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اين استاندارد بايد باتوجه به ” مقدمهاي بر استانداردهاى حسابدارى “مطالعه و
بكار گرفته شود.
ّذف

ّ .1ذفايياػتبًذاسدتزَيضسٍؿْبىحؼبثذاسىثشاىحكثيوِ،خؼبستٍهخبسدتحليل
ثيوِّبى ػوَهىهؼتمينٍاتىابيىٍّونٌاييافـابىاًتػابتايايًاَعفؼبليتْابدس

كَستْبىهبلىؿشوتْبٍهؤػؼبتثيوِاػت.الضاهبتػابيشاػاتبًذاسدّبيحؼابثذاسي
دسكَستيثشايفؼبليتْبيثيوِػوَهيوبسثشدداسدوِتَػاياياياػاتبًذاسدرابي ضيي
ًـذُثبؿذ .
داهٌِ واسبشد
.2

ايي استبًذاسد ثبيذ دس هَسد فؼبليتْبى ثيوِ ػووَه

ٍ ثيووِ ػووش صهوبً ثىوبس رشفتوِ ضوَد ٍ

دس هَسد سبيش ثيوِّبي صًذر وبسثشد ًذاسد.

تعاسيف
.3

اصغالحبت ريل دس ايي استبًذاسد ثب هؼبً هطخص صيش ثىبس سفتِ است:
 لشاسداد ثيوِ (ثيوِ ًبهِ)  :ػمذي است وِ ثِ هَجت آى يه عشف (ثيوِرش) هتؼْذ هو ضوَد
دس اصاى دسيبفت حك ثيوِ اص عشف ديگش (ثيوِرزاس) ،دس صَست ٍلَع حبدثِ ،خسبست ٍاسدُ ثِ
اٍ يب ضخص ريٌفغ سا ججشاى وٌذ يب هجلغ هؼيٌ سا ثِ ٍى يب ضخص ريٌفغ ثپشداصد.
 ثيوِ صًذر ًَ :ػ ثيوِ هشتجظ ثب حيبت يب فَت اًسبى است وِ ثيوِروش ًسوجت ثوِ اشداخوت
ٍجَّ هؼيي ثشاسبس سٍيذاد هطخص  ،اعويٌبى ه دّذ.
 ثيوِ ػوَه  :ثِ ثيوِّبي غيش اص ثيوِ صًذر اعالق ه ضَد.
 حك ثيوِ  :هجلغ است وِ ثيوِ رش دس اصاي ازيشش خغش عجك لوشاسداد ثيووِ اص ثيووِروزاس
هغبلجِ ه وٌذ.
 تبسيخ ضشٍع اَضص ثيوِ اي  :ػجبست است اص تبسيخ ضشٍع ازيشش خغش تَسوظ ثيووِروش عجوك
لشاسداد ثيوِ.
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 ثيوِ اتىبي  :ثيوِ اي است وِ ثِ هَجت آى يه عشف (ثيووِروش اتىوبي ) دس اصاى دسيبفوت
حك ثيوِ ،ججشاى توبم يب ثخط اص خسبست ٍاسدُ ثِ عشف ديگش (ثيوِرش ٍارزاسًذُ) سا ثبثوت
ثيوًِبهِ يب ثيوًِبهِّبي صبدسُ ٍ يب لجَل تَسظ ٍى ،تؼْذ ه وٌذ.
 ثيوِ اتىبي ًسج ًَ :ػ ثيوِ اتىبي است وِ ثِ هَجت آى ثيوِ رش اتىبي دس لجبل دسيبفوت
ًسجت اص حك ثيوِ لشاسداد ثيوِ اٍليِ ،تؼْذ ه وٌذ ثِّوبى ًسجت خسبست ٍاسدُ ثِ ثيوِرش
ٍارزاسًذُ سا ججشاى وٌذ.
 ثيوِاتىبي غيشًسج ًَ :ػ ثيوِاتىبي است وِ دس آى ثيوِرش اتىبي دس لجبل دسيبفت حك ثيووِ،
تؼْذ ه وٌذ توبم يب ثخط اص خسبست هبصاد ثش سمف اص ايص تؼييي ضذُ سا ججشاى وٌذ.
 خسبست  :ػجبست است اص هجلغ لبثل اشداخت دس اثش ٍلَع حَادث تحت اَضص لشاسداد ثيوِ.

شٌاخت دسآهذ حك بيوِ
.4

دسآهذ حك ثيوِ ثبيذ اص تبسيخ ضشٍع اَضص ثيوِاي ٍ ثِهحض ايٌىِ حك ثيوِ ثِرًَِاى اتىبازيش
لبثل اًذاصُريشى ثبضذ ،ضٌبسبي ضَد.

اصاىپزيشؽخٌشوؼتهيوٌذ،لازادسآهاذحاك ثيواِاص

 .5ثيوِگشدسآهذحك ثيوِسادس
ساثٌِثبّشيهاصثيوًِبهِّبؿٌبػبيى

تبسيخؿشٍعپَؿؾثيوِايًٍِ،تبسيخكذٍس،دس
هتحظبتػولى،ثيوِگشاىهؼواَالاثاشاىؿٌبػابيىدسآهاذ،

هيؿَد.ثباييٍرَد،ثٌبثِ
اص هجٌبّبيياػتفبدُهيوٌٌذوِثشاػبعآى،تبسيخهضثَسثًَِستمشيجيتؼياييهايؿاَد.
ثشاىهخبلثيوِگشهؼتمينهوىياػتفشموٌذثشاىتوبمثيوًِبهِّابيكابدسؿاذُدس
يه هبُ،خٌشاصاٍاػيهبُپزيشفتِؿذُاػت.اػتفبدُاصاييهفشٍهبتدس كَستىلبثل
پزيشؽاػتوًِتيزِحبكلاصثىبسگيشىآىثبؿٌبػبيىدسآهذاصتبسيخؿشٍعپَؿاؾ
ثيوًِبهِدسدٍسُهبليهشثَى،تفبٍتثباّويتىًذاؿتِثبؿذ .
ثيوِايّش 

 .6چٌبًنِثيوِگشثشاػبعلَاًييٍهمشساتهجبلغىسااصربًتػبصهبًْبىدٍلتاىيابػابيش
اؿخبفحبلجاصثيوِگزاسدسيبفتوٌذٍثذٍىدخلٍتلشفآىساثاِحؼابةريٌفاغ
گشتلمىًويؿَد .


ٍاسيضوٌذ،اييهجبلغدسآهذثيوِ
.7

دسآهذ حك ثيوِ ثبيذ ثِ عَس يىٌَاخت دس عَل دٍسُ ثيوِ ًبهِ (ثوشاى ثيووِ ّوبي هسوتمين) يوب
دس عَل دٍسُ ازيشش غشاهت (ثشاى ثيوِّبي اتىبي ) ضٌبسبي ضَد هگش ايٌىِ الگَى ٍلَع خغش
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دس عَل دٍسُ ثيوِ ًبهِ يىٌَاخت ًجبضذ وِ دس اييصَست دسآهذ حك ثيوِ هتٌبسوت ثوب الگوَى
ٍلَع خغش ثشآٍسدي ،ضٌبسبي ه ضَد.

 .8دسثيوِّبيػوَهى،هجلغحك ثيوِدساصاىپَؿؾخٌشثاشاىياهدٍسُصهابًىهؼايي
دسيبفتهيؿَد.اييدٍسُصهبًىهؼوَالاثبدٍسُهابلىتحاتپَؿاؾكاَستْبىهابلى
هتفبٍتاػتٍدسًتيزِحك ثيوِهشثَىثِثيوًِبهِّبيكبدسؿذُدسّش دٍسُثبدسآهاذ
حك ثيوِثشاثشًيؼت.ثخـىاصحك ثيوِوِهشتجيثبپَؿؾخٌشثؼذاصپبيبىدٍسُهبلي
صيشحكثيوِػبيذًـذُهحؼَةهيؿَد .

هيثبؿذًجكثٌذ15

 .9دس ساثٌِثبثؼيبسىاصثيوِّبيػوَهى،دسآهذحك ثيوِهؼوَالاهتٌبػتثبگزؿاتصهابى
ؿٌبػبيىهيؿَد.اييسٍؽدسهَاسدىهٌبػتاػتوِخٌشٍلَعحَادحىوِهٌزشثاِ
ؿَددسًَلدٍسُثيوًِبهِتمشيجبايىٌَاختثبؿذ .


خؼبستهي
دسثؼوىسؿتِّبّوبًٌذثيوِهٌْذػاى،ال اَىٍلاَعخٌاشدسًاَلدٍسُثيواًِبهاِ

 .10
يىٌَاختًيؼت.دسهَسدثيوِّبيهٌْذػى(ًظيشػذػبصى)دساٍايالاًزابمپاشٍطُّاب
خٌشاتووتشاػتٍهؼوَالادسهشاحلپبيبًىپشٍطُاحتوبلٍلَعخٌشٍتحولخؼبست
افضايؾهىيبثذ.دسآهذحك ثيوِاييًَعثيوِّبهتٌبػتثبال َىٍلاَعخٌاشثاشآٍسدي

ؿٌبػبيىهيؿَد .

. 11

دس هَاسدى وِ عجك ثيوِ ًبهِ  ،هجلغ حك ثيوِ دس آيٌذُ هطوَل تؼذيل ه ثبضذ ،حك ثيوِ تؼذيل
ضذُ ثبيذ دس هَاسد هوىي ثِ ػٌَاى هجٌبى ضٌبسبي دسآهذ حك ثيوِ هَسد استفبدُ لوشاس ريوشد.
ارش ًتَاى هجلغ تؼذيل سا ثِرًَِاي اتىبازيش ثشاٍسد وشد ،هجلغ اٍليِ حك ثيوِ وِ ثبتَجِ ثوِ سوبيش
اعالػبت هشثَط تؼذيل ه ضَد ثبيذ ثِ ػٌَاى هجٌبي ضٌبسبي دسآهذ حك ثيوِ استفبدُ ضَد.

