
 مرکز مالی اقتصادی همت رتاز

https://hemattaraz.ir/ 

https://www.instagram.com/hemattaraz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره  

 صورتهای مالی تلفیقی

 
  

 

https://hemattaraz.ir/


 رکز مالی اقتصادی همت رتازم 
 15استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره  

 صورتهای مالی تلفیقی

 

2 
https://hemattaraz.ir/ 

https://www.instagram.com/hemattaraz/ 

 فهرست مندرجات

 شماره بند 

 1-2 هدف 

 9-3 دامنه کاربرد 

 4 بخش عمومی بهایترکی -

 5-9 ارائه صورتهای مالی تلفیقی -

 12 -10 تعاریف 

 11 آورتوافق الزام -

 12 گروه -

 13-32 کنترل 

 18-24 تسلط -

 25-29 منافع -

 30-32 ارتباط بین تسلط و منافع -

 33-49 حسابداری الزامات 

 35 های تلفیقرویه -

 36 روشهای حسابداری یکنواخت -

 37 گیریاندازه -

 39-38 بالقوه رأی حق -

 40 تاریخ گزارشگری -

 41-45 منافع فاقد حق کنترل  -

 46-48 از دست دادن کنترل -

 49-50 تاریخ اجرا و دوره گذار 

 پیوست  

 

 

https://hemattaraz.ir/


 رکز مالی اقتصادی همت رتازم 
 15ری بخش عمومی شماره  استاندارد حسابدا

 صورتهای مالی تلفیقی

3 
https://hemattaraz.ir/ 

https://www.instagram.com/hemattaraz/ 

 هدف

ی واحرد گزارشرگر   بررای  تلفیقی مالی یهاصورت و ارائه تهیه اصول تعیین استاندارد، این هدف .1

 کند.می کنترل را دیگر واحد چند یا یک است که

 استاندارد: این ،یک مندرج در بند هدف به دستیابی رایب .2

ی هاه ارائره صرورت  بر ملزم  ،کنترل دارددیگر که بر یک یا چند واحد  را یگزارشگرواحد  .الف

 کند؛مالی تلفیقی می

 دهد؛مبنای تلفیق قرار می را کند و کنترلرا تعریف می کنترلاصل  .ب

دیگرر و در   واحدگزارشگر بر  واحد کنترلتشخیص  رایرا ب کنترل اصل بکارگیری نحوه  .پ

 وکند؛ ، مشخص میواحدنتیجه الزام تلفیق آن 

 .کندمالی تلفیقی را تعیین می یهاالزامات حسابداری تهیه صورت .ت

 دامنه کاربرد

 .گرفته شودبكار  گروه تلفيقي مالي يهاصورت و ارائه در تهيه بايداستاندارد  اين .3

 بخش عمومی ترکیبهای

 سررقفلی  از جمله ،آن بر تلفیق آثارو  ی بخش عمومیهاترکیب حسابداریالزامات  استاندارد، ینا .4

 گیرد.نمی بر را در ترکیباز  ناشی

 مالی تلفیقی یهاصورتارائه 

احررا    صورت در کننده تنهايک واحد کنترلکند.  ارائه تلفيقي مالي يهاصورت کننده بايدکنترل واحدهر  .5

 :مالي تلفيقي نيست يهاارائه صورت به ملزمط  ير، رايتمام ش

ا   ا واحد تحت کنترلي باشرد کره کمترر   متعلق به واحد گزارشگر ديگر باشد ي تماماً مزبور واحد .الف

نهادها يا مقامرات  يا  آن مالكان ساير درصد مالكيت آن متعلق به واحد گزارشگر ديگر است و100

 مخالفرت  و بوده مطلع گزارشگر واحد توسط تلفيقي مالي يهاصورت ارائه عدم ا  ،قانوني ذيربط

 ؛خود را با آن اعالم نكرده باشند

 بورس اوراق بهادار داخليبا ار در دسترس عموم ) در ،گزارشگر واحد مالكانه يا بدهي ابزارهاي .ب

 شود؛نمي معامله اي(، شامل با ارهاي محلي و منطقهفرابورس يا خارجي يا
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 يهاصورت ،در دسترس عموم با ار در ابزارهاي مالي خودهر طبقه ا   انتشار رايب گزارشگر، واحد .پ

 نكررده  ارائه ،ساير با ارهاي مربوط نظارتي نهاد يا بهادار اوراق وسا مان بورس  به را خود مالي

 و نباشد؛ نيز آن ارائه ندرايف در يا و باشد

 رايب در دسترس مالي يهاصورت مياني، کننده کنترل واحدهاي ا  يكي يا نهايي کننده کنترل واحد .ت

 مزبرور،  يهاصرورت  در کره  کنرد مري  تهيه حسابداري بخش عمومي استانداردهاي طبق را عموم

 .شودمي تلفيق استاندارد، اين طبق تحت کنترل واحدهاي

حسرابداری بخرش    اسرتاندارد  کره  کارکنان بازنشستگیپس از  مزایای یهاطرح رایب استاندارد، این .6

 شود.گرفته نمی بکار دارد، کاربرد هاآن مورد در با نشستگي کارکنان مزاياي با عنوان 12عمومی شماره 

، از شرمول  ی درون گرروه های غیرمشابه با سایر واحدهابه علت داشتن فعالیت ،تحت کنترل واحد .7

 رایی داهای انتفاعی با واحرد هافعالیت رایلفیق واحدهای داتشود، برای مثال، تلفیق مستثنی نمی

بیشتر در گونه واحدهای تحت کنترل و افشای اطالعات  از طریق تلفیق این .غیرانتفاعی یهافعالیت

 شود. ارائه می بوطی مالی تلفیقی، اطالعات مرهادر صورت های مختلف آنهافعالیت وردم

ی مرالی تلفیقری   هاکنندگان واحد تحت کنترل از طریق صرورت چنانچه نیازهای اطالعاتی استفاده .8

کراربرد   5ی مالی تلفیقی مندرج در بند هاکننده برآورده نشود، معافیت از تهیه صورتکنترل واحد

ی مالی تلفیقی در سطح کل دولت، ممکن اسرت نیازهرای اطالعراتی    هامثال، صورت راید. بندار

ی اصرلی یرک واحرد دولتری     هایا بخش هاکنندگان یک واحد تحت کنترل را از نظر فعالیتاستفاده

 برآورده نکند. 

چره  اگر .باشدشده  تجمیعی مالی یهاصورت تهیه بهملزم بنا به عللی واحد گزارشگر ممکن است  .9

الزامرات ایرن اسرتاندارد    در تهیره آن  د و ر دامنه این استاندارد قرار نداری مالی مزبور دهاصورت

ی هاتواند از رهنمودهای این استاندارد در تهیه ایرن صرورت  ، واحد گزارشگر میشودرعایت نمی

 مالی تجمیعی استفاده کند.

 تعاریف

 :است رفته بكار  ير خصمش معاني با استاندارد اين در ذيل اصطالحات .10

کنرد.  مري  اعطا طرفين به همانند يک قرارداد را االجرا ال م حقوق و تعهدات که توافقي: آورالزام توافق

 .شودمي قانوني حقوق ساير يا ناشي ا  قراردادها حقوق شامل آورتوافق الزام
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 .باشد اشخاص ساير نماينده يا اصيل تواندمي که گيريتصميم حق رايدا گزارشگر واحد: گيرندهتصميم

 .گيريتصميم اختيار ا  گيرندهتصميم عزل حق: برکناري حق

 مررتبط  حرق  اين که واحدي ايجاد تسلط بر بدون آن، دارنده منافع ا  حمايت رايب حقي که: حمايتي حق

 ، برقرار شده است.است آن با

 درآمردها،  خرالص، ار ش  ،هابردهي  ،هرا يرايدا آن در گروه کهيک  مالي يهاصورت: تلفيقي مالي يهاصورت

 کره  شرود مي ارائه ايگونه به آن کنترل تحت واحدهاي و کنندهکنترل واحد نقدي يهاجريان و هاهزينه

 .واحد است يک شخصيت به متعلق گويي

بر ماهيت يا ميزان  هااست و آن فعاليت به طور بالقوه تحت کنترل ي کهواحد يهافعاليت: مربوط يهافعاليت

 .اي دارداثر قابل مالحظه کنده واسطه ارتباط با آن واحد دريافت ميکه واحد گزارشگر بنافعي م

 .دهدواحد ديگر را مي مربوط يهافعاليت هدايت رايب فعلي توانايي که يحق: تسلط

منافع متغير ناشي ا  ارتباط برا آن   معرض در که دارد کنترل ديگر واحد بر  ماني گزارشگر واحد: کنترل

 ديگرر، توانرايي   واحد بر تسلط طريق ا  و باشد،يا نسبت به آن منافع ا  حقي برخوردار  يردگواحد قرار 

 .باشد داشته را ميزان آن منافع يا ماهيت بر ثيرگذاريات

 .کنترل آن تحت واحدهاي و کنندهکنترل واحد: گروه

 يرا  مرالي  توانرد مري  منرافع . کنرد مي سبک واحد ديگر با ارتباط واسطه گزارشگر به واحد که مزايايي: منافع

 .باشد منفي يا مثبت هايداراي جنبه تواندمي ديگر واحد با گزارشگر واحد ارتباط واقعي اثر. باشد غيرمالي

 مسرتقيم  طور به که کنترل تحت واحد / ار ش خالصهايرايآن بخش ا  خالص دا: منافع فاقد حق کنترل

 .نيست کنندهکنترل واحد به انتساب قابل غيرمستقيم، يا

 .شودمي کنترل يديگر واحد توسط که واحدي: کنترل تحت واحد

 کند.يک يا چند واحد ديگر را کنترل ميکه  واحدي: کنندهکنترل واحد

 آورتوافق الزام

 به صورت کتبری،  آور اغلبالزام توافق .شودمیاحراز  روش چندین آور بهالزام یهاتوافقوجود  .11

ی رایسازوکارهای قانونی نظیر اختیار اج. است بین طرفها مستند مذاکرات یا اردادقر قالب یک در

ی قراردادی، به تنهایی یا همرراه برا قراردادهرای برین     هاتواند مشابه توافقگذاری نیز مییا قانون

  کند. را ایجاد آورالزام یهاطرفین، توافق

 گروه

دولت تسلط  هام به ویژه مواردی که به واسطه آنباید به مقررات قانونی حاک تشخیص گروه رایب .12

کنرد،  م دولت چگونه ایجاد شده و عمرل مری  سیست اینکهمحدود شده و تخصیص یافته است و 

 

https://hemattaraz.ir/


 رکز مالی اقتصادی همت رتازم 
 15استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره  

 صورتهای مالی تلفیقی

 

6 
https://hemattaraz.ir/ 

https://www.instagram.com/hemattaraz/ 

 هرا نمونه، در کشوری با قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه، ممکن است همه آن رایتوجه شود. ب

ی مالی تلفیقری آن اسرت. از   هایازمند صورتکننده ندهنده گروه باشند که استفادهمجموعا تشکیل

ی مالی دولت به عنروان یرک مجموعره    های مالی تلفیقی معموال تحت عنوان صورتهااین صورت

 شود.د یاد میواح

 مراجعه شود( 86تا ر 2کنترل )به بندهای ر

 ربر  کنترل وجود ار يابي طريق ا  بايد ديگر، يک واحد با ارتباط ماهيت ا  نظرصرف يک واحد گزارشگر، .13

 .خير يا است کنندهکنترل واحد که کند تعيين ،آن واحد

آن واحرد   برا  ارتباط ا  ناشي متغير منافع معرض در که دارد کنترل واحد ديگر بر واحد گزارشگر  ماني .14

 توانرايي  واحرد ديگرر،   برر  تسرلط ا  طريرق   و باشرد  برخوردار حقي ا  منافع آن به نسبت يا گيرد قرار

 .باشد داشته را منافع اين ميزان و ماهيت اري برثيرگذات

 :دارد کنترل واحد ديگر واحد گزارشگر بر  ير، موارد تمام وجود صورت در تنها ن،رايبناب .15

 ؛(شود مراجعه 24 تا 18 بندهاي به) واحد ديگر تسلط بر .الف

 بره  نسربت  حق ا  خورداريبر يا واحد ديگر با ارتباط ا  ناشي متغير منافع قرار گرفتن در معرض .ب 

 و ؛(شود مراجعه 29تا  25 بندهاي به) منافع آن

 اط بر ارتبر ا  اشي افع نامن ناميز اهيت يامتأثيرگذاري بر  رايب واحد ديگراعمال تسلط بر  توانايي .پ 

 (.شود جعهامر 32 ات 30 يابنده به) حدان وآ

 مرورد  ار موجرود  طيارشر  و هاقعيتاو ماتم يداب حد ديگر،او بر کنترل وجود بيار يا مارشگر هنگاحد گزاو .16

 بند در مندرجموارد   ا مورد چند اي يک در تغيير  ا کياحموجود  طيارش و هاقعيتاو گرا. دهد راقر توجه

 86ر اتر  81ي را)به بنده کند بيار يا امجدد ار حد ديگراو بر کنترل وجود يدارشگر باحد گزاو شد،اب 15

 جعه شود(.امر

 شرند اب ملرزم  کهدارند کنترل حد دیگراو بر جمعی طورهب صورتی در رشگر،احد گزاو ندچ ای دو .17

 زا یک هیچ که اج نآ زا ،حالت ینا در. کنند ریاهمک یکدیگر اب مربوط، یهالیتافع یتاهد یارب

 یتاهرد  ار مربروط  یهرا لیتافع ،سرایرین  ریاهمک بدون ننداتونمی ییارشگر به تنهای گزاحدهاو

 هرر در این شرایط، . رنداند حد دیگر کنترلاو بر ییاتنه رشگر بهای گزاحدهاو زا یک کنند، هیچ

بخرش عمرومی   ری ابداحسر  یاردهانداسرت ا طبرق  ار حد دیگراو در خود فعامن رشگر،احد گزاو

 .کندمی منظور باحس به مربوط،
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 تسلط

 آن واحرد  بره  کره  شرد اب یحقر  یاراد که ردادتسلط حد دیگر او بر صورتی رشگر دراحد گزاو .18

 اهیت یر ام بر حظهمال بلاق ثرا یاراد یهالیتافع یعنی مربوط، یهالیتافع یتاهد یارفعلی ب ییاناتو

حرد  اتی والی و عملیای مهاستایت سیاحق هد .بدهدرا  حد دیگراو اط بارتباز اشی افع نان منامیز

رد و اد احد دیگرر ر اومربوط  یهالیتافع یتاهد ییانارشگر تواحد گزاست که واین انگر ادیگر بی

 ست. ادر بخش عمومی  تسلطتعیین  یاری باغلب شیوها

 تسرلط برر   که نیازم نندام ست،ا دهاستسلط  بیارزیا قع،امو برخی. گیردمی تانش حق زاتسلط  .19

 بره  ماسره  ننرد ام نهالکام یارهابزا زاشی ان یأر حق طریق زا اتنه و مستقیم طور هب حد دیگر،او

، وجرود ایرن   ابر  .ستا بیارزیا بلاق ن،ارامداسه رأی حق میزان گرفتن نظر در اب و یدآمی دست

کسب مری  رأی ز حقاحقی غیر  طریق زا احد دیگر راو تسلط برغلب ای بخش عمومی احدهاو

نگر انره کره بیر   الکار مابرز اشرتن  ابدون د احد دیگر راو تسلط برست اممکن  هانآکنند. همچنین 

ور آمالزا یهافقاز طریق تواست ارشگر ممکن احد گزاوورند. آست شد به دالی باری ماگذیهاسرم

 احد دیگرر ر اوتواند به واسطه تسلط ناشی از این حق، واحد گزارشگر میید. اکسب نم احقی ر

فتی توسط افع دریامن نامیز ای هیتای کند که مابه شیوه هابدهی تقبل ای هاییاراز داده استفاملزم به 

حرد دیگرر   او رب تسلطچنین حقی موجب  اینکهبی ارزیار دهد. اثیر قرات تحت ارشگر راحد گزاو

 شد.اب ملاع یک زا بیش به توجه مستلزم و ست پیچیدهاخیر ممکن  اشود یمی

حد ات روزمره واعملیل اگر در قباشد حتی اشته باد تسلطحد دیگر او برند اتورشگر میاحد گزاو .20

 ایر  ادهاست نهانین ممکن اشد. طبق قواشته باسئولیتی ندن، مآتوسط  یفاوظ مانجاشیوه  ای دیگر

ن ال، دیرو امث یارشند. باشته بادرا ز دولت ایف، به طور مستقل ام وظانجانونی قدرت ات قامامق

 خرود  یهارشر ار گزانتشر ا و تاعطالا کسب یارنونی باقدرت ق یاراد ت کشور معموالاسبامح

یی ال قضر سرتقال ازی مفهروم  اسر دهاپیر  یارلب بغاه ئیاست و قوه قضا دولتمجوز  به زانی بدون

د الیرت نهر  ایی در خصوص فعارهاست معیانین ممکن این، در قواوه بر عال .رداصی داقدرت خ

نونی به شیوهاد قا، نهآنست، و در نتیجه ا هانآیت اد ملزم به رعان نهآشد که انونی تعیین شده باق

 حرد اویک  نونیاقدرت ق هد کرد. وجوداف تعیین شده توسط مجلس عمل خواهدا ای منطبق با
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حرد  انیست کره و  ین موضوعا نافی خود، خودی به طور مستقل، به هالیتام فعانجا یارب رشگراگز

 یاربر  .نردارد فع اکسب من یارب احد ران وآلی اتی و مای عملیهاستایت سیایی هدانارشگر تواگز

نک مرکزی نمری اکنترل بودن ب نع تحتاست پولی ماسی ابطه بانک مرکزی در رال بستقالال، امث

 ر گیرد.انظر قر ید مداط بیارو ش هاقعیتام وا، تماین وجود اشود. ب

رد زیرر،  اشود. صرف وجرود مرو  نمیتسلط د ایجامنجر به  اًحد دیگر لزوماوجود حق نسبت به و .21

 رد:اند تسلطحد دیگر او بررشگر احد گزاو

 ا؛ یجعه شود(امر 12تی )به بند راکنترل مقرر  .لفا

 .جعه شود(امر 41و ر 40ی رادی )به بندهاقتصابستگی او  .ب

 رابرخرورد واحرد دیگرر    مربوط یهالیتافع یتاهد یارب فعلی ییاناتو زا رشگر کهاحد گزاو یک .22

. سرت ا تسرلط  یاراد شرد، اب نکرده دهاستفا یتاهد یارب خود حق زا که صورتی در حتی ست،ا

 تعیین در نداتومی ست،ا کرده یتاهد ار مربوط یهالیتارشگر فعاحد گزاو دهد نانش که هدیاشو

 خرودی  بره  هد،اشرو  یرن ا اما کند،کمک خیر، بر واحد دیگر تسلط دارد یارشگر احد گزاو اینکه

 احردی کره بر   ادر مورد و .کندیت نمیاکف حد،او آن بررشگر احد گزاو طلتس تعیین یارب خود،

سرت در  ای مربوط ممکرن  هالیتایت فعاحق هدست، اسیس شده از پیش تعیین شده تای هالیتافع

 شد.اشده بتعیین حد او آنسیس ان تازم

 یارب نبهاجیک ییاناتو هاآن به که شنداب حقی یاراد ماکد هر رشگر،احد گزاو چند ای دو نچهاچن .23

 زا کره  رداد تسرلط حد دیگرر  او بر رشگریاحد گزاو بدهد، ار وتامتف مربوط یهالیتافع یتاهد

حرد  از واصرل  افع حان منر امیز اهیت یام ثر برا بیشترین بای یهالیتافع یتاهد یارب یفعل ییاناتو

 .شداب رابرخورد ،دیگر

 ییاناتو زا آن ساسا بر که شنداب حقی یاراد احدهاو یراس که صورتی در حتی رشگر،اگزحد او .24

 حرد او کره  ینازمر  ،لامث یارب) شوند رابرخورد مربوط یهالیتافع یتاهد در رکتامش یارب فعلی

شرود،  بی مری ارزیر اکنتررل   یارحدی که باو بر نداتومی ،(داشته باشد حظهمال بلاق نفوذ یدیگر

حرد  او برر  ،ستا یتیاحم حق یاراد فقط رشگری کهاحد گزاو ین،اوجود  اب. شداب شتهاد تسلط

 .رداند حد کنترلاو آن بر ن،یاربابن و جعه شود(امر 31ر ات 29ی رارد )به بندهاند تسلط دیگر
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 فعامن

 نتیجه در شود،بی میارزیاکنترل  یارحدی که باو اب رشگراگز حداط وارتبا زا شیافع نامن نچهاچن .25

 طارتبا زا شیان متغیر فعامعرض من رشگر دراحد گزاو شد،اب شتهاد تغییر نامکاحد او آن عملکرد

 ارشگر بای گزاحدهاو. ودشمی رابرخورد حقی زافع امن آن به نسبت ای ،دریگمی راحد قراو آن اب

 ا. بر کننرد برقرار میط ارتبا دیگر یاحدهاو ان، بالی مثبت طی زماغیرم الی یافع مار کسب منانتظا

بی ارزیر اکنترل  یارحدی که باو اط بارتباقعی اثر واص، ارشگری خاین، در یک دوره گزاوجود 

 .شداب هر دوز اترکیبی  ای منفی مثبت، نداتوشود، میمی

لی، اند مر اتود، میشومی بیارزیا کنترل یارب که حدیاو ارشگر باگز حداو طارتبا زا شیافع نامن .26

توزیرع  ام یاسه ری نظیر سوداگذیهازده سرمامل بالی شافع ماشد. مناب هاآنز اترکیبی  الی، یاغیرم

گیری زهاندابه واحد پولی ه ک ستای بعاز مناشی ای نایامل مزالی شافع غیرمامن .ستابه ای مشها

ز ات ان خردم اکننردگ فتاتوسط دری است که مستقیمادی اقتصافع امل مناو همچنین ش دشومین

حرد  ای وهرا لیتاشود که فع ایجادمی اند هنگاتولی میافع غیرماست. منافت شده ادری دیگرحد او

 آن فاهرد ابی بره  ادر دسرتی  ارشرگر ر احد گزاو باشد ورشگر احد گزاف واهدای استاردیگر هم

 یاراحد دیگرر د امی منتفع شود که واست هنگارشگر ممکن احد گزانمونه، و یارکند. بت یاحم

رشرگر متعهرد بره    احد گزائه، واراید که در صورت عدم ائه نمارا اتی را، خدماستاری همهالیتافع

رشرگر  احرد گز او ام شرود یر  انجاری اختیاست به طور اممکن  استاری همهالیتاد. فعاشب آنئه ارا

شرد. همچنرین،   اشرته ب اد تسلط هالیتافعآن م انجاحد دیگر جهت ایت وانسبت به هد ستاممکن 

ف اهدارند )یعنی، اف مکمل داهداحد، اصل شود که دو وامی حاست هنگالی ممکن افع غیرمامن

 کند(.تر میتکمیل ارآن شود و فه میاضاحد دیگر اف واهداحد به ایک و

 اط بر ارتبر اسرطه  است به وارشگر ممکن احد گزاست که وای لافع ماز منایی اهرد زیر نمونهامو .27

 :به دست آوردحد دیگر او

 شده؛توزیع دیاقتصا فعایر مناو س ق بدهیاورام، سود متغیر اسود سه  .لفا

 حد دیگر؛اری در واگذیهارزش سرماهش اک ایش یافزاگرفتن در معرض راقر  .ب

 

https://hemattaraz.ir/


 رکز مالی اقتصادی همت رتازم 
 15استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره  

 صورتهای مالی تلفیقی

 

10 
https://hemattaraz.ir/ 

https://www.instagram.com/hemattaraz/ 

 یرت از جملره حم الی، ایت مر ائه حمارا یارب هافقاتو زا شیان نازی معرض در رگرفتناقر  .پ

 ی عمده؛اهلی پروژهام

 ات یر اترکیب عملی ز طریقارشگر احد گزانچه وانمونه، چن یار)ب اهجویی در هزینهصرفه  .ت

افزایری  مقیاس یا هم در جوییصرفه خود به یهاییاراد ات یاعملی اب حد دیگراوی هاییاراد

