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حــق چــاپ و نــر متعلــق بــه ســازمان بیــن املللــی کار و اتحادیــه بیــن املللــی تأمیــن اجتماعــی

اســت ،کــه نخســتین بــار در ســال  2016بــه چــاپ رســید.

اســتفاده محــدود از ایــن مجموعــه تنهــا بــا ذکــر منبــع ،بــدون رعایــت ترشیفــات قانونــی مجــاز
اســت .حصــول اطمینــان از درســتی درک محتــوای هــر رهنمــود بســیار حائــز اهمیــت اســت،

همچنیــن رهنمودهــا بــه صــورت تــک و انفــرادی بایــد بــه عنــوان یــک جــزء از کل مســتندی کــه
بــه آن تعلــق دارنــد در نظــر گرفتــه شــوند .بنابرایــن آنهــا بایــد بــه همــراه رهنمودهــای مربــوط بــه

هــر قســمت (و بطــور کلــی بــا کل ســند) در نظــر گرفتــه شــوند.

درخواسـت اجـازه بازنشر یـا ترجمه سـند بایـد به انتشـارات  ،ILOسـازمان بیـن املللـی کار-1211 ،

 ،CHژنـو  ،22سـوئیس ،یـا از طریـق ایمیـل بـه نشـانی  rights@ilo.orgارسـال شـود .سـازمان

بیـن املللـی کار و اتحادیـه بیـن املللـی تأمیـن اجتماعـی از ایـن درخواسـتها اسـتقبال مـی کنند.
ILO; ISSA
رهنمودهــای فعالیــت اکچوئریــال در تأمیــن اجتماعــی  /ســازمان بیــن املللــی کار؛

اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی .ژنــو.2016 ،ILO :

اداره تأمین اجتماعی ،اکچوئریال ،توسعه مدیریت ،تجارب موفق.

)ILO ISBN: 9789221312284 (print); 9789221312291 (web pdf
)ISSA ISBN: 9789284312276 (web pdf

این رهنمودها به زبان های فرانسه ،آملانی و اسپانیایی در دسرتس می باشد و در آینده

نزدیک نیز به زبان های عربی ،چینی و روسی در دسرتس قرار خواهد گرفت.
فهرست بندی نرشیات سازمان بین املللی کار

02.14.01

نظرات افراد و مقامات شاغل در انتشارات و ارائه مطالب  ILOو  ،ISSAدر خصوص رشایط و نظام
حقوقی کشورها ،قلمرو حاکمیتی رهربان کشورها یا در ارتباط با تعیین حدود آنها به عنوان نظر رسمی

 ILOو  ISSAتلقی نمی گردد و مسئولیت نظرات ارائه شده در مقاالت ،مطالعات و هرگونه مشارکتی از

این قبیل ،رصفاً به عهده نویسندگان بوده و انتشارات لزوما این نظرات را تائید نمیکند.

ارجــاع و ذکــر اســامی بنــگاه هــا ،فرایندهــا و محصــوالت تجــاری بــه معنــی تائیــد یــا تبلیــغ از

ســوی  ILOو  ISSAنیســت و متقابــا هرگونــه غفلــت از ذکــر نــام خــاص آنهــا بــه معنــی عــدم
تائیــد آنهــا نمــی باشــد.

انتشــارات و محصــوالت دیجیتــال  ILOرا میتــوان از طریــق فروشــندگان و یــا
بســرهای توزیــع دیجیتــال عمــده تهیــــه کــرد و یــا مســــتقیما از طریــق نشــــانی
 ilo@turpin-distribution.comســفارش داد .بــرای اطالعــات بیشــر بــه وبســایت مــا
بــه نشــانی  www.ilo.org/publnsمراجعــه یــا بــا  ilopubs@ilo.orgتمــاس بگیرید.
زبان رسمی استفاده شده در تدوین کلیه رهنمودها ،زبان انگلیسی است.
رهنمودهــای ایســا و منابــع مرتبــط از طریــق نشــانی < >www.issa.int/excellenceدر
دســرس قــرار دارنــد.
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رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

مقدمه
ایــن رهنمودهــا بــا موضــوع فعالیــت اکچوئریــال در تأمیــن اجتماعــی (کــه از ایــن پــس
بهعنــوان رهنمودهــای اکچوئریــال  ISSA-ILOنامیــده میشــوند) ،بــا همــکاری مشــرک
اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی ( 1)ISSAو ســازمان بیناملللــی کار ( 2)ILOتهیــه
شــدهاند.

حوزه و اهداف
مخاطبــان ایــن رهنمودهــا ،اکچوئریهــا و ســایر متخصصــان تأمیــن اجتماعــی شــاغل
در فعالیــت اکچوئریــال طــرح هــای تأمیــن اجتماعــی و نیــز ســازمان هــای تأمیــن
اجتماعــی ،سیاســتگذاران و دیگــر ذینفعــان ناظــر بــر فعالیــت اکچوئریــال هســتند.

اهــداف ایــن رهنمودهــا عبارتنــد از راهنمایــی ذینفعــان مختلــف در انجــام آن بخــش از
وظایفشــان کــه بــه طراحــی ،مدیریــت ،تأمیــن مالــی و ارائــه مزایــای تأمیــن اجتماعــی
مربــوط میشــود .ســاختار ایــن رهنمودهــا بــه گونــه ایســت کــه فهرســتی از مســائلی
کــه بایــد بــه آنهــا پرداختــه شــود تهیــه و توصیههایــی بــرای انجــام ایــن تکالیــف ارائــه
میشــود .ایــن تکالیــف شــامل انجــام محاســبات اکچوئریــال ،ارائــه یــا قاعــده منــد
ســازی مشــاوره سیاســتگذاری ،نظــارت ،گزارشدهــی ،مدیریــت و اطــاع رســانی بــوده
و بــا توجــه بــه هــر ذینفــع متفــاوت خواهــد بــود.
از اینرو ،اهداف اصلی عبارتند از:

ارتقــای تجربــه موفــق 3در رابطــه بــا فعالیــت اکچوئریالــی کــه بوســیله و بــرای
ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی صــورت پذیرفتــه و حمایــت از تــاش بــرای بهبــود
1. International Social Security Association
2 . International Labor Organization
3. Good Practice
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دقــت ،ســازگاری و مقایســهپذیری فعالیــت اکچوئریــال ؛
ارائه راهنمایی به اکچوئریها در انجام فعالیتها؛

تسهیل فعالیت سازمان در فرایندهای حکمرانی مرتبط با اکچوئری؛
بهبود بهرهوری شیوههای اکچوئریال؛

ارائــه مشــاورههای عملــی بــه ســازمانها بهمنظــور تســهیل در پذیرش اســتانداردهای
اکچوئریال؛

ارائــه مشــاوره بــه افــراد یــا نهادهــای مســئول امــور سیاســتگذاری و قانونگــذاری
اکچوئریــال
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رهنمودهای اکچوئریـال  ،ISSA-ILOو استانـداردهای حرفه ای
موجود و آتی
ایــن ســند اقــدام بــه ارائــه مجموعــهای از توصیههــای مربــوط بــه اصــول ،ســاختارها
و فرایندهایــی مینمایــد کــه بایــد در جــای خــود لحــاظ و در جهــت تحقــق اهــداف
اشارهشــده ب ـهکار گرفتــه شــوند .لــذا ایــن مجموعــه در پــی کمــک بــه اکچوئریهــا در
تأمیــن اســتانداردهای ملــی و بیناملللــی و نیــز الزامــات تنظیمگــری اســت .هرچنــد،
رهنمودهــای اکچوئریــال  ISSA-ILOبــه لحــاظ قانونــی الزماالجــرا نیســتند؛ امــا بایــد
بهعنــوان یــک تجربــۀ موفــق و دقیــق در رابطــه بــا اهــداف گســردهتری از بهبــود اجــرا و
نظــارت بــر فعالیــت اکچوئریــال در نظــر گرفتــه شــوند.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه هـدف ایـن رهنمودهـا دوبارهنویسـی یـا جایگزیـن کـردن
اسـتانداردهای بیناملللـی فعالیـت اکچوئریـال )ISAP( 1انجمـن بیناملللـی اکچوئریـال
( ،)IAAو بهخصـوص اسـتانداردهای بیناملللـی فعالیـت اکچوئریـال شـماره )ISAP 2( 2
در مـورد تأمیـن اجتماعـی یـا هـر اسـتاندارد ملـی اکچوئریـال مرتبـط بـه آن نیسـت ،بلکه
هـدف آن اطمینـان از ایـن موضـوع اسـت که سـازمان هـای تأمیـن اجتماعـی ،ابزارهای
الزم بـرای رعایـت اسـتانداردهای فعالیـت اکچوئریـال شـمارۀ  )ISAP 2( 2و نیـز دیگـر
تجربیـات موفـق مرتبـط با امـور اکچوئریال در تأمیـن اجتماعی را در اختیـار اکچوئریها
و سـایر متخصصـان تأمیـن اجتماعـی حـارض در فعالیـت اکچوئریـال قـرار میدهنـد.
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تعاریف«فعالیت اکچوئریال» و «اکچوئری»
هــدف رهنمودهــای اکچوئریــال  ISSA-ILOحمایــت از فعالیــت اکچوئریــال در زمینههایــی
نظیــر حوزههــای ســنتی اکچوئریــال و نیــز ســایر زمینههایی اســت کــه فعالیت اکچوئریــال در
آن فراگیــر بــوده یــا توصیــه شــده باشــد.
بنابرایـن ،در ایـن راسـتا فعالیـت اکچوئریـال مـورد نظـر ایـن رهنمودهـا ایـن مـوارد را
شـامل مـی شـود:

فعالیتهــای اکچوئریــال همچــون تهیــه ارزشگذاریهــای اکچوئریال سیســتمهای
تأمیــن اجتماعــی؛ امــور مرتبــط بــا حســابهای ملــی و گــزارش حســابداری ملــی و/
یــا بیناملللــی؛ ارزیابــی تاثیــرات تغییــرات پیشــنهادی بــر پایــداری و انجــام محاســبات
اکچوئریــال رضوری در تعییــن رشایــط برخــورداری از مزایــا و روش هــای اندوختــه
گــذاری .ایــن وظایــف ممکــن اســت شــامل محاســبه تعهــدات ،پیشبینــی جریــان هــای
نقــدی و تعییــن عوامــل مختلــف اکچوئریــال ،قوانیــن یــا ســایر مقرراتــی کــه اغلــب مقــرر
مــی دارد ایــن وظایــف توســط اکچوئریهــای واجــد رشایــط انجــام شــوند.
ورودی اکچوئریــال بــه حوزههایــی نظیر مدیریت رسمایهگذاری ،بهبود سیاســتگذاری،
مدیریــت ریســک ،اطــاع رســانی ،حکمرانــی ،بــا در نظــر گرفــن تاثیــرات آن بــر افــراد و
ســنجش عدالــت و برابــری میــان همــکاران و ســایر گروههــا در مواقعــی کــه توانمندیهــا
و مهارتهــای اکچوئریــال ،میتوانــد بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی یــا نهــاد حاکمیتــی
ارزش افــزوده ایجــاد کنــد.
بطور کلی یک اکچوئری از منظر این رهنمودها به این صورت تعریف می شود:

یــک اکچوئــری کــه مســتقیماً از ســوی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــهکار گرفتــه شــده
و نیــز یــک مشــاور اکچوئــری کــه بصــورت قــراردادی بــه ارائــه گــزارش ،توصیــه یــا
دیگــر دادههــا بــه ســازمانها میپردازنــد و دارای مــدرک معتــر اکچوئریــال در ســطح
ملــی یــا بیناملللــی اســت (ارجــاع شــود بــه رهنمــود ) 49؛ یــا
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شــخص حرفــهای بــدون مــدرک معتــر اکچوئریــال (بــرای مثــال ،آماردانهــا و
اقتصاددانهــا) کــه بــه فعالیــت اکچوئریــال مشــغول اســت .ایــن رهنمودهــا در برخــی
رشایــط ،اشــخاص حرفــهای دیگــری بهغیــر از اکچوئریهــا کــه ممکــن اســت مشــغول
اجــرای فعالیــت اکچوئریــال باشــند را بــه رســمیت میشناســند .هرچنــد رضوری اســت کــه
متخصصــان تأمیــن اجتماعــی فاقــد وابســتگی اکچوئریــال در ارائــه خدمــات اکچوئریــال
بــه ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی ،رشایــط مربوطــه را دارا بــوده و همانطــور کــه در
رهنمــود  49ترشیــح شــده اســت از قوانیــن مربــوط بــه رفتــار حرفــهای تبعیــت کننــد.

