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 رهنمود بکارگیری( پیوست ب
شود  تشریح می 35تا  1این پیوست، بخش جدانشدنی این استاندارد حسابداری است. در این پیوست کاربرد بندهای 

 االجرا است. و همانند سایر بخشهای این استاندارد، الزم

 

 

شتود. اریهتب خی تو     مثالهای این پیوست،  ضعتتیاهای ضیعتو یو تی  متو      در. 1ب

های مثالهای ذکیشده ممکن اس، در الگوهای ضاقتو ضجتود داشتاب خاشتد  امتا در      جنبب

(  ارزیتاخو یمتاو ضاقتیاهتا ض    1398)مصتوب   39زمان خکاررییی استااددارد ساتاخداری   

 شیایط یک الگوی ضاقتو  اص  عیضرت دارد

 
 

 

 

  



 39حسابداری استاندارد 

 صورتهای مالی تلفیقی

 

 

 2  ی هصفح                                                                                                                                       

 

گذار باید ارزیابی  پذیر کنترل دارد یا خیر، سرمایه گذار بر سرمایه تعیین اینکه سرمایهبرای  .2ب

 کند که آیا از تمام موارد زیر برخوردار است یا خیر:

 پذیر؛ تسلط بر سرمایه الف.

پذیر یا برخورداری از حق  پذیری از بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه آسیب ب.
 ازده؛ وبنسبت به آن 

  دادن میزان بازده پذیر برای تحت تأثیر قرار توانایی استفاده از تسلط بر سرمایه پ.
 گذار. سرمایه

 

پذیر کنترل دارد یا خیر، توجهه بهه اوامهی زیهر      گذار بر سرمایه برای تعیین اینکه سرمایه .3ب

 کننده باشد: تواند کمک می

 مراجعه شود(؛ 8تا ب 5پذیر )به بندهای ب سرمایه سازماندهیهدف و  الف.

تا  11خصوص آنها )به بندهای ب درگیری  نحوه تصمیمو فعالیتهای مربوط  .ب
 (؛مراجعه شود 13ب

توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را  اوگذار به  اینکه حقوق سرمایه پ.
 مراجعه شود(؛ 54تا ب 14دهد یا خیر )به بندهای ب می

پذیر قرار  گذار در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه اینکه سرمایه .ت
تا  55یا نسبت به آن بازده از حق برخوردار است یا خیر )به بندهای ب گیرد می
 مراجعه شود(؛ و 57ب

 ریتحت تأث یبرا را ریپذ هیاستفاده از تسلط بر سرما ییتواناگذار  اینکه سرمایه ث.
 مراجعه شود(. 72تا ب 58)به بندهای ب خود دارد یا خیربازده  زانیقرار دادن م

 

دیگر  اشخاصرابطه خود با  تیماه دیبا ،ریپذ هیکنترل بر سرما یابیهنگام ارز ،گذار هیسرما .4ب

 .مراجعه شود( 75تا ب 73ب یقرار دهد )به بندها نظرمدرا 
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 ریپذ هیسرما سازماندهیهدف و 
به منظوور   پذیر را سرمایه یسازماندههدف و  باید ،ریپذ هیکنترل بر سرما یابیارز هنگام گذار هیسرما .5ب

 ییتوانوا کوه   شخصی گیری در خصوص فعالیتهای مربوط، تشخیص فعالیتهای مربوط، نحوه تصمیم
 ،تهوا یفعال نیو بازده حاصل از اکننده  دریافت شخصدارد و را  مربوط یتهایفعال تیهدا فعلی برای
 .  ار دهدی قرمورد بررس

از  ریپوذ  هیکوه سورما   مشخص شوود ممکن است  ر،یپذ هیسرماسازماندهی هدف و  هنگام بررسی .6ب
 بوا سوهام   ی متناسوب که به دارنده حق رأ ریپذ هیسرما یمانند سهام عاد ،مالکانه یابزارها قیطر

 رییو را تغ یریو گ میکوه تصوم   توافق دیگریهرگونه  نبودمورد، در  نی. در اشود یکنترل م دهد یم
برای  یکافبه میزان  یحق رأ اعمال توانایی است که شخصیبر  دیکنترل تأک یابیدر ارز دهد، یم

 در .مراجعه شود( 50تا ب 34ب ی)به بندهارا دارد  ریپذ هیسرما یو مال یاتیعمل سیاستهای نییتع
بور   عوامل،، در نبود سایر دارد اریرا در اخت یحق رأ تیکه اکثر یگذار هیسرما ترین حالت، ساده
 کنترل دارد. ریپذ هیسرما

 یبرخو  یبررس کنترل دارد یا خیر، ریپذ هیبر سرما گذار هیسرما اینکه نییتع یبرا ،تر دهیچیدر موارد پ .7ب
 .ابدیضرورت ، ممکن است 3بند بدیگر مندرج در تمام عوامل  ای

در تشوخیص   کننوده  تعیوین عامل  ،یباشد که حق رأ یا گونه ممکن است به ریپذ هیسرماسازماندهی  .8ب
و  اسوت ط تبمور  یادار فیصرفاً بوا واوا   یکه حق رأ یمانند زمان ؛نباشد پذیر سرمایه کننده کنترل

 هودف و بررسوی   ،مووارد  ایون . در شوود  یم تیهدا یقرارداد توافقهای قیاز طر مربوط یتهایفعال
مقورر شوده اسوت    کوه   ییسوکها یرگذار، باید شامل بررسی  توسط سرمایه ریپذ هیسرماسازماندهی 

اشخاص  دیگربه پذیر  سرمایهمقرر شده است که  ییسکهای، ردر معرض آنها قرار بگیرد ریپذ هیسرما
 سوکها یر نیو ا از یبرخ یا در معرض تمام ذارگ هیسرما نکهیو اپذیر انتقال دهد  سرمایه در ارتباط با

 یها بلکه شامل جنبه نامطلوب، یها نه تنها شامل جنبه سکهایر بررسی یا خیر نیز باشد. گیرد میقرار 
 .شود یم زین مطلوببالقوه 
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 تسلط
باشد که به او توانایی فعلوی  بالفعلی پذیر، باید دارای حق  گذار برای داشتن تسلط بر سرمایه سرمایه .9ب

غیرحمایتی باید  حق ماهوی و حقارزیابی تسلط، فقط برای برای هدایت فعالیتهای مربوط را بدهد. 
 مراجعه شود(. 28تا ب 22مورد توجه قرار گیرد )به بندهای ب

گیری درباره فعالیتهای  گذار تسلط دارد یا خیر، به فعالیتهای مربوط، نحوه تصمیم تعیین اینکه سرمایه .10ب
 بستگی دارد.پذیر،  در ارتباط با سرمایه اشخاص دیگرگذار و  مربوط و حقوق سرمایه

 مربوط و هدایت فعالیتهای مربوط فعالیتهای

 قابول  اثور ای از فعالیتهوای عملیواتی و توأمین موالی،      پذیر، دامنوه  در بسیاری از واحدهای سرمایه .11ب
 عنووان  بوه تووان آنهوا را    نمونه فعالیتهایی که با توجه به شرایط، موی  دارد.آنها   بر بازده  ای مالحظه

 باشد، اما محدود به این موارد نیست: زیر می گرفت شامل موارد نظر درفعالیتهای مربوط 

 فروش و خرید کاال یا خدمات؛ الف.

 زمان نکول آنها(؛ درمدیریت داراییهای مالی در طول عمر آنها )از جمله  ب.

 انتخاب، تحصیل یا واگذاری داراییها؛ پ.

 تحقیق و توسعه محصوالت یا فرایندهای جدید؛ و ت.

 .منابع مالیمالی یا نحوه دستیابی به  منابع تعیین ساختار تأمین ث.

هایی از تصمیمات درباره فعالیتهای مربوط، شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد  نمونه .12ب
 نیست:

 ها؛ و پذیر، از جمله بودجه ای سرمایه اتخاذ تصمیمات عملیاتی و سرمایه الف.

اشتغال یا خاتمه دادن به و ندگان خدمات ده مدیران اصلی یا ارائهو جبران خدمات انتصاب  ب.
 خدمات آنها.

 ی خاص،رویدادوقوع مجموعه خاصی از شرایط یا ایجاد ی قبل و بعد از در برخی موارد، فعالیتها .13ب
هدایت  فعلی برای گذار از توانایی فعالیتهای مربوط باشند. زمانی که دو یا چند سرمایه است ممکن
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گذاران باید  شوند، سرمایه باشند و این فعالیتها در زمانهای مختلف واقع فعالیتهای مربوط برخوردار 
هودایت   گیوری همزموان، از توانوایی    گذار، مطابق با رویه حق تصومیم  تعیین کنند که کدام سرمایه

مراجعه شود(. اگر واقعیتهوا یوا    15بر آن بازده برخوردار است )به بند  اثربیشترین  دارای فعالیتهای
 .کننداین ارزیابی را بررسی  ، مجدداًگذاران باید با گذشت زمان وط تغییر کند، سرمایهشرایط مرب

 مثالهای کاربردی

 1 مثال

کنند.  پذیر تأسیس می گذار، به منظور طراحی و عرضه یک محصول پزشکی، یک واحد سرمایه دو سرمایه
ایون   -پزشکی را به عهوده دارد گذاران، مسئولیت طراحی و کسب مجوز قانونی محصول  یکی از سرمایه

جانبه برای اتخاذ تمام تصمیمات مربوط به طراحی محصول و کسب مجوز  مسئولیت به منزله توانایی یک
گذار دیگر آن را تولید  قانونی است. پس از آنکه محصول پزشکی به تصویب مرجع قانونی رسید، سرمایه

جانبه برای اتخاذ تمام تصمیمات مربوط بوه   ایی یکگذار، توان این سرمایه -و به بازار عرضه خواهد کرد
شامل فعالیتهای طراحی و کسب مجووز قوانونی و    -تولید و بازاریابی محصول را دارد. اگر تمام فعالیتها

هور  کوه  د، ضوروری اسوت   نفعالیتهوای مربووط باشو    -ای تولید و بازاریابی محصول پزشکینیز فعالیته
یوا  را دارد پوذیر   بر بازده سورمایه دارای بیشترین اثر فعالیتهای  هدایت تواناییگذار تعیین کند آیا  سرمایه

گذار باید بررسی کند که کدام یک از فعالیتهای طراحی و کسوب مجووز    خیر. به این ترتیب، هر سرمایه
بوازده  را بور   اثور بیشوترین  قانونی یا فعالیتهای تولید و بازاریابی محصول پزشکی، فعوالیتی اسوت کوه    

گذار، توانایی هدایت فعالیت مزبور را دارد یا خیر. برای تعیین اینکوه   و اینکه آن سرمایه داردیر پذ سرمایه
 دهند: گذاران موارد زیر را مورد توجه قرار می گذار دارای تسلط است، سرمایه کدام سرمایه

 پذیر؛ سرمایه سازماندهیهدف و  الف.

 کنند؛ پذیر و نیز ارزش محصول پزشکی را تعیین می سرمایهعواملی که حاشیه سود، درآمد و ارزش  ب.

)ب( بور بوازده    قسومت گوذار در ارتبواط بوا عوامول منودرج در       گیری هر سرمایه تأثیر اختیار تصمیم پ.

 پذیر؛ و سرمایه

 گذاران از نوسان بازده. پذیری سرمایه آسیب ت.

 دهند: ه قرار میگذاران موارد زیر را نیز مورد توج در این مثال خاص، سرمایه
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 مثالهای کاربردی

مربووط   سوابق با توجه به) و اقدام الزم برای آن عدم اطمینان در خصوص کسب مجوز قانونی ث.

 گذار در طراحی و کسب مجوز قانونی محصول پزشکی(؛ و به موفقیت سرمایه

 کند. گذار محصول پزشکی را کنترل می پس از موفقیت در مرحله طراحی، کدام سرمایه   ج.  

