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از شما برای مشارکت در این گفتگو سپاسگزاریم. شما درباره ایکس بی آرال پژوهش گسترده ای انجام داده اید و 
رساله دکتری شما در همین زمینه انجام شده است. ابتدا این فناوری را برای آشنایی خوانندگان مجله معرفی کنید. 

دکتر ابوحمزه
شده  سعی  همواره  و  بوده  اقتصادی  و  مالی  صحیح  تصمیم گیریهای  برای  اطالعات  گزارشگری  همیشه  حسابداری  هدف 
است که گزارشگری به نحوی مناسب و منطقی، نیازهای استفاده کنندگان و ذی نفعان را تامین کند. اما واقیعت این است که 
همچنان گزارشگری مالی، با چالشهایی روبه روست که مهمترین آن نحوه ارائه یا فرایند انتقال اطالعات پیچیده و به دنبال 

ایکس بی آرال؛ ابزار تبادل اطالعاتایکس بی آرال؛ ابزار تبادل اطالعات

گفتگو با دکتر مینا ابوحمزهگفتگو با دکتر مینا ابوحمزه

دکترای حسابداری از دانشگاه الزهرا و حسابرس ارشد مالیاتی سازمان امور مالیاتی



14
00

ت 
ش

به
دی

 ار
ن و

دی
ور

فر
 1

12
ره 

ما
ش

2

آن، پردازش و تحلیل داده های انبوه است. بررسی و استفاده 
که  است  داده  نشان  اخیر  سالهای  در  اطالعات  فناوری  از 
به کارگیری ابزار نوین می تواند موجب بهبود و ارتقای کیفیت 

گزارشگری مالی شود.
یکی از این ابزار نوین، زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 
)ایکس بی آرال( است که چارچوبی مبتنی بر زبان نشانه گذاری 
توسعه پذیر (XML) دارد. ایکس بی آرال، یک فرمت نوین و 
دیجیتال از گزارشهای تجاری و مالی است و در واقع جایگزین 
مناســبی برای گزارشهای ســنتی تلقی می شــود که در قالب 
پی دی اف ( Pdf) یا اچ تی ام ال (HTML) تهیه می شــوند. 
هدف آن نیز ایجاد، تبادل و تحلیل اطالعات گزارشهای مالی 
شامل صورتهای مالی است. این زبان گزارشگری، از دو مولفه 
اصلی به نام واژه نامه یا دانشــنامه و سند مصداق تشکیل شده 
است. واژه نامه ها مفاهیمی هستند که منابع و روابط بین داده ها 
را نشان می دهند و سند مصداق، واقعیتی است که با مقداردهی 

به واژه نامه ها ایجاد شده و منتشر می شوند.
به طور کلی، زبان گزارشــگری تجاری توسعه پذیر ابزاری 
برای تهیه، انتقال و تبادل اطالعات است و به تهیه کنندگان 
اطالعــات این امکان را می دهد کــه از طریق عنوان بندی و 
برچسب گذاری، نحوه ارائه اطالعات را نظم و ساختار دهند. 
به این صورت که از برچسبهای قابل تعریف الکترونیک برای 
هر عنصر اطالعاتی اســتفاده می شــود که این ایده بســیار 
کاربردی است و موجب می شــود داده ها به طور شفاف قابل 
ردیابی شــوند و این مزیت را دارد که حجم انبوهی از داده ها 
که گاهی به صورت جزیزه جزیره هستند، یکپارچه و منسجم 
ارائه شــوند. این زبان گزارشــگری می تواند انــواع گوناگون 
گزارشــگری مالی را بر اســاس طیف وسیعی از معیارها تهیه 
و در قالب یکســان ارائه کند. این موضوع موجب تســریع و 
تســهیل فرایند تهیه، تحلیل و مقایسه اطالعات فراهم شده 

می شود.

مراجع  به  کمکی  چه  ایکس بی آرال  فناوری  از  استفاده 
بهره برداری  برای  مراجع  این  می کند؟  نظارتی  مختلف 
چه فرایندی را باید طی کنند و چه کارهایی را باید انجام 

دهند؟

دکتر ابوحمزه
در تمام دنیا، نهادهای دولتی و مراجع نظارتی به طور مرتب 
و دوره ای، انواع گوناگون گزارش درخصوص اطالعات مالی، 
و  شرکتها  از  را  ساالنه  مالی  صورتهای  یا  آماری  مالیاتی، 
کار  حجم  موضوع  این  می کنند.  دریافت  متعدد  سازمانهای 
استفاده کننده  و  تهیه کننده  از  اعم  طرف  دو  هر  برای  زیادی 
تهیه  مسئول  شرکتها  چراکه  دارد،  همراه  به  اطالعات 
پردازش آن  نیز مسئول  نظارتی  و مراجع  گوناگون  اطالعات 

