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 مقدمه نویسندگان:
در این کتاب سعی نموده ایم بخش کوچکی از مباحث بسیار پیچیده و گسترده علم اکچوئری را به رشته 

بدینوسیله برخودمان الزم  .ک و انواع آنرا نیز تشریح نماییمریس تحریر در آوریم و مباحث مرتبط به آن شامل

دانیم که از راهنمائی های ارزشمند جناب آقای دکتر علیرضا معطوفی که در تهیه این کتاب، صمیمانه ما را می

 یاری نمودند ، به صورت شایسته ای سپاسگزاری نمائیم.

ل بین منابع و مصارف آن برقرار باشد نیازمند برای طراحی یک سیستم بازنشستگی به نحوی که تعاد

محاسبات پیچیده ای در خصوص چگونگی تنظیم پارامترهای مؤثر در دریافتها )نرخ حق بیمه، سقف حقوق و 

مزایا، مدت پرداخت حق بیمه و ...( و پرداخت ها )سن در زمان بازنشستگی، امید به زندگی، فرمول تعیین حقوق 

وجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی می باشد، همچنین به دلیل کمبود منابع علمی داخلی بازنشستگی و ...( با ت

مرتبط با علم اکچوئری،سعی نموده ایم از آخرین منابع موجود استفاده نمائیم. قطعًا نقطه نظرات ارزشمند سایر 

جموعه بدنبال خواهد متخصصین علوم مالی ، کمک بسزایی در انجام اصالحات و اضافات احتمالی آتی دراین م

 داشت  و گروه نویسندگان، صمیمانه از نقطه نظرات مثبت و سازنده آنا استقبال خواهند نمود.

محاسبات مزایای بازنشستگی کارکنان به طور مستقیم بر هزینه های ساالنه بسیاری ازشرکتها اثر گذار بوده و 

سبب شناسایی این تأثیرات از اهمیت بسیاری برای  آن شرکتها  خواهد گردید. بدین EPSموجب تأثیر متقابل بر 

شرکتها برخوردار است، از سوی دیگر محاسبات اکچوئری به عنوان استاندارد بین المللی حسابداری در خصوص 

ساالنه اعالمی به بورس  EPSمحاسبات مزایای بازنشستگی کارکنان، موجب هماهنگ سازی سرعت رشد 

شد هزینه های مزایای پایان خدمت کارکنان در هر سال می گردد.  از این رو اوراق بهادار تهران با سرعت ر

روشن شدن جنبه های این هماهنگی ضروری به نظر می رسد و در طول مدت تدوین این کتاب ،تالش ویژه ای 

ای شده است که با بکارگیری صحیح استانداردهای موجود ،امید وار باشیم ،شفافیت اطالعاتی بیشتری در صورته

 مالی شرکتها مشاهده گردد.
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 An Introduction to actuarial topics 1 یبرمباحث اکچوئر یمقدمه ا

 پیشگفتار 
آینده با عدم قطعيت همراه است و امکان وقوع حوادثي وجود دارد که برای بشر مطلوب 

 یا و است ما انتظار مورد آنچه از منفي یبالقوه انحراف از است عبارت ،"ریسک"نخواهد بود. 

امروز اکثر  یادني در. داد خواهد رخ که است نامطلوبي حادثه وجود امکان ساده تر بيان به

 قیخود از طر یهاسکیکنترل ر یبرا يبه دنبال راه مهيب یهاخصوصاً شرکت يلما ینهادها

که به  يهستند. از جمله علوم هاسکیو شدت مورد انتظار در صورت وقوع ر يفراوان ينيبشيپ

احتمال  اتياضیاست که با استفاده از آمار و ر یدانش اکچوئر پردازد،يمحاسبات م نیانجام ا

 .دینمايم حاسبهرا م هادهیوقوع پد

 .های زیر تخصص داردفردی است که در زمينه (Actuare)اکچوئر 

 .احتمال وقوع رخدادهای آینده ارزیابي

 .خالقانه به منظور کاهش احتمال وقوع حوادث نامطلوبهای روش طراحي

 .اثرات حوادث نامطلوبي که رخ خواهند داد کاهش

بر افراد و  يوبنامطل اثرات عاطفي لحاظ از هم و مالي لحاظ از هم توانند مي حوادث 

ها داشته باشند. کاهش احتمال وقوع این حوادث به کاهش درد و رنج جامعه کمک شرکت

هستند بنابراین کاهش اثر مالي آنها نيز  ریناپذما برخي از حوادث مانند مرگ، اجتنابکند. امي

آمار،  ات،ياضیها در واقع متخصصاني هستند که با تسلط بر ربسيار با اهميت خواهد بود. اکچوئر

 ها کنند. تخصص آنمدیریت ریسک کمک ميهای روشبه یافتن  رهيو غ سکیر ،يمباحث مال

 و طراحي برای انسان رفتار درک و ایحرفه دانش قوی، تحليلي هایمهارت از ترکيبي نيازمند

 .ریسک است رلکنت هایبرنامه مدیریت

از  یاريرشته در بس نیا نيزا و فکری است و متخصصشغلي جالب، چالش اکچوئری 

در  یجد ريتاث ليها به دل. اکچوئرندینمايم افتیدستمزدهای خوبي در ايدن یکشورها

های خود دارند. مختلف، نقش کليدی در تيم مدیریت شرکت یهانهيکالن در زم یهایريگميتصم

 جدیدی هایریسک وجود به توجه با و دهند با سرعت زیادی رخ مي تدر دنيای امروز که تغييرا



 پیشگفتار 2

برای  فراواني هایموقعيت است، نياز آنها با مواجهه برای خالقانه هایراه کشف به همواره که

 .ای در تمام طول عمر در شغل اکچوئری وجود داردرشد دانش فردی و حرفه

توان ها، ميهای مالي در جامعه هستند. با وجود اکچوئردر تحليل برنامه يستون اصل هااکچوئر

زند، به زندگي روزمره ادامه داد. بينش اکچوئری بدون نگراني در مورد آنچه که آینده رقم مي

 .باشد گریاریها، گذاریسرمایه یتواند به منظور اطمينان از سودآورسک مينسبت به ری

 Job Rated) آمریکا مشاغل بندی همين دالیل تخصص اکچوئری بر طبق نشریه رتبه به

Almanac.بسيار زیادی برای  یهاروش (، همواره در ميان پنج شغل برتر قرارگرفته است

های مدیریت ریسک کارا و قابل اعتماد مدیریت ریسک وجود دارد. اما از آنجا که تعداد تکنيک

ر گرفتن این موضوع نظ در با اجرایي، های در بخش یاهای متخصص و حرفهکم است، اکچوئر

ان قرار جبر ابلق ريقابل توجه و غ یهاجامعه را در معرض ریسک ،یمهم که فعاالن اقتصاد

رغم به .دهندمي ارائه ها جدیدی را برای حداکثر کردن سود مالي به آنهای روشندهند، همواره 

عدم حضور  مه،يب یاوجود ساختار تعرفه ليبه دل ران،یبه ا مهيسال از ورود ب 13گذشت حدود 

 نيهمچن مه،يمصرف سرانه ب بودننیيها، پاآن یگذارمتيبه ق ازيمتنوع و عدم ن یامهيمحصوالت ب

 یريچشمگ شرفتيپ مهيعلم ب مه،يدر بازار ب طینبودن شرا يو رقابت مهيب یهاشرکت بودن يدولت

 يدارد، از رشد مطلوب مهيبا ب يکه ارتباط تنگاتنگ زين ینداشته است. به تبع آن، دانش اکچوئر

جامعه  کردهليافراد تحص يحت ياکثر اقشار علم انيگفت که هنوز در م توانيبرخوردار نبوده و م

در دانشگاه شهيد  9571اکچوئر در ایران به صورت دانشگاهي از سال  تربيت  .ناشناخته است

ارشد  يدر مؤسسه آموزش عالي بيمه اکو در مقطع کارشناس 9511بهشتي و به دنبال آن در سال 

دو دانشگاه  نیدانشجو از ا یدادسال است که هر ساله تع 93به  بیآغاز شده است و قر

به آن توجه نمود، این است که  دیبا یکه در مورد رشته اکچوئر اینکته  .شونديم ليالتحصفارغ

این  يشناخته شود، باید امتحانات تخصص یابرای اینکه فردی به عنوان اکچوئر حرفه ايدر تمام دن

برگزاری این امتحانات در آمریکا و انگليس  با موفقيت گذرانده باشد. دو مرکز معتبر زيرشته را ن

کنند. سابقًا این دو مرکز در بسياری از نقاط دنيا، این امتحانات را برگزار مي هوجود دارند ک
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شده اعمال یهامیتحر ليبه دل تا مدت هاکه  شديدر دانشکده اکو برگزار م یاکچوئر یهاآزمون

 .شته استوجود ندا يرانیا تيعالقمندان با تابع یها براآزمون نیامکان شرکت در ا ران،یا هيعل

 نیتدو ،یاکچوئر یهاآزمون یدر برگزار يقطب اصل ايدر دن یاکچوئر یهاآنجا که انجمن از

انجمن  ليضرورت تشک نیهستند، بنابرا يرسم یاکچوئرها تيترب ،یاکچوئر یاستانداردها

 تيترب ،یشناساندن رشته اکچوئر یمناسب برا یسترب جادیبه منظور ا رانیا یاکچوئر یاحرفه

ارتقا سطح  ،یاکچوئر یهاآزمون یبرگزار ،یاکچوئر یهاهیاستانداردها و رو نیتدو ن،يمتخصص

 ینارهايو سم هاشیهما یو مجالت، برگزار هیکتب، نشر نیترجمه و تدو ف،يتال قیاز طر يعلم

 ياز سابقه طوالن (ACTUARIAL) یاکچوئر علم  .شودياحساس م اريبس يالمللنيو ب يداخل

علم آن  انگذارانيسابقه آن کمتر از ده سال برآورد شده است. بن رانیباشد، اما در ا يبرخوردار م

 .باشد يم انیجوهر ياستاد محمد عل رانیدر ا

 یو اعتبار یا مهياست که در بانک ها و موسسات ب يعلم محاسبات یسر کی یاکچوئر

 شود. يمحسوب م يمال یها تيجهت فعال يمرجع اساس یعلم اکچوئر نیکاربرد دارد، بنابرا

با  یعلم اکچوئر رود. يبه کار م زين سکیر تیریاصل مد یبه معنا یعلم اکچوئر نيهمچن

در  یاکچوئر یلغو یمعنا د،ینما يم نيانجام پروژه را تضم تيقپروژه، موف یاجرا سکیمحاسبه ر

 .ها است مهيب يمحاسبات فن یبه معنا مهيب

با توجه به اهميت این علم ،نویسندگان این کتاب تصميم گرفتند که مجموعه ای مدون از 

آخرین مباحث اکچوئری را گرد آوری نمایند بنابراین قطعاً این کتاب خالي از اشکال نمي باشد و 

 یاری فرمائيد. خواهشمندیم پس از مطالعه ، ما را در اصالحات موثر،
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 مقدمه
و  ياجتماع یمه هايا بی يخصوص یمه هاي، اعم از بیمه ايکه بر موسسات ب یساز و کار

است  يمه در اصل، روشيرد. بيگ يمه سرچشمه مي، حاکم است از علم بيبازنشستگ یصندوق ها

از يامت ياجتماع یهامهين مقابله با آثار آن. اما بيا خطرات و همچنیسک ها یر ين ماليتام یکه برا

 ینظر، مهيش بیدايخچه پیع عادالنه ثروت داراست. اگر به تاریز تحت عنوان توزيرا ن یگرید

ن يده موضوع تامین پدیموجد ا يو اجتماع يشود که عالوه بر تفکرات انسانيم، مشاهده ميکن

چ گاه از نظر يمربوطه، ه يمحاسبات ین روش هاين شده و همچنيکه توسط آن تضم يخدمات يمال

ت، ين واقعیشه مورد توجه قرار گرفته است. ايمه هميش بیداين روش ها از زمان پینمانده و ادور 

 يده میبارز د یاست به نحو يق و اساسيعم یشه هایر یمه دارايکه ب یيدر جوامع و کشورها

ت الزم ياست از اهم يده وارداتیک پدیر فنون و علوم، یمه، مانند سايکه ب یيشود. اما در کشورها

 خوردار نشده است.بر

افته یتوأم با هم گسترش  ياجتماع یمه هايو ب يخصوص یمه هايافته بیتوسعه  یدر کشورها

در  ياجتماع یمه هايکه ب يتيمه وجود دارد و اهميب یبرا يکه در بخش خصوص يل رقابتيو به دل

شرفت يز پيمربوطه ن ياضیو ر یآمار یو روش ها يمحاسبات ینه هايدارا هستند، زم يبخش دولت

وجود  يکه در بخش خصوص يبازنشستگ یکرده است. انواع و اقسام صندوق ها يقابل توجه

ظاهر شده و  ين اجتماعيز در مجموعه تاميمکمل ن یر به شکل صندوق هايدارند، و در دهه اخ

ز که از آن جمله است، سبب شده يبانکها ن يبه عهده گرفته اند و صندوق بازنشستگ ينقش مهم

ن صندوق ها قرار یا یدر صدر برنامه ها 9مهيحق ب يفن يو محاسبات يمال یها يابیارز است که

ن فرهنگ ارزش ير همين کشورها تحت تأثیز در اين يمحاسبات یک هايتکن يرد. روند تکامليگ

تحول  یاقتصاد یشرفت هايک سو، پیقت از يمتحول شده است. در حق يه محاسباتیبه پا يده

که به استفاده از  یازيگر، نید یسبب گشته و از سو ين اجتماعيتأم یرح هارا در ط ين ماليتام

 د شده است.یجد یک هايشرفت تکنيوجود داشته سبب ارتقاء و پ ياضیو ر یآمار یروش ها

                                                
1- Actuarial Valuation 
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در  9«یاکچوئر يابینه یهز یروش ها»تحت عنوان  يمتنوع یدر حال حاضر، روش ها

ن روش ها یا يرد که لزوم استفاده و گستردگيگ يمورد استفاده قرار م 1يبازنشستگ یصندوق ها

 ت آنهاست.ياز اهم يحاک

که در مقاطع  یازيرغم احساس ن ي، متأسفانه علين اجتماعيتأم ير تکامليدر کشور ما در س

ن روش، یح کاربرد ايل عدم درک صحيشده است، به دل یمه ايمختلف به انجام محاسبات ب يزمان

مورد توجه قرار نگرفته است و هنوز در  يابینه یهز یموضوع روش ها یچ گاه به طور جديه

ن يوجود دارد. به هم یادیز یها، کمبودها يابیه و تدارک ابزار و لوازم انجام محاسبات و ارزيته

 یعمر و صندوق ها یمه هايانواع ب یقت مجريز، که در حقين يب، در بخش خصوصيترت

و  یط اقتصادیشود. در حال حاضر به لحاظ شرا يت مشاهده مين وضعیهستند، ا یمستمر

شود، بلکه  ياحساس م يبه خوب ين اجتماعيو نظام جامع تام يکشور نه تنها لزوم طراح ياجتماع

ن ينظام تام یبودن آن، به عنوان بازو يرغم دولت يمه، عليط سبب شده صنعت بین شرايهم

 يعلم یک هاياست بدون استفاده از تکن يعيط طبین شرای. در ا5دی، به تحرک درآياجتماع

 يا صندوق بازنشستگیو  ين اجتماعي، چه در قالب نظام جامع تاميهر طرح یمحاسبات اکچوئر

د پس از انجام مطالعات ید. لذا بايمه، به شکست خواهد انجاميبانک ها و چه در مجموعه صنعت ب

 یرين به کارگيو همچن ياجتماع و یگوناگون اقتصاد ینه هايدر زم يالزم و کاف یهايو بررس

 کرد. یمورد نظر در محاسبات اکچوئر ینظام ها ي، اقدام به طراحیمناسب اکچوئر یک هايتکن

 

                                                
1 . Actuarial Cost Method 
2 . Pension Funds 
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 يبازنشستگ  يصندوق اه
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 يبازنشستگ یصندوق ها یم اکچوئریاصول و مفاهپیشینه و
به نام پترسون که  يسيدان انگل ياضیبه ر 9773بار در سال  نياصطالح اکچوئر برای اول

خود را در  تياکچوئر ها فعال 9133کرد، اطالق شد. در سال  هيرا ته سيانگل جامعه عمر جدول

سده حاضر،  نیطرح های مستمری متمرکز کردند. در سال های آغاز و عمر مهيحوزه های ب

 ،ياجتماع نيدرمان، تام رعمر،يهای غ مهيمانند ب دییهای جد حوزه خود را در تياکچوئر ها فعال

گام های  نياز نخست يکی دادند. ميو... تعم(  يمال يمهندس ) ،بانک ها يمال تيوضع يبررس

به نام قانون  کایآمر در بود که يافراد بازنشسته برداشته شد قانون ازهایين نيبلندی که برای تام

به وجود  ياجتماع نيم تامبه نا يسازمان جهيو در نت ديرس بیبه تصو 9153فدرال در  مهيحق ب

در  یيپاسخگو نقش فاییدرآمد و ا تيمناسب، بهبود امن تیریاز مد نانيآمد. برای حصول اطم

آن را  که ني، قانون تام 9173در  کایمجلس قانون گذاری آمر ،يخصوص يصندوق های بازنشستگ

 تمام   بازنشستهدرآمد کارکنان  ERISA) )بینامند به تصو يم يقانون اصالح بازنشستگ

های اکچوئری  گزارش نفر عضو را ملزم به ارائه و افشا 933از  شيبا ب طیصندوق های واجد شرا

( در 9111استوگر و همکاران ) نمود. کایآمر يساالنه به وزارت کار و خدمات درآمد داخل

با  ق،يتحق نی. آنها در اپرداختند های اکچوئری در انگلستان تينقش و مسئول نييبه تب يقيتحق

طرح بازنشستگي موجود در  های بالقوه اکچوئری در انگلستان، دو تياز نقش و مسئول يمرور کل

 بیو معا اییها وتضادهای موجود در دوطرح، و مزا شباهتو  سه،یمقا گریکدیبا  راکشور را 

جودکه در تئوری مو يبررسبا 1335 .گولد در سال داده اند قرار يآنها را در انگلستان مورد بررس

شده را مشابه  فیتعر اییگذاری با مزا هیهای سرما طرح اتيگذاران، عمل هیو سرما رانیآن مد

را بر حسب ارزش بازار پرتفوی آن اندازه  آن در نظرگرفته و ارزش يشرکت فرع کی اتيعمل

 ران،یگذاران و مد هیمدل  سرما نیا در نمود که شنهاديرا پ گریید نیگزیکنند، مدل جا يم ریيگ

و مفروضات اقتصادی و بر حسب  اکچوئری را بر اساس روش های يارزش طرح های بازنشستگ

، نقش  يقيدر تحق 1339امان در سال  آناتار. گردد يهای موردانتظار محاسبه م نهیدرآمد و هز

انتخاب مفروضات اکچوئری  درشوند را  ياکچوئرها و مشوق های اقتصادی که با آن مواجه م

از آن  يهای او حاک افتهی  .قرار داد يشده، مورد بررس فیتعر اییبا مزا يازنشستگطرح های ب
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دادن درآمد  دست شوند، خطر از يکه حسابرسان با آن مواجه م يمشابه طیاست که همانند شرا

 جینتا فیتواند بر انتخاب مفروضات، اثر گذاشته و موجب تحر يحاصل از اکچوئری، م

 .گزارش شده گردد يطرح های بازنشستگ تيدرباره وضع اکچوئری،

خصوص صورت  نیدر ا يدانيم يقيهای به عمل آمده در داخل کشور، تا کنون تحق يبررس با

از يو احساس ن یاکچوئر ن نسبت به موضوعيمسئول يو علم يفن یبا رشد باورها  نگرفته است.

جاد یتواند در ا يکه م ين قدمياول د.ین فرهنگ به وجود آیت ايه در تثبياول یها يد آمادگیآنها، با

ن یط موجود به این شراييخچه آن،  تبیتار يت موضوع ، بررسيم اهميمؤثر باشد، تفه ين آمادگیا

را یرد. زيقرار گ يبه اطالعات، مورد بررس ينه دسترسيژه در زمی، به ويسبب است که امکانات فعل

 یوترها و نظام هاياستفاده از کامپم و یبرياطالعات به سر م یامروزه ما در عصر فن آور

د توجه یر شده است. بایامکان پذ يعيبه طور وس يمحاسبات ین نرم افزارهايو همچن ياطالعات

 رد.يد مورد توجه قرار گیز بايامکانات، مشکالت و تنگناها ن يداشت که در کنار بررس

ر یرا اجتناب ناپذ يت آتيوضع ينيش بيشمندانه انسان تالش در پیو اند ياجتماع يزندگ

 يش و نگرانیبزرگ تشو یزه هاياز انگ يکینده همواره یط آیت ناشناخته و مبهم شرايماه سازد.يم

 یجامعه بشر يعياز طبين نیان کاذب بوده است.پاسخ به ایش گوين منبع سوء استفاده پیو مهمتر

 ياجتماع ینش هايسازنده در انواع علوم و ب یشه هایاند يتاکنون موجد ابداعات فراوان و تعال

 دهد. يقرار م یجوامع بشر یرا فرا رو یج آن هر روز افق روشن تریده که نتایگرد

دن يرس يو چگونگ يآت ینه هایند درآمدها، تعهدات و هزیبه فرآ يپاسخ منطق 9یعلم اکچوئر

 یمه هايو ب 1بلند مدت یدر ارتباط با کمک ها يمال یها یزیبرنامه ر به نقطه تعادل به منظور

سازمان و  يتیحما یصندوق ها يت آتيوضع ينيش بيگر پیاشخاص است. بعبارت د ياجتماع

 یريم گيتصم یبا توجه به وضع موجود عوامل مؤثر در آن برا ير دولتيو غ يمؤسسات دولت

ر است. از آنجا که یان پذامک ین صندوق ها به کمک اکچوئریگذاران ا استيو س يران مالیمد

                                                
1 . Actuarial Science 
2 .Pension 



 اصول و مفاهیم اکچوئری صندوق های بازنشستگيفصل اول/  11

 9ارانه و اغلب هنرمندانه اکچوئريق و هوشير به مطالعه دقيعوامل متغ يبررس یمحاسبات الزم برا

د به جرأت ین شایازمند است بنابراين يو اجتماع ی، اقتصادياضیف علوم ریظر ینه هايدر زم

 يعيف وسياحتماالت همراه با طات، آمار و ياضیر لقب داد. یرا هنر اکچوئر یبتوان علم اکچوئر

 يل ميرا تشک یعلم اکچوئر ياساس یه هایو ... پا يت شناسيمه، اقتصاد، جمعير بياز علوم نظ

ر ينظاشخاص  یها مهيمربوط به ب يمال یها یزیبرنامه ر یشتر براين دانش بیدهد.گرچه تاکنون ا

مورد استفاده  يبازنشستگ یهاستم يها و س یبلند مدت مانند مستمر يمال یمه عمر و کمک هايب

 یت هاياز فعال يعيت اعمال در گستره وسين علم قابلیرفت که اید پذیبا يقرار گرفته است ول

 باشد. يرا دارا م يو اجتماع یاقتصاد

 یبرا ین محاسبات اکچوئريرسد. اول يبه اواخر قرن هفدهم م یدانش اکچوئر يخیسابقه تار

بود که  ین کشوريجدهم انجام شد. انگلستان اوليدر اواسط قرن ه« عمر یمه هايب»مه يمحاسبه حق ب

ن علم را فراهم و یا ینظر ینه هاياسکاتلند زم 1یاکچوئر یمؤسسه کاربرد یبا راه انداز 9113در سال 

 ن رشته نمود.یدر ا يت متخصصانيمبادرت به ترب

مه در يب یصندوق ها يابیبمنظور ارز یاکچوئر ینه کاربرد فرمول هاين مقاالت در زمينخست

کا و یو آمر یياروپا یکشورها يباً تمامیستم تقريباز قرن  53ان دهه ید. تا پایارائه گرد 9133دهه 

بلند مدت  یو کمک ها یمه ايدر محاسبات ب یاکچوئر یک هايت استفاده از تکنيکانادا به اهم

 نمودند. يآشنا شده و از آن استفاده م

توسط کشور هندوستان و پس از آن پاکستان  9133ا از دهه يآسن علم در یا يعمل یريبکارگ

از  یادیدر تعداد ز يتیحما یو صندوق ها یمه اين آغاز شد. در حال حاظر موسسات بيو چ

محاسبات خود را انجام  یاکچوئر یدر حال توسعه با استفاده از روش ها و فرمول ها یکشورها

 دهند. يم

 یده هایاجتناب از پد یآنچه مورد انتظار است و روش هااز  يج مالیمطالعه انحرافات نتا

 یاست. در ساختارها یاز مطالعات اکچوئر یگریف دینگونه انحرافات، تعریاز ا يناش يمونينام

                                                
1 . Actuary 
2 . Faculty Of Actuaries 
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عوامل، فوت،  ين عوامل مورد بررسیشاخص تر يبازنشستگ یو صندوق ها ين اجتماعيتام

نه ها ین هزيين تعيمه و همچنياست. لذا در هنگام محاسبه نرخ حق ب يو از کار افتادگ يبازنشستگ

ن نرخ حق ييه تعيبا اصول اول یيآشنا یرند. براين گونه عوامل مد نظر قرار گید ایو درآمدها با

توام با  يمه در واقع ارزش فعلي. حق ب9ساده باشد یان حالت هاين روش بید بهتریمه، شايب

 یفرد یم که تابع مستمرين، اگر فرض کنیاست. بنابرا مه شدهيه فرد بنسبت ب ياحتمال تعهدات آت

tb  ل یو تابع تنزtv در زمان  يمبلغ پرداخت يباشد، ارزش فعلt .برابر با مقدار مقابل خواهد بود 

tvtb ₌ tZ 

 یاست که در حالت ها يهیاست. بد يتعهدات آت يارزش فعل يفرمول فوق حالت عموم

ر ید مقادین رابطه فوق بايين پس از تعیهستند، بنابرا يم مختلفيمفاه یدارا  tbو  tvمختلف توابع 

tv  وtb  یها يژگیف و ویتعر tZ مه نامه عمر به يک نوع بیر با استفاده از یمشخص شود. در ز

 م.یپرداز يل موارد فوق ميه و تحلیتجز

ک یمه شده در يصادر شود که در صورت فوت فرد ب یمه نامه به گونه ايم بياگر فرض کن

 م داشت: يواحد پرداخت شود، خواه 9در زمان فوت  یساله به بازماندگان و n يفاصله زمان

𝑏𝑡 = {
1               𝑡 ≤ 𝑛
0              𝑡 > 𝑛

⇒ {𝑉𝑡               𝑡 ≤ 𝑛
0              𝑡 > 𝑛

                                               

                                                                  )Vواحد زمان =  ال دریک ری يارزش فعل)   

 , t≥ 0 t v t =v       
مه شده است. يات فرد بيمه منوط به حيه بیپرداخت سرما یمه ايب یاز طرح ها یارياما در بس

مه يبلکه فرد ب رد،یپذ يکجا انجام نمیه معموال به صورت ین گونه طرح ها پرداخت سرمایدر ا

ا موقت را خواهد داشت. یمادام العمر  یافت مستمریمورد توافق، استحقاق در یخ هایشده در تار

به سن  ینکه فردیا يعنیم. یريگين حالت را در نظر میدر ابتدا ساده تر يآگاه یز براينجا نیاما در ا

x پس ازn  ن ييافت کند. هدف تعید درک واحیزان يبه م يدوره، مبلغ یزنده باشد و در ابتداسال

مه با ين حق بیا یتعهد، در زمان عقد قرار داد است. در علم اکچوئر يا ارزش فعلیمه، يحق ب

                                                
ـ بیمه عمر را که در هنگام فوت بیمه شده به بازماندگان وی سرمایه بیمه پرداخت می گردد می توان به عنوان یک الگو 1

 برای تعیین میزان حق بیمه به کار گرفت.
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:𝐴𝑥عالمت 
1

𝑛𝑙
شود.  يات شناخته ميمه عمر بشرط حيشود که به نام حق ب ينشان داده م xEnا ی

 شود:ير محاسبه میبصورت ز xEnمقدار 

nEx  = 𝐴𝑥:
1

𝑛𝑙
= 𝑉𝑛𝑛𝑃𝑥 = 𝑉𝑛 𝑙𝑥+𝑛

𝑙𝑥
 

 ل و عبارتیب تنزیضر nVشود  يهمانگونه که در فرمول فوق مشاهده م
𝑙𝑥+𝑛

𝑙𝑥
 یاحتمال بقا 

اد محاسبات در یان ذکر است به علت حجم زیشا . دهد يرا نشان م x+nساله به سن  xک فرد ی

نشان  D,Nر بصورت یشود که در ز ياستفاده م یژه ایو یعمر معموالً از عالمت ها یمه هايب

 داده شده است:

nEx =
𝑙𝑥+𝑛𝑉𝑛

𝑙𝑥
 

 م:ينمائ يضرب م Vxصورت و مخرج کسر فوق را در 

nEx =
𝑙𝑥+𝑛𝑉𝑛

𝑙𝑥𝑉𝑥
=

𝑙𝑥+𝑛𝑉𝑥+𝑛

𝑙𝑥𝑉𝑥
=

𝐷𝑥+𝑛

𝐷𝑥
 

ات از جدول آماده، استخراج و در فرمول فوق قرار يتوان با توجه به فرض يها را م Dxر یمقاد

در  يم که فرد متقاضيک پرداخت، فرض کنی یم و به جایش برويک گام پیداد. اکنون اگر 

م ياز پرداختها خواه یافت کند، مجموعه ایدر یان عمر مستمریتا پا x+nدن به سن يصورت رس

 ین حالت مجموع ارزش هاید محاسبه شود که در ایک از آنها بایهر  يفعل داشت که ارزش

 خواهد بود: يپرداخت یمستمر مهيزان حق بيتوأم با احتمال م يفعل

𝑛|𝑎𝑥 =𝑛 𝐸𝑥+𝑛+1𝐸𝑥+𝑛+2𝐸𝑥+𝑛+3𝐸𝑥 + ⋯ 

 

=
𝑙𝑥+𝑛𝑉𝑛

𝑙𝑥
+

𝑙𝑥+𝑛+1𝑉𝑛+1

𝑙𝑥
+

𝑙𝑥+𝑛+2𝑉𝑛+2

𝑙𝑥
+ ⋯ 

=
𝐷𝑥+𝑛

𝐷𝑥
+

𝐷𝑥+𝑛+1

𝐷𝑥
+

𝐷𝑥+𝑛+2

𝐷𝑥
+ ⋯ =

𝑁𝑥+𝑛

𝐷𝑥
 

خطر و  شیمه، که موجب افزايدهد که با توسعه و تنوع در موارد ب يف فوق نشان میتعر

ابد. در ی يش میز افزايروابط و فرمول ها ن يدگيچيشود، پ يشتر ميل خطرات بيه و تحلیتجز

د و یجد یستم )وروديبه علت باز بودن س يبازنشستگ یو صندوق ها ين اجتماعيتام یساختارها

، از ير فوت، بازنشستگينظ يک سو، و حضور خطرات متنوعی( از یتنوع در سن ورود
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گر، ید یو ... از سو یه گذاریش دستمزدها، نرخ سود سرماینرخ تورم، نرخ افزا، يکارافتادگ

 شکل گرفته است. يگوناگون یروش ها

 ست؟یست و اکچوئر کیچ یاکچوئر 
جهت  یريمه تدبيسک، بیت بهتر ریریمد یدهد. برا يل ميسک تشکیت و اساس را ريماه

ن احتماالت، يمه قادرند طبق قوانيب ی. شرکت ها9گر استیک طرف به طرف دیانتقال آن از 

 یره منتظره حوادث، داراياز وقوع غ يناش یانهایند که زیپخش نما یسک ها را به گونه ایر

 باشد. یرات نسبتاً کمتريتأث

خواهد بود که قرار است توسط  یيسک هایت ريت و کميفيک يابیماً مسئول ارزياکچوئر مستق

 يزان فراوانيشناخت م ید برای، او بايسکیهر نوع ر رند. در مورديمه گر تحت پوشش قرار گيب

مه يوقوع آنها بر افراد تالش کند. از نقطه نظر ب يرات مالين تأثيره منتظره و همچنيع غیوقا نگونهیا

ده یکه خسارت د يمه شدگانيهستند که توسط ب يره منتظره تحت پوشش خساراتيع غیگر، وقا

است که به  يزان خسارتيم  تحت پوشش، یسک هایر يمالر يت تاثياند، مطالبه خواهند شد. ماه

سک یو شدت خسارت ر يافتن فراوانیجه اکچوئر، عالقه مند به يشود. در نت يمه وارد ميشرکت ب

کسال، ی، مثالً يک دوره مالی یزان خسارت خطرات برايتعداد و م يمه است. وقتيمورد ب یها

شود قابل  يز اطالق ميکه به آن جمع مطالبات ن ينيسک معیاز ر يخسارت ناش ن شد، ييتع

مه يب یخسارات، نه تنها برا يکل يابیمه گر عالقمند به ارزيعالوه بر آن اکچوئر ب حصول است.

