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  مقدمه

   . آینده نگري بر پایه برنامه ریزي علمی، ضرورت و ویژگی هر جامعه تحول یافته و در حال رشد است  

را با  "حال"جامعه اي که در خود این نیاز را احساس می کند بایستی با بهره گیري از تفکر علمی، زمان 

با توجه به این که بازنشستگی کمال بهره مندي افراد یک . پیوند دهد "آینده " زیربنایی محکم و مطمئن به زمان

جامعه فعال از امکانات رفاهی و مالی مناسب در انتهاي دوران اشتغال می باشد، یکی از راههاي پاسخ گویی به 

زحمات و تالش هاي صادقانه انسان هایی که بهترین و کارآمدترین سال هاي عمر خود را صرف خدمت به 

معه و پیشبرد اهداف آن نموده اند، تأمین معاش و زندگی آنان و خانواده هایشان در زمان پیري و ناتوانی جا

  .است

رسالت آن تأمین حقوق . عامل این مهم در هر سازمان و نهادهاي دولتی و غیردولتی، صندوق بازنشستگی است

  . ء و خانواده بعد از فوت آنان می باشدو رفاه کارکنان در دوران بازنشستگی، ازکارافتادگی و حقوق اعضا

انجام این وظیفه و رسالت زمانی تحقق می باید که صندوق با بکارگیري ابزارهاي متنوع و مطمئن و برنامه ریزي 

براي ذخایر و کسور بازنشستگی، توان حفظ قدرت پولی و ثبات ارزش آتی آن را داشته باشد و بتواند براي 

به عبارت دیگر، مطمئن و خودکفا بدون اتکا به بودجه . هدات خود به خوبی برآیدهمیشه از عهده انجام تع

صندوق توازن 1جهت حصول اطمینان از تحقق این امر، ضروري است بین دارایی ها و تعهدات. عمومی باشد

صندوق این توازن از طریق برقراري رابطه برابري بین ارزش روز جمع کسور بازنشستگی دریافتی . برقرار باشد

           سرمایه گذاري، و عواید حاصله از)  اعم از سهم عضو و سهم کارفرما (تاکنون و قابل دریافت در آینده 

        با ارزش روز جمع مستمري ها بازنشستگی، ازکارافتادگی و وظیفه که در آینده توسط صندوق پرداخت 

صندوق بازنشستگی یک واحد شبه بیمه اي است، چون . می شود با لحاظ داشتن امید زندگی تعیین می شود

  . اکچوئري موسوم است "محاسبات"طریقه دستیابی به این برابري بر اساس روشی محاسبه می گردد که به 

  

                                                             
    .رجوع شود) 1(به تعریف دارایی ها و تعهدات آتی صندوق در ذیل جدول شماره ـ 1

  



  داده ها و اطالعات مهم مورد نیاز در محاسبات اکچوئري

براي سازماندهی محاسبات در یک مسیر منطقی و دریافت پاسخ علمی با کمترین انحرافات، داده ها و منابع 

بنابراین . اطالعاتی و آماري مرتبط با متغیرهاي محاسبه به لحاظ تأثیرگذاري، از اهمیت ویژه اي برخوردار است

محاسبات و در نهایت، در تصمیم گیري خواهد داده هاي موثق و طبقه بندي شده و اعتمادپذیر، تأثیر مثبتی در 

  .   داشت

  :فهرست اطالعات و مفروضات اساسی مورد نیاز به شرح زیر است

ـ تعداد اعضاي فعال و مستمري بگیر، حقوق و مزایاي مشمول کسور بازنشستگی، حقوق و مزایاي 1

  : قابل پرداخت به مستمري بگیران

ه ترتیب بر اساس کسور بازنشستگی، سهم اعضاي فعال و سهم درآمد و هزینه هاي صندوق بازنشستگی ب

هر چه تعداد کارکنان زیادتر و رقم حقوق و مزایاي مبناي . کارفرما در مقابل مستمري پرداختی استوار است

همچنین رقم پرداختی صندوق به . کسور بازنشستگی آنان باالتر باشد رقم درآمد صندوق بیشتر خواهد بود

ستمري بگیر موجود و کارکنانی که در آینده مستمري بگیر خواهند شد و سطح حقوق مستمري تناسب تعداد م

  . آنان، افزایش خواهد یافت

  :  ـ پرداخت منظم و به موقع کسور بازنشستگی سهم عضو و سهم کارفرما2

تأخیر . شود کسور بازنشستگی سهم عضو و سهم کارفرما باید به طور کامل در پایان هر ماه به صندوق پرداخت

  .در پرداخت، بدون لحاظ کردن حفظ ارزش پول موجب تضعیف صندوق خواهد شد

  :  ـ سن اعضاي فعال و بازنشسته3

از عوامل دیگري که در محاسبه وضع مالی صندوق بازنشستگی مؤثر می باشد، منظور کردن سن اعضا اعم از 

چون اعضاي فعال . صورت می گیرد) امید زندگی(فعال و بازنشسته می باشد که با توجه به جدول مرگ و میر 

تا زمان بازنشستگی، کسور بازنشستگی خود را به صندوق می پردازند و سپس از تاریخ بازنشستگی تا زمان فوت 

ه چنانچنمایند و متعاقباً به بازماندگان آنان حقوق وظیفه تعلق می گیرد، صندوق حقوق بازنشستگی دریافت می از

کسوربازنشستگی  رسیدن به سن بازنشستگی فوت نماید و یا در سن پائین تر بازنشسته شود اوالًمستخدمی قبل از 

  کمتري به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده، ثانیاً بازماندگان وي مدت زمان بیشتري از صندوق بازنشستگی 

  



زمان با شروع عضویت بنابراین سن عضو در بدو استخدام که معموالً هم. حقوق وظیفه دریافت خواهند داشت

  .وي در صندوق می باشد و یا سن در تاریخ بازنشستگی، در وضعیت مالی صندوق مؤثر خواهد بود

 25و  18با وضعیت حقوقی مشابه ولی با سنین متفاوت به ترتیب در  Bو Aبه عنوان مثال اگر دو نفر با اسامی 

شسته شوند، پرداختی هاي آنها به صندوق سال خدمت بازن 30سالگی عضو صندوق بازنشستگی شده و پس از 

با توجه به . ساله است B ،55ساله و شخص  A ،48در تاریخ بازنشستگی شخص . بازنشستگی یکسان بوده است

از صندوق  Aسال کمتر از شخص  7حدوداً  Bمتوسط سن و امید زندگی، پیش بینی می شود که شخص 

بار مالی بیشتري براي صندوق  Bنسبت به شخص  Aشخص  به عبارت دیگر. بازنشستگی حقوق دریافت نماید

  . خواهد داشت

  : ـ افزایش حقوق کارکنان و درصد کسور بازنشستگی4

. درصد افزایش سالیانه حقوق و ترفیعات اعضاي فعال در تعیین وضع مالی صندوق مورد توجه قرار می گیرد

مستمري آنان تعیین می گردد طوري است که درصد کسور بازنشستگی که به تناسب حقوق اعضاي فعال و 

ارزش فعلی کلیه کسور بازنشستگی پرداختی به صندوق با ارزش فعلی کلیه حقوق هاي مستمري دریافتی از 

رقم درصد کسور بازنشستگی با در . برابر می گردد) 2براساس بند (صندوق با منظور نمودن جدول مرگ و میر 

       ق اعضاي فعال در طول عضویت و افزایش سالیانه مستمري تعییننظر گرفتن درصد افزایش مشخص حقو

می گردد و چنانچه حقوق اعضاي فعال و مستمري بگیر خارج از ضابطه یاد شده افزایش یابد، مستمري آنان را 

  .در آینده باال می برد و بار مالی اضافی براي صندوق ایجاد می نماید 

  : دوقـ نحوه سرمایه گذاري از وجوه صن5

     صندوقی که براساس محاسبات اکچوئري به وجود می آید، نباید وجوه حاصل از کسور بازنشستگی را راکد

خرید اوراق مشارکت . و بالاستفاده گذارد بلکه برعکس باید آن را به بهترین وجه با کمترین خطر به کار اندازد

تضمین شده و استفاده از حساب سپرده ثابت، از ساده ترین و بی ضررترین و در عین حال معمول ترین راه هاي 

  توان براي ایجاد هتل ، تأسیس فروشگاه  از وجوه صندوق بازنشستگی می. سرمایه گذاري وجوه صندوق است

اما همیشه باید یک اصل اساسی فراموش نشود و آن این که در اداره . سرمایه گذاري نمود و سایر فعالیت ها نیز