 کند(؛ و ادست پید

 حد.او آن لنحالا ماهنگ حد دیگراو یهابدهی و هاییاراد در هنداقیماب فعامن  .ث

بره  که واحد گزارشگر ممکن است به واسطه ارتباط با واحد دیگرر  لی افع غیرماز منایی اهنمونه .28

 :دست آورد

 حد دیگر؛انش تخصصی واز دایی منتفع شدن اناتو .لفا

یی کره بره   هرا لیتام فعانجاسطه اوحد دیگر، به ارشگر توسط واحد گزاو یارب آفرینیرزشا .ب

 کند؛کمک می آن فاهدابی به ارشگر در دستیاحد گزاو

 یج؛ابهبود نت .پ

 یج؛انت ترارائه کارا .ت

 ت؛او خدم الاتر کثربخشا ای ترارائه کاراتولید و   .ث

 ت مرتبط؛ واو خدم هاییاراتر به دمای به هنگدسترس  .ج

 ت.ادمز کیفیت خاتری الابی به سطح بادستی .چ

 متعددی صاشخا اما شد،اب شتهاد حد دیگر کنترلاو بر نداتورشگر میاحد گزاو یک اتنه چه گرا .29

 در ننداتومی کنترل حق قداف فعامن نارندگاد ل،امث یارب. شنداب حد سهیماو آنفع امن در ننداتومی

 هالیتایی فعاستاری نظیر هملافع غیرمامن احد یاو آن شدهتوزیع بعامن یراس ای دازالی نظیر مافع مامن

 .شنداب سهیم رانتظایج مورد انت اب

 فعاو منتسلط ط بین ارتبا

ر گرفتن در احد و قراو آنتسلط بر وه بر رد که عالاد کنترلحد دیگر انی بر وارشگر زماحد گزاو .30

 ،فع مرذکور از حق نسربت بره منر   اری ابرخورد احد یاوآن  اط بارتباز اشی افع متغیر نامعرض من

 رد.اثیر بگذانیز ت فعان منآن امیز اهیت یابر م ،خود تسلطز اده استفا اند بابتو
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حرد  این نتیجه برسد که برر و ارشگر به احد گزاو افی نیست تایی کابه تنه استارف هماهداوجود  .31

تسلط ز اده استفایی اناید تواشتن کنترل باد جهترشگر احد گزاو، یناوه بر عالرد. ادیگر کنترل د

 .شداشته باف خود داهداپیشبرد راستای حد در ان وآلیت ایت فعاهدبه منظور  احد دیگر راو بر

ينرده. همننرين   انم است ياصيل ايد تعيين کند که اب است، گيريي حق تصميماراد ي کهرشگراگز حداو .32

سرت، بره   ا ا  طررف وي  گيرري ي حق تصميماراحد ديگري که داو ايآيد تعيين کند که اب رشگراگز حداو

ص اشخا ا  طرف شخص يا اساساست که اينده، شخصي اخير. نم اي استرشگر اگز حداينده وان نماعنو

کنتررل   حدان وآگيري، بر ر تصميماختيال اعمان ان، در  ميارباکند و بنر مياک هانآصيل( و به نفع اديگر )

صريل، حفر    انرب  ا  جا امر اه، ينداست توسط نماصيل ممكن ا تسلطقع ابرخي مو ين ترتيب،ارد. به اند

  شد.ال باعمابل اشده و ق

 ریابدات حسامالزا

 ياربر  خرت ايكنو ريابداحسر  ياهر رويره   ا دهاسرتف ا اب ار تلفيقي ليام يهاصورت يداب کنندهکنترل حداو .33

 .کند تهيه بهامش طيارش در ناهمس يادهارويد يراس و تمالامع

  اغر آ ورد،آمري  دسرت  به ار حداوآن  کنترل رشگراگز حداو که ريخيات  ا يداب حد تحت کنترلاو تلفيق .34

 .گردد متوقف دهد،مي دست  ا ار کنترل که نيا م و شود

 ی تلفیقاهویهر

 :لیام یهاتلفیق صورت در .35

کنتررل  حرد او نقردی  یهاناجری و هزینه ،درآمد لص،ارزش خا بدهی، ی،یاراد بهامش مقالا .لفا

 .شودمی ترکیب تحت کنترل، یاحدهاو اب کننده

 سرهم  اب ،ی تحت کنترلاحدهاو زا یک هر کننده درحد کنترلاو ریاگذیهاسرم دفتری مبلغ  .ب

( حرذف ) تراتهر  ی تحرت کنتررل،  احرده او زا یک هر لصارزش خا زاکننده حد کنترلاو

 (.ستا شده ری مربوط تشریحابداحس ردانداستا در سرقفلی، ریابداحس نحوه) شودمی

 گروهی مررتبط درون نقدی یهاناجری و اههزینه ،اهدرآمد لص،ارزش خا ،هادهی، بهاییاراد .پ

 زا شری ان یهرا نازی ای اسوده .شودمی حذف ملاک طوربه گروه، یاحدهاو ت بینمالامع اب

 شرده  ییاساشن بتاث یهاییاراد و هاموجودی نندام ییهاییاراد در که گروهیدرون تمالامع
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 هشاکر  دهنرده نانش ستا ممکن گروهیدرون یهانازی .شودمی حذف ملاک طوربه ست،ا

 .ستا تلفیقی لیام یهاصورت در ییاساشن مستلزم که شداب رزشیا

 ختاری یکنوابداحس هایرویه

ز ابه، ایط مشر ان در شرر ای همسر ادهات و رویرد مالامع یاری عضو گروه، باحدهاز واگر یکی ا .36

لی تلفیقری  ای مر هاشرده در صرورت   ر گرفتهای بکاهوتی نسبت به رویهاری متفابدای حساهرویه

لی تلفیقری، در  ای مر هام تهیه صورتاری گروه، هنگابدای حساهرویه اق بانطبا یارده کند، باستفا

 شود.م میانجاسب ات منعضو گروه تعدیال آنلی ای مهاصورت

 گیریزهاندا

 دسرت  زا اکنتررل ر  حرد تحرت  او بر کنترل که ریخیات ات کنترل کسب ریخات زا رشگراگز حداو .37

. کنرد مری  منظرور  تلفیقی لیام یهاصورت در ار تحت کنترل حداو یاههزینه و اهدرآمد دهد،می

 در شرده ییاسر اشن یهابردهی  و هرا ییاراد لغامبر  یامبن بر کنترل تحت حداو یاههزینه و اهدرآمد

 شدهییاساشن کستهالا هزینه ل،امث یارب. شودمی تعیین تحصیل، ریخات در تلفیقی لیام یهاصورت

 یهرا ییاراد رزشا یامبنر  بر تحصیل، ریخات زا تلفیقی پس لیات در وضعیت ماتغییر صورت در

 تعیرین  ست،ا شدهییاساتحصیل شن ریخات در تلفیقی لیام یهاصورت مربوط که در پذیرکستهالا

 .شودمی

 لقوهاب یأرحق 

 شرد، اب شرته اد وجرود  لقوهاب یأر حق یاراد مشتقه یارهابزا یراس ایو  لقوهاب یأر حق که نیازم .38

 حرق  قرد اف فعامنر  کننرده و حد کنترلاو به فتهایسهم تخصیص تلفیقی، لیام یاصورته تهیه یارب

 فعلری  یرت لکام فعامن یابرمبن اصرف لص،ارزش خا در تاتغییر و دوره کسری ای دازام زاکنترل 

 منعکس آن در مشتقه یارهابزا یراس یا و لقوهاب یأر حق لیاحتما تبدیل ای لاعما و شودمی تعیین

 .شداب شتهاد ربرداک 39 بند اینکه مگر گردد،نمی
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 مررتبط  فعامن به دسترسی ضراح لاح در که یاملهامع نتیجه در رشگراگز حداو ط،یارش برخی در .39

 رابرخرورد  فعلری  یرت مالک فعامنر  زا ،از نظرر محترو  ا کند،می همافر ار آن یارب مالکیت فعامن اب

حد کنترلاو به فتهایتخصیص سهم تلفیقی، لیام یهاصورت تهیه یارب طی،یارش چنین در. رددگمی

یرا   و لقوهابر  یأر ز حرق ادسته  آن ییانه لاعما گرفتن نظر در اب کنترل، حق قداف فعامن کننده و

 همافرر  ار فعامنر  بره  کننده دسترسیحد کنترلاو یارب ضراح لاح در که یامشتقه یارهابزا یراس

 .شودمی تعیین کند،می

 رشگریاریخ گزات

ي تحرت  احرده او کننده وحد کنترلاو ليام يهاصورت رشگرياگز ريخات تلفيقي، ليام يهاصورت تهيه يارب .40

 تحرت کنتررل   حرد او کننرده و حرد کنتررل  او رشگرياگز دوره ناياپ هاهرگ. شداب نايكس يداب آنکنترل 

 ت گيرد:م  ير صوراقدا  دو ايد يكي اب شد،اب وتامتف

 ليامر  يهاصرورت  ريخات به واحد تحت کنترل ليام تاعطالا  ا ديگري مجموعه تلفيق، صدامق يارب  .لفا

 اي ،شودفت اکننده دريحد کنترل او

 شدهقعاو عمده يادهارويد اي تمالامع ثيرات بتاب که تحت کنترل حداو ليام يهاصورت خرينآ  ا .ب

 .شود دهاستفا ست،ا شده تعديل تلفيقي ليام يهاصورت ريخات و مزبور ليام يهاصورت ريخات بين

 قد حق کنترل افع فامن

 تلفيقري،  ليامر  وضرعيت  صورت لصار ش خا بخش در ار کنترل حق قداف فعامن يداب کنندهکنترل حداو .41

 .کند ئهارا کنندهکنترل حدان والكام لصار ش خا  ا اجد

حرد  او کنتررل  دناد دست زا به منجر که تحت کنترل، حداو کننده درکنترلحد او فعامن در تغییر .42

 محسروب  لک(ام نقشن در الکام ات بمالانه )یعنی معالکام تمالامعجزء  شود،تحت کنترل نمی

 .گرددمی

 لصار ش خر ادر  اکره مسرتقيم   نيا ير  اسرود ير   گونره  هر و دوره کسري اي دا ام يداب رشگراگز حداو .43

 کننده وحد کنترلاو نالكام به ابي( رار ياد تجديد ا ار  و ماسعير وت تا  جمله تفاست )ايي شده اساشن

يي شرده در  اسر امبلر  شن  مجمرو   يرد اب رشگراگز حداو همننين. دهد بانتسا کنترل حق قداف فعامن

 منتسرب کنرد،   کنترل حق قداف فعامن کننده وحد کنترلاو نالكام به ار لصار ش خات در اصورت تغيير

 .گردد کنترل حق قداف فعامن ندهام در کسري دايجا به منجر گرا حتي
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 قد حق کنترل افع فاتغییر در نسبت من

 فعانسبت منر  در تغيير سانعكا منظور به رشگراگز حداو کند، تغيير کنترل حق قدافع فامن نسبت هاهرگ .44

 تعرديل  ار هرا آنفع امن دفتري ل امب يداب حد تحت کنترل،او در کنترل حق قدافع فامن و کنترل حق ياراد

بره ام نهامنصرف  ر شا و کنترل حق قداف فعامن تعديل مبل  بين وتاتف هرگونه يدارشگر باگز حداو. کند

حرد کنتررل  او نالكر ام بره  ار آن و يياساشن لصار ش خا در مستقيم طوربه ار فتيادري اي ختياپرد يا ا

 .کننده منتسب کند

 دن کنترلاز دست دا

 :دهد دست  ا احد تحت کنترل راو رلکنت کننده،حد کنترلاو گرا .45

 ختاشرن  قطرع  تلفيقري  ليامر  وضعيت صورت  ا ار کنترل پيشين تحت حداو يهابدهي و هايياراد .لفا

 کند؛مي

 دسرت   ا نا مر  در نهامنصرف  ر شا به ار کنترل پيشين تحت حداو در ندهاقيماب منافع هرگونه .ب 

 به ختنياپرد ل امب هرگونه و رياگذيهاسرم ريابداحس آن  ابعد  و کندمي يياساشن کنترل دناد

 مانجر ا مربروط  ريابداحسر  ياردهانداسرت ا طبرق  ار آن  ا فتنيادرير  اي پيشين کنترل تحت حداو

 ليام يياراد وليها ختاشن نا م در نهامنصف ر شا ناعنو به يداب مزبور، نهامنصف ر شا. دهدمي

ص به ارکت خامش استه يباحد واري در واگذيهاتبديل به سرم صورت در اي شود گرفته نظر در

  شود؛ و گرفته نظر در وليها ختاشن شده درماتميان بهاعنو

 پيشرين  کنترل حق ياراد فعامن به بانتسا بلاق کهرا  کنترل دناد دست  ا اب مرتبط نا ي اي سود .پ 

 .کندمي يياساشن، ستا

 دسرت   ا ار تحت کنترلحد او کنترل ،(ملهامع) قفاتو چند اي دو   طريقا ستا ممكن کنندهکنترل حداو .46

 ياملره امع ناعنرو  بره  يرد اب نهاچندگ يهافقاتو که دهدن ميانش طيارش قعامو برخي ين،ا وجود اب. دهد

 خيرر،  اير  شوندمي تلقي حداو ياملهامع ناعنو به هافقاتو ينا اينكه تعيين يارب. شود گرفته نظر در حداو

 اير  يرک  وجرود . دهد راقر توجه مورد ار هاآن دياقتصا راثآ و هافقاتو طيارش ماتم يداکننده بکنترل حداو

 حرد او ياملهامع ناعنو به ار نهاچندگ يهافقاتو يداکننده بحد کنترلاو که دهدن ميانش  ير، مورد چند

 :بگيرد نظر در

 .شوندمي گرفته نظر در هم اب اي گيرندمي مانجا ناهمزم صورت به هافقاتو ينا .لفا

 .شوندمي ندهيا ماس واحد نتيجه يک به بيادستي يارب حداو ملهامع يک ناعنو به هافقاتو ينا .ب 

 .رداد ديگر فقاتو يک قلاحد وقو  بهبستگي  فق،ايک تو وقو  .پ 

 راقرر  مورد بررسي ديگر يهافقاتو اب هاهمر که نيا م اما رد،اند دياقتصا توجيه يياتنه به فقاتو .ت 

 قيمرت  کره  سرت ا نيا مر  بره  مربروط  آن لامث. شودمي توجيه بلاق دياقتصا ظالح به گيردمي
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  ا ترالابر  قيمتري  اب بعدي رياگذاو طريق  ا و ستا را اب قيمت  ا کمتر رياگذيهاسرم رياگذاو

 .شودمي ناجبر را اقيمت ب

 :يداب بدهد، دست  ا ار تحت کنترلحد او کنترل کننده،کنترل حداو گرا .47

 :کند ختاشن قطع ار ير  ردامو .لفا

 دست  ا ريخات در هاآن دفتري ل امب به کنترل تحت حداو يهابدهي و( سرقفلي ملاش) هايياراد -1

 و کنترل؛ دناد

 دناد دسرت   ا ريخاتر  در پيشرين  کنتررل  تحت حداو در کنترل حق قداف فعامن دفتري مبل  -2

 هرا آن بره  بانتسر ا برل الص قار ش خر ادر  اکه مسرتقيم  نيا ي اي سود گونه هر ملاش) کنترل

 (.ستايي شده اساشن

 :کند يياساشن ار  ير ردامو .ب 

 دسرت   ا بره  منجر که طييارش اي دارويد مله،امع  ا شيان فتيادري يا ابهام نهامنصف ر شا -1

 ؛(وجود صورت در)ستا شده کنترل رفتن

 اير  دايدرو مله،امع ينكها بر مشروط لک،ام مامق در نالكام بين کنترل تحت حداو ماسه تو يع -2

 و شد؛اب بوده تو يعي چنين ملاش ست،ا شده کنترل دناد دست  ا به منجر که يطياشر

 کره  ريخياتر  در آن نهامنصف ر شا به پيشين کنترل تحت حداو در ندهاقيماب منافع هرگونه -3

 .رودمي دست  ا کنترل

 تحت حداو اب طابرتا درکه  يلغامب ري بخش عمومي،ابداحس ياردهانداستا يراس مالزا صورت در .پ 

 طرور هبر  ،48 بنرد  تاتوضريح  يامبنر  بر اراست شده يياسالص شنار ش خا در امستقيم کنترل

 .دهد لانتقا شتهانبا کسري اد يا ام به مستقيم

حردکنترل او بره  بانتسا بلاق کسري اي دا ام در ن،ا ي اي سود ناعنو به ار صلاح وتاتف هرگونه .ت 

 .کند يياساشن کننده،

 طارتبر ا در قبال که ار لغيامب ماتم يداب بدهد، دست  ا ار کنترل تحت حداو کنترل کنندهکنترل حداو گرا .48

حرد کنتررل  او کره  نيا م ننداهم ياشيوه به ست،ا کرده يياساشن لصار ش خا در امستقيم حداو آن اب

 دا امر  گرر ا. کنرد  منظور باحس به کند،مي راگذاو ار مربوط يهابدهي اي هايياراد مستقيم طور هکننده ب

 طرور  هبر  يياراد رياگذاو ماهنگ ست،ا شده يياساشن لصار ش خا در امستقيم قبال که بيار يا تجديد

 حرد او کنتررل  دناد دست  ا نا م کننده درحد کنترلاو بد،اي لانتقا شتهانبا کسري اي دا ام به مستقيم

 .کند منتقل شتهانباکسري  اي دا ام به مستقيم طورهب ار بيار يا تجديد دا ام يدابنيز  کنترل تحت

 گذارو دوره اجراریخ ات

 پس و 1400دين راول فرو ريخات  ا هاآن ليام دوره که ليام يهاصورت کليه مورد در ردانداستا ينا تامالزا .49

 .ستاجرالا مال شود،مي شرو  آن  ا
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فراهم شردن امكران اجرراي تلفيرق     و  1403تلفيق واحدهاي انتفاعي بخش عمومي با دولت، تا پايان سال  .50

 .پ انجام شود-35و  33تواند بدون رعايت الزامات بندهاي کامل، مي

 

 بکارگیری رهنمود:  پیوست

 .استبخشی از این استاندارد  ،بجز مثالها ،این پیوست

ذکرر  مثالهای هایجنبه برخی اگرچه. شودمی توصیف فرضی وضعیتهای پیوست، این مثالهای در .1ر

 اسرتاندارد  بکرارگیری  زمران  در امرا  باشرد،  داشرته  وجود واقعی الگوهای در است ممکن شده

 خراص،  واقعری  الگوی یک شرایط و واقعیتها تمام ارزیابی ،15 شماره حسابداری بخش عمومی

 .دارد ضرورت

 کنترل ارزیابی

 زیر موارد تمام زا آیا که کند ارزیابی بایدواحد دیگر  بر وجود کنترل تعیین برای گزارشگر واحد .2ر

 :خیر یا است برخوردار

 ؛دیگر تسلط بر واحد .الف

 حرق  از برخرورداری  یرا واحد دیگر  با ارتباط از ناشی متغیر منافع قرار گرفتن در معرض .ب

 و ؛مراجعه شود( 58تا ر 57)به بندهای ر منافع آن به نسبت

منرافع   میرزان یا  ماهیت ردادنقرا تأثیر تحت برایتسلط بر واحد دیگر،  از استفاده توانایی .پ

 .مراجعه شود( 73ر تا 59)به بندهای ر ناشی از ارتباط با آن واحد

 :ندککمک واحد دیگر برواحد گزارشگر  کنترل تعیینتواند در می زیر عواملتوجه به  .3ر

 ؛(شود مراجعه 8ر تا 5ر بندهای به)واحد دیگر  سازماندهی و هدف .الف

 مراجعره  15ر ترا  13ر بنردهای  به) آنها درخصوص گیریتصمیم وهنح و مربوط فعالیتهای .ب

 و ؛(شود

واحد دیگر  مربوط فعالیتهای هدایت برای فعلی توانایی آن بهواحد گزارشگر  حقوق اینکه .پ

 .(شود مراجعه 56ر تا 16ر بندهای به) خیر یا دهدمی را
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 اشرخاص  برا  خود رابطه ماهیت ایدب ،واحد دیگر بر کنترلوجود  ارزیابی هنگام ،واحد گزارشگر .4ر

 (.شود مراجعه 76ر تا 74ر بندهای به) دهد قرار نظر مد رادیگر 

 واحد دیگر زماندهیهدف و سا

 منظرور  بره  را شرود می واحدی که برای کنترل ارزیابی سازماندهی و هدف باید گزارشگر واحد .5ر

 توانایی که یشخص مربوط، یفعالیتها خصوص در گیریتصمیم نحوه مربوط، فعالیتهای تشخیص

 ،فعالیتها این از حاصل منافع هدنکندریافت شخص و داردرا  مربوط فعالیتهای هدایت برای فعلی

 .دهد قرار بررسی مورد

 مشخص است ممکن شود،می واحدی که برای کنترل ارزیابی ازماندهیس و هدف هنگام بررسی .6ر

با  متناسب رأی حق دارنده، به عادی که سهام مانند مالکانه، ابزارهای طریق از آن واحد که شود

 را گیرری تصرمیم  کره  دیگری توافق هرگونه نبود در مورد، این در. شودمی کنترل دهد،سهام می

 کافی میزان به رأی حق اعمال شخصی است که توانایی بر تأکید کنترل ارزیابی در دهد،می تغییر

 بندهای به)رد شود را دامی حدی که برای کنترل ارزیابیوا مالی و عملیاتی سیاستهای تعیین برای

 کره  واحرد گزارشرگری   عوامرل،  سایر نبود در حالت، ترینساده در(. شود مراجعه 52ر تا 32ر

 .دارد کنترلواحد دیگر  بر دارد، اختیار در را رأی حق اکثریت

 تمام یا برخی بررسی ،دیگر دواح بر گزارشگر واحد وجود کنترل تعیین برای تر،پیچیده موارد در .7ر

 .یابد ضرورت است ممکن ،3و ر 2ر هایبند در مندرج دیگر عوامل

 عامرل  شرود، مری  واحدی که برای کنترل ارزیابی کنندهتشخیص کنترل ممکن است در رأی حق .8ر

 نباشد. در صورت وجود حق رأی، دامنه آن ممکن است محدود شده باشد. فعالیتهای کنندهتعیین

آور یرا مفراد   الزام توافقهای طریق است از شود ممکنمی واحدی که برای کنترل ارزیابی مربوط

 و هردف  بررسری  مروارد،  ایرن  در. شرود  اسناد تأسیس نظیر قانون تأسیس و یا اساسنامه هدایت

مقرر شرده   که ریسکهایی بررسی شامل شود بایدمی واحدی که برای کنترل ارزیابی سازماندهی

گر در معرض آنها قرار بگیرد، ریسکهایی که مقرر شده است واحد دیگر به سرایر  است واحد دی

 قرار ریسکها این از برخی یا تمام معرض در واحد گزارشگر اینکه اشخاص مرتبط انتقال دهد، و
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 هرای جنبه شامل بلکه نامطلوب، هایجنبه شامل تنها نه ریسکها بررسی. باشد نیز خیر یا گیردمی

 شود. می نیز بالقوه مطلوب

 تسلط

 فعلری  توانایی او به که باشد حقی دارای باید ،واحد دیگر تسلط بر داشتن برای واحد گزارشگر .9ر

 غیرحمرایتی  حق و ماهوی حق فقط تسلط، ارزیابی برای. بدهد را مربوط فعالیتهای هدایت برای

 (.شود مراجعه 31ر تا 25ر بندهای به) گیرد قرار توجه مورد باید

 نحروه  مربروط،  فعالیتهرای  بره  ،بر واحد به طور بالقوه تحت کنترل واحد گزارشگر تسلط تعیین .10ر

آن واحرد   با در ارتباط واحدها سایر وواحد گزارشگر  این فعالیتها و حقوق درباره گیریتصمیم

  دارد. بستگی

 1 مثال

حمایتها  این ازی بخش. کند میمالی  حمایت را شهرداری ب فعالیتهای از بخشی وزارتخانه الف

 توسرط  یکبار سال چهار هر که دارد شورا یک شهرداری. شود صرف مشخص فعالیتهای در باید

 رسانی بهتنفعم چگونه برای شهرداری منابع که گیردمی تصمیم شورا. شودمی انتخاب شهروندان

 ترأمین  ،ایکتابخانره  خردمات  شرامل  و است متنوع شهرداری فعالیتهای. شود استفاده شهروندان