 2مثال 

 یکوی از  شوده توسوط   ینگهودار  یابزار بده از طریقو  جادیا ،(ریپذ هی)سرما یگذار هیسرمایک واحد 
 یشوده توسوط تعوداد    یمالکانوه نگهودار   هوای ( و ابزاریبوده  ابوزار در  گذار هی)سرما انگذار هیسرما
 فوت ایو در انهوا یز نخستین جذب ی. بخش حقوق مالکانه براشده است یمال نیتأم دیگر، گذار هیسرما

درصود   30 کوه  گوذاران  هیاز سرما یکی. شده است سازماندهی ر،یپذ هیسرمااز  ماندهیهرگونه بازده باق
 خریود  یخوود را بورا   منوابع  ،ریپذ هی. سرماباشد ییها نیز میاراد ریمد را در اختیار دارد، مالکانهحقوق 

نکوول  از  یناشو  یاعتبوار  سوک یو در معرض ر دهد یمورد استفاده قرار م یمال یهاییاز دارا ییپرتفو
به ایون دلیول    زیو ن هاییدارا نیا تیماه لی. به دلردیگ یقرار م هاییدارا سوداصل و  احتمالی پرداختهای

 معاملوه  نیو شده است، ا سازماندهی ریپذ هیسرما یانهایزنخستین  جذب یبخش حقوق مالکانه برا که
بوا حوداقل    یگوذار  هیبه عنوان سرما ،گذاری کرده است سرمایه یبده ابزاردر  ی کهگذار هیسرما یبرا

 ،ریپوذ  هی. بازده سرماشود یم محسوب یپرتفو یهاییدارا یاحتمال مربوط به نکول یاعتبار سکیرمیزان 
 ماتیقرار دارد که شامل تصم ریپذ هیسرما یهاییدارا یپرتفو تیریمد ریتحت تأث ای قابل مالحظه طورب

 نکوول  تیریو مود  یپرتفوو  یرهنمودها چارچوب رد هاییدارا یو واگذار لیتحصانتخاب، مربوط به 
 .باشد یم یپرتفو یهاییدارا

که ارزش  یزمان یعنی) برسد یاز ارزش پرتفو مشخصیبه نسبت  نکول،که  یتا زمان تهایفعال نیا تمام
 ،مودیر دارایوی   ، توسوط (به اتمام برسود  ریپذ هیمالکانه سرما قوقکه بخش ح شود یا به گونه یپرتفو

 ابوزار در  گذار هیسرما یدستورالعملها طبقرا  هاییدارا شخص ثالث امینی. پس از آن، شود مدیریت می
محسووب   ریپوذ  هیسرما مربوط تیفعال ،پذیر سرمایه یهاییدارا یپرتفو تیری. مدکند یم تیریمد ی،بده
 ری، مود نرسویده باشود   یرتفوو از ارزش پ یبه نسبت مشخص شده نکول یهاییکه دارا ی. تا زمانشود می
از نسوبت  شوده   نکوول  یهوا ییکوه ارزش دارا  یرا دارد و زمانمربوط  یتهایفعال تیهدا ییتوانا ییدارا

. خواهود داشوت  را  مربوط یتهایفعال تیهدا ییتوانا یبده ابزاردر  گذار هیشود، سرما شتریشده ب تعیین
 نیشتریبدارای ی تهایفعال توانند می ایکه آ ندکنیک باید تعیین هر  ی،در بده گذار هیو سرما ییدارا ریمد
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 مثالهای کاربردی

 زیو ن ریپذ هیسرما سازماندهیهدف و  . برای این منظور،هدایت کنند یا خیررا  ریپذ هیسرما بر بازده اثر
 .گیرد مورد توجه قرار می بازده  نوسان از اشخاصیک از هر  پذیری آسیب

 شود پذیر می گذار بر سرمایه که موجب تسلط سرمایه یحق

باشود  بوالفعلی  پذیر باید دارای حق  گذار برای تسلط بر سرمایه گیرد. سرمایه تسلط از حق نشأت می .14ب
گوذار   که موجب تسلط سورمایه  یهدایت فعالیتهای مربوط را بدهد. حقبرای که به او توانایی فعلی 

 پذیرهای مختلف، متفاوت باشد. سرمایه در موردشود، ممکن است  می

گذار شوند، شوامل   توانند موجب تسلط سرمایه نمونه حقوقی که به تنهایی یا به صورت ترکیبی، می .15ب
 شود: موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمی

اجعه مر 50تا ب 34پذیر )به بندهای ب سرمایه در حق در قالب حق رأی )یا حق رأی بالقوه( الف.
 شود(؛

پذیر که توانایی هدایت فعالیتهای  جایی یا برکناری مدیران اصلی سرمایه حق انتصاب، جابه ب.
 مربوط را دارند؛

 کند؛ یا برکناری واحد تجاری دیگری که فعالیتهای مربوط را هدایت می تعیینحق  پ.

به نفع  امالت،تغییر در مع حق وتویپذیر برای ورود به معامالت یا  حق هدایت سرمایه .ت
 گذار؛ و سرمایه

، توانایی آن گیری مندرج در قرارداد مدیریتی( که به دارنده سایر حقوق )مانند حق تصمیم ث.
 دهد. هدایت فعالیتهای مربوط را می

بوازده  بر ای  قابل مالحظه تأثیر ،پذیر معموالً زمانی که دامنه فعالیتهای عملیاتی و تأمین مالی سرمایه .16ب
در ارتباط با این فعالیتها بطوور مسوتمر    ماهویگیریهای  و زمانی که تصمیم داشته باشدپذیر  سرمایه

یابد، حق رأی یا حقوق مشابه، به تنهایی یا در ترکیب با سایر توافقها، موجوب تسولط    ضرورت می
 شود. گذار می سرمایه
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اشته باشد، مانند زمانی که حق رأی پذیر ند سرمایه  ای بر بازده زمانی که حق رأی تأثیر قابل مالحظه .17ب
کننده نحوه هدایت فعالیتهای مربوط  صرفاً با واایف اداری مرتبط است و توافقهای قراردادی تعیین

گذار باید این توافقهای قراردادی را ارزیابی کند تا مشخص شود کوه آیوا از حوق     باشد، سرمایه می
برای تعیین اینکه از حق کافی گذار  سرمایهخیر.  پذیر برخوردار است یا کافی برای تسلط بر سرمایه

پذیر )به بنودهای   سرمایهسازماندهی پذیر برخوردار است یا خیر، باید هدف و   برای تسلط بر سرمایه
مورد  20تا ب 18را همراه با بندهای ب 54تا ب 51مراجعه شود( و الزامات بندهای ب 8تا ب 5ب

 توجه قرار دهد.

، پذیر کافی اسوت  ای تسلط بر سرمایهگذار بر سرمایه تعیین اینکه حقممکن است در برخی شرایط،  .18ب
گذار باید برای ارزیابی تسلط، شواهدی را مورد مالحظوه قورار    دشوار باشد. در این موارد، سرمایه

جانبه فعالیتهوای مربووط را دارد یوا خیور.      دهد آیا توانایی عملی برای هدایت یک میدهد که نشان 
موورد بررسوی    20و ب 19مندرج در بنودهای ب  های نشانههرگاه مالحظات زیر همراه با حقوق و 

گوذار بورای تسولط بور      سورمایه  دهد حق میقرار گیرد، ممکن است شواهدی فراهم شود که نشان 
 :نیستاما این مالحظات، محدود به موارد زیر پذیر کافی است،  سرمایه

پذیر را که توانایی  تواند مدیران اصلی سرمایه گذار، بدون داشتن حق قراردادی، می سرمایه الف.
 هدایت فعالیتهای مربوط را دارند، منصوب یا تأیید کند.

به معامالت  پذیر را برای ورود تواند سرمایه گذار، بدون داشتن حق قراردادی، می سرمایه ب.
 گذار هدایت کند. هرگونه تغییر در این معامالت، به نفع سرمایه وتویبااهمیت یا 

یا به دست  کننده ادارهتواند بر فرایند نامزدی جهت انتخاب اعضای ارکان  گذار می سرمایه پ.
 داشته باشد. غلبهآوردن نمایندگی از سایر دارندگان حق رأی، 

گذار هستند )برای مثال، مدیرعامل  ، از اشخاص وابسته سرمایهپذیر مدیران اصلی سرمایه ت.
 (.، یک شخص باشدگذار سرمایه مدیره و رئیس هیئت پذیر سرمایه

 .باشندگذار  پذیر، از اشخاص وابسته سرمایه سرمایه کننده ادارهاکثریت اعضای ارکان  ث.

پذیر وجوود دارد کوه حواکی از آن     ایهگذار با سرم هایی از ارتباط خاص سرمایه برخی مواقع، نشانه .19ب
هوا یوا    پذیر دارد. وجود هر یک از نشانه گذار، حقی فراتر از حق منفعل در سرمایه است که سرمایه

ها، لزوماً به این معنا نیست که معیار تسلط، احراز شده است. با وجود ایون،   ترکیب خاصی از نشانه



 39حسابداری استاندارد 

 صورتهای مالی تلفیقی

 

 

 9  ی هصفح                                                                                                                                       

 

گوذار   آن باشد که سورمایه  دهنده نشانممکن است  پذیر، داشتن حقی فراتر از حق منفعل در سرمایه
شوواهدی از وجوود   ممکون اسوت   دارای حقوق مرتبط دیگری است که برای تسلط کافی است یا 

دهود   پذیر فراهم کند. برای مثال، در موارد زیر شواهدی وجود دارد که نشوان موی   تسلط بر سرمایه
ذیر برخووردار اسوت و در ترکیوب بوا سوایر      پ گذار، از حقی فراتر از حق منفعل در سرمایه سرمایه

 تسلط باشد: دهنده تواند نشان حقوق، می

پذیر که توانایی هدایت فعالیتهای مربوط را دارند، جزء کارکنان فعلی  مدیران اصلی سرمایه الف.
 باشند. گذار می سرمایه قبلییا 

 زیر:گذار وابسته است. مانند شرایط  پذیر به سرمایه عملیات سرمایه ب.

گذار  ای از عملیات خود، به سرمایه پذیر برای تأمین مالی بخش قابل مالحظه سرمایه .1
 وابسته است.

 کند. پذیر را تضمین می ای از تعهدات سرمایه گذار بخش قابل مالحظه سرمایه .2

یوا ملزوموات ضوروری، بوه     اولیوه  پذیر برای تأمین خدمات، فناوری، موواد   سرمایه .3
 .گذار وابسته است سرمایه

پوذیر   گذار داراییهایی مانند مجوزها یا عالئم تجاری که برای عملیات سرمایه سرمایه .4
 تحت کنترل دارد. را ضروری است

گذار وابسته است؛ مانند زموانی کوه    پذیر برای تأمین مدیران اصلی به سرمایه سرمایه .5
 هستند.پذیر برخوردار  گذار از دانش تخصصی در عملیات سرمایه کارکنان سرمایه

گذار یا از طرف  پذیر، با مشارکت سرمایه ای از فعالیتهای سرمایه بخش قابل مالحظه پ.
 شود. گذار انجام می سرمایه

پذیر یا برخورداری از حق  گذار از بازده ناشی از ارتباط با سرمایه پذیری سرمایه آسیب ت.
گذار است.  ابه سرمایهبیشتر از حق رأی یا سایر حقوق مشبه مراتب ،  نسبت به آن بازده

  گذار حق دریافت بیش از نیمی از بازده برای مثال، تحت شرایطی ممکن است سرمایه
، اما حق رأی او در قرار گیردپذیر را داشته باشد یا در معرض این بازده  سرمایه
 کمتر از نصف باشد. ،پذیر سرمایه
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از حوق  پذیر قرار گیرد یا  ز ارتباط با سرمایهگذار بیشتر در معرض نوسان بازده ناشی ا هرچه سرمایه .20ب
نسبت به آن بازده برخوردار باشد، برای به دست آوردن حق کافی به منظور داشتن تسولط،  بیشتری 

ای  تواند نشانه می بازده  پذیری زیاد از نوسان از انگیزه بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین، آسیب
گذار از نوسان بازده، به خودی  پذیری سرمایه جود این، میزان آسیبگذار باشد. با و از تسلط سرمایه

 پذیر نیست. گذار بر سرمایه خود، نشانه تسلط سرمایه

، هموراه بوا حقووق    20و ب 19های مندرج در بنودهای ب  و نشانه 18هرگاه عوامل معین در بند ب .21ب
، 18بنود ب  در ، منودرج ای تسولط هو  گذار مورد بررسی قرار گیرد، وزن بیشتر باید به نشانه سرمایه

 اختصاص یابد.

 حق ماهوی

پوذیر )کوه در    گذار، در ارزیابی اینکه تسلط دارد یا خیر، تنها حق ماهوی مرتبط بوا سورمایه   سرمایه .22ب
گیرد. برای آنکه حق، ماهوی باشد، دارنده  است( را در نظر می اشخاص دیگرگذار یا  اختیار سرمایه

 ی اعمال آن حق را داشته باشد.آن باید در عمل، توانای

تعیین ماهوی بودن حق، مستلزم قضاوتی است که تمام واقعیتها و شرایط را در نظر گرفته باشد. عوامول   .23ب
 شود: قابل بررسی برای تعیین ماهوی بودن حق، شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمی

، دارد باز می ده )یا دارندگان( را از اعمال حقکه دارنموانعی )اقتصادی یا غیراقتصادی( آیا  الف.
هایی از چنین موانعی شامل موارد زیر است، اما به این موارد  . نمونهوجود دارد یا خیر

 شود: محدود نمی

 کند. ها و مشوقهای مالی که دارنده را از اعمال حق خود منع )یا منصرف( می جریمه .1

موانع مالی، دارنده را از اعمال حق خود منع )یوا  قیمت اعمال یا تبدیل که با ایجاد  .2
 کند. منصرف( می

برای مثال، شورایطی کوه محودودیت     .کند می غیرمحتملکه اعمال حق را شرایطی  .3
 کند. ایجاد می زمانی شدیدی برای اعمال حق

که به  یمقررات یاپذیر یا قوانین  نبود ساز و کار صریح و معقول در اساسنامه سرمایه .4
 مکان دهد حق خود را اعمال کند.دارنده ا
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 ناتوانی دارنده حق برای کسب اطالعات ضروری به منظور اعمال حق خود.  .5

های عملیاتی که دارنده را از اعمال حوق خوود منوع )یوا منصورف(       موانع یا انگیزه .6
یوا توانمنودی در ارائوه خودمات      کند )برای مثال، نبود مدیران دیگری که تمایل  می

ند یا خدمات را ارائه کنند و سایر مسئولیتهای در اختیوار مودیر   تخصصی داشته باش
 (.نمایندفعلی را تقبل 