ثيوِّب،حك ثيوِثبتَرِثًِتبيذسٍيذادّبٍاًتػبتىوِتٌْبدس ًاَل
 .12دسثؼوىاصاًَاع 
يگشدد.ثشاىهخبل،ثيوِثبسثشىدسيبييٍ
يؿَد،تؼذيله 
دٍسُثيوِيبپغاصآىهـخقه 
ػَصىاًجبسّباصاًَاعثيوِّبىلبثلتؼذيلاػتوِدساثتذاىدٍسُثيوِ،هجلاغ

ثيوِ 
آتؾ
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اٍليِحك ثيوِتَػيثيوِگزاسثِثيوِگشپشداختٍػپغثشاػبعاػتهيِحوليباػاتم
هَرَدى،تؼذيلهيؿَد .

. 13

دسآهذ حك ثيوِ هشثَط ثِ ثيوًِبهِ ّبي ثيي ساّ ثبيوذ ثشاسوبس الضاهوبت ثٌوذّبى 15 ٍ 7 ،4
ضٌبسبي ضَد.

ثيوِگشهوىياػتاًتػبتوبفىرْتتـخيقثيوًِبهِّبيكبدسؿذُدساٍاخشػبل
  .14
هبلىوِتبسيخؿشٍعپَؿؾثيوِايآىلجلاصتبسيختشاصًبهِاػتً،ذاؿتِثبؿذ.اييًَع
يگَيٌذ.ثبتَرِثِايٌىِدسآهذحك ثيواِاصتابسيخ
ًبهِّبساثيوًِبهِّبيثييساّىه 
ثيوِ 
ؿشٍعپَؿؾثيوِايؿٌبػبيىهيؿَد،هجلغثيوًِبهِّبيثاييساّاىثشاػابعتزابسة
گزؿتٍِسٍيذادّبىپغاصتبسيختشاصًبهِثشاٍسدهيؿَدٍحلِػبيذؿذُآىثِ ػٌَاى
ثيوِؿٌبػبيىهيؿَد .

دسآهذحك
حك بيوِ عايذ ًشذُ
. 15

ثخط اص حك ثيوِ هشتجظ ثب ثيوًِبهِّبي صبدسُ ع دٍسُ هبل وِ لبثل اًتسبة ثِ اَضص خغش
ثؼذ اص ابيبى دٍسُ هبل است ثِػٌَاى حك ثيوِ ػبيذ ًطذُ ضٌبسبي ه ضَد.

. 16

سٍضْبي ثشآٍسد حك ثيوِ ػبيذ ًطذُ ثبيذ ثِرًَِ اي اًتخبة ضَد ووِ هجلوغ ثوشآٍسدي تفوبٍت
ثب اّويت ثب ثذّ ٍالؼ دس تبسيخ تشاصًبهِ ًذاضتِ ثبضذ.

 .17دسهَاسديوِال َيٍلَعخٌشدس ًَلدٍسُثيوًِبهِتمشيجبايىٌَاختاػتثشايهحبػاجِ
حكثيوِػبيذ ًـذُاصسٍؽتٌبػتصهبًياػتفبدُهيؿَد.ؿيَُّبيهحبػجِحك ثيوِػبيذ
ًـذُدسسٍؽتٌبػتصهبًيثشايثيوًِبهِّبيػبالًِؿبهلسٍصاًِ(،)1/365هبّبًاِ( ،)1/24
فللي(ٍ)1/8ػبالًِ()1/2اػت.دسؿيَُسٍصاًِحاك ثيواِػبياذًـاذُؿابهلهزواَع
ثيوِّبيػبيذًـذُاياػتوِدسپبيبىدٍسُهبليثبتَراِثاِهاذتهٌموايًـاذُ
حك 
ثيوًِبهِّبهحبػجِهيؿَد.دسؿيَُفلليفشمهيؿَدوِكذٍسثيوًِبهِّبدسًيفلل
ثًَِسيىٌَاختاػتدسكَستيوِدسؿيَُهبّبًاِفاشمثاشاياياػاتواِكاذٍس
ًَلهبُثًَِسيىٌَاختاػت.چٌبًنِكذٍسثيوًِبهِّبدس ًَلدٍسُهابلي

ًبهِّبدس
ثيوِ 
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يىٌَاختًجبؿذّشچًَِلدٍسُهَسدًظشثشايهحبػجِحك ثيوِػبيذًـذُووتاشؿاَد،
ػٌحدلتآىثيـتشهيؿَد .

. 18

دس هَاسدى وِ حك ثيوِ هتٌبست ثب رزضت صهبى ثوِ ػٌوَاى دسآهوذ ضٌبسوبي هو ضوَد ،سٍش
تٌبست صهبً ثبيذ ثِرًَِاي اًتخبة ٍ ثىبس رشفتِ ضَد وِ دلت آى اص سٍش فصل (يوب سٍش )1/8
ووتش ًجبضذ.

دٍسُثيوًِبهِثيؾاصيهػبلثبؿذ،دساػوابلسٍؽتٌبػاتصهابًىحاكثيواِ

 .19چٌبًنِ
هيگيشدٍحك ثيوِهبصادثشيهػابل،ثاِ ًاَسوبهال
يىؼبلِدسهحبػجبتهذًظشلشاس 
ذُهحؼَةهىگشدد .

ثِ ػٌَاىحك ثيوِػبيذًـ
خساست
. 20

ثذّ ثبثت خسبست هؼَق ثبيذ ثشاى ثيوِ ّبي هستمين ٍ اتىبي ضٌبسبي ضوَد .هجلوغ خسوبست
هؼَق ثبيذ ثيبًگش ثشاٍسد هؼمَل اص هخبسج الصم ثشاى تسَيِ تؼْذ فؼل دس تبسيخ تشاصًبهِ ثبضذ.

. 21

ثذّ ثبثت خسبست هؼَق ثبيذ ضبهل هجبلغ صيش ثبضذ:
الف  .خسبست ٍالغ ضذُاي وِ رضاسش ًطذُ است،
ة  .خسبست رضاسش ضذُاي وِ اشداخت ًطذُ است،
ج

 .خسبست وِ ثِ عَس وبهل رضاسش ًطذُ است ٍ

د  .هخبسج ثشاٍسدى تسَيِ خسبست.


 .22حلَلاًويٌبىًؼجتثِؿٌبػبيىّضيٌِّبٍثذّيْبيهشتجيثابخؼابستدسدٍسُهابلى
هشثَى،حبئضاّويتاػت.خؼبستً،بؿي اصحَادثتحتپَؿـىاػاتواِدس ًاَل
دٍسُثيوًِبهِاتفبقهيافتذ.ثشخىخؼبستْبدسدٍسُهبلىٍلَعحبدحِثِثيوِگشگاضاسؽ

ؿَدٍثشخىًيضهوىياػتتبپبيبىدٍسُهبلىتؼَيًِـاَد.

ٍدسّوبىدٍسُتؼَيِهي
ّونٌيي،هوىياػتحَادحىٍالغٍهٌزشثِخؼبستؿَداهبتابپبيابىدٍسُهابلىثاِ
.اييگًَِخؼبستْب،خؼبستٍالغؿذُايوِگضاسؽًـاذُاػاتًبهياذُ
ثيوِگشگضاسؽً شدد 

هيؿَد.ثذّىهشثَىثِخؼبستٍالغؿذُايوِپشداختًـذُاػات(ؿابهلخؼابست
گضاسؽًـذُ) ،ثبتَرِثِتزشثيبتدسهَسدخؼابستٍالاغؿاذُدسگزؿاتٍِآخاشيي
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اًتػبتهَرَدثشاٍسدٍؿٌبػبيىهيؿَد.ثشاىثشاٍسدهجلغخؼبستيبدؿاذًُ،اِتٌْاب
تزشثيبتگزؿتِثلىِتغييشؿشايياص لجيلآخشييحَادثفبرؼِآهيضٍتغيياشدسحزانٍ
تشويتخٌشاتتحتپَؿؾثيوِدسًظشگشفتِهيؿَد .

 .23تـخيقارضايتـىيل دٌّذُهخبسدًْبيىرجشاىخؼبستتَػيثيواِگاش،ثاشاىتؼيايي
ّضيٌِّبىخؼبستدٍسُهبلىٍثذّىخؼبستهؼَقدستبسيختشاصًبهِ،حبئضاّويتاػت.

اييارضاؿبهلهجبلغلبثلپشداختثبثتخؼبستًجكهفابدثيواًِبهاٍِهخابسدتؼياييٍ
تؼَيِخؼبستاػت.هخبسدتؼيييٍتؼَيِخؼبستؿبهلهخبسدهؼاتمينّاش خؼابست
هبًٌذحكالضحوِخذهبتوبسؿٌبػيٍحمَليٍّونٌييآىدػتِاصهخابسدیيشهؼاتميوي
اػتوِثتَاىثبّش خؼبستهشتجيداًؼت.دستؼيييهخبسدًْبييرجشاىخؼابست،هجابلغ
ًشيكحكربًـيٌيٍيبالتماػمبًياصهجلغخؼبستوؼشهيؿَد .

ثبصيبفتٌياص
 .24ثذّىثبثتخؼبستهؼَقؿبهلخؼبستپشداختًـذٍُهخبسدهؼاتمينٍیيشهؼاتمين
تؼَيِخؼبستيهيثبؿذوِدسدٍسُّبيهبليربسيٍگزؿتٍِالغؿذُاػت،چَىاياي
هجبلغثيبً شتؼْذفؼلىثيوِگشدسًتيزٍِلَعسٍيذادّبىگزؿتِاػت .
 .25رخبيشالصمثشاىخؼبستهؼَقثبتَرِثِخؼبستثشاٍسدىّش هَسديبًجماِاىاصياه
سؿتِ(هختادسثيوِثذًِثشاػبعهذلٍػبلتَليذ)تؼيييهيؿَد.ػتٍُثاشايايهوىاي
اػتثشاىّش سؿتًِيضاصفشهَلْبىسيبهىاػتفبدُؿَد.اًتخبةسٍؽهحبػجِثاًِاَع
ثيوٍِلوبٍتهذيشيتثؼت ىداسد.سٍؿىوِتَػيهذيشيتاًتخابةهايؿاَدثبياذ
ثِ ًَسيىٌَاختاػوبلگشدد .