سود  سرمایه گذاري هاي مطمئن با سود کم یا متوسط بر سرمایه گذاري هاي توأم با خطر و وجوه صندوق باید

داده شود و معموالً بایستی سعی نمود نرخ مؤثر بازدهی سرمایه گذاري از وجوه صندوق  احتمالی بیشتر، برتري



بازنشستگی تا حدودي از درصد افزایش سالیانه حقوق بیشتر باشد و هر چه این اختالف بیشتر باشد صندوق 

  . بازنشستگی در آینده وضع بهتري خواهد داشت

  :عایت اصول زیر ضروري می باشددر سرمایه گذاري از وجوه صندوق بازنشستگی ر

  یعنی حفظ اصل سرمایه و ارزش واقعی آن : الف ـ امنیت سرمایه گذاري

نرخ سودآوري سرمایه گذاري از وجوه ذخایر صندوق نباید کمتر از نرخ سود سپرده ثابت یا : ب ـ سودآوري

  .اوراق مشارکت باشد

  .ب به هزینه هاي جاري صندوق می باشدکه میزان آن در ارتباط با پاسخگویی مناس :ج ـ نقدینگی

  : ـ نحوه تعیین حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه6

از دیگر عوامل مهم و تأثیرگذار در توان مالی صندوق بازنشستگی انتخاب فرمول مناسب براي محاسبه حقوق 

توازن دارائیها و فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی باید طوري تعیین شود که . بازنشستگی و حقوق وظیفه است

به عبارت دیگر برقراري میزان حقوق بازنشستگی متناسب با دریافتی هاي صندوق . تعهدات صندوق لحاظ گردد

چنانچه این تناسب رعایت نشود و امتیاز بیشتري براي اعضا . و نحوه بهره برداري از وجوه صندوق صورت گیرد

  .با مشکل مالی مواجه خواهد شدمدت  در نظر گرفته شود، صندوق بازنشستگی در بلند

  : ـ اختالف امید زندگی مرد و زن7

یکی از مواردي که با توجه به جدول مرگ و میر در محاسبه وضع مالی صندوق بازنشستگی الزم است مورد 

در کشورهاي پیشرفته که جداول مرگ و میر . توجه قرار گیرد، اختالف متوسط طول عمر مرد و زن می باشد

میزان اختالف . جامعه خود محاسبه کرده اند، معلوم شده است که زن ها بیشتر از مردان عمر می کنند براي افراد

       سال بیشتر از اعضاي مرد 3بنابراین اعضاي زن به طور متوسط . سال می باشد 3در کشور ایران بطور متوسط 

. ستگی مستمري دریافت می دارنداز صندوق بازنش) بدون در نظر گرفتن مزایاي مربوط به حقوق وظیفه( 

    همچنین اعضاي مرد که معموالً همسر جوان تر از خود اختیار می نمایند و این اختالف سن که به طور متوسط

سال برآورده شده است، موجب می شود که بعد از فوت شوهر، همسر وي بطور متوسط ده سال از حقوق  7

  .وظیفه استفاده نماید

  



  : بازنشستگیـ موجودي صندوق 8

در هر مقطع زمانی که صندوق بازنشستگی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد، وضعیت موجودي صندوق در 

اختالف بین ارزش روز دارایی ها و تعهدات آتی . آن مقطع زمانی بیان کننده توان مالی صندوق می باشد

بر دارایی هاي آتی صندوق از رقم  چنانچه فزونی تعهدات. صندوق، با موجودي صندوق مقایسه می گردد

      . موجودي صندوق کمتر باشد صندوق از توان مالی خوبی که متناسب با اختالف می باشد برخوردار است

  .در غیر این صورت صندوق با کسري بودجه مواجه خواهد شد

  1384بررسی وضع مالی صندوق حمایت وکالء و کارگشایان دادگستري در پایان سال 

صندوق گفته " اختصار"از این پس به  (منظور سنجش توان صندوق حمایت وکالء و کارگشایان دادگستري به 

در ایفاي تعهدات خود در قبال اعضاي فعال، بازنشسته ازکارافتاده و وراث مستمري بگیر آنان، وضع ) می شود

تعهدات صندوق عبارت از . رفتمورد بررسی و ارزیابی اکچوئري قرار گ 1384مالی این صندوق در پایان سال 

تأمین و پرداخت حقوق بازنشستگی، مستمري ازکارافتادگی اعضا و مستمري افراد تحت تکفل آنان در سنوات 

سهم کارفرما و سود حاصله از این وجوه از طریق سرمایه گذاري  ،آتی از محل کسور بازنشستگی سهم اعضاء

امکان پذیر است که الاقل بین دارایی هاي صندوق از یک طرف بدیهی است ایفاي این تعهدات وقتی . می باشد

و تعهدات آن از طرف دیگر برابري برقرار باشد و یا آنکه دارایی هاي صندوق بر تعهدات آن فزونی داشته 

  .باشد

محاسبات اکچوئري که اساس آن بر روشهاي آماري و احتماالت و ریاضیات کابردي استوار است وجود یا 

ین برابري یا فزونی دارایی ها بر تعهدات را دقیقاً آشکار می سازد و ابزاري است براي نظارت و عدم وجود ا

غالباً در مقررات داخلی . برنامه ریزي مالی که به طور منظم در آغاز طرح بازنشستگی و بعد از آن انجام می شود

به منظور کنترل و مدیریت عملیات طرح ، این نوع ارزیابی ها قید می شود که )اساسنامه یا آئین نامه صندوق(

هدف اصلی این است که به . بازنشستگی الزم است به فاصله هر سه تا پنج سال ارزیابی اکچوئري انجام شود

متأسفانه این مهم تاکنون . مدیریت کمک کند تا نسبت به توان مالی، اقتصادي و سیاسی طرح خود مطمئن شود

  .انجام نشده است

ت آگاهی از وضع مالی صندوق، ارزیابی بر اساس محاسبات اکچوئري با ملحوظ داشتن دو بر این اساس جه

  .فرض ذیل انجام گرفته است که نتیجه آن ذیالً به آگاهی می رسد

  



  ب  الف  شرح

  %12  %14  رشد ساالنه حقوق مبناي پرداخت کسور

  %9  %11  رشد ساالنه حقوق مستمري

  %16  %16  درصد نرخ سرمایه گذاري

  

. آمده است) 1(این محاسبات از اطالعات و مفروضاتی استفاده شده است که جزئیات آن در جدول شماره  در

نفر  2352نفر مرد و  8704(نفر  11056تعداد اعضاي فعال  1384بر طبق اطالعات و مفروضات، در پایان سال 

           نفر مرد  9 ( نفر 9ي از کارافتاده ، تعداد اعضا)نفر زن 1نفر مرد و  27(نفر  28، تعداد اعضاي بازنشسته )زن

نفر مرد و  114 (نفر  117و تعداد اعضاي متوفی که وراث آنان حقوق مستمري دریافت می نمایند ) نفر زن  –و 

  .می باشد) نفر زن 3

ی باشد ماه م 10سال و  5با توجه به تعداد اعضاي مستمري بگیر و متوسط سابقه عضویت اعضاي فعال که برابر با 

می توان گفت که صندوق حمایت وکالء و کارگشایان دادگستري نسبتاً صندوق جوانی است که پرداخت 

تعهدات آن هنوز به طور کامل آغاز نگشته و ذخیره اعضا از بابت کسور بازنشستگی و سود متعلقه تقریباً دست 

، موجودي صندوق به 1384سال  بر اساس  محاسبات حسابرسان صندوق در پایان. نخورده باقی مانده است

  . میلیون ریال است که رقمی در خور توجه و قابل مالحظه می باشد 158.090قیمت دفتري 

بر اساس تعداد مشترکینی که هم اکنون صندوق دارد و قبول فرض هاي یاد شده و با عنایت به ضوابط و 

آمار و . سال سابقه عضویت یا بیشتر بازنشسته می شوند 35مقررات فعلی، و موقعیت اعضاي فعال، اغلب آنان با 

سال می باشند بر  70ن بیش از اطالعات موجود نشان   می دهد که اغلب اعضاي مشمول بازنشستگی داراي س

سال سن و حداقل ده سال سابقه  70سال سابقه عضویت، یا  35این اساس بررسی توان مالی صندوق بر مبناي 

سال سن و حداقل ده سال سابقه عضویت  65سال سابقه عضویت، با  35و سپس بر مبناي  1عضویت به شرح بند 

  .انجام شده است 2به شرح بند 

سال  70سال سابقه عضویت یا  35ـ بررسی وضع مالی صندوق با لحاظ داشتن بازنشستگی بر مبناي 1

