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 هَضَػات هَرد تحث ایي وارگاُ

 :اّذاف تزگشاری وارگاُ 

 XBRLستاى گشارضگزی هالی  هؼزفی•

 XBRLآضٌایی تا هشایای استفادُ اس •

 در ًظام تاًىی وطَر XBRLوارتزدّای •

 XBRLآضٌایی همذهاتی تا هؼواری •

 



 آضٌایی تا ضزوت وٌٌذگاى در ایي وارگاُ



 XBRLآضٌایی تا 

 هؼزفی ٍ اعالػات پایِ  



 هزٍری تز استاًذارد ّا 

 تاروذ•

 

 
 ISBNوذ•
(International Standard Book Number) 

 

 



 (1)تالش در حل آى دارد  XBRLهسالِ ای وِ 
استاًذارد ساسی تطزیح هفاّین تجاری جْت لاتل درن تز ضذى •

 هٌتطز ضذُ اعالػات
 ...در تثادل اعالػات ٍ  n:1سادُ ساسی رٍاتظ پیچیذُ •

 



 (2)تالش در حل آى دارد  XBRLهسالِ ای وِ 
تثذیل آى تِ یه راتغِ سادُ فارؽ اس دٍتارُ واری ّای هؼوَل تَلیذ ٍ 

 ًطز اعالػات
 



 (3)تالش در حل آى دارد  XBRLهسالِ ای وِ 
هؼٌا دار ًوَدى دادُ ّای هالی ٍ در ًتیجِ وارآهذتز ساختي •

 (Semantic web)جستجَّا در ٍب هؼٌایی 
اعالػات ّستٌذ  Syntaxاستاًذاردّا هؼوَال تَافماتی در ًحَُ ٍ ▫

ػالٍُ تز آى تَافمی تز رٍش اًتمال هفاّین   XBRLدرحالیىِ 
(Semantic )ًیش ّست. 

 ایجاد ًام ّای استاًذارد تزای هفاّین هَجَد در گشارضْای هالی  ▫
ایجاد لَاًیي استاًذارد تجاری جْت تثییي ارتثاعات هاتیي دادُ  ▫

 ّای هالی ٍ تجاری
 

 

 



 هثالی اس ٍب هؼٌایی

45000 

Deposit 

Appears in 
BS, Liabilities 

Side 

INR 31st-Mar-
2013 Bank ABC 

Deposit = 
Deposit indoor + 
Deposit Outdoor 

Banking 
Regulation 
Act, Part A 

Deposit>=0 



 XBRL (1  )هشایای 

 غحت ٍ دلت تیطتز اعالػات�.
 دارًذ ّا دادُ تِ هستمین دستزسی واهپیَتزی ّای تزًاهِ ایٌىِ دلیل تِ
  تِ ًیاسی وِ جا آى اس ٍ تَد خَاٌّذ استٌادتز لاتل هالی اعالػات  تثادل ٍ تحلیل

 .است ووتز خغا تزٍس اهىاى ,  ًیست ّا دادُ هجذد ًوَدى ٍارد
 

 هذیزیت تْتز دادُ ّا�.
XBRL اعالػات .آٍرد هی فزاّن را  ّا دادُ هذیزیت سیستواتیه اهىاى  

 .گزدد هی تزرسی ّا دادُ اػتثار ٍ ضًَذ هی هاًیتَر تالدرًگ
 

 



 XBRL (2  )هشایای 

 غزفِ جَیی در سهاى�.
  هثال عَر تِ.ّستٌذ آٍری جوغ ٍ دستزسی لاتل دًیا اس ای ًمغِ ّز اس اعالػات

  ّز در استاًذارد ی ّا دادُ وِ چزا ّستٌذ تٌظین لاتل راحتی تِ ًظارتی گشارضات
 .تَد خَاٌّذ دستزس لاتل هىاًی ٍ سهاى

  
 لاتلیت استفادُ چٌذ تارُ دادُ ّا�.

