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 مقدمه

با توجه  استخراج آمار و اطالعات مطمئن و دقیق یکی از مهمترین عوامل در ارزیابی هر طرح یا صندوق بازنشستگی است.

بررسی های دیگر است از این رو گروه  به اینکه آمار و اطالعات مورد نیاز برای بررسی های آکچوئری تا حدی متفاوت از 

تکمیل توسط  ت مورد نیاز را در اختیار  واحد آمار و اطالعات صندوق قرار داده تا پس ازفایل مشخصات آمار و اطالعا ،ارزیابی

 در تهیه گزارش آکچوئری مورد استفاده قرار گیرد.  مجدد توسط گروه آکچوئری بررسیواحد مذکور و 

ش مستمری بگیران و به تفکیک بخ گرفته بر روی آمار و اطالعات صندوق حمایت وکال صورتبررسی های  نتیجه علیهذا،

 ورده شده است. آ 4تا  1و نمودارهای  17تا  1جداول  قالب درشاغلین 

 مستمری بگیران  -1

یکی از مولفه های موثر بر هزینه های صندوق های تأمین اجتماعی در بخش تعهدات بلند مدت، پرداخت مستمری به افراد 

ا عنایت به رشد فزاینده تعداد مستمری بگیران جدید در هر سال، موضوع و باین حائز شرایط می باشد. با توجه به اهمیت 

در ادامه به بررسی این ساختار برای اطالعات  شناخت ساختار جمعیتی و مالی بازنشستگان از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد.

  به تفکیک بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان پرداخته می شود.  1393پایان سال 

 بازنشستگان  -1-1

آمار و اطالعات اغلب صندوق ها نشان از آن دارد که هزینه های مربوط به پرداخت های بازنشستگی بیشترین سهم 
   از کل هزینه های بلند مدت را به خود اختصاص داده است.

جدول  نشان دهنده وضعیت کلی بازنشستگان صندوق وکال می باشد. طبق اطالعات مندرج در( 1) جدول شماره
درصد از بازنشستگان  85نفر مرد می باشند. بعبارت دیگر  557نفر زن و  96نفر بازنشسته صندوق یاد شده  653مذکور از تعداد 

سال و در گروه زنان بطور  68این صندوق را مردان تشکیل می دهد. سن برقراری بازنشستگی به طور متوسط در گروه مردان 
میلیون  23میلیون ریال و به مردان  22متوسط مستمری ماهانه پرداختی به زنان حدود  همچنین سال می باشد. 64متوسط 

 ریال می باشد که اختالف چندانی با هم ندارند. 

 : توزیع فراوانی بازنشستگان به تفکیک جنسیت بر حسب متوسط سن، سابقه و میزان مستمری1جدول شماره 

 متوسط مستمری ه زندگیمتوسط امید ب متوسط سابقه متوسط سن تعداد  

 21,615,959 12.7 22.5 64.3 96 زن

 23,214,887 9.8 26.2 68.9 557 مرد

 22,979,823 10.2 25.7 68.3 653 مجموع
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 ازکارافتادگان -1-2

 جمع کل ازکارافتادگان ،وضعیت ازکارافتادگان صندوق وکال را نشان می دهد. طبق اطالعات مندرج در جدول( 2) جدول شماره

سال و متوسط سن مردان  42نفر مرد هستند. متوسط سن زنان ازکار افتاده  12نفر آنها زن و  5نفر می باشد که  17صندوق 

سال سابقه بیمه پردازی  10سال و مردان از کار افتاده  11سال می باشد. در این صندوق زنان ازکارافتاده به طور متوسط   53

سال می باشد.دریافتی ماهانه زنان  47و  40ستمری به ترتیب برای زنان و مردان برابر دارند. همچنین متوسط سن برقراری م

 میلیون ریال می باشد. 6و مردان در این گروه از مستمری بگیران، بطور میانگین حدود 

 

 : توزیع فراوانی ازکارافتادگان به تفکیک جنسیت بر حسب متوسط سن، سابقه و مستمری2جدول شماره 

 برقراری مستمری سنمتوسط 

 

متوسط مستمری دریافتی 

 )ماهانه(

متوسط سنوات بیمه 

 پردازی

متوسط 

 سن

 جنسیت تعداد

 زن 5 42 11 6108036 40

 مرد 12 53 10 6309017 47

 جمع 17 - -  

 

 بازماندگان-1-3

نفر  482دول مذکور از اطالعات مندرج در ج ( وضعیت کلی بازماندگان صندوق وکال را نشان می دهد. طبق3جدول شماره )

نفر پدر متوفی  4نفر مادر و  6نفر فرزند پسر،  69نفر فرزند دختر،  108نفر همسر متوفی،  295جمع کل بازماندگان صندوق، 

قابل مشاهده است. بیشترین  زیرمی باشند. سایر اطالعات نظیر متوسط سن و متوسط مبلغ مستمری دریافتی ماهانه در جدول 

 مربوط به بازمانده همسر می باشد و کمترین آن متعلق به فرزندان پسر بوده است.میزان دریافتی 

 

 : توزیع فراوانی بازماندگان به تفکیک نسبت با متوفی3جدول شماره 

  
 

 متوسط سن متوسط مبلغ مستمری تعداد

 78  3,095,436              4 پدر

 15.3  2,144,687              69 فرزند پسر

 29.0  2,872,915              108 دختر فرزند

 74.8  4,633,241              6 مادر

 62.8  5,450,484              295 همسر

 48.7  4,369,984                482 مجموع
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د که نمتوفی می باشبازنشسته  324بازمانده واجد شرایط دریافت مستمری مربوط به  482،  4بر اساس جدول شماره 

 نها تقیسم می شود.آبین بازماندگان  درصد آن 100و میلیون ریال می باشد  5/6ها حدود متوسط مستمری آن

 : توزیع فراوانی بازماندگان به تفکیک متوفی4جدول شماره 

 متوسط سن بازماندگان متوسط مستمری تعداد

324 6,501,025 55.8 

 

 اتمام بیمه پردازی و تعلیق بازنشستگی -1-4

اخت کرده اما هنوز درخواست دپرمورد نیاز برای برقراری مستمری بازنشستگی را حق بیمه بر اساس آمار تعداد افرادی که 

