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نظام الحوكمة, كما تعمل عمى تحسين  عمى مشكمة تباين المعمومات التي تضعف
  (5)بيئة األفصاح المحاسبي 

وعمى الجانب األخر تزايد الطمب العالمى والمحمى فى األونة األخيرة عمى المسئولية 
اإلجتماعية لمشركات وأعداد تقارير األستدامة سواء من المنظمات والييئات الحكومية 

 وغير الحكومية .
، وتعتبر ىذه المبادرة أطار  ( 6)ألعداد تقارير األستدامة  وظيرت المبادرة العالمية

عام متفق عميو فيما يتعمق بأعداد التقارير الخاصة باألداء اإلقتصادى والبيئى 
 TBL  (Triple Bottomواإلجتماعى لمشركات والذى يطمق عميو بالتقرير الثبلثى 

Line . ) 
داء المنشأة نحو تحقيق ىدف التنمية ممارسة لقياس أ االستدامةويعتبر أعداد تقارير 

المستدامة واإلفصاح عن ىذا األداء وتحمل المسئولية أمام األطراف المعنية الداخمية 
والخارجية , فمم تعد التقارير المالية تعبر بصورة كافية عن األبعاد المتعددة والمختمفة 

جاىبًل األداء البيئى لقيمة المنشأة ، حيث تعبر عن األداء اإلقتصادى لممنشأة فقط مت
 واإلجتماعى لممنشأة .

كما أنو ال يوجد معايير أو قوانين ممزمة بمعمومات محددة لئلفصاح عن األداء البيئى 
واإلجتماعى لمشركات ، ويعتبر اإلفصاح عن األداء البيئى واإلجتماعى إفصاح 

ن كان ىذا اإلفصاح يحقق العديد من المنافع الداخم ية والخارجية طوعى أو أختيارى وا 
 لممنشأة .

وال شك المعمومات المحاسبية تمثل األساس الذى تبنى عميو القرارات فى أسواق    
المال حيث تمثل ىذه المعمومات القوة لمن يممكيا لما ليا من تأثير مباشر وغير 

 المال،مباشر عمى قرارت المستثمرين وبالتالى التأثير عمى مستوى كفاءة سوق 
المال يجب أن تتيح التقارير المالية مستوى إفصاح يتضمن توفير ما  ولتنشيط أسواق

  (7)يحتاجو المستخدمون من المعمومات . 
ويعتبر اإلفصاح وسيمة لنجاح إسواق المال التى يعتمد فى تحديد مستوى كفاءتيا    

  (8)عمى نوعية المعمومات والبيانات المفصح عنيا .
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ألخيرة بقضايا الحوكمة والمسئولية اإلجتماعية ثم ومع تزايد األىتمام فى األونة ا 
األىتمام بالقضايا البيئية بيدف المساىمة فى تحقيق التنمية المستدامة , ألزمت 
البورصات العالمية الشركات المقيدة بيا باإلفصاح عن ىذه الممارسات ولكن لم تمزم 

ا ومن ثم يختمف الشركات ببنود محددة يتم اإلفصاح عنيا أو كيفية التقرير عني
 مستوى اإلفصاح من شركة ألخرى .

وأصبحت عمى الشركات أن تقوم باألفصاح عن األداء اإلقتصادى والبيئى 
من العديد من  XBRLواإلجتماعى, ونظرًا لما تحققو لغة تقارير األعمال الموسعة  

و يمكن المنافع والفوائد لكافة األطراف وذلك عمى الصعيد العالمي ، فتري الباحثة أن
في أعداد تقارير  XBRLاألستفادة من تطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة  

لغة تقارير األعمال الموسعة   باستخداماألستدامة بحيث يصبح التقرير المنشور 
XBRL  تقرير متكامل يشمل كافة الممارسات التي تقوم بيا منظمات األعمال في

 المجال اإلقتصادى والبيئى واإلجتماعي.
 

 هدف البحث :
 ييدف ىذا البحث إلى توضيح النقاط التالية :

 XBRLوضع أطار مفاىيمي مبسط لماىية لغة تقارير األعمال الموسعة   -
 XBRLوتوضيح أىم مزايا لغة تقارير األعمال الموسعة 

عرض الجيود الدولية في مجال استخدام وتطوير لغة تقارير األعمال الموسعة   -
 (XBRL ( ومات المحاسبيةفي نشر المعم  

  XBRL   موقف مصر من تطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة  -
 عرض اإلطار المفاىيمى لتقارير األستدامة  -
في أعداد   XBRLبيان مدي أمكانية استخدام لغة تقارير األعمال الموسعة   -

 تقارير األستدامة 
دام لغة توضيح خصائص المحتوى المعموماتي إلعداد تقارير االستدامة بأستخ -

 XBRLتقارير األعمال الموسعة 
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في أعداد تقارير  XBRLبيان فوائد أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  -
 االستدامة

في أعداد  XBRLدراسة آليات تفعيل أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  -
 تقارير االستدامة

 حدود البحث :
ة من تفعيل استخدام سوف يقتصر البحث عمى دراسة مدى أمكانية األستفاد -

في أعداد تقارير األستدامة بيدف   XBRLلغة تقارير األعمال الموسعة  
الوصول لتقرير متكامل يعكس األداء اإلقتصادى والبيئى واإلجتماعى 

 لمنظمات األعمال, دون التعرض إلي كيفية أعداد ىذا التقرير.
فعيل استخدام سوف يقتصر البحث عمى دراسة مدى أمكانية األستفادة من ت  -

في أعداد تقارير األستدامة , دون   XBRLلغة تقارير األعمال الموسعة  
 التعرض إلى ألية مراجعة ىذا التقرير.

 منهج البحث :  
 في سبيل تحقيق ىدف البحث سوف تقوم الباحثة بإتباع المنيجية التالية :

ماد عمي المنيج اإلستنباطي ) النظري ( : وفيو سوف تقوم الباحثة باإلعت -
الكتب والدوريات والمراجع العربية واألجنبية بيدف الحصول عمي البيانات 

 األولية المتعمقة بمشكمة البحث .
بتجميع بيانات  –المنيج الكيفى : حيث يقوم الباحث فى ظل ىذا المنيج  -

في  XBRLأولية حول آليات تفعيل أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة 
دامة , وذلك باالعتماد عمى قوائم االستقصاء كوسيمة واداه أعداد تقارير االست

لجمع البيانات من أجل استخداميا فى عممية التحميل االحصائى ألثبات 
 مدى صحة أو عدم صحة فروض البحث .
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  فروض البحث :
 يقوم البحث عمي الفروض التالية : -

رير األعمال الموسعة يوفر إعداد تقارير االستدامة بأستخدام لغة تقا : األولالفرض 
XBRL العديد من الخصائص التي تنعكس عمى المحتوى المعموماتي لمتقرير 

في أعداد  XBRL: يحقق أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  الفرض الثاني
 تقارير االستدامة العديد من الفوائد.

لغة : ىناك مجموعة من اآلليات التي تعمل عمى تفعيل أستخدام  الفرض الثالث
 في أعداد تقارير االستدامة XBRLتقارير األعمال الموسعة 

 
 خطة البحث :

 ولتحقيق أهداف البحث تم تقسيم البحث عمى النحو التالي :
 المبحث األول : الدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة البحث.

 . XBRL: األطار المفاىيمي لمغة تقارير األعمال الموسعة   المبحث الثاني
 الثالث : اإلطار النظري لتقارير األستدامة. المبحث 

في أعداد تقارير   XBRLالمبحث الرابع : استخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  
 األستدامة .

 المبحث الخامس : الدراسة الميدانية
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 المبحث األول
 الدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة البحث 

 
ربية ذات الصمة بموضوع الدراسة جنبية والعفيما يمي أىم الدراسات السابقة األ 

 كما يمي : ىذه الدراسات يمكن تقسيمو  وسوف يتم العرض وفقًا لتسمسل زمني
 : XBRLأواًل : دراسات سابقة تناولت تبني أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  

 Bovee , 2002)) :(9) دراسة    -
في نشر وتوصيل البيانات   XBRLمزايا أستخدام لغة تناولت ىذه الدراسة 

مكانية  والمعمومات المحاسبية والتي تتمثل في سيولة األستخدام وأمكانية المقارنة وا 
الوصول والفيم من خبلل المستخدمين غير المتخصصين عبر شبكة األنترنت, كما 

في   XBRLم لمغة تقارير األعمال الموسعة   2000التصنيف الصادر عام تناولت 
ناعي والتجاري المعتمدة عمى مبادئ المحاسبة المتعارف عمييا في المجالين الص

وأجريت الدراسة التطبيقية عمي عينة    U.S.GAAP    الواليات المتحدة األمريكية 
ومن أىم النتائج شركة لقياس مدى التوافق بين ىذا التصنيف وىذه الشركات,  67من 

بينيما, وأوصت بضرورة األتجاه التي توصمت ليا ىذه الدراسة أن ىناك توافق جيد 
  إلى تصنيفات نوعية حسب كل نشاط . 

 (10) :2003دراسة أبو العزم ،  -
في تعظيم   XBRLوقد تناولت ىذه الدراسة دور لغة تقارير األعمال الموسعة  

, ومن أىم النتائج التي األستفادة من معمومات تقارير األعمال المنشورة إلكترونياً 
ة غياب معايير مينية لتنظيم عممية نشر التقارير عبر اإلنترنت توصمت ليا الدراس

مما يؤدي إلى وجود فوضى في كمية ونوعية البيانات والمعمومات التي يتم نشرىا في 
 تقارير األعمال عبر اإلنترنت.

 (11) (:  Torshani and Doolin , 2005دراسة  ) -
لغة  استخدامعدم تبني  تبني أو اىتمت ىذه الدراسة بالعوامل التي تدفع الشركات إلى

بصفة عامة وفي أستراليا بصفة خاصة, ومن أىم   XBRLتقارير األعمال الموسعة  
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النتائج التي توصمت ليا ىذه الدراسة أن ىناك عوامل تؤثر في قرار تبني أوعدم تبني 
XBRL  وىي العوامل البيئية وتشمل الضغوط الخارجية من التنظيمات اإلقميمية أو

ولية, البيئة التكنولوجية المحيطة, وتأثير المنظمات الحكومية واإلتحادات المنظمة الد
أىميا إتجاىات اإلدارة, مستوى  XBRLلمنشاط في التجارب الناجحة في تبني 

من جانب الييئات المنظمة ىو المحرك  لزاماإلالعاممين, كما توصمت الدراسة إلى أن 
   XBRLاألعمال الموسعة  الرئيسي لتبني أستخدام لغة تقارير 

 (12)(:  Baldwin , 2006دراسة )  -
في نشر   XBRLتناولت ىذه الدراسة كيفية استخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  

وتأثير استخدام المغة المعمومات المحاسبية, وأثر ذلك عمى مستخدمي المعمومات 
في  XBRLور لغة عمى خصائص المعمومات المحاسبية, وأكدت ىذه الدراسة عمى د

تبسيط اإلفصاح وتسييل عمميات توصيل المعمومات لمستخدمييا من مستثمرين 
 XBRLومحممين ماليين واألطراف االخرى عبر اإلنترنت, وتوقعت الدراسة أن لغة 

 ستصبح المغة الرسمية لتوصيل المعمومات المحاسبية لكافة األطراف.
 (13) (:  NG , 2008دراسة  ) -

ىذه الدراسة بيان موقف كبًل من الصين وىونج كونج أتجاه تبني لغة  واستيدفت     
XBRL  وكذلك دراسة العوامل التي ساىمت في ىذا التبني, ومن أىم النتائج التي ,

بدعم من   XBRLتوصمت ليا ىذه الدراسة أن الصين ىي التي بدأت في تبني 
ول األوراق المالية الصينية الييئات الحكومية الصينية المختمفة خاصة لجنة تنظيم تدا

 (CSRC   ) لتبنيXBRL  بعد أن أدركت أىمية وفوائد ىذا التطبيق, ونظرًا لوجود
إتفاقية ترتيبات الشراكة اإلقتصادية بين ىونج كونج والصين, ونظرًا ألن الشركات في 

ومع الحجة إلى نماذج موحدة لمتقارير المالية بين الشركات في  XBRLالصين تبنت 
 . XBRL    نطقتين األمر الذي تطمب تبني ىونج كونج تطبيق الم

 (14) (:  Ghoi  , 2008دراسة  ) -
لجنة األوراق المالية األمريكية  تياذتناولت ىذه الدراسة تحميل اإلجراءات التي إتخ 

اتجاه التحول اإلختياري إلعداد الممفات بإستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  
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XBRL   النتائج التي توصمت ألييا الدراسة أن تطبيق ىذه المغة ال , ومن أىم
 يتطمب إجراءات طويمة , كما أن عممية التحول لم تكن مكمفة.