ارتقای صالحیتهای اکچوئریال ،شناخت و پیشرفت حرفهای
بــا اینکــه هــدف ایــن رهنمودهــا حمایــت از اکچوئریهــا و غیراکچوئریهــای فعــال در
زمینــه اکچوئریــال اســت ،ولــی الزم اســت کــه ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی بــرای
بهبــود توســعه حرفــۀ ملــی اکچوئریــال و تأییــد ارزش صالحیــت معتــر اکچوئریــال و
اســتمرار پیرشفــت حرفـهای اهتمــام ورزند(رهنمــود  51را مالحظــه نمائیــد) .عــاوه بــر
ایــن ،حتــی اگــر کشــوری بــرای متخصصــان شــاغل در فعالیــت اکچوئریال اشــاره شــده در
ایــن ســند ،صالحیــت هــا ،تجــارب و توانمنــدی هایــی را تعییــن کــرده باشــد (کــه آیــا آنهــا
بــرای انجــام وظایــف منتســب ،فــردی «الیــق و شایســته» هســتند) ،ایــن رهنمودهــا ،آن
دســته از فعالیتهــای نظارتــی اکچوئریــال را بــه تنظیــم ایــن صالحیتهــای الزم تشــویق
میکننــد تــا اهمیــت حرفــه اکچوئریــال را مشــخص کنــد .نهادهــای نظارتــی و قانونگــذار
در تعریــف شایســتگیهای مــورد نیــاز بــرای انجــام فعالیــت اکچوئریــال بایــد بــرای طــرح
هــای تأمیــن اجتماعــی نیــز ،صالحیــت خاصــی قائــل شــوند .همچنیــن ،رهنمودهــا آن
دســته از افــراد شــاغل در زمینــه اکچوئریــال را بــرای کســب صالحیــت مــورد نیــاز فعالیــت
اکچوئریــال ،توســعه مســتمر حرفــهای و اتخــاذ رفتارهــای ســازگار بــا حداقــل رهنمــود
رفتــاری انجمــن بیناملللــی اکچوئریــال یــا انجمــن اکچوئریالــی کــه اکچوئــری عضــوی از
آن اســت ،ترغیــب مــی کنــد.
قسمت ح و منابع پشتیبان مرتبط ،جزئیات بیشرتی را ارائه مینماید.
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حوزه های مرتبط با اکچوئریال
قانــون ،مقــررات و یــا قوانیــن داخلــی و شــیوههای حکمرانــی مــی توانــد بــر محــدوده
دخالــت ،صالحیــت ،توانمندیهــا و تخصــص هــای مــورد نیــاز بــرای انجــام فعالیــت
اکچوئریــال اثرگــذار باشــد.
ایــن رهنمودهــا ،رشایــط چهارگانــه کــه ممکــن اســت نیــاز بــه حضــور اکچوئریهــا باشــد
و یــا اینکــه فعالیــت اکچوئریــال در رابطــه بــا تأمیــن اجتماعــی صــورت پذیــرد را مــورد
پوشــش قــرار میدهنــد:

کاری کــه (مطابــق بــا مقــررات یــا دیگــر مســتندات قانونــی) بایــد توســط اکچوئــری
معتــر و واجــد رشایــط انجــام شــود؛

فعالیتــی کــه حضــور اکچوئریهــا در آن حائــز اهمیــت بــوده و نقــش اصلــی را ایفــا
میکنــد.
فعالیتی که حضور و دخالت اکچوئریال ،مطلوب باشد؛

فعالیتــی کــه الزم اســت بــا تکنیــک هــای اکچوئریــال انجــام گیــرد هرچنــد در واقــع

ممکــن اســت بــه وســیله غیراکچوئریهــا انجــام شــود.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد مشــخص کنــد کــه جایــگاه هریــک از اجــزاء عملیــات،
ذیــل کــدام یــک از  4دســته قــرار مــی گیرنــد .ایــن کار بایــد بــه شــکل درســتی مســتند
شــده و بــه طــور منظــم مــورد بازبینــی قــرار گیــرد .تصمیمگیــری در ایــن زمینــه بــه
عوامــل مختلــف درون و بــرون ســازمانی بســتگی خواهــد داشــت .ایــن عوامــل ممکــن
اســت شــامل مــوارد زیــر شــوند (امــا بــه آن محــدود نمیشــوند):
چارچوب نظارتی و تنظیمگری مرتبط با فعالیت مورد نظر؛

میــزان اهمیــت فعالیــت تعهــد شــده ،یعنــی اثــری کــه ممکــن اســت بــر رشایــط مالــی
ســازمان و یــا طــرح تأمیــن اجتماعــی داشــته باشــد؛
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منابع اکچوئریال و فرایندهای بازبینی دقیق موجود در سازمان؛

توسعۀ و منابع نهاد ملی حرفهای اکچوئریال؛

منابع اکچوئریال خارج (از سازمان) در دسرتس؛

سایر منابع حرفهای در دسرتس.

هماهنگی با سایر ذینفعان و افراد حرفهای
بهمحــض اینکــه اکچوئریهــا بهطورکاملتــری بــا جنبههــای متفــاوت مدیریــت ســازمان
تأمیــن اجتماعــی درگیــر مــی شــوند ،نیــاز فزایندهتــری بــه هماهنگــی و مشــاوره بــا
ذینفعــان و ســایر افــراد حرفــهای بهوجــود میآیــد .در حوزههــای مختلــف مربوطــه
کــه اینچنیــن هماهنگیهــا بایــد صــورت پذیــرد و در صــورت رضورت فرمولبنــدی
شــود ،ایــن رهنمودهــا ورود پیــدا میکننــد .در صورتــی کــه اکچوئــری بــرون ســازمانی
باشــد ،بســیار مهــم اســت کــه بــرای حصــول اطمینــان از کارائــی و کارآمــدی در اجــرا،
فرایندهــای مناســب بــرای ایجــاد هماهنگــی اتخــاذ شــده و از آنهــا پیــروی شــود.

استقالل عمل
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و نهادهــای ناظــر بایــد بــه دنبــال کســب اطمینــان و حفــظ
اســتقالل اکچوئــری باشــند .در عمــل ،ایــن بــه معنــای کســب اطمینــان از ایــن امــر
اســت کــه اکچوئــری دسرتســی کافــی بــه اطالعــات دارد ،و دارای قــدرت انتخــاب
مناســبترین روش و ب ـهکار گرفــن بهرتیــن مجموعــه مفروضــات بــوده و تحــت تأثیــر
مالحظــات بیجهــت خارجــی یــا فشــارهای داخلــی کــه ممکــن اســت بــر نتایــج و
توصیههــا اثرگــذار باشــد ،قــرار نمیگیــرد .بــه منظــور حفــظ اســتقالل عمــل و نیــز
شــیوههای مــورد اســتفاده ،حمایــت قوانیــن و مقــررات بــرای جاییکــه اســتقالل بــه
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خطــر افتــاده یــا ممکــن اســت بــه خطــر افتــد ،بایــد وجــود داشــته باشــد.
اطالعات بیشرت در رهنمود  47ارائه میشود.

ساختار رهنمودهای اکچوئریال ISSA-ILO
رهنمودها شامل هشت بخش مجزا هستند:
بخش الف ،ارزشگذاری طرحهای تأمین اجتماعی
بخش ب ،مدیریت عملیات سیســـتم های تأمین اجتماعی (شـــامل محاسبات مزایا و
تعیین فاکتورها)

بخش پ ،امور رسمایهگذاری
بخش ت ،گزارشدهی ،ارتباطات و افشای اطالعات
بخش ث ،تحلیل و مدیریت ریسک
بخش ج ،امور تنظیمگری ،استانداردها و راهنمای حرفهای
بخش چ ،امور راهربدی و سیاستگذاری
بخش ح ،تخصص  ،اســـتخدام و آموزش کارشـــناس اکچوئریال در سازمان تأمین
اجتماعی

در هــر بخــش ،هــر رهنمــود اجــزاء مختلــف حــوزه مــورد بحــث را پوشــش میدهــد.
ســاختار هــر یــک از رهنمودهــا ،بــه صــورت زیــر بنــا شــده اســت:

رهنمــود :رهنمــود بصــورت هرچــه شــفاف تــر ،بــه همــراه توصیــف مختــری از نــکات
کلیــدی زیــر بنایــی آن بصــورت کامــا برجســته ،بیــان میشــود.
اصــول :ایــن بخــش اصــول زیربنایــی رهنمــود و ســاختارهای مناســب بــرای پرداخــن
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بــه موضــوع را تنظیــم میکنــد.

ســازوکار :ایــن بخــش بهمنظــور کســب اطمینــان از اینکــه اصــول زیربنایــی رهنمــود
رعایــت میشــوند ،مراحــل و فراینــد هایــی را وضــع مینمایــد .ایــن ســازوکارهای
پیشــنهادی بــه جهــت کســب اطمینــان از پایشهــای مناســب ،فرایندهــا ،ارتباطــات و
مشــوق هایــی طراحــی میشــوند کــه بــه ترغیــب در تصمیمگیــری مطلــوب ،اجــرای
مناســب و بههنــگام ،و ارزیابــی و بازبینــی منظــم میپردازنــد.

منابع پشتیبان
رهنمودهــای اکچوئریــال  ISSA-ILOشــامل اصولــی اســت کــه ســازمان هــای تأمیــن
اجتماعــی بایــد در رابطــه بــا فعالیــت اکچوئریالــی کــه در طرحهــای تأمیــن اجتماعــی
متعهــد بــه انجــام آن میشــوند ،لحــاظ کننــد .ایــن رهنمودهــا بهصــورت راهنمــای
تفصیلــی اکچوئریــال یــا بهصــورت اســتاندارد عملیاتــی در نظــر گرفتــه نمــی شــوند.
بلکــه ،هــدف آنهــا راهنمایــی ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی در رابطــه بــا ایــن اســت
کــه «چــه چیــزی» را در نظــر بگیرنــد و نــه «چگونگــی» آن.

بنابرایــن اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی و ســازمان بیناملللــی کار ،بهعنــوان
بخشــی از برنامــه حمایــت از ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی ،اقــدام بــه تدویــن
منابــع کمــک آموزشــی نمودهانــد کــه شــامل کتابچــه هایــی ( مثــل راهنمــای داخلــی
ســازمان بیناملللــی کار بــرای تحلیــل اکچوئریــال یــک طــرح ملــی بازنشســتگی تأمیــن
اجتماعــی) ،مثالهایــی از تجربــۀ موفــق ،مطالعــات مــوردی و منابــع بــرون ســازمانی
کــه بــه ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی در عملیاتــی کــردن ایــن اصــول یــاری خواهنــد
رســاند ،مــی شــود.
میتــوان ایــن منابــع کمکــی را در ســند جداگانــه و از طریــق لینــک وب ســایت هــای
اختصاصــی رهنمودهــا در دســرس قــرار داد.
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بخش الف .ارزشگذاری طرحهای تأمین اجتماعی
ارزشگذاریهــای یــک طــرح تأمیــن اجتماعــی بــا هــدف ارزیابــی درســتی و اســتحکام
اکچوئریــال طرحهــا میباشــد .اســتحکام ممکــن اســت بــه طــرق مختلفــی تعریف شــود
و ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی بایــد اقدامــات مناســب را مطابــق بــا وضعیــت و طــرح
خــود تعریــف کننــد .همانطــور کــه در رهنمودهــای اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی
در خصــوص حکمرانــی خوب(رهنمــود  )59آمــده اســت ،یــک طــرح تأمیــن اجتماعــی
بایــد ارزشگذاریهــای منظــم اکچوئریــال را بــه منظــور نظــارت بــر پایــداری و ســایر
عوامــل کلیــدی انجــام دهــد.