 .26ؿٌبػبيىّضيٌِّبٍثذّيْبىهشثَىثِارضاىتـىيلدٌّذُهخبسدًْبيىرجشاىخؼابست
هيضاىلبثليتاتىبىاًذاصُگيشىاييارضاثؼت ىداسد.ثؼوىثيوِگشاى،ثاشايثاشآٍسد

ثِ
هخبسدًْبييرجشاىخؼبستثب تَرِثِتزشثيبتگزؿاتِخاَدٍكاٌؼتاصفشهَلْابى
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كَستىلبثلاتىبخَاّذثَدوِهتىاىثاِتؼاذاد

هيوٌٌذ.اييفشهَلْبدس
خبكىاػتفبدُ 
گًَِايهٌبػتثشاىدسًظشگشفتيتحَالتاخيشتؼذيلگشدد .
ثِ 
ػبلْبىوبفىثبؿذٍ 
تؼذيلثذّىخؼبستهؼَقثشاػبعاًتػبتىوِپغاصؿٌبختاٍليِثذػتهىآيذ،هشٍسى

 .27
اػتّ.ذفاصاًزبماييتؼذيتت،ثشاٍسددليكتشهخبسدهَسداًتظبسرجاشاىخؼابستاػات.
ّوبًٌذػبيشثذّيْب،احشاييتؼذيتتثشثذّىخؼبستهؼاَقٍّضيٌاِخؼابستثاِ هحان
دػتشػيثِاًتػبترذيذ،ؿٌبػبيىهيؿَد.ثباييگًَِتؼذيتتثِ ػٌاَاىتغيياشدسثاشاٍسد
شخَسدهيؿَد .

حؼبثذاسيث
 . 28هجبلغ دسيبفتٌ اص ثيوِ رش اتىبي ثبثت خسبست ٍالغ ضذُ  ،اػن اص رضاسش ضذُ ٍ رضاسش ًطذُ،
ثبيذ دس دٍسُ ٍلَع اص يه عشف ثِ ػٌَاى داساي ٍ اص عشف ديگوش ثوِػٌوَاى دسآهوذ ثيووِروش
ٍارزاسًذُ ضٌبسبي ضَد ٍ ًجبيذ حست هَسد ثب ثذّ يب ّضيٌِ هشثَط تْبتش ضَد.

رخيشُ تىويلی
. 29

چٌبًچِ حك ثيوِ ّبي ػبيذ ًطذُ ثشاى اَضص خسبست هَسد اًتظبس هشثَط ثوِ ثيووًِبهوِّوبي
هٌمض ًطذُ دس تبسيخ تشاصًبهِ وبف ًجبضذ ثبيذ رخيشُ تىويل الصم ثشاي آى ضٌبسبي ضَد.

 .30ثشاىتؼيييرخيشُتىويليّ،شسؿتِاصفؼبليتْبيثيوِايثًِاَسرذاگبًاِدسًظاشگشفتاِ
هيؿَد .ثشاياييهٌظَس،هزوَعحك ثيوِػبيذًـذُّش سؿتِثبهزوَعخؼبستهاَسد
اًتظبسٍّضيٌِّبيهشثَىثِآىهمبيؼاٍِدس كاَستٍراَدوؼاشي،رخياشُتىويلاي
ؿٌبػبييهيؿَد .

حك بيوِّاي اتىايى
. 31

حك ثيوِ اتىبي ٍارزاسي ثِ ثيوِ رشاى اتىبي ثبيذ تَسظ ثيووِ روش ٍارزاسًوذُ اص توبسيخ ضوشٍع
اَضص ثيوِ اي ٍ ع دٍسُ تأهيي خسبست لشاسداد ثيوِ اتىوبي  ،ثوِ عوَس يىٌَاخوت عو دٍسُ
اَضص ثيوِاي يب هتٌبست ثب الگَي ٍلَع خغش ،ثِ ػٌَاى ّضيٌِ ثيوِ اتىبي ٍاروزاسي دس صوَست
سَد ٍ صيبى ضٌبسبي ضَد.



126

استاندارد حسابداری شماره 82
فعاليتهای بيمه عمومی

 .32ثيوِگشاىهؼتمينٍاتىبييهؼوَالاثخـىاصخٌشاتلجَلىساثِثيوِگشاىاتىبيىهٌتملٍ
دسلجبلپَؿؾثيوِايهزذد،ثخـىاصحكثيوِدسيبفتىساثِآًْبپشداختهيوٌٌذ.اياي
اتىبييٍاگزاسيًبهيذُهيؿَد .

هجبلغّ،ضيٌِثيوِ

هيوٌذ
 .33ثيوِگشٍاگزاسًذُهؼبهتتثيوِهؼتمينٍثيوِ اتىبييساثِ كَسترذاگبًِگضاسؽ 
وٌٌذگبىكَستْبىهبلىثِ ًَسؿفبفگضاسؽ

تبداهٌٍِاحشثخـىثيوِ اتىبييثشاىاػتفبدُ
اصػولىشدهذيشيتخٌشثِاػتفبدُوٌٌذگبىاسائِگاشدد.ثاشايياػابع،

ؿَدٍؿبخلْبيى
هيؿَدٍثبدسآهذحك ثيواِ
حك ثيوٍِاگزاسىثِثيوِگشاىاتىبيىثِ ػٌَاىّضيٌِؿٌبػبيى 
گشاىاتىبيىًيضتَػيثيوِگاشهؼاتمين

ًويگشدد.خؼبستدسيبفتىيبدسيبفتٌىاصثيوِ
تْبتش 
ثِ ػٌَاىدسآهذؿٌبػبيىهيگشددٍثبّضيٌِخؼبستيبّضيٌِحك ثيواِاتىابييٍاگازاسى
ًويؿَد .
تْبتش 
ّ .34ضيٌِثيوِاتىبييٍاگزاسيثبتَرِثِؿشاييلشاسدادهٌؼمذؿذُثبثيوِگشاتىبيييابالضاهابت
ّبياتىبيىًؼجىثِ ًَسّوبٌّگ

ؿَد.حكثيوِ اتىبييٍاگزاسىدسثيوِ

لبًًَيؿٌبػبييهي
هيگشدد.ثِػجبستدي شّضيٌِثيوِ اتىابيي
ثبثيوِّبيهؼتمينهشثَىثِ ػٌَاىّضيٌِؿٌبػبيى 
ٍاگزاسىثِ ًَسيىٌَاختدسًَلدٍسُثيوِهؼاتمينهشثاَىؿٌبػابيىٍدس هاَاسدىواِ

ؿٌبػبيىدسآهذدسثيوِّبيهؼتمينثشاػبعال َىٍلَعخٌشاػتّ،ضيٌِيبدؿذًُيضًجاك
ال َيهضثَسؿٌبػبيىهيؿَدّ.ضيٌِثيوِ اتىبييٍاگزاسىدسثيوِّبياتىبيىیيشًؼاجىًياض
ػٌَاىّضيٌِدٍسُؿٌبػبيىهيؿَد .

ثًَِسيىٌَاختثِ
هؼوَالاًىدٍسُثيوِ اتىبيي 
 .35وبسهضدّبىدسيبفتىٍدسيبفتٌىاصثيوِگشاتىبيىًجكؿشاييثيوِاتىبييتؼلكهيگيشدٍ
ػٌَاىدسآهذؿٌبػبييهيؿَد .


ثٌبثشاييدسصهبىؿشٍعپَؿؾثيوِاتىبييثِ
 .36ػْنثيوِگشهؼتميناصهـبسوتدسػَد(وبسهضدهٌبفغ)دسيبفتييبدسيبفتٌياصثيواِگاش
ًظشاصصهبىدسيبفتآى،دسصهبىتحمكثِػٌاَاىدسآهاذ

اتىبييً،جكهجٌبيتؼْذيكشف
ؿٌبػبييهيؿَد .
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 .37ثيوِگشاتىبيىهوىياػتثخـىاصخٌشپزيشفتِؿذُاصثيوِگشهؼتمينساهزذدااثِثيوِگاش
ٍاگزاسوٌذوِثِآىٍاگزاسىهزذدگفتِهيؿاَد.

گشاتىبييلجَلوٌٌذُ)

اتىبيىدي شى 
(ثيوِ
ًحَُحؼبثذاسيلشاسدادّبيثيوِاتىبييهزذدًيضهـبثِلشاسدادّبيثيوِاتىبيياٍليِاػت .
اًتمال پشتفَى

ً .38جكهبدُ54لبًَىتأػيغثيوِهشوضيايشاىٍثيوِگشي،هؤػؼبتثيواِهايتَاًٌاذثاب
هَافمتثيوِهشوضيايشاىٍتلَيتؿَسايػبليثيوِتوبميبلؼوتياصپشتفَيخَدسا
اصآىثِيهيبچٌذهؤػؼِثيوِهزبصدي شٍاگزاسوٌٌذ .

ثبوليِحمَقٍتؼْذاتًبؿي
. 39

ثبتَجِ ثِ ايٌىِ هسئَليت هشتجظ ثب خسبست ثيوِ اًتمبل اص ثيوِرش اًتموبل دٌّوذُ ثوِ ثيووِروش
لجَل وٌٌذُ هٌتمل ه ضَد ،اًتمبل اشتفَي ثبيذ تَسظ ثيوِ رش اًتموبلدٌّوذُ ثوِػٌوَاى حوزف
اشتفَي ٍ تَسظ ثيوِرش لجَلوٌٌذُ ثِػٌَاى لجَل اشتفَي ثِحسبة رشفتِ ضَد.

. 40

حزف اشتفَي ثبيذ تَسظ ثيوِ رش اًتمبل دٌّوذُ اصعشيوك حوزف ثوذّيْب ٍ داساييْوبي هوشتجظ ثوب
خغشات هٌتمل ضذُ ،ثِحسبة رشفتِ ضَد .لجَل اشتفَي ثبيذ تَسظ ثيوِرش لجَلوٌٌذُ اص عشيوك
ضٌبسبي دسآهذ حك ثيوِ ػبيذ ًطذُ ٍ خسبست هؼَق ازيشفتِ ضذُ ،ثِحسبة رشفتِ ضَد.

بيوِ هشتشن
. 41

فؼبليتْبي ثيوِاي وِ اص عشيك لشاسدادّبي ثيوِ هطتشن ثب ثيوِرزاس اًجبم ه ضَد ثبيذ تَسوظ
ثيوِرشاى لجَلوٌٌذُ ّوبًٌذ ثيوِ هستمين ثِحسبة رشفتِ ضَد.

