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 32 حسابداری المللیبین استاندارد

 : ارائھ یمال ابزارھای

 ھدف

 ]شد [حذف .1

ھـاي مـالي این استاندارد، تعیین اصول ارائھ ابزار ھدف .2
بھ عنوان بدھي یا حقــوق مالكانـھ و تھــاتر داراییھـاي 

مـورد  درمالي و بدھیھاي مـالي اســت. ایـن اسـتاندارد 
از دیدگاه ناشر، بھ داراییھاي  مالي ھايابزار بنديطبقھ

بنـدي ھـاي مالكانـھ؛ طبقھمالي، بدھیھاي مـالي و ابزار
و شـرایطي  ؛مربـوط یسودھا و انھایز ،یمیتقس سود ،بھره

كھ در آن داراییھاي مالي و بدھیھاي مالي بایـد تھـاتر 
 .دارد کاربردشوند، 

 و ناختشـدر ایـن اســتاندارد، مكمــل اصـول  مندرجصول ا .3
ــدازه ــالي ان ــدھیھاي م ــالي و ب ــاي م در گیري داراییھ

 و شـناخت: مـالي ھايابزار 39حسابداری المللي استاندارد بین

منـدرج در و اصول افشاي اطالعات درباره آنھا  ،یریگانـدازه
 افشامالي:  ھايابزار ۷المللي گزارشگري مالي استاندارد بین

 است.
 كاربرد دامنھ

 انــواع یبــرا ،یتجـار یواحـدھا تمـام توسط دیبا استاندارد، نیا .4
 :شود گرفتھ بکار ریز موارد جز بھ یمال یابزارھا

 ایـوابسـتھ واحــدھای تجـاری  ،یفرع یتجار یدر واحدھا منافع  .الف
 یالمللـنیآنھا طبق اســتاندارد ب یخاص کھ حسابدار یمشارکتھا
 یالمللـنیاستاندارد ب ،یقیتلف یمال یصورتھا 10 یمال یگزارشگر
 یالمللـنیاسـتاندارد ب ایـ جداگانھ یمال یصورتھا 27 یحسابدار
 یمشـارکتھا و وابسـتھ یتجار یواحدھا در یگذارھیسرما 28 یحسابدار

 اسـتاندارد مـوارد، یبرخ در ن،ی. با وجود اردیگیانجام م خاص
 یحسابدار یالمللنیب استاندارد، 10 یمال یگزارشگر یالمللنیب
را  ی، واحـد تجــار28 یحسـابدار یالمللــنیاستاندارد ب ای 27

 یتجـار یمنــافع در واحــدھا یکھ حسابدار کندیممجاز  ای ملزم
 یالمللنیخاص را طبق استاندارد ب یمشارکتھا ایوابستھ  ،یفرع

 یتجـار یواحـدھا ،یمــوارد نیچنــ در دھد؛ انجام 39 یحسابدار
 ن،ی. ھمچنــرنــدیاســتاندارد را بکــار گ نیــالزامــات ا دیــبا

 یابزارھـاتمــام  یاستاندارد را برا نیا دیبا یتجار یواحدھا
واحـدھای  ،یفرعــ یتجـار یواحـدھا در منافع بھ وابستھ مشتقھ
  .رندیگ بکار خاص یمشارکتھا ای وابستھتجاری 

کــھ  ،كاركنـان مزایـاي طرحھاي در كارفرمایان تعھدات و حقوق  .ب
آنھـا  یبـرا کارکنان یایمزا 19 یالمللي حسابداراستاندارد بین
 کاربرد دارد.

 ]شد[حذف   .پ
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المللــي گزارشـگري بیمھ طبق تعریف استاندارد بین ھايقرارداد  .ت
 درایـن اسـتاندارد  ،وجـود ایـن بـا .مھیب یقراردادھا ٤مالي 
ھــاي بیمـھ دادقرار در شــدهتعبیھ مشتقھ یابزارھا براي یصورت

 واحـد 39 یحســابدار المللـيبین اسـتاندارد كـھكاربرد دارد 
 .ردیبگ نظر در جداگانھ را آنھا کھ باشد کرده ملزم را یتجار
المللـي اسـتاندارد بین ،شـرنا كــھ صـورتي در ن،یا بر افزون

 نیتضـمھاي دادگیري قراررا براي شناخت و اندازه 39 یحسابدار
آن قراردادھـا  یبرا را استاندارد اینباید  گیرد،مالي بكار 

(ت) 4کھ ناشر طبق بند  یاما در صورت، مورد استفاده قرار دھد
از  اســتفاده، 4 یمــال یگزارشــگر یالمللــنیاســتاندارد ب
شـناخت و  یرا بـرا 4 یمــال یگزارشـگر یالمللـنیاستاندارد ب

 یالمللـنیاسـتاندارد ب دیـکنــد، باآنھا انتخاب  یریگاندازه
 .ردیرا بکار گ 4 یمال یگزارشگر

 اختیاری، مشاركت دارا بودن ویژگي دلیل بھ كھ مالي ھايابزار  ث.
 قرار ٤ مالي گزارشگري الملليبین استاندارد كاربرد دامنھ در
، در ارتباط با ویژگیھای مزبـور، ھاناشر این ابزار .گیرندمي

 استاندارد این ۳٥بتا ر 25برو  ۳۲تا  ۱٥ھاي گیري بنداز بكار
 زیمتمـا گریکــدی از را مالكانھ ھايابزار و ھای مالیبدھیکھ 

ھـا مشــمول سـایر ایــن ابزار ،وجود نیا با است. معاف، کندیم
ایـن اســتاندارد  ،بھ عـالوه باشند.الزامات این استاندارد مي

كاربرد دارد  ،ھاابزار این در شدهتعبیھمشتقھ  ھايابزاربرای 
 .)شود مراجعھ 39حسابداری  الملليبین استاندارد بھ(

معامالت پرداخت  بھ مربوط تعھدات و قراردادھا ،یمال یابزارھا  .ج
 2 یمــال یگزارشــگر یالمللـنیبر سھام کھ اسـتاندارد ب یمبتن

 یاستثنا بھکاربرد دارد،  آنھا مورد در سھام بر یمبتن پرداخت

ایـن  ۱۰تـا  ۸ھاي بنددر دامنھ کاربرد ھایي كھ دادقرار .1
مورد آنھـا  استاندارد درو این گیرد قرار میاستاندارد 
 ،كاربرد دارد

این اسـتاندارد كـھ بایـد بـراي سـھام  ۳٤و  ۳۳ھاي بند .2
شـده ابطالیـا  منتشرشدهشده، فروختھشده، خریداريخزانھ 

، سـھام كاركنـان معاملـھ با طرحھـاي اختیـار رابطھ در
پرداخـت توافقھـای  ، و سـایرخرید سھام كاركنان طرحھای

 .گرفتھ شود بکار مبتني بر سھام

 [حذف شد] .7تا  5
مالي یا فروش اقالم غیر خریدھاي داداستاندارد باید براي قرار این .8

 قیـطر ازیــا  ،گرید مالي ابزار ای نقد قیرط ازخالص  صورت بھكھ 
 ییگـو ،شــود گرفتـھ بكار است تسویھ قابل ،مالي ھايابزار مبادلھ

ــھیا ــن قرار نک ــالي دادای ــزار م ــا اب ــدبودهھ ــھ ،ان ــتثنا ب  یاس
 مطــابق ،ماليغیر اقالم تحویل یا دریافتمنظور  بھھایي كھ دادقرار
 ،تجـاري واحـد انتظــار مـورد فادهاستخرید، فروش یا  الزامات با

 . شودیم یھدارنگ ھمچنانشده است و  منعقد

اقـالم  داد خرید یا فروشمختلفي براي تسویھ قرارروشھای  .9
دیگر  یا ابزار مالي نقد طریق ازبھ صورت خالص  غیرمالی
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. ایــن ھـاي مـالي وجــود داردابزار مبادلـھاز طریق یا 
 شامل موارد زیر است:روشھا، 

 امکان نیطرفاز  کی ھرداد بھ كھ شرایط قرار زماني . الف
 مـالي ابــزاریـا  نقـد قیطر ازتسویھ بھ صورت خالص 

 دھد؛مي را مالي ھايابزار مبادلھ قیطر ازیا  ،گرید

یا  نقد قطری ازكھ امكان تسویھ بھ صورت خالص  زماني .ب
ھــاي ابزار مبادلــھاز طریـق یــا  ،دیگـر مالي ابزار
اما واحد  ،باشد نشدهتصریح داد شرایط قرار در ،مالي

خـالص  صورت بھدادھاي مشابھ تجاري سابقھ تسویھ قرار
از طریــق یـا  ،دیگــر مـالي ابــزاریــا  نقد قطری از

انعقـاد مــالي را دارد (از طریــق  ھــايابزار مبادلھ
 فـروش طریـق از یـا مقابلطرف  ھای تھاتر باادقرارد
  )؛انقضا یا اعمال از قبل دادقرار

ھاي مشابھ، سابقھ دادكھ واحد تجاري براي قرار زماني .پ
از  پسو فروش آن در دوره كوتاھي  پایھ دارایيتحویل 
 قیمــت مدتبا ھدف كسب سود از نوسانھاي كوتاه ،تحویل

 و ؛دارد ، راگرکارمزد معاملھ ای

ــاني .ت ــھ زم ــالم ك ــاليغیر اق ــوع م ــرار موض  از داد،ق
 .است برخوردار باالیي شوندگينقد

کـاربرد آن در مـورد  )پ(ب) یـا ( قسمتھایی کھ دادقرار
طبـق مـالي دریافت یا تحویـل اقــالم غیر بھ منظور دارد،

انتظـار واحــد الزامات خرید، فروش یــا اسـتفاده مـورد 
در نتیجھ در دامنھ كاربرد ایـن  و شودمنعقد نمي ،تجاري

 8کـھ بنــد ي یھـادادگیرد. سایر قراراستاندارد قرار مي
گیرند تا آنھا کاربرد دارد، مورد ارزیابی قرار می برای

تعیین شود کھ آیا بھ منظــور دریافــت یـا تحویـل اقــالم 
اده مــورد مالي طبق الزامات خریــد، فـروش یــا اسـتفغیر

شوند یا می داریھمچنان نگھو  نعقدانتظار واحد تجاري، م
در دامنــھ كــاربرد شود کــھ مشخص می بر این اساسو خیر، 

 د یا خیر.نگیراین استاندارد قرار مي

قلــم یـک شده براي خریـد یـا فــروش صادراختیار معاملھ  .10
 یا ابــزار مــالي نقداز طریق مالي كھ بھ صورت خالص غیر
شـود، میھاي مالي تسویھ ابزارمبادلھ ، یا از طریق دیگر

ــق  ــد طب ــف(9بن ــا  )ال ــن ، )ت(ی ــاربرد ای ــھ ك در دامن
توانـد بـا دادي نميگیرد. چنین قـراراستاندارد قرار مي

مالي طبق الزامات خریـد، ھدف دریافت یا تحویل اقالم غیر
 فروش یا استفاده مورد انتظار واحد تجاري منعقد شود.

 )شود مراجعھ نیز ۲۳بر تا ۳بر ھايبند ھب( تعاریف
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بكـار رفتــھ زیـر با معاني مشخص  ریز اصطالحات ،در این استاندارد .11
 است:

 مـالي دارایي تجاري، واحد یك براي كھ است داديقرار مالي ابزار
 ایجـاد مالكانــھ ابـزار یا مالي بدھي دیگر، تجاري واحد براي و
 .كندمي

 :باشد زیر موارد از یكي كھ است دارایي ھر مالي دارایي

 نقد؛ .الف

 دیگر؛ تجاري واحد مالكانھ ابزار  .ب

 :یبرا داديقرار حق  .پ

 ؛دیگـر تجاري احدودریافت نقد یا دارایي مالي دیگر از  .1
 یا

داراییھاي مالي یا بدھیھاي مالي با واحد تجاري  بادلھم .2
بـالقوه بـراي واحـد تجــاري  طـوربشرایطي كھ  دردیگر، 

 یا ؛مطلوب است
 ،تجـاري واحـد خـودھاي مالكانـھ كھ از طریق ابزار داديقرار .ت

 و: شد خواھد ویھتس یا است تسویھ قابل

نسبت  در ازای آن، اي است كھ واحد تجاريمشتقھغیر ابزار .1
 واحدخود مالكانھ  ھایابزاری از متغیر تعداد دریافت بھ

 یا ؛شود متعھداست یا ممكن است  متعھد تجاري

مبلـغ  مبادلـھ غیــر از روشـیاي است كھ بھ مشتقھ ابزار .2
از  یا دارایي مالي دیگـر بـا تعـداد ثـابتي نقد ثابتي
باشــد می تسـویھقابل تجاري  واحد خودمالكانھ  ھایابزار

ھاي مالكانھ ابزار ،این منظور رایب. خواھد شد تسویھ یا
 طبق كھ فروشمالي قابل  ھايابزار شامل ،واحد تجاري خود
 بنــديطبقھ مالكانھ ابزار عنوان بھ ب۱٦ و الف۱٦ ھايبند
تنھـا در زمــان واحـد تجـاري را  كـھ ھایيابزار، شودمي

بھ انتقال سھم متناسبي از خالص داراییھاي خــود  ،انحالل
 بـھ ت۱٦و  پ۱٦ ھايبند طبق و كندميمتعھد بھ طرف دیگر، 

 ھایيارشود، یا ابزبندي ميمالكانھ طبقھ ھایابزار عنوان
ھـاي ابزار آتـی تحویـل یا دریافت براي ھایيدادقرار كھ

 .باشدنمی ،استتجاري  واحد خودمالكانھ 

 :باشد زیر موارد از یكي كھاست بدھي  ھر مالي بدھي

 :یبرا داديقرار تعھد .الف

 ؛دیگـر تجـاري واحد بھ دیگر مالي دارایي یا نقدتحویل  .1
 یا

داراییھاي مالي یا بدھیھاي مالي با واحد تجاري  مبادلھ .2
 تجــاري واحـد بـراي بـالقوه طـوركھ ب شرایطي دردیگر، 
 یا ؛است نامطلوب

 قابلتجاري  واحد خودھاي مالكانھ كھ از طریق ابزار داديقرار  .ب
 و: شد خواھد سویھت ای است تسویھ
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 ، نسبتآن ازاي درواحد تجاري است كھ  ايمشتقھغیر ابزار .1
 واحـد خودمالكانھ  ھایابزاراز تعداد متغیري  تحویل بھ

 یا ؛شود متعھدممکن است یا  است متعھد ،تجاري

مبلغ مبادلھ  غیر از روشیاي است كھ بھ مشتقھ ابزار .2
از یا دارایي مالي دیگر با تعداد ثابتي  نقدثابتي 
باشد می تسویھقابل  ،واحد تجاريخود  مالكانھ ھایابزار

 ،ھاحق تقدمبرای این منظور، . خواھد شد تسویھ یا
خرید جھت تحصیل تعداد  ھایامتیازیا یارھای معاملھ تاخ

 ازاي در واحد تجاری خودثابتی از ابزارھای مالکانھ 
 مالكانھ ابزار صورتي در پول، واحد ھر از ثابتي مبلغ
 مالكان تمام با متناسب تجاری واحد كھ شودیم محسوب
 حق خود، مشتقھغیر مالكانھ ھايبزارا از طبقھ ھمان فعلي

 اعطاخرید را  ھایامتیازیا  ی معاملھاختیارھا تقدمھا،
خود ھاي مالكانھ ابزار ،منظور این برایھمچنین . کند

 كھناشر بھ  فروشمالي قابل  ھايابزار شامل ،تجاري واحد
 مالكانھ ابزار عنوان بھ ب۱٦ و الف۱٦ ھايبند طبق

در  تنھاواحد تجاري را  كھ ھایيابزار شود،مي بنديطبقھ
بھ انتقال سھم متناسبي از خالص داراییھاي  ،انحاللزمان 

 ت۱٦و  پ۱٦ ھايبند طبق و كندمي متعھدخود بھ طرف دیگر، 
شود، یا بندي ميمالكانھ طبقھ یھاابزار عنوان بھ

 یآت تحویل یا دریافت براي ھایيدادقرار كھ ھایيارابز
 .باشدنمی ،استتجاري  واحد خودھاي مالكانھ ابزار

 را مـالي بـدھي تعریـف كھ ابزاري اگرعنوان یك استثنا،  بھ
شرایط  ،كندمي احراز تمام ویژگیھاي فوق را داشـتھ باشـد و 
را نیـز احـراز  ت۱٦و  پ۱٦ بنـدھاي یا ب۱٦الف و  ۱٦ھاي بند
 .شودمي بنديطبقھ مالكانھ ابزار عنوان بھ د،ینما

باقیمانـده در  منـافع دھندهنشاناست كھ  داديقرار مالكانھ ابزار 
 .باشدیمتجاري پس از كسر تمام بدھیھاي آن  واحدداراییھاي 

 کیـ انتقـال ای ییدارا کی فروش یبرا است كھ یمتیق منصفانھ ارزش 
ــدھ ــھ در یب ــارف یامعامل ــ متع ــاالن نیب ــازار، فع ــار در ب  خیت

(بـھ  .بــود خواھـد پرداخـت قابـل ایـ افـتیدر قابل یریگاندازه
 منصـفانھ ارزش یریگاندازه 13 یمال یگزارشگر یالمللنیاستاندارد ب
 .مراجعھ شود)

فـروش بـھ  حـق كـھ استمالي  ابزار ناشر بھ فروشمالي قابل  ابزار 
یا  دھدمي دارنده بھ ،دیگر مالي دارایي یا نقدازاي  درناشر را 

یا بازنشستگي  فوتنامطمئن یا  یآترویداد  وقوع با خود، یخودبھ 
 .شودیم بازگرداندهدارنده آن ابزار، بھ ناشر 

المللي حسـابداري استاندارد بین ۹در بند  ،زیر اصطالحات .12
معانی مشـخص  بادر این استاندارد، شده است و  تعریف ۳۹

اسـتفاده مـورد  39المللــی حســابداری در استاندارد بین
 گیرد.قرار می

 دارایي مالي یا بدھي مالي شده مستھلکھاي ب 

  برای فروشآماده داراییھای مالی 
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 قطع شناخت 

  مشتقھابزار 

 روش بھره مؤثر 

  شـده بــھ ارزش گیریاندازهدارایی مالی یا بدھي مالي
 دوره زیانیا طریق سود  منصفانھ از

 ماليتضمین داد قرار 

  قطعیتعھد 

  شدهبینيپیشمعاملھ 

 سازيبخشي مصوناثر 

 شدهقلم مصون 

 یسازمصون ابزار 

 تا سررسیدشده نگھداریگذاریھای سرمایھ 

 ھادریافتنی وامھا و  

  روش متداولخرید و فروش بھ 

 مخارج معاملھ 

بھ توافـق  ،“داديقرار”و  “دادقرار”این استاندارد،  رد .13
ھاي اقتصـادي مشــخص اشـاره بین دو یا چند طرف با پیامد

اختیار محـدودي، در صـورت وجــود، بــراي  نیطرفدارد كھ 
 ،زیـرا معمـوالً ایـن توافـق ،قرارداد دارند از آنعدول 

ھـا، و در نتیجــھ دادضمانت اجرایــي قـانوني دارد. قرار
د و ھاي مالي، ممكن است شكلھاي متنوعي داشتھ باشنابزار

 لزومًا مكتوب نباشند.

شامل افراد، شـركتھاي  “تجاري واحد”این استاندارد،  در .14
و گذاری صــندوقھای ســرمایھ، شــدهواحــدھای ثبتتضــامني، 

 است. دستگاھھای اجرایی

 ارائھ

تـا  25برو  د14برتـا  13بر ی(بـھ بنــدھا مالكانھ حقوق و بدھیھا
 )شود مراجعھ زین الف29بر

 آنابزار مالي باید ابزار یا اجـزاي  ناشر اولیھ،شناخت زمان  در .15
 دارایــي مــالي، بدھي ریفاي و تعداداساس ماھیت توافق قرار بر را

 یـا مـالي دارایـي مـالي، بدھي عنوان بھ مالكانھ، ابزار و مالي
 .كند بنديطبقھ مالكانھ ابزار

گیرد بکار میرا  ۱۱ بندمندرج در  كھ ناشر تعاریف یزمان .16
ابزار مالكانـھ اسـت یــا  ،ابزار مالي کند کھ تعیین تا
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 مالكانـھ ابـزار صورتي در تنھابدھي مالي، ابزار مزبور 
 :گردد احراز زیر(ب)  و(الف)  شرط دو ھر كھ است

موارد زیـر  در یقراردادتعھد  گونھھیچشامل  ابزار .الف
 نباشد:

تحویل نقد یا دارایي مالي دیگر بھ واحد تجــاري  .1
 یا ؛دیگر

داراییھاي مالي یــا بــدھیھاي مــالي بـا مبادلھ  .2
بـالقوه بطــور شرایطي كـھ در واحد تجاري دیگر، 

 براي ناشر نامطلوب است.