رهنمودهــا در ایــن بخــش ،عوامــل اصلــی ارزشگــذاری اکچوئریــال ،مســئولیتهای
یــک اکچوئــری ،و اقداماتــی را کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد بــه منظــور کســب
اطمینــان از اینکــه اکچوئریهــا میتواننــد از عهــدۀ وظایــف حرفــهای خــود برآینــد
تبییــن مــی نماینــد.
اتخــاذ رویکــرد ارزش گــذاری بــه ایــن مســئله بســتگی خواهــد داشــت کــه آیــا ســازمان
تأمیــن اجتماعــی ،مــدل ارزشگــذاری اکچوئریــال را بــه صــورت درون ســازمانی تدویــن
کــرده اســت یــا اینکــه ارزشگــذاری بــا اســتفاده از مــدل بــرون ســازمانی اجــرا میشــود.
اگــر مــدل بهصــورت بــرون ســازمانی اجــرا شــود ،در اینصــورت رویکــرد مجــدداً
بــر اســاس اینکــه آیــا ســازمان خــود ارزشگــذاری را انجــام میدهــد یــا اینکــه منبــع
اکچوئریــال بــرون ســازمانی عهــدهدار آن اســت ،تغییــر خواهــد کــرد .نظــر بــه اینکــه
عمدتـاً ایــن بخــش بــر دو مــورد ابتدایــی متمرکــز اســت ،لــذا فرایندهــای مناســب نیــز در
زمــان ارزشگــذاری بــرون ســازمانی الزم اســت و مشــاوران بــرون ســازمانی بایــد بتواننــد
کــه خــود را بــا رهنمودهــا و اســتانداردهای عملیاتــی اکچوئریــال وفــق دهنــد.
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رهنمود  -1نیاز به انجام ارزشگذاریهای اکچوئریال
ســازمان تأمیــن اجتماعــی اطمینــان حاصــل میکنــد کــه بــه منظــور ارزیابــی و
نظــارت بــر وضعیــت مالــی برنامههــای تأمیــن اجتماعــی ،ارزشگذاریهــای منظــم
اکچوئریــال انجــام شــود .عــاوه بــر ایــن ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی اطمینــان
میدهــد کــه ارزشگــذاری اکچوئریــال در ابتــدای هــر برنامــۀ جدیــد ،یــا هــر
زمانیکــه برنامــه حــارض بــه طــور اساســی تغییــر کــرد ،اجراشــود.

در ابتــدا ،ارزشگذاریهــای اکچوئریــال نیــاز دارنــد تــا پایــداری برنامههــای تأمیــن
اجتماعــی را ارزیابــی کننــد امــا ممکــن اســت ارزیابــی کفایــت سیســتم ،مالحظــات
تأمیــن مالــی و اندوختــه گــذاری نیــز الزم باشــد .یافتههــای ارزشگــذاری اکچوئریــال
نیــز بــر روی تصمیمــات رسمایهگــذاری ،محاســبات مزایــا و اطــاع رســانی یــا افشــای
اطالعــات اثــر دارد .ایــن رهنمــود بایــد بــا رهنمودهــای  43 ،41 ،26و  46و رهنمــود 59
از رهنمودهــای اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص حکمرانــی خــوب، 1
مطالعــه شــود.

اصول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد وضــع قوانیــن و مقــررات مربوطــه کــه بــرای
ارزشگذاریهــای منظــم اکچوئریــال برنامههــای موجــود مــورد نیــاز اســت را
بهبــود بخشــیده و از آنهــا حمایــت کنــد و هــر زمــان کــه برنامــه بهطــور اساســی
دســتخوش تغییــر شــد ،ارزشگــذاری اکچوئریــال را انجــام دهــد.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه منابــع بهمنظــور
تضمیــن اجــرای منظــم ارزشگذاریهــا ،در دســرس قــرار دارنــد .مدیریــت
منابــع بایــد احتمــال نیــاز بــه ارزشگذاریهــای بهروزرســانی شــده یــا تکمیلــی
را در نظــر بگیــرد.
1. Good Governance
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در زمــان مشــارکت در توســعۀ برنامههــای جدیــد تأمیــن اجتماعــی ،ســازمان
تأمیــن اجتماعــی بایــد اطمینــان کســب کنــد کــه ارزشگــذاری اکچوئریــال
بهجهــت ارزیابــی تناســب مزایــا و طــرح تأمیــن مالــی اجــرا میشــود .رهنمــود
 ،41اطالعــات بیشــری را در خصــوص ارزشگــذاری برنامههــای جدیــد تأمیــن
اجتماعــی ارائــه مینمایــد.

سازوکار
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد از نهادهــای مســئول اعــام رشایــط مــورد
نیــاز بــرای ارزشگــذاری اکچوئریــال (ارزشگذاریهــای منظــم ،تکمیلــی و/یــا
بــهروز رســانی شــده) و تعییــن عوامــل مؤثــر بــر ایــن انتخــاب (هماننــد ســطوح
اهمیــت) ،حمایــت نمایــد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطالعــات رضوری و
راهنمایــی هــای الزم در خصــوص حــوزه و اهــداف ارزشگــذاری و نیــز حداقــل
الزامــات افشــای اطالعــات را ارائــه نمایــد .رهنمــود  46در تعییــن رشایطــی
کــه در آن ارزشگــذاری بهروزرســانی شــده یــا تکمیلــی مــورد نیــاز باشــد،
راهنماییهایــی را ارائــه مــی دهــد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد توصیههایــی بــه نهادهــای مرتبــط در مــورد
تنــاوب بهینــه ارزشگذاریهــای اکچوئریــال داشــته باشــد .ایــن مهــم بهویــژه
در رهنمودهــای  26و  43مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

در صــورت عــدم وجــود الزامــات قانونــی ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد
بــرای اعــام نیــاز بــه ارزشگــذاری اکچوئریــال ،سیاســت درون ســازمانی را
مقــرر نمــوده و از آن تبعیــت کنــد .ایــن سیاســت بایــد مســتند شــده ،بــه طــور
منظــم (در صــورت نیــاز بهوســیله متخصــص مســتقل) مــورد بازبینــی قــرار گیــرد
و بــه آن عمــل شــود.

20

اتحادیه بیناملللی تامین اجتماعی  -سازمان بیناملللی کار

رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

رهنمود  -2دادهها
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد از وجــود دادههــای قابــل اعتمــاد و کافــی بهمنظــور
انجــام فعالیــت اکچوئریــال اطمینــان حاصــل نمایــد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی،
مســئول مدیریــت دادههــای متعلــق بــه قوانیــن و مســتمریبگیران طــرح تأمیــن
اجتماعــی ،وضــع مقــررات و رعایــت قانــون حریــم خصوصــی و اســتانداردهای
ملــی اســت .اکچوئــری ،در مــورد کفایــت و اعتبــار دادههــا نظــر خــود را ارائــه
مینمایــد ،هرگونــه اصــاح صــورت پذیرفتــه در دادههــا ،و تاثیــرات دادههــای
ناقــص بــر طــرح تأمیــن اجتماعــی و مشــارکت کننــدگان آن را ترشیــح میکنــد و
بــرای بهبــود کیفیــت دادههــا توصیههایــی را ارائــه میدهــد.
دادههـای کافـی و قابـل اعتمـاد یـک عامـل رضوری در انجام هر نـوع فعالیـت اکچوئریال
اسـت .الزامـات کیفـی دادههـا بـه نـوع فعالیـت انجام شـده ،سـاختار مزایـا در طـرح تأمین
اجتماعی (شـامل طرح مزایا و سـاختار تأمین مالی) ،ماهیت و اهداف تحلیل اکچوئریال،
الزامـات گزارشدهـی ،و هرگونـه الزامـات قانونـی و مقرراتـی کـه بـا تجزیهوتحلیـل و
گزارشدهـی اکچوئریـال در ارتبـاط اسـت ،بسـتگی دارد.

فعالیــت اکچوئریــال ،بــرای اینکــه پایــداری مالــی طرحهــای تأمیــن اجتماعــی را ارزیابــی
کنــد بــه دادههــای بــه روز منحــراً مرتبــط بــا طــرح ارزیابــی شــده ،و نیــز دادههــای
اقتصــادی کالن و جمعیــت شــناختی مــورد نیــاز بــرای تنظیــم چارچــوب اقتصــاد کالن
و جمعیتشــناختی بــرای فعالیــت اکچوئریــال نیــاز دارد .دادههایــی کــه در اجــرا،
ارزشگذاریهــا را توانمنــد میســازند شــامل دادههــای مربــوط بــه بیمــه پــرداز و مزایــا
بگیــر فعلــی و دادههایــی در خصــوص قوانیــن فعلــی و پیشــین سیســتم و نیــز هــر نــوع
تغییــرات آتــی طرحریــزی شــده یــا پیریــزی شــده در ایــن قوانیــن (نظیــر فرمــول مزایــا،
بســته مزایــای اساســی ،رشایــط دریافــت مزایــا و حــق بیمــه) میشــود .دادههــای مربــوط
بــه گذشــته (همچــون تــورم ،افزایشهــای حقــوق ،نــرخ بــازده رسمایهگذاریهــا،
نرخهــای مرگومیــر و شــیوع امــراض ،نرخهــای بازنشســتگی ،مراجعــات رسپایــی
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و بســری در بیمارســتان ،تعــداد دفعــات هزینههــا و تــک هزینههــا) بایــد از ســوی
اکچوئــری بــرای تدویــن مفروضــات مناســب در مــورد آینــده در نظــر گرفتــه شــود.
دادههای موجود برای فعالیت اکچوئریال باید ویژگی کفایت و اعتبار را در بر داشته
باشند .کفایت به این معناست که دادهها باید اکچوئری را در این زمینهها تجهیز کنند:

تدویــن مفروضــات اقتصــادی و جمعیــت شــناختی بــه منظــور پیشبینــی و هــر کجــا
کــه الزم باشــد ،در کاهــش جریــان هــای نقــدی آتــی طــرح تأمیــن اجتماعــی؛
انجام محاسبات اکچوئریال مورد نیاز؛

اعتبار بخشی و تدوین روششناسی محاسبات و ارزشگذاریها ؛

تحلیل آخرین تجربیات رسمایهگذاری و مالی طرح تأمین اجتماعی ،برای مقایسه
نتایج با اهداف اجتماعی و تلفیق تجربیات نوظهور با مفروضات اکچوئریال؛

اجــرای هــر نــوع دیگــری از فعالیــت اکچوئریــال کــه از ســوی اکچوئــری یــا ســازمان
تأمیــن اجتماعــی رضوری انگاشــته میشــود.
اعتبار به این معناست که دادهها باید این رشایط را داشته باشند:
مرتبط؛

کامل؛
بهروز؛

به طور درون سازمانی سازگار؛

دارای سوابق مکفی؛

سازگار با دادههای منابع دیگر؛

ایــن رهنمــود بایــد همــراه بــا رهنمودهــای ایســا در خصــوص فــاوا (فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات) ،بــه ویــژه بخــش الــف 5.آن ،مدیریــت اطالعــات و دادههــا مطالعــه شــود.
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اصول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی باید مســئولیتهای مدیریت داده را درون ســازمان
تعریــف کنــد ،ازجملــه اینکــه چــه کســی مســئول مدیریــت فراینــد و فرایندهــای
بازنگــری اســت .فراینــد مدیریــت داده بایــد از امنیــت دادههــا (شــامل جزئیــات
شــیوههای پشــتیبانی داده هــا) و هــر الــزام قانونــی دیگــری در مــورد محرمانگــی
اطالعــات  1اطمینــان کســب نمایــد.