 (15) (:  Bonson , 2008دراسة  ) -
لغة تقارير األعمال الموسعة  تناولت ىذه الدراسة الدور الذي يمكن أن تمعبو  

XBRL  في تسييل تنفيذ نموذج تقارير األعمال   EBR    الذي تم إعداده بواسطة
م , ومن أىم  2006في عام   AICPAالمعيد األمريكي لممحاسبين والمراجعين  

ضروري لموصول إلى اليدف  XBRLالنتائج التي توصمت ليا الدراسة أن تطبيق 
, حيث يحقق المزيد من الشفافية لتقارير  EBR  الرئيسي من نظام تقارير األعمال 

ن درجة دقة البيانات , وزيادة إمكانية اإلعتماد عمييا في إتخاذ وتحسي األعمال
 القرارات .

 (16)  : 2008دراسة العبيدي ,  -
تناولت ىذه الدراسة أىمية الدور الذي تساىم بو التقارير المالية المنشورة ألكترونيًا في 
تخفيض حالة عدم تماثل المعمومات في سوق رأس المال , وأىم األثار السمبية 

في واألضرار التي تمحق بمصالح كافة األطراف ,  الناتجة عن عدم تماثل المعمومات
وأوصت بالتوسع في اإلفصاح لمتخفيف األثار السمبية , وضرورة  البيئة المصرية,

 تشجيع عمى أنشاء موقع لمشركات عمي شبكة اإلنترنت  واألفصاح عبر اإلنترنت.
 (17) (:  Bonson , 2009 دراسة  ) -

تعتبر من   XBRLىذه الدراسة عمى أن لغة تقارير األعمال الموسعة  ركزت 
حيث  (  IFRSالمتطمبات الضرورية لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )

كما تحسن من سيولة توصيل المعمومات المحاسبية   IFRS تساعد في فيم وتطبيق 
والتحميل المالي , وبالطبع تحسين القدرة وزيادة قابمية البيانات والمعمومات لممقارنة 

 عمى إتخاذ القرارات.
 (18) (:  Florescu  , 2009دراسة  ) -

أىتمت ىذه الدراسة بالشركات المدرجة بالبورصة األمريكية , ومن أىم النتائج التي 
توصمت ليا الدراسة أنو يجب عرض البيانات والمعمومات بإستخدام نموذج أو شكل 
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تحسين األتصال وتجميع البيانات وتحميميا , وأوصت الييئات يؤدي إلى موحد 
التنظيمية والرقابية أن يكون النموذج أو الشكل الموحد ىو لغة تقارير األعمال 

 ألن إستخدام ىذه المغة يحقق العديد من المنافع .  XBRLالموسعة  
 (19):  2010دراسة عبد الصادق ,  -

دولية إلستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  تناولت ىذه الدراسة اإلنعكاسات ال  
XBRL   ,عمى بناء التصنيف المصري لممعمومات المحاسبية المنشورة إلكترونيًا

, والنواحي الفنية ليذه المغة, وكيفية   XBRLماىية لغة تقارير األعمال الموسعة  
بيئة المصرية , ومتطمبات والتحديات التي تواجو التطبيقيا، والخطوات التنفيذية ليا

ومن أىميا إنخفاض المعرفة التقنية بمغة  XBRLلبناء تصنيف لمتقارير المالية بمغة 
XBRL . 
 (20) (:  Kim , 2012دراسة  )  -

 XBRLفي التقارير المالية المعدة وفقًا لمغة  تناولت ىذه الدراسةأثر اإلفصاح اإللزامي
 428د أجريت الدراسة عمي عمى نواحي مختمفة عمي بيئة المعمومات المالية , وق

شركة, ومن أىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة أن إستخدام ىذه المغة زاد من كفاءة 
المعمومات, كما أحدث تخفيضًا في عوائد األوراق المالية . كما أشارت النتائج إلى 

ساعد في التخفيف من حدة مخاطر المعمومات في سوق األوراق  XBRLتطبيق لغة 
 .المالية
 (21):  2013دراسة حسين ,  -

في زيادة فعالية اإلفصاح   XBRLأستيدفت ىذه الدراسة بيان أىم مزايا إستخدام لغة 
المحاسبي اإللكتروني لمتقارير المالية ومن أىم النتائج التي توصمت ليا ىذه الدراسة 

تقدم تتميز بالعديد من المزايا والتي  XBRLإن التقارير المالية المعدة بإستخدام 
مما يزيد من تأثيرات إيجابية عمى النشر اإللكتروني لمبيانات والمعمومات المالية 
  فعالية اإلفصاح المحاسبي اإللكتروني وبالتالي زيادة ثقة المستخدمين.
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 (22): 2013دراسة أبو طالب  ,  -
يثة تناولت ىذه الدراسة إلى قياس العوامل المحددة لتبني اإلبتكارات التكنولوجية الحد

المستخدمة في إعداد التقارير المالية لمشركات المسجمة في البورصة المصرية 
وتوصمت الدراسة إلى أن أىم ىذه األبتكارات نظام تخطيط موارد المنظمة  لغة تقارير 

 , ومن أىم النتائج التي توصمت ألييا الدراسة   ERP  &  XBRLاألعمال الموسعة
ىي العوامل التنظيمية   ERP  &  XBRLر تبني أن أكثر العوامل المؤثرة في قرا

والعوامل التكنولوجية ويعتبر دعم اإلدارة العميا في مركز الصدارة ثم يمييا في التأثير 
العوامل البيئية, وأخيرًا دور المنظم الحكومي في إلزام المنظمات بالتبني, وتم إقتراح 

 نموذج لتبني اإلبتكارات التكنولوجية في مصر.
 (23) (:   Zheyang   , 2013) دراسة  -

في اليابان   XBRLتناولت ىذه الدراسة أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة    
ن  ستخدام لغة تقارير األعمال إحيث يوجد بيا أالف الشركات المسجمة بالبورصة, وا 

ساىم في تحسين بيئة المعمومات, ومن أىم مزايا تطبيق لغة    XBRLالموسعة  
XBRL  مثل في خفض التكاليف وتحسين نتائج الشركات, وتحسين دقة البيانات تت

المالية, وتركيز الجيود نحو التنبؤ والتحميل المالي وصنع القرار, وتحسين العبلقات 
نخفاض تكمفة إعداد التقارير المالية, وزيادة درجة  مع المساىمين, وتبسيط العمميات وا 

الية , األمر الذي يعمل عمي كفاءة وفعالية سوق الشفافية والثقة في ىذه التقارير الم
 األوراق المالية.

 (24): 2015دراسة الصياد  ,  -
وأستيدفت ىذه الدراسة التعرف عمى منافع ومزايا اإلفصاح المحاسبي اإللكترونية 

, وتحديد العناصر التي يوفرىا  XBRLبإستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  
إلفصاح المحاسبي اإللكتروني والتي تؤدي إلى تحسين في ا  XBRLإستخدام لغة 

جودة التقارير المالية, ودعم التحول من اإلفصاح المحاسبي اإللكتروني التقميدي 
  XBRLإلى اإلفصاح المحاسبي اإللكتروني بإستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  

وصمت ألييا من أجل تحسين جودة التقارير المالية, ومن أىم النتائج التي ت
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في مصر يرجع إلى غياب المعرفة الفنية بمغة  XBRL الدراسةإن عدم تطبيق لغة
XBRL   وأىميتيا في اإلرتقاء بوظيفة اإلفصاح المحاسبي اإللكتروني, كما أن

في مصر أىميا عدم وجود  XBRL ىناك العديد من المعوقات تمنع تطبيق لغة
إلكترونيًا, وعدم وجود معرفة كافية  تصنيف مصري لممعمومات المحاسبية المنشورة
 لدى المحاسبين والشركات في مصر بيذه المغة.

 (25): 2016دراسة إسماعيل  ,  -
تعطي أستيدفت ىذه الدراسة تضييق الفجوة البحثية حيث ال توجد دراسات كافية 

في البيئة المصرية ,   XBRLأطر متكاممة لتطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة  
عمى تشجيع األطراف المختمفة عى التعاون في سبيل تطبيق ىذه المغة والعمل 

لتحقيق المنافع المختمفة المتمثمة في زيادة مستويات الشفافية والحد من عدم تماثل 
ومن أىم النتائج التي توصمت ألييا  المعمومات في سوق األوراق المالية في مصر,
في البيئة   XBRLألعمال الموسعة  الدراسة وضع إطار مقترح لتطبيق لغة تقارير ا

المصرية وتضمن ىذا اإلطار المتغيرات التي حازت عمى توافق لجنة الخبراء وفقًا 
ألسموب دلفي , وحازت أيضًا عمى إجماع عينة الدراسة وفقًا لمتحميل اإلحصائي , 

في البيئة   XBRLوأىم ىذه المتغيرات محددات تطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة  
المصرية , ومعوقات التطبيق , وآليات تطبيق ىذه المغة , والمنافع الناتجة من تطبيق 

 .  XBRLلغة تقارير األعمال الموسعة  
 
 : دراسات سابقة تناولت أهمية تبني إعداد تقارير اإلستدامة  : ثانياً  

 (26):  2010دراسة ممدوح .  -
تدمج األداء داد تقارير تناولت ىذه الدراسة اآلراء المؤيدة والمعارضة ألع

 اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي, ويرى معارضي تمك التقارير أن :
أندماج القوائم المالية مع القوائم اإلجتماعية ييدم كل أسس المحاسبة المالية  -

 المتعارف عمييا. 
نشر القوائم المالية التقميدية منفصمة عن القوائم اإلجتماعية ال يضر الشركة  -

 دة.كوحدة واح
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أندماج القوائم المالية مع القوائم اإلجتماعية يصعب عمل المراجع لؤلداء  -
 اإلجتماعي وييدر الوقت.

 (27) (:  Eccles  & Saltzman   , 2011دراسة  ) -
أستيدفت ىذه الدراسة الوقوف عمى أداء الشركات ومدى ألتزامو بالجوانب البيئية 

لتي توصمت ألييا الدراسة أن التكامل بين ومن أىم النتائج اواإلجتماعية واإلقتصادية 
العناصر الثبلثة من شأنو أن يضمن نجاح الشركة في إتخاذ القرارات اإلقتصادية, 
مكانية التطوير والتنمية والمنافسة عمي المدى الطويل, وتجاىل تممك العوامل يؤدي  وا 

وتطالب بأن  إلى المزيد من المشاكل والمعوقات التي تعرقل آداء الشركة مستقببًل,
 تكون ىذه التقارير إلزامية لمشركات من أجل تحقيق مزيد من القيمة لمتقارير.

 (28):  2012دراسة عبداهلل  ,   -
استيدفت ىذه الدراسة إبراز أىمية االفصاح عن األداء الشامل لمنظمات األعمال 

خبلل  الذي يؤكد الدور الذي تقوم بو ويمزج بين اآلداء اإلقتصادي واإلجتماعي من
مفيوم اآلداء الشامل وأىميتو ومقاييس مدى نجاح الشركات في آداء دورىا في التنمية 

التي توضح مدى قبول تمك  الشاممة لمدولة ، وتناول الباحث مجموعة من المؤشرات
الشركة إجتماعيًا من أصحاب المصمحة ) المستثمرين الحاليين والمرتقبين , العمبلء , 

 المقرضين ( , وكذلك مؤشرات تخص البيئة والمجتمع. العمال , الموردين , 
 (29) (:  Eccles  & Kiron  , 2012دراسة  ) -

محتوى التقرير الشامل وأىميتو وفوائده, حيث يعتبر التقارير  تناولت ىذه الدراسة
المتكامل يجمع بين المعمومات المالية وغير المالية ) بما في ذلك الجوانب البيئية 

الحوكمة والنظرة المستقبمية لمشركة ولممعمومات عن االصول غير واإلجتماعية و 
 الممموسة .

 (30):  2012دراسة عمى  ,  -
لمدخل تقارير ركزت ىذه الدراسة عمى تحميل أثر تبني الشركات المقيدة في البورصة 

األعمال المتكاممة عمى خدمات مراقب الحسابات خاصة الخدمات التوكيدية, وتم 
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ومحتوى وأىمية الطمب عمى ىذه التقاريرمن جية ومعرفة كيفية استخبلص ماىية 
 مراجعتيا .

 (31) (:  Van  , 2013دراسة  ) -
تناولت ىذه الدراسة تحميل محتوى وىيكل التقارير المتكاممة لمشركات التي تم نشرىا 

بيدف معرفة مدى ألتزام تمك الشركات بمبادئ وعناصر إعداد تمك  2013في يناير 
قتراح عناصر لتطوير إعداد تمك التقارير, التقارير ح تى يمكن تقييم الوضع الحالي وا 

ومن أىم النتائج التي توصمت ألييا الدراسة عدم ألتزام االشركات بمبادئ وعناصر 
 إعداد ىذه التقارير.