 خـودھاي مالكانــھ ابزار طریق از ابزار كھ صورتي در .ب
 :باشد ھیتسو قابل ای شود ھیتسو ،ناشر

ــزار  .1 ــتقھغیراب ــد اي مش ــھ ھیچباش ــھك ــد  گون تعھ
 ھایابزار از دادي براي تحویل تعداد متغیريقرار

 ؛نداشتھ باشدرا در بر واحد تجاری خود مالكانھ 
 یا

تنھـا از توســط ناشـر، كــھ باشد اي مشتقھابزار  .2
مبلغ ثابتي نقد یـا دارایــي مــالي  مبادلھطریق 

 خــودمالكانھ  ھایابزاراز  دیگر با تعداد ثابتي
 ،ھاحق تقــدم ،ظوراین من رایب .شودسویھ ت ،ناشر

خریـد تعــداد  ھـایامتیازیـا  ی معاملھھااختیار
 درتجـاري  واحد خودھاي مالكانھ ثابتي از ابزار

 صـورتي در ،مبلغ ثابتي از ھــر واحــد پـول ازاي
تجـاری  واحــدكـھ  شــودمحسـوب میابزار مالكانھ 

از  طبقــھ ھمــانمالكـان فعلــي تمـام با  متناسب
، ھاحــق تقـدم ،خــود مشتقھھاي مالكانھ غیرابزار
 اعطـا را خریـد ھایامتیازیا  ی معاملھھااختیار

ھــاي ابزار ،منظــورایــن  بــراینمایــد. ھمچنــین 
تمــام ھـایي كـھ ابزارشـامل ناشـر  خودمالكانھ 
ب ۱٦الـف و ۱٦ھاي بندندرج در و شرایط م ویژگیھا

ــدھاي  ــا بن ــراز ت ۱٦و  پ16ی ــدرا اح ــا ، کنن ی
ھـایي بـراي دریافـت یـا دادھایي كـھ قرارابزار

واحــد تجــاري خـود ھاي مالكانھ ابزارتحویل آتی 
 .نیست ،باشند

، دادي، شامل تعھد ناشي از ابزار مالي مشــتقھتعھد قرار
نجـر بـھ دریافـت یـا تحویـل آتــي م قطعاً  ای احتماالً كھ 

اما شرایط بنـد  خواھد شد، ناشر خود ھاي مالكانھ ابزار
كنــد، ابــزار مالكانــھ الف) و (ب) فــوق را احــراز نمي(

ابـزاري كـھ  اگـر شود. بھ عنوان یك اسـتثنا،محسوب نمي
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كنـد، تمـام ویژگیھـا و تعریف بدھي مـالي را احــراز مي
و  پ16اي ھب یــا بنــد۱٦و الف ۱٦بندھاي مندرج در شرایط 

بنـدي را احراز كند، بھ عنوان ابزار مالكانـھ طبقھ ت۱٦
 شود.مي
 بھ ناشرفروش  قابل ھايزاراب

دادي ناشر تعھد قرار، بھ ناشر فروشابزار مالي قابل  الف.۱٦
ازاي نقد یـا دارایـي مـالي در ابزار آن  بازخرید رایب

یک استثنا فروش است. بھ عنوان  حقدر صورت اعمال ، دیگر
چنین تعھدي باشد، شامل تعریف بدھي مالي، ابزاري كھ  بر

ویژگیھاي زیر، بھ عنوان ابزار  تمامدارا بودن در صورت 
 شود:بندي ميمالكانھ طبقھ

 نسبت بھ سھم متناسبی براي دارنده، انحاللدر زمان  الف.
از خالص داراییھاي واحد تجاري، ایجاد حق كند. خالص 

شـود اطــالق می یداراییھایبھ داراییھاي واحد تجاري، 
 ،آن داراییھـا بـھ نســبت ھاادعا تمامكسر  از پسكھ 

 شود:زیر تعیین مي صورت بھماند. سھم متناسب باقي مي

در زمــان تقسیم خـالص داراییھـاي واحـد تجــاري  .1
 و ؛ھاي با مبالغ مساويواحدبھ انحالل 

ھاي در تعــداد واحــد دســت آمــده بــھ ضــرب مبلــغ .2
  شده توسط دارنده ابزار مالي.نگھداري

باشــد  قرار گرفتـھ ھااي از ابزارآن ابزار، در طبقھ ب.
 نیترنییپادر  ھا،طبقات ابزار سایر در مقایسھ باكھ 

چنـین ویژگــي  مـالی ابـزاراینکھ . براي استاولویت 
 داشتھ باشد، باید:

 نســبتھــا ادعا سایربا  سھیمقا درانحالل،  ھنگام .1
باشد،  نداشتھ تیاولو ،تجاري واحد داراییھاي بھ
 و

در ھـا كـھ اي از ابزاربراي قرار گرفتن در طبقھ .2
 نیترنییپـادر  ھـاطبقــات ابزارسایر  مقایسھ با
دیگـري  بـھ ابــزارنیازی نباشد کھ ، استاولویت 

  تبدیل شود.

كــھ  موجود در طبقـھ ابزارھـایی مالی ھايتمام ابزار .پ
اولویــت ترین در پــایین ھاطبقات ابزارسایر نسبت بھ 

، ویژگیھاي یكساني داشتھ باشند. بـراي مثـال، ھستند
باشند و فرمول یـا سـایر فروش قابل باید تمام آنھا 

 ،محاسـبھ قیمـت بازخریـدمورد استفاده برای  روشھاي
 ھاي آن طبقھ یكسان باشد.تمام ابزاربرای 



 32 یحسابدار یالمللنیب استاندارد
 ارائھ: یمال یابزارھا

11 

دادي ناشر بھ بازخرید آن ابزار تعھد قرارغیر از بھ  ت.
 مزبـور ابــزار یگـر،نقد یا دارایي مـالي د ازايدر 

نقـد یــا تحویل دادي براي ھیچ تعھد قراردربردارنده 
بــرای یـا دیگـر،  تجــاري دارایي مالي دیگر بھ واحد

 بدھیھای مــالی بـا واحــدیا داراییھای مالی مبادلھ 
بالقوه بــراي واحــد طور بشرایطي كھ  در ،تجاری دیگر

دادي قـرار ،آن ابـزار ونباشــد تجاري نامطلوب است، 
تعریف بـدھي  )ب( قسمتدر شده تعینشیوه كھ بھ نباشد 
واحـد تجـاري خــود ھاي مالكانھ ابزار طریق از ،مالی
 .باشد یا در آینده تسویھ گرددتسویھ قابل 

جریانھاي نقدي مورد انتظار قابل انتســاب بــھ مجموع  ث.
یا مبتني بر سود اساسًا عمر ابزار،  در طول آن ابزار

شده یا داراییھاي شناسایيخالص در ، تغییر دوره زیان
نشـده شناسایيشـده و شناسایيارزش منصفانھ در تغییر 

عمـر آن ابـزار در طـول واحد تجاري خالص داراییھاي 
 .باشداستثنای ھرگونھ آثار آن ابزار)  (بھ

بنـدي ابزار مالكانـھ طبقھ عنوان بھبراي آنكھ ابزاري  .ب۱٦
را بــاال تمام ویژگیھاي ابزار باید  اینکھ بر عالوه شود،

 مــالی دادیـا قــرار ھیچ ابزارناشر نباید ، داشتھ باشد
 داشتھ باشد كھ: دیگری

 یـاسود  بر مبتني اساساً نقدي آن،  جریانھاي مجموع .الف
 یا شدهشناسایي داراییھاي خالص در تغییر ،دوره زیان
نشـده شناسایيشـده و شناسایيارزش منصفانھ  در تغییر

ھرگونــھ  اسـتثنای بـھ( واحد تجــاريخالص داراییھاي 
 و است؛ )یدادابزار یا قرارچنین آثار 

بـھ  فـروشبازده باقیمانده دارندگان ابزار قابل  بر .ب
كننــده یــا اثــر محدود ایمالحظــھ قابــل بطــور ،ناشــر
 .ردكننده داتثبیت

ھــاي دادواحـد تجـاري نبایــد قرار برای رعایت این شرط،
 الــف۱٦ بند درشده فیتوص یمالمالي با دارنده ابزار غیر

مفـاد و  بــا مشـابھ ،آن یقــراردادرا كھ مفاد و شرایط 
بھ جز  یطرف بین كھ است یمعادل قرارداد یدادشرایط قرار

 ،گردد منعقداست  ممکنتجاري ناشر  واحددارنده ابزار و 
احراز ایـن شـرط . اگر واحد تجاري نتواند ردیبگ نظر در

بــھ  رابھ ناشـر  فروشنباید ابزار قابل را اثبات کند، 
 .نمایدبندي عنوان ابزار مالكانھ طبقھ
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کنـد تنھـا در زمـان متعھد میكھ واحد تجاري را  ھا،ابزار یاجزایا  ھاابزار
تحویـل طرف دیگر  بھرا  جاریت واحد سھم متناسبي از خالص داراییھاي ، انحالل

 دھد

دادي واحد تعھد قراردر برگیرنده  ،ھاي ماليبرخي ابزار .پ۱٦
سھم متناسبي از خالص داراییھاي  تحویلتجاري ناشر براي 
بــھ اسـت. تعھـد انحالل در زمان  ، تنھاخود بھ طرف دیگر

 از خــارج و قطعــیانحالل شود كھ وقوع ایجاد مي این دلیل
كنترل واحد تجاري (براي مثــال، واحـد تجـاري بـا عمــر 

. بـھ استو در اختیار دارنده ابزار  غیرقطعیمحدود) یا 
تعریــف بـدھي مـالي، ابـزاري كــھ  درعنوان یك اسـتثنا 

چنین تعھدي باشد، در صورتي كھ تمام شــرایط دربرگیرنده 
بنـدی ، بھ عنوان ابزار مالکانـھ طبقھزیر را احراز كند

 :شودمی

نســبت بــھ ســھم در زمــان انحــالل، بــراي دارنــده،  لف.ا
از خالص داراییھاي واحد تجاري، ایجــاد حـق متناسبی 

داراییھـایي بــھ  كند. خالص داراییھاي واحــد تجـاري
آن  بـھ نسـبت ھـاادعا تمامكسر  از پسكھ شود اطالق می

ماند. سھم متناسـب بـھ صـورت زیــر داراییھا باقي مي
 شود:تعیین مي

در زمــان الص داراییھـاي واحـد تجــاري تقسیم خـ .1
 و ؛با مبالغ مساوي ھايواحدبھ انحالل 

ھاي در تعــداد واحــد دســت آمــدهبــھ  ضــرب مبلــغ .2
 شده توسط دارنده ابزار مالي.نگھداري

  



 32 یحسابدار یالمللنیب استاندارد
 ارائھ: یمال یابزارھا

13 

ھا قرار گرفتـھ باشــد اي از ابزارآن ابزار، در طبقھ ب.
ترین ھا، در پایینطبقات ابزارسایر كھ در مقایسھ با 

. براي اینکھ ابـزار مـالی چنـین ویژگــي استاولویت 
 داشتھ باشد، باید:

 نســبت ھــاسایر ادعادر مقایسھ با ھنگام انحالل،  .1
بھ داراییھاي واحد تجاري، اولویت نداشتھ باشد، 

 و

ھـا كـھ در اي از ابزاربراي قرار گرفتن در طبقھ .2
ترین ھـا در پـایینطبقــات ابزارسایر مقایسھ با 

دیگـري  بـھ ابــزارنیازی نباشد کھ است، ت اولوی
 تبدیل شود.

ھـایي كــھ ھاي مالی موجود در طبقـھ ابزارتمام ابزار .پ
اولویــت ترین ھا در پــایینطبقات ابزارسایر نسبت بھ 

واحــد تجـاری برای  ی، باید تعھد قراردادی یكساناست
تحویــل ســھم متناســبی از خــالص  ناشــر بــھ منظــور 
  د.نایجاد کن ،زمان انحاللداراییھای آن در 

بنـدي ابزاري بھ عنوان ابزار مالكانـھ طبقھآنکھ  براي .ت۱٦
بــاال را تمام ویژگیھاي  باید ابزار اینکھ عالوه بر شود،

مــالی  دادھیچ ابزار یـا قــرارناشر نباید ، داشتھ باشد
 داشتھ باشد كھ: دیگری

یـا  سود بر مبتني اساساً  آن، نقدي جریانھاي مجموع .الف
 یا شدهشناسایي داراییھاي خالص در تغییر دوره، زیان
 نشـدهشناسایي و شـدهشناسایي منصفانھ ارزش در تغییر
ھرگونــھ  اسـتثنای (بـھ تجــاري واحد داراییھاي خالص
 و ؛است )یدادابزار یا قرارچنین آثار 

 قابـل بطــور ابــزار، دارنــدگان باقیمانده بازده بر .ب
 .دارد كنندهتثبیت یا كنندهمحدود اثر ایمالحظھ

ھــاي دادواحـد تجـاري نبایــد قرار برای رعایت این شرط،
را  پ۱٦شده در بند مالي با دارنده ابزار مالی توصیفغیر

كھ مفاد و شرایط قراردادی آن، مشابھ با مفاد و شـرایط 
اســت كـھ بـین طرفــی بـھ جـز  معادلیدادی قرارداد قرار

جاري ناشر ممکن است منعقد گردد، دارنده ابزار و واحد ت
احراز ایـن شـرط در نظر بگیرد. اگر واحد تجاري نتواند 

را بـھ عنـوان ابــزار این ابـزار ، نباید را اثبات کند
  بندي نماید.مالكانھ طبقھ
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 را تجاري واحد كھ ھایيابزار و بھ ناشر فروشقابل  ھايابزار بنديطبقھتجدید 
واحـد سھم متناسـبي از خـالص داراییھـاي ، انحاللکند تنھا در زمان متعھد می

 تحویل دھد بھ طرف دیگررا  تجاری

و  پ۱٦ب یـا ۱٦الــف و ۱6ھاي احد تجاري باید طبق بنــدو .ث۱6
تمـام از  ،ن ابــزارابزار مالی را از تاریخی کھ آ ،ت۱٦

و تمــام شــرایط  شـودبرخــوردار می نظـر ی مــوردویژگیھا
بھ عنوان ابزار کند، را احراز میھا در آن بندشده تعیین

واحد تجاري باید ابزار مالي را . کندبندی مالکانھ طبقھ
در شــده تعیین ویژگیھــا و شــرایط تمــاماز تــاریخي كــھ 

 .نمایدبندي كند، تجدید طبقھرا احراز نمي بندھای مذکور
شـده منتشرتجاری تمـام ابزارھـای  برای مثال، اگر واحد

و  نمایــدبازخریـد ، نیستبھ ناشر فروش قابل خود را کھ 
مانــده  بــاقی جاریکھ بھ ناشر فروش ھرگونھ ابزار قابل 

الـف و 16در بنـدھای منــدرج شرایط ویژگیھا و  تمام است
باید از تاریخ بازخریـد واحد تجاری  ب را احراز کند،16

روش فـ، ابزارھای قابل بھ ناشر قابل فروش ابزارھای غیر
بندی طبقھتجدید عنوان ابزارھای مالکانھ  را بھبھ ناشر 

 .نماید

بندي ابزار مالي طبق بنـد طبقھ واحد تجاري باید تجدید .ج16
 :انجام دھدزیر شرح  بھرا  ث۱٦

یژگیھـا و تمــام و فاقــد از تاریخي كھ ابزار مالي الف.
ت ۱٦و  پ۱٦ب یـا ۱٦الـف و ۱٦ھاي بندمندرج در شرایط 

تجدیــد نھ بھ بدھي مالي ، باید از ابزار مالكاشودمی
بــھ ارزش منصـفانھ  بدھي مـالي بایـدشود.  بنديطبقھ

گیري انـدازهبنـدي طبقھ ابزار مالی در تاریخ تجدیـد
دفتري مبلغ تفاوت بین  شود. واحد تجاري باید ھرگونھ

ابزار مالكانھ و ارزش منصفانھ بدھي مالي در تـاریخ 
 كند.شناسایي در حقوق مالکانھ را  بنديتجدید طبقھ

از تاریخي كھ ابزار مـالي تمــام ویژگیھـا و شـرایط  ب.
 ت۱٦و  پ۱٦ھاي ب یا بنــد۱٦الف و ۱٦ھاي در بندمندرج 

بایــد از بــدھي مـالي بـھ ابـزار  ،كنــدمیرا احراز 
بندي شود. ابزار مالكانـھ بایــد مالكانھ تجدید طبقھ

بنـدي دفتري بدھي مالي در تاریخ تجدید طبقھمبلغ بھ 
 شود.گیري اندازه

 )(الف)16یا دارایي مالي دیگر (بند  نقددادي براي تحویل تعھد قرار نبود

ب یـا ۱٦الف و ۱٦ھاي بندشده در توصیفشرایط  استثنای بھ .۱۷
در تمــایز بــدھي مــالي از  تــرین ویژگــيمھم ،ت۱٦و  پ۱٦

یک طرف ابزار برای  داديابزار مالكانھ، وجود تعھد قرار
دیگـر بـھ  نقد یا دارایي مـاليتحویل جھت (ناشر)  مالی

داراییھــاي مـالي یـا  بادلـھ(دارنـده) یـا مطرف دیگر 
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بالقوه بطور شرایطي است كھ  دربدھیھاي مالي با دارنده 
دارنـده  بـا وجـود اینکـھ. باشــدمیبراي ناشر نامطلوب 

دریافت ســھم متناسـبي  نسبت بھابزار مالكانھ ممكن است 
 داشـتھ حـق ھلكانـما توزیعھـاییا دیگر تقسیمی از سود 

توزیــع  چنــینبـرای دادي تعھـد قـرار ،باشد، اما ناشــر
را بھ تحویـل نقـد یـا آن توان ندارد، زیرا نمي یمنابع

 ملزم كرد.طرف دیگر بھ دیگر دارایي مالي 

واحــد  مــالی وضعیت صورت درمالي ھای بندي ابزارطبقھدر  .۱۸
رجحـان  شـكل قـانوني آن بـری ابزار مالی محتواتجاري، 

معمـوالً، امـا نــھ ھمیشــھ،  ،دارد. محتوا و شكل قـانوني
شــكل قــانوني  ،ھــاي مــاليبرخــي ابزار. ندھســت ســازگار
و برخـي  نظر محتوا، بـدھی ھسـتند ازاما  دارندمالكانھ 

ھاي مالكانھ و دیگر ممكن است تركیبي از ویژگیھاي ابزار
 بدھیھاي مالي را داشتھ باشند. براي مثال:

بازخرید اجباري توسط ناشـر  متضمنكھ  ممتازیسھام  الف.
بھ مبلغ ثابت یا قابل تعیین در تاریخ مشخص یا قابل 

دھـد كــھ مي حــقتعیین در آینده است، یا بھ دارنـده 
بھ بازخرید آن ابزار در تاریخ مشخص یا پــس  ناشر را

بھ مبلغي ثابت یا قابل تعیین ملـزم  تاریخی مشخصاز 
  شود.، بدھي مالي محسوب ميکند

در ابزار مالي كھ بھ دارنده، حق فروش آن بـھ ناشـر  ب.
دھـد (ابـزار ميرا مـالي دیگـر  یدارایازاي نقد یا 

 شــود، بـھبدھی مالی محســوب می ،)بھ ناشر فروشقابل 
ب یــا ۱٦الـف و ۱٦ھاي ي كھ طبق بندیھاابزار استثنای

بنــدي ابــزار مالكانــھ طبقھ عنــوان بــھ ،ت۱٦و  پ۱٦
. حتي در مواردي كھ مبلغ نقد یا دارایي مالي گرددمی

امکــان دیگــري كـھ  عامـلشـاخص یـا  مبناي بردیگر، 
ابـزار تعیـین شـود، افزایش یا كاھش آن وجـود دارد 

بـرای  وجـود اختیـار شود.مالی، بدھی مالی محسوب می
ازاي نقـد یــا در  فروش ابزار بـھ ناشـر دارنده جھت

كھ ابــزار قابـل دارایي مالي دیگر بھ این معني است 
طبــق  اسـتثنای ابزارھـایی کــھ بــھ، بــھ ناشـر فروش
ابـزار  عنـوان بـھ ت۱٦و  پ۱٦ ب یا16الف و 16ھايبند

شود، تعریف بدھي مالي را احراز بندي ميمالكانھ طبقھ
بــا مشترک  گذاريكند. براي مثال، صندوقھاي سرمایھمي

، شركتھاي گذاری ویژهصندوقھای سرمایھسرمایھ متغیر، 
بــھ  ممکــن اســت تضــامني و برخــي شــركتھاي تعــاوني

حــق  ،یا اعضـاي خـود گذاریسرمایھ ھایدارندگان واحد
را اعطــا کنـد در ھر زمان منافع آنھا  نقدی بازخرید

 ھایاعضـا یــا دارنـدگان واحـدمنافع  شودموجب می كھ
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، بنــدی شـودبھ عنوان بدھی مـالی طبقھ ،گذاريسرمایھ
 ب۱٦الف و ۱٦ھاي بق بندمواردي كھ آن ابزار طمگر در 

بنـدی طبقھابــزار مالكانـھ  عنوان بھ ،ت۱٦و  پ۱٦یا 
بـدھي  عنــوان بــھبنـدي طبقھ ،ایـن وجود با. گرددمی

 خـالص”ماننـد عناوینی از  شود کھمانع آن نمیمالي، 
 ھایدارنـدگان واحـدبھ قابل انتساب داراییھاي ارزش 

