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 82استاندارد حسابدارى شماره 

  فعاليتهاى بيمه عمومى

 مطالعه و“ بر استانداردهاى حسابدارى اي همقدم ” به اين استاندارد بايد باتوجه

بكار گرفته شود.

 ّذف

،خؼبستٍهخبسدتحليلثيوِّذفايياػتبًذاسدتزَيضسٍؿْبىحؼبثذاسىثشاىحك.1

ػوَهىهؼتمينٍاتىابيىٍّونٌاييافـابىاًتػابتايايًاَعفؼبليتْابدسّبىثيوِ

الضاهبتػابيشاػاتبًذاسدّبيحؼابثذاسيهؤػؼبتثيوِاػت.ؿشوتْبٍكَستْبىهبلى

وَهيوبسثشدداسدوِتَػاياياياػاتبًذاسدرابي ضييدسكَستيثشايفؼبليتْبيثيوِػ

ًـذُثبؿذ.

 داهٌِ واسبشد
ٍ  ثىوبس رشفتوِ ضوَد   ٍ ثيووِ ػووش صهوبً     هَسد فؼبليتْبى ثيوِ ػووَه    ايي استبًذاسد ثبيذ دس . 2

 ّبي صًذر  وبسثشد ًذاسد. ثيوِهَسد سبيش  دس

 تعاسيف
 ش ثىبس سفتِ است:اصغالحبت ريل دس ايي استبًذاسد ثب هؼبً  هطخص صي . 3

 ِضوَد   هتؼْذ هو   رش( هَجت آى يه عشف )ثيوِ است وِ ثِػمذي  )ثيوِ ًبهِ( : لشاسداد ثيو

، خسبست ٍاسدُ ثِ ِدس صَست ٍلَع حبدث، رزاس( ثيوِ اص عشف ديگش )ثيوِ اصاى دسيبفت حك دس

 ِ ٍى يب ضخص ريٌفغ ثپشداصد.ؼيٌ  سا ثيب هجلغ ه يب ضخص ريٌفغ سا ججشاى وٌذاٍ 

 روش ًسوجت ثوِ اشداخوت      ًَػ  ثيوِ هشتجظ ثب حيبت يب فَت اًسبى است وِ ثيوِ وِ صًذر  :ثي

 دّذ. ٍجَّ  هؼيي ثشاسبس سٍيذاد هطخص ، اعويٌبى ه 

   ضَد. ّبي غيش اص ثيوِ صًذر  اعالق ه  ثِ ثيوِ :ثيوِ ػوَه 

  ِرش دس هجلغ  است وِ ثيوِ :حك ثيو    ِ روزاس   اصاي ازيشش خغش عجك لوشاسداد ثيووِ اص ثيوو

 وٌذ. هغبلجِ ه 

  ضشٍع اَضص ثيوِ ايتبسيخ :   ِ روش عجوك    ػجبست است اص تبسيخ ضشٍع ازيشش خغش تَسوظ ثيوو

 .لشاسداد ثيوِ



 82ی شماره حسابدار رداستاندا

 يمه عمومیبيتهای فعال

 126 

 ِاست وِ ثِاي   ثيوِ اتىبي  : ثيو  ِ اصاى دسيبفوت   دس (اتىوبي   روش  هَجت آى يه عشف )ثيوو

ثبثوت   سا ٍارزاسًذُ(رش  ثيوِ، ججشاى توبم يب ثخط  اص خسبست ٍاسدُ ثِ عشف ديگش )ثيوِ حك

 وٌذ. تؼْذ ه ، ّبي صبدسُ ٍ يب لجَل  تَسظ ٍى ًبهِ ًبهِ يب ثيوِ ثيوِ

 ِدسيبفوت  لجبل  اتىبي  دسرش  هَجت آى ثيوِ اتىبي  است وِ ثِ ًَػ  ثيوِ : ىبي  ًسج ات ثيو

رش  ّوبى ًسجت خسبست ٍاسدُ ثِ ثيوِ وٌذ ثِ تؼْذ ه ، ثيوِ لشاسداد ثيوِ اٍليِ ًسجت  اص حك

 رزاسًذُ سا ججشاى وٌذ.ٍا

 ِثيووِ،  دسيبفت حكلجبل  اتىبي  دس رش اتىبي  است وِ دس آى ثيوِ ًَػ  ثيوِ : اتىبي  غيشًسج  ثيو 

 وٌذ توبم يب ثخط  اص خسبست هبصاد ثش سمف اص ايص تؼييي ضذُ سا ججشاى وٌذ. تؼْذ ه 

 ثيوِ.لشاسداد ػجبست است اص هجلغ لبثل اشداخت دس اثش ٍلَع حَادث تحت اَضص  : خسبست 

  حك بيوِ شٌاخت دسآهذ

اى اتىبازيش  رًَِ ثيوِ ثِ  هحض ايٌىِ حك ثِاي ٍ   تبسيخ ضشٍع اَضص ثيوِثيوِ ثبيذ اص  سآهذ حكد . 4

 ريشى ثبضذ، ضٌبسبي  ضَد. لبثل اًذاصُ

ثيواِاص وٌذ،لازادسآهاذحاكاصاىپزيشؽخٌشوؼتهي ثيوِسادس گشدسآهذحكثيوِ.5

ّبؿٌبػبيىساثٌِثبّشيهاصثيوًِبهِ دساي،ًٍِتبسيخكذٍس،پَؿؾثيوِؿشٍعتبسيخ

ثاشاىؿٌبػابيىدسآهاذ،گشاىهؼواَالاهتحظبتػولى،ثيوِ ؿَد.ثباييٍرَد،ثٌبثِهي

ؿاَد.ًَستمشيجيتؼياييهايثشاػبعآى،تبسيخهضثَسثِوٌٌذوِاػتفبدُهيهجٌبّبيي اص

ّابيكابدسؿاذُدسًبهِينهوىياػتفشموٌذثشاىتوبمثيوِگشهؼتمثشاىهخبلثيوِ

كَستىلبثل اصاييهفشٍهبتدساػتفبدُ.هبُ،خٌشاصاٍاػيهبُپزيشفتِؿذُاػت يه

ؿشٍعپَؿاؾآىثبؿٌبػبيىدسآهذاصتبسيخپزيشؽاػتوًِتيزِحبكلاصثىبسگيشى

ثباّويتىًذاؿتِثبؿذ.،تفبٍتدسدٍسُهبليهشثَىًبهِثيوِ ّشايثيوِ

سااصربًتػبصهبًْبىدٍلتاىيابػابيشهجبلغىثشاػبعلَاًييٍهمشساتگشچٌبًنِثيوِ.6

ريٌفاغگزاسدسيبفتوٌذٍثذٍىدخلٍتلشفآىساثاِحؼابةاؿخبفحبلجاصثيوِ

ؿَد.گشتلمىًويٍاسيضوٌذ،اييهجبلغدسآهذثيوِ

ِ   عَس يىٌَاخت دس عَل دٍسُ ثيوِ  ثيوِ ثبيذ ثِ دسآهذ حك . 7 ّوبي هسوتمين( يوب     ًبهِ )ثوشاى ثيوو

ضٌبسبي  ضَد هگش ايٌىِ الگَى ٍلَع خغش  ّبي اتىبي ( )ثشاى ثيوِازيشش غشاهت عَل دٍسُ  دس
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ثيوِ هتٌبسوت ثوب الگوَى     صَست دسآهذ حك ًبهِ يىٌَاخت ًجبضذ وِ دس ايي عَل دٍسُ ثيوِ دس

 َد.ض ضٌبسبي  ه ثشآٍسدي، ٍلَع خغش 

ثيوِدساصاىپَؿؾخٌشثاشاىياهدٍسُصهابًىهؼايي ّبيػوَهى،هجلغحكدسثيوِ.8

ثبدٍسُهابلىتحاتپَؿاؾكاَستْبىهابلىؿَد.اييدٍسُصهبًىهؼوَالادسيبفتهي

دٍسُثبدسآهاذ ّبيكبدسؿذُدسّشًبهِثيوِهشثَىثِثيوِ اػتٍدسًتيزِحكهتفبٍت

وِهشتجيثبپَؿؾخٌشثؼذاصپبيبىدٍسُهبليثيوِ خـىاصحكيوِثشاثشًيؼت.ثث حك

ؿَد.صيشحكثيوِػبيذًـذُهحؼَةهي15ثبؿذًجكثٌذهي

هتٌبػتثبگزؿاتصهابىثيوِهؼوَالا ّبيػوَهى،دسآهذحكساثٌِثبثؼيبسىاصثيوِ دس.9

ادحىوِهٌزشثاِؿَد.اييسٍؽدسهَاسدىهٌبػتاػتوِخٌشٍلَعحَؿٌبػبيىهي

يىٌَاختثبؿذ.تمشيجباًبهِؿَددسًَلدٍسُثيوِخؼبستهي

ِ،ّبّوبًٌذثيوِهٌْذػاىدسثؼوىسؿتِ.10 ًبهاِال اَىٍلاَعخٌاشدسًاَلدٍسُثيوا

ّابُّبيهٌْذػى)ًظيشػذػبصى(دساٍايالاًزابمپاشٍطيىٌَاختًيؼت.دسهَسدثيوِ

احلپبيبًىپشٍطُاحتوبلٍلَعخٌشٍتحولخؼبستخٌشاتووتشاػتٍهؼوَالادسهش

ثاشآٍسديّبهتٌبػتثبال َىٍلاَعخٌاشِثيوِاييًَعثيو يبثذ.دسآهذحكافضايؾهى

ؿَد.ؿٌبػبيىهي

ثيوِ تؼذيل  حك ثبضذ، ه تؼذيل هطوَل ثيوِ دس آيٌذُ  حك، هجلغ  عجك ثيوِ ًبهِدس هَاسدى وِ  . 11

ثيوِ هَسد استفبدُ لوشاس ريوشد.    ػٌَاى هجٌبى ضٌبسبي  دسآهذ حك ِثثبيذ دس هَاسد هوىي ضذُ 

سوبيش  ثيوِ وِ ثبتَجِ ثوِ   اتىبازيش ثشاٍسد وشد، هجلغ اٍليِ حكاي  رًَِ ثِارش ًتَاى هجلغ تؼذيل سا 

 استفبدُ ضَد. ثيوِ دسآهذ حكهجٌبي ضٌبسبي  ػٌَاى  ضَد ثبيذ ثِ تؼذيل ه  هشثَطاعالػبت 

ًاَل وِتٌْبدساًتػبتىٍسٍيذادّبًتبيذثيوِثبتَرِثِ حكّب،ثيوِاصاًَاعدسثؼوى.12

ٍدسيبييگشدد.ثشاىهخبل،ثيوِثبسثشىيؿَد،تؼذيلهيپغاصآىهـخقهيبدٍسُثيوِ

هجلاغّبىلبثلتؼذيلاػتوِدساثتذاىدٍسُثيوِ،ػَصىاًجبسّباصاًَاعثيوِآتؾثيوِ
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گشپشداختٍػپغثشاػبعاػتهيِحوليباػاتمگزاسثِثيوِوِثيوِتَػيثي حكاٍليِ

ؿَد.هَرَدى،تؼذيلهي

 15ٍ  7، 4ّبي ثيي ساّ  ثبيوذ ثشاسوبس الضاهوبت ثٌوذّبى      ًبهِ ثيوِ هشثَط ثِ ثيوِ دسآهذ حك  . 13

 ضٌبسبي  ضَد.