 (32) (:  Brad j and  Monlerio , 2013 دراسة  )  -
متكامل الذي يجب أن تقدمو ال لتقاريرأطار متكامل ا وقد تناولت ىذه الدراسة

منظمات األعمال عن األداء اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي ومدي أمكانية األستفادة 
ومن أىم النتائج التي توصمت ألييا  XBRLمن لغة تقارير األعمال الموسعة  

 XBRLالدراسة أنو يمكن األستفادة من مزايا تطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة  
 آلداء اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي في ىذا التطبيق. في أدماج ا

 
 ثالثًا : تقييم الدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة البحث :

 :من خبلل أستقراء الدراسات السابقة نجد أن 
أصبح جزءًا رئيسيًا من   XBRLتطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة   -

طمبات الضرورية لتطبيق تكنولوجيا نظم المعمومات المحاسبية, ومن المت
  XBRLلغة  , حيث تعتبر( IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ) 

(, وتسيل من توصيل المعمومات  IFRSأداة ىامة تساعد في فيم وتطبيق) 
لممستخدمين بشكل متجانس , كما تعمل لغة تقارير األعمال الموسعة  

XBRL تخفيض تكمفة إنتاج وتوصيل  في تحقيق العديد من المنافع أىميا
المعمومات, وسرعة توصيل ىذه المعمومات وانتشارىا بما يتناسب مع عولمة 

 شكل التقارير ومحتواىا عمى مستوى عالمي وبمغات متعددة . 
ىناك العديد من العوامل التي تؤثر في تبني لغة تقارير األعمال الموسعة   -

XBRL   من أىميا: 
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, وجود إلزام من   XBRLر األعمال الموسعة  توافر الوعي بمغة تقاري
 . XBRLالجانب الحكومي والمنظمات المينية بتطبيق ىذه لغة 

  XBRLركزت الدراسات السابقة عمى تطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة   -
في عرض ونشر المعمومات المالية ولم تتطرق إلى أمكانية اإلستفادة منيا 

أثير مباشر في إتخاذ المالية والتي ليا ت في اإلفصاح عن المعمومات غير
 القرارات. 

ولكن  XBRLأىتمت معظم دول العالم بتطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة  -
, ىناك العديد من الدولة التي  اختمفت درجة اإلىتمام من دولة إلى أخرى

وأتخذت أو   XBRLأدركت أىمية تطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة  
ي إتخاذ إجراءات إلزامية لتبني أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  بدأت ف
XBRL  ت األمر مفي نش التقارير المالية, وىناك دول لم تيتم باألمر وجع

 (  XBRLأختياري لمشركات ومنيا مصر, رغم أىمية تطبيق ىذه المغة ) 
لمالية وغير بأدراج المعمومات ا ويتضح مما سبق عدم أىتمام الدراسات السابقة

المالية والتي تعكس اآلداء اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي لمشركات في حين 
انيا تمثل لغة عالمية تتحدث من خبلليا منظمات األعمال عن ممارساتيا , وفي 
أتجاه آخر لؤلىتمام باألفصاح عن األداء البيئي واإلجتماعي من خبلل إعداد 

ر المغة التي تتحدث عن أداء المنظمات عن تقارير األستدامة , لذا يجب أن تعب
كافة ممارسات األداء اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي الذي تقوم بو منظمات 

أىمية أستخدام لغة تقارير األعمال  ي بياناألعمال, وىذا ما دفع الباحثة إل
في التعبير عن االداءاإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي   XBRLالموسعة  

  لممنظمة.
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 مبحث الثانيال
  XBRLلمغة تقارير األعمال الموسعة  طار المفاهيمي اإل

 
  XBRLماهية لغة تقارير األعمال الموسعة  

أصبح ألزامًا  حيث XBRLفي األونة األخيرة األىتمام بمغة تقارير األعمال الموسعة 
عمى بعض المنشآت والشركات تطبيقو في بعض الدول التي قررت الدخول في ىذه 

الجديدة , لذا يجب أواًل التعرف عمى مفيوم لغة تقارير األعمال الموسعة  المغة
XBRL . 
لغة تقارير األعمال الموسعة بأنيا "إصدار ىام ومرن من  Burnett )    ) (33 )عرف

والتي يتم من خبلليا إعطاء تعريف خاص  XMLلغة التمييز / التعريف الموسعة 
 بية ".لمتقارير المالية والمعمومات المحاس

لغة تقارير األعمال الموسعة بأنيا "لغة تمييز"، تشبو  (34) ( Plumleeكما عرف   )
[، أو لغة تمييز XML] Extensible Markup Laanguageلغة التمييز الموسعة 
[، صممت HTML] Hypertext Markup Languageالنصوص العمبلقة 

رة الحاسب اآللي عمى قراءة خصيصًا لمتطبيقات المالية والمحاسبية، مؤسسة عمى قد
 تميز الحقول المحاسبية وفقا لتصنيف معين. tagesعبلمات 

نظام يعتمد بأنو   XBRLلغة تقارير األعمال الموسعة  (35) وعرف ) عبد الصادق (
عمى شبكة اإلنترنت في عرض وتصنيف المعمومات الموجودة في ممفات المنظمة، 

ق تزيد من فعالية النشر اإللكتروني بحيث يمكن تجميعيا في شرائح بعدة طر 
 لممعمومات المحاسبية.

بأنو لغة رقمية تم تطويرىا خصيصًا لدعم األفصاح  ( 36) (  Fridayكما عرفيا )
ط اإلقتصادي والمستخدمين لممعمومات وتبادل المعمومات بين جيات وأطراف النشا

 والقوائم المالية.
زت عمى تعريف لغة تقارير األعمال ومن خبلل التعريفات السابقة نجد أنيا رك

بأنو برنامج صمم لنشر المعمومات المحاسبية , وترى الباحثة أنو  XBRLالموسعة 
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بأنو نظام يعتمد عمى األفصاح   XBRLيمكن تعريف لغة تقارير األعمال الموسعة 
التي تعكس آداء  اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت في عرض وتصنيف المعمومات

في بحيث يتم تجميعيا  كافة المجاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئيةالمنظمة في 
  شرائح بعدة طرق تزيد من فعالية النشر لممعمومات.

  XBRLمفردات ومفاهيم لغة تقارير األعمال الموسعة 
ال شك أن لكل لغة مفردات ومفاىيم تميزىا عن غيرىا من المغات، لذلك فمن المبلئم 

فردات وتمك المفاىيم قبيل تناول ماىيتيا وتأثيراتيا وعبلقاتيا... أن يتم عرض ىذه الم
   (37) :الخ، وذلك عمى النحو التالي

شير إلى العنوان أو وتالعبلمة أو الوصف : يطمق عمييا (Tag)البطاقة التعريفية  -1
سم الذي يبدأ وينتيي بو كل عنصر يشتمل عميو البرنامج المكتوب بمغة الر 

XBRL. 
: ىي العممية التي يتم (Tagging Process)  العنونة أو التوصيف عممية -2

 .XBRLبمقتضاىا وصف بيانات الحقول المحاسبية بمغة 
: ىي العممية التي يتم من خبلليا Tagging filing)) توصيفات الممفات  -3

 .XBRLتحويل الممفات لمشكل الذي تتطمبو لغة 
عن العناوين التي يشتمل عمييا  : ىي عبارة(XBRL tages)عناوين المغة  -4

, وتصل عدد العناوين لمتصنيف األمريكي  XBRLالبرنامج المكتوب بمغة 
 عنوان. 1500لممعمومات المحاسبية 

: ىما نظامان لئلمداد بالبيانات (IDEL)    (EDGAR)قاعدتي البيانات  -5
الذي تم بشكل تفاعمي في سوق األوراق المالية األمريكية و  (قاعدة البيانات)

 .2009عام  (IDEL) تحديث نظام
: ىي الخصائص أو المواصفات (XBRL Attributes)مواصفات المغة  -6

الخاصة بيذه المغة, وتشتمل عمى العنوان الرسمي, واالسم والرصيد والبيان/ 
 الوصف والمرجع والمحتوي.
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: ىي منظمة دولية (XBRL)  XBRL Internationalالمنظمات الدولية لـ  -7
غير ىادفة لتحقيق الربح تضم في عضويتيا العديد من المنظمات الرسمية وغير 
الرسمية, التي تيتم بتطوير تطبيق ىذه المغة والتصنيفات الدولية المساندة لتقارير 

XBRL. 
: ىي لغة التمييز الموسعة التي تصف وُتميز وتعرف البيانات التي (XML)لغة  -8

 يتم تدوليا.
لغة تمييز خاصة بعرض النصوص وطرق إظيارىا  : ىي(HTML)لغة  -9

 لممستخدمين.
: ىو عبارة عن الدليل الذي يحدد ويعرف ىيكل Schema))الدليل اإلرشادي  -10

ويشير الدليل  XML  ومحتوى العناصر التي تتشكل منيا لغة التمييز الموسعة 
ة لمسيطرة عمي الدالالت الخاص  Link basesاإلرشادي إلي قواعد الربط 

 بالعنصر.
: ىو القاموس الخاص بأسماء وعناصر لغة التميز (Taxonomy)التصنيف  -11

والتي يتم تحديدىا بوضوح عند إعداد تقارير األعمال، بحيث  XMLالموسعة 
 يبرز أسم كل عنصر "حقيقة مالية" تخدم األغراض المحددة بيذه التقارير

 .البيانات لكل بند من بنودويحدد التصنيف العبلمات المميزة 
: ىو المستند أو التقرير (XBRL Document) " XBRLمستند/ تقرير لغة " -12

ويعكس المعمومات المطموب الحصول عمييا لكي يتم  XBRLالمنفذ بمغة 
 التقرير عنيا.

: ىو عبارة عن التقرير الذي (Instance Document)المستند المستخمص  -13
تيا قائمة المركز المالي أو قائمة يصف معمومات محاسبية معينة ومن أمثم

 الدخل ... الخ
: ىي عبارة عن الشكل الذي يعرض عميو ((Style Sheetالقائمة النمطية  -14

 .Instance Documentالمستند/ التقرير المطموب استخبلصو 
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: ىو (IFRS Taxonomy)التصنيف الدولي لمعايير التقرير المالي الدولي   -15
ايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمصدرة بواسطة تمثيل لمكونات المع

( يشمل معايير المحاسبة الدولية IASBمجمس معايير المحاسبة الدولية )
(IAS) ( ومعايير التقرير المالي الدوليةIFRS والمعايير الدولية إلعداد )

 التقارير المالية بالنسبة لمشركات الصغيرة والمتوسطة.
عبلقات بين مفردات ىذه المغة ومفاىيميا, ومن أىم ىذه ىناك مجموعة من ال

والعنصر  Attribute/ الخاصية  والصفة Tagالعبلقات, العبلقة بين العنوان 
Element حيث تشكل المصطمحات الثبلثة معًا التكوين الفني لمشكل الخاص بيذه ,

خذ الشكل عند " يشير إلى البداية والنياية وتأtagفإذا كان " ((XBRL formatالمغة 
 Attributeالبداية عند النياية، فإن ما يكتب داخل > < ىي الصفة أو الخاصية 

 . tagالتي توضح طبيعة العنوان 
 

 مزايا لغة تقارير األعمال الموسعة 
ان أستخدام لغة تقارير االعمال الموسعة يحقق العديد من المزايا والمنافع ال شك 

ستفيدة من تقارير أعمال المنظمات, ويمكن تقسيم لمعديد من األطراف المنتجة والم
 ىذه المزايا إلي ما يمي :

يحقق تطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة العديد من  : األعمال منظمةمستوي عمي 
 (38) ىذه المزايا: أىم من المنتجة لمتقاريرالمزايا لمنظمات األعمال 

  إنخفاض الدورة الزمنية إلعداد التقارير. -
ستخدام التقارير المالية, حيث توفر تكاليف  إنخفاض - تكاليف إعداد ونشر وتبادل وا 

رسال التكاليف ال  .لممستخدمين وريةدطباعة وا 
 التحديت المستمر لمبيانات والمعمومات في الوقت المناسب. -
 رير.ة وجودة لممحتوي المعموماتي لمتقاتوفير قيمة عالي -
 مرين والعمبلء عمى مستوى العالم.إمكانية الوصول إلى أكبر قاعدة من المستث -
 تحسين اإلتصال مع األطراف المستفيدة. -
 دعم متطمبات التجارة اإللكترونية. -



 االستدامةاد تقارير في أعد XBRLلغة تقارير األعمال الموسعة   استخدامتفعيل دور 
 

558 

داريًا. -  توافر إمكانيات عالية جدًا إلجراء المقارنات لممعمومات ذات الداللة فنيًا وا 
 تساعد في تبادل المعمومات بشكل سريع وقابل لمتوسع. -
 

  :مات عمي مستوي مستخدمي المعمو 
 تكمفة ووقت الحصول عمي التقارير المالية. إنخفاض -
سيولة إجراء المقارنات والتحميبلت مع التصنيف الموحد لمبيانات مما يساعد في  -