مه گر است تا بتواند درباره نحوه يپوشش توسط بتحت  یسک هایتمام ر یگذاران، بلکه برا

 یريم گيسک ها به تصمیمه کردن ريط بیاا شریا عدم قبول یمه گر، در مورد قبول يت بيفعال

باشد. مانند فوت  یانفراد یسک هایاز ر يمه شده ممکن است ناشيب ید. خطرهاینائل آ يمناسب

 یانفراد یسک هایاز ر یاز مجموعه ا يا آنکه ناشیل يساختمان، و حادثه اتومب یفرد، آتش سوز

ک یا فوت کارکنان یل يحادثه اتومب مه شده است. مانند مجموعهيمه گذار بيک بیباشد که توسط 

سک ها اظهار یار عالقه مندند که در مورد ريمه شده اند. اکچوئرها بسيک گروه بیشرکت که در 
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مه گر را ياز بيمه و قضاوت در مورد ذخائر مورد نين نرخ حق بيينگونه اظهار نظرها تعینظر کنند. ا

 یين مدل هاييورد استفاده اکچوئر جهت تعم ياساس یشوند. احتماالت و آمار، ابزارها يشامل م

جاد مدل یت خسارات، چه از نظر تعداد و چه از نظر شدت آنهاست. اکچوئر با ايح ماهیتشر یبرا

شوند، قادر به مطالعه مدل  يم یمه ايب یجاد خسارت های، که موجب ايعيطب یده هایپد ياضیر

 مات گوناگون خواهد شد.يرات متفاوت تصميو تاث

در مسائل  یآمار یاحتمال، و روش ها ی، تئورياضیر یک هاياز تکن یخته ايآم یاکچوئر

سک یکاربرد دارند. اکچوئرها ر یمستمر یمه عمر و طرح هاياست که به طور مشخص در ب يمال

ن خاطر به يکنند. به هم يم یمت گذاريوندند، قيپ ينده به وقوع میرا که احتماالً در آ يهائ

 يشغل یرا مهارتهای. ز9شود يز اطالق مين ياجتماع یدانها ياضیو ر يمال یاکچوئرها معمارها

ها در کند. مهارت اکچوئر يبه آنها کمک م يو اجتماع يمنحصر به فرد در حل مسائل مختلف مال

 حل مسائل گوناگون موجب اشتغال آنها در مشاغل مختلف شده است.

مه و يب یشرکت ها یت هاياکچوئرها به منزله ستون فقرات فعال یها ينيش بيمحاسبات و پ

اد مستلزم انجام امور یزان زيبه م یاکچوئر یت هاياست. فعال یمه ايموسسات مختلف ب يامور مال

و  ين و مقررات، علوم اجتماعي، قوانینه مسائل اقتصاديد در زمیاست، اما اکچوئرها با ياضیر

ح ید جهت تشرین اکچوئرها بايداشته باشند. همچن يطالعات بهنگامز اين يو بازرگان یامور تجار

 برخوردار باشند. یقو يندارند، از مهارت ارتباط یيآشنا یکه با اکچوئر یافراد یمسائل برا

ک یمات استراتژيکنند تا به عنوان تصم يم يمال يابیگوناگون را ارز یسک هایاکچوئرها ر

نگونه یاکچوئر، ا یاد به قضاوت هایز یل اتکايرد. به دليت شرکت مورد استفاده قرار گیریمد

 يابند. اگر مؤسساتی يباال ارتقا م یياجرا یو پست ها يت عالیریبه مد ير مراحل شغليافراد در س

 ی. از خدمات اکچوئرها1دا کنندياز پين ينيمع يکه فاقد کارشناس اکچوئر هستند به مشاوره مال

ن کار یش فرما به ایبه عنوان خو یيتواند خود به تنها يمشاور م کنند. اکچوئر يمشاور استفاده م
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مشاور  یت داشته باشد. اکچوئرهايفعال يک شرکت مشاوره در سطح مالینکه در یبپردازد و هم ا

زان يا میکنند،  يکارکنان را طراح یایو مزا یمستمر یکنند تا طرح ها يبه شرکت ها کمک م

ند. اکچوئرها پس از یرا برآورد نما یمه ايب یها و تعهدات شرکت، صندوقها و سازمانها یيدارا

آنان را در  یمه ايب یشرکتها، صندوق ها و سازمانها يامور مال یها يدگيچيق در پيکاوش عم

مشاور  یکنند. اکچوئرها يم یاریت شرکت، يگوناگون مربوط به فعال یسک هاینه ریمحاسبه هز

و به  یموسسات همکار یيران اجرایو مد يانسان یرويات و ني، عمليرتبه امور مال يالران عیبا مد

 کنند. يآنها در حل مسائل کمک م

 :خدمات ين مالیتام یروش ها
ط یا و خدمات و شرایت مزايفيت و کيبه کم يمورد استفاده بستگ ين ماليستم تاميا سیروش 

را  یژه ایو ینه هایدرآمدها و هز ياستفاده از آنها را دارد. بطور خالصه هر طرح یاحراز افراد برا

 یق منابع درآمدیطرح را از طر یاجرا ینه هایله آن هزيکه بتوان بوس يستميورد. سآ يم بوجود

 نامند. يطرح م ين ماليستم تاميا سین نمود، روش يتام ينيمشخص و مع

 :درآمدها
 عبارتند از: یاهم منابع درآمد

 :يا کسور بازنشستگی 1مهیحق ب 
از  يا نسبتین شده اند و ممکن است ثابت و ييتع ين ماليستم تاميمه ها که با توجه به سيحق ب

 روند. يبشمار م ین منبع درآمدیتر يحقوق و دستمزد باشند، اصل

 

 

                                                
1 . Contribution 
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  :یه گذاریسرما 
حاصل از وصول حق  یدرآمدهاد که يفرا خواهد رس يبلند مدت معموالً زمان یدر طرح ها

انجام شده  9یه گذاریسرما ین مرحله سودهایدهد. در ا يطرح را نم ینه اجرایمه کفاف هزيب

 د.ینما يفا مینه ها را این هزيدر تام ينقش اساس

 :دولت یدهایسوبس
را در  يا مبالغیمه ها ارائه و ياز حق ب يخود را ممکن است بصورت بخش یدولت کمک ها

 ص دهد.ين منظور تخصیانه خود بديبودجه سال

 ر درآمدها:یسا 
نگونه یمه ها در زمره اياز عدم پرداخت به موقع حق ب يناش یمه هایا  جریکمک ها، هدا

 درآمدهاست.

 :نه هایهز 
 ز عمدتًا دو نوع هستند:ينه ها نیهز

 1(یا )حقوق و مستمریپرداخت مزا ینه هایـ هز

 یادار ینه هایـ هز

 یا صندوق های ين اجتماعيزان نظام تامیاست. برنامه ر ياجبار قانون کیا یپرداخت مزا

له قادر به ين وسینموده تا بد ينيش بينده پیطرح را در آ ینه هایبتوانند هز يستیبا يبازنشستگ

کوتاه مدت و بلند  یایالً در خصوص مزایکه ذ يگردند. مباحث يمناسب ين ماليستم تاميانتخاب س

 طرح مناسب خواهد بود. ين ماليتام یبرا يستميدهد که چه س يشود نشان م يمدت ارائه م

 

                                                
1 . Invenstment 
2 . Benefit 
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 کوتاه مدت: یایمزا 
بابت  يو مبالغ پرداخت يو درمان يبهداشت یمربوط به مراقبت ها ینه هاینه ها شامل هزین هزیا

غرامت نه ازدواج و یل کمک هزياز قب یينه هاین هزيهمچن یکاريو ب ی، بارداریماريام بیدستمزد ا

نکه در مدت یبا ا یعائله مند یایب مزاين ترتيشود. به هم ينه کفن و دفن میو نقص عضو و هز

 گردد. يکوتاه مدت محسوب م یایدر زمره مزا يشودول يپرداخت م يطوالن

ن يشوند و احتمال چن يک دوره محدود پرداخت میا معمواًل در ین مزایکه ا ياز آنجائ

ر مترقبه بهم يکه نظم حاکم بر اثر حوادث غ ياست. لذا در صورتباً ثابت یتقر یيپرداخت ها

 ن نمود.ينه ها را تامینگونه هزیاز درآمد ساالنه کل افراد ا یص درصديتوان با تخص ينخورد، م

ل يت اشتغال تحصيبر اقتصاد جامعه و وضع يط خاصی، اگر شرایکاريبعنوان مثال در مورد ب

با  یکاريمه بيابد، ارائه بیادامه  یستم حاکم و روند جاريبر س ينگردد و اوضاع و احوال معمول

 ر است.یامکان پذ ينيمه معينرخ حق ب

 يم گفته 9ساالنه يابیستم ارزيرد، سيگ ياستفاده قرار ممورد  يطین شرايکه در چن يستميبه س

 ینه هایهز یهر سال تکافو یگردد که درآمدها ين مييتع یمه ها طوريستم حق بين سیشود. در ا

 شود. يدر نظر گرفته م ،زياط نيره احتيک ذخید. غالباً یهمانسال را بنما

 بلند مدت: یایمزا
گردد که  ياطالق م ي، فوت، و از کارافتادگيبازنشستگ یبلند مدت عموماً به طرح ها یایمزا

مورد  یایط استفاده از مزایواجد شرا یشتريآن بگذرد تعداد افراد ب یمعموالً هرچه از عمر اجرا

شود اما در  يش درآمدها میستم موجب افزايد به سینکه ورود افراد جدینظر خواهند شد، با ا

 يطرح را نم ینه اجرایهز یمه افراد شاغل تکافويحاصل از وصول حق ب یمجموع، درآمدها

است  يالزام یها امر یه گذاریحاصل از سرما یله سودهايل درآمدها بوسين تکمیکند. بنابرا

 شود. ياز آنها اشاره م يالً به بعضیطرح موثر است که ذ ینه هایش هزیدر افزا یمتعددعوامل 

                                                
1 . Annual Assessment System 
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دارد  يمه بستگيخدمت و پرداخت حق ب یش سال هایمعموالً با افزا یمستمر يزان پرداختيم

به آنها  يجه مبلغ پرداختيشده و در نت یشتريسوابق ب یطرح بگذرد، افراد دارا یلذا هرچه از اجرا

 افت.یش خواهد یافزا

شود  يزان آن لحاظ ميکه در محاسبه م يمتوسط تعداد سال هائ ین مبلغ مستمريياگر در تع

 گردد. يد مینه ها در طرح تشدیش هزیکوتاه باشد روند افزا

ابد یش یمتوسط طول عمر افزا يط زندگیو بهبود شرا يبهداشت یکه با برنامه ها يدر صورت

 ا استفاده خواهند نمود.یاز مزا یشتريب یران موجود سال هايبگ یمستمر

ش خواهد یز افزايمه نيحق ب يوصول ینکه درآمدهایط ارتقاء سطح دستمزدها با ایدر شرا

نه ین هزین است، بنابرايباالتر از حقوق شاغل یچون معموالً نرخ رشد حقوق مستمر يداشت ول

 ش خواهد داشت.یها افزا یپرداخت مستمر

مه درجه یـ حق ب يمه متوسط کلیحق ب ساالنه يابیارز یهاستم یدر سمه ینرخ حق ب 

 شده یبند
 یطرح مستمر یساالنه برا يابیارز ين ماليستم تاميکه س يبا توجه به مراتب فوق در صورت

 ابد.یش یهر سال افزا يستیبا يمه ها ميها استفاده گردد، نرخ حق ب

 یياز نظر اجرا ين اجتماعينظام تام ین کار صرفنظر از حذف نقش پس اندازیکه ا يدر حال

 یات طرح هايبر عمل يک اصل اساسی يبدنبال خواهد داشت. بطور کل یده ایز مشکالت عدين

 گردد. يان مير بین اصل بصورت معادله زید حاکم باشد. ایبلند مدت با یایمربوط به مزا

 ندهیآ ياحتمال ینه هایهز ينده = ارزش فعلیآ ياحتمال یدر آمدها يارزش فعل

 است؟ ينده چه مدتیاما منظور از آ

ستم حق يم سياالبد فرض کن ينده را الید. اگر آیا يان مينجاست که بحث دوره تعادل به میا

ستم ين سیت است. در اینهايقت دوره تعادل در آن بيشود که در حق يمطرح م 9يمه متوسط کليب

شود در  يساالنه استنتاج م يابیستم ارزيکه از س يسه با نرخیدر مقا يمه ثابت است ولينرخ حق ب

                                                
1 . General Average premium 
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ست، اما یه گذارین منابع الزم جهت سرمايتام یبرا ين فزونیاول باالتر خواهد بود. ا یسال ها

 ياتيد اعتبار فرضینما يآن را دچار ابهام م يستم وجود دارد و کارائين سیکه در ا يمسئله مهم

 يکه وقت ين معنیمه شده است. بديحق بن نرخ ييمنجر به تع یاست که توسط محاسبات اکچوئر

ر، ير نرخ مرگ و مينظ ي، عوامليو اجتماع یط اقتصادیر شراييل تغيباشد، بدل يدوره تعادل طوالن

جه يشوند. و در نت يها ممکن است دستخوش تحوالت اساس ینرخ بهره، مبالغ دستمزدها و مستمر

 یمه هاينان به حق بيتوان با اطم ينم نیات لحاظ شده از اعتبار الزم ساقط گردد. بنابرايفرض

 بود. يانجام شده متک یها یه گذاریو سرما يافتیدر

 يبیمعا یک دارایهر  يمه متوسط کليساالنه و حق ب يابیستم ارزيبنابر مطالب فوق دو س

و به  يب آنها را نداشته باشد طراحیکه معا یگریستم دينموده اند س يهستند و لذا طراحان سع

 باشد. يم 9شده یمه درجه بنديستم مورد نظر حق بيمورد اجرا بگذارند. س

 ر است:یرد بشرح زیگ يستم مد نظر قرار میک سیجاد یا یکه برا ياتیفرض 
 حاکم بر جامعه باشد. یط اقتصادیمه شده کارفرما و شرايد متناسب با توان بیمه بايحق ب -

ه یاز نظر سرما یستم اقتصاديت جذب آن در سيبا ظرف يستیشده با یر جمع آوریذخا -

 متناسب باشد. یگذار

 یدوره ها يکه پس از ط ين معنیابند، بدیش یافزا يجیبطور تدر يستیمه ها بايحق ب -

 اضافه گردند. يخاص یطرح ها طبق قانونمند ين ماليتام یمه ها برايمناسب، حق ب

شتر در نظر گرفته شود و برنامه ها يا بیسال  13ا ی 93ستم دوره تعادل ممکن است ين سیدر ا

نه ها برابر با مجموع ین سال دوره تعادل مجموع هزیان آخریکردند که در پا يطراح یطور

در نرخ  يستیها شود. در آن زمان با یه گذاریمه و سود حاصل از سرمايوصول حق ب یدرآمدها

د را محاسبه کرد. هرچه یجد تعادل، مجدداً نرخ یدوره بعد ید نظر نمود و برایمه تجديحق ب

قت يشتر خواهد بود. در حقيشده ب یر جمع آوریمه و دخايتر باشد نرخ حق ب يدوره تعادل طوالن

گردد.  يواگذار م یک نسل به عهده نسل بعدیمه شدگان يب یاز مستمر يستم قسمتين سیدر ا

                                                
1 . Scaled Premium 
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ن ید در ایمه بايش حق بیدارد. افزا یه گذاریزان سرمايو م یره سايبه ذخ ين تعهد بستگیدامنه ا

 شود. یريجلوگ یعات اقتصادیو ضا يرات ناگهانييباشد تا از تغ يجیستم تدريس



 فصل دوم

 يبازنشستگ  يصندوق اه ياب يارز يروش اه

 ياجتماع  ني اتم  و
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 ين اجتماعیو تام يبازنشستگ یصندوق ها يابیارز یروش ها 
 1یمه هايو حق ب 9ایمزا يمعمول در محاسبه ارزش فعل ین قسمت اصول روش هایدر ا

 گردد. يان ميبه اختصار ب يپرداخت

ا کارکنان یا کارفرما( و یک بانک )یکارکنان  يک صندوق ممکنست همگیاصوالً اعضاء 

که  يدارند. معموالً در صورت يت مشابهيفعال يباشند که همگ یموسسات متعددشرکت ها و 

و  يکه اعضاء از نظر سن يا در صورتیداشته باشند  يت مشابهيو سابقه، فعال ياعضاء از نظر سن

شوند  يدچار از کار افتادگ ينکه بعللیا ایند و یرا احراز نما يط مشخصیسابقه خدمت شرا

 د.ینما يم يحقوق بازنشستگ یصندوق اقدام به برقرار

ن در صورت انصراف از خدمت ممکن است صندوق تحت ضوابط خود بصورت يهم چن

 يا آنکه حقوق بازنشستگیتوسط کارمند کرده و  يپرداخت یمه هايحق ب کجا اقدام به بازپرداختی

کجا به یرا بطور  يصندوق مبلغشخص برقرار کند. در صورت فوت ممکن است  یبرا 5یريتاخ

 د.یبازماندگان برقرار نما یبرا یمقرر يا آنکه نوعیبازماندگان پرداخت نموده و 

)شامل سهم  يافتیدر یمه هاياز محل ب يست همگیبا يفوق الذکر م یایمزا است يهیبد

دراز ا ینست که آیصندوق ها ا يابیدر ارز ين گردند و بحث اصليکارفرما و سهم کارمند( تام

 ر.يا خید ینما يرا م يپرداخت یایمزا یتکافو يافتیدر یمه هايمدت حق ب

ل يم تحلياست که از تعم يهیگردد. بد يصندوق ارائه م يک عضو فرضیل در مورد يالً تحلیذ

 افت.یصندوق دست  يابیتوان به ارز يج حاصله میصندوق و جمع نتا یه اعضايفوق به کل

 يتوابع اصل 
ت است که با ير وضعييار داشتن جدول تغيهر صندوق در اخت يابیجهت ارزن گام در ياول

 کمک آن بتوان احتماالت:

                                                
1 . Benefits 
2 . Contributions 
3 . Deferred Pension Benefit 
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 ـ خروج از صندوق، انصراف از خدمت

 ـ فوت در زمان اشتغال

 يـ از کار افتادگ

 يـ بازنشستگ

 را محاسبه نمود.

)w( ب با ياحتماالت فوق را به ترت x+1 يال x يچنانچه در فاصله سن
x, q(d)

xq ,(i)
x, q(r)

xq  

 :م داشتيم، خواهينشان ده

lx+1
(T)

= lx
(T)

[1 − (qx
(ω)

+ qx
(d)

+ qx
(i)

+ qx
(r)

)] = lx
(T)

px
(T)

 

(T)که در آن 
xp یاز احتمال آنکه فرد عبارتست x  دن يرس يعنیک سال یساله پس از گذشت

(T)ب چنانچه ين ترتیمانده باشد. بد يت صندوق باقی( در عضوx+1به سن )
xp k انگر احتمال يب

 م داشت:ي( در صندوق باشد، خواهx+kدن به سن يرس يعنیسال ) x یماندن فرد يباق

Px
(T)

=
lx+k
(T)

lx
(T) k 

 میب دارين ترتيو به هم
(T)

1-x+kP .
(T)

xP 1-k=  (T)
xP k 

و  يمربوط به حقوق بازنشستگ يهر صندوق یاین مزایتر يان شد، اصليز بيهمانگونه که قبالً ن 

ر بازنشستگان يم با مرگ و ميارتباط مستق يائین مزايچن يابیاست ارز يهیشود. بد يها م یمستمر

 دارد.

شوند  ياز کار افتاده م یماريا بیکه به علل حادثه  ير آنانيداست که مرگ و ميضمناً ناگفته پ

گردند  يبازنشسته م ينيدن به سن معيا رسیبا آنانکه در سالمت کامل بعلت سنوات خدمت 

 تفاوت فاحش دارد.

ا ب يساله را بطور کل x یال در سال به فردیک ریپرداخت مادام العمر  يچنانچه ارزش فعل

xā
rتوان از  ين صورت میم در اينشان ده 1

xā  وi
xā پرداخت مادام  يارزش فعل یب برايبه ترت

                                                
1 . Annuity (ties) 
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( بازنشسته شده يا ناسالم بودن )از کار افتادگیکه بعلت سنوات خدمت و  یساله ا xالعمر به فرد 

 است استفاده نمود.

صندوق ها  يپرداخت یایاست. با آنکه انواع مزا يپرداخت یایزان مزايگر میمقوله قابل توجه د

 يافت میانه دريکه حقوق خود را ماه يار متنوع باشد اما معموالً در مورد کارمندانيتواند بس يم

 یآخر قبل از برقرار ا متوسط حقوق چند سالین حقوق یاز آخر يا بصورت نسبتین مزایدارند. ا

حرکت  ياز روند آت یست برآوردیبا يا( میتعهدات )مزا يابیمنظور ارزه ن بیباشد. بنابرا يم

از  یز بصورت درصدين يپرداخت یمه هايگر چون معموالً حق بید یدستمزدها داشت. از سو

گذارد.  ير ميماً تاثيز مستقيصندوق ن ينده در درآمد آتیزان دستمزدها در آيباشند م يحقوق م

زان حقوق بهره گرفت. يبعنوان تابع م يتوان از تابع يدستمزدها م يرات آتيين تغييتع ین برایبنابرا

ز امکانات ينده و نیدستمزدها در آ يتورم و سطح عموم یها ينيش بيتابع مذکور که با توجه به پ

که چنانچه مقدار  یبوده به نحو 9یپله ا يشود معموالً بصورت تابع يافراد شناخته م يارتقاء شغل

  سال به kباشد، حقوق نامبرده پس از گذشت  sx یساله ا xفرد  یتابع برا
Sx+k

Sx
 ابد.ی ير مييتغ 

 وستهيبه صندوق پ يسالگ xکه در سن  یا ساله (x+hفرد ) يمثال چنانچه: حقوق فعل یبرا

 .باشد  x+h+t(ES) برابر سال  tحقوق فرد مذکور پس از  ينيش بي( و پAS)x+h  برابراست با

 م داشت:يخواه

×
Sx+h+t

Sx+h
x+h )AS =)x+h+t(ES) 

ان يب يپرداخت یایز مزايو ن يافتیدر یمه هايحق ب يابیارز يکل یالً به اختصار فرمول هایذ

 گردد.يم

 

 

 

                                                
1 . Step Function 
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 مه ها(یدرآمدها )حق ب يابیارز 
حق  يصورت ارزش فعلن یاز حقوق باشد، در ا cمه هر عضو مضرب ثابت يچنانچه حق ب

به صندوق در حالت  يسالگ xش در سن يسال پ hکه در  یساله ا x+hعضو  يپرداخت یمه هايب

 وسته عبارتست از:يپ

C(AS)x+h     ∫ Vt Pt x+h
(T)

ω−x−h

0

Sx+h+t

Sx+h
 

 در حالت گسسته عبارت است از:

C(AS)x+h

Sx+h
 ∑ Vk+

1
2   Pk x+h

(T)
Sx+h+t 

 )سنوات خدمت( يحقوق بازنشستگ يابیارز 
 يبه بازنشستگان که با ط ين بار تعهدات هر صندوق معموالً از بابت حقوق پرداختیعمده تر

 شود. يجاد میبازنشسته شده اند ا ينيدن به سن معيا رسیسنوات مقرر در طرح و 

را  R(x,h,t)توان تابع  ينگونه پرداخت ها، میبار تعهدات ا يابیارز یبرا يدر حالت کل

 يسالگ xساله است که در  x+h ی)ساالنه( فرد يزان حقوق بازنشستگيمانگر يف نمود که بیتعر

افت حقوق یط دریواجد شرا x+h+tدر سن  يعنیسال بعد  tت صندوق درآمده و یبه عضو

 شود. يم يبازنشستگ

ن لحظه و یاز ا tدر زمان  يعنی) يدر زمان بازنشستگ يپرداخت یب ارزش حقوقهاين ترتیبد

x+h+tخواهد بود(  x+h+tکه سن فرد مورد نظر  يطیدر شرا
rR(x,h,t)ā جه:يشود و در نت يم 

  = ∫ 𝑉𝑡 𝑃𝑥+ℎ
(𝑇)

𝑡 𝜇𝑥+ℎ+𝑡
(𝑟)𝜔−𝑥−ℎ

𝑎−𝑥−ℎ
𝑅(𝑥, ℎ, 𝑡)�̅�𝑥+ℎ+𝑡

𝑟 𝑎𝑡يحقوق بازنشستگ يارزش فعل 

 يپرداخت

  که در آن
1

1+𝑖
  : 

(i  یه گذاریا نرخ بازده سرمای= نرخ بهره) 

x+hPt  احتمال آنکه فرد =x+h  ساله تاt ت صندوق بماند )بعنوان شاغل(یسال در عضو 



 روش های ارزیابي صندوق های بازنشستگي و تامین اجتماعيفصل دوم/  21

x+h+t
(r)µ 9ي= شدت بازنشستگ 

r در آن وجود  يکه امکان بازنشستگ ين سنيت و اولير وضعيين سن در جدول تغی= آخر

 توان يکنواخت در طول سال حادث شوند میدارد. رابطه فوق را بفرض آنکه اتفاقات بطور 

 ب نمود:یر تقریبصورت ز

APV ≈ ∑ VR+
1
2

ω−x−h−1

k=a−x−h

 Px+h
(r)

k qx+h+k
(r)

 R (x, h, R +
1

2
) a̅

x−h+k+
1
2
 

ز با توجه به ين تابع نیدارد که ا R(x,h,t)م به تابع يمستق يبستگ APVگردد که  يمالحظه م

 ف شود.یر تعریتواند بصورت ز يم يپرداخت یاینحوه مزا

(I) مستقل از حقوق عضو 

(II) ا متوسط حقوق چند سال آخر عضوین حقوق یمتناسب با آخر 

(III) متناسب با متوسط کل حقوق دوران خدمت عضو 

خواهد داشت که در محاسبات  يشکل خاص R(x,h,t)ک از حاالت فوق تابع یعتاً در هر يطب

 گردد. يمنظور م

 يدر صورت از کار افتادگ يحقوق پرداخت يابیارز 
از کار  يناش یایمزا يابیتوان به ارز يمشابه آنچه در قسمت قبل بکار رفت م يبا روش

بوده و ممکن  يا معموالً متناسب با حقوق در زمان از کار افتادگیمزانگونه یپرداخت. ا يافتادگ

 ک مقدار حداکثر کمتر نباشد.یاست از 

ر ييتغ يسالگ 13فوق مثالً پس از سن  یایکن است بر اساس ضوابط صندوق مزاهمچنين مم

 سنوات خدمت گردد. یبر مبنا يبازنشستگ یایل به مزایابد و تبدی

ساله  xد یعضو جد يزان حقوق از کار افتادگيانگر ميب R(x,o,t)در حال حاضر چنانچه تابع 

 شود. يط از کار افتادگیواجد شرا x+tدر سن  يعنیسال بعد  tباشد که  یا

 ن صورت:یدر ا

                                                
1 . Force of Retirement 
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=∫ Vt65−x

0
Px+h

(T)
μx+t

(r)
t R(x, o, t)a̅i

x+tdt ياز کار افتادگ یحقوق ها يارزش فعل 

 يپرداخت

 فرمول زیر تقریب زد: توان آن را با يدر طول سال م 9کنواخت اتفاقاتیع یکه بفرض توز

∑ Vk+
1
2

64−x

k=0

 Px
(T)

k qx+k
(i)

R (x, o, k +
1

2
) a̅

x+k+
1
2

i
 

 يمحاسبه ارزش فعل یاست که برا يه فرموليرابطه فوق شب يشود فرم کل يهمانگونه که مالحظه م

x+kنجا ین تفاوت که در ایسنوات خدمت بکار گرفته شد با ا يحقوق بازنشستگ
(i)q  احتمال از کار

+R(x,o,k  يافتادگ
1

2
a̅    و يزان قابل پرداخت در صورت از کارافتادگيم(

x+R+
1

2

iيارزش فعل 

ر از يعتاً با توجه به جدول مرگ و مي)تا آخر عمر( به شخص از کار افتاده است که طب يآت یپرداخت ها

 کارافتاده ها محاسبه خواهد شد.

 به بازماندگان يپرداخت یایمزا يابیارز 
به عضو  يپرداخت یایمزا يارزش فعل يفوق، همگ یبکار رفته در قسمت ها یفرمول ها

 يائیکند و حال آنکه پس از فوت عضو مزا يات است محاسبه ميد حيکه در ق يصندوق را مادام

ب تاهل، بعد یر ضرينظ يا با توجه به عواملین مزایرد ايگ يمز تعلق يبا عائله او ن يطیتحت شرا

قابل  يمشابه یفرمول ها و روش ها یريره با بکارگيخانوار، اختالف سن زن و شوهر و غ

 اند.يابیارز

 2لیتوابع تبد
 توان يآمد را م ∑و در شکل انتگرال و  يفوق بصورت کل یکه در قسمت ها يفرمول ها و روابط

ژه یز درآورد. توابع مذکور بويل معروفند نیبنام توابع تبد یکه در فرهنگ اکچوئر یگرید در قالب توابع

 دند،يار مفيرد بسیانجام پذ یاصول و ضوابط واحد یبر مبنا یکه الزم باشد محاسبات متعدد يطیدر شرا

                                                
1 . Uniform Distribution Of Events 
2 . Commutation Function 
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محاسبه ت مناسب و نرخ بهره مورد نظر ير وضعيير توابع فوق را که بر اساس جدول تغیتوان مقاد يم

ار داشت و با مراجعه به جداول مذکور محاسبات مربوطه را با يدر اخت يشده اند را بصورت جداول

 سهولت و سرعت انجام داد.



 فصل سوم

 يطرح اه يامهي محاسبات ب  يروش عمل 

 ين اجتماع ي اتم 
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 یاکچوئر يابیاهداف ارز 
 یطرح را برا يمال یيتوانا ين اجتماعيک طرح تامی 9) محاسبات بيمه ای ( یاکچوئر يابیارز

قابل  يات بلند مدت به خوبين خصوصیکند. اغلب ا يم يپرداخت تعهداتش در بلند مدت بررس

نده بر یآ ینه هایو تعادل درآمدها و هز ین برابري، تخمیاکچوئر يابیست. منظور از ارزيفهم ن

 طرح است. یانتخاب شده برا ياساس نظام مال

 ينم يبررس ين اجتماعيساالنه طرح تام یصحت و دقت حساب ها یاکچوئر يابیدر ارز

به منزله آزمون  یاکچوئر يابین ارزین امر به عهده بازرسان و حسابرسان است. بنابرایرا ایشود، ز

که  ين ماليمناسب بودن نظام تام یاکچوئر يابیمه است. در ارزيک طرح بی ياستحکام مال ياساس

شده  ينيش بيمه پيت نرخ حق بین در مورد کفاين شده و همچنييمه تعيبه موجب آن نرخ حق ب

 شود.ياظهار نظر م

طرح است و با توجه  یها نهیبلند مدت درآمدها و هز ينيش بيشامل پ یاکچوئر یگزارش ها

از درآمدها  ين قابل قبولي، تخمیاکچوئر یدر گزارش ها يابیبه فروض لحاظ شده هدف از ارز

ان يکوتاه مدت بر اساس تجرب ین هايست. بلکه بهتر است تخمينه ها در کوتاه مدت نیو هز

جتًا اگر در ينت رد.يساالنه صورت گ یه حساب هایاز اطالعات مربوط  يناش یگذشته و استنباط ها

ن يافتند، چنیتحقق  قينه ها و درآمدها در کوتاه مدت به طور دقیهز یک گزارش اکچوئری

کوتاه مدت،  یها ينيش بيه بر پيرا تکیحساب محاسن گزارش گذارده شود. ز د بهینبا یاريمع

طرح در بلند  يمال یيتوانا ي، که همان بررسیه گزارش اکچوئريته يباعث انحراف از هدف اصل

 مدت است، خواهد شد.

نه ها و درآمدها در بلند یرات هزييتغ ينيش بيمهم است، پ یاکچوئر يابیک ارزیآنچه در 

 یاکچوئر یها يابیارز ینه ها و درآمدها( است که در گزارش هایمسبت هز ينيش بيا پیمدت )

گر است ید يابیبه ارز يابیارزک ید آمده از یرات پدييآورده شود. در واقع تغرد بیبا بطورمتوالي 

                                                
1 . Actuarial Valuation 
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 يمطرح م ، طرح يمال یيها را به منظور حفظ توانا یاستگذاريا سیر مقررات ييکه ضرورت تغ

 شنهاد کند.يدن به مقصد فوق را پيگوناگون رس ید راه حل هایبا یاکچوئر يابین ارزیکند. بنابرا

 یاکچوئر یه گزارش هایته يفواصل زمان 
 يشود، در بعض يه ميساالنه ته یاکچوئر یها يابیاز کشورها ارز يکه در بعض يدر حال

 3ا هر یسال  5هر  یين گزارش هايدر حال توسعه، چن یژه در کشورهایگر از کشورها و به وید

ن گزارش يکه به چن يتيو اهم یطرح مستمر یي. با توجه به رشد نها9ه شوديد تهیک بار بایسال 

ر در ي، موجب تاخیيها يابین ارزيه چنيته یجاد شده برایا يشود، وقفه طوالن يداده م یيها

طرح و انجام اقدامات الزم در جهت  يمال یيتداوم توانا یص مشکالت به وجود آمده برايتشخ

 طرح خواهد شد. يثبات مال

مه يطرح ب يابیخ ارزیک سال از تاریشتر از يب يا حتیک سال یظرف  یکچوئرا یاغلب گزارش ها

 یادوار یاست. گزارش ها یل اطالعات آماريه و تحلین تجزیا يل اصليشوند. دل يآماده م ياجتماع

رات آنها را بر ثبات يل، و تأثيه و تحلین، تجزييمه را تعيرات عوامل مؤثر برطرح بييروند تغ یکچوئرا

رات آنها يتاثوندند. و نه يپ ينه دفعتاً به وقوع م يتيرات جمعييتغ دهد. يطرح مورد توجه قرار م يمال

 است. يناگهان یمه ايب یطرح ها يت ماليبر وضع

نخواهد  يبر امکان اتخاذ اقدامات اصالح یري، تاثیک گزارش اکچوئریه ير در تهين تاخیبنابرا

 داشت.