 ایمنری  و بهداشت و سازوساخت مقررات اجرای ،فاضالب و پسماند مدیریت تفریحی، امکانات

دسرتگاه   منرافع  با هم فعالیتها این بیشتر. هستند شهرداری مربوط فعالیتهای فعالیتها، این. شودمی

 .دارند همخوانیاجرایی 

 ،شرود مری  مرالی  الرف حمایرت  شهرداری توسرط وزارتخانره    فعالیتهای از بخشیاینکه  رغم به

 شرهرداری  حقروق . نردارد تسلط  شهرداری مربوط فعالیتهای هدایت نسبت به وزارتخانه مذکور

 .باشد داشته کنترل شهرداری بر ،وزارتخانه الف که شودمی این از مانع مربوط فعالیتهاینسبت به 

شگر فعالیتهرای عملیراتی یرا    اسناد تأسیس یا مجوز قانونی واحد دیگر، واحد گزار طبقچنانچه  .11ر

برر آن واحرد تسرلط خواهرد     واحد گزارشگر ، به طور معمول تعیین کندتأمین مالی آن واحد را 

-تأثیر اسناد تأسیس یا قانون با درنظر گرفتن سایر شرایط حاکم ارزیابی می این، وجود با داشت.
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گزارشگر بر واحد دیگر تسرلط  شود زیرا تمام واقعیتها و شرایط باید در ارزیابی اینکه آیا واحد 

طبرق قرانون،   واحد دیگری را ، ایوزارتخانهدارد یا خیر مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال، اگر 

، مذکور یا مقررات دیگر چارچوب فعالیت آن را مشخص کند، و از طرفی طبق قوانین و تأسیس

نیسرتند،   وزارتخانره  رلآن واحد به واحدهایی که تحرت کنتر   مربوط فعالیتهای هدایت تسلط بر

 بر آن واحد تسلط نخواهد داشت. وزارتخانه مذکورتفویض شده باشد، 

 کنترل مقرراتی

-استاندارد نمی این مقاصد کنترل از طریق وضع مقررات معموالً موجب تسلط بر یک واحد برای .12ر

اشند که به شود. دولت و سایر نهادهای بخش عمومی ممکن است دارای انواع مختلفی از تسلط ب

کنند، و شررایط یرا محردودیتهای     مشخص موجب آن، چارچوب مقرراتی فعالیت آن واحدها را

حاکم بر عملیات آنها را تعیین و اعمال کنند. برای مثال، دولت و سایر نهادهای بخرش عمرومی   

ممکن است مقرراتی را برای حفاظت از سالمت و ایمنی جامعه تصویب کنند، فروش یا استفاده 

گذاری را مشخص کنند. برا وجرود ایرن،    کاالهای پرخطر را محدود کنند یا سیاستهای قیمت از

کننده نحوه انجام فعالیت آن واحد هنگامی که الزام مقرراتی به حدی است که به طور موثر تعیین

ای است که توسرط  است، ممکن است بررسی اینکه آیا هدف و سازماندهی واحد مزبور به گونه

  .گذار کنترل شود یا خیر، ضرورت داشته باشدشگر مقرراتواحد گزار

 2 مثال

 مقرررات  کره  واحردهایی را دارد  عملیرات  کردن تعطیل تواناییزیست  محیط حفاظت سازمان

 کنند.را رعایت نمی محیطی زیست

 .شودتلقی نمی مربوط فعالیتهای توانایی مزبور،تسلط بر
 3 مثال

تولیرد برخری داروهرا     کردن ممنوع یا محدود جهت راتیمقر تصویب تواناییوزارت بهداشت 

 .را داردتوسط شرکتهای دارویی 

 .شودشرکتهای دارویی تلقی نمی مربوط مزبور، تسلط بر فعالیتهای توانایی
 4 مثال

وضع کنترل مقرراتی نسربت بره حقروق انحصراری را      تواناییاطالعات  فناوری و ارتباطات وزارت
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تابعره وزارت   به عنوان یکی از سازمانهای رادیویی ارتباطات و مقررات ظیمتن دارد. همچنین سازمان

اپراتورهای شررکتهای   برای دارد و تسلط مقررات نسبت به این حقوق انحصاری تنظیم جهت مزبور

 فنراوری  و ارتباطات وزارت .کندمی تعیین را خدمات دهنده خدمات دسترسی به اینترنت، تعرفهارائه

 نتیجره  در. کندنمی آنها دریافت از مالی منافع و ندارد در شرکتهای مذکور ایمالکانه منافع اطالعات،

دهنرده خردمات دسترسری بره     اطالعات بر شرکتهای ارائه فناوری و ارتباطات مزبور، وزارت تسلط

 .شود ارزیابی جداگانه بطور باید دیگر تسلط گونه هر .اینترنت کنترل ندارد
 5 مثال

بر اجرای آن نظرارت   و تنظیم شهرهای یک استان در را مقررات مهدکودکها ستیاداره کل بهزی 

 در مهدکودکها فعالیتهای اجرای بر که است مقرراتی و اصول انتشار اداره مزبور مسئول .کندمی

 قانونگرذاران  توسرط  قرانون  .انرد منبعث شده قانون از مقررات ضوابط و .است آن استان حاکم

 در کنرد؛ مری  در خصوص مهدکودکها مشرخص  را دولت کلی مشی خط و شده است تصویب

 مهردکودکها،  توسرط  بایرد  که مطرح شده است تفصیلی الزامات مقررات، و در اصول که حالی

 صردور  جمله از فعالیتها، از ایگسترده دامنه مقررات و اصول .اجرا شود آنها کنانکار و مالکان

 .دهدرا پوشش می مجوز،

 .مهدکودکها است برای یا ابطال مجوزها صدور برای اختیاری دارای مچنینه اداره کل بهزیستی

 ویژگیهای اخالقی مرورد نظرر اداره مزبرور را احرراز کنرد. فرمهرای       باید مجوز کسب متقاضی

 مجروز  نروع  اسراس  بر همچنین متقاضی .دارد دقیقی اطالعات به نیاز معموالً مجوز درخواست

 کرار،  سابقه قبلی، کسب و کار روابط به مربوط جزئیات حتوضی به ملزم است ممکن نظر، مورد

 .باشد مالی ثبات کیفری، و سوابق

 نسبت به اداره کل بهزیستی گذارد،می مهدکودکها تأثیر فعالیت نحوه بر مقررات و اصول اگرچه

 همه برای مقررات ندارد. این مهدکودکها تسلط در( استاندارد تعریف این طبق) مربوط فعالیتهای

منافع عموم  از حفاظت حاکم بر مهدکودکها، مقررات و اصول از هدف .هدکودکها کاربرد داردم

 مهدکودکها. در دارای حق کنترل منافع ایجاد است نه
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 فعالیتهای مربوط و هدایت فعالیتهای مربوط   

ای مالحظره  اثر قابل مالی تأمین و عملیاتی از فعالیتهای طیفی گزارشگر، واحدهای از بسیاری در .13ر
هر گونه فعالیتی که در دستیابی به اهداف واحد تحت کنترل یا پیشربرد آنهرا   . آنها دارد منافع بر

 کره  فعالیتهایی کننده تأثیر گذارد. نمونهکند ممکن است بر منافع مربوط به واحد کنترلکمک می
 زیرر  مروارد  شرامل  رفرت گ نظر در مربوط فعالیتهای عنوان به را آنها توانمی شرایط، به توجه با

 :نیست موارد این به محدود اما است،
 استفاده از داراییها و ایجاد بدهیها جهت ارائه خدمات؛ .الف
 توزیع منابع مالی بین افراد یا گروههای مشخص؛ .ب
 ای؛ وصول درآمد از طریق عملیات غیرمبادله .پ
 ارائه و دریافت خدمات؛ یا کاال خرید و فروش .ت
 داراییهای فیزیکی؛ مدیریت .ث

 آنها؛ در زمان نکول جمله از ،آنها عمر طول در مالی داراییهای مدیریت .ج
 داراییها؛ واگذاری یا تحصیل انتخاب، .چ
 مدیریت پرتفوی بدهیها؛ .ح
 و جدید؛ فرایندهای یا محصوالت توسعه و تحقیق .خ
 .مالیمنابع  به دستیابی نحوه یا مالیمنابع  ساختار تعیین .د

 موارد این به محدود اما است، زیر موارد شامل مربوط، فعالیتهای درباره تصمیمات از هایینمونه .14ر
 :نیست
)برای مثرال از  هابودجه جمله از ،واحد تحت کنترل ایسرمایه و عملیاتی تصمیمات اتخاذ .الف

 و ؛طریق ضوابط مقرر در موافقتنامه بودجه(
 بره  دادن خاتمره  وعمده  خدمات دهندگانارائه یا اصلی مدیران جبران خدمات و انتصاب . ب

 .آنها اشتغال یا خدمات
 خراص،  رویردادهای  یرا  وقروع شررایط   از بعرد  و قبرل  ممکن است فعالیتهای موارد، برخی در .15ر

 هردایت  توانرایی فعلری بررای    ازواحد گزارشرگر   چند یا دو که زمانی. باشند مربوط فعالیتهای
 باید این واحدها شوند، واقع مختلف زمانهای در فعالیتها این و باشند اربرخورد مربوط فعالیتهای

 توانایی هردایت  گزارشگر از واحد کدام همزمان، گیریتصمیم حق رویه با مطابق که کنند تعیین
 یا واقعیتها اگر(. شود مراجعه 23 بند به) است منافع برخوردار آن اثر بر دارای بیشترین فعالیتهای

 مجدد بررسی مورد را ارزیابی این زمان گذشت با واحدهای مزبور باید کند، تغییر وطمرب شرایط
 دهند. قرار
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 6 مثال 

واحرد دیگرری    پزشکی، محصول یک عرضه و طراحی منظور به واحدهای گزارشگر الف و ب

 محصرول  قانونی مجوز کسب و طراحی مسئولیت واحد الف. کنندمی تأسیس را یعنی واحد پ

 تصرمیمات  تمرام  برای اتخراذ  جانبهیک توانایی منزله به مسئولیت دارد. این عهده به را پزشکی

 تصویب به پزشکی محصول آنکه از پس. است قانونی مجوز کسب و محصول طراحی به مربوط

 توانرایی  واحرد ب  کررد.  خواهرد  عرضره  بازار به و تولید را آن واحد ب رسید، قانونی مرجع

 فعالیتهای اگر. دارد را محصول بازاریابی و تولید به مربوط تصمیمات تمام برای اتخاذ جانبهیک

 فعالیتهرای  ،پزشرکی  محصرول  بازاریرابی  و تولید فعالیتهای نیز و قانونی مجوز کسب و طراحی

توانایی دارد فعالیتهای  آیا تعیین کند یک از واحدهای الف و ب هر است ضروری باشند، مربوط

یک از واحردهای   هر ترتیب، این به. کند یا خیر هدایت را واحد پ منافع اثر بر بیشترین دارای

 فعالیتهای یا قانونی مجوز کسب و طراحی کدام یک از فعالیتهای که کند بررسی باید الف و ب

 اینکره  و اسرت  منافع واحد پ بیشترین اثر بر فعالیت دارای پزشکی، محصول بازاریابی و تولید

 واحرد گزارشرگر   کردام  اینکره  تعیین برای. خیر یا دارند را مزبور فعالیتهای هدایت توانایی آنها

 :دهندمی قرار توجه مورد را زیر موارد واحدهای الف و ب است، تسلط دارای

 سازماندهی واحد پ؛ و هدف .الف

 تعیرین  را پزشرکی  محصرول  ارزش نیرز  و پ واحرد  ارزش و درآمد مازاد، که عواملی .ب

 کنند؛می

عملکررد   برر  آنها در ارتباط با عوامل مندرج در قسرمت )ب(  گیریمیمتص اختیار تأثیر .پ
 و واحد پ؛

 .پ واحد نوسان منافع قرار گرفتن آنها در معرض  .ت
 :دهندمی قرار توجه مورد نیز را زیر موارد واحدهای گزارشگر خاص، مثال این در

 با توجه به سروابق ) قانونی و اقدام الزم برای آن مجوز کسب در خصوص اطمینان عدم  .الف
 و ؛(پزشکی محصول قانونی مجوز کسب و طراحی در آنها موفقیت به مربوط

 کنتررل  را پزشرکی  محصرول  گزارشرگر  واحد کدام طراحی، مرحله در موفقیت از پس .ب
 .کندمی

 

 

https://hemattaraz.ir/


 رکز مالی اقتصادی همت رتازم 
 15ری بخش عمومی شماره  استاندارد حسابدا

 صورتهای مالی تلفیقی

23 
https://hemattaraz.ir/ 

https://www.instagram.com/hemattaraz/ 

 7 مثال

یرک   توسرط  شده نگهداری بدهی از طریق ابزار و ایجاد پذیر(گذاری)سرمایهواحد سرمایه یک

 تعردادی  توسرط  شده نگهداری مالکانه ابزارهای و( بدهی ابزار در گذارسرمایه) گزارشگرواحد 

 و زیانهرا  نخسرتین  جرذب  بررای  حقوق مالکانه بخش. شده است مالی تأمین گذار دیگر،سرمایه

گرذاران  سررمایه  از یکری . شده است سازماندهی پذیراز سرمایه باقیمانده منافع هرگونه دریافت

 پرذیر، منرابع  سرمایه. باشدنیز می داراییها مدیر را در اختیار دارد، مالکانه بزارهایا درصد 30که

 ریسرک  معررض  در و دهدمی قرار استفاده مورد مالی داراییهای از پرتفویی خرید برای را خود

 ماهیرت  دلیرل  به. گیردمی قرار داراییها سود و پرداختهای اصل احتمالی نکول از ناشی اعتباری

 پرذیر سرمایه جذب نخستین زیانهای برای حقوق مالکانه بخش که دلیل این به نیز و راییهادا این

 برا  گرذاری سرمایه عنوان به بدهی، ابزار در گذارسرمایه برای معامله این شده است، سازماندهی

 منافع. شودمی محسوب پرتفوی داراییهای احتمالی نکول به مربوط اعتباری ریسک حداقل میزان

 شامل که دارد قرار آن داراییهای پرتفوی مدیریت تأثیر تحت ایمالحظه قابل پذیر، بطورایهسرم

 و پرتفروی  رهنمودهرای  چارچوب در داراییها واگذاری و تحصیل انتخاب، به مربوط تصمیمات

 نسربت  بره  نکرول،  کره  زمرانی  ترا  فعالیتها این تمام. باشدمی پرتفوی داراییهای نکول مدیریت

 بخرش  کره  شرود  ایگونره  به پرتفوی ارزش که زمانی یعنی) برسد پرتفوی رزشا از مشخصی

 آن، از پرس . شرود مری  مردیریت  دارایی مدیر توسط ،(برسد اتمام به پذیرحقوق مالکانه سرمایه

. کنرد می مدیریت بدهی ابزار در گذارسرمایه دستورالعملهای طبق را داراییها ثالث امینی شخص

 داراییهرای  که زمانی تا. شودمی محسوب مربوط فعالیت پذیر،سرمایه یداراییها پرتفوی مدیریت

 هردایت  توانرایی  دارایری  مردیر  نرسیده باشرد،  پرتفوی ارزش از مشخصی نسبت به شده نکول

 بیشرتر  شرده  تعیرین  نسربت  از شده نکول داراییهای ارزش که زمانی و دارد را مربوط فعالیتهای

 دارایی مدیر. داشت خواهد را مربوط فعالیتهای هدایت واناییت بدهی ابزار در گذارسرمایه شود،

 دارای بیشترین اثر بر فعالیتهای توانندمی آیا که تعیین کنند باید یک هر بدهی، در گذارسرمایه و

نیز  و پذیرسرمایه سازماندهی و هدف خیر. برای این منظور، یا کنند هدایت را پذیرمنافع سرمایه

 گیرد.مورد توجه قرار می منافع نوسان در معرض اشخاص از یک هر قرار گرفتن
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   گزارشگر بر واحد دیگرحق ایجادکننده تسلط واحد 

 حقری  دارای واحد دیگر باید تسلط بربرای داشتن  واحد گزارشگر. گیردمی نشأت حق از تسلط .16ر

 موجب که حقی. بدهد را واحد دیگر مربوط فعالیتهای برای هدایت فعلی توانایی آن، به که باشد

 .باشد متفاوت است ممکن شود،می واحد گزارشگر تسلط

 شروند،  واحد گزارشگر تسلط موجب توانندمی ترکیبی، صورت به یا تنهایی به که حقوقی نمونه .17ر

 :نیست موارد این به محدود اما است، زیر موارد شامل

دیگر که به دارنرده آن توانرایی هردایت    کننده واحد مشی برای ارکان ادارهحق تعیین خط .الف

 دهد؛فعالیتهای مربوط واحد دیگر را می

 ؛(شود مراجعه 52ر تا 32ر بندهای به) واحد دیگردر  بالقوه رأی حق یا رأی حق  .ب

 دارند؛ را مربوط فعالیتهای هدایت توانایی واحد دیگر که اصلی مدیران برکناری یا انتصاب حق .پ

 کند؛می هدایت را مربوط فعالیتهای که دیگری واحد اریبرکن یا تعیین حق .ت

 های مرتبط با فعالیتهای مربوط واحد دیگر؛حق تصویب یا وتوی بودجه .ث

 معرامالت،  در تغییر هرگونه حق وتوی یا معامالت، به ورود برایدیگر  واحد هدایت حق .ج

 ؛گزارشگر واحد نفع به

 نظیر فروش داراییهای اصلی واحد دیگر؛ و حق وتوی تغییرات اساسی در واحد دیگر، .چ

 دهد.می را مربوط فعالیتهای هدایت توانایی ،آن دارنده به که حقوق سایر .ح

آور موجرود و سرازوکار کسرب    به توافقهای الزام در ارزیابی وجود تسلط، باید گزارشگر واحد .18ر

کند به تنهرایی یرا بره     تسلط توجه کند. راههایی که واحد گزارشگر ممکن است تسلط را کسب

 است: صورت ترکیبی شامل موارد زیر

 ؛اختیار اجرایی یا قانونگذاری .الف

 ضوابط مربوط به نحوه اداره؛ .ب

 توافقهای قراردادی؛ .پ

 اسناد تأسیس )برای نمونه، اساسنامه(؛ و  .ت
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 حق رأی یا حق مشابه. .ث

 یرا  اسرت  برخوردار واحد دیگر تسلط بر رایب کافی حق آیا از اینکه تعیین برای گزارشگر واحد .19ر

 بنردهای  الزامات و( شود مراجعه 8ر تا 5ر بندهای به) واحد دیگر سازماندهی و هدف باید خیر،

 .دهد قرار توجه مورد ،22ر تا 20ر بندهای با همراه را 56ر تا 53ر

 ،واحد دیگرر  برتسلط  برای واحد گزارشگر حق کافی بودن است تعیین ممکن شرایط، برخی در .20ر

 مالحظره  مورد را شواهدی ،تسلط ارزیابی برای باید واحد گزارشگر موارد، این در. باشد دشوار

. خیر یا دارد را مربوط فعالیتهای جانبهیک هدایت برای عملی توانایی آیا دهد نشان که دهد قرار

 قررار  بررسری  مورد 22ر و 21ر بندهای در مندرج هاینشانه و حقوق با همراه زیر موارد هرگاه

واحرد   تسلط بربرای  واحد گزارشگر حق دهد نشان که شود فراهم شواهدی است ممکن گیرد،

 :نیست های زیر دربرگیرنده تمام موارداما نمونه است. کافی دیگر

 کره  را واحرد دیگرر   اصرلی  مدیران تواندمی قراردادی، حق داشتن بدون ،واحد گزارشگر .الف

 .کند تأیید یا منصوب دارند، را مربوط تهایفعالی هدایت توانایی

 بره  ورود بررای  را واحرد دیگرر   توانرد مری  قراردادی، حق داشتن بدون ،واحد گزارشگر .ب

 هردایت  واحد گزارشرگر  نفع به معامالت این در تغییر هرگونه وتوی یا بااهمیت معامالت

 .کند

واحرد   کننرده اداره ارکان ایاعض انتخاب جهت نامزدی فرایند بر تواندمیواحد گزارشگر  .پ

 .باشد داشته غلبه رأی، حق دارندگان سایر از نمایندگی کسب یادیگر 

رئریس   مثرال،  بررای ) باشند واحد گزارشگر وابسته اشخاص از ،واحد دیگر اصلی مدیران .ت

 (.واحد دیگر باشد رئیس هیئت مدیره واحد گزارشگر،

 .باشند واحد گزارشگر وابسته اشخاص از ،رواحد دیگ کنندهاداره ارکان اعضای اکثریت .ث

وجود دارد که حراکی از   واحد دیگربا  واحد گزارشگرهایی از ارتباط خاص برخی مواقع، نشانه .21ر

دارد. وجرود هرر یرک از     واحد دیگرمنفعل در  حقفراتر از حقی ، واحد گزارشگرآن است که 

، احراز شده اسرت.  تسلط معنا نیست که معیار ها، لزوماً به اینها یا ترکیب خاصی از نشانهنشانه

آن باشرد   دهنرده ، ممکن است نشانواحد دیگردر  منفعل حق از فراتر حقیبا وجود این، داشتن 

کافی اسرت یرا شرواهدی از وجرود      تسلطدیگری است که برای  حقدارای  واحد گزارشگرکه 
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واهدی وجرود دارد کره نشران    کند. برای مثال، در موارد زیرر شر  میفراهم  واحد دیگربر  تسلط

برخوردار است و در ترکیب  واحد دیگردر  منفعل حق از فراتر حقی، از واحد گزارشگردهد می

 باشد:تسلط  هندهنشانتواند ، میحقوقبا سایر 

ارتباط بین واحد گزارشگر و عملیات واحد دیگر از نوع ارتبراط وابسرتگی اسرت. ماننرد       .الف

 زیر: شرایط

خرود بره واحرد    ای از عملیرات  بخش قابرل مالحظره  رای تأمین مالی واحد دیگر ب .1

 .گزارشگر وابسته است

خود به واحد گزارشرگر  ای از تعهدات بخش قابل مالحظه واحد دیگر برای تضمین .2

 وابسته است.