الزامــات دادههایــی کــه در آنهــا تمامــی جزئیــات دیــده میشــود 2بایــد توجیــه
شــده و مســتند شــوند .ایــن الزامــات بایــد نیازهــای ویــژۀ برنامههایــی را کــه بــه
فعالیــت اکچوئریــال احتیــاج دارنــد و نیــز شــیوهها و مدلهــای اکچوئریــال
مناســب بــرای ایــن ارزشگذاریهــا را در نظــر بگیــرد  .ایــن اســناد بایــد:
• اجزاء دادهها را تعریف کنند؛

• کاربرد دادهها را ترشیح نمایند؛

• منابع دادهها را فراهم کنند

سازمان های تأمین اجتماعی باید برای درخواست ارائه داده از ارائه دهندگان
برون سازمانی و درون سازمانی فرایندی روشمند و مستند شده داشته باشند.

ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی بایــد فراینــدی روشــمند و مســتند شــده بــرای
اعتباربخشــی دادههــا ایجــاد کننــد کــه ســازگاری دادههــای درون ســازمانی و
نیــز ســازگاری بــا منابــع بــرون ســازمانی (همچــون صورتهــای مالــی ممیــزی
شــده) را مــورد ســنجش قــرار دهنــد.
جمــعآوری دادههــا بایــد بــا اســتفاده از شــیوهای جــزء بــه جــزء صــورت پذیرد.
در مــواردی کــه دادههــای گروهــی در ارزشگــذاری اکچوئریــال بــهکار گرفتــه
1. Data Privacy
2. Well-thought-through Data
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میشــود ،تعییــن شــیوهای مناســب برای گــروه بنــدی دادههــا از مســئولیتهای
اکچوئــری بهشــمار میآیــد .اثــر نتایــج بهکارگیــری دادههــای گروهــی کــه در
مغایــرت بــا دادههــای تکــی قــرار دارد ،بایــد مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد و بهطــور
مقتضــی بــه اطــاع ذینفعــان مربوطــه برســد.
بــرای مثــال در یــک طــرح تأمیــن اجتماعــی کــه بهتازگــی برقــرار شــده،
کمبــود داده نشــانگر چالشــی جــدی پیــش روی متخصصــان تأمیــن اجتماعــی
اســت .در چنیــن رشایطــی ،ممکــن اســت اکچوئریهــا بــه دادههایــی از ســایر
منابــع و برنامههــا اتــکا نماینــد .بهمنظــور کســب اطمینــان از اینکــه مناســبترین
دادههــا بــهکار گرفتــه میشــوند ،اکچوئــری بایــد بــا ســایر کارگــزاران و ذینفعــان
هماهنگیهایــی را انجــام دهــد.

سازوکار
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،مدیــران و اکچوئــری بایــد درک روشــنی از
الزامــات دادههــا داشــته باشــند.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه مدیــر طــرح تأمین
اجتماعــی بــه پایــگاه داده باکفایــت و قابــل اعتمــاد در ارتبــاط بــا مشــارکت
کننــدگان طــرح دسرتســی دارد.

فرایندهــای منظــم ارزیابــی دادههــا بایــد انجــام شــوند .ایــن فرایندهــا شــامل
بررســی مناســب بــودن دادههــا میباشــد تــا از ســازگاری دادههــای ارائــه شــده
در تجزیهوتحلیلهــای پیشــین و ســایر طرحهــای مربــوط بــه تأمیــن اجتماعــی
در کشــور اطمینــان حاصــل نمایــد.
دادههای ارائه شده به اکچوئری باید قابل استفاده باشند.

زمانیکه دادههای برون سازمانی مورد نیاز است ،سازمان تأمین اجتماعی باید
دستیابی به دادههای موجود در مؤسسات دولتی را از طرق ذیل تسهیل نماید:
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• تغییر قوانین برای امکان دسرتسی به این موارد؛

• توافق با سایر مؤسسات در خصوص دستیابی به دادهها ؛

در صــورت نبــود دادههــای کافــی و قابــل اعتمــاد بــرای طرحهــای تأمیــن
اجتماعــی تــازه تاســیس و /یــا ســایر ســازمان هــا ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی
بایــد روشهــای دســتیابی بــه توافــق بــا ســازمان هــای ملــی و /یــا بیناملللــی
و نیــز ارائهدهنــدگان طــرف ثالــث را بــه منظــور دسرتســی بــه اطالعاتــی کــه
میتوانــد نیازهــای اکچوئــری را مرتفــع نمایــد ،بیابــد.

ممکــن اســت هــم بــرای طرحهــای موجــود و هــم بــرای طرحهــای جدیــد،
اطالعــات ناقــص یــا منقضــی وجــود داشــته باشــند .اکچوئــری بایــد بــا ســازمان
تأمیــن اجتماعــی بــرای در پیــش گرفــن بهرتیــن رویکــرد تحــت ایــن رشایــط
در ارتبــاط باشــد .ایــن رویکــرد ممکــن اســت شــامل تقریبهایــی نظیــر
بهرهگیــری از دادههــای میانگیــن شــود .اکچوئــری بایــد آثــار ضمنــی ایــن
چنیــن رویکردهایــی را بــا جزئیــات رشح دهــد و مســتند کنــد و ایــن تحلیلهــا را
بــه اطــاع ســازمان تأمیــن اجتماعــی برســاند.

اکچوئــری مســئول ایــن تحلیلهــا بایــد منطبــق بــا اســتانداردهای
بیناملللــی فعالیــت اکچوئریــال و /یــا ســایر رهنمودهــای مربوطــه کــه شــامل
اســتانداردهای بیناملللــی فعالیــت اکچوئریــال  1و  )ISAP 1 &2( 2انجمــن
بیناملللــی اکچوئریــال ( )IAAکــه در آنهــا الزامــات دادههــا ،شــیوههای اعتبــار
بخشــی و کنــرل ،بهرهگیــری از دادههــای ناقــص و بیــان محدودیتهــا و نیــز
ســایر جنبههــای مرتبــط بــا دادههــا ترشیــح میشــوند ،عمــل کنــد.
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رهنمود  -۳مفروضات
مفروضــات بــهکار گرفتــه شــده در ارزشگــذاری یــک طــرح تأمیــن اجتماعــی برای
ارزشگــذاری طرحــی منطبــق بــا اهــداف مالــی تأمیــن اجتماعــی و ســازگار بــا فضای
اقتصــادی -اجتماعــی کشــور ،بســنده هســتند .در تدویــن مفروضــات ،تحلیــل
روندهــای پیشــین بــا رویکــرد آینــده نگــر ترکیــب مــی شــوند .ســازمانهای تأمیــن
اجتماعــی مســئولیتهای اصلــی را در فراینــد تنظیــم مفروضــات بــه اکچوئــری
محــول میکننــد .اکچوئــری ،نظــری را در خصــوص درجــه منطقــی و مناســب
بــودن آن دســته از مفروضــات بــهکار گرفتــه شــده در فعالیــت اکچوئریــال ،هــم
بــه صــورت فــردی و هــم جمعــی ،ارائــه مینمایــد.
بنــا بــه ماهیــت ،برنامههــای تأمیــن اجتماعــی بخشهــای گســردهای از جمعیــت را
پوشــش میدهنــد .بنابرایــن بــرای اجــرای ارزشگذاریهــای تأمیــن اجتماعــی اغلــب
اوقــات مفروضــات اقتصــادی و جمعیتشناســی دربردارنــده کل نظــام اقتصــادی و
کل کشــور مــورد نیــاز میباشــد .بســط مفروضــات بــرای ارزشگذاریهــای تأمیــن
اجتماعــی اغلــب اقدامــی مشــرک بــا حضــور طرفهــای متعــدد اســت :متخصصانــی
از ســازمانهای تأمیــن اجتماعــی ،ســازمانهای دولتــی متعــدد و نهادهــای متخصــص
مســتقل .عــاوه بــر ایــن مــوارد ،برخــی مفروضــات ممکــن اســت بهواســطۀ قانــون
تعییــن شــده یــا از ســوی ســازمانهای دولتــی ارائــه شــوند.

اصول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد مســئولیتهای تنظیــم مفروضــات را تعییــن
کنــد .در فراینــد تنظیــم مفروضــات ،نقــش و مســئولیتهای یــک اکچوئــری
بایــد بــه روشــنی تعییــن شــود.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اســتقالل اکچوئــری را تضمیــن کنــد
و اطمینــان دهــد کــه هیــچ طرفــی اقدامــی بــرای اثرگــذاری نــاروا صــورت
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نمیدهــد .بــه طــور مشــخص ،اگــر مفروضــات بــهکار رفتــه بهرتیــن برآوردهــای
اکچوئــری را نشــان ندهــد ،در اینصــورت دیگــر نتایــج جایگزیــن بــر اســاس
بهرتیــن بــرآورد بایــد بیــان شــود .عــاوه بــر ایــن اگــر تفــاوت محسوســی وجــود
دارد آنــگاه اصــاح انحــراف صــورت گرفتــه از بهرتیــن بــرآورد بایــد بــرای
اکچوئــری ارائــه گــردد.

مفروضـات مـورد نیـاز بـرای ارزشگـذاری سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد
مشـخص ،توجیـه و مسـتند شـود .ایـن الزامـات بایـد مـوارد زیـر را در نظـر بگیرنـد:
• قوانین طرح تأمین اجتماعی؛

• عوامــل اثرگــذار بــر مشــخصههای جمعیتشناســی و اقتصــادی جمعیــت
تحــت پوشــش طــرح تأمیــن اجتماعــی؛
• سیاســت اندوختــه گذاری طــرح تأمین اجتماعــی و سیاســت رسمایهگذاری
در صورتــی کــه قابــل اجــرا باشــد؛
• هرگونــه خطمشــی یــا توافقــی کــه ممکــن اســت بــر روی تأمیــن مالــی
طــرح اثرگــذار باشــد (بــرای مثــال ،توافقاتــی بــا ارائهدهنــدگان خدمــات
درمانــی ،توافقــات جمعــی و غیــره)؛
• روش بــه کار گرفتــه شــده در سیســتم تأمیــن اجتماعــی کــه شــامل
تعـــاریف اقـــدامات اکچوئـــریالی می شــود کــه مــورد ارزیـابـــی قــرار
می گیرنــد؛
• الزامات ارزشگذاری مدل.

یــک اکچوئــری بایــد اهمیــت مفروضــات را ارزیابــی نمایــد .بــه عبــارت دیگــر
زمانــی کــه تغییراتــی در ارزش مفروضــات مختلــف بهوجــود میآیــد ،ماهیــت و
بزرگــی ایــن تغییــر در نتایــج ارزشگــذاری را بررســی نمایــد .ایــن تجزیهوتحلیــل
بایــد بهمنظــور تعییــن منابعــی کــه الزم اســت در تدویــن مفروضــات مناســب و
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ســناریوهای جایگزیــن اختصــاص یابنــد ،بــهکار گرفتــه شــود و بــرای مثــال،
مشــخص کنــد در چــه رشایطــی مفروضــات گســرده تــری مــی توانــد مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد .منابــع (زمــان ،نیــروی انســانی و مالــی) رصف شــده در
تدویــن هــر یــک از مفروضــات ،بایــد اثــر متناســب در دقــت و اعتبــار نتایــج
بدســت آمــده را داشــته باشــند.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد از دسرتســی بــه دانــش مرتبط و منابــع رضوری
در تدویــن مفروضــات ،اطمینــان کســب کند.