شود )برای مثال،  الزامات قانونی یا مقرراتی که مانع اعمال حق توسط دارنده آن می .7
 گذار خارجی از اعمال حق خود منع شده باشد(. زمانی که سرمایه

که حق در اختیار  هنگامییا  شخص،از یک  که اعمال حق، مستلزم موافقت بیش هنگامی ب.
، در صورت اشخاصآن باشد، آیا سازوکاری وجود دارد که برای  شخصبیش از یک 

آورد یا خیر. فراهم را  جمعیصورت آنها به  از حق هتمایل آنها، توانایی عملی برای استفاد
کاری داللت بر این دارد که ممکن است حق، ماهوی نباشد. هر چه فقدان چنین سازو

که باید با اعمال حق موافقت کنند بیشتر باشد، احتمال ماهوی بودن این اشخاصی تعداد 
که اعضای آن مستقل از   یابد. با وجود این، یک هیئت مدیره حق کاهش می

گذاران متعدد برای  رف سرمایهتواند به عنوان سازوکاری از ط گیرندگان هستند، می تصمیم
حق برکناری قابل  بودنماهوی احتمال در اعمال حق آنها باشد. بنابراین،  جمعیاقدام 

اعمال توسط هیئت مدیره مستقل در مقایسه با حق مشابهی که به صورت انفرادی توسط 
 است. بیشتراست، گذاران قابل اعمال  تعداد زیادی از سرمایه

برای مثال،  .شوند یا خیر دارنده حق، از اعمال آن حق منتفع می اشخاصیا شخص  آیا پ.
مراجعه شود( باید قیمت  50تا ب 47پذیر )به بندهای ب دارنده حق رأی بالقوه در سرمایه

بزار مالی دارای ارزش اعمال اعمال یا تبدیل ابزار مالی را مورد توجه قرار دهد. زمانی که ا
گذار و  افزایی بین سرمایه یگر )برای مثال، تحقق همگذار به دالیل د یا سرمایهباشد 
ماهوی  حتمال اینکه شرایط حق رأی،پذیر( از اعمال یا تبدیل ابزار مالی منتفع شود، ا سرمایه

 باشد، بیشتر است.

درباره هدایت فعالیتهوای مربووط،    گیری ماهوی باشد، باید هنگام تصمیمهمچنین، برای اینکه حق،  .24ب
اشد. بطور معمول، برای اینکه حق، ماهوی باشد، باید در زموان حاضور قابول اعموال     قابل اعمال ب
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تووان آن را مواهوی    میگاهی ، نباشدحق در زمان حاضر قابل اعمال حتی اگر باشد. با وجود این، 
 تلقی کرد.

 مثالهای کاربردی

 3مثال 

پذیر، تصمیمات مرتبط با هدایت فعالیتهای مربوط را در مجمع عموومی سواالنه صواحبان     سرمایه
ماه دیگر است. با وجوود ایون،    8عادی بعدی عمومی کند. تاریخ برگزاری مجمع  سهام اتخاذ می

درصود حوق رأی را در اختیوار داشوته      20، حداقل جمعیسهامدارانی که به صورت انفرادی یا 
، مجموع  برای تغییر سیاستهای فعلی مرتبط با فعالیتهوای مربووط   کنند وانند درخواستت باشند، می

 30، این مجمع حداقل تا دیگر رسانی به سهامداران اما به دلیل الزام به اطالع ؛برگزار شود عمومی
 ع عموومی روز قابل برگزاری نیست. سیاستهای مرتبط با فعالیتهای مربوط، تنها در جلسات مجمو 

ییر است. تصمیمات این مجمع شامل تصویب فروش بااهمیت داراییها و همچنوین انجوام   قابل تغ
 گذاریهای بااهمیت یا واگذاری آنها است. سرمایه

 د.گرد جداگانه بررسی می. هر مثال، شود می ت زیر استفاده3الف تا 3اطالعات باال، در مثالهای 

 الف3مثال 

گوذار   پذیر را در اختیار دارد. در این حالت، حق رأی سرمایه سرمایهدر گذار، اکثریت حق رأی  سرمایه
درباره هدایت فعالیتهای مربووط   تواند میگذار در صورت لزوم،  زیرا سرمایه ،شود ماهوی محسوب می

گذار بتواند حق رأی خود را اعمال کند، موانع   کشد تا سرمایه روز طول می 30 کهد. اینگیری کن تصمیم
 شود. گذار برای هدایت فعالیتهای مربوط از زمان تحصیل سهام نمی سرمایه توانایی فعلی

 ب3مثال 

. تاریخ تسویه استپذیر  طرف پیمان آتی برای تحصیل اکثریت سهام سرمایهیک گذار،  یک سرمایه
در ارتبواط بوا    فعلوی قادر به تغییور سیاسوتهای    بالفعلروز دیگر است. سهامداران  25پیمان آتی 
توان برگزار کرد کوه در آن   بعد می روز 30مربوط نیستند، زیرا مجمع عمومی را حداقل فعالیتهای 

است که در واقع، معادل حق  یگذار دارای حق زمان، پیمان آتی تسویه شده است. بنابراین، سرمایه
در صوورت لوزوم    ،گذار دارنوده پیموان آتوی    الف است )یعنی سرمایه3سهامدار اکثریت در مثال 

گذار، حوق مواهوی    گیری کند(. پیمان آتی سرمایه درباره هدایت فعالیتهای مربوط تصمیمتواند  می
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 مثالهای کاربردی

هودایت فعالیتهوای    بورای  گذار توانوایی فعلوی   است که حتی قبل از تسویه پیمان آتی، به سرمایه
 دهد. مربوط را می

 پ3مثال 

 25پذیر دارد کوه پوس از    گذار، اختیار ماهوی برای خرید اکثریت سهام واحد سرمایه یک سرمایه
ب 3گیری در ایون مثوال، هماننود مثوال      . نتیجهاستدارای ارزش اعمال عمیقاً روز قابل اعمال و 

 خواهد بود.

 ت3مثال 

 اینکوه  ، بدوناست پذیر طرف پیمان آتی برای تحصیل اکثریت سهام سرمایهیک گذار،  یک سرمایه
. تاریخ تسویه پیمان آتی، شوش مواه دیگور    داشته باشد پذیر نسبت به سرمایه یهرگونه حق دیگر

هدایت فعالیتهای مربووط را نودارد.    برای گذار توانایی فعلی است. برخالف مثال قبل، این سرمایه
زیورا آنهوا    ر هسوتند؛ برخووردا هدایت فعالیتهای مربوط فعلی برای توانایی از  ،بالفعلسهامداران 

 ، تغییر دهند.تسویه پیمان آتیتوانند سیاستهای فعلی مرتبط با فعالیتهای مربوط را قبل از  می

گوذار را از کنتورل    ، ممکون اسوت یوک سورمایه    اشوخاص  دیگور اعمال توسوط   ماهوی قابل حق .25ب
این نیست کوه  مستلزم  ،حق ماهوی چنینشود، بازدارد.  پذیری که این حق به آن مربوط می سرمایه

که این حق صرفاً حمایتی نباشد )به بندهای  . مادامیداشته باشند گیری ، توانایی تصمیمدارندگان آن
اسوت موانع کنتورل     ممکون اشوخاص   دیگور مراجعه شود(، حق ماهوی در اختیار  28تا ب 26ب

 بورای  توانوایی فعلوی  تنها  ،گذار شود، حتی اگر این حق به دارندگان آن پذیر توسط سرمایه سرمایه
 تصویب یا توقف تصمیمهای مرتبط با فعالیتهای مربوط را بدهد.

 حق حمایتی

گذار بایود   شود یا خیر، سرمایه پذیر می بر سرمایه اوگذار موجب تسلط  در ارزیابی اینکه حق سرمایه .26ب
یورات  ، حق حمایتی است یا خیور. حوق حموایتی بوه تغی    دیگرانبررسی کند که آیا حق او و حق 

گوردد. بوا وجوود     شود یا در شرایط استثنایی اعمال می پذیر مربوط می اساسی در فعالیتهای سرمایه
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 یشوند یا مشروط به وقووع رویودادهای خاصو    این، تمام حقوقی که در شرایط استثنایی اعمال می
 مراجعه شود(. 53و ب 13شوند )به بندهای ب هستند، لزوماً حق حمایتی محسوب نمی

پذیری کوه   آنجا که حق حمایتی برای حمایت از منافع دارندگان آن بدون ایجاد تسلط بر سرمایه از .27ب
حوق حموایتی را در    تنهاگذار که  سازماندهی شده است، یک سرمایه است،حق مزبور به او مربوط 

پوذیر   دیگر بر سورمایه شخص پذیر تسلط داشته باشد یا مانع تسلط  تواند بر سرمایه اختیار دارد، نمی
 مراجعه شود(. 16شود )به بند 

 شود: مثالهایی از حق حمایتی شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمی .28ب

تواند بطور قابل  گیرنده از انجام اقداماتی که می کردن وام دهنده برای محدود حق وام الف.
 دهنده تغییر دهد. وام ضررگیرنده را به  ای ریسک اعتباری وام مالحظه

ای  پذیر برای تصویب مخارج سرمایه دارنده منافع فاقد حق کنترل در سرمایهشخص حق  ب.
بیشتر از مبالغ ضروری در روال عادی فعالیتهای تجاری یا تصویب انتشار ابزارهای مالکانه یا 

 بدهی.

گیرنده در ایفای شرایط  مگیرنده، در صورتی که وا دهنده برای توقیف داراییهای وام حق وام پ.
 بازپرداخت وام قصور کند.

 فرانشیزها

پذیر، امتیازگیرنده است، اغلب به امتیازدهنوده حقوی بورای     نامه فرانشیزی که در آن سرمایه موافقت .29ب
هوای فرانشویز، برخوی     ناموه  کند. معموالً موافقوت  اعطا می ،فرانشیزمربوط به  حمایت از نام تجاری

 کنند. گیری در ارتباط با عملیات امتیازگیرنده را به امتیازدهنده اعطا می حقوق تصمیم

غیر از امتیازدهنده را برای اتخاذ تصومیماتی   اشخاصیبطور معمول، حق امتیازدهندگان، توانایی  .30ب
کنود. حوق امتیازدهنوده در     ه امتیازگیرنوده دارد، محودود نموی   ای بر بوازد  که تأثیر قابل مالحظه

قابول   توأثیر دارای نامه فرانشیز، لزوماً به امتیازدهنده توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای  موافقت
 دهد. مالحظه بر بازده امتیازگیرنده را نمی
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و  حظوه بور بوازده امتیازگیرنوده    دارای تأثیر قابل مالتمایز بین توانایی فعلی برای اتخاذ تصمیمات  .31ب
اشوخاص  د، ضرورت دارد. اگور  نکن توانایی اتخاذ تصمیماتی که از نام تجاری فرانشیز حمایت می

هدایت فعالیتهای مربوط امتیازگیرنوده  برای فعلی باشند که به آنها توانایی فعلی بال دارای حقدیگر، 
 را بدهد، امتیازدهنده تسلطی بر امتیازگیرنده ندارد.

 طبقخود  اداره فعالیتهای تجاریبرای  جانبه نامه فرانشیز، امتیازگیرنده تصمیمی یک با انعقاد موافقت .32ب
 خود، اتخاذ کرده است. به حساباما نامه فرانشیز،  موافقترایط ش

توانود   کنترل بر تصمیمات بنیادی از قبیل شکل حقوقی امتیازگیرنده و ساختار تأمین موالی آن، موی   .33ب
ای بور بوازده    غیر از امتیازدهنده تعیین شود و ممکن اسوت توأثیر قابول مالحظوه    اشخاصی  توسط

تور باشود و    شده توسط امتیازدهنده پوایین  امتیازگیرنده داشته باشد. هرچه سطح حمایت مالی تأمین
ه اینکو  امتیازدهنده کمتر در معرض نوسان بازده ناشی از ارتباط با امتیازگیرنده قرار گیورد، احتموال  

 حمایتی باشد، بیشتر است. امتیازدهنده تنها دارای حق

  یرأ حق

یوا حقووق    گذار، اغلب از توانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط از طریوق حوق رأی   سرمایه .34ب
حوق رأی هودایت شوود،     بوا داشوتن  پوذیر،   مشابه برخوردار است. اگر فعالیتهای مربووط سورمایه  

 دهد. ( را مورد توجه قرار می50بتا  35بگذار الزامات این بخش )بندهای  سرمایه

  اکثریت حق رأیبا داشتن تسلط 

پذیر را در اختیار داشته باشود، در شورایط زیور     سرمایه در گذار بیش از نصف حق رأی اگر سرمایه .35ب
 شود: 37ببند یا  36بدارای تسلط است، مگر آنکه مشمول بند 

 شود، یا رأی هدایت   دارنده اکثریت حق  فعالیتهای مربوط، از طریق رأی الف.