  إنخفاض إحتماالت األخطاء.
 .رشيدة إنخفاض وقت إستخبلص النتائج والوصول إلى قرارات -
ن وبالتالي إنخفاض تكمفة إنخفاض الحاجة إلى التوصيات من قبل المحممين الماليي -

 إتخاذ القرارات.
يساعد في سرعة الوصول لممعمومات لكافة األطراف في وقت واحد، مما يوفر  -

 .خاصية التوقيت المبلئم
إتاحة المعمومات المحاسبية لكافة المستخدمين الحاليين والمرتقبين, مما يحقق قدرًا  -

 كبيرًا من العدالة في توقيت الوصول لممعمومات.
 ادة كمية ونوعية المعمومات التي يمكن نشرىا وتوصيميا لممستخدمين.زي -
 توحيد شكل األفصاح في القوائم المالية لمشركات العاممة في نفس المجال. -
مع أمكانية تطبيق المراجعة  أكبر،بجودة وسرعة تسييل وتطوير عمميات المراجعة  -

 اآللية.
  تسييل عمميات النشر بمغات متعددة. -
م لغة تقارير األعمال الموسعة من ممارسة إدارة األرباح في منظمات يحد أستخدا -

      (39) األعمال التي تقوم بمثل ىذه الممارسات.
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 ) XBRLالموسعة )الجهود الدولية في مجال استخدام وتطوير لغة تقارير األعمال 
 في نشر المعمومات المحاسبية :

    XBRLالمنظمة الدولية لـ   -
) وىي منظمة دولية غير    XBRLامت المنظمة الدولية لـ  ق 1998في عام 

ىادفة لتحقيق ربح, تضم في عضويتيا العديد من المنظمات الرسمية وغير 
الرسمية التي تيتم بتطوير تطبيق ىذه المغة والتصنيفات الدولية المساندة لتقارير  

XBRL  تخدام لغة ( بتطوير نموذج لنشر المعمومات المحاسبية ألكترونيًا بأس
XBRL   وقد حاز ىذا النموذج عمى اىتمام غالبية العاممين في المجتمع المالي ,

ال تقتصر منافعيا  XBRLسواء المحاسبين أو التقنيين, وأثبت النموذج أن لغة 
عمى نقل المعمومات المحاسبية عبر شبكة اإلنترنت, بل ستمتد منافعيا لتشمل 

العالم, كما يمكن توحيد البيانات المالية  إمكانية التوسع المكاني ليشمل دول
      (40) المنشورة عالميًا بأستخدام تصنيفات ىذه المغة, كما يمكن قراءتيا آليًا.

 :  مجمس معايير المحاسبة الدولية
كمغة  XBRLلغة تقارير األعمال الموسعة  تبني مجمس معايير المحاسبة الدولية
مام المحاسبين, وقد تحركت شركات عديدة معتمدة, ويمثل ىذا تحديًا كبيرًا أ

لممساىمة في التطوير الحديث في أساليب نشر وتوصيل المعمومات المحاسبية, 
أولى وتعتبر شركة مايكروسوفت لمبرمجيات األكثر حممة لؤلسيم في العالم 

وأصدرت بالفعل التطبيق  XBRLشركات البرمجيات التي أىتمت بتبني لغة 
مكن وىو أحد التطبيقات الخاصة بالتقارير المالية وي   FRx  Microsoftالمالي 

 في مكاتب المراجعة. استخداميا
 ( : FASBمجمس معايير المحاسبة المالية ) 

دراسة عن النشر اآللكتروني,  FASBنشر مجمس معايير المحاسبة المالية  
 .إلكترونيوأشارت إلي أشكال التوسع في تقديم التقارير بصورة 

 : (  IASCير المحاسبة الدولية )مجمس معاي
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نشرت تقرير عن نشر تقارير نتائج األعمال عمى شبكة األنترنت  1999في عام 
وأوصي بتحديد قواعد  العالم،حجم وطبيعة التقرير في جميع أنحاء  وناقش التقرير

كما أوصي بتطوير ما يسمى "  الممارسات،السموك لتوجيو معدي التقارير ألفضل 
األعمال " لتنسيق وتكامل التقرير المالي , وقد قامت المجنة بدور ىام لغة تقارير 

 وأعتماد تطبيق ىذه المغة.جدًا في تطوير 
تم أنجاز مبادرة ثنائية بالتعاون بين مجمس معايير المحاسبة  2010وفي عام  

تيدف إلى أصدار تقارير مالية    XBRLالمالية والمنظمة المنظمة الدولية لـ  
مقارنة عمى المستوى الدولي, وتضمنت المبادرة إعداد معايير التقارير قابمة لم

(, وأسفر ىذا إلى وجود  XBRL( بأستخدام لغة )   IFRS)المالية الدولية 
( ,    IFRS , Taxonomy) قاموس تصنيف معايير التقارير المالية الدولية 

إلنجميزية والفرنسية بحيث يتوافر ىذا التصنيف بعدة لغات عالمية منيا العربية وا
 واأللمانية وغيرىا ,,,,

  (:  SECالبورصة األمريكية )
قواعد تمزم  SECأصدرت لجنة تداول األوراق المالية األمريكية  2009في عام 

عمى تقاريرىا المالية , وىذا  XBRLفييا الشركات المسجمة لدييا بتطبيق لغة 
 . 14/6/2012األلزام جاء عمى ثبلث مراحل أنتيت في 

 األتحاد األوروبي :
في أعمن األتحاد األوروبي أن كل الشركات الموجودة في الدول المشاركة      

بإيداع تقاريرىا المالية  م2018األتحاد سوف تكون ممزمة أعتبارًا من بداية عام  
                                XBRL  .(41)وفقًا لمغة   

 المنطقة العربية :  
حدة األولى عمى مستوى الشرق األوسط والتي بدأت ات العربية المتتعد األمار  -

ألزم سوق أبو ظبي لؤلوراق المالية الشركات المدرجة تطبيق ىذا النظام, حيث 
  (  XBRLبو بتطبيق )
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وفي المممكة العربية السعودية صدر قرار ىيئة سوق المال السعودي بتاريخ  -
  XBRLة  قارير األعمال الموسعبتطبيق لغة ت بألزام الشركات 27/8/2008

 م. 2013وقد ألزمت الشركات بتطبيق ىذا النظام بنياية عام 
وفي مصر وحتى اآلن ال نفكر في تطبيق ىذا المغة عمى الرغم من أن لغة )  -

XBRL ىي المغة الرقمية األولى والموحدة بين كافة منظمات األعمال عمى ) 
يتحدث لغة واحدة, وأن أستخدام ىذه مستوى العالم والتي تجعل عالم األعمال 

المغة يقضي عمى مشكمة تباين المعمومات التي تضعف نظام الحوكمة, كما 
 ( 42).  تعمل عمى تحسين بيئة األفصاح المحاسبي

     XBRLموقف مصر من تطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة 
  لسنة 141أصدرت ىيئة سوق المال في مصر القرار رقم  2006عام  في

دارة البحوث   2006 بوجوب تقديم كافة البيانات والمعمومات لممحممين الماليين وا 
بالشركات العاممة في مجال األوراق المالية, مما يساعد في نشر كافة المعمومات 
لمساعدة المستثمرين في ترشيد قرارتيم, وأن يتم النشر بكافة الوسائل سواء 

 عمى األنترنت. نشرات مطبوعة أو نشر عمى موقع الشركة
ولكن ىذا القرار ترك لمشركات حرية األختيار في البيانات والمعمومات التي يتم 
األفصاح عنيا, وكذلك طريقة النشر سواء ورقية أو ألكترونية, وذلك بالرغم من 
األتجاه العالمي والعربي لؤللتزام بتطبيق ىذه المغة في كافة منظمات األعمال 

    التطور المتبلحق في محتوى ىذه التقارير.في جميع أنحاء العالم و 
وقد يرجع عدم وجود جيود مصرية حاسمة لتطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة  

XBRL  وجود معوقات عديدة لمثل ىذا التطبيق أىميا : إلى 
لدى   XBRLعدم وجود ثقافة كافية بمغة تقارير األعمال الموسعة   -

 مستخدمي القوائم المالية.
ود معرفة كافية لدى المحاسبين والشركات في مصر لماىية لغة عدم وج -

 .  XBRLتقارير األعمال الموسعة  
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 لممعمومات المحاسبية المنشورة إلكترونياً  موحد عدم وجود تصنيف مصري -
مما يؤدي لوجود تباين بدليل الحسابات في الشركات المصرية وخاصة 

, (43) مصر أو خارجيا الشركات المسجمة في سوق األوراق المالية في 
وتري الباحثة أنو كان األلتزام بالتصنيف الدولي لممعمومات المنشورة , ألنيا 

 لغة عالمية موحدة .
عدم وجود دعم فني ومادي لتشجيع الشركات عمى تبني لغة تقارير األعمال  -

 . XBRLالموسعة 
في  أو أكاديمياً ضعف مواكبة التطورات الحديثة والمتبلحقة سواء مينيًا  -

في  XBRLمصر لمخطوات الدولية اتجاه ىذه المغة نتيجة لعدم أدراج لغة 
المناىج التعميمية الجامعية أو البرامج تدريبية, ومن ثم يجعل خريجي 

 . XBRLالجامعات المصرية ال يعرفون لغة 
عدم محاكاة ىيئة سوق المال في مصر لتجارب أسواق المال الدولية  -

 .  XBRLجي لمغة تقارير األعمال الموسعة  والعربية لمتطبيق التدري
متزايد بتطبيق لغة تقارير األعمال ومما سبق يتضح أنو البد من أعطاء أىتمام 

 الموسعة في مصر عن طريق 
تبني تصنيف مصري يتواكب مع التصنيف الدولي لممعمومات المنشورة  -

   XBRLألكترونيًا بأستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  
العديد من الدورات والبرامج التدريبية في لغة تقارير األعمال الموسعة   أعداد -

XBRL   لرفع كفاءة العاممين بالمنظمات المينية المسئولة عن مينة
 المحاسبة والمراجعة في مصر والمحاسبين بالشركات .

توفير الدعم الفني والمادي لتشجيع الشركات عمى تبني لغة تقارير األعمال  -
 . XBRLالموسعة 

أصدار البورصة المصري قرار بألزام الشركات المدرجة بتطبيق لغة تقارير  -
بصورة متدرجة وعمى مراحل خبلل فترة زمنية   XBRLاألعمال الموسعة  

 محددة.
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في  XBRLتبني لغة تقارير األعمال الموسعة  ومن العرض السابق نجد أن 
المزايا عمي مستوي المنظمة منظمات األعمال المختمفة يحقق العديد من المنافع و 

 .المنتجة لمتقارير وكذلك لممستثمرين ومتخذي القرار, والعديد من األطراف االخرى
والتي تعكس ولقد ركزت ىذه المغة عمي تصنيف المعمومات المالية المنشورة ألكترونيًا 

غير قتصادي, ولكن في األونة األخير تزايد األىتمام بالمعمومات المالية و األداء اال
المالية والتي تتمثل في األداء البيئي واألجتماعي حيث يجب أن تعكس التقارير 

ة ,حيث يجب أن تعبر عن األداء االقتصاد األبعاد المختمفة والمتعددة لقيمة المنشأ
ومع   ( تقرير األستدامةوالبيئي واالجتماعي, ويطمق عمى ىذا التقرير الثبلثي  ) 

ير األستدامة لمشركات والتي يمكن أن تقدم بصورة ورقية أو تزايد األىتمام بتقديم تقار 
يمثل وسيمة أفصاح   XBRLآلكترونية, ولكن أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  

حديثة ومتطورة لمنشر عن طريق شبكة األنترنت, لذا ترى الباحثة أنو يمكن األستفادة 
في أعداد   XBRLال الموسعة  التي يحققيا لغة تقارير األعممن المزايا والمنافع 

وسيتم فيما يمي . تقارير األستدامة والتي تعكس األداء االقتصادي والبيئي واألجتماعي
 .طار المفاىيمي لتقارير األستدامةعرض مبسط لؤل
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 لثالمبحث الثا
 االستدامةإلطار النظري لتقارير ا

 

 مقدمة
ى المسئولية اإلجتماعية لمشركات تزايد الطمب العالمى والمحمى فى األونة األخيرة عم

 وأعداد تقارير األستدامة سواء من المنظمات والييئات الحكومية وغير الحكومية .
، وتعتبر ىذه المبادرة أطار  (44) وظيرت المبادرة العالمية ألعداد تقارير األستدامة

يئى عام متفق عميو فيما يتعمق بأعداد التقارير الخاصة باألداء اإلقتصادى والب
 TBL  (Triple Bottomواإلجتماعى لمشركات والذى يطمق عميو بالتقرير الثبلثى 

Line . ) 
 اإلطار المفاهيمى لتقارير األستدامة :