 یاکچوئر يابیاز ارزیاطالعات مورد ن 
خ یتارران در يا بگیمه شدگان و مزاي، اطالعات مربوط به بیاکچوئر يابینقطه شروع ارز

 يابیو هم در مورد ارز يمه اجتماعيک طرح بی يابین مسئله هم در مورد ارزیاست. ا يابیارز

                                                
رد ـ در اغلب کشورهای پیشرفته چون روش تامین مالی مورد استفاده ارزیابی ساالنه است، طرح ها به طور ساالنه مو 1

ارزیابی قرار می گیرند. در حالی که در کشورهایی که از روش نرخ حق بیمه درجه بندی شده استفاده می شود. فاصله بین 

 ارزیابی ها بیشتر از یک سال است
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معموال کارفرما اطالعات الزم  يصنف یک طرح مستمریمصداق دارد. در  يصنف یصندوق مستمر

 یها ينيش بيو جهت پ يابین اطالعات را ارزیا یکند، سپس اکچوئر يه ميته یاکچوئر یرا برا

در حال  یژه در کشورهای، به ويمه اجتماعيب یدهد. در طرح ها ي، مورد استفاده قرار میاکچوئر

ح قرار گرفته است. اغلب مواقع ير صحياطالعات به ندرت، در مس یات جمع آوريتوسعه، عمل

ر اطالعات مربوط به یا سای یزان مستمريخ تولد، دستمزدها، میتار یجهت نگهدار يستميچ سيه

د مجدداً یبا يابیهر ارز ین اطالعات براین همه ایران وجود ندارد و بنابرايا بگیشدگان و مزامه يب

ه و ير است. نامناسب بودن اطالعات اولينه و وقت گیار پر هزيبس یوه اين شيشود. چن یجمع آور

 يشود. در حالت کل يم یاکچوئر يابیارز یناقص برا ياطالعات یل، منجر به مبنایر دالیسا

ران يا بگیمه شدگان و مزايت اطالعات مربوط به بيفيبه ک يبستگ یاکچوئر يابیک ارزیت صح

 دارد.

 یمفروضات اکچوئر
ره يبر ذخ يمبتن یهستند. طرح ها يمل یمهم اقتصاد یاز اجزا يمه اجتماعيب یمستمر یطرح ها

م يسه يمل یدر رشد اقتصاد يزان قابل توجهيدر حال توسعه، به م یهاژه در کشوریبه و یساز

 یها يمصرف کننده اهداف و خط مش يابیارز یمفروضات مناسب برا یهستند. اکچوئر در جستجو

ل يه و تحلین برنامه ها و تجزید با ملحوظ داشتن ایاست. اکچوئر با ي، و مليتي، جمعیاقتصاد

که مفروضات  يبپردازد. در حال يابیبه ارز ياز توسعه و تحول اقتصاد مل ين الملليب يموسسات مال

کوتاه  ین هايد با تخمین مفروضات بایادر نظر گرفته شوند،  یتر يدوره طوالن ید برایبا یاکچوئر

 ز سازگار باشند.ين یمدت اقتصاد

ک یقابل فهم  ین قسمت هایاز دشوارتر يکی، یژه اقتصادیو بو يتيانتخاب مفروضات جمع

انتخاب شده توسط اکچوئر  یيمفروضات نهان یبا نگرش بلند مدت است. بنابرا یاکچوئر يبررس

سنوات گذشته متفاوت باشد. به  يات ملينسبت به تجرب یممکن است به طور قابل مالحضه ا

 يقينرخ حق يعيکند، اکچوئر به طور طبيتورم را تجربه م یکه نرخ باال یمثال در کشورعنوان 

ممکن است  ين فرضيکند. چن يم نده فرضیبه بعد در آ ينيرا از زمان مع يمثبت یه گذاریسرما

 ين مواقعيد قرار دهد. در چنیرا مورد ترد يابیت اعتبار ارزين، اهمیشده و بنابرا يتلق ير واقعيغ
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 یاستگذاران اقتصاديشود. اگر س یيه و راهنمايکشور توج ين ماليد توسط مسئولیاکچوئر با

را در  يمثبت یه گذاریسرما يقي( نرخ حقیيو دارا یو وزارت اقتصاد ی)مشخصاً در بانک مرکز

در  ين ماليد نظام تامینصورت بایر ايه کند. در غيتواند به آن تک يکنند، اکچوئر م ينيش بيپنده یآ

 د نظر قرار دهد.یاست، مورد تجد یره سازيبه ذخ يمه را که متکيطرح ب ینظر گرفته شده برا

نون بنا نهاده شده است. با که براساس قا ين اجتماعيتام یطرح ها یاکچوئر یها يابیارز

ت خود ادامه خواهد داد و ين حالت طرح، به فعالیمه شدگان سر و کار دارند. در ايجامعه باز ب

نرخ  ياست. حت يک فرض منطقیمه شدگان به آن ياز ب یدیجد یفرض تداوم ورود گروه ها

ش يدوره پ یدر انتها مه شدگانيبرآورد تعداد بتواند منجر به  يمه شدگان ميش نسبتاً کم بیافزا

 شود. ير قابل قبوليشده به حد غ ينيب

 یت اشتغال در کشورهايت، وضعين الزم است مفروضات مربوط به برآورد رشد جمعیبنابرا

متوسط  ينيش بين جهت پيل شوند. همچنیدر حال توسعه، و گسترش پوشش طرح تعد

 یها ينيش بيپ یح مبناین تشریبنابرانًا مالحضات فوق را مورد نظر قرار داد. يد عیدستمزدها، با

د در مورد یاز سوء تفاهمات و برطرف کردن هرگونه شک و ترد یريبه منظور جلوگ یاکچوئر

 ات است.یبه عمل آمده، از ضرور يابیارز

 یاکچوئر یها و برآوردها ينیش بیپ 
 یمعنا، به يمه اجتماعيب یمستمر یطرح ها یئراکچو یها يابیبلند مدت بودن ارز يژگیو

رات در جوامع يياست با در نظر گرفتن سرعت تغ يو مال يتيبلند مدت جمع یها ينيش بيانجام پ

ک یشود، از نظر عموم فقط  ينده انجام میسال آ 933تا  73مدت  یکه برا یيها ينيش بيمدرن، پ

د است. به لحاظ یز مورد تردين ین گزارش هایج به دست آمده از ایحدس و گمان بوده و نتا

و  یت اقتصاديل انطباق با واقعيبه دل ين اجتماعيتام یطرح ها، يرات اجتماعييسرعت تغ

زمان مورد  يط يچ طرحيجه هيو تحول هستند. در نت يوسته در حال دگرگوني، به طور پياجتماع

 ر نخواهد ماند.ييبدون تغ یاکچوئر یدر گزارش ها ينيش بيپ

 يبلند مدت توسط اکچوئرها به اندازه کاف یها ينيش بيت نکات فوق، انجام پيت با اهمیبا عنا

مه است. يبلند مدت طرح ب يمال یيها، آزمون توانا ينيش بيانجام پ يل اصليح نشده است. دلیتشر
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با  ينيش بيپ يک دوره طوالنی ینه ها در انتهایست که درآمدها و هزين ین انتظاريهرگز چن

در  يو مال يتيجمع یمه و برآوردهايعمل طرح بمورد ت منطبق باشد، بلکه براساس قانون يواقع

 یها ينيش بيسه پیشود. مقا ين زده ميتخم ينيش بيدوره پ يطرح ط ي، تحوالت ماليابیزمان ارز

 یها ينيش بي، با پيتيو جمع یاقتصاد ین مورد عمل و برآوردهايقوان یانجام شده بر مبنا يقبل

شده است  ينيش بيپ ینه هایدر درآمدها و هزرات به وجود آمده ييت است. تغياهم یدارا یبعد

 رد.يطرح مورد مالحظه قرار گ يثبات مال يابیارز ید برایکه با

 یگزارش اکچوئر
 ر است:یز یبخش ها ی، معموالً دارايمه اجتماعيک طرح بیمربوط به  یاکچوئر گونههر

 يرات قانونييرد. همراه با تغيقرار گ يابیکه قرار است مورد ارز ياز طرح یشرح مختصر

 تا کنون. يقبل يابیجاد شده از زمان ارزیا

 یت و صحت آنها. آمارهايفيبودن و ک ي، کافيت دسترسياز نظر قابل یاطالعات آمار يبررس

ن يران قابل استخراج است. همچنيا بگیمه شدگان و مزاياز عموماً از اطالعات مربوط به بيمورد ن

 يانجام م يقبل يابیاستفاده شده در ارز یجود و آمارهامو ین آمارهايب یسه این مرحله مقایدر ا

 رد.يگ

ا یمه شدگان و مزاي، شامل تعداد بيو فعل يقبل يابیارز ياز توسعه طرح در فاصله زمان يشرح

 ذخائر. یه گذاریها و نرخ سرما یيا، دارایمه ها و مزايزان حق بيران، ميبگ

 طرح. یانتخاب شده برا ين مالياز نظام تام يشرح

ر مفروضات يين تغييو تع يابیارز یت منظور شده برايو جمع یاز مفروضات اقتصاد يشرح

 .يقبل يابینسبت به ارز

 .يو مال يتيجمع یها ينيش بيپ

 .يقبل یها ينيش بيها با پ ينيش بيسه پیها و مقا ينيش بيل پيه و تحلیتجز

 ر است:یشنهادات شامل موارد زيو پ یريجه گينت

 ن شده است.ييمه تعيآن نرخ حق ب یکه بر مبنا ين مالينظام تام( مناسب بودن الف

 مه.يت نرخ حق بیب( کفا
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 ا.یزان مزايفرمول محاسبه م یيج( کارا

 .یياجرا ینه هایزان هزيد( م

 .یه گذاریسرما یاست هايه( س

ران و شرح مفروضات در يا بگیمه شدگان و مزايد اطالعات مربوط به بیمه گزارش بايدر ضم

را  يابیج ارزیگر امکان آزمون نتاید یمورد نظر باشد تا به اکچوئر يابیگرفته شده در ارزنظر 

 .9بدهد

معمواًل  يمال ینگونه نظام هایا ياسيمستقل از مالحظات س یمه اين نرخ حق بييبه منظور تع

 یهانه یاز ذخائر به هز يحداقل نسبت قابل قبول یکه بر برقرار يقانون یاستانداردها یبر مبنا

نسبت فوق  یروشنگر عدم برقرار یاکچوئر يابیکنند. اگر ارز يدارد، عمل م يساالنه را مقرر م

ه شامل ين توصیاد شده بکند، معمواًل ایجاد نسبت یه الزم را جهت ايد توصیباشد، اکچوئر با

 ا خواهد بود.یا کاهش مزایمه يش نرخ حق بیافزا

مورد انتظار در  ینه هایم بر هزيک سال تقسی یدر ابتدا رهيزان ذخي)م یره سازير نسبت ذخييروند تغ

به استناد نسبت فوق  ين ماليتام ک نظامیت يدنبال کرد. مقبول ينيش بيدوره پ يتوان ط يآن سال( را م

 يمطلوب م ين اجتماعين بودجه طرح تاميکه از نظر تام یره سازينسبت ذخ خواهد بود. يابیقابل ارز

را بر اقتصاد  ينيبار سنگ يچنان نسبت ین جهت که نگهداریا از ای ياسيل سیباشد، ممکن است به دال

و حل  يبررس یاکچوئر ید در گزارش هایکند، قابل قبول نباشد. موضوعات فوق با يل ميتحم يمل

موجود  یوه هاير شييل تغیکرده و دال يمختلف را بررس ين ماليتام ید نظام هاین بايشوند، اکچوئر همچن

 کند.ه يرا توج

مت ها و يش قیاز کشورها به منظور جبران افزا يدر بعض ين اجتماعيتام یمستمر یطرح ها

گر از طرح ها به منظور ید يدهند. بعض يش میافزا یا را به طور خودبخودیدستمزدها، مزا

                                                
ـ بعضی از کشورهای صنعتی و اغلب کشورهای در حال توسعه از نظام تامین مالی مبتنی بر حق بیمه درجه بندی شده 1 

 کنند. استفاده می
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ش یا، افزایمزا یش خودبخودیجه افزايطرح در نت ياز به مخاطره افتادن ثبات مال یريجلوگ

 کرده اند. يب قانونیل جبران تورم موکول به تصويها را به دل یمستمر

 یو کاهش ارزش مستمر يمت ها را بررسيزدها و قمتحوالت دست یاکچوئر یها يابیارز

 يها و چگونگ یزان کاهش ارزش مستمريد میکند. اکچوئر با ين مييرا تع يبرقرار شده قبل یها

د شامل راه یبا ین کند. گزارش اکچوئرييرا تع یتوسط طرح مستمر ید مستمریحفظ قدرت خر

ت نرخ يبه منظور جبران تورم باشد. با توجه به اهم یش مستمریمشخص جهت افزا یحل ها

ه یسرما یاست هايد به سیاز، بايمه مورد نيزان حق بين مييها در تع یه گذاریبازگشت سرما

 .9ردتوجه ک يمه اجتماعيموسسات ب یه گذاریو عملکرد سرما یگذار

 یه گذاریها و ذخائر طرح، نرخ سود سرما یيدارا ي، اکچوئر ضمن بررسیک گزارش اکچوئریدر 

 ه خواهد کرد.يرا توص يداخل یه گذاریسرما ین و فرصت هاييها را تع

 یالن اکچوئریب 
    تبلور  یالن اکچوئريشود، در ب يانجام م یاکچوئر يابیکه در طرح ارز يسباتاه محيجه کلينت

 ياتينه مسائل ماليرا در زم ياجتماع یمه هايو نظام ب یمه ايالن، مؤسسات بين بیابد. فقدان ای يم

 یرد، با مشکالت جديگ يشروع طرح سرچشمه م یدر سال ها ياضیو ر يکه از وجود ذخائر فن

ن یف چند واژه در این آن توجه الزم مبذول شود. تعریه و تدويد در تهیسازد. لذا بايروبرو م

 کند. يمطلب کمک م يه به روشننيزم

شوند،  يز قائل میتما ين اجتماعيتام یاین دو دسته از مزايمه بيمحققان و کارشناسان امور ب

جهات  يو از بعض ی، بارداریماريدراز مدت. ب یایکوتاه مدت و دسته دوم مزا یایدسته اول مزا

ن خطرات یند. ایآ ياز جمله خطرات کوتاه مدت به شمار م يو امراض شغلاز کار  يحوادث ناش

 يدهد و موجب پرداخت غرامت در مدت یشخص رو یممکن است در هر موقع و هر چند بار برا

از به دارا بودن سابقه پرداخت حق يا غالباً نیمزا نگونهیافت ایدر یا نسبتاً کوتاه شود. برایمحدود 

                                                
ـ در اغلب کشورها فرصت های سرمایه گذاری ذخائر تامین اجتماعی محدود شده است. اکثر سرمایه گذاری ها به 1 

 صورت اوراق قرضه دولتی است که نوعاً این گونه سرمایه گذاری ها نرخ بازدهی کمی را به همراه خواهد داشت.
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ن دسته یخاص جزو ا يطیز تحت شراين یکاريوشش خطر بو پ یعائله مند یایست. مزايمه نيب

ع یهمواره براساس روش توز ين شده و به عبارتيز در کوتاه مدت تاميآن ن يقرار دارند. اعتبار مال

 شود. يعمل م

پوشاند، در شمار دسته دوم  يکه خطرات درازمدت را م ين اجتماعيتام یایآن دسته از مزا

، و بازماندگان هستند. ي، از کارافتادگيبازنشستگ یها یاصوالً شامل مستمرا ین مزایقرار دارند. ا

شود  ين مييتع یمه طورين معنا که نرخ حق بیهستند. به ا یمه اياصول ب یا بر مبناین مزایاکثر ا

آن بتواند تعهدات  یه گذاریمه شدگان و سرمايمه در طول اشتغال بيافت حق بیکه صندوق با در

 آنان انجام دهد. يدر زمان بازنشستگخود را  يقانون

 یژه مستمریبه و ین مستمریافت اید. حق درينام یمستمر یمه هايتوان آنها را ب ين رو میاز ا

مه يحق ب ياست. به طور کل يمه نسبتاً طوالنيبازنشستگان منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق ب

 یمه ايسازمان ب 9و تعهدات دراز مدتان و دولت با هم جمع شده یشدگان شاغل و سهم کارفرما

مه گر در يب یافت ها و پرداخت هاین دريب يا تعادل مالین گونه مزایآورند. در ا يرا به وجود م

ه و یه بر تجزيدر خطرات کوتاه مدت، تک يرد. از نقطه نظر محاسباتيگ يدراز مدت صورت م

اخص  یبه معنا یو اکچوئر ينه بر محاسبات فيو در خطرات دراز مدت، تک یآمار یل هايتحل

 باشد. يآن م

ن یا يافت و محاسبات فنی یابعاد گسترده ا ياجتماع یمه هايدوم که ب يبعد از جنگ جهان

مه يب یدر شرکت ها یمستمر یمه هايقرار گرفت و از آنجا که ب« خطرات باز»ه یصندوق ها بر پا

 یشد. واژه ها يانجام م« خطرات بسته»آن همواره براساس فرض  يکه محاسبات فن يبازرگان

 مطرح شدند.« صندوق بسته»و « صندوق باز»

ن هرگاه یبنا شده است. بنابرا یاست که براساس حقوق فرد يبسته، صندوق یصندوق مستمر

که  باشد يزانيد به میک صندوق بسته منحل شود، اندوخته قراردادها در زمان انحالل بایبه فرض 

ان را )که یدر جر یها ین اندوخته پرداخت مستمریمه گر نه تنها بتواند از آن پس از محل ايب

                                                
 بیمه و چه از اظر مدت دریافت مستمری است. ـ منظور از دراز مدت چه از نقطه نظر مدت پرداخت حق1 
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مه يک از بید بتواند به هریان هرکدام ادامه دهد، بلکه بایشود( تا پا يم ز يشامل بازماندگان ن

 یداریگر خرید مه گريا از بیمه مشابه و با همان مزايبپردازد که با آن بتوانند ب یه ایشدگان سرما

در  يعنیقرار دارد. « خطرات باز»مه گر در مقابل ي، بيمه اجتماعيب یکنند. برعکس در صندوق ها

مه و يمه شدگان شاغل پرداخت کننده حق بيه بياز خطرات مربوط به جامعه اول یبرابر مجموعه ا

 نده قرار داردیآ یهاران )بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده( به عالوه جامعه نسل يبگ یمستمر

 فرض انحالل در صندوق باز هرگز متصور نيست.

اندوخته موجود+ ارزش فعلي توأم با احتمال دریافت های حق بيمه در آینده = ارزش فعلي 

 توام با احتمال پرداخت های آینده بيمه گر

نده است، یآ یه و نسل هايد در مجموعه خطرات که مربوط به جامعه اولیبا يم ین برابریا

 ابد.یتحقق 

که  يبرند. وقت ين جهت است که اصطالح صندوق باز را در برابر صندوق بسته به کار میبه ا

نده یآ یه به نسل هايجامعه اول ياز بار مال يقسمت ياضیم، از لحاظ ریریاصل صندوق باز را بپذ

بنا شده متفاوت  یه حقوق انفرادیبسته که بر پا یمستمر یشود و با اصل صندوق ها يمنتقل م

پردازد، صرف  يمه شده شاغل جوان ميک بیمه که ياز حق ب ياست. در صندوق باز قسمت

که او بازنشسته شد،  ید که روزين امیشود، به ا يبازنشستگان م یاز مستمر يپرداخت قسمت

 کنند.ن يمه شدگان جوان تامياو را ب یاز مستمر يقسمت

 :ر استیشامل مراحل ز یاکچوئرالن يک بیم يک صندوق باز تنظیدر 

 النیم بیان )در مبدا زمان( در زمان تنظیدر جر یهامستمری 
       ی، بازماندگان و ...( طبقه بندي، از کارافتادگين پرداخت ها بر حسب نوع آن )بازنشستگیا

ران و مبلغ يبگ یسن مستمر بر حسب جنس و ياحتمال یشوند. در داخل هر طبقه پرداخت ها يم

 ين پرداختها در ارزش فعلیک از ایشوند. سپس هر  يم یدسته بند کيها به تفک یمستمرالنه سا

 شوند. يتوام با احتمالشان ضرب م
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 مه شدگان شاغل در مبدا زمانیجامعه ب
سابقه پرداخت مه )يز بر حسب سن و جنس و در صورت لزوم بر حسب مدت بين جامعه نیا

شوند.  يم یک دسته بنديمه ها به تفکيمتوسط حق ب يبه چگالا سال ورود( و با توجه یمه يحق ب

مه شدگان در يشود، مبالغ دستمزد ساالنه ب يزان دستمزد محاسبه ميمه بر حسب ميچون حق ب

مناسب و روش  یدستمزد یک الگویشود. مسئله مهم، انتخاب  ين مييک تعيمبداء زمان به تفک

مه شدگان است. و در صورت لزوم از کمک يهر دسته از ب یدخالت دادن آن در محاسبات برا

 شود. يبه عمل آمده و به آن اضافه م يابیز ارزيگر نیدولت و منابع د یها

 نده در مورد جامعه یآ ینسل ها
 یو ارزش ها ياز مانند احتماالت و نوسانات مختلف و نرخ بهره فنيمورد ن يفن يهرگاه مبان

قابل قبول در دست باشد، محاسبات مربوط بدون اشکال  یحد خطا کیه با يمربوط به جامعه اول

قرار دارد. در مرحله  یده ايچيو پ ینده، اکچوئر در برابر مسائل جدیابد. اما در مورد آی يانجام م

 یين فرض هاينده و همچنیآ ینسل ها يو جنس ينه ساختار سنيدر زم يمناسب ید فرض هایاول با

تواند به طور  ين فرضها میرد. ايبعد در نظر بگ یک از نسل هایب رشد هر یدرباره تعداد و ضر

مناسب مطمئن و  یکه فرض ها يکند. در حاالت يا منفیرا مثبت  یالن اکچوئريجه بينت یمعنا دار

 ه شود.يمختلف ته یمتعدد با فرض ها یالن هاياست که ب يهماهنگ مقدور نباشد، منطق

 یم گزارش اکچوئریمحاسبات و تنظمؤثر در  یعوامل و پارامترها

 ها ينیش بیت پیعدم قطع 
ن یت همراه باشد. بديصندوق، با عدم قطع يآت يت مالياز وضع ينيش بيبدون شک هرگونه پ

 یهر ساله در دوره ها DIو  OASI يامان یصندوقها یاکچوئر یهايابیها و ارز ينيش بيمنظور پ

 يابیها مخصوصاً ارزيابین ارزی. انجام ا9رديگ يساله( صورت م 73ساله( و بلند مدت ) 93کوتاه مدت )

ن و ياز اصالح قوانيدور و در صورت ن یصندوق در سالها يت ماليبلند مدت به منظور مطالعه وضع

                                                
 سال در نظر گرفته می شود. 99ـ بعضا حسب شرایط و پارامترهای مورد نظر، دوره کوتاه مدت برابر 1 
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کوتاه مدت و بلند مدت براساس سه دسته  یها ينيش بيباشد. پيم یط حاکم بر صندوق ضروریشرا

ات شماره ينه متوسط )فرضیات هزي(، فرض9ات شماره ين )فرضیينه پایات هزيات شامل فرضياز فرض

 يتيو جمع یات متوسط اقتصادي. فرض9رديگ ي( صورت م5ات شماره ينه باال )فرضیات هزي( و فرض1

 یت مورد انتظار صندوقهاياز وضع يو بصورت کل نه ها و درآمدهاین برآوردها از هزیه دهنده بهتریارا

 یهاياز خروج یه بازه ایه و ارايبا هدف ته 5و  9ات شماره يباشد. از فرض يم يآت یدر سالها يامان

نانه و يخوشب يحالت 9ات شماره يشود. برآوردها تحت فرض ينده استفاده میممکن مورد انتظار در آ

ات يباشند. تحت فرض يم يآت یت صندوق در سالهاياز وضعنانه يبدب يحالت 5ات شماره يتحت فرض

 یر با سرعت کمترير باال باشد، کاهش در نرخ مرگ و ميمرگ و م یيم نرخ نهايکن يفرض م 9شماره 

ات ين باشد. در مقابل، فرضیيپا یکاري، و نرخ ب1باال بوده يواقع یرد، تفاوت دستمزدهايصورت گ

باال  یکارين، و نرخ بیيپا يواقع ین، تفاوت دستمزدهایير پايمرگ و م یيدر بردارنده نرخ نها 5شماره 

ات يصندوق در بازه ساخته شده تحت فرض يآت يت مالينکه وضعیدر مورد ا يتيباشد. اگرچه قطع يم

ن يران ارشد و مسئوالن تامیبه مد يد خوبین حال دیرد وجود ندارد، اما با ايقرار بگ 5و  9شماره 

 يم يمال یاز بحرانها یريشگيا اصالح برنامه ها و ساختارها جهت پیها بریريم گيدر تصم ياجتماع

د، مورد آزمون یات جديشده و تجرب ین اطالعات گردآوریات با توجه به آخرين فرضیدهد. هر ساله ا

 يتيت جمعيوضع ياحتمال یکند تا برآوردها يساالنه به مسئوالن کمک م یها ينيرند. بازبيگ يقرار م

 رند.يصورت گ یبا دقت باالتر يآت یصندوق در سالها يو مال

 ندهیآات مربوط به یفرض 
است که  یيایشود، مزا يآن پرداخت م یبه اعضا يک صندوق بازنشستگیکه توسط  یيایمزا

ط آن یواجد شرا یشامدها به اعضايپ يط و رخداد برخیشرا ينده و با فرض وجود برخیدر آ

 یر ممکن است، برايغ یامر يق و قطعينده به طور دقیآ ينيش بيکه پشود. اما از آنجا يپرداخت م

                                                
 مذکور می باشد. 3و  9، 1ـ در کل گزارش هر کجا که از عبارت فرضیات سه گانه استفاده شده منظور فرضیات شماره 1 

واقعی عبارت است از درصد تغییرات در متوسط دستمزد پوششی منهای درصد تغییرات در شاخص ـ تفاوت دستمزد 9 

 قیمت مصرفی.
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نده جهت انجام محاسبات یتعلق گرفته به اعضا در آ یاینسبت به مزا يمنطقيداشتن نگرش

م که بتوان تحت آن يهست يازمند در نظر گرفتن فروض مختلفيصندوق، ن يابیو ارز یاکچوئر

 يامان یصندوقها يآت ینه هایکرد. درآمدها و هز یسته مدل بندینده را به شکل شایفروض، آ

OASI  وDI  و هر صندوق(PAYG به عوامل متعددیگرید )ل:ياز قب ی 

 یافت کننده مستمریط جامعه دریاندازه و شرا، 

  ماهانه، يپرداخت یهامستمریسطوح 

 به داخل  ير قانونيو غ يقانون یر، انواع مهاجرت )مهاجرتهايتولد، مرگ و مهای نرخ

 کشور و از داخل به خارج کشور(،

 ازدواج و طالق،های نرخ 

 يسن بازنشستگ یالگوها، 

 يو توقف از کارافتادگ ياز کارافتادگهای نرخ، 

 یکارياستخدام و بهای نرخ، 

 یبهره ور، 

 ش دستمزدها،یافزا 

 ،تورم 

 ن درآمد،يانگيم 

استفاده از عوامل مطرح شده در  ز وجود دارند که باين یگریرگذار ديدارد. عوامل تاث يبستگ

 ين عوامل میباشند. از جمله ا يقابل حصول م يشده و ثبت شده قبل یباال و اطالعات جمع آور

، نرخ سود اشاره کرد يد ناخالص داخليکار، تول یروي، نيد به زندگيت جامعه، اميتوان به جمع

 تبط اند.گر مریکدیم با ير مستقيا غیم ين عوامل بصورت مستقیکه تمام ا

ات عنوان شده در يفرض يبازنشستگ یدر صندوقها یجهت انجام محاسبات اکچوئر يبطور کل

 ن سه گروه عبارتند از:یرند. ايگ يمطرح و مد نظر قرار م یه ایقالب سه گروه از عوامل پا

 یعوامل اقتصاد، 

 يتيعوامل جمع، 
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 یعوامل برنامه ا. 

کند. در ير ميياثرات متقابل آنها در طول زمان تغن عوامل و یر ایادآور شد که مقادید یبا

ن عوامل هر ساله با توجه به داده ها و اطالعات یا يگردند تمام يه ميکه ته یگزارشات اکچوئر

شوند.  يح ميتصح يآت یسالها یشده برا ينيش بيپ ير احتمالیبدست آمده به روز شده و مقاد

صندوق،  یو عوامل مرتبط با برنامه ها يتيجمع ،یک از عوامل اقتصادیر هر یشود مقاد يفرض م

سال  73دوره کوتاه مدت و  یسال برا 13 يال 93دوره )عموما  یآن به سمت انتها ياز سطح فعل

از يام، در صورت ن73ن شده سال ييتع یير نهایل خواهد کرد. از مقاديدوره بلند مدت( م یبرا

 شد.دوره بلند مدت استفاده خواهد  یبعد یسالها یبرا

 یعوامل اقتصاد
ش حقوق بوده ی، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ افزایچون بهره ور ين فروض مرتبط با عواملیا

 ير ميتاث يک طرح بازنشستگیمنابع و مصارف  یکه بر رو یو در کل با آن دسته عوامل اقتصاد

 باشد. يگذارد مرتبط م

 1یبهره ور 

( به GDP) يد ناخالص داخليبا نسبت تول( برابر است ید اقتصاديت تولي)قابل یبهره ور

ک عامل ی ید اقتصاديت تولير قابليين. نرخ تغيه شاغلياشتغال به کار توسط کل یتعداد ساعتها

گذشته به عنوان بهره  یسالها ین کننده در رشد متوسط درآمدهاست. از آنجا که بهره ورييتع

 شود. ياستفاده م یاقتصاد یثابت در طول چرخه ها یور

 2خ سودنر 

و محاسبه  يک طرح بازنشستگی یایمزا ين فرض به منظور محاسبه ارزش کنونیضرورت ا

ه یتوان از نرخ بازده سرما ين مياست. همچن يک صندوق، واضح و منطقیتعهدات اکچوئریال 

                                                
1 - Productivity 

9 - Interest Rate 
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 يآن استفاده کرد. نرخ سود )بهره( به دو نوع نرخ اسم یک شاخص معقول برایبه عنوان  یگذار

 ده است.یشود که در ادامه به آنها اشاره گرد يم ميتقس يو نرخ واقع

کا یاز دولت امر يتعهدات خاص یبرا 1يسود اسمهای نرخبرابراست با متوسط  9ينرخ اسم

ن یقابل صدور باشند. به طور معمول سود ا يامان یصندوقها یماه سال برا 91ک از یکه در هر 

 شود. يم سال محاسبه مياوراق مشارکت در هر ن

ه یم نرخ سود مرکب ساالنه از سرمايوسته در گذشته( از تقسي)به وقوع پ 5ينرخ سود واقع

ن سال بعد ياول ی( برا3CPI)يمت مصرفيساالنه شاخص قئر اوراق مشارکت به نرخ رشد  یگذار

 شود. يف میاز صدور تعر

 5نرخ تورم 
، ین دفتريو شاغلن يکسبه شهر نش یا تورم( برای)و  يمت مصرفيدر شاخص ق يرات آتييتغ

که بطور خودکار  یش بهره ایق افزایرا از طر OASDIصندوق  يمال یم برنامه هايبصورت مستق

نکه بخش یدهد. با توجه به ا ير قرار ميرسد، تحت تاث يبه افراد م ينه زندگیش هزیافزا یدر ازا

شده  یآور کسورات جمع یه گذاریاز سرما يبازنشستگ یدر صندوقها ياز منابع مال یعمده ا

شتر از نرخ تورم باشد که يد متناسباً بیه بایشود، لذا نرخ بهره جهت انباشت سرما ين ميتام

 باشد. ين خود در دوران بازنشستگيمشترک يصندوق بتواند در دراز مدت پاسخوگ

 1ات متوسط درآمدیفرض 

                                                
1 - Nominal Rate 

9 - Nominal Interest Rate 

3 - real Interest Rate 

9 - Consumer Price Index 

9 - Inflation Rate 
6 - Average Earnings Assumptions 
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و  9اتيمشمول مال یایزان حقوق و مزايبر م يمير مستقيمتوسط درآمد )درآمد نرمال( تاث

کا عبارت است از نسبت مجموع ینده دارد. متوسط درآمد در امریدر آ يافتیدر یایمتوسط مزا

ران( به مجموع يافراد )درآمد افراد شغل آزاد و دستمزد حقوق بگ یافتها بابت انواع درآمدهایدر

م يکا بصورت مستقی. به عالوه، متوسط دستمزد در اقتصاد امرير نظاميو غ ين نظاميتعداد شاغل

کا در هر دوره یگذارد. نرخ متوسط رشد درآمد امر ير ميمتها در طول زمان تاثيسه قیمقا یرو

کا، متوسط ساعات کارکرد، نسبت درآمدها به پاداشها یاقتصاد امر یرشد بهره ورهای نرخمتاثر از 

ل ی( و تعد1GDP) يلد ناخالص داخيباشد(، نسبت پاداشها به تول يز مين يشغل یای)که شامل مزا

 باشد. يم يد ناخالص داخليکننده تول

 3ش حقوقینرخ افزا 

 يتعلق م يکه از طرف صندوق به افراد در دوران بازنشستگ یيایاز موارد، مزا یاريدر بس

 يا متوسطیشان و ین افراد در سال آخر خدمت ایمرتبط با حقوق مشمول کسور ا یرد، به نحويگ

است ين مدت با توجه به سیشود )ا ياز حقوق آنها در چند سال آخر خدمت در نظر گرفته م

 ید بتوان به نحوین جهت بايشود(. به هم ين ميين حاکم تعيقوان يصندوق و برخ یهایگذار

نگونه موارد نقش یش حقوق در ایکرد که نرخ افزا ينيش بينده پیمناسب حقوق افراد را در آ

 کند. يفا میا يک صندوق بازنشستگی يابیرا در ارز ياساس

 يد ناخالص داخلیتول 
 يد ناخالص داخليتول يبازنشستگ یموثر در صندوقها یاقتصاد یگر از شاخصهاید يکی

 شود. ياستفاده م يسنجش رفاه اجتماع یبرا یارين شاخص به عنوان معیباشد. در واقع از ايم

 یرشد اشتغال کل، بهره ورهای نرخب يبرابر است با ترک يد ناخالص داخليرشد تول ينرخ واقع

