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The Impact of Electronic Accounting Disclosure by the 

EXtensible Business Reporting Language (XBRL) to 

Improve the Quality of Financial Reporting.  

 

Abstract:  

 
This study presents theoretical and conceptual framework of the 

language (XBRL) and illustrates the practical steps for how to spread 

and use of electronic disclosure by using (XBRL) and the requirements 

of success for disclosure and benefits from the use of this language and 

procedures that must be made to adopt and spread the language (XBRL)  

use in Egypt and then provide a proposal framework for the elements 

available in the language (XBRL) which lead to improving the quality of 

financial reporting. The data for this study was obtained by means of a 

survey questionnaire conducted with 150 questions from various 

specialists but the statistical analysis done for 120 ones and the 

researcher found the following results: XBRL language in Egypt is not 

applied until now; The current financial report in the Egyptian business 

environment doesn't have the required quality of financial reporting 

standards for needs of stakeholders; and The disclosure by using XBRL 

language works to improve the quality of financial reporting by 

increasing transparency in the reports, high quality of accounting 

information from these reports for stakeholders, the exchange of data 

and financial analysis easily, increasing the degree of compliance with 

International Standards of Accounting , the globalization of the financial 

report, the integration with the SOX law, reducing the information 

asymmetry and manipulation of internal information and reduces the 

level of earnings management. 

Key Words: XBRL, Accounting disclosure, Egypt. 
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( XBRLأثر اإلفصبذ اٌّسبسجً اإلٌىزرؤً ثئسزخذاَ ٌغخ رمبرير األػّبي اٌّىسؼخ )

 ػًٍ رسسيٓ خىدح اٌزمبرير اٌّبٌيخ

 دوزىر / ػًٍ ِسّذ ػًٍ اٌصيبد

 أوبديّيخ اٌذراسبد اٌّزخصصخ ـ اٌدبِؼخ اٌؼّبٌيخ ـ فرع طٕطب
 

 ٍِخص اٌجسث :

صفظتتةؼ بلسؿةثتتتحت ب ل س وتتتت جلثتتسقةبي لاتتد ز تتة    ب هستتتة       زنةولتتر هتتلد بلة بثتتد  ضتت  ب     

( هلتتت زؿنتتود غتتوقخ بلس تتة    بلسةلوتتد ا صف تتت بلحةب تتد زتت   ثتتسو بع  هتت           XBRLبلسوثتتود  

بلة بثةذ بلنةج د بلسسول د جسوػوم بلحؿص وز  ز نتوساة  لتت منتسود أل ب و  ق بثتةذ زنةولتر      

( زت   XBRLذ زنةولر آضتة   ثتسقةبي لاتد     ( وبلطةتت ق بثةXBRLهوبمل زحنت و تسشة  لاد  

وجوتتتة  ( XBRLمتتتةي بلحةؾتتتص جةلسلطتتتول بلنلتتت   للحؿتتتص جوتتت ع ب ؿتتتة  بلس تتتةهوست للاتتتد   

( ومسـلحتةذ تػتةؼ   XBRLبلقـوبذ بلوسلود لنش  بلسولومةذ بلسؿةثتحود  ل س وتوتةب جلثتسقةبي     

و زؿ  اتة هتلد بللاتد    ( صفت بلنش  ب ل س وتت للسولومةذ بلسؿةثتحود وبلسنتةصفن بلستت    XBRLلاد  

( صفتت  XBRLوب غ بءبذ بلست  ػتث بل وتةي جاتة لسحنتت وتشت  لاتد        موومةذ زـحو اة صفت مظ  

( وبلستت زتىق   لتت زؿنتود     XBRLمظ  ض  ه ع  ؿة  م س ؼ للونةط  بلسسوصف خ صفتت لاتد    

د  ثس ظتةء  مةئس 051مد خال  زوز ن  ثسـالهود  غوقخ بلس ة    بلسةلود ا ومةي بلحةؾص جة بثد

هتتةي زـحوتتة لاتتد    - : للسؿلوتتل ب ؾظتتةئت وزوطتتل بلحةؾتتص للنستتةئع بلسةلوتتد     021خؼتتن مناتتة  

XBRL صفت مظ  ؾست بآل  ا 

ت جسوتة و  غتوقخ بلس   ت  بلستتةلت     تتبلؿتتةلت صفتت بلحواتد بلسظت  د           تستوجظ بلس   ت  بلستةلت    -

 بلسـلوجد و ؾسوةغةذ  طؿةت بلسظةلؽ وبلؿ وق ا

(  وسل هلت زؿنود غوقخ بلس ة    بلسةلود متد  XBRLةبي لاد     ب صفظةؼ بلسؿةثحت جلثسق -

ختال  ز تةقخ بلشت ةصفود صفتت بلس تة    أل غتوقخ بلسولومتةذ بلسؿةثتحود بلنةزػتد متد هتلد بلس تتة   أل            

بلحوةتتتةذ وثتتاولد بلسؿلوتتل  بل تة خ هلتتت منتتةهةخ  طتتؿةت بلؿ تتوق وبلسظتتةلؽ أل ثتتاولد زحتتةق  

بلةولود للسؿةثحد أل هولسد بلس     بلسةلت وهتةي  هتةقخ   بلسةلت أل ز ةقخ ق غد ب لسزبي جةلسوة و  

أل زق وغ هةي زسةضتل بلسولومتةذ وب زػتة      SOX هةبق بلس ة    بلسةلود أل بلس ةمل من مةتو  

 جةلسولومةذ بلةبخلود وزق وغ منسو   قب خ ب  جةؼ ا

 .صفت مظ    (XBRLلاد   زوغة موومةذ زسنن زـحوة -
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 إطبر اٌجسث :

 : ـ ِمذِخ اٌجسث1

هنتة   زػتةد مسزب تة لتة   طوت  متد قو  بلوتةي تؿتو  لتزبي منشتبذ ب هستة  جسـحوتة لاتد ز تتة                 

صف تتة  XBRL )Extensible Business Reporting Languageب هستتة  بلسوثتتود   

موبهتة زلتزي صفواتة بلشت  ةذ بلسنتػلد       (SEC) طة ذ لػند زةبو  ب و بق بلسةلوتد ب م   وتد   

ت ز ة   هة بلسةلود وهلب ب لستزبي غتةء هلتت ضتالش م بؾتل  تساتر       هل XBRLلة اة جسـحوة لاد 

أل  ستتتة  هلتتتد ب زؿتتتةق ب و وجتتتت     تتتل بلشتتت  ةذ بلسوغتتتوقخ صفتتتت بلتتتةو     04/6/2102صفتتتت 

جل تةبم ز ة   هتة بلسةلوتد     2102بلسشة  د صفت ب زؿةق ثوف ز و  ملزمد بهسحة بب مد جةب د هةي 

لسنـ د بلو جود  لزي ثوق  جوكحت لألو بق وصفت ب XBRL (Norovuori ,2012)وصف ةب للاد 

( وتؿتتد ؾستتت بآل  صفتتت مظتت    ت  تت  صفتتت     XBRLبلسةلوتتد بلشتت  ةذ بلسة غتتد جتت  جسـحوتتة     

( زوسحتت  بآل  هتتت بللاتتد بل مسوتتد ب ولتتت لسؿو تتل     XBRLزـحو اتتة هلتتت بلتت أ  متتد    لاتتد     

ة   سؿتةش  وبللاد بلست ثوف زػول هةل  ب هس Business systemsوز ةمل تل  ب هسة  

لاد وبؾةخ و    ثسقةبماة  وة بلسق ظ بلوؾوة لسوبغاد مشت لد زحتة د بلسولومتةذ بلستت زؼتو       

 (Ragothaman, 2012)تلةي بلؿو سد وجلك مد خال  زؿنود جواتد ب صفظتةؼ بلسؿةثتحت    

( منس حل ب صفظةؼ بلسؿةثحت هح  ب تس تر جستة زتوصف د متد مزب تة ومنتةصفن      XBRLوزسطل لاد  

بلساسستد جة صفظتةؼ بلسؿةثتحت و تللك جستة زؿ  ت  متد زالصفتت  وغت  بل ظتو  بلستت             ل ةصفد بل اةذ

لاتتةذ وز نوتتةذ ب صفظتتةؼ ب ختت   وهتتلب  ثتتسةهت موتتةي مػلتتة موتتة و  بلسؿةثتتحد    زشتتوت جتتةمت 

 (IFRS)جلهتتتةبق موتتتة و  بلس تتتة    بلسةلوتتتد   XBRLجة ز تتتةق متتتن منلستتتد   (IASB)بلةولوتتتد 

نست ج تةمو  زظتنو  موتة و  بلس   ت  بلستةلت بلةولوتد       مسة تسع هن  مة   XBRLجلثسقةبي لاد 

IFRS Taxonomy  وبلسسوصف  ؾةلوةب جوةخ لاةذ 

 ـ ِشىٍخ اٌجسث :2

زسلقض مش لد بلحؿص صفت وغوق صفوػتت صفتت تشت  ز تة    ب هستة   ل س وتوتةب زسطلتر صفتت زحتة د          

 ؿتت ق هتت ع مولومتتةذ ز تتة    ب هستتة  و ختتسالف بلقظتتةئض بلنوهوتتد لاتتة وزنتتوم بلحتت بمع   

بلسنسقةمد صفت تش هة و قذ هلد بل وػتت  لتت مؿةوق تد ب ثتس ةقخ متد مولومتةذ       وبلس نولوغوة 

ز ة    ب هسة  وزؿةو  بلة بثد وػن  ؿتة  م ست ؼ  ثتسقةبي لاتد ز تة    ب هستة  بلسوثتود        

 XBRL     لتللك   أل ( صفت ب صفظةؼ بلسؿةثحت ب ل س وتت مد  غتل زؿنتود غتوقخ بلس تة    بلسةلوتد

 ب غةجد هلت بلسنةؤ ذ بآلزود : زؿةو  بلة بثد
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ت تسوجظ بلس   ت  بلستةلت بلؿتةلت صفتت مظت  جسوتة و  غتوقخ بلس   ت  بلستةلت و ؾسوةغتةذ            هل   -

 ؟ طؿةت بلؿ وق وبلسظةلؽ 

( XBRLب هسة  بلسوثود   هل  نةه  ب صفظةؼ بلسؿةثحت ب ل س وتت جلثسقةبي لاد ز ة    -

 صفت زؿنود غوقخ بلس ة    بلسةلود ؟

( صفتت ب صفظتةؼ بلسؿةثتحت ب ل س وتتت     XBRLة هت بلونةطت  بلستت  وصف هتة  ثتسقةبي لاتد       م -

 وبلست زىق   لت زؿنود غوقخ بلس ة    بلسةلود ؟

 ؟صفت مظ   (XBRLلاد  هل زوغة موومةذ زسنن زـحوة  -

 ـ هذف اٌجسث :3

 رسؼً اٌذراسخ إًٌ رسميك األهذاف اٌزبٌيخ :

 اXBRLؼ بلسؿةثحت ب ل س وتت جلثسقةبي لاد بلسو ف هلت منةصفن ومزب ة ب صفظة -

صفت ب صفظةؼ بلسؿةثحت ب ل س وتت وبلستت   XBRLزؿة ة بلونةط  بلست  وصف هة  ثسقةبي لاد  -

 زىق   لت زؿنود غوقخ بلس ة    بلسةلود ا

قهتت  بلسؿتتو  متتد ب صفظتتةؼ بلسؿةثتتحت ب ل س وتتتت بلس لوتتة   لتتت ب صفظتتةؼ هتتد ؿ  تتة لاتتد       -

XBRL غوقخ بلس ة    بلسةلود ا مد  غل زؿنود 

 ـ أهّيخ اٌجسث :4

زتلزت  هسوتتد بلحؿتتص بلولسوتتد صفتتت زنةولتت   ؾتةش لاتتد صفتتت ب صفظتتةؼ بلسؿةثتتحت ب ل س وتتتت وبلتتل    

 ىق   ثسقةبماة  لت ؾةوش زاوت  صفتت م ومتةذ بلوكو تد بلسؿةثتحود صفتل  بلسؿتو  متد ب صفظتةؼ          

قةبي لاد ز تة    ب هستة  بلسوثتود    بلسؿةثحت بلس لوة   لت ب صفظةؼ بلسؿةثحت ب ل س وتت جلثس

 XBRL     ثو و  صفت بل   ث بلوةغل ػ و خ ؾسسود و   هلب بلسؿتو   سـلتث م ؾلتد  تس ةلوتد )

وبل وبئة بلست زوتوق هلتت بلشت  ةذ  جب ؿح تر      XBRL س  خاللاة زوػوؽ بآلضة  ب  ػةجود للاد 

لستتت زنتحة م ؾلتتد  هلتتت ز ة   هتة بلسةلوتتد وهتلد هتتت م ؾلتد بلسؿتتو  ب خسوتة   ب     XBRLلاتد  

 بلسؿو  ب لزبمتا
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 ـ فروض اٌجسث :5

 يهذف اٌجسث إًٌ إخزجبر اٌفروض اٌزبٌيخ واٌزً سيزُ إخزجبرهب فً اٌجيئخ اٌّصريخ :

(     تتت تستتوجظ بلس   تت  بلستتةلت بلؿتتةلت صفتتت بلحواتتد بلسظتت  د جسوتتة و  غتتوقخ بلس   تت  بلستتةلت  0 

 بلسـلوجد و ؾسوةغةذ  طؿةت بلسظةلؽ وبلؿ وق ا

(   وغتتة زتتلضو  غتتوه   لاصفظتتةؼ بلسؿةثتتحت ب ل س وتتتت جلثتتسقةبي لاتتد ز تتة    ب هستتة       2 

 ( هلت زؿنود غوقخ بلس ة    بلسةلود اXBRLبلسوثود  

(    س تتتد زظتتتسو   ؿتتتة  م ستتت ؼ لسؿنتتتود غتتتوقخ بلس تتتة    بلسةلوتتتد متتتد ختتتال   ب صفظتتتةؼ    3 

 (اXBRLد  بلسؿةثحت ب ل س وتت جلثسقةبي لاد ز ة    ب هسة  بلسوثو

 .صفت مظ   (XBRLلاد     زوغة موومةذ زسنن زـحوة (4 

 ـ زذود اٌجسث :6

( هلت غوقخ بلس ة    بلسةلوتد  XBRL  سظ  بلحؿص هلت ق بثد و ثس شةف آضة   ثسقةبي لاد  

ولتت   سـتت ق بلحؿتتص   XBRLولتت   سـتت ق بلحؿتتص  لتتت بلػوبتتتث بل نوتتد بلسسول تتد جلثتتسقةبي لاتتد    

 ( هلت ماند بلس بغود اXBRLبي لاد  لآلضة  بلؿسسود  ثسقة

 ـ ِٕهح اٌجسث :7

 وسح  هلب بلحؿص مد ؾوص بلنوم جؿص  ثس شةصفت وط ت  هسسة صفو  بلحةؾص جش ل  ثةثت هلتت  

 بلسناع ب ثس  بئت وجلك جلزحةم بلقـوبذ بل ئونود لالب بلسناع وبلسسسطلد صفت :

بلسؿةثتتتحت ب ل س وتتتتت  مالؾلتتتد بللتتتةه خ موػتتتوم بلحؿتتتص وبلسسسطلتتتد صفتتتت  ضتتت  ب صفظتتتةؼ   -

  ( هلت زؿنود غوقخ بلس     بلسةلت اXBRLجلثسقةبي لاد  

وػن ب ؿة  بلنل   للحؿص مد خال  بلسؿلول بلنل   هلت بلسنسو  ب  تةق ست متد ختال      -

بلة بثةذ وبلحؿوش بلست مةماة بلحةؾطو  صفتت موػتوم بلحؿتص و زحتةم متناع زؿلوتل بلسؿستو         

 صفوسة ز   ثس  بؤدا

ل  وع وبلوطو   لت بلنسةئع مد خال   خسحة  صف وع بلحؿتص وبلسؿلوتل ب ؾظتةئت    وػن ب -

 بلسالئ  وز ة   ب قلد بلسوةبتود ؾو  صف وع بلحؿص ا
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 ـ خطخ اٌجسث :8

 ثوف ز ن  بلة بثد صفت هلب بلحؿص هلت بلنؿو بلسةلت :

 ـ بلسحؿص ب و  : بلة بثةذ بلنةج د

 صـ بلسحؿص بلطةتت : بلة بثد بلنل  د للحؿ

  ثسـالهودسحؿص بلطةلص : بلة بثد بـ بل

 ـ تسةئع وزوطوةذ بلحؿص

 اٌّجسث األوي

 اٌذراسبد اٌسبثمخ

صفوسة  لت  ه  بلة بثةذ بلنةج د ب غنحوتد وبلو جوتد جبذ بلظتلد جسوػتوم بلة بثتد وبلستت  س تد        

 ز نوساة  سة  لت :

فً  XBRLىسؼخ أواًل: دراسبد رٕبوٌذ ػىاًِ رجًٕ وإٔزشبر ٌغخ رمبرير األػّبي اٌّ

 إػذاد اٌزمبرير اٌّبٌيخ :