ينيباتىبييهوىياػتًييهلشاسدادثيوِهـتشنً،شفثيوِگزاسٍالغ

 .42ثيوِگشاىهؼتم
ؿًَذيبايٌىِّشيهثًِؼجتػْنخَداصثيوِهـتشن،لشاسدادّبيرذاگبًِثبثيوِگزاس
هٌؼمذوٌٌذ.دساييهَاسدثيوِگشاىػْنخَداصحك ثيوِّب،خؼبستٍػبيشّضيٌِّابسا
حؼبةهيگيشًذ .

ثشاػبعًؼجتْبيتَافميثِ
. 43

ثيوِ ًبهِّبي وِ ثِ عَس هستمين تَسظ يى اص اػضبى رشٍُ ثيوِرشاى هطتشن صبدس ه ضوَد
ثبيذ تَسظ آى ػضَ ثِ ػٌَاى ثيوِ هستمين ثِ حسبة رشفتِ ضَد ٍ ثخط اص خغشات وِ تَسظ
سبيش اػضبى رشٍُ ازيشفتِ ه ضوَد ثبيوذ ّوبًٌوذ ثيووِ اتىوبي

ٍاروزاسى هحسوَة روشدد.

ثيوِرشاً وِ ايي خغشات سا ه ازيشًذ ثبيذ ثب آى ّوبًٌذ ثيوِ اتىبي لجَل ثشخَسد وٌٌذ.
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هخاسج تحصيل
. 44

هخبسج تحصيل ثيوِ ًبهِّب ثبيذ دس صهبى ٍلَع ثِػٌَاى ّضيٌِ دٍسُ ضٌبسبي ضَد.

 .45هخبسدتحليل،اصرولِؿبهلحكالؼولپشداختيثًِوبيٌذگيْاب،هخابسدكاذٍسثيوًِبهِّاب،
ثيوِّبػت .
ًبهِّبٍهخبسدٍكَلحك 
هخبسداداسيً ْذاسيػَاثكثيوِ 
افشا
. 46

اعالػبت صيش ثبيذ دس يبدداضتْبي تَضيح صَستْبي هبل افطب ضَد :
الف  .سٍيِ ضٌبسبي دسآهذ حك ثيوِ ٍ حك ثيوِ ػبيذ ًطذُ ( اػن اص ثيوِّبي هستمين ٍ ثيوِّبي اتىبي )،
ة  .سٍيِ ضٌبسبي ّضيٌِ حك ثيوِ ثيوِ ّبي اتىبي ٍارزاسيٍ ،
ج ً .حَُ هحبسجِ رخيشُ خسبست هؼَق ٍ رخيشُ تىويل .



. 47

الالم صيش ثبيذ دس هتي تشاصًبهِ افطب ضَد:
الف  .هغبلجبت اص ثيوِرزاساى ٍ ًوبيٌذربى،
ة  .هغبلجبت اص ثيوِرشاى اتىبي ،
ج  .ثذّ خسبست هؼَق،
د  .ثذّ ثِ ثيوِرشاى اتىبي ،
ّ  .حك ثيوِ ػبيذ ًطذٍُ ،
ٍ

 .رخيشُ تىويل .



. 48

الالم صيش ثبيذ دس هتي صَست سَد ٍ صيبى افطب ضَد:
الف  .دسآهذ حك ثيوِ (هستمين ٍ اتىبي لجَل )،
ة  .دسآهذ ثبصيبفت خسبست اص ثيوِرشاى اتىبي ،
ج ّ .ضيٌِ خسبست ثيوِّبي هستمين ٍ اتىبي لجَل ٍ ،
د ّ .ضيٌِ حك ثيوِ اتىبي ٍارزاسى.



ارضاىتـىيلدٌّذُالتمروشؿذُدسثٌذّبى48ٍ47دسيبدداؿاتْبىتَهايحىافـاب

 .49
هيؿَد .
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تاسيخ اجشا
. 50

الضاهبت ايي استبًذاسد دسهَسد وليِ صَستْبي هوبل ووِ دٍسُ هوبل آًْوب اص توبسيخ ٍ 1386/1/1
ثؼذ اص آى ضشٍع ه ضَد ،الصماالجشاست.

هطابمت با استاًذاسدّاي بييالوللی حسابذاسي

ّ .51يئتاػتبًذاسدّبيثييالولليحؼبثذاسيدس ساثٌِثبثيوِّبيػوَهي،اػتبًذاسدخبكاي
تذٍييًىشدُاػت،اهبدساػتبًذاسدثييالوللايگضاسؿا شيهابليؿاوبسُ 4ثاب ػٌاَاى
دس هَسدتؼشيفثيوٍِفؼبليتْبيثيوِاياسائِواشدُ
” لشاسدادّبي ثيوِ“چبسچَثْبيولي 
اػت .
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استاندارد حسابداری شماره 82
فعاليتهای بيمه عمومی

پيوست شماره 1
نمونه صورتهای مالی

اييپيَػتثِهٌظَسآؿٌبييثبًحَُارشايثؼوي اص الضاهبتاػتبًذاسدحؼابثذاسيؿاوبسُ28
هحؼَةًويؿَد .

تْيِؿذُاػتٍثخـياصاػتبًذاسد
دس ايي پيَػتكَستْبيهبلياػبػيّوشاُثبثشخياصيبدداؿاتْبيتَهايحيالصمثاشايتـاشيح
وبسثشدالضاهبتايياػتبًذاسداسائِؿذُاػت.كَستْبيهبليًوًَِهٌذسددساييپيَػت،اًتػبت
ًويگيشد.اييًوًَِدسثشگيشًذُثخـاياصكاَستْبيهابلي
هشثَىثِفؼبليتْبيثيوِصًذگيسادسثش 
اػتًٍجبيذثِػٌَاىيههزوَػِوبهلٍربهغدسًظشگشفتِؿَد .





126

استاندارد حسابداری شماره 82
فعاليتهای بيمه عمومی
پيَست شواسُ( 1اداهِ)
ششوت سْاهی بيوِ ًوًَِ
تشاصًاهِ
دس تاسيخ  92اسفٌذ 11×9

داساييْا

يادداشت

11×9/19/92

(تجذيذاسائِ شذُ)
11×1/19/92

هيليَى سيال

هيليَى سيال

داساييْاي جاسي:

هَرَديًمذ
وَتبُهذت
ػشهبيِگزاسيْبي 

هٌبلجبتاصثيوِگزاساىًٍوبيٌذگبى

هٌبلجبتاصثيوِگشاىاتىبيي 

ػبيشحؼبثْبٍاػٌبددسيبفتٌي 
ٍپيؾپشداختْب 

ػفبسؿبت
روغداساييْبيربسي

379س41
836س 94
347س 86
286س 17
142س 78
142س 5
132س 323

661س25
359س 79
494س 80
114س 9
832س 104
827س 6
287س 306






135س 76
109س 4
089س 331
366س 64

604س 73
927س 3
658س 221
826س 53



699س 475

015س 353



831س 798

302س 659






داساييْاي غيشجاسي:

داساييْبيحبثتهـَْد
داساييْبيًبهـَْد
ػشهبيِگزاسيْبيثلٌذهذت

ػبيشداساييْب 
روغداساييْبيیيشربسي








روغداساييْب

بذّيْا ٍ حمَق صاحباى سْام

(تجذيذ اسائِ شذُ)
يادداشت

بذّيْاي جاسي:
ثذّيخؼبساتهؼَق

ثذّيثِثيوِگشاىاتىبيي

ػبيشحؼبثْبٍاػٌبدپشداختٌي
حكثيوِػبيذًـذُ
رخيشُتىويلي 
رخيشُهبليبت
ػَدػْبمپشداختٌي
روغثذّيْبيربسي

بذّيْاي غيشجاسي :

تؼْيتتهبليدسيبفتيثلٌذهذت
رخيشُهضايبيپبيبىخذهتوبسوٌبى
روغثذّيْبيیيشربسي 
روغثذّيْب
حمَق صاحباى سْام:

ػشهبيِ
اًذٍختِلبًًَي
ػبيشاًذٍختِّب

ػَداًجبؿتِ
روغحمَقكبحجبىػْبم
روغثذّيْبٍحمَقكبحجبىػْبم

يادداشتْاي تَضيحی… تا… هٌذسج دس صفحات… تا…  ،جضء اليٌفه صَستْاي هالی است.
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11×9/19/92

11×1/19/92

هيليَى سيال

هيليَى سيال

347س50
754س 49
105س 24
904س 130
430س 22
150س 12
240س 29
930س 318

643س38
226س 31
953س 22
243س 85
174س 19
221س 48
589س 41
049س 287

938س 9
551س 14
489س 24
419س 343

800س 8
747س 11
547س 20
596س 307








000س 400
033س 22
182س 13
197س 20
412س 455

000س 310
000س 21
281س 9
425س 11
706س 351



831س 798

302س 659

استاندارد حسابداری شماره 82
فعاليتهای بيمه عمومی


پيَست شواسُ( 1اداهِ)
ششوت سْاهی بيوِ ًوًَِ
صَست سَد ٍ صياى
بشاي سال هالی هٌتْی بِ  92اسفٌذ هاُ 11×9
سال 11×9

يادداشت

هيليَى سيال

دسآهذحكثيوِ
دسآهذثبصيبفتخؼبستاصثيوِگشاىاتىبيي

ػبيشدسآهذّبيثيوِاي

وؼشهيؿَد :

ّضيٌِخؼبست
ّضيٌِحكثيوِاتىبييٍاگزاسي
ّبيثيوِاي


ػبيشّضيٌِ

826س247
443س97
464س43

ػَدًبخبلقفؼبليتْبيثيوِاي

خبلقدسآهذػشهبيِگزاسيْب

ّضيٌِّبياداسيٍػوَهي

ػَدػوليبتي
ّضيٌِّبيهبلي

خبلقػبيشدسآهذّبٍّضيٌِّبيیيشػوليبتي


(285س)1
968

هيليَى سيال

هيليَى سيال

211س384
120س42
168س21
499س447

965س 292
562س 35
570س 21
097س 350

(733س)388
766س58
815س30
(065س)61
516س28

()317
199س28
(417س)7
782س20

ػَدلجلاصهبليبت
هبليبت
ػَدخبلق

(تجذيذ اسائِ شذُ)
سال 11×1

188س 162
986س 77
379س 25
(553س )265
544س 84
253س 40
(714س )53
083س 71
(137س )1
426
( )711
372س 70
(467س )16
905س 53



