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 سيد محمد باقرآبادی  (IACPA) ذخاير در شرکت های بيمه ای



 آئين نامه هاي شوراي عالي بيمه مركزي                            
 

 ايران 28استاندارد حسابداري شماره                             
 

 4استاندارد بين المللي گزارشگري مالي شماره                             
 
 

 17استاندارد بين المللي گزارشگري مالي شماره                             

 سيد محمد باقرآبادی  (IACPA) ذخاير در شرکت های بيمه ای

 :الزامات تاثير گذار بر گزارشگري شركت هاي بيمه اي



 28استانداردحسـابداري شـماره   شركتهاي بيمه از يك  طرف ملزم به رعايت 
گزارشگري طبق اسـتاندارد حسـابداري   و طبق الزام سازمان بورس (ايران 

آئين و از سوي ديگر ملزم به رعايت ) 4بين المللي گزارشگري مالي شماره
 .ميباشندنامـه هاي شوراي عالي بيمه 

 
گزارشگري مالي در شركتهاي بيمه بايد با رعايـت اسـتاندارد حسـابداري    

مزبور در برخي موارد با آيين نامه  هاي  هاي ستانداردتهيه و ارائه گردد اما ا
آيـين نامـه ذخـاير فنـي     ( 58آيـين نامـه شـماره    شوراي عالي بيمه به ويژه 

 .مغايرت دارد) موسسات بيمه

(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 

 :گزارشگري مالي خصوصوضعيت شركت هاي بيمه اي در 



)بيمه مركزي 58آيين نامه (ذخاير فني در شركت هاي بيمه   
 

ايفاي تعهدهاي ذخاير فني عبارت است از ذخيره هاي نگهداري شده براي 

 . به وسيله موسسه  بيمهناشي از صدور بيمه نامه ها 

 چـرا كـه همـواره ممكـن اسـت تعهـدهايي بـراي        قابل تقسيم نمي باشداين ذخيره ها ،

 . شركت هاي بيمه در مقابل ريسك هاي منقضي نشده وجود داشته باشد

 و در صــورتي كــه از محــل ايــن وجــوه ســرمايه گــذاري مــي كننــد شــركت هــاي بيمــه

 .خسارت هايي رخ دهد، منابع الزم از محل اين وجوه تامين مي شود

(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 

ذخيره خسارت معوق قابل سرمايه گذاري نمي باشد



 بيمه مركزي 58انواع ذخاير طبق آيين نامه 
 

 :بيمه هاي غير زندگي

 

 

 

 

 :بيمه هاي زندگي

(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 

 )حق بيمه عايد نشده(ذخيره  حق بيمه 

 ذخيره ريسك هاي منقضي نشده

 ذخيره خسارات معوق

 

 ذخيره رياضي

 ذخيره مشاركت  بيمه گذاران در منافع

 ذخيره برگشت  حق بيمه

 ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي

 ذخيره رياضي

 ذخيره مشاركت  بيمه گذاران در منافع

 ذخاير فني بيمه عمر زماني

 ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي



 ذخاير فني در بيمه هاي زندگي
 : ذخيره رياضي 

سال ويـا   30و 20(عبارت است از ذخيره حق بيمه كه به دليل طوالني بودن بيمه زندگي بيمه هاي زندگي در 
و باال بودن بخش پس انداز اين نوع بيمه مسـتلزم اسـتفاده از فرمـول هـاي رياضـي      ) تا آخر عمر بيمه شده

 .است
 تعهدات بيمه گذارانارزش فعلي و ) اعم از سرمايه و مستمري(تعهدات بيمه گر ارزش فعلي تفاوت بين 

 
 : ذخيره مشاركت بيمه گذاران در منافع

اين ذخيره عبارت است از درصدي از منافع حاصل از معامالت بيمه هاي زندگي و سرمايه گـذاري ذخـاير فنـي    
 . آن كه به موجب شرايط قراردادهاي بيمه هاي زندگي بايد بين بيمه گذاران بيمه هاي زندگي تقسيم شود

 

(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 

.ذخاير فني بيمه هاي عمر زماني براساس مباني تعيين شده براي بيمه هاي غيرزندگي محاسبه و در حساب ها منظور مي شود   



 غيرزنـــدگيذخـــاير فنـــي در بيمـــه هـــاي 
حق بيمه هاي مربوط به فاصله زماني بين ): حق بيمه عايد نشده(ذخيره حق بيمه  

