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 ارپيشگفت

 که يفراوان غيرقانوني يها استفاده سوء و برداري بهره بيستم، قرن يپايان هاي سال در

 اتيعمل بر يالملل نيب و سابقه يب عزم يک تا شد منجر داد، رخ دنيا مالي بازارهاي در

 به که عواملي از يکي د.يآ ديپد يمال يها گزارش در شتريب تيشفاف و يحسابدار

 يها فرمت و ها قالب در اطالعات بودن نامناسب ،ديانجام يمال گزارشات در بحران

 کارآمد انتقال يبرا الزم يها يژگيو فاقد که بود کاغذ مشابه يکيالکترون اي و يکاغذ

 باشد. يم ذينفعان ريسا و گذاران قانون گذاران، هيسرما به دهيچيپ يمال اطالعات

 به بازارها اين اطالعات کنندگان استفادهچنين  هم و اقتصادي -يتجار يبازارها

 امروزه دهد، شيافزا را يگزارشگر حلمرا تيشفاف تا دارند نياز يطيشرا و مقدمات

 ليتحل و هيتجز ،ييناکارآ )مانند مشکالت از يانبوه با اقتصادي -يتجار يگزارشگر

 سازمان، مختلف يها بخش مانندذينفعاني  بين در اطالعات( نامناسب انتشار نامناسب،

 يتجار يگزارشگر سامانۀ کي به يابي دست نيبنابرا است. روبرو ها بانک و داران سهام

 تغييراتِ موج که  حالي در است. مهم اريبس ها ييناکارآ و مشکالت حل يبرا مناسب

 حرفه کرد ادعا توان مي رد،يگ يم بر در را ها عرصه همه 1ارتباطات و اطالعات يفناور

 اثربخشي و بهبود در تغييرات اين منافع و اثرات از مشاغل ساير از شيب يحسابدار

 اساسي دغدغه همواره مالي بسترهاي ۀتوسع است. شده مند بهره مالي يگزارشگر

که  اند اين مسير به چالش کشيده شده جوامع اقتصادي بوده و راهکارهاي گوناگون در

 انگيزي نموده است.  فتگتکنولوژي اطالعات اين توسعه را دچار تحول شدر اين مسير، 
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( موجب بروز 1روش سنتي )دستيپايين عالوه بر هزينه باال، سرعت و دقت        

چه روش دستي امروزه  طوري که شود، به هاي مالي نيز مي خطاهاي انساني در گزارش

  بررسي آنها منسوخ شده است. درچه اطالعات و ورود در 

ه، موجب باالبردن يو به ويژه بازار سرما يمال يبسترها يافزار نرم ياستانداردساز       

ل يه، تسهيه و ثانوير بر بازار اوليع و فراگيق، سريت بازار با امکان نظارت دقيفيک

 يداران در راستا ع و عادالنه به سهاميسر يرسان ک و اطالعيبورس الکترون يساز ادهيپ

ر که به يپذ گسترش يتجار يده است. زبان گزارشگريداران گرد ت از حقوق سهاميحما

 يايمزا داشته و ييشود در تحقق اين اهداف نقش به سزا ناميده مي XBRL 0اختصار 

 XBRL گيري صحيح از توان گفت بهره ميکند.  ين فراهم ماگذار هيسرما يرا برا يمهم

تر  ل آنها را آساني، تحلافزوده يمالهاي  دقت دادهبر ها  شرکت يمال يگزارشگر يبرا

 .بخشد يمبودن آنها را بهبود  هنگام هو ب کرده

از اشتباه نخواهد بود، لذا به منظوور بهبوود اثور در     يخال يچ اثريکه ه يياز آنجا       

ق يو حات خوود را از طر يم تصوح يز خواهشومند يو از شوما خواننودۀ عز   يبعدهاي  چاپ

سمسارزاده مسئول محتورم   يان جا دارد از جناب آقايد. در پاير، ارسال نمائيانامۀ زيرا

، جناب آقواي دکتور خووش چهوره اسوتاد بزرگووارم ،سورکارخانم        جلفا يکانون فرهنگ

ملوت و جنواب   مديرعامل محترم کارگزاري بانوک  دکتر محمدتبار جناب آقاي فتاحي ،

ن اثر کمال مسواعدت و  يکه در چاپ ا آقاي دکتر فتح نژاد مديرعامل محترم بيمه دي

 .يمنما ياسگزاررا نمودند سپ يهمکار

  

 مهدي کاظمي

 1241 زمستان                                                       
                  .com 

                                                           
1. Manual 

2. eXtesnsible Business Reporting Language 



 