اطالعات هستند.
پردازش تعداد زیاد گزارشــهای دریافتی از شــرکتها توسط 
مراجع نظارتــی، فراینــدی چالش برانگیز، زمان بــر و توام با 
خطا می باشــد. درحالی که به کارگیری زبان گزارشگری تجاری 
توسعه پذیر توســط مراجع نظارتی، می تواند مدت زمان انجام 
رســیدگیها، هزینه انجام امور مختلف اداری و نرخ اشــتباه را 
کاهــش دهد. لــذا مهم ترین مزیت زبان گزارشــگری تجاری 
توســعه پذیر برای مراجع نظارتی، کاهش هزینه های بررسی و 
تجزیه وتحلیل گزارشهای مالی و به طور کلی کاهش هزینه های 
اجرایی ســازمان در نتیجــه افزایش دقت و کارایی و اســتقرار 
جریان صحیح اطالعات است. عالوه بر آن، تسهیل مقایسه، 
افزایش شــفافیت و کیفیت و ارتقــای ارزش اطالعات ازجمله 
مزایــای بهره مندی از زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر 

به کارگیری 

زبان گزارشگری تجاری 

توسعه پذیر 

در ایران 

نیازمند حمایت از طرف 

مراجع قانونی و نظارتی است
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از دید مراجع نظارتی اســت. لذا در مراجــع نظارتی، موضوع 
به کارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر و ارتقای توان 

فنی و دانش فناوری، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. 
فرایند به کارگیری زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر 
شــامل انجام پژوهشــهای پایه ای و مطالعــات اولیه ازجمله 
بررســی میزان پذیرش آن در ســازمان مربــوط، آموزش و 
اطالع رسانی در محیط، انتخاب رویکرد مناسب پیاده سازی 
بر اســاس ساختارها و شــرایط موجود، تهیه و تولید واژه نامه 
بــا توجه به مفاهیــم، نیازها و الزامهای جاری، تولید اســناد 
مصداق و به روزرســانی چرخه به کارگیری در جهت رفع موانع 
و بهبــود دستاوردهاســت. مهم ترین مرحله اجــرای پروژه 
به کارگیری زبان گزارشــگری تجاری توسعه پذیر تهیه و تولید 
واژه نامه اســت. لذا اجرای ایــن پروژه در مراجــع نظارتی، 
نیازمند تشکیل گروه پیاده سازی متخصصی است تا اطالعات 
مورد نیاز که باید برچســب گذاری شــوند، شناســایی شده و 
سپس استفاده از آن ها از ســوی مراجع نظارتی الزامی شود. 
چراکه تعیین ابزار مناســب گزارشگری و سپس الزامی ساختن 
به کارگیری و استفاده از آن، موجب بهبود کیفیت گزارشگری 
شده و با ارتقای کیفیت گزارشــگری، متعاقبا کیفیت نظارتها 

نیز افزایش می یابد. 

چه  کشورها  سایر  در  ایکس بی آرال  به کارگیری  تجربه 
بوده است؟ آیا آثار مثبتی از خود نشان داده است؟

دکتر ابوحمزه
مثبت  آثار  توسعه پذیر  تجاری  گزارشگری  زبان  کلی،  به طور 
بالقوه متعدد و متنوعی دارد. ازجمله این که با تسهیل در ردیابی 
شفافیت  افزایش  موجب  نیاز،  مورد  اطالعات  فراخوانی  و 
گزارشگری  شفافیت  افزایش  با  که  می شود  مالی  گزارشگری 

مالی، متعاقبا کیفیت گزارشگری مالی ارتقا پیدا می کند.
بــا توجه به ماهیــت واژه نامــه، زبان گزارشــگری تجاری 
توســعه پذیر می تواند اطالعات قابل اتکاتر و شــفاف تری را در 
اختیار استفاده کنندگان قرار دهد، زیرا از منابعی از نرم افزارهای 
مالی و اطالعاتی اســتفاده می کند که منابــع اصلی اطالعات 
شــرکت بوده که به طور عادی در اختیار اســتفاده کنندگان قرار 
ندارنــد. نتایج پژوهشــها نیز این موضــوع را تایید می کنند که 
به کارگیــری زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر، با فراهم 
ســاختن امکان جســت جو و دســت یابی ســریع و به موقع به 
اطالعات درخواســتی، موجب کاهش نبودتقــارن اطالعاتی 
بین تهیه کنندگان و استفاده کنندگان از اطالعات مالی می شود. 
به طور کلی مطالعات انجام شــده نشان می دهند که گزارشهای 
مالی مبتنی بر زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر در مقایسه 
با سایر گزارشــهای مالی، از کیفیت باالتری برخوردار هستند، 
چرا که این زبان عالوه بر انتقال ســریع تر و آسان تر اطالعات، 
در نهایت اطالعاتی به موقع، قابل اتکا، قابل مقایســه و شفاف 

برای استفاده کنندگان فراهم می سازد.