دارنده  کنند، از طریق رأی  که فعالیتهای مربوط را هدایت می کننده ادارهبیشتر اعضای ارکان  ب.
 رأی منصوب شوند.  اکثریت حق
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  تسلطداشتن  بدون یرأ حق تیاکثر

پذیر تسلط داشته  بر سرمایه ،پذیر سرمایهدر بیش از نصف حق رأی  با گذار سرمایهاینکه یک برای  .36ب
، مواهوی باشود و بایود بورای     25بتوا   22بگذار بایود طبوق بنودهای     سرمایه  ، حق رأیباشد

کوه اغلوب از طریوق تعیوین      هدایت فعالیتهای مربوط ایجاد کندگذار توانایی فعلی برای  سرمایه
بورای هودایت   بالفعول  شود. اگر واحد تجاری دیگری حوق   سیاستهای عملیاتی و مالی انجام می

گوذار بور    گوذار نباشود، سورمایه    فعالیتهای مربوط داشته باشد و آن واحد تجاری، نماینده سرمایه
 پذیر تسلط ندارد. سرمایه

پوذیر تسولط نودارد، حتوی اگور       گذار بور سورمایه   مایهگذار ماهوی نباشد، سر اگر حق رأی سرمایه .37ب
پذیر را در اختیار داشته باشد. برای مثوال، اگور فعالیتهوای     سرمایهدر گذار اکثریت حق رأی  سرمایه

 گوذار  گذار هدایت شود، سورمایه  کننده، مدیر تصفیه یا مقررات مربوط از طریق دولت، دادگاه، اداره
 پذیر تسلط داشته باشد. تواند بر سرمایه ، نمیپذیر مایهسردر بیش از نصف حق رأی  دارنده

  یرأ حق تیاکثر داشتن بدون تسلط

توانود   پذیر را در اختیار داشته باشد، موی  سرمایه در گذار حتی اگر کمتر از اکثریت حق رأی سرمایه .38ب
ثریت نداشتن اکرغم علیگذار ممکن است از طریق موارد زیر،  دارای تسلط باشد. برای مثال، سرمایه

 پذیر، دارای تسلط باشد: سرمایه حق رأی در

 مراجعه شود(؛ 39بگذار و سایر دارندگان حق رأی )به بند  توافق قراردادی بین سرمایه الف.

 مراجعه شود(؛ 40بحقوق ناشی از سایر توافقهای قراردادی )به بند  ب.

 (؛مراجعه شود 45بتا  41بگذار )به بندهای  حق رأی سرمایه پ.

 مراجعه شود(؛ یا 50بتا  47ببالقوه )به بندهای   حق رأی ت.

 ترکیبی از قسمتهای )الف( تا )ت(. ث.

 یرأ حق دارندگان ریسا با یقرارداد توافق

گوذار، حوق    تواند بورای سورمایه   گذار و سایر دارندگان حق رأی می توافق قراردادی بین سرمایه .39ب
گوذار بودون آن توافوق     تسلط فراهم کند، حتی اگر سرمایهاعمال حق رأی کافی را برای داشتن 
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قراردادی، از حق رأی کافی برای داشتن تسلط برخوردار نباشد. با وجود این، توافوق قوراردادی   
گذار قادر است سایر دارندگان حق رأی را به اندازه کافی هدایت کند  دهد که سرمایه اطمینان می

 گیری کند. ند درباره فعالیتهای مربوط تصمیمای رأی دهند که او بتوا گونه تا به

 یقرارداد یتوافقها ریسا از یناش وقحق

 یبورا  یتوانوایی فعلو   گذار هیبرای سرما تواند یم ،یبا حق رأ بیدر ترک ،یریگ میحقوق تصم ریسا .40ب
 بوا  بیترک در قراردادی توافق در شده تعیین حق مثال، یبرا. کند ایجاد را مربوط یتهایفعال تیهدا
 یتهایفعال ریسا ای یدیتول یندهایفرا تیهدا یبرا یفعل ییتوانا گذار هیسرما یبرا تواند یم ،یرأ حق
فراهم کند. با  را دارد ریپذ هیسرما بازده بر یا مالحظه قابل اثر که ریپذ هیسرما یمال نیو تأم یاتیعمل

 نی)مانند روابوط بو   گذار هیبه سرما ریپذ هیسرما یاقتصاد یحقوق، وابستگ ریدر نبود سا ن،یوجود ا
 .شود ینم ریپذ هیبر سرما گذار هی( منجر به تسلط سرمایاصل یکاال با مشتر کننده نیتأم

 گذار هیسرما یرأ حق

 یعملو  ییتوانوا  جانبه کی بطور ر،یپذ هیسرما در یرأ حق تیاکثر نداشتن رغمیعل گذار، هیکه سرما یزمان .41ب
 .برخوردار است ریپذ هیبر سرما تسلط یبرا یکاف حقاز ، را داشته باشدمربوط  یتهایفعال تیهدا یبرا

گوذار تموام    گذار برای داشتن تسلط کافی است یا خیر، سرمایه برای ارزیابی اینکه حق رأی سرمایه .42ب
 گیرد: واقعیتها و شرایط، شامل موارد زیر را در نظر می

و پراکندگی حق رأی سایر دارندگان حق میزان گذار در مقایسه با  حق رأی سرمایه میزان الف.
 توجه به اینکه: رأی، با

 از حوق  گذار هیسرما یبرخوردار احتمال باشد، داشته یشتریب یرأ حق گذار هیسرما هرچه .1
 شود؛ یم شتریب بدهد، را مربوط یتهایفعال تیهدا یبرا یفعل ییتوانا اوکه به  یفعلبال

گذار حق رأی بیشتری در مقایسه با سایر دارندگان حق رأی داشته باشد،  هرچه سرمایه .2
هودایت   بورای  توانایی فعلیاو فعلی که به بالحق از گذار  سرمایهبرخورداری احتمال 

 شود؛ فعالیتهای مربوط را بدهد، بیشتر می
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با الزم است  ،گیری رأیگذار در  که برای شکست دادن سرمایهاشخاصی هر چه تعداد  .3
که از حق بالفعلی گذار  سرمایهبرخورداری یکدیگر همکاری کنند بیشتر باشد، احتمال 

 شود؛ دهد، بیشتر میبتوانایی فعلی برای هدایت فعالیتهای مربوط را او به 

تا  47ب ی)به بندهادیگر  اشخاص ای یدارندگان حق رأ ریسا گذار، هیبالقوه سرما یرأ حق .ب
 راجعه شود(؛م 50ب

 مراجعه شود(؛ و 40ب)به بند  یقرارداد یاز سایر توافقها یناش وقحق .پ

 تیهدا یبرا یفعل ییتوانا گذار، هیسرما دهد نشان که یگرید طیشرا ای تیواقع هرگونه .ت
 در یریگ یرأ یالگوها شامل ندارد، یا دارد ماتیتصم اتخاذ زمان در را مربوط یتهایفعال

 .م در گذشتهسها صاحبان یعموم مجامع

گذار بطوور   شود و سرمایه از طریق رأی اکثریت تعیین می ،که هدایت فعالیتهای مربوط هنگامی .43ب
ای از  یافتوه  ای حق رأی بیشتری نسبت به سایر دارندگان حق رأی یا گروه سازمان قابل مالحظه

نها پوس از بررسوی عوامول    ، تهستندو سایر سهامداران بسیار پراکنده  دارددارندگان حق رأی 
پوذیر مشوخص    گذار بر سورمایه  ممکن است تسلط سرمایه )پ(، تا)الف( 42بمندرج در بند 

 شود.

 یکاربرد یمثالها

 4 مثال

در  ،یحوق رأ  موابقی . کند یم لیرا تحص ریپذ هیسرما در یدرصد از حق رأ 48 گذار، هیسرما کی
 اریو را در اخت یدرصود حوق رأ   1از  شیاز آنهوا، بو   کدام چیاست که ه یهزاران سهامدار اریاخت

ندارنود.   جمعی ماتیاتخاذ تصم ای دیگرانبا  یزنیکدام از سهامداران، توافقی برای را چیندارند. ه
 دیو با سوهامداران  ریسوا  یانودازه نسوب   با توجه بهکه  یینسبت حق رأ یابیهنگام ارز گذار هیسرما
 نیداشتن کنترل کافی است. در ا یبرا یدرصد حق رأ 48که  رسد یم جهینت نیبه ا ،شود لیتحص

سوایر سوهامداران،    یمالکیوت نسوب   زانیو و م گوذار  هیمالکیت مطلوق سورما   زانیم یمورد، بر مبنا
بدون نیواز   را گیرد که به میزان کافی حق رأی غالب برای احراز معیار تسلط گذار نتیجه می سرمایه

 سلط در اختیار دارد.ت های به در نظر گرفتن سایر نشانه

 5 مثال
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 یکاربرد یمثالها

 در یرأ حوق  از درصود  5 کودام  هور  گور، ید گذار هیسرما دوازده ودرصد  40الف،  گذار هیسرما
نامه سهامداران، به سهامدار الوف حوق انتصواب،     دارند. بر مبنای موافقت اریرا در اخت ریپذ هیسرما

مربوط را به عهده دارند،  یتهایفعال تیهدا تیکه مسئول یرانیمد یایحقوق و مزا نییبرکناری و تع
 نیو سهامداران الزم است. در ا یآرا تینامه مزبور، دو سوم اکثر موافقت رییتغ ی. براشود یاعطا م

 یمالکیوت نسوب   زانیو و م اومالکیت مطلق  زانیکه م رسد یم جهینت نیالف به ا گذار هیمورد، سرما
اعموال تسولط    یبورا  یاز حق کواف  الف گذار هیسرما نکهیا نییتع یبرا ییسهامداران، به تنها ریسا

که حوق   دهد یم صیالف تشخ گذار هیسرما ن،ی. با وجود اکند ینم تیکفا ر،یخ ایبرخوردار است 
دربواره   یریو گ جوه ینت یبورا  ران،یمد یایحقوق و مزا نییو تع یانتصاب، برکنار یاو برا یقرارداد

 را حوق  نیا است ممکنالف  گذار هیسرمااست. این موضوع که  یکاف ریپذ وجود تسلط بر سرمایه
 تیریمد برکناری ای انتصاب انتخاب، یبرا خود حق الف گذار هیسرما نکهیا احتمال ای نکند اعمال

 ر،یو خ ایو  اسوت  برخووردار  تسلط از الف گذار هیسرما نکهیا یابیارز زمان در دینبا کند، اعمال را
 .گیرد قرار توجه مورد

ممکن است به روشونی   )پ( تا)الف( 42بدر سایر شرایط، با در نظر گرفتن عوامل مندرج در بند  .44ب
 گذار دارای تسلط نیست. مشخص شود که سرمایه

 یکاربرد یمثالها

 6 مثال

پوذیر   سرمایهدر درصد از حق رأی  26گذار دیگر هر کدام  دو سرمایه درصد و 45گذار الف،  سرمایه
حق رأی، در اختیار سه سهامدار دیگر است که هر کدام یک درصد حوق  مابقی را در اختیار دارند. 

حوق   میوزان گیری تأثیر بگذارد. در ایون موورد،    رأی دارند. توافق دیگری وجود ندارد که بر تصمیم
بوه ایون نتیجوه کوه     آن در مقایسه با سایر سهامداران، برای رسویدن  میزان گذار الف و  رأی سرمایه

گوذار دیگور    گذار الف تسلط ندارد، کافی است. در این شرایط، تنهوا همکواری دو سورمایه    سرمایه
 گذار الف شود. پذیر توسط سرمایه تواند مانع هدایت فعالیتهای مربوط سرمایه می

نکند. چنانچوه   تیکفا ییبه تنها ممکن است )پ(، تا)الف( 42بعوامل مندرج در بند  ن،یوجود ا با .45ب
 طیواقعیتها و شورا  دیپس از بررسی عوامل مزبور، درباره تسلط خود ابهام داشته باشد، با گذار هیسرما
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 یعمووم  مجوامع در  یریو گ یرأ یالگوو  یسهامداران بور مبنوا   ریسا نکهیرا بررسی کند، مانند ا گرید
عوامل مندرج در بند  یابیبررسی شامل ارز نی. اریخ ایاند  منفعل بوده عمالً ،در گذشته سهام احبانص
کمتر باشود و   گذار هیسرما یاست. هرچه حق رأ 20بو  19ب یمندرج در بندها های نشانهو  18ب

 یبورا  باشد، نیاز مورد یریگ یرأ در گذار هیسرمادادن  شکست یبرا کمتری اشخاص یهرچه همکار
 ،گور ید طیشورا  و واقعیتهوا  به ر،یخ ای است یکاف تسلط اعمال یبرا گذار هیسرما حقوق نکهیا یابیارز

هموراه بوا حقووق     20بتوا   18ب یمندرج در بندها طیکه واقعیتها و شرا ی. زمانشود یم اتکا شتریب
در مقایسوه بوا    ،18ببه شواهد تسلط منودرج در بنود    دیبا رد،یگ یمورد مالحظه قرار م گذار هیسرما
 .شود داده یشتریب اهمیت ،20بو  19ب یتسلط مندرج در بندها های نشانه

 یکاربرد یمثالها

 7 مثال

 ریپذ هیدر سرما یحق رأاز درصد  5هر کدام  گر،یسهامدار د ازدهیدرصد و  45 گذار، هیسرما کی
 ادیگور یو  رایزنی بوا سوهامداران    یبرا یاز سهامداران توافق قرارداد کی  چیهرا در اختیار دارند. 