تعرف تقارير األستدامة بأنيا تقارير يتم اإلفصاح فييا عن معمومات كمية     
ح المختمفة ووصفية مالية وغير مالية بيدف توصيل تمك المعمومات ألصحاب المصال

(45) 
وترى الباحثة أنو يمكن تعريف تقارير األستدامة بأنيا تقارير يتم اإلفصاح فييا     

عن معمومات مالية وغير مالية تشير إلى مدى إلتزام المنشأة باإلجراءات والتشريعات 
فى المجاالت البيئية واإلجتماعية وحقوق اإلنسان مما يساعد عمى تحسين إدراك 

 لح المختمفة فى إتخاذ القرارات المختمفة.أصحاب المصا
 أهمية األفصاح عن تقارير األستدامة :

يحقق اإلفصاح عن تقارير األستدامة العديد من المنافع الداخمية والخارجية لممنشأة 
  ( 46) :التى تقوم بو . ومن أىم ىذه المنافع 

 -المنافع الداخمية :
 باألستدامة : تطوير رؤية واستراتيجية المنشأة الخاصة  (1)

تشجع عممية أعداد تقارير األستدامة المنشأة عمى تحديد رؤية واضحة واستراتيجية 
 استدامة.لمعمل بأسموب أكتر أستدامة مما يساعد عمى تقديم منتجات وخدمات أكثر 
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 تحسين نظم اإلدارة والعمميات الداخمية وتحديد األهداف :  (2)
لى إلقاء الضوء عمى المجاالت التى تحتاج يساعد أعداد تقارير األستدامة الشركة إ

إلى تحسين والمجاالت التى يمكن أن يكون أداء الشركة فييا أفضل مثل أمكانية 
تحسين اإلنتاجية ، وخفض التكاليف ، كما يجب األخذ فى األعتبار قضايا 
األستدامة عند إتخاذ القرارات اإلدراية المختمفة مما يساعد اإلدارة عمى إدارة 

 اطرة البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية . المخ
 خمق قيمة مالية لممنشأة :  (3)

حيث يحتوى تقرير األستدامة عمى بيانات عن الموارد والمواد المستخدمة وتقييم 
عمميات المشروع مما يمكن إدارة المنشأة من تحديد الفرص لتوفير التكمفة وتوليد 

 اإليرادات من خبلل األستخدام األمثل والكفء لمموارد المتاحة لممنشأة .
 زيادة إدراك وتحفيز العاممين :  (4)

نشر المعمومات المرتبطة باألستدامة فى زيادة والء الموظفين والعاممين  حيث يساعد
لدى المنشأة ، كما تساعد عمى زيادة قدرة المنشأة عمى جذب موظفين ذوى جودة 

 وخبرة عالية .
 
 -المنافع الخارجية : -
كتساب الثقة واإلحترام :  (1)  تحسين السمعة وا 

يل إدراك أصحاب المصالح مما حيث تشكل تقارير األستدامة دورًا ىام فى تشك
 يساعد عمى حماية وتدعيم سمعة المنشأة .

 جذب التمويل :   (2)
دراك المستثمرين لقضايا االستدامة والتأكيد من خبلل تقارير  مع زيادة وعى وا 
األستدامة عمى دور المنشأة فى تحقيق األستدامة يتم أخذ ىذا فى اإلعتبار عند 

يساعد عمى جذب رؤوس األموال , وكذلك عند  إتخاذ القرارات اإلستثمارية مما
إتخاذ قرارات اإلئتمان واألقراض من قبل الجيات الخارجية مثل البنوك وغيرىا 

 .... 
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 تحقيق الشفافية والحوار مع أصحاب المصمحة :
تعتبر تقارير اإلستدامة ىى العبلقة بين المنشأة وأصحاب المصالح المختمفة , حيث 

تقارير األستدامة إداة ىامة لتحقيق الشفافية من خبلل توصيل يعتبر اإلفصاح عن 
أىداف المنشأة ورؤيتيا وكيفية إدارتيا لممخاطر وأثر األعمال التي تقوم بيا عمي 

 النواحي البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية.
 تحقيق الميزة التنافسية والريادة : (3)

جات أصحاب المصالح حيث توفر ىذه التقارير بيانات ومعمومات تمبى إحتيا
وتوقعاتيم والحصول عمى فيم أفضل لمتطمباتيم مما يحفز اإلدارة عمى األبتكار 
والتطوير لعمميات وأنشطة المنشأة وتطوير منتجاتيا وخدماتيا مما يحسن من الوضع 
التنافسى لممنشأة ، كما أن ممارسات األستدامة التى تقوم بيا المنشأة تعطى مؤشر 

ار المنشأة وقوة موقفيا التنافسى مما يعطى الثقة لؤلطراف الخارجية عمى بقاء واستمر 
 سواء العمبلء أو الموردين أو المقرضين .... إلخ .

 
 -أشكال إعداد تقارير األستدامة :

ىناك عدة أشكال ونماذج مختمفة لتقديم المعمومات الخاصة بمحاسبة األستدامة , 
 محتوى إلى :ويمكن تقسيم تقارير األستدامة من حيث ال

 إعداد تقرير شامل : -
حيث يتم اإلفصاح عن األداء البيئى واإلجتماعى لممنشأة فى التقرير السنوى 
الذى يتم إعداده لمنشاط اإلقتصادى لممنشأة ، بحيث يصبح التقرير السنوى تقرير 

 ثبلثى يشمل األداء اإلقتصادى والبيئى واإلجتماعى لممنشأة .
 فصل :إعداد تقرير األستدامة من -

حيث يتم اإلفصاح عن األداء البيئى واإلجتماعى فى تقرير منفصل عن تقرير 
 األداء اإلقتصادى ، أى تقوم المنشأة بإعداد نوعين من التقارير :

 ويحتوى عمى النشاط اإلقتصادى لممنشأة . -: التقرير المالى  (1)
وتحتوى عمى اإلفصاح عن النشاط البيئى  -: تقارير األستدامة  (2)

 ماعى الذى تقوم بو المنشأة .واإلجت
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 كما يمكن تقديم تقرير األستدامة من حيث الشكل فى أحدى الصورتين :
 حيث يتم إعداد تقارير األستدامة فى شكل ورقى مطبوع . -: شكل ورقى  (1)
حيث يتم إعداد التقارير فى شكل إلكترونى عبر  -: شكل إلكترونى  (2)

 األنترنت عمى الموقع اإللكترونى لمشركة .
وتعتبر المبادرة العالمية إلعداد التقارير أطار عام متفق عميو بشكل عام فيما 
يتعمق بإعداد التقارير الخاصة بأداء المنشأة اإلقتصادى والبيئى واإلجتماعى ، 
حيث تم تصميم ىذا األطار لكى يتناسب استخدامو مع كافة أنواع المنشآت أيًا 

مل فيو حيث يتضمن ىذا األطار كان حجميا أو موقعيا أو القطاع الذى تع
محتويات عامة وأخرى خاصة بقطاعات معينة ، وقد تم االتفاق عمى تمك 
المحتويات بواسطة مجموعة كبيرة من األطراف المعنية من جميع أنحاء العالم 
لكى تكون مطبقة بشكل عام فيما يتعمق بتقديم تقارير حول أداء المنشأة فيما 

 يتعمق باألستدامة .
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 رابعبحث الالم
  XBRLاستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  

 ير األستدامة ر في أعداد تقا 
 

 مقدمة 
البيانات والمعمومات  عرضعمى   XBRLتقتصر لغة تقارير األعمال الموسعة   

واألداء المالي في الماضي  حيث تعكس األثار المالية لؤلحداث السابقة ,فقط المالية 
, ومع األىتمام المتزايد بقضايا المسئولية باألداء في المستقبل, وال تقوم بالتنبؤ 

ال تفي األجتماعية والقضايا البيئية والتنمية المستدامة أصبحت التقارير المالية 
بمتطمبات ىذه القضايا , حيث ال تعكس واألداء البيئي واألجتماعي في تقتصر عمى 

  (47)  .األداء األقتصادي فقط 
 Europeanم  أقترحت المفوضية األوربية  2013  وفي أبريل عام  

Commission    تعزيز الشفافية في الشركات بالقضايا األجتماعية والبيئية عن
طريق األفصاح عن الممارسات التي تقوم بيا الشركات والخاصة باألداء البيئي 

ير واألجتماعي وأطمق عمي التقارير التي تيتم باألداء البيئي واألجتماعي تقار 
 األستدامة.

بتوفير بيانات   XBRLلذلك كان ال بد من أن تيتم لغة تقارير األعمال الموسعة  
وغير مالية, حيث يجب أن تعكس ىذه التقارير األداء األقتصادي ومعمومات مالية 

حتي يتمكن مستخدمي التقارير من تقييم أداء  باألضافة إلي األداء البيئي واألجتماعي
قبل وىل يفي بمتطمبات األستدامة والتي تعكس أستمرارية الشركات الشركات في المست

توفر تقرير   XBRLفي اآلجل الطويل, ومن ثم تصبح لغة تقارير األعمال الموسعة  
 متكامل يعكس األداء الكامل لمشركات سواء أقتصادي أو بيئي أو أجتماعي .
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خدام لغة تقارير خصائص المحتوى المعموماتي إلعداد تقارير االستدامة بأست
 XBRLاألعمال الموسعة 

األتاحة الفورية لممعمومات المالية وغير المالية والتي تعكس اآلداء  -
 اإلقتصادي البيئي واإلجتماعي لممنشأة

أمكانية التحديث المستمر لمبيانات والمعمومات المنشورة ومن ثم توصيميا في  -
 التوقيت المبلئم

نات والمعمومات التي يمكن توصيميا أمكانية زيادة كمية ونوعية البيا -
 لممستخدمين بشكل تفصيمي  

أمكانية نشر البيانات والمعمومات المالية وغير المالية والتي تعكس اآلداء  -
 اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي لممنشأة

 أمكانية نشر بيانات ومعمومات مالية وغير مالية بمغات متعددة. -
تخفيض عدم تماثل المعمومات عن توحيد شكل األفصاح مما يؤدي إلى  -

 آداء الشركات في المجال اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي
الحيادية في توفير المعمومات لكافة األطراف مما يحقق مبدأ العدالة في  -

 توزيع ونشر المعمومات .
توافر خاصية مبلئمة المعمومات حيث توفر البيانات والمعمومات التي تعكس  -

البيئي واإلجتماعي لممنشأة قدرة عمى التنبؤ بالمستقبل اآلداء اإلقتصادي 
 والتغذية المرتدة.

سيولة تبادل البيانات والمعمومات وأمكانية األعتماد عمييا في أجراء  -
 التحميبلت والمقارنات .

عمى المعايير الدولية ومن ثم عولمة  XBRL يعتمد أعداد التقرير وفقًا لمغة -
داء المتكامل لمشركات اإلقتصادي البيئي التقرير والذي يجب أن يعكس اآل

 .واإلجتماعي لممنشأة
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 في أعداد تقارير االستدامة XBRLفوائد أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة 
العديد من المنافع والمزايا لمعديد  XBRLيحقق أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة 

المنظمات, كما يحقق أعداد تقارير  من األطراف المنتجة والمستفيدة من تقارير أعمال
األستدامة منافع أخرى عديدة, فأذا تم أعداد تقارير متكاممة تشمل األداء األقتصادي 

فبل  XBRLوالبيئي واألجتماعي, وتم أعداده بأستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة 
يحققو ىذا   شك أن ىذا يعظم من الفوائد والمنافع من أعداد التقارير  والمزايا التي 

 ومن أىم ىذه المزايا :
إنخفاض تكمفة نشر وتوصيل المعمومات المالية وغير المالية عن اآلداء  -

اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي والتي تتحمميا الشركات المنتجة ليذه 
 المعمومات.

إنخفاض تكمفة الحصول عمى البيانات والمعمومات والتي يتحمميا مستخدمي  -
 ين الماليينالتقارير والمحمم

توفير أمكانيات وآليات الربط بين المعمومات المتاحة آلكترونيًا, ومن ثم  -
 سرعة إجراء التحميبلت والمقارنات.

تسييل وتطوير عمميات المراجعة بجودة وسرعة أكبر, مع أمكانية تطبيق  -
 المراجعة اآللية.

مة والتي تسييل وتطوير خدمات التأكيد ) تأكيد ( المتعمقة بتقارير األستدا -
 أصبحت تحديًا جديدًا أمام مكاتب المحاسبة والمراجعة. 

الحد من قدرة األدارة عمى إدارة األرباح حيث تعمل ىذه المغة في ظل  -
 IFRSالمعايير الدولية  

القدرة عمى مساعدة المستثمرين وأصحاب المصالح عمى إتخاذ القرارات  -
 المختمفة.