گشدش حساب سَد اًباشتِ
ػَدخبلق
ػَداًجبؿتِدساثتذايػبل
تؼذيتتػٌَاتي
ػَداًجبؿتِدساثتذايػبل-تؼذيلؿذُ
ػَدلبثلتخليق
تخليقػَد:
اًذٍختِلبًًَي
ػبيشاًذٍختِّب

ػَدػْبم هلَة

284س12
( )859

782س20

425س11
207س32
(033س )1
(902س )3
(075س )7
(010س)12
197س20

ػَداًجبؿتِدسپبيبىػبل

905س 53
246س 11
( )527
719س 10
624س 64
(695س )2
(908س )10
(596س )39
(199س )53
425س 11

يادداشتْاي تَضيحی… تا… هٌذسج دس صفحات… تا…  ،جضء اليٌفه صَستْاي هالی است.
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استاندارد حسابداری شماره 82
فعاليتهای بيمه عمومی
پيَست شواسُ ( 1اداهِ)
ششوت سْاهی بيوِ ًوًَِ
صَست جشياى ٍجَُ ًمذ
بشاي سال هالی هٌتْی بِ  92اسفٌذ هاُ 11×9
(تجذيذ اسائِ شذُ)

سال 11×9

يادداشت

هيليَى سيال

هيليَى سيال

سال 11×1
هيليَى سيال

فعاليتهاي عملياتي:
038س130

رشيبىخبلقٍسٍدٍرًِمذًبؿياصفؼبليتّبيػوليبتي

باسده سزمايهگذاريها و سود پزداختي بابت تأمين مالي :
ػَدپشداختيثبثتتؼْيتتهبلي
ػَدػْبمپشداختي
دُػشهبيِگزاسيْبٍػَد 

رشيبىخبلقخشٍدٍرًِمذًبؿياصثبص

471س 96

(250س)1

(012س )1

(779س)21

(947س )8





پشداختيثبثتتأهييهبلي
ماليات بزدرآمد:

(029س)23

(959س )9

هبليبتثشدسآهذپشداختي(ؿبهلپيؾپشداختهبليبتثشدسآهذ) 

فعاليتهاي سزمايهگذاري:
ٍرَُپشداختيرْتداساييْبيحبثتهـَْدٍػبيشداساييْب
ٍرَُپشداختيثبثتتحليلػشهبيِگزاسيْبيثلٌذهذت

ّبيوَتبُهذت


ٍرَُپشداختيثبثتػپشدُ
گزاسيْبيوَتبُهذت


ٍرَُحبكلاصفشٍؽػشهبيِ
ٍرَُحبكلاصفشٍؽداسائيْبيحبثتهـَْد

(573س )32

(363س )33
(970س )2
(516س )86
(138س )5
300س 11
450س 6

(600س)17
(461س)132
(117س)9
821س5
500س3

ّبيػشهبيِگزاسي


رشيبىخبلقخشٍدٍرًِمذًبؿياصفؼبليت

(857س874(  )149س )76
(421س )75

رشيبىخبلقخشٍدٍرًِمذلجلاصفؼبليتْبيتأهييهبلي
فعاليتهاي تأمين مالي:
ٍرَُحبكلاصافضايؾػشهبيِ
دسيبفتتؼْيتتهبلي
ثبصپشداختاكلتؼْيتتهبليدسيبفتي

(725س )23

–
–

000س90
000س3
(862س)1

(580س )1

خبلقرشيبىٍسٍد(خشٍد)ٍرًِمذًبؿياصفؼبليتْبيتأهييهبلي

138س91

(580س )1

خبلقافضايؾ(وبّؾ)دسٍرًِمذ
هبًذٍُرًِمذدسآیبصػبل
هبًذٍُرًِمذدسپبيبىػبل

717س15
661س25

(305س )25
966س 50

379س41

661س 25

يادداشتْاي تَضيحی… تا… هٌذسج دس صفحات … تا…  ،جضء اليٌفه صَستْاي هالی است.
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استاندارد حسابداری شماره 82
فعاليتهای بيمه عمومی
پيَست شواسُ ( 1اداهِ)
ششوت سْاهی بيوِ ًوًَِ
يادداشتْاي تَضيحی صَستْاي هالی
سال هالی هٌتْی بِ  92اسفٌذ هاُ 11×9

خالصِ اّن سٍيِّاي حسابذاسي
يادداشت …  -شٌاسايی دسآهذ حك بيوِ ٍ باصيافت خساست اص هحل بيوِّاي اتىايی

بيثيوِايدسآهاذحاكثيواِاصتابسيخؿاشٍع

ثِاػتخٌبيثيوِهٌْذػيٍثبسثشي،دسػبيشسؿتِّ
پَؿؾثيوِايٍثٌَسيىٌَاختدسًَلدٍسُثيوًِبهِ(ثشايثيوًِبهِّابيهؼاتمين)ٍدس ًاَل
دٍسُپزيشؽیشاهت(ثشايثيوِّبياتىبيي)ؿٌبػبييهيؿَد.دسثيوِّبيهٌْذػيٍثبسثشيواِ
ال َيٍلَعخٌشدس ًَلدٍسُثيوًِبهِيىٌَاختًيؼت،دسآهذحكثيواِهتٌبػاتثابال اَي
ثيوِّابيكابدسًُاي
ٍلَعخٌشثشاٍسدي،ؿٌبػبييهيؿَد.هوٌباثخـياصحكثيوِهشتجيثب 
دٍسُهبليوِلبثلاًتؼبةثِپَؿؾخٌشثؼذاصپبيبىدٍسُهبلياػتثِػٌَاىحاكثيواِػبياذ
ًـذُؿٌبػبييهيؿَد.ثشايهحبػجِحكثيوِػبيذًـذُ،دسهَاسديوِحاكثيواِهتٌبػاتثاب
هيؿَد .
ػٌَاىدسآهذؿٌبػبييهيؿَد،اصسٍؽفللي(سٍؽ ) 18اػتفبدُ 

گزؿتصهبىثِ
يبفتاصثيوِگشاتىبييثبثتثبصيبفتخؼبستٍالغؿذُّوضهبى

ّونٌييهجبلغدسيبفتيٍلبثلدس
بػبييهيؿَد .

ثبؿٌبػبييّضيٌِخؼبساتهشثَى،ثِ ػٌَاىدسآهذؿٌ


يادداشت …  -شٌاسايی دسآهذ واسهضد ٍ هشاسوت دس هٌافع اتىايی 
دسآهذوبسهضدًجكؿشاييثيوًِبهِدسصهبىؿشٍعپَؿؾثيوِايؿٌبػبييهايؿاَدّ.ونٌايي
دسآهذهـبسوتدسهٌبفغحبكلاصثيوِّبياتىبييدسصهابىهـاخقؿاذىًتابيذػوليابت
دسآهذؿٌبػبييهيؿَد .

،ثِػٌَاى
ثيوِّبياتىبيي 



يادداشت …  -شٌاسايی ّضيٌِ خساست

دسثيوِّبيهؼتمينّضيٌِخؼبستهؼوَالاپغاصگضاسؽٍلَعخؼبستاص ػَيثيوِگزاسٍاًزابم
سػيذگيْبيالصمتَػيوبسؿٌبػبىؿشوتدسحؼبثْبؿٌبػبييهيؿَد.هوٌباثبثتخؼابستٍالاغ
بستٍالغؿذُايوِگضاسؽًـاذُاػاتًياضثاب تَراِثاِ

ؿذُايوِپشداختًـذُاػتٍخؼ
تزشثيبتگزؿتٍِآخشيياًتػبتهَرَد،رخيشُهَسدًيبصثشاٍسدٍؿٌبػبييهيؿَد.دس كاَست
لضٍم،ثبثتثذّيخؼبستهؼَقثشاػبعاًتػبتيوِپغاصؿٌبختاٍليِثذػتهيآياذ،تؼاذيل
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استاندارد حسابداری شماره 82
فعاليتهای بيمه عمومی
پيَست شواسُ ( 1اداهِ)
ششوت سْاهی بيوِ ًوًَِ
يادداشتْاي تَضيحی صَستْاي هالی
سال هالی هٌتْی بِ  92اسفٌذ هاُ 11×9

دسثيوِّابي

كَستػَدٍصيبىدٍسُهٌظَسهيؿَد.

كَستهيگيشدٍاحشاتًبؿي اصاييتؼذيلدس
گشهؼتمينؿٌبػبييهيؿَد .


اتىبييلجَليًيضّضيٌِخؼبساتثشاػبعگضاسؿْبيدسيبفتياصثيوِ
يادداشت …  -رخيشُ تىويلی

ثشايّشسؿتِاصفؼبليتْبيثيوِايوِاًتظبسهيسٍدحك ثيوِػبياذًـاذُآًْابثاشايپَؿاؾ
خؼبستهَسداًتظبسٍّضيٌِّبيهشثَىدسدٍسُهٌمويًـذُوابفيًجبؿاذ،رخياشُتىويلاي
ًظشگشفتِهيؿَد .

دس


يادداشت …  -هخاسج تحصيل 
ًبهِّب
ّبًظيشوبسهضدپشداختيثًِوبيٌذگبى،هخبسدكذٍسثيوِ 

هخبسدتحليليبتوذيذثيوِ 
ًبهِ

ٌِؿٌبػبييهيؿَد .