فراینــد توســعۀ مفروضــات و نیــز منطــق مفروضــات نهایــی ،بایــد مســتند
شــود .مســتندات بایــد شــامل مــوارد زیــر باشــند:
• محتوای اجتماعی -اقتصادی مفروضات؛

• تجزیهوتحلیل تجربیات و روندهای اخیر؛

ال در بسط مفروضات بهکار گرفته شده؛
• روشهایی که قب ً

• اســاس مفروضــات ،بــرای مثــال تجربیــات تاریخــی ،داوری ،الزامــات
قانونــی ،بهــره منــدی از تخصــص بــرون ســازمانی و غیــره؛
• مقایســه مفروضــات بــا پیشبینیهــا و طرحهــای اقصــادی ملــی و
پیــش بینــی هــای جمعیتشناســی ،در صــورت وجــود؛
• منابع اطالعات بهکارگرفته شده در فرایند تنظیم مفروضات.

در صورتـی کـه مفروضات طبق قانون تعیین شـود (مثـل نرخهای مرگومیر،
نرخهـای تنزیلـی کـه در محاسـبۀ عوامـل کاهشـی اکچوئریـال مـورد اسـتفاده
قـرار میگیرنـد) ،سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد اطمینـان حاصـل کنـد کـه این
مفروضـات متناسـب بـا واقعیـت هـای اقتصـادی و جمعیتشناسـی کشـور باقـی
خواهنـد مانـد .اگـر اینگونـه نباشـد ،سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد در فراینـد
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بازبینـی و بروزرسـانی مفروضـات قانونـی گام بـردارد.

سازوکار

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد دسرتســی مناســبی از اطالعــات و دانــش
مــورد نیــاز را بــرای بســط مفروضــات در اختیــار اکچوئــری قــرار دهــد .بــه ویــژه،
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد:
• امــکان دســتیابی بــه دادههــای ملــی و بیناملللــی را در مــورد روندهــای
اقتصــادی و جمعیــت شناســی و نیــز پیشبینیهــای مالــی و اقتصــادی
کوتــاه مــدت از طریــق ســازمانها و متخصصــان ملــی و بیناملللــی معتــر
تســهیل نمایــد؛
• از دسرتســی بــه دادههــای تجربــی طرحهــای تأمیــن اجتماعــی
اطمینــان حاصــل کنــد؛
• در حوزههــای مرتبــط بــا توســعه مفروضــات ،اقــدام بــه تســهیل
همــکاری اکچوئــری بــا نهادهــای ملــی و بیناملللــی نمایــد.

در مــواردی کــه مفروضــات بــهکار گرفتــه شــده در تجزیهوتحلیــل نشــانگر
بهرتیــن بــرآورد اکچوئــری نباشــد ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی و دیگــر ذینفعــان
بایــد نتایــج جایگزیــن را بــر اســاس مفروضاتــی کــه نشــاندهنده بهرتیــن بــرآورد
اکچوئــری اســت ،آزمــون کــرده و ثبــت نماینــد.
نیــاز اســت مجموعــهای از مفروضــات اضافــی کــه عــدم قطعیــت نتایــج را
اثبــات میکننــد (منطبــق بــر رهنمــود  ،)8تدویــن شــوند.

در مورد مفروضاتی که بر اساس قانون تنظیم شده ،سازمان تأمین اجتماعی
باید از یک اکچوئری بخواهد تا مطالعاتی بر روی این مفروضات (نظیر مطالعات
مرگومیر) را بهمنظور صحت سنجی چنین مفروضاتی انجـام دهد .این مطالعات
باید به شکل منظـم اجرا شوند .سازمــان تأمین اجتمـاعی باید اطمینان حاصل
اتحادیه بیناملللی تامین اجتماعی  -سازمان بیناملللی کار 29

رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

نماید که دادهها برای چنین مطالعاتی بهلحاظ آماری معترب هستند.

در طرحهــای تأمیــن اجتماعــی کــه بهتازگــی برقــرار شــدهاند و/یــا دیگــر
رشایطــی کــه بــا کمبــود اطالعــات مــورد نیــاز بــرای بســط مفروضــات روب ـهرو
اســت ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد روشهایــی را بیابــد تــا بــا دیگــر
طرحهــای تأمیــن اجتماعــی ملــی و/یــا بیناملللــی بــه منظــور دســتیابی بــه
اطالعاتــی کــه بتوانــد نیازهــای کشــور را تأمیــن کنــد ،توافــق نمایــد.

اکچوئــری مســئول ایــن تحلیــل هــا ،باید منطبــق بــا اســتانداردهای بیناملللی
فعالیــت اکچوئریــال و/یــا دیگــر رهنمــود مربوطــه شــامل اســتانداردهای
بیناملللــی فعالیــت اکچوئریــال  )ISAP 2( 2انجمــن بیناملللــی اکچوئریــال
( )IAAکــه اقــدام بــه ترشیــح فراینــد تنظیــم مفروضــات مینمایــد ،عمــل کنــد.
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رهنمود  -۴روششناسی ارزشگذاری
روششناســی ارزشگــذاری بــا رویکــرد تأمیــن مالــی طــرح تأمیــن اجتماعــی
ســازگار اســت و ارزش گــذاری اکچوئریــال شــاخصها یــا ابزارهــای پایــداری آن را
ممکــن مــی ســازد .اکچوئــری نظــر خــود را در مــورد مناســب بــودن روش شناســی
بیــان مــی کنــد.

اغلــب ،انتخــاب روش بهکارگرفتــه شــده در ارزیابــی وضعیــت طــرح تأمیــن اجتماعــی ،بــا
مســئولیت ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی اســت .حداقــل برخــی اجــزاء روششناســی
بــهکار رفتــه طبــق قانــون تعییــن مــی شــوند .اکچوئریهــا بایــد درخصــوص انتخــاب
روش ارزشگــذاری و معیارهــای مناســب بــرای ســنجش ثبــات مالــی ،ســازمان هــای
تأمیــن اجتماعــی و در نهایــت سیاســتگذاران را راهنمائــی نماینــد (معیارهــای مناســب
بــرای ســنجش ثبــات مالــی بــا جزئیــات بیشــری در رهنمودهــای  42و  43مــورد بررســی
قــرار میگیرنــد) .مالحظــات ویــژه در ارزیابــی وضعیــت مالــی طرحهــای جدیــد و
نیــز طرحهــای اصــاح شــده ،در رهنمودهــای  43 ،41 ،40و  46مــورد بررســی قــرار
میگیرنــد.

اصـول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد روششناســیهای مختلــف ارزشگــذاری را
بــرای مــوارد زیــر تعییــن نمایــد:
• تناســب ارزش گــذاری اکچوئریــال بــرای پایــداری طــرح تأمیــن اجتماعی
و اقدامــات اکچوئریــال آن؛
• تناســب دیگــر اهــداف در ارزش گــذاری اکچوئریــال ،همچــون تحلیــل
کفایــت و تــوان پرداخــت مزایــا.

• سازگاری با سیاست اندوخته گذاری و رویکرد تأمین مالی طرح؛
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• توانمنــدی در ارزیابــی اینکــه اهــداف اندوختــه گــذاری طــرح (هماننــد
پایــداری نــرخ حــق بیمــه ،تأمیــن مزایــا ،ســطوح مزایــا یــا حــق بیمــه)
دســتیافتنی باشــند.

پیشبینی روششناسی باید بهمنظور توانایی در پاسخ به تغییرات بالقوه طرح
(نظیر تغییرات در قوانین مزایا ،شیوههای شاخص بندی ،رشایط احراز ،ترکیب
مزایای مختلف ،ارائهدهندگان برتر خدمات و غیره) ،انعطافپذیر باشد.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد مســئولیت ارزیابــی تناســب روششناســیهای
ارزشگــذاری را بــه اکچوئریهــا تفویــض نمایــد یــا حداقــل راهنمائیهــای
رســمی اکچوئریــال را در خصــوص تناســب روششناســیها طلــب کنــد.
در مــورد روش ارزشگــذاری قانونــی ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا همــکاری
اکچوئریهــا بایــد زمینــه مناســبی از ایــن تناســبها را مــورد بازبینــی قــرار دهــد.

اگــر در روش قانونــی یــا هــر یــک از عنــارص آن ،عــدم تناســب یافــت شــود،
آنــگاه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد فراینــد اصالحــات قانونــی را آغــاز نمایــد.

سازوکار
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اهــداف اندوختــه گــذاری را بــرای طــرح
تعریــف کــرده و/یــا اقدامــات پایــداری را گســرش دهــد .ایــن امــر بایــد بــا
در نظــر داشــن محتــوای رهنمــود  42در خصــوص مالحظــات تأمیــن مالــی
و اندوختــه گــذاری ،و رهنمــود  58رهنمودهــای اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن
اجتماعــی در مــورد حکمرانــی خــوب ،صــورت پذیــرد.

اکچوئـری بایـد اطمینـان کسـب کنـد کـه روش ارزشگـذاری به طـور صحیح
تمامـی منابـع تأمیـن مالـی طـرح تأمیـن اجتماعـی نظیـر کارفرمایـان ،کارکنان و
 /یـا سـهم دولـت ،عوایـد مالیـات عمومـی ،درآمدهـای رسمایهگـذاری و غیـره را
منعکـس مینماید.
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اکچوئـری بایـد مدت مناسـبی برای دوره پیشبینـی را برگزیند .اگرچه افزایش
طـول دوره پیـش بینـی ،ممکن اسـت نتایـج مناسـبتر ،دقیقتـر و مرتبطتری را
بههمـراه داشـته باشـد امـا در دورههـای طوالنیتر ،عـدم قطعیت بیشتری حول
پیشبینیهـای جریانهـای نقدی وجود خواهد داشـت.

اکچوئــری بایــد تصمیــم بگیــرد کــه از روش گروهــی بســته یــا بــاز اســتفاده
میکنــد .طرحهــای اندوختــه گــذاری جزئــی  1و تــوازن ســاالنه (، 2)PAYG
قراردادهــای اجتماعــی هســتند کــه بــر اســاس آنهــا در هــر ســال ،بیمــه پــردازان
فعلــی اجــازه میدهنــد حــق بیمه هــای آنها بــرای پرداخــت مزایــا بــه مزایابگیران
فعلــی هزینــه شــود .بــه همیــن ترتیــب ،چنیــن قراردادهــای اجتماعی بــرای بیمه
پــردازان قبلــی و فعلــی نســبت بــه حــق بیمــه هــای پرداختــی بیمــه پردازان نســل
هــای آتــی مطالبــه ایجــاد میکنــد .ارزیابــی صحیــح پایــداری مالــی سیســتم
اندوختــه گــذاری جزئــی یــا نظــام تــوازن ســاالنه بــا روش هــای گوناگــون (مثــا
از طریــق ترازنامــه آنهــا) بایــد ایــن مطالبــات را در نظــر گیــرد .روششناســی
گــروه بــاز ،حــق بیمههــا و مزایــای جــاری و نیــز مشــارکت کننــدگان آتــی طــرح
را در نظــر میگیــرد و مناســبترین روش بــرای طرحهــای اندوختــه گــذاری
جزئــی و تــوازن ســاالنه بــه حســاب میآیــد .همچنیــن ،ایــن روش میتوانــد
در طرحهایــی اســتفاده شــود کــه هــدف آنهــا ارائــه مزایــا از طریــق اندوختــه
گــذاری کامــل اســت .روش بســته ،تنهــا مشــارکت کننــدگان جــاری طــرح را در
نظــر میگیــرد و تنهــا بــرای سیســتم اندوختــه گــذاری کامــل مناســب اســت.
در مـورد ارزشگـذاری اکچوئریـال طرحهـای مبتنـی بـر پوشـش وقایـع
احتمالـی( ،نظیر طرحهـای بازنشسـتگی ،ازکارافتادگی ،خدمـات درمانی و غیره
بـر اسـاس طـرح  ،)DBروش ارزشگذاری باید بر اسـاس پیشبینـی جریانهای
نقدینگـی همـه گـروه هـای عضو باشـد که تحـول سـاختار سنی-جنسـی اعضای
1. Partially Funded
2 . Pay- as-you-go
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طـرح و ذینفعـان و نیـز تغییـر قوانیـن مزایـای طـرح را در نظـر بگیرد.