                                                
ـ در این گزارش مالیات و حقوق و مزایای مشمول مالیات به ترتیب معادل کسور بازنشستگی و حقوق و مزایای مشمول 1 

 کسور بازنشستگی در ایران می باشند.
9 - Gross Domestic Product 

3 - Wage Growth Rate 
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کا و یارتش امر ينظام یروهايو متوسط ساعات کار. اشتغال کل برابر است با مجموع تعداد ن

های نرخو  ير نظاميکار غ یرويتعداد کل ن ينيش بيه و اساس پی، که پاير نظاميکارمندان غ

 باشند. يم یکاريب

 يتیعوامل جمع
منوط به وجود  يک صندوق بازنشستگی یا به اعضایشتر گفته شد، پرداخت مزايکه پهمانطور 

صندوق  یاعضا يتيشتر به ساختار جمعياست که ب يخاص یشامدهايط و رخداد پیشرا يبرخ

ن ید احتمال رخداد ایصندوق و محاسبه تعهدات آن، با يابیباشد. لذا به منظور ارز يمربوط م

 شوند. يمطرح م يتيشامدها در قالب فروض جمعين پیداد. اشامدها را مد نظر قرار يپ

های نرخ، يد به زندگير، اميعبارتند از نرخ تولد، نرخ مرگ و م ياصل يتيات جمعيفرض

 شوند. يات سه گانه برآورده ميمهاجرت به داخل کشور و بالعکس که تحت فرض

 1نرخ تولد
توان به  يرات ميين تغیل ایجمله دالرات است که از يين نرخ در طول زمان دستخوش تغیا

کنترل های روشو استفاده از  یط اقتصادیش طالق و کاهش ازدواج(، شرای)افزا ينگرش اجتماع

 يساله برآورد م 31 يال 93 یزنها یيایزان زايات نرخ تولد بر اساس ميت اشاره کرد. فرضيجمع

را  يآت ینرخ تولد در سالها یرابد. در محاسبات اکچوئی يم ميتمام جامعه تعم یگردد و برا

 رند.يگ ير در نظر مياخ یباً برابر با نرخ تولد در سالهایتقر

 رینرخ مرگ و م
د به ير و امياز به استفاده از جداول مرگ و مين یدر گزارش اکچوئر ينيش بيبه منظور انجام پ

است. نرخ  یضرور یر امريمرگ و مهای نرخاستفاده از  ين جداوليساخت چن یم. برایدار يزندگ

از کشورها علت فوت  یاريگردد. در بس يک ميت، سن و علت فوت تفکير بر اساس جنسيمرگ و م

، فوت در يتنفس یهایماري، خشونت، بيعروق یهایماري، سرطان، بياز حمله قلب يدسته فوت ناش 93به 

                                                
1 - Fertility Rate 



 ای طرح های تامین اجتماعيروش عملي محاسبات بیمهفصل سوم/  41

 يم ميها تقسیمارير بیکبد و سا ياز ناراحت ين، فوت ناشیريابت شی، ديگوارش یهایماريت، بيسن طفول

ت، سن و علت يک جنسيبه تفک 9ريمرگ و م یمرکزهای نرخن اطالعات یشود. سپس با استفاده از ا

ن مختلف ير در سنين برآوردها، احتماالت مرگ و میت با استفاده از ایگردند. در نها يفوت برآورد م

توان نرخ مرگ و  يم یاکچوئر قتريشود. به منظور انجام محاسبات دق يت محاسبه ميک جنسيبه تفک

 سال بصورت مجزا در نظر گرفت. 13شتر از يسال و ب 13دو گروه افراد کمتر از  یر را برايم

به خدمات  ي، دسترسيش اطالعات پزشکیاز جمله افزا یادیاز عوامل ز ير ناشيکاهش نرخ مرگ و م

 باشد. يه مناسب تر میو تغذ يت اصول بهداشتیش رعاین افزاي، و همچنيپزشک

 يد به زندگیام
ک یمانده مورد انتظار قبل از فوت يباق یتعداد سالها يا به عبارتیو  يد به زندگياستفاده از ام

 يد به زندگيدارد. ام یدر محاسبات اکچوئر يجیرود و کاربرد را يبه شمار م يليد تحليمفهوم مف

( و به دو منظور مختلف يگروه يد به زندگيو ام یدوره ا يد به زندگيدر دو شکل مختلف )ام

 شود.يمحاسبه م

تمام  یر برايو مورد انتظار مرگ و م يواقعهای نرخبا استفاده از  1یدوره ا يد به زندگيام

نشان دادن نرخ مرگ و  ید برايک آماره خالصه شده مفیشود که  ين در هر سال محاسبه ميسن

با نرخ مرگ و  يکیار نزديرابطه بس يد به زندگين نوع امیباشد. ا يک سال خاص میدر  ير کليم

خاص  يسال یبرا یدوره ا يد به زندگيتوان ام يت دارد. ميک شده براساس سن و جنسير تفکيم

ن تنها به شرط ثابت ماندن نرخ مرگ و يک از سنیهر  یمانده مورد انتظار برايرا به شکل عمر باق

 ر کرد.يبعد از آن تفس یر در سالهايم

در  يت مورد بررسيتجربه شده در جمعر يبراساس مرگ و م یدوره ا يزندگد به يدر واقع ام

که  یريشود. جداول مرگ و م يک ساله تا سه ساله، محاسبه می یکوتاه، معموال دوره ها یدوره ا

                                                
ای مرکزی مرگ و میر نیز شناخته می شوند برابر است با تعداد فوتهای صورت ـ نرخهای مرگ و میر که با نام نرخه1 

 گرفته در طول سال تقسیم بر جمعیت در نیمه سال.
9 - Period Life Expectancy 
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شوند همان جداول مرگ و  يساخته م يت مورد بررسير جمعياطالعات مرگ و م یماً از رويمستق

به  ي، براساس دوره زمانيت مورد بررسير جمعيمرگ و م یا داده هاریباشند ز يم یر دوره ايم

مرگ و های نرخرات در ييل تغيه و تحلین جداول به منظور تجزیباشند. از ا يدر دسترس م يآسان

 شود. ياستفاده م يت مورد بررسير رخ داده در جمعيم

 یمتوسط تعداد سالها»دهد که  ين سوال پاسخ میق به ايبه طور دق 9يگروه يد به زندگيام

 يد به زندگيدر محاسبه ام«. با سن مشخص و در هر سال چقدر است؟ یمانده از عمر فرديباق

 یشود بلکه محاسبات براساس دنباله ا يک سال استفاده نمیر يمرگ و مهای نرختنها از  يگروه

 يد استفاده ميخواهد رس ر که در واقع فرد در صورت زنده ماندن به آنهايمرگ و مهای نرخاز 

 شود.

استفاده  ير گروهياز جداول مرگ و م يگروه يد به زندگيدر واقع به منظور محاسبه ام

 933.333ت يشوند که فرضاً جمع ين شکل ساخته میبد ير گروهيشود. جداول مرگ و ميم

رخ داده در هر سال را  یقرار داده و تعداد فوتها يخاص را مورد بررس ينوزاد متولد شده در سال

کنند. سپس با استفاده از اطالعات بدست آمده  ين افراد فوت کنند ثبت میا يکه تمام يتا زمان

 شود. يساخته م ير گروهيجداول مرگ و م

کمک  يد به زندگين دو نوع امین ايه شده است به درک بهتر اختالف بیکه در ادامه ارا يمثال

ساله بر اساس نرخ مرگ و  13ک فرد ی یبرا 1331در سال  یه ادور يد به زندگيخواهد کرد. ام

ن نرخها در یو با فرض ثابت ماندن ا 1331ساله و ... در سال  17ساله،  11ساله،  13افراد ر يم

ساله در  11ر افراد يشود نرخ مرگ و م ين شکل که فرض میشود. بد يمحاسبه م يآت یسالها

ساله و ...  17ساله،  11ر افراد يو ... برابر نرخ مرگ و م 1393ساله در سال  17، افراد 1331سال 

ن ين سال و در همي)در هم يگروه يد به زندگيکه در محاسبه اميباشد. در حال يم 1331در سال 

 1331ساله در سال  11، افراد 1331ساله در سال  13ر افراد يمرگ و مهای نرخسن( از 

 شود. ي( و ... استفاده می)براورد 1393ساله در سال  17(، افراد ی)برآورد

                                                
1 - Cohort Life Expectancy 
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 یدوره ا يد به زندگيبزرگتر از ام يدر هر سال کم يگروه يد به زندگيکند ام يخاطر نشان م

ن داده شده ير در سنيمرگ و مهای نرخباشد. علت آنست که با گذشت زمان،  يدر همان سال م

 کنند. يشتر عمر ميابند و افراد بی يکاهش م

 مهاجرتات نرخ یفرض 
به  يقانون یمهاجرتها یبرا یيت تحت پوشش، فرضهايجمع ينيش بيدن به پيبه منظور بهبود بخش

گر مهاجرتها به داخل و از داخل یاز داخل به خارج از کشور، انواع د يقانون یداخل کشور، مهاجرتها

زان مهاجرت يممطلق برابر است با تفاوت  يشود. مهاجرت قانون يبه خارج از کشور در نظر گرفته م

 به داخل. يبه خارج و مهاجرت قانون يقانون

 تیجمع يبراورد کل 
مهاجرت به داخل و خارج و های نرخر، ينرخ تولد، نرخ مرگ و م يعنیات باال يب فرضيبا ترک

 يآمار سالمت يمرکز مل یات مربوط به ازدواج و طالق براساس داده هاين فرضيهمچن

(9NCHS)کا بر اساس سن، یامر ين اجتماعيپوشش سازمان تامت تحت يجمع ينيش بي، پ

صورت گرفته است. مقدار  1313 يال 1337 یه سالهایت تاهل در اول ژانويت و وضعيجنس

ته ي، براساس برآورد کم1331ه یدر اول ژانو ين اجتماعيت تحت پوشش سازمان تامين جمعیآغاز

ر یساکن در سا یيکایامر ينظام یروهاين شامل نيکا )وهمچنیالت امریا 33در  یسرشمار

ر کشورها یساکن در سا یيکاین آمارها براساس اطالعات شهروندان امریباشد. ا يکشورها( م

 يل میباشند( تعد يم ين اجتماعيکا که تحت پوشش سازمان تامیمستعمره امر ی)شامل کشورها

ر یه و سایات به عنوان پان اطالعیبا استفاده از ا يآت یسالها یها برا ينيش بيان پیشود. در پا

صورت  يو خارج يداخل یر، ازدواج و طالق و مهاجرتهايتولد، مرگ و مهای نرخفرضها مانند 

 گرفته است.

                                                
1 - National Center For Health Statistics 
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 1یکاریکار و ب یروین ينیش بیپ 

 يت تاهل و تعداد فرزندان صورت ميت، وضعيبراساس سن، جنس ير نظاميکار غ یروين ينيش بيپ

از  یدرصد ياشاره شده به منظور بررس یر گروههایک از زیک هريبه تفککار های نرخ ينيش بيرد. پيگ

ت ي، شرح وضعين اجتماعيتام يبازنشستگ یهامستمریا سربازند، سطوح یجامعه که از کار افتاده و 

 رند.يگ يصورت م يد به زندگيرات امييو تغ یاقتصاد

روند بلکه با توجه  يبه شمار نم یه ایات پاياز فرض 1کار یرويشده ن ينيش بيپ یينهاهای نرخ

ند. یآ يات سه گانه بدست ميک از فرضیگذشته تحت هر  یسالها يتيو جمع یات اقتصاديبه فرض

ندارند.  يتيو جمع یات اقتصاديبه اکثر فرض یادیت زيک شده حساسيتفکهای نرخبه هر حال، 

نده یات سه گانه در زمان آيفرضن يب یادیمت زیشده با مال ينيش بيکار پ یروينهای نرخن، یبنابرا

 ر خواهند کرد.ييتغ

ن یاست که ا ينشدنانکار  5يتین شاخص در براورد نسبت پوشش حمایت ايدر واقع اهم

است. نسبت پوشش  يبازنشستگ یصندوقها يابیمد نظر در ارز ین فاکتورهایاز مهمتر يکینسبت 

 تعداد بازنشستگان مشترک.ن مشترک صندوق به يتعداد شاغل عبارت است از نسبت يتیحما

 4يتیشکل هرم جمع 

جامعه شامل تعداد افراد مسن و  يتين ابزار بافت جمعیتوان با استفاده از ا يدرواقع م

شگر یاد کرد و افراد جوان که نمایتوان از آنها به عنوان بازنشستگان  يم يسالخورده که به نوع

صندوق  یبرا يآت یهایزینظور برنامه رباشند را در دراز مدت به م يکار در جامعه م یروين

 کرد. يبررس

 

                                                
1 -Labor Force And Unemployment Projections 

9 - Ultimate Projected Labor Force Participation Rates 

3 - Support Coverage Ratio 

9 - Population Pyramid 



 ای طرح های تامین اجتماعيروش عملي محاسبات بیمهفصل سوم/  51

 

 يسن بازنشستگ
 یصندوقها يابیمد نظر اکچوئرها در ارز ین شاخصهایاز مهمتر يکی يمتوسط سن بازنشستگ

 است. يبازنشستگ

 ژه طرحیات ویروشها و فرض
 یدر سالها OASDIطرح  ینه های، درآمدها و هزيتيو جمع یات اقتصاديبا توجه به فرض

 یماً منجر به محاسبه پارامترهايمستق یات اقتصاديموارد، فرض يشوند. در برخ يم ينيش بيپ يآت

ن سطوح يات متعلقه بر حقوق و دستمزدها و همچنين پارامترها بر سطح مالیشود. ايطرح م

تحت  يشاغل آت یرويتعداد ن ينيش بيگر، به منظور پیموارد د يگذارند. در برخياثر م هامستمری

ن تعداد يو همچن يآت یدر سالها يپرداختن یهامستمری، سطوح OASDIپوشش صندوق 

ده تر يچيپ یجاد مدلهایو ا يتيو جمع یاقتصاد یب فرضهاين صندوق، از ترکیران ايبگ یمستمر

 ر است:یژه طرح به شرح زیو یاستخراج و براورد پارامترها يگردد. چگونگ ياستفاده م

 طرح یپارامترهال خودکار یتعد 
ر به آنها اشاره یکه در ز ينيمع یبرنامه ا ی، پارامترهاين اجتماعيسازمان تام یطبق برنامه ها

ل ید ساالنه تعدیباشند، با يرگذار مياتها تاثيو مال OASDI یهامستمرین ييشده است و در تع

ر اندازه ييخودکار براساس تغ یلهاین تعدیساالنه در آنها لحاظ شود.ا یرات اقتصادييشوند و تغ

 1رد.يگ يصورت م يمت مصرفيو شاخص ق( 9AWI) يشاخص متوسط حقوق مل یها

 ن بخش عبارتند از:یدر ا يمورد بررس یپارامترها

                                                
1 - Average Wage Index 

ـ هر ساله جزئیات رویه این شاخص گذاری توسط دفتر ثبت فدرال ارایه می شود. همچنین این جزئیات در سایت سازمان تامین 9 

 در دسترس می باشد. www.socialsecurity.gov/OACT/COLA/index.htmlاجتماعی به آدرس 

http://www.socialsecurity.gov/OACT/COLA/index.html
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 یهامستمریساالنه  یشهایدرصد افزا OASDI ینه هایل خودکار هزیبه منظور تعد 

 (،يمت مصرفيش شاخص قی)براساس افزا يزندگ

  یهامستمریکسورات و OASDI شده بر اساس دستمزد، یشاخص گذار 

 که قبل  یافته براساس نرخ دستمزد. افرادیش یافزا يبازنشستگ یت درآمدهاير معافیمقاد

که با سن  یکمتر و افراد يت نسبيشوند از معاف ي( بازنشسته م9NRAنرمال ) ياز سن بازنشستگ

 برخوردار خواهند بود. یشتريت بيشوند از معاف ينرمال بازنشسته م يبازنشستگ

 یه ایمه پايب یمحاسبه مبلغ مستمر یب فرمولهایمشمول اعمال ظرا یسطوح درآمد 

(1PIAبرا )ا یده، از کار افتاده شده و يرس يسالگ 11به سن  يکه در سال مشخص ينيشاغل ی

 فوت کرده اند.

 5ک یآن  یاز در سال که به ازايزان درآمد مورد نيمQC شود. از تعداد و  يمنظور م

 شود. يمه شده استفاده ميافراد ب يت مالين وضعييتع یها با QCزمان کسب 

 هامستمرین حداقل يين قانون به منظور تعیو کسورات ـ از ا هامستمری يمیقانون قد 

 شود. يبا حداقل حقوق تحت پوشش بوده اند استفاده م یادیز یکه سالها ين خاصيشاغل یبرا

رات ييتغ يباشند، برخ يرگذار ميتأث OASDI یاین مزاييطرح که در تع یپارامترهاعالوه بر 

 یزیش برنامه ریز وجود دارند مانند افزايرگذار بوده و خواهند بود نيتأث هامستمریمجاز که در 

 شده در 

                                                
1 - Normal Retirement Age 

9 - Primary Insurance Amount 

3 - Quarter Of Coverage 

واحد سنجش پایه برای تعیین وضعیت مالی بیمه گذار )بیمه شده( می باشد. در واقع شاغلین تحت پوشش  QCدر واقع 

طبق  QCتامین اجتماعی به منظور برخورداری از پوشش کامل بیمه در سالهای بازنشستگی نیاز به کسب حداقل تعداد 

به  QCبه هر شغلی یک  1291، 1212، 1219 ( در سالهای9، 3، 9قوانین موجود دارند )رجوع شود به توضیحات بخش 

دالر درآمد ساالنه تحت پوشش تخصیص می یافته. این مقادیر هر ساله روند افزایشی  921و  961، 991ترتیب به ازای هر 

دالر درآمد ساالنه جهت تشخیص  1191و  1111، 211به ترتیب به  9119و  9111، 9116داشته به گونه ای که در سالهای 

 رسیده است. QCیک 
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 ، ويسن نرمال بازنشستگ .9

از  يپس از سن نرمال )اعتبارات ناش ياز بازنشستگ يناش ینه هایدرآمدها و هز .1

 (9ريبا تاخ يبازنشستگ

بصورت  هامستمریرات آنها در سطح يمذکور و تأث یشده در پارامترها یزیرات برنامه رييتغ

 شوند. يه میارا یه ایمه پاياز مبلغ ب یدرصد

 ن تحت پوششیشاغل 

 ياز بررس 1يانسان یآمارته يف کمیبراساس تعار یکاريکار و نرخ ب یرويتعداد ن ينيش بيپ

ر يتعداد افراد شاغل و غ يرد و نشان دهنده متوسط هفتگيگي( صورت م5CPS) يت فعليجمع

ن تحت پوشش در هر سال برابر با تعداد يباشد. تعداد شاغل يسال م 91ش از يب يشاغل با سن

ن يدر طول سال هستند. تعداد شاغل OASDIمشمول  یهرگونه درآمد یاست که دارا یافراد

ـ  يسن یسال برابر است با مجموع مولفه ها 91 ین افراد بااليشده در ب ينيش بيتحت پوشش پ

ش يپ ين اجتماعيت تحت پوشش سازمان تامياز جمع يک از آنها بر اساس نسبتیکه هر  يتيجنس

 ل:ياز قب یرامون موارديها پ ينيش بيشوند. پ يم ينيب

 چرخه تجارت، رات درييتغ 

 ن در هر سال،يسه ماهه رشد تعداد شاغل یالگو 

 که تحت پوشش  ينيرات در جامعه شاغلييتغOASDI باشند، ينم 

 ن يزمان تامسا یها ياز اصالح يفدرال ناش ير نظامين غيش در پوشش شاغلیافزا

 ،9115در سال  ياجتماع

                                                
1 - Delayed Retirement Credits 

سالگی حمایتی را  11افزایش مبلغ حمایت برای افراد خاصی که ماهها پس از رسیدن به سن نرمال بازنشستگی در پیش از سن 

به سن نرمال دریافت نکرده اند. افزایش اعتبار بازنشستگی به تأخیر افتاده به حمایتها، از شروع ژانویه سال پس از رسیدن فرد 

 بازنشستگی اعمال می شود.
9 - Bureau Of Labor Statistics 

3 - Current Population Survey 
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 ن يسازمان تامم که تحت پوشش ين مقیر مهاجریت سايرات در تعداد و وضعييتغ

 رد.يگ يصورت م باشند، يم ياجتماع

ت يبه جمع OASDIن تحت پوشش ين تحت پوشش برابر است با تعداد شاغلينرخ شاغل

 .ين اجتماعيتحت پوشش سازمان تام

 ات حقوق و دستمزدهایات و درآمد حاصل از مالیمشمول مال یحقوق و دستمزدها 
باشد که  ياز درآمد ساالنه م يبرابر مبلغ OASDIات صندوق يمشمول مال یحقوق و دستمزدها

 یجمع آور یاتهايزان ماليم برابر کل ميات )سهم کارمند و کارفرما( ضرب کنياگر آن را در نرخ مال

 افراد با شغل آزاد در سال شود. یشده از محل دستمزدها و درآمدها

درآمد و های نرخن يي، تعOASDIبرآورد درآمد  یات برايمشمول مال یاز حقوق و دستمزدها

 شود. ياستفاده م یاکچوئر ین ترازهاينه و همچنیهزهای نرخ

 یدرآمدها یات از رويمشمول مال یحقوق و دستمزدها اتيمشمول مال یحقوق و دستمزدها

ات عبارت است از مجموع حقوق و يمشمول مال یشوند. درآمدها يات محاسبه ميمشمول مال

قرار  ين اجتماعيات سازمان تامياد شغل آزاد که در معرض مالافر یران و درآمدهايدستمزد بگ

 دارند. در محاسبه 

که  یمازاد یات، به منظور به حساب آوردن دستمزدهايمشمول مال یحقوق و دستمزدها

شتر است، يب هامستمرین دستمزدها از یشود و مجموع ا يافت میتوسط کارگران چند شغله در

 رد.يگ يل در دستمزدها صورت میتعد

ان، کارمندان و افراد شغل آزاد براساس یات کارفرمايمشمول مال یمحاسبات درآمدها

ات تنها شامل يمشمول مال یزان در آمدهايشود. م ين تحت پوشش انجام ميکل شاغل یدرآمدها

 ه هستند.یپا یهامستمریا و یا کمتر از مزایباشند که برابر  يتحت پوشش م یاز درآمدها يبخش

ن ييش تعيات از پيمالهای نرخات حقوق و دستمزدها بصورت اعمال يل از مالدرآمد حاص

ن محاسبه يات و درآمد افراد با شغل آزاد، با احتساب زمان بيمشمول مال یشده بر دستمزدها

 یات و زمان جمع آورين محاسبه ماليات و درآمد افراد با شغل آزاد، با احتساب زمان بيمال

 شوند. يات، محاسبه ميمال
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 مه گذارانیت بیجمع 
افت را داشته یط درید حداقل شرایرا داشته باشند با یافت مستمریت درينکه افراد قابلیا یبرا

هر سه ماه از سال  یبرا 9171شوند. قبل از سال  يها بنا نهاده م QCط براساس یباشند. حداقل شرا

 9171در سال  يشد. وقتيمنسبت داده ها  QCک یدالر درآمد کسب شده بود،  33که حداقل 

ص يا تخصیاز برين شدند، مبلغ درآمد مورد نیگزیسه ماهه جا یگزارشها یکساله بجای یگزارشها

باشد.( پس  يدر طول سال قابل اکتساب م QC 3ن شد )که حداکثر ييدالر تع 133برابر  QCک ی

که در سال یيجا ل شده است تایتعد يزان هرساله مطابق شاخص متوسط حقوق ملين میاز آن، ا

 ن شده است.ييدالر تع 9333برابر  1331

ک یوجود دارد. هر  یمه ايت پوشش بيسه نوع وضع OASDI ین تحت برنامه هايشاغل یبرا

 شوند. ين مييافت شده تعیدر یها QC يت براساس تعداد و تازگين سه وضعیاز ا

 شده بعد از  یسپر یکه تعداد سالها ينيک از شاغلیهر  یت پوشش کامل برايوضع

تعداد  يباشد(، قابل حصول است. اگر شاغل 1د کمتر از یباشد )که نبا يسالگ 19دن به سن يرس

33QC  رد.يگ يقرار م یمه ايتحت پوشش کامل ب يبدست آورده باشد، بصورت دائم 

 ل قابل اکتساب ین به شرح ذيک از شاغلیتوسط هر  يمه از کارافتادگيت پوشش بيوضع

 است:

ماهه )که  5دوره  33سال سن داشته و در مدت  53ش از يتحت پوشش کامل که بن ي( شاغل9

 بدست آورده باشند. QC 13شود( تعداد  يختم م یبه دوره جار

 5 یاز دوره ها يمين یها QCسال سن داشته و  53تا  13ن تحت پوشش کامل که ي( شاغل1

 را کسب کرده باشند. يتا دوره فعل يسالگ 19ماهه بعد از سن 

ماهه تا  5دوره  91سال سن داشته و در طول  13ن تحت پوشش کامل که کمتر از ي( شاغل5

 بدست آورده باشند. QC  1، تعداد يدوره کنون

 95 يکه در ط يني( توسط شاغلیمه اي)آغاز پوشش ب یمه ايت ورود به پوشش بيوضع 

بدست آورده اند قابل حصول  QC 1شود(، تعداد  يختم م یماهه )که به دوره جار 5دوره 

 است.
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 باشند. يم ياز موارد بحث شده در باال مستثن ياز کارافتادگ یدوره ها

ا خانواده یو  OASDIجهت پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش  هامستمریاز  يانواع مختلق

را داشته  ياصل یت کسب مستمريد تحت پوشش کامل باشند تا صالحین بايآنها وجود دارد. شاغل

نکه یگر داده شود. به منظور اید يجانب یافت کمکهایا فرزندانشان اجازه درینکه به همسر و یا ایو 

ن یرا داشته باشند ا یافت مستمریت دريقابل ين متوفيا پدر و مادر( شاغلیا فرزندان )و یهمسر و 

داشته  یمه ايش با ورود به پوشیو  یمه ايد تحت پوشش کامل بیاست که شاغل قبل از فوت با

 ید دارایات نباشند( در هنگام فوت بايد حيا فرزندان در قیفرزند نباشد ) یباشد. اگر فرد شاغل دارا

ا خانواده ینکه فرد یگردد. به منظور ا یافت مستمریمه باشد تا همسرش قادر به دريپوشش کامل ب

از کار  یمه ايتحت پوشش بد در زمان اشتغال یاستفاده کنند با ياز کارافتادگ یاش از مستمر

 باشد. يافتادگ

ت تحت پوشش سازمان ياز جمع یمه بصورت درصديت تحت پوشش کامل بيبراورد جمع

به  یمه ايت افراد تحت پوشش کامل بياز جمع ین به صورت درصديو همچن ين اجتماعيتام

 به بعد صورت گرفته است. 9133مختلف از سال  ین سالهایمتولد یت برايک سن و جنسيتفک

ن است که ین امر ایل ايرد. دليگ يانجام نم یمه ايتعداد افراد تازه وارد به پوشش ب ينيش بيپ

ن است و یيار پايبس یمه ايافراد تازه وارد به پوشش ب یافت مستمرینفعان مستحق دریتعداد ذ

 بماند. ين باقیيزان پاين میز اينده نیرود که در آ يانتظار م

 OASIران طرح یبگ یمستمر 
 ین و سن مستمريت شاغليک جنسيبه تفک یک از انواع مستمریران هر يبگ یتعداد مستمر

ران يبگ ی، تعداد مستمرهامستمریک از انواع یهر  ین برايشود. همچن يم ينيش بيران پيبگ

ن بازنشسته از کار افتاده که يتعداد شاغل ينيش بيشود. پ يم ينيش بيز پيت تاهل نيبراساس وضع

ر يبگ یران بازنشسته، تعداد همسران مستمريبگ ی، تعداد مستمر9رسند يم يبه سن نرمال بازنشستگ

                                                
قطع شده و توسط صندوق  DIـ از کار افتادگانی که به سن نرمال بازنشستگی برسند پرداخت حقوق آنها از صندوق  1

OASI .صورت می گیرد که اصطالحاً به آنها شاغلین بازنشسته گفته می شود 
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 91ر یر سالخورده طالق گرفته، تعداد فرزندان زيبگ یمه نشده، تعداد همسران مستمريسالخورده ب

ن بازنشسته، تعداد يران شاغليبگ یساله محصل به عنوان مستمر 91و  91ا فرزندان یسال و 

که  ين بازنشسته، تعداد همسران جوانيران شاغليبگ یشتر از مستمريا بیساله  91فرزندان معلول 

 یوه سالخورده، تعداد مستمريران بيبگ یباشند، تعداد مستمر يم یافت مستمریط دریشرا یدارا

ساله محصل که  91ساله و  91فرزندان سال و  91ر یوه از کار افتاده، تعداد فرزندان زيران بيبگ

 یر مستمريبگ یباشند، تعداد فرزندان مستمر يم ين متوفيشاغل یافت مستمریط دریشرا یدارا

ن یکنند، تعداد والديافت میدر يبازنشستگ یکه راساً مستمر يبازماندگان، تعداد مادران و پدران

 باشند. يمن براوردها یبازماندگان از جمله ا یر مستمريبگ یمستمر

 DIران طرح یبگ یمستمر 
مه از يافت بیط دریحداقل شرا ین از کار افتاده که دارايبه شاغل DI ياز صندوق امان

ت يد قادر به انجام فعالیشد يا اختالف ذهنیو  يباشند و براساس مشکالت جسمان يم يکارافتادگ

شود.  يپرداخت م یمستمر ده اند،ينرمال نرس يستند و هنوز به سن بازنشستگين یگریسودمند د

مالکها  ياز برخ ین فرد از کارافتاده ايکه همسر و فرزندان چن ين ممکن است در صورتيهمچن

 افت کنند.یرا در DIه شده توسط يته یهامستمریبرخوردار باشند،  يژه مالک سنیبو

 يکنونت ين از کارافتاده )در وضعيبرابر است با نسبت تعداد شاغل ينرخ از کار افتادگ

ج ین نسبت به نام نرخ تروی)ا يمه از کارافتادگيت تحت پوشش بي( به جمعیپرداخت مستمر

ن ین عوامل در انجام ایمهمتر 5و نرخ توقف 1شود(. نرخ حوادث يشناخته م 9ن از کارافتادهيشاغل

 باشند.يها م ينيش بيپ

 يوقوع از کارافتادگ

                                                
1 - Disabled- Worker Prevalence Rate 

9 - Incidence Rate 

3 - Termination Rate 
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د در هر سال به یجد ياز کارافتادگ یهامستمریم تعداد ياز تقس ينرخ وقوع از کارافتادگ

را در صورت  يمه از کارافتادگيط الزمه جهت استفاده از پوشش بیکه حداقل شرا یتعداد افراد

د. هر ساله با اعمال یآي(، بدست ميت در معرض از کارافتادگيوقوع آن بدست آورده اند )جمع

ت در يه براساس سن و جنس بر جمعل شدیتعد يوقوع از کارافتادگ يفرضهای نرخکردن 

 شوند. يم ينيش بيد پیجد ياز کارافتادگ یهامستمریشده،  ينيش بيپ يمعرض از کارافتادگ

 يتوقف ازکارافتادگ

قطع خواهد شد.  ياز کارافتادگ یابد، مستمریا بهبود یاگر شخص از کارافتاده فوت کرده و 

افته به متوسط یآنها خاتمه  يکه از کارافتادگ ینرخ توقف عبارت است از نسبت تعداد افراد

ل یت و دالينرخ توقف براساس سن، جنس یها ينيش بين از کارافتاده در طول سال. پيتعداد شاغل

 توقف صورت گرفته است.