،دسصهبىٍلَعثِػٌَاىّضي

ٍػبيشهخبسدهشثَى


يادداشت …  -هطالبات اص بيوِگزاساى ٍ ًوايٌذگاى

ثيوِگزاساى

ًوبيٌذگبى
هـىَنالَكَل

رخيشُهٌبلجبت
يادداشت …  -هطالبات اص بيوِگشاى اتىايی

ؿشوتْبيثيوِداخلي
ؿشوتْبيثيوِخبسري 
هـىَنالَكَل

رخيشُهٌبلجبت

166

11×9

11×1

هيليَى سيال

هيليَى سيال

222س80
125س10
347س90
(000س)4

263س75
831س8
094س84
(600س)3

347س86

494س80

11×9

11×1

هيليَى سيال

هيليَى سيال

117س15
569س3
686س18
(400س)1

231س8
183س2
414س10
(300س)1

286س17

114س9

استاندارد حسابداری شماره 82
فعاليتهای بيمه عمومی
پيَست شواسُ ( 1اداهِ)
ششوت سْاهی بيوِ ًوًَِ
يادداشتْاي تَضيحی صَستْاي هالی
سال هالی هٌتْی بِ  92اسفٌذ هاُ 11×9
يادداشت …  -بذّی خساست هعَق

آتؾػَصي

ثبسثشي
ثذًِاتَهجيل
ؿخقحبلج 
هؼئَليتْبي هذًي
هٌْذػي
ػبيش

11 ×9

11×1

هيليَى سيال

هيليَى سيال

570س10
119س7
215س6
927س11
273س3
424س8
819س2

194س5
725س4
211س7
504س8
670س3
212س6
127س3

347س50

643س38

يادداشت …  -بذّی بِ بيوِگشاى اتىايی

ؿشوتْبيثيوِداخلي
ؿشوتْبيثيوِخبسري

11 ×9

11×1

هيليَى سيال

هيليَى سيال

638س40
116س9
754س49

811س23
415س7
226س31

يادداشت …  -حك بيوِ عايذ ًشذُ

آتؾػَصي

ثبسثشي
ثذًِاتَهجيل
ؿخقحبلج
هؼئَليتْبيهذًي
هٌْذػي
ػبيش


11 ×9

11×1

هيليَى سيال

هيليَى سيال

280س25
452س26
115س29
074س10
253س7
930س26
800س5
904س130
166

947س20
520س18
806س23
911س6
085س2
407س11
567س1
243س85

استاندارد حسابداری شماره 82
فعاليتهای بيمه عمومی
پيَست شواسُ ( 1اداهِ)
ششوت سْاهی بيوِ ًوًَِ
يادداشتْاي تَضيحی صَستْاي هالی
سال هالی هٌتْی بِ  92اسفٌذ هاُ 11×9
يادداشت …  -رخيشُ تىويلی

ؿخقحبلج
ػبيش

11×9

11×1

هيليَى سيال

هيليَى سيال

638س14
536س4
174س19

806س15
624س6
430س22

يادداشت …  -دسآهذ حك بيوِ

11×9

11×1

هيليَى سيال

هيليَى سيال

ثيوِّبيهؼتمين


405س297

049س219

ثيوِّبياتىبييلجَلي


806س86

916س73

211س384

965س292

ّبيهؼتمينٍاتىبييلجَليثِؿشحصيشاػت :

 دسآهذحك 
ثيوِ
11×1

11×9
بيوِّاي هستمين

بيوِّاي اتىايی لبَلی

جوع

جوع

هيليَى سيال

هيليَى سيال

هيليَى سيال

هيليَى سيال

380س21

554س61

127س54

آتؾػَصي

174س40

ثبسثشي

906س27

–

906س27

278س21

ثذًِاتَهجيل

842س47

415س6

257س54

361س39

ؿخقحبلج

791س98

112س38

هؼئَليتْبي هذًي

709س22

–

903س136

459س107

709س22

316س19

هٌْذػي

173س30

184س15

357س45

620س36

ػبيش

810س11

715س5

525س17

804س14

405س297

806س86

211س384

965س292
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ششوت سْاهی بيوِ ًوًَِ
يادداشتْاي تَضيحی صَستْاي هالی
سال هالی هٌتْی بِ  92اسفٌذ هاُ 11×9
يادداشت …  -دسآهذ باصيافت خساست اص بيوِگشاى اتىايی

11 ×9

11×1

هيليَى سيال

هيليَى سيال

آتؾػَصي 


413س7

149س6

ثبسثشي

910س4

513س5

ثذًِاتَهجيل

722س5

932س4

ؿخقحبلج

258س9

820س5

هؼئَليتْبيهذًي

395س4

091س3

هٌْذػي

805س6

417س7

ػبيش

617س3

640س4

120س42

562س35


يادداشت …  -سايش دسآهذّاي بيوِاي

11×9

آتؾػَصي
ثبسثشي
ثذًِاتَهجيل
ؿخقحبلج
هؼئَليتْبي هذًي
هٌْذػي
ػبيش
ػَدػپشدُاتىبيي



11×1

واسهضد

هشاسوت دس هٌافع

جوع

جوع

هيليَى سيال

هيليَى سيال

هيليَى سيال

هيليَى سيال

483س3
911س3
890س2
907س1
532
291س1
274س1

429
741س3

053س1
384

912س3
652س7
890س2
907س1
532
344س2
658س1

527س4
491س7
185س3
729س1
913
768س1
904س1

288س15

607س5

895س20

517س21




 273

 53

168س 21

570س 21

–
–
–
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ششوت سْاهی بيوِ ًوًَِ
يادداشتْاي تَضيحی صَستْاي هالی
سال هالی هٌتْی بِ  92اسفٌذ هاُ 11×9
يادداشت … ّ -ضيٌِ خساست

11×9

آتؾػَصي
ثبسثشي
ثذًِاتَهجيل
ؿخقحبلج
هؼئَليتْبيهذًي
هٌْذػي
ػبيش



11×1

ًاخالص

باصيافتی

خالص

خالص

هيليَى سيال

هيليَى سيال

هيليَى سيال

هيليَى سيال

192س24
951س15
034س37
963س127
135س15
580س24
737س12

(179س)3

(872س)1

013س21
951س15
319س32
963س127
135س15
580س24
865س10

734س15
380س12
167س21
519س87
004س6
205س13
179س6

592س257

(766س)9

826س247

188س162

–

(715س)4

–
–
–

اصهجلغ766س9هيليَىسيبلثبصيبفتيهؼبدل195س7هيليَىسيبلثبثتاهَالاػامبًيٍ 
571س2هيليَىسيبلًيضهشثَىثِحكربًـيٌياػت.



ّبيهؼتمينٍاتىبييلجَليثِؿشحصيشاػت :


ّضيٌِخؼبستثيوِ



بيوِّاي هستمين

بيوِّاي اتىايی لبَلی

جوع

هيليَى سيال

هيليَى سيال

هيليَى سيال

آتؾػَصي
ثبسثشي

063س14
951س15

50س6
–

013س21
951س15

ثذًِاتَهجيل
ؿخقحبلج
هؼئَليتْبيهذًي
هٌْذػي
ػبيش

598س27
824س119
135س15
113س21
020س8

21س4
139س8
–
67س3
45س2

319س32
963س127
135س15
580س24
865س10

704س221

122س26

826س247
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ششوت سْاهی بيوِ ًوًَِ
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يادداشت … ّ -ضيٌِ حك بيوِ اتىايی ٍاگزاسي

11×1

11×9
اجباسي

اختياسي

جوع

جوع

هيليَى سيال

هيليَى سيال

هيليَى سيال

هيليَى سيال

350س18
103س22
684س11
851س24
150س3
147س6
869س2

949س1
958
109س1
620س1
780س1
873

299س20
061س23
793س12
471س26
150س3
927س7
742س3

413س17
278س19
936س9
012س20
456س3
840س4
051س3

154س89

289س8

443س97

986س77

آتؾػَصي
ثبسثشي
ثذًِاتَهجيل
ؿخقحبلج
هؼئَليتْبي هذًي
هٌْذػي
ػبيش

–

يادداشت …  -سايش ّضيٌِّاي بيوِاي

11×9
واسهضد ٍ توبش :

بيوِّاي هستمين

بيوِّاي اتىايی لبَلی

جوع

جوع

هيليَى سيال

هيليَى سيال

هيليَى سيال

403س7
461س6
938س6
433س10
825س1
172س3
519س1
751س37

713س5
074س4
392س4
488س6
711
165س2
923
466س24


000س5

 713
464س 43


300

 613
379س 25

هيليَى سيال

آتؾػَصي
ثبسثشي
ثذًِاتَهجيل
ؿخقحبلج 
هؼئَليتْبي هذًي
هٌْذػي
ػبيش

938
341
775
412س1

465س6
120س6
163س6
021س9
825س1
604س2
274س1

568
245

472س33

279س4

–

ّضيٌِهـبسوتدسهٌابفغ
لشاسدادّبيثيوِاي

%3ػْنكٌذٍقتأهيي 
خؼبستْبيثذًي



11×1
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سال هالی هٌتْی بِ  92اسفٌذ هاُ 11×9
يادداشت …  -صَست تطبيك سَد عولياتی

كَستتٌجيكػَدػوليبتيثبرشيبىخبلقٍسٍدٍرًِمذًبؿاياصفؼبليتْابيػوليابتي
ثـشحصيشاػت :
11×9

11×1

هيليَى سيال

هيليَى سيال

ػَدػوليبتي

516س28

083س71

ّضيٌِاػتْتن

068س4

728س3

خبلق افضايؾدسرخيشُهضايابي پبيابىخاذهت

804س2

859س3

يوِگزاساىًٍوبيٌذگبى
افضايؾهٌبلجبتاصث 

(853س)5

(315س)9

هٌبلجبتاصثيوِگشاىاتىبيي

افضايؾ

(172س)8

(500س)10

وبّؾػبيشحؼبثْبٍاػٌبددسيبفتٌي

690س26

604س1

ػفبسؿبتٍپيؾپشداختْب

وبّؾ

685س1

530

افضايؾثذّيخؼبساتهؼَق

704س11

118س5

ثيوِگشاىاتىبيي
افضايؾ(وبّؾ)ثذّيثِ 

528س18

(725س)2

افضايؾ(وبّؾ)ػبيشحؼبثْبٍاػٌبدپشداختٌي

152س1

()461

افضايؾحكثيوِػبيذًـذُ

661س45

358س29

افضايؾرخيشُتىويلي

256س3

192س4

038س130

471س96

وبسوٌبى
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پيوست شماره 8
مبانی نتيجهگيری
پيشيٌِ

