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جنابعالی از پیشــگامان طرح موضوع ایکس بی آرال (XBRL) در ایران هســتید و سپاسگزاریم از اینکه دعوت 
حسابرس را برای گفتگو پذیرفتید.

گزارشــگری مالی الکترونیک با تحولهای فناوری ایکس بی آرال همراه است. درباره فناوری ایکس بی آرال 
مقاله ها و ســخنرانیهای متعدد در ایران ارائه شده اســت؛ با وجود این فکر می کنم این فناوری و کاربردها و 
مزایای آن در ایران به خوبی معرفی نشــده است. شما این فناوری را چگونه معرفی می کنید؟ ذینفعان اصلی 
که باید به توســعه آن همت کنند، چه کسانی هستند؟ آیا در اصل، در ایران نیازی به توسعه گزارشگری مالی 

داریم؟

دکتر عبدالهی
با توجه به اینکه حجم زیادی از داده ها در سیســتمهای مختلف کســب وکار، تولید می شــود، انتقال داده های خام بین 
ســامانه های مختلف، موجب ایجاد ابهام برای دریافت کننده داده و انجام برداشتها و تفسیرهای مختلفی از آن خواهد 
شــد. افزون بر این، ورود مجدد داده ها اغلب همراه با خطا بوده و اتالف وقت و نیروی انســانی را نیز به همراه خواهد 

داشت.

توسعه فناوری ایکس بی آر ال؛ 
نیازمند عزم ملی

 گفتگو با

آقای دکتر علی عبدالهی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دارای مدرک بین المللی ایکس بی آر ال
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ایکس بی آرال یا زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر، 
امکان برچسب زدن اطالعات با استفاده از تعاریف استاندارد 
را فراهم کرده اســت و بدین ترتیب، فراداده های الزم برای 
درک درســت مفاهیــم موجود در گزارشــهای مالــی را در 
اختیار استفاده کنندگان گزارشها قرار می دهد. این برچسبها 
به وســیله کامپیوتر قابل بازخوانی و اســتفاده بوده و کارایی 
و اثربخشــی فرایند انتقال الکترونیکــی اطالعات را بهبود 

می بخشد. 
از ســوی دیگر، استانداردســازی داده ها امکان مقایسه 
گزارشــهای مالی مختلــف و در نتیجــه تصمیم گیری های 
سرمایه گذاری را تســهیل می کند. همچنین، تهیه گزارشها 
در قالب این اســتاندارد نیــاز به ورود مجــدد اطالعات به 
ســامانه ها و نرم افزارهــای مختلف را مرتفع کرده اســت و 

امکان پردازش سریعتر اطالعات را نیز فراهم می سازد. 
براســاس تجربه های جهانی، پیاده سازی ایکس بی آرال 
بیشــتر از ســوی ســازمانهایی که به عنــوان نهــاد ناظر یا 
قانون گــذار گزارشــهایی را به صورت دوره ای از شــرکتها یا 
ســازمانها دریافت می کنند، انجام شــده اســت. با توجه به 
اینکه برای پیاده ســازی ایکس بی آرال ابتدا نیاز به طراحی 
واژه نامه اســت، در صورتی که نهاد هــای نظارتی مختلف 
)مانند ســازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، بیمه 
مرکزی، سازمان امور مالیاتی و ...( دارای مفاهیم یکسانی 
در گزارشــهای خود باشــند، می توانند به صورت مشترک به 
تهیه واژه نامه و پیاده سازی ایکس بی آرال اقدام کنند. اما در 
صورتی که دارای مفاهیم متفاوت بوده و یا بخواهند واژه نامه 
مربوط به خــود را از پایه ایجاد کنند، باید به صورت جداگانه 
این کار را انجام دهند. همچنین مشــارکت فعال ســازمان 
حسابرسی به عنوان متولی تدوین استانداردهای حسابداری 
که مبنای توســعه واژه نامــه ایکس بی آرال می باشــد، نیز 

