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حس��ابداری همیش��ه در معرض این اتهام بوده اس��ت که در شیوه های گزارشدهی 
خ��ود بدون اندک نگاهی به تحوالت جهان، از هر ن��وع آن، روش های یکنواخت و 
تغییرناپذیری را دنبال کرده است و حسابداران برای درک این روش ها کافی است 
یک کتاب آموزش��ی مربوط به س��ی، چهل یا حتی پنجاه س��ال پیش را بخوانند تا 
بفهمن��د در گ��زارش وقایع مالی چه بای��د کرد؟ از دیدگاه منتقدان، حس��ابداران با 
دو دس��تاویز رعای��ت یکنواختی، حتی با آنچه ده ها س��ال قبل گزارش ش��ده، و یا 
وحدت رویه بین ش��رکت ها، خیال خود را از توجه به همه تحوالت جهانی راحت 
کرده ان��د. ام��ا بر خاف این ادع��ا باید گفت هیچ قلمرویی از دان��ش و فناوری مثل 
حس��ابداری ب��ه فناوری ه��ای نو توجه نک��رده و هیج کس ب��ه اندازه حس��ابداران از 
ره آورده��ای انقابی ترین عرصه فناوری یعنی فن��اوری اطاعات و ارتباطات بهره 
نبرده است. این فناوری پیشتاز نه تنها بر شیوه های پردازش که بر نحوه تعامات 
روزم��ره حس��ابداران ب��ا محیط خ��ود و چگونگی گزارش��دهی مالی ه��م تأثیرگذار 
بوده اس��ت. یک��ی از جدیدتری��ن تحوالت این عرص��ه ظهور پدی��ده ای به نام زبان 
توس��عه پذیر گزارش��گری کس��ب وکار یا ایکسبیآرال1 (XBRL) بوده اس��ت. در 
میان دانش��گاهیان رش��ته حس��ابداری، دکتر محمدعربمازاریزدی، دانش��یار 
دانشگاه ش��هید بهشتی در زمره اولین دانشورانی اس��ت که در این زمینه مطالبی 
را در مقاله ها و سخنرانی های خود مطرح ساخته است. در گفتگویی کوتاه با وی، 
به برخی از مس��ائل و دغدغه هایی که درباره این پدیده جدید در میان حسابداران 

کشورمان وجود دارد، پرداخته ایم.

استفاده از زبان

 توسعه پذیر گزارشگری کسب وکار

 در

 گزارشگری مالی:

یک جهش واقعی

گفتگو
 با

دکتر محمد عرب مازار یزدی

يزدي  عرب مازار  محمد  دکتر  آقای 
دانشيار حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي 
در  دهه  دو  از  بيش  تجربه اي  داراي  و 
زمينه  در  حرفه اي  کار  و  آموزش  قلمرو 
فناوري اطالعات و سيستم هاي اطالعاتي 

حسابداري است. 
در  متعددي  مقاله های  ایشان  از 
در  همچنين  و  حسابداري  دانش  قلمرو 
در  سيستم ها  و  اطالعات  فناوري  زمينه 
فصلنامه هاي علمي- پژوهشي حسابداري 
مجله های  همچنين  و  حسابرسي  و 
حسابدار و حسابرس به چاپ رسيده است. 
مقاله  ده ها  بر  عالوه  عرب مازار  دکتر 
چاپ  به  نيز  کتاب  عنوان   14 تاکنون 
و  داخلي  متعدد  رسانده و در سمينارهاي 
زمينه  دو  هر  در  سخنراني هایي  خارجي 

حسابداري و سيستمها داشته است.
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از ش�ما سپاس�گزاریم که دعوت مجله را پذیرفتید. ابتدا 
خوانن�دگان مجل�ه را با تحوالت گزارش�گری مالی آش�نا 
کنی�د. به نظر ش�ما گزارش�گری مالی در س�الهای اخیر با 
ک�دام تحوالت ج�دی روبه رو ب�وده و آیا می ت�وان ظهور 

