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ایکس بی آرال؛ ایکس بی آرال؛ 

یکپارچه سازی یکپارچه سازی 

گزارشهایگزارشهای

 مالی مالی
میثم قاسمیمیثم قاسمی

رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد ورئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و

 گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

به شما خوش آمد می گوئیم و از همکاری پیوسته شما با رسانه های حسابداری و مشارکت در اطالع رسانی 
ارتباط  در  به ویژه  و  اطالع رسانی  بهبود  و  توسعه  برای  شما  گسترده  تالشهای  سپاسگزاریم.  بسیار 
با فناوری ایکس بی آرال چشمگیر بوده است. به این پرسش مقدماتی پاسخ دهید که ایکس بی آرال 

چیست و چرا مطرح است و چه ویژگیهایی دارد.

قاسمی
داده های اینترنتی و جریانهای اطالعاتی فاقد معانی یکسان جهانی هستند. بر این اساس، این اطالعات به راحتی 
استانداردسازی  جهت  در  و  منظور  بدین  نیستند.  استفاده کنندگان  توسط  ترجمه  و  تجزیه وتحلیل  قابل فهم، 
داده ها، زبان ایکس ام ال (XML) طراحی گردیده است. از ایکس ام ال به عنوان یک انقالب در انتقال داده ها 
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این  می شود.  یاد  اینترنت  در  اطالعات  شناسایی  همچنین  و 
زبان توسط بیشتر شرکتهای تولیدکننده پشتیبانی شده و دارای 
فراوانی در حوزه های علوم، هنر و تجارت است.  کاربردهای 
خانواده  اعضای  از  یکی  به عنوان   (XBRL) ایکس بی آرال 
ایکس ام ال، تبدیل به ابزاری جهت مبادله استاندارد اطالعات 
اینترنت  دنیای  در  تجاری  موسسه های  بین  تجاری  و  مالی 

گردیده است.
زبان گزارشگری تجاری گســترش پذیر یا ایکس بی آرال در 
واقع فرایندی است که از طریق آن هر بخش از اطالعات مالی 
که واحد تجاری در صدد مبادله آن باشــد، کد و برچسب گذاری 
می گردد. این کدگذاری با اســتفاده از واژه نامه های اســتاندارد 
صورت می گیرد. عالوه بر اطالعات کّمی، اطالعات غیرکّمی 
)اطالعات توصیفی( نیز می توانند دارای برچســب شــوند. در 
حال حاضــر، واژه نامه های متعددی، بــرای نیازهای خاص، 
مانند صورتهای مالی اساسی، گزارشهای حسابداری مدیریت، 
دفاتــر کل، اظهارنامه مالیاتی، گزارشــهای خاص شــرکتهای 
بورســی و برنامه های حسابرســی وجود دارد. استانداردسازی 
اطالعــات باعث انتقــال مفاهیــم و معانی دقیــق اطالعات 
مبادله شــده بــه اســتفاده کنندگان از آن اطالعات می شــود. 
به اختصار می توان گفت استفاده از ایکس بی آرال دارای مزیتها 

و منافع زیادی است؛ ازجمله:
الف( افزایش کارایی و اثربخشی فرایند گزارشگری، 

و  قالب بندی  نوع  از  صرفنظر  داده ها  در  جستجو  امکان  ب( 
تکنولوژی به کار رفته برای گرداوری داده ها، 

ج( دسترسی سریع و مطمئن به داده ها، و 
صورتهای  ازجمله  الکترونیکی  مدارک  به  آنی  دسترسی  د( 

مالی. 
قطعا استفاده از ایکس بی آرال باعث دسترسی و استفاده بهتر 

از داده ها و اطالعات برای استفاده کنندگان می گردد. 
بررســی روند تغییرات و تحولهــای صورت گرفته در زمینه 
اســتفاده از ایکس بــی آرال نشــان می دهــد که ایــن موضوع 
پدیده ای فراتر از »وســیله مبادله اطالعات تجاری« است و از 
آن به عنوان زبان آینده گزارشــگری مالی یاد می شود. امروزه 
ایکس بی آرال در بسیاری از کشورها پیاده سازی شده و هرساله 
بر تعداد کشــورهایی که از آن برای گزارشــگری مالی استفاده 

می کنند، افزوده می شــود. برای مثال کشورهای چین، ژاپن و 
کره جنوبی از اولین کشــورهایی هستند که از ایکس بی آرال در 
بورسهای خود برای گزارشگری مالی استفاده کرده اند. سازمان 
بورس و اوراق بهادار امریکا اســتفاده از ایکس بی آرال را برای 
تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بازارهای سهام، از اوایل سال 

2009 اجباری کرده است. 