 یحق رأ زانیو م گذار هیمطلق سرما یحق رأ زانیمورد، م نیندارند. در ا جمعی ماتیاتخاذ تصم
از حوق   ریپوذ  هیتسلط بر سورما  یبرا گذار هیسرما نکهیا نییدر تع یی، به تنهادیگر سهامداران ینسب
کوه ممکون اسوت     یگور ید طی. واقعیتها و شورا کند ینم تیکفا ر،یخ ایبرخورار است  یکاف یرأ

 .ردیمورد بررسی قرار گ دیفراهم کند، با ارگذ هیعدم تسلط سرما ایشواهدی از تسلط 

 8 مثال

پوذیر را   درصد از حق رأی در سورمایه  5درصد و سه سهامدار دیگر، هر کدام  35گذار،  یک سرمایه
کدام به تنهایی بیش  در اختیار دارند. مابقی حق رأی، در اختیار تعداد زیادی سهامدار است که هیچ 

اختیار ندارند. هیچ یک از سوهامداران، تووافقی بورای رایزنوی بوا      از یک درصد از حق رأی را در 
پوذیر،   سهامداران دیگر و اتخاذ تصمیمات جمعی ندارند. تصمیمات درباره فعالیتهای مربوط سرمایه

در مجموع   -مستلزم تصویب اکثریت آرای اخذشده در مجمع عمومی صاحبان سهام مربووط اسوت  
انود. در   گیری شورکت کورده   پذیر، در رأی ق رأی در سرمایهدرصد از ح 75عمومی اخیر، دارندگان 

این مورد، مشارکت فعال سایر سوهامداران در مجموع عموومی اخیور، حواکی از ایون اسوت کوه         
نظر از اینکه به دلیل تعداد کافی آرای موافق سهامداران دیگر، فعالیتهای مربووط   صرف گذار، سرمایه

 جانبه فعالیتهای مربوط را ندارد. ی هدایت یکتوانایی عملی برا را هدایت کرده باشد،
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پذیر بوه   گذار بر سرمایه تسلط سرمایه )ت(، تا)الف( 42بچنانچه با توجه به عوامل مندرج در بند  .46ب
 پذیر کنترل ندارد. گذار بر سرمایه روشنی مشخص نباشد، سرمایه

 بالقوه یرأ حق

 دیگور  اشخاصهنگام ارزیابی کنترل، حق رأی بالقوه خود و همچنین حق رأی بالقوه گذار،  سرمایه .47ب
یا خیر. حوق رأی بوالقوه، حوق بوه      دارددهد تا مشخص شود که آیا تسلط  را مورد توجه قرار می

قابل تبدیل یا اختیارهوای   مالی پذیر، مانند حق ناشی از ابزارهای دست آوردن حق رأی در سرمایه
، تنها در صورتی که حق، مواهوی  ای رأی بالقوهحق  چنیناست.  ،شامل پیمانهای آتی معامله سهام،

 مراجعه شود(. 25ب تا 22بگیرد )به بندهای  باشد، مورد توجه قرار می

ابوزار موالی و نیوز هودف و      سواختار بالقوه، بایود هودف و     بررسی حق رأی گذار، هنگام سرمایه .48ب
پذیر دارد را مورد توجوه قورار دهود. ایون بررسوی، شوامل        سایر روابطی که با سرمایه سازماندهی

گذار بوا   موافقت سرمایهآشکار ها و دالیل  ارزیابی شرایط مختلف ابزار مالی و نیز انتظارات، انگیزه
 .استاین شرایط 

پذیر را نیز در اختیوار   مایهگیری مرتبط با فعالیتهای سر گذار حق رأی یا سایر حقوق تصمیم اگر سرمایه .49ب
کند که آیا این حقوق، در ترکیب با حق رأی بوالقوه، منجور بوه     گذار ارزیابی می داشته باشد، سرمایه

 شود یا خیر. پذیر می گذار بر سرمایه تسلط سرمایه

یی فعلی گذار توانا تواند به سرمایه حق رأی بالقوه ماهوی، به تنهایی یا در ترکیب با سایر حقوق، می .50ب
گوذار   محتمل است کوه سورمایه  برای هدایت فعالیتهای مربوط را بدهد. برای مثال، این مورد زمانی 

مواهوی ناشوی از    ، از حق23پذیر را در اختیار دارد و طبق بند ب سرمایه در درصد از حق رأی40
 درصد حق رأی بیشتر نیز برخوردار است.20اختیار تحصیل 

 مثالهای کاربردی

 9 مثال

 یدرصود از حوق رأ   30ب،  گذار هیسرماو  ریپذ هیسرمادر  یدرصد از حق رأ 70الف،  گذار هیسرما
 اریو اخت. در اختیوار دارد الوف را   گذار هیسرما یاز حق رأ یمین لیتحص اریاخت زیو ن ریپذ هیسرما در

ایون   رود ی)و انتظار مو  اعمال است ارزش فاقد قاًیعمبه قیمت ثابتی که  ندهیدو سال آ یط لیتحص



 39حسابداری استاندارد 

 صورتهای مالی تلفیقی

 

 

 22  ی هصفح                                                                                                                                       

 

 مثالهای کاربردی

خوود را   یالف حق رأ گذار هی. سرما، قابل اعمال استوضعیت، طی دو سال آتی ادامه داشته باشد(
موورد،   نیو . در اکنود  یمو  تیرا هودا  ریپذ هیمربوط سرما یتهایاعمال کرده است و بطور فعال، فعال

 یبورا  یفعلو  ییوانوا از ت رسد یبه نظر م رایکند، ز تسلط را احراز می اریالف احتماالً مع گذار هیسرما
قابول   اریو حاضور از اخت  زموان ب در  گذار هیمربوط برخوردار است. اگرچه سرما یتهایفعال تیهدا

در  یحوق رأ  تیو بیشتر برخوردار است )که در صورت اعموال، اکثر  یحق رأ لیتحص یاعمال برا
 نیو ا کوه  است یا گونه به سهام همعامل یارهایاختمرتبط با  طیشرارا خواهد داشت(، اما  ریپذ هیسرما
 .شوند نمی محسوب یماهو ارها،یاخت

 10 مثال

 اریرا در اخت ریپذ هیسرما در یسوم از حق رأ کی کدام هر گر،ید گذار هیسرما دو و الف گذار هیسرما
الف،  گذار هیالف دارد. سرما گذار هیبا سرما یارتباط تنگاتنگ ر،یپذ هیسرما یتجار تیدارند. فعال

دارد  اریپذیر را در اخت قابل تبدیل به سهام عادی سرمایه یبده یمالکانه، ابزارها یافزون بر ابزارها
عمیقاً فاقد ارزش  آن اعمال قیمت اما) است اعمالکه فاقد ارزش  یثابت قیمت بهکه در هر زمانی 

 یرأ حق از درصد 60 الف گذار هیسرما ،یبده لیتبد صورت در. است تبدیل، قابل (اعمال نیست
 از الف گذار هیسرما شود، لیتبد یعاد سهام به یبده ابزار اگر. داشت خواهد را ریپذ هیسرما در
 با همراه را ریپذ هیسرما در یرأ حق الف گذار هیسرما که آنجا از. شد خواهد منتفع حاصل افزایی هم

 را مربوط یتهایفعال تیهدا یبرا یفعل ییتوانا او به که دارد اریاخت در یماهو بالقوه یرأ حق
 .دارد تسلط ریپذ هیسرما بر الف گذار هیسرما دهد، یم

ای بهر   قابل مالحظهه  اثرتسلط در زمانی که حق رأی یا حقوق مشابه، 

 پذیر ندارد بازده سرمایه

گوذار   مراجعه شود(، سورمایه  8تا ب 5پذیر )به بندهای ب سرمایه سازماندهیبرای ارزیابی هدف و  .51ب
پذیر را به عنوان بخشی از  و تصمیمات اتخاذشده در زمان تأسیس سرمایهپذیر  با سرمایهباید ارتباط 

پذیر بررسی کند و ارزیابی نماید که آیا شرایط معامله و ویژگیهای ارتبواط، بوه    سرمایه زماندهیسا
سوازماندهی   در نقوش داشوتن  دهد یوا خیور.    پذیر می افی برای تسلط بر سرمایهک گذار حق سرمایه
در  نقوش داشوتن  گذار کافی نیست. با وجود ایون،   به تنهایی برای اعمال کنترل سرمایه ،پذیر سرمایه
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را داشته است که برای تسلط او  یگذار فرصت کسب حق که سرمایه نشان دهدتواند  می سازماندهی
 پذیر کافی است. بر سرمایه

خرید، حوق فوروش و حوق انحوالل     د توافقهای قراردادی مانند حق گذار بای افزون بر این، سرمایه .52ب
پذیر را مورد توجه قورار دهود. در صوورتی کوه ایون       شده در زمان تأسیس واحد سرمایه مشخص

از  پذیر دارد، ایون فعالیتهوا   سرمایه باشد که ارتباط تنگاتنگی با توافقهای قراردادی شامل فعالیتهایی
شود، اگر چوه ممکون اسوت     پذیر محسوب می نظر ماهیت، بخش جدانشدنی فعالیتهای کلی سرمایه

پوذیر،   پذیر واقع شود. بنابراین، در زمان تعیین تسولط بور سورمایه    حقوقی سرمایه محدودهخارج از 
یح یا ضمنی مندرج در توافقهای قراردادی که ارتباط تنگاتنگی گیری صر تصمیم حقضروری است 

 پذیر دارد، به عنوان فعالیتهای مربوط مورد بررسی قرار گیرد. با سرمایه

دهد که شرایط خاصی به وجود آیود یوا    فعالیتهای مربوط تنها زمانی رخ می ان،پذیر در برخی سرمایه .53ب
ای باشود کوه هودایت     گونوه  پذیر ممکن اسوت بوه   رمایهس سازماندهیواقع شود.  یخاصرویدادهایی 

از قبل تعیین شده باشد، مگر اینکه آن شرایط خاص ایجاد شود یا رویودادها   ی آن و بازده آنفعالیتها
پذیر در هنگام وقوع آن شورایط و   فعالیتهای سرمایه گیری درباره تصمیمواقع گردد. در این مورد، تنها 

و بنوابراین فعالیتهوای مربووط     داشته باشدپذیر  سرمایه  بازده ای بر ل مالحظهقاب اثرتواند  رویدادها می
گذاری کوه   شرایط و رویدادها برای سرمایه آنشود. برای داشتن تسلط، لزومی ندارد که   محسوب می

گیری، مشروط به ایجاد  توانایی اتخاذ چنین تصمیماتی را دارد واقع شود. این موضوع که حق تصمیم
 شود که این حق، حمایتی باشد. ا وقوع یک رویداد است، به خودی خود موجب نمیشرایط ی

 مثالهای کاربردی

 11مثال 

هوا و ارائوه    پذیر که در اساسنامه مشخص شده اسوت، خریود دریوافتنی    تنها فعالیت تجاری سرمایه
گذاران است. ارائه خدمات روزانه، شامل وصول و انتقال پرداختهای اصل  خدمات روزانه به سرمایه

و گوذار   ای که بوین سورمایه   واگذاری جداگانه توافقدر تاریخ سررسید آنها است. بر اساس  سودو 
را   پذیر بطور خودکار دریافتنی پذیر منعقد شده است، در صورت نکول یک دریافتنی، سرمایه سرمایه

شده اسوت؛   های نکول کند. تنها فعالیت مربوط، مدیریت دریافتنی گذاران واگذار می یکی از سرمایه به
ر بگوذارد. مودیریت   پوذی  ای بور بوازده سورمایه    قابل مالحظه اثرتواند  زیرا تنها فعالیتی است که می

قابول  دارای اثر زیرا مستلزم اتخاذ تصمیمات اساسی  ،فعالیت مربوط نیست ،ها قبل از نکول دریافتنی
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از نکول، از قبل، تعیوین شوده اسوت و تنهوا      قبلفعالیتهای  -باشد نمی ،پذیر مالحظه بر بازده سرمایه
گذاران است. بنوابراین، هنگوام    ایهآن به سرم  محدود به وصول جریانهای نقدی در سررسید و انتقال

، تنهوا حوق   دارنود پوذیر   بر بازده سورمایه  ای قابل مالحظه اثرپذیر که  ارزیابی فعالیتهای کلی سرمایه
 شده باید مورد توجه قرار گیرد. گذار در مدیریت داراییهای نکول سرمایه

تنها زمانی در مورد فعالیتهوای   گذار، دهد که سرمایه پذیر اطمینان می سرمایه سازماندهیدر این مثال، 
واگذاری، توافق باشد. شرایط  یضرورگیری دارد که  ر تصمیماختیا ،بازده بر قابل مالحظهدارای اثر 

واگذاری هموراه بوا   توافق شرایط  پذیر است. بنابراین، بخش جدانشدنی معامله کلی و ایجاد سرمایه
پوذیر تسولط دارد،    گذار بر سورمایه  شود که سرمایه گیری می پذیر، منجر به این نتیجه اساسنامه سرمایه
هوا را در اختیوار داشوته باشود و      گذار تنها در صورت نکوول، مالکیوت دریوافتنی    حتی اگر سرمایه

 کند. ریت پذیر، مدی حقوقی سرمایه محدودهشده را خارج از  های نکول دریافتنی

 12مثال 

پوذیر،   سورمایه  سوازماندهی پذیر هستند. هنگوام بررسوی هودف و     ها، تنها دارایی سرمایه دریافتنی
شده است. طرفی که توانایی  های نکول شود که تنها فعالیت مربوط، مدیریت دریافتنی مشخص می

خوود را نکوول کورده    گیرندگان، بدهی  نظر از اینکه وام ها را دارد، صرف مدیریت نکول دریافتنی
 پذیر تسلط دارد. باشند یا خیر، بر سرمایه