  تلىِ گشارش آى وٌٌذُ تْیِ ساسهاى تزای تٌْا ًِ XBRL تا ضذُ تگ گشارضات
 گذاری اضتزان تِ ٍ استفادُ لاتل هجوَػِ اس خارج ساسهاًْای ٍ ارگاًْا توام تزای
 .است تىزار لاتل پزٍسِ ایي ٍ است

 تزای XBRLتگْای (self-describing) تؼزیفی خَد لاتلیت اس ًیش افشارّا ًزم
 .تزًذ هی تْزُ تؼذی ّای تحلیل ٍ گشارضْا جْت اعاػات خَدوار پزداسش

 
 



 XBRL (3  )هشایای 

 اػتثارسٌجی دادُ ّا�.
  اس ّا دادُ غحت ٍ اػتثار سٌجص لاتلیت دارای XBRL تا ضذُ تگ گشارضات

 .ّستٌذ گشارش در هَجَد ػٌاغز سایز تا ارتثاعطاى لحاػ
 

 آساى تز ضذى لاتلیت خَاًذى هستٌذات �.
 .ًوایذ هی هستٌذی ّز خَاًذى تِ لادر را ّا واهپیَتز XBRL ّای تىسًََهی

  ضزوت یه هالی غَرتْای خَاست در فزاًسَی وارتزی اگز هثال عَر تِ
 ٍ آٍری جوغ را ّا دادُ اٍ فْن لاتل ستاى تِ سیستن تاضذ داضتِ را ستاى اًگلیسی

 .دّذ هی ًوایص
 

 



 XBRL (4  )هشایای 

 ضفافیت اعالػات�.

XBRL ضزوتْا.ضَد هی سْاهذاراى تزای هالی اعالػات ضفافیت افشایص تاػث  

  راحتی تِ وِ هفاّیوی , دٌّذ هی گشارش ضذُ تؼزیف پیص اس هفاّین اساس تز

  لاتل گذاری سزهایِ تزای گیزی تػوین جْت گزاى تحلیل ٍ گذاراى سزهایِ تزای

 تْثَد لثیل اس است اّویت دارای ساسهاًْا تزای جْت چٌذ اس هْن ایي .است درن

 .سزهایِ تاسارّای تِ دستزسی ٍ گذار سزهایِ جذب ,گذاراى سزهایِ تا ارتثاط
 
 



XBRL (1!)چِ ًیست؟ 
•XBRL یه استاًذارد حساتذاری ًیست. 

  XBRL ٍ ضًَذ هی تٌظین هزتَعِ هَسسات ٍسیلِ تِ حساتذاری استاًذاردّای
  ّن وٌار ٍ گشارضگیزی استاًذاردّای هحتَای ًوایص تزای است فزهی پلت

 حساتذاری استاًذاردّای اس آهذُ دست تِ ّای دادُ چیذى
 
•XBRL ًوَدار حساتْا ًیست. 

 XBRL ٍ ّستٌذ هالی گشارضات ًوایص ًوَدى تسْیل تزای رٍضْایی چارتْا
 .وٌذ هی ووه آًْا ساسی پیادُ تِ تٌْا



XBRL (2!)چِ ًیست؟ 

•XBRL  ِتزجوGAAP (Generally Accepted 

Accounting Principles )ًیست. 

 

•XBRL پزٍتىل تزاوٌص ًیست. 

XBRL   تا تزاوٌص ّای ًزم افشارّای حساتذاری تذاخل ًذارد ٍ توزوش آى تز

 .رٍی اعالػاتی است وِ در گشارضات هالی آهذُ است



XBRL چِ ّست؟ 

 
 
 
 
 
 
 

استفادُ تذٍى پزداخت ّزگًَِ حك   ,لاتل استفادُ تزای ػوَم ,استاًذارد تاس•
 اهتیاس تِ ساسهاى پذیذآٍرًذُ

 (W3cتَسؼِ یافتِ ٍ پطتیثاًی ضذُ تَسظ ) XMLساختِ ضذُ تز هثٌای •
لاتل سفارضی   ,هستمل اس تاییذ هزاجغ لاًًَی)اًؼغاف پذیز ٍ لاتل تَسؼِ •

 (ساسی
 

eXtensible Business Reporting Language 

امکان سفارشی کزدن 
معاوی موجودیت ها  
وساخته کاتالوگی اس  

مفاهیم  
(taxonomies) 