 سال و آخرین مزد 34نفر زن و بقیه مرد هستند. میانگین سابقه پرداخت حق بیمه  11که  می باشد نفر 162نداده اند بالغ بر 

است که سال  65همچنین میانگین سن پایان دوره بیمه پردازی حدود  .میلیون ریال می باشد 27حدود  مبنای بیمه پردازی

 سن داشته اند.سال  66 حدود ،سال افزایش 3و مردان با  63زنان حدود 

 

 افتاده تعویقبه  بازنشستگی: توزیع فراوانی 5ه جدول شمار

 میانگین حقوق میانگین سن پایان میانگین سابقه تعداد جنسیت

 27,278,970 63 34 11 زن

 27,028,362 66 34 151 مرد

 27,045,378 65 34 162 مجموع

 

 

 بیمه پردازان -2

ایجاد نمی  بازنشستگیتا زمان بازنشستگی هیچ تعهد بلند مدتی برای صندوق های  شاغلین امروزممکن است تصور شود که 

ازکارافتادگی و بازماندگی)ناشی از فوت( برای شروع می شود. اما تعهدات آنها تعهدات صرفا از زمان بازنشستگی این و  کنند

جود دارد و می بایست در گزارش آکچوئری محاسبه شود. به همین دلیل شناخت هر بیمه شده ای در هر مقطع از اشتغال و

 مهم و ضروری می باشد.  بیمه پردازانتوزیع سن، سابقه و دستمزد 
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 5537کارآموزان با تعداد درصدی( و  80 سهم نفر) 23157 تعداد وکال با مشاهده می شود (6) همانگونه که در جدول شماره

نفر سهمی تقریبا دوبرابری نسبت به  18282. همچنین مردان با تعداد مردان در صندوق عضویت دارند. نفر به تفکیک زنان و

    زنان دارند. 

 به تفکیک جنسیت برحسب نوع عضویت بیمه پردازان: توزیع فراوانی 6جدول شماره

 متوسط امید به زندگی متوسط سن متوسط سابقه متوسط ماخذ حق بیمه تعداد شرح

 41.4 31.2 2.3 7,468,673 5537 کارآموز

 42.7 29.9 2.3 7,475,045 2236 زن

 40.5 32.1 2.3 7,464,356 3301 مرد

 35.1 37.9 9.4 13,161,715 23157 وکیل

 38.0 34.8 7.9 12,134,721 8176 زن

 33.5 39.6 10.2 13,722,205 14981 مرد

 36.3 36.6 8.0 12,063,145 28694 مجموع

 

اطالعات مندرج  . طبقداده می شودصندوق وکال به تفکیک جنسیت نشان  بیمه پردازانع سن، دستمزد و سابقه توزیهمچنین 

سال است. به عبارت دیگر متوسط سن مردان  7/33و  2/38مرد و زن به ترتیب  بیمه پردازاندر این جدول متوسط سن 

سال از زنان بیشتر است  2دان فقط توسط سابقه مرسال از متوسط سن زنان شاغل بیشتر است. این درحالی است م 5/4تقریبا 

  و زنان به طور متوسط دو سال زودتر به عضویت صندوق درآمده اند.

بر حسب جنسیت نشان  سال( 100سال تا  23 )از توزیع تعداد اعضاء شاغل را به تفکیک سن های منفرد (7) جدول شماره

 34دود سال عضو این صندوق نمی باشد و ح 23مشاهده می شود هیچ فرد شاغل زیر  فوق می دهد. همانگونه که در جدول

 سال هستند. 80دارای سن بیش از  بیمه پرداز نفر
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 : توزیع سنی اعضاء شاغل صندوق7جدول شماره 

 جمع مرد زن سن جمع مرد زن سن جمع مرد زن سن

23 1 2 3 47 51 443 494 71   14 14 

24 76 28 104 48 54 339 393 72   3 3 

25 197 135 332 49 37 248 285 73   10 10 

26 373 259 632 50 37 224 261 74   8 8 

27 534 455 989 51 16 186 202 75   3 3 

28 636 717 1353 52 28 201 229 76 1 6 7 

29 774 1100 1874 53 16 144 160 77 1 4 5 

30 898 1112 2010 54 27 104 131 78 1 5 6 

31 963 993 1956 55 23 104 127 79   1 1 

32 871 799 1670 56 41 116 157 80 1 3 4 

33 788 873 1661 57 35 99 134 81   7 7 

34 725 995 1720 58 31 103 134 82   1 1 

35 660 995 1655 59 26 100 126 83   1 1 

36 534 913 1447 60 16 72 88 84   1 1 

37 428 844 1272 61 17 55 72 85 1 1 2 

38 345 728 1073 62 13 55 68 87   2 2 

39 252 654 906 63 9 67 76 88   2 2 

40 205 654 859 64 9 56 65 90   6 6 

41 164 575 739 65 6 55 61 93   1 1 

42 136 539 675 66 4 39 43 94   1 1 

43 93 526 619 67 6 33 39 95   1 1 

44 112 537 649 68 1 39 40 100   1 1 

45 78 438 516 69 2 22 24 
 28694 18282 10412 مجموع

46 59 411 470 70   14 14 
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(: توزیع سن کل شاغلین صندوق1نمودار شماره )  

 

نمودار فوق نشان می دهد که توزیع سن شاغلین صندوق وکال، چوله به راست است و بیشترین تراکم سنی مربوط به گروه 

سال سن می باشد. به عبارتی صندوق دارای جمعیت  50االی بوده و کمترین تراکم مربوط به گروههای ب 35تا  29سنی 

 جوان و فعال بوده و دارای فرصت پنجره جمعیتی می باشد، که شایسته است به نحو مطلوبی از این فرصت استفاده شود.
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(:  مقایسه هرم سنی شاغلین زن صندوق با کل شاغلین2نمودار شماره )  

 

تا  29سنی زنان از کل شاغلین دارد. بعبارت دیگر بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  نمودار فوق حکایت از پیروی توزیع
 سال است. 50سال و کمترین مربوط به گروه سنی باالی  35
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(:  مقایسه توزیع سنی شاغلین مرد صندوق با کل شاغلین3نمودار شماره )  