مطوابق   پوذیر  باشد که اطمینان دهود سورمایه  ممکن است تعهد صریح یا ضمنی داشته گذار  سرمایه .54ب
گذار را بیشتر در معرض نوسان بازده  کند. این تعهد ممکن است سرمایه خود فعالیت می سازماندهی

داشوتن تسولط شوود.     بورای گذار برای کسب حق کافی  قرار دهد و موجب افزایش انگیزه سرمایه
توانود   کنود، موی   خود فعالیت می سازماندهیپذیر طبق  بنابراین، تعهد برای اطمینان از اینکه سرمایه

 شوخص گذار و مانع تسلط  گذار باشد، اما به خودی خود، موجب تسلط سرمایه تسلط سرمایهنشانه 
 شود. دیگر نمی
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پهذیر یها    پهذیری از بهازده متریهر ناشهی از ارتبهاط بها سهرمایه        آسیب

 بازده حق نسبت به آنبرخورداری از 

کند که آیا  گذار تعیین می رمایهپذیر کنترل دارد یا خیر، س گذار بر سرمایه هنگام ارزیابی اینکه سرمایه .55ب
از حوق  یا نسوبت بوه آن بوازده     گیرد میپذیر قرار  در معرض بازده متغیر ناشی از ارتباط با سرمایه

   .برخوردار است یا خیر

پوذیر وجوود    متغیر، بازدهی است که ثابت نباشد و امکان تغییر آن در نتیجه عملکرد سورمایه   بازده .56ب
 17تواند فقط مثبت، فقط منفی یا هم مثبت و هم منفوی باشود )بوه بنود      تغیر میم  داشته باشد. بازده

پذیر متغیر است یا خیر، و این بازده،  کند که آیا بازده سرمایه گذار ارزیابی می مراجعه شود(. سرمایه
نظر از شکل حقوقی بازده، تا چه اندازه متغیور اسوت. بورای مثوال،      بر مبنای ماهیت توافق و صرف

، ثابوت  سوود داشته باشد. پرداختهای  ثابت سودبا پرداختهای  مشارکتیتواند اوراق  گذار می یهسرما
شود زیرا در معرض ریسک عودم بازپرداخوت قورار     از منظر این استاندارد بازده متغیر محسوب می

دهد. میوزان نوسوان    قرار میمشارکت گذار را در معرض ریسک اعتباری ناشر اوراق  دارد و سرمایه
بسوتگی دارد. همچنوین،   مشوارکت  ازده )یعنی نحوه تغییور بوازده(، بوه ریسوک اعتبواری اوراق      ب

شوود، زیورا    پذیر، بازده متغیر محسوب می الزحمه ثابت عملکرد بابت مدیریت داراییهای سرمایه حق
دهود. میوزان نوسوان     پذیر قرار می سرمایه عدم ایفای تعهد توسطگذار را در معرض ریسک  سرمایه

 الزحمه بستگی دارد. پذیر در ایجاد درآمد کافی برای پرداخت حق بازده، به توانایی سرمایه

 هایی از بازده، شامل موارد زیر است: نمونه .57ب

حاصل از  سودپذیر )برای مثال،  شده توسط سرمایه سود تقسیمی، سایر منافع اقتصادی توزیع الف.
گذار در  گذاری سرمایه پذیر( و تغییر در ارزش سرمایه توسط سرمایه منتشرشدهوراق بدهی ا

 پذیر مزبور. سرمایه

ها و  الزحمه پذیر، حق حقوق و مزایا بابت ارائه خدمات مرتبط با داراییها یا بدهیهای سرمایه ب.
ده در داراییها و بدهیهای باقیمانمنافع پذیری از زیان ناشی از پشتیبانی اعتباری یا نقدی،  آسیب
به نقدینگی آتی که  پذیر، مزایای مالیاتی و دسترسی پذیر هنگام انحالل سرمایه سرمایه
 آورد. دست می پذیر به  گذار در اثر ارتباط با سرمایه سرمایه
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گذار ممکن است  بازدهی که سایر ذینفعان به آن دسترسی ندارند. برای مثال، سرمایه پ.
پذیر مورد استفاده قرار دهد، مانند ترکیب  را در ترکیب با داراییهای سرمایهداراییهای خود 

ها، تأمین محصوالت کمیاب،  جویی در مقیاس، کاهش هزینه واایف عملیاتی به منظور صرفه
دسترسی به دانش اختصاصی یا محدود کردن برخی عملیات یا داراییها با هدف افزایش 

 ر.گذا ارزش سایر داراییهای سرمایه

 ارتباط بین تسلط و بازده

 شده تسلط تفویض

پذیر را  بر سرمایهخود گیرنده(، وجود کنترل  گیری )تصمیم گذار دارای حق تصمیم زمانی که سرمایه .58ب
گذار باید تعیین کند کوه   است یا نماینده. همچنین سرمایه اصیلکند، باید تعیین کند که  ارزیابی می

گوذار عمول    گیری است، به عنوان نماینوده سورمایه   ای حق تصمیمآیا واحد تجاری دیگری که دار
)ها(( و اصویل دیگور )  اشخاصیا  شخصاست که عمدتاً از سوی  شخصیکند یا خیر. نماینده،  می

پوذیر کنتورل    گیری، بر سورمایه  کند و بنابراین، در زمان اعمال اختیار تصمیم برای منافع آنها کار می
ممکون اسوت    اصویل مراجعه شود(. به این ترتیب، برخی مواقع تسولط   20و  19ندارد )به بندهای 

توان فقط به این دلیول   گیرنده را نمی ، حفظ و اعمال شود. تصمیماصیلتوسط نماینده، اما از جانب 
 توانند از تصمیمات او منتفع شوند، نماینده محسوب کرد. دیگر می اشخاصکه 

خواص یوا تموام فعالیتهوای مربووط، اختیوار        یتگذار ممکن است در خصووص موضووعا   سرمایه .59ب
بور   خوود  گذار هنگام ارزیوابی وجوود کنتورل    را به نماینده تفویض کند. سرمایه خود گیری تصمیم
گوذار   شده به نماینده خود، همانند زمانی کوه سورمایه   گیری تفویض پذیر، باید با حق تصمیم سرمایه

وجود داشته باشد، هور   اصیلیطی که بیش از یک کند، برخورد نماید. در شرا بطور مستقیم عمل می
، ارزیابی کنند که آیا بور  54تا ب 5باید با در نظر گرفتن الزامات بندهای ب اشخاص اصیلیک از 
نماینوده   ،گیرنوده  برای تعیین اینکوه تصومیم   72تا ب 60پذیر تسلط دارند یا خیر. بندهای ب سرمایه

 کند. ، رهنمود ارائه میاصیلاست یا 

پوذیر تحوت    گیرنده برای تعیین اینکه نماینده است یا خیر، باید رابطه کلی بین خوود، سورمایه   تصمیم .60ب
 پذیر، به ویژه تمام عوامل زیر را مورد توجه قرار دهد: با سرمایهدر ارتباط  اشخاصدیگر مدیریت و 
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 (؛63تا ب 62پذیر )بندهای ب گیری خود درباره سرمایه دامنه اختیار تصمیم الف.

 (؛67تا ب 64)بندهای بدیگر  اشخاصحق  .ب

)های( حقوق و مزایا، نسبت به دریافت آن حق دارد )بندهای توافقحقوق و مزایایی که طبق  پ.
 و  (؛70تا ب 68ب

پذیر دارد  از سایر منافعی که در سرمایه گیرنده از نوسان بازده ناشی پذیری تصمیم آسیب ت.
 (.72و ب 71)بندهای ب

واقعیتها و شرایط خاص، برای هر یک از عوامل مورد اشاره، باید اهمیت متفاوتی در نظور  بر مبنای 
 گرفته شود.

 60گیرنده نماینده است یا خیر، مستلزم ارزیابی تمام عوامول منودرج در بنود ب    تعیین اینکه تصمیم .61ب
رکنواری( و  گیرنده را داشته باشد )حق ب ، حق ماهوی برکناری تصمیمشخصاست، مگر اینکه یک 

 مراجعه شود(. 65گیرنده را برکنار کند )به بند ب بتواند بدون دلیل، تصمیم

 گیری دامنه اختیار تصمیم

 شود: گیرنده، با در نظر گرفتن موارد زیر ارزیابی می گیری تصمیم دامنه اختیار تصمیم .62ب

 شده باشد؛ وگیری، مجاز و طبق قانون تصریح  تصمیم توافقهایفعالیتهایی که طبق  الف.

 گیری درباره فعالیتهای مزبور دارد. گیرنده هنگام تصمیم اختیاری که تصمیم ب.

در  ریپوذ  هیکه مقرر شده است سرما ییسکهایرپذیر،  سرمایه سازماندهیگیرنده باید هدف و  تصمیم .63ب
اشخاص در ارتبواط بوا    دیگربه  ریپذ هیکه مقرر شده است سرما ییسکهایر رد،یمعرض آنها قرار بگ

پذیر را مورد توجه قورار   سرمایه در سازماندهیگیرنده  تصمیم نقشو میزان  انتقال دهد ،ریپذ هیسرما
پذیر داشوته باشود    سرمایهدر سازماندهی ای  قابل مالحظه نقشگیرنده  تصمیم اینکهدهد. برای مثال، 

گیرنده، فرصت و انگیوزه   که تصمیمد نشان دهگیری(، ممکن است  )شامل تعیین دامنه اختیار تصمیم
 شود. را دارد که موجب توانایی او برای هدایت فعالیتهای مربوط می یحق کسب
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 دیگر اشخاصحقوق 

گیرنده برای هودایت فعالیتهوای مربووط     ممکن است بر توانایی تصمیمدیگر،  اشخاصماهوی  حق .64ب
کوه  نشوان دهود   مؤثر باشد. حق برکنواری مواهوی یوا سوایر حقووق ممکون اسوت         ،پذیر سرمایه
 گیرنده، نماینده است. تصمیم

گیرنوده را برکنوار    ، حق برکناری ماهوی داشته باشد و بتواند بدون دلیل تصومیم شخصهرگاه یک  .65ب
ده است. اگور  گیرنده، نماین کند، این مورد به تنهایی کافی است تا این نتیجه حاصل شود که تصمیم

 اشخاص دیگربدون توافق با  اشخاصیک از  ، دارای چنین حقی باشند )و هیچ شخصبیش از یک 
گیرنوده اساسواً از    (، این حق، به تنهایی برای تعیین اینکه تصومیم گیرنده را برکنار کند نتواند تصمیم

بر این، بوا بیشوتر شودن    کند. افزون  کند یا خیر، کفایت نمی طرف دیگران و برای منافع آنها کار می
گیرنوده و نیوز    الزم برای همکاری با یکدیگر جهت اعمال حوق برکنواری تصومیم    اشخاصتعداد 

بایود  گیرنده )یعنی حقوق و مزایا و سایر منافع(،  افزایش مبلغ و نوسان سایر منافع اقتصادی تصمیم
 اهمیت کمتری برای این عامل در نظر گرفت.

کوه موجوب   دیگور   اشوخاص گیرنده نماینده است یا خیر، حق ماهوی  صمیمهنگام ارزیابی اینکه ت .66ب
ای مشابه با حق برکناری، مورد توجه قورار   شود، باید به شیوه گیرنده می محدود شدن اختیار تصمیم

تعوداد کموی از    تصویبای که برای اقدامات خود ملزم به دریافت  گیرنده گیرد. برای مثال، تصمیم
والً نماینده است )برای راهنمایی بیشتر درباره ماهیت حق و ماهوی بوودن  دیگر است، معم اشخاص

 مراجعه شود(. 25تا ب 22آن، به بندهای ب

، باید شامل ارزیابی حق قابل اعمال توسط هیئت مدیره )یا سایر ارکوان  دیگر اشخاصبررسی حق  .67ب
 )ب( مراجعه شود(.23به بند بگیری باشد ) پذیر و آثار آن بر اختیار تصمیم کننده( سرمایه اداره

 حقوق و مزایا

گیرنده در مقایسه بوا بوازده موورد انتظوار حاصول از       حقوق و مزایای تصمیم  هرچه مبلغ و نوسان .68ب
 باشد بیشتر است. اصیلگیرنده،  پذیر بیشتر باشد، احتمال اینکه تصمیم فعالیتهای سرمایه

 د:کن نیز بررسی را است یا نماینده، باید وجود شرایط زیر اصیلبرای تعیین اینکه گیرنده  تصمیم .69ب

 .متناسب است گیرنده با خدمات وی حقوق و مزایای تصمیماینکه  الف.
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حقوق و مزایا تنها شامل شرایط یا مبالغی است که در توافقهای خدمات مشابه و  اینکه توافق ب.
 شرایط متعارف، مرسوم است. شده در سطح مهارتهای مذاکره

)الوف( و )ب( وجوود   69تواند نماینده باشد، مگر اینکه شرایط مندرج در بند ب گیرنده نمی تصمیم .70ب
 ، نماینوده گیرنوده  تصمیم گیری درباره اینکه یی برای نتیجهاحراز این شرایط، به تنها ،داشته باشد. اما

 است، کافی نیست.