 .1پيؾاصتذٍييايياػتبًذاسد،ؿشوتْبيثيوِدسايشاىثشايگضاسؿ شيهبليفؼبليتْبيثيواِ
ػوَهي،دسهَاسديوِآيييًبهِّبيؿَسايػبليثيواِسٍيااِخبكايساهمااشسوااشدُ
ثاَد،اص اييآيييًبهِّبتجؼيتٍدسثميِهَاسداصاػتبًذاسدّبيحؼبثذاسياػاتفبدُهايوشدًاذ.
ثب تَرِثٍِرَداػتبًذاسدحؼبثذاسيخبفثشايفؼبليتْبيثيوِايدسدي شوـَسّبٍ،سٍد
ثخؾخلَكيثِفؼبليتْبيثيوٍِلضٍمؿفبفيتثيـتشدسگضاسؿ شيهبليؿشوتْبيثيوااِ،
دسؿْشيَسهبُ1381پشٍطُايثب ػٌَاى” تذٍيياػتبًذاسدّبيحؼابثذاسيثاشايفؼبليتْابي
ثيوِ“ثِهَرتهلَثِوويتِتذٍيياػتبًذاسدّبيحؼبثذاسيدسدػتَسوابسهاذيشيتتاذٍيي
اػتبًذاسدّبلشاسگشفت .
 .2پشٍطُدس لبلتيهپظٍّؾثشايگشٍُوبسؿٌبػيهذيشيتتذٍيياػتبًذاسدّبتؼشيفؿاذ.
اثتذاادثيبتٍاػتبًذاسدّبيهشتجيدسػبياشوـَسّابثشسػيٍگضاسؽهٌبلؼابتتٌجيماي
تْيِگشديذ،ػپ غثشاػبعهٌبلؼابتهماذهبتي،فؼبليتْاابيثيواِثبتَرااِثاِهبّياتٍ
ٍيظگيْبيآىثِدٍثخؾتمؼينٍهمشسؿاذپاشٍطُتاذٍيياػاتبًذاسدحؼابثذاسيثاشاي
فؼبليتْابيثيوِدسدٍهشحلِارشاؿَد.تذٍيياػتبًذاسدحؼبثذاسيثاشايفؼبليتْابيثيواِ
ػوَهيدسدػتَس وبسهشحلِاٍلپشٍطٍُتاذٍيياػاتبًذاسدحؼابثذاسيفؼبليتْابيثيواِ
صًذگيًيضدسدػتاَس وبسهشحلِدٍملشاسگشفت .
 .3ثبتَرِثٍِيظگيْبيكٌؼتثيوِ،گشٍُوبسؿٌبػيتذٍيياػتبًاذاسدحؼبثذاسيفؼبليتْاابي
ثيوِثبػوَيتًوبيٌذگبىثيوِهشوضيً،وبيٌذگبىؿشوتْبيثيوٍِثشخيهذيشاىحؼبثشػي
ؿشوتْبيثيوِتـىيلؿذ.پغاصتـىيلگشٍُوبسؿٌبػي،هؼبئلخابففؼبليتْابيثيواِ
ػوَهيتَػياػوبيگشٍُثشسػيؿذًٍتبيذوبسگشٍُوبسؿٌبػيدس لبلتيهگاضاسؽ
پظٍّـيدساختيبسوويتِتذٍيياػتبًذاسدّبيحؼبثذاسيلشاسگشفت .
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 .4پغاصتأييذهشٍستتذٍيياػتبًذاسدحؼبثذاسيفؼبليتْبيثيواِػواَهيتَػايوويتاِ
تذٍيياػتبًذاسدّبيحؼبثذاسي،گشٍُوبسؿٌبػيپيؾًَيغاػتبًذاسدساتْياِواشد.اياي
پيؾًَيغدسرلؼبتهتؼذدوويتِتذٍيياػتبًذاسدّبيحؼبثذاسيثشسػايٍاكاتحبت
الصمدسآىاػوبلگشديذ .
داليل تذٍيي استاًذاسد حسابذاسي فعاليتْاي بيوِ عوَهی

اّنداليلهشٍستتذٍييايياػتبًذاسدثِؿشحصيشاػت  :

 .5
ٍ يظگيْبيهتفبٍتٍهٌحلش ثِ فشدفؼبليتْبيثيوِػوَهي.
هؼتخٌيوشدىفؼبليتْبيثيوِاصداهٌاِوابسثشداػاتبًذاسدحؼابثذاسيؿاوبسُ3ثابػٌَاى


” دسآهذ ػوليبتي“.
 اػتفبدُاصسٍؿاْبيهتفابٍتحؼابثذاسيتَػايؿاشوتْبيثيواِثاشايهؼابهتتٍ
سٍيذادّبيهـبثِ.
 لضٍمؿفبفيتثيـتشگضاسؿ شيهبليؿشوتْبيثيوِ.
داهٌِ واسبشد

 .6يىي اصهؼبئلهٌشحايياػتواِآيابايياػتبًذاسدثبياذتوابمرٌجاِّابيحؼابثذاسي
ؿشوتْبيثيوِساپَؿؾدّذيبتٌْبثشفؼبليتْبيثيوِايهتوشوضثبؿذ.وويتِثٌبثِداليلصيش
هؼتمذاػتوِايياػتبًذاسدثبيذتٌْبثشفؼبليتْبيثيوِايثپشداصد :

الف .تذٍيياػتبًذاسدحؼبثذاسيثشايؿشوتْبيثيوِهَرتتىشاسالضاهابتهٌاشحؿذُ
دسدي شاػتبًذاسدّبيحؼبثذاسيهيؿَدوِهشٍستًذاسد .
ة  .چٌبًنِالضاهبتحؼبثذاسيتزَيضؿذُثشايؿشوتْبيثيوِثابالضاهابتحؼابثذاسي
تزَيضؿذُثشايػبيشؿشوتْبدسهَسديهسٍيذادٍاحاذهتفابٍتثبؿاذ،اياياهاش
هيتَاًذثشلبثليتهمبيؼِاًتػبتهبليثييؿشوتْباحشًبهٌلَةداؿتِثبؿذ .




166

استاندارد حسابداری شماره 82
فعاليتهای بيمه عمومی
پيَست شواسُ ( 9اداهِ)

د  .ؿشوتْبيثيوِهوىياػتكشفبادسيهصهيٌِتخلليفؼبليتوٌٌذيبايٌىِفؼبليتْبي
تخلليهتفبٍتيسااًزبمدٌّذ.لزاتذٍيييهاػتبًذاسدربهغثشايتوبمآًْبهوىاي 
اػتػوليٍلبثلتَرياًِجبؿذ.ػتٍُثش ايي،ثشخياصؿشوتْابيثيواِهوىياػات
صهيٌِفؼبليتْبيثيوِايٍّندسدي شصهيٌِّبفؼبليتوٌٌذ.

ّندس
 .7ثِدليلگؼتشدگيداهٌِفؼبليتْبيثيوِايٍدسػييحبلهتفبٍتثَدىٍيظگيْبياييفؼبليتْب
ساثبتَرِثٍِيظگيْبيآًْبًجمِثٌذيوٌذ.

اي
اص يىذي ش،وويتِتلوينگشفتفؼبليتْبيثيوِ 
ثبتَرِثِثشسػيْبياًزبمؿذُدسخلَفاًَاعفؼبليتْبيثيوِاي،اييفؼبليتْبثِدٍ دػاتِ
ؿبهلفؼبليتْبيثيوِػوَهي(یياش صًاذگي)ٍفؼبليتْابيثيواِصًاذگيًجماِثٌاذيؿاذ.
ًظش ثِايٌىِاييدٍگشٍُفؼبليتتفبٍتْبيلبثلهتحظِايثب يىذي شداسًذ،همشسؿاذثٌبثاِ
هشٍستْبيهَرَداثتذااػتبًذاسدحؼبثذاسيفؼبليتْبيثيوِػوَهيتذٍييؿَد .
شٌاخت دسآهذ حك بيوِ

 .8دسآهذحك ثيوِاصتبسيخؿشٍعپَؿؾثيوِايدس ساثٌِثبّشيهاصثيوًِبهاِّابؿٌبػابيي
هيؿَد.تبسيخؿشٍعپَؿؾثيوِاياكَالاثبيذدس ساثٌِثبّشيه اصثيوًِبهاِّابيكابدسُ
تؼيييؿَد.اهبثِدليلحزنصيابدثيواًِبهاِّابيكابدسُ،پشاوٌاذگيرغشافيابييكاذٍس

ثيوًِبهِّب،ػذمدػتشػيثوَلغثِاًتػبتالصمٍػبيشهحذٍديتْبيهَرَد،تؼيييتابسيخ
ًبهِّبػوليدؿَاسٍفبلذتَريِالتلابدي
ساثٌِثبّشيهاصثيوِ 

ؿاشٍعپَؿؾثيوِايدس

اػت.ثٌبثشايي،ثٌبثِهتحظبتػولي،ثيوِگشاىهيتَاًٌذاصيهتبسيختمشيجيثاشايتؼيايي
تبسيخؿشٍعپَؿؾثيوِايثشايهزوَػِاياصثيوًِبهِّباػتفبدُوٌٌذ،ثـشًيوِدسآهاذ
حك ثيوِؿٌبػبييؿذُثباػتفبدُاصاييسٍؽدسهمبيؼِثبدسآهذحك ثيوِؿٌبػبييؿاذُ
ثبتَرِثِتبسيخؿشٍعپَؿؾثيوِايّشيهاصثيوًِبهِّبدسدٍسُهبليهشثَىتفابٍتثاب
اّويتيًذاؿتِثبؿذ .
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گشثشاييهدٍسُهؼيياػت.دسثيوِّبيػواَهي،

 .9حك ثيوِثبثتپزيشؽخٌشتَػيثيوِ
ًبهِّبثبدٍسُتحتپَؿؾكَستْبيهبليهٌٌجك
ایلتدٍسُصهبًيپَؿؾخٌشتَػيثيوِ 
ًيؼت،لزاثبيذثشاػبعال َيهـخق،آىثخؾاصحك ثيوِوِثبخٌشاتپزيشفتاِؿاذُدس
دٍسُهبليربسيهشتجياػت،ثِػٌَاىدسآهذحك ثيوٍِثخؾدي شيوِثبخٌاشاتپزيشفتاِ
ؿذُدسدٍسُيبدٍسُّبيآتيهشتجياػتثِػٌَاىحك ثيواِػبياذًـاذُ(ثاذّيثيواِگااش)
ؿٌبػبييؿَد.ثشايآًذػتِاصفؼبليتْبيثيوِػوَهيوِتَصيغخٌشدسًَلدٍسُپَؿاؾ