سازمان بورس و دیگر مراجع نظارتی چگونه می توانند 
از این فناوری بهره جویی کنند؟ چه فرایندی را باید طی 

کنند و چه کارهایی را باید انجام دهند؟

قاسمی
امروزه، همه افراد اتفاق نظر دارند که ورود اطالعات به روش 
دستی )حتی از یک سیستم به سیستم دیگر(، پرهزینه، کند، 
غیردقیق و درنتیجه ناگزیر از خطاهای انسانی است. کارکردن 
لحاظ  از  چه  و  ورود  لحاظ  از  چه  دستی  روش  با  اطالعات  با 
نظارتی  آن که سیستم  است. ضمن  منسوخ شده  آنها  بررسی 
که از مزیت بستر استانداردشده بهره می گیرد، بهترین یاری گر 
کالن  استراتژی  در  که  آن چه  می باشد.  ناظر  نهادهای  برای 
استراتژی  سند  تدوین  به خصوص  و  مالی  بسترهای  توسعه 
نرم افزاری  استانداردسازی  عنوان  با  سرمایه  بازار  توسعه 
بسترهای مالی مطرح می شود، قدم اول در جهت هموارسازی 
این مهم مورد  و  اجرایی شدن مسیر رشد و توسعه می باشد  و 

توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار گرفته است.
نهادهــای ناظــر در کشــور، فراینــد نظــارت را از طریــق 
گزارشــهای خاص دریافتی از شــرکتهای تحت نظارت انجام 
می دهند و متاســفانه با وجود این که بسیاری از گزارشها 
با یکدیگر همپوشــانی دارد اما رویکرد یکپارچه سازی و 
استانداردساختن گزارشــها دیده نمی شود. شاید یکی از 
دالیــل آن، بی تفاوتی به تحمیل هزینه های اخذ گزارشــها از 

اشخاص تحت نظارت است. 
با فرض این که میل به استانداردسازی و یکپارچه سازی 
در نهادهــای ناظــر در جهت کاهــش هزینه های تولید 
انواع و اقســام گزارشها وجود داشــته باشد، با توجه به 
تخصصی بــودن تولیــد واژه نامــه، نهادهای ناظر کشــور باید 
مســئولیت تهیه و تصویب واژه نامه های الزم جهت کدگذاری 
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صورتهای مالی بر اســاس اســتانداردهای ملی حســابداری و 

همچنین واژه نامه های دیگر برای تهیه ســایر گزارشها از قبیل 
گزارشــهای مدیریتی، اظهارنامه های مالیاتی و سایر الزامات 
گزارشــگری را بر عهده گیرند. در اجرای این موضوع می توان 
از واژه نامه های متعددی که تاکنون توســط کشورهای مختلف 
)برای مثال بر اســاس اســتانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی( منتشــر شده است، استفاده کرد و پس از تدوین آن باید 
نهادی مســئولیت به روزرسانی واژه نامه ها را عهده دار شود چرا 
کــه این موضوع یک فرایند دایمی و مســتمر بوده و با هرگونه 
تغییر در استانداردهای حسابداری، الزم است که واژه نامه های 

تدوین یافته تعدیل و به روز شوند.
در مرحله بعد از آنجا که الزامات گزارشــگری مالی در صنایع 
مختلف با هم متفاوت است و هر صنعت دارای الزامهای خاص 
گزارشگری خود می باشد، باید تدوین واژه نامه ها برای صنایع 
)برای مثال صنعت بانکداری، بیمه، هوانوردی، کشــاورزی( 
انجام شــود. در نهایت، نیاز به تدوین واژه نامه هایی است که 
بتواند انتظارات گزارشــگری اقالم خاص در ســطح شرکتها و 
همچنین افشای اختیاری برخی اطالعات در سطح شرکتها را 