داراییھــاي  خــالص ارزشتغییــر در ”و  “گذاریســرمایھ
در  “گذاریسـرمایھ ھایدارندگان واحدبھ قابل انتساب 

ــرمایھ  ــیچ س ــھ ھ ــاري ك ــد تج ــالي واح ــورتھاي م ص
اي نـــدارد (ماننـــد برخـــي صـــندوقھاي شـــدهپرداخت
گذاری ویـژه، صندوقھای سـرمایھو  مشترک گذاريسرمایھ

 منظـور بـھیــا  استفاده شود مراجعھ شود) ۷بھ مثال 
اعضــا كـھ از اقالمـي نظیــر منـافع مجموع نشان دادن 
را احــراز  مالكانــھ حقــوق ھایي كــھ تعریــفاندوختــھ

 كــھ تعریــفبـھ ناشـر فروش ھاي قابل و ابزارکنند می
مراجعــھ شـود)  ۸ندارند (بھ مثـال را مالكانھ  حقوق

 .افشای بیشتری انجام شودتشكیل شده است، 

 تحویـلبراي اجتناب از  قید و شرطبیاگر واحد تجاري حق  .۱۹
دادي تســویھ تعھــد قـرارجھـت دیگر نقد یا دارایي مالي 

تعریــف بــدھي مـالي را احــراز  ،نداشتھ باشد، این تعھد
الـف و 16ھاي طبق بنـد ابزارھایی کھ استثنای بھكند، مي
بنـدي مالكانـھ طبقھ ابزار عنوان بھ ،ت16و  پ16ب یا 16
 شود. براي مثال:مي

ایفــاي  بــرایواحــد تجــاري  اییتوانــدر محــدودیت  .الف
ا نیــاز یدادي، نظیر عدم دسترسي بھ ارز تعھدات قرار

، تعھــد نظـارتیبھ كسب مجــوز پرداخــت از یـك نھـاد 
دادي دارنده ابـزار دادي واحد تجاري یا حق قرارقرار

 برد.را از بین نمي

دادي كھ مشروط بھ اعمال حق بازخرید توســط تعھد قرار ب
شـود، بـدھي مـالي محسـوب مي ،داد استطرف دیگر قرار

قید و شـرط بــراي اجتنـاب از زیرا واحد تجاري حق بي
  ندارد.دیگر نقد یا دارایي مالي تحویل 

بـراي انتقـال  صـریحی داديابزار مالي كھ تعھد قراریک  .20
بطــور  ممكـن اسـتنـدارد دیگـر نقد یــا دارایــي مـالي 

ند. ك ایجادتعھد  شرایط آن، مفاد و از طریق غیرمستقیم،
 براي مثال:

مالي باشد كـھ تعھد غیر شاملابزار مالي ممكن است  الف.
تنھا در صورتي باید تسویھ شود كـھ واحــد تجــاري در 

. اگر باشدیا بازخرید آن ابزار ناتوان منابع توزیع 
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واحد تجاري بتواند تنھا از طریق تســویھ ایــن تعھـد 
دیگـر غیرمالي، از انتقـال نقـد یــا دارایــي مـالي 

 د.شوابزار مالي، بدھي مالي محسوب مي ب كند،اجتنا

یكي تحویل كھ تسویھ ابزار مالي، مشروط بھ  صورتي در ب.
 شود:از موارد زیر باشد، بدھي مالي محسوب مي

 یا ؛دیگر نقد یا دارایي مالي .1

قابـل  بطـورواحد تجاري، كــھ ارزش آن  خود سھام .2
 اي بیشتر از ارزش نقـد یـا دارایـي مــاليمالحظھ
 .است دیگر

بـراي  یدادي صـریحواحد تجاري تعھد قراربا وجود اینکھ 
 گزینـھنـدارد، ارزش دیگـر نقد یا دارایي مـالي تحویل 

ابزار مالی اي است كھ واحد تجاري گونھھتسویھ با سھام ب
لحـاظ بـھ  ،صـورت ھـر دربا نقد تسویھ خواھـد كـرد. را 
تسـویھ اختیار حداقل برابر با کھ دریافت مبلغي ، امحتو

 ۲۱شــده اســت (بــھ بنـد  تضـمینبراي دارنده است، نقدي 
 مراجعھ شود).

 )(ب)۱٦ بند(تجاري  واحد خودھاي مالكانھ از طریق ابزار تسویھ

بــھ منجـر داد تنھا بھ این دلیل كھ ممكــن اسـت یك قرار .21
واحـد تجـاري  خــودھاي مالكانـھ دریافت یا تحویل ابزار
واحــد تجــاري ممكـن  شود.نمیمحسوب شود، ابزار مالكانھ 
 یتعدادتحویل دادي براي دریافت یا است حق یا تعھد قرار
کـھ داشتھ باشد را ھاي مالكانھ خود سھام یا سایر ابزار

ھـاي ارزش منصــفانھ ابزارای اسـت کـھ گونـھبھتغییر آن 
، تجــاری واحــد خودتحویل  قابل قابل دریافت یامالكانھ 

. این حق یـا شودمیدادي برابر با مبلغ حق یا تعھد قرار
 درمبلــغ ثابـت یـا  ازایدر ممكن اســت  ،داديتعھد قرار

بـھ واکـنش در  ،جزئیكامل یا  بطور کھباشد مبلغي ازای 
 ھـاي مالكانــھقیمت بازار ابزارغیر از تغییرات متغیري 

قیمـت كـاال یـا  بھره، نرخ ،(براي مثالواحد تجاری خود 
مثال در این زمینــھ . دو کندمی یمت ابزار مالي) نوسانق

 ھـایابزار از داد تحویل تعـداديقرار الف)( از عبارتند
واحـد پــول اسـت و  ۱۰۰مالكانھ واحد تجاري كھ ارزش آن 

مالكانـھ واحـد  ھایابزاراز  داد تحویل تعداديقرار ب)(
اونـس طـال اسـت.  ۱۰۰تجاري كھ ارزش آن برابر بـا ارزش 

حتـي اگـر  ،دادي بدھي مالي واحد تجــاري اسـتچنین قرار
تحویـل از طریق آن را  واندبتیا باشد ملزم واحد تجاري 

بھ این داد، ھاي مالكانھ خود تسویھ كند. این قرارابزار
د تجاري بـراي احکھ وشود ابزار مالكانھ محسوب نميدلیل 

 ھاي مالكانـھ خـودابزار از تسویھ آن، از تعداد متغیري
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منـافع داد بیـانگر ، این قراربنابراینكند. استفاده مي
باقیمانده در داراییھاي واحد تجاري پـس از كسـر تمــام 

  بدھیھاي آن نیست.

دادي كــھ الف، قرار22در بند شده بیانموارد  یاستثنا بھ .۲۲
ھــاي تحویــل تعــداد ثــابتي از ابزار(دریافــت یــا) بــا 

مبلغ ثـابتي نقـد یـا  ازاي درتجاري  واحدخود مالكانھ 
تسویھ خواھد شد، ابزار مالكانھ است.  دیگر دارایي مالي

كــھ بـھ طـرف  شدهمنتشر براي مثال، اختیار معاملھ سھام
در حق خرید تعداد ثابتي از سـھام واحــد تجـاري  ،مقابل

اصــل اوراق قرضھ بـا مبلـغ ی ازا درازاي قیمت ثابت یا 
دھــد، ابــزار مالكانــھ محســوب را ميو اظھارشــده  ثابــت

در ناشی از نوسان نرخھای بھـره بـازار شود. تغییرات مي
بــر داد کھ در زمان تسویھ قـرار، دادارزش منصفانھ قرار

قابـل پرداخـت یــا  داراییھـاي مـاليسایر مبلغ نقد یا 
دریافـت یـا  قابـل ھاي مالكانھ، یا تعداد ابزاردریافت
داد قـرار شود کھمانع آن نمی تحویل تأثیري ندارد،قابل 

ازاي شـود. ھرگونـھ مابـھتلقی ابزار مالكانھ  عنوان بھ
اختیـار معاملـھ  بابــتدریافتي  صرفدریافت شده (مانند 

 بطـورواحـد تجـاري)  خودخرید سھام  امتیازشده یا صادر
 ازايشود. ھرگونھ مابھاضافھ مي مالکانھمستقیم بھ حقوق 

اختیـار معاملـھ  بابــتي پرداختــصرف (مانند  شدهپرداخت
شـود. كسر مي مالکانھمستقیم از حقوق  بطورشده) خریداري

تغییر در ارزش منصفانھ ابزار مالكانھ در صورتھاي مالي 
 شود.شناسایي نمي

کـھ در زمـان  یواحد تجار خود مالکانھ یابزارھا اگر .الف۲۲
 قابـل ایـ افتیدر قابل یتوسط واحد تجار دادقرار ھیتسو
كھ  دنباش ناشر بھ فروشقابل  یمال یھاابزار ،است لیتحو

را  ب۱٦ و الف۱٦ھاي بند مندرج در تمام ویژگیھا و شرایط
كھ واحـد تجـاري را  دنباش ییھاابزار یا د،نكنیماحراز 
متناسـبي از خــالص  سـھم لیتحو بھ، ھیتسودر زمان  تنھا

 و دنـكنمي متعھــد دیگـر، طرف بھ یتجار واحدداراییھاي 
ــام ــرایط تم ــدرج در ش ــد من ــراز  ت۱٦و  پ16ھاي بن را اح

دارایي مـالي یـا بــدھي مـالي  ،دادقرار این د،نینمامي
 طریــق از كـھ داديقـرار براي ،موضوع این. شودیم محسوب
 در ییھـاابزار چنــین از ثــابتي تعداد تحویل یا دریافت
تسـویھ  ،دیگــر مـالي دارایـي یـا نقدمبلغ ثابتي  ازاي

 خواھد شد نیز مصداق دارد.

ب یـا ۱٦الف و ۱٦ھاي بندشده در توصیف شرایطاستثنای  بھ .۲۳
ــرارت۱٦و  پ۱٦ ــھ ، ق ــددادي ك ــاری  واح ــھ را تج ــد ب خری

نقــد یــا  ازاي درتجـاري  واحـدخـود ھاي مالكانھ ابزار
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بدھي مالي بھ  بھ منجر ،کندمی متعھد، دارایي مالي دیگر
مثــال، بـھ ارزش  رای(بـ شودمی ارزش فعلي مبلغ بازخرید

، قیمت اعمال اختیار معاملھ یــا آتی بازخرید متیفعلي ق
ھـایي دادسایر مبالغ بازخرید). این مورد حتي براي قرار

 بــراینیـز مصـداق دارد. ھستند ابزار مالكانھ خود، كھ 
 بـرایآتي پیمان عھد واحد تجاري طبق ت از توانمي ،مثال

واحد تجاري نام بـرد. خود ھاي مالكانھ خرید نقدي ابزار
ارزش فعلــي مبلــغ بازخریــد  بــدھي مــالي بــھدر ابتــدا 

شود. پس بندي ميطبقھ ، تجدیدمالکانھشناسایي و از حقوق 
حسـابداری المللـي بدھي مالي طبق استاندارد بین ،از آن

بـدون تحویــل  ،داد. اگر این قرارددگرمیگیري اندازه 39
حقـوق  بـھ ،، مبلـغ دفتــري آن بـدھي مـاليگــرددمنقضي 
دادي واحــد شود. تعھـد قــراربندي ميتجدید طبقھ مالکانھ

 ،واحــد تجـاری خـودھاي مالكانھ تجاري براي خرید ابزار
 ؛شـودبھ بدھي مالي بھ ارزش فعلي مبلغ بازخرید ميمنجر 

مشروط بھ اعمال حق بازخریـد توســط  ،حتي اگر تعھد خرید
كـھ شـده صادر فروش (براي مثال، اختیار باشدمقابل طرف 

واحـد  خـودھـاي مالكانـھ حق فروش ابزار ،مقابلبھ طرف 
 .)كندازاي قیمتي ثابت اعطا ميدر را تجاري 

قراردادي كھ از طریق تحویل یا دریافت تعداد ثـابتي از  .۲٤
مبلغ متغیري  ازاي در تجاري واحد خود ھاي مالكانھابزار

 یادارایي مالي  ،شودتسویھ ميدیگر نقد یا دارایي مالي 
داد تحویــل توان بھ قـرارمي ،بدھي مالي است. براي مثال

ازاي مبلغـي در واحد تجاري  خودابزار مالكانھ عدد  ۱۰۰
، طــال محاسـبھ شـده اسـتاونــس  ۱۰۰ارزش براساس نقد كھ 

  اشاره كرد.
 احتمالي تسویھ شرایط

ابزار مالي ممكـن اسـت در صــورت وقــوع یـا عـدم وقــوع  .۲٥
نامطمئن (یا در نتیجھ شــرایط نـامطمئن) آتي ھاي رویداد

ماننـد كنترل ناشر و دارنـده ابـزار اسـت،  از خارجكھ 
نــرخ  ،كنندهتغییر شاخص بازار سھام، شـاخص قیمـت مصــرف

ھا، سود خـالص یـا درآمد الزامات مالیاتی، یا یا ،بھره
واحـد تجـاري را ناشر،  مالکانھ آتینسبت بدھي بھ حقوق 

بھ تحویل نقد یا دارایي مــالي دیگــر یــا در غیـر ایـن 
ملزم كند. اي ھمانند بدھي مالي صورت، تسویھ آن بھ شیوه

تحویل قید و شرط براي اجتناب از ابزار، حق بي اینناشر 
ویھ آن ھماننـد بــدھي ا تسـی( دیگرمالي  نقد یا دارایي

بدھي مالي ناشر  ،ندارد. بنابراین، این ابزاررا مالي) 
 است مگر اینكھ:
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تواند تسویھ آن بخش از شرایط تسویھ احتمالي كھ مي الف.
اي (یـا بـھ شـیوهدیگر از طریق نقد یا دارایي مالي 

 نباشد؛ی واقعھمانند یك بدھي مالي) را الزامي كند، 

بـھ ناشـر را  انحالل ناشر، بتوان وقوع تنھا در زمان ب.
(یـا دیگــر  تسویھ تعھد از طریق نقد یا دارایي مالي

بـدھي  اي ھماننــدتسویھ بــھ شـیوهدر غیر این صورت، 
 مالي) ملزم كرد؛ یا

باشد برخوردار نظر  ی موردتمام ویژگیھااز  ابزار آن پ.
 .کنداحراز ب را ۱٦الف و ۱٦و شرایط بندھاي 

 تسویھ  ھایاختیار

نحـوه  مــورد درقـرارداد  طرف کیبھ  ،ابزار مالي مشتقھ کھ یزمان .۲٦
 دارنـد اریاخت ،(براي مثال، ناشر یا دارنده دھدیم اریاختتسویھ 

بـا نقـد  سـھام مبادلـھ ایـنقد  قیاز طر خالصصورت  بھرا  ھیتسو
شـود، مالي محسوب مي بدھي یا مالي دارایي ابزار آن)، انجام دھند

 زار،بـکـھ آن ا منجر بھ این شود تسویھ یھانھیگزمگر اینكھ تمام 
 .گردد یتلق مالکانھ

ابزار مالي مشتقھ با اختیار تسویھ كھ بدھي  از مثالیک  .۲۷
شود، اختیار معاملھ سھامي است كـھ ناشـر مالي محسوب مي

مبادلـھ یــا  نقـداز طریق  خالص بھ صورت را آنتواند مي
ھـاي دادي قراربرخ ،ھمچنینتسویھ كند.  نقد با خودسھام 

 واحد خود ھايازاي ابزار دري المغیر اقالمخرید یا فروش 
د، نـگیردر دامنھ كاربرد این استاندارد قرار مي ،تجاري
بھ صورت خـالص از  یا ماليغیر اقالم تحویل طریق اززیرا 

(بـھ  ھسـتند تسویھدیگر، قابل  مالي ابزار یاطریق نقد 
 ،ھــایيدادچنــین قرارمراجعــھ شــود).  ۱۰تــا  ۸ھاي بنــد

و  دنشـومـالي محسـوب مي ھایمـالي یـا بـدھی ھایدارایی
  ابزارھای مالکانھ نیستند.

 ۱۲تا  ۹مثالھاي  و ۳٥ربتا  ۳۰ربھاي (بھ بند مرکبمالي  ھايابزار
 نیز مراجعھ شود)

 از نظرباید شرایط ابزار مالي را  ،مشتقھغیر مالي ابزاریک  ناشر .28
ایـن اجــزا  ارزیابی کنـد. ،مالكانھحقوق دو جزء بدھي و  ھروجود 
جداگانـھ بـھ عنـوان بـدھیھاي مـالي،  طـورب، 15طبـق بنــد  باید

 د.نبندي شوطبقھھاي مالكانھ داراییھاي مالي یا ابزار

بــراي واحـد  )الف(تجاري اجزاي ابزار مالي را كھ  واحد .۲۹
 ابـزار دارنـده بـھ )ب(كند و مالي ایجاد مي بدھيتجاري 

دھد آن را بــھ ابـزار مالكانـھ واحـد تجـاري اختیار مي
. براي مثال، دینماجداگانھ شناسایي مي بطورتبدیل كند، 

تعداد  بھ، دارندهتوسط اوراق قرضھ یا ابزار مشابھي كھ 
 یک ،باشدمیقابل تبدیل سھام عادي واحد تجاري  از یثابت

چنـین است. از دیــدگاه واحـد تجـاري،  مرکبابزار مالي 
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 یبـرادادي ابزاري دو جزء دارد: بدھي مالي (توافق قرار
) و ابـزار مالكانـھ دیگـر دارایــي مـالي یا نقدتحویل 

، در دوره زمـانی دھدحق می(اختیار خریدي كھ بھ دارنده 
سـھام عـادي واحـد تجــاري  یثابتتعداد  بھ مشخص، آن را
تـا حـد  ،اثر اقتصادي انتشار چنین ابزاري تبدیل كند).

زیادي مشابھ انتشار ھمزمان ابزار بدھي با شرایط تسویھ 
خرید سھام عـادي، یــا انتشـار  امتیاز سررسید و از پیش

قابـل تفکیـک خریـد ســھام  امتیازابزار بدھي ھمراه با 
است. در نتیجھ، در تمام موارد، واحد تجاري اجزاي بدھي 

 ائھارجداگانھ ، مالي وضعیت صورت درمالكانھ را  حقوق و
 .كندمي

قابــل  ابــزارمالكانـھ  حقــوق اجـزاي بـدھي و بنديطبقھ .۳۰
تبدیل، در نتیجھ تغییر احتمـال اعمـال اختیــار تبـدیل 

 اعمـال كھ مواردي در حتي ،دگیرنمیقرار تجدیدنظر مورد 
 دارنــدگان برخـي نفــع بھ اقتصادي نظر از تبدیل اختیار
اي كھ انتظـار دارندگان ممكن است ھمواره بھ گونھ .باشد
مالیــاتي  آثـاربراي مثـال،  ،رود، رفتار نكنند زیرامي
 افزونتبدیل ممكن است براي آنھا متفاوت باشد.  از یناش

كند. تعھــد بر این، احتمال تبدیل در طول زمان تغییر مي
تا زماني كھ  ،دادي واحد تجاري براي پرداختھاي آتيقرار

 ای دیگــرھمعامـاز طریق تبدیل، سررسید شدن ابـزار یـا 
 .ماندباقی می ،خاتمھ نیافتھ است

مربـــوط بـــھ  ،39حســـابداری  المللـــيبین اســـتاندارد .۳۱
گیري داراییھــاي مــالي و بــدھیھاي مــالي اســت. انــدازه

 حــق بیـانگر كـھھسـتند ھـایي ھاي مالكانـھ ابزارابزار
 تمــام كسـر از پـس تجاري واحد ايداراییھ در باقیمانده
مبلـغ دفتـري  كھ زماني بنابراین،. دنباشمي آن بدھیھاي
حقـوق بـھ اجـزاي بــدھي و  مرکـبابزار مـالي یک اولیھ 

 کـل منصـفانھ ارزشمـازاد  ،ابــدییم صیتخصـمالكانھ آن 
 بـرايطور جداگانھ بی کھ مبلغنسبت بھ  مرکبابزار مالي 

 تخصــیص مالكانـھ حقوق جزء بھ ،تعیین شده است بدھي جزء
) خرید اختیار مانند( مشتقھ ویژگي ھرگونھ ارزش. یابدمي
تبدیل بـھ  اختیارمانند ( مالكانھ حقوق جزء بر عالوه كھ

از جــزء  بخشــيشود، میتعبیھ مالي مركب  بزاراسھام) در 
یافتھ بــھ تخصیصدفتري  لغامب مجموع. دگردمي محسوببدھي 

ھمواره با  ،اولیھ شناختزمان در اجزاي بدھي و مالكانھ 
مرکــب  اليمــابــزار  کـلقابل انتساب بـھ  منصفانھ ارزش

 بطـوراجـزاي یــك ابــزار  اولیـھ شـناختبرابر است. از 
 شود.زیاني حاصل نمي یاسود  ،جداگانھ
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، ناشر اوراق قرضھ قابل ۳۱بند  شده درتوصیف رویكرد طبق .۳۲
مبلغ دفتري جزء بدھي را بـا  نخستتبدیل بھ سھام عادي، 

(شــامل تمــام مشــابھ  بــدھي گیري ارزش منصــفانھانــدازه
حقـوق  جزء فاقد) تعبیھ شدهمالكانھ ویژگیھاي مشتقھ غیر