ایکس بی آر ال را در زمره آنها دانست؟
دکتر عرب  مازار

پنج��اه س��ال اخی��ر را می ت��وان در زم��ره س��ال های طالی��ی 
حسابداری دانس��ت. توس��عه فناوری اطالعات و ارتباطات در 
طول نی��م قرن اخیر، ابتدا س��ازمانهای بزرگ و پ��س از آن  در 
س��ی س��ال اخیر همه س��ازمان ها را تحت تأثیر جدی خود قرار 
داده اس��ت. اگر ادعا کنیم که بیش��ترین اس��تفاده از این فناوری 
جدی��د در قلمرو حس��ابداری بوده و بیش��ترین حجم مقداری و 
ریالی خرید در این زمینه برای انجام بهتر امور مالی سازمان ها 
بوده، س��خن گزافه ای نیس��ت. خوب معلوم است که در چنین 
هنگامه پرتحولی چه بر شیوه های گزارشگری مالی نیز خواهد 
گذش��ت. بدون تردید حس��ابداران از اکثر ظرفیت های فناوری 
نوین اطالعات و ارتباطات در گزارشدهی مالی و البته در حوزه 
حسابداری مالی اس��تفاده کرده اند و آنچه با کمال تأسف تقریبًا 
مغفول مانده عرصه حس��ابداری مدیریت بوده است که آن هم 
بحث جداگان��ه ای را می طلبد. بنابراین، حس��ابداران می توانند 
با افتخار بگویند که بخش قابل مالحظه ای از اش��تیاق فناوران 
اطالعات و ارتباطات برای توسعه این فناوری ناشی از اشتیاق 
زایدالوصف حس��ابداران به اس��تفاده از ره آوردهای این فناوری 

بوده است.
پهن گس��تر  و  محل��ی  ش��بكه های  امكان��ات  از  اس��تفاده 
بی��ن صاحب��ان فراینده��ای مرتب��ط  ارتب��اط  جغرافیای��ی در 
ب��ا گزارش��دهی مال��ی در درون ی��ک س��ازمان، اس��تفاده از 
ظرفیت ه��ای ایجادش��ده برای ارتباط��ات با بانک ها و س��ایر 
س��ازمان ها و ش��رکت های ط��رف معامله س��ازمان و ش��رکت 
از راه دور و انتق��ال اطالع��ات مرتب��ط با عملی��ات مالی میان 
آنها، اس��تفاده از امكانات بی نظیر برای ارتباط با مش��تریان و 
تس��هیل ارتباط مالی با ایش��ان به کمک بانک ها، اس��تفاده از 
امكان��ات فوق العاده ب��ا ارزش فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
برای تس��هیل اطالع رسانی به س��هامداران و همه طرف های 

ذینف��ع از جمل��ه مواردی اس��ت که دنیای حس��ابداری مالی را 
متح��ول س��اخته، طوری ک��ه پاچیولی و حس��ابداران ونیزی 
هم عص��ر او حتی فكرش را هم نمی کردند. این همه عالوه بر 
هزاران اس��تفاده روزمره ای است که در داخل سازمان ها برای 
تس��هیل در پردازش رویدادهای مالی و به وسیله نرم افزارهای 
بس��یار مدرن کاربردی حسابداری از ظرفیت های این فناوری 