خٌش(هذتثيوًِبهِ)ًَػبىلبثلهتحظِايًذاسد،فشمثشايياػتوِحك ثيوِثًِاَس
يىٌَاختدسًَلدٍسُپَؿؾخٌشػبيذهيؿَد.ثٌبثشايي،دسآهذحك ثيوِساهيتاَاىثاب
اػتفبدُاصال َيتٌبػتصهبًيؿٌبػبييوشد .
1
 .10اصثييسٍؿْبيلبثلاػتفبدُدسال َيتٌبػتصهبًيؿبهلسٍؿْبيسٍصاًِ(
365
1
1
1
( )،فللي( )ٍػبالًِ( )،سٍؽػبالًِثخبًشیيش ٍالؼيثَدىثيؾ اصحاذًتابيذ
8
24
2

)،هبّبًاِ

ثبؿذ.ثٌبثشاييسٍؽفلليثِدليلكشفِالتلابديٍػاَْلتآى

ثىبسگيشيآىًبهٌبػتهي
ػٌَاىتأهييوٌٌذُحذاللدلتهَسداًتظبس،تَػيوويتِپزيشفتِؿذ .


ثِ
اصسٍؿْبيهتذاٍلدسكٌؼتثيوِوـَسثشايؿٌبػبييدسآهذحك ثيوٍِحاك ثيواِ

 .11يىي
ػبيذًـذُ،سٍؽدسكذحبثتاػتوِثِداليلصيشتَػيوويتِپزيشفتًِـذ  :
الف .حزنفؼبليتؿشوتْبيثيوِدسدٍسُّبيصهبًيهختلفثبّنهتفبٍتاػتٍاػوابل
تثبػجهيؿَدؿفبفيتكَستْبيهبليهخذٍؽؿَدٍ،

دسكذحبث
ة  .تؼييييهدسكذحبثتاهشيثؼيبسلوبٍتياػتٍدسهمبيؼِثبسٍؽتٌبػتصهبًي
اصلبثليتاتىبيووتشيدسگضاسؿ شيهبليثشخَسداساػت .
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خساست

 .12ثخـياصخؼبستهوىياػتاص ًشيكاهَالاػمبًيٍحكربًـيٌيثبصيبفتؿَد.ثبتَرِ
ثِايٌىِاييثبصيبفتْبثبخؼبستساثٌِػلتٍهؼلاَليداسد،ثٌابثشايي،هجابلغثبصيابفتيياب
ثبصيبفتٌيهزوَسثبيذدسّوبىدٍسُايوِخؼبستهشثاَىثاِحؼابةگشفتاِهايؿاَد،
ؿٌبػبييٍهٌبثكسٍيِهَسداػتفبدُثشاياًذاصُگيشيثذّيخؼبستهشثَى،اًاذاصُگياشي
ؿَد.ثبصيبفتخؼبستًبؿي اصاهَالاػمبًييبحكربًـيٌيثِدليلاستجبىثابسٍياذادياب
ؿشايٌيٍاحذاصهجلغخؼبستوؼشهيؿَد .

رخيشُ تىويلی

 .13ثشاػبعآيييًبهِّبيهلَةؿَسايػبليثيوِدسكذياصحك ثيوِّبيّشػبلپاغاصوؼاش
حك ثيوِاتىبييٍاگزاسيثِػٌَاىرخيشُفٌيتىويليٍرخيشُفٌايخٌاشاتحاَادثًجيؼاي
ثِهَرات
هحبػجٍِؿٌبػبييهيؿَدً.شفحؼبةاييرخبيشّضيٌِدٍسُؿشوتْبيثيوِاػت .
هفبّينًظشيگضاسؿ شيهبلي،رخبيشثخـياصثذّيْبػتٍلزاتٌْبالتهيساهيتَاىثِػٌاَاى
رخيشُؿٌبػبييوشدوِؿشاييؿٌبختثذّيسااحشاصوشدُثبؿذ.يىي اصايايؿاشاييٍراَد
تؼْذفؼليثشاياًتمبلهٌبفغالتلبدياػت.التهيوِتؼْذوًٌَيؿاشوتثيواًِيؼاتًجبياذ
ثِػٌَاىرخيشُدسكَستْبيهبليؿٌبػبييؿَد .

 .14چٌبًنِّشسؿتِاصفؼبليتْبيثيوِايدسؿشوتْبيثيوِصيبًجبسثبؿذيؼٌيّضيٌِخؼابست
هَسد اًتظبسثيؾاصحك ثيوِػبيذًـذُثبؿذ،ؿشوتْبيثيوِػوتاتؼْذفؼليثشاياًتمبل
هٌبفغالتلبديدسآيٌذُداسًذ ٍاصاييثبثتالصماػترخيشُتىويلايؿٌبػابييوٌٌاذ.
احتؼبةرخيشُتىويليثشهجٌبيّشسؿتِاصفؼبليتْبيثيوِايثبّاذفاًؼىابعػولىاشد

ًَسرذاگبًِ(ػذمتْبتشصيبىيهسؿتِثبػَدسؿاتِّابيدي اش)ٍ

ّشيهاصسؿتِّبثِ
اػوبلاحتيبىدسؿٌبػبييصيبىكَستهيگيشد .
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آهيضهبًٌذصلضلِّبيؿاذيذواِخؼابست


فبرؼِ
 .15ؿشوتْبيثيوِدس ساثٌِثبحَادثًجيؼي
ًويتَاًٌذاصاييثبثاترخياشُايؿٌبػابيي
ثبسهيآٍسد،تؼْذفؼليًذاسًذٍلزا 

ػٌ ييثِ
وٌٌذ.حَادحيهبًٌذصلضلِلبثلپيؾثيٌيًيؼتٍاًؼىبعّضيٌِاصاييثبثتدسدٍسُّابي
صهبًيلجلاصٍلَع،ثبهفبّينًظشيگضاسؿ شيهبليػبصگبسًيؼت .
حك بيوِّاي اتىايی

 .16اصآًزبوِهؼبهتتثيوِاتىبييتؼْذاتثيوِگشهؼتمينسادسهمبثلثيوِگزاسسفغًويوٌذ،
هيؿاَدٍهٌبلجابتاصثيواِگاشاى
ثٌبثشايي،هؼبهتتاتىبييثِ كَستًبخبلقگضاسؽ 
گزاساىهشثَىتْبتشًويگشدد.صيشاًجكهفبّينًظاشي


خؼبستپشداختٌيثِثيوِ
اتىبييثب
گضاسؿ شيهبليتْبتشتٌْبصهبًيهٌبػتاػتوٍِاحاذتزابسيلابدسثبؿاذثشتؼاَيِ
حؼبةاص ًشيكپشداختهجلغخبلقيبػذمپشداختٍالضامدي شيثِپشداختهجلغخابلق
اكشاس ٍسصدٍاييتَاىتووييؿذُثبؿذّ.ونٌييدسآهاذّبٍّضيٌاِّابيهشثاَىثاِ
ثيوِاتىبييثب يىذي شتْبتشًويؿَد،صيشاثيوِگشثذٍىتَرِثِؿشاييثيوِاتىبييهتؼْذ
سآهذّبٍّضيٌِّبيهشثَىثِ

رجشاىخؼبستٍاسدُثِثيوِگزاساػت.هوٌبا،ػذمتْبتشد


ثِ
ثيوِّبياتىبييثِاسائِاًتػبتؿافبفدسخلاَفداهٌاٍِاحشثخـايٍؿبخلاْبي
ػولىشدهذيشيتخٌشثِاػتفبدُوٌٌذگبىكَستْبيهبليووههيوٌذ.لزاثيوِگشهؼتمين
هجلغحك ثيوِّبيػبيذؿذًُيدٍسُهبليساثاِػٌاَاىدسآهاذؿٌبػابييٍحاك ثيواِ
ٍاگزاسيثِثيوِگشاىاتىبييساثِػٌَاىّضيٌِؿٌبػبييهيوٌذّ.ونٌييخؼبستدسيبفتي
يبدسيبفتٌياصثيوِگشاىاتىبييتَػيثيوِگشهؼتمينثِػٌَاىدسآهذؿٌبػبييهيؿَدٍثب
ّضيٌِخؼبستيبّضيٌِحك ثيوِاتىبييٍاگزاسيلبثلتْبتشًيؼت .
هخاسج تحصيل

ًبهِّبٍلشاسدادّبي
لجبلتحليليبتوذيذثيوِ 


هخبسدتحليلؿبهلهخبسرياػتوِدس
 .17
ّبيپشداختيثًِوبيٌذگبىٍػبيشّضيٌِّبي


الؼول

ؿَدهخلوبسهضدّبٍحك

ثيوِتحولهي
فشٍؽٍكذٍسًظيشتجليغبتٍاسصيبثيخٌش.ػذُايثبتىيِثشفشايٌاذتٌابثكدسآهاذٍ
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ّضيٌِهؼتمذًذوِچَىاييهخبسدٌّ بمكذٍسثيوًِبهِّبٍالغهيؿاًَذٍ،لايدسآهاذ
يبثذ،ثٌبثشايي،هخبسدهضثَسثبيذثِػٌَاىداسايي


ثيوِدسًَلدٍسُثيوًِبهِتحمكهي
حك
ؿٌبػبييؿَدٍثًَِسهٌظندسًَلدٍسُهبليوِاًتظبسهايسٍداصهٌابفغآىاػاتفبدُ
ؿَد،هؼتْلهگشدد.اهبثًِظشوويتِ،اصآًزبوِهخبسديبدؿذُفبلذهٌبفغالتلبديآتي
ثِػٌَاىيىي اصٍيظگيْبياػبػيداسايياػت،لزااييهخابسدثبياذثاِهحانٍلاَع
ثِ حؼبةّضيٌِدٍسُهٌظَسؿَد .
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