بسیار مهم به  یاساسخدمات، فناوری، مواد خام یا ملزومات  واحد دیگر برای تأمین .3

 .واحد گزارشگر وابسته است

واحرد  داراییهایی مانند مجوزها یا عالئم تجاری را که برای عملیات  واحد گزارشگر .4

 .تحت کنترل دارد، ضروری است دیگر

به واحد گزارشگر وابسته است )مانند شرایطی که  دیگر برای تأمین مدیران اصلی واحد .5

   .مدیران واحد گزارشگر از دانش تخصصی در عملیات واحد دیگر برخوردار هستند(

ای از فعالیتهای واحد دیگر، با مشارکت واحد گزارشرگر یرا از طررف    بخش قابل مالحظه .ب

 شود.واحد گزارشگر انجام می

برا واحرد دیگرر یرا      در معرض منافع متغیر ناشری از ارتبراط   قرار گرفتن واحد گزارشگر .پ

مشرابه   وقحقر بیشتر از حق رأی یا سایر  به مراتب، برخورداری از حق نسبت به آن منافع

واحد گزارشگر است. برای مثال، تحت شرایطی ممکن است واحد گزارشگر حق دریافت 

، اما حق قرار گیردبیش از نیمی از منافع واحد دیگر را داشته باشد یا در معرض این منافع 

 . رأی او در واحد دیگر، کمتر از نصف باشد
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اغلرب روابرط خاصری برا      21بنرد ر  رد هرای منردرج  واحدهای بخش عمومی با توجه به نشانه .22ر

واحدهای بخش عمومی اغلب فعالیتهای واحدهای دیگر را ترأمین مرالی   . واحدهای دیگر دارند

 .بحث شده است 41و ر 40کنند. وابستگی اقتصادی در بندهای رمی

از  ایر  گیرد قرار واحد دیگر با ارتباط از ناشی متغیر منافع معرض در بیشتر واحد گزارشگر هرچه .23ر

 داشرتن  منظرور  به کافی حق آوردن بدست برای باشد، برخوردار نسبت به آن منافع بیشتری حق

متغیرر   منافع در معرض بیشتر قرارگرفتن بنابراین،. بود خواهد برخوردار بیشتری انگیزه از ،تسلط

 رشرگر واحرد گزا قرارگیری  میزان این، وجود با. باشد واحد گزارشگر تسلط از اینشانه تواندمی

  .نیست واحد دیگر بر واحد گزارشگر تسلط نشانه خود، خودی به ،متغیر منافع معرض در

حقروق   برا  همرراه  ،23ترا ر  21ر بندهای در مندرج هاینشانه و 20ر بند درموارد مندرج  هرگاه .24ر

 ،20ر بنرد  در مندرج تسلط هاینشانه به باید بیشتر وزن گیرد، قرار بررسی مورد شگرارگزواحد 

 .یابد اختصاص

 حق ماهوی

 کهرا  واحد دیگر با مرتبط ماهوی حق تنها ،دارد یا خیر تسلطاینکه  ارزیابی در واحد گزارشگر، .25ر

 حرق،  آنکره  بررای . دهرد مالک عمل قرار مری  است اشخاص دیگر یا واحد گزارشگر اختیار در

 .باشد هداشت را حق آن اعمال توانایی عمل، در باید آن دارنده باشد، ماهوی

را در نظرر گرفتره   تمام واقعیتها و شررایط  ی است که ماهوی بودن حق، مستلزم قضاوت شخیصت .26ر

ماهوی بودن حق، شامل موارد زیر است، اما محدود به  شخیص. عوامل قابل بررسی برای تباشد

 :یستاین موارد ن

، داردبراز مری   حرق اعمال اقتصادی یا غیراقتصادی که دارنده یا دارندگان را از  موانعآیا  .الف

هایی از چنین موانعی شامل موارد زیر است، اما بره ایرن مروارد    . نمونهوجود دارد یا خیر

 :یستمحدود ن

 کند.مشوقها و جرایم مالی که دارنده را از اعمال حق خود منع یا منصرف .1
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ق خود قیمت اعمال یا تبدیل ابزار مالی که با ایجاد مانع مالی، دارنده را از اعمال ح .2

 کند.منع یا منصرف

کنرد، بررای مثرال، شررایطی کره      را غیرمحتمرل   حقشرایط و ضوابطی که اعمال  .3

 کند.ایجاد  حقمحدودیت زمانی جدی برای اعمال 

ود ساز و کار صریح و معقول در اسناد تأسیس واحد دیگر یا قروانین و مقرررات   نب .4

 کند.قابل اجرا که به دارنده امکان دهد حق خود را اعمال 

 ناتوانی دارنده حق برای کسب اطالعات ضروری به منظور اعمال حق خود.  .5

 .کندهای عملیاتی که دارنده را از اعمال حق خود منع یا منصرف میموانع یا انگیزه .6

را  تخصصری  خردمات  ارائره  توانمندی یا تمایل که دیگری مدیران برای مثال، نبود

 یر مسئولیتهای مدیر فعلی را تقبل نمایند.خدمات ارائه کنند و سا یا باشند داشته

کند یا مانع اعمال حق الزامات قانونی یا مقرراتی که شیوه اعمال حق را محدود می .7

شود. برای مثال، زمانی که واحد دیگر قدرت قانونی برای انجام توسط دارنده آن می

ر خارجی عملیات به طور مستقل از واحد گزارشگر دارد یا زمانی که واحد گزارشگ

 از اعمال حق خود منع شده باشد.

هنگامی که اعمال حق، مستلزم موافقت بیش از یک شخص باشد، یا هنگامی کره حرق در    .ب

اختیار بیش از یک شخص باشد، آیا سازوکاری وجرود دارد کره بررای آن اشرخاص، در     

یرا  صورت تمایل آنها، توانایی عملی برای اعمال حق به صورت جمعری را فرراهم آورد   

خیر. نبود چنین ساز و کاری داللت بر این دارد که ممکن است حق، ماهوی نباشد. هر چه 

تعداد اشخاصی که باید با اعمال حق موافقت کنند بیشتر باشد، احتمال ماهوی بودن ایرن  

کننده که اعضای آن یا سایر ارکان اداره یابد. با وجود این، یک هیئت مدیرهحق کاهش می

تواند به عنوان سازوکاری از طرف اشخاص متعردد  گیرندگان هستند، مییممستقل از تصم

برای اقدام جمعی در اعمال حق آنها باشد. بنابراین، احتمال ماهوی برودن حرق برکنراری    

کننده مستقل در مقایسه با حق مشرابهی  قابل اعمال توسط هیئت مدیره یا سایر ارکان اداره

 قابل اعمال است، بیشتر است. اشخاص ازکه به صورت انفرادی توسط تعدادی 
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شوند یا خیرر. بررای مثرال،    منتفع می حق، از اعمال آن حقشخص یا اشخاص دارنده  آیا .پ

مراجعه شرود( بایرد قیمرت     52رتا  49ردارنده حق رأی بالقوه در واحد دیگر )به بندهای 

ابزار مالی دارای ارزش اعمال یا تبدیل ابزار مالی را مورد توجه قرار دهد. زمانی که قابل 

افزایری برین واحرد    برای مثال، تحقق هرم ، اعمال باشد، یا واحد گزارشگر به دالیل دیگر

احتمال اینکه حرق رأی،  از اعمال یا تبدیل ابزار مالی منتفع شود،  ،گزارشگر و واحد دیگر

 .ماهوی باشد بیشتر است

 قابل مربوط، فعالیتهای هدایت درباره گیریتصمیم هنگام باید باشد، ماهوی ،حق اینکه همچنین، برای .27ر

 برا . باشرد  اعمال قابل حاضر حال در باید باشد، ماهوی ،حق اینکه برای معمول، طوربه. باشد اعمال

 توان آن را ماهوی تلقی کرد.حتی اگر حق در حال حاضر قابل اعمال نباشد گاهی می این، وجود

واحد  کنترل از را واحد گزارشگر یک است ممکن اشخاص ردیگ توسط اعمال قابل ماهوی حق .28ر

مسرتلزم ایرن نیسرت کره      مراهوی  حرق  چنرین . بازدارد شود،می مربوط آن به حق این که دیگر

 بندهای به) نباشد حمایتی صرفاً حق این که مادامی. گیری داشته باشنددارندگان، توانایی تصمیم

 واحرد  کنترل مانع است ممکن ،اشخاص دیگر اختیار در ماهوی حق ،(شود مراجعه 31ر تا 29ر

 تصویببرای  فعلی توانایی تنها ،آن دارندگان به حق این اگر حتی شود، دیگرواحد بر  گزارشگر

  .بدهد را مربوط فعالیتهای با مرتبط یهاتصمیم توقف یا

 8 مثال

 اهم سراختن اجتماعی برای فر طرح مسکن یک گزارشگر الف که فعالیت آن تأمین مسکن است، واحد

 فعالیت تنها .شوداجرا می واحد ب با توافقنامه یک تحت طرح این .تنظیم کرده است قیمت ارزان مسکن

 .نیست مالکانه ابزارهای دارای ب واحد. است اجتماعی امکانات مسکن مدیریت تسهیالت و ب، واحد

 :شامل موارد زیر است ب واحد مربوط فعالیتهای

 مسکن؛ متقاضیان انتخاب و بررسی 

 مسکن؛ طرح روزانه اجرای عملیات 

 و عمومی؛ امکانات و تسهیالت و هاخانه حفظ و نگهداری 

 مسکن امکانات گسترش تسهیالت و و بهبود. 

 الرف  چهار نفر آنها توسرط واحرد گزارشرگر    که است عضو دارای هفت ب واحد مدیره هیئت
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اعضای منصوب شرده   میان از و مدیره هیئت توسط ب شوند. رئیس واحدمی منصوب و برکنار

 نردرت  بره  کره  است کنندهتعیین یک رأی دارای و شودمی انتخاب الف واحد گزارشگر توسط

 دریافرت  گزارشرهای  و کندمنظم جلسه برگزار می بطور مدیره گیرد. هیئتمورد استفاده قرار می

 توانرد یمر  مردیره  هیئرت  گزارشرها،  این اساس کند. برمی بررسی را ب واحد مدیریت از شده

برال   ظرفیتهرای  بررسی از پس مدیره هیئت این، بر عالوه .کند رد یا تأیید را مدیریت تصمیمات

مانند فعالیتهرای عمرده    مهمی موضوعات تصمیماتی در خصوص مسکن، برای تقاضا و استفاده

 .کنداتخاذ می مسکن ساخت برای بیشتر گذاریسرمایه و نگهداری حفظ و

 و تسهیالت و امکانات مسکن در آن مستقر شده است که است زمینی کمال الف واحد گزارشگر

فراهم شرده   الف توسط واحد گزارشگر آن عملیاتی بودجه و سرمایه ب، واحد تاسیس زمان از

 .است ب مسکن متعلق به واحد امکانات مالکیت تسهیالت و. است

 ب طبق اساسنامه، واحد و دمانب باقی می در واحد امکانات از تسهیالت و برداریبهره ماحصل

 نیست. الف واحد گزارشگر به مستقیم مالی بازده ارائه به ملزم

 به تنهایی است. هر مثال شده ارائه ادامه در ب8الف و 8 واقعیتهای باال، مثالهای با در نظر گرفتن

 .شودمی گرفته نظر در
 الفـ  8 مثال

 .کندمی کنترل را ب واحد الف، د گزارشگرواح باال، در شده ذکر شرایط و واقعیتها مبنای بر

 مربروط  فعالیتهرای  هردایت  برای فعلی توانایی که به آن است حقی دارای الف واحد گزارشگر

 .دهدکند یا خیر، میحق استفاده می این از اینکه ب را، صرفنظر از واحد

 شرود  می ئیسر آنها از یکی کند کهمی منصوب را مدیره هیئت عضو چهار الف واحد گزارشگر

 واحد تسلطی بر ماهوی، حق طریق از گزارشگر واحد نتیجه، در. است کنندهتعیین رأی و دارای

 اینکره  از صررفنظر  را، ب واحرد  مربوط فعالیتهای هدایت برای فعلی توانایی آن به که دارد ب

 .دهدمی خیر، یا کند استفاده حق ماهوی این از بخواهد الف واحد گزارشگر

نسبت به  یا دارد ب قرار منافع متغیر ناشی از ارتباط با واحد معرض در نیز الف گرواحد گزارش

آورد، می دست به مالی غیر منافع ب واحد طریق از الف واحد گزارشگر. دارد منافع حقوقی آن

ساختن مسرکن ارزان قیمرت کمرک     برایب به پیشبرد هدف اجتماعی  به این ترتیب که واحد
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 طریرق  امرا از  نیسرت،  مسرتقیم  مالی منافع دریافت به قادر الف گزارشگر چه واحد اگر. کندمی

 منرافع  اجتمراعی،  مسرکن  برنامره  در مالی هایبکارگیری بازده نحوه هدایت برای خود توانایی

 .آوردمی دست به غیرمستقیم

منصروبان   طریق از الف گزارشگر واحد. را نیز داراست کنترل معیار نهایی الف گزارشگر واحد

منرافع   میرزان  و ماهیت بر تأثیرگذاری برای خود تسلط از استفاده توانایی مدیره، هیئت در ودخ

 .دارد را ب خود از واحد

 .کندمی کنترل را ب واحد بنابراین و کنترل را داراست برای معیار سه تمام الف گزارشگر واحد

 

 
 ب8 مثال

 :شودیر، در نظر گرفته میبه جز موارد ز الفر  8 مثال واقعیتهای مثال، این در

که در  شودمی انتخاب عمومی گیریرأی فرایند پیشنهاد و از طریق ب مدیره واحد هیئت( الف)

 و ؛دهدنمی الف گزارشگر واحد حقی به خصوص انتصاب اعضای هیئت مدیره،

 بررسی مورد الف گزارشگر واحد توسط ب واحد مدیره اتخاذشده توسط هیئت تصمیمات( ب)

 .دهد مشاوره ب واحد به است ممکن و گیرد،می قرار

 ماهوی حق الف گزارشگر واحد شد، ذکر باال در که شده تجدیدنظر شرایط و واقعیتها مبنای بر

 .تسلط ندارد ب واحد بر دلیل همین به و ندارد ب واحد در ارتباط با

حاصرل   هم وزهن ارزان قیمت مسکنساخت  با ارتباط در الف گزارشگر واحد اجتماعی اهداف

 راسرتایی هرم  حال، این با. آورد خواهد دست به مستقیمغیرمالی  منافع هنوز نتیجه در و شودمی

 کندمی کنترل را دیگر واحد گزارشگر، واحد یک که رسیدن به این نتیجه برای تنهایی به اهداف

 (.کنید مراجعه 31 بند به)نیست  کافی

تأثیرگذاری بر  برای تسلط، از تواندنمی نتیجه در و ندارد بر واحد ب تسلط الف گزارشگر واحد

دارا  را کنترل معیار سه از معیار دو الف گزارشگر واحد. منافع خود استفاده کند میزان یا ماهیت

 .کندنمی کنترل ب را واحد بنابراین و باشدنمی

 9 مثال

 قبلری  دولتهای سطتو حق این. را دارد واحد یک اعضای اکثریت حق انتصاب و برکناری دولت
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 دالیرل  بره  زیررا  است، نکرده حق استفاده از این فعلی دولت است اما، گرفته قرار استفاده مورد

 دولرت  مرورد،  ایرن  در. شرود  تلقی آن واحد فعالیتهای در دخالت عنوان به خواهدنمی سیاسی

 .باشد را نداشته آن از استفاده به تصمیم اگر حتی است، ماهوی حق دارای همچنان

 10 مثال

 ارزان مسکن مورد نیاز برای تهیه زمین آن، طبق که است سیاستی دارای وزارت راه و شهرسازی

در  شرده،  تهیره  مسرکن  اینکه از به منظور حصول اطمینان وزارت مزبور،. کندواگذار می قیمت

 کند.است، شرایطی را مقرر می راستای سیاست یاد شده، مقرون به صرفه و در دسترس

مبلغی کمتر از  به مسکن تعاونی یک به را زمینی قطعه شهرسازی و راه وزارت سیاست، نای طبق

 .ارزش منصفانه واگذار کرد تا تعدادی مسکن ارزان قیمت را احداث کند

 اسرتفاده  مسکن، مواردی نظیر اینکه زمین برای چه اهدافی قابل تعاونی و وزارت بین در قرارداد

 فراینرد  عملکررد،  مردیریت  الزامرات  و مسرتمر  گزارشرهای  مسکن، وسازساخت کیفیت است،

 بایرد  زمرین . شرود می ما بین مشخص مناقشات فی حل و فصل و زمین استفاده نشده برگرداندن

 .گیرد قرار استفاده مورد برای هدف تعیین شده شهرسازی و راه وزارت سیاست طبق

 مسرکن نیرز   تعراونی  مدیریت مالی فرایندهای در خصوص تضمین کیفیت و الزاماتی توافق، در این

 همچنرین . را دارد کار انجام برای اختیار الزم و توانایی که دهد نشان باید مسکن تعاونی. وجود دارد

 بره  ، در راستای پاسختعاونی با منابع وزارت منابع اشتراک طریق از تواندمی ای کهافزوده ارزش باید

 کند.آورد، را نیز مشخص  دست به ،پایدار ایبه شیوه خاص مشتری گروه یک نیاز

هریچ   وزارت راه و شهرسرازی . شرود می منصوب آن اعضای توسط مسکن تعاونی هیئت مدیره

 .ندارد مدیره تعاونی هیئت در اینماینده

 مربوط تعراونی  فعالیتهای هدایت برای وزارت راه و شهرسازی شرایط فوق، و واقعیتها مبنای بر

 وزارت راه و شهرسرازی . کنرد نمی کنترل مسکن را نابراین، تعاونیب و ندارد تسلط کافی مسکن

آورد، بره ایرن ترتیرب کره برا       دست به تعاونی این از طریق غیرمستقیم غیرمالی منافع تواندمی

 به اهداف اجتماعی خود در خصروص فرراهم سراختن    فعالیتهای تعاونی مسکن، وزارت مزبور

رسیدن بره   برای تنهایی به اهداف راستاییهم حال، ینا با. کندمیدست پیدا  قیمت ارزان مسکن

 مراجعره  31 بند به) نیست کافی کندمی کنترل را دیگر واحد گزارشگر، واحد یک که این نتیجه
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 هردایت  توانرایی  بایرد  مسکن، تسلط بر تعاونی داشتن منظور به وزارت راه و شهرسازی(. کنید

 .باشد خود داشته اهداف دپیشبر جهت را مسکن تعاونیفعالیتهای مربوطه 

 11 مثال

 مجمرع  شود، درمربوط واحدی که برای کنترل ارزیابی می فعالیتهای هدایت با مرتبط تصمیمات

 8 بعردی،  عمومی عرادی  مجمع برگزاری تاریخ. شودمی اتخاذ سهام آن صاحبان ساالنه عمومی

 درصرد  20حرداقل   جمعی، یا انفرادی صورت به که سهامدارانی این، وجود با. است دیگر ماه

 فعلی مررتبط  سیاستهای تغییر درخواست کنند برای توانندمی باشند، داشته اختیار در را رأی حق

سرهامداران   بره  رسانیبه اطالع به دلیل الزام اما برگزار شود، عمومی مجمع مربوط، فعالیتهای با

مربروط،   فعالیتهای با رتبطم سیاستهای. نیست برگزاری قابل روز 30 تا حداقل مجمع این دیگر،

 فرروش  تصرویب  شرامل  مجمع این تصمیمات. است تغییر قابل عمومی، مجمع جلسات در تنها

 .است آنها واگذاری یا بااهمیت گذاریهایسرمایه انجام همچنین و داراییها بااهمیت

 انره جداگ صرورت  بره  مثرال  هر. شودمی زیر استفاده ت11 تا الف11 مثالهای در باال، اطالعات

 .شودمی بررسی

 الف11 مثال

 رأی حرق  حالرت،  ایرن  در. دارد اختیار در را واحد دیگر رأی در حق اکثریت واحد گزارشگر،

 توانرد مری  لرزوم،  صرورت  در یواحد گزارشرگر  زیرا شودمی گزارشگر ماهوی محسوب واحد

واحد گزارشگر کشد تا طول می روز 30 اینکه. گیری کندتصمیم مربوط فعالیتهای هدایت درباره

 فعالیتهرای  هردایت  فعلی واحد گزارشگر برای مانع توانایی کند، اعمال را خود رأی حق بتواند

 .شودسهام نمی تحصیل زمان از مربوط

 ب11 مثال

 مؤثر تاریخ. است واحد دیگر سهام اکثریت تحصیل برای آتی پیمان طرف واحد گزارشگر، یک

 برا  ارتباط در فعلی سیاستهای تغییر به قادر موجود لفعلسهامداران با. است دیگر روز 25 پیمان

 آن در که کرد برگزار توانمی بعد روز 30 عمومی را حداقل مجمع زیرا نیستند، مربوط فعالیتهای

 واقرع،  در کره  اسرت  حقری  واحد گزارشگر دارای بنابراین،. شده است تسویه آتی پیمان زمان،

 در آتری،  پیمران  دارنده واحد گزارشگر یعنی است، فال11 مثال در اکثریت سهامدار حق معادل

واحرد   آتری  پیمران . کنرد  گیرری تصمیم مربوط فعالیتهای هدایت درباره تواندمی لزوم، صورت
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 توانایی فعلری  واحد گزارشگر به آتی، پیمان تسویه از قبل حتی که است ماهوی حق گزارشگر،

 .دهدمی را مربوط فعالیتهای برای هدایت

 پ11 مثال

 25 از پرس  کره  دارد دیگرر را  واحد سهام اکثریت تحصیل برای ماهوی اختیار واحد گزارشگر،

 ب11 مثال در این مثال، همانند گیرینتیجه. باشدعمیقاً دارای ارزش اعمال می و اعمال قابل روز

 بود. خواهد
 ت11 مثال

 بدون اینکه ست،واحد دیگر ا سهام اکثریت تحصیل برای آتی پیمان گزارشگر، یک طرف واحد

. بعرد اسرت   ماه 6 آتی تاریخ تسویه پیمان. واحد دیگر داشته باشد به نسبت دیگری هرگونه حق

. نردارد  را مربروط  فعالیتهرای  فعلی برای هدایت توانایی گزارشگر واحد این قبل، مثال برخالف

 آنهرا  زیررا  برخروردار هسرتند   مربوط فعالیتهای فعلی برای هدایت توانایی بالفعل از سهامداران

 .دهند تغییر آتی پیمان تسویه از قبل را مربوط فعالیتهای مرتبط با فعلی سیاستهای توانندمی

 حمایتی حق

واحرد   ،یرا خیرر   شرود می واحد دیگر بر آن تسلط موجب گزارشگرواحد  حق اینکه ارزیابی در .29ر

. خیرر  یرا  است حمایتی حق ،در اختیار دیگران حق و حق این آیا که کند بررسی باید گزارشگر

 اسرتثنایی  شررایط  در یرا  واحد دیگر فعالیتهای در اساسی تغییراتدر شرایط وقوع  حمایتی حق

 یرا  ،شروند مری  اعمال استثنایی شرایط در که یحقوق تمام این، وجود با. کندموضوعیت پیدا می

 55ر و 15ر یبندها به) شوندنمی محسوب حمایتی حق لزوماً هستند،ی رویداد وقوع به مشروط

 (.شود مراجعه

 حق که واحدی تسلط بر ایجاد بدون آن دارندگان منافع از حمایت برای حمایتی حق که آنجا از .30ر

 در را حمرایتی  حق تنها که یواحد گزارشگر است، شده سازماندهی شودمرتبط می آن به مزبور

 تسرلط  مانع یا باشد داشته لطتس به آن است مرتبط حقواحدی که این  بر تواندنمی دارد، اختیار

 (.شود مراجعه 24 بند به) شود این واحد بر دیگر شخص

 :نیست موارد این به محدود اما است، زیر موارد شامل حمایتی حق از هایینمونه .31ر
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 قابرل  طرور بره  تواندمی که اقداماتی انجام از گیرندهوام کردن محدود برای دهندهوام حق .الف

 .دهد تغییر دهندهوام ضرر به را گیرندهوام اعتباری ریسک ایمالحظه

 مخرارج  تصرویب  بررای  واحرد گزارشرگر   در کنتررل  حق فاقد منافع شخص دارنده حق .ب

 انتشرار  تصرویب  یرا  تجراری  فعالیتهرای  عادی روال در ضروری مبالغ از بیشتر ایسرمایه

 .بدهی یا مالکانه ابزارهای

 رعایرت  در گیرنرده وام کره  صرورتی  در گیرنده،وام ایداراییه توقیف برای دهندهوام حق .پ

 .کند قصور وام بازپرداخت شرایط

گذار برای محدود یا متوقف کردن عملیات واحدهایی که مقرررات یرا سرایر    حق مقررات .ت

کنند. برای مثال سازمان حفاظت محیط زیست ممکن است قادر بره  الزامات را رعایت نمی

ی باشد که قانون و مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیستی متوقف کردن فعالیتهای واحد

 کند.را نقض می

خاص. برای مثال،  تعیین شدهکننده واحد دیگر در شرایط حق برکناری اعضای ارکان اداره .ث

 اتخراذ  کلیدی سیاستهای مورد در موقعی به تصمیمات نباشد قادر شهرداری صورتیکه در

 ناری یا تعلیق شهردار و انتصاب فرد دیگری باشد.کند، دولت ممکن است قادر به برک

حق دولت برای حذف معافیت مالیاتی واحد غیرانتفاعی در صورتیکه واحد مزبور اهرداف   .ج

 ای تغییر دهد.یا فعالیتهای خود را به طور قابل مالحظه

حق واحد گزارشگر تأمین کننده منابع یک موسسه خیریه برای آن که در صرورت تصرفیه    .چ

ن مؤسسه، خالص داراییهای خود را به یک واحد دارای فعالیتهای مشابه واگذار کند. برا  آ

وجود این، اگر واحد گزارشگر توانایی تعیین این را داشته باشرد کره خرالص داراییهرای     

مؤسسه خیریه در زمان تصفیه به طور مشخص به کجا واگذار شود، واحرد گزارشرگر در   

 دارد. رابطه با آن موسسه حق ماهوی 

 حق رأی

ای در ارتباط با واحد دیگرر دارد، بایرد   مشابه حقوق یا رأی در مواردی که واحد گزارشگر حق .32ر