مدرن،  می ش��ود.
ام��ا در این میان آنچه ایكس بی آر ال با حس��ابداری کرده یا 
می توان��د بكند، مقوله ای متفاوت اس��ت. چون در فضایی که 
ای��ن فناوری تازه، البته در بس��تر موج��ود فناوری اطالعات و 
ارتباط��ات، پدی��د آورده و خواهد آورد، حس��ابداری چهره ای 
متفاوت از گذش��ته پی��دا خواهد کرد و حس��ابداران بخش های 
نهفته ت��ری از توانایی های خود را ک��ه متواضعانه بروز و ظهور 
نمی دادن��د در مع��رض دید همه اس��تفاده کنندگان محصوالت 
حس��ابداری مالی خواهند گذاشت. تصور من این است که قدر 
و منزلت حس��ابداری افزای��ش یافته و صف اس��تفاده کنندگان 
و متقاضی��ان اطالع��ات مال��ی را انبوه ت��ر، متنوع ت��ر، و البته 
مش��تاق تر خواهد ساخت. شاید تصور کنید که این گفته قدری 
اغراق آمی��ز اس��ت اما م��ن می توانم درس��تی آن را ثابت کنم؛ 

کاری که البته گذش��ت زمان هم خواهد کرد.

در فضایی که

این فناوری تازه 

پدید آورده و 

خواهد آورد 

حسابداری 

چهره ای متفاوت از 

گذشته 

پیدا خواهد کرد
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این زبان تازه واقعًا چه اثری بر گزارشگری مالی دارد؟
دکتر  عرب مازار

بهت��ر اس��ت قبل از آن ک��ه ببینیم چط��ور این آثار وس��یع که من 
در پاس��خ به پرس��ش قبلی ب��ه آن اش��اره کردم، می توانس��ته بر 
گزارش��گری مالی مؤثر باش��د، نگاهی به چگونگی پیدایش این 
زبان ت��ازه بیاندازیم. محی��ط اینترنت نمایش��گاهی از اطالعات 
مورد عرضه همه کس��انی است که در کنار این شاهراه اطالعاتی 
ویتری��ن یا دک��ه ای ب��رای خود دارن��د. طبع��ًا ش��رکت ها نیز اگر 
بخواهند می توانند با داشتن وبگاهی در این فضا همه اطالعاتی 
را که بخواهند به اش��تراک بگذارند در اختیار استفاده کنندگان قرار 
دهند. از جمله اطالعات موردعالقه طرف های ذینفع شرکت ها، 
ان��واع اطالعات مال��ی و از همه مهمتر صورتهای مالی اساس��ی 
اس��ت. آنچه در گذش��ته در فواص��ل زمانی تعیین ش��ده و به ویژه 
در زم��ان برگ��زاری مجام��ع ب��ا گزارش ه��ای کاغ��ذی در اختیار 
س��هامداران و طرف های ذینفع ق��رار می گرفت، در این اواخر در 
قالب فایلهای رایانه ای در فضای مجازی انتش��ار می یافت. این 
فایل ها عماًل تفاوتی با جزوات کاغذی قبلی نداشت و برای آنكه 
بت��وان محتویات آن را با ارقام س��الهای مختلف یا ش��رکت های 
دیگر مقایس��ه ک��رد باید ابتدا آنه��ا را خواند، س��پس در محیطی 

مثل صفحه گس��ترده مج��دداً همه آنها را تایپ ک��رد و بعد از آن، 
هرگونه محاس��به ای در مورد آن داده ها انجام داد. بنابراین، تنها 
تفاوتی که پدید می آید این اس��ت که در هر زمان می توان به این 
گزارش ها در فضای مجازی دسترس��ی داشت؛ فقط همین. این 
در حال��ی بود که در فضای مجازی ابرمتن هایی وجود داش��ت که 
از طریق ارتباطات داالنی میان داده ها امكان هرگونه جستجوی 
وس��یع را فراهم می آورد در حالی که در ارتباط با گزارشهای مالی 

منتشرشده در فضای وب چنین امكانی وجود نداشت.
در محیط اینترنت زبان توسعه پذیر نشانه گذاری یا ایکس ام ال 
(XML) ای��ن ام��كان را پدی��د آورده ب��ود که با برچس��ب گذاری 