 1لیبروز حادثه، توقف و تبدهای نرخسه یمقا
تحت نظام  ياز کارافتادگ یهامستمری ينيش بيه و اساس پیبروز حادثه و توقف، پاهای نرخ

دن به سن نرمال يباشند که پس از رس يم يتا قبل از سن نرمال بازنشستگ يپرداخت فعل

شود و به موجب آن يل مین بازنشسته تبديت شاغليران به وضعيبگ یت مستمري، وضعيبازنشستگ

که در یکارافتاده ان از يتمام شاغل یبرا "لینرخ تبد"ف، یشوند. طبق تعر يخارج م DIاز طرح 

 یر مستمریسا ین نرخ برایدرصد است. ا 933رسند برابر  يم يهمان سال به سن نرمال بازنشستگ

متفاوت برابر  يران با سنيبگ یر مستمریسا ین نرخ برایمتفاوت برابر صفر است. ا يران با سنيبگ

 DI ياز صندوق امان يران در سن نرمال بازنشستگيبگ یانتقال مستمر يل به معنیصفر است. تبد

مد نظر قرار  يت از کارافتادگيل، بهبود وضعیباشد. بعد از مرحله تبد يم OASI يبه صندوق امان

د بصورت کامل با ین بایباشد و بنابرا يم DIخروج از صندوق  یل به معنایرد. تبديگ ينم

 کرد. يه مالیتسو DIصندوق 

                                                
1 - Conversion Rate 
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که به سن نرمال  يرانيبگ یمستمر يعنیسال )ک یلها در یبرابر است با تعداد تبد 9لینسبت تبد

 ن در همان سال.ين از کارافتاده در تمام سنيم بر متوسط تعداد شاغليرسند( تقس يم يبازنشستگ

 نیشاغل ياز کارافتادگهای نرخو  DIران صندوق یبگ یمستمر
از  یهامستمریمفصل از  یها ينيش بي، پیاستاندارد اکچوئرهای روشبا استفاده از 

ن از کارافتاده يتعداد شاغل ينيش بيل به منظور پین از کار افتاده، توقفها و تبديشاغل يکارافتادگ

 یت پرداختهايافت خواهند کرد )تحت وضعیدر ياز کارافتادگ یمستمر يسال آت 73که در طول 

 رد.يگي( صورت ميفعل

 هامستمریمتوسط  
ش ين متوسطها، متوسط پیو براساس آخر یمستمرک نوع يبه تفک هامستمریمتوسط  ينيش بيپ

 یه ایبه متوسط مبالغ پا هامستمریشده متوسط  ينيش بيپهای نرخمه، و يب یه ایشده مبالغ پا ينيب

رد. يگ يمه صورت ميب یه ایبه متوسط مبالغ پا هامستمریشده متوسط  ينيش بيپهای نرخمه، و يب

ه یران، متوسط مبالغ پايبگ یشده تعداد مستمر ينيش بيپ عیتوز یمه از رويب یه ایمتوسط مبالغ پا

شوند. متوسط  ين مبالغ از سال پرداخت آنها محاسبه میش در ایپرداخت شده، و افزا یمه ايب یا

 ین سطوح درآمدهایشده و آخر ينيش بيپ یدرآمدها یاز رو يآت يمه پرداختيب یه ایمبالغ پا

 شود. يپوشش محاسبه من تحت يت شاغليک سن و جنسيبه تفک يفعل

 یـ مستمر هامستمریچند نوع از  یمه قابل پرداخت برايب یه ایاز مبالغ پا یدرصد

به سن در  يافراد مسن که همسرشان فوت کرده ـ بستگ ی، همسران سالخورده، مستمريبازنشستگ

به  هامستمریمتوسط  ینسبتها ينيشده اند دارد. پبش ب یافت مستمریکه مستحق دز ين زمانياول

که مستحق  ين زمانيبر اساس سن در اول هامستمرین گونه یا یمه برايب یه ایمتوسط مبالغ پا

 رد.يگ يشده اند صورت م یافت مستمریدر

 یمستمر یپرداختها 
                                                

1 - Conversion Ratio 
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عبارت است از حاصلضرب تعداد  یمستمر ی، پرداختهاهامستمریک از انواع یهر  یبرا

در دوره کوتاه مدت  یمستمر یمربوطه. پرداختها یهامستمریران در متوسط ماهانه يبگ یمستمر

در دوره بلند مدت بر اساس  یمستمر یرد. پرداختهايگ يسه ماهه صورت م یبراساس پرداختها

 رد.يگ يدسامبر صورت م 59ران در يبگ یساالنه و با استفاده از تعداد مستمر یپرداختها

 یو ادار يتیریمد ینه هایهز 
ات ي)براورد دوره کوتاه مدت( براساس تجرب 1397تا سال  يتیریمد یها نهیهز ينيش بيپ

 1397رود بعد از سال  يرد. انتظار ميگ يگذشته و رشد مورد انتظار متوسط دستمزد صورت م

ش یش متوسط دستمزدها افزایران و افزايبگ یش تعداد مستمریل افزايبه دل يتیریمد ینه هایهز

 ابد.ی

 مه نشدهیافراد ب یهامستمری 
در  ين اجتماعيسازمان تام یمه اياز افراد مسن تر که تحت پوشش کامل ب يممکن است برخ

 که: يافت کنند به شرطیدر OASIاز صندوق  یيمدت اشتغالشان قرار نداشته اند، پرداختها

  ایده باشند و يرس يسالگ 71به سن  9111قبل از سال 

  ساالنه  یمه ايده و سه چهارم پوشش بيرس يسالگ 71ا بعد از آن به سن ی 9111در سال

 را داشته باشند. يسالگ 71دن به سن يتا قبل از رس 9111بعد از  یسالها یرا برا

 ينيش بيشود. پيمتخص به افراد نوع اول از محل صندوق خزانه پرداخت م ینه هایا و هزیمزا

ت يباشند از اهم يمه نميکه تحت پوشش ب یبه افراد ير پرداختنيو غ يپرداخت ینه هایهز يتمام

 ست.يبرخوردار ن يچندان

 هامستمریات بر یدرآمد حاصل از مال 
ن ي، صرف تامDI و OASI يپرداخت یهامستمریات يدرصد محل مال 33، ين فعليتحت قوان

ات يمانده ماليدرصد از باق 13شود. )تا سقف  يم DIو  OASI یصندوقها ياز منابع مال يبخش

دوره کوتاه مدت،  یشود.( برايم HI يصندوق امان ين ماليز صرف تاميشده مذکور ن یآورجمع 
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 یهامستمریر بر پرداخت یبا بکار بردن عوامل ز یياتهاين مالياز محل چن يامان یدرآمد صندوقها

OASI  وDI شود: يبراورد م 

  درصد( : 33ات )حداکثر يمشمول مال یهامستمریدرصد پرداخت 

 بکار برد. یيهامستمرین يچن یتوان برا يکه م یيات نهايمال متوسط نرخ 

 یبا بکار بردن نسبتها یياتهاين مالياز محل چن يامان یدوره بلند مدت، درآمد صندوقها یبرا

 شود. يبراورد م DI و OASI یهامستمریبر کل پرداخت  DIو  OASI یهامستمریات يمال

 

 بلند مدت یبراوردها
ن یرد که در ايگيز صورت مين یگرید ی، براوردهايقبل یذکر شده در بخشهاعالوه بر موارد 

سه نوع سنجش  ين فعليه شده است. با توجه به قوانیبلند مدت ارا یبخش تحت عنوان براوردها

 د باشند عبارتند از:يمف يامان یصندوقها یاکچوئر يابیارز یتوانند برا يکه م يمال

 9سنجش گردش وجوه ساالنه 

 1TFR 

 5ن نشدهيو تعهدات تام یاکچوئر یمختصر مانند ترازها یسنجشها 

 یترازها ينيش بيشود عبارت است از پ يه مین گزارش ارایبلند مدت که در ا ین براوردهاياول

 ينيش بيانه پيسال یدرآمدهای نرخن يخالص( که در واقع اختالف ب یا گردش وجوه نقدیساالنه )

 یاز حقوق و دستمزدها یباشند که به صورت درصد يشده م ينيش بيانه پينه سالیهزهای نرخشده و 

ر یانه از مقاديسال ید ترازهای، بايمال یبه برنامه ها يابيشوند. به منظور دست يه میات ارايمشمول مال

 داشت. یژه ایابند، توجه ویر ييتغ يمثبت به منف

                                                
1 - Annual Cash- Flow Measures 

9 - Trust Funds Ratio 

3 - Actuarial Balances And Unfunded Obligation 
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باشد. در واقع  يم TFR ينيبش يپ یرد استفاده از الگويگ يکه مورد بحث قرار م یگریسنجش د

TFR ه موجود یتوان آنرا با سرما يباشد که م يانه ميشده سال ينيش بيپ ینه هایاز هز یانگر درصديب

 ل:ياز قب یبه موارد یژه اید توجه ویسال پرداخت کرد. با یدر ابتدا

 که  ين ساليسطح و همچنTFR شود، يمم میماکز 

 ثبات  شود و يم يکه صندوق ته يسالTFR دوره  ین نرخ در انتهایکه ا يدر مواقع

 داشت. مانديم يبلند مدت مثبت باق

باشد،  يشیا افزایدر طول دوره بلند مدت مثبت و بصورت ثابت و  TFRکه  يدر مواقع

 باشد. يت پرداخت ميقابل یدارا يشود صندوق امان ياصطالحاً گفته م

درصد  933در آخر دوره  TFRا مثبت باشد(، آنگاه یساله صفر ) 73دوره  یاگر تراز اکچوئر

ا ی، يت مالیباشد. )کفايم يساله کاف 73تمام دوره  یطرح برا يشتر( خواهد بود و منابع ماليا بی)

در  يصندوق امان یهایيا سطح دارایشود که آ ين ميين شکل تعیهر سال بد یتوان پرداخت، برا

 يقرار م يطرح مورد بررس یت اکچوئريکه وضعين زمانير.( همچنيا خیطول سال ثابت است 

ا در ین مفهوم که آیر )بديا خیوجود دارد  يا ثبات در توان پرداخت مالینکه آیرد، دانستن ايگ

از  يکیباشد.  ين ثبات وجود دارد( مهم میساله ا 73دوره  یبعد یگزارشات مربوط به سالها

 TFRباشد. اگر  يم ينيش بيان دوره پیپا در TFRن ثبات )توان پرداخت(، رفتار یا ینشانه ها

ن مفهوم است که در یباشد، بد يشیا افزایدوره بلند مدت مثبت و ثابت  يانیدر چند سال پا

چ گونه ينکه هیخواهد شد )با فرض ا ينيش بيمثبت پ يپرداخت مال یيتوانا یگزارشات بعد

 ینداشته باشد.( تراز اکچوئر ن وجودين در قوانيو همچن یو اقتصاد يتيات جمعيدر فرض یرييتغ

را  یگرید يجانب ینده نامحدود، سنجشهایآ ی( برا9OGUOن نشده گروه باز )يو تعهدات تام

 سازد. يسر ميار بلند مدت ميبس یطرح در دوره ها يت ماليوضع یبرا

 2، و ترازها1انهینه سالینرخ هز ،2انهیدرآمد سالهای نرخ 

                                                
1 - Open Group Unfunded Obligation 

9 - Annual Income Rates 
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م نرخ ي، مفاهيامان یبلند مدت در صندوقها یبا دوره ها یت اکچوئريبه وضع يدگياساس رس

ات يمشمول مال یاز حقوق و دستمزدها یک بصورت درصدیباشد که هر  ينه میدرآمد و نرخ هز

 شوند. يان ميب

ات يو نسبت درآمد از محل مال 5ياتيانه برابر است با مجموع نرخ مشارکت مالينرخ درآمد سال

 OASDIطرح  3اتيمشمول مال یبه مجموع حقوق و دستمزدها 3هامستمریشده از  یجمع آور

متشکل از درآمد کل از  OASDIات صندوق يمشمول مال یدر همان سال. حقوق و دستمزدها

ن نرخ، درآمد یباشد ا يم يمرتبط جزئ یلهایاز تعد يبه همراه برخ OASDI یاتهايمحل مال

به افراد خاص  یژه ایماهانه و یپرداختها مربوط به ینه هایو استرداد هز یه گذاریحاصل از سرما

درصد  73ده اند و کمتر از يرس يسالگ 71به سن  9111که قبل از سال  يمه نشده )کسانيب

 باشد را در بر ندارد. يم یار خزانه داريکه اخت يپوشش را دارند( از صندوق

 یات برايمشمول مال ینه طرح به حقوق و دستمزدهایانه برابر است با نسبت هزينه سالینرخ هز

 ف شده شامل:یتعر ینه هایهمان سال. هز

ش از يمه نشده که بيانه به افراد خاص بيماه یژه پرداختهایمقرر، بو یهامستمری( پرداخت 9

ار خزانه يکه در اخت يآنها از صندوق ین پرداختهایباشند )و بنابرا يدرصد پوشش را دارا م 73

 شود(، يباشد استرداد نم يم یدار

 ،یيو اجرا یادار ینه های( هز1

  يکارکنان راه آهن تحت مقررات مبادالت مال يبازنشستگ ی( انتقال خالص از صندوقها5

 ران از کارافتاده،يبگ یمستمر ی( براي)شغل یشه ايپ ي( پرداختها به خدمات توانبخش3

 شود.ينه تراز سال گفته مین نرخ درآمد و هزيشود. در هر سال، به اختالف بيم

                                                                                                                        
1 - Cost Rates 

9 - Balances 

3 - Tax contribution Rate 

9 - Ratio Of Income From Taxation Of Benefits 

9 - Taxable Payroll 



 An Introduction to actuarial topics 13 یبرمباحث اکچوئر یمقدمه ا

TFR 
TFR ن يتام یسازمانهاهای طرحموجود در  يص توان و منابع ماليتشخ ید برايمف يشاخص

نکه یا يعنیشده مثبت ) ينيش بيپ TFRکه  یيباشد. در سالها يدر هر نقطه از زمان م ياجتماع

 یباشد( و در سال بعد يهمان سال کاف ینه هایهز یسال برا یدر ابتدا يصندوق امان یهایيدارا

، ين فعليشود. تحت قوان يآن سال ته يدر ط يشود صندوق امان يم ينيش بيباشد، پ يآن منف

ن ين تحت قوانیا قرض را ندارند. بنابرایافت وام و یاجازه در DIو  OASI يامان یصندوقها

گر قادر به پرداخت ین  صندوقها دین صندوقها در طول سال، ایک از ایشدن هر  يبا ته يفعل

 تشان نخواهد بود.کامل تعهدا

ن يتامهای طرح يت ماليوضع یاکچوئر يابیارز یبرا یگرید یهایيکارا TFRن يهمچن

شود در يم ينيش بي( باشد، پيشیا افزایدر طول دوره ثابت )و TFRدارند. اگر  ياجتماع

شود. تحت  يابیبلند مدت تر مثبت ارز یدوره ها یصندوق برا يت مالیز کفاين یبعد یگزارشها

صندوق به سطح دوام قدرت پرداخت در دراز مدت  يمال یشود که برنامه ها يط گفته میشران یا

 ده است.يرس

 خالصه شده ینه و ترازهایخالصه شده درآمد، هزهای نرخ
ش يپ ین شده و درآمدهاييش تعيمقرر از پ یپرداختها ياتيمالهای نرخ یرو یدرآمدهای نرخ

از حقوق و  یکه به صورت درصد يپرداختن یهامستمریمتعلقه به  یاتهايشده از محل مال ينيب

شامل مانده  یدرآمدهای نرخن يگذارد. همچن ير ميشوند تاث يان ميات بيمشمول مال یدستمزدها

دن به هدف صندوق ينه رسینه خالص شده، هزیهزهای نرخباشند.  يز مين ين صندوق امانیآغاز

نه مشمول یدوره به عالوه هز ینه ساالنه در انتهایدرصد هز 933ن يکه عبارت است از تام يامان

 نه ساالنه را در بر دارد.یدر نرخ هز

 يصندوق در طوالن يل توان ماليه و تحلیساله به ما در تجز 73دوره  یر خالصه شده برایمقاد

 حاکم بر صندوق کمک خواهند کرد. يط قانونیمدت با شرا

ن نرخ درآمد خالصه يسه گانه برابر است با اختالف ب یان دوره هیک از ایهر  یتراز اکچوئر

ک از دوره ها، یبرابر صفر در هر  ینه خالصه شده در دوره مربوطه. تراز اکچوئریشده و نرخ هز
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مانده يتوان به طور متوسط با باق يدوره را م ینه براورد شده برایباشد که هز ين مطلب میانگر ايب

است پرداخت کرد. تراز  ينه سال آتیدرصد هز 933سال که برابر  یدر انتها يتراز صندوق امان

طرح به عالوه  یدرآمدها يباشد که ارزش فعل ين مطلب میانگر ايدر طول دوره ب یاکچوئر يمنف

دن به تراز ينه رسیطرح به عالوه هز ینه هایهز يکمتر از ارزش فعل يصندوق امان يفعل یهایيدارا

 دوره خواهد بود. یتا انتها یاز سال بعد يهدف صندوق امان

  OASDIن نشده صندوق یتعهدات تام یگر براید يابیچند روش ارز

 يابیک ارزی( یاکچوئر یا کسری) یاکچوئر ياشاره شد، تراز منف يهمانطور که در بخش قبل

 يابیارز یگر برایار ديدهد. دو مع يه میدر طول دوره ارا ین نشده اکچوئريتعهدات تام یبرا

 در ادامه آورده شده است. OASDIن نشده صندوق يتعهدات تام

 

 (OGUOن نشده گروه باز )یتعهدات تام 
 یساله برا 73در دوره بلند مدت  OASDIصندوق  يت ماليوضع يابین گزارش بر ارزیا

نده در طول دوره( ین گذشته، حال و آيمشترک ینه برایاتها و هزيشامل مال يعنیباز ) یگروهها

 یطرح در طول دوره برا يت مالیسنجش کفا یبرا يار گروه باز، شاخصيدارد. معد يتاک

 يپرداختن یمتعلقه بر حقوق و دستمزدها یاتهاين اساس، مالیباشد. بر ا يم 9PAYG یصندوقها

 رند.يگ يها مد نظر قرار ميابیدوره بلند مدت در ارز ین تا انتهايتمام مشترک

 

 ندهین گذشته، حال و آیمشترک ین نشده برایتعهدات تام 
مختلف مد  ید نسلهایاز د OASDIصندوق  ين نشده آتين ممکن است تعهدات تاميهمچن

براساس  ين ماليتام یطرح که برا يط مالیشرا يابیدگاه معموالً با ارزین دیرند. اينظر قرار گ

                                                
1 - Pay-As-You-Go 
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ه هر حال، شود. بياز است، همراه ميا مورد نیمد نظر و  9يش پرداختيپ یستم اندوخته گذاريس

ن يتام یاده سازيبر اجرا و پ یتوانند رهنمود يز ميد نین دیصورت گرفته با ا یل هايه و تحلیتجز

 ه دهد.یارا OASDIهای طرح یبرا PAYGستم يس يمال

 2دوره بلند مدت یبسته برا یزمون تراز اکچوئرآ
نه یات هزي، تحت فرضOASDIطرح  یت اکچوئريح و روشن وضعیصر يابیبه منظور ارز

شود که با نام آزمون يبلند مدت استفاده م یدر دوره ها يمال یبر براوردها يمتوسط از آزمون

ن آزمون به شرح یا یهايژگیاز و يشود. برخ يدوره بلند مدت استفاده م یبسته برا یتراز اکچوئر

 باشند: يل میذ

ب يداگانه که به ترتج يابیدوره ارز 11 یدوره بلند مدت برا یبسته برا یآزمون تراز اکچوئر

(، دوره 1391 يال 1331سال اول ) 99(، دوره 1397 يال 1331سال اول )سال  93به شکل دوره 

 يال 1331ساله )سال  73ن دوره که دوره کامل ی( و ... تا آخر1391 يال 1331سال اول ) 91

 شود. يشوند، اجرا م يف می( تعر1311

دوره  یبرا يقبل یمطابق آنچه در بخشها یتراز اکچوئر يابیارز ین دوره هایک از ایهر یبرا

 شود. يساله ذکر شد محاسبه م 73

شود.  يسه مینه خالصه شده در همان دوره مقایهزهای نرخبا  یک از دوره ها تراز اکچوئریدر هر 

خ درصد( از نر 13) ينيش از درصد معيد بینبا یزان کسرين میباشد، ا یانگر کسريکه تراز بيدر صورت

ت پشت يآزمون دوره بلند مدت را با موفق يصندوق امان يوقت يا به عبارتینه دوره مشابه باشد و یهز

 يا در صورت منفینباشد و  يمنف یا تراز اکچوئری، يابیدوره ارز 11ک از یهر  یگذارد که برا يسر م

همان دوره کمتر از صفر باشد.  ینه خالصه شده برایاز نرخ هز يبودن حداکثر به اندازه درصد مشخص

کوتاه  یدوره ها یباشد. برا يدرصد م 3ساله برابر  73در دوره  یاکچوئر يتراز منف یدرصد مجاز برا

                                                
1 - Fully-Advance-funded 

 سیستم سرمایه مورد نیاز برای پرداخت مستمریهای بازنشستگی قبل از موعد بازنشستگی کنار گذاشته می شود.در این 
9 - Test Of Long-Range close Actuarial Balance 



 ای طرح های تامین اجتماعيروش عملي محاسبات بیمهفصل سوم/  11

بلند  یدوره ها یکنواخت برایساله شروع شده و بصورت  93دوره  یدرصد برا 3تر، درصد مجاز از 

تست  يار سنجش درستيساله برسد. مع 73وره د یدرصد مجاز برا 3که به یيابد، تا جای يش میتر افزا

ت يبلند مدت براوردها با قطع یرا در دوره هایباشد ز يم یدقت کمتر یبلندتر دارا یدوره ها یبرا

حداقل  یشده برا ينيش بينه پیهزهای نرخش از يب یاکچوئر يکه تراز منفيشود. زمان يانجام م یکمتر

طرح در آزمون تراز  يت مالیدوره( باشد، آنگاه کفا 11)از مجموع  يابیارز یاز دوره ها يکی

 ين معنیباشد بد یبسته بلند مدت رد خواهد شد. اگر طرح در ابتدا خارج از تراز اکچوئر یاکچوئر

ت طرح از يبهبود وضع ید راههایروبرو خواهد شد و با يزمان طرح با مشکالت مال ياست که در ط

ن مقدار مجاز تراز برسد، یکمتر از کمتر یزودتر به مقدار یرچه تراز اکچوئرشوند. ه يبررس ينظر مال

رات يين مطلب را در نظر گرفت که تغید ایعتر انجام شوند. بایسر ياصالح یتهايفعال ید اجرایبا

 ن زمان ممکن موکول شوند.ید به آخرینبا هامستمریه يا تهی يمال یدر برنامه ها یضرور



 فصل چهارم

 بعد از آن ياي زااريو سا يبازنشستگ 
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 مقدمه:
بعد  یایر مزایو سا 9يبازنشستگهای طرحدرباره آثار  یمطروحه در حسابدار يسواالت اصل

شود.  يشرکت کارفرما مربوط مهای بدهينه ها و یهز یريو اندازه گ یياز آن، به شناسا

نه و یدرآمد فروش ـ هز "کرد یت از رويجالب از تبع ی، نمونه ايبازنشستگهای طرح یحسابدار

تر  يمیقد ید. استانداردهایآ يبه شمار م يمال یه صورتهايدر ته يـ بده یيدارا "کردیرو

 ینه هایهز یريو اندازه گ یينه تمرکز داشت و شناسایکرد درآمد فروش ـ هزی، بر رویحسابدار

از  يد در برخیجد یکه در استانداردها يداد. در حال يد قرار ميرا مورد تأک يساالنه بازنشستگ

 يـ بده یيکرد داراید دارد و از رويمطلق تأک يکنواختیشتر به يب يابي، بر دست1يصنعت یکشورها

ـ  یيکرد داراید و از رويمطلق تأک يکنواختیشتر به يب یين شناساينه و همچنیهز یريدازه گدر ان

شده  یروينشده، پ ين ماليتأم يبازنشستگ یایمزا یين شناساينه و همچنیهز یريدر اندازه گ يبده

ز مشمول ين يدوران بازنشستگ یایر مزای، سا5یدتر حسابداریجد یاست. در استانداردها

 يدوران بازنشستگ یایر مزایشده است. در اغلب موارد، سا یتعهد یروش حسابدار یريبکارگ

 است. يبازنشستگ یز مشابه حسابدارين

ن یرد. نظر به ايگ يقرار م يمورد بررس يبازنشستگهای طرحت ين فصل، ماهیدر بخش اول ا

های روشل يتحل ین طرحها برایت ايماه يده است، بررسيچيمعموالً پ يبازنشستگهای طرحکه 

مربوط  یحسابدار ین و توسعه استانداردهایمربوط ضرورت دارد. در بخش دوم، تدو یحسابدار

ن یا یريبکارگ یج اقتصادیشود. سپس نتايح میدر چهار دهه گذشته تشر يبازنشستگهای طرحبه 

، پس از بحث درباره نکات عمده یرد. در بخش بعديگ ياستانداردها مورد بحث قرار م

 # SFAS، پس از بحث درباره نکات عمده یرد. در بخش بعديگ ياستانداردها مورد بحث قرار م

شود. در  يم يبررس يدوران بازنشستگ یایر مزایسا ینظر یو جنبه ها یج اقتصادی، نتا106

                                                
1 - Pension Plans 

9 - SFAS # 87 

3 - SFAS # 106 
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ارائه  يبازنشستگهای طرحن يتأمهای روشو  ينه بازنشستگیز نحوه محاسبه خزيمه فصل نيضم

 گردد. يم

 يبازنشستگهای طرحات یکل
 یپرداخت مستمر ین کارفرما و کارکنان برايب يباتيمعموالً شامل ترت يطرح بازنشستگ

ده ينام 9يبازنشستگ یاین پس مزایآنان توسط کارفرماست که از ا يدوران بازنشستگ يکارکنان ط

 خواهد شد.

 يدارد که بعضاً م يمعموالً مختصات متفائت يبازنشستگهای طرح ين ماليو نحوه تأم يطراح

ن بخش، یست اما در اير نین موارد امکان پذیا يتمام يز باشد. اگرچه بررسيده نيچيار پيتواند بس

 ر دارد مورد بحث قرار خواهد گرفت.يتأث يبازنشستگ یایمزا یکه بر حسابدار يتيموارد با اهم

 ف شده در طرحیتعر یایو مزا يکسور بازنشستگ
کارکنان  يا و کسور بازنشستگیمحاسبه مزا ین فرمولهاي، تبيبازنشستگهای طرحاغلب  يژگیو

ا و یوجود دارد که از لحاظ مشخص کردن مزا ي، دو نوع طرح بازنشستگياست بطور کل

، 1ف شدهیتعر يمتضمن کسور بازنشستگهای طرحآن تفاوت دارند.  ين ماليتأم يچگونگ

از  يافتیدر يکسور بازنشستگ يبه عنوان ارزش آت يبازنشستگ یایاست که در آن مزا یيطرحها

نا معلوم  يخ بازنشستگی، قبل از تاريبازنشستگ یایق مزايف شده است. ارزش دقیکارکنان تعر

دارد. در  يبستگ 5يوجوه صندوق بازنشستگ یه گذاریسرما يآت ین روش به سودهایرا ایاست ز

از کارکنان است و به  يافتیانباشته در ياز کسور بازنشستگ يا منحصراً تابعیل طرحها، مزاين قبیا

ل طرح ها ين قبیا یایشود. اما مزا ياطالق م "ف شدهیتعر يکسور بازنشستگ"ل به آن ين دلیا

 دارد. ين وجوه بستگیا یه گذاریو سود حاصل از سرما يزان کسور بازنشستگير است و به ميمتغ

                                                
1 - Pension Benefits 

9 - Defined Contributions 
3 - Pension Fund 
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از حقوق و  یمذکور باال معموالً به عنوان درصدهای طرح یبرا يکسور بازنشستگهای نرخ

ممکن است متضمن پرداخت وجوه  يکسور بازنشستگهای نرخشود.  يان ميدستمزد کارکنان ب

ن کارکنان و يا بیو  9آن از طرف کارفرما پرداخت شود ياز طرف کارکنان نباشد و تمام يبازنشستگ

الزم است که وجوه حاصل از کسور  يبازنشستگهای طرح. در اغلب 1م گردديکارفرما تسه

پرداخت  یمنحصراً برا یيهایيالزم است دارا يعنیز گردد. یوار يدر صندوق بازنشستگ يبازنشستگ

ق یتواند از طر ين الزام میانجام ا يبات فنين و کنار گذاشته شود. ترتييتع يبازنشستگ یایمزا

از  يندگیمه به نمايب یمه از شرکتهايب یدهاد قراردایا خریو  يصندوق بازنشستگ يس رسميتأس

مورد  ين پس با عنوان صندوق بازنشستگیبات از اين ترتیا یرد. هردویطرف کارکنان انجام پذ

 اشاره قرار خواهد گرفت.

رد. در يگ يمورد اشاره قرار م 5ف شدهیتعر یایبا اصطالح مزا يبازنشستگهای طرحنوع دوم 

 يمبتن يا بر اساس فرمول کلیپول و  ينيا بر حسب مبلغ معی يبازنشستگ یایل طرحها، مزاين قبیا

 ينيممکن است بر اساس مبلغ مع يبازنشستگ یایشود. ارزش مزا يف میبر حقوق و دستمزد تعر

ان يشود ب ي)سنوات خدمت( شرب م يت در طرح بازنشستگیعضو یپول که معموالً در سالها

 شود، دو راه حل وجود دارد: يف میتعر يفرمول کل یا بر مبنایکه مزا یگردد. در موارد

ن مبلغ متوسط یاست که ا يسنوات خدمت مبتن يا بر متوسط حقوق و دستمزدها طیمزا .9

 شود. يدر سنوات خدمت ضرب م

ن یبر آخر يبازنشستگ یایشود، مزا يده ميز نامين 3یيدر راه حل دوم که پرداخت نها .1

ن مبلغ یباشد که ايم يدستمزد چند سال آخر خدمت( مبتنا متوسط حقوق و یحقوق و دستمزد )

 گردد. يدر سنوات خدمت ضرب م

                                                
1 - Noncontributory Plans 

9 -Contributory Plans 

3 -Defined Benefit 

9 - Final Pay 



 An Introduction to actuarial topics 11 یبرمباحث اکچوئر یمقدمه ا

ماً به سنوات يمستق يبازنشستگ یای، ارزش مزا"ف شدهیتعر یایمزا"های طرح يدر تمام

 دارد. يخدمت کارکنان بستگ

 يکیممکن است به  يبازنشستگ یایف شده، مزایتعر یایمتضمن مزا يبازنشستگهای طرحدر 

 ر پرداخت شود:یاز دو روش ز

 دفعتاً به کارکنان پرداخت گردد. يخ بازنشستگیدر تار يبازنشستگ یایمزا يتمام .9

آنان  يا وارٍث قانونیدر طول عمر کارکنان  یبه صورت مستمر يبازنشستگ یایمزا  .1

 پرداخت شود.

ق پرداخت یراز ط يکیشود که  يار داده ميبه کارکنان اخت يبازنشستگهای طرحاز  يدر برخ

 باال را انتخاب کند.

 متعلقه یایمزا
ت یعضو يد در طرح بازنشستگیابد که کارکنان بای يتحقق م یدر دوره ا 9متعلقه یایمزا

ن شده در ييدوره تع يشوند. پس از ط يبازنشستگ یایافت مزایداشته باشد تا رسمًا مشمول در

 يجاد میو کارکنان، براساس موارد مندرج در طرح، ا ين طرح بازنشستگيب يطرح، تعهد رسم

 گردد.

ف شده است یا تعریه حقوق آن طور که در فرمول مزایمتعلقه معموالً پا یایمحاسبه مزا یبرا

با  يبازنشستگ یاین که مزایگردد. نظر به ا يضرب م يت در طرح بازنشستگیعضو یدر سالها

 يز با گذشت هر سال اضافه ميا متعلقه نیارزش مزاابد، ی يش میگذشت هر سال از خدمت افزا

 یای، ارزش مزايخ بازنشستگیشده باشد. در تار يا طینکه دوره الزم تعلق مزایشود، مشروط به ا

از  يخ بازنشستگیخواهد شد. چنانچه کارکنان قبل از تار يبازنشستگ یایمزا یمتعلقه مساو

 يبازنشستگ یایکند که مزا يحکم م يانونخارج شوند. الزامات ق يت در طرح بازنشستگیعضو

کارکنان به آنان پرداخت گردد. راه حل مجاز  يخ بازنشستگیدر صندوق مربوط مسدود و در تار

                                                
1 - Vesting 
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متعلقه، به طرح  یایمزا 9یمه ايمحاسبات ب يارزش فعل یمساو یيهایين است که دارایگر اید

 د کارکنان منتقل شود.یجد يبازنشستگ

 چند کارفرماا یک یبا های طرح 
توانند شرکت يا چند کارفرما میک ین است که در آن یا يبازنشستگهای طرحگر ید يژگیو

از  ین تعداديب يدسته جمع یجه توافقهايبا چند کارفرما، معموالً در نت یيداشته باشند. طرحها

ا یک ید. شرکت یآ ي( به وجود میکارگر یه هایر اتحاديکارکنان )نظ یان و تشکل هایکارفرما

ن یز اثر بگذارد که اين یحسابدارهای روشتواند بر  يم يک طرح بازنشستگیچند کارفرما در 

 خواهد شد. ين فصل بررسیا یبعد یموضوع در بخشها

 یایمتضمن مزا يبازنشستگهای طرحدر  یمه ایبه روش محاسبات ب یسپرده گذار
 ف شدهیتعر

بر متوسط حقوق  يا مبتنیکه مزا يهنگام ف شده،یتعر یایمتضمن مزا يبازنشستگهای طرحدر 

ارزش  ين قطعييباشد، تع يم یيا پرداخت نهایسنوات خدمت آنان و  يو دستمزد کارکنان ط

 1یمه ايات بياضین گونه موارد، ضمن مشورت با متخصص ریست. در اير نیامکان پذ يآت یایمزا

سپرده  یر بنایشود. اصل ز يم نييز شده به صندوق( تعیساالنه )وار یزان مبالغ سپرده گذاريم

به  يساالنه طرح بازنشستگ ین است که مبالغ سپرده گذاریا 5یمه ايبه روش محاسبات ب یگذار

انجام  یرا بکند. برا يبازنشستگ یایپرداخت مزا یمحاسبه شود که مبلغ انباشته آن تکافو ینحو

به روش  ين ماليتام یبرا يمختلف یح وجود ندارد بلکه مدلهايک راه صحین محاسبه، تنها یا

 يدهد. اما در تمام يرا ارائه م یمتفاوت سپرده گذار یموجود است که الگوها یمه ايمحاسبات ب

 یاز برايقاعدتًا مانده مورد ن يت وجوه سپرده شده در صندوق بازنشستگین مدلها، در نهایا

به روش  یکند. نقطه مقابل سپرده گذار ين ميمورد انتظار را تام يبازنشستگ یایپرداخت مزا

                                                
1 - Actuarial 

9 - Actuary 

3 - Actuarial Funding 
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ن روش، یشود. در ا يده مينام 9یينها یاست که اصطالحاً سپرده گذار ي، روشیمه ايمحاسبات ب

 یاست در سپرده گذار يهیکند. بد ين ميتام يخ بازنشستگیرا در تار يبازنشستگ یایکارفرما مزا

به روش  یشود. سپرده گذار ياد مجیا ی، گردش وجوه نقد هموارتریمه ايبه روش محاسبات ب

محاسبه استهالک است. مثالً در محاسبه استهالک به روش های روش، مشابه یمه ايمحاسبات ب

گر یدهای روشک از یابد. هر ی يص ميمشخص شده تخص ین به سالهايمع يم، مبلغيخط مستق

 يم یيد دارايعمر مف یسالها ينه استهالک متفاوت طیز موجب محاسبه هزيمحاسبه استهالک ن

 یيتمام شده دارا یکسان )بهای يروشها به مبلغ ياستهالک در تمام ینه هایشود اما جمع هز

 يز، با اندکين یمه ايبه روش محاسبات ب یشود. در سپرده گذار يم يارزش اسقاط( منته یمنها

، مبلغ یه اميمحاسبات بهای روشک از یشود. در هر  ين نحو عمل ميشتر، به هميب يدگيچيپ

ن مبالغ به ارزش یمتفاوت است اما در آخر، جمع ا يساالنه به صندوق بازنشستگ یسپرده گذار

مربوط به  یمه ايمختلف محاسبات بهای روشن يب ياضیکسان منتج خواهد شد. تفاوت ری يآت

، با گذشت هر سال از خدمت يبازنشستگ یایانباشت مزا يچگونگ یير بنایانتخاب فرض ز

ن مبالغ سپرده ييتع یو برا یارين فرض صرفاض اختید است که قبول ايکارکنان است. الزم به تاک

ا اضافه یکارکنان، انباشته  يبازنشستگ یایاست. ارزش مزا يساالنه به صندوق بازنشستگ یگذار

. ن شده باشديا تامیتعلق مزا یالزم برا یشدن سالها یسپر ين که الزامات قانونیشود مگر ا ينم

ن الزامات ياز قبل از تام يا همه ساله، حتیشود که مزا ي، فرض میاما از لحاظ مقصد سپرده گذار

انباشته  یایش مزای، افزایمه ايگردد. در اصطالحات مربوط به محاسبات ب ي، انباشته ميقانون

خ ین تاریانباشته شده تا ا یایو مزا 5نه نرمالیا هزی 1نه خدمتیهز يرا در هر دوره مال يبازنشستگ

شود که مبالغ محاسبه شده به  يد مين جا مجدداً تاکینامند. در ا يم 3یمه ايمحاسبات ب يرا بده

                                                
1 - Terminal Funding 

9 - Service Cost 

3 - Normal Cost 

9 - Actuarial Liability 
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 يک از روشها متفاوت میاست و در هر  یارياخت یمه ايمحاسبات ب يا بدهینه خدمت یعنوان هز

 باشد.

