
 

  36 استاندارد حسابداري

 ابزارهاي مالی: ارائه

 
  

 هدف

هاي مالي به عنوان بدهي يا حقوق مالكانه و تهاتر داراييهاي اين استاندارد، تعيين اصول ارائه ابزار هدف
ستتتاندارد  ستت ا اين ا شتتر به  مالي هايابزار بنديطبقه برايمالي و بدهيهاي مالي ا از ديدگاه نا

متالي و ابزار هتاي  بتدهي متالي،  هتاي  قتهدارايي نتهق طب كتا متال نتدي هتاي  متدب متاليو  متالي درآ نته   قهزي
ستستود شتراي  قمربوط يستودها و انهايز ،يميتق داراييهاي مالي و بدهيهاي تهاتر يا عدم تهاتر  و 
 ادارد کاربردمالي 

گيري داراييهاي مالي و بدهيهاي مالي اندازه و ناخ شتدر اين استتاندارد، مكم  اصتول  مندرجصتول ا ا 2
اتاي اطاعاد درباره آنها  همچنين و صتول اش شتر ا ستتاندارد  به  ستابداري ا شاامالي:  هايابزار 37ح  اف

 اس ا

 

 كاربرد دامنه  

 :شود گرفته بکار ریز موارد جز به یمال یابزارها انواع یبرا ،یتجار یواحدها تمام توسط دیبا استاندارد نیا .3

آناا  یخاص كه حستابدار یمشتاركتاا ایوابستته واحدهای تجاری  ،یفرع یتجار یدر واحدها منافع .الف

ستتتاندارد  ستتابداریطبق ا ستترمایه گراری در واحدهای  18 ح ستتابداری  صتتورتاای مالی تيقي ی و ح

ستتابدار ،تجاری فرعی ستتتاندارد ح ستتته 20 یا ستتتاندارد  ای ستترمایه گراری در واحدهای تجاری واب ا

 . رديگیانجام م خاص یمشاركتاا حسابداری 23 یحسابدار

ستتتابتدار ،كتاركنتا  مزایتای طرحاتای در كتارفرمتایتا  تعاتدا  و ح وق .  ب ستتتتتانتدارد ح  یایتمزا 33 یكته ا

 آناا كاربرد دارد. یبرا كاركنا  یبازنشستگ

ستتط بيمهبيمه  هایقرارداد .  پ شتتدس تو ستتتاندارد گر صتتادر ستتابداری طبق تعریف ا فعاليتاای بيمه  28ح

  .عمومی

حسابداری  استاندارد كاربرد دامنه در اختياری، مشاركت دارا بود  ویژگی دليل به كه مالی هایابزار .   

شتتتر این ابزار .گيرندمی قرار 28  34تا  10های گيری بنداز بکار، در ارتباط با ویژگياای مزبور، هانا

، كندیم زیمتما گریکدی از را مالکانه هایابزار و اای مالیبدهيكه  استاندارد این 44بتا ر 33برو 



ستت. معاف ستتاندارد میاین ابزار ،وجود نیا با ا ستایر الزاما  این ا شتمو   شتند.ها م این  ،به عالوس با

 .كاربرد دارد ،هاابزار این در شدستعبيهمشت ه  هایابزاربرای استاندارد 

 

ستتتتتانتدارد بتایتد برای قرار این  ابزار ایت ن تد قیرط ازختال   صتتتور  بتهمتالی كته یتا فرو  اقالم يير خریتدهتای دادا

ستویه قابل مالی هایابزار مبادله قیطر ازیا  ،گرید مالی ستت ت ها ابزار مالی داداین قرار ییگو ،شتود گرفته بکار ا

ستتتت نتا بته ،انتدبودس خریتد، فرو  یتا  الزامتا  طبق ،متالیيير اقالم تحویتل یتا دریتافتتمنظور  بتههتایی كته دادقرار یا

 . شودیم یادارنگ همچنا شدس است و  منع د ،تجاری واحد انتظار مورد قادساست

شتتاای  .5 ستتویه قراررو صتتور  خال   اقالم ييرمالی داد خرید یا فرو مختيقی برای ت یا  ن د طریق ازبه 

 شامل موارد زیر است:. این روشاا، های مالی وجود داردابزار مبادلهاز طریق یا  ،دیگر ابزار مالی

 مالی ابزاریا  ن د قیطر ازتسویه به صور  خال   امکا  نيطرفاز  کی هرداد به كه شرایط قرار زمانی .الف

 دهد؛می را مالی هایابزار مبادله قیطر ازیا  ،گرید

های ابزار مبادلهاز طریق یا  ،دیگر مالی ابزاریا  ن د قطری ازكه امکا  تسویه به صور  خال   زمانی . ب

خال   صور  بهدادهای مشابه اما واحد تجاری ساب ه تسویه قرار ،باشد نشدستصریح داد شرایط قرار در ،مالی

های تااتر ادانع اد قرارد)از طریق  داشته باشدمالی را  هایابزار مبادلهاز طریق یا  ،دیگر مالی ابزاریا  ن د قطری از

  (؛ان ضا یا اعما  از قبل دادقرار فرو  طریق از یا م ابلطرف  با

و فرو  آ  در دورس كوتاهی  پایه داراییهای مشابه، ساب ه تحویل دادكه واحد تجاری برای قرار زمانی .  پ

 و ؛دارد را گركارمزد معاميه ای مد  قيمتنوساناای كوتاسبا هدف كسب سود از  ،از تحویل پس

 .باشندمی برخوردار باالیی شوندگین د از داد،قرار موضوع مالیيير اقالم كه زمانی .    

ستتتمتاتایی كته دادقرار متالی دریتافتت یتا تحویتل اقالم يير بته منظور كتاربرد دارد،آ  در مورد بتاال  (پ)ب( یتا ) ق

ستتقادس مورد انتظار واحد تجاریطبق  در نتيجه در دامنه كاربرد این  و شتودمنع د نمی ،الزاما  خرید، فرو  یا ا

گيرند تا تعيين آناا كاربرد دارد، مورد ارزیابی قرار می برای 4كه بند ی یهادادگيرد. ستایر قراراستتاندارد قرار می

ستتتقادس مورد انتظار واحد به منظور دریافت یا تحویل اقالم يير شتتود كه آیا مالی طبق الزاما  خرید، فرو  یا ا

ستا و شتوند یا خير، می داریهمچنا  نگاو  نع دتجاری، م شتخ  می بر این ا در دامنه كاربرد این شتود كه م

 د یا خير.نگيراستاندارد قرار می

یا ابزار  ن داز طریق مالی كه به صور  خال  قيم ييریک شدس برای خرید یا فرو  صادراختيار معاميه  .6

ستتتویته ابزارمبتادلته ، یتا از طریق دیگر متالی در دامنته كتاربرد این ، ( )یتا  (الف)5بنتد شتتتود، طبق میهتای متالی ت

ستتتاندارد قرار می مالی طبق الزاما  خرید، رتواند با هدف دریافت یا تحویل اقالم ييدادی نمیگيرد. چنين قرارا

 فرو  یا استقادس مورد انتظار واحد تجاری منع د شود.



 (شود مراجعه نيز 32بر تا 3بر هایبند به) تعاریف

 با معانی مشخ  بکار رفته است: ریز اصطالحا  ،در این استاندارد .7

ستتتت دادیقرار متالی ابزار  یتا متالی بتدهی دیگر، تجتاری واحتد برای و متالی دارایی تجتاری، واحتد یتک برای كته ا

 .كندمی ایجاد مالکانه ابزار

 :باشد زیر موارد از یکی كه است دارایی هر مالی دارایی

 ن د؛ .الف

 دیگر؛ تجاری واحد مالکانه ابزار .  ب

 :یبرا دادیقرار حق.   پ

 یا ؛دیگر تجاری احدودریافت ن د یا دارایی مالی دیگر از  .1

بال وس برای واحد تجاری  طوربشتترایطی كه  دردارایياای مالی یا بدهياای مالی با واحد تجاری دیگر،  بادلهم .2

 یا ؛مطيوب است

 و: شد خواهد ویهتس یا است تسویه قابل ،تجاری واحد خودهای مالکانه كه از طریق ابزار دادیقرار .    