کند واحد دیگر ایجاد می مربوط فعالیتهای هدایت فعلی برای ارزیابی کند که آیا آن حق، توانایی
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در انجام ایرن ارزیرابی    را( 52ر تا 33ر بندهای) بخش این باید الزامات گزارشگر واحد. یا خیر

 دهد. قرار توجه مورد

 رأی تسلط با داشتن اکثریت حق

 شررایط  در ،باشد داشته اختیار در را واحد دیگردر  رأی حق نصف از بیش گزارشگر واحد اگر .33ر

 :دوش 35ر یا 34ر بند مشمول آنکه مگر است، تسلط دارای زیر

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

 رأی طریرق  از کننرد، مری  هردایت  را مربوط فعالیتهای که کنندهارکان اداره اعضای بیشتر .ب

 شوند. انتخاب رأی حق اکثریت دارنده

 رأی بدون داشتن تسلط اکثریت حق

واحرد   در رأی حق نصف از بیش که گزارشگری واحدواحد دیگر توسط  رب تسلطبرای داشتن  .34ر

بره   ماهوی باشد ،28ر تا 25ر بندهای طبق حق رأی واحد گزارشگر باید دارد، اختیار در را دیگر

 اغلب که ،کند مربوط ایجاد فعالیتهای فعلی برای هدایت برای واحد گزارشگر تواناییطوری که 

 دایته حق دیگری. اگر واحد گزارشگر شودمی انجام مالی و عملیاتی سیاستهای تعیین طریق از

واحرد   نباشرد،  کننرده کنتررل  واحد ارزیابی نماینده واحد، آن و باشد داشتهرا  مربوط فعالیتهای

 .ندارد تسلط واحد دیگر بر کننده کنترلارزیابی

 اگر حتی ندارد، تسلط واحد دیگر بر گزارشگر واحد نباشد، ماهوی گزارشگر واحد رأی حق اگر .35ر

 اگرر  مثرال،  بررای . باشرد  داشرته  اختیرار  در را حد دیگروادر  رأی حق گزارشگر اکثریت واحد

 از بریش  دارنرده  گزارشرگر  واحد شود، هدایت گذارمقررات یا دادگاه طریق مربوط از فعالیتهای

 .باشد داشته تسلط واحد دیگر بر تواندواحد دیگر نمیدر  رأی حق نصف
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 رأی تسلط بدون داشتن اکثریت حق

 باشرد،  داشرته  اختیرار  در را در واحد دیگرر  رأی حق اکثریت از کمتر اگر حتی گزارشگر واحد .36ر

با وجود  زیر، موارد طریق از است ممکن گزارشگر واحد مثال، برای. باشد تسلط دارای تواندمی

 باشد: تسلط دارای در واحد دیگر، رأی نداشتن اکثریت حق

کننرده و کنتررل   ن ادارهیا برکناری اکثریت اعضای هیئت مدیره یا سایر ارکرا  انتخابحق  .الف

 مراجعه شود(؛ 37واحد دیگر از طریق آنها )به بند ر

 مراجعه شود(؛ 38آور بین واحد گزارشگر و سایر دارندگان حق رأی )به بند رتوافق الزام .ب

 مراجعه شود(؛ 39آور )به بند راز سایر توافقهای الزام ناشی حقوق .پ

 مراجعه شود(؛ 48تا ر 42ی رواحد گزارشگر )به بندهاویژه رأی  حق .ت

 مراجعه شود(؛ یا 52تا ر 49بالقوه )به بندهای ر رأی حق .ث

 الف تا ث.موارد ترکیبی از  .ج

 کنندهاداره کنترل هیئت مدیره یا سایر ارکان

 سرایر ارکران   یا مدیره هیئت اعضای اکثریت برکناری یا بر انتصاب است ممکن گزارشگر واحد .37ر

توافق قرراردادی یرا   اختیار اجرایی، آور )شامل قوانین مربوط، توافقهای الزام نتیجهدر  کنندهاداره

  .سایر توافقها( تسلط داشته باشد
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 12 مثال

. شرود آوری اداره مری امنای منتخب وزارت علوم، تحقیقات و فرن  هیئت توسط پژوهشگاه الف

 .دارد الزم را پژوهشگاه، اختیار عملیات مورد در گیریتصمیم امناء برای هیئت

در  .دارد را پژوهشگاه امنای هیئت اکثریت توانایی انتصاب آوریوزارت علوم و تحقیقات و فن

 نسبت به پژوهشگاه تسلط داشته باشد. این احتمال وجود دارد که وزارتخانه نتیجه،

 رأی حق دارندگان سایر آور باتوافق الزام

 واحد برای تواندمیدر واحد دیگر  رأی حق دارندگان سایر و گزارشگر واحد بین آورتوافق الزام .38ر

 واحرد  اگرر  حتری  کنرد،  فرراهم  تسرلط  داشرتن  برایرا  کافی رأی حق اعمال امکانگزارشگر، 

 آورتوافرق الرزام   با وجود ایرن، . نباشد برخوردارتسلط داشتن  برای کافی رأی از حق گزارشگر

 هدایت کافی اندازه به را رأی حق دارندگان رسای است قادر گزارشگر واحد که دهدمی اطمینان

 .کند گیریتصمیم مربوط فعالیتهای درباره بتواند او که دهند رأی ایگونه به تا کند

 آورحقوق ناشی از سایر توافقهای الزام

فعلری   توانرایی  گزارشرگر  واحد برای تواندمی رأی، حق با ترکیب در گیری،تصمیم حقوق سایر .39ر

 در آورتوافرق الرزام   در شرده  تعیین حق مثال، برای. کند ایجاد را مربوط فعالیتهای برای هدایت

 عملیاتی سیاستهای فعلی برای هدایت توانایی گزارشگر واحد تواند برایمی رأی، حق با ترکیب

منرافع دریافرت    برر  ایمالحظه قابل اثر که را یا سایر فعالیتهای کلیدی واحد دیگر مالی تأمین یا

های واحد فراهم کند. با وجود این، اگر تعیین سیاستها یا برنامه دارد، سط واحد گزارشگرشده تو

ای توسط اشخاص دیگری غیر از واحد گزارشگر انجام شود، واحرد  دیگر به میزان قابل مالحظه

-تواند بر آن واحد کنترل داشته باشد، برای نمونه، از طریق عدم رعایت توافق الزامگزارشگر نمی

 .یا از طریق تغییر اساسنامه و پذیرش پیامدها رآو
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 وابستگی اقتصادی

به تنهرایی موجرب    ،برای مقاصد این استاندارد، وابستگی اقتصادی یک واحد به واحد گزارشگر .40ر

 دهد که:شود. وابستگی اقتصادی ممکن است هنگامی رخ بر آن واحد نمیواحد گزارشگر تسلط 

توانرد برر   ا یک مشتری عمده دارد و از دست دادن آن مشتری مییک واحد گزارشگر، تنه .الف

 یا   ؛تداوم فعالیت آن واحد تأثیرگذار باشد

شود کره بخرش قابرل    فعالیتهای یک واحد عمدتاً از طریق کمکها و هدایا تأمین مالی می .ب

 شود.توجه آن تنها از یک واحد گزارشگر دریافت می

ند بر سیاستهای عملیاتی و مالی واحد دیگر که برای تأمین مالی ممکن است بتوا گزارشگر واحد .41ر

آیرا وابسرتگی    اینکره گزارشگر وابسته است، تأثیر بگذارد. با وجود این، بررای تعیرین    به واحد

واحد دیگر توانایی هدایت سیاسرتهای عملیراتی و مرالی خرود را      ای است کهاقتصادی به گونه

 تأمین مذکور، در مورد اگر واحد ل مختلف در نظر گرفته شود.نداشته باشد، باید ترکیبی از عوام

 هنوز توانایی هدایت سیاسرتهای  معامله با آن اختیار داشته باشد، انجام یا مالی از واحد گزارشگر

مالی خود را دارد. برای مثال، واحد دیگری که منابعی از واحرد گزارشرگر دریافرت     یا عملیاتی

ده آن در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش منابع و نحوه اسرتفاده از آن،  کننکند اما ارکان ادارهمی

خود را دارد. این حالت ممکرن   مالی و عملیاتی هدایت سیاستهای اختیار دارند، همچنان توانایی

است حتی زمانی که کمک به چنین واحدی مستلزم رعایت شرایط مشخص اسرت نیرز مصرداق    

ای و انجرام  مک را برای ایجراد داراییهرای سررمایه   داشته باشد. اگرچه یک واحد ممکن است ک

کرده باشرد، امرا ارکران    مخارج عملیاتی به شرط رعایت معیارها یا محدودیتهای معین دریافت 

کننده آن ممکن است اختیار الزم در مورد چگونگی استفاده از آن داراییها را داشته باشرند؛  اداره

کند. عالوه برر ایرن، تمرایز برین     الی خود را کنترل میم و عملیاتی بنابراین، آن واحد سیاستهای

پذیر تواند بر امکانعملیات یک واحد و خود آن واحد مهم است. از دست دادن مشتری عمده می

تأثیرگذار باشد. باید توجره   ،آن واحد گزارشگر تداوم فعالیتبودن عملیات یک واحد ، و نه بر 

شروند، معمروالً ایرن    دجه دولت تأمین مالی مری شود که در خصوص واحدهایی که از طریق بو

 اختیار در پذیرش یا عدم پذیرش بودجه وجود ندارد. 
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 13 مثال 

 از را خرود  مرالی  منرابع  بخش عمرده  که است متعددی موسسات از یکی پژوهشی یک موسسه

 رایندف طریق از منابع مالی و دهدمی ارائه را خود هایپیشنهاد این مؤسسه. کندمی دریافت دولت

 .کندرا حفظ می این منابع رد یا قبول حق پژوهشی موسسه. یابدمی اختصاص مناقصه

منرابع مرالی    بگیرد تصمیم تواندپژوهشی می موسسه زیرا کند،نمی کنترل را پژوهشی موسسه دولت،

 .ندفعالیت خود را متوقف ک باشد یا مالی تامین برای جایگزین منابع دنبال به نپذیرد و دولت را از
 

 14 مثال

 این توافرق . دارد دولتی مدارس جهت تجهیز آوریالزام توافق شرکت تولیدکننده میز و صندلی

بخش عمده درآمد شرکت  .است سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و شرکت بین

درخصوص  استانداردها و معیارهای مربوط شامل کلی الزامات طبق مقررات، .است از این محل

 مذکور وجود دارد. افقتو

 ادامه به شرکت یاد شده تمایل اگر دوره، این پایان در. است ساله پنج دوره برای یک فعلی توافقهای

 .کند رقابت اشخاص سایر با و باید در یک فرایند مناقصه شرکت کند باشد، داشته همکاری

 کنرد، نمری  کنترل ی راشرکت تولیدکننده میز و صندل سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس،

 فعالیت خود را تغییر دهد را متوقف کند، مدارس تجهیز بگیرد تصمیم توانداین شرکت می زیرا

 .فعالیت خود را متوقف کند یا
 15 مثال

توسرط یرک    پرروژه  ایرن  کنرد کره  می تأمین مالی در ایران را ایپروژه المللی بین سازمان یک

 بره  وابسرته  شدت به اگرچه به لحاظ تأمین مالی، پژوهشگاهاین  شود.اجرا می پژوهشگاه ایرانی

 شود و توانایی الزم برای نپرذیرفتن امنای خود اداره می است اما توسط هیئت المللیبین سازمان

 .کندمی حفظرا  از سازمان مذکور منابع مالی

 منابع مالی بگیرد صمیمت تواندمی این پژوهشگاه زیرا کند،نمی کنترل المللی، پژوهشگاه رابین سازمان

 .کند متوقف را خود فعالیت یا باشد مالی تامین برای جایگزین منابع دنبال به و نپذیرد اهدایی را
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 ویژه رأی حق

برای  عملی توانایی جانبهیک طورهب رأی، اکثریت حق ، علیرغم نداشتنگزارشگر واحد که زمانی .42ر

 .برخوردار است واحد دیگرتسلط بر  برای کافی حقز را داشته باشد، ا مربوط فعالیتهای هدایت

کننده داشته باشد، به نحوی که قادر باشرد از اتخراذ   ممکن است حق رأی تعیین گزارشگر واحد .43ر

در واحد دیگر جلوگیری کنرد. ایرن حرق رأی ممکرن      هارأیحق دارندگان تصمیم توسط سایر 

تأسیس )برای مثال، اساسرنامه( واحرد دیگرر     است موجب تسلط شود. معموالً این حق در اسناد

 اشرخاص شود و برای محدود کردن سطح حق رأی یا سایر حقوقی کره در اختیرار   بینی میپیش

معین است، سازماندهی شده است. همچنین، این حق ممکن است موجب شود واحد گزارشرگر  

 ن جلوگیری کند. بتواند از هرگونه تغییر عمده در واحد دیگر نظیر فروش دارایی اصلی آ

 16 مثال

. نردارد  شرکت خدمات ارتباطی الف در گونه سهمیهیچ آوری اطالعاتوزارت ارتباطات و فن

به صورت برااهمیتی   ملی امنیت این، به موجب قوانین و مقررات، چنانچه منافع اساسی وجود با

رت ارتباطرات و  کننده خردمات ارتبراطی قررار گیررد، وزا    تحت تأثیر فعالیتهای شرکتهای ارائه

 :تواندمی آوری اطالعاتفن

 ضروابط  آوریهرا، فرن  و انتقال اطالعات، و تدارکات از جهت رعایت امنیت ملی، امنیت .الف

 هرر  توسرط  - شررکتها  ایرن  سرهام در هریرک از   شرایط خرید خصوص در را ایویژه

 تبیین و اعمال نماید، و  -شخصی

 و انحرالل،  واگرذاری داراییهرا،   ادغرام،  ننرد ما) خاص رویدادها یا معامالت از تصویب .ب

 تحرت  شررکتهای  از برخری  در سرهام  میزان مالکیت یا شرکت هدف به مربوط تغییرات

 .توسط مجمع عمومی یا هیئت مدیره جلوگیری کند (کنترل دولت

 .ماهوی حق نه دارد، مزبور حق حمایتی در رابطه با این شرکت، وزارت

  

 واحرد  خیرر،  یرا  اسرت  کرافی  تسلط داشتن برای گزارشگر واحد رأی قح اینکه بیاارزی هنگام .44ر

 گیرد:درنظر می را زیر موارد از جمله شرایط، و واقعیتها تمام گزارشگر

 

https://hemattaraz.ir/


 رکز مالی اقتصادی همت رتازم 
 15استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره  

 صورتهای مالی تلفیقی

 

42 
https://hemattaraz.ir/ 

https://www.instagram.com/hemattaraz/ 

سرایر دارنردگان   حق رأی و پراکندگی  میزان با مقایسه گزارشگر در رأی واحد حق میزان .الف

 توجه به اینکه: رأی، با حق

که به  حقیأی بیشتری داشته باشد، احتمال برخورداری از ر حق گزارشگر چه واحد هر .1

 شود؛فعالیتهای مربوط را بدهد، بیشتر می فعلی برای هدایت او توانایی

رأی داشرته   مقایسه با سایر دارندگان حرق  رأی بیشتری در گزارشگر حق چه واحد هر .2

الیتهای مربوط هدایت فعبرای توانایی فعلی  اوکه به  حقی برخورداری ازباشد، احتمال 

 ؛ وشودرا بدهد، بیشتر می

الزم گیرری  رأیکه برای از اکثریت انداختن واحد گزارشگر در  هر چه تعداد اشخاصی .3

بره واحرد    کره  حقی برخورداری ازبیشتر باشد، احتمال است با یکدیگر همکاری کنند 

 .شوددهد، بیشتر میببرای هدایت فعالیتهای مربوط را  گزارشگر توانایی فعلی

 49)به بندهای ر دیگر رأی یا اشخاص گزارشگر، سایر دارندگان حق رأی بالقوه واحد حق .ب

 مراجعه شود(؛ 52تا ر

 مراجعه شود(؛ و 39آور )به بند راز سایر توافقهای الزام ناشی حقوق .پ

توانایی فعلی برای هدایت  ،گزارشگر دهد واحد هرگونه واقعیت یا شرایط دیگری که نشان .ت

در گیرری  تصمیمات دارد یا ندارد، شامل الگوهای رأی زمان اتخاذ یتهای مربوط را درفعال

 در گذشته. مع عمومی صاحبان سهامامج

 بره  گزارشرگر  واحد و شودمی تعیین اکثریت رأی طریق از مربوط فعالیتهای هدایت که یهنگام .45ر

ای یافته سازمان گروه یا رأی حق دارندگان سایر به نسبت بیشتری رأی حق ای،مالحظه قابل طور

 عوامرل  بررسری  از پس تنها ند،هست پراکنده بسیار سهامداران سایر و ددار رأی حق دارندگان از

 .شود مشخص واحد دیگر بر واحد گزارشگر تسلط است ممکن پ، تا الف-44ر بند در مندرج

بره روشرنی    است ممکن پ، تا الف44ر بند در مندرج عوامل گرفتن نظر در با شرایط، سایر در .46ر

 .نیست تسلط دارای گزارشگر واحد که شود مشخص

 چنانچره . کفایت نکنرد  تنهایی به پ تا الف44ر بند در مندرج عوامل است ممکن این، وجود با .47ر

 و واقعیتها باید باشد، داشته ابهام خود تسلط درباره مزبور، عوامل بررسی از پس گزارشگر واحد
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مجرامع   در گیرری رأی الگروی  برمبنرای  سهامداران سایر اینکه مانند کند، یبررس را دیگر شرایط

 عوامرل  ارزیابی شامل بررسی این. خیر یا اندبوده منفعل عمالً، عمومی صاحبان سهام در گذشته

 واحرد  رأی حرق  چره  هرر . است 23ر تا 21ر مندرج در بندهای هاینشانه و 20ر بند در مندرج

 گزارشگر واحداز اکثریت انداختن  برای کمتری اشخاص همکاری هرچه و باشد کمتر گزارشگر

 کافی اعمال تسلط برای گزارشگر واحد حقوق اینکه ارزیابی برای باشد، نیاز گیری مورددر رأی

 منردرج  شرایط و واقعیتها که زمانی. شودمیبیشتر اتکا  ،دیگر شرایط و واقعیتها به خیر، یا است

 بایرد بره   گیررد، مری  قررار  مالحظه مورد گزارشگر واحد حقوق با ههمرا 23ر تا 20ر بندهای در

 ،23ر ترا  21ر بندهای در مندرج تسلط هاینشانه با مقایسه در ،20ر بند در مندرج تسلط شواهد

 .شود داده بیشتری اهمیت

واحد گزارشگر بر واحد دیگر بره   تسلط ت، تا الف44ر بند در مندرج عوامل چنانچه با توجه به .48ر

  .ندارد کنترل واحد دیگر بر گزارشگر واحد شنی مشخص نباشد،رو

 17 مثال

 در ،رأی حرق  مرابقی . کندتحصیل می را دیگر در واحد رأی از حق درصد 48 واحد گزارشگر، یک

. ندارنرد  اختیرار  در را رأی حق درصد 1 از بیش آنها، از کدامهیچ که است سهامداری هزاران اختیار

واحرد  . ندارنرد  جمعری  تصرمیمات  اتخراذ  یا دیگران با رایزنی برای توافقی ،سهامداران از یکهیچ

 بررای  رأی حق درصد 48 که رسدبه این نتیجه می گزارشگر با توجه به اندازه نسبی سایر سهامداران

 مالکیت میزان مطلق واحد گزارشگر و مالکیت میزان برمبنای مورد، این در. است کافی کنترل داشتن

 احرراز  برای غالب رأی حق کافی میزان به که گیردمی نتیجه واحد گزارشگر امداران،سه سایر نسبی

 .دارد اختیار در تسلط، هاینشانه سایر فتن گر نظر در به نیاز بدون تسلط را معیار
 18 مثال

در  رأی از حرق  درصد 5 کدام هر دیگر، گذارسرمایه دوازده درصد، و 40 الف، واحد گزارشگر

 حرق  الرف  واحد گزارشرگر  به سهامداران، نامهموافقت مبنای بر. دارند اختیار در را واحد دیگر

 بره  را مربوط فعالیتهای هدایت مسئولیت که و مزایای مدیرانی حقوق تعیین و برکناری انتصاب،

. الزم اسرت  آرای سرهامداران  دوسروم  مزبور، نامهموافقت تغییر برای. شودمی اعطا دارند، عهده

 مالکیرت  میرزان  کره  رسدمی نتیجه به این ،خودبا توجه به میزان حق رأی  الف شگرواحد گزار
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الف  واحد گزارشگر اینکه تعیین برای تنهایی به سهامداران، نسبی سایر مالکیت میزان او و مطلق

 واحرد گزارشرگر   امرا، . کندکفایت نمی خیر، یا است برخوردار تسلط داشتن برای کافی حق از

 و مزایرای  حقروق  تعیرین  و برکنراری  انتصاب، او برای قراردادی حق که هددمی تشخیص الف

 کره  موضروع  ایرن . است کافی تسلط بر واحد دیگر وجود درباره گیرینتیجه منظور به مدیران،

 اعمرال  را مدیریت برکناری یا انتصاب انتخاب، برای خود حق است ممکن الف واحد گزارشگر

 .گیرد قرار توجه مورد واحد گزارشگر تسلط یارزیاب هنگام نباید کند یا نکند،
 19 مثال

در  رأی حرق  از درصرد  26 کردام  هرر  دیگر گذارسرمایه دو و درصد 45 الف، واحد گزارشگر

 کردام،  هر که دیگر است سهامدار سه در اختیار رأی، حق دارند. مابقی اختیار در را دیگر واحد

 ایرن  در. تأثیر بگذارد گیریتصمیم بر که دندار وجود دیگری توافق. دارند رأی حق درصد یک

 بررای  سرهامداران،  سرایر  برا  مقایسره  در آن میزان و الف گزارشگر واحد رأی حق میزان مورد،

 تنهرا  شررایط،  ایرن  در. اسرت  تسلط نردارد،کافی  الف واحد گزارشگر رسیدن به این نتیجه که

واحرد   مربوط واحد دیگر توسرط  فعالیتهای هدایت مانع تواندمی دیگر گذارسرمایه دو همکاری

 .شود الف گزارشگر
 20 مثال

واحرد   رأی در از حرق  درصرد  5 کدام هر دیگر، سهامدار سه و درصد 35یک واحد گزارشگر 

 بره  کدامهیچ که است سهامدار زیادی تعداد اختیار رأی در حق مابقی. دارند اختیار در را دیگر

 بررای  تروافقی  سهامداران، از یک هیچ. ندارند راختیا در را رأی حق درصد یک از بیش تنهایی

مربروط   فعالیتهای درباره تصمیمات. ندارد جمعی تصمیمات اتخاذ دیگر و سهامداران با رایزنی

اسرت. در   صاحبان سرهام مربروط   عمومی مجمع در آرا اکثریتبا  تصویب مستلزم واحد دیگر،

. اندگیری شرکت کردهدر رأی ،أیر از حق درصد 75 دارندگان مجمع عمومی اخیر واحد دیگر،

 کره  اسرت  ایرن  از حاکی اخیر، عمومی مجمع در سهامداران سایر فعال مشارکت مورد، این در

سهامداران  موافق آرای کافی تعداد دلیل به واحد گزارشگر اینکه از نظر صرف واحد گزارشگر،

 فعالیتهرای  جانبره یرک  ایتعملی برای هد باشد، توانایی کرده هدایت را مربوط فعالیتهای دیگر،

 .ندارد را مربوط

 

https://hemattaraz.ir/


 رکز مالی اقتصادی همت رتازم 
 15ری بخش عمومی شماره  استاندارد حسابدا

 صورتهای مالی تلفیقی

45 
https://hemattaraz.ir/ 

https://www.instagram.com/hemattaraz/ 

 بالقوه رأی حق

 اشرخاص  بالقوه رأی حق همچنین و خود بالقوه رأی حق کنترل، ارزیابی هنگام گزارشگر واحد .49ر

 حق بالقوه، رأی حق. خیر یا دارد تسلط آیا که مشخص شود تا دهدمی قرار توجه مورد دیگر را

 یرا  تبردیل  قابرل  ابزارهرای مرالی   از ناشری  حق مانند یگر،د واحد در رأی حق آوردن دست به

 توجره  مورد بودن تنها در صورت ماهوی ایبالقوه رأی چنین حق. است سهام، معامله اختیارهای