رير عمى التأكيد عمى قضايا جذب رؤوس أموال جديدة حيث قدرة التقا -
األستدامة في اآلجل الطويل والتي أصبحت ذات أىمية عالية عند إتخاذ 

 القرارات االستثمارية وقرارات األئتمان واألقراض.
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تدعيم الوضع التنافسي لمشركات, حيث يعكس التقرير قدرة اإلدارة عمى  -
مع اآلداء  األبتكار والتطوير لعمميات وأنشطة الشركات, والتي تتناسب
 المستدام والذي يضمن أستمرارية الشركات في اآلجل الطويل.

زيادة إدراك وتحفيز العاممين حيث يساعد نشر معمومات مرتبطة باألستدامة  -
في زيادة والء الموظفين والعاممين بالشركات, وجذب موظفين ذوي جودة 

 وخبرة عالية عمى مستوى عالمي.
طر حيث تشير التقارير إلى المخاطر التي قد مساعدة اإلدارة في إدارة المخا -

دارة ىذه المخاطر من جانب  تتعرض ليا المنشأت , وكيفية مواجية وا 
 اإلدارة.

رفع مستوى كفاءة وفعالية التحميبلت المالية والمقارنات لآلداء اإلقتصادي  -
 والبيئي واإلجتماعي.

 تقارير األستدامة:ألعداد   XBRLأستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة   أليات
األداء األقتصادي والبيئي   XBRLال بد أن تعكس لغة تقارير األعمال الموسعة  

توفير مجموعة من اآلليات واألجتماعي لمشركات ومنظمات األعمال, لذا يجب أن 
 :يمكن تقسيميا إلي آليات تكنولوجية وآليات تنظيمية

 آليات تكنولوجية :
بما   XBRLة بمغة تقارير األعمال الموسعة  إعادة ىيكمة البرامج المكتوب -

يتناسب مع طبيعة المنظمات والتي تعكس األداء األقتصادي والبيئي 
 واألجتماعي.

ومفردات  مفاىيم XBRLالموسعة يدرج مفردات ومفاىيم لغة تقارير األعمال  -
 . تعكس األداء البيئي واألجتماعي

ات تعكس األداء يجب مراعاة أن يشمل توصيف وتصنيف الممفات ممف -
 البيئي واألجتماعي.

أمكانية أضافة أي عناصر قد يستجد أضافتيا في المستقبل نتيجة التطورات  -
 المتسارعة والمتبلحقة في بيئة األعمال.
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 آليات تنظيمية :
صدور قواعد تنظيمية من لجنة البورصة بألزام الشركات المسجمة بالنشر  -

 .  XBRLاآللكتروني لممعمومات بأستخدام لغة 
 IFRSصدور قواعد تنظيمية لتطبيق المعايير الدولية لمتقارير  -
تطبيق قواعد حوكمة الشركات والتي تقضي بنشر بيانات ومعمومات مالية  -

 وغير مالية تعكس اآلداء اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي لممنشأة  
ر توفير نظم رقابية جيدة من قبل ىيئة سوق المال لمراقبة محتويات التقاري -

 المنشورة والتي تعكس اآلداء اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي وتوقيت النشر
توافر التكامل بين القواعد التنظيمية الصادرة من البورصة المصرية , بحيث  -

 تضمن األلتزام الكامل لكافة ىذه القواعد.
أعداد برامج ودورات تدريبية تأىيمية لمتعرف عمى كيفية تطبيق لغة تقارير  -

 IFRS, والمعايير الدولية  XBRL ل الموسعة االعما
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 المبحث الخامس
 الدراسة الميدانية

تركز الباحثة في ىذا القسم من الدراسة عمي إستطبلع آراء مجموعة من األكاديمين 
بالجامعات المصرية والمحممين الماليين العاممين في سوق األوراق المالية في مدى 

في أعداد تقارير   XBRLتقارير األعمال الموسعة  أمكانية األستفادة من تطبيق لغة 
 األستدامة.

 فروض البحث 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أراء األكاديمين  الفرض األول  :  -

بالجامعات المصرية والمحممين الماليين العاممين في سوق األوراق المالية في 
ستدامة بأستخدام خصائص المحتوى المعموماتي إلعداد تقارير االمصر حول 

 لغة تقارير األعمال الموسعة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أراء األكاديمين  الفرض الثاني  :  -

بالجامعات المصرية والمحممين الماليين العاممين في سوق األوراق المالية في 
في أعداد تقارير  XBRLحول فوائد أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  مصر

 .ستدامةاال
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أراء األكاديمين  الفرض الثالث  : -

بالجامعات المصرية والمحممين الماليين العاممين في سوق األوراق المالية في 
في أعداد  XBRLمصر حول آليات تفعيل أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة 

 تقارير االستدامة.
 أسموب الدراسة

باحثة في ىذه الدراسة الميدانية عمي أسموب قائمة اإلستقصاء بشكل إعتمدت ال
أساسي , حيث قامت الباحثة بإعداد ىذه القائمة وصياغتيا في ضوء فروض وأىداف 
الدراسة , وقد قامت الباحثة بتوزع ىذه القائمة عمي مجموعة من األكاديمين بالجامعات 

األوراق المالية , وقد تم تقسيم اإلستمارة  المصرية والمحممين الماليين العاممين في سوق
 اإلستمارة إلي ثبلث أقسام :
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أشتمل عمي بيانات شخصية عن الشخص الذي يقوم باإلجابة  -:القسم األول -
 عمي اإلستمارة.

أشتمل عمي مجموعة من األسئمة المغمقة وتم تقسيميا إلي ثبلث  -:القسم الثاني -
 أجزاء :

خصائص المحتوى وعة من األسئمة لمعرفة أىم أحتوي عمي مجمالجزء األول :  -
 المعموماتي إلعداد تقارير االستدامة بأستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة 

XBRL. 
أحتوي عمي مجموعة من األسئمة لتحديد فوائد أستخدام لغة تقارير الجزء الثاني :  -

 في أعداد تقارير االستدامة XBRLاألعمال الموسعة 
أحتوي عمي مجموعة من األسئمة لتحديد آليات تفعيل أستخدام لغة : الجزء الثالث -

 .في أعداد تقارير االستدامة XBRLتقارير األعمال الموسعة 
 
أشتمل عمي مجموعة من األسئمة المفتوحة التي تم توجيييا إلي   -: ثالقسم الثال -

األوراق المالية  األكاديمين بالجامعات المصرية والمحممين الماليين العاممين في سوق
في مصر , حيث يقوم بعرض رآيو دون تقييد بإجابة محدده, حيث يقوم مجتمع 

خصائص المحتوى المعموماتي إلعداد تقارير االستدامة الدراسة بعرض رآييم في أىم 
والتي يمكن أن يكون أغفميا الباحث ،  XBRLبأستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة 

في أعداد تقارير االستدامة  XBRLغة تقارير األعمال الموسعة وكذلك فوائد أستخدام ل
في أعداد تقارير  XBRL, وآليات تفعيل أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة 

 االستدامة والتي يمكن أن يكون أغفميا الباحث عند أعداد القائمة.
 ةوقد إستخدمت الباحثة في صياغة القائمة مقياس ليكرت ذو النقاط الخمس -

(A Five Point Likert Scale)   لتحويل اإلجابات الوصفية إلي بيانات كمية
يمكن إخضاعيا لمتحميل اإلحصائي البلزم إلثبات مدي صحة أو عدم صحة فروض 

 البحث , ويتدرج القياس و األوزان المقابمة لو بين :
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موافق  المقياس
غير موافق  غير موافق محايد موافق جدا

 عمي اإلطالق
وزان المقابمةاأل  5 4 3 2 1 

 ( 1)جدول  
( أي أن قيمة األوساط  3.5وقد اعتبرت نقطة الفصل ) المحايد ( ىي   ) 

( وىي القيمة التي إذا ما قربت إلي  3.5الحسابية التي تكون أكبر من ) 
( وىي قيمة الوزن المخصص لحالة موافق  4أقرب قيمة صحيحة تصبح ) 
 ذه الدراسةعمي المقياس المستخدم في ى

 القوائم الموزعة والمستردة والمعتمدة لمتحميل

 بيان
 األكاديميون

)أعضاء هيئة 
 التدريس(

 األجمالي المحممين الماليين

 150 70 80 القوائم الموزعة
 120 58 62 القوائم المستردة 

 % 80 % 82.85 % 77.5 النسبة المئوية لمقوائم المستردة
 30 12 18 القوائم غير المستردة 

 116 54 62 القوائم الخاضعة لمتحميل
النسبة المئوية الخاضعة لمتحميل من 

 القوائم المستردة
100 % 93.1 % 

96.66 
% 

 ( 2) جدول  
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 تحميل البيانات :
ستخبلص النتائج من خبلل تطبيق األساليب اإلحصائية  تمت عممية تحميل البيانات وا 

 , كما يمي :المناسبة لطبيعة البيانات وأىداف البحث 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أراء األكاديمين بالجامعات  :الفرض األول -

المصرية والمحممين الماليين العاممين في سوق األوراق المالية في مصر حول 
خصائص المحتوى المعموماتي إلعداد تقارير االستدامة بأستخدام لغة تقارير األعمال 

  XBRL الموسعة
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 XBRLالموسعة حتوى المعموماتي إلعداد تقارير االستدامة بأستخدام لغة تقارير األعمال خصائص الم

رقم 
 العبارة

 العبارة

 األكاديميون
 عينة الدراسة اإلجمالية المحممين الماليين )أعضاء هيئة التدريس(

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 بالترتي
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب

1 

األتاحة الفورية لممعمومات 
المالية وغير المالية والتي 
تعكس اآلداء اإلقتصادي 
 البيئي واإلجتماعي لممنشأة 

4.77 0.24 1 4.70 0.46 1 4.73 0.44 1 

2 

أمكانية التحديث المستمر 
لمبيانات والمعمومات 
المنشورة ومن ثم توصيميا 

 التوقيت المبلئم في

4.36 0.70 8 4.38 0.66 6 4.37 0.68 8 

3 

أمكانية زيادة كمية ونوعية 
البيانات والمعمومات التي 
يمكن توصيميا لممستخدمين 

 بشكل تفصيمي  

4.40 0.69 7 4.38 0.66 6 4.39 0.67 6 
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رقم 
 العبارة

 العبارة

 األكاديميون
 عينة الدراسة اإلجمالية المحممين الماليين )أعضاء هيئة التدريس(

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 بالترتي
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب

4 

أمكانية نشر البيانات 
والمعمومات المالية وغير 
المالية والتي تعكس اآلداء 

إلقتصادي والبيئي ا
 واإلجتماعي لممنشأة

4.68 0.47 2 4.70 0.46 1 4.69 0.46 2 

5 
أمكانية نشر بيانات 
ومعمومات مالية وغير مالية 

 بمغات متعددة.
4.59 0.55 4 4.55 0.50 4 4.57 0.52 4 

6 

توحيد شكل األفصاح مما 
يؤدي إلى تخفيض عدم تماثل 
المعمومات عن آداء الشركات 

اإلقتصادي والبيئي في المجال 
 واإلجتماعي 

4.58 0.57 5 4.51 0.61 5 4.54 0.59 5 
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رقم 
 العبارة

 العبارة

 األكاديميون
 عينة الدراسة اإلجمالية المحممين الماليين )أعضاء هيئة التدريس(

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 بالترتي
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب

7 

الحيادية في توفير المعمومات 
لكافة األطراف مما يحقق مبدأ 
العدالة في توزيع ونشر 

 المعمومات .

4.15 0.67 10 4.17 0.62 10 4.16 0.64 10 

8 

توافر خاصية مبلئمة 
المعمومات حيث توفر البيانات 

ات التي تعكس اآلداء والمعموم
اإلقتصادي البيئي واإلجتماعي 
لممنشأة قدرة عمى التنبؤ 

 بالمستقبل والتغذية المرتدة.

4.46 0.55 6 4.33 0.57 8 4.39 0.56 6 

9 

سيولة تبادل البيانات 
والمعمومات وأمكانية األعتماد 
عمييا في أجراء التحميبلت 

 والمقارنات .