پوشش دهد.
هــر چند کــه اصــوال یکــی از ویژگیهای ایکس بــی آرال، 
گســترش پذیربودن آن است که به شــرکتها اجازه می دهد تا با 
بررســی قواعد حاکم بر آن، عناصر موردنظــر و نیاز خود را در 
قالــب واژه نامه های موجود تدوین کنند اما در برخی کشــورها 

در جهت حفظ قابلیت مقایســه صورتهای مالی، اجازه تعدیل 
واژه نامه های تدوین شده برای صنایع را به شرکتها نمی دهند، 
به عبارت دیگر، در این کشــورها، واژه نامه ها فقط در 2 سطح 
ملی و صنعت تدوین می گردند. بــا توجه به رویکرد نهادهای 
ناظر در شــیوه مطالبه گزارش از شــرکتها، به نظر می رسد این 

رویکرد در کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

مالی  گزارشگری  فرایند  بر  ایکس بی آرال  فناوری  آیا 
تاثیر دارد؟ آیا فرایند گزارشگری مالی در اثر استفاده از 

ایکس بی آرال نیازمند تغییر و تحول است؟

قاسمی
ایکس بی آرال را می توان به عنوان یک سیستم کدمیله ای برای 
تا  صورتهای مالی در نظر گرفت که به شرکتها اجازه می دهد 
از برچسبهای متداول ملی یا بین المللی )طبق واژ ه نامه( برای 
شرکت  یک  در  که  خاص  گزارشگری  مفاهیم  مشخص کردن 
امکان  فناوری،  این  از  استفاده  با  کنند.  استفاده  دارد،  وجود 
مبادله بالدرنگ و دقیق اطالعاتی که بدین ترتیب کدگذاری 
استفاده  این  همچنین  دارد.  وجود  سیستمها  بین  می شوند 
مالی  گزارشگری  شفافیت  و  کارایی  درستی،  دقت،  می تواند 
استانداردهای  و  چارچوب  ایکس بی آرال  در  دهد.  افزایش  را 
مربوط به گزارشگری در نرم افزارهای مربوط طراحی می شود تا 
اطالعات مربوط به واحد تجاری برای گزارشگری الکترونیکی 
با  می تواند  نرم افزار  طریق  این  از  و  شود  عرضه  و  پردازش 
سرعت باالیی داده های تجاری را ارزیابی، تبدیل، جستجو، 
و  درون سازمانی  بخشهای  برای  و  تجزیه وتحلیل  و  خالصه، 

استفاده کنندگان مختلف گزارش کند. 
ایکس بی آرال پردازش اطالعات را آسان می کند، اطالعات 
تجاری را با ســرعت بیشتری در اختیار اســتفاده کنندگان قرار 
می دهــد، با کاهــش زمان تهیــه اطالعات این امــکان را به 
تحلیل گــران مالــی می دهد که وقت بیشــتری را بــه تحلیل 
اطالعــات )و نــه گــرداوری آن( اختصاص دهند، ســرعت 
جســتجوی اطالعات را باال می برد، و مهم تــر از همه عالوه 
بر کاهش زمان و هزینه، شــفافیت مراحل تبدیل اطالعات و 

گزارشگری مالی را باال می برد. 
به طور خالصه می توان مزایای اســتفاده از ایکس بی آرال را 

ایکس بی آرال 

در تسریع ارائه 

گزارشهای درون سازمانی 

تلفیق صورتهای مالی و 

گزارشگری قسمتها و بخشها 

می تواند مورد استفاده قرار گیرد
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به شرح زیر عنوان کرد:
• بهبود قابلیت اتکا و دقت در داده های مالی،

به جای  تصمیم گیری  و  پیش بینی  تجزیه وتحلیل،  بر  تمرکز   •
تمرکز بر گرداوری، تکمیل و آماده سازی داده ها،

