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ابت�دا موفقی�ت ب�ورس در راه ان�دازی مرحل�ه اول ط�رح به کارگی�ری فن�اوری 
ایکس بی آر ال در ایران را به همه همکاران ش�ما تبریک می گوییم. از اینکه در 

این گفتگو شرکت کردید سپاسگزاریم.
فعالیته�ای  از  روش�ن تری  تصوی�ر  حس�ابرس  خوانن�دگان  اینک�ه  ب�رای 
اطالع رس�انی بورس داشته باش�ند در آغاز این پرس�ش را مطرح کنیم که چه 
نوع گزارش�هایی و با چه تواتری به وس�یله ش�رکتهای پذیرفته شده در بورس 

منتشر می شود؟ 
دکتر صالح آبادی

همان گون��ه که اس��تحضار دارید، انتش��ار گزارش��های مال��ی از جمل��ه صورت های مالی 
باکیفیت و ش��فاف، کمک شایانی به تصمیم گیری س��رمایه گذاران و ذینفعان می نماید. 
همچنین سایر اطالعات بااهمیت درباره رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر بر قیمت 
اوراق بهادار ناش��ر و تصمیم س��رمایه گذاران تأثیر بااهمیت دارد. در این خصوص موارد، 
ضرورت ه��ا، روش ها و زمان بندی افش��ا ط��ی قانون و مقررات س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار مشخص شده که بیانگر حداقل الزامات در زمینه افشای اطالعات است و تعیین و 
تشخیص سایر اطالعاتی که بااهمیت است و باید فوراً افشا شود بر عهده ناشر می باشد. 
از جمل��ه اطالع��ات ادواری می توان به صورت های مالی س��االنه و میان دوره ای 3، 6 و 
9 ماه��ه، گزارش هیئت مدیره به مجامع، گزارش ارزیابی کنترلهای داخلی، و پیش بینی 

عملكرد ساالنه شرکت اصلی و تلفیقی اشاره کرد. 

ایکس بی آرال؛ 

آسان سازی تجزیه وتحلیل

 اطالعات تجاری

در گفتگو با
دکتر علی صالح آبادی

آق��ای دکتر عل�یصالحآب�ادی در ح��ال حاضر عضو 
هیئ��ت علمی دانش��گاه امام صادق)ع( و رئیس س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار می باش��ند. ایش��ان درجه دکتری 
خ��ود را در س��ال 1386 و در رش��ته مدیری��ت مال��ی از 
دانش��گاه ته��ران اخ��ذ نم��وده و س��وابق درخ��ور توجهی 
از جمل��ه س��خنرانی های متع��دد علمی، انتش��ار کتاب، 
رس��اله، مقاله و تحقیقات علمی را در رزومه خود به ثبت 

رسانده اند.
تاکن��ون   1384 س��ال های  ط��ی  صالح آب��ادی  دکت��ر 
مدیری��ت  و  مال��ی  مدیری��ت  ب��ا  مرتب��ط  درس ه��ای 
کارشناس��ی  تحصیل��ی  مقاط��ع  در  را  س��رمایه گذاری 
ته��ران،  دانش��گاه های  در  تکمیل��ی  تحصی��ات  و 
امام ص��ادق)ع(، عام��ه طباطبای��ی، ام��ور اقتص��ادی و 

شهید بهشتی تدریس کرده اند.
در  عضوی��ت  ب��ه  می ت��وان  ایش��ان  س��وابق  دیگ��ر  از 
ش��ورای عالی اصل 44، عضویت در شواری عالی بورس و 
اوراق بهادار و عضویت در کمیته تخصصی فقهی سازمان 

بورس و اوراق بهادار اشاره کرد.
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افش��ای  فعل��ی  مق��ررات  در  همچنی��ن 
اطالع��ات، ک��ه به ط��ور تفصیل��ی به ش��رح 
اطالع��ات موردنیاز در خصوص ش��رکت ها و 
زمان ارس��ال اطالعات می پ��ردازد، با تعریف 
اطالع��ات مه��م و مؤث��ر ب��ر تصمیم گی��ری 
س��رمایه  گذاران، ش��رکت ها را ملزم می کند تا 
عالوه بر اطالع��ات ادواری طی دوره های 3 
ماهه یا بعضًا ماهانه، در صورت وقوع رویداد 
مهم، بالفاصله مراتب را به بازار اعالم کنند. 
به عبارت دیگر در خص��وص اطالعات مهم 
درباره رویدادها و تصمیمات مربوط به ناش��ر 
که ب��ر قیم��ت اوراق به��ادار ناش��ر و تصمیم 
س��رمایه گذاران تأثی��ر بااهمی��ت دارد، ناش��ر 
می بایست به محض آگاهی با رعایت شرایط 
دستورالعمل آن را فوراً افشا نماید که از جمله 
ای��ن وقایع می توان ب��ه رویداده��ای مؤثر بر 
فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملكرد ناش��ر 
و تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه 