ومایاوگز مفاهیم  
 تجاری است

تعزیف و تبادل داده 
 های جمع آوری شده

کدگشاری و کد 
 گشایی اطالعات



 XBRLآضٌایی تا 

 XBRLوارتزد 



XBRL سایز استاًذاردّا ٍ 



 گشارضگزی تجاری اهزٍس



 گشارضگزی تجاری فزدا



 چگًَِ ػول هی وٌذ؟                                                              



 XBRLسًجیزُ گشارضگزی 



 XBRLآضٌایی تا 

XBRL وارتزد آى در ًظام تاًىی وطَر ٍ 



XBRL تاًىذاری ٍ 



 ( 1)وارتزد ّای داخلی 

 جوغ آٍری دادُ اس سیستوْای هختلف حساتذاری•

سْاهذاراى ٍ حساتزساى  ,ساختي تزًاهِ ّای ػوَهی تزای تحلیلگزاى •
 XBRLجْت استفادُ اس دادُ ّای هثتٌی تز 

اس آًجا وِ دادُ ّا لاتل فْن ٍ استفادُ هجذد تزای سیستن ّستٌذ لذا ساختي   
اتشار ّای هتٌَع تزای اسوثل وزدى ٍ پزداسش دادُ ّا تسیار سادُ تز ٍ 

 .افشًٍتز خَاّذ ضذ

پس اس خزٍجی ًْایی گشارش اس سیستن ّای   XBRLپیادُ ساسی •
 حساتذاری



 (2)وارتزدّای داخلی 

ػذم ٍاتستگی تِ سیستوْا ٍ استاًذارد ّای هختلف اس پیص •

 پذیزفتِ ضذُ تَسظ تاًىْا

 تغییز هَثز ٍ هؼٌایی اس یه استاًذارد تِ استاًذاردی دیگز•

  IFRSتِ  GAAPاًتمال دادُ ّا اس ▫

 ایجاد گشارش ّای یىساى تِ ستاًْای هختلف•
 



 هذیزیت هٌاتغ ٍام ٍ خذهات

سهاى ٍ تالش تزای جوغ آٍری دادُ ّا ٍ تثذیل آًْا  ,حذف ّشیٌِ •
 تِ ٍرٍدی لاتل استفادُ تزای سیستن خاظ تاًه

درخَاست وٌٌذُ  XBRLاهىاى دریافت اعالػات هالی هثتٌی تز •
 ٍام اس عزیك ایٌتزًت

تػوین گیزی ٍ هذیزیت  ,اختػاظ سهاى تیطتزی تِ تحلیل •
 XBRLریسه تَسظ تحلیل اػتثار هثتٌی تز 

  NPA هاًیتَریٌگ تْتز ٍضؼیت ٍام ٍ اخغار تِ هَلغ در ٌّگام •
(non-performing assets/loans) 