 یسپرده گذارهای پیچیدگي
 یيهايدگيچيتواند با پ ير میدر سه مورد مشروح ز يدر صندوق بازنشستگ یسپرده گذار

 مواجه شود:

خدمت  ین شروع اما به کارکنان در ازايخ معیک تاریدر  يکه طرح بازنشستگ يهنگام .9

 شود؛ يداده م يازاتيز امتيقبل از طرح ن

و  يبازنشستگ یایر مزاييشود و موجب تغ يل میتعد يکه در طرح بازنشستگ یدر موارد .1

 ایشود؛  يز ميلنیخدمت قبل از تعد یآن به سالها یتسر

 يطرح بازنشستگ یاجرا یات بعديبا تجرب یمه ايکه مفروضات محاسبات ب یدر موارد .5

 شود.ياجرا م یمه ايان محاسبات بیا زین گونه موارد، سود یمتفاوت است. در ا

شود اما ممکن يانباشته م یمه ايبر محاسبات ب يمبتن يبازنشستگ یایموارد باال، مزا يدر تمام

ک از یانجام نشده باشد. هر  يالزم در صندوق بازنشستگ یمبلغ آن سپرده گذار يتمام یاست برا

 شود. يح میالً تشریمورد مشروح باال ذ 5

طرح  یسنوات قبل از اجرا یشود معموالً در ازا يشروع م يک طرح بازنشستگیکه  يهنگام

انباشته  یمه ايبر محاسبات ب يمبتن یایل موارد، مزاين قبیشود. در ا يبه کارکنان داده م يازاتيامت

ن تفاوت یز نشده است. ایوار يآن به صندوق بازنشستگ يبانيپشت یشده اما وجوه الزم برا

انباشته  يبازنشستگ یایگر، مزایان ديشود. به ب يده مينام 9يبدون پشتوانه مال یایاصطالحاً مزا

 است. يق بازنشستگش از مانده وجوه صندويب

 يکیبه  يانباشته بدون پشتوانه مال يبازنشستگ یایبا مسئله مزا یمه ايات بياضین ريمتخصص

( ينه خدمت ساالنه )محاسبه شده قبلیقه اول، عالوه بر هزیکنند. در طر ير برخورد میاز طرق ز

شود تا کسر مانده صندوق جبران گردد.  يز میوار يبه صندوق بازنشستگ ياضاف يهمه ساله مبلغ

                                                
1 - Unfunded Benefits 
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مجددًا  يز شده به صندوق بازنشستگیمانده کارکنان مبلغ واريمدت خدمت باق یقه دوم، برایدر طر

مورد نظر متعلقه به کارکنان  یایمانده وجوه صندوق با مزا یشود تا از تساو يمحاسبه م یبه نحو

 نان حاصل شود.ياطم

 یريکند. در بکارگ يجاد میمشابه را ا یز مسئله اين یمه ايات بان مربوط به محاسبیا زیسود  

ر یرا در موارد ز يد مفروضاتین باي، متخصصیمه ايبر محاسبات ب يمبتن یسپرده گذارهای روش

 يزان حقوق و دستمزد آتي( آثار م1، )يآت ی( خروج کارکنان از طرح در دوره ها9قبول کنند: )

وجوه صندوق  یه گذاریکه از سرما ی( نرخ بازده ا5مورد انتظار، و ) يبازنشستگ یایبر مزا

طرح با مفروضات باال متفاوت باشد،  یاجرا يشود. چنانچه تجربه عمل يل ميتحص يبازنشستگ

از خواهد بود. چنانچه مانده وجوه يا کمتر از مبلغ مورد نیشت يز بين يوجوه صندوق بازنشستگ

از بودن يشتر از نيو در صورت ب 9یمه ايان محاسبات بیز باشد زايکمتر از ن يصندوق بازنشستگ

ز همانند ين یمه ايان محاسبات بیجاد خواهد شد. در مورد سود و زیا 1یمه ايآن، سود محاسبات ب

 شود. يرفتار م يانباشته بدون پشتوانه مال یایر مزایسا

 یمه ایبر محاسبات ب يمبتن یسپرده گذارهای روش
( 9باشد، )يمطرح م یمه ايبر محاسبات ب يمبتن یدر ارتباط با سپرده گذار، يدو روش اصل

توان در هر  يانباشته را م یای. روش مزا3شده ينيش بيپ یای( روش مزا1و ) 5انباشته یایروش مزا

بکار گرفت.  يانباشته بدون پشتوانه مال یایمزا ین کسريتام یقه مطرح شده باال برایدو طر

 ينه خدمت ساالنه افزوده میاضافه محاسبه و به هز يقه اول، مبلغیشود که در طر يم یادآوری

رد که يگ يد نظر قرار میمورد تجد یبه نحو يآت ینه خدمت در سالهایقه دوم، هزیا در طریشود. 

 یایروش مزا یل نام گذاريشود. دل يم مينده ترمیآ یدر سالها يوجوه صندوق بازنشستگ یکسر

                                                
1 - Actuarial Loss 

9 - Actuarial Gain 

3 - Accumulated Benefit Method 

9 - Projected Benefit method 
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و سنوات خدمت کارکنان  یزان حقوق جاريا با استفاده از میاست که انباشت مزان یانباشته ا

ش یل لحاظ نکردن افزاين روش، به دلیگردد. ا يابيارزش یجار یایشود تا مزا يم یرياندازه گ

 کارکنان مورد انتقاد قرار گرفته است. يحقوق آت

ک یباشند. هر يده تر ميچي، پسه با روش مشروح باالیشده، در مقا ينيش بيپ یایمزاهای روش

مختلف  یمتفاوت به سالها یشده را به نحو ينيش بيپ يبازنشستگ یاینه مزایاز روشها، هز

 یبرا یز مربوط به محاسبه انفرادین وجه تماين گروه از روشها، اولیان ايدهد. در م يص ميتخص

 یبرا یسپرده گذارهای نرخ، یباشد. در روش محاسبه انفراد يم يا محاسبه جمعیهر کارمند 

کند. در  ين مييطرح را تع یشود و حاصل جمع آنها جمع مبلغ سپرده گذار يافراد محاسبه م

رد. وجه يگ يانجام م يکل طرح بازنشستگ یبرا ی، محاسبات سپرده گذاريروش محاسبه جمع

 باشد. يم يانباشته بدون پشتوانه مال یایمزا یبرا یقه سپرده گذارین روشها، طریگر ایز دیتما

 یمه ايبر محاسبات ب يمبتن یسپرده گذارهای روشن يد شود که بين جا الزم است تاکیدر ا

وجود دارد.  يگر، تفاوت کلید یاز سو ينه طرح بازنشستگیهز یيشناساهای روشک سو و یاز 

بر محاسبات  يمبتن یذارسپرده گهای روشک از یهر  یري، بکارگSFAS # 87قبل از انتشار 

شد. اما در استاندارد باال،  يمجاز محسوب م ينه طرح بازنشستگیهز یي، به منظور شناسا یمه ايب

ن یمجاز شناخته شد. ا ينه طرح بازنشستگیهز یيشناسا یمورد بحث براهای روشاز  يکیتنها 

 ل مورد بحث قرار خواهد گرفت.يمه )الف( فصل حاضر به تفصيمطلب، در ضم

 یدر سالها یشترينه بیشود که هز يانباشته موجب م یایروش مزا یري، بکارگيبه طور کل

شده(  ينيش بيپ یایسه با روش مزایاول خدمت )در مقا یدر سالها ینه کمتریآخر خدمت و هز

سنوات خدمت به طور  ينه ها طیشده، هز ينيش بيپ یایگردد. اما در روش مزا یيشناسا

تر که شامل  يمیقد يبازنشستگهای طرحشود. اما در  يم یيمحاسبه و شناسا یکنواخت تری

ر قابل توجه ين دو روش کمتر و غيدتر است، تفاوت بین کارکنان جديو همچن يمیکارکنان قد

 شود. يم

 ف شدهیتعر یایمتضمن مزا يبازنشستگهای طرحمرتبط با  یل حسابداریمسا
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به وجود  یده حسابداريچيل پیف شده است، مسایتعرکارفرما  یکه سپرده گذار یيدر طرحها

کارفرما، در هر دوره  یط قرارداد و برابر مبلغ سپرده گذارین طرحها، به تناسب شراید. در ایآ ينم

 یایرا، مزایلحاظ کارفرما وجود ندارد ز ازز ين يشود. تعهد اضاف يم یيز شناساينه نیهز يمال

خ، محدود به مبالغ انباشته سپرده ین تاریسنوات خدمت تا ا یمتعلق به کارکنان برا يبازنشستگ

گر، مادام که کارفرما همه ساله الزامات خود را از لحاظ یان ديباشد. به ب يگذشته م یهایگذار

نه و یکامل خواهد داشت. در هر سال، هز يانباشته، پشتوانه مال یایانجام دهد، مزا یسپرده گذار

برگشت داده  يمربوط، بده یابد و هنگام سپرده گذاری يا تحقق متعهدات کارفرم یبه ازا يبده

 شود. يم

شود که  يمطرح م يف شده هنگامیتعر یایمتضمن مزاهای طرحدر  یحسابدار يسوال اصل

ل موارد، سوال ين قبین گردد. در اييکارفرما تع یزان سپرده گذاري، مستقل از ميبازنشستگ یایمزا

 یایمزا یشده برا ينيش بينه پیهز يمال يبانيکارفرما در مورد پشتا ین است که آیا ياصل

ن یر. در ايا خیخ( متعهد است ین تاریل سنوات خدمت کارکنان تا ايجاد شده به دلی)ا يبازنشستگ

( کمتر از يمربوط به طرح بازنشستگ یهایي)دارا یگونه موارد ممکن است مبالغ سپرده گذار

ب الزم ين ترتیخ باشد. با این تاریانباشته مربوط به سنوات خدمت کارکنان تا ا يبازنشستگ یایمزا

 ین شود تا موجوديتام يآت یدر سالها یبه نحو يوجوه صندوق بازنشستگ یاست که کسر

ن يتواند چن يد. پاسخ به سوال باال میمورد انتظار را بنما يبازنشستگ یایمزا یصندوق، تکافو

 گردد. یيد شناسایجد يمشروح باال، بده یکسر یباشد که به ازا

 يم ينه ساالنه طرح بازنشستگیهز یريگ یو انداز یي، مربوط به شناسایگر حسابداریسوال د

 یبر حسابدار يا مبتنیشده در صندوق است و  ینه معادل وجه نقد سپرده گذارین هزیا ایباشد. آ

بکار  یکه روش تعهد يباشد؟ در صورت يانباشته م يبازنشستگ یایش در مزایزان افزايو م یتعهد

چگونه در هر  يبازنشستگ یاین است که مزاین اييتع یحسابدار یش رويگرفته شود، مسئله پ

 سال انباشته گردد.

که در  ی، به طوريبازنشستگهای طرحمربوط به  ينه و بدهیهز یريو اندازه گ یيشناسا

 رد.يگ يل مورد بحث قرار ميبه تفصمشخص شده است، در بخش بعد  یحسابدار یاستانداردها
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 يبازنشستگهای طرح یحسابدار ین و توسعه استانداردهایتدو

 (ARB # 36) 31شماره  یقات حسابداریبولتن تحق

 یدر کشورها يبازنشستگهای طرح یدرباره حسابدار ین هرگونه استانداردیقبل از تدو

 ينه طرح بازنشستگیشد و هز يبه موقع اجرا گذاشته م ینقد یحسابدار ی، مبنايشرفته صنعتيپ

، یالديم 9131د. در سال یگرد يم یيشناسا يدر صندوق بازنشستگ یمبلغ سپرده گذار یمساو

 يبازنشستگهای طرح ین استاندارد حسابداريبه عنوان اول 51شماره  یقات حسابداريبولتن تحق

جاد ی)ا يانباشته بدون پشتوانه مال یایمزا یيشناسا ن استاندارد، موضوعیافت. ایکا انتشار یدر امر

ن راستا، سه روش ممکن یمد نظر قرار داد. در ا يمال یخ شروع طرح( را در صورتهایشده از تار

 يانباشته بازنشستگیایرا مزایکرد. ز يه ميقبل را توص یمطرح بود. روش اول، اصالح دوره ها

قبل بوده است. در روش دوم، منظور کردن مبلغ  یمربوط به سنوات خدمت کارکنان در دوره ها

ر مترقبه مد نظر قرار گرفته بود. در يآن به عنوان اقالم غ یو طبقه بند ینه سال جاریاصالح به هز

 يو در روش دوم باال، از مفهوم شمول کل یات جاريروش اول مطروحه باال، از مفهوم سود عمل

 یایمطرح شد که در آنف مزا ي( روش سومARB # 36شده بود. اما در استاندارد باال ) یرويپ

 افت.یيص مينده تخصیآ یو دوره ها ی، به دوره جاريبدون پشتوانه مال يانباشته بازنشستگ

 ید به دوره هایبا يبازنشستگ یاین مزاينه تامین بود که هزیل اقامه شده در استاندارد باال ايدل

نه با درآمد یبر اصل مقابله هز يابد که خود مبتنیص يع و تخصیمانده از خدمت کارکنان توزيباق

 یاینه مزایهز یيرا در مورد شناسا یحسابدارهای روشفروش است. استاندارد باال، انعطاف و تنوع 

 ان کاهش داد.یبدون پشتوانه، در صورت سود و ز يبازنشستگ

 (ARB # 47) 41شماره  یقات حسابداریبولتن تحق

د. در یمطرح گرد ARB # 47ن بار در ياول ی، برايبازنشستگهای طرحمربوط به  يمفهوم بده

در ترازنامه انعکاس  يمتعلقه بدون پشتوانه مال يبازنشستگ یایه شد که مزاين استاندارد، توصیا

)به عنوان  يبدون پشتوانه مال يبازنشستگ یایش مزاین استاندارد، گزارش افزایابد. بر اساس ای

 افت.یز ضرورت يان نی( در صورت سود و زيبازنشستگنه طرح یحداقل هز
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 (ARB # 8)   یات اصول حسابداریه 8ه شماره یانیب

های طرح یدر حسابدار یر عمده ايي، تغیات اصول حسابداريه 1ه شماره يانيبا انتشار ب

ک از یهر  ی، بر مبناينه استاندارد طرح بازنشستگیه، هزيانين بیجاد شد. براساس ایا يبازنشستگ

 ینقد ی، و بدون توجه به سپرده گذاريانباشته بازنشستگ یایرفته شده برآورد مزایپذهای روش

 یبه حسابدار ینقد یاز حسابدار يشود. در استاندارد مورد بحث، حرکت اصول يمحاسبه م

ن یکه از ا یيکنند و شرکتها يرا اجرا م یمه ايبه روش محاسبات ب یمشهود سپرده گذار یتعهد

به روش  یه، سپرده گذاريانين بیگر، در ایان ديکنواخت شود. به بیکنند،  ينم یرويپروش 

 قرار گرفته است. يبانيآن مورد پشت ینه ها بر مبنایهز یيو شناسا یمه ايمحاسبات ب

 ينه و اصول کلیکرد درآمد فروش ـ هزیبر رو يمبتن یات اصول حسابداريه 1ه شماره يانيب

و  يبه شناخت منطق يابي، منتج به دستیتعهد یباشد. روش حسابدار ينه میهز یرياندازه گ

نه یگر، هزیان ديشود. به بيدوره خدمت کارکنان م يط يطرح بازنشستگ ینه هایک هزيستماتيس

ر يابد و بر اثر آن مقابله غی يص ميخدمت کارکنان تخص یبه دوره ها يطرح بازنشستگ یها

 شود. يحاصل منه ها با درآمد فروش یم هزيمستق

 (SFAS # 35) يمال یحسابدار یئت استانداردهایه 35ستاندارد شماره ا

ف شده و یگزارشگر تعر یک واحد حسابداریبه عنوان  ين استاندارد، طرح بازنشستگیدر ا

 ياصل يژگین شده است. ویها و تعهدات آن تدویيو گزارش دارا یرياندازه گ یبرا یياستانداردها

را  يبان طرح بازنشستگيپشت يمجزا از واحد انتفاع ین است که واحد گزارشگرین استاندارد، ایا

د ین واحد جدیا یهایيکند. دارا ين میمربوط به آن را تدو یحسابدار یه و استانداردهايتوص

انباشته شده  یایز بر حسب مزايشود. تعهدات آن نيم یريبازار اندازه گ یجار یبراساس ارزشها

 يکارکنان لحاظ نم يش حقوق آتیگردد اما افزا يم یريتعلق نگرفته( اندازه گا ی)تعلق گرفته 

 يمال یدر صورتها ين استاندارد تعهدات طرح بازنشستگیشود. الزم به تکرار است که بر اساس ا

 ابد.ی يبان طرح )کارفرما( انعکاس نميپشت يواحد انتفاع

 (SFAS # 36) يمال یحسابدار یئت استانداردهایه 31ستاندارد شماره ا
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مورد  یأت اصول حسابداريه 1ه شماره يانيمندرج در ب ین استاندارد، الزامات افشایدر ا

 شده است: ير الزامیموارد ز ید نظر قرار گرفته و افشایتجد

 .يطرح بازنشستگ يشرح اساس .9

 طرح. یبرا یروش سپرده گذار يان کليب .1

رات يير بگذارد )مثالً تغيتاث يمال ین دوره هايسه بیت مقايکه بر قابل يهر موضوع .5

 (یحسابدار

 شده است. یري( اندازه گSFAS # 35)      طرح که برابر مفاد یهایيدارا .3

 یري( اندازه گSFAS # 35و بر اساس ) یمه ايانباشته که به روش محاسبات ب یایمزا .3

 تعلق نگرفته(. یایمتعلقه و مزا یایک مزايشده است )به تفک

 .یمه ايمورد استفاده در محاسبات بن شده ينرخ سود تضم .1

 .یمه ايخ انجام محاسبات بیتار .7

تعلق نگرفته  یایمتعلقه و مزا یایک مزايانباشته به تفک یایمزا ین استاندارد، افشایر عمده اييتغ

ز مربوط به تعهدات کارفرما و تعهدات يل بحث انگیمسا ين استاندارد به طور کلیبوده است. در ا

 حل شده است. ياطالعات اضاف یق افشایاز طر، يطرح بازنشستگ

 # SFAS) يمال یحسابدار یئت استانداردهایه 88و  81شماره  یاستانداردها-11-4

87, 88) 
أت اصول يه 1ه شماره ياني، قبل از بيبازنشستگهای طرح یحسابدار یدر استانداردها

د بوده است. بر ينه مورد تأکیکرد درآمد فروش ـ هزی(، رو1ه شماره يانين بي)و همچن یحسابدار

 یحسابدارهای روش يکنواختیمالک عمل باشد،  ینقد یکرد، مادام که حسابدارین رویاساس ا

وجود ندارد  يکنواختی، یتعهد یگردد. اما در حسابدار ين ميمختلف تام يانتفاع یان واحدهايم

ن یالباً متفاوت است. از غين یمه ايتواند بر پنج روش انجام محاسبات ب يم یرا، روش تعهدیز

های روشر در یاستهالک پذ یهایيتمام شده دارا یار بهايص اختيتوان با تخص يت را ميوضع

 سه و مشابه آن محسوب کرد.یمختلف استهالک مقا
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SFAS # 87 به  يابيت اجرا دارد، موجب دستيکا قابلیکه در حال حاضر در کشور امر

ن یرا در ایشده است. ز يافته طرح بازنشستگینه تحقق یهز یريشتر در اندازه گيب يکنواختی

ه شده که در آن ينه توصیهز یرياندازه گ یبرا یمه ايک روش محاسبات بیاستاندارد، تنها 

طرح  یافته ادوارینه تحقق ین استاندارد هزی. در ا9ده استیز لحاظ گردين يش حقوق آتیافزا

 شده است:ف یر تعریبه عنوان مجموع اقالم ز يبازنشستگ

انباشته شده و با  یایمزا یمه ايروش محاسبات ب یرينه خدمت سال، با بکارگیهز .9

 نده.یشده آ ينيش بيپ یاحتساب حقوقها

تحقق  یایانباشته که به روش مزا یایمزا يش ارزش فعلینه بهره سال مرتبط با افزایهز .1

شده  یريل مفروض اندازه گی( و نرخ تنزيآت ی)با لحاظ کردن حقوقها یمه ايافته در محاسبات بی

 است.

افتها و یسال، پس از کسر در يطرح ط یهایيش ارزش متعارف دارایافزا یکاهش به ازا .5

 ينه اضافه مین کاهش به هزیطرح، ا یهایيپرداختها. )در صورت کاهش ارزش متعارف دارا

 شود(.

ص آن يقبل و تخص ینشده دوره ها یيخدمت شناسا ینه هایک هزيستماتيص سيتخص .3

 مانده از خدمت کارکنان.يباق یبه دوره ها

 93که مبلغ آن از  يدر صورت یمه ايان( محاسبات بیک سود )زيستماتيص سيتخص .3

شده آن )هر کدام که بزرگتر باشد(  ينيش بيا تعهدات پیطرح  یهایيدرصد ارزش متعارف دارا

 تجاوز کند.

 یهایيدارا ا خالصینشده  یيم خالص تعهدات شناسايص به روش خط مستقيتخص .1

( باال و قبول دوره 3استاندارد مزبور، همانند بند ) یخ قبول و اجراینشده خالص در تار یيشناسا

 سال باشد. 93که متوسط سنوات خدمت کارکنان کمتر از  يساله در صورت 93

                                                
1 - The Benefits/years - Of - Service 
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طرح  ينه دوره )به شرح محاسبه باال( باشد، بدهیسال کمتر از هز یچنانچه مبلغ سپرده گذار

طرح  یينه دوره باشد، دارایش از هزيسال ب یکه مبلغ سپرده گذار يو در صورت یيشناسا

 شود. يم یيشناسا

نه خدمت، قبول چند یهز يعنی)به شرح باال(  ينه طرح بازنشستگیدر محاسبه جزء اول هز

اً، مفروضات مربوط به يد برآورد شود. ثانیبا يزان حقوق آتيت است. اوالً، ميز اهمیفرض حا

جاد یزود هنگام و امثالهم که احتمال ا يف فوت، بازنشستگیرير کناره گينظ یمه ايب محاسبات

انجام محاسبات الزم است  ید در نظر گرفته شود. ثالثاً، برایدهد با يش میطرح را افزا یتعهد برا

 ل مناسب انتخاب گردد.ینرخ تنز

 یبرا يلیزم است نرخ تنزز الينه بهره نیهز يعنی ينه طرح بازنشستگیدر محاسبه جزء دوم هز

انتخاب شود. در محاسبه جزء سوم  يانباشته طرح بازنشستگ یایافته مرتبط با مزایبهره تحقق 

ن یطرح الزم است ارزش متعارف ا یهایيبازده مورد انتظار دارا يعنی ينه طرح بازنشستگیهز

 ینه هایص هزيتخص ينعی ينه طرح بازنشستگیها برآورد گردد. در ارتباط با جزء چهارم هزیيدارا

م استفاده کرد. محاسبه جزء يتوان از روش خط مستق يقبل، م ینشده دوره ها یيخدمت شناسا

است  يز به شرحين یمه ايان( محاسبات بیص سود )زيتخص يعنی ينه طرح بازنشستگیپنجم هز

 يبر اثر فزونخ قبول استاندارد مزبور( ی)در تار ينه طرح بازنشستگیکه قبالً ذکر شد. جزء ششم هز

شود.  يجاد میشده ا ينيش بيپ یایطرح نسبت به تعهدات مربوط به مزا یهایيارزش متعارف دارا

 د.یآ يخالص طرح به وجود م يدر حالت عکس، بده

ت يدارد. وضع يهم آهنگ يـ بده یيکرد داراین استاندارد با رویمندرج در ا یالزامات افشا

 یایها و تعهدات مزایيبا نشان دادن جداگانه ارزش متعارف دارا يطرح بازنشستگ یسپرده گذار

قبل،  ینشده دوره ها یينه خدمت شناسایهز ین، افشاید گزارش شود. عالوه بر ایبا يبازنشستگ

مستهلک نشده  یهایيو تعهدات و خالص دارا یمه اينشده محاسبات ب یيان( شناسایسود )ز

انجام تعهدات طرح  یبرا يآت یهایزان سپرده گذاريرد من موارد افشا، به برآویضرورت دارد. ا

 کند.يکمک م يبازنشستگ
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قواعد جداگانه  SFAS # 88ر آن، يا کاهش چشمگی يان دادن به طرح بازنشستگیدر موارد پا

( يبان طرح بازنشستگيان شرکت کارفرما )پشتیا زیسود  یريو اندازه گ یيشناسا یرا برا یا

های بدهيها و یيدارا یعبارت است از تفاوت مانده ها یان حسابداریز ایه کرده است. سود يتوص

بدست آمده از طرح  یيبه عالوه هر گونه دارا 11استاندارد شماره  یپس از اجرا يطرح بازنشستگ

ا کاهش طرح یان دادن یپا ید برایکه شرکت کارفرما با یيهایياقالم دارا یمنها يبازنشستگ

 اختصاص دهد. يبازنشستگ

 (SFAS # 87) يمال یحسابدار یئت استانداردهايه 17استاندارد شماره  يابیارز-97-3

، يمربوط به طرح بازنشستگ يالزامات استاندارد باال در مورد ثبت بده يابیقبل از ارز

 یحسابدار یأت استانداردهايه یچارچوب نظر 1ه شماره يانيشود که بر اساس ب يم یادآوری

جاد یکه بر اثر انعقاد قرار دادها ا 9ی( تعهدات قرار داد9ها عبارتند از: ) يجاد بدهی، منشاء ايمال

 یها ي. بده5يبر اصول اخالق ي( تعهدات مبن5و ) 1يا ضمنی( تعهدات سازنده 1شده است، )

 يناش یها يشود. بده يجاد میالزم االجرا ا یاز تعهدات نوع اول بر اثر انعقاد قرار دادها يناش

توان آن را  يم ياز تعهدات نوع دوم ممکن است آشکار نوشته نشده باشد اما به طور ضمن

ا پاداش که ی يام مرخصیه شماره شش عبارتند از حقوق ايانيارائه شده در ب یاستنتاج کرد. مثالها

چگونه ياز تعهدات نوع سوم ه يناش یها يافته است. در بدهیدر قرار داد منعکس نشده اما تحقق 

وجود دارد. مثال  يتعهدات ين اخالقیبر قرار داد انجام نشده است اما بر اساس مواز يار مبتنک

 یبر آن، برا يد متکیدر قبال خر یک فروشنده انحصاریه مزبور، به تعهدات يانيارائه شده در ب

از تعهدات نوع سوم در  يناشهای بدهيا خدمات اشاره دارد. اما، بهر جهت یل کاال یتحو

دگاه یاز د يبده یيه شماره شش الزم است قبل از شناسايانيابد. براساس بی ينامه انعکاس نمتراز

 ر انجام شود:ی، سه نوع آزمون به شرح زیحسابدار

                                                
1 - Contractual Obligations 
9 - Constructive Obligations 

3 - Equitable Obligations 
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 است. ينده به عهده واحد انتفاعیا ارائه خدمات در آی یياز لحاظ انتقال دارا یفه ايوظ .9

 ر قابل اجتناب است ويفه غين وظیا .1

 وسته است.يتعهد قبالً به وقوع پداد موجد یرو .5

 جاد تعهد واقع شده است.یداد موجب ایشود که رو يانجام م یدر دوره ا يبده یيشناسا

ر در باره يقات اخياز تحق يتوان به برخ يرا )به شرح باال( م یدگاه حسابداریاز د يف بدهیتعر

آشکار و  يم بدهين مفاهيب یزیات، تماين ادبیمرتبط کرد. در ا يبازنشستگهای طرحت تعهدات يماه

أت يه شماره شش هيانيدر ب يف بدهیم و ارتباط آن با تعريک از مفاهیل شده اند. هر یقا يضمن يبده

 شود:يح میالً تشریذ يمال یحسابدار یاستانداردها

 یقراردادهای بدهي
تحقق  یایمزا يداوطلبانه متوقف شود، کارفرما در قبال تمام يک طرح بازنشستگیچنانچه 

باشد. در اغلب  1ا تعلق نگرفتهیتواند تعلق گرفته  يافته میتحقق  یایدارد. مزا يحقوق يبده 9افتهی

 یبرا یق روش سپرده گذاریطرح هنگام توقف، از طر يبی، ارزش تقريبازنشستگهای طرح

(. مبلغ ذکر شده، حداقل يافته قابل برآورد است )بدون لحاظ کردن حقوق آتیتحقق  یایمزا

است.  يحقوق يشود و مترادف بدهيم یيشناسا 17است که بر اساس استاندارد شماره  يدهب

 یبه ازا یمحتمل نباشد، باز هم کارفرما در قبال سپرده گذار ياگر توقف طرح بازنشستگ يحت

ک از سالها )براساس یا در هر یدارد. بهر حال، به موازات انباشت مزا يافته بدهیتحقق  یایمزا

انتقال  یبرا ير قابل اجتنابيفه غيدهد و وظ يتعهد آور رخ م یدادی(، رويطرح بازنشستگط یشرا

 شود.يجاد مینده ایدر آ یيدارا

 يبازنشستگهای طرح يضمن یو قراردادها یاقتصادهای بدهي

                                                
1 - Accrued Benefits 

9 - Vested Or Unvested 
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م است که قرار داد طرح یوجود دارد ا يبازنشستگهای طرحکه در مورد  یگریدگاه دید

 یایشود که بر اساس آن، قصد پرداخت مزا يتلق يبلند مدت يبه عنوان قرار داد ضمن يبازنشستگ

ل شده به واسطه تورم( وجود دارد. اندازه ید ثابت )تعدیبر اساس پول با قدرت خر يبازنشستگ

ق یتوان از طر يم يست. اما به طور کليآسان ن یاقتصاد يضمنهای بدهيل ين قبیا یريگ

باً برآورد یها را تقرين بدهیافته، ایتحقق  يا بازنشستگیدر قبال مزا یه گذارمختلف سپردهای روش

، وجود يافته طرح بازنشستگینه تحقق یمحاسبه هز ی، برا17ن، در استاندارد شماره یکرد. بنابرا

 شود.يفرض م يک قرار داد ضمنی

 (SAFA # 132) يمال یحسابدار یئت استانداردهایه 132استاندارد شماره 

ن موضوع یمرتبط با ا يقبل ین به استانداردهايمع یموارد یاستاندارد مذبور، از لحاظ افشا

گردش وجوه نقد  ينيش بيل پين موارد افشا، تسهین استاندارد از الزام ايد. قصد واضعیملحق گرد

ر ین موارد افشا به شرح زیبوده است. ا یت سودآوريفيل کين تحليو همچن يو سود خالص آت

 است:

و  يبازنشستگ یایشده مربوط به مزا ينيش بياول و آخر دوره تعهدات پ یمانده ها -9

 ؛يطرح بازنشستگ یها یين ارزش متعارف دارايهمچن

 طرح؛ ینه هایهز یاجرا -1

 یيان شناسایمستهلک نشده مربوط به سنوات خدمت قبل و سود و ز ینه هایمانده هز -5

 نشده؛ و

خدمات  يآت یطرح و روند نرخ ها یها یيال، بازده مورد انتظار داریتنز ینرخ ها -3

 .يبهداشت

خدمات  یا کاهش در روند نرخ هایش یک درصد افزایآثار  ین استاندارد، افشایدر ا

 ده است.یکماکان حفظ گرد يبهداشت

 یحسابدار ين المللیب یئت استانداردهایه 21استاندارد شماره 
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ت اجرا داشته است يقابل یالديم 9111که از سال  11شماره  یحسابدار ين المللياستاندارد ب

ه کرده است. يتوص يمال یحسابدار یئت استانداردهايه 17را مشابه استاندارد شماره  یز مواردين

 شود. يمحسوب م 91شماره  یحسابدار ين الملليب ین استاندارد مکمل استانداردهایا

 یج اقتصادینتا
بدون  يبازنشستگ یایکردن مزا يتلق ي، موضوع بدهیرحسابدا یاز پژوهش ها یتعداد

ا، قاعدتا یل مزاين قبیمحسوب کردن ا يقرار داده اند. درصورت بده يرا مورد بررس يپشتوانه مال

، ارزش سهام شرکت يبدون پشتوانه مال يبازنشستگ یایرود که در قبال وجود مزا يانتظار م

ن ياز هم يافته است. برخیز کاهش يسهامداران آن نرا حقوق مازاد یابد زی يمربوط کاهش م

 یممکن است رده بند ین مواردين، در چنیده است. عالوه بر ايجه رسين نتيز به هميپژوهش ها ن

رد. يها قرار گ يل بدهين قبیا یير شناسايز تحت تاثياوراق قرضه )مشارکت( شرکت مربوط ن

ه بوده ین نظرید ایز موين مورد انجام شده نیاکه در  یقات حسابداريشواهد به دست آمده از تحق

 ن تر و نرخ سود آن باالتر است.یياوراق قرضه پا ین گونه موارد، رده بندی، در ايعنیاست. 