اکچوئـری مسـئول تحلیل ،باید اسـتانداردهای بیناملللی فعالیـت اکچوئریال و/
یا دیگر رهنمــــود مربوطه مشــمول اســـتانداردهای بیناملللی فعالیت اکچوئریال
 )ISAP 2( 2انجمـن بیناملللـی اکچوئریـال ( ،)IAAکـه بـه ترشیـح روشـهای
ارزشگـذاری اکچوئریـال بهکارگرفتـه شـده میپـردازد ،را رعایـت نمایـد.
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رهنمود  -۵مدل پیشبینی
مــدل پیشبینــی بــر اســاس اصــول صحیــح اکچوئریــال ســاخته میشــود.
ایــن امــر اگــر بــه درســتی اجــرا شــود ،ارزیابــی موضوعــات اصلــی طــرح تأمیــن
اجتماعــی ،پیشبینــی جریــان نقدینگــی آن در طــول دورۀ پیشبینــی ،و ارزیابــی
اقدامــات انتخابــی کفایــت و پایــداری را ممکــن میســازد.

اصول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا مشــورت اکچوئــری بایــد تعییــن کنــد کــه
مــدل پیشبینــی قطعــی ، 1تصادفــی 2یــا ترکیبــی( 3قطعــی بــا برخــی عوامــل
تصادفــی) در انجــام ارزشگــذاری طــرح تأمیــن اجتماعــی بــهکار گرفتــه
4
میشــود .بهعــاوه ،بایــد تعییــن شــود کــه آیــا مــدل بایــد یــک مــدل عاملــی
کالن ،یــک مــدل شبیهســازی کوچــک مبتنــی بــر احتمــاالت گــذار یــا ترکیبــی
از ایــن دو باشــد .بیــش از یــک مــدل میتوانــد اســتفاده شــود.
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد تعییـن کنـد کـه کدامیـک از مـدل هـای
پیشبینـی درون سـازمانی یـا بـرون سـازمانی بایـد بـهکار گرفتـه شـود .چنیـن
ارزیابـی بایـد در فواصـل منظـم صـورت پذیـرد و نتیجـه ارزیابـی بایـد مسـتند شـود.
در مــورد اســتفاده از یــک مــدل درون ســازمانی ،اکچوئریهــا بایــد در
توســعه ،اعتباربخشــی و دســتیابی بــه مــدل پیشبینــی دخیــل باشــند .در
ســازمانی کــه مــدل بهصــورت درون ســازمانی تدویــن مــی یابــد ،ســازمان تأمیــن
اجتماعــی بایــد منابــع مناســبی را بــرای اکچوئریهــا فراهــم آورد.

1 .deterministic
2 . stochastic
3 . hybrid
4 . Factor-based model
اتحادیه بیناملللی تامین اجتماعی  -سازمان بیناملللی کار 35

رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

در صورتــی کــه یــک مــدل بــرون ســازمانی توســط کارکنــان ســازمان تأمیــن
اجتماعــی اجــرا مــی شــود ،فراینــد انتخــاب بایــد روشــن و شــفاف باشــد .صحــت
مــدل و نیــز در دســرسپذیری آمــوزش ،مستندســازی و حمایــت فنــی مســتمر
بایــد مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد .اکچوئریهــا بایــد حضــوری فعــال در ایــن
زمینــه داشــته باشــند .ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطمینــان کســب کنــد کــه
درک کاملــی از مــدل کــه شــامل روش بــهکار گرفتــه شــده و پاســخدهی مــدل
بــه مفروضــات مختلــف میشــود ،وجــود دارد.

در جاییکــه یــک مرجــع بــرون ســازمانی ،ارزشگــذاری را بــا اســتفاده از
یــک مــدل بــرون ســازمانی انجــام میدهــد ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد
اطمینــان حاصــل کنــد کــه مــدل بــهکار گرفتــه شــده و نیــز مرجــع اکچوئریــال
بــرون ســازمانی کــه در مــدل بــرای انجــام ارزشگــذاری حضــور دارد ،مناســب
هســتند .ایــن مهــم ،فراینــد بازنگــری در منابــع اکچوئریــال بــرون ســازمانی کــه
ارزشگــذاری را انجــام میدهــد (رهنمــود  48را مالحظــه کنیــد) بههمــراه دارد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و اکچوئــری بایــد شــیوههای حکمرانــی مناســب
مــدل را ارائــه نماینــد .بــه خصــوص ،مــدل پیشبینــی بایــد شــفاف بــوده و بــه
درســتی مستندســازی شــود.
در بسط شیوههای اداره مدل ،اکچوئری باید از استانداردهای ملی و بیناملللی
مربوطه شامل استانداردهای بیناملللی فعالیت اکچوئریال الف)ISAP A1( 1
انجمن بیناملللی اکچوئریال (« :)IAAاجرای مدلها» تبعیت نماید.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد منابــع مالــی و انســانی را بهمنظــور دســتیابی
بــه مــدل تخصیــص دهــد و حمایــت فنــی و آموزشــی مســتمری را داشــته باشــد.
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سازوکار
در اتخــاذ ایــن تصمیــم کــه یک مــدل پیشبینــی باید بــر اســاس روشهای
قطعــی یــا تصادفــی باشــد ،اکچوئــری بایــد محاســن و معایــب هــر دو روش را
ارزیابــی کنــد .اغلــب ،سیســتم هــای تأمیــن اجتماعــی تدابیــر پیچیــدهای دارنــد
ا تصادفــی را در مــدل بســیار دشــوار میکنــد.
کــه اســتفاده از شــیوههای کام ـ ً
هرچنــد در صــورت نیــاز ،وارد کــردن عوامــل تصادفــی در مــدل پیشبینــی (برای
مثــال ،در مــواردی کــه الزم باشــد تــا اثــرات توزیعــی مزایــا اندازهگیــری شــوند)
ممکــن اســت اقــدام ارزشــمندی باشــد .در برخــی مــوارد ،مدلهــای تکمیلــی
متعــددی میتوانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

در تصمیــم گیــری بــرای اینکــه مــدل پیشبینــی بهصــورت درون ســازمانی
تدویــن شــود ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد تعــدادی از طرحهایــی را کــه
ســازمان مســئول آن اســت ،دسرتســی فعلــی و آتــی بــه تخصــص فنــی ،منابــع
انســانی و منابــع فنــاوری ســازمانها کــه بــرای توســعه و دســتیابی بــه مــدل
پیشبینــی مــورد نیــاز اســت ،ارزیابــی کنــد.
اکچوئریهــا بایــد جزئیــات نیازهــای مــدل را کــه بــه ســازمان تأمیــن
اجتماعــی در اتخــاذ تصمیــم یــاری میرســاند ،تدویــن کننــد.
الزامات مدل شامل موارد زیر شده اما به آنها محدود نمیگردد:

• توانایــی مــدل در تعییــن تعــداد کافــی از احتمــاالت گــذار کــه بــه
احتمــاالت وقایــع مرتبــط بــا طــرح تأمیــن اجتماعــی مربــوط هســتند (بــرای
مثــال ،مرگومیــر ،ازکار افتادگــی ،شــیوع امــراض و غیــره)؛
• الزامــات ویــژه در رابطــه بــا پیشبینیتمامــی عنــارص درآمدهــا و
هزینههــای طــرح تأمیــن اجتماعــی؛
• الزامات مرتبط با طول دورۀ پیشبینی؛
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• توانایــی مــدل در پیشبینــی تــازه واردهــا بــه سیســتم تأمیــن اجتماعــی
(پیشبینیهــای گروهــی بــاز)؛

• توانایــی مــدل در انجــام پیشبینیهایــی مبتنــی بــر گروههــای بــزرگ
نظیــر جمعیــت کشــور.

در صورتــی کــه ســازمان اجتماعــی ،مســئولیت اســتفاده از مــدل را بــر
عهــده دارد ،بهجهــت کســب اطمینــان از اینکــه تخصــص فنــی مناســب در
داخــل ســازمان وجــود دارد ،ســازمان بایــد آمــوزش مناســبی را در رابطــه بــا مــدل
پیشبینــی فراهــم آورد.

در مـورد سـاخت و بهره گیـری از مـدل درون سـازمانی ،ایـن آمـوزش بایـد
هـم طراحـی و هـم اجـرای مـدل و بررسـی دقیـق نتایج حاصـل از آن را شـامل
شو د .
در رشایطــی کــه ارزشگــذاری در درون ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا
اســتفاده از یــک مــدل بــرون ســازمانی انجــام میشــود ،از آنجاییکــه مســئولیت
ال متوجــه ارائهدهنــدگان خــارج ســازمان اســت ،لــذا بــرای کســب
طراحــی معمــو ً
اطمینــان از وجــود درک کافــی نســبت بــه مــدل ،شــامل روش بهکارگرفتــه شــده
و مفروضــات زیربنایــی اجــرا ،اکچوئریهــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد
تمامــی اقدامــات رضوری را اتخــاذ نماینــد .آمــوزش بایــد در راســتای اجــرای
مــدل و داوری نتایــج حاصــل از آن باشــد.

در زمـان تغییـر مـدل (بـرای مثـال ،انتقـال از مدل برون سـازمانی بـه درون
سـازمانی) ،اکچوئـری بایـد نتایـج مدل جدید را بـا آنچه در مدل قبلـی تولید کرده
بـود ،مجـدد تکـرار کنـد و هرگونه تفـاوت معنـیداری را توضیـح دهد.
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رهنمود  -6تعیین ارزش داراییهای طرحهای تأمیناجتماعی
مبنــای منتخــب در تعییــن ارزش داراییهــای طــرح تأمیــن اجتماعــی با شــاخصها
و اقدامــات پایداری ســازگار اســت.
این رهنمود باید همراه با رهنمودهای  23و  24مطالعه شود.

اصول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد بــا مشــارکت اکچوئــری نســبت بــه انتخــاب
مبنــای مناســبی بــرای ارزشگــذاری داراییهــای طــرح اقــدام کنــد .ایــن
انتخــاب بایــد بــه صــورت منظــم مســتند و مــورد ارزیابــی مجــدد قــرار گیــرد و بــا
ابزارهــای مــورد اســتفاده در ارزیابــی پایــداری طــرح ســازگار باشــد.

اکچوئــری بایــد داده هــای اکچوئــری در فراینــد تصمیــم گیــری در
خصــوص ماهیــت گــزارش دهــی ارزش داراییهــا بــه انضمــام نــکات توضیحــی
را ارائــه نمایــد.

سازوکار
اکچوئــری بایــد منابــع اطالعاتــی مناســب را بــرای ارزش داراییهــا (هماننــد
صورتهــای مالــی ممیــزی شــده) مشــخص کنــد و مناســب بــودن ایــن منابــع
اطالعــات در ارزیابــی معیارهــای پایــداری منتخــب را مــورد ســنجش قــرار دهــد.
مبنــای ارزشگــذاری داراییهــای طــرح ممکــن اســت شــامل شــیوههای
هموارســازی بــه منظــور جلوگیــری از نوســانات موقتــی در ارزش داراییهــای
اعالمشــده و منعکــس کننــده ارزشداراییهایــی کــه بــا ماهیــت بلنــد مــدت و
افــق زمانــی طرحهــای تأمیــن اجتماعــی ســازگارتر هســتند ،باشــد.
یــک اکچوئــری بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه ارزش دارائــی هــای اعــام
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شــده در تاریــخ ارزش گــذاری بــه درســتی منعکــس کننــده درآمدهــا و هزینههــا
در یــک دوره مشــخص اســت تــا از وجــود ســازگاری بیــن تعییــن دارائیهــا
و تعهــدات مطمــن گــردد .بــرای مثــال ،ارزش داراییهــا ممکــن اســت کــه
بــا هــدف انعــکاس حــق بیمههــا و مزایایــی کــه پــس از تاریــخ ارزشگــذاری
پرداخــت یــا دریافــت شــده انــد امــا بــه دورۀ قبــل از تاریــخ ارزشگــذاری
اختصــاص داده شــده انــد ،نیــاز بــه تعدیــل داشــته باشــند.
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رهنمود  -۷تطبیق گزارشها
ارزشگــذاری طــرح تأمیــن اجتماعــی شــامل تطبیــق 1مقادیــر معیارهــای پایــداری،
شــاخصهای مالــی و ســایر نتایــج مربوطــه بیــن روش ارزشگــذاری فعلــی و
پیشــین میباشــد .بهعنــوان بخشــی از مدیریــت ریســک طــرح تأمیــن اجتماعــی،
ســازمان تأمیــن اجتماعــی عوامــل اصلــی تغییــرات در نتایــج ارزشگذاریهــای
متوالــی را آزمــون مینمایــد.