شتتت هيير ابزار .1 ستتت كه واحد تجاریم ستتبت  در ازای آ ، ای ا مالکانه  هایابزاری از متغير تعداد دریافت بهن

 یا ؛شود متعاداست یا ممکن است  متعاد تجاری واحدخود 

شتت ه ابزار .2 ستت كه به م شتیای ا  هایابزاراز  یا دارایی مالی دیگر با تعداد ثابتی ن د مبيغ ثابتی مبادله يير از رو

واحد  خودهای مالکانه ابزار ،این منظور رایب. خواهد شتد تستویه یا استت تستویهقابل  ،تجاری واحد خودمالکانه 

شتتتر فرو متالی قتابتل  هتایابزار شتتتامتل ،تجتاری  بنتدیطب ته متالکتانته ابزار عنوا  بته 13 و 12 هتایبنتد طبق كتهبته نتا

ستبی از خال  دارایياای خود به  ،انحال تناا در زما  واحد تجاری را  كه هاییابزار، شتودمی ستام متنا به انت ا  

 هاییارشتتتود، یتا ابزبنتدی میمتالکتانته طب ته هتایابزار عنوا  بته 15و  14 هتایبنتد طبق و كنتدمیمتعاتد طرف دیگر، 

 .باشدنمی ،استتجاری  واحد خودهای مالکانه ابزار آتی تحویل یا دریافت برای هاییدادقرار كه

 :باشد زیر موارد از یکی كهاست بدهی  هر مالی بدهی

 :یبرا دادیقرار تعاد .الف

 یا ؛دیگر تجاری واحد به دیگر مالی دارایی یا ن دتحویل  .1

 تجاری واحد برای بال وس طوركه ب شتترایطی دردارایياای مالی یا بدهياای مالی با واحد تجاری دیگر،  مبادله .2

 یا ؛است نامطيوب



 و: شد خواهد سویهت ای است تسویه قابلتجاری  واحد خودهای مالکانه كه از طریق ابزار دادیقرار .ب

 خودمالکانه  هایابزاراز تعداد متغيری  تحویل به ، نسبتآ  ازای درواحد تجاری است كه  ایمشتت هيير ابزار .1

 یا ؛شود متعادممکن است یا  است متعاد ،تجاری واحد

شتت ه ابزار .2 ستت كه به م شتیای ا  هایابزاراز یا دارایی مالی دیگر با تعداد ثابتی  ن دمبيغ ثابتی مبادله  يير از رو

ستتویهقابل  ،واحد تجاریخود  مالکانه ستتت ت ستتویه یا ا شتتد ت يارهای تاخ ،ااحق ت دمبرای این منظور، . خواهد 

 از ثابتی مبيغ ازای در واحد تجاری خودخرید جات تحصيل تعداد ثابتی از ابزارهای مالکانه  هایامتيازیا معاميه 

ستتوب مالکانه ابزار صتتورتی در پو ، واحد هر ستتب تجاری واحد كه شتتودیم مح  هما  فعيی مالکا  تمام با متنا

شتت هيير مالکانه هایبزارا از طب ه همچنين . كند اعطاخرید را  هایامتيازیا  ی معاميهاختيارها ت دماا، حق خود، م

شتر به  فرو مالی قابل  هایابزار شتامل ،تجاری واحدخود های مالکانه ابزار ،منظور این برای  هایبند طبق كهنا

به انت ا   ،انحال در زما   تنااواحد تجاری را  كه هاییابزار شتتتود،می بندیطب ه مالکانه ابزار عنوا  به 13 و 12

 یهاابزار عنوا  به 15و  14 هایبند طبق و كندمی متعادستام متناستبی از خال  دارایياای خود به طرف دیگر، 

 خودهتای متالکتانته ابزار یآت تحویتل یتا دریتافتت برای هتاییدادقرار كته هتاییارشتتتود، یتا ابزبنتدی میمتالکتانته طب ته

 .باشدنمی ،استتجاری  واحد

های بندمندرج در شرایط  و تمام ویژگياا ،كندمی احراز را مالی بدهی تعریف كه ابزاری اگرعنوا  یک است نا،  به

 .شودمی بندیطب ه مالکانه ابزار عنوا  به د،ینمارا احراز  15و  14 یا 13و  12

ستت كه  دادیقرار مالکانه ابزار  شتا ا تجاری پس از كستر تمام  واحدباقيماندس در دارایياای  منافع دهندسن

 .باشدیمبدهياای آ  

صتتتقانه ارز   ستتتت كه یمتيق من  نيب متعارف یامعاميه در یبده کی انت ا  ای ییدارا کی فرو  یبرا ا

 .بود خواهد پرداخت قابل ای افتیدر قابل یريگاندازس خیتار در بازار، فعاال 

شتتر به فرو مالی قابل  ابزار  ستتتمالی  ابزار نا شتتر را  حق به دارندس آ ، كه ا  یا ن دازای  درفرو  به نا

یا بازنشستگی دارندس آ   فو نامطمئن یا  یآت هایرویداد وقوع با خود، یخودیا به  دهدمی ،دیگر مالی دارایی

 .شودیم بازگرداندسابزار، به ناشر 

های اقتصادی به توافق بين دو یا چند طرف با پيامد ،“دادیقرار”و  “دادقرار”، اصطالحا  این استاندارد ردپ .8

شتتتارس دارد كته  شتتتخ  ا صتتتور  وجود، برای  نيطرفم زیرا  ،قرارداد دارنتد از آ عتدو  اختيتار محتدودی، در 

شتتتکياای ها، و در نتيجه ابزاردادضتتتمانت اجرایی قانونی دارد. قرار ،معموالً این توافق ستتتت  های مالی، ممکن ا

 متنوعی داشته باشند و لزوماً مکتوب نباشند.

 است. اشخاص ح وقیو  مشاركتاا، اشخاص ح ي یشامل  “تجاری واحد” اصطالح این استاندارد، درپ.9



 ارائه

 (شود مراجعه زين 38برتا  33برو  23برتا  12بر ی)به بندها مالکانه ح وق و بدهياا

شتتتر شتتتناخت اوليه،زما   در .10 ستتتا  ماهيت توافق قرار بر را آ ابزار مالی باید ابزار یا اجزای  نا ی و دادا

 بنتدیطب ته متالکتانته ابزار یتا متالی دارایی متالی، بتدهی عنوا  بته متالکتانته، ابزار و متالی دارایی متالی، بتدهی ریفاتعت

 .كند

شتتر تعاریف یزمان .11 ستت  ،ابزار مالی كند كه تعيين گيرد تابکار میرا  7 بندمندرج در  كه نا ابزار مالکانه ا

 احراز زیر)ب(  و)الف(  شتترط دو هر كه شتتودتي ی می مالکانه ابزار صتتورتی در تناایا بدهی مالی، ابزار مزبور 

 :گردد

 موارد زیر نباشد: در یقراردادتعاد  گونههيچشامل  ابزار .الف

 یا ؛تحویل ن د یا دارایی مالی دیگر به واحد تجاری دیگر .1

شتتتر بطور شتتترایطی كته در دارایياتای متالی یتا بتدهياتای متالی بتا واحتد تجتاری دیگر، مبتادلته  .2 بتال وس برای نتا

 نامطيوب است.

 :باشد هیتسو قابل ای شود هیتسو ،ناشر خودهای مالکانه ابزار طریق از ابزار كه صورتی در .  ب

شتتتت تهييرابزار  .1 شتتتد ای م واحد خود مالکانه  هایابزار از دادی برای تحویل تعداد متغيریكه تعاتد قراربا

 یا ؛نداشته باشدرا در بر تجاری 

 مبيغ ثابتی ن د یا دارایی مالی دیگر با تعداد ثابتی مبادلهتناا از طریق توسط ناشر، كه باشتد ای مشتت هابزار  .2

شتتر خودمالکانه  هایابزاراز   خرید هایامتيازیا  ی معاميههااختيار ،ااحق ت دم ،این منظور رایب .شتتودستتویه ت ،نا

يتل صتتت ثتابتی از ابزار جاتت تح عتداد  نته ت کتا متال ثتابتی از هر واحتد پو  ازای درتجتاری  واحتد خودهتای   در ،مبيغ 

ستتوب میابزار مالکانه  صتتورتی ستتب واحدكه  شتتودمح های ابزاراز  طب ه هما مالکا  فعيی تمام با  تجاری متنا

شتتتت تهمتالکتانته يير این  براینمتایتد. همچنين  اعطتا را خریتد هتایامتيتازیتا  ی معتاميتههتا، اختيتاراتاحق ت تدم ،خود م

شتر خودهای مالکانه ابزار ،منظور و  14یا  13و  12های بندندرج در شترایط مو  ویژگيااتمام كه را هایی ابزار ،نا

نتدرا احراز  15 یتا دادكته قراررا هتایی یتا ابزار كن فتت  نته ابزارتحویتل آتی هتایی برای دریتا کتا متال واحتد خود هتای 

 .شودشامل نمی، باشندتجاری 

شتتی ازتعاد قراریک  شتتامل تعاد نا شتتت ه یک دادی،  نجر به دریافت یا تحویل م قطعاً ای احتماالًكه  ابزار مالی م

شتتر خودهای مالکانه آتی ابزار شتتد، نا شتترطاای مندرج درام خواهد  كند، را احراز نمی باالبند )الف( و )ب(  ا 

ستوب نمی ستت نا،ابزار مالکانه مح كند، تمام میابزاری كه تعریف بدهی مالی را احراز  اگر شتود. به عنوا  یک ا



شتتترایط  بنتدی احراز كنتد، بته عنوا  ابزار متالکتانته طب ته نيز را 15و  14یتا  13و  12بنتدهتای منتدرج در ویژگياتا و 

 شود.می

 به ناشرفرو   قابل هایابزار

شتتر فرو ابزار مالی قابل  .12 شتتر بتعاد قرار، به نا ازای ن د یا دارایی مالی در ابزار آ   بازخرید رایدادی نا

صتتور  اعما  ، دیگر ستتت. به عنوا   حقدر  ستتت نا برفرو  ا  دربرگيرندستعریف بدهی مالی، ابزاری كه  یک ا

 شود:بندی می، به عنوا  ابزار مالکانه طب هی زیرویژگياا تمامدارا بود  چنين تعادی باشد، در صور  

اای واحد تجاری، ایجاد حق كند. خال  از خال  دارایي نسبت به سام متناسبی ،برای دارندس، انحال در زما   الف.