• تصمیم گیریهای سریع و اثربخش،
• بهبود تعامل با سهامداران از طریق ارائه شفاف تر و کاربرپسند 

اطالعات،
• تسهیل فرایند و کاهش هزینه گزارشگری به مقامات ناظر و 

قانونی همچون مالیات،
• کاهش چشم گیر هزینه ها به واسطه انجام خودکار امور،

• افزایش کارایی و اثربخشی در گرداوری داده ها و فرایندهای 
مربوط به صورت جامع و قابل اتکا،

به  داده ها  مختلف  اقسام  ارائه  در  رقابتی  ارزش  افزایش   •
موسسه ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی،

• افزایش شفافیت، یکنواختی و نظم گزارشهای مالی شرکتها،
• فراهم کردن سریعتر و قابل اتکاتر برای ارزیابی عملکرد مالی 

شرکت،
• قابلیت مقایسه گزارشهای مالی با زبانهای مختلف و بی نیازی 

به ترجمه گزارشهای مالی در شرکتهای چند ملیتی.

گزارشگری  که  محیطی  در  حسابرسان  و  حسابداران 
از فناوری ایکس بی آرال انجام می شود  با استفاده  مالی 
محیط  در  دیگر،  به عبارت  می کنند؟  پیدا  نقشی  چه 
به وسیله  خدماتی  چه  الکترونیک  مالی  گزارشگری 

حسابداران و حسابرسان عرضه می شود؟ 

قاسمی
به طور  یا  و  ایکس بی آرال  توسعه  با  شد  گفته  که  همان طور 
عام استانداردکردن فرایند نقل وانتقال اطالعات، سیستمهای 
بررسی اطالعات شرکتها با دریافت پرونده الکترونیکی گزارش 
مبتنی بر استاندارد می توانند آنها را به سرعت و به سادگی پردازش 
کنند و به علت نبود دخالت انسان در تبادل اطالعات، خطای 
شبکه های  برخی  هم اکنون  می شود.  حذف  اطالعات  ورود 
با استفاده از استانداردسازی داده ها، اطالعات بورسها  خبری 
را لحظه به لحظه در اختیار بینندگان می گذارند. در این فرایند 
برای  استفاده  مورد  برچسب  نوع  که  ندارند  نیازی  حسابداران 

خودکار  به صورت  این کار  بسپارند،  به خاطر  را  مختلف  اقالم 
در  که  کاری  تنها  می گیرد.  انجام  مرتبط  نرم افزارهای  توسط 
شرکت باید انجام شود انتخاب استاندارد ایکس بی آرال هنگام 
اطالعات  استانداردسازی  آن  پی  در  و  است  اطالعات  ورود 
به صورت خودکار توسط نرم افزار هنگام فراهم سازی اطالعات 
اطالعات  نهایی،  گزارش  نمایش  برای  می گیرد.  صورت 
 ،(PDF) پی دی اف  قالبهای  در  دلخواه  نمایش  با  آماده شده 
دیگری،  قالب  هر  یا  و   (Excel) اکسل  و   ،(Word) ورد 
این  می دهد.  تهیه کنندگان  به  را  گسترده تری  بررسی  امکان 
اطالعات  تولید  یکبار  با  تنها  می شود  باعث  انعطاف  قابلیت 
گزارشها  شرکتها،  مدیران  یا  حسابداری  نرم افزارهای  توسط 
داشته  را  دلخواهی  قالب  هر  در  نمایش  قابلیت  اطالعیه ها  و 
باشند که این تبدیالت بدون انجام هیچ عملی توسط انسان و 
کامال خودکار می باشد و جستجوی اطالعات به صورت زنده و 
برقراری امکان مقایسه با اطالعات قبلی را فراهم می کند. این 
به معنی صرفه جویی در هزینه، وقت و باالبردن کیفیت و دقت 