ضرورت دارد.
صرفنظر از اینکه کدام نهاد یا ســازمان نظارتی آغازکننده 
کار باشــد، نکته مهم این اســت که یک عــزم و اراده ملی 
نســبت به این امر وجود داشته باشــد و با شروع پیاده سازی 
ایکس بــی آرال در یک حوزه، تجربه آن بــه دیگر حوزه ها 
نیز تســری پیدا می کند که در نهایت باعث تسهیل پذیرش 

و فراگیر شدن آن در کشور خواهد شد. 
در مرحله بعد، مشارکت فعال تهیه کنندگان گزارشها برای 
ارائه گزارشها در این قالب و سرعت بخشی روند پیاده سازی 
ایکس بــی آرال و همچنیــن انجام اصالحــات احتمالی در 

واژه نامه و یا تهیه واژه نامه توسعه یافته ضرورت دارد. 

چه روشــهایی برای اســتقرار و پیاده ســازی فناوری 
ایکس بی آرال در جهان تجربه شــده و مطرح است؟ در 

ایران چه روشی را پیشنهاد می کنید؟ 

دکتر عبدالهی
برای پیاده ســازی ایکس بی آرال و بهره گیری از مزایای آن در 
هر کشــور، مانند هر پروژه پیاده سازی دیگر، رویکردهای 
مختلفــی وجــود دارد که هر یــک دارای مزایــا و معایب 
خاص خود هســتند. هــر یک از این رویکردها مســیری 
متفــاوت را پیش روی توســعه دهندگان قــرار می دهد و 
در نتیجــه به نتایج متفاوتی نیز ختم می شــوند. بنابراین، 
نمی توانیــم هیچ یک از این روشــها را به عنــوان بهترین 
روش معرفی کرده و انتظار داشــته باشیم که با استفاده از 
آن بــه مطلوب ترین نتیجه ممکن دســت پیدا کنیم. بلکه 
باید با شــناخت ویژگیهای محیطــی و همچنین هدفهای 
پیاده ســازی ایکس بی آرال، مناسب ترین روش را انتخاب 

نماییم.
آنچه که مســلم می باشــد این اســت که قبل از هر چیز 
نیاز به تهیه و توســعه واژه نامه وجود دارد و تحقق این امر 
مستلزم تشکیل گروه  های تخصصی مرکب از کارشناسان 
کسب وکار و فناوری اطالعات در نهاد نظارتی مربوط بوده 
که در تعامل نزدیک با ســازمان حسابرســی در خصوص 
اســتانداردهای حســابداری مبنــای توســعه واژه نامــه، 
تصمیم گیــری و در نهایــت اقدام به الگوســازی مفاهیم 

کسب وکار کنند. 
از ســوی دیگــر، تهیه و تأمیــن ابزار توســعه واژه نامه 
نیز باید در نظر گرفته شــود. الزم به ذکر اســت که انجام 
مطالعات الزم و همچنین بهره گیری از خدمات مشــاوره 
بین المللــی نیز به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در 

تمامی مراحل پروژه، ضرورت دارد.
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)خروجیهــای  مصــداق  اســناد  تهیــه  خصــوص  در 
ایکس بی آرال(، تجربه های بین المللی نشــان می دهد که 
تهیــه خروجیهای ایکس بی آرال دراســاس بر عهده خود 
شــرکتها بوده و نهادهای نظارتی دنیا مســئولیتی در این 
ارتباط بر عهده ندارند. به منظور پیاده ســازی این رویکرد 
که با عنوان »رویکرد فایل بندی« شــناخته می شود، الزم 
اســت هم زمان با آگاهســازی و فرهنگ ســازی در میان 
شــرکتها، نهاد ناظر در خصوص ابزار تهیه اسناد مصداق 
خروجیهــای ایکس بی آرال تصمیم گیری کــرده و یا خود 
اقدام به توســعه این ابزار کرده و آن را به رایگان در اختیار 
شــرکتها قرار دهــد، یا تهیه اســناد مصــداق را بر عهده 
خود شــرکتها گذاشــته که چه از طریق برونســپاری و چه 
از طریق تجهیز نرم افزارهای حســابداری خود به قابلیت 
ایکس بی آرال، اقدام کنند. فراهم ساختن ابزار تهیه اسناد 
مصداق  در ابتدا با مشــارکت داوطلبانه چند شرکت شروع 
شده و پس از مشخص شدن مشکالت و انجام اصالحات 
احتمالــی، به تدریج در میان تمامی شــرکتهای موظف به 