 (.شود مراجعه 28ر تا 25ر بندهای به) گیردمی قرار

 روابطی سایر نیز و الیم ابزار سازماندهی و هدف باید بالقوه، رأی حق هنگام بررسی گزارشگر واحد .50ر

 مرالی  ابزار مختلف شرایط ارزیابی شامل بررسی، این. دهد قرار توجه مورد را دارد واحد دیگر با که

 .است شرایط این واحد گزارشگر با آشکار موافقت دالیل و هاانگیزه انتظارات، نیز و

 در نیز را واحد دیگر لیتهایفعا با مرتبط گیریتصمیم حقوق سایر یا رأی حق گزارشگر واحد اگر .51ر

تسرلط برر    منجر به ،حقوق این ترکیب آیا که کندمی ارزیابی گزارشگر واحد باشد، داشته اختیار

 .خیر یا شودواحد دیگر می

 گزارشرگر  واحرد  بره  توانرد مری  ،حقوق سایر با ترکیب در یا تنهایی به ماهوی، لقوهبا رأی حق .52ر

 که است محتمل زمانی مورد این مثال، برای. بدهد مربوط را ایفعالیته فعلی برای هدایت توانایی

 حرق از  ،26ر بند طبق و دارد اختیار در را واحد دیگردر  رأی از حق درصد 40 گزارشگر واحد

  .برخوردار است نیز بیشتر رأی حق درصد 20 تحصیل اختیار از ناشی ماهوی

 21 مثال 
 واحرد گزارشرگر  . دارد اختیار در را حد دیگردر وا رأی از حق درصد 70واحد گزارشگر الف،

واحد گزارشگر  رأی حق نیمی از تحصیل اختیار نیز و در واحد دیگر رأی از حق درصد 30 ب،

اعمال است،  ارزش عمیقاً فاقد که ثابتی قیمت به آینده سال دو طی اختیار تحصیل. دارد را الف

واحرد   باشرد، قابرل اعمرال اسرت.     اشتهد ادامه آتی سال دو طی وضعیت، این رودمی انتظار و

 را مربوط واحد دیگر فعالیتهای بطور فعال، و است کرده اعمال را خود رأی حق الف گزارشگر

 بره  زیرا کند،می احراز را تسلط معیار احتماالً الف واحد گزارشگر مورد، این در. کندمی هدایت

واحرد   چره  اگرر . ط برخروردار اسرت  مربو فعالیتهای هدایت فعلی برای از توانایی رسدمی نظر
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 برخوردار اسرت  بیشتر رأی حق برای تحصیل اعمال از اختیار قابل حاضر زمان در ب گزارشگر

 برا  مررتبط  امرا شررایط   داشت، خواهد را در واحد دیگر رأی اکثریت حق اعمال، صورت و در

 .شودنمی محسوب ماهوی که حق است ایگونه به سهام معامله اختیار
 22 مثال

 را دیگرر  واحرد  رأی در حق از سوم یک کدام هر دیگر، گذارسرمایه دو و واحد گزارشگر الف

 واحد. دارد الف واحد گزارشگر با تنگاتنگی ارتباط دیگر، واحد تجاری فعالیت. دارند اختیار در

 رواحد دیگ عادی سهام به تبدیل قابل بدهی ابزارهای مالکانه، ابزارهای بر الف، افزون گزارشگر

 )امرا عمیقراً فاقرد    اعمال اسرت  ارزش که فاقد به قیمت ثابتی زمان هر در که دارد اختیار در را

واحرد   ابزار بدهی بره سرهام عرادی،    تبدیل صورت در. ، قابل تبدیل است(اعمال نیست ارزش

 کره  آنجرا  از. داشرت  خواهددر اختیار  را دیگر واحد رأی در حق از درصد 60 الف گزارشگر

 دارد اختیرار  در ماهوی بالقوه رأی حق با همراه را واحد دیگر رأی در حق الف رواحد گزارشگ

نسربت بره    الف واحد گزارشگر دهد،می را مربوط فعالیتهای هدایت فعلی برای توانایی او به که

 .واحد دیگر تسلط دارد

 منافع ندارد رای بتسلط در زمانی که حق رأی یا حقوق مشابه، اثر قابل مالحظه

 مراجعه 8ر تا 5ر بندهای به) واحد دیگر سازماندهی و هدف ارزیابی برای گزارشگر واحد .53ر

 به را واحد دیگر زمان تأسیس در اتخاذشده تصمیمات با واحد دیگر و ارتباط باید ،(شود

ویژگیهای این  آیا که نماید ارزیابی و کند بررسی واحد دیگر سازماندهی از بخشی عنوان

نقرش  . خیرر  یرا  دهدمی واحد دیگر راتسلط بر  برای کافی حق گزارشگر دواح ارتباط، به

 کنتررل  وجرود  بررای  تنهایی به واحد دیگر از طریق ارتباط مذکور، سازماندهی داشتن در

 نشان دهد تواندمی ، با وجود این، نقش داشتن در سازماندهینیست کافی گزارشگر واحد

 کافی واحد دیگر تسلط بر برای که است داشته کسب حقی را فرصت گزارشگر واحد که

دیگر ممکن است موجب تسلط  و از این رو توانایی تعیین هدف و سازماندهی واحد باشد

ها در زمران تأسریس   که اکثر فعالیتهای مربوط آن یا تمام آن شود. در مورد واحدیبر آن 

 ماندهی واحرد تعیین شده است، برای ارزیابی کنترل، داشتن توانایی تعیین هردف و سراز  

 تر باشد.گیری در جریان مربوطدیگر ممکن است در مقایسه با هر گونه حق تصمیم
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 حرق  خریرد،  حرق  ماننرد  آورحق ناشی از توافقهای الرزام  باید گزارشگر واحد ،همچنین .54ر

 زمران  شرده در  و حق ناشی از اختیار اجرایی یا قانونگذاری مشخص انحالل حق فروش،

 شرامل  آورتوافقهای الزام این در صورتی که. دهد قرار توجه مورد دیگر را واحد تأسیس

 بخرش  ماهیت، فعالیتها، از نظر این دارد، واحد دیگر با نزدیکی ارتباط که باشد فعالیتهایی

 از خرارج  است ممکن چه اگر شود،می محسوب واحد دیگر کلی فعالیتهای جدانشدنی از

 اسرت  ضروری تسلط، تعیین زمان در بنابراین، .واحد باشد چارچوب فعالیتهای قانونی آن

واحد  بانزدیکی  ارتباط که آورتوافقهای الزام در مندرج ضمنی یا گیری صریحتصمیم حق

 .گیرد قرار بررسی مورد مربوط فعالیتهای عنوان به دیگر دارد،

به  خاصی شرایط که دهدمی رخ زمانی مربوط تنها فعالیتهای دیگر، از واحدهای برخی در .55ر

 ایگونره  به است ممکن واحد دیگر زماندهیسا. خاص رخ دهد رویدادهایی یاوجود آید 

مگر اینکره   ،منافع ناشی از این فعالیتها، از قبل تعیین شده باشد و فعالیتها هدایت که باشد

گیرری  تنها تصمیم مورد، این در. خاصی واقع گردد رویداد یاایجاد شود  خاص شرایط آن

قابرل  اثرر توانرد  مری  رویردادها  و شرایط آن وقوع هنگام در واحد دیگر الیتهایفع درباره

 محسروب  مربروط  فعالیتهرای  بنرابراین  و داشته باشرد  گزارشگرمنافع واحد بر  ایمالحظه

 واحد گزارشگری برای رویدادها و شرایط آن که ندارد ، لزومیتسلطبرای داشتن . شودمی

 گیرری، تصرمیم  حق که موضوع این. واقع شود دارد، را تصمیماتی چنین ذاختا توانایی که

 این که شودنمی موجب خود خودی به است، یک رویداد وقوع یا شرایط ایجاد به مشروط

 .باشد حمایتی ،حق

 واحرد دیگرر،   دهد اطمینان که باشد ضمنی داشته صریح یا تعهد است ممکن گزارشگر واحد .56ر

واحرد گزارشرگر را بیشرتر در     اسرت  ممکن تعهد این .کندمی فعالیت سازماندهی خود مطابق

 بدسرت آوردن  بررای  گزارشرگر  واحد انگیزه موجب افزایش و منافع قرار دهد نوسان معرض

 طبرق  واحد دیگرر  اینکه از اطمینان برای تعهد بنابراین،. شود تسلط داشتن به منظور کافی حق

 خرودی  بره  امرا  باشرد،  گزارشگر دواح تسلط نشانه تواندمی کند،می فعالیت سازماندهی خود

   شود.نمی دیگر شخص تسلط مانع و گزارشگر واحد موجب تسلط خود،
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 23 مثال 

از لحاظ قانونی  نهادها این. حاکم است فرهنگی نهادهای بر ایجاد که است قوانینی دارای دولت

 مرات الزا برا  همرراه  ایرن نهادهرا،   اهرداف  و قردرت . هسرتند  محدود مسئولیت دارای و مستقل

در  نهاد، داراییهای مدیریت نهاد، هر اصلی وظیفه. شده است مشخص قانون آنها در گزارشگری

عمومی  آموزش ارتقاء در جهت هزینه صرف به مجاز نهادها. است ذینفعان راستای منافع عمومی

 یاهرداف  برای اینکه مگر هزینه کردن دارند برای محدودی اختیار آنها. هستند ذینفعان ایحرفه و

 ارائره  دولت به ساالنه مالی یک گزارش باید نهاد هر. است آمده قانون در خاص بطور باشد که

 اعضای هیئرت امنرای   مستقل از دولت هستند، و اندشده تعریف نهاد هر توسط که ذینفعان. کند

سراالنه،   عمرومی  جلسات مجمع در ذینفعان رأی با اعضای هیئت امناء. کنندمی انتخاب را نهاد

 را و عملیاتی خود مالی راهبرد و سیاستهای نهاد، هر. شوندمی منصوب ساله سه دوره ای یکبر

 و امروال  مردیریت  شرامل  نهاد اهداف به دستیابی در اثر بیشترین دارای فعالیتهای. کندمی تعیین

  .است بین ذینفعان بودجه توزیع

 مربوط فعالیتهای ا حقوقی نسبت بهام نهاد نقش دارد، بر فعالیتهای حاکم قوانین تدوین در دولت

 .ندارد کنترلی بر نهاد بنابراین دولت .ندارد نهاد
 24 مثال

 آن شرهرداریها تأسریس   به مشترک خدمات ارائه برای جداگانه شرکت یک شهر، 5شهرداریهای 

 ایرن  اصرلی  هردف . کنرد مری  فعالیت شهرداریها این قراردادی با بر اساس شرکت این. کنندمی

 .است شهرداریها این به خدمات ئهارا شرکت

حرق   یک و سهم یک دارای آنها از یک هر و است شهرداریهای مزبور به متعلق شرکت مالکیت این

 شررکت  مدیره هیئت. است شرکت این مدیره هیئت عضو یک از این شهرها، هر شهردار. هستند رأی

 .شرکت است لکردعم بر نظارت و تجاری هایپرونده تصویب استراتژیک، هدایت مسئول

 و عملیرات  مردیریت  مسرئولیت  کره  دارد وجود ایمشاوره گروه یک مشترک، فعالیت هر برای

 هرر  از نماینده یک شامل مشورتی گروه هر. را برعهده دارد فعالیت آن با رابطه در گیریتصمیم

 .است شهرداری

 :منافع حاصل از قرارداد ارائه خدمات مشترک به شرح زیر است
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 خدمات؛ کیفیت و انبهبود میز 

 خدمات؛ ارائه در خصوص سازگار و هماهنگ رویکرد 

 اداری و پشتیبانی؛ خدمات مخارج کاهش 

 و نوآوریها؛ ایجاد برای فرصتهایی 

 دهدفعالیتهای متعددی را انجام می واحد یک از اینکه ناشی مقیاس در جویی صرفه. 

ند سرمایه بیشتر باشد، شرکت، طبقره  اگر فعالیتهای خدماتی مشترک بیشتری ایجاد شود که نیازم

کند تا منرافع در  کند یا یک واحد تحت کنترل ایجاد میجدیدی از ابزارهای مالکانه را منتشر می

 داراییهای جدید را حفظ کند.

جویی به واسطه انجام خریدهای این شرکت، مخارج خود را از طریق دریافت درصدی از صرفه

 دهد.ه پوشش میعمده و مخارج خدمات ارائه شد

 کنند. طور جداگانه شرکت را کنترل نمیهیچ کدام از شهرداریها به
 25 مثال

یک واحد  طرف خدمات فرهنگی و هنری از یک بنیاد فرهنگی و هنری به منظور ارائه و مدیریت

 ایرن بنیراد مسرئولیت    واحرد گزارشرگر،   با نامهتوافق طبق شرایط. گزارشگر، تاسیس شده است

مذکور ملزم بره   بنیاد. خدمات فرهنگی و هنری را بر عهده دارد توسعه و ارائه ملیاتی،ع مدیریت

و  کرار  سراعات  جملره  از نیراز،  مورد خدمات میزان. است واحد گزارشگر فعلی امکانات اداره

 برنامره  برا  بنیاد بایرد  فعالیتهای. شود می تعیین واحد گزارشگر توسط کارکنان، تعداد و سطوح

واحرد   توسرط  آن فعالیتهرای  از تروجهی  قابل بخش و باشد هماهنگ گزارشگر واحد بلندمدت

 ایجراد  جدیردی  بنیاد بدون تصویب واحرد گزارشرگر، امکانرات   . شودمالی می تأمین گزارشگر

 .کندنمی مشارکت دیگر در فعالیتهای و کندنمی

 منافع بررای  یتماه آن و فعالیتهای بنیاد، شیوه فعالیت جزئیات کردن مشخص با واحد گزارشگر

 .کندمی کنترل بنیاد را بنابراین واحد گزارشگر، .کندرا از قبل تعیین می خود
 26 مثال

 مؤسسره خیریره   یک به را تئاترهای خودو آمفی هاکتابخانه تفریحی، مراکز یک واحد گزارشگر،

 .کندمی منتقل

 از استفاده افزایش مخارج، رد جوییصرفه از دارد با ایجاد مؤسسه خیریه، انتظار واحد گزارشگر
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 مخرتص  تأمین مرالی  به بهتر دسترسی تر، ومطلوب نحوه برخورد مالیاتی توسط عموم، امکانات

 کند تعیین را شده ارائه امکانات میزان و ماهیت تواندمی این مؤسسه. شود منتفع خیریه موسسات

 مرردم  توسرط  مؤسسره امنرای   هیئرت . مشارکت داشته باشد دیگری خیرخواهانه هدف هر در و

مؤسسره  . باشد داشته هیئت مدیره در نماینده یک که دارد حق واحد گزارشگر. شود می انتخاب

 .است مؤسسه اهداف برای آن از استفاده ودوره  مازاد گونه هر حفظ ملزم به

 واحد گزارشگر. کندنمی کنترل را مؤسسه اما شود،مؤسسه منتفع می فعالیتهای از واحد گزارشگر

 .کند را هدایت خود منابع از استفاده مؤسسه چگونگی تواندینم

 27 مثال

نوآوریهرایی را بررای زیباسرازی شرهر الرف       و اقدامات ها،برنامه سازمان زیباسازی شهر الف،

گرافیرک   جملره  از مختلرف،  خدمات در قبال کند. این سازمان،ریزی، اجرا و پشتیبانی میطرح

ات و نورپردازی، حجم و نمای ساختمانها و تبلیغرات محیطری از   محیطی، نقاشی دیواری، تزئین

خدمات، به شهرداری  این ارائه در خود عملکرد و از کندمی دریافت شهرداری شهر الف بودجه

 دیگرری  راه بایرد  شهرداری شهر الرف  در صورت نبود این سازمان،. دهدمی گزارش شهر الف

 .کنددریافت می هدایایی کمکها و مچنینه سازمان. کند پیدا خدمات این ارائه برای

 .شده است تأسیسالف شورای شهر  توسط سازمان

ربط شهرداری، نماینده وزارت کشور و دو نفر شورای سازمان شامل شهردار، معاون ذی اعضای

 باشرد، های مرتبط به پیشنهاد شهردار و تأییرد شرورای شرهر مری    کارشناس متخصص در رشته

 .شوندسط شورا انتخاب میاعضای هیئت مدیره تو

 .برسد و شورای شهر الف ی سازمانشورا به تأیید باید سازمان در هرگونه تغییرات

 منطقره  همران  در مشرابه  سرازمان  یرک  بره  بایرد  مازاد یهادارایی در صورت انحالل سازمان،

 است. شهرداری شهر الف تصویب مستلزم هادارایی انتقال این. شود منتقل جغرافیایی

 :حق جمله از دارد، نسبت به سازمان حقوق مختلفی اری شهر الفشهرد

 مربوط را دارند؛ فعالیتهای هدایت توانایی که انتصاب، ابقا یا برکناری مدیران اصلی سازمان .الف

 و مربوط سازمان؛ فعالیتهای وتوی بودجه مرتبط با یا تصویب  .ب

 .دارایی اصلی آن وتوی تغییرات اساسی سازمان نظیر فروش سازمان یا  .پ
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تواند می دارد به نحوی که سازمان را( خدمات) مربوط فعالیتهای توانایی هدایت شهرداری شهر الف

 منرافع  معررض  در شهرداری شهر الرف . قرار دهد تأثیرشده را تحت ارائه خدمات کیفیت و مخارج

برا   شهرداری شهر الرف  که از آنجا. قرار دارد (خدمات کیفیت و خدمات اقتصادی آثار شامل) متغیر

 .کندمی کنترل سازمان را گذارد،تاثیر می منافع این بر خود استفاده از تسلط

 28 مثال

بهبود شرایط  و فعلی هایخانه نوسازی و تعمیر جدید، هایخانه ساخت واحد گزارشگر الف، از

 و کنرد مری  لتسرهی  را تأمین مالی مسکن به دسترسی همچنین. کندمی پشتیبانی مسکن زندگی و

 .کندمی تقویت مسکن مالی فعالیتهای تأمین در را وریبهره و رقابت

منافع  کسب موسسه، ای با اهداف معین تأسیس کرده است. وظایفالف، موسسه گزارشگر واحد

 الرف، اوراق  گزارشرگر  واحد. است انتشار اوراق رهنی و شرایط واجد مسکن وامهای از طریق

 .کنرد نمری  مرالی  ترأمین  اما فعالیتهای جاری آن را کندمی تضمین را موسسه توسط شده منتشر

 اگر. کندمی تأمین مالی خود، گذاریسرمایه از حاصل درآمد طریق از را خود فعالیتهای موسسه،

 گزارشرگر  واحرد . شودمی توزیع خیریه سازمان چند یا یک به آن داراییهای منحل شود، موسسه

 .نداردرا  موسسه فعالیتهای جاری در مورد گیریتصمیم الف، حق

 را موسسره  مربروط  فعالیتهرای  زیرا موسسه تسلط دارد مربوط فعالیتهای الف بر گزارشگر واحد

الف به دلیل تضمین اوراق منتشرر شرده توسرط     گزارشگر واحد. کندمی تعیین آن ایجاد هنگام

الف در زمان ایجاد  رشگرگزا موسسه که توسط واحد موسسه و همچنین به دلیل اینکه فعالیتهای

 کند، درمی کمک آن اهداف به دستیابی الف برای گزارشگر به واحد و موسسه تعیین شده است

 .گیردمی قرار متغیر منافع معرض
 29 مثال

. اسرت  استانداری یک اسرتان تأسریس شرده    و شهرداری ده تحت تملک مالی تأمین واحد یک

کننرده را از  مشرارکت  شهرداریهای مالی منابع ین واحدا. فعالیت آن واحد، انتفاعی است ماهیت

 منابع تر کردنو متنوع مالی تأمین آن، کاهش مخارج اصلی هدف کند.طریق استقراض تأمین می

از  نیز انجام دهد کره  دیگری فعالیتهای است واحد ممکن این. است شهرداریها برای مالی تأمین

 بط و یا با آن همراستا است.منطقاً با فعالیت آن مرت مدیره هیئت نظر

 هیئرت مردیره  . اسرت  مخارج تأمین مالی کاهش کننده،مشارکت شهرداریهای برای اصلی منافع
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 رود مری  انتظرار  امرا  باشرد،  داشته سهام سود پرداخت به تصمیم است ممکن مالی تأمین واحد

 .باشد کم سهام سود پرداختهای

 مردیره  هیئرت . مالی است تأمین واحد عالیتهایف کنترل و استراتژیک مسئول هدایت مدیره هیئت

 .باشندمی مستقل عضو است که اکثریت آنها هفت تا چهار متشکل از

اسرتانداری   از نماینرده  یک نمایندگان شهرداریها به همراه نفر ده از سهامداران همچنین شورای

 :که است این این شورا نقش. شودمی تشکیل

 سرهامداران  گزارش عملکرد را به مدیره را بررسی و هیئت و مالی تأمین واحد عملکرد 

 ارائه کند؛

 ی بره یاهمردیران پیشرنهاد   حقروق و مزایرای   و جرایگزینی  برکناری، انتصاب، مورد در 

 و سهامداران ارائه دهد؛

 سهامداران را هماهنگ کند راهبری تصمیمات. 