 : Torshani and Doolin, 2005دراسخ 

وط ود زؿةق بلووبمل بلست زتةصفن بلشت  ةذ  لتت زحنتت     هةصفر هلد بلة بثد  لت بلوطو   لت  قلد 

جظتت د هةمتتد وصفتتت  ثتس بلوة جظتت د خةطتتد ا وزوطتتلر بلة بثتتد  لتتت      XBRL و هتةي زحنتتت  

وهت بلووبمل بلحواود وزشتسل بلؼتاوؽ    XBRLت  و هةي زحنت هنة  هوبمل زىض  صفت م ب  زحن

بلقة غود مد بلسنلوستةذ ب ملوسوتد  و بلةولوتد أل بلحواتد بلس نولوغوتد بلسؿوـتد أل زتلضو  بلسنلستةذ         

وبلووبمتتل  XBRLبلؿ وموتتد وب زؿتتةقبذ بلسنلستتد للنشتتةؽ صفتتت بلسػتتة ت بلنةغؿتتد صفتتت زحنتتت       

سو  بلسولوست للوةملود جةلش  د أل  زػةهتةذ ب قب خ  بلسنلوسود وزشسل     بلسة  بلحش   أل بلسن

وزشتتسل بلسوتتزخ بلننتتحود   XBRLأل بلستتوب ق بلسسةؾتتد وبلووبمتتل بلسسول تتد جة جس تتة  بلس نولتتوغت   

وبلسنتتةصفن بلسسوموتتد وق غتتد بلسالئستتد وبلظتتووجد وبل ةجلوتتد للسالؾلتتد وبلسػ  تتث  ستتة زوطتتلر      

 ا XBRLد هو بلسؿ   بل ئوني لسحنت بلة بثد  لت    ب لزبي مد غةتث بلاواةذ بلسنلس

 : Bonson-Ponte et al.,2007دراسخ 

متد و بء زحنتت    (هةصفر هلد بلة بثد  لت زؿة ة بلووبمل بلسىثنود  بلسنةصفن بلست زؿ  اة بلشت  د 

XBRL    وبلست زسؿ   صفت  تسشتةXBRL        جةهسحتة د  جس تة  ز نولتوغت وزوطتلر بلة بثتد  لتت

محتتل بلووبمتتل   XBRLزحتتد ب ولتتت صفتتت بلستتلضو  هلتتت  تسشتتة          بلووبمتتل بلسىثنتتود لاتتة بلس   

 سنتتحث لسحنتتت  SECبلس نولوغوتتد بلستتت   تتة ذ لاتتة هواتتد جو طتتد ب و بق بلسةلوتتد ب م   وتتد 

XBRL ا  تسشة      جس ة  ز نولوغت ءو   هةي ب هسسةي جةلووبمل بلسىثنود  ىق   لت جؾ 
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 : NGet al.,2008دراسخ 

 XBRLة  موم   تل متد بلظتود وهتوتع  توتع ؾوتة  زحنتت وتشت          هةصفر هلد بلة بثد  لت جو

ثتةهسر صفتت جلتك بلسحنتت وزوطتلر بلة بثتد  لتت    بلظتود هتت بلستت           من ق بثد بلووبمل بلست 

لسؿة ةخ مة ؾةش صفت بلو  ةذ بلسسؿةخ ب م   ود بلست زوة بلةولد  XBRLجة ذ مح  بب صفت زحنت 

بل و  مد بلاواةذ بلؿ ومود بلظتونود بلسقسل تد   و  غن جلك  لت بلةه   XBRLبل بئةخ صفت زحنت 

جوتتة     XBRLهلتتت زحنتتت   (CSRC)خةطتتد لػنتتد زنلتتو  زتتةبو  ب و بق بلسةلوتتد بلظتتونود  

صفتت هتوتع  توتع هتت      XBRL ق  ر  هسوس  وصفوبئةد  مة بلووبمل بلست  ض ذ هلت زحنت وزن ول 

ظتود وتلت بب    بلشت  ةذ صفتت     زومون  ز ةمود ز زوحةذ بلش ب د ب مسظةق د جود هوتع  توتع وبل 

وبلؿةغد  لت تسةجظ موؾةخ للس ة    بلسةلود جود بلش  ةذ صفتت بلسنـ ستود    XBRLبلظود زحونر 

 ا XBRLب م  بلل  زـلث    زسحنت هوتع  وتع 

 : Cordery et al., 2011دراسخ 

 صفتتت تووز لنتتةد XBRLهتتةصفر هتتلد بلة بثتتد  لتتت  ثس شتتةف بلووبمتتل بلستتت  قذ  لتتت هتتةي زحنتتت  

صفتتت تووز لنتتةد   XBRLوزوطتتلر بلة بثتتد  لتتت    هنتتة  ضتتالش هوبمتتل  قذ  لتتت هتتةي زحنتتت      

وزسسطتتل صفتتت هتتةي وغتتوق  لتتزبي متتد بلسنلستتود بلؿ تتوموود أل  مسنتتةم بلشتت  ةذ جتتلتا  ثتتوس حةو       

 XBRLأل طتتووجد زـتتو   بلسظتتنو  بل وةثتتت للتتـ   XBRLز تتةلو   ػتتةصفود  جب  لسزمتتوب جسحنتتت 

 ق بلنووز لنة  جة ػةصفد  لت   ز ةم ز ل د هسلود بلسـو   ال ت  سالئ  من  ؾسوةغةذ بلنو

 : Henderson et al.,2011دراسخ 

هلتت   XBRLهةصفر هلد بلة بثد  لت موة  زلضو  بلووبمل بلحواوتد جقتالف هةمتل ب لتزبي جسحنتت      

م ب  بلسحنتت ومتة زوطتلر بلة بثتد  لتت    بلسساوت بذ بلحواوتد لاتة زتلضو   حوت  هلتت مت ب  زحنتت              

XBRL         وهلد بلووبمل ؾنث ز زوث زلضو هة هلتت مت ب  بلسحنتت هتت ب لتزبي جتةلسحنت أل ػتاوؽ

 بلس نولوغوة جبذ بلوالمد أل بلؼاوؽ بلسووة  د أل ػاوؽ بلسؿة ةخ أل ػاوؽ  م ةتوةذ بلشح د ا

 : Rawashdeh et al.,2011دراسخ 

ود  وثتةؽ  جت  XBRLهةصفر هتلد بلة بثتد  لتت موتة  بلووبمتل بلة سوغا بصفوتد هلتت مت ب  زحنتت          

ومة زوطلر بلة بثتد  لتت    هنتة    جتن هوبمتل       XBRLمنسقةمت بلس ة    بلست زوة وصف ةب لـ 

وهت بلوست  وبلػتنة وبلقحت خ وتتوم      XBRLق سوغا بصفود زىض  هلت م ب  زحنت  و هةي زحنت 

 بلظنةهد جونسة ل    د للسولو   هسود مىض خ هلت بل  ب  ا

 : Bai et al.,2012دراسخ 

لة بثد  لت بلسؿ تة متد    ب لتزبي بلس ت وع متد و ةلتد بلقتةمةذ بلسةلوتد بلوةجةتوتد          هةصفر هلد ب

FSA     هلتتت بلشتت  ةذ بلسسةبولتتد جحو طتتد ؿو وتتوTSE      جلهتتةبق ز ة   هتتة بلسةلوتتد بلستتت  تتس

ثوف  ىق   لت زؿنتود جواتد بلسولومتةذ بلسسةبولتد متد       XBRLلثسقةبي ج  ةبهاة لة  بلو ةلد 
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ز تة    ب هستة  لس ةجلتد بلس تةلو  ب ػتةصفود بلستت زس حتةهة بلشت  ةذ         خال  ز ةقخ   ةصفود وغوقخ 

 لسن ول وزول  زلك بلس نود بلػة ةخ ا

 صفتتت بلوةجتتة  ز غتتن جظتت د  ثةثتتود  لتتت   XBRLو  تتة ذ بلة بثتتد  لتتت    تػتتةؼ هسلوتتد زحنتتت   

ومتة زوطتلر    ؾسالذ بلسوهود بلؼقسد وبلسنلسد للسو  ت  جتللك ب جس تة  بلس نولتوغت بلػة تةا     

 ؿنتد جواتد بلسولومتتةذ بلسسةبولتد صفتت ثتتوق بلستة  بلوةجتةتت متتد        XBRL بثتد  لتت    زحنتتت   بلة

خال  زق وغ بلسحة د صفتت زلتك بلسولومتةذ وبلتل   سؿ تة تسوػتد لسؿنتود بل تة خ هلتت بلوطتو            

  لت بلسولومةذ مد غةتث بلسنسقةمود جة ػةصفد  لت ز ةقخ   ةصفود زلك بلسولومةذ ا

 : Norovuori, 2012دراسخ 

قو   4صفتت   XBRLةصفر هلد بلة بثد  لت زؿة ة بلووبمل بلحواود بلستت لاتة زتلضو  هلتت  تسشتة       ه

هت   ـةلوة وبلو  ةذ بلسسؿةخ ب م   ود وبلةبتسة   وبلنو ةا ومة زوطلر بلة بثد  لت بلنستةئع  

 بلسةلود :

تتث  هتت ػتاوؽ بلستةخل بلؿ تومت متد غة      XBRL     ط  بلووبمل بلحواود بلسىض خ صفت  تسشة  

بلسنلسود بلؿ وموود و لواة صفت بلستلضو  بلحنوتد بلسؿسوتد بلستت زتةه  زحنتت ب جس تة  بلس نولتوغت ضت           

 لواة جة غد  متل خظتةئض وهو تل بلنتوق وض ةصفتد بلسنلستد وبلؼتاوؽ بلسىثنتود أل    ب لتزبي          

صفت  ل مد بلو  ةذ بلسسؿةخ ب م   ود و  ـةلوة وبلتةبتسة   غتةء تسوػتد للستةخل      XBRLجسحنت 

ؾستتت بآل  لتت   ظتتة  متت ب  جتتللزبي     بلسنلستتود بلؿ تتوموودأل  متتة بلنتتو ة    بلؿ تتومت متتد غةتتتث   

بلشتت  ةذ جسحنتتت زلتتك بللاتتد هلتتت بلتت أ  متتد زتتوبصف  بلحنوتتد بلسؿسوتتد بلستتت زتتةه  زحنتتت و تسشتتة           

XBRLا 

 : Garner et al.,2013دراسخ 

نتتت ومتتة   و ثتتحةت زحتتة د منتتسو ةذ بلسح  XBRLزاتتةف بلة بثتتد  لتتت زؿة تتة منتتسو ةذ زحنتتت    

بلؼاوؽ بلست زسو ع لاة بلشت  ةذ لسحنتت زلتك بللاتد ومظتةق  زلتك بلؼتاوؽأل ومتة  جب  ةتتر          

XBRL زنسقةي  هةبق بلس ة    بلسةلود بلةبخلود صفت بلش  ةذ بلست زـح اة ا 

  لت   جن منسو ةذ هت : XBRLومة جوجر بلة بثد منسو ةذ زحنت بلش  ةذ للـ 

 خة غوةب وقبخلوةبا XBRL زنسقةي ـ أو  بلسسحنود : بلش  ةذ بلست  

 هتتةبق بلس تتة    بلسةلوتتد بلستتت ز ثتتل      XBRLمنق ؼتتت بلسحنتتت : بلشتت  ةذ بلستتت زنتتسقةي     ـتت 

خة غوةب ثوبء للسنل   و للشت  ك بلسػتة   وزوسستة هلتت متو ق خةمتد ختة غت هنتة  ثتسقةبي          

 زلك بللاد ا

بزوةب قو  ب ثتسوةتد جستو ق   ج XBRLـ مسوثـت بلسحنت: بلش  ةذ مد بلسنسو  بلطةتت ل د زن ل 

 خة غت وز ثل ز ة   هة  لت بلسنلسود  و بلش  ةء بلقة غود ا

خة غوتتةب  XBRLـتت بلسحنتتت بل ةمتتل: بلشتت  ةذ متتد بلسنتتسو  بلطةلتتص ول ناتتة زنتتسقةي ز تتة             

 وقبخلوةبا
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للوونتتد بلستتت  تتسلر مشتتة  ود متتد  صف   وتتة وآثتتوة   XBRLوزوطتتلر بلة بثتتد  لتتت    منتتسو ةذ زحنتتت  

% 01% ل تتل متتد بلسنتتسو  ب و  وبلطتتةتت وؾتتوبلت     26جتتة و م   تتة بلشتتسةلود جلاتتر ؾتتوبلت     و و و

لتوة صف تؾ    XBRLوة جلك ق لد هلت  هسود زحنتت   % للسنسو  بل بجنأل و21لص وؾوبلت للسنسو  بلطة

% وهتت  44لألأ بع بلقة غود ول تد   ؼتةب لألأت بع بلةبخلوتد ؾوتص جلاتر تنتحد بلسسحنتود ؾتوبلت          

 تنحد  حو خ ا

 : 2113راسخ أثى طبٌت ، د

هةصفر بلة بثد  لتت موتة  بلووبمتل بلسؿتةقخ لسحنتت ب جس تة بذ بلس نولوغوتد بلؿة طتد بلسنتسقةمد          
صفت  هةبق  بلس ة    بلسةلوتد للشت  ةذ بلسنتػلد صفتت بلحو طتد بلسظت  د و وػتؿر بلة بثتد            

بلسوثتتود ولاتتد ز تتة    ب هستتة     ERP هتت  هتتلد ب جس تتة بذ تلتتةي زقـتتوؾ متتوب ق بلسنشتتلخ       
XBRL       ومتتة زوطتتتلر بلة بثتتد  لتتتت      طتتت  بلووبمتتل بلستتتىض خ صفتتت متتت ب  زحنتتتتERP  &
XBRL     هتتت بلووبمتتل بلسنلوسوتتد وبلووبمتتل بلس نولوغوتتد و تتلزت قهتت  ب قب خ بلولوتتة صفتتت م  تتز

بلظةب خ ض   لواة صفت بلسلضو  بلووبمل بلحواود و لزت صفت م  ز مسلخ  مناة قو  بلستنل  بلؿ تومت   
 ي جةلسحنت وز   مس بؼ تسوجظ لسحنت ب جس ة بذ بلس نولوغود صفت مظ  اصفت ب لزب

 : XBRLثبٔيًب: دراسبد رٕبوٌذ آثبر إسزخذاَ ٌغخ 

 : Bovee et al.,2002دراسخ 

متد ثتاولد ب ثتتسقةبي و م ةتوتد بلس ة تتد وق لساتة أل و زنتتةق       XBRLهتةقذ هتلد بلة بثتد مزب تتة لاتد     

و م ةتوتتتد بلوطتتتو  وبل اتتت  متتتد ختتتال  بلسنتتتسقةمود أوتتت        بلسولومتتتةذ بلسنسقلظتتتد جلثتتتسقةبماةأل   

ا       هتتلد بلة بثتتد   تتزذ هلتتت بلسظتتنو  بلظتتةق  صفتتت هتتةي    Webبلسسقظظتتود هحتت  ز نوتتد بلتـت  

لالد بللاد صفت بلسػتةلود بلظتنةهت وبلسػتة   بلسوسستةخ هلتت محتةقا بلسؿةثتحد بلسسوتة ف هلواتة           2111

 ت  د ل وتة     64ثتد بلسـحو وتد هلتت هونتد متد       غ  تر بلة ب وا  U.S.GAAPصفت بلو  ةذ بلسسؿتةخ  

مة  بلسوبصفة جتود هتلب بلسظتنو  وهتلد بلشت  ةذ أل ول تة وغتةذ بلة بثتد    هنتة  زوبصفتة غوتة جوناستةأل             

 Industry-Specificو وطتتر جؼتت و خ ب زػتتةد تؿتتو زظتتنو ةذ توهوتتد ؾنتتث  تتل طتتنةهد        

Taxonomies ا 

 : 2113دراسخ أثى اٌؼسَ ، 

صفت زولو  ب ثتس ةقخ   XBRLبلة بثةذ بلو جود بلست زنةولر قو  لاد  زوة هلد بلة بثد مد  و 

متتد مولومتتةذ ز تتة    ب هستتة  بلسنشتتو خ  ل س وتوتتةبأل ؾوتتص   تتزذ هتتلد بلة بثتتد هلتتت أوتتةت    

موة و  مانود مؿةثحود لسنلو  كةه خ تش  بلس ة    هح  ب تس تر مسة  ىق   لت وغوق صفوػتت  

زوطلر  لو  بلة بثد صفت هلب بلشتل أل هتو زحتة د مؿستو       صفت تش  ز ة    ب هسة أل ولول  ه  مة

 از ة    ب هسة  بلسنشو خ  ل س وتوةب 

 :  Ghoi et al.,2008دراسخ 

هتتةصفر بلة بثتتد  لتتت زؿلوتتل ب غتت بءبذ بلستتت  زقتتلزاة لػنتتد ب و بق بلسةلوتتد ب م   وتتد ؾتتو        

 XBRLستتة  بلسوثتتود ج تتتةمع بلسؿتتو  ب خسوتتة    هتتةبق بلسل تتةذ جلثتتسقةبي لاتتد ز تتة    ب ه 