ماند. باقی می ،آ  دارایياا به نسبت هاادعا تمامكسر  از پسكه شود اطالق می یدارایياایبه دارایياای واحد تجاری، 

 شود:زیر تعيين می صور  بهسام متناسب 

 و ؛مساویهای با مبالغ واحدبه انحال  در زما  ت سيم خال  دارایياای واحد تجاری  . 1

  شدس توسط دارندس ابزار مالی.نگاداریهای در تعداد واحد دست آمدس به ضرب مبيغ .2

اولویت  نیترنیيپادر  ها،طب ا  ابزار سایر در م ایسه باباشد كه  قرار گرفته هاای از ابزارآ  ابزار، در طب ه ب.

 چنين ویژگی داشته باشد، باید: مالی ابزاراینکه . برای است

 و ؛باشد نداشته تیاولو ،تجاری واحد دارایياای به نسبتها ادعا سایربا  سهیم ا درانحال ،  در زما  .1

سته باها كه ای از ابزاربرای قرار گرفتن در طب ه .2 ستتاولویت  نیترنیيپادر  هاطب ا  ابزارستایر  در م ای ، ا

  دیگری تبدیل شود. به ابزارنيازی نباشد كه 

اولویت ترین در پایين هاطب ا  ابزارسایر  در م ایسه باكه  موجود در طب ه ابزارهایی مالی هایتمام ابزار .  پ

باشند و فرمو  یا سایر  به ناشر فرو قابل باید ، ویژگياای یکسانی داشته باشند. برای م ا ، تمام آناا است

 های آ  طب ه یکسا  باشد.تمام ابزاربرای  ،محاسبه قيمت بازخریدمورد استقادس برای  روشاای

دربردارندس  مزبور ابزار ن د یا دارایی مالی دیگر، ازایدر دادی ناشر به بازخرید آ  ابزار تعاد قراريير از به  .   

دارایياای مالی مبادله برای یا دیگر،  تجاری حدن د یا دارایی مالی دیگر به واتحویل دادی برای هيچ تعاد قرار

 ونباشد بال وس برای واحد تجاری نامطيوب است، طور بشرایطی كه  در ،تجاری دیگر بدهياای مالی با واحدیا 

های مالکانه ابزار طریق از ،مالیتعریف بدهی  (ب) قسمتدر شدس تعينشيوس دادی نباشد كه به قرار ،آ  ابزار

 .باشد یا در آیندس تسویه گرددتسویه قابل واحد تجاری خود 



یا مبتنی بر سود اساساً عمر ابزار،  در طو  جریاناای ن دی مورد انتظار قابل انتساب به آ  ابزارمجموع  .  ث

نشدس شناساییشدس و شناساییارز  منصقانه در شدس یا تغيير خال  دارایياای شناساییدر ، تغيير دورس زیا 

 .)به است نای هرگونه آثار آ  ابزار( باشدعمر آ  ابزار در طو  واحد تجاری خال  دارایياای 

شتتود،ابزار مالکانه طب ه عنوا  بهابزاری  اینکهبرای  .13 را باال تمام ویژگياای ابزار باید  اینکه بر عالوس بندی 

 داشته باشد كه: دیگری مالی دادیا قرار هيچ ابزار ناشر نباید، داشته باشد

 ،شدسشناسایی دارایياای خال  در تغيير ،دورس زیا  یاسود  بر مبتنی اساساًن دی آ ،  جریاناای مجموع .الف

هرگونه  است نای به) است واحد تجاریخال  دارایياای نشدس شناساییشدس و شناساییارز  منصقانه  در تغيير یا

 و ؛(یدادابزار یا قرارچنين آثار 

كنندس كنندس یا ت بيتاثر محدود ایمالحظه قابل بطور ،به ناشر فرو بازدس باقيماندس دارندگا  ابزار قابل  بر .ب

 .رددا

شتترط، صتت یمالمالی با دارندس ابزار های ييردادواحد تجاری نباید قرار برای رعایت این  را  12 بند درشتتدس فيتو

شتترایط  شتتابه ،آ  یقراردادكه مقاد و  شتترایط قرار با م ستتت یمعادل قرارداد یدادمقاد و  ستتت ممکن كه ا  بين ا

شتتتر  واحتدبته جز دارنتدس ابزار و  یطرف احراز این . اگر واحتد تجتاری نتوانتد رديبگ نظر در ،گردد منع تدتجتاری نتا

 .نمایدبندی به عنوا  ابزار مالکانه طب ه رابه ناشر  فرو نباید ابزار قابل شرط را اثبا  كند، 

ستتتبی از ختال  ، انحال كنتد تناتا در زمتا  متعاتد میكته واحتد تجتاری را  هتا،ابزار یاجزایتا  هتاابزار ستتتام متنتا

 تحویل دهدطرف دیگر  بهرا  جاریت واحد دارایياای 

شتتتر برای تعاتد قراربرگيرندس در ،های مالیبرخی ابزار .14 ستتتبی از  تحویلدادی واحد تجتاری نا ستتتام متنتا

ستتتت. تعاتد انحال  در زمتا   ، تناتاختال  دارایياتای خود بته طرف دیگر شتتتود كته وقوع ایجتاد می بته این دليتلا

و در اختيتار  ييرقطعیكنتر  واحتد تجتاری )برای م تا ، واحتد تجتاری بتا عمر محتدود( یتا  از ختارج و قطعیانحال  

ستتتس ابزار دارند ستتت نا ا شتتد، در دربرگيرندس تعریف بدهی مالی، ابزاری كه  در. به عنوا  یک ا چنين تعادی با

 :شودبندی می، به عنوا  ابزار مالکانه طب هویژگياای زیرتمام  صور  دارا بود 

تجاری، ایجاد حق كند. خال  از خال  دارایياای واحد نسبت به سام متناسبی در زما  انحال ، برای دارندس،  الف.

ماند. باقی می ،آ  دارایياا به نسبت هاادعا تمامكسر  از پسكه شود اطالق میدارایياایی به  دارایياای واحد تجاری

 شود:سام متناسب به صور  زیر تعيين می

 و ؛با مبالغ مساوی هایواحدبه انحال  در زما  ت سيم خال  دارایياای واحد تجاری  . 1

 شدس توسط دارندس ابزار مالی.نگاداریهای در تعداد واحد دست آمدسبه  ب مبيغضر .2



اولویت ترین ها، در پایينطب ا  ابزارسایر ها قرار گرفته باشد كه در م ایسه با ای از ابزارآ  ابزار، در طب ه .  ب

 . برای اینکه ابزار مالی چنين ویژگی داشته باشد، باید:است

 و ؛به دارایياای واحد تجاری، اولویت نداشته باشد نسبت هاسایر ادعادر م ایسه با انحال ،  در زما  .1

سته با ای از ابزاربرای قرار گرفتن در طب ه .2 ستت، اولویت ترین ها در پایينطب ا  ابزارستایر ها كه در م ای ا

 دیگری تبدیل شود. به ابزارنيازی نباشد كه 

اولویت ترین ها در پایينطب ا  ابزارسایر در م ایسه با هایی كه لی موجود در طب ه ابزارهای ماتمام ابزار .  پ

واحد تجاری ناشر به منظور تحویل سام متناسبی از خال  دارایياای برای  ی، باید تعاد قراردادی یکسانهستند

  د.نایجاد كن ،آ  در زما  انحال 

شتتود،مالکانه طب هابزاری به عنوا  ابزار آنکه  برای .15 باال را تمام ویژگياای  باید ابزار اینکه عالوس بر بندی 

 داشته باشد كه: مالی دیگری دادهيچ ابزار یا قرارناشر نباید ، داشته باشد

 شدسشناسایی دارایياای خال  در تغيير دورس، زیا یا  سود بر مبتنی اساساً آ ، ن دی جریاناای مجموع .الف

هرگونه  است نای )به است تجاری واحد دارایياای خال  نشدسشناسایی و شدسشناسایی منصقانه ارز  در تغيير یا

 و ؛(یدادابزار یا قرارچنين آثار 

 .دارد كنندست بيت یا كنندسمحدود اثر ایمالحظه قابل بطور ابزار، دارندگا  باقيماندس بازدس بر .  ب