بر  مبتنی  مالی  صورتهای  تهیه کنندگان  و  شرکتها 
از  چگونه  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 
می کنند؟  استفاده  مالی  صورتهای  تهیه  برای  دانشنامه 

فرایند برچسب گذاری چگونه است؟

دکتر ابوحمزه
استانداردی  توسعه پذیر،  تجاری  گزارشگری  زبان  هرچند 
استانداردهای  می تواند  ولی  نیست،  مالی  مفاهیم  برای 
بین المللی  استانداردهای  نظیر  مالی،  گزارشگری  مختلف 
تهیه  امکان  و  گیرد  به کار  را   (IFRS) مالی  گزارشگری 

مهمترین مرحله اجرای

پروژه به کارگیری

زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر

تهیه و تولید

واژه نامه است
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گزارشهای مالی بر مبنای این استانداردها را میسر سازد. 
واژه نامه یا دانشــنامه اســتانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی (IFRS Taxonomy)، بیانگر الزامهای 
ارائه و افشای اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
اســت که ارتباط میان تهیه کننــدگان و اســتفاده کنندگان 
صورتهــای مالی مطابــق بــا اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالــی را بهبــود می بخشــد. تهیه کننــدگان 
اطالعات مالی که از زبان گزارشــگری تجاری توسعه پذیر 
استفاده می کنند، می توانند عناصر دانشنامه استانداردهای 
بین المللــی گزارشــگری مالــی را برای برچســب گذاری 
اطالعات مورد نیــاز به کار گیرند. این امر باعث می شــود 
عالوه بر افزایش قابلیت دسترســی اطالعات فراهم شده 
برای اســتفاده کنندگان از گزارشــهای مالــی الکترونیکی 
مربوط، فرایند اجرا و پیاده سازی زبان گزارشگری تجاری 

توسعه پذیر نیز تسهیل و تسریع گردد.
بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مسئول تهیه 
و توســعه واژه نامه ایکس بی آرال با اســتفاده از استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی اســت که دانشنامه استانداردهای 
بین المللــی گزارشــگری مالــی نامیده می شــود. دانشــنامه 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به انضمام راهنمای 
اجرا ارائه می شود و زمانی مورد تجدیدنظر و به روزرسانی قرار 
می گیرد که هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری، 
استاندارد اصالحی یا جدیدی را صادر کند که موثر بر محتوای 
دانشنامه اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی باشد. 
گاهی نیز پس از تجزیه وتحلیل گزارشــهای حاصل و درجهت 
ارتقــا و بهبود محتوای کلی یــا فناوری، این دانشــنامه مورد 

تجدیدنظر قرار گرفته و به روزرسانی می شود.
دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ساالنه 
نیز، مجموعه ای از تمام به روزرسانیهایی است که در طول سال 
منتشر شده است. بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی معموال دانشــنامه اســتانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی ســاالنه را در ســه ماهه اول هر ســال منتشر می کند که 
آخرین نســخه آن نیز در ماه مارس 2021 منتشر شده است. 
بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی راهنماهای 
آموزشی و مطالب پشتیبانی را نیز برای کمک به درک و استفاده 

از آن منتشر می کند تا شــرکتها و تهیه کنندگان اطالعات مالی 
که عالقه مند یا ملزم به اســتفاده از زبان گزارشــگری تجاری 
توسعه پذیر هســتند، بتوانند از آن برای فرایند برچسب گذاری 
استفاده کنند و درنهایت اطالعات و گزارشهای مالی مورد نیاز 

را ارائه دهند.
بــا توجه بــه این کــه دانشــنامه اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی، مجموعــه ای از پرونده هــای الکترونیکی 
ایکس بی آرال اســت، لذا مشــاهده و درک ســاختار آن برای 
افــرادی که با ایکس بی آرال آشــنایی ندارند، دشــوار اســت. 
در نتیجــه، بنیاد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی 
دانشنامه اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مشروح 
(IFRS Taxonomy Illustrated) را برای سهولت در درک 

دانشنامه و ساختار آن و در نهایت برای کمک به برچسب گذاری 
صورتهای مالی تهیه شده با استفاده از استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی منتشر کرده که نیازی به دانش ایکس بی آرال 
ندارد، زیرا ســاختار موردنظر را در قالبی ســاده و بصری ارائه 

می دهد و شامل موارد زیر است:
• سلسله مراتب دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری 

مالی و عناصر موجود در آن،
• قالب مورد نیاز این عناصر مانند متن، مقادیر پولی و غیره، و

زبان گزارشگری تجاری 

توسعه پذیر 

ابزاری برای 

تهیه 

انتقال و 

تبادل 

اطالعات است
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این  که  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  به  اشاره   •
عناصر به آن ها مربوط می شوند.