 635 

وزوطلر  لت    زـحوة هلد بللاد    سـلث  غ بءبذ ؿو لدأل ولت  ز تد هسلوتد بلسؿتو  م ل تدأل      

 ا ض  هةقذ بلة بثد بلسنةصفن بلسس زحد هلت زـحوة هلد بللاد

 : Pinsker and li,2008دراسخ 

صفتت  تل متد بلو  تةذ      XBRL بئتةخ صفتت زـحوتة     ت  ةذ  حت      د غ  ر بلة بثد هلتت   جوت  

 لسسؿةخ ب م   ودأل  نةب أل  لسةتوة أل غنوت  صف   وة أل وزوطلر  لت مة  لت :ب

 ق   لت زق وغ بلس ةلو  أل ومة زوةقذ مظةق  هلب بلسق وغ أل وزسسطتل صفتت    XBRL ثسقةبي 

زق توغ ز ت ب  بلحوةتتةذ وز تتةقخ  م ةتوتد زشتاولاة ـ ز تةقخ   تةءخ هسلوتتد  هتةبق بلس تة    بلسةلوتتد             

 XBRLةصفةز  ـ  تق تتةع ومتتر  هتتةبق بل تتوبئ  بلسةلوتتد أل  ثتتسقةبي       و تق تتةع ز تتةلو  منتتك بلتت 

 وـت بلسنشلخ موزخ زنةصفنود زسوزهة هد أو هة مد بلسنشبذ ب خ   صفتت  ثتوبق بلستة أل وزز تة     

 ز تة متد بلط تد جتود ب قب خ ومنتسقةمت       XBRLمد صفوةلود  زقةج بل  ب بذ ب قب  د أل  ثسقةبي 

    لت زق وغ بلسقةؿ  ومنسو ةذ بلسل ة اةثحود أل  سة  تاة زىقؿبلسولومةذ بلس

 : Bonson et al.,2008دراسخ 

صفت زناول زن وتل تستوجظ ز تة        XBRL لاد هةصفر هلد بلة بثد  لت زؿة ة بلةو  بلل   س د    زلوح 

 AICPAبلل  ز   هةبقد جوبثـد بلسواة ب م   تت للسؿةثتحود وبلست بغوود     EBRب هسة  بلسؿنند 

ةي ػ و  د للوطو   لت بلاةف بل ئونتي متد تلت    XBRLر بلة بثد  لت    وزوطل 2116صفت هةي 

تاتة زؿ تة بلسز تة متد بلشت ةصفود لس تة    ب هستة  وزؿنتد ق غتد قمتد            ز ة    ب هسة  بلسؿنند وجلتك  

بلحوةتةذ وجةلسةلت ز ةقخ  م ةتوتد ب هسستةق هلواتة صفتت  زقتةج بل ت ب بذ تلت بب لسوتةق  خسحتة بذ بلظتالؾود           

 ا XBRLت بلست زس  صف

 : Bonson et al.,2009دراسخ 

زوسحت  متد بلسسـلحتةذ بلؼت و  د لسـحوتة بلسوتة و  بلةولوتد         XBRL وػؿر بلة بثتد  لتت      

أل  ستة  تاتة    (IFRS)(أل صفات  قبخ هةمد زنةهة صفت صفا  وزـحوتة  IFRS هةبق بلس ة    بلسةلود  

ةذ بلسؿللتود بلستةلوود هلتت    زؿند مد وطو  بلسنسقةمود للسولومةذ بلسؿةثحودأل وز ةقخ  م ةتو

  غ بء زؿلوالذ قمو دأل مسة  ىق   لت زؿنود م ب بزا  ب ثسطسة  د ا

 : 2119دراسخ خّبي اٌذيٓ ، 

هةصفر هتلد بلة بثتد  لتت  غت بء ق بثتد منتؿود لستة  زؿ وتة بلسوبصفتة صفتت بلس تة    بلسةلوتد متد              

 ثتتسقةبي بثتد  لتت      وزوطتلر بلة   XBRLختال   ثتسقةبي موتة و  بلس   ت  بلستتةلت بلةولوتد و      

 نتةه  صفتت زؿ وتة     XBRLموة و  بلس     بلسةلت بلةولوتد متن هت ع بل توبئ  بلسةلوتد جلثتسقةبي       

 بلسوبصفة صفت بلس ة    بلسةلود هلت بلسنسو  بلةولت ا
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 : 2111دراسخ ػجذ اٌصبدق ، 

 XBRL  زذ هلد بلة بثد هلت ب تو ةثةذ بلةولود  ثسقةبي لاد ز ة    ب هستة  بلسوثتود   

هلت جنةء بلسظنو  بلسظت   للسولومتةذ بلسؿةثتحود بلسنشتو خ  ل س وتوتةبأل ؾوتص زنةولتر مةهوتد         

لاد ز ة    ب هسة  بلسوثودأل وبلنوبؾت بل نود لالد بللادأل و و ود زـحو اة أل وخـوبذ زن وتلهة أل  

وزوتتة هتتلد بلة بثتتد بلوؾوتتةخ بلستتت زنةولتتر صف تت خ  ؿتتة  جنتتةء بلسظتتنو  بلسظتت   للسولومتتةذ          

زـحو تت أل ومتتة ج تت ذ بلسسـلحتتةذ وبلسؿتتة ةذ بلستتت زوبغتت    ثتتحود بلسنشتتو خ  ل س وتوتتةب وآلوتتد  بلسؿة

 XBRLثتتوق     بلستتة  بلسظتت   صفتتت جنتتةء بلسظتتنو  بلسظتت   للس تتة    بلسةلوتتد جلاتتد بلتتـ     

زوتتتةق  تتتتوبم   ألXBRL ومناتتتة : زؿة تتتة تـتتتةق بلحوةتتتتةذ أل و تق تتتةع بلسو صفتتتد بلس نوتتتد جةلتتتـ  

 ةي زـتةجة بلسػتة ت بلةولوتد    هأل  XBRLق بلـ ق بل نود لسـحوة بلـ زوة لت  ق   مسةبلسظنو ةذ 

 اوزوةق  ثةلوث بلسـحوة ل ل زػ جد 

 : Baldwin, A.,and S.Trinkle,2011دراسخ 

أل بلوطتو   لتت متة     (Delphi Survey Method)ؾةولتر بلة بثتد جلثتسقةبي ؿ   تد قل تت      

لسةلوتدأل وبلست بغوود بلقتة غوود ؾتو      ب ز ةق صفت بآل بء جود  تل متد موتة  ومنتسقةمت بل توبئ  ب     

أل وزوطتتلر  لتتت    هنتتة   ز تتةق صفتتت بآل بء جتتود بلسشتتة  ود ؾتتو   هسوتتد   XBRLآضتتة   ثتتسقةبي 

XBRL   صفتتتت زنتتتاول بلوطتتتو   لتتتت مـةهتتتةذ  حوتتت خ متتتد بلسنتتتسطس  د وأوتتت ه  متتتد  طتتتؿةت

 ا س خبلسظةلؽ جةلش  دأل جػةتث منةهةزاة للسنشلخ صفت زناول هسلود  هةبق ز ة    مةلود منس

 : Vasarhelyi et al.,2012دراسخ 

أل وزوطتتلر  لتتت    زـحوتتة   XBRLزنةولتتر بلة بثتتد مزب تتة جواتتد بلس   تت  بلستتةلت جس نولوغوتتة    

XBRL          ىق   لت ز ةقخ منتسو ةذ زػسوتن بلؿنتةجةذأل وزنستوؾ مولومتةذ بلس تة    بلسةلوتد جتود 

ث ز تتةقخ زنستتوؾ  تت ل  مـةهتتةذ بلظتتنةهد ب متت  بلتتل   ز تتة متتد صفوةلوتتد هسلوتتد بلس ة تتتد جػةتتت     

ب صفظتتةؼ متتد ؾوتتص بلسؿستتو  وبلتتة  ذ بلل لوتتد ب متت  بلتتل   ػوتتل بل تتوبئ  بلسةلوتتد   طتت  ضحةزتتةب  

 وصفاسةب مد محل منسقةمواةأل و ز ة مد صفوةلود بلس ة تد ا

 : 2113دراسخ زسيٓ ، 

صفتتتت ز تتتةقخ صفوةلوتتتد ب صفظتتتةؼ بلسؿةثتتتحت    XBRLهتتتةصفر بلة بثتتتد  لتتتت جوتتتة   ثتتتاةمةذ لاتتتد   

ت للس تتتة    بلسةلوتتتد وزوطتتتلر بلة بثتتتد  لتتتت    بلس تتتة    بلسةلوتتتد بلسوتتتةخ جلثتتتسقةبي   ب ل س وتتتت

XBRL      زسسوز جةلوة ة مد بلسزب ة وبلست ز ةي زلضو بذ   ػةجود هلتت بلنشت  ب ل س وتتت للحوةتتةذ
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وبلسولومةذ بلسةلود وأو  بلسةلود مسة  ز ة مد صفوةلود ب صفظتةؼ بلسؿةثتحت ب ل س وتتت ومتد ضت       

 سنسقةمود امد ض د بل

 ِٓ خالي إسزمراء اٌذراسبد اٌسبثمخ يّىٓ إسزٕزبج ِب يًٍ:

(أل غتتزءبب  ئونتتتوةب متتد ز نولوغوتتتة تلتتت     XBRL طتتحؿر لاتتتد ز تتة    ب هستتتة  بلسوثتتتود     -

 بلسولومةذ بلسؿةثحودأل وجلك للسوغ  بلوةلست تؿو زـحوة هلد بللاد ا

-    XBRL  بلةولود  هتةبق بلس تة    بلسةلوتد     زوسح  مد بلسسـلحةذ بلؼ و  د لسـحوة بلسوة و

 IFRS    أل صفاتتتت  قبخ هةمتتتد زنتتتةهة صفتتتت صفاتتت  وزـحوتتتة)(IFRS)ل متتتد زوطتتتول  أل وزنتتتا

 بلسولومةذ للسنسقةمود جش ل مسػةتة ا

زةصف اة أل وز ةقخ صفةئةزاة أل  ث هدصفت زق وغ ز ل د بلسولومةذ أل و XBRLزسلقض ماسد لاد  -

 وهولسد   ل ز ة   هة ومؿسوبهة ا

متد  هساتة بلووبمتل بلحواوتد      XBRLلوة ة مد بلووبمتل زتىض  صفتت  زقتةج مت ب  زحنتت          هنة  ب -

و تتلزت صفتتت بلظتتةب خ مناتتة ب لتتزبي جتتةلسحنت متتد غةتتتث بلسنلستتود بلؿ تتوموود جة ػتتةصفد  لتتت   

 بلووبمل بلس نولوغود وبلسنلوسود بلسىثنود وبلووبمل بلة سوغا بصفود ا

مت ب  زحنتت زلتك بلس نوتد بلؿة طتد مستة  سـلتث         ىض  جة غد  حوت خ هلتت    XBRL   بلوهت جةلـ  -

جل  غاوق  حو خ مد  غل جنةء وتش  بلسو صفد جاةأل من زوصفو  بلةه  بلسةق  وج بمع بلسؿ وتز  

بلالزمد لسشػون بلسسحنوود بلسؿسسلود هلت  زقةج مت ب  زحنتت زلتك بللاتد أل متن ػت و خ ؾشتة        

 بلػاوق وثد بلسش  وةذ بلالزمد لسنلو  هسلود بلسحنت ا

( هلتت منتسو  بلشت  ةذ زق توغ صفتت ز تةلو        XBRLؿ ة لاد ز ة    ب هسة  بلسوثود  ز -

 هةبق وتش  وزحةق  و ثتسقةبي بلس تة    بلسةلوتد صفؼتالب  تاتة زنتةهةهة صفتت  غت بء بلس ة تتةذ          

للسولومةذ بلسؿةثتحودأل ولسنتسقةمت بلسولومتةذ بلسؿةثتحود صفتت بلؿظتو  هلتت بلسولومتةذ         

جس ل تتد منةثتتحد وثتتاولد  غتت بء بلس ة تتتةذ وبلسؿلتتوالذ متتن  بلسؿةثتتحود صفتتت بلومتتر بلسؿتتةق و

  تق ةع  ؾسسة ذ ب خـةء وجةلسةلت بلوطو   لت م ب بذ  ثسطسة  د   وةخا

   بلةو  بلست مةزبلر ل  زاس  جلهةبق زظنو  خةص جاة  وسسة هلت هلد بللادأل ثتوف زوبغت     -

متتةذ بلسؿةثتتحود بلسنشتتو خ   بلوة تتة متتد بلسشتتة ل صفوستتة  قتتض بلط تتدأل وب هسستتةق هلتتت بلسولو       

 ا  ل س وتوةبأل و ثوسة صفت بلش  ةذ بلسة غد  ثاساة صفت بلحو طد
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 اٌّجسث اٌثبًٔ : اٌذراسخ إٌظريخ ٌٍجسث

 XBRLاإلطبر اٌّفبهيًّ ٌٍغخ  2-1

 Extensible Business Reporting( XBRLٌغةخ رمةبرير األػّةبي اٌّىسةؼخ )     2-1-1

Language : 

 تس تتتر صفتتت هتت ع وزظتتنو  بلسولومتتةذ بلسوغتتوقخ صفتتت مل تتةذ        تلتتةي  وسستتة هلتتت  تتح د ب   

بلسنلستتدأل جؿوتتص  س تتد زػسوواتتة صفتتت  تت بئؽ جوتتةخ ؿتت ق زز تتة متتد صفوةلوتتد بلنشتت  ب ل س وتتتت       

للسولومةذ بلسؿةثحودأل وطسسر خظوظةب للسـحو ةذ بلسةلوتد وبلسؿةثتحودأل ومىثنتد هلتت متة خ      

سؿةثتتحود وصف تتةب لسظتتنو  موتتود    زسوتتز بلؿ تتو  بل  Tagsبلؿةثتتث بآللتتت هلتتت متت بءخ هالمتتةذ    

زس ةمتل  و Extensible Markup Language (XML)وزنسست  لت لاد بلسسووز بلسوثود 

 Hyper Text Markup Language (HTML)متن لاتد زسووتز بلنظتتوص بلوسالمتد     

 (ا2101 هحة بلظةقق أل 

 : Tagsاٌجطبلبد اٌزؼريفيخ )اٌؼالِبد(  2-1-2

 حة  و نساتت جت   تل هنظت   شتسسل هلوت  بلح تتةمع بلس ستوت         هحة خ هد بلونوب   و بل ث  بلل  

 وهت  ه  مة  سوز هلد بللاد ا XBRLو وط  جوةتةذ بلؿ و  بلسؿةثحود جلاد  XBRLجلاد 

 : Taxonomyاٌزصٕيف  2-1-3

جوػتوؼ  وبلست  س  زؿة ةهة  XMLهو بل ةمو  بلقةص جلثسةء وهنةط  لاد بلسسووز بلسوثود 

 أل جؿوص  ح ز  ث   ل هنظ أل ؾ و د مةلود زقتةي ب أت بع بلسؿتةقخ    ز ة    ب هسةهنة  هةبق 

 جالد بلس ة    و ؿةق بلسظنو  بلوالمةذ بلسسوزخ ل ل جنة مد جنوق بلحوةتةذ ا

 : Schemaاٌذٌيً اإلرشبدي )اٌّخطط(  2-1-4

هو هحة خ هد بلةلول بلل   ؿةق و و ف هو ل ومؿسو  بلونةط  بلست زسش ل مناة لاد بلسسووتز  

 Link bases لتتت موبهتتة بلتت جؾ    Schemaو شتتو  بلتتةلول ب   تتةق      XMLسوثتتود بل

للنوـ خ هلت بلة  ذ بلقةطد جةلونظ  و وغة خسنتد  تتوبم متد موبهتة بلت جؾ بلستت زنتسقةي        

 هت : XBRLصفت مةمو  لاد 

 ا XBRLوهت زوطو  لونظ  لاد  Label linkـ مةهةخ بل جؾ بلقةطد جةلونوب  0

 لتتت  جتتؾ  وهتتت زشتتو    Reference linkةطتتد جة  تتة خ بلس غووتتد   ـتت مةهتتةخ بلتت جؾ بلق  2

 ا (IFRS)وموة و  بلس     بلسةلت بلةولود  (IAS)بلونظ  جسوة و  بلسؿةثحد بلةولود 

زنتسؽ جوت ع بلونةطت     وهت بلست  Presentation linkـ مةهةخ بل جؾ بلقةطد جةلو ع 3

 وجوؼاة بلحوغا   بلوالمةذ جود جنوق ز ة    ب هسة   صفت زة ظ منـ ت
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وهتت زظت   و وتد   زحتةؽ بلونةطت        Definition linkـت مةهتةخ بلت جؾ بلقةطتد جتةلسو         4

 جحوؼاة بلحوغ مطل زو    بلوسالء وبلن ة د هلت  تاسة توم مد ب طو  بلسسةبولد ا

   ؿ   تد ؾنتةت بلونظت      Calculation linkـ مةهةخ بل جؾ بلقةطد جةلوسلوةذ بلؿنةجود 5