 

نی مردان نیز مانند توزیع سنی کل شاغلین چوله به راست است. در همانگونه که در نمودار فوق مالحظه می شود توزیع س
سال  50سال و کمترین مربوط به گروههای سنی باالی  35تا  29این نمودار نیز باالترین فراوانی مربوط به گروههای سنی 

 است.
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(:   مقایسه توزیع سنی شاغلین مرد و شاغلین زن صندوق4نمودار شماره )  

 
  

ق نشان می دهد هرم سنی زنان و مردان شاغل در صندوق از روند واحدی برخوردار است. هردو نمودار چوله به نمودار فو
راست دارند و بیشترین و کمترین فراوانی آنها در گروههای سنی مشابه است.  بطور کلی همانگونه که گفته شد، صندوق 

سرمایه گذاری دارد که استفاده از این فرصت تأثیر به سزایی  وکال با عنایت به برخورداری از جمعیت جوان،  فرصت مطلوب
 در پایداری صندوق خواهد داشت.
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نوع عضویت نشان می دهد. بر اساس اطالعات این جدول  به تفکیکوضعیت جمعیت شاغلین صندوق را  (8) شماره جدول

سال سابقه  2ت. کارآموزان بطور متوسط سال اس 31و متوسط سن کارآموزان وکالت  سال می باشد 38متوسط سن وکال 

 13به ترتیب و کارآموزان وکال   ماخذ کسرحق بیمه، سال است. 9پرداخت حق بیمه دارند و متوسط سابقه بیمه پردازی وکال 

 .میلیون ریال است 5/7میلیون و 

 ابقه و دستمزد: توزیع فراوانی شاغلین به تفکیک نوع عضویت بر حسب سن، س8 شماره جدول

 متوسط سن تعداد نوع عضویت
متوسط 

 سابقه

متوسط ماخذ کسر حق 

 بیمه

 7,468,673 2.3 31.2 5537 کارآموز

 13,161,715 9.4 37.9 23157 وکیل

 12,063,145 8.0 36.6 28694 مجموع

 

ی دهد. همانگونه که مالحظه صندوق وکال را به تفکیک وضعیت تأهل نشان م بیمه پردازانفراوانی توزیع  (9) شماره جدول
و  34نفر متأهل می باشد. متوسط سن مجردان  16630نفر وکیل و کارآموز مجرد و  12064می شود صندوق وکال دارای 

سال می باشد. همچنین  9سال و متاهلین  6سال است. بر همین اساس متوسط سابقه بیمه پردازی مجردها  38متاهلین 
 میلیون ریال می باشد.  12میلیون ریال و متاهلین  7/10توسط میزان دستمزد مجردان بطور م

 

 : توزیع فراوانی شاغلین صندوق به تفکیک وضعیت تاهل بر حسب متوسط سن، سابقه و دستمزد9شماره  جدول

 متوسط ماخذ کسر حق بیمه متوسط سابقه متوسط سن تعداد نوع عضویت

 10,703,226 6.2 34.4 12064 مجرد

 13,049,679 9.3 38.2 16630 متاهل

 12,063,145 8.0 36.6 28694 مجموع

 

 

 نسبت پشتیبانی -3

و مبین آن است که به ازای هر مستمری  این شاخص از تقسیم تعداد بیمه شدگان به تعداد مستمری بگیران بدست می آید 

طور طبیعی این نسبت در ت. بهای اسهای بیمهاین شاخص نشان دهنده پایداری صندوق بگیر چند بیمه شده وجود دارد.

کند. نسبت پشتیبانی گذرد کاهش پیدا میصندوقهای بازنشستگی در ابتدای فعالیت باالست و هرچه از سالهای تأسیس می
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)به لحاظ نرخ کسور و میزان  توانند تعهدات جاری را پوشش بدهندهای جاری میبیانگر آن است که تا چه اندازه حق بیمه

 ی(.مستمری پرداخت

و مجموع بیمه پردازان  977مستمری بگیر فوت شده، مجموع مستمری بگیران  324نفر مستمری بگیر و  653با توجه به 

این  خوبمی باشد که نوید دهنده وضعیت  29 بیش از ، 1393پایان سال صندوق وکال در مقدار این شاخص در نفر، 28694

 . استدر حال حاضر صندوق 

 1393سال  شتیبانیسبت پن: 10جدول شماره 

 تعداد بیمه پردازان تعداد مستمری بگیران
نسبت 

 پشتیبانی

977 28694 29 

 

 

 ) (Replacement Ratioنرخ جایگزینی  -4

یکی از شاخص های تعیین کننده میزان سخاوتمندی نظام های مستمری شاخص نرخ جایگزینی می باشد. این نرخ از تقسیم 

بر  1393ن دستمزد مشمول کسر حق بیمه افراد محاسبه می گردد. نرخ جایگزینی در سال اولین مستمری دریافتی به آخری

که در این  می گردداساس آخرین دستمزد افراد قبل از درخواست مزایا به اولین مستمری پرداختی در سال مورد نظر محاسبه 

درصد می باشد  80نسبت معموال کمتر از این  .درصد است و نشان می دهد سخاوت صندقو بسیار باال است 90صندوق حدود 

و هر چه این نسبت باالتر باشد صندوق باید یا نرخ باالنر حق بیمه تعیین کند یا منابع دیگری نظیر سود ناشی از سرمایه 

 گذاریها را افزایش دهد.

 

 1393سال نرخ جایگزینی : 11جدول شماره 

 میانگین آخرین دستمزد میانگین اولین مستمری
نرخ 

 یگزینیجا

22,979,823  25,422,544  90% 

 

 

 

 



13 

 

 وضعیت دارایی های صندوق  -5

مورد بررسی قرار گرفته است    1393وضعیت دارایی های صندوق براساس آخرین صورتهای مالی صندوق در اسفند              

ر مقایسننه با سننال  میلیون ریال می باشنند  که این ارزش د 3،964،650برابر  1393و ارزش ویژه صننندوق در پایان سننال 

 (11درصد برخوردار بوده است. )جدول شماره  5/39، از رشدی معادل 1392

 هزینه های اداره صندوق  -6

یکی از مواردی که می بایسننت در محاسننبات اکچوئریال صننندوقها مورد توجه قرار گیرد، هزینه های اداره صننندوق        

صننورت تغییرات خالص داراییها انعکاس یابد. از این رو برای ارزیابی  باشنند که مسننتقیماب و به عنوان مبلغی کاهنده در می

دقیق از تعهدات آتی صندوق که می بایست از محل منابع آتی انجام شود مناسب است که هزینه های اداره طرح نیز مورد  

 توجه قرار گیرد.  

