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از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید سپاسگزاریم. خوشحالیم که می توانیم به کمک شما 
که در حوزه ایکس بی آرال (XBRL) کارشــناس هســتید، خوانندگان را با فرصتهایی که فناوری ایکس بی آرال 
برای توسعه گزارشــگری مالی، به ویژه گزارشگری مالی برمبنای اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

فراهم آورده است، آشنا کنیم.
شما چه تجربه ای در راهکار ایکس بی آرال دارید؟ این راهکار چه اندازه ممکن است در ایران سودمند باشد؟ 

صانعی پور
فناوری ایکس بی آرال   اکنون نزدیک به 20 ســال در جهان ســابقه دارد و در بســیاری از کشورهای جهان جهت 
تبادل اطالعات بین واحدهای گزارشــگر و مراجع نظارتی و مقررات گذار مانند سازمان بورس، سازمان مالیاتی، 

با آقای حسین صانعی پورگفـتـگـو

به کارگیری راهکار
ایکس بی آرال  

در گزارشگری مالی

  

آقای مهندس حسین صانعی پور

کارشناس حوزه 
 (XBRL) ایکس بی آرال
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گفـتـگـو
به کارگیری راهکار
ایکس بی آرال  

در گزارشگری مالی

بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، و … به کار 
گرفته می شــود. مؤسســه ای که مــن در آن فعالیت 
دارم چند ســالی است که تحولهای فناوری در زمینه 
راهکارهای گزارشگری تجاری الکترونیک را دنبال 
می کند و بیش از 2 ســال است که به صورت متمرکز 
روی راهکارهــای مبتنی بر ایکس بی آرال مشــغول 
به فعالیت اســت. همچنین در این راستا، با چندین 
شــرکت اروپایی کــه مدت زیادی ســابقه فعالیت در 
زمینه ارائه خدمات مبتنی بــر فناوری ایکس بی آرال 
دارند، همکاری داشــته ایم و بــا تجربه های آنها در 
حل وفصل پیچیدگیهای مربوط به کارگیری فناوری و 
ابزار ایکس بی آرال به خوبی آشنا هستیم و به امکانات 

فنی آنها دسترس کامل داریم. 
هــدف از معرفــی فنــاوری ایکس بــی آرال این 
است که شــرکتهای ایرانی بتوانند با به کارگیری این 
فناوری، فرایند گزارشــگری تجــاری، برای نمونه 
تنظیم صورتهای مالی و مبادله آنها را به  صورت کارا، 
اثربخــش و اقتصادی، با زبان اســتاندارد و با کاربرد 

بین المللی انجام دهند. 
بین المللی  و  اســتاندارد  راهکاری  ایکس بی آرال، 
برای تنظیم و مبادله گزارشــهای مالی است. به عبارت 
دیگــر، اکنون کــه در ایران واحدهــای اقتصادی الزام 
دارند یا مجازند اســتانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی را در تنظیــم صورتهای مالی خود بــه کار گیرند، 
تنها با اســتفاده از راهکار ایکس بی آرال  امکان اجرای 
این فراینــد مهم به صورت فنی، اصولــی و با کمترین 
بها فراهم می شــود. برای نمونه، ساده ترین وجه این 
فناوری این است که صورتهای مالی به طور هم زمان به 
فارسی و انگلیســی و یا هر زبان دیگر و به صورت یک 
پرونده الکترونیک اســتاندارد تهیه می شود که مبادله و 

استفاده از آن در سراسر جهان بسیار آسان است.

راهکار ایکس بی آرال، چگونه کار می کند؟ 

صانعی پور
به طــور خالصه، با کمک این فنــاوری، اطالعات و 
گزارشهای درخواســتی مراجع نظارتی و مقرراتگذار، 
با باالترین دقت و کیفیت از طرف واحد گزارشــگر در 
کمترین زمان و هزینه تهیه شده و انتقال پیدا می کند. 
برای مثال، واحدهای گزارشگر می توانند صورتهای 
مالی مبتنی بر اســتانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی که از سوی ســازمان بورس خواسته  شده است 
را بدون نیاز به ســرمایه گذاری در نرم افزار یا فناوری 
اطالعات، و با اســتفاده از دانشــنامه الکترونیکی که 
بین المللی گزارشگری مالی  استانداردهای  بنیاد 
(IFRSF) در دســترس قرار می دهــد، تهیه کنند. 