 ا

 : instance Documentسزٕذ اٌّسزخٍص اٌّ 2-1-5

بلس   تت  بلتتل   ظتت  مولومتتةذ مؿةثتتحود موونتتد مطتتل مةئستتد بلس  تتز بلستتةلت  و مةئستتد بلتتةخل  و  

 اXBRLمةئسد بلسةصف ةذ بلن ة د  ثسنةقبب  لت لاد 

 : IFRS Taxonomyاٌزصٕيف اٌذوًٌ ٌّؼبيير اٌزمرير اٌّبًٌ اٌذوٌيخ  2-1-6

لةولود  هةبق بلس ة    بلسةلوتد وبلسظتة خ جوبثتـد مػلتة موتة و       هو زسطول لس وتةذ بلسوة و  ب

وموتتة و  بلس   ت  بلستتةلت   (IAS) شتتسل موتة و  بلسؿةثتتحد بلةولوتد    (IASB)بلسؿةثتحد بلةولوتد    

وبلسوتتتة و  بلةولوتتتد  هتتتةبق بلس تتتة    بلسةلوتتتد جةلننتتتحد للشتتت  ةذ بلظتتتاو خ      (IFRS)بلةولوتتتد 

مستةؼ صفتت    2104وبلسظتنو  بلظتةق  صفتت    م خ  ل ثتند  وبلسسوثـد و س   طةب  هلب بلسظنو  

ضتتالش تنتتو ب و  زؿتتر  ثتت  بلسوتتة و  بلةولوتتد  هتتةبق بلس تتة    بلةولوتتد وم زتتث وصف تتةب للسوتتة و     

بلقتتةص جةلشتت  ةذ بلظتتاو خ وبلسسوثتتـد( وبلطتتةتت بلسوتتة و     IFRS أوتت  مسؼتتسنةب بلسوتتة و   

  بلسةلوتتد وبلطةلتتص بلسوتتة و  بلةولوتتد  هتتةبق بلةولوتتد  هتتةبق بلس تتة    بلةولوتتد وم زتتث وصف تتةب لل تتوبئ 

 بلس ة    بلةولود وبلقةص جةلش  ةذ بلظاو خ وبلسسوثـد

  Taxonomy)-WWW.ifrs.org/XBRL/ifrs( 

 :XBRLإٌّظّخ اٌذوٌيخ ٌـ  2-1-7

 جؽأل زؼ  صفت هؼتو ساة بلوة تة متد بلسنلستةذ بل ثتسود وأوت        للو  هةقصفد هت منلسد قولود أ
 ا XBRLس  جسـو   زـحوة هلد بللاد وبلسظنو ةذ بلةولود بلسنةتةخ لس ة    بل ثسود أل بلست زا

 : XBRLاٌخطىاد اٌؼٍّيخ ٌٕشر اٌّؼٍىِبد اٌّسبسجيخ إٌىزرؤيًب ثئسزخذاَ  2-2

  مد خ  ـد ؾنةجةذ بلش  د ا ( بلؿظو  هلت تنقد0 

  ا IFRS( بلؿظو  هلت تنقد مد زظنو  مالئ  ومد   ا  هلد بلسظنو ةذ 2 

 تشةء مةهةخ جوةتةذ وخ  ـد ؾنةجةذ زشتسل  تل ؾنتةجةذ ب ثتسةج بلوةمتد ومتة   ةجلاتة متد          (3 
هنةط  بلسظنو  بلسوسسة و جب ل   وغة هنظت  مالئت   ؾتة ؾنتةجةذ بلشت  د صفوتس  بلسوثتن        

بلل   نةثث بلؿنةت أوت  بلسوغتوق    tagصفت بلسظنو  جلػةصفد بلونظ  وبلحـةمد بلسو   ود 
   جةلسظنو  ا

    طةخ بلؿنةجةذ بلوةمد صفت موزب  بلس بغود هد بل س خ بلسؿةقخ ا( زػسون 4 

مـةج د خ  ـد بلؿنةجةذ بلست ز  زن ولهة صفت بلقـوخ بلطةلطد من موزب  بلس بغود أل صفونةمة زنسقةي ( 5 
 ا XBRLؾنةجةذ ب ثسةج بلوةي زؿل مؿلاة هنةط  لاد 

(https: //www.xbrl.org/the-standard/why/who.else-uses-xbrl) 
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، يّىةةٓ  XBRLهٕةةبن أرثؼةةخ طةةرق إلػةةذاد اٌزمةةبرير اٌّبٌيةةخ واٌّسبسةةجيخ ثئسةةزخذاَ و

  (:2111ثيبٔهب ػًٍ إٌسى اٌزبًٌ : )ػجذ اٌصبدق ، 

وبلستت زستوؽ وػتن بلحوةتتةذ صفتت       XBRLهلتت   خ( ب هسسةق هلت بلحت بمع بلسؿةثتحود بلسوسستة   0 

 ف هلت  ل متد خ  ـتد ؾنتةجةذ    بلش ل بلقةص جالد بللادا وهلب  نسؽ للسنسقةمود بلسو

 بلسسوزخ لاةا tagsبلش  د مد تةؾودأل وبلاوة ل ب خ   و للك بلوالمةذ 

 تس    XBRL( وػن خ  ـد لل وبئ  بلقةطد جةلشت  دأل ضت  زظتسو   قوبذ ج مػتد جلثتسقةبي      2 

  هةبقهة خظوظةب لالب بلا ع ا

ش  دأل ضت  وػتواة صفتت  ت ل     (  ثسقالص بلحوةتةذ بلسؿةثحود مد موبهة بلحوةتةذ بلقةطد جةل3 

XBRL  وجلتتك جتتةو  بللػتتوء  لتتت متتو ق  جتت بمعXBRL  و س تتد     تتس  ب هسستتةق هلتتت

 ا XBRLمنسػةذ ؿ ف ضةلص صفت زؿو ل بلحوةتةذ  لت طواد 

ومتتد  مطلساتتة  XBRLصفتتت زؿو تتل بلحوةتتتةذ  لتتت  تت ل    web( ب هسستتةق هلتتت زـحو تتةذ  لتتـ  4 

وزسسوتتز جسؿ وتتة    EDGARوبلستتت زنتتست   بلسـحو تتةذ بلسنتتسقةمد صفتتت بلو  تتةذ بلسسؿتتةخ    

 بلوطو  بل  ء للحوةتةذ بلس أوت صفواة ا

 فً إٌشر اإلٌىزرؤً ٌٍّؼٍىِبد اٌّسبسجيخ : XBRLِزطٍجبد ٔدبذ ٌغخ  2-3

 Tagging  بل ثتتتست للؿ تتتو  بلستتتت  شتتتسسل هلواتتتة بلس   تتت   وطتتتو( بلس تتتة خ هلتتتت بلس0 

process   هلتتت  ثتتة  لاتتد بلسسووتتز بلسوثتتود    ( جنتتةء بلنلتتةي بلسؿةثتتحت قبختتل بلسنلستتد    2ا

XML  ا 

 و م ةتود ب هسسةق بل ثست هلواة ا  XBRL( طالؾود ز ة    3 

 ا   Internally consistentزسسسن جة زنةق بلةبخلتا  XBRL( بلسل ة مد    ز ة    4 

زس  جش ل مالئ  وصفت بلومتر بلسنةثتث    XBRL( بلسل ة مد    هسلود  هةبق خ  ـد هالمةذ 5 

 ا 

(  سـلتتث متتد بل تتةئسود هلواتتة      وتتتوب ملستتود  لسةمتتةب زةمتتةب جةلس تتةهو  وبلنوةثتتةذ وبلسوتتة و  بلسؿةثتتحود  6 

 IFRS تاتة زوسستة هلتت بلسظتنو  بل وةثتت     بلست  ػث  ثسقةبماة هنة  هتةبق بلس تة    بلسةلوتد تلت بب     

Taxonomy ا 

 : XBRLِٕبفغ وِسايب ٌغخ  2-4

   (AICPA,2009)بلسةلود :  ؿ ة بلسزب ة  XBRL    ثسقةبي لاد 
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  :ػًٍ ِسزىي ِسزخذًِ اٌّؼٍىِبد اٌّسبسجيخ 

 تق ةع ز ل د وومر بلؿظو  هلت بلس ة    بلسةلود أل ثاولد  غ بء بلس ة تةذ وبلسؿلوالذ متن  

 تق تتةع  ؾسستتة ذ ب خـتتةء أل  تق تتةع ومتتر  ثتتسقالص بلنستتةئع وبلوطتتو   لتتت متت ب بذ         

متتد محتتل بلسؿللتتود بلستتةلوود وجةلستتةلت  تق تتةع ز ل تتد    تتوةخأل  تق تتةع بلؿةغتتد  لتتت بلسوطتتوةذ 

  زقةج بل  ب بذا

 ػًٍ ِسزىي ِٕظّبد األػّبي :

 م ةتود بلوطو   لت   ح  مةهةخ مد بلسنسطس  د وبلوسالء هلت منتسو  بلوتةل  أل  جتؾ بلحوةتتةذ     

شت   وبلسولومةذ  ىق   لتت ز تةقخ   تةءخ بلس تة    بلسةلوتد للسنلستد أل  تق تةع ز تةلو   هتةبق وت         

وزحةق  و ثسقةبي بلس ة    بلسةلود أل قه  مسـلحةذ زـحوة بلسػة خ ب ل س وتوتد وبلسوةمتل بلسحة ت     

هلت ب و بق بلسةلود أل ب م ةتوةذ بلوةلود  غ بء بلس ة تةذ للسولومتةذ بلسؿةثتحود جبذ بلة لتد    

 مةجل للسوثن اصفنوةب و قب  ةب أل زوسل  ح تةمع منس ل وجـ   د منسلسد لسحةق  بلسولومةذ جش ل 

( ِدّىػخ ِٓ إٌّةبفغ اٌزةً رسممهةب إٌّظّةبد ِةٓ رطجيةك       2111اٌصبدق ، ػجذ وٌمذ زذد )

XBRL : 

صفتتت بلتتةو خ بلزمنوتتد  هتتةبق بلس تتة    أل    ب تق تتةع  ـةة ِٕةةبفغ فةةً إػةةذاد اٌزمةةبرير اٌّبٌيةةخ :   

متتن بلسؿتتة ص صفتتت بلومتتر بلسنةثتتث أل بل وستتد بلوةلوتتد للسؿستتو  بلسولومتتةزت أل زؿنتتود ب زظتتة    

 ب ؿ بف بلسنس وةخ أل بلسؿلول وبلس وو  ا

بلوطتتو  بل تتو    لتتت بلسولومتتةذ أل بلػتتوقخ أل وبلةمتتد أل وبل  تتةءخ أل   اٌّؼٍىِةةبد:فةةً ـةة ِٕةةبفغ 

وبل وةلوتتد أل وبلسحتتةق  ب ل س وتتتت للسولومتتةذ أل بل وةلوتتد بلوةلوتتد صفتتت  ثتتس غةم بلسولومتتةذ أل        

 بلسناوالذ بلقةطد جسق وغ بلسقةؿ  ا

ز ل تتد بلس ةمتتل جتتود بلحتت بمع أل   زةتوتتد  تق تتةع ز ل تتد بلسولومتتةذ أل   بٌيف :ـةة ِٕةةبفغ فةةً اٌزىةة  

  تق ةع غاوق  هةبق بلس ة   ا

 فً وظيفخ اإلفصبذ اٌّسبسجً هً : XBRLيري اٌجبزث أْ أهُ إسهبِبد ٌغخ و

زؿنود غوقخ بلس ة    بلسةلود متد ختال  ز تةقخ بلشت ةصفود أل خظتةئض بلسولومتةذ بلسؿةثتحود أل         -

 قب خ بلتت جؽ أل ب لستتزبي جةلسوتتة و  بلةولوتتد أل هولستتد بلس   تت  بلستتةلت وهتتةي       تق تتةع منتتسو  

أل بل تتة خ هلتتت منتتةهةخ  طتتؿةت   SOX هتتةقخ  هتتةبق بلس تتة    بلسةلوتتد أل بلس ةمتتل متتن متتةتو    

زق وغ هةي زسةضل بلسولومتةذ وب زػتة  جةلسولومتةذ بلةبخلوتد أل ثتاولد      أل بلؿ وق وبلسظةلؽ 
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وتتل بلستتةلت لاتتة وهتتلب متتة  ؿتتةو   ضحةزتت  بلحةؾتتص متتد ختتال  هتتلد    زحتتةق  بلحوةتتتةذ وثتتاولد بلسؿل 

 بلة بثد ا

من غسون  توبم بلح بمع صفلوة هنة  ؾةغتد  لتت  هتةقخ زننتوة بلسولومتةذ       XBRL زنةق لاد  -

بل ت ب بذ   لتت مسقتل د   مسة  ىق   لت بلن هد بل ةئ د صفت غسن بلسولومتةذ وثتاولد وطتولاة    

سطس  د للسولومتةذ بلسؿةثتحود جشت ل  صفؼتل مستة      صف طد لوطو  بلسنت  XBRL سة زسوؽ لاد 

   صفن مد   ةءخ م ب بزا  ا

جتلغ بء زؿلوتل محة ت  أل م تة   وجةمتد هةلوتد للسولومتةذ بلسؿةثتحود مستة           XBRLزنسؽ لاتد   -

   صفن ج  ةءخ وصفوةلود بلسؿلوالذ بلسةلود وبلسؿةثحود ا

ت هتتد بلحوةتتتةذ  بلتتةخو   لتتت مػتتة ذ غة تتةخ صفتتت ب صفظتتةؼ بلسؿةثتتح     XBRLزنتتسـون لاتتد   -

وبلسولومةذ مناة مػة   هتةبق بلس تة    بلةبخلوتد أل بلسحتةق  ب ل س وتتت للسولومتةذ بلسؿةثتحود        

بلسظتتت صفود وبل مةجوتتتد أل ز وتتتو  بلسقتتتةؿ    ود وجتتتود وبػتتتوت بلنوةثتتتةذ بلؿ وموتتتد وبلؼتتت  ح  

 ب ئسسةتود و زقةج م ب بذ منؽ بل  وع  

سنسقةمود وبلسؿللتود ؾوتص  طتحؿر هتلد     زحنوؾ ب صفظةؼ وثاولد زوطول بلسولومةذ  لت بل -

 بل ثسود ب ولت صفت زوطول بلسولومةذ بلسؿةثحود وبلسةلود ابللاد بللاد 

بلس ةمتتل جتتود بلتتنل  بلسؿةثتتحود وثتتاولد صفتتت زوؾوتتة بل تتوبئ  بلسةلوتتد ؾوتتص    XBRLزؿ تتة لاتتد  -

 ا IFRSزوسل وصفة موة و  بلس     بلسةلت بلةولود 

 

 : SECوخهخ ٔظر  ِٓ XBRLدوافغ رجًٕ إثزىبر  2-5

  سنتةت بلسو صفتد بلسسوس تد جة جس تة  بلس نولتوغت جةلشت ل بلتل   ؿ تة بل تة خ هلتت ب ثتس ةقخ متد  تتل             
بلسزب تتة بلستتت  ؿ  اتتة هتتلب ب جس تتة  أل زؿنتتود بلظتتو خ بللهنوتتد للشتت  د متتد ختتال   كاة هتتة جسلاتت        

بلحوةتتةذ بلسةلوتد بلسة غتد صفتت     بلش  د بل بئةخ صفت مػة  زحنت بلس نولوغوة أل بل تة خ هلتت ب ثتس ةقخ متد     
موبهة بلحوةتةذ من  م ةتود  هةقخ  ثسقةبماة  أ بع مقسل د جش ل  صفؼتل أل زؿنتود طتو خ بلشت  د     
صفت ب ثوبق بلسةلود وجةلسةلت بلؿظو  هلت قه  زلك ب ثوبق أل زؿ وتة  ت ةصفود   حت  للسولومتةذ بلستت      

ة  تىق   لتت  ثتسقةبماة  ؾ تةب هلتت منتسو         س  ب صفظةؼ هناة أل زؿ وة بلسبل  من  ل بلس نولوغوة مس
 ةصفد موةمالذ بلش  د جةلش ل بلل   نةه  صفت زؿنتود تلتةي  هتةبق بلس تة    بلةبخلوتد أل زؿنتود غتوقخ        
بلسولومتتةذ بلسةلوتتد بلس ةمتتد للوة تتة متتد منتتسقةمت زلتتك بلسولومتتةذ أل زق تتوغ ز تتةلو  بلوطتتو   لتتت    

أل بلؿظتو  هلتت م بغوتد  ثت م للس تة    متد        بلسولومةذ بلسةلوتد متد غةتتث بلسنتسقةمود بلقتة غود     
غةتتتث بلسنلستتود بلستتت زلستتزي بلشتت  د جس تتة ساة لاتت  أل  أحتتد متتة    بلشتت  ةذ     نلتت   لتتوا  متتد          
ب ؿ بف بلسشة  د صفت بلنوق جةهسحة ه   سسسوو  جنزبهد هةلود جة ػةصفد  لتت    مز تة متد بلشت ةصفود     