و تأمین منابع مالی اشاره کرد.
به طورکلی یك��ی از ویژگی ه��ا و معیارهای 
اصلی ب��رای ارزیاب��ی مفید ب��ودن اطالعات، 
به موقع بودن آن است، به گونه ای که اطالعات 
در سریعترین زمان ممكن برای تصمیم گیری 
بهینه س��رمایه گذاران در دس��ترس قرار گیرد. 
با توجه به اهمیت انتش��ار به موقع گزارش��های 
مالی، سیاس��ت کلی س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار افزای��ش س��رعت انتش��ار و افش��ای 
اطالعات می باش��د. در راس��تای این سیاست 
نیز از مهرماه 89 به منظور کاهش زمان انتشار 
اطالع��ات، ب��ه ش��رکتها این امكان داده ش��د 
ک��ه برخ��ی از اطالعیه های خ��ود را به صورت 
مس��تقیم از طریق س��امانه کدال منتش��ر کنند 
و در س��ال گذش��ته اطالعیه های بیشتری به 
اطالعاتی که به صورت مستقیم توسط ناشران 

و حسابرسان منتشر می شود اضافه شد. 

به عبارت دیگ��ر به محض امضای این گونه 
اطالع��ات توس��ط مدی��ر ش��رکت و ارس��ال 
و  خ��ودکار  به ط��ور  مذک��ور  اطالع��ات  آن، 
بدون وقفه در س��امانه کدال انتش��ار عمومی 
می ش��ود. از جمله این اطالعیه ه��ا می توان 
به ص��ورت وضعیت پرتفوی، گزارش فعالیت 
هیئت مدیره، صورتهای مالی حسابرسی شده 
و ... اش��اره نمود. با اج��رای اقدامات فوق، 
سرعت انتشار عمومی اطالعات افزایش قابل 

مالحظه ای داشته است.
البت��ه در کن��ار افزای��ش س��رعت و تن��وع 
اطالعات منتشره، در راستای ارتقای کیفیت 
گزارش��گری مالی نی��ز اقدامات گس��ترده ای 
انجام ش��ده اس��ت و در این زمینه می توان به 
ایجاد و تقویت کمیته حسابرسی، حسابرسی 
داخل��ی و کنترل ه��ای داخلی در ش��رکتها، و 
ارتقای کیفیت خدمات موسس��ات حسابرسی 

معتمد سازمان و ... اشاره نمود. 
 

چ�ه نوع اطالعاتی به وس�یله ش�رکتهای 
پذیرفته شده در بورس منتشر می شود؟ 
چه کسانی در قبال اطالعات منتشر شده 

مسئولیت دارند؟
دکتر  صالح آبادی

آن  گ��روه  از گزارش��هایی  که  با ه��دف  تأمین  
نیازه��ای  اطالعاتی  اس��تفاده کنندگان  خارج  
از واح��د تج��اری  تهیه  و ارائه  می ش��ود، در 
حیطه  عمل  گزارشگری  مالی  قرار می گیرد. 
در خص��وص ن��وع اطالعات��ی ک��ه بای��د در 
گزارش��های ش��رکت منتش��ر ش��ود، باید به 
اطالع��ات مه��م و مؤث��ر ب��ر تصمیم گیری 
اس��تفاده کنندگان  س��ایر  و  س��رمایه گذاران 
اش��اره نمود؛ اطالعاتی که امكان بررس��ی 
وضعی��ت مال��ی و عملكرد ش��رکت، تعیین 
ارزش شرکت و پیش بینی وضعیت آینده آن 