 تاريخ ترازنامه تا انقضاي مدت قراردادهاي بيمه
 

اين ذخيره مربوط به رشته هايي است كه ضريب  :ذخيره ريسك منقضي نشده
 .استدرصد % 85بيش از خسارت آن ها 

 
 :ذخيره خسارات معوق بيمه هاي غيرزندگي عبارت است از: ذخيره خسارت معوق

خسارات اعالم شـده در دسـت رسـيدگي بـه عـالوه بـرآورد مخـارج تسـويه         ) الف
 خسارت پس از كسر سهم بيمه گر اتكايي

خساراتي كه تا قبل از پايان دوره مالي ايجاد شده و هنوز بـه بيمـه گـر اعـالم     ) ب
 نشده به عالوه برآورد مخارج تسويه خسارت پس از كسر سهم بيمه گر اتكايي

 
 
 (IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 



   :رياضي ذخيره
 مستمري پرداخت متعهد گر بيمه كه مسئوليت و حوادث هاي بيمه ( غيرزندگي بيمه هاي در

 از است عبارت شده قطعي كه مستمري هايي پرداخت براي)باشد
 اتكايي بيمه گر سهم كسر از پس بيمه گر تعهدات فعلي ارزش

 
 :مشاركت بيمه گذاران در منافعذخيره 

عبارتسـت از درصـدي از منـافع     بيمـه هـاي غيرزنـدگي   اين ذخيـره در   
حاصل از هر يك از قراردادهاي بيمه كه به موجب شرايط قرارداد بـه  

 بيمه گذاران قابل پرداخت باشد
 
 

 
 
 

(IACPA)  سيد محمد باقرآبادی 

ــاي  ــه هـ ــي در بيمـ ـ ــاير فن  غيرزنـــدگيذخـ
 

 ذخاير در شرکت های بيمه ای



 در برگشتي حق بيمه هاي از برآوردي از عبارتست :حق بيمه برگشت ذخيره
 ذخيره به عنوان كه )...و بيمه سرمايه كاهش يا و بيمه گذاران انصراف به دليل( بعد مالي دوره

 نشده پيش بيني حسابداري هاي استاندارد در ذخيره، اين .مي گردد شناسايي
 :از است عبارت كه است

 

در ) صادره و قبولي(ها   درصد نسبت حق بيمه هاي برگشتي به كل حق بيمه 50
پس از كسر حق بيمه صادره سال مالي جاري  ضربدرسه سال مالي قبل 

 حق بيمه اتكايي واگذاري

 

(IACPA)  سيد محمد باقرآبادی 

ــاي  ــه هـ ــي در بيمـ ـ ــاير فن  غيرزنـــدگيذخـ
 

 ذخاير در شرکت های بيمه ای



 :ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي
بابت تضمين تعهـدات مؤسسـات بيمـه در    بيمه هاي غيرزندگي اين ذخيره در  

اين ذخيـره، در   .منظور مي شود حوادث فاجعه آميزمقابل خسارات ناشي از 
شكل محاسـبه مـي   دين و باستانداردهاي حسابداري پيش بيني نشده است 

 :شود
 .واگذارياز كسر حق بيمه اتكايي پس صادره حق بيمه هاي درصد  3) الف    

ذخاير فني تكميلي و خطرات طبيعي كه از سال قبل منتقل شده  ) ب
 .است

 
سال گذشته مؤسسه سه  درصد ميانگين حق بيمه نگهداري  20ذخيره موضوع اين ماده نبايد از ميزان 

 .تجاوز نمايد
 

 
(IACPA)  سيد محمد باقرآبادی 

 
 غيرزنـــدگيذخـــاير فنـــي در بيمـــه هـــاي 

 

 ذخاير در شرکت های بيمه ای



 
 ساير ذخاير و اندوخته ها در شركت هاي بيمه

 
 )Legal reserve( اندوخته قانوني

 .درصد سرمايه برسد 10درصد از سود تا زماني كه به  5ساالنه 
 

 )Capital reserve( اندوخته سرمايه اي
درصـد از سـرمايه    100درصد از سود تا زماني كـه بـه    10ساالنه 

 برسد
 

درصـد سـرمايه   10بـه  (درصد مذكور از زمانيكه اندوخته قانوني كامل شود 10 :نكته
 .خواهد بوددرصد  15معادل ) برسد