 ،مبلغ دفتري ابزار مالكانھ سپس .كندمي تعیین ،مالكانھ
كھ بیانگر اختیار تبدیل آن ابزار بھ سھام عــادي اســت، 

 منصـفانھ ارزشبدھي مـالي از  منصفانھ ارزشاز طریق كسر 
 شود.، تعیین ميمرکب ابزار مالي کل

 )شود مراجعھ نیز ۳٦بر(بھ بند  خزانھ سھام

 ،کنــد دیبازخرھاي مالكانھ خود را صورتي كھ واحد تجاري ابزار در  .۳۳
در كســر شـود.  مالکانــھھا (سھام خزانھ) باید از حقوق ابزار نیا

 واحـدخـود ھاي مالكانھ انتشار یا ابطال ابزار ،فروش خرید، زمان
دوره زیـان  یــاسـود  در گونھ ســود یـا زیـاني نبایـد، ھیچتجاري

 ریسـا ایـ یتجـار واحـد توسطشود. سھام خزانھ ممكن است  شناسایي
پرداختي یا  یازاشود. مابھ یو نگھدار یداریخر یقیتلف گروه یاعضا
 گردد.شناسایي  مالکانھدر بخش حقوق  میمستق بطور باید یتدریاف

 ،مـالي صورتھاي ارائھ ۱ حسابداري ليلالمبین استاندارد طبق .۳٤
 صـورت درجداگانـھ  بطـور ،شـدهینگھدار خزانھ سھام مبلغ
شـود. در یــا یادداشـتھاي توضـیحي افشــا مي مالی توضعی

 واحد تجاری خودھاي مالكانھ صورتي كھ واحد تجاري ابزار
 اسـتاندارد طبــق ،نمایــد خریــدبازرا از اشخاص وابستھ 

، اطالعـات وابسـتھ اشخاص اطالعات افشاي 2٤حسابداري  الملليبین
  كند.افشا مي را

 مراجعـھ زیــن 37بر(بـھ بنــد  و سودھا ھازیان ،تقسیمیسود  ،بھره
 )شود

مالي یـا  ابزار یک مربوط بھھا و زیانھاي ، سودتقسیمیسود  ،بھره .35
 ،ھزینھ یا درآمد عنوان بھ باید شود،مي محسوب مالي بدھي كھجزئي 

 گاندارنــد نیبـ منــابعتوزیع  .شناسایي شوددوره زیان  یادر سود 
در حقـوق مالکانـھ شناسـایی مسـتقیم  بطـور باید ،ابزار مالكانھ

 بـھبایـد  ،مالكانــھحقـوق  تمعامال مربوط بھ. مخارج معاملھ گردد
  منظور شود. مالکانھكاھنده حقوق  عنوان

 نیمنــابع بــ عیــتوز بــا مــرتبطبــر درآمــد  اتیــمال .الف35
 بــا مـرتبطبر درآمد  اتیو مال دارندگان ابزار مالکانھ

طبق  دیمالکانھ، با حقوق تمعامالبھ  مربوطمخارج معاملھ 
 بـھ بـر درآمـد اتیـمال 12 یحسـابدار یالمللنیاستاندارد ب

 . شود گرفتھحساب 

مالي یا ابـزار ابزار مالي بھ عنوان بدھي یک بندي طبقھ .۳٦
، بھــرهشناسـایي این است کھ آیــا كننده تعیین ،مالكانھ

آن ابـزار بـھ مربوط بــھ ھا و زیانھاي ، سودتقسیمیسود 
شناسـایی  دورهزیـان یـا عنوان درآمد یا ھزینھ در سود 

 بطـور. بنابراین، پرداخت سود بھ سھامي كـھ شود یا خیر
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 اوراق ھرهبشود، ھمانند بھ عنوان بدھي شناسایي ميکامل 
ھا ، ســودھمچنین. گرددمي یھزینھ شناسای عنوان بھقرضھ، 

بازخریـد یـا تـأمین مــالي مجـدد  مربوط بـھو زیانھاي 
 شود، درشناسایي ميدوره زیان یا سود  در ،بدھیھاي مالي

ھــاي كــھ بازخریــد یــا تــأمین مــالي مجــدد ابزار حــالي
شناسـایي  مالکانــھبھ عنوان تغییـر در حقـوق  ،مالكانھ

در  ،گردد. تغییـر در ارزش منصـفانھ ابــزار مالكانـھيم
 شود.صورتھاي مالي شناسایي نمي

ھنگام انتشــار یـا تحصـیل ابزارھـاي واحد تجاری معموالً  .۳۷
مخـارج ایـن  شــود.مخارج مختلفي را متحمـل مي ،مالكانھ

ھاي الزحمـھالزحمـھ ثبـت و سـایر حقممكن اســت شــامل حق
مشاوران حقوقي، حسـابداري و قانوني، مبالغ پرداختي بھ 

باشــد.  اي، مخــارج چـاپ و حـق تمبـرسایر مشاوران حرفھ
مالكانھ تا میزاني  حقوق تمعامال مربوط بھ مخارج معاملھ

 تمعـامالبــھ  انتسـاب قابـلبطور مستقیم  ،مخارجاین كھ 
 ،معاملــھ شـدننانجـام  صـورت درمالكانھ باشـد و حقوق 

كاھنــده حقــوق  عنــوان بــھ، کــردبتــوان از آن اجتنــاب 
اي كھ مالكانھ حقوق مخارج معاملھ .شودمنظور مي مالکانھ
 شود.مي، بھ عنوان ھزینھ شناسایي است شده متوقف

 ،مرکــبابزار مــالي یک انتشار  مربوط بھمعاملھ ج مخار  .۳۸
تخصیص عواید، بھ اجزاي بـدھي و مالكانــھ آن  با متناسب

 كـھدر صـورتی  . مخارج معاملـھشودداده میابزار تخصیص 
(بــراي  باشـدبھ بیش از یك معاملـھ مربـوط  مشترک بطور

مثال، مخارج عرضھ تعدادي سھام ھمزمان با پذیرش تعدادي 
مبنایي  از استفاده با) اوراق بھادار سھم دیگر در بورس

منطقي و سازگار با معامالت مشابھ، بھ آن معامالت تخصــیص 
 یابد.مي

كاھنـده حقــوق  عنوان بھره طی دوكھ  ھمخارج معاملمبلغ  .۳۹
ــھ ــوب می مالکان ــود،محس ــتاندارد بین ش ــق اس ــي طب الملل
 شود. جداگانھ افشا مي بطور، ۱حسابداري 

اســت در  ممكن ،ھزینھ عنوان بھ شدهبندیطبقھ تقسیمیسود  .٤۰
 ،سود و زیان جـامع سایر اقالمزیان و یا سود  (ھای)صورت

قلم جداگانھ یک سایر بدھیھا یا بھ صورت  بھرهھمراه با 
افشـاي بر الزامات ایـن اسـتاندارد، افزون ارائھ شود. 

ــره ــود  بھ ــیمی،و س ــتاندارد  تقس ــات اس ــمول الزام مش
 المللي گزارشگريو استاندارد بین ۱المللي حسابداري بین
و  بھرهبین تفاوت  دلیل بھ. در برخي شرایط، است ۷ مالی
مالیـات مشــمول با موضوعاتي نظیر  رابطھ در تقسیمیسود 
زیان و یا سود  (ھای)، افشاي جداگانھ آنھا در صورتبودن
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 آثـاراسـت. افشـاي مناسـب سود و زیان جامع  سایر اقالم
انجــام  ۱۲المللي حسابداري طبق استاندارد بین ،مالیاتي

  شود.مي

مبلغ دفتـري بـدھي  در تغییر مربوط بھھا و زیانھاي سود .٤۱
كــھ ھسـتند ري ابــزامربـوط بـھ كــھ  زمــانیحتــي  ،مالي

باقیمانده در داراییھـاي منافع دربردارنده حق نسبت بھ 
، باشــددیگر می ازاي نقد یا دارایي ماليدر واحد تجاري 

بھ عنوان درآمد یا ھزینھ در سود یا زیان دوره شناسایي 
مراجعــھ شـود). طبــق اسـتاندارد (ب) 18 (بھ بنــدشود مي
سود یا زیان ، واحد تجاري ھرگونھ ۱المللي حسابداري بین

در صورت  ،ھایي راگیري چنین ابزاراندازهتجدید از ناشی 
 جداگانھ طورب ،عملكرد واحد تجاريتوضیح مربوط بودن بھ 

  كند.ارائھ ميدر صورت سود و زیان جامع 
ج و 38برالف تــا 38بر ی(بھ بندھامالي  بدھي ودارایي مالي  تھاتر

 نیز مراجعھ شود) 39بر

 بھ صـورتو شود تھاتر  باید مالي تنھا زماني یبدھمالي و  ییدارا .٤۲
 كھ واحد تجاري: گرددارائھ  یمال توضعی صورت درمبلغ خالص 

بـراي تھـاتر مبـالغ  اعمـال قابـلحق قانوني ، حاضر حال در الف .
 و ؛شناسایي شده داشتھ باشد

ھمزمــان بـا یـا داشتھ باشد یا بھ صورت خالص تسویھ کند  قصد  .ب
 .نمایدتسویھ  بدھي رانقد کردن دارایی، 

قطــع شـناخت واجـد شـرایط انتقال دارایي مالي كـھ در رابطھ با 
بـوط مرو بـدھي  یافتھانتقال، واحد تجاري نباید دارایي باشدنمی
حسـابداری المللي استاندارد بین 36 آن را تھاتر كند (بھ بند بھ
  مراجعھ شود). 39

ارائھ داراییھاي مالي و بدھیھاي مـالي  ،داستاندار این .٤۳
 ،كند كھ چنین اقــداميالزامي ميزمانی بھ صورت خالص را 

 از یناشــ ،واحد تجـاري مورد انتظارآتی  یجریانھاي نقد
تسویھ دو یا چند ابزار مالي جداگانـھ را مـنعكس كنـد. 

خـالص  مبلـغچنانچھ واحد تجاري حق دریافت یـا پرداخــت 
 در عمــل، را داشـتھ باشـد، كـاراین قصد انجام  وواحد 

منفـرد یا یـك بـدھي مـالي  منفرد تنھا یك دارایي مالي
. در سایر شرایط، داراییھاي مالي و بدھیھاي مـالي دارد
منابع یــا تعھـدات  عنوان بھ آنھاویژگیھاي  بھ توجھ با

شوند. واحد تجـاري ارائھ مي جدا از یکدیگر ،واحد تجاري
اسـتاندارد  ث۱۳ تا ب۱3 ھايبند الزامی طبقباید اطالعات 

 مـالي ھـايابزاررا بــرای  ۷المللي گزارشگري مــالي بین
 استاندارد الف۱۳ بند ای کھ در دامنھ کاربردشدهشناسایي

 .كند افشا، گیرندقرار می ۷ مالي گزارشگري الملليبین
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 شدهشناسایي مالي بدھي وشده شناسایيدارایي مالي  تھاتر .٤٤
با قطع شناخت دارایي مالي  ،خالصبھ صورت  مبلغ ارائھ و

. تھاتر موجب شناسایي سود یـا داردیا بدھي مالي تفاوت 
 موجب، نھ تنھا شود، اما قطع شناخت ابزار ماليزیان نمي

 ،شـودمی مــالی توضعی صورتاز  قبلی شدهشناسایي قلمحذف 
 .گرددمنجر  زین زیان یا سود شناسایي بھ است ممكنبلکھ 

یا بــھ  دادقرار بھ موجبحق قانوني بدھكار،  ،تھاتر حق  .٤٥
تمام یا بخشـي از مبلــغ  حذفبراي تسویھ یا  دیگر، طریق

ھای بھ شیوهدر مقابل مبلغ طلب از وي  بستانکاربدھي بھ 
معمول، ممكن است بدھكار حــق . در شرایط غیرباشدمیدیگر 

بـا  را مبلغ طلـب از شـخص ثالـث کھ باشد داشتھقانوني 
 بیناینکھ  بر مشروط کند،تھاتر بستانکار  بدھی بھ مبلغ

تھــاتر داشتھ باشد كھ بھ روشني حق  وجودتوافقی سھ طرف 
 حق ،تھاتر حق كھ آنجا از. نماید تعیین بدھكاررا برای 

 اســت ممكن حقاین  از کنندهیپشتیبان شرایط است، قانوني
 حاکممتفاوت باشد و قوانین ، مختلف مقرراتیھای حوزهدر 
 گرفتھ شود. نظر در باید ،نیطرف بینروابط  بر

 بــدھي و مــالي دارایي تھاتر براي اعمال قابل حق وجود  .٤٦
دارایي مالي و بـدھي  مرتبط بابر حقوق و تعھدات  ،مالي

واحد  پذیریآسیبمیزان گذارد و ممكن است بر مالي اثر مي
وجود  اما .باشد مؤثراعتباري و نقدینگي  ریسك ازتجاري 

این حق، بھ خودي خود، مبناي كافي بـراي تھـاتر محسـوب 
 مبلغ ھمزمان، تسویھ ایشود. بدون قصد اعمال این حق نمي
تحـت تــأثیر  تجاري واحد آتي ینقد جریانھاي زمانبندي و

گیرد. زماني كھ واحد تجاري قصد اعمال این حـق قرار نمي
یا تسویھ ھمزمان را داشتھ باشد، ارائھ دارایي و بــدھي 

آتـی  یخالص، مبالغ و زمانبندي جریانھـاي نقـد بھ صورت
را مزبور  یو ھمچنین ریسكھاي جریانھاي نقد انتظار مورد
طرف یـا ھــر دو  یك قصد. كندمي منعكس ترمناسب ايگونھبھ

حــق قـانوني  وجـود خالص بدون مبنای برطرف براي تسویھ 
 حقوق زیرا نیست، كافي تھاتر توجیھ براي ،این کاربراي 

 منفـرد، مـالي بــدھي و مالي دارایي با مرتبط تعھدات و
  .كندنمي تغییر

 ،بـدھیھا و داراییھــابرخی واحد تجاري براي تسویھ  قصد .٤۷
 الزامــات معمــول، تجـاري ھايرویـھ تــأثیر تحت تواندیم

 اســت ممکـن كھ گیرد قرار شرایطي سایر و مالي بازارھاي
را محدود  ھمزمانتسویھ توانایي تسویھ بھ صورت خالص یا 

كند. در مواردي كھ واحد تجاري حق تھاتر دارد، اما قصد 
 با ھمزمانبھ نقد  دارایي لیتبدخالص یا  صورت بھتسویھ 
 واحد پذیریآسیب بر حق این تأثیر ندارد، را بدھي تسویھ
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ــاري ــك از تج ــاري ریس ــد  ،اعتب ــق بن ــتاندارد  ۳٦طب اس
  شود.افشا مي 7المللي گزارشگري مالي بین

 ازبـرای مثـال  است ممكن مالي ابزار دو ھمزمان تسویھ  .٤۸
ــق ــات طری ــاق عملی ــاي ات ــک  در پایاپ ــازاری ــالي ب  م

ــازمان ــا یافتھس ــھدر  ی ــرد.  رو در رو مبادل ــورت گی ص
 مبلـغ با معادلدر واقع  شرایط، نیادر ، جریانھاي نقدي

ریسك اعتباري واحد تجاری در معرض  وباشد واحدی میخالص 
ممكـن اسـت  ،دیگـر شرایط. در گیردقرار نمی نقدینگییا 

واحد تجـاري دو ابـزار را از طریـق دریافـت و پرداخـت 
در  ،دارایـي مبلــغکل  و بابتمبالغ جداگانھ تسویھ كند 

در معــرض  ،بــدھي مبلــغ كــل بابت ای اعتباري ریسكمعرض 
 یحت ،ریسكاز  پذیریآسیب. چنین ریسک نقدینگی قرار گیرد

 درباشـد.  مالحظـھ قابـلتوانـد مي بـودن یموقت صورت در
 ،مـالي بدھي تسویھ وبھ نقد مالي  دارایيتبدیل  ،نتیجھ

یـك  در معـامالتشود كھ این تنھا ھنگامي ھمزمان تلقي مي
  .واقع شود لحظھ

شود و تھاتر عمومًا احراز نمي ،٤۲بند الزامی طبق  شرایط .٤۹
 :ستا مناسبنا معموالً در موارد زیر 

 ھمانندســازی بـابـرای  مختلـفابزار مــالي  چندین .الف
 شـود گرفتـھ بكـارویژگیھاي یك ابـزار مــالي واحـد 

 ؛)“ساختگیابزار ”(

 مـالي ھايابزار از، مالي بدھیھاي و مالي داراییھاي .ب
(بــراي مثــال،  ناشــی شــود یكســان اولیــھ ریســك بــا

 آتـي پیمانھاي پرتفويداراییھا و بدھیھاي موجود در 
 ھادادقرار آن ھایطرف اما ،)مشتقھ ھايابزار سایر یا

  ؛باشد متفاوت

 بــدھیھايوثیقـھ  ،داراییھا سایر یا مالي داراییھاي .پ
 ؛باشد بدون حق رجوع مالي

امــاني كنـار  صـورت بھ رتوسط بدھکا مالي داراییھاي .ت
مورد استفاده قـرار  تعھدبراي تسویھ  تا شودگذاشتھ 

بـرای  راداراییھــا  آن ،بستانکار نکھیا بدون ،گیرد
وجــوه  توافـق(براي مثال،  باشد رفتھیپذ تسویھ تعھد

 ای)؛ یاستھالک

 دادقــرار اسـاس آمـده بــر وجـود بھادعاي  در نتیجھ .ث
ــھ، ــدات  بیم ــدهتعھ ــھنتی در ایجادش ــرو ج  یدادھای

بھ موجب ادعاھای تحت پوشش رود بانتظار کھ  آورتخسار
  .جبران شود ثالث شخصتوسط قرارداد بیمھ 
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با یك طــرف  را ابزار مالي معاملھ نیچندتجاري كھ  واحد .٥۰
 توافـق” مقابـل، طـرف بـا اسـت ممكن دھد،مي انجام واحد

بـراي ای نامـھموافقتمنعقد نماید. چنـین “جامع سازیخالص

 پوشــش تحـتھـاي مـالي ابزار تمـامیکجـای تسویھ خـالص 
 یـك ھـریا ناتوانی در ایفای  خاتمھ صورت در نامھموافقت
معمـوالً توسـط  ھــاتوافق. این شودتھیھ می ،ھادادراز قرا

مؤسســات مــالي بــراي حفاظــت در برابــر زیــان ناشــي از 
 دادقـرار طــرف ناتواني بھ كھورشكستگي یا سایر شرایطي 

، مورد اســتفاده قـرار شودمي منجر خود تعھدات انجام در
ایجـاد  یجامع معموالً حق تھــاتر سازیخالص توافق گیرد.می
داد یـا رقـرا نـاتوانی در ایفـایكند كھ تنھا پس از مي

ــادي ــھ در روال ع ــرایطي ك ــایر ش ــای س ــاري  فعالیتھ تج
یــا  دننقدشـو بــر  شـودمي اعمـال قابل است،منتظره غیر

داراییھاي مالي و بدھیھاي مالي تـأثیر  از کی ھر تسویھ
 جــامع مبنــایي بــراي تھـاتر ســازیخالص توافقگذارد. مي

 ٤۲بند مندرج در كند، مگر اینكھ ھر دو معیار فراھم نمي
كـھ داراییھـاي مـالي و بـدھیھاي  در صورتید. شواحراز 

د، تــأثیر نتھاتر نشو ،جامع سازیخالص توافقمالي مشمول 
 ،ریسك اعتبــاري ازواحد تجاري  پذیریآسیببر  توافقاین 

 افشا ۷ مالي گزارشگري الملليبین استاندارد 36 طبق بند
  .شودمي

 [حذف شد]  .95 تا ٥۱
 گذارتاریخ اجرا و 

 یھـادوره یرا بــرا اسـتاندارد ایـن دیـبا تجــاری واحد .۹٦
 شـروع آن از پس یا 2005سال  ھیژانواز اول  کھ یاساالنھ

. اسـت مجـاز موعــد از شیپ یریبکارگ. ردیگ بکار ،شودمي
 یھـادوره یبـرا را اسـتاندارد نیـا دیـنبا تجـاری واحد
شـود میشــروع  2005 سـال ھژانوی اول از قبل ای کھساالنھ
 یحسـابدار یالمللـنیب استاندارد اینکھ مگر رد،یگ بکار
 اصـالحاترا کھ شامل  )2003 سال دسامبر درشده منتشر( 39

. در گرفتھ باشـدبکار  است، 2004سال  در مارس شدهمنتشر
ای کھ صورتی کھ واحد تجاری این استاندارد را برای دوره

 ،بکــار گیـردشود، میشروع  2005قبل از اول ژانویھ سال 
 .کند افشا را موضوع نیاباید 

 و تعھـدات ناشـي از رناشبھ  فروشھاي مالي قابل ابزار بھ موجب الف.96

و  32المللــي حســابداري (اصــالحات اســتاندارد بینانحــالل 
 در فوریـھمنتشرشده  ،)۱المللي حسابداري استاندارد بین

ی مورد تمام ویژگیھادارای ھاي مالي كھ ابزار ،۲۰۰۸ سال
 پ۱٦ھاي ب یا بنـد۱٦الف و ۱٦ھاي و شرایط بندھستند نظر 
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ابزار مالكانـھ عنوان  بھباید  ،ندکنمیرا احراز  ت۱٦و 
، ۲٥، ۲۳، ۲۲، ۱۹تا  ۱۷، ۱٦، ۱۱ھاي د، بندنبندي شوطبقھ

ــد ۲۷برو  ۱٤بر، ۱۳بر ــالح و بن ــا ۱٦ھاي اص ــف ت ج و ۱٦ال
الــف ۲۹برو  د۱٤برالـف تـا ۱٤بر، پ۹۷، پ۹٦ب، ۹٦الف، ۲۲

اصـالحات را بـراي  ایـن. واحـد تجـاري بایـد اضافھ شــد
پـس از  یا 2009سال  كھ از اول ژانویھ ایساالنھھاي دوره
موعد مجاز  از پیشگیري بكار .یردگبكار  ،شودميشروع آن 

 عد بكاروم از پیشتغییرات را  ایناست. اگر واحد تجاري 
و اصالحات مربوط بـھ کند را افشا موضوع گیرد، باید این 
المللي ، استاندارد بین۱المللي حسابداري استاندارد بین

و  ۷المللي گزارشگري مـالي ، استاندارد بین۳۹حسابداري 
ــیر  ــھ ۲تفس ــتاندارد کمیت ــیر اس ــي ھاي بینتفاس الملل

 یرد.گ گزارشگري مالي را ھمزمان بكار

 ،انحـاللي از و تعھـدات ناشـبـھ ناشـر فـروش ھاي مالي قابـل ابزار .ب96
واحــد  ،بنابراین ؛است ی محدود بر دامنھ کاربرداستثنای
 بكار گیرد.قیاس باید این استثنا را از طریق نتجاري 

باید محدود بھ  ھابندي ابزارطبقھبھ موجب این استثنا،  .پ۹٦
ــوه  ــابداري نح ــور ابزارحس ــاي مزب ــتاندارد ھ ــق اس طب

المللي حسـابداري استاندارد بین، ۱المللي حسابداري بین
اســتاندارد  و ۳۹المللــي حســابداري اســتاندارد بین، ۳۲
ھـا نبایــد باشد. این ابزار ۷المللي گزارشگري مالي بین

المللــي ماننــد اســتاندارد بین ی دیگــر،ھــاطبــق رھنمود
ابـزار مالكانــھ در نظـر  عنــوان بـھ ،۲گزارشگري مالي 

 گرفتھ شوند.