داده ه��ا بتوان جس��تجوی آنچه در این فض��ای بین المللی وجود 
دارد را آس��ان ک��رد. از اواخ��ر ده��ه پایانی قرن گذش��ته میالدی 
بود که حس��ابداران نی��ز متوج��ه قابلیت های چنی��ن زبانی برای 
اطالع رس��انی مال��ی ش��دند. با ای��ده اولی��ه یكی از حس��ابداران 
رس��می امریكا بنام چارلز هافمن موضوع به کارگیری زبان های 
نش��انه گذاری در حس��ابداری مط��رح ش��د. ادامه ای��ن تحقیقات 
بود که منج��ر به پیدایش ایکس اف آر ام ال2 (XFRML)  ش��د 
که بعدها ن��ام ایكس بی آر ال به خود گرف��ت. این زبان همان طور 
که از نام آن پیداس��ت با الصاق برچس��ب هایی ب��ه داده ها آنها را 
نشان دار می کند. جس��تجوی اطالعات نشان دار در شاهراه های 
اینترنتی مثل یافتن افراد شناس��نامه دار یا آدرس دار در یک شهر 
بزرگ اس��ت. فقط تنه��ا مطلب مهمی که می ماند این اس��ت که 
این برچسب ها باید از استاندارد واحدی تبعیت کنند وگرنه قابلیت 
مقایس��ه ای خ��ود را از دس��ت خواهن��د داد. مثاًل »حس��اب های 
دریافتنی تجاری« اگر برچس��ب قلم خاصی از داده ها می شود در 
همه س��ال ها و برای همه ش��رکت ها باید معنای واحدی داش��ته 
باشد و به مصادیق واحدی اشاره کند. تنها در چنین حالتی است 
که می ش��ود داده ای با این برچس��ب را از اطالعات ش��رکت های 

مختلف پیدا و با هم مقایسه کرد.

حس�ابداران در ای�ن محیط تازه چه وظیف�ه ای دارند؟ آیا 
باید همه دانسته های قبلی خود را فراموش کنند؟

 دکتر عرب مازار
نمی دانم چرا چنین تصوری برای ش��ما حاصل ش��ده، اما در 
هر حال باید قدری آن را ش��فاف تر کنی��م. در انجام عملیات 

زبان ایکس ای آرال 

به کاربران اجازه می دهد که 

درباره میزان اعتمادی که 

به هریک از اقالم 

داده های دریافت شده 

می کنند 

قضاوت آگاهانه ای داشته باشند  
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حس��ابداری با هر نرم اف��زار کاربردی که ب��ه آن عادت دارید 
هم��ان کارهای س��ابق را انج��ام می دهید؛ یعن��ی نحوه ثبت 
یک خرید نس��یه هیچ تفاوتی با گذش��ته ن��دارد، یا ثبت های 
مرب��وط ب��ه پرداخ��ت حق��وق ماهان��ه کارکنان همان اس��ت 
ک��ه ب��ود. ام��ا برای ارائ��ه هرگون��ه گ��زارش مالی ح��اال باید 
قالب ه��ای ت��ازه ای از ارائه را مورد اس��تفاده ق��رار داد که در 
فض��ای این زب��ان تازه کارب��رد دارد. یعنی داده ه��ا حاال باید 
دارای برچس��ب های استاندارد ش��ده ای بش��وند که براس��اس 