و سرعت تهیه گزارشها است.
پر واضح اســت، هرگاه حسابداران مدیریت، اطالعات را از 
سیستمهای مالی موجود انتخاب کنند و به کاربرگهای دیگری 
انتقال دهند تا گزارشهای قابل استفاده ای را ارائه دهند، احتمال 
بی دقتی و ناکارایی وجود دارد. در این خصوص ایکس بی آرال 
می تواند کمک خوبی باشــد و از این طریق فرصتی را در اختیار 
حســابداران مدیریت می گذارد تا زمان بیشــتری را با ریسک 
اشــتباه کمتر، بر روی  تحلیل داده های اساسی صرف کنند. در 
خصوص تاثیر ایکس بی آرال بر حسابرســان نیز می توان گفت 
که این فناوری موجب می شود تا اطالعات به موقع تر، دقیق تر 
و کاملتــر برای تجزیه وتحلیل اثربخش تر اطالعات )به ویژه در 
موارد خالف قاعده و غیرعــادی( در اختیار قرار گیرد و امکان 
بررســیهای کاراتر با افزایش تعداد و تنــاوب ارزیابیها را فراهم 
می کند. به طور کلی امکان حسابرســی برخط به مراتب بیشتر 
از گذشــته با استفاده از این تکنولوژی می تواند مورد توجه قرار 

گیرد.

به نظر می رسد توسعه گزارشگری الکترونیک گزارشگری 
و  حسابداران  کرد.  خواهد  متحول  آینده  در  را  مالی 
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حسابرسان چگونه باید خود را برای آینده آماده کنند؟

قاسمی
ایکس بی آرال برای مدیریت و حسابرسان شرکتها، این کارایی 
مدت  در  بیشتری  تجاری  داده های  به  که  می اورد  به وجود  را 
می شود  باعث  امر  این  باشند.  داشته  دسترسی  کمتری  زمان 
تا تجزیه وتحلیل اطالعات تجاری آسان تر شود که در نهایت 
امکان  این  زیرا  انجامید.  کارایی حسابرسی خواهد  به افزایش 
برای  را  بیشتری  زمان  تا  می آید  به وجود  حسابرسان  برای 
مورد  را  داده ها  موثرتری  به طور  و  کنند  تجزیه وتحلیل صرف 

ارزیابی قرار دهند. 
البته باید توجه داشــت که تغییرات فرایند گزارشگری مالی 
نیازمند ایجاد رویه های جدید برای اجرای عملیات حسابرسی 
اســت. اگر چه هدف اصلی حسابرســی مالی و استانداردهای 
حسابرســی تغییر نمی کند، اما اســناد و مدارك و گزارشــهای 
الکترونیکی کــه تحت حســابداری همزمان تهیه می شــود، 
نقش حسابرسان مســتقل در فرایند گزارشگری مالی، ازجمله 
خطر حسابرســی و ماهیت تهدیدها را تغییــر می دهد. به نظر 
می رسد اســتفاده روزافزون از تجارت الکترونیکی و گسترش 
آن در جهان، حسابرسان را وادار می کند که از فنون حسابرسی 

همزمان و خودکار استفاده کنند. 

شرکتها  تشویق  برای  را  برنامه ای  چه  بورس  سازمان 
به منظور به کارگیری ایکس بی آرال دارد؟

قاسمی
تا سیستم  کرده  بهادار همواره تالش  اوراق  و  بورس  سازمان 
گزارشگری  با  و  یکپارچه  به صورت  شرکتها  مالی  گزارشگری 
تا حد معقول استاندارد و قابل مقایسه در بازار سرمایه فراهم 
باشد. این در حالی است که در حال حاضر با استفاده از شبکه 
جهانی اینترنت و تکنولوژیهایی نظیر ایکس بی آرال، سازمانها 
روشهایی کاراتر، موثرتر و بهتر برای حل این گونه مسایل در 
شرکت  یک  شما  که  نیست  الزم  دیگر  واقع  در  دارند.  اختیار 
اطالعات  یکپارچه سازی  از  بتوانید  تا  باشید  ملیتی  بزرگ چند 
استفاده کنید. به  طوری  که اظهار می شود دیگر برای گرداوری 
داده ها برای اتخاذ یک تصمیم، )که زمانی حدود دو تا سه ماه 
امر  این  از یک هفته، زمان الزم است.  زمان می برد(، کمتر 