اٍاخشػبلّبيكبدسؿذُدسًبهِگشهوىياػتاًتػبتوبفىرْتتـخيقثيوِثيوِ.14

اػت،ًذاؿتِثبؿذ.اييًَعتشاصًبهِآىلجلاصتبسيخايؿشٍعپَؿؾثيوِهبلىوِتبسيخ

ثيواِاصتابسيخ گَيٌذ.ثبتَرِثِايٌىِدسآهذحكيّبيثييساّىهًبهِّبساثيوًِبهِثيوِ

ّبيثاييساّاىثشاػابعتزابسةًبهِؿَد،هجلغثيوِؿٌبػبيىهيايؿشٍعپَؿؾثيوِ

ػٌَاى ؿَدٍحلِػبيذؿذُآىثِگزؿتٍِسٍيذادّبىپغاصتبسيختشاصًبهِثشاٍسدهي

ؿَد.ثيوِؿٌبػبيىهي دسآهذحك

 بيوِ عايذ ًشذُ حك
وِ لبثل اًتسبة ثِ اَضص خغش  ّبي صبدسُ ع  دٍسُ هبل  ًبهِ ثيوِ هشتجظ ثب ثيوِ ثخط  اص حك . 15

 ضَد. ثيوِ ػبيذ ًطذُ ضٌبسبي  ه  ػٌَاى حك ثؼذ اص ابيبى دٍسُ هبل  است ثِ

اي اًتخبة ضَد ووِ هجلوغ ثوشآٍسدي تفوبٍت      رًَِ ثيوِ ػبيذ ًطذُ ثبيذ ثِ سٍضْبي ثشآٍسد حك . 16

 اّويت  ثب ثذّ  ٍالؼ  دس تبسيخ تشاصًبهِ ًذاضتِ ثبضذ. ثب

جًِبهِتمشيجبايىٌَاختاػتثشايهحبػاًَلدٍسُثيوِ دسهَاسديوِال َيٍلَعخٌشدس.17

ثيوِػبيذ هحبػجِحكّبيؿَد.ؿيًَُـذُاصسٍؽتٌبػتصهبًياػتفبدُهي ثيوِػبيذحك

(،24/1)(،هبّبًا365/1ِسٍصاًِ)ّبيػبالًِؿبهلًـذُدسسٍؽتٌبػتصهبًيثشايثيوًِبهِ

ثيواِػبياذًـاذُؿابهلهزواَع ؿيَُسٍصاًِحاكدساػت.(2/1)(ٍػبال8/1ًِ)فللي

ًـاذُپبيبىدٍسُهبليثبتَراِثاِهاذتهٌموايوِدساػتايبيػبيذًـذُّثيوِ حك

ّبدسًيفللًبهِؿَدوِكذٍسثيوِدسؿيَُفلليفشمهيؿَد.ّبهحبػجِهيًبهِثيوِ

هبّبًاِفاشمثاشاياياػاتواِكاذٍسيىٌَاختاػتدسكَستيوِدسؿيًََُسثِ

دٍسُهابليًَل ّبدسًبهِچٌبًنِكذٍسثيوِتاػت.يىٌَاخًَسًَلهبُثِ دسّبًبهِثيوِ
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ػبيذًـذُووتاشؿاَد،ثيوِ حكيىٌَاختًجبؿذّشچًَِلدٍسُهَسدًظشثشايهحبػجِ

ؿَد.ػٌحدلتآىثيـتشهي

ِ  دس هَاسدى وِ حك . 18  ضوَد، سٍش  ػٌوَاى دسآهوذ ضٌبسوبي  هو      ثيوِ هتٌبست ثب رزضت صهبى ثو

 (8/1 اًتخبة ٍ ثىبس رشفتِ ضَد وِ دلت آى اص سٍش فصل  )يوب سٍش اي ِ رًَ ثِثبيذ  تٌبست صهبً 

 ووتش ًجبضذ.

ثيواِاصيهػبلثبؿذ،دساػوابلسٍؽتٌبػاتصهابًىحاكًبهِثيؾدٍسُثيوِ چٌبًنِ.19

ِهبصادثشيهػابل،ثيوِ گيشدٍحكهيهذًظشلشاسيىؼبلِدسهحبػجبت ًاَسوبهال ثا

گشدد.ذُهحؼَةهىثيوِػبيذًـ ػٌَاىحك ثِ

  خساست
ضوَد. هجلوغ خسوبست     ضٌبسبي  اتىبي  ّبي هستمين ٍ خسبست هؼَق ثبيذ ثشاى ثيوِ ثبثت ثذّ  . 20

 اص هخبسج الصم ثشاى تسَيِ تؼْذ فؼل  دس تبسيخ تشاصًبهِ ثبضذ. هؼمَل  هؼَق ثبيذ ثيبًگش ثشاٍسد

 خسبست هؼَق ثبيذ ضبهل هجبلغ صيش ثبضذ: ثبثت ثذّ  . 21

 است، رضاسش ًطذُ اي وِ خسبست ٍالغ ضذُ . الف

 است، اشداخت ًطذُ اي وِ خسبست رضاسش ضذُ . ة

 ٍاست  عَس وبهل رضاسش ًطذُ  وِ ثِ  خسبست .  ج

 هخبسج ثشاٍسدى تسَيِ خسبست. . د

دسدٍسُهابلىيهشتجيثابخؼابستّبٍثذّيْبحلَلاًويٌبىًؼجتثِؿٌبػبيىّضيٌِ.22

ًاَل حَادثتحتپَؿـىاػاتواِدساص يًبؿ،خؼبستاػت.تاّويحبئضهشثَى،

گشگاضاسؽثيوٍِلَعحبدحِثِدسدٍسُهبلىتْبخؼبسفتذ.ثشخىايًبهِاتفبقهثيوِدٍسُ

ًيضهوىياػتتبپبيبىدٍسُهبلىتؼَيًِـاَد.ؿَدٍثشخىتؼَيِهيدٍسُّوبىٍدس

خؼبستؿَداهبتابپبيابىدٍسُهابلىثاِهٌزشثٍِ،هوىياػتحَادحىٍالغّونٌيي

ًبهياذُاػاتگضاسؽًـاذُوِاي،خؼبستٍالغؿذُتْبگًَِخؼبس.اييً شددگضاسؽگشثيوِ

)ؿابهلخؼابستاػاتپشداختًـذُوِايثذّىهشثَىثِخؼبستٍالغؿذُؿَد.هي

شييخؼابستٍالاغؿاذُدسگزؿاتٍِآخاهَسدتزشثيبتدسثبتَرِثِ،گضاسؽًـذُ(
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ِ،يبدؿاذُؿَد.ثشاىثشاٍسدهجلغخؼبستاًتػبتهَرَدثشاٍسدٍؿٌبػبيىهي تٌْابًا

هيضٍتغيياشدسحزانٍآِحَادثفبرؼلجيلآخشيي اصتزشثيبتگزؿتِثلىِتغييشؿشايي

ؿَد.تشويتخٌشاتتحتپَؿؾثيوِدسًظشگشفتِهي

ِخرجشاىهخبسدًْبيىدٌّذُ ارضايتـىيلتـخيق.23 ثاشاىتؼيايي،گاشؼبستتَػيثيوا

اّويتاػت.حبئضّبىخؼبستدٍسُهبلىٍثذّىخؼبستهؼَقدستبسيختشاصًبهِ،ّضيٌِ

ِؿبهلارضاايي ًبهاٍِهخابسدتؼياييٍهجبلغلبثلپشداختثبثتخؼبستًجكهفابدثيوا

خؼابست ّاشتؼَيِخؼبستؿبهلهخبسدهؼاتمينتؼيييٍهخبسدتؼَيِخؼبستاػت.