رده بندی های استاندارد ش��ده واحد تهیه می ش��وند. 
در هر حال این، ش��كل یا قالبی تازه اس��ت که چند ویژگی 
مهم دارد و عماًل از همه ظرفیت های گزارش��گری تحت وب 
اس��تفاده می کند و به جای گزارش ه��ای مرده و ارقام بی روح 
از ارقام زنده و جاندار اس��تفاده می کند. حاال می توان از یک 
قل��م داده مثل حس��اب های دریافتنی تجاری ی��ا هزینه های 
متفرق��ه خواس��ت که اج��زای متش��كله استاندارد ش��ده اش را 
نش��ان دهد. درست مثل وقتی که روی یک متن جهانگردی 
مربوط به ش��هر یزد، روی عبارت هتل های سنتی که معمواًل 
آبی رنگ ش��ده را فشار دهید و حاال لیستی از همه هتل های 
زیبای س��نتی یزد به ش��ما نشان داده شود و ش��ما باز بتوانید 
روی اس��م ه��ر هتلی ک��ه بخواهید فش��ار دهی��د و اطالعات 
جزئی ت��ری از آن را ببینید. ما از ای��ن قبیل متن های داالنی 
در صورته��ای مالی اساس��ی نداش��تیم و باید برای مش��اهده 
ی��ک س��طح تفصیلی تر از داده ها به یادداش��ت های پیوس��ت 

مراجع��ه می کردی��م. 
خوب، حاال با این اوصاف آیا حسابداران مشكل تازه ای پیدا 
خواهند کرد؟ شاید تنها مشكل در تطبیق با الزامات این فضای 
تازه، آش��نا ش��دن با یک نوع رده بندی استاندارد ش��ده جدید و 
متحدالش��كل ب��رای تولید همه گزارش های مالی باش��د که آن 
هم منطقًا نمی تواند تفاوتی اساسی با آموخته های قبلی ایشان 
داش��ته یا از نظریه های حس��ابداری جدید و بدیعی تبعیت کند. 
پیش از این برخی از ویژگی های گزارش��دهی با این زبان جدید 
را در مقاله ای در ش��ماره 206 ماهنامه حس��ابدار ذکر کرده ام که 
ش��اید مراجعه دوب��اره خوانندگان به آن بی فایده نباش��د. در آن 
جا از مفاهیم تازه ای مثل س��ند مصداق ی��ا رده بندی ذکری به 
میان آمده و توضیحاتی در مورد ش��كل و شمایل سند مصداق 
یا گزارشدهی به زبان ایكس بی آر ال ارائه شده است. ظاهر این 

چیزه��ا برای آنها ک��ه با رایانه ها بیگانگی کرده اند ش��اید قدری 
عجیب و غریب به نظر برس��د اما به زودی به آن عادت خواهند 
کرد؛ چون تنها در این فضاس��ت که همه محصول حس��ابداری 
در دسترس قرار می گیرد و گزارشگری مالی از پویایی و معنای 

بیشتر و واقعی تری برخوردار می شود. 

ب�ا چنین اوصافی تص�ور نمی کنید حس�ابداران از نزدیک 
شدن به آن پرهیز کنند؟

دکتر  عرب مازار
نه، به هیچ وجه. چون هیج ضرورتی ندارد که حس��ابداران درگیر کار 
انتق��ال داده ها به این فضای جدید یا اس��تفاده از این زبان به ظاهر 
عجیب و بدقلق جدید ش��وند. حتمًا می پرسید چطور چنین چیزی 
ممكن اس��ت؟ یا مگر می ش��ود از این زبان تازه اس��تفاده کرد بدون 
آنكه به آن زبان سخن گفت؟ در پاسخ به چنین پرسشی می گویم: 

بله! 
خیل��ی جای تعجب ندارد که همان مش��كالتی ک��ه در این زمینه 
ذه��ن حس��ابداران ایران��ی را به خود مش��غول داش��ته، چند س��ال 
پیش از این دغدغه ذهنی حس��ابدار اروپای��ی و امریكایی هم بوده 
اس��ت؛ چرا؟ چون ب��رای آنها هم این زب��ان عجیب وغریب، پدیده 
نوظه��ور و البته دوست ناداش��تنی ب��وده و از این نظ��ر تفاوتی میان 
ویرای��ش ایرانی و فرنگی حس��ابداران وجود ن��دارد؛ مخصوصًا اگر 
سن وس��الی هم از فرد گذشته باش��د و حال وحوصله مواجهه با این 
قبیل پدیده ها را نداش��ته باش��د. به همین دلیل وجود مترجم هایی 
البته از نوع نرم افزاری آن الزم می ش��ود که بتوانند صورتهای مالی 
س��نتی را تبدیل به ویرایش های ایكس بی آر الی آن کنند. این قبیل 
نرم افزارهای واسطه امروز در دنیا وجود دارد و تهیه ویرایش ایرانی 
آن نیز به ش��رط وجود ی��ک رده بندی استاندارد ش��ده وطنی که باید 
ب��ورس و نهاد اس��تانداردگذار مش��ترکًا در ارائه هرچه س��ریع تر آن 