چالشهایی  چه  با  ایکس بی آرال  فناوری  از  بهره برداری 
ممکن است همراه باشد؟ چه مرجعی باید متولی این کار 

باشد؟ انتظار شما از مرجع متولی چیست؟ 

دکتر ابوحمزه
مانند  نیز  توسعه پذیر  تجاری  گزارشگری  زبان  به کارگیری 
به همراه  را  چالشهایی  دیگری،  نوین  فناوری  هر  به کارگیری 
دارد. چالشهای به کارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر 
در ایران را می توان در سه گروه فناوری، سازمانی و محیطی 

طبقه بندی کرد. 
در منظــر فنــاوری، زیرســاختهای فناوری موجــود برای 
به کارگیــری فنــاوری نوین مــورد بررســی قــرار می گیرند. 
به قاعده، نبود زیرســاختهای فنــی الزم در ایران، به کارگیری 
زبان گزارشــگری تجاری توسعه پذیر را چالش برانگیز می کند. 
در منظــر ســازمانی، واکنش جمعی افراد درقبــال به کارگیری 
آن فناوری، بســیار حایز اهمیت اســت. نبود دانش و شناخت 
کافی از زبان گزارشــگری تجاری توسعه پذیر در ایران، انگیزه 

پذیــرش آن را کاهش می دهد. در مقابل، ســابقه طوالنی کار 
بــا فناوریهای قدیمــی، موجب ایجاد هزینه هــای برای تغییر 
می شــود و به این ترتیب حرکت به ســمت پذیــرش این زبان 
گزارشــگری را دشوار می ســازد. در منظر محیطی، عرصه ای 
که در آن ســازمان فعالیت و کســب وکار خود را انجام می دهد، 
تعیین کننده اســت. در بســیاری از موارد ممکن است، ِصرف 
الزامهای قانونی، سازمان را برای پذیرش یک فناوری نوین، 
ترغیب کنــد. به همین دلیل می توان گفت که نبود الزام قانونی 
و نظارتــی در ایــران، به کارگیــری زبان گزارشــگری تجاری 

توسعه پذیر را به تاخیر انداخته است. 
بی شــک حرکت به ســمت پذیرش یک فنــاوری نوین و 
تغییر وضعیت موجود، هزینه ها و ریسکهایی را به همراه دارد 
که نیازمند منابع مالی و انســانی کافی اســت. اما مهمترین 
چالش، نبود شــناخت کافی از ویژگیهــا، مزایا و کارکردهای 
عملی زبان گزارشــگری تجاری توســعه پذیر و نبود تسلط، 
مهــارت و قابلیتهای فنی الزم اســت که مقاومــت در برابر 
پیاده سازی آن را به وجود می آورد. در واقع، نبود آگاهی کافی 
و نبود زیرساختهای فنی و فناوری در کنار نبود الزام نهادهای 
قانون گــذار و مراجع نظارتــی درخصــوص به کارگیری آن، 
اجرای موفق پروژه زبان گزارشــگری تجاری توسعه پذیر را 
چالش برانگیز، می کند. بنابراین به نظر می رسد الزام شرکتها، 
از طریــق وضــع قوانین و مقــررات بایــد بیش ازپیش مورد 
توجه قرار گیرد. پروژه به کارگیری زبان گزارشــگری تجاری 
توســعه پذیر در ایران و بهره مندی از قابلیتهــا و تواناییهای 
بسیار آن، نیازمند حمایت از طرف مراجع قانونی و نظارتی و 
وجود و حضور یک مرجع متولی در باالترین سطح و در راس 
امور اســت؛ همچون وزارت اقتصاد، کــه اجرای پروژه ملی 
به کارگیری زبان گزارشــگری تجاری توسعه پذیر را هدایت و 

نظارت کند.

امیدواریم با کمک شما و دیگر کارشناسانی که با فناوری 
مالی  گزارشگری  توسعه  دارند،  آشنایی  ایکس بی آرال 

الکترونیک در کشور سرعت بیشتری بگیرد.

نبود دانش و شناخت کافی 

از زبان گزارشگری تجاری 

توسعه پذیر 

در ایران 

انگیزه پذیرش آن را 

کاهش می دهد 