 
(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 



در  58موارداختالف استانداردهاي حسابداري و آئين نامه 
 :خصوص ذخاير

 
 ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي -1
 
 ذخيره برگشت حق بيمه -2
 
حق بيمه عايـد نشـده   ، جهت محاسـبه  ) 17بند (ايران  استاندارد حسابداري -3

) 1/2(و ساالنه ) 1/8(، فصلي )1/12(، ماهانه )1/365(روش تناسب زماني روزانه 
نباشـد را پيشـنهاد نمـوده     )1/8(را به نحوي كه دقت آن كمتر از روش فصـلي  

 . است
 15، البته پـس از كسـر   ، صرفاً روش فصلي را الزام نموده58آئين نامه شماره ليكن 

كه در استاندارد حسـابداري، بـه طـور    درصد حق بيمه به عنوان هزينه تحصيل 
 .مستقيم به آن اشاره اي نشده است

 

(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 



 :IAS37تعريف ذخيره طبق 

 سيد محمد باقرآبادی  (IACPA) ذخاير در شرکت های بيمه ای

 ذخيره

 يك بدهي با زمان تسويه يا مبلغ نا مشخص (توام با عدم اطمينان)

 خروج منافع و مزايا تعهد فعلي ناشي از رويدادي در گذشته 

 تعهد عرفي تعهد قانوني



(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 

 :IAS37معيار هاي شناسايي ذخاير طبق 

 معيارهاي شناخت ذخيره

برآورد اتكاپذير مبلغ 
 تعهد 

خروج محتمل منافع 
 اقتصادي 

ــي    ــدي فعل ــود تعه وج
در نتيجـه  ) قانوني يـا عرفـي  (

 رويدادهاي گذشته

 شرايط تامين مي شود؟ تمامآيا 

 افشاي بدهي احتمالي شناخت ذخيره



(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 

علت عدم قبول اين ذخاير طبق استانداردهاي  
 :حسابداري

 عدم وجود تعهد فعلي ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي

ــل   عــدم امكــان محاســبه قاب
 ذخيره برگشت حق بيمه اتكاء مبلغ



شركتهاي بيمه در رابطه بـا حـوادث طبيعـي فاجعـه آميـز ماننـد       ، 28طبق استاندارد حسابداري شماره 

ندارند، لذا نمـي تواننـد از ايـن بابـت     تعهد فعلي زلزله هاي شديد كه خسارتهاي سنگين به بار مي آورد، 

و انعكـاس هزينـه از ايـن بابـت در     پيش بينـي پـذير نيسـت    حوادثي مانند زلزله . ذخيره شناسايي كنند

 .دوره هاي زماني قبل از وقوع خسارت، با مفاهيم نظري گزارشگري مالي سازگاري ندارد

 

قابل اتكايي قابل برآورد نمي در مورد ذخيره برگشت از حق بيمه نيز به دليل اينكه رقم اين ذخيره به شكل 

 .امكان شناسايي با توجه به مفاهيم نظري فراهم نمي باشد باشد
 

(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 

وضعيت ذخاير فني تكميلي و خطرات طبيعي و 
 :ايران 28برگشت حق بيمه طبق استاندارد 



بخش  مباني نتيجه  BC92الي    BC87در استانداردهاي بين المللي نيز طبق بند هاي 
 : 4گيري استاندارد بين المللي گزارشگري مالي 

 
احتساب و شناسايي ذخاير فني خطرات طبيعي و ذخاير برابر ساز توسط شركت هاي بيمه 

چرا كه تعريف بدهي طبق چهارچوب نظـري گزارشـگري مـالي بـين     . اي ممنوع است
 .المللي را پوشش نمي دهد

 

(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 

 شناسايي ذخيره بابت ادعاهايي كه در دوره مورد گزارش مورد پوشش نيستند ممنوع است
 

خود 5بنياد تدوين استانداردهاي بين المللي در پيش نويس شماره   
در نهايت به توافق براي حذف اين نوع ذخاير از صورت هاي مالي    

.شركت هاي بيمه اي رسيدند  

 :با ذخاير خطرات طبيعي و برابر ساز IFRS4برخورد 



 :راه حل
استفاده از ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي و ذخيـره   -1

برگشت حق بيمه بابـت جبـران كسـري احتمـالي ذخـاير و      
بدهي هاي بيمه اي در شركت هاي بيمه اي بعـد از اجـراي   

 استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي
 
تغيير ماهيت ذخيـره فنـي تكميلـي و خطـرات طبيعـي و       -2

 ذخيره برگشت حق بيمه

(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 



 :راه حل اول 

 اگر اثر ارزش زماني پول با اهميت باشد
 
 

 مخارج مورد انتظار الزم براي تسويه تعهد  ارزش فعلي = مبلغ ذخيره  
 
 
 

 
 

 2017نسخه كتاب آبي  IAS37استاندارد  45بند 

 سيد محمد باقرآبادی  (IACPA) ذخاير در شرکت های بيمه ای

45- Where the effect of the time value of money is material, the 
amount of a provision shall be the present value of the expenditures 
expected to be required to settle the obligation. 