ل بوده اسننت. همین رقم برای سننال  میلیون ریا 057،17این هزینه ها رقمی بالغ  1393براسنناس صننورت مالی سننال     

 درصد داشته است.   38میلیون ریال می باشد که در سال یاد شده رشدی معادل  364،12، معادل 1392

 : ارزش ویژه و هزینه های صندوق12جدول شماره 

ارزش ویژه  سال

 صندوق

درصد 

 افزایش)کاهش(

هزینه های اداره 

 صندوق

درصد 

 افزایش)کاهش(

1390 1،349،712 - 6329 - 

1391 1،884،232 40 8،262 30 

1392 2،841،016 51 12،364 50 

1393 3،964،650 39 17،057 38 

 

 

 نسبت ذخایر صندوق به تعهدات جاری -7

کند که با فرض آنکه سیستم عمالب از درآمدهای جاری )کسور جاری( محروم شود تا چند ماه یا چند سال این نسبت بیان می

ذخایر موجود به تعهدات جاری خود عمل کند. برای به دست آوردن این نسبت ابتدا ارزش ویژه طرح که در  تواند براساسمی

های جاری )نه تعهد آکچوئری( است از صورت مالی استخراج شده های صندوق منهای بدهیکننده داراییحقیقت منعکس

بابت فعلی صندوق  مصارفچنانچه این مبلغ به میلیون ریال بوده است.  3964650معادل 1393که در پایان سال  است

میلیون ریال می باشد تقسیم شود نشان میدهد که در صورت  149083که در پایان همان سال معادل مستمری بگیران 
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 27محرومیت صندوق از درآمدهای جاری ناشی از حق بیمه از سال مورد بحث به بعد، کل ذخائر موجود صندوق حداکثر تا 

و ارزش با فرض ثابت بودن میزان تعهدات این امر جوابگوی تعهدات جاری صندوق می باشد. شایان ذکر است  آینده سال

 معنی دار میباشد.منصفانه دارائیها، 

 سال اخیر 4: نسبت ذخائر به مصارف صندوق در 13جدول شماره 

ارزش ویژه  سال

 صندوق

  مصارف

 )مستمری بگیران(

 نسبت

1390 1،349،712 22،173 61 

1391 1،884،232 28،773 65 

1392 2،841،016 50،257 56 

1393 3،964،650 149،083 27 

 

  آکچوئریالمفروضات  -8

ضای آن پرداخت می        ستگی به اع ش صندوق بازن سط یک  شرایطی و    مزایایی که تو ست که درآینده تحت  گردد، مزایایی ا

بینی آینده به طور دقیق و قطعی شننود. از آنجا که پیش رخداد برخی پیشننامدها به اعضننای واجد شننرایط آن پرداخت می

امری غیر ممکن اسننت داشننتن نگرشننی منطقی نسننبت به مزایای تعلق گرفته به اعضننا در آینده جهت انجام محاسننبات  

ضات مختلفی در حوزه    صندوق، نیازمند در نظرگرفتن مفرو شد تا بتوان    آکچوئری وارزیابی  صادی واجتماعی می با های اقت

 .بندی کردت آن فروض، آینده را به شکلی منطقی تر و دقیق تر برآورد و مدلتح

ساختار و ترکیب جمعیتی )نرخ            شامل  ستفاد قرار می گیرد، در حوزه اجتماعی  سی که در این طرحها مورد ا سا مفروضات ا

ل، نرخ رشد دستمزدها )شاغلین     مرگ و میر، نرخ بازنشستگی، نرخ ازکارافتادگی، نرخ طالق و ...( و در حوزه اقتصادی شام    

ومستمری بگیران(، نرخ تورم، مقدار مورد انتظار برگشت سرمایه گذاری و ذخیره طرح )که باید برای دوره طوالنی تری در   

سبه دقیق ارزیابی           صادی و اجتماعی در محا ضات اقت شند. از این رو با توجه به اهمیت مفرو شوند( و ... می با نظر گرفته 

سپس تعیین میزان و مقدار هر یک از نرخهای فوق )نرخ      های بازطرح شستگی، در ادامه به بررسی مفروضات و  هایی که  ن

 در محاسبات مورد استفاده قرار گرفته اند( برای ارزیابی پرداخته می شود.   

 مفروضات اقتصادی -8-1

 باشد:یر میاهم مفروضات اقتصادی مورد استفاده جهت انجام محاسبات آکچوئری شامل موارد ز
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  نرخ تنزیل 

 )نرخ افزایش دستمزد شاغلین )بیمه شدگان 

 نرخ افزایش حقوق و مزایای مستمری بگیران 

  

 پردازاننرخ افزایش حقوق بیمه -8-1-1

 2طبق ماده حقوق وکال نمی باشد بلکه  ،ماخذ محاسبه حق بیمه بازنشستگی،در این صندوق بر خالف سایر صندوق های 

درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت وکالی  ،مه هیات وزیرانفصل اول تصویب نا

( برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین 1.2( برابر و برای وکالی پایه یک )1پایه دو و سه و کارگشایان )

( مبلغ پایه %10) که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد منظور خواهد شدقانون مدیریت خدمات کشوری در هر سال 

با توجه به موارد فوق و محاسبه رشد ماخذ محاسبه حق بیمه  به عنوان اضافه سالیانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می شود.