شتترط، صتتيفهای ييردادواحد تجاری نباید قرار برای رعایت این  را  14شتتدس در بند مالی با دارندس ابزار مالی تو

شتترایط قرار شتتابه با مقاد و  شتترایط قراردادی آ ، م ستتت كه معادلیدادی قرارداد كه مقاد و  ستتت ا بين  ممکن ا

شتتتر منع تد گردد، در نظر بگيرد. اگر واحتد احراز این تجتاری نتوانتد  طرفی بته جز دارنتدس ابزار و واحتد تجتاری نتا

  بندی نماید.را به عنوا  ابزار مالکانه طب هاین ابزار ، نباید شرط را اثبا  كند

شتتتر فرو قتابتل  هتایابزار بنتدیطب تهتجتدیتد  كنتد تناتا در زمتا  متعاتد می را تجتاری واحتد كته هتاییابزار و بته نتا

 تحویل دهد به طرف دیگررا  واحد تجاریسام متناسبی از خال  دارایياای ، انحال 

یتد و .16 بتا جتاری  حتد ت كته آا تتاریخی  متالی را از  نتد  ابزارابزار  متام از  15و  14یتا  13و  12هتای ، طبق ب ت

شتارسی ویژگياا شترایط  شتودبرخوردار می شتدسا به عنوا  ابزار كند، را احراز میها در آ  بندشتدس تعيينو تمام 

 بندهای مركوردر مندرج  ویژگياا و شرایط هر كدام ازواحد تجاری باید از تاریخی كه . كندبندی مالکانه طب ه

شتدس خود منتشترتجاری تمام ابزارهای  برای م ا ، اگر واحد .كندبندی تجدید طب هابزار مالی را د، شتواحراز نمی

شتتر فرو  قابل را كه  ستتتبه نا شتتر فرو  و هرگونه ابزار قابل  نمایدبازخرید ، ني ستتت در جریا كه به نا  تمام ا

 بتایتد از تتاریخ بتازخریتد ابزارهتای ييرواحتد تجتاری  را احراز كنتد، 13و 12در بنتدهتای منتدرج شتتترایط ویژگياتا و 

 .نمایدبندی طب هتجدید عنوا  ابزارهای مالکانه  را بهبه ناشر رو  ف، ابزارهای قابل به ناشر قابل فرو 



 :عمل كندزیر شرح ، به 16ابزار مالی طبق بند  یک بندیطب ه تجدید برای واحد تجاری باید .17

، باید شودمی 15و  14یا  13و  12های بندمندرج در یژگياا و شرایط تمام و فاقد از تاریخی كه ابزار مالی الف.

ابزار مالی در تاریخ به ارز  منصقانه  بدهی مالی باید. گردد بندیطب هتجدید از ابزار مالکانه به بدهی مالی 

دفتری ابزار مالکانه و ارز  مبيغ تقاو  بين  گيری شود. واحد تجاری باید هرگونهاندازسبندی طب ه تجدید

 شناسایی كند.ح وق مالکانه  دررا  بندیمنصقانه بدهی مالی در تاریخ تجدید طب ه

 ،كندمیرا احراز  15و  14یا  13و  12های در بندمندرج از تاریخی كه ابزار مالی تمام ویژگياا و شرایط  .  ب

دفتری بدهی مالی در تاریخ مبيغ بندی شود. ابزار مالکانه باید به باید از بدهی مالی به ابزار مالکانه تجدید طب ه

 گيری شود.دازسبندی انتجدید طب ه

 ()الف(11یا دارایی مالی دیگر )بند  ن ددادی برای تحویل تعاد قرار نبود

ستت نای به .18 صتيفشترایط  ا در تمایز بدهی مالی  ترین ویژگیمام ،15و  14یا  13و  12های بندشتدس در تو

شتتر(  یک طرف ابزار مالیبرای  دادیاز ابزار مالکانه، وجود تعاد قرار دیگر  تحویل ن د یا دارایی مالیجات )نا

بال وس برای بطور شرایطی است كه  دردارایياای مالی یا بدهياای مالی با دارندس  بادله)دارندس( یا مبه طرف دیگر 

شتر نامطيوب  شتدمینا ستت  د اینکهبا وجو. با ستبت بهدارندس ابزار مالکانه ممکن ا ستود  ن ستبی از  ستام متنا دریافت 

ستتيمی  شتتته حق همالکان توزیعااییا دیگر ت  شتتر دا شتتد، اما نا ندارد،  دادیتعاد قرار ،یتوزیع منابع چنينبرای  ،با

 ميزم كرد. مالکانهدارندس ابزار به دیگر را به تحویل ن د یا دارایی مالی  ناشرتوا  زیرا نمی

شتکل قانونی  بری ابزار مالی محتواواحد تجاری،  مالی وضتعيت صتور  درمالی های بندی ابزارطب هدر  .19

 شکل قانونی ،های مالیبرخی ابزار. ندهست محتوا و شکل قانونی سازگارمعموالً، اما نه هميشته، رجحا  دارد.  آ 

نته ابزارهتای متا  دارنتد را متالکتا ستتتتنتدنظر  ازا بتدهی ه ستتتت تركيبی از ویژگياتای  محتوا،  و برخی دیگر ممکن ا

 های مالکانه و بدهياای مالی را داشته باشند. برای م ا :ابزار

ثابت یا قابل تعيين در تاریخ مشخ  یا  یبازخرید اجباری توسط ناشر به مبيغ متضمنكه  ساام ممتازی الف.

به بازخرید آ  ابزار در تاریخ مشخ  یا پس  دهد كه ناشر رامی حق آ  در آیندس است، یا به دارندس یقابل تعيين

  شود.، بدهی مالی محسوب میكندبه مبيغی ثابت یا قابل تعيين ميزم  تاریخی مشخ از 

دهد )ابزار قابل مالی دیگر می یدارایازای ن د یا در  را ، حق فرو  به ناشرآ  ابزار مالی كه به دارندس .  ب

 عنوا  به ،15و  14یا  13و  12های ی كه طبق بندیهاابزار است نای شود، بهبدهی مالی محسوب می ،(به ناشر فرو 

 عاملشاخ  یا  مبنای بردیگر، . حتی در مواردی كه مبيغ ن د یا دارایی مالی گرددمیبندی ابزار مالکانه طب ه

وجود  شود.ابزار مالی، بدهی مالی محسوب می تعيين شود،افزایش یا كاهش آ  وجود دارد امکا  دیگری كه 

ازای ن د یا دارایی مالی دیگر به این معنی است كه ابزار قابل در  فرو  ابزار به ناشر برای دارندس جات اختيار



شود، بندی میابزار مالکانه طب ه عنوا  به، 15و  14یا  13و  12 بندهای طبق است نای ابزارهایی كه به، به ناشر فرو 

شركتاای با سرمایه متغير، مشترک  گراریكند. برای م ا ، صندوقاای سرمایهتعریف بدهی مالی را احراز می

حق  ،یا اعضای خود گراریسرمایه هایدارندگا  واحدبه  ممکن است تضامنی و برخی شركتاای تعاونی

 هایاعضا یا دارندگا  واحدمنافع  شودموجب می كهد نرا اعطا كندر هر زما  منافع آناا  ن دی بازخرید

و  14یا  13و  12های مواردی كه آ  ابزار طبق بندمگر در ، بندی شودبه عنوا  بدهی مالی طب ه ،گراریسرمایه

 شود كهمانع آ  نمیبدهی مالی،  عنوا  بهبندی طب ه ،این وجود با. گرددبندی میطب هابزار مالکانه  عنوا  به، 15

خال  تغيير در ”و  “گراریسرمایه هایدارندگا  واحدبه قابل انتساب دارایياای ارز   خال  ”مانند عناوینی  از

در صورتاای مالی واحد تجاری كه هيچ  “گراریسرمایه هایدارندگا  واحدبه قابل انتساب دارایياای ارز  

نشا   منظور بهیا  استقادس شود (مشترک گراریسرمایهای ندارد )مانند برخی صندوقاای شدسپرداختسرمایه 

های و ابزاركنند را احراز می مالکانه ح وق هایی كه تعریفمنافع اعضا كه از اقالمی نظير اندوختهمجموع داد  

 .افشای بيشتری انجام شودتشکيل شدس است، كنند احراز نمیرا مالکانه  ح وق كه تعریفبه ناشر فرو  قابل 

تستویه تعاد جات دیگر ن د یا دارایی مالی  تحویلبرای اجتناب از  قيد و شترطبیاگر واحد تجاری حق  .20

 12های طبق بند ابزارهایی كه استت نای بهكند، تعریف بدهی مالی را احراز می ،دادی نداشتته باشتد، این تعادقرار

 برای م ا :د. نشوبندی میمالکانه طب ه ابزار عنوا ، به 15و  14یا  13و 

ا نياز به یدادی، نظير عدم دسترسی به ارز ایقای تعادا  قرار برایواحد تجاری  اییتواندر محدودیت  .الف

دادی دارندس ابزار را از بين دادی واحد تجاری یا حق قرار، تعاد قرارنظارتیكسب مجوز پرداخت از یک نااد 

 برد.نمی

بدهی مالی محسوب  ،داد استاعما  حق بازخرید توسط طرف دیگر قراردادی كه مشروط به تعاد قرار .  ب

  ندارد.دیگر ن د یا دارایی مالی تحویل قيد و شرط برای اجتناب از شود، زیرا واحد تجاری حق بیمی

ستتتتندارد دیگر ن تد یا دارایی مالی  تحویلبرای  صتتتریحی دادیابزار مالی كه تعاتد قراریک  .21  ممکن ا

 كند. برای م ا : ایجادتعاد  شرایط آ ، مقاد و از طریق ت يم،بطور ييرمس

واحد تجاری در آ  مشروط به ناتوانی مالی باشد كه تسویه تعاد يير یک شاملابزار مالی ممکن است  الف.