 ء بلستة   د      ثتلوب   تة خ  لتت متو  بلنتوق       بلنةزػد هد زـحوة ب جس ة  بلس نولتوغت  نتسؽ لاتى   
جلتا   حللو  غاوقبب وبػتؿد لاصفظتةؼ هتد  تل بلسولومتةذ بلسالئستد صفتت بلومتر بلسنةثتث أل   سنتةت           
بلشتت  د موتتزخ  م ةتوتتد بلستتلضو  هلتتت بلسـتتو   بلسنتتس حلت لسلتتك بلس نولوغوتتة وزوغوااتتة تةؾوتتد  هتتةبصفاة        
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أل زنتتاول بلوالمتتةذ متتن بلسنلستتود خةطتتد بلػاتتةذ   ألزؿنتتود طتتو خ بلشتت  د صفتتت مػسستتن بلسولومتتةذ   
ب  ت بصفود وبل مةجوتتد أل زنتاول هسلوتتد بلس ة تتد جتتود بلشت  ةذ أل زنتتاول هسلوتد بلس ة تتتد جتتود ب قب بذ      

زق توغ بلومتر بلسقظتض للوطتو   لتت      وبل ـةهةذ وبل  وم بلسقسل د بلست زس تو  مناتة بلشت  د أل    
ؼ وظتتو  هلتتت مولومتتةذ خةؿاتد تلتت بب لنتتاولد ووػتت بلسولومتةذ بلسةلوتتد أل ز تتةقخ  م ةتوتتد زػنتث بلؿ  

خـوبذ زشتاول بلحوةتتةذ أل زنتاول  ثتسقةبي  قوبذ بلحؿتص وب ثسشتة بذ أل زػوتل بلسولومتةذ بلسةلوتد          
  ط  مةجلود لل ا  أل زناول هسلود زؿلول ؾنةجةذ بلشت  د متد محتل بلسنتسقةمود بلقتة غوود أل زق توغ       

ق وغ ز ةلو  زػاوز بلسولومةذ بلسةلود بلست  سؿسلاتة  بلومر بلسقظض  هةبق بلسولومةذ بلسةلود أل ز
بلسنتتسقةمود بلقتتة غود أل  تستتةظ بلس تتة    جبذ بلـتتةجن بلشقظتتت لسلحوتتد مقسلتت  ب ؾسوةغتتةذ بلقةطتتد  
جةلوة تتة متتد بلسنتتسقةمود أل  تستتةظ ز تتة    غة تتةخ زؿستتو  هلتتت مولومتتةذ مةلوتتد وأوتت  مةلوتتد أل ز تتةقخ      

وزق وغ ز ل د     بلسة  أل بلسنةصفند من بلش  ةذ ب خت   بلستت   بلنوولد بلسةلود صفت ب ثوبق بلسةلود 
  ( Bonson-Ponte et al.,2007 ) زحنر زلك بلس نولوغوة ا

 

 :فً ِصر  XBRL ٌغخ ِؼىلبد رطجيك 2-6

ز ة   ب هستة   وغوق مو صفد  ةصفوتد لتة  بلسؿةثتحود وبلشت  ةذ صفتت مظت  لستة هوتد لاتد           ةيه -
ب  ز ةء جوكو د ب صفظةؼ بلسؿةثتحت هةمتد وب ل س وتتت    و هسود زـحو اة صفت  XBRLبلسوثود 
 خةطد ا

لتتة  منتتسقةمت بل تتوبئ      XBRLز تتة    ب هستتة  بلسوثتتود ةي وغتتوق ض ةصفتتد  ةصفوتتد جلاتتد  هتت -
 ابلسةلود

مستة   للسولومةذ بلسؿةثتحود بلسنشتو خ  ل س وتوتة     Taxonomyهةي وغوق زظنو  مظ    -
و تتىض  هلتتت بل حتتو  بلسؿلتتت وب ملوستتت   لسظتت  د تتىق  لسحتتة د قلوتتل بلؿنتتةجةذ صفتتت بلشتت  ةذ ب 

وبلةولت لسلك بلسولومةذ و ثوسة  جب  ةتر زقض    ةذ منػلد  ثتاساة صفتت ثتوق ب و بق    
  هةمتتد زـحوتتة لاتتد ز تتة    ب هستتة  بلسوثتتود   بلسةلوتتد صفتتت مظتت   و خة غاتتة وهتتلب  تتىق   لتتت  

XBRLا 

تسوػتد لوتةي    ةولود بزػةخ هلخ بللاتد  ػو  بلسوب حد ب  ةق سود وبلسانود صفت مظ  للقـوبذ بل -
صفت بلسنتةهع بلسولوسوتد بلػةمووتد مستة  ػوتل خت  ػود بلػةموتةذ بلسظت  د            XBRL ق بظ لاد 

صفتت بلحت بمع بلسة  حوتد  بلستت زو تة        XBRL تللك هتةي  ق بظ لاتد     أل XBRL   و صفتو  لاتد   
صفتت مظت  وبلسؿةثتحود     صفت بلسنلسةذ بلسانود بلسناولد هد ماند بلسؿةثحد وبلس بغود للوةملود

 اصفت بلش  ةذ 
لسـحوتة   ر جاتة  ثتوبق بلستة  بلةولوتد     مؿة ةخ هواد ثوق بلسة  صفت مظ  للسػة ت بلست مةم ةيه -

 ستة صفولتر هواتد     و ث   لود لسؿو     ساة  خسوة  ة  ض   لزبموة  لسـحوة هلخ بللاتد    XBRLلاد 
 ا(SECثوق بلسة  ب م   ود  

وؾ تتو  وزظتتنو ةذ لاتتد ش جتتود بلنلتتةي بلسؿةثتتحت بلسـحتتة جةلشتت  د بل ػتتوخ بلستتت  س تتد ب  زؿتتة -
XBRL ا 

مستة  تىق      XBRLهتةي  ثسؼتةصفد مظت للسىزس بذ بلةولوتد بلستت زو تةهة بلسنلستد بلةولوتد لتل          -
 اصفت مظ  لن ض بلسو صفد جالخ بللاد 
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هتتةي وغتتوق قهتت  صفنتتت ومتتةق  لسشتتػون بلشتت  ةذ هلتتت زحنتتت لاتتد ز تتة    ب هستتة  بلسوثتتود           -
XBRL ا 

هةي موةي وزب خ ب ثسطسة  وهواد ثوق بلسة  وبلاواد بلوةمد لل مةجد بلسةلود جةلةهة تد للاتد ز تة        -
 تؿو زحنت هلد بللاد ا صفت مظ  لػلت بلش  ةذ  XBRLب هسة  بلسوثود 

بلحؾء صفت زـحوتة بلسوتة و  بلةولوتد صفتت مظت  مستة  تىق   لتت هتةي  م ةتوتد بثتسقةبي بلسظتنو ةذ              -
 ةولود بلسوةخ وصف ة للسوة و  بلةولودا  بل وةثود بل

جواد ب هسة  بلسظ  د جقظوص زحنت بجس تة  ز نولتوغت ؾوتص زنتوق     ؿحوود بلط ةصفد بلنةئةخ صفت  -
ؾوص  نسل   ل ؿت ف ب   سؿت   بلـت ف ب خت       ض ةصفد ز وي هلت محة   تسل  لن   مةجب ثوؿةش

 ا   د هلت زحنت هلب ب جس ة لسحنت ب جس ة   و  لا   نسل و  ؾةوش ؾةش  ػولا   لا  مػح
 هةي بهس بف جوغ ب غازخ بلؿ ومود جةلنل  ب  س وتودا -
بلسسحوتد  م ةومد بلوةملود جةلش  ةذ لسلك ب جس ة بذ بلؿة طد جنحث زوتوقه  هلتت بلتنل  بلس لوة تد      -

وبلقتتتوف متتتد بلتتتنل  بلػة تتتةد وزقتتتوصفا  متتتد بثتتتسانةء بلشتتت  ةذ هتتتنا  جوتتتة زحنتتتت ب جس تتتة بذ      
وزقتتوصفا  متتد   ز تتةم موتتة  قو ب  بلوتتةملود صفتتت ؾةلتتد م ة تتتد  قبءهتت  متتن      غوتتد بلؿة طتتدبلس نولو

 اتلةئ ه  صفت بلش  ةذ ب خ   
  بل وةق د بلسلسود جةلس نولوغوة بلؿة طد ملول  صفت مظ  اتنحد بلوةملود صفت بلس ب ز -

فةً رجٕةً    إلزاٌةخ رٍةه اٌّؼىلةبد واٌّسةبهّخ    ويري اٌجبزث ظرورح اٌميةبَ ثةبإلخراءاد اٌزبٌيةخ    
 فً ِصر : XBRLوإٔزشبر ٌغخ 

 ثٕبء اٌّؼرفخ :
هلت وزب خ ب ثسطسة  ب ث بم صفت جنةء بلسظنو  بلسظت   للسولومتةذ بلسؿةثتحود بلسنشتو خ      -

 31جلطتتةب   2105لنتتند  001 ل س وتوتتةب و ثتتوسة جوتتة  طتتةب  متت ب  وز تت  ب ثتتسطسة   متت  
وهتلد   2106ل جاة  هسحة بب مد  و   نة   مووة  و ؿة   هةبق وه ع بل وبئ  بلسةلود  س  بلوس

مستتتة  نتتتال جنتتتةء بلسظتتتنو   IFRSبلسوتتتة و  مسوبصف تتتد متتتن موتتتة و  بلس   تتت  بلستتتةلت بلةولوتتتد 
 بلسظ   ا

 وصفوبئةهة ا XBRLحنت بلسو صفد جلاد ززةهو  ب جؿةش بلست  -

 ٔشر اٌّؼرفخ :

لػتلت   XBRLلسةلوتد جةلةهة تد للتـ    موةي وزب خ ب ثسطسة  وهواد ثوق بلستة  وبلاواتد بلوةمتد لل مةجتد ب     -
 بلش  ةذ تؿو زحنت هلد بللاد ا

صفتتت بلسنتتةهع بلسولوسوتتد بلػةمووتتد لسقتت  ع مؿةثتتحود لتتة ا  وهتتت ومتتة خ هلتتت          XBRL ق بظ لاتتد  -
 ا XBRL ثسقةبي لاد 

ءخ بلوتةملود جةلسنلستةذ بلسانوتد بلسنتاولد هتد مانتد       ل صفتن   تة   XBRLه ة جت بمع زة  حوتد صفتت لاتد      -
 بلسؿةثحد وبلس بغود صفت مظ  وبلسؿةثحود صفت بلش  ةذ ا

 اXBRL   زنسؼو  مظ  بلسىزس بذ بلةولود بلست زو ةهة بلسنلسد بلةولود للـ  -

 اٌذػُ :

 ا XBRL ػث زوصفو  بلةه  بل نت وبلةه  بلسةق  وبلؿوبصفز ب خ   لسشػون بلش  ةذ هلت زحنت 
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 اٌسشذ واٌزؼجئخ :
 ا XBRLمد خال  جوة  صفوبئة ومسوزبذ  ثسقةبي لاد  -
هلتت ز ة   هتة    XBRL طةب  بلحو طد بلسظ  د م ب  جللزبي بلش  ةذ بلسة غد جاة جسـحوتة لاتد    -

 ا (SEC)بلسةلود هلت      و  ب لزبي هلت م بؾل  سة صفولر هواد ثوق بلسة  ب م   ود 

 : وظغ اٌّؼبيير
ث  زسةي بلػاوق بلست زحل   هةبق بلسوة و  بلسؿةثحود بلسسوبصف د من بلسوة و  بلةولود ؾست  س د ؾوص  ػ

ؾست  XBRL بلظةق د مد ب زؿةق بلةولت لل  XBRL ب ثس ةقخ مد بلسظنو ةذ بل وةثود بلةولود لل
  س د خ غ ز ةلو  زن ول زلك بللاد ا 

 اإلطبر اٌّمزرذ : 2-7
وبلستت    XBRL لاتد بلتـ   بلسستوصف خ صفتت بلس تة    بلسةلوتد بلسوتةخ جلثتسقةبي        وػؽ هتلب ب ؿتة  بلونةطت    

 زىق   لت زؿنود غوقخ بلس ة    بلسةلود ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إطبر ِمزرذ ٌزسسيٓ خىدح اٌزمبرير اٌّبٌيخ
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 ويزعر ِٓ اإلطبر اٌسبثك أْ اٌؼٕبصر هً :

 : Transparencyاٌشفبفيخ  2-7-1

ل ش   و  كاة   و هةي ؾػث ؾ و د  يء مة وصفت ب قت بلسؿةثتحت  و ونت مظـلؽ بلش ةصفود ب

للشت  د  طتؿةت بلؿ توق وبلسظتةلؽ جاتة      بلؿ و وتد  تػة      ةصفود بلش  د زونت  كاتة  بلؿةلتد   

وز تة   ت ةصفود بلس تة    متد      (Francis et al.,2009)مد خال  مولومةذ زسظ  جتةلػوقخ  

ةب جوتةق متد بلحنتوق بلس ظتؽ هناتة صفتت بلس   ت         خال  موة   طةصفد  تل متد ب صفظتةؼ بلستةلت م ةثت     

بلسنتسقةمد أل صفؼتالب    IFRSبلسةلتأل وب صفظةؼ هد بلؿو سد أل وموة و  بلس     بلستةلت بلةولوتد   

هتتد زوموتتر وغتتوقخ ب صفظتتةؼ بلستتةلت ؾوتتص زق تتغ بلشتت ةصفود ؾةلتتد هتتةي بلسل تتة جشتتل  ز وتتو              

وي هلتت مؿتةق د  ثتة ود هستة:     منسقةمت بلس ة    لؿةلد بلشت  د و ت   بلحةؾتص    بلشت ةصفود ز ت     

  ةصفود بلسوة و  بلسؿةثحود بلسنسقةمد صفتت  هتةبق بلس تة    بلسةلوتد أل وثتالمد و  سستة  ب صفظتةؼ        

 ةه   هةبف بلش ةصفود وهت ؾسة تد ؾ توق  طتؿةت     سة  XBRLبلسةلت وهلب مة  وصف د  ثسقةبي 

وتص    بلاتةف   أل وبلؿ تةف هلتت موستد بلسنشتلخ ؾ    Stakeholders Equityبلسظتةلؽ جةلسنشتلخ   

هتو زتوصفو  بلسولومتةذ بلس وتةخ لسنتتسقةمواة ولتوة زتوصفو  مز تة متتد بلسولومتةذ مستة  ؿ تة محتتة            

 ا Full Disclosureب صفظةؼ بل ةمل 

 خصبئص اٌّؼٍىِبد اٌّسبسجيخ : 2-7-2

 تت    طوتت  متتد بلحتتةؾطود  تتت     س تتد بلؿتتة ص هتتد م اتتوي غتتوقخ بلس تتة    بلسةلوتتد جووتتةبب هتتد       

وهتتد متتد بلقظتتةئض صفتتت بلسولومتتةذ بلسةلوتتد بلستتت زسؼتتسناة زلتتك بلس تتة    ػت و خ زتتوبصف  مػس 

وهلد بلقظةئض زنحطة مد من ود بلسولومةذ بلسؿةثحود صفت  زقةج بل  ب بذ وبلست زسومت  هلتت   

ق غتتتد بلط تتتد صفتتتت بلسولومتتتةذ وهلتتتت مالئسساتتتة و م ةتوتتتد ب هسستتتةق هلواتتتة وبل ةجلوتتتد للس ة تتتتد     

(Hsieh,2011; MC Daniel et al., 2002)  

 ؿ تتتة بلقظتتتةئض بلنوهوتتتد     XBRLو تتت   بلحةؾتتتص    ب صفظتتتةؼ بلسؿةثتتتحت جلثتتتسقةبي    

( بلظتتةق خ هتتد مػلتتة موتتة و  بلسؿةثتتحد بلسةلوتتد    2سوطتتود  متت    بلللسولومتتةذ بلستتت  و قزاتتة  

(FASB)   وهت خةطود مالءمد بلسولومةذ وبلست ز ة  مد خال  بل ة خ هلت بلسنحى أل بلسال تد

نةثتتتث وخةطتتتود  م ةتوتتتد ب هسستتتةق هلواتتتة وبلستتتت ز تتتة  متتتد ختتتال        بلو نتتتود أل بلسوموتتتر بلس 

بلسوػوهود و م ةتود بلسؿ تة وبلوت ع بلنتلو  للسولومتد وخةطتود بل ةجلوتد للس ة تتد متد ختال           

زـحوتتتة محتتتة  بلطحتتتةذ صفتتتت  ثتتتسقةبي بلـتتت ق وبلنوةثتتتةذ بلسؿةثتتتحود وموتتتة و   هتتتةبق بلس تتتة       

 مة خ بلسنس وة هلت صفا  بلسولومد ا و ةه  جلك خةطود Taxonomyوبلسظنو  بلسنسقةي 

 

 



 646 

 إٔخفبض ِسزىي إدارح األرثبذ : 2-7-3

ز   جوتغ بلة بثتةذ    بلس تة    بلسةلوتد ب هلتت غتوقخ هتت زلتك بلس تة    بلستت زنـتو  هلتت             