دػتِاصهخابسدیيشهؼاتميويآىٍّونٌييالضحوِخذهبتوبسؿٌبػيٍحمَليحكهبًٌذ

خؼبستهشتجيداًؼت.دستؼيييهخبسدًْبييرجشاىخؼابست،هجابلغ اػتوِثتَاىثبّش

ؿَد.ًشيكحكربًـيٌيٍيبالتماػمبًياصهجلغخؼبستوؼشهي ثبصيبفتٌياص

ٍیيشهؼاتمينهلخؼبستپشداختًـذٍُهخبسدهؼاتمينخؼبستهؼَقؿبثبثتثذّى.24

ٍالغؿذُاػت،چَىايايّبيهبليربسيٍگزؿتِثبؿذوِدسدٍسُيهيتؼَيِخؼبست

گشدسًتيزٍِلَعسٍيذادّبىگزؿتِاػت.هجبلغثيبً شتؼْذفؼلىثيوِ

ىاصياهاًِجماهَسديب رخبيشالصمثشاىخؼبستهؼَقثبتَرِثِخؼبستثشاٍسدىّش.25

ايايهوىايثاشُؿَد.ػتٍثذًِثشاػبعهذلٍػبلتَليذ(تؼيييهيدسثيوِسؿتِ)هختا

سؿتًِيضاصفشهَلْبىسيبهىاػتفبدُؿَد.اًتخبةسٍؽهحبػجِثاًِاَع اػتثشاىّش

ؿاَدثبياذثيوٍِلوبٍتهذيشيتثؼت ىداسد.سٍؿىوِتَػيهذيشيتاًتخابةهاي

ختاػوبلگشدد.ًَسيىٌَا ثِ

خؼابسترجشاىٌّذُهخبسدًْبيىدلٍثذّيْبىهشثَىثِارضاىتـىيّبِؿٌبػبيىّضيٌ.26

ثاشايثاشآٍسدگشاى،گيشىاييارضاثؼت ىداسد.ثؼوىثيوِهيضاىلبثليتاتىبىاًذاصُ ثِ

تزشثيبتگزؿاتِخاَدٍكاٌؼتاصفشهَلْابىتَرِثِ هخبسدًْبييرجشاىخؼبستثب
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اتىبخَاّذثَدوِهتىاىثاِتؼاذادكَستىلبثل وٌٌذ.اييفشهَلْبدسهيكىاػتفبدُخب

هٌبػتثشاىدسًظشگشفتيتحَالتاخيشتؼذيلگشدد.ايگًَِثِػبلْبىوبفىثبؿذٍ

آيذ،هشٍسىتؼذيلثذّىخؼبستهؼَقثشاػبعاًتػبتىوِپغاصؿٌبختاٍليِثذػتهى.27

خؼابستاػات.رجاشاىهخبسدهَسداًتظبستشدليكاييتؼذيتت،ثشاٍسداػت.ّذفاصاًزبم

ذػبيشثذّيْب،احشاييتؼذيتتثشثذّىخؼبستهؼاَقٍّضيٌاِخؼابست ِّوبًٌ هحان ثا

اييؿَد.ثباًتػبترذيذ،ؿٌبػبيىهيدػتشػيِث دسثاشاٍسدتغيياشػٌاَاى تؼذيتتِثگًَِ

ؿَد.شخَسدهييثحؼبثذاس

، اػن اص رضاسش ضذُ ٍ رضاسش ًطذُ،  رش اتىبي  ثبثت خسبست ٍالغ ضذُ لغ دسيبفتٌ  اص ثيوِهجب . 28

ِ   ػٌَاى داساي  ٍ اص عشف ثِ ثبيذ دس دٍسُ ٍلَع اص يه ِ    عشف ديگوش ثو روش   ػٌوَاى دسآهوذ ثيوو

 ٍارزاسًذُ ضٌبسبي  ضَد ٍ ًجبيذ حست هَسد ثب ثذّ  يب ّضيٌِ هشثَط تْبتش ضَد.

 رخيشُ تىويلی
ِ   ّبي ػبيذ ًطذُ ثشاى اَضص خسبست هَسد اًتظبس ٌبًچِ حك ثيوِچ . 29 ِ  هشثَط ثوِ ثيوو ّوبي   ًبهو

 هٌمض  ًطذُ دس تبسيخ تشاصًبهِ وبف  ًجبضذ ثبيذ رخيشُ تىويل  الصم ثشاي آى ضٌبسبي  ضَد.

ًاَسرذاگبًاِدسًظاشگشفتاِايثِّشسؿتِاصفؼبليتْبيثيوِ،تىويليثشاىتؼيييرخيشُ.30

سؿتِثبهزوَعخؼبستهاَسد ثيوِػبيذًـذُّش ثشاياييهٌظَس،هزوَعحكؿَد.هي

كاَستٍراَدوؼاشي،رخياشُتىويلاي هشثَىثِآىهمبيؼاٍِدسّبياًتظبسٍّضيٌِ

ؿَد.ؿٌبػبييهي

  ّاي اتىايى بيوِ حك
ِ  اتىبي  ٍارزاسي ثِ ثيوِ ثيوِ حك . 31 توبسيخ ضوشٍع   روش ٍارزاسًوذُ اص    رشاى اتىبي  ثبيذ تَسظ ثيوو

ِ   اَضص ثيوِ عوَس يىٌَاخوت عو  دٍسُ     اي ٍ ع  دٍسُ تأهيي خسبست لشاسداد ثيوِ اتىوبي ، ثو

صوَست   ػٌَاى ّضيٌِ ثيوِ اتىبي  ٍاروزاسي دس  الگَي ٍلَع خغش، ثِ هتٌبست ثبيب اي  اَضص ثيوِ

 سَد ٍ صيبى ضٌبسبي  ضَد. 
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ٍگشاىاتىبيىهٌتمللىساثِثيوِثخـىاصخٌشاتلجَهؼوَالاهؼتمينٍاتىبييگشاىثيوِ.32

ايايوٌٌذ.پشداختهيآًْبثيوِدسيبفتىساثِحكاصثخـىايهزذد،پَؿؾثيوِلجبلدس

ؿَد.اتىبييٍاگزاسيًبهيذُهيهجبلغ،ّضيٌِثيوِ

وٌذهيرذاگبًِگضاسؽكَست ثِاتىبييسا هؼبهتتثيوِهؼتمينٍثيوٍِاگزاسًذُگشثيوِ.33

ًَسؿفبفگضاسؽ وٌٌذگبىكَستْبىهبلىثُِاػتفبدثشاىاتىبيي ثيوِاحشثخـىٍداهٌِتب

اػابع،وٌٌذگبىاسائِگاشدد.ثاشايياصػولىشدهذيشيتخٌشثِاػتفبدُؿبخلْبيىؿَدٍ

ثيواِ ؿَدٍثبدسآهذحكهيػٌَاىّضيٌِؿٌبػبيى گشاىاتىبيىثِثيوٍِاگزاسىثِثيوِ حك

گاشهؼاتمينگشاىاتىبيىًيضتَػيثيوِشدد.خؼبستدسيبفتىيبدسيبفتٌىاصثيوِگًويتْبتش

ِ ٍثبّضيٌِخؼبستيبّضيٌِحكگشددهيؿٌبػبيىػٌَاىدسآهذ ثِ ٍاگازاسىاتىابييثيوا

ؿَد.ًويتْبتش

الضاهابتگشاتىبيييابّضيٌِثيوِاتىبييٍاگزاسيثبتَرِثِؿشاييلشاسدادهٌؼمذؿذُثبثيوِ.34

ًَسّوبٌّگ ّبياتىبيىًؼجىثِاتىبييٍاگزاسىدسثيوِ ثيوِؿَد.حكلبًًَيؿٌبػبييهي

اتىابيي ثيوِدي شّضيٌِػجبست ِ.ثگشددهيػٌَاىّضيٌِؿٌبػبيى ّبيهؼتمينهشثَىثِثبثيوِ

ىواِهاَاسد ًَسيىٌَاختدسًَلدٍسُثيوِهؼاتمينهشثاَىؿٌبػابيىٍدس ٍاگزاسىثِ

ًيضًجاكيبدؿذُّبيهؼتمينثشاػبعال َىٍلَعخٌشاػت،ّضيٌِؿٌبػبيىدسآهذدسثيوِ

ّبياتىبيىیيشًؼاجىًياضاتىبييٍاگزاسىدسثيوِ ثيوِّضيٌِؿَد.ؿٌبػبيىهييهضثَسال َ

ؿَد.ػٌَاىّضيٌِدٍسُؿٌبػبيىهي ثًَِسيىٌَاختثِاتىبيي هؼوَالاًىدٍسُثيوِ

گيشدًٍجكؿشاييثيوِاتىبييتؼلكهيگشاتىبيىدسيبفتٌىاصثيوٍِوبسهضدّبىدسيبفتى.35

ؿَد.ػٌَاىدسآهذؿٌبػبييهيثٌبثشاييدسصهبىؿشٍعپَؿؾثيوِاتىبييثِ

ِػْنثيوِ.36 گاشگشهؼتميناصهـبسوتدسػَد)وبسهضدهٌبفغ(دسيبفتييبدسيبفتٌياصثيوا

ػٌاَاىدسآهاذًظشاصصهبىدسيبفتآى،دسصهبىتحمكثِبيتؼْذيكشفاتىبيي،ًجكهجٌ

ؿَد.ؿٌبػبييهي
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گاشثِثيوِگشهؼتمينساهزذداااصخٌشپزيشفتِؿذُاصثيوِثخـىاػتهوىياتىبيىگشثيوِ.37

ٍَاگزاسوٌذوِثِآىٍاگزاسىهزذدگفتِهيوٌٌذُ(گشاتىبييلجَل)ثيوِاتىبيىدي شى د.ؿا

ًحَُحؼبثذاسيلشاسدادّبيثيوِاتىبييهزذدًيضهـبثِلشاسدادّبيثيوِاتىبيياٍليِاػت.