 هیئرت  مرورد تأییرد   اریگذسرمایه دهی یاوام سیاستهای طبق بدهی را اوراق مالی، تأمین واحد

 .کندمی خریداری سهامداران یا مدیره

 باید سررمایه  سهامدار محسوب شود، یک عنوان به مالی تأمین واحد در اینکه برای شهرداری هر

 تأمین و با استقراض بخش مشخصری از نیازهرای مرالی    را ریالمیلیون 100ر000 ای معادلاولیه

 .ساله موافقت کند سه هدور یک برای مالی تأمین واحد از خود

 . کنندرا کنترل نمی مالی تأمین واحد یک از شهرداریها و استانداردی،هیچ

 قرار گرفتن در معرض منافع متغیر ناشی از ارتباط با واحد دیگر یا برخورداری از حق نسبت به آن منافع

 آیرا  که کندمی تعیین گرگزارش واحد ،واحد دیگر واحد گزارشگر بر وجود کنترل ارزیابی هنگام .57ر

از حرق  نسبت به آن منرافع   یا گیردمیقرار  واحد دیگر با ارتباط از ناشی متغیر در معرض منافع

  .خیر یا ار است،ردبرخو
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 30 مثال

با کیفیت آموزشی به کودکران ارائره    خدمات دانشگاهها، در محورخانواده سیاستهای در راستای

 تحصیالت دانشجویان و باال سطح کارکنان حفظ و جذب در شود. این خدمات ممکن است،می

 جرذب  بررای  آن توانرایی  و دانشرگاه  شرهرت  افرزایش  بره  نقش بسزایی داشته باشد و تکمیلی

 .کند کمک تحقیقاتی هایپروژه

 هرر . اسرت  شده مطرح ادامه در که شودب مربوط می-30الف و -30 مثالهای به فوق اطالعات

 .گیردبررسی قرار میطور جداگانه مورد به مثال
 الف-30 مثال

 دانشرگاه  اگرچره ) است کرده تأسیس کودکان مراکزی برای ارائه خدمات آموزشی به الف، دانشگاه

دانشرگاه و   توسط مزبور اما مراکز کند،خود، بودجه دولتی دریافت می آموزشی هایبرنامه برای الف

 مرکرز  هرر . کننرد می فعالیت تعلق به دانشگاهم ساختمانهای در مراکز این است. شده ایجاد نه دولت،

 قابل دانشگاه دانشجویان و کارکنان توسط تنها مراکز این. است خاص بودجه و کارمند مدیر، دارای

 کره  دارد حق دانشگاه. است کودکان آموزشی برای خدمات ارائه دانشگاه مجاز به این. است استفاده

 دانشرگاه  از امکانرات و امروال   مراکز که این آنجا از. دهد نمکا تغییر را آنها یا تعطیل کند را مراکز

مدیریت . کنند پیروی دانشگاه ایمنی و سالمت سیاستهای از باید والدین و کارمندان کنند،استفاده می

 .دارد سیاستهای عملیاتی را سایر تعیین توانایی هریک از مراکز

بدسرت   غیرمرالی  کودکان، منافع شی بهآموز خدمات ارائه الف، به واسطه وجود مراکز دانشگاه

 تعطیل کردن توانایی اما مشارکتی ندارد، مراکز روزانه مدیریت در الف دانشگاه اگرچه. آوردمی

 .دارد را فعالیت آنها ساعت تغییر یا

 .کندمی کنترل را ارائه خدمات آموزشی به کودکان مراکز الف دانشگاه
 ب-30 مثال

 آموزشی به کودکان خدمات ارائه کند و برایاحداث می را تمانیب در زمین خود ساخ دانشگاه

 عضرو  ،کننده از خدمات آموزشری  استفاده والدین. دهددر اختیار یک انجمن ثبت شده قرار می

 و عملیاتی تعیین سیاستهای مسئول شود. اعضامی تعیین توسط اعضا هیئت مدیره. هستند انجمن

تواننرد از ایرن   مری  مرردم  عموم و دانشجویان کارکنان،. دهستن کودکان از نگهداری مرکز مالی

 از برای ارائه ایرن خردمات   که آنجا از. هستند اولویت در دانشجویان ولی کنند استفاده خدمات
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 وجرود  واحد دیگرر  عملکرد نتیجه در یر آنامکان تغی و نباشد ثابت که است منافعی متغیر، منافع .58ر

 مراجعره  25 بنرد  بره ) باشد منفی هم و مثبت هم یا منفی مثبت، تواندمی متغیر منافع. داشته باشد

 منرافع  ایرن  و خیر، یا است متغیر واحد دیگر منافع آیا که کندمی ارزیابی گزارشگر واحد(. شود

 مثال: برای. است متغیر هانداز چه تاماهیتاً  ،آن یحقوق شکل از نظرصرف

گزارشگر ممکن است در نتیجه فعالیتهای واحد دیگرر   واحد -در ارتباط با منافع غیرمالی  .الف

کنرد. ایرن منرافع    شود، منافعی را دریافرت  واحد گزارشگر می اهداف که منجر به پیشبرد

گر را در شود زیررا واحرد گزارشر   ممکن است از نظر این استاندارد منافع متغیر محسوب 

دهد. اگر واحد دیگرر نتوانرد ایرن فعالیتهرا را     معرض ریسک عملکرد واحد دیگر قرار می

خود آن فعالیتها را انجام  ،اضافی گزارشگر ممکن است با تحمل مخارج انجام دهد، واحد

یا از طریق تامین منابع مالی اضافی یا سایر اشکال کمک برای واحد دیگرر، شررایط    ،دهد

 الیتها را برای آن واحد فراهم کند.ادامه این فع

سرود   پرداختهرای  برا  مشارکتی اوراق تواندمی گزارشگر واحد -در ارتباط با منافع مالی  .ب

 شودمی محسوب متغیر منافع استاندارد این نظر ازپرداختهای سود ثابت . باشد داشتهثابت 

 ریسرک  معرض در ار گزارشگر واحد و قرار دارد بازپرداخت عدم ریسک در معرض زیرا

 اوراق اعتبراری  ریسرک  منافع بره  نوسان میزان. دهدمی قرار مشارکت اوراق ناشر اعتباری

 داراییهرای  مدیریت بابت عملکرد ثابت الزحمهحقبه همین ترتیب، . دارد بستگی مشارکت

 ایمنری  و سالمت سیاستهای از باید والدین و کارکنان شود،استفاده می دانشگاه امکانات و اموال

 فعالیت انجمن اگر. است کودکان خدمات آموزشی به ارائه همجاز ب انجمن. کنند پیروی دانشگاه

تصرمیم   تواند می انجمن. شود منتقل مشابه انتفاعی غیر واحد یک به باید آن منابع متوقف شود،

 .استفاده نکند خود خدمات ارائه در دانشگاه ساختمانهای بگیرد از

آورد، برا  بدست می افع غیرمالیتوسط انجمن مذکور، من دانشگاه به واسطه ارائه خدمات چه اگر

)که والدین کودکران   اعضای انجمن .ندارد را توانایی هدایت فعالیتهای مربوط انجمن این حال

 .کندنمی را کنترل انجمن را دارند. دانشگاه، آن مربوط فعالیتهای هدایت باشند( تواناییمی
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 ریسرک  در معررض  را گزارشگر واحد زیرا شود،می محسوب متغیر منافع نیز واحد دیگر

واحد دیگر  توانایی به منافع، نوسان میزان. دهدواحد دیگر قرار می تعهد توسط دم ایفایع

 دارد. بستگی الزحمهحق پرداخت برای کافی درآمد ایجاد در

 ارتباط بین تسلط و منافع

 تسلط تفویض شده

های دولت هستند. در برخری مروارد؛ آنهرا    عموماً واحدهای بخش عمومی مسئول انجام سیاست .59ر

است اصالتاً اختیار فعالیت داشته باشند و در موارد دیگر ممکن است بره عنروان نماینرده     ممکن

 وزیر یا واحد دیگر فعالیت کنند. برای نمونه:

یک واحد گزارشگر که برای فعالیت از طرف وزیر دارای مجروز اسرت ممکرن اسرت در      .الف

کند. در این مروارد، واحرد    رابطه با یک واحد دیگر صرفاً به عنوان نماینده وزیر، فعالیت

 کند.گزارشگر، واحد دیگر را کنترل نمی

یک واحد گزارشگر ممکن است با تفویض تسلط از جانب وزیر فعالیت کند. این واحد به  .ب

شرود. در ایرن   نماید و توسط وزیر هردایت نمری  گیری و عمل میصالحدید خود تصمیم

و باید سایر الزامات این استاندارد را بکار  کندفعالیت میبه عنوان اصیل موارد، این واحد 

گیرری ایرن   کند یا خیر. دامنه اختیار تصمیمگیرد تا تعیین کند آیا واحد دیگر را کنترل می

 واحد در خصوص واحد دیگر، عامل مهمی در تعیین نماینده یا اصیل بودن او است.

م فعالیتهرای مشرخص   واحد گزارشگر ممکن است واحد با مقاصد خاصی را بررای انجرا   .پ

کند. هیئت امناء مسئول اتخراذ تصرمیمات در مرورد     منصوبتأسیس و هیئت امنای آن را 

اسرت. اگرر واحرد     آنفعالیتهای تأمین مالی و عملیاتی واحد مذکور بر اساس اساسرنامه  

خود جایگزین کند و با فرض اینکه برای مثال، به  اختیار گزارشگر بتواند هیئت امناء را به

ه دستیابی به اهداف خود یا پیشبرد آنها در نتیجه فعالیتهای واحد با مقاصد خاص در واسط

قرار بگیرد یا نسبت به آن منافع از حق برخوردار باشد، واحد گزارشگر  متغیر منافع معرض

 کند یا خیر.باید ارزیابی کند که آیا آن واحد با مقاصد خاص را کنترل می
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 اختیرار  مربروط،  فعالیتهرای  تمرام  یا موضوعات خصوص برخی در است ممکن گزارشگر واحد .60ر

 برخود  وجود کنترل ارزیابی هنگام گزارشگر واحد. کند تفویض نماینده به را گیری خودتصمیم

 واحرد  کره  زمرانی  هماننرد  خرود،  نماینده به شده تفویض گیریتصمیم حق با باید واحد دیگر،

 وجرود  اصریل  یک از بیش که شرایطی در. نماید ردبرخو کند،می عمل طور مستقیمهب گزارشگر

 ارزیرابی  56ر تا 5ر بندهای الزامات گرفتن نظر در با باید اصیل اشخاص از یک هر باشد، داشته

 اینکره  تعیرین  بررای  73ر ترا  61ر بنردهای . خیرر  یرا  دنر دار تسرلط واحد دیگرر   بر آیا که کند

 .کندیم ارائه رهنمود اصیل، یا است نماینده ،گیرندهتصمیم

 تحرت  واحرد دیگرر   خرود،  بین کلی رابطه باید خیر، یا است نماینده اینکه تعیین برای گیرندهتصمیم .61ر

 :دهد قرار توجه مورد را زیر عوامل تمام ویژه به در ارتباط با واحد دیگر، اشخاص دیگر و مدیریت

 ؛(64ر تا 63ر بندهای) واحد دیگر دربارهخود  گیریتصمیم اختیار دامنه .الف

 ؛(68ر تا 65ر بندهای)دیگر  اشخاص حق .ب

 و (؛71تا ر 69دارد )بندهای ر حق آن نسبت به دریافت ،توافق طبق که یومزایای حقوق .پ

 در کره  اقتصرادی  منرافع  سرایر  از ناشی بازده نوسان در معرض گیرندهتصمیم گرفتن قرار .ت

 (.73ر و 72ر بندهای)دارد  واحد دیگر

یک از عوامل مورد اشاره باید اهمیت متفاوتی در نظر  و شرایط خاص، برای هربرمبنای واقعیتها 

 گرفته شود.

 61ر بنرد  در منردرج  عوامل ارزیابی تمام مستلزم خیر، یا است نماینده گیرندهتصمیم اینکه تعیین .62ر

ه بنرا بر   بتواند و باشد داشته را گیرندهتصمیم ماهوی برکناری حق شخص، یک اینکه مگر است،

  (.شود مراجعه 66ر بند به) برکنار کند را گیرندهتصمیم ،صالحدید خود

 31 مثال

تواند مسئول نظارت بر عملکرد واحد دیگری از بخش عمومی باشد. نقش واحد یک واحد گزارشگر می

کننده این است که اطمینان حاصل کند رویکرد واحد دیگر با اهداف دولت هماهنگ اسرت، در  نظارت

 به وزیر تضمین کیفیت بدهد و هر گونره ریسرک را ارزیرابی و بره وزیرر      ،ئه خدمات و نتایجمورد ارا

نامه صریحی با وزیر دارد که در آن مسئولیتهای نظرارتی  رسانی کند. این واحد گزارشگر، موافقتاطالع

 

https://hemattaraz.ir/


 رکز مالی اقتصادی همت رتازم 
 15ری بخش عمومی شماره  استاندارد حسابدا

 صورتهای مالی تلفیقی

57 
https://hemattaraz.ir/ 

https://www.instagram.com/hemattaraz/ 

واحد گزارشگر ذکر شده است. این واحد گزارشگر صالحیت درخواست اطالعات از واحرد دیگرر را   

رد و درخصوص هرگونه درخواست تأمین مالی مطرح شده از طرف واحد دیگر مشاوره الزم را بره  دا

دهد. واحد مذکور همچنین در مورد اینکه آیا واحد دیگر مجاز به انجام برخی فعالیتها است یرا  وزیر می

 کند.دهد. این واحد به عنوان نماینده وزیر عمل میخیر، به وزیر مشاوره می

 32 مثال

های اجرای برنامه برای مالی کمکهای آوریجمع استانی، به منظور هماهنگی واحد گزارشگر یک

 ای راخیریه صندوقهای همچنین این بنیاد. کندای، بنیادی را تأسیس میبهداشتی و سالمت منطقه

 رد از سرالمندان  مراقبت مراکز و دولتی برای بیمارستانهای تأمین شده، وجوه کند ومدیریت می

بخشری   امنای بنیاد را منصوب و هیئت تمام واحد گزارشگر استانی، .شوندبکار گرفته می منطقه

 . کندمی تأمین آن را از مخارج

 :کندمی کنترل را استانی، بنیاد زیر، واحد گزارشگر تحلیل و تجزیه اساس بر

 بررای  توانرایی  ناءام هیئت و کند، امناء را هدایت هیئت تواندمی استانی واحد گزارشگر .الف

واحرد   و دارد امناء نسبت بره بنیراد تسرلط    هیئت. دارد را بنیاد مربوط فعالیتهای هدایت

 ؛کند جایگزین خود به صالحدید امناء را هیئت تواندمی استانی گزارشگر

 یرا  گرفته، قرار بنیاد آن با ارتباط از ناشی متغیر منافع معرض در استانی واحد گزارشگر  .ب

 شود؛می برخوردار حقی از آن به نسبت

 میرزان  و ماهیرت  ترا  کند استفاده بر بنیاد خود تسلط از تواندمی استانی واحد گزارشگر  .پ

 و دهد؛ قرار تأثیر تحت را منافع بنیاد

 .است استانی واحد گزارشگر فعالیتهای مکمل بنیاد فعالیتهای  .ت
 33 مثال

 یرک  دارای نهراد  ایرن  .اسرت  شده ایجاد جامعه به بهداشتی خدمات ارائه برای قانونی نهاد یک

 شرورای . روزانره اسرت   عملیات مسئول و دارد عملیات آن نظارت بر که است راهبری شورای

 نهاد مدیر و شودمی قانونی توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب نهاد راهبری

 .شودمی قانونی باپیشنهاد شورای آن و تصویب وزیر، منصوب

 :را برعهده دارد زیر وظایف عمومی بهداشت سیستم دانشگاه علوم پزشکی الف در خصوص

 خدمات بهداشتی؛ هایبرنامه تدوین نظیر استراتژیک، هبریار .الف
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 های ارائره نامهموافقت تعیین شرایط نظیر بهداشتی، خدمات ارائه تهیه رهنمودهایی برای .ب

 از برین کارفرمرا و کارکنران،    روابرط  دیریتم و ایهای سرمایهپروژه تصویب خدمات،

 و قانونی؛ نهاد کارکنان حقوق و مزایای و استخدام شرایط جمله

 و( مرالی سیسرتم   اطالعرات  و بهداشتی خدمات کیفیت برای مثال،) عملکرد بر نظارت  .پ

 .شدهمشخص عملکرد معیارهای با عملکرد الزم در صورت عدم انطباق اقدامات انجام

 :ضرورت دارد زیر مهم تصمیمات برای وزیر تصویب

 نهاد قانونی؛  خدمات هاینامهموافقت .الف

 بهداشتی؛ خدمات درخصوص آوررهنمودهای الزام انتشار  .ب

هرای بهداشرت   ای برای خانههای سرمایهپروژه ریزیبرنامه و بهداشتی خدمات طرحهای .پ

 و روستایی و پزشک خانواده؛

 .نهاد قانونی اجرایی کارکنان و مزایای حقوق و تعیین استخدام .ت

 .کندمی دریافت دولت از را خود ایسرمایه و عملیاتی مالی منابع تمام دانشگاه علوم پزشکی الف

 وزیرر  نماینده عنوان به دانشگاه مذکور قانونی، نهاد با رابطه فوق، در شرایط واقعیتها و مبنای بر

قابل استنباط  دانشگاه علوم پزشکی الف محدود گیریتصمیم اختیار موضوع از این. کندمی عمل

 .کندنمی کنترل را قانونی بنابراین، دانشگاه نهاد. است

 مرؤثر برر   عمده تصمیمات و کندمی منصوب را قانونی نهاد راهبری شورای وزیر، کهجاییاز آن

واحرد برخروردار   آن  مربوط هدایت فعالیتهای توانایی از او کند،می را تصویب واحد فعالیتهای

 وزیر، ،(منافع و تسلط بین ارتباط و های متغیربازده) کنترل معیارهای وجود سایر با فرض. است

 .کندمی کنترل را نهاد قانونی
 34 مثال

 است: 33به استنثای موارد زیر سایر شرایط مشابه مثال 

س دانشرگاه علروم   وزیر اختیار انتصاب اعضای شورای راهبری نهاد قرانونی را بره رئری    .الف

 پزشکی الف تفویض کرده است؛

 انتصاب مدیر نهاد قانونی توسط شورای راهبری نیازمند تصویب وزیر نیست؛ .ب 

 وزیر اختیار تصویب تصمیمات عمده را به رئیس دانشگاه تفویض کرده است؛ و .پ 
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 شود.ارزیابی عملکرد دانشگاه شامل عملکرد نهاد قانونی نیز می .ت

تواند از اختیار تفویض شده به رئیس دانشگاه استفاده کند، اما درعمرل انجرام   ن میوزیر کماکا

 چنین کاری محتمل نیست.

ای طور قابرل مالحظره   به باشد،دانشگاه می گیری که در اختیاردر این مثال، دامنه اختیار تصمیم

بره   ه اینکه دانشرگاه با توجه ب. است یافته افزایش دانشگاه رئیس به وزیر درنتیجه تفویض اختیار

 بره  ای کهگونهبه دارد را قانونی نهاد مربوط فعالیتهای هدایت توانایی کند،می عنوان اصیل عمل

نهراد   برر  خرود  تسرلط  از استفاده توانایی نیز دانشگاه کهبا توجه به این. یابد دست خود اهداف

 کنتررل  نهراد قرانونی تحرت    ،دارد را منرافع  این میزان و ماهیت بر به منظور تأثیرگذاری قانونی

 دانشگاه است.
 35 مثال

و  شرود می معامله عام صورت به واحدهای آن که را صندوقی ،(صندوق مدیر) ایگیرندهتصمیم

است، تحت  مقررات و امیدنامه که ناشی از الزامات قوانین در ضوابط به دقت تعریف شده طبق

 گرذاری سرمایه برای صندوق این احدهایو .کندمی مدیریت و عرضه باشد، تأسیس،نظارت می

شرده   عرضه گذارانسرمایه به عام، سهامی شرکتهای مالکانه بهادار متنوعی از اوراق پرتفوی در

مدیر . دارد اختیار داراییها در گذاریسرمایه برای صندوق مدیر شده،تعریف معیارهای طبق. است

 و کررده اسرت   گرذاری سررمایه  صرندوق  در درصد واحردهای صرندوق،   10صندوق، به میزان

 داراییهرای  ارزش درصرد خرالص   1 معرادل  عررف برازار،   برمبنای خود را خدمات الزحمهحق

 صرندوق، در  مدیر. است شده ارائه خدمات با متناسب الزحمهحق این. کندمی دریافت صندوق

. اردنرد  تعهردی  او باشرد،  گرذاری سررمایه  در صورتی که بیش از میرزان  صندوق زیانهای برابر

 از گرذاران سرمایه. ندارد نیز ایمدیره هیئت و نیست مستقل مدیره هیئت داشتن به ملزم صندوق

 برخوردار نیستند، امرا  دهد، قرار تأثیر تحت را صندوق مدیر گیریتصمیم اختیار که ماهوی حق

 .کنند بازخرید صندوق توسط شدهمشخص محدودیتهای با رعایت را واحدهای خود توانندمی

 شرود، می انجام قانونی الزامات و امیدنامه در شده تعیین ضوابط طبق صندوق عملیات اینکه با وجود

 مربروط  فعالیتهرای  فعلی برای هردایت  توانایی او به که است گیریتصمیم حق دارای صندوق مدیر

 دیرمر  گیرری تصرمیم  اختیرار  برر  اثرگرذار  مراهوی  حق از گذارانسرمایه یعنی ر دهدمی را صندوق
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 برازار متناسرب برا    بر مبتنی الزحمهحق خود خدمات بابت صندوق مدیر. برخوردار نیستند صندوق،

حقروق و  . اسرت  صرندوق  گذاری دردارای درصدی سرمایه نیز و کندمی دریافت شدهارائه خدمات

ار قرر  صرندوق  فعالیتهای از ناشی منافع نوسان در معرض را او صندوق، مدیر گذاریسرمایه و مزایا

 .است اصیل صندوق، مدیر دهد نشان که نیست مالحظه قابل قدرآن دهد، امامی

 اختیرار  برا  همرراه  صرندوق  منرافع  نوسران  صندوق در معررض  قرار گرفتن مدیر مثال، این در

 بنابراین. است نماینده صندوق، مدیر که دهدنشان می محدودکننده، معیارهای طبق گیریتصمیم

 .ندارد کنترل صندوق که بر یردگمی نتیجه صندوق مدیر
 36 مثال

 صرندوقی  گذاران،سرمایه از تعدادی برای گذاریسرمایه فرصت ایجاد منظور به ایگیرندهتصمیم

نامره اداره  طبق موافقت باید( صندوق مدیر) گیرندهتصمیم. کندمی مدیریت و عرضه تأسیس، را

 ایجراد  گرذاران سرمایه تمام برای منافع ینبیشتر که کند اتخاذ ایگونه به را صندوق، تصمیمات

در  صرندوق  مدیر. دارد گیریتصمیم برای ایگسترده اختیارات صندوق مدیر این، وجود با. شود

 و خرود  مردیریت  تحت داراییهای درصد 1 معادل بازار بر مبتنی الزحمهحق خدمات، ارائه ازای

 دریافرت  را صرندوق  مرازاد  وعمجم درصد 20 مازاد، از مشخصی سطح به دستیابی صورت در

 .است شده ارائه خدمات متناسب با الزحمهحق. کندمی

 گرذاران سرمایه تمام برای منافع بیشترین که شود اتخاذ ایگونه به باید تصمیمات با وجود اینکه

 فعالیتهای هدایت در خصوص گیریای برای تصمیمگسترده اختیارات مدیر صندوق گردد، تأمین

 عملکررد  برر  مبتنری  الزحمره حرق  نیز و ثابت الزحمهحق صندوق مدیر به. دارد صندوق مربوط

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

 اینکره  بدون کند،می همسو صندوق ارزش افزایش برای گذارانسرمایه سایر منافع با را صندوق

 قرارگیری این قرار دهد که ایگونهصندوق به فعالیتهای از ناشی منافع نوسان در معرض مدیر را

بیانگر آن باشرد   تواندمی تنهایی به حقوق و مزایا، دهد نشان که باشد برخوردار اهمیتی چنان از

 .است اصیل صندوق، مدیر که

 شرده  تشرریح  ر،زیر  پ36 ترا  الف36 مثالهای در باال، تحلیل و تجزیه نحوه و ارائه شده الگوی

 .گیردمی قرار بررسی مورد جداگانه صورت به مثال هر. است
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 الف36 مثال

 منرافع  برا  را او منرافع  کره  باشدمی نیز در صندوق گذاریسرمایه درصد 2 مالک صندوق، مدیر
 گذاریصندوق که بیش از سرمایه زیان قبال صندوق در مدیر. کندمی دیگر همسو گذارانسرمایه

 مردیر  اکثریت رأی با توانندقرارداد می نقض دلیل به تنها گذاران،سرمایه. ندارد یعهدت او باشد،
 .کنند برکنار صندوق را

 فعالیتهرای  از ناشی منافع نوسان معرض بیشتر در را او درصد(، 2صندوق ) مدیر گذاریسرمایه
نشان  که نیست ظهقابل مالح آنقدر اما قرار گرفتن در معرض نوسان منافع دهد،می قرار صندوق

 عنروان  به صندوق، مدیر دیگر برای برکناری گذارانسرمایه حق. است صندوق، اصیل دهد مدیر
 اعمرال  قابرل  قررارداد،  نقرض  صورت در تنها حق این زیرا شود،می گرفته نظر در حمایتی حق

 و دارد گیرری تصمیم برای ایگسترده اختیارات صندوق مدیر وجود اینکه با مثال، این در. است
با ایرن   ،گرفته است قرار خود حقوق و مزایای و منافع اقتصادی از ناشی بازده نوسان معرض در

 دهرد مردیر  ای اسرت کره نشران مری    به گونه در معرض نوسان منافع صندوق حال، قرار گرفتن
 .ندارد کنترل صندوق بر که کندمی گیرینتیجه مدیر ترتیب،به این. است نماینده صندوق،

 ب36 لمثا

 زیران  برابرر  در امرا  دارد، در صرندوق  گذارانسایر سرمایه از بیشتری نسبی سهم صندوق مدیر

 نقض دلیل به تنها توانندمی گذارانسرمایه. ندارد مذکور گذاریسرمایه از تعهدی فراتر صندوق،

 .برکنار کنند صندوق را اکثریت مدیر رأی قرارداد، با

 نظرر  در حمرایتی  حرق  عنوان به صندوق، مدیر دیگر برای برکناری گذارانسرمایه حق مثال، این در

 الزحمهحق صندوق مدیر به وجود اینکه با. است اعمال قابل قرارداد، نقض تنها با زیرا شودمی گرفته

 ترکیرب  شرود، مری  پرداخرت  شرده  ارائره  خردمات  با متناسب عملکرد بر مبتنی الزحمهحق و ثابت

 نوسان منافع حاصل از معرض در را مدیر تواندمی او حقوق و مزایای با صندوق مدیر گذاریسرمایه

 اصریل  صندوق مدیر دهدمی نشان که است مالحظه قابل ایکه به اندازه دهد قرار صندوق فعالیتهای

مجمروع حقروق و    گررفتن  نظر در با)و نوسان آن  صندوق مدیر اقتصادی منافع میزان چه هر. است

 مزبرور  اقتصرادی  منرافع  برر  خود، تحلیل و تجزیه در صندوق مدیر باشد، یشترب( منافع سایر مزایا و