مربوط به  یها يبده یيقات، از لحاظ شناساين تحقیبا توجه به شواهد به دست آمده در ا

ج یاست به نظر برسد که نتوان نتا ( ممکنSAFA.87در ترازنامه )براساس  يبازنشستگ یایمزا

ها  ين بدهیگر نشان داده که بطور متوسط اید یها يرا انتظار داشت. اما بررس يخاص یاقتصاد

ن ی. از ا9ل داده استيمورد مطالعه را تشک یشرکت ها یها یيدرصد ارزش دارا 1در حدود 

بر توان  يبازنشستگ یایمربوط به مزا یها يبده یيتوان استنتاج کرد که شناساينسبت م

 ست.ير نيتاث ياستقراض شرکت مربوط ب

گذارد. قبل  يز اثر ميان نیت انعطاف، بر صورت سود و زي، از لحاظ کاهش قابل SAFA#87 یاجرا

 یطرح ها یدوره ا ینه هایهز یيق شناسایاستاندارد باال، شرکت ها قادر بودند از طر یاز اجرا

                                                
1 - Francis, Jere R. (1987), “Lobbying Against Proposed Accounting Standards: The Case of 

Employers’ Pension Accounting”, Journal of Accounting and Public Policy (Spring 1987). 
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از شرکت ها با استاندارد  يل مخالفت برخیاز دال يکیسازند.  را هموار يسود دوره مال يبازنشستگ

 بوده است. يت انعطاف در محاسبه سود دوره ماليز کاهش قابليمزبور ن

 يدوران بازنشستگ یایر مزایسا
 9113در سال  يمال یحسابدار یأت استانداردهايه 931استاندارد شماره  یقبل از اجرا

ر یمه عمر و ساي، بيشامل خدمات بهداشت يدوران بازنشستگ یایر مزایسا ی، حسابداریالديم

باشد،  يه و امثالهم می، کمک شهریارانه ای، مسکن ير ارائه خدمات حقوقينظ يرفاه یایمزا

نه ین کننده استاندارد مزبور، هزیأت تدوياگرچه دو مورد اول از اهم موارد است. بر اساس نظر ه

است که در  يات یبه دوره ها يانتقال یاینه حقوق و مزایهز ي، نوعيدوران بازنشستگ یایر مزایسا

ه، ین نظریرو از اينده به آنان تعلق خواهد گرفت. به پیآ یایکارکنان، مزا یخدمات جار یازا

و تعهدات  ينه دوران بازنشستگیهز یريو اندازه گ یي، شناسا931ئت مزبور در استاندارد شماره يه

 ينيش بياز به پير نين استاندارد نظیا ير، ابتدا موارد اصلیر بخش زکرد. د يمربوط به آن را الزام

شود. متعاقب  يف ميمربوط به آن توص یها يژگیح و ویتشر يآت يخدمات بهداشت ینه هایهز

 ن استاندارد مورد بحث قرار خواهد گرفت.یوارد بر ا ینظر یآن، انتقادها

نده و یآ یدر دوره ها يخدمات بهداشت نهیبرآورد هز 931کانون توجه در استاندارد شماره 

ن رشد يو همچن يدوره مال ینه هاین هزييتع ی( است که برايل آن به زمان حال )ارزش فعلیتنز

ت و انواع يجمع یها يژگین برآورد الزم است ویرد. در ايمربوط مورد استفاده قرار گ يبده

ذکر شده  يخدمت بهداشت ن راستا، شش نوعیقابل ارائه مشخص شود. در ا يخدمات بهداشت

( حق الزحمه 5، )یيماران سرپاي( مخارج ب1مارستان، )يشدن در ب ی(مخارج بستر9است: )

، يپزشک یر خدمات حرفه ای( سا3، )ي( دارو و ملزومات پزشک3شگاه، )یپزشکان و مخارج آزما

خدمات  نهیر عوامل مربوط، هزین اطالعات و سایگر. براساس ایاقالم مربوط د ي( تمام1و )

محاسبه شده،  يشود. ارزش فعليآن محاسبه م ينده برآورد و ارزش فعلیآ یدوره ها يبهداشت

 باشد.يمربوط م يش بدهیو مبلغ افزا ينه دور مالیمعرف هز

 (SAFA#106) یها يژگیو
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باشد.  يم يدوران بازنشستگ یایشدن مزا يتلق يز استاندارد باال، بدهيبحث انگ يژگین وياول

ن یئت تدويد اما بر اساس نظر هیآ يبه شمار نم يحقوق یها ياز جمله بده يبده نیاگرچه ا

 ياز تعهدات اخالق يناش یها يبده يعنیها  يکننده استاندارد مزبور، جزء گروه سوم بده

بودن  يد بدهياز تائ يز حاکينفع نیذ یانجام شده از شرکت ها یها يشود. نظرخواه يمحسوب م

ت اعتماد( آن مطرح کرده يبودن ) قابل يدگينه قابل رسيرا در زم يسواالتا است. اگرچه ین مزایا

 اند.

است. در  یمه ايبودن آن بر مفروضات محاسبات ب يدوم استاندارد مورد بحث، مبتن يژگیو

مد نظر قرار  یشرفت تکنولوژيو پ يخدمات بهداشت ینه هاین محاسبات الزم است روند هزیا

توان انتظار داشت که با  يش است اما میمعموال در حال افزا يپزشکنه خدمات یرد. اگرچه هزيگ

 ابد.ینه ها کاهش یاز هز ي، برخیشرفت فن آوريپ

دارد،  ي، به سطح حقوق و دستمزد کارکنان بستگيبازنشستگ یاینکه مبلغ مزایبا توجه به ا

رد. ضمن يار گز مورد توجه قرينده نیآ یسطح حقوق و دستمزد در دوره ها ينيش بيالزم است پ

 ینه هایتواند موجب کاهش هز يم يطرح بازنشستگ یها یيل شده از داراينکه بازده تحصیا

 باشد. يدوران بازنشستگ یایمزا

نرخ بازده  ید بر مبناینده بایخدمات آ يل بکار گرفته شده در محاسبه ارزش فعلینرخ تنز

 یو متناسب با گردش وجوه نقد آن که مشابه با زمان بند يطرح بازنشستگ يمال یها یيدارا

 ن گردد.ييا باشد، تعیمزا یپرداخت ها

 (SAFA # 112) يمال یحسابدار یئت استانداردهایه 112استاندارد شماره 
که هنوز رسما بازنشسته نشده اند کاربرد  يرفعاليا غی يمین استاندارد درمورد کارکنان قدیا

که  يکارکنان است در حال 9بعد از خدمت یایاستاندارد مربوط به مزا نین، ایدارد. بنابرا

بعد از خدمت  یایباشد. مزا يم يدوران بازنشستگ یایمربوط به مزا 931استاندارد شماره 

باشند(  يستند )منظر خدمت ميشود که در حال حاضر مشغول کار ن يم يکارکنان شامل اشخاص

                                                
1 - Postemployment benefits 
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 ینه های، هز991داده نشده است. براساس استاندارد شماره ز قطعا خاتمه ياما به خدمت آنان ن

 برآورد شود. یمه ايمحاسبات ب ید بر مبنایز بايبعد از خدمت ن یایمربوط به مزا

 يدوران بازنشستگ یایمزا یحسابدار ینظر یجنبه ها
نه و ی، برآورد هزيدوران بازنشستگ یایز مربوط به مزاين موضوع بحث انگیت تريبا اهم

وجود دارد.  يد و شبهه اندکیز ترديا نین مزایکردن ا يتلق ينان آن است. در مورد بدهيت اطميقابل

های بدهينه و ید بر منظور کردن هزي، تأکیحسابدار ین کنندگان استانداردهایاما موضوع تدو

 است. يمال یدر متن صورتها يدوران بازنشستگ یایمربوط به مزا

ز دوره گذار وجود دارد. ين يدوران بازنشستگ یایورد مزا، در ميبازنشستگهای طرحهمانند 

دوران  یاین تعهدات انباشته مزايدوره گذار عبارت است از تفاوت بهای بدهيها و یيدارا

( و ارزش متعارف یمه ايل شده به روش محاسبات بيتحص یایمزا ي)ارزش فعل يبازنشستگ

ر در ييتوان بالدرنگ به عنوان تغ يرا م ن تفاوتیمربوط )در صورت موجود بودن(. ا یهایيدارا

مانده کارکنان يدوره متوسط سنوات خدمت باق يا طیو  یيشناسا یحسابدارهای روشاصول و 

 شرکت کننده در طرح، مستهلک کرد.

 يدوران بازنشستگ یایمزا یيشناسا یج اقتصادینتا
اً یقو يمال یصورتها در يدوران بازنشستگ یایمزا یيبا شناسا يمال یه کنندگان صورتهايته

ا در ین مزایاز ا يناشهای بدهين اطالعات، انعکاس یه اينه تهیرا عالوه بر هزیباشند. ز يمخالف م

شود که بر توان استقراض واحد يبه حقوق صاحبان سهام م يش نسبت بدهیترازنامه، موجب افزا

ران یمد یایبر حقوق و مزا 931استاندارد شماره  ین که اجرایگذارد. ضمن ا يم ياثر منف يانتفاع

 ر دارد.يز تأثين

 استانداردها خالصه
 یایبا مزا يبازنشستگهای طرحکه  یيدگاه کارفرمایاز د يبازنشستگهای طرح یحسابدار

ن استاندارد یتدو یأتهايز در هيل بحث انگیاز مسا يکیکنند، همواره  يف شده را اجرا میتعر

د داشته است ينه تأکیکرد درآمد فروش ـ هزین مورد بر رویدر ا يسنتهای روشبوده و هست. 
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کرد موجب طرح ین رویباشد. ايم يساالنه طرح بازنشستگ ینه هایکه هدف آن انباشته کردن هز

آن شده است. براساس  یرياندازه گ يگذشت سالها و چگونگ يا طیمسئله نحوه انباشته شدن مزا

APB NO. 8 نه ساالنه طرح یهز یرياندازه گ یرا برا یمه ايمحاسبات ب که پنج روش

ن انعطاف، یجاد شده است. ایروشها ا یريدر بکارگ یادیمجاز شمرده، انعطاف ز يبازنشستگ

 هاست.یموجود يابيا ارزشیمتعدد محاسبه استهالک های روشمشابه مجاز بودن 

اعمال  يبازنشستگهای طرحنه یهز یريدر اندازه گ یشتريب يکنواختی، SFAS # 87در 

مجاز شمرده شده است. در  یمه ايا محاسبات بیک روش برین استاندارد، تنها یرا در ایده زیگرد

نه شده و یکرد درآمد فروش ـ هزین رویگزیجا يـ بده یيکرد داراین روين استاندارد همچنیا

 یل قویبه دال يانباشته متک یایمربوط به مزا يحداقل بده یين شناساينه و همچنیهز یرياندازه گ

 ید و ضروريز مفين يگردش وجوه نقد مربوط به طرح بازنشستگ یباشد اما افشا يم يو قابل قبول

 شده است. يالزام SFAS # 87ن موارد افشا در یاست. ا

م داده شده است. يز تعمين يدوران بازنشستگ یایبه مزا یتعهد ی، حسابدارSFAS # 106در 

جهات،  یاريشوند. از بسيمحسوب م يز آشکارا بدهيا نین مزای، ايبازنشستگهای طرحهمانند 

 یرياست. اندازه گ يبازنشستگهای طرح یمشابه حسابدار يدوران بازنشستگ یایمزا یحسابدار

بحث  یر موارد از موضوعهایر سايز نظينان آن نيت اطميو قابل يدوران بازنشستگ یاینه مزایهز

 شود. يز محسوب ميانگ

بر  يمبتن يمال يبانیپشتهای روشو يبازنشستگهای طرحنه ین هزییحوه تعن

 یمه ایب محاسبات
با توجه به  يبازنشستگهای طرحنه خدمت ین بخش، نحوه محاسبه هزیدر مثال مطروحه در ا

 شود: يح میر تشریموارد ز

 (.يمال یحسابدار یأت استانداردهايه 17)براساس شماره  ي. حقوق و دستمزد آت9

 یکه کماکان برا 17ما قبل استاندارد شماره  ی)براساس استانداردها ي. حقوق و دستمزد فعل1

 ضرورت دارد(. يمحاسبه حداقل بده
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ارائه  يبازنشستگهای طرحاز  يمال يبانيپشت ين چگونگييتع یز براين، دو روش نیعالوه بر ا

 یگذارهیشده حاصل از سرما نين شده و درآمد سود تضميسود تضم ینه هایگردد. ضمناً هز يم

 رد.يگيز مورد بحث قرار مين يطرح بازنشستگ یهایيدارا

ن شرکت تعداد ده نفر را که یس شده است. ايتأس 9571ن سال یشرکت )الف( در اول فرورد

ن یشصت و دو ساله بودند استخدام کرده است. در اول فرورد 9571آنان در خالل سال  يهمگ

جاد کرد. ضمناً شرکت یف شده را ایتعر یایمتضمن مزا يح بازنشستگن شرکت طری، ا9513سال 

 يدر استخدام شرکت باق يتا زمان بازنشستگ ينفر کارکنان استخدام 93 يانتظار نداشت که تمام

ماندن هر نفر از  يشرکت برآورد کرده که احتمال باق یمه ايبمانند. کارشناسان محاسبات ب

مدت سه سال )زمان  یو برا %13مدت دوسال  یبرا ،%933ک سال یمدت  یکارکنان برا

رود که شرکت پس از گذشتن سه سال  ياست. شمنًا انتظار م %33سال(  13در سن  يبازنشستگ

ک از ین، کارشناس مزبور برآورد کرده است که هر یات خود را متوقف کند. عالوه بر ايعمل

 د.عمر خواهند کر يکارکنان به مدت دو سال پس از بازنشستگ

 یزیک از سالها برنامه ریدر هر  يبه صندوق بازنشستگ ينيز مبلغ معیوار یشرکت )الف( برا

در  %91در حدود  یبازده ا يز شده به صندوق بازنشستگیرود که وجوه وار يکرده است. انتظار م

 %93ل ی، از نرخ تنزيگر، در محاسبه تعهدات طرح بازنشستگید یل کند. از سويسال تحص

سه با بازده یل کمتر در محاسبه تعهدات معرف مخاطره کمتر آن در مقایده است. نرخ تنزاستفاده ش

خالصه  9دستمزد در جدول های نرخن اطالعات همراه با یطرح است. ا یهایيمورد انتظار دارا

 شده است.
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 (9جدول )

 دوره بازنشستگی دوره اشتغال
 92/19/12 92/19/91 92/19/91 92/19/99 92/19/93 92/19/99 

       (tزمان )
 61 66 69 69 63 69 . سن فعلی1
    9 1 1 . سنوات خدمت9
. سالهای باقیمانده تا 3

 (nبازنشستگی )
3 9 1 1   

. حقوق ساالنه هر 9
 کارمند

 
میلیون 31

 ریال
میلیون 91

 ریال
میلیون 91

 ریال
  

. درصد مزایای 9
بازنشستگی نسبت به 

 آخرین حقوق
 11% 11% 11%   

. احتمال امروز برای 6
 tزنده ماندن تا زمان 

 1/1 91/1 91/1   

. تعداد کارکنان مورد 1
 tانتظار در زمان 

11 11 9 9 9 9 

. نرخ تنزیل تعهدات 9
(k) 

11%      

. بازده مورد انتظار 2
 (Rداراییهای )

19%      

انتظار در چند سال ، حقوق را بر اساس متوسط حقوق مورد يبازنشستگهای طرحدر اغلب 

ک یهر  یبرا يساالنه طرح بازنشستگ یایکنند. اما در مثال باال، مزا يبرآورد م يقبل از بازنشستگ

 ر محاسبه شده است:یاز کاکنان براساس فرمول ز

 (:A)معادله 

 ک از کارکنانیساالنه هر  یای( = مزا%93ن حقوق مورد انتظار( )ی)سنوات خدمت( )آخر
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 ک سال:یشدن  یپرن پس از سیبنابرا

 ک از کارکنانیساالنه هر  یای(= مزا%93ال( )یون ريليم 33= ) 3ال یون ريليم

کارکنان در نظر گرفته نشده است.  يسنوات خدمت قبل یبرا یيایدر طرح مورد بحث، مزا

 یاین، جمع مزایبازنشسته شوند. بنابرا يسالگ 11ن بود که کارکنان در سن یضمناً انتظار شرکت ا

 شود: ير محاسبه میطرح به شرح ز يساالنه پرداخت

 یایدر خدمت شرکت باشند( )مزا يرود در سن بازنشستگ يکه انتظار م ي)تعداد کارکنان

 ساالنه یایک از کارکنان( = جمع مزایساالنه هر 

 ال( =یون ريليم 3( )3= ) 13ال یون ريليم                                          

 ينه ساالنه طرح بازنشستگیتوان هز يمرحله بعد، با استفاده از اطالعات خالصه شده باال مدر 

 را محاسبه کرد.

 ف شدهیتعر یایمزا متضمن يبازنشستگهای طرح یحسابدار
ه شماره يانيدارد. در ب APB # 8 يعنی يبا استاندارد قبل ی،تفاوت عمده ا17استاندارد شماره 

که  يشد در حال يمحاسبه م ينه خدمت با استفاده از حقوق فعلیهز، یأت اصول حسابداريه 1

نه یمحاسبه هز ین حقوق برای، آخريمال یحسابدار یءت استانداردهايه 17در استاندارد شماره 

 ین دو روش برای(، ابـ 1( و )الفـ 1رد. در جداول )يگ يمورد استفاده قرار م یخدمت جار

ش يپ یاین روشها عبارتند از روش مزاینشان داده شده است. ا ينه طرح بازنشستگیمحاسبه هز

 انباشته. یایشده و روش مزا ينيب
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 الف( 1جدول) 

 محاسبه هزینه طرح بازنشستگی با استفاده از
 روش پیش بینی شده

جمع مزایای ساالنه 
 92/19/99تحصیل شده تا 

   دوره اشتغال
 92/19/12 92/19/91 92/19/91 92/19/99 92/19/93 92/19/99 

       (tزمان )
. مزایای ساالنه 1

انباشته هر یک از 
 کارکنان

 
میلیون  9

 ریال
میلیون  11

 ریال
میلیون  19

 ریال
  

. تعداد کارکنان مورد 9
انتظار موجود در زمان 

 بازنشستگی
 9 9 9   

. جمع مزایای ساالنه 3
بازنشستگی مورد 

 (tانتظار در زمان )
 

میلیون  99
 ریال

میلیون  91
 ریال

میلیون  19
 ریال

میلیون  19
 ریال

میلیون  19
 ریال

. پیش بینی تعهد 9
 مزایای بازنشستگی

 
999/39 

 میلیون ریال
999/19 

 میلیون ریال
169/131 

 میلیون ریال
  

. هزینه سود تضمین 9
 (%11شده )

 - 
996/3 

 میلیون ریال
992/1 

 میلیون ریال
  

  . هزینه خدمت6
999/39 

 میلیون ریال
999/32 

 میلیون ریال
399/93 

 میلیون ریال
  

. هزینه طرح 1
 بازنشستگی

 
999/39 

 میلیون ریال
131/93 

 میلیون ریال
911/91 

 میلیون ریال
  

   * تفاوت جزیی حاصل جمع، به دلیل گرد کردن ارقام است.

 (الف 1 )جدول
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 ب( 1جدول )

 ازمحاسبه هزینه طرح بازنشستگی با استفاده 
 روش پیش بینی شده

جمع مزایای ساالنه 
تحصیل شده تا 

92/19/99 
   دوره اشتغال

 92/19/12 92/19/91 92/19/91 92/19/99 92/19/93 92/19/99 
       (tزمان )

. مزایای ساالنه انباشته هر 1
یک از کارکنان طبق معادله 

A 

 
میلیون  3

 ریال
میلیون  9

 ریال
میلیون  19

 ریال
  

تعداد کارکنان مورد انتظار . 9
 موجود در زمان بازنشستگی

 9 9 9   

. جمع مزایای ساالنه 3
بازنشستگی مورد انتظار در 

 (tزمان )
 

میلیون  19
 ریال

میلیون  91
 ریال

میلیون  19
 ریال

میلیون  19
 ریال

میلیون  19
 ریال

  . تعهد مزایای بازنشستگی9
919/91 

میلیون 
 ریال

111/63 
میلیون 

 ریال

169/131 
میلیون 

 ریال
  

. هزینه سود تضمین شده 9
(11%) 

 - 
191/9 

میلیون 
 ریال

311/6 
میلیون 

 ریال
  

  . هزینه خدمت6
919/91 

میلیون 
 ریال

999/32 
میلیون 

 ریال

199/61 
میلیون 

 ریال
  

  . هزینه طرح بازنشستگی1
919/91 

میلیون 
 ریال

926/91 
میلیون 

 ریال

199/61 
میلیون 

 ریال
  

   تفاوت جزیی حاصل جمع، به دلیل گرد کردن ارقام است.* 
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ش يپ یایروش مزا یري، بکارگيمال یحسابدار یأت استانداردهايه 17در استاندارد شماره 

در هر  ينه طرح بازنشستگیاست که جمع هز یادآوریده است. اما، الزم به یه گرديشده توص ينيب

ون يليم 913/953حاصل جمع در هر دو روش بالغ بر ن یباشد. در مثال باال، ا يکسان میدو روش 

 ال است.یر

عبارت  یدر دوره جار يبازنشستگ یایتعهد مزا ينيش بيـ الف(، پ1در سطر چهارم جداول )

 ی)سطر سوم( بر مبنا tمورد انتظار در زمان  يساالنه بازنشستگ یایجمع مزا ياست از ارزش فعل

و  11/91/15 یخهایال که در تاریون ريليم 13و فقره د يدرصد. مثالً ارزش فعل 93ل ینرخ تنز

 111/71 یال مساویون ريليم 33ال، و دو فقره یون ريليم 131/53 یپرداخت شود، مساو 11/91/13

ه ارقام جدول يال خواهد شد. بقیون ريليم 913/953 یال مساویون ريليم 73ال و دو فقره یون ريليم

 باشد. يا میگو يز به اندازه کافيمورد بحث ن

 ف شدهیتعر یایمتضمن مزا يبازنشستگهای طرح يمال يبانیپشت
ز و ین تعهدات متمایا ی، از حسابداريبازنشستگهای طرحاز  يتعهدات ناش يمال يبانيپشت

 یاینه مزایهز ينيش بيروش پ یبه نامها يمال يبانين بخش، دو روش پشتیباشد. در ا يمجزا م

 رد.يمورد بحث قرار گ 1سن ورودنه نرمال یو روش هز 9افتهیتحقق 

 افتهیتحقق  یاینه مزایهز ينیش بیروش پ
شود که در هر سال  يم يطراح یبه نحو يز شده به صندوق بازنشستگین روش، وجوه واریدر ا

مناسب  یيشرکتها یبرا يمال يبانيقه پشتین طریابد. ایش یمعادل نرخ بازده مورد انتظار وجوه صندوق افزا

نسبت به  یرينده به طور چشمگیاست که در حال رشد باشند و گردش وجوه نقد مورد انتظار آنان در آ

ارائه شده است. در ابتدا،  يمال يبانين نحوه پشتیات ایيالف( جز 91ـ  5زمان حال بهتر باشد. در جدول )

 3رود که  يورد بحث، انتظار مشود. در مثال م ين حقوق برآورد میبر آخر يساالنه مبتن یایان مزایجر

                                                
1 - Projected Accrued Benefit Cost method (PABC) 

9 - Entry Age Normal Cost method (EANC) 
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افت یال دریون ريليم 73ک از دو سال معادل یبرسند و در هر  ينفر کارکنان شرکت به مرحله بازنشستگ

ال است که یون ريليم 733/911 یمساو يان پرداخت در شروع بازنشستگین جریا يدارند. ارزش فعل

 ل شده است.یطرح تنز یهایينرخ بازده مورد انتظار دارا يعنی %91براساس نرخ 

 

 شود: ير محاسبه میافته در هر سال بر اساس فرمول زیتحقق  یایمبلغ مزا

 (:B)معادله 

 

=  
126/754

3
=

42

251
 میلیون ریال
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 افتهیتحقق  یاینه مزایهز ينيش بيروش پ -(5جدول )

 یدوره بازنشستگ دوره اشتغال
 92/19/12 92/19/91 92/19/91 92/19/99 92/19/93 92/19/99 

 ال(یون ریلی)م ال(یون ریلی)م    (tزمان )
ساالنه  یپرداخت ها-1

 مورد 
 یانتظار طرح بازنشستگ

   111/19 111/19 

ان یجر یارزش فعل-9
 پرداخت

 یا در شروع بازنشستگیمزا

  199/196 
 الیون ریلیم

  

افته یتحقق  یایمزا-3
 ساالنه 

 یتا زمان بازنشستگ

991/99 
 الیون ریلیم

991/99 
 الیون ریلیم

991/99 
 الیون ریلیم

  

ل با نرخ یفاکتور تنز-9
و تعداد سال ها تا  19%

 یزمان بازنشستگ

1219/1 9292/1 1111/1   

ز شده به یوجوه وار-9
در  یصندوق بازنشستگ

 هرسال

699/33 
 الیون ریلیم

199/31 
 الیون ریلیم

991/99 
 الیون ریلیم

- - 

مانده وجوه صندوق -6
 سال یدر ابتدا یبازنشستگ

- 699/33 
 الیون ریلیم

992/19 
 الیون ریلیم

199/196 269/66 

سود مانده وجوه دوره -1
 %19قبل با نرخ 

ون یلیم 199/9 -
 الیر

ون یلیم 199/2
 الیر

911/19 136/9 

 (111/19) (111/19) - - - ایپرداخت مزا-9
مانده وجوه صندوق -2

 در آخر سال یبازنشستگ
699/33 

 الیون ریلیم
992/19 

 الیون ریلیم
199/196 

 الیون ریلیم
269/66 -1- 

 باشد. يا میگو يز به اندازه کافي( ن5ه ارقام منعکس در جدول )يبق
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 نه نرمال سن ورودیروش هز

ون يليم 733/911)مبلغ  يا در شروع بازنشستگیان پرداخت مزایجر يز با ارقام فعلين روش نیا

سال و با نرخ  5شود که در مدت  يمحاسبه م یگردد. سپس سالواره ا يمن مثال( آغاز یال در ایر

( منعکس 3ن ارقام و محاسبات مربوط در جدول )یز ایبه رقم محاسبه شده باال بالغ شود. ر 91%

 شده است.
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 نه نرمال سن ورودیروش هز -(3جدول )

 یدوره بازنشستگ دوره اشتغال
 92/19/12 92/19/91 92/19/91 92/19/99 92/19/93 92/19/99 

 ال(یون ریلی)م ال(یون ریلی)م ال(یون ریلی)م ال(یون ریلی)م ال(یون ریلی)م (tزمان )
ساالنه  یپرداخت ها-1

 مورد 
 یانتظار طرح بازنشستگ

   111/19 111/19 

ان یجر یارزش فعل-9
 پرداخت

ا در شروع یمزا
 یبازنشستگ

  199/196   

ز شده به یوجوه وار -3
در  یبازنشستگصندوق 

است با  یهرسال مساو
سالواره با نرخ  یارزش آت

و به مدت سه سال  19%
  یعنی

3199/3 ÷ 199/196  

963/31 963/31 963/31 - - 

مانده وجوه صندوق -9
 یدر ابتدا یبازنشستگ

 سال

- 963/31 639/12 199/196 269/66 

سود مانده وجوه دوره -9
 %19قبل با نرخ 

- 919/9 996/2 911/19 136/9 

 (111/19) (111/19) - - - ایپرداخت مزا-6
مانده وجوه صندوق -1

 در آخر سال یبازنشستگ
963/31 639/12 199/196 269/66 - 

      



 پنجمفصل 

ایجاد تعادل و  ؛ بيمه اهي ریسکشاخص 

اهي نیب منابع و مصارف صندوق

 محاسبات اکچورئيوبازنشستگي 
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 شاخص های ریسک
 سکیر یرياز اعداد هستند که به منظور اندازه گ يجداول ایعدد و  کی سکیر یشاخص ها

 کیهستند که فقط در  یو بدون بعد ينسب ریمقاد سکیر یاز شاخص ها يبرازش شده اند. بعض

 سهیشوند که در مقا يم دهينام يجهت نسب نیباشند و از ا يم يمعن یدارا سکیر يابیارز ی هیرو

و  یفرد یها سکیبعد بوده و از ر یمطلق و دارا گرید يشده اند و برخ یبند هرتب گریکدیبا 

 یها سکیاز اطالعات موجود در ر یمحاسبه شده و در واقع شکل ساده شده و خالصه ا يجمع

به طور مختصر از نظر شما خواهد  سکیر یهستند. در ادامه انواع شاخص ها يجمعو  یفرد

 . گذشت

 حوادث مرگبار نرخ
واحد در  کینفر از پرسنل  9333 يبیاز حوادث مختلف به ازاء تعداد تقر يتلفات ناش تعداد

 يعدد ارائه م کیشاخص به صورت  نیباشد. ا يساعت م 931به مدت  یکار يبازه زمان کی

متوسط  یريتفاوت که در اندازه گ نیبوده با ا یفرد سکیمتناسب با متوسط ر ميشود به طور مستق

 .شود يسال در نظر گرفته م کی يزمان ی بازه ،یفرد سکیر

 یخطر فرد شاخص
است. تفاوت  يساعته در مواجه با مخاطرات احتمال 931 يزمان یباز کی یتلفات به ازا تعداد

است که در مورد نرخ حواث مرگبار در  نیدر ا یفرد سکینرخ حوادث مرگبار و شاخص ر

در محاسبه  يساعته پرسنل ممکن است در معرض خطر نباشند ول 931 ياز بازه زمان يبخش

ساعت پرنسل در معرض  931 ياست که در تمام بازه زمان نیافرض بر  یشاخص خطر فرد

بزرگتر از نرخ حوادث  یشاخص خطر فرد یاز نظر عدد ليدل نيد به هممخاطرات محتمل باشن

 .مرگبار است
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 متوسط تلفات نرخ
باشد. نرخ متوسط  ياز حوادث مختلف م يمشخص و ناش يبازه زمان کیتلفات در  تعداد

 .است يجمع سکیعدد ارائه شده و در واقع متوسط ر کیتلفات به صورت 

 :آن عبارتند از يسه دسته اصلو متنوع بوده  اريبس سکیر ينسب یها شاخص

 ياجتماع یمعادل بها شاخص
 یامدهايجامعه از پ يعموم يتیباشد که نارضا ياز نرخ متوسط تلفات م یاصالح شده ا فرم

 .رديگيدر نظر م زيحوادث ناگوار را ن

 ریمرگ و م شاخص
و با در نظر  يمواد سم یمخزن محتو کیخطرناک بودن  زانيم نييشاخص به منظور تع نیا از

شاخص خطر است تا شاخص  کی شتريشاخص ب نیشود، لذا ا يگرفتن سوابق گذشته استفاده م

 .در آن لحاظ نشده است یریچون فاکتور تکرار پذ سکیر

 یاقتصاد شاخص
شود. ازآنجا که شاخص  ياستفاده م یخسارت اقتصاد زانيم نييشاخص به منظور تع نیا از

 يشوند لذا نحوه ارائه آنها اغلب به صورت جدول م يم انيعدد ب کیبه صورت  سکیر یها

 .باشد

 یفرد سکیر
باشد و  يمحل حادثه م يکیشخص در نزد کی دنیاحتمال صدمه د یبه معنا یفرد سکیر

شده، احتمال اتفاق افتادن حادثه و شدت حادثه  جادیا ینوع صدمه  رينظ يتابع عوامل مختلف

ارائه  توانينم يکسانی فیصدمات تعر ریسطح سا یاز مرگ، برا ريمورد نظر است. از آنجا که به غ

 .باشد يو در اکثر موارد مرگ م ریصدمات جبران ناپذ ف،یتعر نیاز صدمه در ا رکرد، لذا منظو

شود، که نوع اول آن موسوم به  ياغلب از دو نوع نمودار استفاده م یفرد سکیر شینما یبرا

 مينقشه ترس یبر رو یيايدر هر نقطه جغراف یفرد سکینمودارها، ر نیتراز هستند. در ا ینمودارها
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 يکسانی یفرد سکیر یباشد که دارا يمحل حادثه م رامونيپ يطيمح نگریشود و هر تراز نما يم

نباشد )مثال  کسانیحادثه ممکن است در جهات مختلف  کی یمدهااياز آنجا که شدت پ است،

 رهیدا فقط  ترازها ممکن است نیمتفاوت باشد( ا گریجهات با جهت د کیاحتمال وزش باد در 

 .شکل نباشند یا

به  یفرد سکینمودارها ر نیهستند. در ا يبرش ینمودارها، مرسوم به نمودارها نیا گرید نوع

در  دینوع نمودارها با نیاستفاده از ا یشود، برا ياز فاصله تا محل حادثه رسم م يصورت تابع

 ینقطه بر رو کیحادثه گسترده نبوده و بتوان آن را به صورت  جادینطر داشت که اوال محل ا

 دیترازها با گریباشد، به عبارت د کسانیدر تمام جهات  سکیر عیتوز اينقشه در نظر گرفت و ثان