 IAS37اثر 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2017_Blue_Book&fn=IAS37c_2001-04-01_en-3.html&scrollTo=SL145940


 :راه حل اول 
 آزمون كفايت بدهي

 
 

جريان هاي ، از برآوردهاي فعليبيمه گر بايد در پايان هر دوره گزارشگري، با استفاده از 
و در . طبق قراردادهاي بيمه خود كفايت بدهي هاي بيمه خود را ارزيابي كند نقدي آتي

 .صورت وجود كسري تمام كسري را در سود و زيان دوره خود شناسايي نمايد

 2017نسخه كتاب آبي IFRS4استاندارد 15بند 

 سيد محمد باقرآبادی  (IACPA) ذخاير در شرکت های بيمه ای

15- An insurer shall assess at the end of each reporting period 
whether its recognized insurance liabilities are adequate, using 
current estimates of future cash flows under its insurance contracts. If 
that assessment shows that the carrying amount of its insurance 
liabilities is inadequate in the light of the estimated future cash flows, 
the entire deficiency shall be recognised in profit or loss. 

 IFRS4اثر 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2017_Blue_Book&fn=IFRS04o_2004-03-01_en-4.html&scrollTo=SL133369
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2017_Blue_Book&fn=IFRS04o_2004-03-01_en-4.html&scrollTo=SL133360
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2017_Blue_Book&fn=IFRS04o_2004-03-01_en-4.html&scrollTo=SL133357


 :راه حل اول 
 

 :اين استاندارد 32طبق الزامات بند  IFRS 17با اجرايي شدن 
مرتبط با جريانات نقدي ريسك هاي مالي و غير مالي و ارزش زماني پول مي بايد اثر 

 .نيز در محاسبه ارزش قابل گزارش در نظر گرفته شود
 
 
 
 
 

 
 

 سيد محمد باقرآبادی  (IACPA) ذخاير در شرکت های بيمه ای

 :نرخ تنزيل مورد استفاده براي برآورد جريانهاي نقدي بايد داراي شرايط زير باشد IFRS 17 36طبق بند 
 

 منعكس كننده ارزش زماني پول، ويژگي هاي جريان هاي نقدي و ويژگي هاي نقدينگي : الف
 . قراردادهاي بيمه باشد

 با قيمت هاي كنوني بازار مربوط به  ابزارهاي مالي كه ويژگي هاي آنها با مفاد قراردادهاي بيمه: ب
 . همخواني دارند، مطابقت داشته باشد 

تاثير عوامل تاثيرگذار بر قيمت هاي قابل مشاهده بازار كه بر جريان هاي نقدي آينده قراردادهاي : ج  
 بيمه تاثير نمي گذارند را ناديده بگيرند

 IFRS 17اثر 



:مشكل اجراي راه حل اول  

علي رغم پوشش كسري مورد بحث بازهم حساب ذخاير فنـي تكميلـي و خطـرات طبيعـي و      -1
 .برگشت حق بيمه داراي مانده باشند

 
نسخه كتاب آبـي  ( 4استاندارد بين المللي گزارشگري مالي شماره  25بند » الف«طبق بخش  -2

2017:( 
 22علي رغم عدم افزايش ويژگي كيفي مربوط بودن كه در بند (بيمه گر ممكن است اين رويه را 

 :ادامه دهد) همين استاندارد تاكيد شده است
 اندازه گيري بدهي بيمه اي بر مبناي تنزيل نشده

 
 
 
 

در صورت انتخاب اين رويه توسط بيمه گر با كسري ذخيره ناشي از عدم تنزيل مواجه نخـواهيم  
 ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی  (IACPA) .بود

An insuer may continue the following practices, (but the introduction of any of them 
does not satisfy paragraph 22):  
(a measuring insurance liabilities on an undiscounted 

basis. 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2017_Blue_Book&fn=IFRS04o_2004-03-01_en-4.html&scrollTo=SL133369
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2017_Blue_Book&fn=IFRS04o_2004-03-01_en-3.html&scrollTo=SL35376
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2017_Blue_Book&fn=IFRS04o_2004-03-01_en-4.html&scrollTo=SL133360