MIS 

خزٍجی توام سیستوْای ضؼة هختلف لاتل تثذیل تِ فزهت هثتٌی تز •

XBRL است 

یا  HTMLتذست آهذُ لاتل تثذیل تِ فزهتْایی ًظیز  XBRLفزهت •

 جْت اًتطار هجذد است PDFاوسل یا 

اهىاى تؼزیف لَاًیي داخلی تزای جوغ آٍری دادُ ّا اس هٌاتغ غیز رسوی  •

 XBRL GLٍ یادداضتْای ضؼة هختلف یا ضزوتْای ٍاتستِ تِ ٍسیلِ 



 تحلیل

 آى تزآٍرد جْت در ٍ تطٌاسٌذ را خَد هطتزیاى ًیاسّای تایذ تاًىْا

 در وِ تاًىی تٌاتزایي .تاضٌذ پیزٍس رلاتتی فضای در تا تزدارًذ لذم

 دستزسی ًیاسش هَرد ّای دادُ تِ تَاًذ هی هوىي سهاى تزیي وَتاُ

 .است پیزٍس تگیزد تػوین درست ٍ وٌذ تحلیل را آى ٍ تاضذ داضتِ



 هذیزیت ریسه

 ٍرٍدی خام ّای دادُ, ریسه هذیزیت هتخػػیي XBRL ٍجَد تا

 اختیار در وٌٌذ ارادُ وِ سهاى ّز در را خَد هختع افشارّای ًزم تِ

 تِ هختلف سیستوْای اس وِ ّایی دادُ تثذیل تِ ًیاسی ٍ دارًذ

 وار تز را خَد توزوش توام تَاًٌذ هی ٍ ًیست رسذ هی دستطاى

 .تاضٌذ داضتِ خَد اغلی فؼالیت ٍ هذیزیتی



 گشارضات ًظارتی

 هی است ًیاس هَرد وِ سهاى ّز در تاًىْا ػولىزد تز ًاظز ٍاحذّای

 وِ اهىاًاتی تا تاًىْا سَی اس ضذُ هٌتطز ّای دادُ تِ هزاجؼِ تا تَاًٌذ

 خَد ًظز هذ گشارضات دٌّذ هی لزار اختیارضاى در XBRL اتشارّای

 .ًوایٌذ استخزاج را



 XBRLآضٌایی تا 

XBRL  ارتثاط آى تا ٍXML 



 سًجیزُ ٍاتستگی ّا



 (1)هؼزفی ستاى ًطاًِ گذاری 



XML syntax 

 

 

 

 

 

 

 

 
 XML Schemaاها استاًذارد ساسی تِ لاًَى ًیاس دارد             



 (2)هؼزفی ستاى ًطاًِ گذاری 
 HTML, XML, XHTML: هحثَب تزیي ستاًْای ًطاًِ گذاری •
 

•HTML 
 جْت ًوایص هحتَا در هزٍرگزّای ایٌتزًت▫
 دارای تگ ّا ٍ هطخػِ ّای اس پیص تؼزیف ضذُ▫

 ساختار سٌذ :<head>,<body style=�background-color:yellow"> 
 فزهت هتي :<b> , <i>, <p style="font-family:Tahoma"> 
 تؼزیفlink  :<a href="about.html">, ú 
 تؼزیف تػَیز :<img src="house.jpg" /> 

 



 (3)هؼزفی ستاى ًطاًِ گذاری 

•XML 
 هحتَا استفادُ هی ضَد ًِ تٌْا تزای تیاى فزهت ضزحجْت ▫
 تگ ّا تِ ٍسیلِ وارتز تؼزیف هی ضًَذ▫
ته هٌظَرُ ًیست ٍ جْت تؼزیف ٍ ًوایص ّز وویتی لاتل استفادُ ▫

 است

 

•XHTML 
▫HTML + XML (ُفزهت ٍ داد) 



XML  ٍXML اسىین 
•XML  تٌْا تیاًگز ًحَُ ٍ دستَر(syntax )است. 

•XML  اسىین اهىاى تؼزیف لَاًیي را تزای هحتَای سٌذxml 
 هْیا هی ساسد

ٍ هطخػِ ّا  ( Markups)تؼزیف ًام تزای ًطاًِ ّا ▫
(Attributes) 

 (Attributes)ٍ هطخػِ ّا ( Markups)همذاردّی ًطاًِ ّا ▫
 راُ حلی تزای ساختارّای تَ در تَ▫



 اسىین XMLهؼایة ساختاری 

 .ساختار تسیار پیچیذُ ای هی تَاًذ داضتِ تاضذ•
اس ساختار لاتل ًوایص است ٍ اهىاى عثمِ تٌذی  viewفمظ یه •

 .ّای هختلف ٍجَد ًذارد
 .ّیچ هفَْهی در پس ساختار آى ٍجَد ًذارد•

 :راُ حل
 جذاساسی تؼزیفْا اس ساختار•
 فزاّن آٍردى اهىاى تؼزیف رٍاتظ اًؼغاف پذیز هاتیي ًطاًِ ّا•
 افشٍدى هؼٌا ٍ هفَْم تِ رٍاتظ تؼزیف ضذُ هاتیي ًطاًِ ّا•

 



 Xlink (XML Linking Language): راُ حل 
 XMLایجاد لیٌه در هستٌذات •

الثتِ تا وارایی تیطتز ٍ  HTMLدر  >a<تِ وارگیزی تگی هاًٌذ •
 هفیذتز

 xmlتزای تؼییي هىاى ًطاًِ ّا در سٌذ  Xpointerاستفادُ اس •

 
 
 :اًَاع لیٌه•

 سادُ▫
▫extended  (ُهجوَػِ ای اس لیٌه ّای ساد) 
 

 



XBRL تِ ػٌَاى یه ستاى ًطاًِ گذاری 



 XBRL (1)سایز خػایع 
•XBRL : 