ا  . اگر واحد تجاری بتواند تناا از طریق تسویه این تعاد ييرمالی، از انت استیا بازخرید آ  ابزار منابع توزیع 

 د.شوابزار مالی، بدهی مالی محسوب می اجتناب كند،دیگر ن د یا دارایی مالی 

 شود:یکی از موارد زیر باشد، بدهی مالی محسوب میتحویل كه تسویه ابزار مالی، مشروط به  صورتی در .  ب

 یا ؛دیگر ن د یا دارایی مالی .1



شتتتر از ارز  ن د یا دارایی مالیقابل مالحظه بطورواحد تجاری، كه ارز  آ   خود ستتاام .2  دیگر ای بي

 .است

صتتریحواحد تجاری تعاد قراربا وجود اینکه   گزینهندارد، ارز  دیگر ن د یا دارایی مالی تحویل برای  یدادی 

لحاظ به  ،صتور  هر دربا ن د تستویه خواهد كرد. را ابزار مالی ای استت كه واحد تجاری گونههتستویه با ستاام ب

ستویه ن دی اختيار حداقل برابر با كه دریافت مبيغی ، امحتو ستت، ت ضتمينبرای دارندس ا ستت )به بند  ت  22شتدس ا

 مراجعه شود(.

 ()ب(11 بند)تجاری  واحد خودهای مالکانه از طریق ابزار تسویه

ستتتت یتک قرار .22 واحتد  خودهتای متالکتانته بته دریتافتت یتا تحویتل ابزارمنجر داد تناتا بته این دليتل كته ممکن ا

شتود، ابزار مالکانه  ستت حق یا تعاد قرار شتود.محستوب نمیتجاری  دادی برای دریافت یا واحد تجاری ممکن ا

ستتایر ابزار یتعدادتحویل  شتتد را های مالکانه خود ستتاام یا  شتتته با ستتت كه گونهبهير آ  كه تغيدا ارز  ای ا

صتتتقتانته ابزار دادی ، برابر بتا مبيغ حق یتا تعاتد قرارتجتاری واحتد خودتحویتل  قتابتل قتابتل دریتافتت یتاهتای متالکتانته من

ستت  ،دادیحق یا تعاد قرار چنين. شتودمی شتد مبيغی ازای  درمبيغ ثابت یا  ازایدر ممکن ا كامل یا  بطور كهبا

 نرخ ،)برای م تا واحتد تجتاری خود  هتای متالکتانتهقيمتت بتازار ابزاريير از بته تغييرا  متغيری واكنش در  ،جزئی

ستتتا  ،ستتتود داد تحویتل قرار الف() از عبتارتنتدم تا  در این زمينته . دو كنتدمی قيمتت كتاال یتا قيمتت ابزار متالی( نو

ستتت و  100مالکانه واحد تجاری كه ارز  آ   هایابزار از تعدادی از  داد تحویل تعدادیقرار ب()واحد پو  ا

ستتتت. چنين قرار 100متالکتانته واحتد تجتاری كته ارز  آ  برابر بتا ارز   هتایابزار دادی بتدهی متالی اونس طال ا

ستتتت شتتتد ميزم حتی اگر واحتد تجتاری  ،واحتد تجتاری ا هتای متالکتانته خود تحویتل ابزاراز طریق آ  را  وانتدبتیتا بتا

ستتویه كند. این قرار ستتوب نمیبه این دليل داد، ت ستتویه آ ، تعداد كه وشتتود ابزار مالکانه مح احد تجاری برای ت

ستتتقادس مورد  را های مالکانه خودابزار از متغيری شتتا داد ، این قراربنابراین. قرار دهدا باقيماندس در منافع  دهندسن

 اری پس از كسر تمام بدهياای آ  نيست.دارایياای واحد تج

ستتتت نتا بته .23 هتای تحویتل تعتداد ثتابتی از ابزار)دریتافتت یتا( دادی كته بتا ، قرار24در بنتد شتتتدس مطرحموارد  یا

ستتتویه  دیگر مبيغ ثابتی ن د یا دارایی مالی ازای درتجاری  واحدخود مالکانه  ستتتت. برای شتتتودت ، ابزار مالکانه ا

ستتاامم ا ، اختيار  شتتر معاميه  ستتاام واحد تجاری  ،م ابلكه به طرف  شتتدسمنت ازای در حق خرید تعداد ثابتی از 

شود. دهد، ابزار مالکانه محسوب میرا میو اظاارشدس  ثابتاصل با مبيغ  مشاركتاوراق ازای  درقيمت ثابت یا 

بر  ،داددر زما  تستویه قرار استت وبازار  ستود درناشتی از نوستا  نرخاای در ارز  منصتقانه قرارداد كه تغييرا  

تحویل قابل دریافت یا  قابلهای مالکتانه یا تعتداد ابزار قابل پرداخت یا دریافت دارایياتای مالیستتتایر مبيغ ن تد یا 

شدس )مانند ازای دریافتشود. هرگونه مابهتي ی ابزار مالکانه  عنوا  بهداد قرار شود كهمانع آ  نمی تأثيری ندارد،

ضتتافه ارز  ستتاام  امتيازشتتدس یا صتتادراختيار معاميه  بابتدریافتی  ا ستتت يم به  بطورواحد تجاری(  خودخرید  م



ضتتافه می مالکانهح وق  ضتتافه ارز  )مانند  شتتدسپرداخت ازایشتتود. هرگونه مابها اختيار معاميه  بابتی پرداختا

شتود. تغيير در ارز  منصتقانه ابزار مالکانه در صتورتاای یكستر م مالکانهمستت يم از ح وق  بطورشتدس( خریداری

 شود.مالی شناسایی نمی

ستو یواحد تجار خود مالکانه یابزارها اگر .24  ای افتیدر قابل یتوستط واحد تجار دادقرار هیكه در زما  ت

ستت لیتحو قابل شتر به فرو قابل  یمال یهاابزار ،ا شت نا شترایط دنبا  و 12های بند مندرج در كه تمام ویژگياا و 

متناستبی  ستام لیتحو بهنستبت ، انحال در زما   تنااكه واحد تجاری را  دنباشت ییهاابزار یا د،نكنیمرا احراز  13

 14های بند مندرج در شرایط ویژگياا و تمام و دنكنمی متعاد دیگر، طرف به یتجار واحداز خال  دارایياای 

 دادیقرار برای ،موضتوع این. شتودیم محستوبدارایی مالی یا بدهی مالی  ،دادقرار این د،نینمارا احراز می 15و 

ستتویه  دیگر مالی دارایی یا ن دمبيغ ثابتی  ازای در ییهاابزار چنين از ثابتی تعداد تحویل یا دریافت طریق از كه ت

 خواهد شد نيز مصداق دارد.