برای وکال و کارآموزان  ، متوسط نرخ رشد ماخذ محاسبه حق بیمه94تا  91برای وکالی پایه یک و کارآموزان در سال های 

   حاصل شد. 0.30طبق جدول زیر برابر 

  94تا سال  : نرخ رشد مأخذ محاسبه حق بیمه14جدول شماره 

 سال
اسبه حق حرشد ماخذ منرخ 

 1بیه وکالی پایه 

سبه حق بیه ارشد ماخذ محنرخ 
 وکالی کارآموز

1391 - - 

1392 0.31 0.31 

1393 0.28 0.28 

1394 0.31 0.31 

ماخذ محاسبه حق میانگین رشد 
 بیمه 

0.30 0.30 

 

با توجه به اینکه همه ساله رشد دستمزدهای اعالم شده از سوی دولت بصورت تناسبی از تورم در نظر گرفته شده و هدف 

گذازی دولت برای کاهش ترخ تورم منجر به توقف رشد شتابان تورم شده است ئدر نتیجه احتمال می رود که نرخ افزایش 

مزد و حقوق از روند نزولی تبعیت کند که در این گزارش نرخ افزایش تورم بصورت تزولی ومطابق جدول زیر در نظر گرفته 

  می شود.
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 1450: نرخ رشد مأخذ محاسبه حق بیمه تا 15جدول شماره 

 نرخ رشد دستمزد سال

 91-94 24.13% 

 95-99 15% 

 1400-1409 12% 

1410-1419 9% 

1420-1429 7% 

1430-1439 5% 

1440-1450 5% 
 

 نرخ تنزیل -8-1-2

باشنند، که وجود انحراف یک گیرد نرخ تنزیل میاز مهمترین نرخ هایی که در محاسننبات آکچوئری مورد اسننتفاده قرار می

ساس انتخا       شت. بر این ا شستگی بر جای خواهد گذا ب  درصدی در این نرخ، انحراف ریالی قابل توجهی را در تعهدات بازن

سبه نرخ تنزیل از اهمیت ویژه    سب برای محا سبه نرخ       معیارهای منا ستفاده برای محا شد. روش مورد ا ای برخوردار می با

های  خود بستگی دارد. صندوق ممکن است دارایی خود را در شرکت هایهای استفاده آن صندوق از داراییتنزیل، به شیوه

سرمایه        سپرده بانکی، امالک و..  ساب  سی، ح ستند.    بور شیوه ها دارای بازده متفاوتی ه گذاری نماید که هر کدام از این 

شماره     ستاندارد  ستگی روش       27درا ش ستفاده برای ارزیابی تعهدات آتی بازن شد که در این    (PUC)روش مورد ا می با

سکی و هردو(     سک، ری سرمایه گذاری و بازده داراییهای بلند مدت )بدون ری ، برای  "رخ تنزیلبه عنوان ن"روش نرخ بازده 

ستاندارد شماره      محاسبه ارزش فعلی تعهدات بکار گرفته می  )مزایای بازنشستگی کارکنان در    33شود که این موضوع در ا

 واحدهای تجاری( مورد نقد قرار گرفته است.

شماره    ستاندارد  ستفاده از نرخ بازده بلند مدت دارایی    "33"در ا ست که هر چند ا شده ا ی تنزیل تعهدات های طرح برابیان 

کند، چون که نرخ تنزیل منعکس کننده ارزش  رسنند، اما اسننتفاده ازاین نرخ مشننکالتی را نیز ایجاد میمناسننب به نظر می

ست که بهترین معیار برای دستیابی         سایر ریسک ها قرار گیرد، از این رو اعتقاد بر آن ا ست ونباید تحت تأثیر  زمانی پول ا

شد. اما در مواردی که بازار عمیقی برای خرید و فروش اینگونه     به این هدف، نرخ بازده ب ازار اوراق مشارکت شرکتی می با

تواند جایگزین بهتری باشنند. با توجه به این  اوراق )همانند کشننور ایران( وجودندارد، نرخ بازده اوراق مشننارکت دولتی می 
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شرای      ستانداردهای حسابداری، پس از بررسی  شارکت    رهنمود، کمیته تدوین ا ستفاده از نرخ بازده بازار اوراق م ط محیطی، ا

 دولتی را برای این منظور مناسب تشخیص داده است.

 17با توجه به مبانی نظری و تئوریک محاسبه نرخ تنزیل و موارد مطرح شده در استاندارهای حسابداری و با توجه به ماده 

ه در آن صندوق را مکلف نموده است که وجوه صندوق را) مجموعه قوانین و مقررات صندوق حمایت وکالی دادگستری ک

دریافتی ها پس از کسر پرداختی ها( از طریق تودیع سپرده نزد بانک های ایرانی یا خرید اوراق مشارکت نگهداری و بهره 

رخ تورم و فشار بانک اما با توجه به روند نزولی ن برابر اوراق مشارکت دولتی در نظر گرفت.را نرخ تنزیل می توان برداری کند 

مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و در نتیجه کاهش نرخ سود اوراق قرضه دولتی، در این گزارش نرخ تنزیل 

 درصد نرخ تورم درنظر گرفته می شود. 90معادل 

 1450: نرخ تنزیل تا 16جدول شماره 

 نرخ رشد دستمزد سال

 91-94 22% 

 95-99 14% 

 1400-1409 11% 

1410-1419 8% 

1420-1429 6% 

1430-1439 5% 

1440-1450 5% 

 

 

 نرخ افزایش مستمری -8-1-3

و اصالحیه آن( هر سال میزان مستمری ها می بایست با توجه به تغییرات  21بر اساس آیین نامه صندوق حمایت وکال )ماده 

دگستری و تصویب هیات دولت اصالح و افزایش داده شاخص هزینه زندگی بر اساس پیشنهاد کانون وکال، تایید وزارت دا

درصد  25به میزان  01/01/1381قابل پرداخت بوده است از تاریخ  1380شود. همچنین مستمری هایی که تا پایان سال 

نشان می دهد که میانگین نرخ افزایش  94تا  90افزایش داده شود. جدول زیر نرخ افزایش مستمری ها را طی سال های 

 درصد می باشد.  20ری بر اساس نرخ های رشد این چند سال برابر مستم
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 94-90: نرخ افزایش مستمری طی سالهای 17جدول شماره 

 نرخ افزایش مستمری)درصد( سال

1390 12.4 

1391 21.5 

1392 28.7 

1393 25 

1394 15 

 20 میانگین نرخ افزایش مستمری 

انند نرخ افزایش مزد مبنای ساالنه در نظر گرفته می شود. از انجا که بر اساس در این گزارش نرخ افزایش مستمری ها هم
قانون و بطور طبیعی، مزد مبنای کسر حق بیمه وکال و کارآموزان عالوه بر رشد حقوق و دستمزد ساالنه، یک پایه نیز افزایش 

باالتر از رشد مستمری ها خواهد بود و تا  درصد مزد مبنا است بنابراین رشد حقوق و دستمزد همیشه 10می یابد که معادل 
 زمانی که نسبت پشتیبانی باال باشد پایداری مالی صنوق به حد کفایت باال خواهد بود.