سیاستکلی

اوراق و ب�ورس س�ازمان

بهادار

افزایشسرعت

انتشاروافشایاطالعات

است
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را فراه��م کند. صورتهای  مال��ی ، بخش  اصلی  
فراین��د گزارش��گری  مالی  را تش��كیل  می دهد. 
دیگر موارد تش��كیل دهنده  گزارش��گری  مالی،  
م��واردی  از قبیل  گ��زارش فعالیت هیئت مدیره 
و گ��زارش کنترل های داخلی  هم��راه  با گزارش  
حسابرس  مستقل  و بازرس  قانونی  و صورتهای  
مالی ، می باش��د. گزارش��های مالی  باید به ارائه  
اطالعات��ی  مناس��ب درب��اره  وضعی��ت  مال��ی ، 
عملك��رد مال��ی  و انعطاف پذی��ری  مال��ی  واحد 
تج��اری  و همچنی��ن  نتای��ج  وظیفه  مباش��رت  
مدیریت  ی��ا حس��ابدهی  آنها را در قب��ال  منابع 
بپردازد که برای  طیفی  گسترده  از سرمایه گذاران 
در اتخاذ تصمیمات  اقتصادی  مفید واقع  گردد.

در این رابطه نیز در کلیه کش��ورها یكس��ری 
الزامات توس��ط نهادهای ناظر وضع می شود و 
مازاد بر آن هم افشای اختیاری اطالعات است 
که توس��ط ش��رکت ها انجام می گ��ردد. در بازار 
س��رمایه ایران مطاب��ق با م��اده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار و مقررات ذیربط که پیشتر توضیح 
داده ش��د، هر ناش��ری که مجوز انتش��ار اوراق 
به��ادار خود را از س��ازمان دریافت کرده اس��ت 
مكلف اس��ت صورت ه��ای مالی و گزارش��های 
یادش��ده را ظ��رف مهل��ت مق��رر افش��ا نماید. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت در تدوین الزامات افش��ای 
اطالع��ات، تالش ش��ده ت��ا ضمن اس��تفاده از 
تجربیات کشورهای مختلف، اطالعات مهم و 
مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در مقررات 
افش��ای اطالع��ات ش��رکت ها در نظ��ر گرفت��ه 
ش��ود. در این رابط��ه، اطالع��ات الزم مربوط 
ب��ه هر صنع��ت خ��اص مانند س��رمایه گذاری و 
هلدین��گ، ش��رکتهای تولی��دی، س��اختمانی، 
لیزینگ، بانكها و شرکت های خدماتی متناسب 
 با نوع فعالیت آنها دریافت و منتش��ر می ش��ود. 
همچنین ب��ا توجه به اینكه مدیران ش��رکت ها 

در بهتری��ن موقعیت ب��رای پیش بینی وضعیت 
عملكرد و س��ودآوری آینده ش��رکت هس��تند، 
و بی��ش از ه��ر ش��خص دیگ��ری در جری��ان 
برنامه ه��ای آینده ش��رکت ق��رار دارن��د، طبق 
مق��ررات ملزم هس��تند که با توجه ب��ه عملكرد 
سال گذش��ته ش��رکت خود، برنامه های تولید، 
فروش و س��رمایه گذاری و سایر برنامه هایی که 
برای س��ال آینده در دست اقدام دارند نسبت به 
پیش بینی س��ود س��ال مالی آینده اق��دام نموده 
و جه��ت تصمیم گیری س��رمایه گذاران به بازار 
منعكس نمایند و این پیش بینی در طی سال با 
توجه به میزان پیشرفت در برنامه ها و عملكرد 

واقعی مورد بازنگری قرار می گیرد. 
به��ادار ش��رکت  اوراق  ب��ازار  قان��ون  طب��ق 
موظف اس��ت صورت ه��ای مال��ی و اطالعات 
خود را طبق مق��ررات قانونی، اس��تانداردهای 
حس��ابداری و آیین نامه ها و مقرراتی که توسط 
س��ازمان ب��ورس اب��الغ می ش��ود، تهی��ه کند. 
همچنین براس��اس بخ��ش پنجم قان��ون بازار 
اوراق بهادار، »ناشر«، »شرکت تأمین سرمایه«، 
»مش��اوران  و  »ارزش یاب��ان«  و  »حس��ابرس« 
حقوقی« ناشر، مس��ئول جبران خسارات وارده 
ب��ه س��رمایه گذارانی هس��تند که در اث��ر قصور، 
تقصی��ر، تخل��ف و ی��ا به دلیل ارائ��ه اطالعات 
ناق��ص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناش��ی 
از فعل یا ترک فعل آنها باش��د، متضرر شده اند. 
بنابراین ضروری اس��ت کلیه مشارکت کنندگان 
در امر تهیه و اظهارنظر نس��بت به گزارش��های 
شرکت به مس��ئولیت های قانونی خود در مقابل 
بازار س��رمایه و س��رمایه گذاران واقف بوده و در 

جهت ارتقای شفافیت بازار کوشا باشند.
 