در حال حاضر، بنیاد یادشــده به طور منظم دانشنامه 
گزارشــگری  بین المللی  اســتانداردهای  الکترونیک 
مالی را به روزرســانی می کند و در مرکز اطالع رسانی 
اینترنتی خود به طور رایگان در دسترس همگان قرار 

می دهد.
در فرایند یا زنجیره گزارشــگری مالی الکترونیک، 
دانشــنامه (Taxonomy) یا فرهنگ لغت، نقش 

اصلی را بازی می کند. 
برای نمونه، دانشــنامه اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی، مجموعه ای الکترونیک است که 
در آن تمامــی عناصر صورتهای مالــی، طبقه بندی 
و یــا رده بنــدی شــده، و تمامــی اصــول و ضوابط 
و مقــررات ناظــر بــر صورتهــای مالی مــورد نظر 
بین المللی حســابداری  اســتانداردهای  هیئت 
(IASB)، براســاس اســتانداردهای ایکس بی آرال 

در آن جاســازی شــده اســت. واحدهای گزارشگر، 
در هنگام تهیــه صورتهای مالــی، در صورتی که از 
دانشنامه اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
اســتفاده کنند، می توانند ادعا کنند که شــکل و نحوه 
ارائه صورتهای مالی تهیه شــده، مطابــق الزامهای 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی است . 
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برای ارائه بهتر منظورم در مورد فرایند گزارشگری مالی، 
نموداری را به شما ارائه می کنم )شکل 1(. 

در حــال حاضــر مراجــع دولتــی، وزارتخانه هــا، بانکها و 
بیمه های مرکزی، بورســها و … در بســیاری از کشــورهای 
جهان اقدام به تعریف مقررات و چارچوبهای گزارشگری مورد 
نظر خود در قالب ایکس بی آرال کرده اند و فرایند گزارشــگری 
را به شکل درخورتوجهی برای واحدهای گزارشگر مالی، ساده 
کرده اند. برای نمونه، کمیســیون بــورس و اوراق بهادار 
امریکا (US SEC)، از ســال 2008 اصول پذیرفته شــده 
عمومی حســابداری امریــکا (US GAAP) را در قالب 
دانشنامه ایکس بی آرال منتشر کرده و شرکتهای با منافع عام را 

به گزارشگری مالی در آن قالب ملزم ساخته است. 

شــرکتها و مؤسسه ها چگونه ممکن است با این فناوری 
صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی تهیه و مبادله کنند؟
صانعی پور

بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از سال 2002 
اقدام به تهیه و انتشــار دانشــنامه ایکس بی آرال کرده است و 
هر ســال در ماه مارس )سومین ماه ســال میالدی( مطابق با 

تغییرها در مقررات و استانداردها، اقدام به ارائه ویرایش جدید 
دانشنامه می کند. این دانشنامه ها از اولین نسخه تا به روزترین 
آن، در مرکــز اطالع رســانی اینترنتــی بنیاد اســتانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی به آدرس زیر در دسترس همگان 

است:
http://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs- 
 taxonomy/#annual-taxonomies

بــا کمک این فنــاوری، فراینــد تهیه گزارشــهای مالی در 
مرحلــه اول با فراخوانی پرونده الکترونیک دانشــنامه از مرکز 
اطالع رسانی بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
از یک ســو، و فراخوانی اطالعــات و داده های مالــی از تراز 
آزمایشی یا حســابها و دیگر منابع الکترونیکی واحد گزارشگر 
از ســوی دیگر، آغاز می شــود. اجازه بدهید باز برای داشــتن 
تصویری بهتر از این مرحله، آن را در قالب شکل 2  ارائه کنم. 
در مرحله بعد، با کمک یک نرم          افزار ساده، که توانایی خواندن 
دانشنامه را دارد، به بازنگاری (Mapping)  یا برچسب زنی 
(Tagging) اطالعات و داده های مالی واحد گزارشگر، در انطباق 

با اقالم دانشنامه اقدام می شود. پس از این، پرونده الکترونیک 
صورتهای مالی به صورت خودکار تولید می گردد. 