کمک شایانی به تصمیم گیریهای به موقع در سازمان می کند.
شــاخصهای جغرافیایــی و تجــاری هر منطقه و اســتفاده 
از سیســتمهای متفــاوت منجربه حجم وســیعی از اطالعات 
می گــردد کــه بــرای تصمیم گیریهــای جهانــی و منطقه ای 
تعدیالتــی الزم اســت. از طرفی اطالعات در حجم وســیعی 
در پایگاه داده های شــرکت و یا نهاد مرتبط آن اندوخته شــده 
اســت. در واقع همــان اطالعاتی که مورد نیــاز مدیران برای 
تصمیم گیری است در مخزنهایی غیرقابل دسترس می باشد و 
یا به سختی در دسترس است. در حالی که برای مدیران، زمان 
بســیار نقش حیاتی و مهمی دارد و دسترســی به این مخازن 
بسیار زمان بر و غیرقابل انعطاف است. استاندارد کردن داده ها 
و منابع و اســتفاده از کلمات مشترک منجر به استفاده بهینه از 
اطالعات می شــود و این کاری است که در واقع ایکس بی آرال 
انجام می دهــد. با توجه بــه منافع به کارگیری ایــن فناوری، 
ســازمان بورس پروژه ایکس بی آرال را در دستور کار قرار داده 
و در این خصوص ســمینارها و مطالب زیادی منتشر و همواره 
با تشــریح این فناوری و مزایای اســتفاده از آن برای آشنایی 

شرکتها، تالش کرده است. 
باید اشاره کنم که ســازمان بورس و اوراق بهادار همزمان با 
تصمیم خود مبنی بر پیاده سازی سامانه کدال، انجام مطالعات 
در خصوص امکان سنجی پیاده ســازی ایکس بی آرال را نیز از 
اواخر ســال 1385 در دستور خود قرار داد و مطالعات زیادی در 
این زمینه انجام شــد و از سال 1387 جزو برنامه های سازمان 
بورس قرار گرفت و اقدام انجام شــده در این خصوص به شرح 

ذیل است:
تجاری  گزارشگری  زبان  به کارگیری  و  شناخت  گزارش   -1

گسترش پذیر )اردیبهشت 1386(،
گزارشگری  تجاری  زبان   پیاده سازی  و  اجرا  نحوه  بررسی   -2

 گسترش پذیر )اردیبهشت 1387(،
3- فراهم  آوردن مقدمات الزم جهت به کارگیری ایکس بی آرال 

)آذر 1387(،
4- تهیه و تدوین دانشنامه اولیه و ارائه به شرکت مجری جهت 

پیاده سازی.
در این مرحله با بررسی صورتهای مالی شرکتهای تولیدی، 
اســتانداردهای حسابداری ملی و ســایر اطالعات درخواستی 
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جهت افشــا، یک دانشنامه که کلیه موارد مســتلزم افشا را در 
صورتهای مالی اساســی در بر داشته باشــد، تهیه شد. فرایند 

ایجاد دانشنامه را می توان به شرح زیر مختصر کرد: 
1- گرداوری اطالعات و اقالم در خصوص شرکتهای تولیدی،
2- طراحی اولیه دانشنامه مبتنی بر دانشنامه تهیه شده بر اساس 
بابت  آن  تعدیل  و  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 

مقررات و استانداردهای ملی حسابداری،
3- طرح و تصویب اقالم صورتهای مالی و نحوه ارائه آن ها )در 
رابطه با دانشنامه تهیه شده(، در کمیته استانداردها و آموزش 

سازمان بورس. 
مدل داده و دانشنامه شــرکتهای تولیدی و خدماتی )اصلی 
و تلفیقی( در ســال 90 ارائه شــد و از همان ســال، ســاخت 
پرونده الکترونیکی ایکس بی آرال صورتهای مالی این صنعت 
با اســتفاده از اطالعات مندرج در ســامانه کدال شروع شد. اما 
علی رغم ســاخت مدل داده ای صنایع بانــک، بیمه، لیزینگ 
و ســرمایه گذاری )که تدوین و پیاده ســازی دانشنامه بر اساس 
اســتانداردهای حســابداری ایران صورت گرفت(، با توجه به 
این که به کارگیری اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان در دستور کار قرار گرفت 
ایــن پروژه به حالــت تعلیق درآمد و ظاهــرا علی رغم کارهای 