 

 ارزش فعلی تعهدات آکچوئری مزایای بازنشستگی -9

کلیه بیمه  با توجه به کلیه مفروضات و پیش بینی های قبلی، ارزش فعلی تعهدات آکچوئری مزایای بازنشستگی برای

 محاسبه شده است.  1393پردازان و مستمری بگیران تحت پوشش صندوق بیمه وکال به تاریخ پایان سال 

است که مزایای بازنشستگی را بر اساس سالهای بیمه پردازی  PUCروش هزینه یابی در این گزارش شیوه هزینه یابی 

دو بخش اصلی محاسبه می شود. ابتدا هزینه نرمال که  تخصیص داده و محاسبات انجام می شود. برای انجام این روش

از جمله  پیش بینی دستمزد ماخذ کسر حق بیمه برای محاسبه مزایا بر اساس فرمول مربوطه-1: شامل سه مرحله است

تخصیص مزایای ساالنه به هر یک از سالهای بیمه  -2 آخرین مزد و حقوق، تعداد سالهای بیمه پردازی و نرخ انباشت. 

محاسبه ارزش فعلی تعهدات آکچوئریال مزایای بازنشستگی برای هر سال که همان هزینه -3ردازی تا سن بازنشستگی. پ

 ساالنه است ومطابق فرمول زیر محاسبه می شود:( NC)نرمال 

از سن  فاکتور تنزیل xنرخ بقا از سن ورود به طرح تا سن بازنشستگی  xهزینه نرمال = مزایای تخصیص یافته به هرسال 

 فاکتور مقرری پرداخت واحد در سن بازنشستگی. xشروع تا سن بازنشستگی 

در این گزارش از  نرخ بقا از جدول عمر محاسبه شده و بر اساس احتمال زنده ماندن فرد تا سن معینی محاسبه می شود.

 جدول عمر فرانسه استفاده می شود.
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 فرمول زیر استفاده می شود: ( ازALبرای محاسبه تعهدات آکچوئری انباشته شده )

 xنرخ بقا از سن ورود به طرح تا سن بازنشستگی  xتعهدات آکچوئری انباشه شده = مزایای تخصیص یافته تا زمان فعلی 

 مقرریپرداخت یکواحد در سن بازنشستگی xفاکتور تنزیل از سن ورود به طرح تا سن بازنشستگی 

، نرخ بقا و فاکتور تنزیل هر سال افزایش یافته وتعهدات نیز با شیب مالیم در در این فرمول هم مانند فرمول هزینه نرمال

در این گزارش از فرمولهای باال برای محاسبه ارزش فعلی تعهدات آکچوئری مزایای  طول زمان افزایش می یابد.

که بطور متوسط، بیمه در این جدول فرض بر این است  بازنشستگی استفاده شده و نتایج در جدول زیر خالصه شده است.

 ( تقاضای بازنشستگی بنمایند.93سالگی ) متوسط سن درخواست بازنشستگی در سال  68پردازان در سن 

 

 ارزش فعلی تعهدات آکچوئریال مزایای بازنشستگی :18جدول شماره 

 ارزش آکچوئریال مزایا مزایا بگیران

 1,894.8 بیمه پردازان

  630.7 بازنشستگان

 26.7 بازماندگان

 1.4 از کارافتادگان

 2,552.27 مجموع تعهدات

 3،964.7 ارزش ویژه طرح

 1.55 نسبت تقدینگی

 

میلیارد ریال می باشد که با  2552بالغ بر  1393از این جدول مشاهده می شود که ارزش تعهدات آکچوئری در پایان سال 

ست و نشان می دهد هتوز صتدوق به دوره بلوغ نرسیده و برابر رسیده ا 55/1توجه به ارزش ویژه طرح، نسبت نقدینگی به 

 از ذخیره واستحکام کافی برخوردار است.

 

 محاسبات نرخ حق بیمه -10 

با توجه به مراحل ذکر شده در بخش پیشین در خصوص محاسبه هزینه نرمال طرح، مقادیر محاسبه شده در جدول زیر ارایه 

سال بوده و لذا این سن به  68متوسط سن بازنشستگی بیمه پردازان صندوق  ،ود. الزم به ذکر است در شرایط موجشده است

 عنوان مالک محاسبه نرخ در نظر گرفته شده است.
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 برآورد هزینه نرمال طرح و حق بیمه :19شماره جدول 

 مبلغ 93درآمدهای سال 

 498.44 )مجموع سهم وکیل و کانون( حق بیمه

 687.1 سود سپرده

 52.20 ه و سایرتمبر و مشاور 

 1,237.74 مجموع درآمدها

ی 
ن بازنشستگ

س
68

 
سال

 

 242.43 هزینه نرمال

 %19.59 نرخ حق بیمه )با سپرده(

 %44.0 نرخ حق بیمه )بدون سپرده(

 

میلیارد ریال بوده و در این  1238بالغ بر  1393همانطور که از جدول مشخص است مجموع درآمدهای صندوق دز سال 

میلیارد ریال برآورد شده است. بنابراین با لحاظ درامدهای ناشی از سود  242نرمال تعهدات اکچوئری بالغ بر  سال هزینه

درصد  6/19حدود  1393سپرده گذاری، نرخ حق بیمه متعادل کننده درآمدها و تعهدات آمچوئریال صندوق در پایان سال 