 هسلوةذ  مل لسساوة بلةخل  و  قب خ ب  جةؼ  و  تق ةع بل وسد بلسـل د لاثتسؿ ةق أوت  بلوتةق    

(Long et al.,2006; jones et al.,2008)      و ت   بلحةؾتص     ثتسقةبي لاتدXBRL 

 IFRS ؿة مد مة خ ب قب خ هلت  قب خ ب  جةؼ  ت   وسل صفت كل موتة و  ز   ت  متةلت قولوتد     

مؿتتةق جلثتتسقةبي لاتتد ب ل س وتوتتد مؿتتةقخ  Taxonomyووصف تتةب لسظتتنو   هةلوتتد بلػتتوقخ قخمؿتتة

XBRL صفونق غ تـةق  قب خ ب  جةؼ ا 

 ساَ ثبٌّؼبيير اٌذوٌيخ :اإلٌز 2-7-4

ز   جوتغ بلة بثتةذ    م اتوي غتوقخ بلس تة    بلسةلوتد  ونتت متة   لستزبي بلشت  ةذ ج تل متد             

بلسوتتتتتة و  بلسؿةثتتتتتحود وبلسشتتتتت  وةذ بل ةتوتوتتتتتد بلستتتتتت  ػتتتتتث    زؿ تتتتت  بلسسة ثتتتتتد بلولسوتتتتتد     

(Waroonkun and Ussahawanitchakit,2011)       ستتة مةمتتر ق بثتتةذ  ختت 

هلت غوقخ بلسولومتةذ   (IFRS)زبي جةلسوة و  بلةولود  هةبق بلس ة    بلسةلود جلخسحة  زلضو  ب لس

صفت ب صفظةؼ بلسؿةثتحت   XBRLو    بلحةؾص     ثسقةبي  (jara et al.,2011)بلسؿةثحود 

و   غتوقخ بلس تة    بلسةلوتد وهتت زسطتل بلظتو خ بلؿ و وتد         IFRS وة  هلت ق غةذ ب لسزبي جـ 

سوة و  بلسؿةثحود بلسـح د وبلست زسطل غوقخ بل تةمو ب بلستت  لس ـتر    للش  د زسوم  هلت غوقخ بل

 بلظو خ اهلد 

 ػىٌّخ اٌزمرير اٌّبًٌ وػذَ إػبدح إػذاد اٌزمبرير اٌّبٌيخ : 2-7-5

ؾوص  وسسة  هةبق بلس     بلسةلت صفت هتلد بلؿةلتد هلتت بلسوتة و  بلةولوتد  هتةبق بلس تة    بلسةلوتد         

ةذ بلست لاة   زحةؿةذ خة غود ز ل د  هةبق مػسوهسود متد  وهلت زظنو  قولت صفسسػنث بلش  

 بل وبئ  بلسةلود وزسػنث ز ل د بلسنو ةذ ا

 : Sarbanes-oxley Act (SOX)اٌزىبًِ ِغ لبٔىْ  2-7-6

بلسةلود  ؾة ب هةبف بل ئونود وبلتةوبصفن ب ثةثتود متد و بء  طتةب  متةتو       زوسح  غوقخ بلس ة    

SOX  و ضحستتر ق بثتتد   2112   تتت هتتةي  بلتتل   متت د بل تتوتػ   ب م(Nagy,2010)   جتتل

وبلستت زاتس     SOX( متد متةتو    414هنة  هالمد   زحةؽ ؿ ق د جود  لسزبي بلش  ةذ جتةل   خ   

زس ةمتتل لاتتد ز تتة      وا جنلتتةي بل مةجتتد بلةبخلوتتد وجتتود   ز تتةم منتتسو  غتتوقخ بلس تتة    بلسةلوتتد      

ب بل تتةتو  صفتتت بلستتةقخ  متت     ؾوتتص  سـلتتث هتتل   (SOX)متتن متتةتو    XBRLب هستتة  بلسوثتتود  

( متتد منلستتةذ ب هستتة  بلسز تتة متتد  غتت بءبذ بلسنتتةءلد وبلشتت ةصفودأل و ثتتوسة جةلننتتحد         410 

( 411أل  412للسنلستتةذ بلسة غتتد  ثتتاساة صفتتت ثتتوق ب و بق بلسةلوتتدأل  تتللك صفتتت بلستتةقزود     

سسـلحتةذ متةتو    جشل  ز     بل مةجتد بلةبخلوتدا وزؿ تة هتلد بللاتد بل حتو  للس تة    بلسةلوتد وصف تةب ل         

(SOX)          جؿوص  سؿ ة صفت هلد بلس ة    بلنسـود بلستت زتوصف  لاتة بل حتو  بلوتةي أل هتلب صفؼتالب هتد

ل ةصفتتد  At a Real Time    زةؾتتد بلسولومتتةذ أل و م ةتوتتد بلوطتتو  صفتتت بلومتتر بلؿ و تتت  
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لاتد   بلسنسقةمود لشح د ب تس تر مسة  ؿ ة بلنزبهد وبلش ةصفود بلست  سـلحاة بل ةتو ا لتللك زلوتث  

XBRL   قو  هتتةي  نلتتةي لل مةجتتد بلةبخلوتتد متتةق  هلتتت بلس بغوتتد وبلس وتتو  وب متتةبق ب ل س وتتتت

للسولومتتةذ ثتتوبء لتتاقب خ  و  طتتؿةت بلسظتتةلؽ ومحتتو  آ بئاتت  وم س ؾتتةزا  صفتتت  تت ل زال تتد      

متد ؾوتص بلاتةفأل وثسظتحؽ هتلد       SOXمن متةتو    XBRLم زةخ للش  د أل وجللك زس ة لاد 

 ا (Phillips et al.,2008)ذ ب ثةثود لسـحوة هلب بل ةتو  بللاد  ؾة بلس ز زب

 : Stakeholdersاٌمذرح ػًٍ ِسبػذح أصسبة اٌسمىق واٌّصبٌر  2-7-7

زاو ذ بلنل خ  لت مػلة  قب خ بلسنشلخ مد  هسحتة د و توالب هتد منتسطس  د  لتت  هسحتة د و توالب        

بلؿتتةلود وبلسؿسسلتتتود أل  هتتد  طتتؿةت بلؿ تتتوق وبلسظتتةلؽ جةلسنشتتتلخ و  ظتتة جاتت  بلسنتتتسطس  د      

و طؿةت بلو وق مد بلسو ق د وبلةبئنود وبلس  ػتودأل بلوستالء بلؿتةلود وبلسؿسسلتودأل وبلاواتةذ      

بلؿ وموتتد  سظتتلؿد بلؼتت بئث وأو هتتةا وهتتلد بلنلتت خ بلػة تتةخ غتتةءذ جاتتة ؾو ستتد بلشتت  ةذ    

  سحتة  ؾو ستد  ثةثتت ا و ػتث    وبلست   زذ هلت ؾسة د  طؿةت بلؿ وق وبلسظةلؽ جةلسنشتلخ  

 تس  ز ة ست  للوسوتل  منتسقةي بلس تة   ( وجتللك        جةهسحتة د منتسع   بلسوةمل من غوقخ بلس   ت  بلستةلت  

 حو  متد بل ػتة   مة  صفالجة      ةي هلب بلسنسع للوسول  ل مة  نةهةد هلت زؿ وة  هةبصف  وزوصفو  

ةلتد صفتت   بلسةلود ؾوتص   تةي  قبد صفو  صفت جنةء بلط د صفت بلس ة     XBRLقةبي لاد سثو نةه    لة   ا

خةطتتد بلسقتتةؿ  بلس زحـتتد ج  تتة بلط تتد و تتةه   Business Riskزق تتوغ مقتتةؿ  ب هستتة  

خةطتد   Right –to- Knowم اوي ؾة  طؿةت بلسظةلؽ جةلسنشلخ صفت مو صفد ؾةلتد بلسنشتلخ   

 Financial Reporting User'sبلسةلود صفو ل بلقـت  بلست زحؾ جلثتسقةبي بلس تة    بلسةلوتد      

Risk   بلسظتتةلؽ صفتتت بلس تتة    بلسةلوتتد وجةلستتةلت  زقتتةج متت ب بذ  مسظتتةق د     صفسز تتة ض تتد  طتتؿةت

   وةخ ا

 رخفيط ػذَ رّبثً اٌّؼٍىِبد واإلردبر ثبٌّؼٍىِبد اٌذاخٍيخ : 2-7-8

زت   جوتغ بلة بثتةذ    بلس تتة    بلسةلوتد ب  طت  غتتوقخ هتت زلتك بلس تتة    بلستت  س زتث هلواتتة          
جتود ب قب خ وؾسلتد    Information Asymmertry تق تةع تـتةق هتةي زسةضتل بلسولومتةذ      

ةضتتل  ق تتغ هتتةي زس XBRLو تت   بلحةؾتتص     (Ball & Shivakumar,2005 ب ثتتا 
خ بلسنشتتلخ و طتتؿةت بلؿ تتوق وبلسظتتةلؽ جاتتة ؾوتتص زلستتزي بلسنشتتلخ جنوةثتتد   بلسولومتتةذ جتتود  قب 

وبػؿد للنش  زؼسد وطو  بلسولومةذ  لت  طؿةت بلسظةلؽ صفت ومر وبؾتة وز  تل هالتوتد    
مةذ صفت بلومر بلسنةثث وزسنن بلةبخلوود مد زؿ وة    مزب ة  قظتود مطتل منتن ؾتةوش     بلسولو

 هلت  ثا  بلسنشلخ بلسة غد صفت بلحو طد ا Insider Tradingهسلوةذ بلسػة خ بلةبخلود 

 سهىٌخ رجبدي اٌجيبٔبد وسهىٌخ اٌزسٍيً اٌّبًٌ ٌهب : 2-7-9

وموةلساة ب ثةثود وبل و ود بلست  هلت زوصفو  مولومةذ هد مؿسو  بلحوةتةذ XBRLز لاد ز  
 هةذ جاة مسة  ىق   لت هةي ؿسة هو د بلحوةتةذ صفت    م ؾلد مد م بؾل زشاول  و ت تل  و  
ه ع  و زؿلوتل هتلد بلحوةتتةذ  ستة زسستةز هتلد بللاتد جلتاتة مةجلتد لامستةبق ؾوتص  س تد للسنتس وة              

ؽ جلم ةتود بلسحتةق  بلحونتت   بلست   أحاة جناولد وصفت    ومر صفات زنس Tags ػةصفد بلوالمةذ 
 W3C(World Wide Web Consortium)للحوةتةذ وزس تة متن زوطتوةذ لػنتد بلو تث      
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ومد ض  صفات زلا  هلت بلو ث  سة  س د   ثةلاة  لت    مةهةخ جوةتةذ وجةلسةلت   ز و  هنتة   
نتسؽ هتلد   ؾةغد  هةقخ  قخة  جوةتةذ  ةو د لح بمع بلسؿلول بلسةلت  و تستةجظ بل ت ب بذ وجتللك ز   

بللاد  غ بء زؿلول محة   ـ م ة   ـ وجةمد هةلود للسولومةذ بلسؿةثحود بلسؿتس ق جاتة للشت  ةذ      
 بلس غوود مسة   صفن   ةءخ وصفوةلود بلسؿلوالذ بلسةلود وبلسؿةثحود ا

 

 إلسزطالػيخٌّجسث اٌثبٌث : اٌذراسخ اا

 : إلسزطالػيخهذف اٌذراسخ ا 3-1

سبسةةيخ إخزجةةبر اٌفةةروض اٌزبٌيةةخ فةةً ثيئةةخ اٌّّبرسةةخ     ثصةةفخ أإلسةةزطالػيخ رهةةذف اٌذراسةةخ ا 

 اٌّصريخ :

(     تتت تستتوجظ بلس   تت  بلستتةلت بلؿتتةلت صفتتت بلحواتتد بلسظتت  د جسوتتة و  غتتوقخ بلس   تت  بلستتةلت  0 

 بلسـلوجد و ؾسوةغةذ  طؿةت بلسظةلؽ وبلؿ وق ا

 هستتة  (    وغتتة زتتلضو  غتتوه   لاصفظتتةؼ بلسؿةثتتحت ب ل س وتتتت جلثتتسقةبي لاتتد ز تتة    ب  2 

 ( هلت زؿنود غوقخ بلس ة    بلسةلود اXBRLبلسوثود  

(    س د زظسو   ؿة  م س ؼ لسؿنود غوقخ بلس ة    بلسةلود مد خال  ب صفظتةؼ بلسؿةثتحت   3 

 ( اXBRLب ل س وتت جلثسقةبي لاد ز ة    ب هسة  بلسوثود  

 .صفت مظ   (XBRLلاد     زوغة موومةذ زسنن زـحوة (4 

 ٌذراسخ :ِدزّغ ا 3-2

 رُ رمسيُ ِدزّغ اٌذراسخ إًٌ ثالثخ ألسبَ :

 ـ  هؼةء هواد بلسة  ة ج ن  بلسؿةثحد وبلس بغود جحوغ بلػةموةذ بلسظ  د  0

ـتتت منتتتاولت ب صفظتتتةؼ جحو طتتتد ب و بق بلسةلوتتتد بلسظتتت  د وبلاواتتتد بلوةمتتتد لل مةجتتتد بلسةلوتتتد   2

 وبلسؿللو  بلسةلوو  جش  ةذ بلنسن خ صفت ب و بق بلسةلود ا

بلس بغوو  بلقة غوو  بلوةملو  جس ةزث بلسؿةثتحد وبلس بغوتد بل حت   صفتت مظت    م ستث        ـ3

م سث طتةلؽ وج ثتوي   أل    MAZARSم سث مظـ ت  ومت  أل   KPMGؾةزي ؾند 

أل م سث صف  ة منظو  أل م سث بلسسؼةمنو  للسؿةثحد وبلس بغود  Deloitteوهحة بلوز ز 

ERNST&YOUNG   أل م سث وؾوة هحة بلا ة(BAKER TILLY ا 

 ػيٕخ اٌذراسخ : 3-3

م تت قخ موزهتتد جةلسنتتو   ستتة صفتتت بلػتتةو  بلستتةلت هلتتت  منتتةي   051ز وتتتر هونتتد بلة بثتتد متتد 

مػسسن بلة بثد و ثسقةي بلحةؾص  ثلوت مةئسد ب ثس ظةء للؿظو  هلت بلحوةتتةذ وبلسولومتةذ   

 بلالزمد لسؿ وة هةف بلحؿص ا
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 ٌصبدلخ ِٓ أفراد اٌؼيٕخثيبْ ثمىائُ اإلسزمصبء اٌّىزػخ واٌّسزٍّخ ا

 ثيبْ

لىائُ اإلسزمصبء 

 اٌّىزػخ

لىائُ اإلسزمصبء 

اٌّسزٍّخ 

 واٌصبدلخ
ٔسجخ 

اٌردود    

 بلننحد بلوةق %

% 

 بلننحد بلوةق

% 

 11 32 45 3ا33 51  هؼةء هواد بلسة  ة

مناولت ب صفظةؼ وبلسؿللو  

 بلسةلوو 

 21 33 41 3ا33 51

 41 21 35 3ا33 51 بلس بغوو  بلقة غوو 

 21 011 021 011 051 ب غسةلت

ومتتةي بلحةؾتتص جسظتتسو   ثتتسسة خ ب ثس ظتتةء لسس تتة متتن  أتت بع بلحؿتتص وزنتتةهة هلتتت  خسحتتة       

صف وػ   بلسلؿة( أل وز   هـةء  وزب  لاثسػةجةذ وصف ةب لس وة  لو  ذ بلس زوحت بلقسةثت  ستة  

  لت :

 اٌزصٕيف
ِىافك 

 رّبًِب
 ِسبيذ ِىافك

غير 

 ِىافك

غير ِىافك 

 رّبًِب

 0 2 3 4 5 اٌىزْ

 اٌزسٍيً اإلزصبئً : 3-4

جسؿلول بلنىب  ب و  مد مةئسد ب ثس ظةء وبلقةص جةل  ع ب و  مد صف وع بلة بثتد وهتو   

ة و  غتتوقخ بلس   تت  بلستتةلت         تتت تستتوجظ بلس   تت  بلستتةلت بلؿتتةلت صفتتت بلحواتتد بلسظتت  د جسوتت     

 Minitab 16ك جلثتتسقةبي ج تتتةمع جتد و ؾسوةغتتةذ  طتتؿةت بلسظتتةلؽ وبلؿ تتوق   وجلتت بلسـلو

لسو صفتتد  Wilcoxon signed rank test (nonparametric) خسحتتة  وجلثتتسقةبي 

   ثتتسقةبي  خسحتتة  ول و نتتد  خسحتتة  بل تت ع    Estimated Median   بلوثتتوؾ بلسسومتتن

صفونتتتسقةي بلوثتتتوؾ   Ordinalبلقتتتةص جةلوثتتتوؾ ؾوتتتص    جوةتتتتةذ متتتوبئ  ب ثس ظتتتةء ز زوحتتت     

Median   هد بلس  ز د جةلننحد لل قوق هلت مةئسد ب ثس ظةء ( وز و  بل ت وع  زللن س وة