تطبیــق نتایــج حاصــل از دو ارزشگــذاری آخــر ،ابــزاری قدرتمنــد بــرای شناســایی
ریســکهای نوظهــور در یــک طــرح تأمیــن اجتماعــی اســت .همچنیــن ،تطبیــق
گزارشهــا بهعنــوان ابــزاری درون ســازمانی در کســب اطمینــان از دقــت نتایــج عمــل
میکنــد.

اصول
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بههمـراه اکچوئـری ،بایـد معیارهـای پایـداری،
شـاخصهای مالـی و سـایر نتایجـی را کـه نیـاز بـه انطبـاق دارنـد ،تعریـف کنـد.
ایـن شـاخصها باید هماهنگ با سیاسـت اندوختـه گذاری طرح انتخاب شـوند.
انتخـاب مـواردی که باید تطبیق داده شـوند الزم اسـت مسـتند شـده و بهصورت
منظـم مـورد بازبینـی قـرار گیرد.

در گــزارش ارزشگــذاری طــرح تأمیــن اجتماعــی بایــد یــک بخــش مجــزا
بــه تطبیــق معیارهــای پایــداری ،شــاخصهای مالــی و ســایر نتایــج میــان دو
ارزشگــذاری آخــر بپــردازد.

سازوکار
معیارهای پایداری ،شاخصهای مالی و سایر نتایجی که میتوانند تطبیق
1. Reconciliation
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داده شوند ،شامل موارد زیر هستند اما به آنها محدود نمیشوند:

• اختلاف میـان داراییهـا و تعهـدات اکچوئریـال (کـه با اسـتفاده از روش
گـروه بـاز یا بسـته بـرای طرحهـای اندوخته گـذاری کامـل ،یا بـا بهرهگیری
از روششناسـی گـروه بـاز بـرای روش تـوازن سـالیانه و طرحهـای اندوختـه
گـذاری جزئـی تعییـن میگردند)؛
• نرخهای PAYG؛

• متوسط حقبیمه دوره ای()GAP

1

• نرخهای حق بیمه مناسب؛

• تراز اکچوئریال؛

• مجموع مخارج بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی ( 2)GDP؛
• نسبت داراییها به مخارج.

انطباق برخی عوامل ممکن است به پیشبینی نتایج ارزشگذاری قبلی نیاز
داشته باشد.

دالیل اختالف در پیشبینیهای دو ارزشگذاری پیاپی باید بهصورت زیر
ترشیح شوند:
• تفاوتهـا میـان مفروضـات و سـوابق آخریـن ارزشگـذاری .ایـن فراینـد
ممکـن اسـت بـه تصمیمگیـری در خصـوص مفروضـات مناسـبی که بـهکار
گرفتـه میشـوند ،یـاری رسـاند؛

• تغییرات بین مفروضات دو ارزشگذاری؛

)1. General Average Premium (GAP
)2. . Gross Domestic Product (GDP
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• تغییرات بین شیوههای دو ارزشگذاری؛
• تغییرات عمده در جمعیت تحت پوشش؛

• تغییـرات در قوانیـن نظـام تأمیـن اجتماعـی (بـرای مثـال ،تغییـرات در
مقـررات دریافـت مزایـا یـا الزامـات تأمیـن مالـی)
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رهنمود  -۸عدم قطعیت نتایج
ارزشگــذاری طــرح تأمیــن اجتماعــی شــامل تحلیــل عــدم قطعیتهــای آتــی
و اثــرات آنهــا بــر طــرح میشــود .یــک اکچوئــری ،ریســکهای ناشــی از عــدم
کمــی میکنــد.
قطعیتهــای آتــی را شناســایی و در صــورت امــکان ّ

در ارزشگــذاری ،عــدم قطعیــت طبیعــی اســت ،چراکــه رخدادهــای آتــی را تبییــن
میکنــد و کاربــران در ارزشگــذاری اکچوئریــال بایــد نســبت بــه ایــن حقیقــت واقــف
باشــند .تحلیــل اکچوئریــال طرحهــای تأمیــن اجتماعــی بــر مدلهــا و نیــز تعــدادی
از مفروضــات اســتوار اســت .طرحهــای تأمیــن اجتماعــی بســیار پیچیــده هســتند و
هزینــه و درآمــد آتــی آنهــا بــه عوامــل جمعیتشناســی و اقتصــادی متعــددی بســتگی
دارد ،از ایـنرو مدلهــا نمایــش کاملــی از واقعیــت آتــی نخواهنــد بــود .عــاوه بــر ایــن،
پیشبینــی نقدینگــی طرحهــای تأمیــن اجتماعــی در طــول یــک دورۀ زمانــی طوالنــی
در آینــده انجــام میشــود .بــا گــذر زمــان ،تصویــر پدیــد آمــده تقریب ـاً بــه طــور قطــع بــا
پیشبینیهــای هــر ارزشگــذاری اکچوئریــال متفــاوت خواهــد بــود.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،بهعنــوان بخشــی از فراینــد مدیریــت ریســک خــود ،بایــد
نااطمینانیهــای آتــی را شناســائی و ریســکهایی کــه در طــرح تأمیــن اجتماعــی مطــرح
میشــوند را تبییــن نمایــد .ایــن رهنمــود بایــد بــه عنــوان پیوســت بخــش «ث» ایــن
رهنمودهــا مطالعــه شــود.

اصول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا همــکاری اکچوئــری بایــد بــه صــورت منظــم،
فضــای جمعیــت شناســی و اقتصــادی ملــی و بیناملللــی را رصــد و روندهایــی را
کــه میتواننــد اثــر مهمــی بــر طــرح تأمیــن اجتماعــی داشــته باشــند شناســایی
نمایــد.
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در مــورد مــدل قطعــی ،اکچوئــری بهمنظــور کمیســازی اثرات ریســکهائی
کــه توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی و بــا همــکاری اکچوئــری شناســایی شــده
اســت ،بایــد مجموعــه هــای متفاوتــی از مفروضــات جایگزیــن را تدویــن کنــد.

در مــورد مدلهــای تصادفــی یــا ترکیبــی ،عــدم قطعیــت بایــد بــا اســتفاده
از روش هــای تصادفــی کــه توزیــع احتمــاالت نتایــج مختلــف را بوســیلۀ امــکان
تغییــر تصادفــی یــک یــا چنــد متغیــر بــرآورد میکنــد تبییــن شــود .ممکــن اســت
مجموعــهای از مفروضــات جایگزیــن مــورد نیــاز باشــد.
گــزارش ارزشگــذاری طــرح تأمیــن اجتماعــی بایــد حــاوی یــک بخــش
مجــزا باشــد کــه بــه عــدم قطعیــت در نتایــج اختصــاص یافتــه بپــردازد.

سازوکار
ارتبــاط و عقالیــی بــودن آزمونهــای حساســیت ارائــه شــده در بخــش عــدم
قطعیــت نتایــج ،بایــد در هــر ارزشگــذاری مــورد بازبینــی قــرار گیــرد.
آزمونهــای حساســیت ممکــن اســت شــامل مــوارد زیــر باشــند امــا بــه اینهــا
محــدود نمیشــوند:
• حساسیت در تغییرات هر یک از مفروضات؛

• استفاده از سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه؛

• سناریوهای نشاندهنده فضای خاص اقتصادی و جمعیتشناسی؛

• سناریوهای نشاندهنده رخدادهای پایان دوره

1

• آزمون تنش. 2

1 . Tail Events
2. Stress Testinng
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یــک اکچوئــری در تدویــن آزمونهــای حساســیت مــی توانــد از ترکیــب
شــیوههای قطعــی و تصادفــی اســتفاده کنــد .در نهایــت ،بایــد از قــدرت
تشــخیص حرفــهای خــود بــه منظــور کســب اطمینــان از ارتبــاط و عقالیــی
بــودن آزمونهــا اســتفاده نمایــد.
یــک اکچوئــری بایــد نســبت بــه شناســائی روشهــای بهینــه اطــاع
رســانی و تبییــن مســئله عــدم قطعیــت بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی و دیگــر
ذینفعــان اقــدام نمایــد .در ایــن راســتا ،بایــد بــه رهنمودهــای  25و  28ارجــاع
صورت گیــرد.
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رهنمود -9گزارشدهی
در تهیــه یــک گــزارش ارزشگــذاری اکچوئریــال یــک طــرح تأمیــن اجتماعــی،
اکچوئــری الزامــات قانونــی و دســتور العملهــا و اســتانداردهای حرفــهای و نیــز
مخاطبیــن  1مــورد نظــر را لحــاظ میکنــد.

یــک گــزارش ارزشگــذاری اکچوئریــال برنامــه تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان محصــول
نهایــی فراینــد ارزشگــذاری اکچوئریــال بهحســاب مــی آیــد .ایــن گــزارش ،ابــزاری
اســت کــه اطالعــات مــورد نیــاز بــرای اتخــاذ تصمیمــات مســئوالنه در رابطــه بــا طــرح
تأمیــن اجتماعــی را در اختیــار ذینفعــان قــرار میدهــد .بــه همیــن ترتیــب ،ســازمان
تأمیــن اجتماعــی و نیــز اکچوئــری بــرای تهیــه یــک گــزارش رصیــح ،روشــن و جامــع در
مــورد ارزشگــذاری اکچوئریــال نبایــد از انجــام هرگونــه تالشــی فروگــذار نماینــد .ایــن
رهنمــود ،بایــد همــراه بــا رهنمودهــای  27 ،26 ،25 ،11و  28مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.

اصول
گــزارش ارزشگــذاری اکچوئریــال بایــد شــامل اطالعــات کافــی باشــد تــا
امــکان تحلیــل کارشناســی مســتقل را فراهــم ســاخته (رهنمــود  11را مالحظــه
نمائیــد) و اتخــاذ تصمیمــات صحیــح را بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده بــرای
ذینفعــان میــر کنــد .ادبیــات ایــن گــزارش بایــد بــرای تمامــی ذینفعــان ،از
جملــه کســانی کــه هیــچ پیشزمینــهای از اکچوئریــال ندارنــد ،قابــل فهــم بــوده
و از ابهــام بــهدور باشــد.

گـزارش ارزشگـذاری اکچوئریـال بایـد دربردارنـده نظریـهای باشـد کـه
دیدگاههـای اکچوئـری در خصوص تناسـب دادههـا ،مفروضات و روششناسـی
و نیـز سـایر اجـزاء اصلـی فعالیت انجام شـده را ترشیـح نماید .این نظریـه باید به
ا الزامات حرفـهای را بـرای ارائه
امضـای اکچوئـری برسـد ،کسـی که بایـد کامل ً
1. Audiences
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چنیـن نظریـهای که مورد تأیید سـازمان ملـی اکچوئریال بوده و از سـوی انجمن
بیناملللـی اکچوئریـال بـه رسـمیت شـناخته شـود را رعایـت نماید.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه گزارشهــای
ارزشگــذاری اکچوئریــال و نیــز هــر اطالعــات تکمیلــی دیگــری در رابطــه بــا
ارزشگــذاری اکچوئریــال ،بــه تمامــی زبانهــای مرتبــط موجــود هســتند.