:حل ريشه اي مشكل –راه حل دوم   

 اندوخته فني تكميلـي و خطرهـاي طبيعـي   به جاي ذخيره فني، مي شود پيشنهاد 
در نظـر گرفتـه   معافيت مالياتي  )با رايزني بيمه مركزي و اداره امور مالياتي( محاسبه و براي آن

 .طبقه بندي گرددحقوق صاحبان سهام شود و در بخش 
 
 
 
  

(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 

ازمحل سود قابل تخصيص اندوخته اين   
تامين   شود ) همانند اندوخته هاي احتياطي(  

دليل عدم پذيرش اندوخته به جاي ذخيره توسط شوراي عالي بيمه، اصلي ترين به نظر ميرسد   
پس در صورتي كه احتساب اندوخته غير قابل تقسيم به جاي ذخيره، . موضوع ماليات باشد  

 با معافيت مالياتي همراه باشد، به نظر ميرسد مورد قبول شوراي عالي بيمه قرار گيرد، 
شركتهاي بيمه به همراه نخواهد داشت چرا كه هيچ گونه آثار مالياتي براي  

اندوخته غير قابل تقسيم و انتقالاين   
.سرمايه باشدبه     



:حل شكلي مشكل –راه حل دوم   

با توجه به الزام گزارشگري طبق اسـتانداردهاي بـين المللـي گزارشـگري در     
و عدم شمول صورت هاي مالي تلفيقي در بحث تشـخيص  (سطح صورت هاي مالي تلفيقي 

در هنگام تهيه صورت هاي مالي تلفيقي طي ثبـت هـاي كـاربرگي    ، )ماليـات 
 .  اين ذخاير به سرفصل اندوخته ها منتقل گردد

 
 
  

(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 



بررسي مباني نتيجه گيري استاندارد بين المللي 
بخـش مبـاني نتيجـه گيـري اسـتاندارد بـين المللـي         BC93طبق بند  :

 : 4گزارشگري مالي 
اســتاندارد بــين المللــي  5هيئــت تــدوين اســتانداردهاي حســابداري در پــيش نــويس شــماره 

تصميم به عدم شناسايي اين ذخاير در صورت هاي مالي شـركت   4گزارشگري مالي شماره 
 :ولي عنوان داشت. هاي بيمه اي گرفت

وليكن منعي براي جداسـازي  اگرچه امكان شناسايي اين اقالم به عنوان بدهي وجود ندارد  
در اينصورت تغييرات ايـن  . اين اقالم به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سهام نيست

در صـورت تغييـرات در     IAS 1مبالغ در صورت سود و زيان منظور نشده و طبق الزامات 
 .حقوق صاحبان سهام منظور مي گردد

 

(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 

BC93: Accordingly, the Board retained the proposal in ED 5 to eliminate these 
provisions. However, although the IFRS prohibits their recognition as a liability, it 
does not prohibit the segregation of a component of equity. Changes in a 
component of equity are not recognized in profit or loss. IAS 1 requires a 
statement of changes in equity.  

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/ViewContent?collection=2017_Blue_Book&fn=IAS1o_2007-09-01_en-1.html&scrollTo=F3957404


جهت درك بيشتر اهميت ذخاير فني تكميلي و ذخاير برگشت 
حق بيمه در سـطح صـورتهاي مـالي، اطالعـات تعـدادي از      
شركت بيمه اي بورسـي، و همچنـين گـزارش صـادر شـده      

) 1392-1388( سـال متـوالي    5توسط حسابرسـان بـراي   
 .جمع آوري شده است

 

(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 



(IACPA)  سيد محمد باقرآبادی 

ارقام به ميليارد                                                                                                    بيمه الف  

 ذخاير در شرکت های بيمه ای

 



(IACPA)  سيد محمد باقرآبادی 

ارقام به ميليارد                                                                                            بيمه ب         

 ذخاير در شرکت های بيمه ای

 



(IACPA)  سيد محمد باقرآبادی 

ارقام به ميليارد                                                                                            بيمه ج         

 ذخاير در شرکت های بيمه ای

 



با تشکر از توجه 
 شما

(IACPA)  ذخاير در شرکت های بيمه ای سيد محمد باقرآبادی 
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