  سال سابقه   10سن با حداقل 

، برآورد جمع کسور بازنشستگی آتی و تعهدات آتی صندوق با نرخ 2به موجب جدول شماره  )1الف ـ 

درصد در سال و افزایش حقوق  14ت کسور درصد و افزایش حقوق مبناي پرداخ 16بازدهی    سرمایه گذاري 

  .درصد در سال به صورت زیر می باشد 11مستمري 



  میلیون ریال 1.063.520:                                     جمع ارزش فعلی کسور بازنشستگی سالهاي آتیـ 1

  میلیون ریال 1.560.740          :                                         ـ جمع ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق2

  میلیون ریال) 497.220:                                                                      ( 2به ردیف  1کسري ردیف 

محاسبات اکچوئري  کسريمیلیون ریال  339.130مبلغ ) ریالمیلیون 158.090(با موجودي صندوق که با مقایسه 

           میلیون ریال، مبلغ 1.560.740ز جمع ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق به مبلغ ا. خواهد داشت

 37.865یلیون ریال مربوط به مستمري قابل پرداخت به اعضاي فعال فعلی در آینده و بقیه به مبلغ م 1.522.875

  .میلیون ریال سهم مستمري بگیران فعلی میباشد

جمع کسور بازنشستگی آتی و تعهدات آتی صندوق با نرخ بازدهی       ، برآورد3به موجب جدول شماره  )1ب ـ

درصد در سال و افزایش مستمري  12درصد در سال و افزایش حقوق مبناي پرداخت کسور  16سرمایه گذاري 

  :درصد در سال به شرح ذیل می باشد 9

  میلیون ریال  853.806        :                          ـ جمع ارزش فعلی کسور بازنشستگی سالهاي آتی1

  میلیون ریال  922.797:                                               ـ جمع ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق2

  میلیون ریال ) 68.812:                                                                   (2به ردیف  1کسري ردیف 

میلیون ریال  89.278مبلغ ) به شرح آنچه که قبالً اشاره شد(ا اقالم مربوط به موجودي صندوق که با مقایسه ب

میلیون  922.797از جمع ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق به مبلغ . مازاد محاسبات اکچوئري خواهد داشت

آینده و بقیه به مبلغ  میلیون ریال مربوط به مستمري قابل پرداخت به اعضاي فعال فعلی در 89.502ریال، مبلغ 

  .میلیون ریال سهم مستمري بگیران فعلی میباشد 32.295

سرمایه گذاري  درصد در سال16ه و منابع صندوق با نرخ متوسط شود در آینده چنانچه وجوبطوریکه مالحظه می

درصد در سال منظور  11درصد سال و افزایش مستمري  14و افزایش حقوق مبناي پرداخت کسور معادل شود 

که با کاهش رشد . گردد، در دراز مدت صندوق براي ایفاي تعهدات خود با کسري بودجه مواجه خواهد شد

  . حقوق ها، کسري صندوق به مازاد تبدیل می گردد



بر این . مکن است بتوان کسري مذکور را کاهش داد و یا آنرا رفع نمودا اقدام سرمایه گذاري مناسب نیز مب

یک درصد (درصد  17اساس چنانچه درصد بازدهی سرمایه گذاري از وجوه صندوق به طور متوسط در سطح 

  .بیشتر شود توان مالی صندوق تقویت شده و میتواند تعهدات خود را راحت تر ایفاء نماید) بیشتر

هر یک از دو حالت مذکور با افزایش یک درصد نرخ بازدهی به شرح ذیل  وضعیت صندوق براي

  .بررسی می شود

درصد  17برآورد جمع کسور بازنشستگی آتی و تعهدات آتی صندوق با نرخ بازدهی سرمایه گذاري  )1ج ـ

شرح درصد در سال به  11درصد در سال و افزایش مستمري  14در سال و افزایش حقوق مبناي پرداخت کسور 

  :ذیل می باشد

  میلیون ریال  957.204:                              ـ جمع ارزش فعلی کسور بازنشستگی سالهاي آتی1

  میلیون ریال 1.192.932:                                          ـ جمع ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق2

  میلیون ریال ) 232.728(                                     :                         2به ردیف  1کسري ردیف 

میلیون ریال کسري خواهد  77.638مبلغ ) به شرح آنچه که قبالً اشاره شد(که با مقایسه با موجودي صندوق 

کسري صندوق مبلغ (وضعیت بهتري ) 1الف ـ (که در مقایسه با حالت مشابه قبلی ) 4جدول شماره (داشت 

        را نشان میدهد که نسبتاً مطلوب بوده ولی کافی ) درصد کاهش می یابد 77یلیون ریال یعنی م 261.492

میلیون  1.158.074میلیون ریال، مبلغ  1.192.932از جمع ارزش روز تعهدات آتی صندوق به مبلغ . نمی باشد

میلیون ریال سهم  34.858مبلغ  ریال مربوط به مستمري قابل پرداخت به اعضاي فعال فعلی در آینده و بقیه به

  .مستمري بگیران فعلی میباشد

درصد در  17برآورد جمع کسور بازنشستگی آتی و تعهدات آتی صندوق با نرخ بازدهی سرمایه گذاري  )1د ـ

   درصد در سال به شرح ذیل 9درصد سال و افزایش مستمري  12سال و افزایش حقوق مبناي پرداخت کسور 

  :می باشد

  میلیون ریال  776.815ارزش فعلی کسور بازنشستگی سالهاي آتی                                ـ جمع 1

  میلیون ریال  725.580:                                             ـ جمع ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق2

  میلیون ریال  51.235                         :                                             2به ردیف  1مازاد ردیف 



به شرح آنچه که قبالً (با لحاظ داشتن موجودي صندوق . که نیازي به استفاده از موجودي صندوق نخواهد بود

که در مقایسه با حالت ) 5جدول شماره (میلیون ریال مازاد اکچوئري خواهد داشت  209.325مبلغ ) اشاره شد

از جمع ارزش روز تعهدات آتی صندوق به مبلغ . وضعیت خیلی خوبی را نشان میدهد) 1ب ـ(مشابه قبلی 

میلیون ریال مربوط به مستمري قابل پرداخت به اعضاي فعال فعلی در  695.522میلیون ریال، مبلغ  725.580

  .میلیون ریال سهم مستمري بگیران فعلی میباشد 30.058آینده و بقیه به مبلغ 

سال  65سال سابقه عضویت یا  35صندوق با لحاظ داشتن بازنشستگی بر مبناي  ـ بررسی وضع مالی2

  سال سابقه 10سن با حداقل 

، برآورد جمع کسور بازنشستگی آتی و تعهدات آتی صندوق با نرخ 6به موجب جدول شماره  )2الف ـ 

و افزایش حقوق  درصد در سال 14درصد و افزایش حقوق مبناي پرداخت کسور  16بازدهی  سرمایه گذاري 

  : درصد در سال به صورت زیر می باشد 11مستمري 

  میلیون ریال     984.056:                                   ـ جمع ارزش فعلی کسور بازنشستگی سالهاي آتی1

  لیون ریالمی 1.712.365:                                                ـ جمع ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق 2

  میلیون ریال)  728.309(                                                                    : 2به ردیف  1کسري ردیف 

میلیون ریال کسري محاسبات  570.219مبلغ ) به شرح آنچه که قبالً اشاره شد(که با مقایسه با موجودي صندوق 

  .درصد افزایش نشان می دهد 68با وضعیت قبلی مشابه حدود که در مقایسه . اکچوئري خواهد داشت

، برآورد جمع کسور بازنشستگی آتی و تعهدات آتی صندوق با نرخ بازدهی      7به موجب جدول شماره ) 2ب ـ

درصد در سال و افزایش مستمري  12درصد در سال و افزایش حقوق مبناي پرداخت کسور  16سرمایه گذاري 

  :شرح ذیل می باشد درصد در سال به 9

  میلیون ریال 794.606:                                    ـ جمع ارزش فعلی کسور بازنشستگی سالهاي آتی1

  میلیون ریال 1.048.712:                                                ـ جمع ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق2

  میلیون ریال) 254.106(                                                        :             2به ردیف  1کسري ردیف 

میلیون ریال  96.016مبلغ ) به شرح آنچه که قبالً اشاره شد(که با مقایسه با اقالم مربوط به موجودي صندوق 

  .نشان می دهد ادزماوضعیت قبلی مشابه . محاسبات اکچوئري خواهد داشت کسري



بازدهی به شرح ذیل  یت صندوق براي هر یک از دو حالت مذکور با افزایش یک درصد نرخاکنون وضع