بكوشند، کار چندان دشواری نخواهد بود.

یعنی موضوع واقعًا به همین سادگی است؟
دکتر  عرب مازار

بل��ه، به همی��ن س��ادگی. البت��ه آم��وزش فناوری ه��ای نوی��ن 
هی��چ گاه چیز بدی نیس��ت ولی گاه��ی در آن ح��د از پیچیدگی 
ک��ه بعضی ه��ا فك��ر می کنن��د، اص��واًل ض��رورت ن��دارد. مثاًل 
چنددرصد از حس��ابداران دنیا، حتی در کش��ورهای پیشرفته تر 
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از پیچیدگی های درون نرم افزارهای کاربردی حس��ابداری س��ر 
درمی آورن��د و اصطالح��ًا قادرند تغییرات پش��ت سیس��تمی در 
آنه��ا ایج��اد کنند؟ تقریب��ًا صفردرصد! موض��وع ایكس بی آر ال 
هم همین است. کسی از حس��ابداران نخواسته تا برای تحقق 
این فض��ای جدید یاد بگیرند ابرمتن تولی��د کرده یا برای تولید 
صفح��ات وبی آموزش ببینن��د. آنها می توانند کار خودش��ان را 

بكنند و بقیه را به دوستان نرم افزارساز بسپارند. 

بای�د  حس�ابداری  کارب�ردی  جدی�د  نرم افزاره�ای  آی�ا 
جایگزین قبلی ها شوند؟

دکتر  عرب مازار
در کوتاه م��دت، نرم افزارهای مكم��ل نیاز ما را برطرف خواهد 
کرد. اما طبع��ًا برای آینده، نرم افزارس��ازان داخلی همان طور 
ک��ه هم��واره مش��تاق توس��عه و روزآمدس��ازی نرم افزاره��ای 
خ��ود بوده ان��د، راه های��ی را ب��رای تبدیل محص��والت نهایی 
حس��ابداری به این زبان تازه خواهند یافت. این امر برای آنها 
کار شاق و دشواری نیست، مخصوصًا که امروزه نرم افزارهای 
واس��طه و مكمل��ی به همین منظ��ور ابداع و روانه بازار ش��ده 
اس��ت و الگوبرداری از آنها خیلی هم س��خت نیست. بنابراین 
خیلی دور از ذهن نیس��ت که نرم افزاره��ای کاربردی آینده در 
کن��ار ده ها قابلیت دیگری که خواهند داش��ت بتوانند امر تولید 
گزارش ه��ای مال��ی به زب��ان ایكس ب��ی آر ال را هم ب��ر عهده 

گیرن��د.

این دنیای جدید آیا اثری بر فعالیت های حسابرس�ی هم 
دارد؟

دکتر  عرب مازار
طبعًا همین طور اس��ت. وقتی شما می توانید انبوهی از اطالعات 
ش��رکت ها را در قال��ب جدی��د داده ه��ای برچس��ب دار در فضای 
وب جهان گس��تر منتش��ر کنی��د و ای��ن داده ها، قابل برداش��ت و 
کنارهم گذاری با داده های مش��ابه و به اصطالح »هم برچس��ب« 
متعلق به س��ایر شرکت ها یا سایر س��ال های یک شرکت باشد، 
آن��گاه این پرس��ش پی��ش می آید ک��ه وقتی ای��ن داده ه��ا را در 
تصویری بی جان از صورتهای مالی حسابرسی ش��ده مش��اهده 
نمی کنیم، بلكه هریک برای خود هویتی مس��تقل دارند، چطور 
می شود نسبت به صحت و دقت این ارقام اطمینان حاصل کرد؟