 شکل باشند.  یا رهیدا

 یفرد سکیر نیشتریب
 سکیر نیشتريبا ب ياست که در محل يمتناظر با شخص یفرد سکیعدد که نشان دهنده ر کی

 .قرار گرفته است

 دهید بیآس تیجمع یبه ازا یفرد سکیر متوسط
 .حاضر است تيجمع انيشخص در م کی یفرد سکیمتوسط ر یعدد که نشان دهنده  کی

 تیکل جمع یبه ازا یفرد سکیر متوسط
است که از  يتيکل جمع انيشخص در م کی یفرد سکیمتوسط ر یعدد که نشان دهنده  کی

 .نباشد ایحاضر باشد و  تيقبل مشخص شده است، خواه کل جمع

 يجمع سکیر
 نیمحل خطر قرار گرفته اند. ا يکیاست که در نزد يتيجمع سکیاز ر یاريمع يجمع سکیر

 نیآن است با ا یامدهاياز احتمال رخ دادن حادثه و شدت پ يتابع یفرد سکیمانند ر سکیر اريمع

شده  نييتع دیبا زيمحل خطر ن يکیافراد در نز تيجمع عیتوز ،يجمع سکیر نييتع یتفاوت که برا

وجود ندارد  یگریداشتن د اريبا در اخت سکیر یارهايهر کدام از آن مع نييامکان تع نیابراباشد. بن
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حاضر در محل حادثه است  تيجمع عیاز توز يتابع يجمع سکیکه ر نیر ابه عبارت ساده ت ایو 

 .ستين تيجمع عیتابع توز یفرد سکیرکه  يدر حال

 يمنحن نیشود، در ا ياستفاده م F-N یها يدر اکثر موارد از منحن يجمع سکیارائه ر یبرا

از حادثه به  ياز حادثه بر حسب تعداد تلفات ناش يناش یامدهايپ یریها مجموع تکرار پذ

 شود. يم رسم يتمیصورت لگار

 مشخصات ریسک 

 بودن ياتفاق
زمان وقوع خطر که التزام متعهد  گر،مهيو ب گذارمهيب نيبعد از انعقاد قرارداد ب نکهیتوجه به ا با

هر دو  یقرارداد برا جهيو در نت ستيمشخص و معلوم ن مهيدر عقد ب باشديمربوط به آن زمان م

که  یيهايژگیاز جمله و نی. بنابراانددهينام يرا احتمال یعقد نيلذا چن باشد،يطرف روشن نم

که  يخطرات ،يبودن آن است. از طرف ياز آن برخوردار باشد، اتفاق دیموضوع قرارداد با سکیر

که در اجتماع از  یيمعنا نیترو مرسوم ني. اولستيشدن را دارا ن مهيب تياست، قابل الوقوعيحتم

رخ خواهند  يقطعکه به شکل  يبودن آن است. لذا مخاطرات ياتفاق نيهم شود،يم دهيفهم سکیر

که از لحاظ قواعد  يصادق است و موضوعات زين هيقض نینمود. عکس ا مهيب توانيداد را نم

 .ستيشدن ن مهيقابل ب زياحتمال وقوع آن وجود ندارد ن يو حقوق يکیزيف

عمر  یهامهي. در رابطه با بمیمواجه شو یرادیطرح احالت ممکن است با  نیا هيدر توج البته

 يموضوع« مرگ»عمر مختلط،  یمهيو ب اتيعمر در صورت ح یمهيخصوص در دو قالب، ببه

 یامر دیاشخاص، بدون ترد يتمام یو بروز واقعه مرگ برا شودياست که در هر حال واقع م

قرار  يسکیقلمداد و در زمره امور ر يمسأله مزبور را اتفاق تواني. پس چگونه متاس الوقوعيحتم

آنچه که  کنياست ل الوقوعيحتم یامسأله« مرگ»گفت؛ هر چند  دیبا رادیا نیداد. در پاسخ به ا

قرار  يمجهول بودن زمان، آن را در زمره امور اتفاق نينامعلوم است زمان وقوع آن بوده و هم

که کامالً  باشديم« طول مدت عمر»عمر، موضوع عقد  یهامهيدر ب گر،یعبارت د ه. بدهديم
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 يمجهول شمرده شده و زمان مرگ نامعلوم تلق یانقطاع مدت عمر، امر يعنینامعلوم است؛ 

 .شوديم

 بودن يواقع
 نیداشته باشد. بنابرا يملموس و واقع یموجود باشد و جنبه دیبا مهيموضوع مورد ب سکیر

از موجودات  يخود را در برابر خطرات ناش ياست که شخص يرمنطقيغ نیدر عصر حاضر ا

که  يسکیوجود دارد اما ر يبه شکل ملموس مهي. در واقع هر چند موضوع بدینما مهيب ،ياليخ

 .دیآيبه حساب م يليتخ يسکینداشته و ر يواقع یشده، جنبه یداریخر نامهمهيآن ب یبرا

شدن را دارا  مهيب تيقابل ينمود. موضوعات مهيب توانينم زيامور موهوم را ن ن،یبر ا عالوه

 یپدر ن،یقرار داشته باشند. بنابرا سکیهستند که در عالم واقع موجود بوده و در معرض ر

را  ي. در واقع موضوعاتدینما مهينگذاشته، ب يهست یفرزند خود را که هنوز پا به عرصه تواندينم

توجه داشت که  دی. باميس با آن سر و کار داشته باشو ملمو ينمود که به نحو واقع مهيب توانيم

 يو منطق ينيع یجنبه يبه نحو واقع دی( باسکیو ر مهيجهت هر دو مسأله )موضوع ب نیدر ا

 .داشته باشند

 یـ هر دوـ جنبه دیبا شوديآن ملحوظ م یکه برا يسکیو هم ر مهيهم موضوع ب جهينت در

باشد که  یبه نحو دیبودن با ياتفاق نیدارد اما ا يهر چند جنبه اتفاق سکیداشته باشند. ر يواقع

عقل  رشیامکانِ احتمال وقوع آن مورد پذ ،يعنیعقال، احتمال وقوع آن را در عالم امکان بدهند؛ 

 .باشد

 احتراز بودن رقابلیغ
قرارداد باشد.  نيکدام از طرف چيه یاليتحت است دیکه نبا رديگيقرار م یدر زمره امور سکیر

قرار داد  سکیآن را در زمره ر توانينم يواقع یرا دارا باشد به معنا یريشگيپ تيکه قابل یخطر

بود،  خواهدن حيصح یامهيقرارداد ب کیاساس، انعقاد  نی. بر اباشدينم زيبودن ن مهيو بالتبع قابل ب

است که کامالً قابل  ياز موضوعات گذارمهيب یاز سو ياعالم سکیهر گاه مشخص شود که ر

از  توانيرا که م يسکینمود. اساسًا ر یرياز بروز آن جلوگ توانيکنترل بوده و به طور قطع م
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نمود  انعنو دیبه طور مختصر با نیقلمداد نمود. بنابرا سکیر توانينمود، نم یريبروز آن جلوگ

 نباشد. نیاز متعاقد کی چيه اريتحت اخت دیقطعاً با نامه،مهيکه خطر موضوع ب

 بودن راانبیز
وجود دارد که  يدر عالم هست لیاز مسا يباشد. برخ انبارینمود که ز مهيب توانيرا م يموضوع

 ياست که از نظر عرف خطر تلق یبه نحو کنديخطر م جادیاگر ا ایو  دینمايخطر نم جادیا

ندارند و  يگاهیو پوشش آن جا مهيقرارداد ب یرهیموضوعات در دا نی. بدون شک اشودينم

 يمال ایو  يخسارت، اعم از جان جادیقرار دارند که ا مهيدر شمول قرارداد ب يعاتصرفاً موضو

 یآن برا ينمود که آثار احتمال يتلق يسکیر لیمسا یموضوع را در زمره توانيم يو زمان ندینما

 .دیما نامطلوب به نظر آ

 بودن ندهیناظر به آ 
 نی. اشودياست و مربوط به گذشته نم ندهیآن است که ناظر به آ سکیمشخصات عمده ر از

 يامور مربوط به گذشته از حالت اتفاق رای. زدیآيبر م زين سکیبودن ر ياتفاق يژگیمشخصه از و

 توانياند. لذا نمشده لیتبد نيکامالً معلوم، مشخص و مع يلیبودن خارج شده و به مسا

که قبالً  ينمودن مخاطرات مهيمنظور، ب نيبه هم زين مهيقانون بنمود و  مهيرا ب شتهگذ یرخدادها

 دانسته است. مهياتفاق افتاده را از موجبات بطالن قرارداد ب

 مشروع بودن 
اساس،  نیدارا باشد، مشروع بودن آن است. بر ا دیبا سکیکه ر يمهم یهايژگیو گرید از

واقع شوند. به عنوان نمونه افراد  یامهيمورد پوشش ب تواننديشوند، نم يرا که جرم تلق ياعمال

. ندینما مهيکشور را ب یمجرمانه همانند قاچاق انسان از مرزها ياز عمل يحوادث ناش توانندينم

 .ستيرا دارا ن تيمشروع يژگیو چون

جهت معامله است. در  تيموضوع متفاوت از مشروع نیمسأله توجه نمود که ا نیبه ا دیبا

و هدف با واسط عقد است که لحاظ آن، شخص را  یيسبب غا».. جهت معامله گفته شده:  نييتب

و  ميرمستقيغ زهيانگ ای يگفت جهت معامله، داع توانيم نی. بنابرازديانگيانجام عقد برم یبرا
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در خصوص جهت  يمطابق قانون مدن«. عقد دارد لياست که طرف معامله در تشک یاباواسطه

مشروع باشد  دیبه ذکر جهت معامله ندارند اما اگر جهت را ذکر کنند با يزومل نيمشروع، طرف

ذکر شود  مهيحتماً موضوعات مورد پوشش ب دیبا نامهمهيمسأله متفاوت است و در ب نجایدر ا کنيل

 .معتبر نخواهد بود مهينامشروع باشد، قرارداد ب یاسک مربوط به مسألهیو چنانچه ر

 سکیاقسام ر
 .کرد مهيب توانياز آنها را نم یو در مقابل، تعداد رندیپذمهيب هاسکیاز ر یاريبس

و  اتيمعموالً آن را با توجه به خصوص ر،یناپذمهيو ب ریپذمهيب یهاسکیر صيتشخ یبرا

 : کننديم ميبه چهار گروه تقس شوديکه حاصل م يجینتا

 ستایا ایخالص  یهاسکیر ـ

 ایپو ایسوداگرانه  یهاسکیر ـ

 خاص یهاسکیر ـ

 عام یهاسکیـ ر 

 مهیو ب سکیر تیریمد نیرابطه ب
 یيدارا تیری، مد یگذار متيق یندهایفرآ یگر ، ضمن آنکه در صدد راهبر مهيب یشرکت ها

باشند ؛ به دنبال آن هستند تا به  يجامع م سکیر ليخود حول محور تحل يابیو بازار يو بده

 سکیر یخود را بر مبنا یها یخسارات ، استراتژ ريغ یها نهیساده انگارانه مهار هز ريتداب یجا

 لياز قب یيها سکیگر شامل ر مهيشرکت ب کیجامع  سکیکرده و به کار بندند. ر ياحجامع طر

خسارت در  یبه موارد ادعا يدگينامه ها و و رس مهيشرکت مانند فروش ب یها تيتک تک فعال

 هیسرما دیسود و عوا عیتوز ندیفرآ یياتکا تیریو مد دیخر ندی، فرآ یا مهيب یاز رشته ها کیهر 

 . ... است رهيو غ یگذار

دهد .  يمفهوم خود را از دست م مهيدر واقع ب سکیاست و بدون ر مهيوجود ب ليدل سکیر

سر و کار دارد .  سکیو محاسبه ر سکیو کاهش ر یریپذ سکیو ر سکیبا ر یگر مهيکار ب

کنند .  نييرا تع مهيگذار ، مقدار حق ب مهيهر ب سکیتوانند بر اساس مقدار ر يم مهيب یشرکت ها
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رسد  يسازمان است که به نظر م یا مهيواحد ب ریهمان مد سکیر ریمعتقدند که کار مد یعده ا

در  ياست و هر کس سکیر ریمد یریمعتقدند هر مد زين گرید یاست . عده ا یمحدود دید کی

هستند که در  سکیر تیریمد يخود به نوع یا مهيب یدارد.ساختارها یریپذ سکیکار خودش ر

پروژه  کیکه در  يمراحل يها است . تمام دهیموجود در پد نانيهدف کاهش عدم اطم شتريآنها ب

  .رود يم    به کار زين یا مهيشرکت ب کیروند در  يبه کار م سکیر تیریمد

 نمود.توان در در سه گروه خالصه  يرا م سکیر تیریمد ميمفاه

موسسه در معرض  ایشرکت  کیکه  یيها سکیر هيکه اداره کل معتقدند  ي گروه -

 .است سکیر تیریمد فیوظا طهيآنهاست ، در ح

 .است يقيحق یها سکیمنحصراً مربوط به اداره ر سکیر تیریمد معتقدند   يگروه -

 .نامند يسازمان م یا مهيواحد امور ب گریرا در واقع نام د سکیر تیریمد يگروه -

توان  يرا م سکیر ندی. جنبه خوشا ندینما يم مهيها را ب سکیاز ر يلي، خ مهيب یها شرکت

 مهيکه کار ب ميسوال پاسخ ده نیو به ا  میشو مهيوارد مقوله ب دید نیحال اگر از ا ديشانس نام

کند صاحبان  یها را طبقه بند سکیر دیگر با مهياست و ب يکار تعاون کی مهيب ست؟يگر چ

دهد و از همه حق  ليصندوق تعاون تشک کیرا دور هم جمع کند  کنواختی یها سکیر

آمد آن  شيپ ندیناخوشا یحادثه ا يکس یتا اگر برا مينام يم مهيکه ما ان را حق ب رديبگ تیعضو

را صرفاً پرداخت خسارت از محل  یگر مهيتوان کار ب يم ایآ بيترت نیرا پوشش دهد. به ا

پرداخت کننده خسارت  یگر به جا مهيتوان گفت ب يم گرید يصندوق دانست؟ اما از نگاه

 يم نيشوند تأم يکه دور صندوق تعاون جمع م يکسان يبه تمام يعنیاست  نيفروشنده تأم

 مهيب گریالت دح نیبه کسب و کار روزمره خود بپردازند. در ا اليخ يفروشد تا انها با آسودگ

در  دینبا مهيو پرداخت کنندگان حق ب ستين ارتو کار آن صرفاً پرداخت خس ندیامر ناخوشا کی

از پرداخت حق  دینبا نیپرداخت خسارت باشند بنابرا جهيو در نت ندیانتظار وقوع حوادث ناخوشا

گر آن را جبران  مهياتفاق افتادب ياز اعضاء خسارت يکی یناراحت باشند و به طبع آن اگر برا مهيب

و پرداخت توسط  سکیر ي. از طرفميدان يم نيتأم دهگر را فروشن مهيحالت ب نیکند و در ا يم

 مهيتعهدات ب یفایتوان به ا يهم خوب است به عنوان نمونه م يو گاه ستيبد ن شهيگر هم مهيب
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 هیزيجه نيتأم مهيب ایو  يو طرح جامع زندگ اتيبه شرط ح یها مهيپس انداز و ب یها مهيگر در ب

 . است ندیخوشا یرام مهيحالت ب نیاشاره کرد اشاره کرد در ا

گرفت  دهیناد دینبا يو جان يگران را در کاهش خسارت مال مهيها نقش ب مهيانواع ب يتمام در

بردن  نيو از ب يشناسائ یبرا یادیز لیو تما زهيها انگ سکینمودن ر مهيب ندیگران در فرآ مهي. ب

 ای ودهند  يانجام م سکیکه از ر یا هياول یدهایخطرزا دارند و از طرق مختلف مانند بازد طیشرا

که به  یيها فيتخف ایدهند و  يم منیخوب و ا یها سکیر مهيحق ب زانيکه در م یيها فيتخف

 فاینقش را ا نیدهند ، ا يم ليمانند اتومب یا مهيب یاز رشته ها يخسارت در بعض جادیعلت عدم ا

در  تاتا علت آن را بداند  کنديم يگر سع مهيدهد ب يرخ م یحادثه ا يوقت ليدل نينموده و به هم

گذار  مهيب یقابل پرداخت از سو مهيهم حق ب ليدل نيمربوطه را کاهش دهد به هم سکیر ندهیآ

 مهيب ی. در شرکت هارديگ يگر تحت پوشش قرار م مهيباشد که توسط ب یمتناسب با خطر دیبا

 زين شرفتهيپ یها به عهده دارند. در کشورها ئریاکچو ای مهيرا محاسبه گران ب مهيگر ؛ حق ب

وجود  ( CREDIT RATING AGENCY ) یاعتبار سکیر نييتع یبه نام شرکت ها یزيچ

به  مهيمحاسبه حق ب یروش را برا نیگران ، چند مهيکنند .ب يم تيفعال سکیدارد که در بازار ر

کند  يم یآنها را مدل ساز نيروش ها ، اندازه خسارات وارده و مدت زمان ب نیبرند که ا يکار م

ها  انیاز ز یا ژهیطبقه و مهيدهد تا حق ب يقواعد به هم ارتباط م ياستفاده از برخ باو بعد آنها را 

 .را بدست آورند

به علت سر  یا مهيب یالزم هستند اما در شرکت ها زيشرکت ها ن ریدر سا لیمسا نیچند ا هر

است اما در  دهيچيپ اريمتفاوت و بس طیها و قدرت انتخاب ، شرا سکیبا ر ميو کار داشتن مستق

 .ها وجود سکیبه طور عموم حق انتخاب در مورد ر یا مهيب ريغ یشرکت ها

و  رندیپذ يگذاران خود م مهيهستند که آنان از ب یيها سکیر مهيب یشرکت ها یها سکیر

 تیریمد ندی. فرآابدی يجلوه م شياز پ شيب سکیر تیریجا است که کاربرد مد نيدرست هم

شود تا بتوان از  يم یريگيآن پ یريو اندازه گ ي، شناسائ سکیبا ادراک و فهم ر مهيدر ب سکیر

حصول درآمد  یبرا یزیو برنامه ر ينيب شيکرد و بتوان پ یريجلوگ ونید داختدر پر يواماندگ

 یريبه کارگ لیدال ریاز د زيها ن یيو دارا هیسرما یو کاربر یساز نهيبه نيرا انجام داد همچن يآت
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از  يکیبه عنوان  مهيب یباشد آنچه مسلم است شرکت ها يم مهيب یدر شرکت ها سکیر تیریمد

 يدسترس یقدرتمند سکیر ليبر اقتصاد جامعه الزم است به ابزار تحل رگذاريأثت يمال ینهاد ها

در شرکت  سکیر تیریکند و مد تیریمد يرا به خوب يافتیدر یها سکیداشته باشد تا بتواند ر

،  ندهایها ، محصوالت ، فرآ تيممکن است در مورد فعال گرید یبه مانند سازمان ها مهيب یها

   . بازار به کار گرفته شود طی، و شرا يقانون طیها ، شرا یگذار هیاموال ، سرما

 ریپذ مهیب یهاسکیر تیماه

و  یاقتصاد یهايابيو کام يو اجتماع یاقتصاد يدر زندگ مهيسده است که ب نیاز چند شيب

 رديقرار گ مهيموضوع ب توانديم يسکیباورند که ر نیبر ا مهيپردازان ب هینقش دارد. نظر يبازرگان

خطر  لانتقا زمياز مکان یبا برخوردار مهيکه تکرار و شدت آن در کنترل افراد قرار نداشته باشد. ب

 ريبار حوادث غ انیز یامدهايها جدا نموده و از عوارض و پها را از آنافراد و سازمان سکی؛ ر

 .دارديمصون م ينيب شيقابل پ

داخل کلمه  یکلمه خطر در موارد دینسبت به خطر دارد . شا یترجنبه گسترده سکیر کلمه

نسبت  سکیالزم است آنچه به ر سکیر ليو تحل هیو تجز ليتشک یگنجانده شود ، برا سکیر

و تصورات ما.  تياست مستقل از ذهن قتيحق کی سکیشود. ر دهید يبه خوب شوديداده م

را مترادف شانس  سکیر یاکار خود دارند. عده جهيمردم از نت هاست ک ينانيعدم اطم سکیر

شانس مطلوب و  جهيتفاوت که نت نیشک دانست با ا ينوع توانيدر واقع شانس را هم م داننديم

 .بار نامطلوب است انیز یامدهايدر صورت وقوع پ سکیر جهينت

رو  نیاز ا دیآيدر م يبه شکل خاص اتيو مقتض هاتيبر حسب موقع سکیر کهيآنجائ از

 کیامر محتمل الوقوع ،  کی ایعامل  کیعلت اثرات حاصل از  کیبه عنوان  توانديم سکیر

موارد عنصر  نیا يفعل در نظر گرفته شود . در تمام کیخسارت محتمل و به عنوان  ای انیز

 ياصل فهي. در واقع وظ دینماينامعلوم را منتقل و جا بجا م یهاسکیر مهينامعلوم وجود دارد و ب

 يمال انینوع ز کیها را به نامعلوم مهيهاست. بها به معلومنامعلوم لیو تبد هاسکیانتقال ر مهيب

 .دینمايم لیاست تبد مهيشده که همان حق ب نييمعلوم و تع
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و  يبه دقت مورد شناسائ سکیر يستیانتقال با نهیهز نييو تع  سکیانتقال ر یاست برا يهیبد

که  یيهاسکیاز ر ریپذ مهيب یهاسکیر کيتفک یالزم برا طیتا شرا رديقرار و گ  ليو تحل هیتجز

ر یپذ مهيرا ب سکیر ميتوانيم يما زمان يو به طور کل دیشدن هستند به وجود آ مهيب طیفاقد شرا

 یوجود برا ني، تأم یگر مهي. خود ب مياز آن ارائه ده يو درست يفن يابیارز ميکه قادر باش ميبدان

 سکیر ینگهدار یبرا یيها کيدر شمار تکن يبانک یقراردادها يبرخ ميو تنظ نيمع یخسارت ها

 الانتق یبرا یيراه ها یياتکا یها مهيمثل ب یقراداد یو توافق ها یا مهيپوشش ب دیها و خر

 .باشند يم مهيب یدر شرکت ها سکیر

قرار  ريموسسه را تحت تأث کیدر  مهيو ب سکیامور ر يسازمانده يچگونگ يگوناگون عوامل

 تي، حجم فعال يپرسنل یشرکت ، تعداد کارکنان ، مهارت ها و نسبت ها تيدهد. اندازه موقع يم

ها ، انواع کاالها و  یيو ارزش دارا بيمورد استفاده ، ترک ی، تکنولوژ اتيعمل تيها و ماه

 يعوامل يدر مقابل اشخاص ثالث همگ ياحتمال یها تيمسئول زانيو م محصوالتخدمات و 

 فیکرد. وظا يموسسات را طراح مهيو ب سکیتوان سازمان امور ر يهستند که بر اساس آنها م

موسسه کوچک را ممکن است بتوان با استفاده از خدمات  کیدر  مهيو ب سکیمربوط به اداره ر

که  ياز شرکت انجام داد در حال يکوچک رهیمتخصصان خارج از سازمان و تنها در دا یمشاوره ا

 يتیریسازمان و مد جادیبزرگ ممکن است مستلزم ا ایشرکت متوسط  کیامور در  نيانجام هم

اشخاص  یبه خدمات مشاوره ا یشتريب ازيمتخصص باشد و همچنان ن یروهايل از نمتشک ژهیو

رسد که هم  ي. اگرچه در ظاهر به نظر مباشدخارج از شرکت وجود داشته  يو حقوق يقيحق

روبرو هستند ، اما  یمشابه ا یها سکیبا ر یادیتا حد ز نیا مهيو هم شرکت ب يشرکت صنعت

با شرکت  سهیدر مقا یا مهيکه شرکت ب تيواقع نیپشت پرده آن دو کامالً متفاوت است . ا

 باتياست که ترک يمعن نیا هتقبل شده ( دارد ، ب یها مهيب سکیاضافه ) ر يسکی، ر يصنعت

توانند  يم باتيترک نیزمان اتفاق افتند و ا کیتوانند در  يها وجود دارد که م سکیاز ر یشتريب

  .رخ دهند يهم در جهت مثبت و هم در جهت منف

وجود دارد عامل  ریپذ مهيب یهاسکیر یيشناسا یکه برا یيهامشخصه نیتراز مهم يکی

از  ریپذ مهيب یهاسکیمهم ر يژگیو نیاست و به کمک ا سکیبودن ر يو تصادف ياتفاق
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 یو قابل جداساز یيشدن هستند به سهولت شناسا مهيالزم جهت ب طیکه فاقد شرا یيهاسکیر

قرار  مهيتحت پوشش ب توانيرا م سکیر نینباشد ا يحتم سکیر وقوعاساس اگر  نیهستند . بر ا

 .داد

به استهالک اشاره کرد اجسام  توانيشدن ندارند م مهيب تيکه قابل یيهاسکیخصوص ر در

است لذا بر اساس اصل  يو حتم يهیامر بد نیا گردنديدر اثر گذر زمان و کار کردن مستهلک م

عدم  ای تيمسئول سکیر يشدن است ول مهيالزم جهت ب طیاستهالک فاقد شرا سکیشده ر ادی

مترقبه از موضوعات  ريحوادث غ ایو  يو جان يمثل تصادفات مال یگرید یهاسکیر ایالنفع و 

 . باشديم مهيقابل طرح در ب

 را داشته باشد ریز یارهايمع دیشود با ریپذ مهيب يسکیر نکهیا یبرا يطور کل به

 .باشد نياز نظر زمان و مکان و مقدار معلوم و مع دیخسارات تحت پوشش با  - 

 .داشته باشد يو تصادف ياتفاق تيماه دیخسارت تحت پوشش با - 

 .باشد زيگر فاجعه آم مهيب یبه طور بالقوه برا دیخسارت تحت پوشش نبا - 

 .در معرض خطر همگن ، اما مستقل وجود داشته باشند یاز واحدها یادیتعداد ز دیبا - 

 باشد يعمل یاز نظر اقتصاد دیبا مهيب متيق - 

 يمنابع و مصارف طرح های بازنشستگ نیتعادل ب
به منظور  ،ياز اهداف اساس يکی يهای صندوق های بازنشستگ نهیدرآمدها و هز نيتعادل ب

و بهره  يطراح نیاز روش های نو ریيمهم با بهره گ نیباشد. ا يها م صندوق نیا تيتداوم فعال

بهره برداری اقتصادی  نيدر جهت انجام تعهدات و همچن شرفته،يپ ها وابزارهای ستميبرداری از س

باشد. دانش اکچوئری، با  يم ریامکان پذ ،يبازنشستگ بخش از منابع صندوق های نانيو اطم

که به  يهای آماری در مسائل مال روش تئوری های احتمال و ،ياضیهای ر کياستفاده از تکن

صندوق ها را  نیا تواندي کاربرد دارد، م يو طرح های مستمری بازنشستگ مهيطور مشخص در ب

 رساند. ارییبه اهداف خود  يابيجهت دست

 نيوتام يزشيانگ ستميس کیجبران خدمات کارکنان است وبه عنوان  ،يحقوق بازنشستگ

وآرامش خاطر آنان نقش موثری دارد. صندوق ها با  يشغل تیکارکنان در رضا دهنیآ تيامن
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توانند منابع  يها، م رکمکیها وسا مهيمناسب برای حق ب يبازده ليتحص و ها مهيحق ب افتیدر

و  ياجتماع نيفراهم کنند. تام ،يکارکنان در دوران بازنشستگ يزندگ برای حفظ سطح يکاف يمال

حقوق  ایمانند پرداخت مستمری  يهای متنوع تیحما با ارائه ،يصندوق های بازنشستگ

ازاهرم های قوی دولت ها به  يکیران،يبگ فهيوظ، بازماندگان و حقوق يازکارافتادگ ،يبازنشستگ

و صندوق های  ياجتماع نيهای تام برنامه .هستند یيایو پو يجامعه به سوی بالندگ تیمنظورهدا

عمده ای بر  راتيتوانند تاث يم تعهدات نیکه ا رنديگ يرا درنظر م يتعهدات بلندمدت ،يبازنشستگ

توانند بدون  يو نم دینبا تعهدات نیهستند و بنابرا يتعهدات ذاتاً مال نیاقتصاد داشته باشند، اما ا

آنها مورد استفاده  لندمدتب يها و نظرات مناسب اکچوئری در ارتباط با اثرات و بارمال هيتوص

طرح های  اگرچه دارد که تيواقع نیدر ا شهیر ي. مشکل صندوق های بازنشستگرنديقرار گ

 ریسا در های خاص هستند که يژگیاز و يتعهد بلندمدت است، اما دارای برخ ينوع يبازنشستگ

 از موارد اریيدر بس گریاز سوی د ست،ين يسو مبلغ آنها قطع کیانواع تعهدات وجود ندارد. از 

دانند که تا چند سال مجبور به پرداخت مستمری به بازنشستگان هستند. اگرچه  يها نم شرکت

شدن  يطوالن شمار سالمندان و شیافزا نيهمچن باشد.  يپرداخت ها مبهم نم نیحدود ا آنها برای

 شیب افزازودرس، سب يرکود بازار کار و بازنشستگ ،يتيتحوالت جمع ،يدوران بازنشستگ

مدت تعهدات صندوق  انيعلت اثرات بلندمدت و م نياست. به هم دهیتعهدات گرد نیا روزافزون

 نهیدرآمدها، تعهدات و هز ندیبه فرآ يعلم اکچوئری، پاسخ منطق دگاهیاز د دیبا ،يبازنشستگ های

در ارتباط با کمک  يهای مال زییتعادل، به منظور برنامه ر نقطه به دنيرس يو چگونگ يهای آت

 يآت تيوضع ينيب شيپ گر،یاست. به عبارت د اشخاصي های اجتماع مهيهای بلندمدت و ب

و  يمال رانیمد ریيگ ميبرای تصم ،يردولتيوغي سازمان ها و موسسات دولت يتیصندوق های حما

موثر درآن، به کمک علم  عوامل صندوق ها، با توجه به وضع موجود و نیگزاران ا استيس

)طرح  17شماره  حسابداری استاندارد ریياست. با توجه به ابالغ و بکارگ ریاکچوئری امکان پذ

 يمورد بررسباید اکچوئری  اجرای طرح های ي، ( جهت صندوقهای متوليبازنشتگ اییهای مزا

 . رديقرار گ قيدق
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 يهای طرح های بازنشستگ هیال
 شوند: يمطرح م هیدر سه ال يطرح های بازنشستگ يبه طور کل

 ای تیبرای اکثر ياجتماع نيهای تام تیحداقل حما نيتضم ه،يهدف اول هیال نیاول: درا هیال

و بازماندگان، از  يازکارافتادگ ،يمستمری بازنشستگ ،يجامعه است. مراقبتهای درمان افراد تمام

اول با توجه به قدرت  هیدوم: ال هیال  .ردیپذ يصورت م هیال نیاست که درا یيها تیحما جمله

 يدوم م هیصندوق های ال يول کند يرا به عنوان مستمری پرداخت م يطرح نسبت خاص يمال

 را جبران کنند. اول هیمستمری ال زانيدستمزد زمان اشتغال و م نیکوشند تا حدودی آخر

درزمان اشتغال  شتریيب يلافرادی که دارای قدرت ما لهيروش اغلب به وس نیسوم: ا هیال

های عمر و پس  مهيهای انفرادی که اغلب به صورت ب مهي. برديگ ياستفاده قرار م مورد هستند

 دهند. يم ليسوم را تشک هیشود ال يعرضه م مهيهای ب شرکت لهيانداز به وس

 ياکچوئری در صندوق های بازنشستگ ينيب شيمختلف پهای روش - 91-3

، روش  يهای مربوط در صندوق های بازنشستگ ينيب شيآکچوئری، به منظور پ اتياضیدر ر

 :شوند يروش ها عمدتاً در سه گروه دسته بندی م نیوجود دارد. ا يمختلف های

 ( روش های مطلق اکچوئریالف

بوده و ثابت شده است که در  مهيدر حوزه ب اریيروش ها دارای کاربردها و سوابق بس نیا

 .قابل استفاده هستند زين ياجتماع نيتام های ينيب شيپ

 ي( روش ها و مدل های آماری و اقتصادسنجب

و مدل های آماری و اقتصاد  يسری های زمان ،يونيروش ها شامل انواع روش های رگرس نیا

 يمتک شترياست که روش های اکچوئری ب نیروش با روش الف در ا نی. تفاوت اهستندي سنج

 يکه روش های آماری و اقتصادسنج يهستند، درحال ستميدرون زای س رهایيمتغ بر عوامل و

 .هستند يبرون زا متک رهایيمتغ عمدتاً بر عوامل و

 ()الف( و )بهای روششامل  يبي( روش های ترکج

را  يرونيو هم عوامل ب يکنند که هم عوامل درون يبه گونه ای عمل م ،يبيهای ترک روش

به  يهای فوق سطح دسترس وهياز ش کیهر  ریيعمده در به کارگ تی. محدودرنديگي م درنظر
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از  يکیتوان  يآن م نيياز روش ها است که با تع کیهر  ازيموردن آماری های داده اطالعات و

 برد. کار روش ها را انتخاب کرده و به
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حميد  -بانک ملت EPSبررسي آثار استفاده از محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگي بر -1

 9513-511313رامي رضا به

 رضا –شباهنگ  –جلد دوم  – يسازمان حسابرس – یحسابدار یتئور -7

عوامل موثر بر خسارت شخص ثالث و ارتباط آنها با  يابیدون،ارزی، فر يرودپشت یرهنما -1

 9513، 13مه،يصنعت ب مه،فصلنامهيب یشرکت ها سکیر

 يمرتض – یشکور – يبازنشستگ یمناسب در صندوق ها یک گزارش اکچوئریساختار  -1

 سایر منابع اینترنتي -93

 

 

 