  .می شود بررسی

درصد  17برآورد جمع کسور بازنشستگی آتی و تعهدات آتی صندوق با نرخ بازدهی سرمایه گذاري  )2ج ـ

صد در سال به شرح در 11درصد در سال و افزایش مستمري  14در سال و افزایش حقوق مبناي پرداخت کسور 

  : ذیل می باشد

  میلیون ریال   888.205:                                          ـ جمع ارزش فعلی کسور بازنشستگی سالهاي آتی1

  میلیون ریال 1.330.962:                                                       ـ جمع ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق2

  میلیون ریال) 442.757:                                                                           ( 2به ردیف  1ردیف کسري 

میلیون ریال کسري خواهد  284.667مبلغ ) به شرح آنچه که قبالً اشاره شد(که با مقایسه با موجودي صندوق 

  .کسري صندوق افزایش یافته است) 1ج ـ(به قبلی که در مقایسه با حالت مشا) 8جدول شماره (داشت 

درصد در  17برآورد جمع کسور بازنشستگی آتی و تعهدات آتی صندوق با نرخ بازدهی سرمایه گذاري ) 2د ـ

درصد در سال به شرح ذیل  9درصد در سال و افزایش مستمري  12سال و افزایش حقوق مبناي پرداخت کسور 

  : می باشد

  میلیون ریال  724.915:                                          کسور بازنشستگی سالهاي آتی ـ جمع ارزش فعلی 1

  میلیون ریال  839.665:                                                      ـ جمع ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق  2

  میلیون ریال   114.750                                                :                               2به ردیف  1مازاد ردیف 

مبلغ ) به شرح آنچه که قبالً اشاره شد(به شرح داشتن موجودي صندوق (با لحاظ داشتن موجودي صندوق 

 )1دـ(که در مقایسه با حالت مشابه قبلی ) 9جدول شماره (میلیون ریال مازاد اکچوئري خواهد داشت  43.340

  .مازاد اکچوئري کاهش یافته است

نشان می دهد که با کاهش حداکثر  2و بند ـ 1نتایج حاصله از بررسی هاي انجام شده مذکور در بند ـ :توجه 

  .سن بازنشستگی تعهدات صندوق به میزان قابل مالحظه اي افزایش می یابد

  .ئی ها و تعهدات محاسبه نرخ مؤثر بازدهی سرمایه گذاري جهت برقراري توازن بین دارا



بطوري که مالحظه می شود با اقدام سرمایه گذاري مناسب ممکن است بتوان کسري صندوق را کاهش داد و 

چنانچه درصد بازدهی سرمایه گذاري از ) 2و الف ـ 1در وضعیت فرض الف ـ(بر این اساس . یا آنرا رفع نمود

ن مالی صندوق تقویت شده و مادام العمر درصد پیش رود توا 5/17وجوه صندوق به طور متوسط تا سطح 

در عمل، با توجه به اینکه دولتمردان در صدد کاهش نرخ تورم و (میتواند تعهدات خود را به خوبی ایفاء نماید 

تبدیل آن به یک رقمی می باشند وقوع چنین حالتی به طور مستمر تقریباً غیر متحمل بوده و با فرض وقوع این 

ی، دسترسی به این نرخ بازدهی مؤثر سرمایه گذاري در یک برنامه ریزي بلند مدت حالت براي مدت کوتاه

درصد،  14یعنی رشد سالیانه حقوق مبناي پرداخت کسور بازنشستگی (در این حالت ) مشکل به نظر می رسد

وضعیت دارائی ها و تعهدات ) درصد 5/17درصد و نرخ بازدهی سرمایه گذاري  11رشد سالیانه مستمري 

  :دوق به شرح زیر خواهد بودصن

  میلیون ریال     910.237:                                         ـ جمع ارزش فعلی کسور بازنشستگی سالهاي آتی1

  میلیون ریال  1.049.115:                                                      ـ جمع ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق 2

  میلیون ریال   ) 138.878:                                                                         ( 2به ردیف  1کسري ردیف 

میلیون ریال  19.212مبلغ ) به شرح آنچه که قبالً اشاره شد(که با مقایسه با اقالم مربوط به موجودي صندوق 

  ).10جدول شماره (مازاد خواهد داشت 

درصد در سال و حقوق مبناي پرداخت کسور  16ه هر حال، چنانچه نرخ بازدهی مؤثر سرمایه گذاري معادل ب

و  1الف ـ (ه شرح آنچه در فوق درصد در سال در نظر گرفته شود، ب 11درصد در سال و افزایش مستمري  14

به خوبی ) الی آن تقویت شودبدون اینکه توان م(آمده است صندوق نمیتواند از عهده تعهدات خود ) 2الف ـ 

البته در هر حالت چنانچه افزایش حقوق اعضاي فعال، مستمري بگیران و نرخ بازدهی سرمایه گذاري ها . برآید

رشد حقوق ها کاهش یابد یا نرخ بازدهی سرمایه گذاري (با میزان تورم به طور متناسب تعریف و لحاظ شود، 

ندوق، طبعاً مشکل قابل مالحظه اي مطرح نبوده و صندوق از توان با توجه به موجودي ص) افزایش داده شود

بدین معنی که همواره  می بایستی درصد افزایش حقوق مبناي پرداخت (مالی مناسبی برخوردار خواهد بود 

کسور با اختالف مناسبی از درصد نرخ بازدهی سرمایه گذاري هاي صندوق کمتر و از درصد افزایش حقوق 

  ).بیشتر باشد مستمري بگیران

  

  



  :توضیحاً اضافه می نماید

در محاسباتی که پیرامون داراییها و تعهدات صندوق به عمل آمده است مالیات بر درآمد صندوق منظور  ـ1

بدین معنی که درآمدهاي حاصله از سرمایه گذاري از معافیت مالیاتی برخوردار بوده و یا در . نشده است

  .ذکور در هر مورد باشد صورت تعلق مالیات، بایستی نرخ مؤثر بازدهی سرمایه گذاري بیش از درصدهاي م

. سال سابقه عضویت اعصاي کنونی برآورد شده است 35بر پایه ) 2و الف ـ  1بند الف ـ (کسري یاد شده ـ 2

سال عضویت در آینده بازنشسته شوند، کسري صندوق به نسبت افزایش  35اگر اعضاي صندوق، قبل از پایان 

  . خواهد یافت

  )و صورت ریز محاسبات در جداول ضمیمه آمده است) 1( اطالعات و مفروضات در جدول شماره(

  : بررسی وضع مالی صندوق به روش ارزیابی سالیانه

مالحظه شد که صندوق ) 1حالت الف ـ (در بررسی وضع مالی صندوق حمایت وکالء و کارگشایان دادگستري 

مفهوم این کسري که میزان آن . مزبور جهت انجام تعهدات بلند مدت خود در آینده با کسري مواجه خواهد بود

میلیون ریال برآورده شده است، عبارت است از ارزش روز مبلغ مورد نیاز جهت پرداخت حقوق  339.130

بازنشستگی، ازکارافتادگی و وظیفه در آینده بر طبق امید زندگی با حفظ ادامه روند فعلی در مورد اعضاء و 

و کسور  یعنی چنانچه مبلغ کسري تأمین شود) . 1(ملحوظ داشتن مفروضات مذکور در جدول شماره 

بازنشستگی اعم از سهم عضو و سهم کارفرما در پایان هر ماه و کسورات متفرقه به طور مرتب پرداخت گردد و 

درصد در سال به عمل آید، صندوق می تواند بدون هیچ مشکلی از  16از این وجوه سرمایه گذاري با بازدهی 

بدیهی است چنانچه مبلغ کسري برآورده شده تأمین نشود و هیچگونه تدبیري جهت . دعهده تعهدات خود برآی

اکنون این سؤال مطرح . با کسري بودجه مواجه خواهد شد) بلند مدت(تأمین آن به عمل نیاید صندوق در آینده 

به  می شود، کسري مذکور که بر اساس امید زندگی برآورده شده است، از چه زمانی شروع خواهد شد؟

عبارتی دیگر، بدون تأمین کسري، صندوق تا چه مدتی می تواند از محل موجودي فعلی، به کار خود ادامه 

  .دهد؟

     ، وضعیت مالی آن به روش)نقطه سربه سردارائی ها و تعهدات(جهت تعیین مدت زمان بقاي صندوق 

ازنشستگی اعضاي جدید در محاسبات در این روش نیز کسور ب(مورد بررسی قرار می گیرد  "ارزیابی سالیانه"