  اًتمال پشتفَى

تَاًٌاذثابگشي،هؤػؼبتثيواِهايلبًَىتأػيغثيوِهشوضيايشاىٍثيو54ًِجكهبدُ.38

َيخَدساهَافمتثيوِهشوضيايشاىٍتلَيتؿَسايػبليثيوِتوبميبلؼوتياصپشتف

هزبصدي شٍاگزاسوٌٌذ.اصآىثِيهيبچٌذهؤػؼِثيوِ ثبوليِحمَقٍتؼْذاتًبؿي

ِ     ثبتَجِ ثِ ايٌىِ هسئَليت هشتجظ ثب خسبست ثيوِ اًتمبل  اص ثيوِ . 39 روش   رش اًتموبل دٌّوذُ ثوِ ثيوو

ِ   رش اًتموبل  ضَد، اًتمبل اشتفَي ثبيذ تَسظ ثيوِ هٌتمل ه وٌٌذُ  لجَل ػٌوَاى حوزف    دٌّوذُ ثو

 حسبة رشفتِ ضَد. ػٌَاى لجَل اشتفَي ثِ وٌٌذُ ثِ رش لجَل اشتفَي ٍ تَسظ ثيوِ

رش اًتمبل دٌّوذُ اصعشيوك حوزف ثوذّيْب ٍ داساييْوبي هوشتجظ ثوب         حزف اشتفَي ثبيذ تَسظ ثيوِ . 40

عشيوك   وٌٌذُ اص رش لجَل حسبة رشفتِ ضَد. لجَل اشتفَي ثبيذ تَسظ ثيوِ خغشات هٌتمل ضذُ، ثِ

 حسبة رشفتِ ضَد. ثيوِ ػبيذ ًطذُ ٍ خسبست هؼَق ازيشفتِ ضذُ، ثِ بسبي  دسآهذ حكضٌ

 بيوِ هشتشن
ضَد ثبيذ تَسوظ   رزاس اًجبم ه  عشيك لشاسدادّبي ثيوِ هطتشن ثب ثيوِ اي وِ اص فؼبليتْبي ثيوِ . 41

 حسبة رشفتِ ضَد. وٌٌذُ ّوبًٌذ ثيوِ هستمين ثِ رشاى لجَل ثيوِ

گزاسٍالغينيباتىبييهوىياػتًييهلشاسدادثيوِهـتشن،ًشفثيوِگشاىهؼتمثيوِ.42

گزاسؿًَذيبايٌىِّشيهثًِؼجتػْنخَداصثيوِهـتشن،لشاسدادّبيرذاگبًِثبثيوِ

ّابساّب،خؼبستٍػبيشّضيٌِثيوِ گشاىػْنخَداصحكهٌؼمذوٌٌذ.دساييهَاسدثيوِ

گيشًذ.حؼبةهي ثشاػبعًؼجتْبيتَافميثِ

ضوَد   صبدس ه رشاى هطتشن  ثيوِاص اػضبى رشٍُ يى   عَس هستمين تَسظ  ّبي  وِ ثِ ثيوِ ًبهِ . 43

حسبة رشفتِ ضَد ٍ ثخط  اص خغشات وِ تَسظ  ػٌَاى ثيوِ هستمين ثِ ثبيذ تَسظ آى ػضَ ثِ

ِ  ّوبًٌوذ ضوَد ثبيوذ    سبيش اػضبى رشٍُ ازيشفتِ ه   د.دروش  هحسوَة اتىوبي  ٍاروزاسى    ثيوو

 اتىبي  لجَل  ثشخَسد وٌٌذ. ثيوِ ّوبًٌذازيشًذ ثبيذ ثب آى  رشاً  وِ ايي خغشات سا ه  ثيوِ
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  تحصيلهخاسج 
 ػٌَاى ّضيٌِ دٍسُ ضٌبسبي  ضَد. ّب ثبيذ دس صهبى ٍلَع ثِ ًبهِ  هخبسج تحصيل ثيوِ . 44

ّاب،ًبهِكاذٍسثيوِالؼولپشداختيثًِوبيٌذگيْاب،هخابسدرولِؿبهلحكهخبسدتحليل،اص.45

ّبػت.ثيوِ ّبٍهخبسدٍكَلحكًبهِهخبسداداسيً ْذاسيػَاثكثيوِ

 افشا
 : اعالػبت صيش ثبيذ دس يبدداضتْبي تَضيح  صَستْبي هبل  افطب ضَد . 46

ِ  . الف ٍي ُ ) ٍ حك ثيوِ ضٌبسبي  دسآهذ حكس طذ ِ ػبيذً  ٍ ثيوِ ّبي ثيوِاػن اص  ثيو  ّبي اتىبي (، هستمين 

 ثيوِ ثيوِ ّبي اتىبي  ٍارزاسي، ٍ سٍيِ ضٌبسبي  ّضيٌِ حك . ة

 ٍ رخيشُ تىويل . ًحَُ هحبسجِ رخيشُ خسبست هؼَق . ج


 الم صيش ثبيذ دس هتي تشاصًبهِ افطب ضَد:ال . 47

 رزاساى ٍ ًوبيٌذربى، هغبلجبت اص ثيوِ . الف

 رشاى اتىبي ، هغبلجبت اص ثيوِ . ة

 ثذّ  خسبست هؼَق،  . ج

 ، رشاى اتىبي  ذّ  ثِ ثيوِث . د

 ًٍطذُ، ػبيذ ثيوِ  حك . ّ

 رخيشُ تىويل . . ٍ


 الالم صيش ثبيذ دس هتي صَست سَد ٍ صيبى افطب ضَد: . 48

 ،)هستمين ٍ اتىبي  لجَل (ثيوِ  دسآهذ حك الف .

 رشاى اتىبي ، اص ثيوِثبصيبفت خسبست دسآهذ  . ة

 َل ، ٍٍ اتىبي  لج ّبي هستمين ّضيٌِ خسبست ثيوِ . ج

 .اتىبي  ٍارزاسى ثيوِ ّضيٌِ حك . د


يبدداؿاتْبىتَهايحىافـابدس47ٍ48دٌّذُالتمروشؿذُدسثٌذّبىارضاىتـىيل.49

ؿَد.هي
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 تاسيخ اجشا
ٍ  1/1/1386 هَسد وليِ صَستْبي هوبل  ووِ دٍسُ هوبل  آًْوب اص توبسيخ      الضاهبت ايي استبًذاسد دس . 50

 االجشاست. الصماص آى ضشٍع ه  ضَد،  ثؼذ

 الوللی حسابذاسي هطابمت با استاًذاسدّاي بيي

ّبيػوَهي،اػتبًذاسدخبكايساثٌِثبثيوِ الولليحؼبثذاسيدسّيئتاػتبًذاسدّبيثيي.51

ػٌاَاى ثاب4 الوللايگضاسؿا شيهابليؿاوبسُتذٍييًىشدُاػت،اهبدساػتبًذاسدثيي

واشدُاياسائِثيوِفؼبليتْبيٍثيوِهَسدتؼشيف دسچبسچَثْبيولي“لشاسدادّبي ثيوِ ”

اػت.
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 1 شمارهيوست پ

 ی مالیصورتها نمونه
 

 

28ؿاوبسُالضاهبتاػتبًذاسدحؼابثذاسياص هٌظَسآؿٌبييثبًحَُارشايثؼوييَػتثِپييا

ؿَد.هحؼَةًوياػتبًذاسديِؿذُاػتٍثخـياصتْ

ثبثشخياصيبدداؿاتْبيتَهايحيالصمثاشايتـاشيحشاُّويهبلياػبػيكَستْبيَػتپ ييا دس

يهبليًوًَِهٌذسددساييپيَػت،اًتػبتكَستْبوبسثشدالضاهبتايياػتبًذاسداسائِؿذُاػت.

گيشد.اييًوًَِدسثشگيشًذُثخـاياصكاَستْبيهابليًويدسثشهشثَىثِفؼبليتْبيثيوِصًذگيسا

وَػِوبهلٍربهغدسًظشگشفتِؿَد.ػٌَاىيههزاػتًٍجبيذثِ
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 )اداهِ( 1پيَست شواسُ
 ت سْاهی بيوِ ًوًَِششو

 تشاصًاهِ 
 11×9اسفٌذ  92 تاسيخ دس

 11×92/19/9 يادداشت داساييْا

 )تجذيذاسائِ شذُ(
 11×92/19/9 يادداشت صاحباى سْام  بذّيْا ٍ حمَق 11×92/19/1

 )تجذيذ اسائِ شذُ(
92/19/1×11 

 هيليَى سيال هيليَى سيال   هيليَى سيال الهيليَى سي  

    بذّيْاي جاسي:    داساييْاي جاسي:

 38س643 50س347  خؼبساتهؼَقثذّي 25س661 41س379  هَرَديًمذ

31س49226س754  گشاىاتىبييثذّيثِثيو79ِس94359س836 هذتوَتبُگزاسيْبيػشهبيِ
22س24953س105  ػبيشحؼبثْبٍاػٌبدپشداختٌي80س86494س347  گزاساىًٍوبيٌذگبىهٌبلجبتاصثيوِ
85س130243س904  حكثيوِػبيذًـذ9ُس17114س286 گشاىاتىبييهٌبلجبتاصثيوِ

19س22174س430 رخيشُتىويلي104س78832س142 ٍاػٌبددسيبفتٌيػبيشحؼبثْب
48س12221س150 ليبترخيشُهب6س5827س142پشداختْبٍپيؾػفبسؿبت

41س29589س240 ػَدػْبمپشداختٌي306س323287س132 روغداساييْبيربسي
287س318049س930 روغثذّيْبيربسي    داساييْاي غيشجاسي:
   : بذّيْاي غيشجاسي73س76604س135 داساييْبيحبثتهـَْد

8س9800س938 يثلٌذهذتتؼْيتتهبليدسيبفت3س4927س109 داساييْبيًبهـَْد
11س14747س551 رخيشُهضايبيپبيبىخذهتوبسوٌبى221س331658س089 گزاسيْبيثلٌذهذتػشهبيِ

ػبيشداساييْب
 

روغثذّيْبيیيشربسي53س64826س366
 

20س24547س489
307س343596س419 روغثذّيْب353س475015س699 روغداساييْبيیيشربسي

   :صاحباى سْامحمَق    
310س400000س000 ػشهبيِ   
21س22000س033 اًذٍختِلبًًَي   
9س13281س182 ّبػبيشاًذٍختِ   
11س20425س197 ػَداًجبؿتِ   
351س455706س412 روغحمَقكبحجبىػْبم   

659س798302س831 روغثذّيْبٍحمَقكبحجبىػْبم659س798302س831 روغداساييْب

 َستْاي هالی است.ص جضء اليٌفه ، … تا …هٌذسج دس صفحات  … تا … يادداشتْاي تَضيحی
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 )اداهِ( 1پيَست شواسُ