گردد در اینصورت  نگرفته یا سپرده ها صرف سایر امور صندوقبرآورد می شود و چنانچه به هر دلیل سپرده گذاری صورت 

 درصد افزایش می یابد. 44نرخ متعادل کننده تا حدود 

 

 سناریوسازی و تحلیل حساسیت -11

با توجه به اینکه اساسا محاسبات اکچوئری بر پایه احتماالت و قوانین ریاضی و اماری بنا شده و برای محاسبات نیاز به 

رضهایی از سوی مدیران و کارشناسان مربوطه می باشد، لذا برای هر گونه سیاست گذاری های بعدی الزم تعیین پیش ف

است در مورد فروض استفاده شده انعطاف کافی به خرج داد تا تحلیل های ارایه شده برای سیاستگذاران و مقامات تصمیم 

در این گزارش تقریبا همه فروض بر پایه پیش بینی هایی از گیر قابلیت مقایسه داشته و در تصمیم گیریها بکار گرفته شود.

آینده تنظیم شده است که ممکن است بنت به شرایط پیش بینی نشده ای، محقق نشود. اولین نکته این است که سن 

فروض سال در نظر گرفته شده است. لذا چنانچه هر یک از این  35سال و سابقه مورد انتظار  70بازنشستگی در این گزارش 

 در عمل اتفاق نیفتد نتایج این گزارش تغییر می کند.
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 تغییر در سن بازنشستگی  -11-1

سالگی درخواست بازنشستگی خود را نعلیق  70چنانچه بیمه پردازان به هر دلیل پس از پایان دوره بیمه پردازی، تا سن 

مایند قطعا میزان تعهدات برآورد شده افزایش می نکرده و زودتر این درخواست را برای برقراری مقرری بازنشستگی ارایه ن

 باید. در جدول زیر تحلیل حساسیت تغییر در سن درخواست بازنشستگی ارایه شده است.

 

 ارزش فعلی تعهدات آکچوئریال مزایای بازنشستگی:20جدول شماره 

 1,237.74 مجموع درآمدها

ی 
ن بازنشستگ

س
70

 
سال

 

 189.87 هزینه نرمال

ی 
ن بازنشستگ

س
67

 
سال

 

 272.91 هزینه نرمال

 %22.05 نرخ حق بیمه )با سپرده( %15.34 نرخ حق بیمه )با سپرده(

 %49.6 نرخ حق بیمه )بدون سپرده( %34.5 نرخ حق بیمه )بدون سپرده(

ی 
ن بازنشستگ

س
69

 
سال

 

 214.96 هزینه نرمال

ی 
ن بازنشستگ

س
66

 
سال

 

 306.76 هزینه نرمال

 %24.78 نرخ حق بیمه )با سپرده( %17.37 (نرخ حق بیمه )با سپرده

 %55.7 نرخ حق بیمه )بدون سپرده( %39.0 نرخ حق بیمه )بدون سپرده(

ی 
ن بازنشستگ

س
68

 
سال

 

 242.43 هزینه نرمال

ی 
ن بازنشستگ

س
65

 
سال

 

 343.76 هزینه نرمال

 %27.77 نرخ حق بیمه )با سپرده( %19.59 نرخ حق بیمه )با سپرده(

 %62.4 نرخ حق بیمه )بدون سپرده( %44.0 بیمه )بدون سپرده(نرخ حق 

درصد نرخ حق بیمه تعادلی  5/2سال تاخیر در درخواست بازنشستگی، حدود  1از این جدول مشخص است که به ازای هر 

ی مالی بیشتر کاهش پیدا می کند. بنابراین اتخاذ سیاستهای تشویقی در بیمه پردازان و وکالی عضو صندوق منجر به پایدار

 صندوق شده و نیاز به افزایش شدید نرخ حق بیمه برای تعادل بلند مدت نخواهد بود. 

 

 تغییر در نرخ تنزیل -11-2

 درصد نرخ تورم  10 معادلدستمزد )نرخ تورم( و نرخ رشد نرخ تنزیل شکاف بین در تحلیل اصلی فرض بر این بود که 

 . درصد در نظر گرفته می شود 5/22رخ تنزیل حدود درصد، ن 25، یعنی با فرض نرخ تورم باشد
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 درصدی شکاف بین نرخ تنزیل و نرخ تورم 5کاهش  :21شماره  جدول

 ارزش آکچوئریال مزایا مزایا بگیران

 1,578.1 بیمه پردازان

  630.7 بازنشستگان

 26.7 بازماندگان

 1.4 از کارافتادگان

 2,235.58 مجموع تعهدات

 3،964.7 ارزش ویژه طرح

 1.77 قدینگینسبت ن

 

به این معنی است که ارزش فعلی درصد نرخ تورم در نظر گرفته شود  5معادل  نرخ تورم ونرخ تنزیل شکاف بین چنانچه 

تعهدات آکچوئریال بازنشستگی کاهش یافته و از طرف دیگر، سود بیشتری به سپرده های بانکی تعلق گرفته و نیاز کمتری 

مشاهده می شود که ارزش آکچوئریال مزایای تعهد شده بازنشستگی کاهش می باشد. همچنین  ق بیمهبه افزایش منابع ح

برابر افزایش پیدا کرده است. محاسبات مربوط به نرخ حق بیمه نشان می دهد در  77/1یافته و نسبت نقدینگی به بیش از 

 است.  رسیده درصد 16به حدود درصد کاهش،  5/3با حق بیمه تعادلی  سال، نرخ 68این حالت در شرایط سن بازنشستگی 

 نرخ تورمدرصد 95تغییر نرخ تنزیل به معادل  :22شماره جدول

 مبلغ 93درآمدهای سال 

 498.44 حق بیمه

 687.1 سود سپرده

 52.20 تمبر و مشاوره و سایر 

 1,237.74 مجموع درآمدها

ی 
ن بازنشستگ

س
68

 
سال

 

 198.19 هزینه نرمال

 %16.01 ه )با سپرده(نرخ حق بیم

 %36.0 نرخ حق بیمه )بدون سپرده(

 

 2با افزایش نرخ تنزیل و برابری آن با نرخ تورم، ارزش تعهدات آکچوئریال باز هم کاهش یافته و نسبت نقدینگی به حدود 