در فراینــد تهیه صورتهای مالی مبتنی بر اســتانداردهای 

شکل1- فرایند گزارشگری مالی الکترونیک

پرونده الکترونیک

 ایکس بی آرال

ابزار کاربردی ایکس بی آرال 
برای

 بازنگاری اطالعات

اطالعات و ویژگیهای
 شرکتها و مؤسسه ها

دانشنامه بین المللی
 استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی
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بین المللی گزارشــگری مالی، دانشــنامه یــا فرهنگ لغت 
استانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، درواقع نوعی 
صورت مالی نمونه جامع، هوشــمند و الکترونیک اســت. 
برای نمونــه، در جریان تهیه صورتهای مالی، کارشــناس 
مالی، برای هر قلم از صورتهای مالی، به صورت مســتقیم 
به متن بخشهایی از اســتانداردهای بین المللی گزارشگری 

مالی که مربوط به آن قلم است، دسترس دارد. 
نکته مهم این است که واحد گزارشگر، اطالعات و داده های 
درخواستی مراجع نظارتی و مقرراتگذار را از سامانه های مالی 
(Word) ورد ،(EXCEL) و اطالعاتی خود در قالب اکسل

و یا پی دی اف (PDF) اســتخراج و بدون نیاز به تکرار ورود 
اطالعات به صورت دستی، تبدیل به پرونده های الکترونیک 

ایکس بی آرال می کند. 
البته این را هم اضافه کنم که واحد گزارشــگر در اولین 
بار، و تنهــا برای یک بــار، اقدام به بازنــگاری داده ها 
می کنــد و در نوبتهای بعد گزارشــهای مالی مورد نیاز در 
کمترین زمان و با باالترین دقت، به صورت خودکار تهیه 
و ارائه می شــود. بهتر اســت دومین مرحله فرایند تهیه 
گزارش مالی با کمک ایکس بی آرال را  هم در یک تصویر 

ببینیم)شکل 3(.

توجه شــما را به ایــن نکته مهم جلب کنــم که برخالف 
شــرایط موجود، واحدهای گزارشــگر و یا مراجع نظارتی و 
مقرراتگذار، برای تهیه و تبــادل اطالعات، دیگر نیازی به 
ســرمایه گذاری در طراحی و تولید نرم افزار و یا درگاه انتقال 

داده ندارند.

بانکها و مؤسســه های اعتباری چگونه ممکن است از 
این فناوری برای تنظیم صورتهای مالی خود اســتفاده 

کنند؟
صانعی پور

فناوری نوین ایکس بی آرال برای تمامی بانکهای مرکزی 
این امکان را فراهم ســاخته اســت که تمامــی مقررات و 
اطالعات مورد نظر برای گزارشگری بانکها را در قالب یک 
دانشنامه ایکس بی آرال طراحی و تولید کنند. برای نمونه، 
در ایــن راســتا بانک مرکزی اروپــا (EBA)، مقررات 
گزارشگری  ضوابط  و   (COREP) بانکی  گزارشگری 
مالــی (FINREP) را همراه با اعتبارســنجی های مورد 
نیاز در قالب دانشــنامه های ایکس بی آرال تهیه و در مرکز 
اطالع رســانی بانکداری اروپا )ســازمان نظارت بر بانکها 
در اتحادیه اروپا( منتشــر کــرده و در دســترس قرار داده 

شکل 2- فرایند تهیه گزارشهای مالی با کمک ایکس بی آرال در مرحله اول

پرونده الکترونیک صورت مالی
 براساس دانشنامه گزارشگری مالی

ابزار گزارشگری مالی
 ایکس بی آرال

داده و اطالعات مالی

شنامه و
پرونده دان

عتبارسنجی گزارشگری
 ا
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اســت. بانکها و مؤسســه های اعتباری اروپا با اســتفاده 
از دانشــنامه های موجود در مرکز اطالع رســانی یادشده، 
نسبت به تهیه و ارائه صورتهای مالی طبق استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی و گزارشــهای خواسته شــده 

به وسیله بانک مرکزی اروپا، اقدام می کنند.