س�ازمان بورس اس�تفاده از ایکس بی آر ال 
برای مقاصد گزارش�گری الکترونیک را در 

تغییراتفرایند

گزارشگریمالی

نیازمندایجاد

رویههایجدید

برایاجرای

عملیاتحسابرسی

است
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دس�تور کار خود قرار داده است. استفاده 
از این فناوری چه مزیتهایی دارد؟

دکتر صالح آبادی
زب��ان  ی��ا   (XBRL) ایکس ب�ی آر ال 
گزارش��گری تج��اری توس��عه پذیر، ابزاری 
برای انتقال الكترونیكی داده ها و اطالعات 
است. در تعداد زیادی از بورس های جهان، 
از ای��ن زبان برای انتقال اطالعات ناش��ران 
اوراق بهادار اس��تفاده می شود. با بهره گیری 
از مبادله الكترونیكی اطالعات حسابداری و 
گزارشگری مبتنی بر شبكه گسترده جهانی، 
هزین��ه تهیه، پ��ردازش و کارب��رد اطالعات 
ی��ک  ایكس ب��ی آر ال  می یاب��د.  کاه��ش 
تكنولوژی اس��تاندارد برای مبادله داده های 
گزارش��گری مالی و تجاری است که موجب 
برپای��ی انقالب��ی بنی��ادی در صنع��ت مالی 
ش��ده است و به ش��رکتها اجازه می دهد تا از 
برچس��بهای متداول ملی یا بین المللی برای 
گزارشگری خاص  مفاهیم  مش��خص کردن 
که در یک ش��رکت وجود دارد، استفاده کنند 
و بدی��ن ترتیب ام��كان مبادل��ه بالدرنگ و 
دقیق اطالعاتی که به این صورت کدگذاری 
می شوند بین سیستمها وجود دارد. همچنین 
ایكس بی آر ال برای مدیریت و حسابرس��ان 
شرکت ها، این کارایی را به وجود می آورد که 
به داده های تجاری بیش��تر، در مدت زمان 
کمتر دسترس��ی داشته باشند. این امر باعث 
می شود تا تجزیه وتحلیل اطالعات تجاری 
آسان تر شود که در نهایت به افزایش کارایی 
خواه��د  حسابرس��ی  و  مال��ی  گزارش��گری 
انجامی��د. به ط��ور خالص��ه ایكس ب��ی آر ال 
ه��م در عرصه تهیه گزارش��های مالی و هم 
در عرص��ه حسابرس��ی و اعتباربخش��ی ب��ه 

گزارش ها نقش اثرگذاری خواهد داشت. 

 

اطالعات مالی ش�رکت های بورسی ایران 
ت�ا کنون در ش�بکه کدال )سیس�تم جامع 
قالب ه�ای  در  ناش�ران(  اطالع رس�انی 
الکترونیک�ی عرض�ه می ش�ده  گوناگ�ون 
قال�ب  در  اطالع�ات  عرض�ه  اس�ت. 
ایکس ب�ی آر ال چه تفاوت های�ی را ایجاد 

خواهد کرد؟
دکتر  صالح آبادی

همانگونه که مستحضرید در سامانه کدال هر 
ش��رکت به طور مس��تقیم به سیستم دسترسی 
داش��ته و اطالعی��ه را تهی��ه و ب��ه س��ازمان 
ارس��ال می کند. در این س��امانه به جای اینكه 
اطالع��ات ش��رکتها به صورت فای��ل ضمیمه 
دریافت ش��ود، در فرمهای ازپیش تعریف شده 
در س��امانه، تكمیل می شود که این امر سبب 
ایج��اد قابلیت جس��تجو بر حس��ب هر یک از 
اقالم صورته��ای مالی می گ��ردد در حالی که 
در ص��ورت دریاف��ت اطالع��ات در فایله��ای 
ضمیمه، چنین امكانی وجود ندارد. به عبارت 
دیگر بستر الزم از طریق سامانه کدال فراهم 
شده است و س��رمایه گذاران نیز از طریق یک 
سیستم متمرکز به کلیه اطالعات شرکت های 
بورس��ی و فرابورس��ی و ش��رکتهای تابعه آنها 