 درصد کاهش پیدا می کند. 13برابر افزایش و نرخ حق بیمه به حدود 
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 فرض افرایش نرخ تنزیل و برابری با نرخ تورم نسبت نقدینگی با :23شماره  جدول

 ارزش آکچوئریال مزایا مزایا بگیران

 1,320.0 بیمه پردازان

  630.7 بازنشستگان

 26.7 بازماندگان

 1.4 از کارافتادگان

 1,977.44 مجموع تعهدات

 3،964.7 ارزش ویژه طرح

 2.00 نسبت تقدینگی

 

 برابری نرخ تنزیل با نرخ تورمنرخ حق بیمه با فرض  :24شماره  جدول

 مبلغ 93درآمدهای سال 

 498.44 حق بیمه

 687.1 سود سپرده

 52.20 تمبر و مشاوره و سایر 

 1,237.74 مجموع درآمدها

ی 
ن بازنشستگ

س
68

 
سال

 

 162.62 هزینه نرمال

 %13.14 نرخ حق بیمه )با سپرده(

 %29.5 نرخ حق بیمه )بدون سپرده(

 

که با افزایش نرخ تنزیل و کاهش شکاف بین نرخ تنزیل و نرخ تورم، هزینه نرمال طرح کاهش قابل  مشاهده می شود

درصد  1به عبارت دیگر، هر  درصد( کاهش پیدا میکند. 6درصد ) 13مالحظه ای داشته و نرخ حق بیمه تعادلی به حدود 

 ادلی را کاهش می دهد.. درصد نرخ حق بیمه تع/6حدود  ،کاهش شکاف بین نرخ تنزیل و نرخ تورم
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 توصیه های سیاستی -12
بر اساس محاسبات این گزارش و با توجه به جوان بودن صندوق و باال بودن نسبت پشتیبانی، فزونی نرخ رشد حق بیمه ها 

ز بر نرخ رشد مستمری ها و کنترل هایی که در شیوه اداره و فرمول برقراری مستمری لحاظ شده است، صندوق وکال یکی ا

صندوقهای خوش رفتار و با آینده خوب پیش بینی می شود. البته برخی مخاطرات ممکن است در آینده بوجود بیاید که می 

توان بصورت مواجهه خالق و پیش نگرانه با انها روبرو شده و اثرات انها را در بلند مدت کاهش داد. باید توجه داشت که 

دت داشته و ممکن به زودی آثار تغییرات سیاستها را شاهد نباشیم. بنابراین صندوق های بازنشستگی اساسا رفتاری بلندم

 پیشنهادهای سیاستی دارای آثار بلندمدت بر پایداری مالی صندوق می باشد.

در حالی که در اغلب کشورهای دنیا به دلیل بهبود شرایط بهداشت و درمان، امید به زندگی افراد در حال افزایش  .1

مشارکت بیمه پردازان سال و باالتر افزایش یافته است، توصیه می شود  40سال به  30ه اشتغال از بوده و متوسط دور

 سال امکان مشارکت در صندوق وجود داشته باشد. 40سال افزایش یافته و تا  35صندوق به حداقل 

سال آخر تنظیم  ساله افراد و معادل یک سی ام متوسط دو 30فرمول محاسبه مزایای مستمری بر اساس مشارکت  .2

( که همان یک سی ام است بهتر است به یک سی و پنجم یا accrual rateشده است. بنابراین نرخ انباشت )

 به یک چهلم تغییر کند. سال، 30و برای افراد با سن کمتر از  ساله 20در دوره بلندمدت 

ماندن فرد بازنشسته در نظر گرفته نمی در محاسبه مستمری بازماندگان، هیچ گونه کاهش مزایا نسبت به دوره زنده  .3

شود. به عبارت دیگر فوت شدن یا نشدن فرد بازنشسته تاثیری در کاهش مستمری نداشته و عمال گویی که طول 

عمر فرد بازنشسته معادل آخرین فرد بازمانده در نظر گرفته می شود که این موضوع در بلندمدت و با افزایش تعداد 

 اپایداری مالی صندوق خواهد شد.مستمری بگیران موجب ن

سال حق بیمه اضافی، امکان دریافت  2ساله بیمه پردازی، با پرداخت حدود  30در حال حاضر افراد پس از پایان دوره  .4

درصد آخرین مزد و حقوق ماخذ کسر حق بیمه را دارند و لذا انگیزه آنها برای ادامه دوران بیمه پردازی  100تا 

 با اصالح فرمول محاسبه مستمری، این اتگیزه را تقویت نمود. می شود توصیهتضعیف می شود. 

با توجه به روال معمول در سایر صندوقهای بازنشستگی، ممکن است در آینده فشارهایی به صندوق برای بازنشستگی  .5

 یشیده شود.بیمه پرداز وارد شود. توصیه می شود از هم اکنون سازوکارهایی برای این موضوع اندزودهنگام افراد 

بر اساس محاسبات این گزارش، نرخ حق بیمه فعلی در بلند مدت موجب کسری صندوق خواهد شد. پیشنهاد می  .6

 20شود نرخ حق بیمه طبق سناریوهای پیشنهادی گزارش، بصورت پلکانی و دوره ای افزایش یافته تا به حدود 

 درصد برسد.

بیمه شده، کارفرما و دولت اداره می  سه جانبه مشارکت  به صورتوق های بازنشستگی معموالدصن ه اینکهتوجه ببا  .7

، مدهای مشاوره و حق تمبرآدولت به صورت واگذاری بخشی از درنقش مشارکت  ،شوند، در صندوق حمایت وکال

 شود حق بیمه و مابقی به عهده بیمه شده می باشد. توصیه میدرصد  4پرداخت یی کانونها به صورت نقش کارفرما
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از طریق مشارکت بیشتر  کارفرمایی کانونهانقش  ،بیمه شدهمشارکت افزایش ضمن برای تعادل بلندمدت صندوق، 

مدهای مشاوره ای و حق تمبر و آق افزایش نرخ واگذاری بخشی از دردولت از طرینقش  و در پرداخت حق بیمه

   نظایر آن تقویت شود.