 اهىاى ایجاد دستِ تٌذی ّای هختلف تزای هفاّین▫

تمسین فایل تِ تلَن ّای  )اهىاى استفادُ اس هاجَل ّا در فایلْا ▫

 (هختلف

 اهىاى تَسؼِ پذیز تَدى را ػولی هی ساسد▫

وِ الثتِ اتشارّای هزتَعِ آى )تِ وذ ًَیسی تیطتزی ًیاس خَاّذ ضذ ▫

 (را ٌّذل هی وٌٌذ



 XBRL (2)سایز خػایع 

 

 اسىین ّای اختػاغی تزای گشارضگزی هالی XMLایجاد •

هی تَاًذ خیلی سادُ ٍ یا خیلی پیچیذُ  XBRLتىسًََهی ّای •

 (در هَرد هحتَاّای پیچیذُ تَ در تَی چٌذ تؼذی)تاضذ 

•XBRL  تزویة لذرتوٌذی اسXML  ٍXlink  است اها تزای

 !وسی وِ تذاًذ چغَر تایذ اس آى استفادُ وٌذ



 XBRLهشایای 

 استاًذارد تَدى•

 هٌاسة تزای دادُ ّای تجاری•

 پطتیثاًی ٍ پذیزش در سزاسز دًیا•

 IFRSتىسًََهی ّا اس جولِ ▫

، باوکهای مزکشی، ًاظواى هالی ٍ التػادی اس جولِ تَرس اٍراق تْادار▫

 ...ادارات مالیات 

 پطتیثاًی تاسار ٍ ًزم افشارّای وارتزدی اس آى•



XBRL  (1)اس دیذگاُ حَسُ ّای هزتثظ 
 

 در تزگیزًذُ حیغِ ٍسیؼی اس گشارضات تجاری•

 غَرتْای هالی اغلی▫

 یادداضتْا ٍ اعالػیِ ّای ضفاف ساسی▫

 (حساتزسی)گشارضات هذیزیتی ٍ تاسرسی ▫

 (GL)اعالػات دفتز ول ▫

 ...داده های آماری  ، فزهْای هالیات: سایز ▫



XBRL  (2)اس دیذگاُ حَسُ ّای هزتثظ 
 

 هتا دیتا•

 (...ساسماوهای قاوون گذار ، هلی)لَاًیي ٍ همزرات هختلف ▫

 (...غیز دوره ای ، غیز لاتل پیص تیٌی)تغییزات در لَاًیي ▫

حوسه ها   ، استاًذاردّای حساتذاری)اضىاالت در تفسیز هَجَدیت ّا ▫

...) 

 اًؼغاف پذیزی در لاتلیت تَسؼِ▫

 



XBRL اس دیذگاُ فٌی 

آیا تٌْا ًمل ٍ اًتمال دادُ هذ ًظز )اًتظاراتی وِ در ًظز گزفتِ ًطذُ •
 (!است یا تیطتز؟

 تغییز در تىٌَلَصی ّا•
 سخت افشارّای پیطزفتِ تز▫
 سایز خػیػِ ّای تاثیزگذار▫

 لاتلیت تَسؼِ•
 تَسؼِ در ًحَُ ٍ هؼٌای هفاّین اس پیص تؼزیف ضذُ▫
 استفادُ اس الگَّای عزاحی تیطتز▫

تٌْا یه الگَ تزای پیادُ ساسی ٍجَد ًذارد 
ػذم ساسگاری تیي تىسًََهی ّا 

چارچَب خاغی جْت اػوال تَسؼِ ّای تؼذی ٍجَد ًذارد هگز راٌّوایی  ▫
 ّایی در سهیٌِ تَسؼِ تىسًََهی



 XBRLآضٌایی تا 

 ضىل گیزی ٍ تَسؼِ



 XBRLتاریخچِ 



 XBRLوٌسزسیَم تیي الوللی 

 (http://www.xbrl.org) .هَسسِ ای غیز اًتفاػی است•
 .ػضَ دارد 550تیص اس •

 ،ساسهاًْا ٍ هَسسات دٍلتیضزوتْای پیطزٍ▫
 ، ارگاًْای ًاظزNGO، حساتذاری، ITضزوتْای ▫

 XBRLتَسؼِ ٍ ًطز : ّذف•
 :فؼالیتْا•

درلالة  )تَسؼِ ٍ ارتمای لَاًیي ٍ هفاّین هَرد تَافك تِ غَرت هستوز ▫
 (وارگزٍُ ّای هختلف