 ًوًَِ بيوِسْاهی  ششوت

 سَد ٍ صياى صَست

 11×9اسفٌذ هاُ  92سال هالی هٌتْی بِ  بشاي

 )تجذيذ اسائِ شذُ(
 11×1سال   11×9سال   يادداشت  

 هيليَى سيال  هيليَى سيال  الهيليَى سي    

292س965  384س211      دسآهذحكثيوِ
35س562  42س120      گشاىاتىبييدسآهذثبصيبفتخؼبستاصثيوِ

21س570  21س168      ايػبيشدسآهذّبيثيوِ
350س097  447س499      

        ؿَد:وؼشهي

162س188    247س826    ّضيٌِخؼبست
77س986    97س443    ّضيٌِحكثيوِاتىبييٍاگزاسي

25س379    43س464    ايّبيثيوِػبيشّضيٌِ
(265س553)  (388س733)      

84س544  58س766      ايػَدًبخبلقفؼبليتْبيثيوِ
40س253  30س815      گزاسيْبخبلقدسآهذػشهبيِ

(53س714)  (61س065)      َهيّبياداسيٍػوّضيٌِ
71س083  28س516      ػَدػوليبتي

(1س137)    (1س285)    ّبيهبليّضيٌِ
 426    968   ّبيیيشػوليبتيخبلقػبيشدسآهذّبٍّضيٌِ

      (317)  (711)
70س372  28س199      ػَدلجلاصهبليبت

(16س467)  (7س417)      هبليبت
53س905  20س782      ػَدخبلق



 گشدش حساب سَد اًباشتِ
 

53س905  20س782    ػَدخبلق
11س246    12س284  ػَداًجبؿتِدساثتذايػبل

(527)   (859)  تؼذيتتػٌَاتي
10س719  11س425    تؼذيلؿذُ-ػَداًجبؿتِدساثتذايػبل

64س624  32س207    ػَدلبثلتخليق
       تخليقػَد:

(2س695)   (1س033)  اًذٍختِلبًًَي
(10س908)   (3س902)  ّبػبيشاًذٍختِ
(39س596)   (7س075)  هلَة ػَدػْبم

(53س199)  (12س010)    
11س425  20س197    ػَداًجبؿتِدسپبيبىػبل

 جضء اليٌفه صَستْاي هالی است. ، … تا …ات هٌذسج دس صفح … تا … يادداشتْاي تَضيحی
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 )اداهِ( 1يَست شواسُ پ

 ًوًَِ سْاهی بيوِ ششوت

 جشياى ٍجَُ ًمذ صَست

 11×9 هاُ اسفٌذ 92 بِهالی هٌتْی  سالي بشا
 

 )تجذيذ اسائِ شذُ(   

 11×1سال  11×9سال  يادداشت 

 هيليَى سيال هيليَى سيال هيليَى سيال  

     فعاليتهاي عملياتي:

96س471 130س038   ّبيػوليبتيرشيبىخبلقٍسٍدٍرًِمذًبؿياصفؼبليت
     گذاريها و سود پزداختي بابت تأمين مالي : باسده سزمايه

(1س012)  (1س250)  ػَدپشداختيثبثتتؼْيتتهبلي
(8س947)  (21س779)  ػَدػْبمپشداختي

گزاسيْبٍػَددُػشهبيِرشيبىخبلقخشٍدٍرًِمذًبؿياصثبص
 پشداختيثبثتتأهييهبلي

 

 (23س029) 


(9س959)

     ماليات بزدرآمد:

(33س363)(32س573)  پشداختهبليبتثشدسآهذ(هبليبتثشدسآهذپشداختي)ؿبهلپيؾ
     گذاري: فعاليتهاي سزمايه

(2س970)  (17س600)  ٍػبيشداساييْبحبثتهـَْدٍرَُپشداختيرْتداساييْبي
(86س516)  (132س461)  گزاسيْبيثلٌذهذتٍرَُپشداختيثبثتتحليلػشهبيِ

(5س138)  (9س117)  هذتّبيوَتبٍُرَُپشداختيثبثتػپشدُ
11س300  5س821  هذتگزاسيْبيوَتبٍُرَُحبكلاصفشٍؽػشهبيِ

6س450  3س500  ٍرَُحبكلاصفشٍؽداسائيْبيحبثتهـَْد

(76س874)(149س857)   گزاسيّبيػشهبيِرشيبىخبلقخشٍدٍرًِمذًبؿياصفؼبليت

(23س725)(75س421)   رشيبىخبلقخشٍدٍرًِمذلجلاصفؼبليتْبيتأهييهبلي
     فعاليتهاي تأمين مالي:

 –  90س000  ٍرَُحبكلاصافضايؾػشهبيِ

 –  3س000  دسيبفتتؼْيتتهبلي

(1س580)  (1س862)  بصپشداختاكلتؼْيتتهبليدسيبفتيث

(1س580) 91س138   خبلقرشيبىٍسٍد)خشٍد(ٍرًِمذًبؿياصفؼبليتْبيتأهييهبلي

(25س305) 15س717   خبلقافضايؾ)وبّؾ(دسٍرًِمذ
50س966 25س661   هبًذٍُرًِمذدسآیبصػبل
25س661 41س379   هبًذٍُرًِمذدسپبيبىػبل

 

 اليٌفه صَستْاي هالی است. جضء ، … تا …دس صفحات  هٌذسج … تا … تَضيحی يادداشتْاي
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 ّاي حسابذاسي خالصِ اّن سٍيِ

 ّاي اتىايی بيوِ ٍ باصيافت خساست اص هحل بيوِ شٌاسايی دسآهذ حك - …يادداشت 
ؿاشٍعتابسيخحاكثيواِاصسآهاذدايبيثيوِّاػتخٌبيثيوِهٌْذػيٍثبسثشي،دسػبيشسؿتِثِ

ًاَل (ٍدسهؼاتمينّابيًبهًِبهِ)ثشايثيوِايٍثٌَسيىٌَاختدسًَلدٍسُثيوِپَؿؾثيوِ

ّبيهٌْذػيٍثبسثشيواِدسثيوِؿَد.ّبياتىبيي(ؿٌبػبييهيدٍسُپزيشؽیشاهت)ثشايثيوِ

ثابال اَيهتٌبػاتذحكثيواِدسآه،ًَلدٍسُثيوًِبهِيىٌَاختًيؼت ال َيٍلَعخٌشدس

ّابيكابدسًُايثيوِثبؿَد.هوٌباثخـياصحكثيوِهشتجيٍلَعخٌشثشاٍسدي،ؿٌبػبييهي

ػٌَاىحاكثيواِػبياذِاػتثهبليدٍسُهبليوِلبثلاًتؼبةثِپَؿؾخٌشثؼذاصپبيبىدٍسُ

وِحاكثيواِهتٌبػاتثابدسهَاسديًـذُ،ؿَد.ثشايهحبػجِحكثيوِػبيذًـذُؿٌبػبييهي

8فللي)سٍؽسٍؽؿَد،اصػٌَاىدسآهذؿٌبػبييهيِگزؿتصهبىث
ؿَد.هياػتفبدُ(1

گشاتىبييثبثتثبصيبفتخؼبستٍالغؿذُّوضهبىيبفتاصثيوِدسهجبلغدسيبفتيٍلبثلّونٌيي

ؿَد.بػبييهيدسآهذؿٌػٌَاى هشثَى،ثِخؼبساتثبؿٌبػبييّضيٌِ


شٌاسايی دسآهذ واسهضد ٍ هشاسوت دس هٌافع اتىايی - …يادداشت 
ؿاَد.ّونٌاييايؿٌبػبييهايپَؿؾثيوًِبهِدسصهبىؿشٍعدسآهذوبسهضدًجكؿشاييثيوِ

دسصهابىهـاخقؿاذىًتابيذػوليابتّبياتىبييدسآهذهـبسوتدسهٌبفغحبكلاصثيوِ

ؿَد.دسآهذؿٌبػبييهيػٌَاى،ثِّبياتىبييثيوِ


 شٌاسايی ّضيٌِ خساست - …يادداشت 

گزاسٍاًزابمػَيثيوِ پغاصگضاسؽٍلَعخؼبستاصّبيهؼتمينّضيٌِخؼبستهؼوَالادسثيوِ

ؿَد.هوٌباثبثتخؼابستٍالاغسػيذگيْبيالصمتَػيوبسؿٌبػبىؿشوتدسحؼبثْبؿٌبػبييهي

ِ ثابايوِگضاسؽًـاذُاػاتًياضبستٍالغؿذُپشداختًـذُاػتٍخؼايوِؿذُ ثاِتَرا

كاَست دسؿَد.تزشثيبتگزؿتٍِآخشيياًتػبتهَرَد،رخيشُهَسدًيبصثشاٍسدٍؿٌبػبييهي

،تؼاذيلآياذلضٍم،ثبثتثذّيخؼبستهؼَقثشاػبعاًتػبتيوِپغاصؿٌبختاٍليِثذػتهي
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ّابيدسثيوِؿَد.كَستػَدٍصيبىدٍسُهٌظَسهي دساييتؼذيلاص ًبؿيگيشدٍاحشاتكَستهي

ؿَد.گشهؼتمينؿٌبػبييهياتىبييلجَليًيضّضيٌِخؼبساتثشاػبعگضاسؿْبيدسيبفتياصثيوِ

 رخيشُ تىويلی  - …يادداشت 

ثيوِػبياذًـاذُآًْابثاشايپَؿاؾ حكسٍدهيايوِاًتظبسثشايّشسؿتِاصفؼبليتْبيثيوِ
،رخياشُتىويلايّبيهشثَىدسدٍسُهٌمويًـذُوابفيًجبؿاذَسداًتظبسٍّضيٌِخؼبسته

ؿَد.ًظشگشفتِهي دس


هخاسج تحصيل - …يادداشت 
ّبًبهِّبًظيشوبسهضدپشداختيثًِوبيٌذگبى،هخبسدكذٍسثيوًِبهِهخبسدتحليليبتوذيذثيوِ