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

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

 وجود با. بداند کند، کافیمی را کنترل ینکه صندوقا درباره گیرینتیجه برای را درصد 20 میزان

 

https://hemattaraz.ir/


 رکز مالی اقتصادی همت رتازم 
 15استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره  

 صورتهای مالی تلفیقی

 

62 
https://hemattaraz.ir/ 

https://www.instagram.com/hemattaraz/ 

کنتررل   ،(باشرند  متفراوت  عوامل سایر و حقوق و مزایا که زمانی یعنی)متفاوت  در شرایط این،

 .شود ایجاد گذاریدر سطوح متفاوتی از سرمایه است ممکن
 پ36 مثال

زیران صرندوق در    در قبرال  اما است، صندوق گذاری درسرمایه درصد 20 مالک صندوق، مدیر

 کره  دارد ایمردیره  هیئرت  صرندوق، . ندارد تعهدی او باشد، گذاریسرمایه صورتی که بیشتر از

 هیئت. شوندمی دیگر انتخاب گذارانسرمایه توسط و هستند صندوق مدیر مستقل از آن، اعضای

 مردیر  قررارداد  بگیررد  تصرمیم  مدیره هیئت اگر. کندمی منصوب ساالنه را صندوق مدیر مدیره،

 صرنعت  آن مدیران سایر توسط صندوق، مدیر توسط شده ارائه خدمات نکند، تمدید را صندوق

 .قابل ارائه است

خردمات   برا  عملکرد که متناسرب  بر مبتنی الزحمهحق و نیز ثابت الزحمهحق صندوق، مدیر چه اگر

حقروق و   برا  د(درصر  20صرندوق )  مدیر گذاریسرمایه ترکیب کند،شده است را دریافت می ارائه

کره ایرن قرارگررفتن بره      دهدمی قرار صندوق فعالیتهای از ناشی منافع نوسان معرض در را او مزایا،

 گذارانسرمایه این، وجود با. است اصیل صندوق، مدیر دهدمی نشان که است مالحظه قابل ایاندازه

 از اطمینران  کسرب  رایبر  سازوکاری مدیره، هیئت ماهوی دارند ر  حق صندوق، مدیر برکناری برای

 .  کندمی فراهم کنند، برکنار را صندوق مدیر توانندمی تمایل صورت در گذارانسرمایه اینکه

. دارد بیشتری تأکید برکناری ماهوی حق بر خود، تحلیل و تجزیه در صندوق مدیر مثال، این در

حقروق و   طریق از و ددار گیریتصمیم برای ایگسترده اختیارات صندوق مدیر چه اگر بنابراین،

سرایر   ماهوی حق اما گیرد،می قرار صندوق منافع نوسان معرض در خود، گذاریسرمایه و مزایا

 گیررد مری  نتیجه مدیر بنابراین،. است نماینده صندوق مدیر که حاکی از این است گذارانسرمایه

 .کنترل ندارد صندوق بر که
 37 مثال

 و با پشرتوانه دارایری، ایجراد    ثابت نرخ با بهادار اوراقاز  ییفوپرت خرید برای گزارشگر الف، واحد

 ابزارهرای . شودمی مالی تأمین بدهی با نرخ ثابت ابزارهای و ابزارهای مالکانه طریق از که است شده

 واحرد  باقیمانرده  منرافع  بردهی هسرتند و   ابزارهای دارندگان حفاظ در مقابل زیان نخستین مالکانه،

 گذاریسرمایه عنوان در واحد گزارشگر الف که به گذاریسرمایه. کنندیافت میالف را در گزارشگر
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 نکرول  مررتبط برا   اعتبراری  ریسک معرض است و در دارایی پشتوانه با بهادار اوراق از پرتفویی در

 مردیریت  برا  مررتبط  سرود  نررخ  ریسرک  نیز و دارایی پشتوانه با بهادار پرتفوی اوراق ناشر احتمالی

 ابزارهرای  تأسیس، زمان در. شودمی عرضه بدهی در ابزار بالقوه گذارانسرمایه به دارد،قرار  پرتفوی

 از گیرنرده( )تصرمیم  دارایری  مردیر  .است شده خریداری داراییهای ارزش درصد 10 مالکانه، بیانگر

 گزارشرگر الرف،   واحرد  امیدنامه در شده تعیین عوامل برمبنای گذاریسرمایه تصمیمات اتخاذ طریق

 ثرابتی  الزحمره حرق  خردمات،  ایرن  بررای  دارایی مدیر. کندمی مدیریت را داراییها از فعالی فویپرت

گزارشرگر   مازاد واحرد  فزونی صورت در و ،(مدیریت تحت داراییهای درصد 1 یعنی) بازار برمبنای

. کنرد مری  دریافرت ( مرازاد  درصرد  10 یعنری ) عملکرد برمبنای ایالزحمهحق سطحی معین، از الف

 واحرد  مالکانره  از ابرزار  درصرد  35 دارایری  مدیر. است شده ارائه خدمات متناسب با هازحمهالحق

 بره  متعلرق  بدهی، ابزارهای تمام و ابزار مالکانه باقیمانده درصد 65. دارد اختیار در را گزارشگر الف

 سرایر  کثریرت ا تصمیم با دارایی مدیر. است غیروابسته و ثالث پراکنده گذارانسرمایه از زیادی تعداد

 .  است برکناری با صالحدید آنان قابل گذاران،سرمایه

را  شرده  ارائره  خردمات  با متناسب عملکرد بر مبتنی الزحمهنیز حق و ثابت الزحمهحق دارایی، مدیر
 منرافع  برا  دارایی را مدیر منافع حقوق و مزایا این صندوق، ارزش به منظور افزایش . کندمی دریافت

 از ابزارهرای  درصرد  35 داشرتن  اختیرار  در دلیل به دارایی مدیر. کندمی همسو رانگذاسرمایه سایر
 قررار  صرندوق  فعالیتهرای  از ناشری  منافع نوسان معرض حقوق و مزایای خود، در دلیل به و مالکانه

 .گیردمی
از  دارایی مدیر گزارشگر الف، واحد امیدنامه در مندرج عوامل چارچوب در عملیات انجام وجود با

گزارشرگر   واحرد  منافع مالحظه بر قابل اثر دارای گذاریسرمایه تصمیمات اتخاذ توانایی فعلی برای
 پراکنرده  گرذاران سررمایه  از زیادی تعداد اختیار در برکناری حق جا کهاز آن .برخوردار است الف،
 برر  دارایی یرمد مثال، این در. شودمی داده برکناری حق به کمتری اهمیت تحلیلها و تجزیه در ،است

 ابزارهرای  بره  نسربت  کره  ای قرار داردمالکانه منافع از ناشی بازده این موضوع که در معرض نوسان
 از ابرزار  درصرد  35 داشرتن  اختیار در. کندمی بیشتری تأکید گیرند،می قرار بعدی اولویت در بدهی

 قررار  بعردی  اولویرت  در ف،گزارشگر الر  واحد بازده نسبت به حق زیان و برابر در را مدیر مالکانه،
 مردیر  بنرابراین، . اسرت  اصریل  دارایری،  مدیر دهدمی نشان که است اهمیتی چنان دارای که دهدمی

 .دارد کنترل گزارشگر الف واحد بر که گیردمی نتیجه دارایی
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 گیریدامنه اختیار تصمیم گیرنده برای تصمیم

 :شودمی ارزیابی زیر موارد گرفتن نظر در با گیرنده،تصمیم گیریتصمیم اختیار دامنه .63ر

 و باشد؛ شده تصریح قانون طبق و مجاز توافق طبقگیرنده، برای تصمیم که فعالیتهایی .الف

 .دارد مزبور فعالیتهای درباره گیریتصمیم هنگام گیرندهتصمیم که اختیاری .ب

 در دیگر واحد است شده مقرر که ریسکهایی، واحد دیگر زماندهیسا و هدف باید گیرندهتصمیم .64ر

 برا  ارتباط در اشخاص واحد دیگر به دیگر است شده مقرر که ریسکهایی گیرد، قرار آنها معرض

. دهرد  قررار  توجره  مورد واحد راآن  در سازماندهی گیرندهتصمیم نقش میزان ودهد  انتقال خود

 باشرد  داشرته  واحرد دیگرر   در سازماندهی ایمالحظه قابل نقش گیرندهتصمیم اینکه مثال، برای

 و فرصرت  گیرنرده، تصرمیم  کره  دهد نشان است ممکن( گیریتصمیم اختیار دامنه تعیین شامل)

 .شودمی مربوط فعالیتهای هدایت او برای توانایی موجب که دارد را یحق کسب انگیزه

 حق اشخاص دیگر

 مربروط  فعالیتهرای  ایتهد برای گیرندهتصمیم توانایی بر است ممکندیگر  اشخاص ماهوی حق .65ر

 دهرد  نشان است ممکن ،حقوق سایر یا ماهوی برکناری برای مثال، حق .باشد مؤثر دیگر، واحد

 .است نماینده گیرنده،تصمیم که

 را گیرنرده تصمیم با صالحدید خودبتواند  و برکناری ماهوی داشته باشد حق ،شخص یک هرگاه .66ر

 نماینرده  گیرنرده، تصمیم حاصل شود که این نتیجه تا ستا کافی تنهایی به مورد این کند، برکنار

 برا  توافرق  بردون  اشخاص از یکهیچ و) باشد حقی چنین دارای شخص، بیش از یک اگر. است

 تعیرین اینکره   بررای  تنهرایی  بره  حرق،  ایرن  ،(کند برکناررا  گیرندهتصمیم اشخاص دیگر نتواند

 افزون. کندکفایت نمی کند یا خیر،کار می آنها عمناف برای ودیگران از طرف  اساساً گیرندهتصمیم

 برکنراری  حرق  اعمال جهت همکاری با یکدیگر برای الزم اشخاص تعداد شدن بیشتر با این، بر

 و و مزایا حقوق یعنی) و نوسان آن گیرندهتصمیم اقتصادی منافع مبلغ افزایش نیز و گیرندهتصمیم

 .در نظر گرفت عامل برای اینکمتری  اهمیت اقتصادی( باید منافع سایر
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 موجرب  کره  دیگر اشخاص ماهوی حق خیر، یا است نماینده گیرندهتصمیم اینکه ارزیابی هنگام .67ر

 توجره  مرورد  برکناری، حقبا  مشابه ایشیوه به باید شود،می گیرنده تصمیم اختیار شدن محدود

 از کمری  تعرداد  نیازمنرد موافقرت   خود اقدامات برای که ایگیرندهتصمیم مثال، برای. گیرد قرار

 مراهوی  و حرق  ماهیرت  درباره بیشتر راهنمایی برای) است نماینده معموالً است،دیگر  اشخاص

 (.شود مراجعه 28ر تا 25ر بندهای به آن، بودن

یا سایر ارکان  مدیره هیئت توسط اعمال قابل حق ارزیابی شامل باید ،دیگر اشخاص حق بررسی .68ر

 (.شود مراجعه ب-26ر بند به) باشد گیریتصمیم اختیار بر آن اثر و دیگر واحدکننده اداره

 حقوق و مزایا

 انتظرار  مرورد برازده   برا  مقایسره  در آن نوسان و گیرندهتصمیم مزایای و حقوق مبلغقدر  چه هر .69ر

 .است بیشتر باشد گیرنده، اصیلاینکه تصمیم احتمال باشد، بیشتر واحد دیگر فعالیتهای از حاصل

 :کند بررسی نیز را زیر شرایط وجود باید ،است اصیل اینکه تعیین برای گیرندهتصمیم .70ر

 دارد. تناسب وی خدمات با گیرندهتصمیم مزایای و حقوق .الف

حقوق و مزایای توافق شده تنها شامل شرایط یا مبالغی است که در شرایط متعارف بررای   .ب

 گیرد.افق قرار میخدمات و سطح مهارتهای مشابه مورد تو

 ب-73 و الرف – 73ر بنرد  در منردرج  شررایط  اینکه مگر باشد، نماینده تواندنمی گیرندهتصمیم .71ر

 گیرنرده، تصمیم اینکه درباره گیرینتیجه برای تنهایی به شرایط، این احراز اما،. باشد داشته وجود

 .نیست کافی است، نماینده

 ی از سایر منافع اقتصادیقرار گرفتن در معرض نوسان بازده ناش

 گرذاری سررمایه  مثال، برای ،باشد واحد دیگر در اقتصادی منافع دارای سایر گیرندهتصمیم هرگاه .72ر

 ارزیرابی  گیرنرده بررای  تصرمیم  واحد دیگر، عملکرد تضمین در ارتباط با ارائه یا دیگر واحد در

 منرافع  ایرن  از ناشری  برازده  نوسان خیر باید بررسی کند که آیا در معرض یا است نماینده اینکه
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حاکی از آن است کره   واحد دیگر در منافع اقتصادی سایر داشتن. گیرد یا خیرمی قرار اقتصادی

 .باشد اصیل ممکن است گیرندهتصمیم

واحرد   در اقتصادی منافع سایر از ناشی بازده نوسان اینکه در معرض گیرنده برای ارزیابیتصمیم .73ر

 :دهد قرار توجه مورد را زیر موارد باید رد یا خیر،گیدیگر قرار می

 بیشتراقتصادی منافع  سایر و مزایا و حقوقشامل  ،آننوسان  و اقتصادی منافع مبلغ چه هر .الف

 و است؛ بیشتر باشد، اصیل گیرندهتصمیم اینکه احتمال باشد،

کره دارای   یییر واحدهاسا با مقایسه در بازده، نوسان گیرنده در معرضتصمیم قرار گرفتن .ب 

موضروع،   ایرن  آیرا  است، چنین اگر و خیر، یا است متفاوت ،منافع در واحد دیگر هستند

 است ممکن مورد این مثال، برای. خیر یا دهدمی قرار تأثیر تحت را گیرندهتصمیم اقدامات

 حد دیگروا در بااولویت پایین اقتصادی از منافع گیرندهتصمیم که باشد داشته وجود زمانی

 .کند ارائه واحد دیگر به را اعتبار تضمینهای اشکال سایر یا باشد برخوردار

واحد  بازده نوسانهای کل به نسبت بازده رادر معرض نوسان  خود گرفتن قرار باید گیرندهتصمیم

 واحد دیگرر  فعالیتهای از حاصل انتظار مورد بازده برمبنای اساساً ارزیابی این. کند ارزیابی دیگر

واحد دیگر  بازده نوسان گیرنده در معرضتصمیممیزان قرارگیری  حداکثر نباید اما شودمی انجام

 .نادیده گرفت گیرنده،تصمیم اقتصادی منافع سایر را به واسطه

 ارتباط با دیگر اشخاص

 ها ازآن اینکه و اشخاص، دیگر با خود ارتباط ماهیت باید گزارشگر واحد کنترل، ارزیابی زمان در .74ر

 نماینردگان » آنهرا  یعنری ) دهرد  قررار  توجه مورد یا خیر را کنندمی عمل گزارشگر واحد جانب

 خیرر،  یرا  کننرد مری  عمل بالفعل نمایندگان عنوان به اشخاص دیگر اینکه تعیین(. هستند «بالفعل

 و یکردیگر  با اشخاص این تعامل چگونگی بلکه ارتباط، ماهیت تنها نه که است قضاوتی مستلزم

 .گیردمی نظر را در گزارشگر احدو

روابط ممکن اسرت از  همچنین این . آور نیستتوافق الزام لزوماً ناشی از ارتباط با دیگر اشخاص .75ر

 در شرخص  . یکآور نیستناشی شود که حائز تعریف توافق الزام اختیار اجرایی یا قانونگذاری

 را گزارشرگر  واحرد  فعالیتهای که یاصاشخ یا گزارشگر، واحد که است بالفعل نماینده صورتی
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واحرد گزارشرگر را    از طررف  شخص برای اقردام  آن فعالیتهای توانایی هدایت کنند،می هدایت

 حرق  بایرد  واحرد دیگرر،   بر کنترل ارزیابی زمان در گزارشگر واحد شرایط، این در. داشته باشد

 یرا  منرافع متغیرر   رضدر معر  خرود  ی غیرمسرتقیم ریر قرارگ خرود و  بالفعل نماینده گیریتصمیم

گیرری  تصرمیم  حق با همراه آن منافع از طریق آن نماینده بالفعل را به نسبت حق برخورداری از

 مرورد  نسبت بره آن منرافع،   برخورداری از حقمعرض منافع متغیر یا  خود در یریقرارگ خود و

 .دهد قرار توجه

به عنروان   است ممکن ارتباط، ماهیت دلیل به است که دیگری اشخاص ازهایی نمونه موارد زیر، .76ر

 :تلقی شوند گزارشگر واحد بالفعل نمایندگان

  گزارشگر. واحد وابسته اشخاص .الف

واحرد   از وام یرا  کمرک بره عنروان    را واحرد دیگرر   درخود  اقتصادی منافع که شخصی .ب

 ه است.درک دریافت گزارشگر

 در خرود  اقتصادی منافع گرگزارش واحد قبلی صویبت بدون است کرده توافق که شخصی .پ

 واحرد  کره  شررایطی  اسرتثنای  بره ) نکنرد  محردود  یا ندهد انتقال نفروشد، را دیگر واحد

 تمایرل  برا  ایرن حرق   و برخروردار باشرند   تصویب قبلی حق از دیگر شخص و گزارشگر

 .(قرار گرفته باشد توافق مستقل مورد اشخاص

 نماید. مالی تأمین را خود عملیات دتواننمی گزارشگر واحد مالی حمایت بدون که شخصی .ت

 ارکران  اعضرای  با آن، مدیران اصلی یا کنندهاداره ارکان اعضای اکثریت که دیگری واحد .ث

 .است مشترک گزارشگر واحد اصلی مدیران یا کنندهاداره

 دهنرده ارائره  برین  ارتباط مانند دارد، گزارشگر واحد با نزدیکی تجاری ارتباط که شخصی .ج

 .عمده مشتریان از یکی و ایرفهح خدمات

 کنترل داراییهای مشخص

 تلقری  مجرزا  واحدیک  عنوان به را دیگر واحد از بخشی آیا که کند بررسی باید گزارشگر واحد .77ر 

 خیر. یا دارد کنترلمجزا  واحدآن بر  گزارشگر واحد آیا است چنین اگر و خیر، یا دکنمی
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 واحد عنوان به را دیگر واحد از بخشی گزارشگر واحد د،وشازاحر زیر شرط که صورتی در تنها .78ر

 :کندمی تلقی مجزا

 منبرع  تنهرا  ،وجود صورت در آن، با مرتبط یاعتبار تضمینهای و دیگر واحد مشخص داراییهای 

. اسرت  دیگرر  واحرد  در مشخص اقتصادی منافعسایر  یا ،مشخص واحد دیگر بدهیهای پرداخت

 داراییهای با حق یا تعهداتی در ارتباط ،مشخص بدهیطلب یا  رایدا اشخاص غیر از به اشخاص

 از حاصل منافع. ندارند داراییها آن از حاصل باقیمانده نقدی جریانهایی نسبت به قح یا مشخص

 گیررد  قرار استفاده مورد دیگر واحد بخشهایبقیه توسط  توانداساساً نمی مشخص داراییهای این

 نیسرت.  بازپرداخرت  قابرل  دیگرر  واحرد  بخشهای بقیه داراییهای لمح از مجزا واحد بدهیهای و

سرایر   مجموعره  از مجرزا  واحد مالکانه ابزارهای و بدهیها داراییها، از نظر ماهیت، تمام بنابراین،

 .شودمی گفته “سیلو” ،مجزا واحد این به اغلب،. است جدا واحد دیگربخشهای 

 از آن بخرش  تسلط برر  ارزیابی منظور به گزارشگر حدوا ،78ر مندرج در بند شرط احراز از پس .79ر

 هردایت  چگرونگی  و مجزا واحد منافع آن بر مالحظه قابل دارای اثر فعالیتهای باید دیگر، واحد

 همچنین ،مجزا واحد بر کنترلوجود  هنگام ارزیابی گزارشگر واحد. تشخیص دهد را فعالیتها این

 بره  نسبت یا گیردمی قرارناشی از ارتباط با آن واحد  متغیر منافع معرض در که، کند بررسی باید

 آن برر  تسرلط  اعمال تواناییواحد گزارشگر  آیا و خیر یا برخوردار است حق متغیر از منافع آن

 .خیر یا داردخود میزان منافع  اثرگذاری بر منظور را به دیگر واحد از بخش

 مرورد،  این در. دکن تلفیق را آن باید ماید،ن کنترل را مجزا واحد گزارشگر، واحد که صورتی در .80ر

 واحد دیگرر  ازمذکور  بخش تلفیق، هنگام و واحد دیگر بر کنترل ارزیابی هنگام اشخاص، دیگر

 .دنگیردر نظر نمی را

 ارزیابی مستمر

 کنتررل  گانره سره  عناصرر  از عنصرر  چند یا یک در تغییراتی که نشان دهد شرایط و واقعیتها اگر .81ر

 واحد دیگر، بر وجود کنترل درخصوص باید گزارشگر واحد است، شده ایجاد 15 بند در مندرج

 .به عمل آورد مجدد ارزیابی
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 برر  تسلط ارزیابی در باید تغییر این شود، ایجاد تغییری واحد دیگر بر تسلط اعمال نحوه در اگر .82ر

 باشد معنا این به تواندمی گیریتصمیم حق در تغییر مثال، برای. مورد توجه قرار گیرد واحد دیگر

 سرایر  به جرای آن،  و باشد،نمی هدایت قابل رأی حق طریق از مربوط فعالیتهای پس، این از که

 .دهدمی مربوط را فعالیتهای فعلی برای هدایت توانایی قراردادها، مانند ها،نامهموافقت

 توانرد مری  ،باشرد  داشرته  التیدخر  رویداد آنایجاد  در گزارشگر واحد اینکه بدون ،رویداد یک .83ر

 مثرال،  بررای . شود واحد دیگر بر گزارشگر واحد تسلط دادن دست از یا به دست آوردن موجب

 گیرری تصمیم حق آورد که دست به دلیل این به را واحد دیگر تسلط برتواند می گزارشگر واحد

 دسرت  از ،گردیدیم واحد دیگر بر گزارشگر واحد کنترل مانع قبالً که دیگر، اشخاص یا شخص

 .باشد رفته

 از ناشری  متغیرر  منرافع  معرض در خودبر قرار گرفتن  ثرگذارا تغییراتهمچنین  ر،گزارشگ واحد .84ر

. هرد دمی قرار توجه مورد رانسبت به آن منافع متغیر  یا برخورداری از حق واحد دیگر با ارتباط

 معرض در دیگر یا بدهد دست از را فعمنا دریافتیا توانایی  حق گزارشگر واحد اگر ،مثال برای

 واحد دیگرر،  بر تسلطوجود  با است ممکن ب،-15 بند احراز عدم دلیل به نگیرد، قرار تعهدات

 الزحمره  دریافت حرق  در صورتی که قرارداد مثال، برای)بدهد  دست از را واحد دیگر بر کنترل

 (.یابد خاتمه عملکرد بر مبتنی

 کند،می فعالیت اصیل یا نماینده عنوان بهوضعیت او که  آیا که کند یبررس باید گزارشگر واحد .85ر
 بره  توانرد می اشخاص دیگر و گزارشگر واحد بین کلی روابط در تغییر. خیر یا است کرده تغییر
 کررده مری  فعالیرت  نماینده عنوان به گذشته در وجود اینکه با گزارشگر، واحد که باشد معنا این

 واحرد  حرق  در تغییراتری  اگر مثال، برای. برعکس و کند،نمی عمل ایندهنم عنوان به دیگر است،
 به را خود وضعیت باید گزارشگر واحد دهد، رخدر واحد دیگر  اشخاص حق دیگر یا گزارشگر

 .دهد قرار بررسی مجدداً مورد نماینده یا اصیل عنوان
 تغییر دلیل تنها به نماینده، یا اصیل عنوان به او موقعیت یا کنترل از گزارشگر واحد اولیه ارزیابی .86ر

 کنتررل  گانهسه عناصر از عنصر چند یا یک شرایط، در تغییر اینکه مگر کند،نمی تغییر شرایط در
 .شود نماینده و اصیل رابطه بینموجب تغییر در  را تغییر دهد یا 15 بند در مندرج

 

 

https://hemattaraz.ir/