آیا فنــاوری ایکس بــی آرال و راهکار مبتنی بــر آن، از 
شــرکتهای بیمه نیز در تنظیم صورتهای مالی پشتیبانی 

می کند؟
صانعی پور

امروزه باتوجه بــه پیچیدگیهای فعالیتهای شــرکتهای 
بیمه، تنظیم و ارائه گزارشها و صورتهای مالی مطابق با 
مقررات بیمه های مرکزی، با چالش روبه رو شده است. 
زیر   ،(EIOPA) اروپا  بیمه  و  بازنشستگی  سازمان 
نظر اتحادیه اروپا در ســالهای اخیر با استفاده از فناوری 
ایکس بی آرال اقدام به تهیه دانشنامه های ایکس بی آرال 

کرده است.
این سازمان تمامی مقررات و قوانین بیمه ای اتحادیه 
اروپــا را همراه با اعتبارســنجی های الزم بــرای تهیه 
گزارشــها و صورتهای مالــی، در قالب دانشــنامه های 
ایکس بی آرال در مرکز اطالع رسانی اینترنتی خود برای 

استفاده همگان قرارداده است.
شــرکتهای بیمه اروپا، مطابق با مقررات و اطالعات 

درخواستی در دانشنامه این ســازمان، صورتهای مالی 
خود را در قالب پرونــده الکترونیک ایکس بی آرال تهیه 

و ارائه می کنند. 

راهکار ایکس بی آرال چه پیامدهایی برای حسابرســان 
دارد؟ 

صانعی پور
حسابرســان بــا بهره گیــری از ایــن فنــاوری به راحتی 
می تواننــد اجــزا و طبقه بندی های صورتهــای مالی را 
بررســی و صورتهای مالی ســالهای مختلف واحدهای 
گزارشــگر را با هم مقایسه کنند. در حقیقت، حسابرسان 
به راحتــی با مهندســی معکــوس، از روی پرونده های 
الکترونیک ایکس بی آراِل صورتهای مالی، به اطالعات 

و اسناد واحدهای گزارشگر دست پیدا می کنند.
این فنــاوری افزون بــر اینکه کمکهای شایســته ای 
برای اعتبارســنجی اطالعات و داده های مالی مطابق با 
مقررات و چارچوبهای گزارشگری در اختیار حسابرسان 
می گذارد، روند بررســی و ردیابی اطالعــات مندرج در 
صورتهای مالی با اســناد و مدارک حسابداری را تسهیل 

می کند.

براساس تجربه دیگر کشورها، شرکتها چگونه ممکن است 
در مسیر به کارگیری از فناوری ایکس بی آرال قرار بگیرند؟

شکل 3- فرایند تهیه گزارشهای مالی با کمک ایکس بی آرال در مرحله دوم

 • Excel, Word, … تعریف مشخصات •

• تعریف ویژگیها

پرونده الکترونیک

• انتقال داده ها و اطالعات
براساس دانشنامه

آماده سازی اولیهبازنگاریاعتبارسنجی

ورود
 داده های مالی

 و
 شرکتی

• براساس ضوابط دانشنامه

• براساس دیگر موارد
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صانعی پور
فناوری ایکس بی آرال از حدود 15 سال پیش تا کنون در جهان 
از سوی مراجع نظارتی و مقرراتگذار در حال استفاده و در دست 
توسعه اســت و در بسیاری از کشورها، بورســها، سازمانهای 
مالیاتــی و بانکهای مرکزی، صورتهای مالی مبتنی بر فناوری 
ایکس بی آرال را از واحدهای گزارشــگر دریافت می کنند. این 
امر افزون بر اینکه باعــث صرفه جویی در زمان و هزینه برای 
دولتها می شود، همچنین به یک زبان مشترک جهت انتقال و 

تبادل اطالعات میان کشورها تبدیل گشته است.
سازمانهای نظارتی و مقررات گذار ایرانی، برای نمونه بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران، می توانــد با در نظر گرفتن 
مقررات و قوانین بانکی ایران، جهت تبادل ســریع اطالعات 
میان بانکها و مؤسســه های مالی با بانک مرکزی، بدون نیاز 
به راه      اندازی ســامانه یا نرم افزار دیگری، براســاس استاندارد 
ایکس بی آرال، و با کمک محققان و کارشناسان خبره در زمینه 
بانکی، اقدام به تهیه دانشنامه کند. بانکها و مؤسسه های مالی 
در پی آن مطابق با دانشنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، می توانند با ســهولت بیشــتر و با دردسر کمتر، اقدام به 