تهیه گزارش الزام شود.
همچنین، نهــاد ناظر باید بســتری برای انتقال و ارســال 
گزارشــهای ایکس بــی آرال ایجاد کرده و یــا در صورت وجود 
چنین بســتری، می بایست نســبت به ارتقای آن به نحوی که 
قابلیــت پذیرش و ذخیره خروجیهای ایکس بی آرال را داشــته 
باشد، اقدام کند و پس از انجام مقدمات کار، )تهیه خروجیهای 
ایکس بی آرال از سوی خود شرکتها( به عنوان رویکرد منتخب 

در ادامه کار در نظر گرفته شود.

در بیشــتر کشــورها، شــرکتها و به ویژه شــرکتهای 
کوچک ومتوســط، از روش برون ســپاری و استفاده از 
خدمات مؤسســه های حرفه ای برای تهیه گزارشــهای 
مالی در قالب ایکس بی آرال و تسلیم آن به بورس اوراق 
بهادار استفاده می کنند. در ایران چه رویکردی مناسب تر 

است؟

دکتر عبدالهی
تهیه کنندگان گزارشها به ابزاری نیاز دارند که گزارشهای 
خود را به قالب ایکس بی آرال تبدیل کنند. بدین منظور، 

راهکارهــای مختلفی وجود دارد که براســاس شــرایط 
مختلف و همچنین رویکــرد نهاد نظارتی دریافت کننده 
گزارشها ممکن است متفاوت باشد. ممکن است شرکت 
گزارشگر، تهیه گزارش را برون سپاری کرده و گزارشهای 
خود را به طور مســتقیم در اختیار شرکتهای واسط برای 
تبدیل به ایکس بی آرال قرار دهد، یا اینکه نرم افزارهای 
حســابداری موجود خــود را به قابلیــت ایکس بی آرال 
تجهیز کنــد. همچنین، نهاد نظارتــی مربوط می تواند 
ابــزاری توســعه داده و آن را به صــورت رایــگان برای 
تبدیل گزارشها به قالب ایکس بی آرال در اختیار شرکتها 
قرار دهد. در ایران نیز این رویکرد وابســته به شــرایط 
و امکانات موجــود و تصمیم نهاد ناظر در این خصوص 

خواهد بود. 

تحلیلگران و اســتفاده کنندگان از اطالعات مالی، تا چه 
اندازه می توانند به گزارشهای مالی تنظیم شده در قالب 
گزارشهای  به  اعتباربخشــی  کنند؟  اتکا  ایکس بی آرال، 

ایکس بی آرال چگونه انجام می شود؟

دکتر عبدالهی
در خصوص اعتبارسنجی گزارشــها، از آنجا که در واژه نامه 
ایکس بی آرال تمامی ویژگیهای مفاهیم و روابط محاسباتی 
میان آنها به صورت دقیق تعریف می شــود، در صورت بروز 
خطای انســانی در هنگام تهیه گزارشــها و رعایت نشــدن 
روابط و قوانین تعریف شــده، ابزار مربوط به صورت خودکار 
هشــدار داده و خطاهای اعتبارسنجی را به کاربران نمایش 
می دهد. افزون بر این، امکان اعتبارســنجی اسناد مصداق 
)خروجیهای ایکس بی آرال( براســاس قواعد کسب وکار به 

کمک پایگاه پیوند فرمول نیز وجود دارد. 

مطالب شما دیدگاه روشنی برای مراجع نظارتی 
در بهره گیــری از فناوری ایکس بــی آرال فراهم 
می کند. امید است که با مشارکت صاحب نظران، 
کشور ما با سرعت بیشتری به این فناوری مجهز 

شود.