 مقدمه

ميزان توليد ثروت و درآمد  اقتصاد جهاني در سه دهه اخير شاهد شتابان ترين

بوده که اين مهم به برکت تالش هاي فکري و تکنولوژيکي و ابداعات و نوآوري هاي 

مديريتي رخ داده است.بيشترين حجم وميزان ارزش افزوده و ثروت و درآمد جهان 

مربوط به بازارهاي مالي و سرمايه بوده است و بيشترين شتاب و سرعت تحوالت 

 در حوزه ارتباطات و مخصوصا در عرصه هاي فناوري و به طورخاص وتغييرات عمدتا

ICT  و IT
يعني فن آوري اطالعات بوده که خود از طريق جريان يا سامانه توليد  1

انبوه اطالعات ،پردازش هاي مناسب و تحليل ها وگزارشگري هاي تخصصي وعالمانه 

و تحليل هاي مالي در اين ميان شفافيت مراحل گزارشگري به وقوع پيوسته است.

و سهامداران در بنگاه هاي اقتصادي  جلب نظرصاحبان سرمايهنقش کليدي در جهت 

 اعم از مالي و بانکي و شرکت ها و... بوده است.

کتاب حاضر تالشي است در جهت معرفي و آموزش زبان و سيستمي استاندارد در 

که امروزه به عنوان يک روش و سيستم استاندارد   XBRLگزارشگري،تحت عنوان 

گزارشگري در سطح جهان مورد اقبال قرار گرفته و به کارگيري آن هم سبب باال 

رفتن شفافيت اطالعات مالي شده و هم سرعت انتشار اطالعات را افزايش داده 

ظرفيتي را براي بهره گيري مناسب  XBRLگسترشل است.زبان گزارشگري تجاري قاب

احبان سرمايه و شرکت ها و افزايش دقت اطالعات و داده هاي مالي )که تحليل و ص

وبنگاه ها  گاهي فعاالنآهم چنين  درک آنها را ساده ترنموده( مي تواند افزايش دهد.

اطالعات مالي وبه درجايگاه توليدکننده ي وسازمان هاي اقتصادي از چنين سيستم

ا و شرکت هاي مالي را نزد الي بنگاه هضريب اتکا به گزارشگري مکارگيري آن 

  خارجي مي تواند ارتقا دهد. گذاران داخلي وسرمايه 

 قطعا شفافيت اطالعات وصحت و درستي آن زمينه ساز اجراي مناسب واگذاري هاي
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قانون اساسي و هم چنين حضور شرکت هاي  99کالن ملي مخصوصا از طريق اصل 

  ايراني در بازارهاي سرمايه منطقه اي و جهاني خواهد شد.

 

 

 دکتر محمد خوش چهره

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول فصل
 

 

 پذیر گذاری گسترشزبان نشانه

 و کاربرد آن در حسابداری

 

 

 

 

eXtensible Business Reporting Language 

XBRL 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انيجر آورد. يم در گردش به جهان در را اطالعات از يعيوس حجم روزانه نترنتيا

 و درک آموزش، منظور به فرد، هر يبرا آزادانه، و گانيرا صورت به اطالعات و ها داده

 مشکل آورد. بوجود را يمشکالت تواند يم تيقابل نيا يول است. دسترس در ل،يتحل

 توانند يم ها داده بود. يشخص يها انهيرا مقابل در و سهيمقا در يميقد چارچوب وجود

 نيا شوند. مبادله نترنتيا يمجاز يفضا سراسر در ياستاندارد گونه چيه بدون آزادانه

 يتمام و نداشتند يواحد مفهوم و معنا گونه چيه نترنت،يا جهان در ها داده انيجر

 زبان به زبان کي از ترجمه آسان، و سريع ليتحل ها، داده همۀ فهم به قادر ها ستميس

 افزارها، سخت و ها افزار نرم نمودنِ مشخص نبودند. انسان، يبرا خواندن قابل و گريد

 و هاافزار نرم نيا وجود رتصو در که بودند ازين مورد ها داده ييرمزگشا يبرا

 نترنتيا به تنها مشکل نيا نبودند. دسترس در يعموم صورت به آنها ،افزارها سخت

 االتيا يپول مبادالت از %71 حدود در گفت توان يم ن،يتخم کي با شد. ينم يمنته

 اسناد صورت به ها داده نيا از %31 از شيب و دارند سروکار ديجد اطالعات با متحده

 در تجارت نديفرآ در ودند.نب دسترس در امعج دادۀ گاهيپا کي صورت به و بوده يدست

 اي قالب در ها داده نيا شد. يم ديتول سند ونيليب 111 بر بالغ ساالنه متحده، االتيا

 در ها دادهن يا انتشار .نددش يم رهيذخ مختلف، يها ستميس در و اوتمتف يها فرمت

 شد. يم ها داده عيتوز و جوو جست رش،يپذ در مشکل جاديا ليدل مختلف، هاي فرمت
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موجود را هاي  ها(، که داده سياطالعات و سرو يآور داتِ فنيب تولي)ترک يحل هر راه