ستت نای  به .25 خرید به را تجاری  واحددادی كه ، قرار15و  14یا  13و  12های بندشتدس در توصتيف شترایطا

نته ابزار یتا دارایی متالی دیگر ازای درتجتاری  واحتدخود هتای متالکتا بته  بته منجر ،كنتدمی متعاتد ن تد  بتدهی متالی 

، قيمت اعما  اختيار معاميه یا آتی بازخرید متيم ا ، به ارز  فعيی ق رای)ب شتتودمی ارز  فعيی مبيغ بازخرید

 ،م ا  براینيز مصداق دارد. هستند ابزار مالکانه خود، هایی كه دادسایر مبالغ بازخرید(. این مورد حتی برای قرار

در واحتد تجتاری نتام برد. خود هتای متالکتانته خریتد ن تدی ابزار برایآتی متا  پيتعاتد واحتد تجتاری طبق  از توا می

 بندیخارج و به عنوا  بدهی مالی طب ه مالکانهارز  فعيی مبيغ بازخرید شناسایی و از ح وق  بدهی مالی بهابتدا 

ضتتتی  ،دادشتتتود. اگر این قرارمی تجتدیتد  متالکتانتهح وق  بته ،، مبيغ دفتری آ  بتدهی متالیگرددبتدو  تحویتل من 

به بدهی منجر  ،واحد تجاری خودهای مالکانه دادی واحد تجاری برای خرید ابزارشتود. تعاد قراربندی میطب ه

ستتط طرف  ،حتی اگر تعاد خرید ؛شتتودمالی به ارز  فعيی مبيغ بازخرید می شتتروط به اعما  حق بازخرید تو م

شتتدم ابل  واحد  خودهای مالکانه حق فرو  ابزار ،م ابلكه به طرف س شتتدصتتادر فرو  )برای م ا ، اختيار با

 .(كندازای قيمتی ثابت اعطا میدر را تجاری 

مبيغ  ازای در واحد تجاری خود های مالکانهقراردادی كه از طریق تحویل یا دریافت تعداد ثابتی از ابزار .26

ستویه میدیگر متغيری ن د یا دارایی مالی  ستت. برای م ا  یادارایی مالی  ،شتودت داد توا  به قرارمی ،بدهی مالی ا

ستا  ازای مبيغی ن د كه در واحد تجاری  خودابزار مالکانه عدد  100تحویل  ستبه اونس  100ارز  برا طال محا

  ، اشارس كرد.شدس است



 احتمالی تسویه شرایط

صتتتور  وقوع یا عدم وقوع رویداد .27 ستتتت در  شتتترایط آتی ای هابزار مالی ممکن ا نامطمئن )یا در نتيجه 

ستتتت،  از ختارجنتامطمئن( كته  شتتتر و دارنتدس ابزار ا شتتتاخ  قيمتت متاننتد كنتر  نتا ستتتاتام،  شتتتاخ  بتازار  تغيير 

ناشر،  مالکانه آتیها، سود خال  یا نسبت بدهی به ح وق درآمد الزاما  مالياتی، یا یا ،سودنرخ  ،كنندسمصرف

شتتيوس ستتویه آ  به  صتتور ، ت ای همانند بدهی واحد تجاری را به تحویل ن د یا دارایی مالی دیگر یا در يير این 

ا تستویه آ  ی) دیگرمالی  ن د یا داراییتحویل قيد و شترط برای اجتناب از ابزار، حق بی اینميزم كند. ناشتر مالی 

 ی مالی ناشر است مگر اینکه:بده ،ندارد. بنابراین، این ابزاررا همانند بدهی مالی( 

در يير این  )یادیگر تواند تسویه از طریق ن د یا دارایی مالی آ  بخش از شرایط تسویه احتمالی كه می الف.

 ؛باشدن واقعیای همانند یک بدهی مالی( را الزامی كند، به شيوس صور ،

در يير )یا دیگر  از طریق ن د یا دارایی مالی به تسویه تعادناشر را  انحال  ناشر، بتوا  وقوع تناا در زما  .  ب

 بدهی مالی( ميزم كرد؛ یا ای همانندتسویه به شيوساین صور ، 

 .كنداحراز را  13و  12بندهای مندرج در و شرایط باشد برخوردار نظر  ی موردتمام ویژگياااز  ابزار آ  .  پ

 تسویه  هایاختيار

شتت ه كه یزمان .28 ستویه  مورد درقرارداد  طرف کیبه  ،ابزار مالی م شتر  دهدیم ارياختنحوس ت )برای م ا ، نا

ستتتو دارند اريتاخت ،یا دارندس  ابزار آ (، با ن تد انجتام دهنتد ستتتاتام مبتادله ایتن تد  قیاز طر خال صتتتور   بهرا  هیتت

ستتوب می بدهی یا مالی دارایی ستتویه یهانهیگزشتتود، مگر اینکه تمام مالی مح شتتود ت  زار،بكه آ  ا منجر به این 

 .گردد یتي  مالکانه

ستتوب می از م ا یک  .29 ستتویه كه بدهی مالی مح شتتت ه با اختيار ت ستتاامی ابزار مالی م شتتود، اختيار معاميه 

شتتر می ستتت كه نا صتتور  را آ تواند ا ستتویه كند.  ن د با خودستتاام مبادله یا  ن داز طریق  خال  به  به همين ت

در دامنته كتاربرد  ،تجتاری واحتد خود هتایازای ابزار دری المتيير اقالمهتای خریتد یتا فرو  دادبرخی قرار ،ترتيتب

ستتتاندارد قرار می صتتور  خال  از طریق ن د  یا مالیيير اقالم تحویل طریق ازد، زیرا نگيراین ا  مالی ابزار یابه 

ستتویهقابل  دیگر، ستتتند ت شتتود(. چنين قرار 6تا  4های )به بند ه مالی  اایمالی یا بدهي اایدارایي ،هاییدادمراجعه 

  و ابزارهای مالکانه نيستند. دنشومحسوب می

 مراجعه شود(نيز  44ربتا  39ربهای )به بند مركبمالی  هایابزار

 ،مالکانهح وق دو جزء بدهی و  هروجود  از نظرباید شرایط ابزار مالی را  ،مشت هيير مالی ابزاریک  ناشر .30

یتداین اجزا  ارزیتابی كنتد. نتد  بتا یتا ابزار طورب، 10طبق ب متالی  اتای  متالی، دارایي اتای  بتدهي بته عنوا   نته  هتای جتداگتا

 د.نبندی شوطب همالکانه 



متالی را كته  واحتد .31  بته (ب)كنتد و متالی ایجتاد می بتدهیبرای واحتد تجتاری  (الف)تجتاری اجزای ابزار 

ستتتایی می بطوردهد آ  را به ابزار مالکتانه واحد تجتاری تبتدیل كنتد، اختيتار می ابزار دارندس شتتتنتا . دیتنمتاجداگانه 

شتاركتبرای م ا ، اوراق  شتابای كه  م ستط یا ابزار م قابل ستاام عادی واحد تجاری  از یثابتتعداد  به، دارندستو

شتتدمیتبدیل  ستتت. از دیدگاس واحد تجاری، چنين ابزاری دو جزء دارد: بدهی مالی  مركبابزار مالی  یک ،با ا

یتل  یبرادادی )توافق قرار متالی یتا ن تدتحو نتدس دیگر دارایی  بته دار كته  یتدی  يتار خر نته )اخت کتا متال حق ( و ابزار 

اثر اقتصادی انتشار  ساام عادی واحد تجاری تبدیل كند(. یثابتتعداد  به ، در دورس زمانی مشخ ، آ  رادهدمی

خرید ساام  امتياز سررسيد و از پيشتا حد زیادی مشابه انتشار همزما  ابزار بدهی با شرایط تسویه  ،چنين ابزاری

شتتار ابزار بدهی همراس با  ستتاام  امتيازعادی، یا انت شتتدقابل تقکيک، میخرید  واحد . در نتيجه، در تمام موارد، با

 .كندمی ارائهجداگانه ، مالی وضعيت صور  درمالکانه را  ح وق تجاری اجزای بدهی و

قتابتل تبتدیتل، در نتيجته تغيير احتمتا  اعمتا  اختيتار تبتدیتل  ابزارمتالکتانته  ح وق اجزای بتدهی و بنتدیطب ته .32

 دارندگا  برخی نقع به اقتصادی نظر از تبدیل اختيار اعما  كه مواردی در حتی ،دگيرنمیقرار تجدیدنظر مورد 

شتتتد ستتتت هموارس بته گونته .بتا متاليتاتی  آثتاربرای م تا ،  ،رود، رفتتار نکننتد زیراای كته انتظتار میدارنتدگتا  ممکن ا

شتت شتتد.  از ینا ستتت برای آناا متقاو  با كند. بر این، احتما  تبدیل در طو  زما  تغيير می افزو تبدیل ممکن ا

ای هيمعامتا زمانی كه از طریق تبدیل، ستررستيد شتد  ابزار یا  ،تجاری برای پرداختاای آتیدادی واحد تعاد قرار

 .ماندباقی می ،خاتمه نيافته است دیگر

شتا  كههستتند هایی های مالکانه ابزارابزار .33  كستر از پس تجاری واحد دارایياای در باقيماندس منافع دهندسن

شتمی آ  بدهياای تمام ح وق به اجزای بدهی و  مركبابزار مالی یک مبيغ دفتری اوليه  كه زمانی ن،بنابرای. دنبا

 برایطور جداگانه بی كه مبيغنستبت به  مركبابزار مالی  كل منصتقانه ارز مازاد  ،ابدییم  يتخصتمالکانه آ  

 اختيار مانند) مشت ه ویژگی هرگونه ارز . یابدمی تخصي  مالکانه ح وق جزء به ،تعيين شتدس استت بدهی جزء

ستاام( در  اختيارمانند ) مالکانه ح وق جزء بر عالوس كه( خرید  بخشتیشتود، میتعبيه مالی مركب  بزاراتبدیل به 

ستتوباز جزء بدهی  صتتي دفتری  لغامب مجموع. دگردمی مح زما  در مالکانه ح وق یافته به اجزای بدهی و تخ