 دیگر نوسان بازده ناشی از منافعپذیری از  آسیب

گوذاری در   پذیر داشوته باشود )بورای مثوال، سورمایه      گیرنده منافع دیگری در سرمایه هرگاه تصمیم .71ب
گیرنده بورای ارزیوابی اینکوه     پذیر(، تصمیم پذیر یا ارائه تضمین در ارتباط با عملکرد سرمایه سرمایه

گیرد  قرار می نماینده است یا خیر باید بررسی کند که آیا در معرض نوسان بازده ناشی از این منافع
 باشد. اصیل ، ممکن استگیرنده که تصمیم دهد نشان میپذیر  در سرمایهدیگر یا خیر. داشتن منافع 

، بایود  پوذیر  در سرمایه دیگر شی از منافعبازده نا  نوسان پذیری از آسیبگیرنده برای ارزیابی  تصمیم .72ب
 موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:

، بیشتر باشد، احتمال دیگر منافع اقتصادی، شامل حقوق و مزایا و منافع هرچه مبلغ و نوسان الف.
 باشد، بیشتر است. اصیلگیرنده  اینکه تصمیم

 گذاران پذیری سرمایه گیرنده از نوسان بازده در مقایسه با آسیب تصمیم پذیری اینکه آسیب ب.
موضوع، اقدامات  از نوسان بازده متفاوت است یا خیر، و اگر چنین است، آیا این دیگر

دهد یا خیر. برای مثال، این مورد ممکن است زمانی  گیرنده را تحت تأثیر قرار می تصمیم
پذیر برخوردار باشد  در سرمایه  با اولویت پایین منافعگیرنده از  وجود داشته باشد که تصمیم

 پذیر ارائه کند. را به سرمایه تضمینهای اعتبارییا سایر اشکال 

پذیر را نسبت به کل نوسوانهای بوازده    پذیری خود از نوسان بازده سرمایه باید آسیب گیرنده تصمیم
پذیر ارزیابی کند. این ارزیابی اساساً بر مبنوای بوازده موورد انتظوار حاصول از فعالیتهوای        سرمایه
گیرنوده از نوسوان بوازده     پوذیری تصومیم   اما نباید حداکثر میزان آسیب ،شود پذیر انجام می سرمایه

 گیرنده، نادیده گرفت. تصمیم دیگر پذیر را به واسطه منافع مایهسر
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 مثالهای کاربردی

 13مثال 

شوود   آن به صورت عام معامله میواحدهای صندوق را که یک ای )مدیر صندوق(،  گیرنده تصمیم

 قووانین و مقوررات اسوت،   که ناشی از الزامات  امیدنامهدر  شده عریفتبه دقت معیارهای  طبقو 

گوذاری در   سورمایه ای ربو کند. این صندوق  تأسیس، عرضه و مدیریت می باشد، تحت نظارت می

گذاران عرضه شده است.  پرتفوی متنوعی از اوراق بهادار مالکانه شرکتهای سهامی عام، به سرمایه

گوذاری در داراییهوا اختیوار دارد. مودیر      ، مدیر صندوق برای سورمایه شده تعریفطبق معیارهای 

الزحمه خدمات خوود را   است و حق گذاری کرده سرمایهدرصد در صندوق 10 به میزان، صندوق

الزحموه   کند. این حق داراییهای صندوق دریافت میارزش درصد خالص  1مبنای بازار، معادل  بر

بویش  در صورتی که  ،. مدیر صندوق، در برابر زیانهای صندوقاستشده  متناسب با خدمات ارائه

و  نیستباشد، تعهدی ندارد. صندوق ملزم به ایجاد هیئت مدیره مستقل او گذاری  سرمایهمیزان از 

گیوری مودیر    ماهوی که اختیار تصمیم از حقگذاران  ای نیز ایجاد نکرده است. سرمایه هیئت مدیره

بوا رعایوت   را واحودهای خوود   توانند  دهد، برخوردار نیستند، اما می صندوق را تحت تأثیر قرار 

 شده توسط صندوق بازخرید کنند. مشخص یتهایمحدود

و الزاموات قوانونی انجوام    امیدناموه  شوده در   با وجود اینکه عملیات صندوق طبق معیارهای تعیوین 

گیری است که به او توانایی فعلی برای هودایت فعالیتهوای    شود، مدیر صندوق دارای حق تصمیم می

گیری مودیر   بر اختیار تصمیم اثرگذار  حق ماهویگذاران از  یعنی سرمایه -دهد مربوط صندوق را می

مبتنی بر بازار متناسوب بوا     الزحمه حق ،صندوق، برخوردار نیستند. مدیر صندوق بابت خدمات خود

. حقووق و  اسوت در صندوق  گذاری دارای درصدی سرمایهکند و نیز  شده دریافت می خدمات ارائه

از فعالیتهای صوندوق قورار    عرض نوسان بازده ناشیگذاری مدیر صندوق، او را در م مزایا و سرمایه

 است. اصیلقابل مالحظه نیست که نشان دهد مدیر صندوق، دهد، اما آنقدر  می

گیری طبق  پذیری مدیر صندوق از نوسان بازده صندوق همراه با اختیار تصمیم در این مثال، آسیب

است. بنابراین مدیر صندوق نتیجه  که مدیر صندوق، نماینده دهد نشان می، کنندهمعیارهای محدود

 گیرد که بر صندوق کنترل ندارد. می
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 14مثال 

گذاران، صندوقی را  گذاری برای تعدادی از سرمایه ای به منظور ایجاد فرصت سرمایه گیرنده تصمیم

ناموه اداره   گیرنده )مدیر صوندوق( بایود طبوق موافقوت     کند. تصمیم تأسیس، عرضه و مدیریت می

. شود گذاران ایجاد ای اتخاذ کند که بیشترین منافع برای تمام سرمایه گونه صندوق، تصمیمات را به

مودیر صوندوق در ازای    گیری دارد. ای برای تصمیم با وجود این، مدیر صندوق اختیارات گسترده

درصود داراییهوای تحوت مودیریت خوود و در      1الزحمه مبتنی بر بازار معادل  ق، حارائه خدمات

کنود.   درصد مجموع سود صندوق را دریافت موی 20دستیابی به سطح مشخصی از سود، صورت 

 شده است. تناسب با خدمات ارائهالزحمه م حق

گوذاران   ای اتخاذ شود که بیشترین منافع برای تموام سورمایه   گونه با وجود اینکه تصمیمات باید به

گیری در خصوص هدایت فعالیتهوای   ای برای تصمیم ، مدیر صندوق اختیارات گستردهگرددتأمین 

الزحمه مبتنی بر عملکرد پراخت  الزحمه ثابت و نیز حق مربوط صندوق دارد. به مدیر صندوق حق

شده است. افزون بر این، حقوق و مزایا، منافع مدیر صندوق را  شود که متناسب با خدمات ارائه می

کند، بدون اینکوه مودیر را در    گذاران برای افزایش ارزش صندوق همسو می با منافع سایر سرمایه

از چنوان   پذیری در این وضعیت، آسیب ناشی از فعالیتهای صندوق قرار دهد.  معرض نوسان بازده

  .است اصیلدهد مدیر صندوق،  شان که نبرخوردار نیست  اهمیتی

پ زیر، تشریح شده اسوت.  14الف تا 14شده و نحوه تجزیه و تحلیل باال، در مثالهای  الگوی ارائه

 گیرد. هر مثال به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می

 الف14مثال 

باشود کوه منوافع او را بوا منوافع       گذاری در صندوق نیز موی  درصد سرمایه2مدیر صندوق، مالک 

کنود. مودیر صوندوق در قبوال زیانهوای صوندوق کوه بویش از          همسو موی دیگر گذاران  سرمایه

تواننود بوا رأی    گذاران، تنها به دلیل نقض قرارداد موی  ، تعهد ندارد. سرمایهباشدگذاری او  سرمایه

 کنند. اکثریت مدیر صندوق را برکنار

، او را بیشتر در معرض نوسان بوازده ناشوی از فعالیتهوای    درصد(2) گذاری مدیر صندوق سرمایه

نیست کوه نشوان دهود      پذیری از نوسان بازده آنقدر قابل مالحظه دهد، اما آسیب صندوق قرار می
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برای برکناری مدیر صندوق، به عنووان حوق    دیگر گذاران است. حق سرمایه اصیلمدیر صندوق، 

شود، زیرا این حق تنها در صورت نقض قرارداد، قابل اعمال اسوت. در   حمایتی در نظر گرفته می

گیوری دارد و در معورض    ای برای تصمیم این مثال، با وجود اینکه مدیر صندوق اختیارات گسترده

بوازده  پذیری از نوسان  ، آسیبگرفته استقرار  خود ناشی از منافع و حقوق و مزایای  بازده  نوسان

ترتیوب، مودیر    دهد مدیر صوندوق، نماینوده اسوت. بوه ایون      ای است که نشان می گونه صندوق به

 کند که بر صندوق کنترل ندارد. گیری می نتیجه

 ب14مثال 

گذاری در صندوق دارد، اما در برابر زیانهای صندوق،  مدیر صندوق سهم نسبی بیشتری از سرمایه

توانند تنها به دلیل نقوض قورارداد،    گذاران می مذکور ندارد. سرمایهگذاری  تعهدی فراتر از سرمایه

 با رأی اکثریت مدیر صندوق را برکنار کنند.

برای برکناری مدیر صندوق، به عنوان حق حمایتی در نظور  دیگر گذاران  در این مثال، حق سرمایه

کوه بوه مودیر صوندوق     زیرا تنها با نقض قرارداد قابل اعمال است. بوا وجوود این   ،شود گرفته می

شوود،   شده پرداخت موی  الزحمه مبتنی بر عملکرد متناسب با خدمات ارائه الزحمه ثابت و حق حق

تواند مدیر را در معرض نوسان بازده  گذاری مدیر صندوق با حقوق و مزایای او می ترکیب سرمایه

دهد مدیر صندوق  حاصل از فعالیتهای صندوق قرار دهد که آنقدر قابل مالحظه است که نشان می

منافع اقتصادی مدیر صندوق )با در نظر گرفتن مجموع حقوق و   است. هرچه میزان و نوسان اصیل

مزایا و سایر منافع( بیشتر باشد، مدیر صندوق در تجزیه و تحلیل خود، بر منافع اقتصوادی مزبوور   

 است.اصیل تأکید بیشتری خواهد داشت و به احتمال زیاد مدیر صندوق، 

بوه   گوذاری  مثال، با توجه به حقوق و مزایا و سایر عوامل، مدیر صندوق ممکن است سرمایه برای

کند، کافی بداند. با وجوود   گیری درباره اینکه صندوق را کنترل می درصد را برای نتیجه 20 میزان

 کنتورل  )یعنی زمانی که حقوق و مزایا و سایر عوامول متفواوت باشوند(،   متفاوت شرایط در این، 

 ایجاد شود.گذاری،  متفاوتی از سرمایهح وسط درن است ممک

 پ14مثال 

گذاری در صندوق است، اما در قبال زیانهای صوندوق در   درصد سرمایه 20مالک  ،مدیر صندوق
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ای دارد کوه تموام    مدیره گذاری او باشد، تعهدی ندارد. صندوق، هیئت صورتی که بیشتر از سرمایه

شووند.   گوذاران دیگور منصووب موی     هستند و توسط سرمایه اعضای آن، مستقل از مدیر صندوق

مدیره تصمیم بگیرد قورارداد مودیر    کند. اگر هیئت مدیره، مدیر صندوق را ساالنه منصوب می هیئت

شده توسط مدیر صندوق، توسط سایر مودیران آن صونعت    صندوق را تمدید نکند، خدمات ارائه

 قابل ارائه است.

مبتنی بر عملکرد که متناسب با خودمات    الزحمه حقنیز الزحمه ثابت و  اگرچه مدیر صندوق، حق

بوا حقووق و   درصد(  20)گذاری مدیر صندوق  کند، ترکیب سرمایه شده است را دریافت می ارائه

ه دهد که آنقدر قابل مالحظ ناشی از فعالیتهای صندوق قرار می  مزایا، او را در معرض نوسان بازده

گذاران برای برکناری مدیر  است. با وجود این، سرمایه اصیلدهد مدیر صندوق،  است که نشان می

گوذاران   مدیره، سازوکاری برای کسب اطمینان از اینکه سرمایه هیئت -دارندحق ماهوی وق، صند

 کند.   توانند مدیر صندوق را برکنار کنند فراهم می در صورت تمایل می

ندوق در تجزیه و تحلیل خود، بر حق ماهوی برکناری تأکیود بیشوتری دارد.   در این مثال، مدیر ص

گیوری دارد و از طریوق حقووق و     ای برای تصمیم بنابراین، اگرچه مدیر صندوق اختیارات گسترده

گیورد، اموا حوق مواهوی      گذاری خود، در معرض نوسان بازده صندوق قورار موی   مزایا و سرمایه

گیرد کوه   دهد که مدیر صندوق نماینده است. بنابراین، مدیر نتیجه می نشان می دیگر گذاران سرمایه

 بر صندوق کنترل ندارد.