این پرس��ش کاماًل به جا و بااهمیت اس��ت. برای پاسخ به این 
پرسش و در واقع نیاز است که زبان گزارشگری اطمینان بخشی 
توس��عه پذیر ی��ا اصطالح��ًا ایک�س ای ار ال3 (XARL) اب��داع 
می شود. به کمک این زبان می توان در برچسب داده ها چگونگی 
حسابرسی شده بودن داده های مورد دسترسی را نیز متوجه شد. 
در واقع این برچس��ب نه تنها کم��ک می کند که از صحت و دقت 
ارقام اطمینان یابیم، بلكه اطمینان می دهد که رده بندی داده نیز 
دقیق و مطابق اس��تاندارد است و به زبان ساده تر، روی این داده 
برچسب نادرس��ت الصاق نشده اس��ت یا مربوط به رده دیگری 

نیست.
زبان ایكس ای آر ال نیز مثل ایكس بی آر ال عناصر نشان دهنده 
اطالعات مربوط به فرایند اطمینان بخشی و اجزای پشتیبان آن 
را برای ترکیب با ایكس بی آر ال تعریف می کند تا به کاربران اجازه 
ده��د که در باره میزان اعتم��ادی که به هریک از اقالم داده های 
دریافت شده می کنند، قضاوت آگاهانه ای داشته باشند. به عبارت 
دیگر یک سند ایكس ای آر ال شامل برچسب هایی است که نوع 
تضمین، تاریخ اطمینان بخش��ی، امضای دیجیتالی حسابرس، 

قابلیت اتكای سیستم و غیره را نشان می دهد.

  
وظیفه همه ما

این است که 

به آموزش و یادگیری 

هرچه بیشتر در مورد 

الزامات این فضای تازه 

گزارشگری 

روی بیاوریم

54
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55

ط�ول  در  ایک�س ای آر ال  ک�ه  اس�ت  ای�ن  منظورت�ان 
ایکس بی آر ال مطرح است نه در عرض آن؟

 دکتر عرب مازار 
دقیقًا همین طور اس��ت. فرض کنید شرکت سهامی عام »الف« 
می خواه��د صورتهای مالی خ��ود را به طرف ه��ای ذینفع ارائه 
دهد و یک مؤسس��ه خدمات اطمینان بخش��ی بن��ام »ب« را در 
ای��ن زمینه ب��ه کار می گیرد ت��ا صحت اطالعات منتشرش��ده را 
تضمی��ن کند. بعد از اینكه ش��رکت »الف« صورتهای مالی خود 
را با اس��تفاده از سیستم حسابداری داخلی خود ایجاد کرد، حاال 
نوبت آن اس��ت که س��ند ایكس بی آر ال بر پای��ه رده بندی های 
اس��تاندارد از آن تهی��ه ش��ود. این س��ند به مؤسس��ه ارائه کننده 
خدمات حسابرس��ی و اطمینان بخش��ی از طری��ق اینترنت و با 
رعایت کلیه جوانب امنیتی فرس��تاده می شود. حاال هر کاربری 
که بخواهد از این اطالعات استفاده کند می تواند نسخه مطمئن 
آن را از مؤسسه تضمین کننده کیفیت اطالعات )مؤسسه »ب«( 
دریافت کند. مؤسس��ه »ب« در واقع روش های اطمینان بخشی 
مختلفی چون تأیید قابلیت اتكای فرایندهای تولید اطالعات، 
انجام روش های تحلیل داده ها و بررس��ی صحت برچسب های 
ایكس بی آر ال را انجام می دهد. این قبیل مؤسس��ه ها یک سند 
ایك��س ای آر ال را از طری��ق درج اطالعات اطمینان بخش��ی به 
اطالعات موجود در س��ند ایكس بی آر ال منتش��ر ش��ده توس��ط 