اجزای  اوليه شتناختبرابر استت. از مركب  الیمابزار  كلقابل انتستاب به  منصتقانه ارز هموارس با  ،اوليه شتناخت

 شود.زیانی حاصل نمی یاسود  ،جداگانه بطوریک ابزار 

صتتيف رویکرد طبق .34 شتتر اوراق  ،33بند  شتتدس درتو شتتاركتنا ستتاام عادی،  م ستتتقابل تبدیل به  مبيغ  نخ

صتتتقتانهدفتری جزء بدهی را با اندازس شتتتابه  بدهی گيری ارز  من شتتتت ته ييرم شتتتامل تمتام ویژگياتای م مالکتانه )

شتا كه  ،مبيغ دفتری ابزار مالکانه ستسس .كندمی تعيين ،مالکانهح وق  جزء فاقد( شتدستعبيه اختيار تبدیل  دهندسن

، مركب ابزار مالی كل منصتقانه ارز بدهی مالی از  منصتقانه ارز آ  ابزار به ستاام عادی استت، از طریق كستر 

 شود.تعيين می



 (شود مراجعه نيز 45بر)به بند  خزانه ساام

ستتتاام خزانه( باید از ابزار نیا ،كند دیبازخرهای مالکانه خود را صتتتورتی كه واحد تجاری ابزار در .35 ها )

شتود.  مالکانهح وق  شتار یا ابطا  ابزار ،فرو  خرید، در زما كستر   هيچ نباید ،تجاری واحدخود های مالکانه انت

ستاییزیا   وستود صتور   درستود یا زیانی  ستاام خزانه ممکن شتنا ستت  شتود.  ستطا  ریستا ای یتجار واحد تو

ضتتتا ستتتت  بطور باید یتپرداختی یا دریاف یازاشتتتود. مابه یو نگادار یداریخر ی يتيق گروس یاع در بخش  ميم

 گردد.شناسایی  مالکانهح وق 

ستتتاندارد طبق .36 ستتابداری ا  درجداگانه  بطور ،شتتدسینگادار خزانه ستتاام مبيغ ،مالی صتتورتاای ارائه 1 ح

 خودهای مالکانه شتود. در صتورتی كه واحد تجاری ابزاریا یادداشتتاای توضتيحی افشتا می مالی توضتعي صتور 

ستتته  شتتخاص واب ستتتاندارد طبق ،نماید خریدبازرا از ا ستتابداری  ا شتتای 12ح شتتخاص اطالعا  اف ستتته ا این ، واب

  كند.افشا می اطالعا  را

 (شود مراجعه زين 46بر)به بند  اازیانو  سودها ،ت سيمیسود  ،درآمد یا هزینه مالی

 مالی بدهی كهمالی یا جزئی  ابزار یک مربوط بهها و زیاناای ، ستودت ستيمیستود  ، یمال نهیهز ایدرآمد  .37

ستتوب شتتود وستتود صتتور  در  ،هزینه یا درآمد عنوا  به باید شتتود،می مح ستتایی  شتتنا  نيب منابعتوزیع  .زیا  

ستتت يم  بطور باید ،ابزار مالکانه گا دارند ستتایی گرددم شتتنا ح وق   معامال مربوط به. مخارج در ح وق مالکانه 

  منظور شود. مالکانهكاهندس ح وق  عنوا  بهباید  ،مالکانه

مختارج  بتا مرتبطبر درآمتد  ا يتو متال دارنتدگتا  ابزار متالکتانته نيمنتابع ب عیتوز بتا مرتبطبر درآمتد  ا يتمتال .38

 . شود گرفتهحساب  به بر درآمد ا يمال 35 یطبق استاندارد حسابدار دیمالکانه، با ح وق  معامالبه  مربوط

ستتتت كته آیتا كننتدس تعيين ،ابزار متالی بته عنوا  بتدهی متالی یتا ابزار متالکتانتهیتک بنتدی طب ته .39 درآمتد و این ا

زیا  و سود صور  به عنوا  درآمد یا هزینه در  ،آ  ابزارمربوط به ها و زیاناای ، ستودت ستيمی، ستود هزینه مالی

شتود، همانند به عنوا  بدهی شتناستایی میكامل  بطور. بنابراین، پرداخت ستود به ستاامی كه شتناستایی شتود یا خير

شتاركت اوراق ستود ستای عنوا  به م شتنا ستودهمچنين. گرددمی یهزینه  بازخرید یا تأمين  ربوط بهمها و زیاناای ، 

كه بازخرید یا تأمين مالی مجدد  حالی شتود، درزیا  شتناستایی می وستود صتور   در ،مالی مجدد بدهياای مالی

ستایی می مالکانهبه عنوا  تغيير در ح وق  ،های مالکانهابزار صتقانه ابزار مالکانهشتنا در  ،گردد. تغيير در ارز  من

 د.شوصورتاای مالی شناسایی نمی

صتيل ابزارهای مالکانهواحد تجاری معموالً  .40 شتار یا تح این  شتود.مخارج مختيقی را متحمل می ،هنگام انت

شتامل حق ستت  ستایر حقمخارج ممکن ا شتاورا  ح وقی، الزحمهالزحمه ثبت و  های قانونی، مبالغ پرداختی به م

ستایر مشتاورا  حرفه مالکانه  ح وق  معامال مربوط بهباشتد. مخارج  و حق تمبر انتشتارای، مخارج حستابداری و 



ستت يم  ،مخارجاین تا ميزانی كه  ستاب قابلبطور م شتد و  ح وق  معامالبه  انت  شتد نانجام  صتور  درمالکانه با

 معتاميهمربوط به یک مختارج  .شتتتودمنظور می مالکتانهكاهنتدس ح وق  عنوا  به، كردبتوا  از آ  اجتنتاب  ،معتاميته

 شود.می، به عنوا  هزینه شناسایی است شدس متوقفكه  مالکانه ح وق

شتتتار  مرتبط بامعاميه ج مخار .41 ستتتب ،مركبابزار مالی یک انت صتتتي  عواید، به اجزای بدهی و  با متنا تخ

صتتي   صتتورتی  . مخارج معاميهشتتوددادس میمالکانه آ  ابزار تخ شتتترک بطور كهدر  به بيش از یک معاميه  م

شتتدمربوط  ستتام دیگر در بور  با ستتام همزما  با پریر  تعدادی  ضتته تعدادی  اوراق  )برای م ا ، مخارج عر

 یابد.ی و سازگار با معامال  مشابه، به آ  معامال  تخصي  میمبنایی منط  از استقادس با( باادار

ستتوب می مالکانهكاهندس ح وق  عنوا  بهطی دورس كه  معامال مخارج مبيغ  .42 ستتتاندارد  شتتود،مح طبق ا

 د. گردجداگانه افشا می بطور، 1حسابداری 

 باشتدابزاری مربوط به كه  در صتورتیحتی  ،مبيغ دفتری بدهی مالی در تغيير مربوط بهها و زیاناای ستود .43

ستتبت به  ستتتدیگر  ازای ن د یا دارایی مالیدر باقيماندس در دارایياای واحد تجاری منافع كه دربردارندس حق ن  ا

. طبق استتاندارد شتودزیا  شتناستایی می وستود صتور  ، به عنوا  درآمد یا هزینه در )ب( مراجعه شتود(19)به بند 

ستتابداری  ستتود یا زیا  1ح شتتی ، واحد تجاری هرگونه  صتتور   ،هایی راگيری چنين ابزاراندازستجدید از نا در 

  كند.ارائه میدر صور  سود و زیا  جامع  جداگانه طورب ،عميکرد واحد تجاریتوضيح به  آ  مربوط بود 

 نيز مراجعه شود( 53برتا  47بر ی)به بندهامالی  بدهی ودارایی مالی  تااتر

صتور و شتود تااتر  باید مالی تناا زمانی یبدهمالی و  ییدارا .44  یمال توضتعي صتور  درمبيغ خال   به 

 كه واحد تجاری: گرددارائه 

 و ؛شدس داشته باشدحق قانونی برای تااتر مبالغ شناسایی، حاضر حا  در الف.