تنظیم و ارائه صورتهای مالی کنند.
یکــی از مهمتریــن چالشــهای ایــن فنــاوری، رویکرد و 
راهبرد اســتقرار و به کارگیری آن است. براساس تجربه دیگر 
کشــورهای موفق، ســازمانهای نظارتی و مقرراتگذار ایرانی، 
به عنوان اولین قدم، باید جداگانه و یا به اتفاق، نسبت به ایجاد 
کمیته هــای فنی و تخصصی جهت طراحی و تهیه دانشــنامه 
اقدام کننــد و تمامی مقررات و خواســته های اطالعاتی را در 
قالب یک یا چند دانشنامه ایکس بی آرال تهیه و منتشر سازند.

باتوجــه به تنــوع واحدهای گزارشــگر و دامنــه اطالعات 
درخواســتی، در قدم بعــدی، مرجع نظارتی یــا مقرراتگذار، 
الزم اســت اقدام به تهیه یک برنامه زمانبندی اجرایی جهت 
استقرار این فناوری کند، که ممکن است آزمایشی، مرحله ای 
و گام به گام باشــد. در برخی از کشــورهای جهــان این برنامه 
زمانبندی به چندین مرحله تقســیم شــده است که در مراحل 
آغازین، به واحدهای گزارشگر اجازه داده می شود تنها بخشی 
از گزارشــها یا صورتهای مالی را براســاس دانشنامه تنظیم و 
ارائه کنند تا پس از اطمینان از فراهم شــدن زمینه ها، گزارشها 

و صورتهای مالی خواسته شــده مطابق با مقررات و الزامهای 
موجود در دانشــنامه، به طور کامل و جامع به وسیله واحدهای 

گزارشگر تهیه شود.

شرکتهای سرمایه گذاری چگونه ممکن است از فناوری 
ایکس بی آرال برای بهبود گزارشــگری مالی واحدهای 
زیر پوشش خود و تحلیلگری اطالعات مالی شرکتهای 

گروه استفاده کنند؟
صانعی پور

شرکت اصلی می تواند به کمک فناوری ایکس بی آرال، فرایند 
گزارشگری مالی را به طور کامل در مجموعه شرکتهای وابسته 
و فرعی الکترونیک کند و بدون اینکه زمان را از دست دهد، به 
تجزیه وتحلیل وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکتهای گروه 
در قالب اطالعات نمایشــی (Dash Board)، به صورت 
مقایســه ای با ارقام دیگر شــرکتها، و یا داخلی با ارقام دیگر 
دوره های مالی هر شرکت، و به صورت لحظه ای بپردازد و آنها 
را در صفحه نمایش کامپیوتر شــخصی یا تلفن همراه مدیران 
نمایش دهد و با اســتقرار این فنــاوری در گروه، از اطالعات 

مالی شرکتها به طور مؤثر و کارا استفاده کند.
فناوری ایکس بــی آرال امکان می دهد که پــس از یک بار 
مدلســازی و انطباق حسابهای تک تک شــرکتهای وابسته با 
صورتهــای مالی نمونه مورد نظر شــرکت اصلی، در هر دوره 
گزارشگری بعدی، که ممکن اســت ماهانه، فصلی یا ساالنه 
باشد، با دریافت تراز آزمایشی شرکت فرعی، صورت مالی آن 
بی درنگ و به طور خودکار تهیه شود و نتایج عملیات و وضعیت 
مالی شرکت فرعی برای تجزیه وتحلیل در دسترس قرار گیرد.

یــاداوری کنم که همه این فرصتها در شــرایطی اســت که 
نیازی به تغییر در سامانه های کامپیوتری حسابداری شرکتهای 

گروه و یا ساخت و ایجاد نرم افزار جدید، وجود ندارد.

از مشارکت شما در این گفتگو سپاسگزاریم و امیدواریم 
فنــاوری ایکس بی آرال در توســعه گزارشــگری مالی 

کشورمان سودمند واقع شود.