شرکت تولیدکننده اطالعات مالی، منتشر می کنند

خوب حاال حسابداران و حرفه ای ها چه باید بکنند؟
دکتر  عرب مازار

وظیف��ه همه ما به ویژه در ش��رایطی که فضای اس��تانداردگذاری 
کش��ور نی��ز درح��ال هماهنگی بیش��تر ب��ا رونده��ای بین المللی 
اس��تانداردگذاری حسابداری و حسابرس��ی است، این است که به 
آم��وزش و یادگی��ری هرچه بیش��تر در مورد الزام��ات این فضای 
تازه گزارش��گری روی بیاوری��م. ببینید آنچه پزش��كان به عنوان 
ی��ک جامعه حرف��ه ای به آن ملزم هس��تند این اس��ت که همواره 
در دوره ه��ای بازآموزی س��االنه پزش��كی حاضر باش��ند و دانش 
خ��ود را روزامد کنند. این در مورد حس��ابداران نیز صادق اس��ت. 
م��ا در زمانه ای به س��رمی بریم ک��ه دانش حس��ابداری مالی دچار 

دگرگونی های قابل مالحظه ای ش��ده و می شود، پس نمی توانیم 
چشم خود را به روی این واقعیت ببندیم. طبعًا برای آموزش دیدن 
در مورد این تحوالت و آش��نا شدن با ابعاد مختلف آن هرگروه از 
حرفه ای ها باید به تناس��ب نیاز و ضرورت ب��ا حداقل هایی از این 
آموزش ها س��روکار پی��دا کنند. بنابراین باید ای��ن قبیل دوره های 
آموزشی به تناسب نیاز گروه های مختلف حسابداران، حسابرسان 
و تحلیلگران مالی تعریف و ایجاد شود. ما همیشه از چیزی که به 
آن علم نداریم می هراس��یم که این هراس ناش��ی از جهل است؛ 
جهلی که به سادگی می تواند تبدیل به دانشی اطمینان بخش شده 
و حتی مشارکت در راه اعتالی آن را به همراه داشته باشد. ما باید 

سهم خود را در این راه ایفا کنیم.

نقش بورس در این میان چیست؟
دکتر  عرب مازار

من عقیده دارم بورس و سایر نهادهای ذیربط می توانند همان 
راه امتحان شده در کشورهای پیشرو در این زمینه را دنبال کنند. 
در مسیری که امریكایی ها طی کردند، هم انجمن حسابداران 
رس�می امریکا (AICPA)، هم کمیس�یون بورس و اوراق 
بهادار (SEC) و هم سایر نهادهای  تأثیرگذار مشارکت داشتند. 
حتی نرم افزارسازها و حتی مایكروسافت هم کمک کردند تا این 
پدیده تازه شكل بگیرد و مستقر شود. بنابراین نقش بورس در 
ایجاد الزامات تازه گزارش��گری تردیدناپذیر است. البته بورس 
در ایران به تنهایی بار س��نگین تری را پذیرفته و در راه استفاده 
از ایكس بی آر ال خودش پیش قدم ش��ده که البته این برای یک 
دوره گذار کوتاه مدت تا آماده شدن همه حرفه ای ها شاید توجیه 
داش��ته باش��د. اما برای درازمدت همه باید نقش هایی را که در 

این گفتگوی کوتاه به آن اشاره کردم، ایفا کنند.

از صرف وقت و حضور شما در این گفتگو سپاسگزاریم.

پانوشتها:

1- eXtensible Business Reporting Language (XBRL)
2- eXtensible Financial Reporting Markup Language 
(XFRML)
3- eXtensible Assurance Reporting Language (XARL)