  ).لحاظ نشده است



بر اساس سابقه عضویت و ) بازنشسته و فوت(طبق آمار و اطالعات دریافتی از صندوق، خروجی هاي هر سال 

سال سابقه عضویت می شوند یا فوت می  35یعنی کارکنانی که داراي . جدول مرگ و میر تعیین شده است

کارکنان ازکارافتاده، مستعفی و اخراجی آتی به دلیل پایین بودن . (ین می گرددکنند، براي آنان مستمري تعی

  ).درصد احتمال خروج آنان، قابل اغماض بوده و در محاسبات منظور نشده اند

ارزش روز (موجودي صندوق در پایان سال هاي آتی ) 1384پایان سال (براساس مفروضات فوق ارزش روز 

فعال منهاي ارزش روز جمع مستمري ها پرداختی بعالوه موجودي صندوق در  جمع کسور دریافتی از اعضاي

ریز محاسبات : (در جدول صفحه بعد می باشد) 1براي حالت الف ـ (محاسبه و نتیجه محاسبات  29/12/1384

  ).آمده است 53الی  11در جداول شماره  1مربوط به جدول شماره الف ـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ) 1 –الف ( جدول شماره 

  پیش بینی وضع مالی صندوق در پایان هر دوره در سال هاي آتی به روش ارزیابی سالیانه

  )%16و نرخ بازدهی سرمایه گذاري % 11، رشد مستمري %14حقوق مبناي کسور بازنشستگی رشد (

  )میلیون ریال : واحد (                                                                                

پایان 

هر 

  سال

موجودي 

صندوق در 

29/12/1384  

ارزش روز کسور 

بازنشستگی 

دریافتی               

 )29/12/1384 (  

ارزش روز 

مستمري هاي 

پرداختی           

 )29/12/1384 (  

)         کسري ( ارزش مازاد 

بدون  29/12/1384در 

احتساب موجودي 

29/12/1384  

)          ي کسر( ارزش مازاد 

                 29/12/1384در 

با احتساب موجودي 

29/12/1384  

1385  158090  54755  7470  47285  205375  

1386  158090  108177  15346  92830  250920  

1387  158090  160190  23966  136224  294314  

1388  158090  210758  33423  177335  335425  

1389  158090  259963  43534  216429  374519  

1390  158090  307813  54216  253597  411687  

1391  158090  354321  65459  288862  446952  

1392  158090  399577  77074  322504  480594  

1393  158090  443386  89744  353642  511732  

1394  158090  485739  103529  382210  540300  

1395  158090  526694  118249  408445  566535  

1396  158090  566027  134677  431350  589440  

1397  158090  603756  152762  450993  609083  

1398  158090  639794  172789  467005  625095  

1399  158090  674177  194621  479555  637645  

1400  158090  706943  218125  488818  646908  

1401  158090  738239  242808  495430  653520  

1402  158090  768163  268338  499825  657915  

1403  158090  796813  294411  502402  660492  

1404  158090  824239  320886  503353  661443  

1405  158090  850385  347971  502414  660504  

1406  158090  875202  375857  499345  657435  

1407  158090  898817  404144  494673  652763  

1408  158090  921191  432980  488211  646301  

1409  158090  942503  461798  480706  638796  

1410  158090  962769  490591  472178  630268  



  ) 1 –الف ( جدول شماره 

  پیش بینی وضع مالی صندوق در پایان هر دوره در سال هاي آتی به روش ارزیابی سالیانه

  %)16سرمایه گذاري و نرخ % 12، رشد حقوق مستمري %14ان اشتغال مزرشد حقوق (

  )میلیون ریال : واحد (                                                                                

پایان 

هر 

  سال

موجودي 

صندوق در 

29/12/1384  

ارزش روز کسور 

بازنشستگی 

دریافتی               

 )29/12/1384 (  

ارزش روز 

مستمري هاي 

پرداختی           

 )29/12/1384 (  

)         کسري ( ارزش مازاد 

بدون  29/12/1384در 

احتساب موجودي 

29/12/1384  

)          کسري ( ارزش مازاد 

                 29/12/1384در 

با احتساب موجودي 

29/12/1384  

1411  158090  982014  519313  462702  620792  

1412  158090  1000110  548439  451670  609761  

1413  158090  1017179  577596  439583  597673  

1414  158090  1032051  610708  421344  579434  

1415  158090  1044195  649467  394728  552818  

1416  158090  1053129  695342  357787  515877  

1417  158090  1059197  747036  312162  470252  

1418  158090  1062961  802565  260396  418486  

1419  158090  1063520  864862  198658  356748  

1420  158090  1063520  925011  138509  296599  

1421  158090  1063520  981272  82248  240338  

1422  158090  1063520  1033819  29701  187791  

1423  158090  1063520  1082811  )19291 (  138799  

1424  158090  1063520  1128411  )64891 (  93199  

1425  158090  1063520  1170773  )107253 (  50837  

1426  158090  1063520  1210048  )146526(  11562  

1427  158090  1063520  1246380  )182860(  )24770 (  

1428  158090  1063520  1279913  )216393(  )58303(  

1429  158090  1063520  1310781  )247261 (  )89171(  

1430  158090  1063520  1339114  )275594 (  )117504 (  

1431  158090  1063520  1365040  )301520(  )143430 (  

1432  158090  1063520  1388687  )325167 (  )167077 (  

1433  158090  1063520  1410179  )346659 (  )188569 (  

1434  158090  1063520  1429634  )366114 (  )208024 (  

1435  158090  1063520  1447171  )383651(  )225561 (  

1436  158090  1063520  1462905  )399385 (  )241295 (  



  

تعهدات به اعضاي در جدول فوق اعدادي که در داخل پرانتز قرار گرفته اند نمایانگر کسري صندوق در قبال پرداخت 

و همچنین با توجه به این که موجودي صندوق در  ")کسري ( "با مالحظه ارقام دو ستون مازاد . خود می باشند

  .میلیون ریال می باشد، از ارقام جداول فوق نتایج زیر حاصل شود 158.090براساس قیمت دفتري مبلغ  29/12/1384

  .رداخت تعهدات آن هنوز به طور کامل شروع نشده استک صندوق جوان می باشد که پیصندوق حمایت )1

با توجه به ضوابط و مقررات دریافتی هاي صندوق و سود حاصله در حال حاضر بیش از پرداختی هاي آن می باشد -2

) بدون در نظر گرفتن ورودي هاي جدید ( فعلی و برنامه ریزي هاي به عمل آمده پیش بینی می شود که فزونی مذکور 

درصد و رشد حقوق مبناي  16یعنی چنانچه نرخ مؤثر بازدهی سرمایه گذاري معادل . ادامه داشته باشد 1421ل تا سا

بدون استفاده از درصد باشد، پیش بینی می شود صندوق میتواند  11درصد و رشد مستمري  14بازنشستگی  کسور

  .به کار خود ادامه دهد 1422تا پایان سال  جدیداز سهم کسور بازنشستگی ورودي هاي موجودي فعلی و بدون استفاده 

درصد و رشد  14درصد و رشد حقوق مبناي کسوربازنشستگی  16چنانچه نرخ مؤثر بازدهی سرمایه گذاري معادل )2

به  1426درصد باشد، پیش بینی می شود صندوق با استفاده از موجودي خود به ارزش دفتري تا پایان سال  11مستمري 

با کسري بودجه مواجه خواهد شد که براي ادامه کار از  )سال دیگر  42حدود (  1427از سال . هدکار خود ادامه د

  .خواهد نمودذخیره بازنشستگی ورودي هاي جدید استفاده 

  :توضیحاً اضافه می نماید )6

صندوق از محل در نتیجه دریافتی . تمام اعضاي فعال فعلی مستمري بگیر می شود 1418حداکثر تا پایان سال ) الف 

  .کسور بازنشستگی قطع خواهد شد

  پیش بینی 1470حدود سال ) فعلیاعم از اعضاي فعال و مستمري بگیر ( پایان کار صندوق از بابت اعضاي فعلی ) ب

  .می شود

  چگونه صندوق با کسري بودجه مواجه شده است ؟

قی با مشارکت اعضاء و کارفرما و بهره برداري از از یک نظام بازنشستگی منطقی انتظار می رود که از طریق ایجاد صندو

ازکارافتادگان و وراث مستمري بگیر متوفی را بازنشستگان، وجوه ذخیره شده، بدون تحمیل بر بودجه عمومی، زندگی 

بدین منظور مناسب است اصول اساسی خودکفایی، یعنی پرداخت کسوربازنشستگی . تأمین کنددر حد معقول و مناسبی 