دسترسی دارند.
اس��تاندارد  زب��ان  ی��ک  ایكس ب��ی آر ال، 
(XML) و متناظ��ر  ایک�س ام ال  ب��ر پای��ه 
 (HTML) ب��ا زب��ان اینترنت��ی اچ ت�ی ام ال
درح��وزه مالی اس��ت. ایكس بی آر ال نس��بت 
  (EXCEL) و اکس�ل (PDF) به پ�ی دی اف
دارای قابلی��ت انعط��اف ب��اال در انتخاب نحوه 
تنظیم نمایش اطالعات می باش��د. در واقع در 
ایكس بی آر ال هر بخ��ش از اطالعات مالی که 
واحد تجاری در صدد مبادله آن باشد، کدگذاری 

حرفهحسابداری

درراستایحفظمزیتنسبیخود

بهعنوانتأمینکنندهاصلی

اطالعاتموردنیازسرمایهگذاران

بایدگامهایجدیتری

درراستایاجرایینمودن

شیوههاینوین

گزارشگریمالی

بردارد
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و برچسب گذاری می شود و این کدگذاری با استفاده از واژه نامه های 
اس��تاندارد صورت می گیرد که عالوه ب��ر اطالعات کمی، اطالعات 
غیرکمی )اطالعات توصیفی( نیز می توانند دارای برچس��ب شوند. 
استانداردس��ازی اطالع��ات باعث انتق��ال مفاهی��م و معانی دقیق 
اطالعات مبادله شده به اس��تفاده کنندگان از آن اطالعات می شود. 
موارد فوق سبب تسهیل در تحلیل اطالعات توسط سرمایه گذاران و 

تحلیلگران مالی می گردد.
 

مزای�ا و معایب گزارش�گری بر مبنای ایکس ب�ی آر ال برای 
بازار سرمایه و حرفه حسابداری ایران چیست؟

دکتر  صالح آبادی
همانطور که بیان ش��د اس��تفاده از ایكس بی آر ال دارای مزیت ها و 
منافعی می باش��د. در این مجال، می توان به برخی از آنها اش��اره 

کرد، ازجمله:
• کاه��ش هزینه ه��ا و افزای��ش کارایی و اثربخش��ی در جمع آوری 

داده ها و فرایندهای مربوط،
• تمرکز بر تجزیه وتحلیل، پیش بینی و تصمیم گیری به جای تمرکز 

بر جمع آوری، تكمیل و آماده سازی داده ها،
• تعام��ل اثربخش با س��رمایه گذاران و س��هامداران از طریق ارائه 

شفافتر و کاربرپسنِد اطالعات،
•  تس��هیل فرایند و کاهش هزینه گزارش��گری ب��ه مقامات ناظر و 

قانونی، 
• افزایش یكنواختی و نظم گزارشهای مالی شرکتها و بهبود امكان 

ارزیابی عملكرد مالی شرکتها.
با ای��ن وجود، هر تغیی��ری نیازمند آمادگی، آم��وزش و تقویت 
مهارت های جدید می باشد. عالوه بر آن باید امكانات و تمهیدات 
الزم جه��ت ارتق��ای امنیت در س��امانه های اطالعات��ی مربوط و 

اطمینان بخشی به داده های ایكس بی آر ال تجهیز شود.

ب�ا توجه به ریس�ک های گزارش�گری مال�ی الکترونیکی و 
همچنین مخاطرات خدش�ه دار ش�دن  اطالع�ات در محیط 
اینترن�ت، ایکس ب�ی آر ال چ�ه کمکی ب�ه افزای�ش قابلیت 

اتکای اطالعات می کند؟
دکتر  صالح آبادی

تأمین امنی��ت یكی از موضوعهای کلیدی در کلیه س��امانه های 
مبتن��ی بر فن��اوری اطالع��ات اس��ت. در خصوص اس��تفاده از 

فن��اوری ایكس ب��ی آر ال هم از آنجا که این زبان گزارش��گری در 
بستر فناوری اطالعات و اینترنت انجام می شود، لذا چالش های 
امنیت��ی اهمی��ت باالیی دارد و بای��د با اس��تفاده از مكانیزم های 
الزم آنها را به حداقل برس��انیم. در ح��ال حاضر اقدامات زیادی 
در سامانه کدال جهت حفظ امنیت اطالعات انجام شده از جمله 
استفاده از امكانات اس اس1 (ss1) و پروتكل اچ تی تی پی اس 
(https) برای رمزگذاری کلیه اطالعات ردوبدل شده میان کاربر 