 باید با تسري بھ گذشتھ بكار گرفتھ شود. این استاندارد .۹۷

 در نظرشـدهتجدید( ۱ حســابداري الملليبین استاندارد .الف۹۷
ھاي اسـتاندارد کل در استفاده مورداصطالحات  ،)۲۰۰۷ سال
ایــن  عــالوه، بھالمللي گزارشگري مالي را اصالح كرد. بین

نمود. واحد تجــاري بایـد آن  اصالح را ٤۰استاندارد بند 
سال  ژانویھ ولكھ از ا یاساالنھھاي اصالحات را براي دوره

اگـر واحـد  .بكـار گیــرد ،شودمي شروعو پس از آن  ۲۰۰۹
 شــدهنظرتجدید( ۱المللي حسـابداري تجاري استاندارد بین

 نیـا دیـباموعد بكـار گیــرد،  از شیپ) را ۲۰۰۷در سال 
 .کند اعمال مذکور یھادوره براي را اصالحات

 تجـاري تركیبھـاي ۳المللي گزارشگري مـالي استاندارد بین ب.۹۷
. کــرد حـذفرا ) پ(٤بنـد  ،)۲۰۰۸ ســال در شدهدنظریتجد(

ھــاي دوره را بـراي ایـن مـورد اصـالحیواحد تجاري باید 
شــروع پــس از  یــا ۲۰۰۹ ســال كـھ از اول جـوالي ایساالنھ

ــاري مي ــد تج ــر واح ــرد. اگ ــار گی ــود، بك ــتاندارد ش اس
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) ۲۰۰۸شده در سال تجدیدنظر( ۳المللي گزارشگري مالي بین
باید بــراي این مورد اصالحی از موعد بكار گیرد، پیش را 

در وجـود، اصـالح مزبـور، این با . اعمال شودھا آن دوره
تركیب تجاري كھ تــاریخ از  ناشياحتمالي  يازامابھمورد 
المللي استاندارد بینبكارگیري تاریخ از پیش  ،آن تحصیل

، اسـت) 2008تجدیـدنظر شـده در سـال ( ۳گزارشگري مالي 
چنــین تجــاري بایــد  واحــددر مقابــل، . کــاربرد نــدارد

اسـتاندارد  ث٦٥الـف تـا ٦٥ھاي بنـدطبـق  ازایی رامابھ
) ۲۰۱۰تجدیدنظرشده در سال ( ۳المللي گزارشگري مالي بین

 .منظور کندبھ حساب 

 ، واحــدالــف۹٦بنــد منـدرج در  اصالحات گیريھنگام بكار .پ97
تنھـا در زمـان را کھ مرکب ابزار مالي ملزم است  تجاری
خالص داراییھـاي ی از متناسبنسبت بھ تحویل سھم ، انحالل

بـھ اجـزاي کند، تعھد ایجاد میر بھ طرف دیگ واحد تجاري
 ی،تفكیـك نمایـد. اگـر جــزء بـدھ مالکانھحقوق و بدھي 

المللی بیناصالحات استاندارد ری بکارگیتسویھ شده باشد، 
تفكیــك دو جـزء بھ گذشتھ، متضـمن  تسريبا  32حسابداری 

اسـت سود انباشتھ  از بخشی ،جزء اول .است مالکانھحقوق 
 ،جــزء دیگـر .جــزء بـدھي اســتانباشـتھ و بیانگر بھره 

 صورت ، دربنابراین .اصلي استمالکانھ حقوق  بیانگر جزء
نیـازی بـھ  ،گیري اصالحاتبكارتاریخ تا بدھي  جزء تسویھ

 .نیستتوسط واحد تجاری دو جزء تفکیک این 

، منتشرشـده در المللي گزارشگري مـاليھاي بیناستاندارد اصالحات .ت۹۷
این . واحد تجاري باید کرداصالح را  4بند ، 2008می سال 

 كھ از اول ژانویھ ایساالنھھاي را براي دورهمورد اصالحی 
 بكــار گیــرد. ،شــودميشــروع از آن یــا پــس  2009ســال 

ایـن اگر واحد تجـاري  از موعد مجاز است. بکارگیری پیش
موضوع از موعد بكار گیرد، باید این  پیشرا مورد اصالحی 

المللــي اسـتاندارد بین ۳و اصــالحات بنـد کنـد ا افشا ر
المللي حسابداري استاندارد بین ۱، بند ۷گزارشگري مالي 

 ،۳۱المللـــي حســـابداري بیناســـتاندارد  ۱و بنـــد  ۲۸
بـرای آن دوره اعمـال  نیز را 2008سال  مي منتشرشده در

را بـا ایـن مـورد اصـالحی . واحد تجاري مجاز است نماید
 تسري بھ آینده بكار گیرد.

 اكتبـرمنتشـر شـده در  ،حق تقدم مربوط بھ بندي موضوعاتطبقھ .ث97
حـد تجـاري وا کــرد.اصالح را  16و  11، بندھای 2009سال 
كـھ از اول  ایسـاالنھھاي اصالحات را براي دوره اینباید 
بكــار گیــرد.  ،شودميشروع یا پس از آن  2010سال  فوریھ

 ایـناز موعد مجاز است. اگر واحد تجـاري  پیشبكارگیري 
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موضـوع را  این از موعد بكار گیرد، باید پیشاصالحات را 
 افشا نماید.

 و نشـده اسـتاالجـرا الزم ھنـوزدارد کھ  یاتبھ اصالحاشاره بند  نیا[ .ج۹۷

 ].ویرایش درج نشده است نیدر ا ،نیبنابرا

در منتشرشـده  ،المللي گزارشگري مـاليھاي بیناستاندارد اصالحات .چ۹۷
. واحد تجــاري بایـد کرد اصالحرا  ب97، بند ۲۰۱۰ سال مي

كـھ از اول  ایسـاالنھھـاي را براي دوره یاصالحمورد این 
بكــار گیـرد.  ،شــودميآغاز یا پس از آن  2010سال  جوالي
 موعد مجاز است.پیش از گیري بكار

 و نشـده اسـتاالجـرا الزم ھنـوزدارد کھ  یبند اشاره بھ اصالحات نیا[ .ح۹۷

 .]ویرایش درج نشده است نیدر ا ،نیبنابرا

و اسـتاندارد  ۱۰المللي گزارشگري مـالي استاندارد بین .خ۹۷
 در مـيشـده منتشر ،ھامشـارکت۱۱ مالی گريالمللي گزارشبین

د. واحــد کــررا اصـالح  ۲۹بر(الف) و ٤ھاي بند ،۲۰۱۱سال 
اصالحات را ھنگام بكـارگیري اسـتاندارد این تجاري باید 

المللــي و اســتاندارد بین ۱۰المللي گزارشگري مـالي بین
 .اعمال نماید ۱۱گزارشگري مالي 

، منتشر شده در ۱۳مالي المللي گزارشگري استاندارد بین .د۹۷
ھاي بنـدو  ۱۱در بند  منصفانھ ارزشتعریف  ،۲۰۱۱ سال مي
اصـالحات  ایــند. واحد تجاري باید کررا اصالح  ۳۱برو  ۲۳

المللي گزارشگري مالي را ھنگام بكارگیري استاندارد بین
 .، اعمال نماید۱۳

اسـتاندارد  اتاصـالح( سایر اقالم سود و زیان جامعاجزای ارائھ  .ذ۹۷
 ،۲۰۱۱ سـال در ژوئـنشـده منتشر) ۱المللي حسابداري بین

مورد اصــالحی این . واحد تجاري باید کردرا اصالح  ٤۰بند 
 ،۱المللـي حســابداري را ھنگام بكارگیري استاندارد بین

 .اعمال نماید ،۲۰۱۱ سال ده در ژوئنشاصالح

اسـتاندارد  اصـالحات( تھاتر داراییھاي مالي و بـدھیھاي مـالي .ر97
 ســال در دســامبر )، منتشرشــده۳۲المللــي حســابداري بین
را  ج۳۸بر تــا الف۳۸برھاي را حذف و بند ۳۸بر، بند ۲۰۱۱

اصـالحات را بــراي ایـن . واحـد تجـاري بایـد کرداضافھ 
یا پـس از  ۲۰۱٤ سال كھ از اول ژانویھ ایساالنھھاي دوره
 اصـالحاتشود، بكار گیرد. واحد تجــاري بایــد ميشروع آن 

 پــیشبھ گذشتھ بكار گیرد. بكـارگیري  یرا با تسر مزبور
پــیش اصالحات را این از موعد مجاز است. اگر واحد تجاري 

و  را افشـا کنـد از موعد بكار گیرد، باید ایــن موضـوع
تھـاتر داراییھـاي  -افشـا طبـق افشای الزامیموارد ھمچنین، 

ــالي ــدھیھاي م ــالي و ب ــتاندارد بین( م ــالحات اس ــي الاص ملل
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را  ،۲۰۱۱ سـال در دســامبرده ش)، منتشر۷گزارشگري مالي 
 نماید.ارائھ 

ــا .ز97 ــاتر -افش ــاي تھ ــالي داراییھ ــدھیھاي و م ــالي ب ــالحات  م (اص
در  شـدهمنتشر، )۷ مـالي گزارشگري الملليیناستاندارد ب

بھ افشــای  یتجار واحداز طریق الزام ، ۲۰۱۱سال  دسامبر
ــات  ــدرج دراطالع ــدھای  من ــا 13بن ــتاندارد 13ب ت ث اس

داراییھــای مــالی  بــرای 7المللــی گزارشــگری مــالی بین
الف استاندارد 13ای کھ در دامنھ کاربرد بند شدهشناسایی

را  43د، بنـد نـگیرقرار می 7المللی گزارشگری مالی بین
اصـالحات را بـراي  نیـواحـد تجـاري بایـد ا اصالح کـرد.

یا پـس از  ۲۰۱3سال  ژانویھ لاو از كھای ساالنھھاي دوره
 ،ھـای سـاالنھھای میانی ایـن دورهدوره و شودمیشروع  آن

 نیـاالزامی طبـق  یھاافشا دیبا یتجار واحد. گیرد بكار
 .ارائھ نمایداصالحات را با تسري بھ گذشتھ 

 ی سـالمـشـده در  منتشـر، 2011 تـا 2009 دوره-ساالنھ اصالحات .ژ97
الــف را 35را اصــالح و بنــد  39و  37، 35ھای بنــد ،2012

 یھاھیرو 8 یحسابدار یالمللنیب استاندارد طبقاضافھ کرد. 

واحد تجـاری  ،اشتباھات وی حسابداری برآوردھا در رییتغ ،یحسابدار
ھـای دوره یبـرا گذشـتھ بھ تسري با را اصالحاتاین  دیبا

 شـروعیا پس از آن  2013اول ژانویھ سال کھ از  ایساالنھ
بکارگیری پیش از موعد مجـاز اســت. شود، بكار گیرد.  یم

گیرد،  بكارپیش از موعد اصالحات را  نیاگر واحد تجاري ا
 .کندرا افشا  موضوعاین باید 

 یالمللـ نیب استاندارد(اصالحات  یگذارھیسرماتجاری  یواحدھا .س97
 المللی گزارشگری مالیبین، استاندارد 10 یمال یگزارشگر

شده منتشر ،)27 یحسابدار یالملل نیب یو استانداردھا 12
. واحـد تجـاري دکــررا اصالح  4 بند، 2012سال  اکتبر در

از  كــھای ســاالنھھاي را براي دوره مورد اصالحی اینباید 
شــود، بكــار مي شــروعپس از آن  یا 2014سال اول ژانویھ 
 یذارگھیسـرماتجـاری  یواحـدھا پـیش از موعـدگیري گیرد. بكار

از  پـیشرا  مورد اصالحی نیا ،مجاز است. اگر واحد تجاري
 یواحـدھاموعد بكار گیرد، باید تمـام اصـالحات منـدرج در 

 . دیھمزمان اعمال نما را یگذارھیسرماتجاری 

االجـرا این بندھا اشاره بھ اصـالحاتی دارد کـھ ھنـوز الزم[ ض.97تا  ش97

 ]ج نشده است.نشده است و بنابراین، در این ویرایش در
 ھاسایر بیانیھ یکنارگذار
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المللي حسابداري استاندارد بین جایگزین این استاندارد، .۹۸
، ۲۰۰۰نظرشده در ســال تجدید ،ارائھ و افشا :یمال یابزارھا ۳۲
 1.شودمی

 :شودمیتفاسیر زیر  جایگزین ،این استاندارد .۹۹

ھـاي ابزاربندي طبقھ مباحث جاری تفاسیر کمیتھ 5تفسیر  الف.
 ؛شرایط تسویھ احتمالي -مالي

 -ھیسـرما سـھام یجـار مباحـثتفاسـیر  تـھیکم 16 ریتفس .ب
 ؛)خزانـھ (سـھام شده خود واحد تجاریمجددًا تحصیل مالکانھ یابزارھا

 و

 مخارج -مالکانھقوق ح مباحث جاریتفاسیر  کمیتھ 17تفسیر  پ.
 مالکانھ. معامالت مربوط بھ

کمیتھ تفاسیر مباحث  ۳٤ نویس تفسیرپیش ،این استاندارد .۱۰۰
 حقوق قابل بازخریـد توسـط دارنـده ای ھاابزار -مالي ھايابزار جاری

  .کردرا لغو 

  

                                                      
 یافشا موارد تمام، 2005آگوست سال  در ،یحسابدار یالمللنیب یاستانداردھا ئتھی 1

 یابزارھا 7 یمال یگزارشگر یالمللنیب استاندارد بھ را یمال یابزارھا بھ مربوط
  .داد انتقال افشا: یمال
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 پیوست الف

 رھنمود بکارگیری

 ابزارھای مالی: ارائھ 32المللی حسابداری استاندارد بین

 . است استاندارد این جدانشدنی بخش پیوست، این

گیري موارد خاصي از ، نحوه بكاربکارگیری این رھنمود  .۱بر
 د.دھميتوضیح این استاندارد را 

ھـاي گیري ابزارانـدازهیا نحوه شناخت  ،این استاندارد .۲بر
. الزامات مربوط بھ نحوه شـناخت و کندرا مطرح نمیمالي 

ــدازه ــاليان ــدھیھاي م ــالي و ب ــاي م در  ،گیري داراییھ
 شود.ميتعیین  39حسابداری المللي استاندارد بین

 )۱٤تا  ۱۱ھاي (بند تعاریف

 مالي بدھیھاي و مالي داراییھاي

انجـام دارایي مالي است زیـرا واســطھ  )نقدپول (واحد  .۳بر
و شـناخت گیری مبنای انـدازهدرنتیجھ، و باشد میمبادالت 

سـپرده نقـدي نــزد در صورتھای مالی اسـت. معامالت  تمام
، دارایي مالي اسـت زیـرا مشابھ بانكھا یا مؤسسات مالي

نقـد از آن گذار براي دریافت دادي سپردهبیانگر حق قرار
 در وجــھ بسـتانکاران یا صدور چك یا ابزار مشابھ مؤسسھ

  براي پرداخت بدھي مالي است.

بیــانگر حــق  کـھ مـالي ھـایداراییاز رایــج مثالھای   .٤بر
و بـدھیھاي  اسـت دادي براي دریافت نقـد در آینـدهقرار

نقــد تحویل دادي براي بیانگر تعھد قرارمتقابل کھ مالي 
 :باشد، عبارت است ازمیدر آینده 

 ؛تجاري ھایو پرداختني ھادریافتني الف .

 ؛اسناد دریافتني و پرداختني ب.

 دریافتنی و پرداختنی؛ ووامھای  پ.

 .پراختني قرضھ دریافتنی و اوراق ت.

دادي یــك طـرف بـراي حــق قـراردر ھر یك از این موارد، 
طــرف متقابل با تعھد ، دریافت (یا تعھد بھ پرداخت) نقد

  .مطابقت دارد، پرداخت (یا حق دریافت)برای دیگر 

 كھ منــافع اقتصــاديابزاری است  ،نوع دیگر ابزار مالي .٥بر
دارایي مـالي بــھ یک  ی آن،واگذارقابل دریافت یا قابل 

. براي مثال، اسناد پرداختنـي قابـل باشدمینقد غیر از 
دادي براي دارنده، حق قرار ،قرضھ دولتی اوراقتسویھ با 
بـرای دادي دریافت و بـراي ناشــر، تعھـد قــرارنسبت بھ 

كند. ایـن اوراق ، ایجاد مينقد و نھ قرضھ، اوراقتحویل 



 32 یحسابدار یالمللنیب استاندارد
 ارائھ: یمال یابزارھا

34 

 اتزیـرا بیــانگر تعھــدشود محسوب میدارایي مالي  ،قرضھ
است. در نتیجھ، ایــن دولت منتشرکننده برای پرداخت نقد 

اسناد براي دارنده، دارایي مالي و بــراي ناشـر، بــدھي 
 مالي است.

، “دائمــي”اوراق قرضـھ  مانند( “دائمي”ھاي بدھي ابزار .٦بر
ق حـو اســناد سـرمایھ) معمـوالً نشـده تضمینبــدھي اسناد 

ر تاریخھـاي د ھای بھرهالحسابعلي دریافتبرای دادي قرار
بھ دارنــده  را یابدادامھ میآینده نامعین کھ در  یمشخص
حق دریافت اصل را از دارنده ســلب  و در کنار آن،دھد مي
كند كھ كند یا حق دریافت اصل را وابستھ بھ شرایطي ميمي

دور اتفــاق محتمل اســت یــا در آینـده بسـیار بسیار غیر
 با انتشار یک براي مثال، واحد تجاري ممكن است افتد.می

حاصــل  بابرابر بھ پرداختھاي ساالنھ دائمي  ،ابزار مالي
درصد در مبلغ اصـل یـا  8 معادل شدهاظھارضرب نرخ بھره 

بـا  2پول، ملـزم باشـد. واحد 1000 معادل شدهاظھاراسمی 
در  برای ایـن ابـزار مـالی بازار بھرهنرخ  ،كھاینفرض 

ھـای ت بھرهبـرای پرداخـدرصد است، ناشر  ۸زمان انتشار 
آتی کھ ارزش منصفانھ (ارزش فعلی) آنھا در زمان شـناخت 

تقبـل را باشد، تعھد قـراردادی میواحد پول  ۱۰۰۰اولیھ 
. دارنده و ناشر این ابــزار بــھ ترتیـب، دارایـي کندمی

 مالي و بدھي مالي دارند.