عضو و سهم کارفرما و بهره برداري اقتصادي از آن را در ابتداي تأسیس صندوق بازنشستگی مورد توجه اعم از سهم 

  .قرار دهد

  

  



  

اره بر پایه هاي نتایج حاصل از محاسبات الزم به ذکر است که تداوم فعالیت نظام هاي بازنشستگی میبایست همو

بر آن ها در مقاطع ضرور، براساس اتخاذ تصمیمات اصولی و منطقی نسبت به تکیه  ااکچوئري استوار بوده و مسئولین ب

  .اعمال اصالحات و تعدیالت الزم اقدام نمایند

ممیزي تناسب تعهدات آتی با وجوه (هر سه سال یک بار نسبت به انجام محاسبات اکچوئري معموالً صندوق میبایست 

  .اقدام نماید که متأسفانه این مهم تاکنون انجام نپذیرفته و براي اولین بار اکنون انجام شده است) دارایی هاي حال و آتی 

انجام محاسبات اکچوئري سبب می شود که ارکان تصمیم گیري صندوق نسبت به عواملی که موجب عدم توازن مالی 

  .می شود، آگاهی پیدا نماید) صندوق کسري ( صندوق 

ز محاسبات اکچوئري، صندوق در برنامه ریزي بلند مدت خود با کسري محاسبات اکچوئري براساس نتایج حاصله ا

خواهد بود که با توجه به ضوابط و  1425صندوق از بابت اعضاي فعلی از سال مواجه می باشد، تاریخ شروع کسري 

ردید هیچگونه مشکلی متوجه صندوق گي به عمل آمده و رعایت دقیق پیشنهاداتی که ارائه و برنامه ریزمقررات موجود 

به هر حال مهمترین عواملی که صندوق را در آینده با کسري بودجه مذکور مواجه خواهد نمود به شرح . نخواهد بود

  :ذیل می باشد

  :پرداخت کسور بازنشستگی افزایش حقوق مبناي -1

سال بوده اند از  26تعداد زیادي از اعضاي فعال صندوق که داراي سابقه حدود حقوق مبناي پرداخت کسوربازنشستگی 

) درصد افزایش  400( یعنی حدوداً بیش از پنج برابر . ریال به بیش از دو میلیون ریال افزایش یافته است 400.000مبلغ 

     . درصد در سال می باشد 14ال، رشد حقوق متناسب با آن حدود درصد در س 16با توجه به نرخ بازدهی . شده است

و ضرورت داشت هزینه ) گر چه این افزایش ضروري و الزم بوده است ( در صد افزایش انجام شده بسیار باال بوده است 

   . عمل می آمد پرداخت می گردید و متعاقباً از آن سرمایه گذاري بهمحاسبه و به صندوق اضافی ناشی از این افزایش 

  .گردیدنمی در این صورت پیش بینی کسري بودجه مذکور براي صندوق متصور 

  :افزایش حداقل حقوق ها -2

که اجراي آن براي صندوق الزامی بوده عامل دیگري که موجب کسري شده است افزایش سطح حداقل حقوق ها است 

  .است

در آینده، عدم دریافت هزینه ) یا متناسب با آن ( و حفظ آن  )1الف ـ ( خوشبختانه با تحقق فرض مذکور در قسمت -3

   جدي مواجه نمی نماید و از محل کسور بازنشستگی ورودي هاي جدید و دیگر مذکور، صندوق را با مشکل 

  .کسورهاي برنامه ریزي شده یا افزایش نرخ بازدهی سرمایه گذاري قابل جبران می باشد

  



  

  :منابع صندوق نقش سرمایه گذاري در تأمین 

مالحظه شد چنانچه نرخ سرمایه گذاري از وجوه صندوق  . در مبحث پیشین که پیرامون توان مالی صندوق بحث گردید

لذا کسري آن در قبال  ،شودبهتري برخوردار میصندوق از توان مالی ) بند الف ( درصد افزایش یابد  17درصد به  16از 

درصد  5/17تا سطح سرمایه گذاري  اي کاهش خواهد یافت و چنانچه نرخ بازدهیتعهدات به میزان قابل مالحظه ایفاي 

         در تقویت توان مالی صندوق  سرمایه گذاريخواهد شد که نمایانگر نقش  پیش رود مبلغ کسري به مازاد تبدیل

ر عوامل مهم و چنانچه سای. و مفروضات حاصل شده استاین نتیجه با فرض ثابت موندن سایر عوامل . می باشد

درصد کسور بازنشستگی، رشد حقوق زمان عضویت و رشد، مستمري، صندوق از قبیل تأثیرگذار بر نتیجه عملکرد 

مدت سابقه عضویت الزم جهت احراز بازنشستگی، سن در تاریخ بازنشستگی و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر 

  .یابد نتیجه مذکور تغییر خواهد نمود

    راي گروهیو سایر عوامل در تقویت توان مالی صندوق، بررسی موردي ببردن به نقش سرمایه گذاري به منظور پی 

 عبا رعایت مندرجات ذیل و با محاسبه ارزش جم) ورودي هاي جدید( یند که جدیداً به عضویت صندوق در می آ

محاسبه ارزش جمع مستمري  بازنشستگی وزده حاصل از سرمایه گذاري تا تاریخ کسوربازنشستگی قابل دریافت و با

  . به آنان در آینده و مقایسه آنها با یکدیگر انجام می گیردپرداخت بازنشستگی قابل 

  : مفروضات عبارتند از 

  ریال 1.000.000         :    در شروع عضویت اولین حقوق ماهانه *

  در سالدرصد 14                       :    افرایش حقوق مشمول کسر *

  درصد در سال 11                            :     افزایش حقوق مستمري *

  )در سال ( درصد  18درصد،  17درصد ،  16              : سرمایه گذاري از وجوه نرخ بازدهی *

  سال 35سال،  33سال، 30                                 :   مدت سابقه عضویت *

  درصد 6/19 درصد بعالوه سایر درآمد جمعاً 12                              :  ستگی میزان کسور بازنش*

  سال 30سال،  25سال، 20:                                  ویت سن در شروع عض*

  ارزش مبالغ در شروع عضویت:                                                   ارزش روز *

با لحاظ داشتن مفروضات فوق و سرمایه گذاري از وجوه کسور بازنشستگی اعضاء به صورت مرکب ماهیانه نتیجه  

  .محاسبات انجام شده بر مبناي محاسبات اکچوئري طی سه جدول جداگانه به شرح ذیل ایفاد می گردد



  

  )هزار ریال ( مبلغ                                                                                                 سال  30سابقه عضویت : الف 

  سن بازنشستگی
  نرخ بازدهی

  سرمایه گذاري

ارزش روز جمع کسور 

بازنشستگی و بازده 

  متعلقه

  حقوق بازنشستگی

ارزش روز جمع 

مستمري طبق امید 

  زندگی

  )کسري ( مازاد 

  سال 50

  )21558(  71398  33559  49840  درصد 16

  )4802(  49287  33559  44485  درصد 17

  5561  34391  33559  39952  درصد 18

  سال 55

  )15549(  65036  33559  49487  درصد 16

  )1084(  45279  33559  44195  درصد 17

  7890  31824  33559  39714  درصد 18

  سال 60

  )8566(  57402  33559  48836  درصد 16

  3335  40322  33559  43657  درصد 17

  10707  28559  33559  39266  درصد 18

  

  )هزار ریال ( مبلغ                                                                                                      سال  33سابقه عضویت :  ب

  سن بازنشستگی
  نرخ بازدهی

  سرمایه گذاري

ارزش روز جمع کسور 

 بازنشستگی و بازده

  متعلقه

  حقوق بازنشستگی

ارزش روز جمع 

مستمري طبق امید 

  زندگی

  )کسري ( مازاد 

  سال 53

  )10747(  64049  49719  53302  درصد 16

  3821  43305  49719  47126  درصد 17

  12392  29580  49719  41972  درصد 18

  سال 58

  )4469(  57279  49719  52810  درصد 16

  7661  39070  49719  46731  درصد 17

  14764  26889  49719  41653  درصد 18

  سال 63

  2555  49394  49719  51949  درصد 16

  12033  33999  49719  46032  درصد 17

  17497  23586  49719  41083  درصد 18

  

  



  

    

  )هزار ریال ( مبلغ                                                                                                      سال  35سابقه عضویت  :ج 