و وب سرور، استفاده از اسم کاربری و کلمه عبور به همراه امضای 
دیجیتال برای احراز هویت کاربر جهت ورود به سیستم، از جمله 
س��طوح امنیتی به کاررفته در س��امانه کدال است و عالوه بر این 
موارد، س��طوح امنیتی متعددی برای ایمن سازی شبكه استفاده 
شده است. در جهت تأمین امنیت و اطمینان بخشی به اطالعات 
مبتن��ی ب��ر ایكس بی آر ال نی��ز بای��د اقدامات الزم انجام ش��ود. 
بخش��ی از این اقدامات و تأمین امنیت اطالعات می بایس��ت در 
سیس��تمهای اطالعاتی شرکت ها که تهیه کننده اطالعات مزبور 
هستند صورت گیرد، و بخشی از آن نیز در حوزه نهادهای متولی 

فناوری اطالعات می باشد.
در ای��ن خصوص یكی از پایه ای ترین عوامل در گزارش��گری 
مال��ی، وج��ود سیس��تمهای اطالعاتی مناس��ب و قاب��ل اعتماد 
اس��ت که داده ه��ای مبنای تهیه گزارش ه��ا و صورتهای مالی را 
فراه��م می کند. با توجه به اینكه امروزه عملیات دس��تی به طور 
فزاینده ای با فرایندهای  خودکار جایگزین ش��ده  است و بسیاری 
از کنترلهای داخلی توس��ط سیس��تم اطالعاتی اجرا می شود، لذا 
تقوی��ت این سیس��تمهای اطالعاتی، به هم��راه تقویت دانش و 
مه��ارت تهیه کنندگان و حسابرس��ان ب��رای اس��تفاده از فناوری 

اطالعات نیز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 

اس�تفاده از ایکس ب�ی آر ال در ای�ران ب�ا چ�ه چالش�هایی 
روبه روست؟

 دکتر صالح آبادی
به کارگی��ری ایكس بی آر ال نیز مانند هر فن��اوری جدیدی در ابتدا 
با چالش هایی مواجه اس��ت که می بایست برنامه ریزی و اقدامات 
الزم جه��ت مواجهه با آنها صورت پذی��رد. در این زمینه دانش و 
تخصص گروه های مختلف در زنجیره گزارشگری مالی شرکت ها 
اعم از تهیه کنندگان اطالعات، مدیران، حسابرسان، تحلیلگران، 
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تأمین کنن��دگان نرم اف��زار و سیس��تمهای مال��ی و حسابرس��ی، 
و  کارکرده��ا  و س��رمایه گذاران، در خص��وص  مقررات گ��ذاران 

الزامات این فناوری از اهمیت باالیی برخوردار است. 
ب��ا توجه به ض��رورت حداکث��ر اس��تفاده از ای��ن تكنولوژی و 
همچنی��ن اینكه ای��ن تكنولوژی ب��ا مفاهیم دیگ��ری همچون 
حسابرس��ی کامپیوتری، اس��تفاده از اس��تانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مال��ی و ... عجی��ن ش��ده اس��ت، الزم اس��ت به 
مقوله های آموزش��ی آن برای همه فعاالن ب��ازار توجه ویژه ای 
مبذول ش��ود. همچنین در ارتباط با حسابرس��ی مس��تقل، باید 
توجه داش��ت که تغییرات فرایند گزارشگری مالی نیازمند ایجاد 
رویه های جدید برای اجرای عملیات حسابرسی است، و اگرچه 
هدف اصلی حسابرسی مالی و اس��تانداردهای حسابرسی تغییر 
نمی کن��د، اما اس��ناد و م��دارك و گزارش��های الكترونیكی تهیه 
ش��ده و نیز ماهیت خطرها و تهدیدها را تغییر می دهد. استفاده 
روزاف��زون از تج��ارت الكترونیك��ی، مدی��ران و حسابرس��ان را 
وادار می کند که از فنون روزآمدتر و متناس��ب با اقتضائات جدید 
اس��تفاده کنند. همچنی��ن تأمی��ن امنیت و اطمینان بخش��ی به 
داده ه��ای ایكس بی آر ال نیز از دیگر موضوعهای مهمی اس��ت 

که پیشتر به آن اشاره شد.