دادي براي دریافت، تحویل یا دادي یا تعھد قرارحق قرار .۷بر
 ابــزار مــالي اسـت. خـود یـک ھــاي مـالي،ابزارمبادلھ 
در  دادي،دادي یــا تعھــدات قـرارای از حقوق قرارزنجیره

صورتی کھ در نھایت منجر بھ دریافت یا پرداخت نقـد یـا 
تعریـف  آنگــاه تحصیل یا انتشار ابــزار مالکانـھ شــود،

 .كندابزار مالي را احراز مي

تعھـد  ایفــایم بھ دادي یا الزااعمال حق قرار اییتوان .8بر
آتی  یدادي ممكن است قطعي یا مشروط بھ وقوع رویدادقرار

دھنـده دادي واممالي، حق قــرارتضمین  ،باشد. براي مثال
دادي متقابـل براي دریافت نقد از ضـامن، و تعھـد قـرار

گیرنـده وام نکول صورت دردھنده ضامن براي پرداخت بھ وام
ای معاملـھرویداد یا  دادي بھ دلیلاست. حق و تعھد قرار

 ایی، ھر چنـد توانـشودایجاد می) تضمینگذشتھ (تقبل  در
ایفـای حق خود و الزام ضـامن بـھ اعمال دھنده براي وام

عدم ایفای تعھد توسـط احتمال بھ  مشروط، ھر دو تعھد خود
حتی اگـر است. حق و تعھد احتمالي، در آینده گیرنده وام

تعریف دارایي مـالي و در صورتھاي مالي شناسایي نشوند، 

                                                      
 شده است.  انیب “لپو واحد”پول بھ صورت  مبالغ رھنمود، نیا در 2
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از ایــن حقـوق و برخـي . نــدنكبدھي مــالي را احـراز مي
موضــوع  ،ھـاي بیمــھدادتعھدات احتمالي ممكـن اســت قرار

 ٤المللـي گزارشــگري مـالي دامنھ كاربرد استاندارد بین
  باشند.

، اجـاره ھاجارها ۱۷حسابداري  المللیبین طبق استاندارد .۹بر
دھنده بـراي حق اجاره عنوان بھتأمین مالی در درجھ اول 

اي از كننده براي پرداخـت مجموعـھدریافت، و تعھد اجاره
 ھمانند پرداختھـاياساسًا شود كھ مبالغ در نظر گرفتھ مي

 جاي بھ دھندهاست. اجارهتوافق وام در بھره اصل و مرکب 
دریـافتني  خود در مبــالغگذاري سرمایھ ،ایدارایي اجاره

كنـد. از سـوي منظـور مي حسـاب بھرا  داد اجارهطبق قرار
داد ناتمـامي قـراردر درجھ اول، دیگر، اجاره عملیاتي، 

فــراھم کـردن دھنده را بھ شود كھ اجارهدر نظر گرفتھ مي
دریافـت ازای ھاي آتي در حق استفاده از دارایي در دوره

ــھ ــابھ  ییازاماب ــارمزد مش ــدمک ــد ميخ ــد. ات، متعھ كن
طبـق  در آینـده جـاي مبـالغ دریـافتني بـھ دھندهاجاره
را بــھ حســاب منظــور  ایدارایي اجــارهھمچنان  ،دادقرار
ابزار مالي محسوب  ،تأمین مالینتیجھ، اجاره کند. در می
گـردد (بــھ شود و اجاره عملیاتي ابزار مالي تلقي نميمي

و  آنھا گذشتھ استاز سررسید  حاضر حال دركھ  مبالغیجز 
  ).باشدمیقابل پرداخت 

 آالتنیماش امالک، ،موجودیھا مانند( فیزیكي داراییھاي  .۱۰بر
و داراییھـاي نامشـھود  یااجاره داراییھاي)، زاتیتجھ و
مـالي  یھـادارایی ،)یتجـار عالئــماختــراع و  حق مانند(

ــوب نمي ــي و محس ــاي فیزیك ــن داراییھ ــرل ای ــوند. كنت ش
 یـا ورودي ینقـدفرصتي براي ایجاد جریانھــاي  ،نامشھود

 بــراي فعلـي حق اما كند،مي فراھم مالي داراییھاي سایر
 .آوردنمي وجود بھ گر،ید مالي دارایي یا نقد دریافت

 منـافع كـھ) ھاھزینــھ پرداختپیش مانند( یداراییھای  .۱۱بر
بھ شكل دریافت كاال یا خــدمات اســت و  ھاآن آتي اقتصادي

بیانگر حق دریافت نقد یا دارایـي مـالي دیگــري نیسـت، 
شــود. ھمچنــین، اقالمــي نظیــر دارایــي مــالي محســوب نمي

دریافت درآمد و بیشتر تعھدات ناشي از ضمانت، بـدھي پیش
 مــرتبط اقتصـادي منافع خروجي جریان زیرا ستند،ینمالي 

بھ شكل تحویل كاال و خدمات است و بیانگر تعھد  ،ھاآن با
دادي بـراي پرداخـت نقـد یـا دارایــي مــالي دیگـر قرار
 .دنباشینم

 ماننــد( نیسـتند داديقـرار كـھ داراییھایي یا بدھیھا .۱۲بر
 الزامـات قــانوني دولـت جــھینتدر  کھ درآمد بر مالیات
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بـدھي مـالي یـا دارایــي مــالي محسـوب  ،)شـودیم جادیا
طبــق اسـتاندارد  درآمــد بــر اتیمال یحسابدار شوند.نمي
 .ردیـگیم انجـام درآمـد بـر اتیمال 12 یحسابدار یالمللنیب

 37حســابداري  یالمللـنیب ھمچنین، طبق تعریف استاندارد
 ،یعرفـ تعھـدات ،احتمـالي داراییھـاي و احتمالي بدھیھاي ذخایر،
بــدھي مـالي  ،و در نتیجــھ ندباشـینمـ دادقراراز  یناش

 .دنشومحسوب نمي
 مالكانھ ھايابزار

عبارتنـد از سـھام  مالكانـھ یھاابزار از ھایينمونھ  .13بر
 فـروش ھاي قابلابزار یبرخ ،ناشر بھ فروش قابلریغعادي 

ب مراجعـھ شـود)، برخــي ۱٦الف و ۱٦ھاي (بھ بندناشر  بھ
واحد تجاري را متعھـد  ،انحاللزمان  در تنھاھا كھ ابزار

 گـریدبھ تحویل سھم متناسبي از خالص داراییھا بھ طـرف 
مراجعھ شود)، برخي انـواع  ت۱٦و  پ۱٦ ھايبند ھ(ب كندمي

 ومراجعـھ شـود)،  ۲٦برو  ۲٥بر ھايسھام ممتاز (بھ بنـد
كھ بــھ  ايشدهخرید صادر یھاخرید سھام یا اختیار ازیامت

قابـل ریغسـھام عــادي  یثابتدھد تعداد دارنده اجازه مي
مبلـغ  ازاي دركننده را تجاري صـادر واحد بھ ناشر فروش
نویسـي یــا پذیره ،نقــد یـا دارایـي مــالي دیگـر یثابت

 دیــخر ایـ خریداري كند. تعھد واحد تجاري براي انتشـار
 در یتجـار واحــد خود ھاي مالكانھاز ابزار یثابتتعداد 

یـا دارایـي مـالي دیگــر، ابـزار  نقد یثابتمبلغ  ازاي
مالكانــھ آن واحــد تجــاري اســت (بــھ اســتثناي مــوارد 

 كـھ صـورتي در ،نیـا وجـود با .الف)۲۲ بند در شدهتشریح
 پرداخت بھواحد تجاري  تعھد دربردارنده ،داديقرار چنین
 یھـادادقرار از غیـر(بـھ  دیگـر مـالي دارایــي یا نقد
الف ۱٦ ھايبند طبق مالكانھ ابزار عنوان بھ شدهبنديطبقھ

) باشد، یـك بــدھي نیـز بــھ ت۱٦و  پ۱٦ ھايبند یاب ۱٦ و
آید (بھ بنـد میزان ارزش فعلي مبلغ بازخرید بھ وجود مي

 فـروش رقابلیغناشر سھام عادي  ).شود مراجعھ(الف) ۲۷بر
 منـابعتوزیـع  بــھ اقدامرسمي  بطور كھ زماني ،بھ ناشر

 یرابکار  نیبھ انجام ا نسبتو بھ صورت قانوني  دینمامي
 یبدھ نی. اکندیم تقبل بدھي کیشود، سھامداران متعھد مي

زمـاني كـھ واحــد  یـا یمیتقساعالم سود  از پس است ممکن
شود و ھرگونھ دارایـي باقیمانــده پـس از تجاري منحل مي

 ،گــرددميتسویھ بــدھیھا بـین سـھامداران قابـل توزیـع 
 .شود ییشناسا

داد مشابھ دیگـری کــھ شده یا قرارخریداریاختیار خرید  .۱٤رب
تجـاری حـق  توسط واحد تجاری تحصیل شده است، و بھ واحد

واحـد  خـودخرید تعداد ثابتی از ابزارھای مالكانـھ باز
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ازاي تحویل مبلغ ثـابتی نقـد یــا دارایـي  دررا  تجاری
 (بـھدھد، دارایي مالي آن واحد تجاري نیست مالي دیگر مي

مقابــل،  الـف). در۲۲شــده در بنـد مطرحمــوارد  استثنای
دادي، از حقوق ازاي پرداختي بابت چنین قرارھرگونھ مابھ

 شود.مالکانھ كسر مي
قرار ترین اولویت پایینطبقات، در  سایر با مقایسھ درھا كھ از ابزار ايطبقھ

 پ(ب))۱٦الف(ب) و ۱٦ ھای(بند گیردمی

پ ۱٦الــف و ۱٦ھاي منــدرج در بنـد ویژگیھايیكي از  .الف۱٤رب
ھــا قـرار اي از ابزاراین است كھ ابزار مالي در طبقھ

 طبقــات، درســایر  در مقایســھ بــاگرفتــھ باشــد كــھ 
 .گیردمیقرار  اولویت نیترنییپا

 قـرار تیاولو نیترنییپا در ابزار نکھیتعیین ا براي .ب14رب
در واحد تجاري ادعاي آن ابزار را  ر،یخ ایگرفتھ است 

 خیدر تــار نکـھیا ییگـو کنـدیم یابیـارز انحالل زمان
 تغییـر صـورت در. شودیم واقع انحاللابزار،  یبندطبقھ
بنـدي را طبقھ نیــا باید تجاري واحد مربوط، شرایط در

. براي مثال، انتشار یـا بازخریـد کندمجددًا ارزیابي 
ممكن است بر قرار  ،یتجارابزار مالي دیگر توسط واحد 

ھا كھ نسبت اي از ابزارنظر در طبقھ گرفتن ابزار مورد
 قــرارپــایین  تیــاولوھــاي دیگــر در بــھ تمــام ابزار

 .باشد مؤثر ،ردیگیم

 ممتـاز حـق تجـاري واحـد انحـاللكھ در زمان  ابزاري .پ14رب
 واحــد داراییھاي خالص از متناسبي سھم بھ نسبت دارد،
در زمان  ابزاري مثال، براي. کندینم جادیا حق تجاري،
 خـالص از ســھم بـر عــالوهحق ممتــاز دارد کـھ  ،انحالل

بھ  نسبتحق ثابت  دارنده یبرا تجاري، واحد داراییھاي
ســایر  امـا کنـدیم جـادیا انحاللزمان  در یمیسود تقس

سـھم متناســبي  بھ نسبت كھبا اولویت پایین ھاي ابزار
از خالص داراییھاي واحد تجاري حق دارند، حق مشـابھي 

  .باشند نداشتھ انحالل را در زمان

واحد تجاري تنھا یك طبقــھ ابــزار مـالي داشـتھ  اگر .ت14رب
 ییگـو شـودینظر گرفتـھ م در ایگونھبھطبقھ  آنباشد، 

اولویت در  در صورت وجود، طبقات، ریسا بھ نسبت نکھیا
  .پایین است

آن  عمـر مالی در طــولجریانھاي نقدي مورد انتظار قابل انتساب بھ ابزار  كل
 الف(ث))۱٦(بند  ابزار

مــالی در طـول كل جریانھاي نقدي مورد انتظار ابزار  .ث14رب
 عمر آن ابزار، باید اساسًا مبتني بـر سـود یــا زیـان

شده یـا ارزش شناسایيخالص داراییھاي در ، تغییر دوره
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نشــده شناسایيشـده و داراییھاي شناسایي منصفانھ خالص
 عمر آن ابزار باشد. سود یا زیـاندر طول تجاري  واحد
شــده بایـد شناسایيو تغییر در خالص داراییھـاي  دوره

 گیري شود.ھاي مربوط اندازهطبق استاندارد
الف ۱٦ھاي (بند تجاري واحد مالك از غیر در نقشیابزار  یک با دارنده معامالت

 پ)16 و

ابزاري كھ  یاناشر  بھابزار مالي قابل فروش  دارنده .ج14رب
واحد تجاري را بـھ تحویـل سـھم  ،انحاللتنھا در زمان 

 گــریطرف د بھمتناسبي از خالص داراییھاي واحد تجاري 
 بـا مالـك، از ریـغ بھ نقشي در است ممكن كند، متعھد
 دارنــده مثــال، براي. دھد انجام یمعامالت تجاري واحد
نیـز  تجــاري واحـد کارکنـان از یکـی است ممكن ابزار

 داديقــرارباشد. تنھا جریانھاي نقدي و مفاد و شرایط 
كھ بھ دارنده ابزار در نقش مالك واحــد تجـاري  ابزار

 دیــبا مالي ابزار نکھیارزیابي ا در دیبامربوط است، 
پ ۱٦الـف یـا ۱٦بھ عنوان ابزار مالكانھ طبق بنـدھاي 

 مورد توجھ قرار گیرد. ر،یخ ایشود  یبندطبقھ

 باداراي شركاي  یرسھامیمختلط غ شركت کیمثال،  یبرا .چ۱٤رب
 ممكن ضامن شركاي از برخي. است ضامن ومحدود  تیمسئول
 تضــمین ایــن بابـت و دھنــد ارائھ تضمین شركت بھ است

 و تضـمین آن شـرایطي، چنـین در. كنند دریافت مبالغي
 بــھ ابزار دارندگان بھ آن، بھ وابستھ نقدي جریانھاي

 مالكــان عنوان بھ نھ و است مربوط كننده،تضمین عنوان
و جریانھاي نقدي  مزبور تضمین. بنابراین، جاريت واحد

نسـبت بــھ ضامن کھ شركاي  شودیوابستھ بھ آن، موجب نم
در نظــر  ترنییپا تیاولو در ،محدود تیمسئول باشركاي 

 یقرارداد طیشرابودن  کسانی یابیدر ارز وگرفتھ شوند 
 بـا مسـئولیت ابزارھای ومحدود  تیمسئول با یابزارھا
 .شوندیمنگرفتھ  نظر در ،یتضامن

شـدن در  میتوان بھ توافق سـھمثال دیگر مي عنوان بھ .ح۱٤رب
اشاره كــرد كـھ بــر مبنـاي خـدمات  دوره زیان ایسود 
 سـال در گرفتـھانجام تجــاري فعالیتھـاي یا شدهارائھ
ــ ســود قبــل، ســالھاي و جــاري را بــھ  دوره انیــز ای

ــا ــدگان ابزارھ ــیص م یدارن ــالي تخص ــدیم ــین دھ . چن
ــا ــش  ،ییتوافقھ ــزار در نق ــدگان اب ــا دارن ــامالت ب مع

ــوب ميغیر ــك محس ــابي مال ــام ارزی ــد ھنگ ــود و نبای ش
پ، در نظـر ۱6الف یـا بنـد ۱٦ویژگیھاي مندرج در بند 

گرفتھ شود. با این وجود، توافقھاي سھیم شدن در سـود 
 دارنـدگان ھـايابزار اسمي مبلغ مبناي زیان کھ بر یا

 دوره انیز ای سود طبقھ، آن در ابزارھا سایر بھ نسبت
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بیـانگر معـامالت  دھد،یم صیرا بھ دارندگان ابزار تخص
با دارندگان ابزار در نقش مالك اسـت و بایـد ھنگـام 

پ، ۱٦الف یـا بنـد ۱٦ارزیابي ویژگیھاي مندرج در بند 
 در نظر گرفتھ شود.

بین  معاملھ داديقرار طیشرا ونقدي و مفاد  جریانھاي .خ۱٤رب
 ،ناشـرمالك) و واحد تجاري دارنده ابزار (در نقش غیر

باشد كھ ممكن است بـین  معادلی معاملھ مشابھ باباید 
كھ دارنده ابزار مالي نیست،  طرفيتجاري ناشر و  واحد
 .شود انجام

بـازده بـر داد دیگري كھ كـل جریانھـاي نقـدي آن، ابزار مالي یا قرار نبود
 کنندهای اثر محدودکننده یا تثبیتبطور قابل مالحظھ، باقیمانده دارنده ابزار

 ت)۱٦ب و ۱٦ھاي (بند داشتھ باشد

 منـدرج ھـايمعیار كھ مالي ابزار نکھیا یبرا شرط کی .د۱٤رب
 عنـوان بــھ كند،مي احراز راپ 16 بند یاالف ۱٦ بند در

 تجـاري واحــد كـھ است آن شود بنديطبقھ مالكانھ ابزار
 كـھ باشـد نداشـتھ گـريید دادقرار یا مالي ابزار ھیچ

 یــا سـود بـر مبتني اساساً  آن نقدي جریانھاي كل(الف) 
یــا  شـدهشناسایيتغییر در خالص داراییھاي  ،دوره زیان

و  شـدهشناسایيتغییر در ارزش منصفانھ خالص داراییھاي 
ــدهشناسایي ــازده  نش ــر ب ــد و (ب) ب ــاري باش ــد تج واح

كننـده یـا اثـر محدود یابطور قابل مالحظـھباقیمانده، 
 کــھ رسـدیبـھ نظــر م دیـباشـد. بع داشـتھ کنندهتیثبت

ھاي زیر، اگر در شرایط تجاري عادي با اشخاص غیر ابزار
 كــھ مـالي ھــايابزار کھ شود مانع ،گرددوابستھ منعقد 

 بـھ کننـد،یم احـراز راپ ۱٦ یـاالـف ۱٦ بند ھايمعیار
 :گردند یبندطبقھ مالكانھ ابزار عنوان
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كھ كل جریانھاي نقدي آنھا اساسًا مبتني  یھایابزار .الف
 بر داراییھاي خاص واحد تجاري است.

ابزارھایی كھ كل جریانھــاي نقـدي آنھـا مبتنـي بــر  ب.
 درصدي از درآمد است.

ھایی کھ برای تشــویق كاركنــان بابـت ارائــھ دادقرار پ.
 است. خدمات بھ واحد تجاري، طراحی شده

اخت درصد اندكي سود بابت ھایي كھ مستلزم پرددادقرار ت.
 باشد.ارائھ خدمات یا کاالھا می

 ھاي مالي مشتقھابزار

ــامل ابزارابزار .15رب ــالي، ش ــاي م ــد ھ ــھ (مانن ــاي اولی ھ
ھــاي مالكانــھ) و ھــا و ابزارھــا، پرداختنيدریافتنی

معاملـھ مـالي،  ھایھاي مالي مشتقھ (مانند اختیارابزار
پ نـرخ ا، سـومالی پیمانھاي آتيو مالی ھای آتی دادقرار

ھاي مالي مشتقھ تعریــف باشد. ابزارپ ارز) ميابھره و سو
د و در نتیجـھ، در دامنـھ نـكنابزار مالي را احـراز مي

 د.نگیركاربرد این استاندارد قرار می

كننـد ھاي مالي مشتقھ، حقوق و تعھداتي ایجــاد ميابزار .16رب
مـرتبط بــا مــالی كھ اثر آن، انتقال یك یا چنـد ریســك 

بـین طـرفین اسـت. در آغـاز،  ابزار مالي اولیـھ پایـھ
 مبادلــھھاي مالي مشتقھ براي یـك طـرف نسـبت بــھ ابزار

داراییھاي مالي یـا بـدھیھاي مـالي بـا طـرف دیگــر در 
شرایطي كھ بطور بالقوه مطلوب است، حق قراردادی ایجـاد 

ي داراییھاي مالي یا بدھیھاي مال مبادلھکند یا براي می
بالقوه نـامطلوب اســت،  طورشرایطي كھ ب دربا طرف دیگر 

نمایــد. بــا ایــن وجـود، ایــن ایجـاد ميدادي تعھد قرار
نھ منجر بھ انتقال ابـزار مـالي اولیـھ  3ھا عموماً ابزار

شوند و نھ لزومًا چنین انتقالي داد ميپایھ در آغاز قرار
طـور ھـا بگیرد. برخي ابزارداد انجام ميدر سررسید قرار

تعھـد نســبت بـھ انجـام ھم دربردارنده حق و ھم ھمزمان 
در آغـاز  مبادلـھھسـتند. از آنجــا كــھ شـرایط  مبادلھ

شـود، بـا تغییـر براي ابزار مشـتقھ تعیـین ميقرارداد 
ھاي مالي، ممكن است این شرایط، مطلـوب قیمتھا در بازار
 یا نامطلوب شوند.