انجام شده، فعال در دستور کار سازمان قرار ندارد.
به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می تواند 
به دالیل زیر به تســریع در موضوع عملیاتی ســاختن استفاده از 

ایکس بی آرال در ایران و پرهیز از دوباره کاری کمک کند: 
تهیه  به  اقدام  قبال  ایکس بی آرال  بین المللی   سازمان   -1
دانشنامه بر اساس استانداردهای بین المللی کرده است و این 
استانداردها  این  در  تغییرات  برای  مرتب  به صورت  واژه نامه 
به روز می  گردد. از آن جا که این واژه نامه بدون حق تالیف بوده، 
لذا می توان از آن به آسانی در ایران استفاده کرد. این موضوع 
پروژه  برای  را  زیادی  مالی  و  زمانی  صرفه جویی  می تواند 

ایکس بی آرال به دنبال داشته باشد. 
ایکس بی آرال  ساختن  عملیاتی  برای  که  نرم افزارهایی   -2
استانداردهای  براساس  عمدتا  گردیده اند،  تدوین  دنیا  در 
بین المللی گزارشگری مالی نوشته شده اند. در صورت پذیرش 
می توان  ایران  در  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 
از این نرم افزارها استفاده کرد و بدین ترتیب هزینه های مالی 
از  و زمانی مورد نیاز برای تدوین نرم  افزار الزم برای استفاده 

ایکس بی آرال در ایران کاهش خواهد یافت. 
ایکس بی آرال  پروژه  3- می   توان  از تجربه کشورهای  دیگرکه 
مالی  گزارشگری  استانداردهای  بین المللی   اساس  بر  آن ها 
است، استفاده کرد و همچنین با توجه به ترجمه استانداردهای 
و  حسابرسی  سازمان  توسط  مالی  گزارشگری  بین المللی 
گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  بنیاد  توسط  آن  پذیرش 
زبانهای  به  مالی  صورتهای  عناصر  ترجمه  به  نیاز  مالی، 

مختلف لزومی ندارد.

گزارشگری  و  ایکس بی آرال  برای  که  مزایا  همه  این  با 
به چالشهای  الکترونیک تعریف می کنید، بدنیست  مالی 

آن هم اشاره کنید؟

قاسمی
سیستمها  یکپارچه سازی  تا  است  نیاز  شد  گفته  که  همان گونه 
گذشته  در  کلیه سیستمها  که  نیست  معنا  بدین  و  گیرد  صورت 
که  خاص  تجاری  سیستمهای  نبوده اند.  متصل  به یکدیگر 
می بایست با یکدیگر در ارتباط باشند در گذشته نیز وجود داشته 
و بدون درنظر گرفتن مخارج آن با یکدیگر ارتباط نیز داشته اند، 

سازمان بورس 

پروژه ایکس بی آرال را 

در دستور کار قرار داده و 

در این خصوص 

سمینارها و 

مطالب زیادی 

منتشر کرده است 
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صرفه جویی  موجب  یا  و  بوده  حیاتی  بسیار  آن  منافع  که  چرا 
بلیتهای  فروش  سیستم  مثال  برای  می شده اند.  هزینه ها  در 
هواپیمایی یکپارچه هستند که اجازه می دهد از یک محل برای 
هر بخش از سفر خود و با خطوط هوایی مختلف برای خود بلیت 
تهیه کنید. امروزه با ایکس بی آرال و دیگر ابزار مشابه، هزینه 
از میان برداشتن این فضاهای خالی بسیار کاهش یافته است 
و معادله هزینه منفعت به سمت منفعت سوق داده شده است، 
به این معنا که این شکافها با منفعت بیشتری با یکدیگر ارتباط 
پیدا می کنند. واحد های تجاری هوشمند از این فرصتها استفاده 
می کنند تا در فضای رقابتی همواره بهترین باشند، چرا که در 
به موقع  در تصمیم گیریهای  بازارهای جهانی هر لحظه غفلت 