فن�اوری  از  اس�تفاده  ب�رای  ب�ورس  س�ازمان  برنام�ه 
ایکس ب�ی آر ال چیس�ت؟ و حرف�ه حس�ابداری در آن چه 

نقشی دارد؟
دکتر  صالح آبادی

سازمان بورس از سال 1386 مطالعات در خصوص اجرایی نمودن 
پ��روژه ایكس ب��ی آر ال را آغاز نمود و تیم کارشناس��ی متش��كل از 
اعضایی با تخصص های حس��ابداری، مال��ی و فناوری اطالعات 
و ب��ا بهره گی��ری از مش��اوران مل��ی و بین المللی در ای��ن زمینه به 
فعالی��ت پرداختند و نهایتا در نیمه دوم س��ال جاری ف��از اول پروژه 
 (Taxonomy) ب��ه بهره ب��رداری رس��ید. در ف��از اول، واژه نام�ه
صورت های مالی اساس��ی ش��رکت های تولیدی که بخش عمده 
شرکت های بورسی را تشكیل می دهند تهیه و منتشر شده است و 
در آینده عالوه بر صنایع تولیدی، تهیه واژه نامه برای صورت های 
مالی سایر صنایع از جمله صنعت بانكداری، بیمه، خدماتی و ... 

در دستور کار می باشد.

 (Report Generator) تكمیل سرویس گزارش س�از پویا
جهت تجزیه و ترکیب اطالعات و تهیه گزارشهای متنوع توسط 
کارب��ران از گزارش��ها و ج��داول موج��ود در پای��گاه داده و تهیه 
خروجی اطالعیه ها و گزارش��ها به صورت ایكس بی آر ال و فراهم 
کردن ام��كان دریافت اطالعات به ص��ورت ایكس بی آر ال نیز از 

برنامه های در دست اقدام در این خصوص می باشد. 
همچنین س��ایر اقدامات الزم مانند فرهنگ سازی وآموزش، 
مشارکت سایر س��ازمانها و نهادهای حرفه ای و همچنین تعامل 
مناس��ب ش��رکت های تهیه کننده نرم افزارهای حس��ابداری و در 
نهایت اتخاذ تمهیدات الزم جهت فایل بندی اطالعات به صورت 
ایكس بی آر ال توسط ش��رکتها نیز از جمله موارد ضروری جهت 
پیاده س��ازی و اجرای موفق پروژه مذک��ور خواهد بود. امیدواریم 
ای��ن زبان بین المللی با همكاری تمامی فعاالن هر چه س��ریعتر 
در بازار سرمایه تكمیل و پیاده سازی و شرایط برای انتقال آن به 

سایر بخشهای اقتصادی فراهم شود.
در خصوص نقش حرفه حسابداری باید اشاره داشت که با توجه 
به تأثیر بااهمیت فناوری اطالعات در حس��ابداری و حسابرسی، 
گسترش روزافزون اس��تفاده از ایكس بی آر ال در دنیا و مفاهیمی 
چون حسابرسی مس��تمر، وارد نمودن مباحث مربوط به آنها در 
آموزش حسابداری و آموزش های حین خدمت برای افراد حرفه 
امری اساس��ی اس��ت؛ به عالوه، زمینه س��ازی جهت حسابرسی 
مستمر به ویژه در ُبعد حسابرسی داخلی از دیگر مواردی است که 

کمک شایانی به ارتقای گزارشگری مالی خواهد نمود.
حرفه حسابداری در راستای حفظ مزیت نسبی خود به عنوان 
تأمین کننده اصلی اطالعات مورد نیاز سرمایه گذاران باید گام های  
جدی تری در راستای اجرایی نمودن شیوه های نوین گزارشگری 
مال��ی ب��ردارد تا به ای��ن طریق ش��رایط تصمیم گیری مناس��بتر 
س��رمایه گذاران، تس��هیل در ارائه اطالعات توس��ط شرکت ها و 
کاه��ش هزینه ه��ای تهیه و نش��ر اطالعات، تس��هیل در ایفای 
مسئولیت پاس��خگویی مدیران شرکت ها و نهایتًا تسهیل در امر 
رس��یدگی و نظارت بر گزارشگری شرکت ها توسط حسابرسان و 

نهادهای ناظر فراهم گردد.

برای ش�ما در پیش�برد مراحل بعدی طرح ایکس بی آرال 
آرزوی موفقیت داریم.