داراییھاي مالي یـا  مبادلھفروش یا خرید براي  اختیار .1۷رب
ھاي از ابزار ریھاي مالي بھ غبدھیھاي مالي (یعني ابزار

                                                      
این قاعده درخصوص برخی ابزارھای مشتقھ، و نھ تمام آنھا، مصداق دارد. برای  .3

مثال، در برخی سواپھای نرخ بھره ارزی، مبلغ اصل در آغاز قرارداد مبادلھ 
 گردد).شود (و در سررسید مجددًا مبادلھ میمی
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 منـافع آوردن دسـت بــھ حــق)، تجـاري واحد خودمالكانھ 
منصفانھ  ارزش دربا تغییرات  مرتبطبالقوه  یآت اقتصادي

 ایجـاددارنــده  یبـراداد را آن قـرار ھیابزار مالي پا
 تیمحروم یبراملھ، كند. برعكس، صادرکننده اختیار معامي
یا تحمل زیانھاي بـالقوه  یآت بالقوه اقتصادي منافع از

از دست دادن منافع اقتصادي مرتبط با تغییــرات در ارزش 
متعھــد خواھــد شــد. حــق  ھ،یــمنصــفانھ ابــزار مــالي پا

 مطـابقدادي دارنده و تعھد صادرکننده، بھ ترتیــب، قرار
 مـالي ابــزار. اســت مالي بدھي و مالي دارایي تعریف با
 مــالي، دارایي ھر تواندیم معاملھ اختیار دادقرار ھیپا

 بھـره داراي ھايابزار و تجاري ھايواحد سایر سھام شامل
 جـاي بـھ را صـادرکنندهممکن است  معاملھ اختیار. باشد

 ،کنـدانتقال دارایي مالي، ملزم بھ انتشار ابزار بدھي 
 اختیـار اعمال صورت در معاملھ، اختیار ھیپا ابزار اما

 حـق. شـد خواھـد محســوب دارنــده مـالي دارایي معاملھ،
دارایي مـالي در  مبادلھبھ  نسبت معاملھ اختیار دارنده

بالقوه مطلوب است و تعھد صادرکننده بھ  طورشرایطي كھ ب
 نامطلوب بالقوه طوردارایي مالي در شرایطي كھ ب مبادلھ
اعمـال اختیـار  صــورت در كھ ھیپا مالي دارایي از است،

شود، متمایز است. ماھیت حق دارنــده و مي مبادلھمعاملھ 
تحـت تـأثیر احتمـال اعمـال اختیـار  ،تعھد صـادرکننده
 .ردیگیمعاملھ قرار نم

 است آتي پیمان مشتقھ، مالي ھايابزار از دیگري مثال  .۱۸رب
یــك طـرف  ،آن طبـق و شـودمي تســویھ مـاه شش مدت در كھ

 ازاي درواحـد پـول نقــد را  1ر000ر000 لی(خریدار) تحو
 اســمي مبلـغ و ثابـت بھـره نـرخ بـا دولتي قرضھ اوراق
و طــرف دیگـر (فروشـنده) تحویــل  ،پـول واحد 1ر000ر000

اســمي  مبلـغ بـھبا نرخ بھـره ثابــت  یدولت قرضھ اوراق
واحـد پــول  1ر000ر000 یازا درواحد پـول را  1ر000ر000

دادي دو طرف حق قرار شش ماه، ھر یط. است کرده تعھدنقد 
 ھاي مالي دارند. درابزار مبادلھدادي براي و تعھد قرار

 از بـیش بــھ یدولتــ قرضـھ اوراق بـازار قیمت كھ صورتي
 و مطلــوب خریدار براي شرایط برسد، پول واحد 1ر000ر000
 كمتــر بھ بازار قیمت اگر. شودیم نامطلوب فروشنده براي
 معكـوس آن تـأثیر یابـد، كـاھش پول واحد 1ر000ر000 از

دادي (دارایي مالي) مشـابھ حق قرار ،خریدار. بود خواھد
شــده و تعھــد ناشــي از اختیــار خریــد نگھداري حــق بــا
 اختیـار از ناشـي تعھد بادادي (بدھي مالي) مشابھ قرار
دادي (دارایـي حـق قـرار ،فروشـنده .دارد صادرشده فروش

 و شــدهنگھداريناشي از اختیار فروش  حق بامالي) مشابھ 
تعھــد ناشــي از  بـا مشـابھ) مالي(بدھي  داديقرار تعھد
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 ،معاملــھ یھااختیار ھمانند. دارد هشدصادراختیار خرید 
مالي و بدھي مالي  یدادي، دارایاین حقوق و تعھدات قرار

(اوراق قرضـھ و  ھیــھاي مالي پااز ابزار زیو متما مجزا
 پیماندو طرف  ھر. کنندیم جادیشود) انقدي كھ مبادلھ مي

انجــام  بایـد ،توافق مورد زمان در تعھدی دارند کھ آتي
ایفـای داد اختیــار معاملــھ، د، در حالي كھ طبق قرارشو

گیـرد كـھ دارنــده اختیــار تنھا زمـاني انجـام مي تعھد
 آن را اعمال کند. ردیگیمعاملھ تصمیم م

 حق دربردارندهمشتقھ،  ھايابزارانواع  گرید از بسیاري .۱۹رب
 توانیدر آینده ھستند، کھ از آن جملھ م مبادلھتعھد  ای

نرخ بھره و ارز، سقف نرخ بھره، کف نرخ بھـره،  پابھ سو
 انتشـارنرخ بھــره، تعھـدات وام، تعھـد اختیار ترکیبی 

 نرخ سوآپ دادقرار. کرد اشاره اسنادي اعتبارات و اسناد
كھ طرفین آن،  ردکپیمان آتي تلقي  نوعي توانیرا م بھره

 توافـق نقــدي مبـالغ یآتـ مبـادالتاز  یامجموعھ درباره
 و شـناور بھــره نــرخ بھ توجھ بااز مبالغ  یکی ؛کنندیم

. شـودمي محاسـبھ ثابـت بھره نرخ بھ توجھ با دیگر مبلغ
 با ؛ھستند آتي پیمانھاي از دیگري نوع آتي، ھايقرارداد

 در و ھسـتند اســتانداردقراردادھــا  نیـاکھ  تفاوت نیا
 .دنباشیم معاملھ قابل بورس،
 )۱۰تا  ۸ھاي مالي (بندھاي خرید یا فروش اقالم غیردادقرار

مالي، تعریف ابــزار ھاي خرید یا فروش اقالم غیردادقرار .۲۰رب
دادي یك طرف بـراي كنند زیرا حق قرارمالي را احراز نمي

طــرف مـالي و تعھـد متقابـل دریافت دارایي یا خدمت غیر
 بــرایدیگر، بیانگر حق یا تعھد فعلي ھیچ یک از طـرفین 

دارایـي مـالي نیسـت. بـراي  مبادلـھدریافت، تحویل یا 
ھایي كھ تسویھ آنھا تنھا از طریق دریافت دادمثال، قرار

گیــرد (ماننــد اختیــار مالي صــورت ميیا تحویل اقالم غیر
 داد آتي یا پیمان آتي نقره) ابــزار مـاليمعاملھ، قرار

ھاي كاال از ایـن نـوع دادشود. بسیاري از قرارمحسوب نمي
اي دارنـد و بـھ ھستند. برخي از آنھا شكل استانداردشده

ھـاي ھاي مالي مشتقھ، در بازارای مانند برخي ابزارشیوه
دھــای داشوند. بـراي مثـال، قراریافتھ مبادلھ ميسازمان

و فـروش  خریدنقدی بھ صورت  آتي كاال ممكن است بھ سھولت
شود زیرا براي مبادلـھ در بـورس پذیرفتـھ شــده اســت و 

، طرفھـایي كـھ این شود. با وجودمبادلھ تواند بارھا مي
كننــد، در واقـع، كـاالي داد را خرید و فروش مياین قرار

كننـد. تــوان خریـد یـا فــروش نقـدي پایھ را مبادلھ مي
براي داد كاال، سھولت خرید یا فروش و امكان مذاكره قرار

تسویھ نقدي تعھد جھت دریافــت یـا تحویـل كـاال، ویژگــی 
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دھد كـھ آن اي تغییر نميداد را بھ گونھبنیادي این قرار
ایـن،  وجـود ھاي مالي قرار دھـد. بــارا در زمره ابزار

مــالي كــھ بـھ ھاي خرید یا فروش اقــالم غیربرخي قرارداد
ابل ھاي مالي قابزار بادلھخالص از طریق نقد، یا م صورت

مالي کھ بھ سھولت بھ نقد تبدیل تسویھ است، یا اقالم غیر
ھاي مالي در دامنـھ كــاربرد ایـن شوند، ھمانند ابزارمی

 مراجعھ شود). ۸گیرند (بھ بند استاندارد قرار مي

 داراییھـاي تحویــل یـا دریافـت مسـتلزمكھ  داديقرار .۲۱رب
 بـدھي و طرف یك براي مالي دارایي بھ منجر است، فیزیكي
 ،مگر اینكھ ھرگونھ پرداخت ؛شودنمي دیگر طرف براي مالي
. شــود موكـول فیزیكــي دارایـي انتقال تاریخ از بعد بھ

 .است نوع ھمین از كاالھا یاعتبار فروش یا خرید

ھا، وابستھ بھ كاال ھستند، امـا از طریــق دادبرخي قرار .۲۲رب
ایـن شـوند. در دریافت یا تحویل فیزیكي كاال تسـویھ نمي

، بھ جاي پرداخت مبالغ شود كھ تسویھقراردادھا تصریح مي
گیـرد كــھ بـر از طریق پرداختھاي نقدي انجـام مي ثابت،

گـردد. بـراي داد تعیین مياساس فرمولھاي مندرج در قرار
مثال، مبلغ اصل اوراق قرضھ ممكن است از حاصل ضرب قیمت 
بازار نفت در تاریخ سررسید اوراق در مقدار ثابتي نفـت 

كاال محاسبھ یک بھ دست آید. این مبلغ اصل بر اساس قیمت 
گــردد. چنــین ود، اما تنھا از طریــق نقــد تسـویھ ميشمي

 دادي، ابزار مالي است.قرار

بــر  دادي را كـھ عـالوهھمچنین تعریف ابزار مالي، قرار .۲۳رب
مـالي یـا بـدھي دارایي مالي یا بدھي مالي، دارایي غیر

ھـاي گیرد. ایـن ابزاركند، دربرمیمالي نیز ایجاد ميغیر
تیار مبادلھ دارایي مالي بـا مالي، اغلب بھ یك طرف، اخ

دھــد. بـراي مثـال، اوراق قرضـھ مـالي را ميدارایي غیر
نفت ممكن است بـھ دارنــده حــق دریافـت قیمت وابستھ بھ 

اي از پرداختھاي ادواري بھره ثابت و مبلغ ثابتي مجموعھ
نقد در سررسید را بھ ھمراه اختیار مبادلھ مبلغ اصل در 

كند. مطلوبیت اسـتفاده از مقابل مقدار ثابتي نفت اعطا 
این اختیار بر اساس ارزش منصفانھ نفـت در مقایسـھ بـا 
نسبت مبادلھ نقد و نفــت (قیمــت مبادلـھ) كــھ در اوراق 
قرضھ قید شده است، در زمانھـای مختلـف متفـاوت خواھـد 

قرضـھ بــراي اسـتفاده از  بود. مقاصــد دارنـدگان اوراق
دھنده شـكیلاختیار معاملھ، اثري بر ماھیت داراییھـاي ت

ندارد. دارایي مالي دارنده و بـدھي مـالي ناشـر موجـب 
نظر از انواع دیگر داراییھــا قرضھ، صرف شود كھ اوراقمي

 شود، ابزار مالي باشد.و بدھیھایي كھ ایجاد مي
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 [حذف شد] .۲٤رب
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 ارائھ

 )۲۷تا  ۱٥ھاي بدھیھا و حقوق مالکانھ (بند

 تــا ۱۷ ھايبنـد(  دیگر مالي دارایي یا نقددادي براي تحویل تعھد قرار نبود
۲۰( 

سھام ممتاز ممكن است با حقوق مختلفي منتشر شود. براي  .۲٥رب
تعیین اینکھ سھام ممتاز، بــدھي مــالي اسـت یـا ابـزار 

كند تـا مشـخص مالكانھ، ناشر حقوق خاص سھم را بررسي مي
شود كھ از ویژگي بنیادي بدھي مالي برخـوردار اسـت یــا 

مثال، سھام ممتازي كـھ در تـاریخ مشـخص یـا خیر. براي 
بدھي مالي دربردارنده شود، اختیار دارنده بازخرید می بھ
زیرا ناشر متعھد بھ انتقال داراییھـاي مـالي بـھ  ؛است

دارنده سھم است. ناتواني بالقوه ناشر در ایفـای تعھــد 
دادي ملـزم بازخرید سھام ممتاز، زماني كھ بھ صورت قرار

ست، بھ دلیـل كمبـود نقـد یـا بـھ دلیـل بھ انجام آن ا
ھاي ناكافي، تعھد را محدودیت قانوني یا سود یا اندوختھ

ازاي در كند. اختیار ناشر براي بازخرید سھام منتفي نمي
زیـرا ناشـر  ؛كنــدنقد، تعریف بدھي مالي را احــراز نمي

براي انتقال داراییھاي مالي بھ سھامداران تعھـد فعلــي 
، بازخرید سـھام تنھــا بــھ اختیـار ندارد. در این مورد

 ، زماني كھ ناشر سـھاماین گیرد. با وجودناشر انجام مي
بــھ  ،رســانی رســمي قصــد بازخریــد ســھاماطالع از طریــق
ممکن است تعھــد  كند، از اختیار خود استفاده سھامداران
 ایجاد شود.

قابـل بازخریــد اسـت، غیــر  ،زماني كـھ سـھام ممتـاز .۲٦رب
سـھام متعلـق بـھ از طریق سـایر حقــوق  بندي مناسبطبقھ

محتوای مبناي ارزیابي  بندي برشود. طبقھتعیین ميممتاز 
دادي و تعاریف بدھي مالي و ابـزار مالكانــھ توافق قرار

گیرد. زماني كھ توزیع منابع بھ دارندگان سـھام صورت مي
، بھ اختیار ناشر شوندهغیرانباشتیا شونده انباشتممتاز 

بنـدي سـھام باشد، این سھام ابزار مالكانــھ اسـت. طبقھ
ممتاز بھ عنوان ابزار مالكانھ یا بدھي مالي تحت تأثیر 

 :نیستعواملي مانند موارد زیر 

 سابقھ توزیع منابع؛ الف.

 قصد توزیع منابع در آینده؛ ب.

در ناشـر تأثیر منفي احتمالي بر قیمـت سـھام عـادي  پ.
(بھ دلیل محدودیت در پرداخــت منابع توزیع  صورت عدم

پرداخت در صورت عدم  ،بھ سھامداران عاديتقسیمی سود 
 بھ سھامداران ممتاز)؛تقسیمی سود 
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 ھاي ناشر؛مبلغ اندوختھ ت.

 زیان دوره؛ یایا انتظار ناشر از سود  ث.

بـر مبلــغ  اثرگـذاریتوانایي یا ناتواني ناشر براي  ج.
 زیان دوره. یاسود 

 )24تا  21 ی(بندھا تجاری واحد خود مالکانھ ابزارھای طریق از یھتسو

ھـاي دادبندي انواع مختلف قرارمثالھاي زیر، نحوه طبقھ .27رب
واحد تجـاري را تشـریح  خودھاي مالكانھ مربوط بھ ابزار

 كند:مي

یـا  دریافتاز طریق دادي كھ توسط واحد تجاري قرار الف.
بـدون  واحــد تجـاری سھام خودتحویل تعداد ثابتي از 

تعـداد ثـابتي از  معاوضھ از طریقازاي آتي، یا مابھ
مبلغ ثـابتي نقـد یـا ازای در  واحد تجاری سھام خود

دارایي مالي دیگر، تسویھ خواھد شد، ابزار مالكانــھ 
الــف). در ۲۲در بنــد  منـدرجاست (بھ استثنای موارد 

بـراي ازاي دریافتي یا پرداختـي نتیجھ، ھرگونھ مابھ
دادي، بطور مستقیم بھ حقوق مالکانھ اضافھ چنین قرار

شود. یك مثال در این خصوص، اختیـار یا از آن كسر مي
است كھ بھ طرف مقابل، حـق خریــد  ایمعاملھ منتشرشده

مبلــغ ازای تعداد ثـابتي از ســھام واحـد تجـاري در 
، در صــورتي كـھ ایــن دھد. با وجــودثابتي نقد را مي

د تجاري را بھ خریـد (بازخریـد) سـھام واح ،دادقرار
ازاي نقد یا دارایي مــالي دیگـر در تـاریخی در خود 

معین یا قابل تعیـین یــا بنـا بـھ تقاضـاي دارنـده 
میـزان  تجاري بــھ اختیار معاملھ، ملزم نماید، واحد

كنــد ارزش فعلي مبلغ بازخرید، بدھي مالي شناسایي مي
ا و شـرایط ھایي كھ تمــام ویژگیھــاستثنای ابزار (بھ
ت را احـراز ۱٦پ و ۱٦ب یا بندھاي ۱٦الف و ۱٦ھاي بند
کنند). یك مثال در این زمینھ، تعھد واحـد تجـاري می

در واحد تجاری بھ بازخرید تعداد ثابتي از سھام خود 
 باشد.ازاي مبلغ ثابتي نقد، طبق پیمان آتي می

در واحـد تجــاری تعھد واحد تجاري بھ خرید سھام خود  ب.
نقد، بدھي مـالي بـھ میــزان ارزش فعلـي مبلــغ ازاي 

حتي اگر تعداد سھامي كھ واحد  ؛كندبازخرید ایجاد مي
تجاري متعھد بھ بازخریـد آن اسـت ثابــت نباشـد یــا 

تعھد مشروط بھ اعمال حق بازخریــد توســط طـرف اینکھ 
ھاي در بنـد منـدرجمقابل باشد (بــھ غیـر از مــوارد 

. یـك مثـال از ت)۱٦پ و ۱٦ب یــا بنــدھای ۱٦الف و ۱٦
اي اســت كـھ در شدهتعھد مشروط، اختیار معاملھ منتشر

صورت اعمال اختیار معاملھ توسط طـرف مقابـل، واحــد 
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ازای در واحد تجــاری بازخرید سھام خود  تجاري را بھ
 كند.نقد ملزم مي

نقدي یا از طریق دارایی مـالي  بھ صورتدادي كھ قرار پ.
ي یـا بـدھي مـالي دیگر تسویھ خواھد شد، دارایي مال

حتي اگر مبلغ نقد یا دارایـي مـالي دیگـر كـھ  ؛است
دریافت یا تحویل داده خواھد شد، مبتني بر تغییـرات 

 غیــر تجاري باشد (بھ قیمت بازار حقوق مالکانھ واحد
ھاي ب یــا بنـد۱٦الف و ۱٦در بندھاي  مندرجاز موارد 

ــار ۱٦پ و ۱٦ ــھ، اختی ــن زمین ــال در ای ــك مث ت). ی
ست كھ بھ صورت خالص از طریق نقـد تسـویھ ای امعاملھ

 شود.مي

خـود دادي كھ از طریق تعـداد متغیـری از سـھام قرار ت.
واحد تجاري كھ ارزش آن برابر بـا مبلغـي ثابـت یـا 

بر تغییرات متغیــر پایـھ (بـراي مثـال  مبلغی مبتني
دارایـي مــالي یـا تسویھ خواھد شد، قیمت كاال) است، 

ك مثـال در ایــن زمینـھ، شود. یــبدھي مالي محسوب مي
سـت كـھ، در ا شده براي خرید طــالصادراختیار معاملھ 
 خـودھـاي خالص از طریـق ابزار بھ صورتصورت اعمال، 

اي كھ واحــد تجـاري گونھبھ؛ شودواحد تجاري تسویھ مي
نظـر را كـھ برابــر بــا ارزش  مورد تعدادي از ابزار

ین دھـد. چنــداد اختیار معاملھ اسـت، تحویــل ميقرار
متغیر پایھ، بھ جــاي طـال، قیمــت  اگري، حتی دادقرار

واحد تجاري باشد، دارایي مـالي یــا بـدھي  خودسھام 
دادي كـھ از طریـق تعـداد ھمچنـین، قـرارمالي است. 

شود، امـا حقـوق ثابتي از سھام واحد تجاري تسویھ مي
اي تغییر خواھد كـرد كــھ ارزش گونھبھسھام متعلق بھ 

لغي ثابت یا مبتنــي بــر تغییـرات تسویھ برابر با مب
 متغیر پایھ شود، دارایي مالي یا بدھي مالي است.