  سن بازنشستگی
  نرخ بازدهی

  سرمایه گذاري

ارزش روز جمع کسور 

بازنشستگی و بازده 

  متعلقه

  حقوق بازنشستگی

ارزش روز جمع 

مستمري طبق امید 

  زندگی

  )کسري ( مازاد 

  سال 55

  )3774(  59238  64615  55464  درصد 16

  9235  39506  64615  48741  درصد 17

  16574  26607  64615  43181  درصد 18

  سال 60

  2610  52252  64615  54862  درصد 16

  13103  35160  64615  48263  درصد 17

  18936  23864  64615  42800  درصد 18

  سال 65

  9556  44286  64615  53842  درصد 16

  17370  30076  64615  47446  درصد 17

  21562  20579  64615  42141  درصد 18

  

ق اعدادي که در داخل پرانتز قرار گرفته اند نمایانگر کسري صندوق در قبال پرداخت تعهدات به شخص وجداول فدر 

  :نتایج ذیل به دست می آید  " )کسري ( "با مالحظه ارقام ستون مازاد . مفروض می باشد

درصد  16از هی سرمایه گذاري با افزایش نرخ بازد. می باشدنرخ بازدهی سرمایه گذاري در توان مالی صندوق مؤثر -1

  .درصد، موجودي صندوق به حالت مازاد تبدیل می شود 18و 

درصد و نرخ بازدهی  11درصد، رشد سالیانه مستمري 14چنانچه رشد سالیانه حقوق هاي مبناي کسور بازنشستگی -2

سال با شرط  55ی را برابر درصد باشد، حداقل سن بازنشستگ 18سالیانه سرمایه گذاري از وجوه صندوق حداقل برابر 

 17یعنی ( بدیهی است چنانچه نرخ بازدهی سرمایه گذاري کاهش یابد . سال سابقه عضویت لحاظ نمود 30حداقل 

  .بایستی سن بازنشستگی افزایش یابد) درصد کمتر باشد 

ابطه بسیار نزدیک و حقوق بازنشستگی رافزایش حقوق مبناي کسوربازنشستگی نرخ بازدهی سرمایه گذاري با درصد -3

براي پرداخت تعهدات خود وضع صندوق ) نرخ سرمایه گذاري باال رود ( باشد ن دو بیشتر آهر چه اختالف بین . دارد

  .بهتري خواهد داشت 



سال،  60در سال و سن بازنشستگی برابر درصد  16بازدهی سرمایه گذاري سال سابقه عضویت، و با نرخ  35با حداقل -4

  .هاي جدید توازن ایجاد می شودبین دارائی ها و تعهدات صندوق براي ورودي 

تعهدات صندوق در قبال پرداخت حقوق مستمري ) با فرض ثابت نمودن بقیه عوامل ( با افزایش سن بازنشستگی -5

  .کاهش می یابد

ایی صندوق افزایش می یابد بلکه در شرایط سنی استخدامی یکسان، موجب با افزایش مدت سابقه عضویت نه تنها دار-6

کاهش سابقه ) تأثیر مثبت دو جانبه ( سبب می شود ) 5بند ( باال رفتن سن بازنشستگی شده که این امر کاهش تعهدات را 

  .عضویت نیز تأثیر منفی دو جانبه بر توان مالی صندوق خواهد گذاشت

حتی با نرخ بازدهی حداقل فروض، صندوق سال و حفظ سایر  70نشستگی باالي ت، و سن بازسال سابقه عضوی 35با -7

وقوع این حالت براي صندوق در مورد ورودي هاي ( درصد در سال به هیچ وجه با کسري بودجه مواجه نخواهد شد  16

  .)محتمل استجدید بیشتر 

  :پیشنهادات 

در بررسی توان مالی صندوق که در حال حاضر عهده دار مسئولیت آینده جامعه اي متشکل از حدود بیش از چهل و 

به عدم توجه . می گرددمی باشد، مشاهده شد که با کسري مواجه  )اعضاي صندوق و خانواده هاي آنان ( چهار هزار نفر 

شستگی باید وسیله ننظام بازبا توجه به این که هر . بب شودممکن است در آینده مشکالت و مسایل ناخوشایندي را سآن 

و هدایت اعضاي بهتر و تواناتر با تلقی مثبت از دستگاه محل خدمت، که در چشم انداز آن افراد اي باشد براي جذب 

د اعضاء ود و افسرده و نومیمکار بهتر و به طور کلی در خدمت به جامعه یا دولت برانگیخته شوند، به زندگی خبراي 

و رونق و روشنی بخشد، با نیازهاي تأمین رفاهی مطابقت داشته و در این زمینه بدعت گذار و پیشرو باشد، نده آیامید به 

  .بازنشستگی مهمترین اثر را روي اعضاي فعال می گذارد

خود اهمیت ندهد ولی نه به خود حق میدهد و نه می تواند که به آینده همسر و فرزند عاقبت شخص به فرد ممکن است 

به راستی اگر امروز چاره اي اصولی نیندیشیم فردا تجربه بازنشستگی که تا دیروز . خویش بی تفاوت و بی اعتنا بماند

  .تماعی در خواهد آمدخار اقتصادي ـ اجنتبود به صورت محکومیت به یک ان یک افتخار حرفه اي آمفهوم 

دکفا پیشنهاد می نماید در ادامه فعالیت صندوق موارد زیر ویک صندوق مطمئن و خبر این اساس به منظور داشتن    

  .دقیقاً رعایت شود

میلیارد ریال برآورد شده است،  339حدود  1384کسري محاسبات اکچوئري صندوق که میزان آن در پایان سال -1

  .تأمین اعتبار گردد

به صندوق پرداخت نمود و یا از طریق برنامه ریزي ) یا ده سالهپنج ساله ( کن است آنرا به صورت یکجا به اقساط مم

  .از وجوه ذخایر صندوق و تقویت آن در آینده تأمین اعتبار نمودپیرامون سرمایه گذاري 



درصد در  16مبلغ اقساط سالیانه بالحاظ نمودن نرخ بازده سازي  مبلغ مذکور به اقساط پرداخت گردد،شد باچنانچه قرار 

  :سال به شرح زیر می باشد 

  میلیارد ریال  104سالیانه مبلغ : اقساط پنج ساله 

  میلیارد ریال 70سالیانه مبلغ : اقساط ده ساله 

قبیل ارفاق سابقه  از تأمین تعهدات اضافی صندوق که خارج از ضوابط و مقررات بازنشستگی انجام میشود ؛-2

جهت بازنشستگی، افزایش حقوق مشمول کسوربازنشستگی اعضاي فعال، افزایش حقوق مستمري بگیران بیش از حد 

معمول متعارف به علت تورم، افزایش مستمري تا سطح حداقل حقوق مستمري، پرداخت هرگونه کمک به مستمري 

  .از محل صندوق و غیره بگیران 

صندوق جوانی است، پرداخت تعهدات آن هنوز به طور کامل آغاز نگشته و  نسبتاًصندوق حمایت با توجه به اینکه    

می شود که تعداد ورده باقی مانده است مالحظه ذخیره اعضا از بابت کسور بازنشستگی و سود متعلقه تقریباً دست نخ

              مابه التفاوت حقوق واقعی . شدند و حقوق آنها در سطح حداقل تعیین شده استبسیار کمی از اعضاء بازنشسته 

همچنین سطح حقوق اعضاي صندوق که . تا سطح حداقل بایستی تأمین اعتبار شود) که طبق فرمول محاسبه می شود (  

آن برتوان مابه التفاوت تأثیرگذري . ستفته افعلی با درصد بسیار باال افزایش یاریال به حقوق  400.000از مبلغ ثابت 

  .بایستی تأمین اعتبار گردد) ارزش روز کسور بازنشستگی گذشته مابه التفاوت دو حقوق ( مالی صندوق 

دریافت کسور بازنشستگی به موقع و به میزان مناسب از بابت سابقه عضویت گذشته اعضاي انتقالی به -3

  صندوق

  .ئن به عمل آیدمسرمایه گذاري مناسب و مطاز وجوه ذخیره بازنشستگی، -4

               مبناي پرداخت کسوربازنشستگی و حقوق بازنشستگی،نرخ بهره برداري با نرخ تورم یا درصد افزایش حقوق 

بازدهی سرمایه گذاري از وجوه صندوق در آینده در این محاسبات نرخ مؤثر . از کارافتادگی و وظیفه رابطه مستقیم دارد

 14درصد در سال لحاظ شده است که در مقابل رشد حقوق اعضاي فعال و مستمري بگیران به ترتیب معادل  16حدود 

و بنابراین د درآینده دور با مشکل مالی مواجه خواهد شرسد و صندوق درصد در سال مناسب به نظر نمی 12درصد و 