ؿَد.ٌِؿٌبػبييهيػٌَاىّضي،دسصهبىٍلَعثٍِػبيشهخبسدهشثَى


 ٍ ًوايٌذگاى گزاساى هطالبات اص بيوِ - …يادداشت 
 9×11 1×11 

 سيال هيليَى سيال هيليَى 

 75س263 80س222 گزاساىثيوِ

 8س831 10س125 ًوبيٌذگبى

 84س094 90س347 

 (3س600) (4س000) الَكَلهـىَنهٌبلجبترخيشُ

 80س494 86س347 

 گشاى اتىايی بات اص بيوِهطال - …يادداشت 

 9×11 1×11 

 سيال هيليَى سيال هيليَى 

 8س231 15س117 داخليثيوِؿشوتْبي

 2س183 3س569خبسريثيوِؿشوتْبي

 10س414 18س686 

 (1س300) (1س400) الَكَلهـىَنهٌبلجبترخيشُ

 9س114 17س286 
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 بذّی خساست هعَق - …يادداشت 

  9× 11  1×11 

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 5س194  10س570  ػَصيآتؾ

 4س725  7س119  ثبسثشي

 7س211  6س215  اتَهجيلثذًِ

 8س504  11س927 حبلجؿخق

 3س670  3س273  هذًيهؼئَليتْبي

 6س212  8س424  هٌْذػي

 3س127  2س819  ػبيش

 38س643  50س347  

 

 ايیگشاى اتى بذّی بِ بيوِ - …يادداشت 

  9× 11  1×11 

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 23س811  40س638  ثيوِداخليؿشوتْبي

 7س415  9س116  خبسريثيوِؿشوتْبي

 31س226  49س754  
 

 بيوِ عايذ ًشذُ حك - …يادداشت 

  9× 11  1×11 

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 20س947  25س280  ػَصيآتؾ

 18س520  26س452  ثبسثشي

 23س806  29س115  اتَهجيلثذًِ

 6س911  10س074  حبلجؿخق

 2س085  7س253  هذًيهؼئَليتْبي

 11س407  26س930  هٌْذػي

 1س567  5س800  ػبيش

 85س243  130س904  
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 رخيشُ تىويلی - …يادداشت 

  9×11  1×11 

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 14س638  15س806  ؿخقحبلج

 4س536  6س624  شػبي

 19س174  22س430  

 بيوِ  دسآهذ حك - …يادداشت 
  9×11  1×11 

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 219س049  297س405  هؼتمينّبيثيوِ

 73س916  86س806  اتىبييلجَليّبيثيوِ

 292س965  384س211  

 صيشاػتؿشحّبيهؼتمينٍاتىبييلجَليثِثيوِ دسآهذحك : 

  9×11  1×11 

َلیّا بيوِ  ّاي هستمين بيوِ    جوع  جوع  ي اتىايی لب

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 54س127  61س554  21س380  40س174  ػَصيآتؾ

 21س278  27س906  –  27س906  ثبسثشي

 39س361  54س257  6س415  47س842  اتَهجيلثذًِ

 107س459  136س903  38س112  98س791  حبلجؿخق

 19س316  22س709  –  22س709  هذًيهؼئَليتْبي

 36س620  45س357  15س184  30س173  هٌْذػي

 14س804  17س525  5س715  11س810  ػبيش

 292س965  384س211  86س806  297س405  
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 گشاى اتىايی دسآهذ باصيافت خساست اص بيوِ - …يادداشت 

  
9 ×11  1×11 

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 6س149  7س413 ػَصيآتؾ

 5س513  4س910  ثبسثشي

 4س932  5س722  اتَهجيلثذًِ

 5س820  9س258  حبلجؿخق

 3س091  4س395  هذًيهؼئَليتْبي

 7س417  6س805  هٌْذػي

 4س640  3س617  ػبيش

 35س562  42س120  


 اي سايش دسآهذّاي بيوِ - …يادداشت 

  9×11  1×11 

 جوع  جوع  هٌافع دس هشاسوت  واسهضد  

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 4س527  3س912  429  3س483  ػَصيآتؾ

 7س491  7س652  3س741  3س911  ثبسثشي

 3س185  2س890  –  2س890  اتَهجيلثذًِ

 1س729  1س907  –  1س907  لجحبؿخق

 913  532  –  532  هذًيهؼئَليتْبي

 1س768  2س344  1س053  1س291  هٌْذػي

 1س904  1س658  384  1س274  ػبيش

 21س517  20س895  5س607  15س288  

53 273    ػَدػپشدُاتىبيي
21س570 21س168    



 82حسابداری شماره  استاندارد

 يتهای بيمه عمومیفعال

 )اداهِ( 1يَست شواسُ پ

 سْاهی بيوِ ًوًَِ ششوت

 هالیتَضيحی صَستْاي  يادداشتْاي

 11×9 هاُاسفٌذ  92هالی هٌتْی بِ  سال

 166 

 خساستّضيٌِ  - …يادداشت 

  9×11  1×11 

 خالص  خالص  باصيافتی  ًاخالص  

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 15س734  21س013  (3س179)  24س192  ػَصيآتؾ

 12س380  15س951  –  15س951  ثبسثشي

 21س167  32س319  (4س715)  37س034  اتَهجيلثذًِ

 87س519  127س963  –  127س963  حبلجؿخق

 6س004  15س135  –  15س135  هذًيهؼئَليتْبي

 13س205  24س580  –  24س580  هٌْذػي

 6س179  10س865  (1س872)  12س737  ػبيش

 162س188  247س826  (9س766)  257س592  

 

 ٍهيليَىسيبلثبثتاهَالاػامبًي7س195هيليَىسيبلثبصيبفتيهؼبدل9س766اصهجلغ

 هيليَىسيبلًيضهشثَىثِحكربًـيٌياػت.2س571

 ِؿشحصيشاػتّبيهؼتمينٍاتىبييلجَليثِّضيٌِخؼبستثيو : 


 جوع اتىايی لبَلی ّاي بيوِ ّاي هستمين يوِب  

 سيال هيليَى سيال هيليَى سيال هيليَى  

 21س013 6س50  14س063  ػَصيآتؾ

 15س951 – 15س951  ثبسثشي

 32س319 4س21  27س598  اتَهجيلثذًِ

 127س963 8س139  119س824  حبلجؿخق

 15س135 – 15س135  هذًيهؼئَليتْبي

 24س580 3س67  21س113  هٌْذػي

 10س865 2س45  8س020  ػبيش

 247س826 26س122 221س704  
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 بيوِ اتىايی ٍاگزاسي ّضيٌِ حك - …يادداشت 

  9×11  1×11 

 جوع  جوع  اختياسي  اجباسي  

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 17س413  20س299  1س949  18س350  ػَصيآتؾ

 19س278  23س061  958  22س103  ثبسثشي

 9س936  12س793  1س109  11س684  اتَهجيلثذًِ

 20س012  26س471  1س620  24س851  حبلجؿخق

 3س456  3س150  –  3س150  هذًيهؼئَليتْبي

 4س840  7س927  1س780  6س147  هٌْذػي

 3س051  3س742  873  2س869  ػبيش

 77س986  97س443  8س289  89س154  

 

 اي  بيوِ ّاي سايش ّضيٌِ - …يادداشت 

 9×11  1×11 

 جوع  جوع  ّاي اتىايی لبَلی بيوِ  هستمين ّاي  بيوِ : واسهضد ٍ توبش

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  سيال يَىهيل  سيال هيليَى 

 5س713  7س403  938  6س465 ػَصيآتؾ

 4س074  6س461  341  6س120 ثبسثشي

 4س392  6س938  775  6س163 اتَهجيلثذًِ

 6س488  10س433  1س412  9س021حبلجؿخق

 711  1س825  –  1س825 هذًيهؼئَليتْبي

 2س165  3س172  568  2س604 هٌْذػي

 923  1س519  245  1س274 شػبي

 24س466  37س751  4س279  33س472 

        

ّضيٌِهـبسوتدسهٌابفغ
 ايلشاسدادّبيثيوِ

    
 5س000

 
300 

ػْنكٌذٍقتأهيي3%
 خؼبستْبيثذًي

    
713

 
613

25س379 43س464     
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 تطبيك سَد عولياتی صَست - …يادداشت 

خبلقٍسٍدٍرًِمذًبؿاياصفؼبليتْابيػوليابتيرشيبىيثبتٌجيكػَدػوليبتكَست

ثـشحصيشاػت:

  9×11  1×11 

 سيال هيليَى  سيال هيليَى  

 71س083  28س516  ػوليبتيػَد

 3س728  4س068  اػتْتنّضيٌِ

پبيابىخاذهتهضايابيافضايؾدسرخيشُخبلق

 وبسوٌبى

 

 3س859  2س804

 (9س315)  (5س853)  ًوبيٌذگبىٍگزاساىيوِهٌبلجبتاصثافضايؾ

 (10س500)  (8س172)  اتىبييگشاىهٌبلجبتاصثيوِافضايؾ

 1س604  26س690  ػبيشحؼبثْبٍاػٌبددسيبفتٌيوبّؾ

 530  1س685  پشداختْبػفبسؿبتٍپيؾوبّؾ

 5س118  11س704  هؼَقثذّيخؼبساتافضايؾ

 (2س725)  18س528  اتىبييگشاىثيوِثِ)وبّؾ(ثذّيافضايؾ

 (461)  1س152  ٍاػٌبدپشداختٌيحؼبثْب)وبّؾ(ػبيشافضايؾ

 29س358  45س661  ًـذُحكثيوِػبيذافضايؾ

 4س192  3س256  رخيشُتىويليافضايؾ

 96س471  130س038  
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 8پيوست شماره 