 ب ؾظةئود  

Test of median ≤ 3 Versus Test of median > 3 
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وز تو    3ػتة بل ت ع بلحتة ل جتل  بلوثتوؾ   حت  متد         3 خسحة     بلوثوؾ  مل متد  و  نتةو    

صفلتت   تس     15ا1هد  (P-Value)مةهةخ بلؿ   جنةءبب هلت منسو  بلسونو د بلسؿنوت صفلجب ملر 

 بلؿظو  هلت بلنسةئع بلسةلود : ول ة ز  صفغ بل  ع بلوةمت و  و  ب خسحة  مونو   ؾظةئوةب 

 

Wilcoxon Signed Rank Test 

Estimated 

Median 
P 

Wilcoxon 

Statistic 

N for 

Test 
N  

4.500 0.000 4294 105 120 Q1 

 

زنةو  ط   مستة  ونتت  صفتغ  صفت بق بلوونتد بل ت ع        (P-Value)وزشو  بلنسةئع  لت    موسد 

بلوتتةمت ب ؾظتتةئت ومحتتو  بل تت ع بلحتتة ل    موبصف تتد بلوونتتد هلتتت صفتت ع بلة بثتتد ب و  جتتل    

ت جسوة و  غوقخ بلس     بلستةلت بلسـلوجتد    تسوجظ بلس     بلسةلت بلؿةلت صفت بلحواد بلسظ  د    

وة و  بلسانوتد بلستت زتنل  تشت  بلس تة         و ؾسوةغةذ  طؿةت بلسظةلؽ وبلؿ وق وجلك لاوةت بلس

وؾةغد بلسنس وة مد بلس ة     هةقخ  قخة  وزاواد مولومةذ بلس ة      ط  متد  بلسةلود  ل س وتوةب 

متت خ لسنةثتتث  قوبذ بلسؿلوتتل وتستتةجظ بل تت ب بذ  ختتسالف ؿتت ق بلوتت ع وهتتةي بلسوبصفتتة جتتود      

سؿةثتتتحود بلستتتت زسؼتتتسناة   بلحتتت بمع صفؼتتتالب هتتتد ػتتتو  بلشتتت ةصفود وهتتتةي زسستتتن بلسولومتتتةذ بل     

جةلقظةئض بلسـلوجد  سة    بلس ة    بلؿةلود   زوحت  جظتةق هتد بلوبمتن بلستةلت للشت  د صفاتت        

مسسوزخ وزسطل وغاد تل  ب قب خ بلست مة زػساة صفت  خ ةء بلسولومةذ بلست زشتود طتو زاة  ستة    

  بلس تة    طت د   بلسحة د صفتت خةطتست بلسالءمتد وبلط تد صفتت مولومتةذ بلس تة     ق   لتت صف تةب            

 بل ةجلود للس ة تد ا

ولسو صفتتد هتتل  وغتتة  ختتسالف جتتود آ بء مػسسوتتةذ بلة بثتتد بلطالضتتد   هؼتتةء هواتتد بلستتة  ة أل     

منتتتاولت ب صفظتتتةؼ وبلسؿللتتتتو  بلستتتةلوو  أل بلس بغوتتتتو  بلقتتتة غوو ( زتتتت   ثتتتسقةبي  خسحتتتتة       

Kruskal- Wallis H-test    وبلل   قسح 

Ho : M1 = M2 = M3 V.S H1: M1 ≠ M2 ≠ M3 
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 ز  بلؿظو  هلت بلنسةئع بلسةلود :

Kruskal-Wallis Test 

Z Ave Rank Median N The study 

population 

0.017 

0.85 

0.54 

60.6 

57.9 

63.48 

60.6 

4.000 

4.000 

4.000 

45 

40 

35 

120 

1 

2 

3 

Overall 

H = 0.46  DF = 2 P = 0.987 

H = 0.55  DF = 2 p = 0.953 

وهتلب   (0.01)  حت  متد    (P-Value)ئع  لت هةي  صفغ بل ت ع بلوتةمت ؾوتص       زشو  بلنسة

  ونت  ت     وغة  خسالف جود     مػسسوةذ بلة بثد بلطالضد ؾو  هلب بل  ع ا

( و  ػتةق مسوثتؾ لاغةجتةذ     01 لتت   2ـ وجسؿلول بلػزء بلطةتت متد مةئستد ب ثس ظتةء  ب ثتالد متد      

طتتةتت متتد بلة بثتتد      وغتتة زتتلضو  غتتوه   لاصفظتتةؼ    و خسحة هتتة   تت ع وبؾتتة وهتتو بل تت ع بل  

( هلتتت زؿنتتود غتتوقخ   XBRL بلسؿةثتتحت ب ل س وتتتت جلثتتسقةبي لاتتد ز تتة    ب هستتة  بلسوثتتود       

 بلس ة    بلسةلود  ا

 ز  بلؿظو  هلت بلنسةئع بلسةلود :

Wilcoxon Signed Rank Test 

Estimated 
Median 

P 
Wilcoxon 
Statistic 

N for Test N  

4.500 0.000 4482 108 120 Q2 

زنتةو  طت   مستة  ونتت  صفتغ  صفت بق بلوونتد بل ت ع          (P-Value)جل  موسد  Wilcoxonزشو  تسةئع  خسحة  

بلوتتةمت بلطتتةتت و تتة  جلتتك هلتتت وغتتوق زتتلضو  غتتوه   لاصفظتتةؼ بلسؿةثتتحت ب ل س وتتتت جلثتتسقةبي لاتتد ز تتة       

ةلود ولسو صفد هل  وغة  خسالف جود آ بء هلت زؿنود غوقخ بلس ة    بلس XBRLب هسة  بلسوثود 

 مػسسوةذ بلة بثد بلطالضد ؾو  هلب بل  ع ز  بلؿظو  هلت بلنسةئع بلسةلود :

 



 653 

Kruskal-Wallis Test 

Z Ave Rank Median N The study population 

0.187 
0.80 
0.90 

58.5 
63.4 
55.5 
59 

4.000 
4.500 
4.000 

45 
40 
35 
120 

1 
2 
3 

Overall 

H = 1.06  DF = 2 P = .773 
H = 1.3     DF = 2 p = .714 

 بل  ع  جلت     وغة  خسالف جود     مػسسوةذ بلة بثد بلطالضد ؾو  هلب  Kruskalوزشو  تسةئع  خسحة  

وجسؿلول بلػزء بلطةلص مد مةئسد ب ثس ظةء وبلقةص جتةل  ع بلطةلتص متد بلة بثتد وهتو      س تد        -

وقخ بلس تتة    بلسةلوتتد متتد ختتال  ب صفظتتةؼ بلسؿةثتتحت ب ل س وتتتت     زظتتسو   ؿتتة  م ستت ؼ لسؿنتتود غتت  

  ا XBRLجلثسقةبي لاد ز ة    ب هسة  بلسوثود 

 ز  بلؿظو  هلت بلنسةئع بلسةلود :

Wilcoxon Signed Rank Test 

Estimated 

Median 
P 

Wilcoxon 

Statistic 
N for Test N  

4.000 0.000 3929 103 120 Q3 

Kruskal-Wallis Test 

Z Ave 

Rank 

Median N The study 

population 

1.56 

1.19 

0.65 

68.3 

49 

61 

60 

4.500 

4.000 

4.000 

45 

40 

35 

120 

1 

2 

3 

Overall 

H = 6.44      DF = 2   P = .081 

H = 7.22      DF = 2   p = .058 

 صفت بق   زنةو  ط   مسة  ونتت  صفتغ   (P-Value)جل  موسد  Wilcoxonزشو  تسةلاع  خسحة  

بلووند بل  ع بلوةمت بلطةلص و ة  جلك هلت محو   صف بق بلووند لاؿتة  بلس ست ؼ لسؿنتود غتوقخ     

بلس تتة    بلسةلوتتد متتد ختتال  ب صفظتتةؼ بلسؿةثتتحت ب ل س وتتتت جلثتتسقةبي لاتتد ز تتة    ب هستتة          

وغتةءذ تستتةئع بلسؿلوتل ب ؾظتتةئت ؾتو  ب هسوتد بلننتتحود للونةطت  بلستتىض خ       XBRLبلسوثتود  

  سة  لت : XBRLؿنود غوقخ بلس     بلسةلت مد خال   ثسقةبي لاد هلت ز
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 : األهّيخ إٌسجيخ ٌٍؼٕبصر اٌّؤثرح ػًٍ رسسيٓ خىدح اٌزمرير اٌّبًٌ

 العهاصر

 العيهة الكلية املراجعون اخلارجيون مصئوىل اإلفصاح أعضاء هيئة التدريض

متوشط 

 األوزان
 الرتتيب

متوشط 

 األوزان
 الرتتيب

متوشط 

 وزاناأل
 الرتتيب

متوشط 

 األوزان
 الرتتيب

 1 6.1 1 6 1 6.9 1 6.9 الشفافية

خصااااااااوم املعلوماااااااا  

 احملاشبية

6 9 5.8 9 5.8 9 5.8 9 

 6 4.8 6 4.9 5 4.8 6 4.8 ختفيض مصتوى إدارة األرباح

 8 5.9 8 5 9 5.8 8 5.4 اإللتسام باملعايري الدولية

عوملااة التيرياار املاااىل وعاادم 

 التيارير املاليةإعادة إعداد 

5.8 8 4.6 4 4.8 5 5 8 

 SOX 5.9 4 5 8 4.88 4 4.8 5قانون مع التكامل 

اليدرة على مصاعدة أصحاب 

 احليوق واملصاحل
5.5 9 5.9 8 5.9 9 5.8 9 

ختفاااايض عاااادم  ا اااال  

املعلوماااااااا  واإل اااااااار  

 باملعلوما  الداخلية

5 5 4 6 4.8 8 4.6 4 

شاااوولة تباااادا البياناااا    

 تحليل املاىلوشوولة ال

5.8 8 5.9 8 5.1 8 5.9 8 

وبلستت زوستل    XBRLوجللك بلسؿلوتل زتلزت بلشت ةصفود صفتت بلس زوتث ب و  للونةطت  بلسستوصف خ صفتت         

هلت زؿنود غوقخ بلس ة    بلسةلود و لواة خظةئض بلسولومتةذ بلسؿةثتحود بلستت   تةماة بلس   ت       

جلتت      Kruskal شتو   خسحتة    وغةء صفت بلس زوث ب خوت  زق توغ منتسو   قب خ ب  جتةؼ ا و    

  وغة  خسالف جود     مػسسوةذ بلة بثد بلطالضد ؾو  هلب بل  عا

   زوغتة  متد بلة بثتد وهتو      بل بجتن مد مةئسد ب ثس ظةء وبلقتةص جتةل  ع    بل بجنوجسؿلول بلػزء  -

  ا موومةذ زسنن زـحوة لاد ز ة    ب هسة  بلسوثود صفت مظ   

 سةلود :ز  بلؿظو  هلت بلنسةئع بل

Wilcoxon Signed Rank Test                                                        

         

Estimated 

Median 
P 

Wilcoxon 

Statistic 

N for 

Test 
N  

4.100 0.000 3832 103 120 Q3 
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Kruskal-WallisTest                                                                       

         

   Z Ave 

Rank 

Median N The study 

population 

1.44 

1.2 

0.45 

69.2 

48 

62 

60 

4.400 

4.100 

4.000 

45 

40 

35 

120 

1 

2 

3 

Overall 

H = 5.34      DF = 2   P = .091                                               H = 

7.56      DF = 2   p = .06                                       

 
زنتةو  طت   مستة  ونتت  صفتغ  صفت بق        (P-Value)جتل  موستد    Wilcoxonزشو  تستةئع  خسحتة    

صفتت    XBRL بجن و ة  جلتك هلتت  تتد زوغتة موومتةذ زسنتن زـحوتة لاتد         بلووند بل  ع بلوةمت بل
فًة     XBRLيةك ٌغةخ   ٌّؼىلةبد رطج   وغةءذ تسةئع بلسؿلول ب ؾظتةئت ؾتو  ب هسوتد بلننتحود     .مظ 

 :ِصر وّب يًٍ 
 
 

ّىسؼخ ِؼىلبد   فً ِصر   XBRLرطجيك ٌغخ رمبرير األػّبي ٌا

 جوة 

 منسو  بل وة 

 بلسسوثؾ
ز زوث 
 بلسوومةذ

ب تؿ بف 
 بلسووة  

 هؼتتتةء 
 بلسة  ة

 مناولت 
 ب صفظةؼ

بلس بغوو  
 بلقة غوو 

هتتتةي وغتتتوق مو صفتتتد ـتتت 0

 ةصفوتتتتد لتتتتة  بلسؿةثتتتتتحود   
وبلشتتتت  ةذ صفتتتتت مظتتتتت    

 XBRLجلاد 

 530ا1 2 4ا1 4ا1 6ا1 2ا1

هتتتةي وغتتتوق زظتتتنو    ـتتت 2

مظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
Taxonomy 

للسولومتتتتةذ بلسؿةثتتتتحود 
 بلسنشو خ  ل س وتوة

 343ا1 0 42ا1 1ا1 6ا1 65ا1

ػتتتتتو  بلسوب حتتتتتد   ـتتتتت3

ب  ةق سوتتتتد وبلسانوتتتتد 
صفتتت مظتت  للقـتتوبذ  

 بزػتتتةخ لاتتتد  بلةولوتتتد
XBRL   

 

 

 16ا0 4 54ا1 3ا1 62ا1 41ا1
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هتتتتةي وغتتتتوق قهتتتت    -4

ومةق  لسشتػون   صفنت
بلش  ةذ هلت زحنتت  

 XBRLلاد 

 420ا1 3 65ا1 43ا1 53ا1 62ا1

ةي وغتتوق ض ةصفتتد هتت - 5

  XBRL ةصفوتتتتتتد جلاتتتتتتد 

 لة  منسقةمت بل وبئ 
 16ا0 1 3ا1 02ا1 23ا1 56ا1

تنتتتحد بلوتتتةملود صفتتتتت   ـتتت  6

بلس ب زبل وةق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
بلسلستتتود جةلس نولوغوتتتة   
بلؿة طتتتتتتد ملولتتتتتت  صفتتتتتتت  

 مظ 

 443ا1 2 4ا1 56ا1 23ا1 42ا1

هتتةي بهستت بف جوتتغ   -ـتت4
ب غاتتزخ بلؿ وموتتد جتتةلنل  

 ب  س وتودا
 

 413ا1 5 55ا1 44ا1 56ا1 60ا1

بلتتتتتحؾء صفتتتتتت زـحوتتتتتة ـتتتتت 2
بلسوتتتة و  بلةولوتتتد صفتتتت   

 مظ 
 664ا1 6 50ا1 43ا1 44ا1 64ا1

م ةومتتتتتتتد بلوتتتتتتتةملود  ـتتتتتتت 1
جةلشتتتتتتتتت  ةذ لسلتتتتتتتتتك  

 ب جس ة بذ بلؿة طد
 432ا1 4 45ا1 41ا1 42ا1 31ا1

د ؿحووتتتتتد بلط ةصفتتتتت ا-01

بلنتتتتةئةخ صفتتتتت جواتتتتد   
ب هستتتة  بلسظتتت  د 
جقظتتتتتوص زحنتتتتتت  

 بجس ة  ز نولوغت

 543ا1 01 0.1 3.1 1 1

وزشو  بلنسةئع بلنتةج د  لتت محتو  هونتد بلة بثتد بلسوومتةذ بلسوػتؿد جةلػتةو   سوومتةذ زسنتن           

وغتةء   1   منتسو  بل وتة  ل تل هنظت  زقـتت بلتوز        ؾوتص  صفتت مظت     XBRLزـحوة لاتد  

سولومتةذ بلسؿةثتحود بلسنشتو خ  ل س وتوتة صفتت بلس زوتث ب و  ضت         هةي وغوق زظتنو  مظت   لل  

وبلشتت  ةذ صفتتت مظتت  جاتتلخ بللاتتد صفتتت بلس زوتتث بلطتتةتت   غتتةء هتتةي وغتتوق مو صفتتد  ةصفوتتد لتتة  بلسؿةثتتحود 

وزشتو  تستةئع    ا  وغةءهةي وغوق قه  صفنتت ومتةق  لسشتػون بلشت  ةذ هلتت زحنتت هتلخ بللاتد صفتت بلس زوتث بلطةلتص           

 .بل  ع   وغة  خسالف جود     مػسسوةذ بلة بثد بلطالضد ؾو  هلب جلت    Kruskal خسحة  

 إٌزبئح واٌزىصيبد :

 أواًل: إٌزبئح :

صفتت مظت  ؾستت بآل  و  غتن جلتك  لتت أوتةت بلسو صفتد بل نوتد جلاتد            XBRLهةي زـحوة لاتد   -

XBRL   و هسوساتتة صفتتت ب  ز تتةء جوكو تتد ب صفظتتةؼ بلسؿةثتتحت ب ل س وتتتت وػتتو  بلسوب حتتد

 سود وبلسانود صفت مظ  للقـتوبذ بلةولوتد  زػتةد هتلد بللاتد وؿحووتد بلط ةصفتد بلنتةئةخ صفتت          ب  ةق
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جواد ب هسة  بلسظ  د جقظوص زحنت  جس ة  ز نولوغت غة ة ؾوص  نوق محتة   تسلت  لنت      