 يستيند، باک يت ميريمدرن، مد يافزارها متعدد و سختهاي  افزار به علت وجود نرم

به  يستيها با حل ن راهي: ااوالند. کن يرا مع يو اساس يديکلهاي  يازمندياز ن يتعداد

: کاربر دوماد. نشو يد توسط کاربر دستکارينبا يکيات تکنيجزئن يد و انکاربر منتقل شو

به صورت  مثالرۀ داده و اطاالعات در قالب مناسب باشد. )به عنوان يقادر به ذخ يستيبا

د داده و اطالعات را به صورت يبا ها حل ن راهي: اسوما. (0يل متني، فا1گاه دادهيپا

هاي  يقادر به ارائۀ خروج يستيباها حل  ن راهي، ادرنهايتد. يننما يابيقابل باز هوشمندانه

 د. نسک( باشينترنت و ديتور، ايصفحه مان يبر رو ينت، خروجيمناسب و متفاوت)مانند پر

از آنها زبان  يکيارائه شدند،  ياديزهاي  ينترنت، فناوريا ير تکامليدر طول س

زبان  يتکنولوژشرفت علم و يبود. در ادامۀ پ HTMLا يفَرامَتن  يگذار نشانه

م يان مفاهيافزار شد. که در ادامه، ابتدا به ب ر روانۀ بازار نرميپذ گسترش يگذار نشانه

ن دو زبان، به کاربرد زبان يمختصر ا يپرداخته و با معرف يمجاز ينترنت و فضايۀ اياول

م پرداخت. شکل يخواه يو حسابدار يکير در تجارت الکترونيپذ گسترش يگذار نشانه

 کند.  يان مينترنت را بيدر ا يفناور ير تکامليس (،1-1)

 
 نترنتير تکامل در ايروند س -1-1شکل 

                                                           
1. Database 

2. Text 
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 يگذار نشانههاي  نترنت و زبانيا خچهيتار -1-1

 هاي شبکه علم از اي شاخه -کلي نگاه يک در - آنهاي  زيرشاخه و اينترنت مبحث

 هاي شبکه کاربردي و باال سطح مباحث به بخواهيم اگر واقع در هستند کامپيوتري

 برخوردارند. در بااليي اولويت از آن هاي تکنولوژي و اينترنت بپردازيم، 1کامپيوتري

به  است، دانستن زودتر و بيشتر يسو به ها دولت اکثر گيري جهت که امروز دنياي

 ميزان در اينترنت يعني آن قدرتمند ابزار و 0اطالعات فناوري گفتتوان  يجرأت م

 اولين سابق شوروي که آن از پس .دارد بسزايي نقش ملت يک فني و علمي پيشرفت

 گتنگاتن رقابت دليل به کرد، پرتاب فضا به 1331 سال در را مصنوعي ي ماهواره

 جمهور رئيس، آيزنهاور دستور به آمريکا دفاع ي اداره شوروي، و آمريکا ميان نظامي

 نمود. آرپا 9پيشرفته هاي ه پروژ تحقيقاتي آژانس تشکيل به اقدام، متحده اياالت وقت

 موشکي، منابع روي بر بيشتر کنترل و باش آماده براي و آرپا تشکيل دنبال به

 ارتباطي شبکۀ يک ساختن مورد در دانشگاهي تحقيقات براي را اي بودجه پنتاگون

قات ين تحقيمتحده، اختصاص داد، بعدها حاصل ا ايالت نظامي مختلف مناطق بين

آمريکا را به هم مرتبط  وتر دريچهار کامپ صرفاً ابتدا در که شد، ناميده 9آرپانِت

 و  TCP/IP 3پروتکل سازي پياده و طراحي با و يافت گسترش سرعت به کرد. آرپانت يم

 عامل سيستم کمک به مناسب افزاري م نر رابط کردن همفرا در بِرِکلي دانشگاه  همکاري

 شد. متولد اينترنت دانشگاه، در اين يونيکس

 پيدايش از يکوتاه تاريخچهنترنت، به يش ايدايمختصر با پ ييبعد از آشنا

گذاري بسيار  هاي عالمت و روش ها زبان م.يکن ياشاره م 6گذاري هاي عالمت زبان

                                                           
1. Computer Networks 

2. Information Technology 

3. Advanced Research Projects Agency(ARPA) 

4. ARPANET 

5. Protocol 

6. Markup Languages 
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گردد. وقتي  تر از وب هستند و قدمت آنها حتي به اختراع چاپ و نشر برمي قديمي