 15مثال 

ایجاد شده است ، پذیر، برای خرید پرتفوی اوراق بهادار با نرخ ثابت و با پشتوانه دارایی یک سرمایه

شود. ابزارهوای مالکانوه،    تأمین مالی می و ابزارهای بدهی با نرخ ثابت، که از طریق ابزارهای مالکانه

پوذیر را   در مقابل زیان هستند و بوازده باقیمانوده سورمایه   دارندگان ابزارهای بدهی نخستین محافظ 

 بوا گوذاری در پرتفوویی از اوراق بهوادار     به عنووان سورمایه  که گذاری  این سرمایه کنند. دریافت می

اوراق بهادار  پرتفوی مرتبط با نکول احتمالی ناشر است و در معرض ریسک اعتباری یپشتوانه دارای

گذاران بالقوه  به سرمایه ،مرتبط با مدیریت پرتفوی قرار دارد سودبا پشتوانه دارایی و نیز ریسک نرخ 

درصود ارزش داراییهوای   10موان تأسویس، ابزارهوای مالکانوه،     شود. در ز در ابزار بدهی عرضه می
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گذاری بر مبنوای   مدیر دارایی( از طریق اتخاذ تصمیمات سرمایهگیرنده ) شده است. تصمیم خریداری

کند. مدیر دارایوی   پذیر، پرتفوی فعالی از داراییها را مدیریت می در امیدنامه سرمایه شده تعیینعوامل 

درصد داراییهای تحوت مودیریت(، و در   1الزحمه ثابتی بر مبنای بازار )یعنی  برای این خدمات، حق

درصود  10مبنای عملکرد )یعنوی   ای بر الزحمه پذیر از سطحی معین، حق رمایهصورت فزونی سود س

از درصود   35شده است. مدیر دارایوی   ها متناسب با خدمات ارائه الزحمه کند. حق سود( دریافت می

حقووق مالکانوه و تموام ابزارهوای      باقیمانده درصد65پذیر را در اختیار دارد.  مایهحقوق مالکانه سر

گذاران ثالث پراکنده و غیروابسوته اسوت. مودیر دارایوی بوا       به تعداد زیادی از سرمایهبدهی، متعلق 

 ، بدون دلیل، قابل برکناری است.دیگر گذاران تصمیم اکثریت سرمایه

شوده   مبتنی بر عملکرد که متناسب با خدمات ارائوه   الزحمه حقالزحمه ثابت و نیز  مدیر دارایی، حق

را  دارایوی منافع مدیر به منظور افزایش ارزش صندوق، قوق و مزایا، کند. این ح دریافت میاست را 

حقووق   از درصد35در اختیار داشتن  کند. مدیر دارایی به دلیل گذاران همسو می با منافع سایر سرمایه

مالکانه و به دلیل حقوق و مزایای خود، در معرض نوسان بازده ناشی از فعالیتهوای صوندوق قورار    

 .گیرد می

پوذیر، مودیر دارایوی از     انجام عملیات در چارچوب عوامل مندرج در امیدناموه سورمایه   با وجود

پوذیر   سورمایه   بوازده بر قابل مالحظه دارای اثر گذاری  توانایی فعلی برای اتخاذ تصمیمات سرمایه

گذاران پراکنده است،  حق برکناری، در اختیار تعداد زیادی از سرمایه از آنجا که -برخوردار است

شود. در این مثال، مدیر دارایی بر این  در تجزیه و تحلیلها اهمیت کمتری به حق برکناری داده می

ای اسوت کوه نسوبت بوه      مالکانوه بازده صندوق که ناشی از منافع موضوع که در معرض نوسان 

درصود  35کند. در اختیار داشتن  گیرد، تأکید بیشتری می بعدی قرار می ابزارهای بدهی در اولویت

پذیر، در اولویت بعدی قرار  در برابر زیان و حق نسبت به بازده سرمایه ،حقوق مالکانه، مدیر رااز 

اسوت. بنوابراین، مودیر     اصیلدهد مدیر دارایی،  دهد که دارای چنان اهمیتی است که نشان می می

 پذیر کنترل دارد. گیرد که بر سرمایه دارایی نتیجه می
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 دیگر اشخاصارتباط با 

 ، و اینکوه آنهوا از  دیگور اشوخاص  گذار باید ماهیت ارتباط خود با  در زمان ارزیابی کنترل، سرمایه .73ب

“ نماینودگان بالفعول  ”کنند یا خیر را مورد توجه قرار دهد )یعنوی آنهوا    گذار عمل می جانب سرمایه
کننود یوا خیور، مسوتلزم      به عنوان نمایندگان بالفعل عمول موی  دیگر اشخاص که هستند(. تعیین این

بوا یکودیگر و   اشوخاص  که نه تنها ماهیت ارتبواط، بلکوه چگوونگی تعامول ایون       قضاوتی است
 گیرد. گذار را در نظر می سرمایه

در صورتی نماینوده بالفعول اسوت کوه      شخصچنین ارتباطی مستلزم توافق قراردادی نیست. یک  .74ب
کنند، توانایی هدایت فعالیتهوای آن   گذار را هدایت می که فعالیتهای سرمایهاشخاصی گذار یا  سرمایه
گوذار در زموان    گذار را داشته باشند. در ایون شورایط، سورمایه    سرمایه از طرفبرای اقدام  شخص

پوذیری   گیری نماینده بالفعول خوود و آسویب    پذیر، باید حق تصمیم کنترل بر سرمایهوجود ارزیابی 
حق نسبت به آن بازده از طریق آن نماینده بالفعول  برخورداری از غیرمستقیم خود از بازده متغیر یا 

حق نسوبت  برخورداری از پذیری خود از بازده متغیر یا  گیری خود و آسیب را همراه با حق تصمیم
 به آن بازده، مورد توجه قرار دهد.

نماینودگان  به عنووان  است که به دلیل ماهیت ارتباط، ممکن است اشخاصی رد زیر، مثالهایی از موا .75ب
 گذار محسوب شوند: بالفعل سرمایه

 گذار؛ اشخاص وابسته سرمایه الف.

کرده گذار دریافت  از سرمایه ،یا وام کمکپذیر را به عنوان  در سرمایهخود که منافع شخصی  ب.
 ؛است

 را پذیر گذار، منافع خود در سرمایه قبلی سرمایه تصویبرده است بدون که توافق کشخصی  پ.
دیگر، از شخص گذار و  نفروشد، انتقال ندهد یا محدود نکند )به استثنای شرایطی که سرمایه

مورد توافق قرار  اشخاص مستقلبرخوردار باشند و این حق، با تمایل تصویب قبلی حق 
 گرفته باشد(؛

 تواند عملیات خود را تأمین مالی کند؛ گذار، نمی یت مالی سرمایهکه بدون حماشخصی  ت.
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گذار مشترک  سرمایه کننده ارکان ادارهآن، با  کننده ارکان ادارهپذیری که اکثریت  سرمایه ث.
 است؛ و

دهنده  گذار دارد، مانند ارتباط بین ارائه که ارتباط تجاری تنگاتنگی با سرمایهشخصی  ج.
 ی از مشتریان عمده آن.ای و یک خدمات حرفه

 مشخصکنترل داراییهای 

واحود تجواری فرضوی    یک به عنوان  را پذیر گذار باید بررسی کند که آیا بخشی از سرمایه سرمایه .76ب
واحد تجاری فرضی جداگانه  آن بر گذار د یا خیر، و اگر چنین است آیا سرمایهکن جداگانه تلقی می

 کنترل دارد یا خیر.

پوذیر را بوه عنووان واحود      بخشی از سرمایهگذار  ، سرمایهشودتنها در صورتی که شرط زیر احراز  .77ب
 کند: تجاری فرضی جداگانه تلقی می

مرتبط با آن، در صورت وجوود( تنهوا منبوع    تضمینهای اعتباری پذیر )و  سرمایهمشخص داراییهای 
بوه  اشوخاص  پذیر اسوت.   رمایهدیگر در سمشخص یا منافع پذیر  سرمایه مشخص بدهیهای پرداخت
یوا  مشوخص  داراییهوای  در ارتبواط بوا    یا تعهودی  ، حقمشخصبدهی  آن دارایاشخاص غیر از 

مشوخص  جریانهای نقدی باقیمانده حاصل از آن داراییها ندارند. بازده حاصول از ایون داراییهوای    
و بدهیهای واحد تجواری   پذیر، مورد استفاده قرار گیرد بخشهای سرمایهبقیه تواند توسط  اساساًً نمی

پذیر قابل بازپرداخت نیسوت. بنوابراین، از    بخشهای سرمایهبقیه فرضی جداگانه، از محل داراییهای 
نظر ماهیت، تمام داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه واحود تجواری فرضوی جداگانوه، از مجموعوه      

 شود. گفته می“ یلوس”پذیر مجزا است. اغلب، به این واحد تجاری فرضی جداگانه،  سرمایه

گذار به منظوور ارزیوابی تسولط بور آن بخوش از       ، سرمایه77پس از احراز شرط مندرج در بند ب .78ب
قابل مالحظه بر بازده آن واحود تجواری فرضوی جداگانوه و     دارای اثر پذیر، باید فعالیتهای  سرمایه

کنترل بور واحود   وجود گذار هنگام ارزیابی  چگونگی هدایت این فعالیتها را تشخیص دهد. سرمایه
تجاری فرضی جداگانه، همچنین باید بررسی کند که آیا در اثر ارتباط بوا واحود تجواری فرضوی     

حوق  متغیور از   گیرد یا نسبت بوه آن بوازده   غیر قرار میجداگانه، در معرض نوسان ناشی از بازده مت
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پوذیر را بوه    توانایی اعمال تسلط بر آن بخش از سورمایه گذار  سرمایه، و آیا برخوردار است یا خیر
 دارد یا خیر.خود   میزان بازدهاثرگذاری بر منظور 

بایود آن بخوش از   گذار، واحد تجاری فرضوی جداگانوه را کنتورل نمایود،      در صورتی که سرمایه .79ب
پوذیر   کنترل بر سرمایه وجود ، هنگام ارزیابیدیگر اشخاصپذیر را تلفیق کند. در این مورد،  سرمایه

 گیرند. پذیر را در نظر نمی و هنگام تلفیق، آن بخش از سرمایه

 ارزیابی مستمر

انه کنترل، منودرج  گ اصر سهکه تغییراتی در یک یا چند عنصر از عننشان دهد اگر واقعیتها و شرایط  .80ب
پوذیر، ارزیوابی    گذار باید درخصوص وجود کنترل بور سورمایه   ایجاد شده است، سرمایه ،9در بند 

 مجدد به عمل آورد.

پذیر تغییری ایجاد شود، این تغییر باید در نحوه ارزیابی تسولط   اگر در نحوه اعمال تسلط بر سرمایه .81ب
تواند به این معنا باشد کوه از   گیری می ییر در حق تصمیمپذیر منعکس گردد. برای مثال، تغ بر سرمایه

هوا،   نامه شود، و به جای آن، سایر موافقت این پس، فعالیتهای مربوط از طریق حق رأی هدایت نمی
 دهد. دیگر، توانایی فعلی هدایت فعالیتهای مربوط را میاشخاص یا شخص مانند قراردادها، به 

تواند موجب بوه دسوت    می گذار در آن رویداد دخالتی داشته باشد، سرمایه، بدون اینکه یک رویداد .82ب
توانود   گوذار موی   پذیر شود. برای مثال، سرمایه بر سرمایهگذار  سرمایهآوردن یا از دست دادن تسلط 

گیری شخص یا اشخاص دیگور،   پذیر را به این دلیل به دست آورد که حق تصمیم  تسلط بر سرمایه
 .باشدشد، از دست رفته  پذیر می گذار بر سرمایه رل سرمایهکه قبالً مانع کنت

پوذیری او از بوازده متغیور ناشوی از ارتبواط بوا        بر آسویب  اثرگذار تغییرات ، همچنینگذار سرمایه .83ب
هد. بورای مثوال،    د مورد توجه قرار میرا حق نسبت به آن بازده متغیر برخورداری از  یاپذیر  سرمایه

گذار حق دریافت بازده را از دست بدهد یا دیگر در معرض تعهدات قورار نگیورد، بوه     اگر سرمایه
پوذیر را از   پذیر، کنترل بر سرمایه )ب(، ممکن است با وجود تسلط بر سرمایه9دلیل عدم احراز بند 

 الزحمه مبتنی بر عملکرد خاتمه یابد(. ت حقدست بدهد )برای مثال، در صورتی که قرارداد دریاف
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کند، تغییور   فعالیت می اصیلگذار باید بررسی کند آیا ارزیابی او از اینکه به عنوان نماینده یا  سرمایه .84ب
تواند به این معنا باشد  میدیگر اشخاص گذار و  کرده است یا خیر. تغییر در روابط کلی بین سرمایه

بوه عنووان    کرده است، دیگر د اینکه در گذشته به عنوان نماینده فعالیت میگذار، با وجو که سرمایه
دیگر اشخاص گذار، یا  کند، و برعکس. برای مثال، اگر تغییراتی در حقوق سرمایه نماینده عمل نمی
 یا نماینده مجدداً مورد بررسی قرار دهد. اصیلگذار باید وضعیت خود را به عنوان  رخ دهد، سرمایه

یا نماینده، تنها به دلیول تغییور در   اصیل گذار از کنترل یا موقعیت او به عنوان  یابی اولیه سرمایهارز .85ب
کنود، مگور    پذیر تحت تأثیر شرایط بازار( تغییر نموی  در بازده سرمایه شرایط بازار )برای مثال، تغییر

را تغییور دهود یوا     9ند گانه کنترل در ب اینکه تغییر در شرایط بازار، یک یا چند عنصر از عناصر سه
 و نماینده شود.اصیل موجب تغییر در رابطه کلی بین 

 