 گيری مبانی نتيجه

 پيشيٌِ

ذٍييايياػتبًذاسد،ؿشوتْبيثيوِدسايشاىثشايگضاسؿ شيهبليفؼبليتْبيثيواِپيؾاصت.1

شدُاشسوااِخبكايساهمااِسٍيااثيوػبليّبيؿَسايًبهِآيييوِهَاسديػوَهي،دس

وشدًاذ.اػاتفبدُهايّبتجؼيتٍدسثميِهَاسداصاػتبًذاسدّبيحؼبثذاسيًبهِاييآييي اص،َداث

دسدي شوـَسّب،ٍسٍدايٍرَداػتبًذاسدحؼبثذاسيخبفثشايفؼبليتْبيثيوِتَرِثِ ثب

ثخؾخلَكيثِفؼبليتْبيثيوٍِلضٍمؿفبفيتثيـتشدسگضاسؿ شيهبليؿشوتْبيثيوااِ،

تذٍيياػتبًذاسدّبيحؼابثذاسيثاشايفؼبليتْابي ”ػٌَاى ثبايپشٍط1381ُدسؿْشيَسهبُ

تِتذٍيياػتبًذاسدّبيحؼبثذاسيدسدػتَسوابسهاذيشيتتاذٍييهَرتهلَثِوويِث“ثيوِ

لشاسگشفت.اػتبًذاسدّب

لبلتيهپظٍّؾثشايگشٍُوبسؿٌبػيهذيشيتتذٍيياػتبًذاسدّبتؼشيفؿاذ. پشٍطُدس.2

اثتذاادثيبتٍاػتبًذاسدّبيهشتجيدسػبياشوـَسّابثشسػيٍگضاسؽهٌبلؼابتتٌجيماي

غثشاػبعهٌبلؼابتهماذهبتي،فؼبليتْاابيثيواِثبتَرااِثاِهبّياتٍتْيِگشديذ،ػپ

ثخؾتمؼينٍهمشسؿاذپاشٍطُتاذٍيياػاتبًذاسدحؼابثذاسيثاشايثِدٍآىْبيٍيظگي

فؼبليتْابيثيوِدسدٍهشحلِارشاؿَد.تذٍيياػتبًذاسدحؼبثذاسيثاشايفؼبليتْابيثيواِ

ذٍيياػاتبًذاسدحؼابثذاسيفؼبليتْابيثيواِوبسهشحلِاٍلپشٍطٍُتا ػوَهيدسدػتَس

وبسهشحلِدٍملشاسگشفت. صًذگيًيضدسدػتاَس

ثبتَرِثٍِيظگيْبيكٌؼتثيوِ،گشٍُوبسؿٌبػيتذٍيياػتبًاذاسدحؼبثذاسيفؼبليتْاابي.3

ثيوِثبػوَيتًوبيٌذگبىثيوِهشوضي،ًوبيٌذگبىؿشوتْبيثيوٍِثشخيهذيشاىحؼبثشػي

يثيوِتـىيلؿذ.پغاصتـىيلگشٍُوبسؿٌبػي،هؼبئلخابففؼبليتْابيثيواِؿشوتْب

لبلتيهگاضاسؽ ػوَهيتَػياػوبيگشٍُثشسػيؿذًٍتبيذوبسگشٍُوبسؿٌبػيدس

پظٍّـيدساختيبسوويتِتذٍيياػتبًذاسدّبيحؼبثذاسيلشاسگشفت.
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تْبيثيواِػواَهيتَػايوويتاِپغاصتأييذهشٍستتذٍيياػتبًذاسدحؼبثذاسيفؼبلي.4

ًَيغاػتبًذاسدساتْياِواشد.ايايتذٍيياػتبًذاسدّبيحؼبثذاسي،گشٍُوبسؿٌبػيپيؾ

ًَيغدسرلؼبتهتؼذدوويتِتذٍيياػتبًذاسدّبيحؼبثذاسيثشسػايٍاكاتحبتپيؾ

الصمدسآىاػوبلگشديذ.

 داليل تذٍيي استاًذاسد حسابذاسي فعاليتْاي بيوِ عوَهی

: ؿشحصيشاػتاّنداليلهشٍستتذٍييايياػتبًذاسدثِ.5

 فشدفؼبليتْبيثيوِػوَهي. ثِ ٍيظگيْبيهتفبٍتٍهٌحلش 

 ثابػٌَاى3وشدىفؼبليتْبيثيوِاصداهٌاِوابسثشداػاتبًذاسدحؼابثذاسيؿاوبسُهؼتخٌي

 “.ػوليبتي دسآهذ ”

 ِثاشايهؼابهتتٍاػتفبدُاصسٍؿاْبيهتفابٍتحؼابثذاسيتَػايؿاشوتْبيثيوا

 سٍيذادّبيهـبثِ.

 .ِلضٍمؿفبفيتثيـتشگضاسؿ شيهبليؿشوتْبيثيو 

 داهٌِ واسبشد

ِ يىي.6 ّابيحؼابثذاسياصهؼبئلهٌشحايياػتواِآيابايياػتبًذاسدثبياذتوابمرٌجا

يلصيشوويتِثٌبثِدالايهتوشوضثبؿذ.پَؿؾدّذيبتٌْبثشفؼبليتْبيثيوِؿشوتْبيثيوِسا

ثپشداصد:ايهؼتمذاػتوِايياػتبًذاسدثبيذتٌْبثشفؼبليتْبيثيوِ

تذٍيياػتبًذاسدحؼبثذاسيثشايؿشوتْبيثيوِهَرتتىشاسالضاهابتهٌاشحؿذُ.الف

ؿَدوِهشٍستًذاسد.دسدي شاػتبًذاسدّبيحؼبثذاسيهي

يثيوِثابالضاهابتحؼابثذاسيچٌبًنِالضاهبتحؼبثذاسيتزَيضؿذُثشايؿشوتْب.ة

هَسديهسٍيذادٍاحاذهتفابٍتثبؿاذ،اياياهاشتزَيضؿذُثشايػبيشؿشوتْبدس

ثشلبثليتهمبيؼِاًتػبتهبليثييؿشوتْباحشًبهٌلَةداؿتِثبؿذ.تَاًذهي
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ؿشوتْبيثيوِهوىياػتكشفبادسيهصهيٌِتخلليفؼبليتوٌٌذيبايٌىِفؼبليتْبي.د

ليهتفبٍتيسااًزبمدٌّذ.لزاتذٍيييهاػتبًذاسدربهغثشايتوبمآًْبهوىايتخل

هوىياػات،ثشخياصؿشوتْابيثيواِايي ثشػتٍُاػتػوليٍلبثلتَرياًِجبؿذ.

 ّبفؼبليتوٌٌذ.ٍّندسدي شصهيٌِايصهيٌِفؼبليتْبيثيوِ ّندس

 

ٍدسػييحبلهتفبٍتثَدىٍيظگيْبياييفؼبليتْبايدليلگؼتشدگيداهٌِفؼبليتْبيثيوِثِ.7

ثٌذيوٌذ.ساثبتَرِثٍِيظگيْبيآًْبًجمِاي،وويتِتلوينگشفتفؼبليتْبيثيوِيىذي ش اص

دػاتِ ،اييفؼبليتْبثِدٍايثبتَرِثِثشسػيْبياًزبمؿذُدسخلَفاًَاعفؼبليتْبيثيوِ

ٍِصًاذگي( ؿبهلفؼبليتْبيثيوِػوَهي)یياش ؿاذ.ثٌاذيفؼبليتْابيثيواِصًاذگيًجما

داسًذ،همشسؿاذثٌبثاِيىذي ش ثباياييدٍگشٍُفؼبليتتفبٍتْبيلبثلهتحظِايٌىِثِ ًظش

هشٍستْبيهَرَداثتذااػتبًذاسدحؼبثذاسيفؼبليتْبيثيوِػوَهيتذٍييؿَد.

 بيوِ شٌاخت دسآهذ حك

ِثبّشيهاصثيوِساثٌِ دسايَؿؾثيوِثيوِاصتبسيخؿشٍعپ دسآهذحك.8 ّابؿٌبػابييًبها

ِاصثيوِ ساثٌِثبّشيه اكَالاثبيذدسايتبسيخؿشٍعپَؿؾثيوِؿَد.هي كابدسُّابيًبها

ِتؼيييؿَد.اهبثِ ِدليلحزنصيابدثيوا ّابيكابدسُ،پشاوٌاذگيرغشافيابييكاذٍسًبها

الصمٍػبيشهحذٍديتْبيهَرَد،تؼيييتابسيخ،ػذمدػتشػيثوَلغثِاًتػبتّبًبهِثيوِ

ّبػوليدؿَاسٍفبلذتَريِالتلابديًبهِساثٌِثبّشيهاصثيوِ دسايؿاشٍعپَؿؾثيوِ

تمشيجيثاشايتؼياييتَاًٌذاصيهتبسيخگشاىهياػت.ثٌبثشايي،ثٌبثِهتحظبتػولي،ثيوِ

،ثـشًيوِدسآهاذّباػتفبدُوٌٌذًبهِِاياصثيوثشايهزوَػِايتبسيخؿشٍعپَؿؾثيوِ

ثيوِؿٌبػبييؿاذُ ثيوِؿٌبػبييؿذُثباػتفبدُاصاييسٍؽدسهمبيؼِثبدسآهذحك حك

تفابٍتثابدسدٍسُهبليهشثَىّبًبهِّشيهاصثيوِايثبتَرِثِتبسيخؿشٍعپَؿؾثيوِ

اّويتيًذاؿتِثبؿذ.
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ّبيػواَهي،گشثشاييهدٍسُهؼيياػت.دسثيوِيوِثبثتپزيشؽخٌشتَػيثثيوِ حك.9