 )25(بند  احتمالی تسویھ شرایط

، اگر بخشي از شـرایط تسـویھ احتمـالي كــھ ۲٥طبق بند  .۲۸رب
دارایـی مــالي از طریق یا  ینقد بھ صورتتواند تسویھ مي

بــھ کــھ منجـر اي دیگر دیگر را الزامی کند (یا بھ شیوه
) واقعی شودمیبدھي مالي بھ عنوان  ابزار مالی بندیطبقھ

تـاثیری بندي ابــزار مـالي نباشد، شرایط تسویھ بر طبقھ
دادي كـھ تنھــا در صـورت وقـوع . بنابراین، قــرارندارد
بــھ عادي و بعید مستلزم تسویھ ي بسیار نادر، غیررویداد
حـد وا خودتعداد متغیري از سھام  از طریق یا ینقد صورت

شود. ھمچنین، تسویھ تجاري است، ابزار مالكانھ محسوب مي
واحــد تجـاري، ممکــن خود از طریق تعداد ثابتي از سھام 

 ،است طبق قرارداد در شرایطي خارج از كنترل واحد تجاري
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وجـود منع شده باشد، اما اگر احتمال وقوع ایـن شــرایط 
ب بندي بھ عنوان ابزار مالكانھ مناســباشد، طبقھنداشتھ 

 است.
 تلفیقي مالي صورتھاي در عمل نحوه

حــق  منافع فاقـدواحد تجاري در صورتھاي مالي تلفیقي،  .۲۹رب
ســایر طرفھـا در حقـوق مالکانـھ و منـافع یعني  -کنترل

طبــق اســتاندارد را  -ھاي تجــاری فرعــی آنواحــددرآمــد 
المللي گزارشگري و استاندارد بین ۱المللی حسابداري بین

ابــزار مـالي یک بندي كند. ھنگام طبقھارائھ مي ۱۰مالي 
(یا جزئي از آن) در صورتھاي مالي تلفیقي، واحد تجـاری 

شرایط مورد توافق اعضاي گروه و دارنــدگان مفاد و تمام 
ن کند كھ آیا گـروه گیرد تا تعییآن ابزار را در نظر می

بھ عنوان یک مجموعھ واحـد، نسـبت بـھ تحویــل نقـد یـا 
دارایي مالي دیگر در ارتباط بـا آن ابــزار یـا تســویھ 

بنـدي بـھ ای کھ منجـر بـھ طبقھابزار مورد نظر بھ شیوه
واحـد یک شود، متعھد است یا خیر. زماني كھ عنوان بدھي 

واحـد  كنــد وتجاری فرعي گروه، ابـزار مـالي منتشــر مي
تجاری اصلي یا واحد تجـاري دیگـری در گــروه، در مـورد 

ور مستقیم با دارنــدگان ابـزار ط، باضافیمفاد و شرایط 
کند (براي مثال تضمین)، گروه ممكن است اختیار توافق می

توزیع منابع یا بازخرید را نداشتھ باشد. اگرچـھ واحـد 
تجاری فرعي ممكن است این ابزار را بـھ درسـتي و بــدون 

خــود منفرد توجھ بھ این شرایط اضافي، در صورتھاي مالي 
بندی كند، اما تأثیر سایر توافقھا بین اعضاي گروه طبقھ

و دارندگان آن ابزار، بــھ منظـور اطمینـان از انعكـاس 
شده و قراردادھای گروه بھ عنــوان مجموعــھ انجاممعامالت 

 شود. تاواحد در صورتھاي مالي تلفیقي، در نظر گرفتھ مي
داشـتھ ای وجــود میزانی کھ چنین تعھد یا شـرایط تسـویھ

، آن ابزار (یا جزئي از آن كھ مشمول تعھد است) در باشد
بنـدي صورتھاي مالي تلفیقي بھ عنــوان بــدھي مــالي طبقھ

 شود.مي

دادي بـھ واحـد ھا كھ تعھد قـراربرخي انواع ابزار .الف۲۹رب
ب یـا ۱٦الـف و ۱٦ھاي كنند، طبـق بنــدتجاري تحمیل مي

بندي ت، بھ عنوان ابزار مالكانھ طبقھ۱٦پ و ۱٦ھاي بند
شده، یـک اسـتثنا اشارهھاي بندي طبق بندد. طبقھنشومي

بنــدي بر اصولي است كھ در این اسـتاندارد بــراي طبقھ
بندي . این استثنا، بھ طبقھشودگرفتھ میابزارھا بكار 

بــل در صورتھاي مالي تلفیقي، قا منافع فاقد حق کنترل
ھاي ھایي كھ طبق بنـدباشد. بنابراین، ابزارتعمیم نمی

کنتــرل حــق فاقــد منـافع ت، ۱٦پ و ۱٦ب یا ۱٦الف و ۱٦
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در صورتھاي مالي جداگانھ یـا منفـرد و شوند ميمحسوب 
، در گردنــدميبنــدي بــھ عنــوان ابــزار مالكانــھ طبقھ

بنــدي صورتھاي مالي تلفیقي گروه، بھ عنوان بدھي طبقھ
 .گردندمی
 )۳۲تا  ۲۸ھاي (بندمرکب ھاي مالي ابزار

مرکــب ھــاي مــالي تنھــا بــراي ناشــران ابزار ۲۸بنــد  .۳۰رب
ابزارھای مالی مرکب از دیــدگاه  غیرمشتقھ کاربرد دارد.

تفکیک ابزارھـای براي  شود.نمی 28مشمول بند  ،دارندگان
دارنـدگان ابزارھـای مــالی دیـدگاه از  شدهتعبیھ مشتقھ
، مالکانـھ اسـتحقـوق کھ شامل ویژگیھـای بــدھی و  مرکب

 کاربرد دارد. 39حسابداری المللي استاندارد بین

، ابـزار بــدھي بــا اختیــار مرکبشكل رایج ابزار مالي  .۳۱رب
، مانند اوراق قرضھ قابل تبدیل بھ سھام شدهتعبیھتبدیل 

دیگـر  شـدهتعبیھ عادي ناشر، بدون ھرگونھ ویژگي مشـتقھ
كند كـھ ، ناشر چنین ابزار مالي را ملزم مي۲۸است. بند 

مـالی،  وضـعیت صورت مالكانھ را درحقوق جزء بدھي و جزء 
 صورت زیر تفكیك نماید: بھ

شـده اصـل و زمانبندی ھــایتعھد ناشر بــرای پرداخت الف.
بدھي مالي است كھ تا زمــان تبـدیل ابـزار یک بھره، 

ــود دارد. در  ــالي وج ــان م ــھ، ارزش زم ــناخت اولی ش
بـا ارزش فعلـي جریانھـاي  منصفانھ جزء بدھي، برابر

داد است کھ برای تنزیــل شده طبق قرارتعییننقدي آتي 
بازار در آن تـاریخ بـراي در بھره رایج  آن، از نرخ

ھایي با وضعیت اعتباری مشابھ و جریانھاي نقدي ابزار
شـرایط یکسـان، امـا بـدون اختیـار در اساسًا یکسان 

 شود.تبدیل، استفاده می

تبــدیل بــدھي بـھ شـده تعبیھابزار مالكانھ، اختیار  ب.
حقوق مالکانھ ناشر است. این اختیار در زمان شـناخت 

فاقد اولیھ داراي ارزش است، حتي اگر اعمال اختیار، 
 .ارزش اعمال باشد

ھنگام تبدیل ابزار قابل تبدیل در سررسید، واحد تجاري  .۳۲رب
عنــوان حقـوق  را بھ آنکند و جزء بدھي را قطع شناخت می

، بــھ اولیـھنمایـد. جــزء مالكانــھ مالکانھ شناسایي مي
مانـد (اگرچــھ ممكـن اســت عنوان حقوق مالکانھ بــاقي مي

در بخش حقـوق مالکانـھ تغییـر كنــد). ھنگـام آن عنوان 
 شود.شناسایي نمي یسود یا زیانھیچ تبدیل در سررسید، 

قبــل از  ھرگاه واحــد تجـاري ابـزار قابـل تبــدیل را .۳۳رب
ــید ــد  ،سررس ــا بازخری ــام ی ــد زودھنگ ــق بازخری از طری
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اي كھ امتیاز تبـدیل اولیـھ بـدون تغییـر بــاقي گونھبھ
ازاي پرداختي و ھرگونـھ مخـارج بھبماند، تسویھ كند، ما

بھ اجـزاي بـدھي و  خ معاملھمعاملھ بازخرید را در تاری
دھد. روش مورد استفاده در تخصیص حقوق مالكانھ تخصیص مي

ازاي پرداختي و مخارج معاملھ بھ اجـزاي جداگانـھ، مابھ
برای باید سازگار با روش مورد استفاده در تخصیص اولیھ 

ری ھنگــام عواید دریافتي توسـط واحــد تجـااجزای تفکیک 
 باشد. ۳۲تا  ۲۸، طبق بندھاي انتشار ابزار قابل تبدیل

، شدهایجاد ازا، ھر گونھ سود یا زیانپس از تخصیص مابھ .۳٤رب
 اصول حسابداری قابل اعمال بـرای جــزء مربـوط، بـھ طبق
 شود:میمنظور بھ حساب  زیر صورت

 یـامبلغ سود یا زیان مربوط بھ جزء بدھي در سـود  الف .
 شود؛ و زیان دوره شناسایي مي

مالكانھ، در حقوق حقوق ازای مربوط بھ جزء مبلغ مابھ ب.
 شود.مالکانھ شناسایي مي

واحد تجاري ممكن است شـرایط ابـزار قابــل تبـدیل را  .۳٥رب
كھ تبدیل زودھنگام میسر شود، براي  تغییر دھداي گونھبھ

تر نماید یا در صورت تبـدیل مثال، نسبت تبدیل را مطلوب
ازاي بیشتري پرداخـت کنـد. شده، مابھمشخصپیش از تاریخ 

ــاریخ  ــر در ت ــفانھ تغیی ــین ارزش منص ــاوت ب ــرایط، تف ش
ایی کھ دارنده در تاریخ تبدیل ابزار طبق شــرایط ازمابھ
ازایي كھ کند و ارزش منصفانھ مابھدریافت می یافتھتغییر

توانست طبق شرایط اصلی دریافت کند، بھ عنوان دارنده می
 شود.زیان دوره شناسایي ميو زیان در سود 
 )۳٤و  ۳۳ھاي سھام خزانھ (بند

نظر از دلیـل جـاري، صـرفواحد ت خودھاي مالكانھ ابزار .۳٦رب
د. طبــق نشوبازخرید، بھ عنوان دارایي مالي شناسایي نمي

مالكانــھ خـود را  ھـای، واحـد تجـاري كــھ ابزار۳۳بند 
ھاي مالكانھ را از حقـوق کند، باید آن ابزاربازخرید می

، زماني كھ واحد تجاري این مالکانھ كسر نماید. با وجود
دارد، براي ران نگھ ميدیگجانب حقوق مالکانھ خود را از 

مؤسسھ مالي كھ حقوق مالکانـھ خـود ھنگامی کھ یک مثال، 
دارد، رابطـھ نماینـدگي از مشتریان نگھ مي بھ نیابترا 

 شـده درنگھداريھـاي و در نتیجــھ، ابزار آیدبھ وجود می
 شود.نميمنعکس تجاري  مالی واحد وضعیت صورت

 )٤۱تا  ۳٥ھاي زیانھا (بند وبھره، سود تقسیمی، سودھا 

را بـراي ابزارھـای  ۳٥مثال زیر، نحوه بكارگیري بنـد  .۳۷رب
 غیــركند. فرض كنید كھ سھام ممتـاز تشریح ميمرکب مالي 
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سـال از طریـق  ٥طـور اجبـاري در مـدت ای بشوندهانباشت
، اما پرداخت سود تقسـیمی استنقد قابل بازخرید پرداخت 

، بـھ اختیــار واحـد تجـاري آن قبل از تـاریخ بازخریـد
شود محسوب میمرکب ابزار مالي یک . چنین ابزاري، باشدمی

كھ جزء بدھي آن برابــر بـا ارزش فعلـي مبلـغ بازخریـد 
این جزء، در ســود یـا زیـان دوره برگشت تنزیل باشد. می

شـود. بنـدي ميعنـوان ھزینــھ بھـره طبقھ شناسایي و بـھ
مالكانھ مربوط است ھرگونھ سود تقسیمی پرداختي، بھ جزء 

شـود. در و در نتیجھ بھ عنوان توزیــع سـود شناسـایي مي
صورتي كھ بازخرید اجباري نباشد اما با اختیار دارنـده 
صورت گیرد، یا اگر سھام بـھ صـورت اجبــاري بـھ تعــداد 
متغیري سھام عادي قابل تبدیل باشد كھ تعداد آن برابـر 

متغیر پایـھ بر تغییرات  با مبلغي ثابت یا مبلغی مبتني
(مانند كاال) است، نحوه عمل بھ ھمین ترتیب خواھد بـود. 

نشـده بـھ مبلــغ پرداخت، اگر سـود تقسـیمی این با وجود
شود، كل ابـزار، بـدھي اســت. در چنـین بازخرید افزوده 

عنـوان ھزینـھ بھـره  بـھتقســیمی مواردي، ھرگونھ سـود 
 شود.بندي ميطبقھ

 )50تا  42(بندھای تھاتر دارایی مالی با بدھی مالی 

 [حذف شد] .۳8رب
 برای اعمالل قاب قانوني حق حاضر حال در”واحد تجاري  دھدیکھ نشان م معیاری
 (الف))42(بند  “دارد شدهشناسایي مبالغ تھاتر

حق تھاتر ممكن است در حال حاضر وجود داشتھ باشـد  .الف۳۸رب
آینـده باشــد (بـرای  یا مشروط بھ وقـوع رویـدادی در

صـورت وقـوع برخـی  این حق ممکن اسـت تنھـا درمثال، 
، نــاتواني مــالي یــا نکــولرویــدادھای آتــي ماننــد 

ورشكستگي یكي از طرفھا، بالفعل یا قابل اعمال شود). 
بھ رویداد آتي نباشد، ممكــن  حتي اگر حق تھاتر مشروط

فعالیتھــای است از نظر قانوني، تنھـا در روال عـادي 
ورت ناتواني مالی یــا ص تجاري قابل اعمال باشد یا در

 طرفھا قابل اعمال شود.تمام ورشكستگي یك یا 

(الف)، واحــد ٤۲بھ منظور احراز معیار مندرج در بند  .ب۳۸رب
اعمال برای  قابل تجاري باید در حال حاضر، حق قانونی

 تھاتر داشتھ باشد. این بدان معني است كھ حق تھاتر:

 نباید مشروط بھ رویداد آتي باشد؛ و الف.

 باید در تمام شـرایط زیــر از نظـر قــانوني قابـل .ب
 اعمال باشد:

 تجاري؛فعالیتھای روال عادي  .1
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 ؛ ونکول .2

 ناتواني مالي یا ورشكستگي .3

 تجاری و تمام طرفھای مقابل. واحد

ماھیت و میزان حق تھاتر، شـامل ھرگونـھ شــرط بـرای  .پ۳۸رب
یا ناتواني مــالی  ناعمال آن و برقراری آن در شرایط 
مختلـف مقرراتـی ھـای یا ورشكستگي، ممكن است در حوزه

تــوان فــرض کــرد كـھ حـق متفاوت باشد. در نتیجھ، نمي
بطـور از روال عـادي فعالیتھــای تجـاري،  خارجتھاتر 
وجود دارد. برای مثال، قوانین ورشكســتگي یـا خودکار 

ممكن است حـق تھــاتر را در  حوزهناتواني مالی در یك 
ت ورشكستگي یـا نـاتواني مـالی در برخـي شـرایط، صور

 ممنوع یا محدود نماید.

الزم است قوانین قابل اعمـال در مــورد روابـط میــان  .ت۳۸رب
دادي، قوانین حاكم بـر طرفین (برای مثال، شرایط قرار

، نــاتواني مــالی یــا  نکــولداد، یــا قــوانین قــرار
ورشكستگي قابل اعمال در مـورد طـرفین)، مـورد توجــھ 
قرار گیرد تا مشخص شود کھ آیــا حـق تھـاتر، در روال 

ــادي  ــای ع ــاري و درصفعالیتھ ــول تج ــورت  نک ــولص ، نک
تجاري و تمام طرفھای  ناتواني مالی یا ورشکستگی واحد

 ب(ب)).۳۸مقابل، قابل اعمال است یا خیر (طبق بند رب
 ایــکنـد  یھخالص تسـو بھ صورتدارد  قصد”واحد تجاري  دھدیكھ نشان م معیاري

 (ب))42(بند  “نماید تسویھ را بدھی ھمزمان با تبدیل دارایی بھ نقد،

(ب)، واحد تجـاري ٤۲برای احراز معیار مندرج در بند  .ث۳۸رب
خـالص انجـام بھ صورت باید قصد داشتھ باشد تسویھ را 

بـدھي را  با تبدیل دارایـی بـھ نقـد، ھمزماندھد یا 
تسویھ نماید. اگرچھ ممکن است واحد تجاري حـق تســویھ 

ممكن اسـت ھمچنــان اما باشد، را داشتھ خالص بھ صورت 
ور جداگانھ دارایي را بھ نقد تبدیل کند و بدھي را بط

 تسویھ نماید.

ای تسـویھ اگر واحد تجاري بتواند مبالغ را بھ شـیوه .ج۳۸رب
باشـد، واحــد کند کھ نتیجھ آن، معــادل تسـویھ خـالص 

(ب) را ٤۲تجاري معیـار تسـویھ خـالص منـدرج در بنـد 
. این موضوع تنھا زمانی واقع خواھـد شــد کندمیاحراز 

تسویھ بھ صورت ناخالص، داراي ویژگیھـایي سازوکار کھ 
باشد كھ ریسک اعتباري و نقدینگی را حذف کنـد یـا آن 

بــھ پـردازش  اھمیتی کـاھش دھــد و منجــررا بھ سطح بی
ھا در فرایند یا چرخــھ تسـویھ ھا و پرداختنیدریافتنی

شود. برای مثال، سیستم تسویھ ناخالصی کھ تمـام مجزا 
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ویژگیھای زیر را داشـتھ باشـد، معیـار تســویھ خــالص 
 کند:(ب) را احراز می٤۲مندرج در بند 

داراییھاي مالي و بدھیھاي مـالي واجــد شـرایط  الف .
نظر  پردازش درتھاتر، در نقطھ زماني یکسانی برای 

 شوند؛ گرفتھ

ھنگام پردازش داراییھاي مــالي و بـدھیھاي مــالي،  ب.
 طرفین متعھد بھ ایفاي تعھد تسویھ باشند؛

از داراییھا  جریانھاي نقدي ناشي در احتمال تغییر پ.
و بدھیھا، پس از در نظر گرفتن آنھا برای پردازش، 
وجود نداشتھ باشد (مگر اینکــھ پـردازش بــا شکسـت 

 بھ قسمت (ت) زیر مراجعھ شود)؛ -ھ شده باشدمواج

داراییھا و بدھیھایي كـھ از طریـق اوراق بھــادار  ت.
اند، بـا انتقـال اوراق بھــادار یــا از تضمین شده

طریق سیستمی مشابھ، تسویھ خواھند شد (برای مثال، 
ای كھ اگر انتقال گونھبھتحویل در مقابل پرداخت)، 

ردازش دریافتنی یـا اوراق بھادار انجام نپذیرد، پ
آنھا است، پرداختني مربوط کھ اوراق بھادار وثیقھ 

 (و بر عكس)؛ نیز متوقف خواھد شد

(ت) متوقف شود، تــا  قسمتاي كھ طبق ھرگونھ معاملھ ث.
 زمان تسویھ مجددًا مورد پردازش قرار خواھند گرفت؛

 انجــام گیـرد یتسویھ از طریق مؤسسھ تسویھ یکسـان ج.
ــا  ــزي ی ــك مرك ــویھ، بان ــك تس ــال، بان ــرای مث (ب

 پذیر مركزي اوراق بھادار)؛ وسپرده

وجود داشـتھ باشــد تــا بـرای  ایمرکز اعتبار روزانھ چ.
یـك از  پردازش پرداختھا در تاریخ تسویھ، بــراي ھـر

فـراھم  برداشــت، بھ میزان کــافی مبـالغ اضافھطرفین
اعتبـار روزانـھ آن  آورد کھ در صورت درخواست، مرکز

 را ایفا خواھد کرد.

این استاندارد براي ابزارھایی کھ بھ آنھـا در اصـطالح  .۳۹رب
، نحوه عمـل خاصـی ارائـھ شوداطالق می “ھاي ساختگیابزار”

ھـاي مــالی ابزار ی ازھاي سـاختگی، گروھـکند. ابزارنمی
 یشده است کھ با ویژگیھاي ابــزارنگھداريمجزای تحصیل و 
مدت بـا نــرخ کند. براي مثال، بدھي بلنددیگر برابری می
دریافـت  اسـت و تركیب شـده بھره نرخسواپ شناور كھ با 

یـک مبالغ شناور و پرداختھاي ثابت را بھ ھمــراه دارد، 
كنــد. ھـر یـک از مدت با نرخ ثابــت ایجـاد ميبدھي بلند

 “ھـاي سـاختگیابزار” ابزارھای مالي منفرد كھ با یکدیگر
شرایط خود، نمایانگر مفاد و آورند، بر اساس وجود مي ھب
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دادي ھستند و ھر یك ممكن است جداگانـھ حق یا تعھد قرار
 ، در معـرضانتقال یابند یا تسویھ شوند. ھر ابزار مالي

كـھ ممكـن اسـت بـا ریســكھایی کــھ  قرار داردریسكھایي 
متفــاوت  در معرض آن قـرار دارنـد، ابزارھای مالي دیگر

 ابـزار”در نتیجھ، زماني كھ یك ابـزار مــالي در باشد. 
دارایي و دیگري بدھي است، بـا یكـدیگر تھـاتر ، “ساختگی

صـورت خـالص ارائـھ  مالی بـھ وضعیت صورت شوند و درنمی
 42ھاي تھاتر، مندرج در بند گردند، مگر اینكھ معیارنمي

 را احراز كنند.

 [حذف شد] .40رب
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