 کرد مجبور بود بعضي از چاپ آماده مياي را براي  نوشته يک ناشر يا ويراستار دست

کردن يک  براي برجسته ها متمايز کند مثالً طريقي از ساير قسمته ها را ب قسمت

چيني نيز شناخته شده بود(  براي مسئول قسمت حروف عالمتي را )که طبعاً، قسمت

 .کرد اي مشخص مي گونه ههم بايد ب را گذاشت و البته پايان آن در ابتداي آن مي

اختراع شد اين زبان  1361در دهه  IBMگذاري کامپيوتر توسط  لين زبان عالمتاو

 IBM براي استانداردکردن اسناد داخلي ،نام داشت 1گذاري عمومي عالمتکه زبان 

 گذاري عمومي به زبان عالمت گذاري عمومي عالمترفت. بعدها زبان  کار مي هب

عنوان يک استاندارد ارائه  هرا ب توسعه يافت و بسياري از صنايع مختلف آن 0استاندارد

گذاري  عالمت  نيز  9المللي استاندارد سازمان بين 1373اطالعات پذيرفتند. در سال  

 .عنوان يک استاندارد پذيرفت هعمومي استاندارد را ب

 استانداردگذاري عمومي  به زبان عالمت دستورحال يک خط  هتا ب احتماالً

 اي از در واقع زير مجموعه فَرامَتن يزبان گزارشگرولي بايد بدانيد که  ،ايد نديده

 يزبان گزارشگر متوجه شويدکه  اما قبل از آن .گذاري عمومي استاندارد است عالمت

را در  http://www.yahoo.com بايد بدانيد وقتي يک آدرس مانند ،از کجا آمده فرامتن

 .افتد کنيد چه اتفاقي مي گر وب خود وارد مي کاوش

 

 :گر سه مرحله دارد نمايش يک صفحه در کاوش

آدرس واقعي ( نام دارد DNSکه )گر به کمک کامپيوتر ديگوري در اينترنت  کاوش .1

ست که ا کند. اين در واقع آدرس کامپيوتري را پيدا مي شده  صفحه درخواست

 .مورد نظر در آن است HTMLفوايل 

                                                           
1. GML 

2. SGML 

3. ISO 
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 گر با آن تماس گرفته و فوووايل اگر اين سايت وجود خارجي داشته باشد کاوش .0

HTML کند را درخواست مي. 

فرستد  گر مي را از همان راه به کاوش سايت آن ،باشداگر اين فايل وجود داشته  .9

 .دهد گر محتويات فايل دريافتي را خوانده و نمايش مي سپس کاوش

در اينترنت وجود نداشت و فقط در اين زمان  يروندچنين  1371تا اواخر دهه 

در سوئيس به فکر اختراع آن  (CERN) بود که محققان مرکز اروپايي فيزيک ذرات

طريق شبکه داخلي با  زهايي را ا دانشمندان اين مرکز روزانه مقاالت و گزارش .افتادند

 شد. به مقاالت ديگر اشاره مي دفعاتکردند که در آنها به  يکديگر رد و بدل مي

صورت  هکرده و ب وجو جستدنبال آنها ه خواندن اين مقاالت مستلزم آن بود که فرد ب

هاي مختلف به يک شکل  از طرف ديگر اين مقاالت در کامپيوتر ،دستي آنها را باز کند

 .شد چون روش استانداردي براي نمايش اطالعات در کامپيوتر وجود نداشت ديده نمي

به فکر اختراع يک  ،برنرزلي و آندرس برگ لونداين مشکالت بود که تيم  ۀدر ساي

ان به فکر ابداع يک سري براي اين کار آن .سيستم تبادل اسناد الکترونيکي افتادند

کمک آنها برنامه ه گرفت و ب افتادند که در دل سند قرار مي 1ا تَگي برچسب

 کرده و نمايش يبند قالبدرستي  هتوانست محتويات آن را ب دهنده سند مي نمايش

 قرار گرفته و از ساير محتويات سند متمايز < >ها بين دو عالمت  دهد. اين برچسب

  م کرد.ين دو زبان اشاره خواهيا يسينو برنامه يبه چگونگ . در ادامهشدند مي

 HTML يووا 0متنفورا گوذاري   کوه بعوودها بوه زبوان عالموت     دايون هموان زبواني بوو    

نووام ه دهوود نيووز امووروزه بوو هووا را نمووايش مووي سووند اي کووه ايوون  برنامووه .معووروف شوود

ثر بوود کوه   ؤحول سواده )اموا قووي( چنوان مو       شوود. ايون راه   شوناخته موي   9گور  کاوش

 مختووووورع وب موووووي شناسوووووند.   عنووووووانه را بوووووبرنرزلوووووي اموووووروزه 

                                                           
1. Tag 

2. Hyper Text Markup Language 

3. Browser 