 .نمایدتسویه  بدهی راهمزما  با ن د كرد  دارایی، یا داشته باشد یا به صور  خال  تسویه كند  قصد .  ب

و  یافتهانت ا ، واحد تجاری نباید دارایی باشدنمیقطع شناخت واجد شرایط انت ا  دارایی مالی كه در رابطه با 

  .آ  را تااتر كند بوط بهمربدهی 

ستتاندارد این .45 صتور  خال  را  ،ا كند كه چنين الزامی میزمانی ارائه دارایياای مالی و بدهياای مالی به 

ستتتویه دو یا چند ابزار از كه را واحد تجاری مورد انتظارآتی  یجریاناای ن د ،اقدامی شتتتی میمالی  ت  ،شتتتودنا

صتتتد  وخال   مبيغ یک واحد تجاری حق دریافت یا پرداخت زمانی كهجداگانه منعکس كند.   كاراین انجام ق

شتد، شتته با شترایط، دارایياای داردمنقرد یا یک بدهی مالی  منقرد تناا یک دارایی مالی در عمل، را دا ستایر  . در 



ارائته  جتدا از یکتدیگر ،منتابع یتا تعاتدا  واحتد تجتاری عنوا  بته آناتاویژگياتای  بته توجته بتامتالی و بتدهياتای متالی 

 شوند. می

ستتاییدارایی مالی  تااتر .46 ستتایی مالی بدهی وشتتدس شتتنا صتتور   مبيغ ارائه و شتتدسشتتنا با قطع  ،خال به 

ستود یا زیا  نمیداردشتناخت دارایی مالی یا بدهی مالی تقاو   ستایی  شتنا شتناخت . تااتر موجب  شتود، اما قطع 

ستایی قيمحرف  موجب، نه تناا ابزار مالی ستت ممکنبيکه  ،شتودمی مالی توضتعي صتور از  قبيی شتدسشتنا  به ا

 .گرددمنجر  زين زیا  یا سود شناسایی

ستتتویه یا  دیگر، طریقیا به  دادقرار به موجبحق قانونی بدهکار،  ،تااتر حق .47 شتتتی از  حرفبرای ت تمام یا بخ

ستتتانکارمبيغ بدهی به  شتتيوسدر م ابل مبيغ طيب از وی  ب شتتدمیهای دیگر به  شتترایط ييربا ستتت . در  معمو ، ممکن ا

اینکه  بر مشتروط كند،تااتر بستتانکار  با مبيغ بدهی به را مبيغ طيب از شتخ  ثال  كه باشتد داشتتهبدهکار حق قانونی 

صتتوص تواف ی ،ستته طرف بين شتتنی حق  وجود در این خ شتتد كه به رو شتتته با  از. نماید تعيين بدهکارتااتر را برای دا

ستتت، قانونی حقیک  ،تااتر حق كه آنجا شتتتيبان شتترایط ا ستتت ممکن حقاین  از كنندسیپ  م رراتیهای حوزسدر  ا

 گرفته شود. نظر در ،نيطرف بينروابط  بر حاكمقوانين  به همين دليل الزم است متقاو  باشد و، مختيف

دارایی مالی و  مرتبط بابر ح وق و تعادا   ،مالی بدهی و مالی دارایی تااتر برای اعما  قابل حق وجود .48

 مؤثراعتباری و ن دینگی  ریستک ازواحد تجاری  پریریآستيبميزا  گرارد و ممکن استت بر بدهی مالی اثر می

شتود. بدو  قصتد اعما  این وجود این حق، به خودی خود، مبنای كافی برای تااتر محستوب نمی بنابراین، .باشتد

ستتویه ایحق  گيرد. زمانی كه تحت تأثير قرار نمی تجاری واحد آتی ین د جریاناای زمانبندی و مبيغ همزما ، ت

خال ، مبالغ  به صتور واحد تجاری قصتد اعما  این حق یا تستویه همزما  را داشتته باشتد، ارائه دارایی و بدهی 

 ترمناستب ایگونهبهرا مزبور  یو همچنين ریستکاای جریاناای ن د انتظار موردآتی  یو زمانبندی جریاناای ن د

این حق قانونی برای  وجود بدو  ،خال  مبنای برطرف یا هر دو طرف برای تستویه  یک قصتد. كندمی منعکس

ستتتت، برای تاتاتر كتافی توجيته ،كتار  تغيير منقرد، متالی بتدهی و متالی دارایی بتا مرتبط تعاتدا  و ح وق زیرا ني

  .كندنمی

صتتد .49 ستتویه  ق  معمو ، تجاری هایرویه تأثير تحت تواندیم ،بدهياا و دارایياابرخی واحد تجاری برای ت

ستتت ممکن كه گيرد قرار شتترایطی ستتایر و مالی بازارهای الزاما  صتتور  خال  یا  ا ستتویه به  ستتویه توانایی ت ت

 لیتبدخال  یا  صتور  بهرا محدود كند. در مواردی كه واحد تجاری حق تااتر دارد، اما قصتد تستویه  همزما 

ستویه با همزما به ن د  دارایی ستيب بر حق این تأثير ندارد، را بدهی ت ستک از تجاری واحد پریریآ  ،اعتباری ری

  شود.افشا می 37حسابداری طبق استاندارد 

ستتتویته .50 ستتتت ممکن متالی ابزار دو همزمتا  ت  متالی بتازاریتک  در پتایتاپتای اتتاق عمييتا  طریق ازبرای م تا   ا

 مبيغیک  با معاد در واقع  شتترایط، نیادر ، صتتور  گيرد. جریاناای ن دی رو در رو مبادلهدر  یا یافتهستتازما 



ستتتخال   ستتک اعتباری یاواحد تجاری در معرض  و ا ستتک ری  ،دیگر شتترایط. در گيردقرار نمی ن دینگی ری

ستتتویه كند  ستتتت واحد تجاری دو ابزار را از طریق دریافت و پرداخت مبالغ جداگانه ت  مبيغكل  و بابتممکن ا

ستتتکدر معرض  ،دارایی ستتتک ن تدینگی قرار گيرد ،بتدهی مبيغ كتل بتابتت ایت اعتبتاری ری . چنين در معرض ری

مالی  داراییتبدیل  ،نتيجه درباشتد.  مالحظه قابلتواند می بود  یموقت صتور  در یحت ،ریستکاز  پریریآستيب

  .واقع شود لحظهیک  در معامال شود كه این تناا هنگامی همزما  تي ی می ،مالی بدهی تسویه وبه ن د 

 :ستا مناسبنا معموالًدر موارد زیر شود و تااتر عموماً احراز نمی ،44بند الزامی طبق  شرایط .51

ابزار ”) شود گرفته بکارویژگياای یک ابزار مالی واحد  همانندسازی بابرای  مختيفابزار مالی  چندین .الف

 ؛(“ساختگی

)برای م ا ، دارایياا  ناشی شود یکسا  اوليه ریسک با مالی هایابزار از، مالی بدهياای و مالی دارایياای .  ب

  ؛باشد متقاو  هادادقرار آ  اایطرف اما ،(مشت ه هایابزار سایر یا آتی پيماناای پرتقویو بدهياای موجود در 

 ؛باشد بدو  حق رجوع مالی بدهياایوثي ه  ،دارایياا سایر یا مالی دارایياای .  پ

مورد استقادس قرار  تعادبرای تسویه  تا شودامانی كنار گراشته  صور  به رتوسط بدهکا مالی دارایياای .   

(؛ یوجوس استاالك توافق)برای م ا ،  باشد رفتهیپر برای تسویه تعاد رادارایياا  آ  ،بستانکار نکهیا بدو  ،گيرد

 ای

 آور خسار یدادهایرو جهنتي در ایجادشدستعادا   بيمه، دادقرار اسا  آمدس بر وجود بهادعای  در نتيجه .  ث

  .جبرا  شود ثال  شخ رود توسط بانتظار كه 

ستتتت ممکن دهتد،می انجتام واحتدبتا یتک طرف  را ابزار متالی معتاميته نیچنتدتجتاری كته  واحتدیتک  .52  بتا ا

ستتتویه خال  ای نامهمواف تتمنع تد نمتاید. چنين  “جامع ستتتازیخال  توافق” م تابل، طرف  تمتامیکجتای برای ت

شتتش تحتهای مالی ابزار صتتور   ،هادادراز قرا یک هریا ناتوانی در ایقای  خاتمه صتتور  در نامهمواف ت پو

ستایر  ااتواف . این گيردمی ستتگی یا  شتک شتی از ور ستا  مالی برای حقاظت در برابر زیا  نا ست ستط مؤ معموالً تو

ستتتقادس قرار میشتتودمی منجر خود تعادا  انجام در دادقرار طرف ناتوانی به كهشتترایطی   توافق گيرد.، مورد ا

شتترایطی قرار ناتوانی در ایقایكند كه تناا پس از ایجاد می یجامع معموالً حق تااتر ستتازیخال  ستتایر  داد یا 

ستتت،منتظرس تجاری يير فعاليتاای كه در روا  عادی شتتو بر  شتتودمی اعما  قابل ا ستتویه د ن د  از کی هر یا ت

كنتد، فراهم نمی جتامع مبنتایی برای تاتاتر ستتتازیختال  توافقگترارد. دارایياتای متالی و بتدهياتای متالی تتأثير می

صتتورتید. شتتواحراز  44بند مندرج در مگر اینکه هر دو معيار  شتتمو   در  كه دارایياای مالی و بدهياای مالی م

شتو ،جامع ستازیخال  توافق ستيببر  توافقد، تأثير این نتااتر ن ستک اعتباری ازواحد تجاری  پریریآ طبق  ،ری

  .شودمی افشا 37حسابداری  استاندارد