متتةجب ثتتوؿةش و خوتت بب هتتةي مؿة تتةخ هواتتد ثتتوق ب و بق بلسةلوتتد صفتتت مظتت  لاغتت بءبذ بلستتت  

هلتتت  XBRLوتتد جتتللزبي  تتل بلشتت  ةذ بلسنتتػلد لتتة اة جسـحوتتة لاتتد     زقتتلزاة ب ثتتوبق بلوةلس

 ز ة   هة بلسةلود ا

ت جسوتة و  غتوقخ بلس   ت  بلستتةلت     تت   تستوجظ بلس   ت  بلستةلت بلؿتتةلت صفتت بلحواتد بلسظت  د           -

بلسـلوجد و ؾسوةغتةذ  طتؿةت بلسظتةلؽ وبلؿ توق وجلتك لاوتةت بلسوتة و  بلسانوتد بلستت زتنل            

لود  ل س وتوةب وؾةغد بلسنتس وة متد بلس تة     هتةقخ  قختة  وزاواتد مولومتةذ        تش  بلس ة    بلسة

بلس ة      ط  مد م خ لسنةثث  قوبذ بلسؿلوتل وتستةجظ بل ت ب بذ صفؼتالب هتد ػتو  بلشت ةصفود        

صفتتت بلس تتة    وزؿوزهتتة لوغاتتد تلتت  ب قب خ وزحتتة د خةطتتست بلسالءمتتد وبلط تتد صفتتت مولومتتةذ    

 لس ة    ط د بل ةجلود للس ة تد ابلس ة    مسة  ق   لت صف ةب  ب

(  وسل هلت زؿنتود  XBRL   ب صفظةؼ بلسؿةثحت جلثسقةبي لاد ز ة    ب هسة  بلسوثود   -

غوقخ بلس تة    بلسةلوتد متد ختال  ز تةقخ بلشت ةصفود صفتت بلس تة    أل غتوقخ بلسولومتةذ بلسؿةثتحود            

سظتةلؽ أل ثتاولد زحتةق     بلنةزػد مد هلد بلس ة    أل بل تة خ هلتت منتةهةخ  طتؿةت بلؿ توق وبل     

بلحوةتةذ وثاولد بلسؿلوتل بلستةلت أل ز تةقخ ق غتد ب لستزبي جةلسوتة و  بلةولوتد للسؿةثتحدأل هولستد          

زق توغ هتةي   أل  SOXبلس     بلسةلت وهةي  هةقخ  هةبق بلس ة    بلسةلود أل بلس ةمل من متةتو   

   جةؼ ازسةضل بلسولومةذ وب زػة  جةلسولومةذ بلةبخلود وزق وغ منسو   قب خ ب

 ؼت ت موستد مؼتةصفد هلتت غتوقخ مولومتةذ بلس تة    بلسةلوتد و ز تة متد            XBRL    ثسقةبي  -

صفوةلود هسلوةذ بلس ة تد أل وجلك  تاة ز ةي زو   ةذ وبػتؿد ومؿتةقخ للس تةهو  بلستت زسؼتسناة      

بلس ة    بلسةلودأل  سة ز ةي هلد بلس ةهو  جـ   تد تسـوتد أل وزلات  جوػتوؼ بلوالمتةذ جتود هتلد        

 س ةهو  وجوؼاة بلحوغأل مسة  نو ة هلت زناول هسلوةذ بلس ة تد ابل

بلتتةخو   لتتت مػتتة ذ غة تتةخ صفتتت ب صفظتتةؼ هتتد بلحوةتتتةذ وبلسولومتتةذ   XBRLزنتتسـون لاتتد  -

مناة مػة   هةبق بلس ة    بلةبخلود أل بلسحتةق  ب ل س وتتت للسولومتةذ بلسؿةثتحود جتود وبػتوت       

د وبل مةجوتتد أل ز وتتو  بلسقتتةؿ  ب ئسسةتوتتد و زقتتةج   بلنوةثتتةذ بلؿ وموتتد وبلؼتت  حود وبلسظتت صفو  

 م ب بذ منؽ بل  وع ا

هتتةي وغتتوق زظتتنو  مظتت   صفتتت مظتت  وهتتت  XBRL زوغتة موومتتةذ زسنتتن زـحوتتة لاتتد  - 

هتتتةي وغتتتوق مو صفتتتد  ةصفوتتتد لتتتة  بلسؿةثتتتحود أل  للسولومتتتةذ بلسؿةثتتتحود بلسنشتتتو خ  ل س وتوتتتة 

ومةق  لسشتػون بلشت  ةذ هلتت زحنتت     هةي وغوق قه  صفنت أل  وبلش  ةذ صفت مظ  جالخ بللاد 

  ػو  بلسوب حد ب  ةق سود وبلسانود صفت مظت  للقـتوبذ بلةولوتد بزػتةخ هتلخ بللاتد       أل هلخ بللاد

بلتتحؾ صفتتت زـحوتتة بلسوتتة و   أل  هتتةي بهستت بف جوتتغ ب غاتتزخ بلؿ وموتتد جتتةلنل  ب  س وتوتتد    أل 

د بلوتةملود صفتت   تنتح أل  طتد م ةومد بلوةملود جةلش  ةذ لسلك ب جس تة بذ بلؿة  أل  بلةولود صفت مظ 

هتتةي وغتتوق ض ةصفتتد  ةصفوتتد    أل بلسلستتود جةلس نولوغوتتة بلؿة طتتد ملولتتد صفتتت مظتت       بلس ب تتز بل وةق تتد 
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ؿحووتتد بلط ةصفتتد بلنتتةئةخ صفتتت جواتتد ب هستتة      أل لتتة  منتتسقةمت بل تتوبئ  بلسةلوتتد     XBRLجلاتتد

 .بلسظ  د جقظوص زحنت بجس ة  ز نولوغت 

 اٌزىصيبد : ثبٔيًب

 ثسطسة  جة ث بم صفت جنتةء بلسظتنو  بلسظت   للسولومتةذ بلسؿةثتحود      ػ و خ موةي وزب خ ب -

 بلسنشو خ  ل س وتوةبا

هلت هواد ثتوق ب و بق بلسةلوتد بلسظت  د وػتن خـتد جتللزبي بلشت  ةذ بلسة غتد جاتة جسـحوتة لاتد             -

XBRL      هلتتت ز ة   هتتة بلسةلوتتد هلتتت      تتو  ب لتتزبي هلتتت م بؾتتل  ستتة صفولتتر هواتتد ثتتوق بلستتة

 ا (SEC) ب م   ود

لػلت بلش  ةذ تؿو زحنتت هتلد    XBRLموةي وزب خ ب ثسطسة  وهواد ثوق بلسة  جةلةهة د للـ  -

 بللاد ا

صفت بلسنةهع بلسولوسود بلػةموود لسق  ع مؿةثحود لة ا  وهت ومتة خ هلتت    XBRL ق بظ لاد  -

 ا XBRL ثسقةبي لاد 

سنلستةذ بلسانوتد بلسنتاولد هتد     ل صفتن   تةءخ بلوتةملود جةل    XBRLه ة ج بمع زة  حود صفت لاتد   -

ماند بلسؿةثحد وبلس بغود صفت مظ  وزنسوتد ماتة بذ بلسؿةثتحود صفتت بلشت  ةذ هلتت مو صفتد        

صفت ب صفظةؼ بلسؿةثحت ب ل س وتت لاثس ةقخ مد بل وبئة بلستت زوصف هتة    XBRLو ثسقةبي لاد 

 هلد بللادا

 ا XBRLد للـ    زنسؼو  مظ  بلسىزس بذ بلةولود بلست زو ةهة بلسنلسد بلةولو -

ػ و بل وةي جة غ بءبذ بلسؿةقخ صفت بلة بثد  زبلد موومتةذ زـحوتة لاتد ز تة    ب هستة  بلسوثتود        -

XBRL      صفت مظ  مد خال  جنةء  وتشت  بلسو صفتد جلاتدXBRL       وقهساتة وبلؿشتة وبلسوحاتد لسحنتت

 .هلخ بللاد   

هلتتت مانتتد   XBRLقةبي لاتتد آضتتة   ثتتس  حؿتتوش بلسنتتس حلود زسنتتةو    بلسوطتتود جتتلغ بء مز تتة متتد بل    -

 ابلس بغود
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 اٌّراخغ

 أواًل: اٌّراخغ ثبٌٍغخ اٌؼرثيخ :

صفتت زولتو  ب ثتس ةقخ متد      XBRL( أل    ثسقةبي لاتد  2113 جو بلوزي أل صفاو  مؿسة مؿسوق   -
مولومتتةذ ز تتة    ب هستتة  بلسنشتتو خ  ل س وتوتتةب   أل بلسػلتتد بلولسوتتد بلسػتتة خ وبلسسو تتل أل  لوتتد  

 216 - 045غةمود ؿنـة أل بلوةق بلطةتت أل ص ص بلسػة خ أل 

( أل   موة  بلووبمتل بلسؿتةقخ لسحنتت ب جس تة بذ بلس نولوغوتد      2103 جو ؿةلث أل  ؾسة مؿسة   -
بلؿة طد بلسنسقةمد صفت  هةبق بلس ة    بلسةلود للشت  ةذ بلسنتػلد صفتت بلحو طتد بلسظت  د   أل      

أل غةمود ؿنـة أل بلسػلة بلطةتت أل بلوتةق بل بجتن   بلسػلد بلولسود بلسػة خ وبلسسو ل أل  لود بلسػة خ 
 411 – 321أل ص ص 

( أل   ق بثد منؿود لسة  زؿ وتة بلسوبصفتة صفتت بلس تة    بلسةلوتد      2111غسة  بلة د أل ثوزب    -
  أل بلسػلتد بلولسوتد أل مـتةم  لوتةذ      XBRLمد خال   ثسقةبي موة و  بلس     بلسةلت بلةولود 

 411 – 361بل بجن أل ص ص  بلسػة خ أل غةمود ب زه  أل بلوةق

( أل مىزس  من  بلسؿةثحد وبلس بغوتد   ب زػةهتةذ بلؿة طتد    2103ؾنود أل هالء هلت  ؾسة   -
للسؿةثحد وبلس بغود صفت جواد ز نولوغوة بلسولومةذ جود بلنل  د وبلسـحوة   أل  لود بلسػتة خ أل  

 غةمود هود  سة ا

بلةولوتد  ثتسقةبي لاتد ز تة    ب هستة       ( أل   ب زو ةثةذ 2101مد ثووة  ةهحة بلظةقق أل  ث -
هلت جنةء بلسظنو  بلسظ   للسولومةذ بلسؿةثتحود بلسنشتو خ  ل س وتوتةب       XBRLبلسوثود 

أل مػلتد  لوتتد بلسػتة خ للحؿتتوش بلولسوتتد أل  لوتد بلسػتتة خ أل غةموتتد ب ثت نة  د أل بلوتتةق بلطتتةتت أل     
  54 -0( أل ص ص 44بلسػلة  
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XBRL

https://www.xbrl.org/the-standard/what/an-introduction-to-xbrl/ 
https//www.xbrl.org/the-standard/why/who-else-uses-xbrl/ 
http://www.xbrl.org/benefits-anduses 
https://www.youtube.com/watch?v=abju8j4sdkq 
https://www.youtube.com/watch?v=2MmIpon1Nhy 
 
 
 

 ( برجاء اإلجابة على األشئلة التالية بوضع عالمة7 أمام اإلجابة اليت تتفق مع رأيكم ) 

 بيان
موافق 

  امًا
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 امًا 

األشباب 

 واملربرا 

هللت افق للى أنللم ذج الللفير ق     لل   -6
 لللم  الللل      لللم  ق حللل  مق لللل  م 

بلعللللل  د  الللللف ا ق     للللل  ق لللللل  م 
ق لطنفبلللللت اقا د اللللل   ذ لللللح   

 ق لال  ح اق ح فق.

      

هلللللت افق لللللى أنلللللم ذج ق  الللللل    -2
ق لح سبم ق  ك  اام ب س خدقم  غت 

XBRL  ح للى ق الل   دت ق لطنفبللت 
     ق ل  م  ل  الل ك اف  لت  م ق  

ق  الللل   ق لللل  م اق  الللل   أللل  
ق حفاللللت اق  الللل   أللل   عللل  د  

 IFRSق     للللل  ق لللللل  م ق دا دلللللت 
ق لسللل خد ت ض   للل و أللل  اف دللل  

 ااف ا ق  ال  

      

هلللللت افق لللللى أنلللللم ذج ق  الللللل    -3

ق لح سبم ق  ك  اام ب س خدقم  غت 

XBRL  ح لللى الالللل ة  الللف ا 

 ق    دت : ق لعنف    ق لح سبدت

 ق ل ةلت  -           

 إ ك ادت ق أ ل   أنده   -           

 ق   بندت  نل  رات  -           

      

هت افق ى أنلم ذج ق  الل   ق لح سلبم  -4

 XBRLق  ك  االللم ب سللل خدقم  غلللت 

 ح للللى إاخ لللل و  للللم  سلللل ف  إ قرا 

 قألرب   
 

      

https://www.xbrl.org/the-standard/what/an-introduction-to-xbrl/
http://www.xbrl.org/benefits-anduses
https://www.youtube.com/watch?v=abju8j4sdkq
https://www.youtube.com/watch?v=2MmIpon1Nhy
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هت افق ى أنلم ذج ق  الل   ق لح سلبم  -5
 XBRL  ك  االللم ب سللل خدقم  غلللت ق

 ح لللى د للل  ا  لللم ق   لللرقم ب  لعللل  د  
 IFRSق دا دت  أدق  ق    ر   ق ل  دت 

      

هلللللت افق لللللى أنلللللم ذج ق  الللللل    -6
ق لح سبم ق  ك  اام ب س خدقم  غت 

XBRL   ح لللللى أف للللللت ق     للللل 
ق ل  م األدم إأل  ا إألدق  ق   ل ر   

 ق ل  دت 

      

ق  الللللل    هلللللت افق لللللى أنلللللم ذج -6
ق لح سبم ق  ك  اام ب س خدقم  غت 

XBRL  ح للى ق  ك  للت  للن  لل افج 
(SOX)   

      

هلللللت افق لللللى أنلللللم ذج ق  الللللل    -6
ق لح سبم ق  ك  اام ب س خدقم  غت 

XBRL  سلل أد ذ للح   ق ح للفق 
اق لاللللل  ح أنللللم قاخلللل ي  لللل قرق  

 ق  ال   ت رشددا

      

هلللللت افق لللللى أنلللللم ذج ق  الللللل    -6
  اام ب س خدقم  غت ق لح سبم ق  ك

XBRL  علت أنلم اخ لدح ا  لت 
ألللدم ال الللت ق لعنف للل   اق ا للل ر 

 ب  لعنف    ق دقالندت

      

هللللت افق للللى أنللللم ذج ق  اللللل    -66
ق لح سبم ق  ك  اام ب س خدقم  غت 

XBRL  لللللس    سلللللهف ت ابللللل  ك 
ق بد اللل   اسلللهف ت ق  حندلللت ق لللل  م 

  ه .

      

   هللت افق للى أنللم ق ملل ر ق ل  لل -66
ق ل  للللى ب    ةلللللت احملللل ر  ف للللح 
ق عن    ق  م  ف  ه  قسل خدقم  غلت 

XBRL  لللم ق  الللل   ق لح سلللبم 
ق  ك  االللم اق  لللم احسللل  الللف ا 

 ق    ر   ق ل  دت
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 بيان
موافق 

  امًا
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

  امًا

األشباب 

 واملربرا 

هللللت افق للللى أنللللم ذاللللت افاللللد  -62
  عف للل   النلللن اطبدلللى  غلللت 

XBRL  م  ال  

      

 XBRL  

XBRLهةي وغوق مو صفد  ةصفود لة  بلسؿةثحود وبلش  ةذ صفت مظ  جلاد  

للسولومةذ بلسؿةثحود بلسنشو خ  ل س وتوة Taxonomyو  مظ   هةي وغوق زظن 

 XBRL بزػةخ لاد ػو  بلسوب حد ب  ةق سود وبلسانود صفت مظ  للقـوبذ بلةولود 

        XBRLهةي وغوق قه  صفنت ومةق  لسشػون بلش  ةذ هلت زحنت لاد 

بل وبئ لة  منسقةمت   XBRLةي وغوق ض ةصفد  ةصفود جلاد ه 

   تنحد بلوةملود صفت بلس ب زبل وةق د بلسلسود جةلس نولوغوة بلؿة طد ملول  صفت مظ  

هةي بهس بف جوغ ب غازخ بلؿ ومود جةلنل  ب  س وتودا

بلحؾء صفت زـحوة بلسوة و  بلةولود صفت مظ  

م ةومد بلوةملود جةلش  ةذ لسلك ب جس ة بذ بلؿة طد 

  ؿحوود بلط ةصفد بلنةئةخ صفت جواد ب هسة  بلسظ  د جقظوص زحنت بجس ة  ز نولوغت   

 