4.64 0.51 3 4.56 0.52 3 4.60 0.53 3 
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رقم 
 العبارة

 العبارة

 األكاديميون
 عينة الدراسة اإلجمالية المحممين الماليين )أعضاء هيئة التدريس(

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 بالترتي
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب

10 

يعتمد أعداد التقرير وفقًا 
عمى المعايير  XBRL لمغة

الدولية ومن ثم عولمة 
التقرير والذي يجب أن 
يعكس اآلداء المتكامل 
لمشركات اإلقتصادي البيئي 

 واإلجتماعي لممنشأة

4.35 0.64 9 4.30 0.68 9 4.33 0.66 9 

( 3)جدول   
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حول  االتفاقلدراسة حول مدي من الجدول السابق والخاص بعرض آراء عينة ا
لغة تقارير األعمال  باستخدامخصائص المحتوى المعموماتي إلعداد تقارير االستدامة 

فيئتي الدراسة حول  آلراء, ونري من الجدول أن ىناك إجماع  XBRL الموسعة
لغة  باستخدامخصائص المحتوى المعموماتي الذي يمكن أن توفره التقارير التي تعد  

والبيئي  االقتصادي, والتي تشمل األداء المتكامل  XBRLألعمال الموسعة تقارير ا
( 4.73لمشركات  حيث أن قيمة الوسط الحسابي لممتغيرات تتراوح بين ) واالجتماعي

( وىي أكبر من نقطة الفصل ) المحايد ( أي أنيا تميل أكثر إلي الموافقة 4.16و )
( مما يشير إلى عدم وجود تشتت 0.64( و )0.44وبإنحراف معياري يتراوح بين )

المعياري لجميع مفردات العينة أقل من  االنحرافبين إجابات مفردات العينة حيث أن 
خصائص الواحد الصحيح, وىذا يدل عمى وجود إتفاق عام بين فيئتي الدراسة حول 

لغة تقارير  باستخدامالمحتوى المعموماتي الذي يمكن أن توفره التقارير التي تعد 
والبيئي  االقتصادي, والتي تشمل األداء المتكامل XBRLعمال الموسعة األ

يعني قبول فرض العدم الذي ينص عمي أنو ال توجد فروق مما  لمشركات واالجتماعي
 ذات داللة إحصائية بين متوسطات العينة  

بالجامعات  ناألكاديمييال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أراء  الثاني:الفرض  -
حول فوائد  رية والمحممين الماليين العاممين في سوق األوراق المالية في مصرالمص

 .في أعداد تقارير االستدامة XBRLلغة تقارير األعمال الموسعة  استخدام
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 في أعداد تقارير االستدامة XBRLلغة تقارير األعمال الموسعة  استخدامفوائد  ( 4جدول )

رقم 
 العبارة

 العبارة

 األكاديميون
 عينة الدراسة اإلجمالية المراجعين والمحممين الماليين عضاء هيئة التدريس()أ

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب

1 

إنخفاض تكمفة نشر وتوصيل 
المعمومات المالية وغير المالية 

آلداء اإلقتصادي والبيئي عن ا
واإلجتماعي والتي تتحمميا 
الشركات المنتجة ليذه 

 المعمومات.

4.58 0.57 3 4.51 0.61 4 4.54 0.59 3 

2 

إنخفاض تكمفة الحصول عمى 
البيانات والمعمومات والتي 
يتحمميا مستخدمي التقارير 

  والمحممين الماليين

4.59 0.55 2 4.55 0.50 3 4.57 0.52 2 
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رقم 
 العبارة العبارة

 األكاديميون
 عينة الدراسة اإلجمالية المراجعين والمحممين الماليين عضاء هيئة التدريس()أ

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الوسط  الترتيب
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب

3 

فير أمكانيات وآليات الربط بين تو 
المعمومات المتاحة آلكترونيًا, 
ومن ثم سرعة إجراء التحميبلت 

 والمقارنات.

4.56 0.55 4 4.17 0.62 12 4.36 0.62 6 

4 
تسييل وتطوير عمميات المراجعة 
بجودة وسرعة أكبر, مع أمكانية 

 تطبيق المراجعة اآللية. 
4.24 0.81 8 4.70 0.46 1 4.48 0.69 4 

5 

تسييل وتطوير خدمات التأكيد 
)تأكيد( المتعمقة بتقارير 
األستدامة والتي أصبحت تحديًا 
جديدًا أمام مكاتب المحاسبة 

 والمراجعة. 

4.22 0.60 10 4.49 0.67 5 4.36 0.65 6 
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رقم 
 العبارة العبارة

 األكاديميون
 عينة الدراسة اإلجمالية المراجعين والمحممين الماليين عضاء هيئة التدريس()أ

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الوسط  الترتيب
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب

. 

6 
الحد من قدرة األدارة عمى إدارة 
األرباح حيث تعمل ىذه المغة في 

 IFRSظل المعايير الدولية  
3.96 0.67 12 4.34 0.57 8 4.16 0.65 12 

7 
القدرة عمى مساعدة المستثمرين 
وأصحاب المصالح عمى إتخاذ 

 القرارات المختمفة. 
4.22 0.60 10 4.34 0.57 8 4.28 0.58 9 

8 

جذب رؤوس أموال جديدة حيث 
قدرة التقارير عمى التأكيد عمى 
قضايا األستدامة في اآلجل 
الطويل والتي أصبحت ذات 
أىمية عالية عند إتخاذ القرارات 

4.46 0.55 5 4.49 0.67 5 4.48 0.61 4 
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رقم 
 العبارة العبارة

 األكاديميون
 عينة الدراسة اإلجمالية المراجعين والمحممين الماليين عضاء هيئة التدريس()أ

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الوسط  الترتيب
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب

االستثمارية وقرارات األئتمان 
 واألقراض.

9 

تدعيم الوضع التنافسي لمشركات, 
حيث يعكس التقرير قدرة اإلدارة 
عمى األبتكار والتطوير لعمميات 
وأنشطة الشركات, والتي تتناسب 
ن مع اآلداء المستدام والذي يضم

أستمرارية الشركات في اآلجل 
 الطويل.

4.68 0.47 1 4.57 0.52 2 4.63 0.50 1 

10 
زيادة إدراك وتحفيز العاممين 
حيث يساعد نشر معمومات 
مرتبطة باألستدامة في زيادة والء 

4.35 0.64 6 4.30 0.68 10 4.33 0.66 8 



 االستدامةاد تقارير في أعد XBRLلغة تقارير األعمال الموسعة   استخدامتفعيل دور 
 

586 

رقم 
 العبارة العبارة

 األكاديميون
 عينة الدراسة اإلجمالية المراجعين والمحممين الماليين عضاء هيئة التدريس()أ

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الوسط  الترتيب
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب
الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 بالشركات،الموظفين والعاممين 
وجذب موظفين ذوي جودة وخبرة 

 عالية عمى مستوى عالمي.

11 

مساعدة اإلدارة في إدارة المخاطر 
حيث تشير التقارير إلى المخاطر 
التي قد تتعرض ليا المنشأت, 
دارة ىذه  وكيفية مواجية وا 

 المخاطر من جانب اإلدارة.

4.24 .081 8 4.36 0.62 7 4.25 0.72 11 

12 
رفع مستوى كفاءة وفعالية التحميبلت 

لآلداء اإلقتصادي المالية والمقارنات 
 والبيئي واإلجتماعي.

4.31 0.54 7 4.26 0.62 11 4.28 0.58 9 
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من الجدول السابق والخاص بعرض آراء عينة الدراسة حول مدي األتفاق حول فوائد 
في أعداد تقارير االستدامة , ونري من  XBRLأستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة 

ي الدراسة حول فوائد أستخدام لغة تقارير األعمال الجدول أن ىناك إجماع الراء فيئت
في أعداد تقارير االستدامة, والتي تشمل األداء المتكامل اإلقتصادي  XBRLالموسعة 

والبيئي واإلجتماعي لمشركات  حيث أن قيمة الوسط الحسابي لممتغيرات تتراوح بين 
ا تميل أكثر إلي ( وىي أكبر من نقطة الفصل ) المحايد ( أي أني4.16( و )4.63)

( مما يشير إلى عدم وجود 0.65( و )0.50الموافقة وبإنحراف معياري يتراوح بين )
تشتت بين إجابات مفردات العينة حيث أن اإلنحراف المعياري لجميع مفردات العينة 
أقل من الواحد الصحيح, وىذا يدل عمى وجود إتفاق عام بين فيئتي الدراسة حول 

في أعداد تقارير االستدامة, والتي  XBRLقارير األعمال الموسعة فوائد أستخدام لغة ت
يعني قبول مما  اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي لمشركاتتشمل األداء المتكامل 

فرض العدم الذي ينص عمي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
 العينة  

في أراء األكاديمين  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الثالث :الفرض  -
الجامعات المصرية والمحممين الماليين العاممين في سوق األوراق المالية في 

في أعداد  XBRLمصر حول آليات تفعيل أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة 
 تقارير االستدامة.
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 االستدامة في أعداد تقارير XBRLآليات تفعيل أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة ( 5)جدول  

رقم 
 العبارة العبارة

 األكاديميون
 عينة الدراسة اإلجمالية المحممين الماليين )أعضاء هيئة التدريس(

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
الوسط  الترتيب المعياري

 الحسابي
اإلنحراف 
الوسط  الترتيب المعياري

 الحسابي
اإلنحراف 
 الترتيب المعياري

1 

ة صدور قواعد تنظيمية من لجن
البورصة بألزام الشركات المسجمة 
بالنشر اآللكتروني لممعمومات 

 .  XBRLبأستخدام لغة 

4.77 0.24 1 4.70 0.46 1 4.73 0.44 1 

صدور قواعد تنظيمية لتطبيق  2
 IFRS 4.59 0.55 2 4.55 0.50 2 4.57 0.52 2المعايير الدولية لمتقارير 

3 

تطبيق قواعد حوكمة الشركات والتي 
شر بيانات ومعمومات مالية تقضي بن

وغير مالية تعكس اآلداء اإلقتصادي 
   والبيئي واإلجتماعي لممنشأة

4.36 0.53 4 4.23 0.74 6 4.30 0.64 6 

توفير نظم رقابية جيدة من قبل ىيئة  4
 3 0.66 4.46 4 0.61 4.51 3 0.71 4.40سوق المال لمراقبة محتويات التقارير 
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رقم 
 العبارة العبارة

 األكاديميون
 )أعضاء هيئة التدريس(

 عينة الدراسة اإلجمالية المحممين الماليين

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
الوسط  الترتيب المعياري

 الحسابي
اإلنحراف 
الوسط  الترتيب المعياري

 الحسابي
اإلنحراف 
 الترتيب المعياري

المنشورة والتي تعكس اآلداء 
اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي 

  ت النشروتوقي

5 

توافر التكامل بين القواعد التنظيمية 
الصادرة من البورصة المصرية , 
بحيث تضمن األلتزام الكامل لكافة 

 ىذه القواعد.

4.36 0.72 4 4.38 0.66 5 4.37 0.69 4 

6 

أعداد برامج ودورات تدريبية تأىيمية 
          لمتعرف عمى              

كيفية تطبيق لغة تقارير االعمال 
, والمعايير الدولية  XBRL الموسعة 

IFRS 

4.22 0.60 6 4.49 0.67 3 4.36 0.65 5 
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من الجدول السابق والخاص بعرض آراء عينة الدراسة حول مدي األتفاق حول آليات 
ستدامة, في أعداد تقارير اال XBRLتفعيل أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة 

ونري من الجدول أن ىناك إجماع الراء فيئتي الدراسة حول آليات تفعيل أستخدام لغة 
في أعداد تقارير االستدامة, حيث أن قيمة الوسط  XBRLتقارير األعمال الموسعة 

( وىي أكبر من نقطة الفصل ) 4.30( و )4.73الحسابي لممتغيرات تتراوح بين )
( و 0.44إلي الموافقة وبإنحراف معياري يتراوح بين )المحايد ( أي أنيا تميل أكثر 

( مما يشير إلى عدم وجود تشتت بين إجابات مفردات العينة حيث أن 0.64)
اإلنحراف المعياري لجميع مفردات العينة أقل من الواحد الصحيح, وىذا يدل عمى 

األعمال وجود إتفاق عام بين فيئتي الدراسة حول آليات تفعيل أستخدام لغة تقارير 
يعني قبول فرض العدم الذي ينص في أعداد تقارير االستدامة, مما  XBRLالموسعة 

 .عمي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات العينة
 النتائج والتوصيات :

في ضوء ما قامت بو الباحثة بالدراسة بشقييا النظري والميداني خمصت الباحثة إلي 
 لتوصيات من أىميا :مجموعة من النتائج وا

 : النتائج من الدراسة النظرية
أصبح جزءًا رئيسيًا من   XBRLإن تطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة   -

تكنولوجيا نظم المعمومات المحاسبية, ومن المتطمبات الضرورية لتطبيق المعايير 
مة أداة ىا  XBRL(, حيث تعتبر لغة  IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية ) 

(, وتسيل من توصيل المعمومات لممستخدمين  IFRSتساعد في فيم وتطبيق) 
في تحقيق  XBRLبشكل متجانس , كما تعمل لغة تقارير األعمال الموسعة  

العديد من المنافع أىميا تخفيض تكمفة إنتاج وتوصيل المعمومات, وسرعة 
قارير ومحتواىا توصيل ىذه المعمومات وانتشارىا بما يتناسب مع عولمة شكل الت

 عمى مستوى عالمي وبمغات متعددة . 
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ىناك العديد من العوامل التي تؤثر في تبني لغة تقارير األعمال الموسعة   -
XBRL    من أىميا توافر الوعي بمغة تقارير األعمال الموسعةXBRL   وجود ,

 . XBRLإلزام من الجانب الحكومي والمنظمات المينية بتطبيق ىذه لغة 
ولكن  XBRLمعظم دول العالم بتطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة أىتمت  -

اختمفت درجة اإلىتمام من دولة إلى أخرى , ىناك العديد من الدولة التي أدركت 
وأتخذت أو بدأت في إتخاذ   XBRLأىمية تطبيق لغة تقارير األعمال الموسعة  

في نش   XBRLسعة  إجراءات إلزامية لتبني أستخدام لغة تقارير األعمال المو 
التقارير المالية, وىناك دول لم تيتم باألمر وجعمت األمر أختياري لمشركات 

 (  XBRLومنيا مصر, رغم أىمية تطبيق ىذه المغة ) 
الموسعة وقد يرجع عدم وجود جيود مصرية حاسمة لتطبيق لغة تقارير األعمال 

XBRL  : إلى وجود معوقات عديدة لمثل ىذا التطبيق أىميا 
مستخدمي  لدى XBRLالموسعة عدم وجود ثقافة كافية بمغة تقارير األعمال  -

 القوائم المالية, ولدى المحاسبين والشركات المصرية.
عدم وجود تصنيف مصري موحد لممعمومات المحاسبية المنشورة إلكترونيًا  -

مما يؤدي لوجود تباين بدليل الحسابات في الشركات المصرية وخاصة 
, (43)مة في سوق األوراق المالية في مصر أو خارجيا  الشركات المسج

وتري الباحثة أنو كان األلتزام بالتصنيف الدولي لممعمومات المنشورة , ألنيا 
 لغة عالمية موحدة .