اس عزیك تزگشاری وٌفزاًس  XBRLافشایص آگاّی ٍ آضٌایی ػوَم تا ▫
 ّای تیي الوللی

 حوایت اس پزٍصُ ّای در حال پیادُ ساسی در سزاسز دًیا▫
 XBRLحَسُ ّای هحلی •

 
 



 XBRLوارگزٍُ ّای 



 XBRLآضٌایی تا 

 XBRLهؼواری 



 هؼواری ولی

 
 
 
 
 
 

              Facts                           تؼزیف هفاّین(concept )هَجَدیتْا ٍ 

 (الالم تجاری)هَجَدیت                                      ,همادیز تزای الوٌتْا)
 ...(گشارش ضذُ تزای دٍرُ ای خاظ ٍ 



 تىسًََهی ٍ سٌذ هػذاق



 XBRLهؼواری 



 XBRLّای اجزایی ضذى  گام

 عزاحی تىسًََهی       

 

 تؼزیف دادُ              

 تَلیذ سٌذ هػذاق    

 

 ایجاد دادُ                      

 XBRLارایِ دادُ هثتٌی تز 

 

 هػزف دادُ                       



 تىسًََهی چیست؟

، وِ تزای ًَػی دیىطٌزی دادُ تزای گشارضگزی هالی•
استاًذاردّای گشارضگزی هختلف ، ستاًْا ، اًَاع ٍاحذ پَل ٍ غٌایغ 

 .هختلف تِ وار تزدُ هی ضَد
در تىسًََهی ّا تزای ّز آیتن در غَرتْای هالی ، تگ هطخػی •

 (تزای سَد خالع  “net profit”هاًٌذ . )تِ وار تزدُ هی ضَد
تىسًََهی ّای هختلفی تزای هماغذ هتفاٍت گشارضگزی هالی •

ٍجَد دارًذ ٍ ّز حَسُ هوىي است تٌا تز همزرات حساتذاری 
 .هحلی تِ تىسًََهی هختع خَد ًیاس داضتِ تاضذ

 .است XBRLتىسًََهی ّستِ یه سٌذ •



 سٌذ هػذاق

 .است XBRL سٌذ یه اّویت تا لسوت دٍهیي•
 هتي جشئیات تز هٌغثك ٍالؼی اعالػات ٍ همادیز ، fact ضاهل•

 ...همیاس ٍ ٍاحذ دٍرُ، ًظیز گشارش
 هاضیي تزای ّن وِ ًحَی تِ را ساختار اًضوام تِ ّا دادُ سٌذ ایي•

 .گذارد هی ًوایص تِ تاضذ خَاًا وارتز ّن ٍ
 عَر تِ خاغی فزهت تا را خام ّای دادُ سادگی تِ ضزوتْا/تاًىْا•

  فزهت تِ ّا تثذیل توام ٍ وٌٌذ هی ٍارد اوسل فایل یه در هثال
XBRL لالة در ٍ ضَد هی اًجام افشار ًزم تَسظ غحٌِ پطت در 

   .گزدد هی ارایِ هػذاق سٌذ



 دادُ ّا( Render)ًوایص 

 پلت اس هستمل ٍ ّستٌذ هاضیي تَسظ خَاًذى لاتل XBRL ّای دادُ•

 PDF فزهت تِ یا ٍ اوسل ، word اس اػن وارتزدی تزًاهِ ّز در ٍ فزم

 .ّستٌذ ًوایص لاتل ٍب تحت یا

 

 ػٌَاى تحت را جذیذی اهىاى XBRL الوللی تیي هَسسِ ًیش اخیزا•

Inline XBRL (iXBRL) ، فزهت ًوایص جْت XBRL ٍب در  

 .است ًوَدُ هؼزفی



 (1) سایز هفاّین هزتثظ
• XBRL Taxonomy 

▫ Label Linkbase 
▫ Reference Linkbase 
▫ Calculation Linkbase 
▫ Definition Linkbase 
▫ Presentation Linkbase 

• XBRL Modules 
▫ XBRL Dimensions  
▫ XBRL Formula 
▫ Inline XBRL 
▫ XBRL Versioning 

 
 
 



 (2) سایز هفاّین هزتثظ

• XBRL GL 

• Inline XBRL (iXBRL) 

• XBRL jurisdiction 

• Extension Taxonomy 

• Tuple facts 

• Dimension 

 



 تا تطىز

a.salarvand@epioneers.ir 