موجب خسران جدی و یا کاهش در کسب منافع خواهد بود.
امــروزه در بســیاری از ســمینارهای بین المللــی مرتبــط با 
ایکس بــی آرال و اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، 
شــرکتهای نرم افــزاری حضور چشــمگیری دارند و به تشــریح 
قابلیتهــای خــود می پردازنــد. ســرعت گســترش به کارگیری 
ایکس بی آرال در کشــورها و شــرکتها، شــرکتهای نرم افزاری را 
به گســترش فعالیتهــای خود به خصــوص در افزایش ویژگیهای 
تجزیه وتحلیــل و آنالیــز داده هــای گرداوری شــده ترغیب کرد، 
به گونه ای که تقریبا تمام شرکتهای نرم افزاری، توانایی ارائه انواع 
و اقســام گزارشها و نمودارها را )عالوه بر کاربرپسند بودن( دارند. 

لــذا آن چه بیشترین چالش را ایجاد می کند فهم و آموزش این 
فرایند و نبود شــرکت نرم افزاری مناســب است که با هزینه 
مناســبی بتوان آن را راه اندازی کرد و الزم است شرکتهای نرم 
افزاری کشــور خود را با شــرایط جدید وفق دهنــد و نیازهای واحد 
گزارشگر را تامین کنند که البته به نظر می رسد غفلت در این موضوع 

موجبات ازدست رفتن بازار برای این شرکتها را فراهم خواهد کرد.

راه اندازی  برای  بورس  سازمان  تجربه  از  بعد 
مرجعی  چه  اکنون  شما  به نظر  ایران،  در  ایکس بی آرال 
ایکس بی آرال  فناوری  از  استفاده  مقررات  بر  ناظر  باید 

باشد؟ مرجع متولی چه وظایفی را باید انجام دهد؟

قاسمی
اول از همه باید، توافق همگانی حداقل در بین نهادهای 
جهت  در  تکنولوژی  این  از  که  باشد  داشته  وجود  ناظر 
دریافت سریع و کم هزینه اطالعات از شرکتها اقدام کرد. 
با تغییر رویکرد، هم نهادهای ناظر به گزارشهای مورد نیاز خود 
دست خواهند یافت و هم بار کاری شرکتها به منظور ساخت انواع 
چنان چه  پایین خواهد آمد.  ناظر  و اقسام گزارشها به نهادهای 
این توافق حاصل شود آن گاه می توان کمیته ای متشکل از 
مرکزی،  بیمه  مرکزی،  بانک  مثال،  )برای  ناظر  نهادهای 
بهادار(  اوراق  و  بورس  سازمان  و  مالیاتی  امور  سازمان 
تشکیل داد تا سیاست گذاری در این امر صورت گیرد. در 
ادامه یکی از این نهادها، باید مسئولیت به روزرسانی واژه نامه ها 
را عهده دار شود چرا که این موضوع یک فرایند دایمی و مستمر 
بوده و با هرگونه تغییر در استانداردهای گزارشگری، الزم است 

که واژه نامه های تدوین یافته تعدیل و به روز شوند.
عالوه بــر ایــن، امیــدوارم منافــع و مزایــای اســتفاده از 
ایکس بی آرال، جدا از الزامهای نهادهای ناظر، مشوق شرکتها 
باشــد و از آن بهره منــد گردند. زیرا ایکس بی آرال در تســریع 
ارائه گزارشــهای درون ســازمانی، تلفیق صورتهــای مالی، و 
گزارشگری قسمتها و بخشها می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

که  آن  امید  به  سپاسگزاریم.  شما  جامع  پاسخهای  از 
الکترونیک در  تالشهای شما در زمینه گزارشگری مالی 

سازمان بورس به موفقیت کامل بیانجامد. 

می توان کمیته ای 

متشکل از نهادهای ناظر 

تشکیل داد تا 

سیاست گذاری در 

ایکس بی آرال 

صورت گیرد