هٌٌجكّبثبدٍسُتحتپَؿؾكَستْبيهبليًبهِایلتدٍسُصهبًيپَؿؾخٌشتَػيثيوِ

ثيوِوِثبخٌشاتپزيشفتاِؿاذُدس ًيؼت،لزاثبيذثشاػبعال َيهـخق،آىثخؾاصحك

ٍثخؾدي شيوِثبخٌاشاتپزيشفتاِثيوِ ػٌَاىدسآهذحكدٍسُهبليربسيهشتجياػت،ِث

ِ حكػٌَاىِثّبيآتيهشتجياػتؿذُدسدٍسُيبدٍسُ (شاگاثيواِػبياذًـاذُ)ثاذّيثيوا

ػوَهيوِتَصيغخٌشدسًَلدٍسُپَؿاؾؿٌبػبييؿَد.ثشايآًذػتِاصفؼبليتْبيثيوِ

ًاَسثِثيوِ وِحك،فشمثشايياػتايًذاسدخٌش)هذتثيوًِبهِ(ًَػبىلبثلهتحظِ

تاَاىثابساهيثيوِ ؿَد.ثٌبثشايي،دسآهذحكيىٌَاختدسًَلدٍسُپَؿؾخٌشػبيذهي

.وشداػتفبدُاصال َيتٌبػتصهبًيؿٌبػبيي

)سٍصاًِثييسٍؿْبيلبثلاػتفبدُدسال َيتٌبػتصهبًيؿبهلسٍؿْبياص.10
365
1ِ (،هبّبًا

(
24
ي)فلل(،1

8
ػبالًِ)ٍ(1

2
اصحاذًتابيذ ٍالؼيثَدىثيؾ سٍؽػبالًِثخبًشیيش(،1

ىدليلكشفِالتلابديٍػاَْلتآثبؿذ.ثٌبثشاييسٍؽفلليثِثىبسگيشيآىًبهٌبػتهي

وويتِپزيشفتِؿذ.،تَػيوٌٌذُحذاللدلتهَسداًتظبسػٌَاىتأهييثِ

ثيواِ ثيوٍِحاك ثشايؿٌبػبييدسآهذحكوـَساصسٍؿْبيهتذاٍلدسكٌؼتثيوِ يىي.11

: ػبيذًـذُ،سٍؽدسكذحبثتاػتوِثِداليلصيشتَػيوويتِپزيشفتًِـذ

ّبيصهبًيهختلفثبّنهتفبٍتاػتٍاػوابلحزنفؼبليتؿشوتْبيثيوِدسدٍسُالف.

 ؿَدؿفبفيتكَستْبيهبليهخذٍؽؿَد،ٍتثبػجهيدسكذحبث

تؼييييهدسكذحبثتاهشيثؼيبسلوبٍتياػتٍدسهمبيؼِثبسٍؽتٌبػتصهبًي.ة

اصلبثليتاتىبيووتشيدسگضاسؿ شيهبليثشخَسداساػت.
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 خساست

ثبتَرِاهَالاػمبًيٍحكربًـيٌيثبصيبفتؿَد.ًشيك ثخـياصخؼبستهوىياػتاص.12

،ثٌابثشايي،هجابلغثبصيابفتييابثِايٌىِاييثبصيبفتْبثبخؼبستساثٌِػلتٍهؼلاَليداسد

ؿاَد،هايايوِخؼبستهشثاَىثاِحؼابةگشفتاِثبصيبفتٌيهزوَسثبيذدسّوبىدٍسُ

گياشي،اًاذاصُگيشيثذّيخؼبستهشثَىؿٌبػبييٍهٌبثكسٍيِهَسداػتفبدُثشاياًذاصُ

دليلاستجبىثابسٍياذاديابثِربًـيٌياهَالاػمبًييبحكاص ًبؿييبفتخؼبستؿَد.ثبص

ؿَد.ؿشايٌيٍاحذاصهجلغخؼبستوؼشهي

 رخيشُ تىويلی

ػبلپاغاصوؼاشّشّبييوِث ّبيهلَةؿَسايػبليثيوِدسكذياصحكًبهِثشاػبعآييي.13

حاَادثًجيؼايخٌاشاتيٍرخيشُفٌايػٌَاىرخيشُفٌيتىويليوِاتىبييٍاگزاسيِثث حك

هَراتِثيثيوِاػت.ؿشوتْبؿَد.ًشفحؼبةاييرخبيشّضيٌِدٍسُهحبػجٍِؿٌبػبييهي

ػٌاَاىتَاىِثتٌْبالتهيساهيلزاثخـياصثذّيْبػتٍ،رخبيشهفبّينًظشيگضاسؿ شيهبلي

ايايؿاشاييٍراَداص ذ.يىيوشدُثبؿاحشاصرخيشُؿٌبػبييوشدوِؿشاييؿٌبختثذّيسا

تؼْذفؼليثشاياًتمبلهٌبفغالتلبدياػت.التهيوِتؼْذوًٌَيؿاشوتثيواًِيؼاتًجبياذ

يؿٌبػبييؿَد.هبلػٌَاىرخيشُدسكَستْبيِث

صيبًجبسثبؿذيؼٌيّضيٌِخؼابستايدسؿشوتْبيثيوِّشسؿتِاصفؼبليتْبيثيوِچٌبًنِ.14

فؼليثشاياًتمبلتؼْذثبؿذ،ؿشوتْبيثيوِػوتاػبيذًـذُيوِث صحكاًتظبسثيؾاهَسد

ؿٌبػابييوٌٌاذ.تىويلايٍاصاييثبثتالصماػترخيشُداسًذهٌبفغالتلبديدسآيٌذُ

ايثبّاذفاًؼىابعػولىاشداحتؼبةرخيشُتىويليثشهجٌبيّشسؿتِاصفؼبليتْبيثيوِ

ًَِسرذاگبًِّبثِّشيهاصسؿتِ ّابيدي اش(ٍ)ػذمتْبتشصيبىيهسؿتِثبػَدسؿات

گيشد.اػوبلاحتيبىدسؿٌبػبييصيبىكَستهي
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ّبيؿاذيذواِخؼابستآهيضهبًٌذصلضلِفبرؼًِجيؼيحَادثثبساثٌِ دسيثيوِؿشوتْب.15

يايؿٌبػابيتَاًٌذاصاييثبثاترخياشًُويلزاًذاسًذٍفؼليآٍسد،تؼْذثبسهيػٌ ييثِ

ّابيثيٌيًيؼتٍاًؼىبعّضيٌِاصاييثبثتدسدٍسُيهبًٌذصلضلِلبثلپيؾحَادحوٌٌذ.

يلجلاصٍلَع،ثبهفبّينًظشيگضاسؿ شيهبليػبصگبسًيؼت.صهبً

 ّاي اتىايی بيوِ حك

،وٌذگزاسسفغًويگشهؼتمينسادسهمبثلثيوِوِهؼبهتتثيوِاتىبييتؼْذاتثيوِآًزباص.16

ِثهٌبلجابتاصؿاَدٍهيًبخبلقگضاسؽكَست يي،هؼبهتتاتىبييثِثٌبثشا گاشاىيوا

يشاًجكهفبّينًظاشيصگشدد.گزاساىهشثَىتْبتشًويخؼبستپشداختٌيثِثيوِاتىبييثب

يهبليتْبتشتٌْبصهبًيهٌبػتاػتوٍِاحاذتزابسيلابدسثبؿاذثشتؼاَيِگضاسؿ ش

لغخبلقيبػذمپشداختٍالضامدي شيثِپشداختهجلغخابلقيكپشداختهجًش اصحؼبة

ٍِسصدٍاييتَاىتووييؿذُثبؿذ.اكشاس ّابيهشثاَىثاِّونٌييدسآهاذّبٍّضيٌا

گشثذٍىتَرِثِؿشاييثيوِاتىبييهتؼْذ،صيشاثيوِؿَدتْبتشًوييىذي ش اتىبييثبثيوِ

ثِهشثَىّبيسآهذّبٍّضيٌِهوٌبا،ػذمتْبتشدگزاساػت.رجشاىخؼبستٍاسدُثِثيوِثِ

ّبياتىبييثِاسائِاًتػبتؿافبفدسخلاَفداهٌاٍِاحشثخـايٍؿبخلاْبيثيوِ

گشهؼتمينثيوِلزاوٌذ.وٌٌذگبىكَستْبيهبليووههيهذيشيتخٌشثِاػتفبدُػولىشد

ِساهبليدٍسُّبيػبيذؿذًُييوِث هجلغحك يواِث حاكٌٍبػابييػٌاَاىدسآهاذؿثا

ييخؼبستدسيبفتيّونٌوٌذ.هييٌِؿٌبػبييّضػٌَاىثِيساگشاىاتىبيِثيوِثٍاگزاسي

ؿَدٍثبػٌَاىدسآهذؿٌبػبييهيگشهؼتمينثِييتَػيثيوِاتىبگشاىيبدسيبفتٌياصثيوِ

يوِاتىبييٍاگزاسيلبثلتْبتشًيؼت.ث يٌِحكّضّضيٌِخؼبستيب

 صيلهخاسج تح

ّبٍلشاسدادّبيًبهِلجبلتحليليبتوذيذثيوِهخبسدتحليلؿبهلهخبسرياػتوِدس.17

ّبيّبيپشداختيثًِوبيٌذگبىٍػبيشّضيٌِالؼولؿَدهخلوبسهضدّبٍحكثيوِتحولهي

ايثبتىيِثشفشايٌاذتٌابثكدسآهاذٍفشٍؽٍكذٍسًظيشتجليغبتٍاسصيبثيخٌش.ػذُ
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ؿاًَذ،ٍلايدسآهاذّبٍالغهيًبهِهؼتمذًذوِچَىاييهخبسدٌّ بمكذٍسثيوِّضيٌِ

ػٌَاىداسايييبثذ،ثٌبثشايي،هخبسدهضثَسثبيذثِثيوِدسًَلدٍسُثيوًِبهِتحمكهي حك

سٍداصهٌابفغآىاػاتفبدًَُسهٌظندسًَلدٍسُهبليوِاًتظبسهايؿٌبػبييؿَدٍثِ

،اصآًزبوِهخبسديبدؿذُفبلذهٌبفغالتلبديآتيًظشوويتِد.اهبثِؿَد،هؼتْلهگشد

ِ ػٌَاىيىيثِ هحانٍلاَعاصٍيظگيْبياػبػيداسايياػت،لزااييهخابسدثبياذثا

حؼبةّضيٌِدٍسُهٌظَسؿَد. ثِ