عدم محاكاة ىيئة سوق المال في مصر لتجارب أسواق المال الدولية  -
 .  XBRL والعربية لمتطبيق التدريجي لمغة تقارير األعمال الموسعة 

عدم األىتمام بأدراج المعمومات المالية وغير المالية والتي تعكس اآلداء  -
اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي لمشركات في حين انيا تمثل لغة عالمية تتحدث 
من خبلليا منظمات األعمال عن ممارساتيا , وفي أتجاه آخر لؤلىتمام 

إعداد تقارير األستدامة , لذا  باألفصاح عن األداء البيئي واإلجتماعي من خبلل
يجب أن تعبر المغة التي تتحدث عن أداء المنظمات عن كافة ممارسات األداء 
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اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي الذي تقوم بو منظمات األعمال, وىذا ما دفع 
في   XBRLالباحثة إلي بيان أىمية أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  

 قتصادي والبيئي واإلجتماعي لممنظمة. التعبير عن االداءاإل
 XBRLيوفر إلعداد تقارير االستدامة بأستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  -

  مجموعة من الخصائص التي تنعكس عمي المحتوى المعموماتي لمتقرير أىميا :
األتاحة الفورية لممعمومات المالية وغير المالية والتي تعكس اآلداء اإلقتصادي 

ي واإلجتماعي لممنشأة ، أمكانية التحديث المستمر لمبيانات والمعمومات البيئ
المنشورة ومن ثم توصيميا في التوقيت المبلئم , أمكانية زيادة كمية ونوعية 
البيانات والمعمومات التي يمكن توصيميا لممستخدمين بشكل تفصيمي , أمكانية 

لتي تعكس اآلداء اإلقتصادي نشر البيانات والمعمومات المالية وغير المالية وا
والبيئي واإلجتماعي لممنشأة , أمكانية نشر بيانات ومعمومات مالية وغير مالية 
بمغات متعددة , توحيد شكل األفصاح مما يؤدي إلى تخفيض عدم تماثل 
المعمومات عن آداء الشركات في المجال اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي , 

لكافة األطراف مما يحقق مبدأ العدالة في توزيع  الحيادية في توفير المعمومات
ونشر المعمومات , توافر خاصية مبلئمة المعمومات حيث توفر البيانات 
والمعمومات التي تعكس اآلداء اإلقتصادي البيئي واإلجتماعي لممنشأة قدرة عمى 

نية التنبؤ بالمستقبل والتغذية المرتدة , سيولة تبادل البيانات والمعمومات وأمكا
 األعتماد عمييا في أجراء التحميبلت والمقارنات , يعتمد أعداد التقرير وفقًا لمغة

XBRL  عمى المعايير الدولية ومن ثم عولمة التقرير والذي يجب أن يعكس
 اآلداء المتكامل لمشركات اإلقتصادي البيئي واإلجتماعي لممنشأة.

ديد من المنافع والمزايا لمعديد الع XBRLيحقق أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  -
كما يحقق أعداد  المنظمات،من األطراف المنتجة والمستفيدة من تقارير أعمال 

فأذا تم أعداد تقارير متكاممة تشمل األداء  عديدة،تقارير األستدامة منافع أخرى 
األقتصادي والبيئي واألجتماعي, وتم أعداده بأستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة 
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XBRL  فبل شك أن ىذا يعظم من الفوائد والمنافع من أعداد التقارير  والمزايا التي
 يحققو ىذا   ومن أىم ىذه المزايا :

إنخفاض تكمفة نشر وتوصيل المعمومات المالية وغير المالية عن اآلداء  -
اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي والتي تتحمميا الشركات المنتجة ليذه 

 المعمومات.
تكمفة الحصول عمى البيانات والمعمومات والتي يتحمميا مستخدمي  إنخفاض -

 التقارير والمحممين الماليين
توفير أمكانيات وآليات الربط بين المعمومات المتاحة آلكترونيًا, ومن ثم  -

 سرعة إجراء التحميبلت والمقارنات.
تسييل وتطوير عمميات المراجعة بجودة وسرعة أكبر, مع أمكانية تطبيق  -

 مراجعة اآللية.ال
والتي  االستدامةتسييل وتطوير خدمات التأكيد ) تأكيد ( المتعمقة بتقارير  -

 أصبحت تحديًا جديدًا أمام مكاتب المحاسبة والمراجعة. 
الحد من قدرة األدارة عمى إدارة األرباح حيث تعمل ىذه المغة في ظل  -

 IFRSالمعايير الدولية  
حاب المصالح عمى إتخاذ القرارات القدرة عمى مساعدة المستثمرين وأص -

 المختمفة.
جذب رؤوس أموال جديدة حيث قدرة التقارير عمى التأكيد عمى قضايا  -

األستدامة في اآلجل الطويل والتي أصبحت ذات أىمية عالية عند إتخاذ 
 القرارات االستثمارية وقرارات األئتمان واألقراض.

قرير قدرة اإلدارة عمى تدعيم الوضع التنافسي لمشركات, حيث يعكس الت -
األبتكار والتطوير لعمميات وأنشطة الشركات, والتي تتناسب مع اآلداء 

 المستدام والذي يضمن أستمرارية الشركات في اآلجل الطويل.
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زيادة إدراك وتحفيز العاممين حيث يساعد نشر معمومات مرتبطة باألستدامة  -
ب موظفين ذوي جودة في زيادة والء الموظفين والعاممين بالشركات, وجذ

 وخبرة عالية عمى مستوى عالمي.
مساعدة اإلدارة في إدارة المخاطر حيث تشير التقارير إلى المخاطر التي قد  -

دارة ىذه المخاطر من جانب  تتعرض ليا المنشأت , وكيفية مواجية وا 
 اإلدارة.

 رفع مستوى كفاءة وفعالية التحميبلت المالية والمقارنات لآلداء اإلقتصادي -
 والبيئي واإلجتماعي.

يجب أن توفير مجموعة من اآلليات يمكن تقسيميا إلي آليات تكنولوجية وآليات  -
 تنظيمية:

 
 آليات تكنولوجية :

بما   XBRLإعادة ىيكمة البرامج المكتوبة بمغة تقارير األعمال الموسعة   -
يتناسب مع طبيعة المنظمات والتي تعكس األداء األقتصادي والبيئي 

 اعي.واألجتم
مفاىيم   XBRLيدرج مفردات ومفاىيم لغة تقارير األعمال الموسعة   -

 ومفردات تعكس األداء البيئي واألجتماعي. 
يجب مراعاة أن يشمل توصيف وتصنيف الممفات ممفات تعكس األداء  -

 البيئي واألجتماعي.
أمكانية أضافة أي عناصر قد يستجد أضافتيا في المستقبل نتيجة التطورات  -

 رعة والمتبلحقة في بيئة األعمال.المتسا
 

 آليات تنظيمية :
صدور قواعد تنظيمية من لجنة البورصة بألزام الشركات المسجمة بالنشر  -

 .  XBRLاآللكتروني لممعمومات بأستخدام لغة 
 IFRSصدور قواعد تنظيمية لتطبيق المعايير الدولية لمتقارير  -
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يانات ومعمومات مالية تطبيق قواعد حوكمة الشركات والتي تقضي بنشر ب -
 وغير مالية تعكس اآلداء اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي لممنشأة  

توفير نظم رقابية جيدة من قبل ىيئة سوق المال لمراقبة محتويات التقارير  -
 المنشورة والتي تعكس اآلداء اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي وتوقيت النشر

الصادرة من البورصة المصرية , بحيث  توافر التكامل بين القواعد التنظيمية -
 تضمن األلتزام الكامل لكافة ىذه القواعد.

أعداد برامج ودورات تدريبية تأىيمية لمتعرف عمى كيفية تطبيق لغة تقارير  -
 IFRS, والمعايير الدولية  XBRL االعمال الموسعة 

 
 النتائج من الدراسة الميدانية :

ة في أراء األكاديمين بالجامعات المصرية ال توجد فروق ذات داللة إحصائي - 1
خصائص والمحممين الماليين العاممين في سوق األوراق المالية في مصر حول 

المحتوى المعموماتي إلعداد تقارير االستدامة بأستخدام لغة تقارير األعمال 
  XBRL الموسعة

المصرية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أراء األكاديمين بالجامعات  - 2
حول فوائد  والمحممين الماليين العاممين في سوق األوراق المالية في مصر

 .في أعداد تقارير االستدامة XBRLأستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أراء األكاديمين بالجامعات المصرية  - 3

ق المالية في مصر حول آليات والمحممين الماليين العاممين في سوق األورا
في أعداد تقارير  XBRLلغة تقارير األعمال الموسعة  استخدامتفعيل 

 االستدامة.
 وىذا ما يؤكد صحة فروض الدراسة والتي تقوم عمى :

  XBRLلغة تقارير األعمال الموسعة  باستخدامإن إعداد تقارير االستدامة  -
 حتوى المعموماتي لمتقريريوفر العديد من الخصائص التي تنعكس عمى الم

في أعداد تقارير االستدامة  XBRLإن أستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة  -
 يحقق العديد من الفوائد.
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أن ىناك مجموعة من اآلليات التي تعمل عمى تفعيل أستخدام لغة تقارير  -
 في أعداد تقارير االستدامة XBRLاألعمال الموسعة 

 التوصيات :
مصري لممعمومات المالية وغيرالمالية في أسرع وقت  ضرورة بناء تصنيف -

 حتي يمكن أن نتواكب مع التطورات العالمية .
ضرورة أصدار قواعد تنظيمية من البورصة المصرية بألزام الشركات  -

 .  XBRLالمسجمة بالنشر اآللكتروني لممعمومات بأستخدام لغة 
 IFRSير صدور قواعد تنظيمية لتطبيق المعايير الدولية لمتقار  -
تطبيق قواعد حوكمة الشركات والتي تقضي بنشر بيانات ومعمومات مالية  -

 وغير مالية تعكس اآلداء اإلقتصادي والبيئي واإلجتماعي لممنشأة .
توفير نظم رقابية جيدة من قبل ىيئة سوق المال لمراقبة محتويات التقارير  -

 عي وتوقيت النشرالمنشورة والتي تعكس اآلداء اإلقتصادي والبيئي واإلجتما
توافر التكامل بين القواعد التنظيمية الصادرة من البورصة المصرية , بحيث  -

 تضمن األلتزام الكامل لكافة ىذه القواعد.
أعداد برامج ودورات تدريبية تأىيمية لمتعرف عمى كيفية تطبيق لغة تقارير  -

 IFRS, والمعايير الدولية  XBRL االعمال الموسعة 
  

 -مية مقترحة :دراسات مستقب
وضع إطار مقترح لممراجعة الخارجية لؤلداء البيئي واإلجتماعي لمشركات في ظل  -1

 .XBRLتطبيق لغة تقارير االعمال الموسعة 
دراسة وقياس مستوي إدراك المستثمرين لممحتوي المعموماتي لتقاريراإلستدامة المعدة  -2

 .XBRLبأستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة 
ودة إفصاح الشركات عن األداء البيئي واإلجتماعي بأستخدام لغة دراسة أثر ج -3

 عمي القرارات اإلستثمارية واإلئتمانية.  XBRLتقارير األعمال الموسعة 
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