سرمایه گذاري و هر چه اختالف بین نرخ مؤثر بازدهی . ثر بازدهی سرمایه گذاري تالش نمودؤایش نرخ مبایستی در افز

در دراز صندوق  ،)کاهش رشد حقوق یا افزایش نرخ مؤثر بازدهی سرمایه گذاري ( رشد سالیانه حقوق بیشتر گردد 

  .مدت از توان مالی بهتري برخوردار خواهد شد

  :سرمایه گذاري وي مناسب انتخاب پرتف-5

  )صندوق براساس ترازنامه مصوب ( : در حال حاضر ترکیب دارایی هاي صندوق به صورت ذیل می باشد 

  



  درصد  میلیون ریال  شرح

  0/6  9.536  )اموال ( ثابت و مشهود دارائی هاي 

  8/71  113.436  سپرده و سرمایه گذاري بلند مدت

  3/0  431  سپرده و سرمایه گذاري کوتاه مدت

  6/21  34.115  ... )از قبیل وام و ( حساب ها و اسناد دریافتنی 

  0/0  25  پیش پرداخت ها

  0/0  53  )ودیعه بابت آب و گاز و برق ( سایر دارائی ها 

  3/0  494  موجودي نقد

  0/100  158.090  :جمع 

  

       ، را سرمایه گذاري بلند مدت )درصد  8/71( به طوري که مالحظه می شود درصد باالئی از ترکیب دارائی صندوق

زده آن ادرصد تشکیل می دهد که ب 1/72جمعاً ) درصد  3/0(، سپرده و سرمایه گذاري کوتاه مدت ... )سپرده و ( 

در مورد . در مورد وام پرداختی صندوق باید سعی شود حفظ ارزش پول مورد توجه قرار گیرد. میتواند نسبتاً مناسب باشد

  .تداوم آن باید محتاطانه و هوشیارانه انجام پذیرد. سرمایه گذاري در سهام که همواره با خطر ریسک همراه می باشد

و قانونی صندوق و به روز رسانی  تدوین نظام آماري به منظور ساماندهی آمار و اطالعات جمعیتی، مالی، اقتصادي -6

  .دیریت صندوق قرار گیرداي که به آسانی و سریع در دسترس م هها به گوننآ

ن به فاصله هر سه سال حداقل مالی صندوق در ایفاي تعهدات آتی آمحاسبه اکچوئري جهت بررسی و سنجش توان -7

انجام گیرد تا مدیریت صندوق از توان مالی، اقتصادي و سیاسی آن ) بعضی از سازمان ها سالیانه انجام می دهند( یک بار 

  .آگاهی کامل داشته باشد

  

  

  

  

  

  

  



  ) 1(جدول شماره 

اطالعات و مفروضات جهت محاسبه دارایی ها و تعهدات صندوق حمایت وکال و کارگشایان در 

  1384پایان سال 

  کل  زن  مرد  شرح  ردیف

  نفر 11056  نفر 2352  نفر 8704  تعداد اعضاء فعال  1

  سال 37  سال 33  سال 38  متوسط سن اعضاء فعال  2

  ماه 10سال و  5  ماه 2سال و  4  ماه 4سال و  6  فعالمتوسط سابقه عضویت اعضاء   3

4  
 متوسط حقوق و مزایاي مشمول کسور

  بازنشستگی

  ریال 2.046.663  ریال 1.788.311  ریال 2.116.475

  نفر 28  نفر  1  نفر 27  تعداد اعضاء بازنشسته  5

  نفر  9  -  نفر  9  تعداد اعضاء ازکارافتاده  6

  نفر 117  نفر 3  نفر 114  تعداد اعضاء متوفی  7

  سال 78  سال 80  سال  78  متوسط سن اعضاء بازنشسته  8

  سال 64  -  سال  64  متوسط سن اعضاء ازکارافتاده  9

  سال 61  سال 63  سال 61  )فرضی ( متوسط سن همسر اعضاء متوفی   10

  ریال 1.350.000  ریال 1.350.000  ریال 1.350.000  متوسط حقوق اعضاء بازنشسته  11

  ریال 1.350.000  -  ریال 1.350.000  حقوق اعضاء از کارافتادهمتوسط   12

  ریال 1.350.000  ریال 1.350.000  ریال 1.350.000  متوسط حقوق مستمري بگیران اعضاء متوفی  13

  درصد در سال 12درصد و  14درصد افزایش حقوق و مزایاي مشمول کسور بازنشستگی کارکنان   14

  درصد در سال 9و  درصد 11درصد افزایش مستمري   15

16  
درصد حقوق و مزایاي مشمول کسور بازنشستگی بعالوه سایر درآمد هاي  4درصد و سهم کارفرما  8کسور بازنشستگی سهم اعضاء 

  )درصد  6/19جمعاً ( درصد کسور بازنشستگی  63کمکی معادل 

  .درصد در سال منظور می گردد 17درصد و  16نرخ بازدهی سرمایه گذاري از وجوه صندوق به طور متوسط   17

  .فزونی متوسط عمر اعضاء زن بر متوسط عمر اعضاء مرد سه سال فرض شده است  18

  . فزونی سن کارمند مرد از همسرش بطور متوسط هفت سال فرض شده است  19

20  
صندوق می  1384ترازنامه پایان سال میلیون ریال بر مبناي  158.090به قیمت دفتري بالغ بر ) اعم از نقدي و غیرنقدي ( موجودي صندوق 

  .باشد

   .تعیین گردیده است ) بدون شر ط سنی ( سال سابقه عضویت  35ناي دارا بودن حقوق بازنشستگی بر مب  21

  سال سن با حداقل ده سال سابقه عضویت  70یا 

  .عضویت می باشددرصد میانگین حقوق دو سال آخر  80حداکثر حقوق بازنشستگی   22

23  

  :به صورت زیر می باشد فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی 

  میانگین حقوق= میانگین حقوق و مزایاي مشمول کسور بازنشستگی دو سال آخر عضویت                                                                     

  حقوق بازنشستگی=  میانگین حقوق× سابقه عضویت به سال                                                                                                                

                                                                                                                                       30     

  .درصد میانگین حقوق دو سال آخر عضویت بیشتر نباشد  80مشروط بر اینکه از  

24  
درصد حقوق بازنشستگی یا مستمري از کارافتادگی در زمان فوت  80متوفی برابر ) اعم از فعال یا بازنشسته ( حقوق وظیفه بگیران اعضاي 

  .در نظر گرفته می شود



  :رویه محاسبه 

  ) . TD 88-90. ( عمل می شود ) امید زندگی ( ات بر اساس جدول احتماالت مرگ و میر محاسب.1

سال سابقه عضویت، با  10ا حداقل سال سن ب 70سال سابقه عضویت و یا  35دارایی هاي و تعهدات صندوق براساس .2

درصد در  9درصد و  11سال و افزایش مستمري در درصد  17درصد و  16لحاظ کردن نرخ بازدهی سرمایه گذاري 

  .درصد در سال محاسبه خواهد شد 12درصد و  14سال و رشد حقوق مبناي پرداخت کسور بازنشستگی معادل 

براي حقوق هاي مستمري ها و افزایش هاي بعدي متناسب با افزایش حقوق بازنشستگی و  1384حداقل هاي سال .3

در محاسبات ) ریال  2.000.000برابر  1385مري سال حداقل مست. ( مستمري ها در محاسبات منظور گردیده است

  .ریال در محاسبات لحاظ گردید 1.350.000برابر  1384جایگزین حداقل مستمري پایان سال 

  :دارایی هاي صندوق در این گزارش عبارت است از .4

  به عالوه ) مت دفتري به قی( اعم از نقدي و غیر نقدي  1384موجودي صندوق بازنشستگی در پایان سال ) الف 

ارزش فعلی کسور بازنشستگی آتی و عواید حاصله از سرمایه گذاري که توسط اعضاي فعال، در آینده جمع ) ب 

  .پرداخت می گردد

  :تعهدات صندوق عبارت است از .5

ا، افتاده هارزش فعلی حقوق هاي بازنشستگی، ازکارافتادگی و وظیفه قابل پرداخت به بازنشسته ها از کارجمع )الف 

  به عالوه ) طبق امید زندگی( نها و و ظیفه بگیران فعلی صندوق وظیفه بگیران آ

جمع ارزش فعلی حقوق هاي بازنشستگی ، ازکارافتادگی و وظیفه قابل پرداخت به اعضاي فعال که در آینده ) ب

  .مستمري بگیر خواهند شد

  .دارایی ها منهاي تعهدات : محاسبات اکچوئري صندوق عبارت است از  ) مازاد کسري( .6

     

  