بهمنظــور تبییــن نیازهایــی کــه ماهیتــی فنیتــر دارنــد و نیــز بهجهــت
تســهیل در ادراک گــزارش از ســوی ذینفعــان ،ممکــن اســت اطــاع رســانی
بیشــری مــورد نیــاز باشــد.

سازوکار
اکچوئــری بعنــوان مســئول تحلیــل ،بایــد از اســتانداردهای ملــی و/یــا
بیــن املللــی عملیاتــی اکچوئریــال و /یــا ســایر رهنمودهــای مربوطــه شــامل
اســتانداردهای بیناملللــی فعالیــت اکچوئریــال  1و  )ISAP 1 &2( 2انجمــن
بیناملللــی اکچوئریــال ( ،)IAAکــه بــه اطــاع رســانی و انتشــار ارزشگــذاری
اکچوئریــال شــامل گزارشهــای اکچوئریــال مــی پــردازد تبعیــت کنــد.
در صــورت امــکان ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد منابعــی را بــرای ترجمــه
و اطــاع رســانی اختصــاص دهــد تــا اکچوئــری را در آمادهســازی گــزارش
اکچوئریــال یــاری نمایــد.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی و اکچوئــری بایــد بطــور منظــم دربــاره اینکــه
کدامیــک از حوزههــای ارزشگــذاری اکچوئریــال الزم اســت از طریــق
اطــاع رســانی فنــی بیشــر تبییــن شــوند بحــث کننــد .بهعنــوان نتیجــه چنیــن
بحثهایــی ،جدولــی از گزارشهــای اضافــی مــورد نیــاز (نظیــر مطالعــات
اکچوئریــال یــا نــکات آموزشــی) بایــد تهیــه شــود.
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بهمنظــور ارتقــای درک ذینفعــان ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی و اکچوئــری
بایــد تعییــن نماینــد چــه میــزان اطــاع رســانی بیشــری بایــد ارائــه شــود .ایــن
اطــاع رســانی ممکــن اســت شــامل مــواردی از ایــن دســت باشــد؛ واژهنامههــا،
خالص ـهای از قانونگــذاری ،مقــررات برنامــه و اطالعــات آمــاری اضافــی.
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رهنمود  -۱۰کنترل عملیاتی
اگــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی دارای بخــش درون ســازمانی اکچوئریــال باشــد،
ممیــزی منظمــی از فعالیتهــا مــی توانــد انجــام شــود .اگــر ســازمان تأمیــن
اجتماعــی ،ارائهدهنــده بــرون ســازمانی اکچوئریــال را اســتخدام کنــد ،آنــگاه
طرفیــن در خصــوص روشهــای نظــارت ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــر درســتی
فرایندهــای ارائهدهنــدۀ بــرون ســازمانی توافــق میکننــد.

کیفیــت کار اکچوئریــال شــامل ارزشگــذاری اکچوئریــال ،بــه کیفیــت فرایندهــای درون
ســازمانی بخــش درون ســازمانی اکچوئریــال یــا ارائهدهنــده بــرون ســازمانی بســتگی
دارد .بــه همیــن ترتیــب ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد از اعمــال شــدن کنرتلهــای
عملیاتــی در جــای مناســب ،اطمینــان کســب نمایــد.

اصول
سازمان تأمین اجتماعی باید سیاستی مکتوب برای ممیزی عملیاتی بخش
اکچوئریال ایجاد کند .این سیاست بطور خاص باید این موارد را مشخص نماید:
• هدف اصلی ممیزیها؛
• توالی ممیزی ها؛

• فرایندهایی که باید ممیزی شوند؛

• مسئولیتهای ممیزان و بخش اکچوئریال فرایند.

در مــورد ارائهدهنــدۀ بــرون ســازمانی ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد
بهعنــوان بخشــی از قــرارداد مشــخص نمایــد کــه کــدام یــک از فرایندهــای
ارائهدهنــده بــرون ســازمانی و چگونــه از ســوی ســازمان تأمیــن اجتماعــی مــورد
نظــارت قــرار خواهــد گرفــت.
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سازوکار
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ممکــن اســت ممیــزی عملیاتــی بخــش درون
ســازمانی اکچوئریــال را یــا بــا اســتفاده از ممیــزان درون ســازمانی یــا اســتخدام
ممیــزان بــرون ســازمانی انجــام دهــد.

ممیــزی عملیاتــی بایــد از میــان بســیاری مــوارد دیگــر ،رویــه هــای زیــر را
تبییــن نمایــد:
• رویههای اعتبارسنجی دادهها؛
• رویههای محافظت از دادهها؛

• رویه های ارزیابی دقیق درون سازمانی؛
• شیوههای مستندسازی؛

• طرحهای مستمر کسبوکار و پشتیبانی دادهها.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی ممکــن اســت تصمیــم بگیــرد ممیــزان خــود
را بهمنظــور بازبینــی فراینــد هــای ارائهدهنــدۀ بــرون ســازمانی اعــزام نمایــد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ممکــن اســت بــه تنــاوب ،بــه نتایــج ممیــزی درون
ســازمانی از ارائهدهنــدۀ بــرون ســازمانی و/یــا بازبینــی طــرف ثالــث اتــکاء نمایــد.
در تمامــی ایــن مــوارد ،دالیــل شــیوۀ انتخابــی بایــد مســتند شــود .شــیوۀ منتخــب
بایــد بهطورمنظمــی مــورد ارزیابــی و بازبینــی مجــدد قــرار گیــرد.

اکچوئریهــا (هــم اکچوئریهــای درون ســازمانی و هــم ارائهدهنــدگان
بــرون ســازمانی) بایــد در ممیــزی عملیاتــی همــکاری داشــته باشــند و از
پیشــنهادات نهائــی بــر اســاس رهنمــود  12تبعیــت کننــد.
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رهنمود  -۱۱بازبینی کارشناسی مستقل
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،بهطــور منظــم یــک بازبینــی مســتقل کارشناســی بــرای
بررســی و بازبینــی فعالیــت مربــوط بــه ارزشگــذاری طــرح تأمیــن اجتماعــی انجام
مــی دهــد .اکچوئــری مســئول ارزشگــذاری بــا ماموریــن بازبینــی مســتقل همکاری
کامــل میکنــد.

اصول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد سیاســت مشــخصی در خصــوص بازبینــی
مســتقل ارزشگــذاری طــرح تأمیــن اجتماعــی توســط متخصصــان بــرون
ســازمانی ،داشــته باشــد .ایــن سیاســت بایــد بطــور مشــخص مــوارد زیــر را
مشــخص کنــد:
• تناوب بازبینیهای متخصص مستقل؛

• رشح خدمات مورد نیاز؛

• فرایند گزینش متخصصان بازبینی؛

• صالحیت ،تجربه و مهارت متخصصان بازبینی ؛
• زمانبندی بازبینی؛

• خروجیهای بازبینی؛

فرایند انتخاب بازبینی کنندگان باید شفاف باشد .سازمان تأمین اجتماعی
باید اطمینان کسب کند که بازبینان ،مستقل از سازمان هستند.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اکچوئــری مســئول ارزشگــذاری را بــرای

ایجــاد ارتبــاط شــفاف و مؤثــر بــا بازبینــان مســتقل هدایــت نمایــد.
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سازوکار
رشح خدمــات گــزارش بازبینــی مســتقل بایــد شــامل بررســی حــوزه هــای
زیــر باشــد امــا محــدود بــه ایــن مــوارد نمــی باشــد:
• صالحیت کارشناسان فعال در ارزشگذاری؛

• انطباق با استانداردهای عملیاتی و الزامات قانونی مربوطه؛

• در دســرس بــودن و کیفیــت دادههــای بــهکار گرفتــه شــده در فعالیــت
ارزشگــذاری؛

• معقول بودن شیوهها و مفروضات؛

• کیفیت اطالع رسانی نتایج حاصل از فعالیت ارزشگذاری؛

در فراینــد انتخــاب تهیــه کننــدگان گــزارش بازبینــی کارشناســی مســتقل،
بایــد اطمینــان حاصــل شــود کــه افــراد شایســته انتخــاب میشــوند .ســازمان
تأمیــن اجتماعــی ممکــن اســت تمایــل بــه واگــذاری انتخــاب بازبینــان بــه نهــاد
ثالــث مســتقلی داشــته باشــد .بهطــور جایگزیــن ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی
ممکــن اســت کارشناســان مســتقلی را از نهادهــای معتــر در اجــرای بازبینــی
اســتخدام نمایــد.

تهیــه کننــدگان گــزارش بازبینــی کارشناســی مســتقل بایــد گزارشــی تهیــه
نماینــد کــه تمامــی نظــرات موجــود در رابطــه آیتــم هــای منــدرج در رشح
خدمــات در آن بیــان شــده باشــد ،و بــه گونــهای مناســب فهرســتی از توصیههــا
رابــرایاصــاحو/یــابهبــودفرایندهــاوفعالیتهــایارزشگــذاریتهیــهنمایــد.
گـزارش بازبینـی کارشناسـی مسـتقل بایـد در صـورت امـکان بـه طریقـی

زمانبنـدی شـود کـه بـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی و اکچوئـری مسـئول ،امکان
تجزیهوتحلیـل و اعمـال توصیههـای بازبینـی در ارزشگـذاری را بدهـد.
اتحادیه بیناملللی تامین اجتماعی  -سازمان بیناملللی کار 53

رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

در ایجــاد ارتبــاط و همــکاری بــا تهیــه کننــدگان گــزارش بازبینــی کارشناســی
مســتقل ،اکچوئــری مســئول ارزشگــذاری بایــد اســتانداردهای بیناملللــی
فعالیــت اکچوئریــال و /یــا ســایر رهنمودهــای مربوطــه ،بهویــژه ،اســتانداردهای
بیناملللــی فعالیــت اکچوئریــال 1و  )ISAP 1&2( 2انجمــن بیناملللــی اکچوئریال
( )IAAرا رعایــت نمایــد.
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رهنمود  -12پیـروی از توصیـههای ممیـز عملیـاتی و گـزارش
بازبینی کارشناسی مستقل
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد توصیههـای ممیـز عملیاتـی و گـزارش بازبینـی
کارشناسـی مسـتقل را تبییـن و نسـبت به اجرای بـه موقع آن اطمینـان حاصل کند.

اصول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطمینــان حاصــل کنــد تــا اکچوئریهــا،
منابــع مــورد نیــاز بــرای تبییــن توصیههــای ممیــزی و گــزارش بازبینی کارشناســی
مســتقل را در اختیــار دارنــد.
باید نظارت مناسب بر اجرای توصیهها صورت گیرد.

اگــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی تصمیــم بگیــرد تــا بــه توصیههــای ممیــزی
و/یــا بازبینــی متخصــص مســتقل عمــل نکنــد ،بایــد دالیــل آنــرا بطــور کامــل
مســتند کنــد.

سازوکار

ســازمان تأمیــن اجتماعــی و اکچوئــری کــه ارزشگــذاری را تکمیــل
نمودهانــد بایــد توصیههــا را بررســی و تعییــن کننــد کــه کدامیــک در حیطــه
کنــرل آنهاســت.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی و اکچوئــری کــه ارزشگــذاری را تکمیــل
میکننــد ،بایــد بــرای پیــاده ســازی پیشــنهادها برنامــه ریــزی مناســب صــورت
دهنــد .ایــن برنامــه ریــزی ،شناســایی اشــخاص مســئول پیــاده ســازی ،اقدامات
الزم ،چارچــوب زمانــی بــرای پیــاده ســازی و پیامدهــای مــورد انتظــار را شــامل
مــی شــود.
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نتیجــه بررســی پیشــنهادها بایــد بــه اشــخاص و طرفهــای مســئول ارائــه
شــود (هیئتمدیــره ،مدیریــت ،ممیــز درون ســازمانی ،تهیــه کننــده گــزارش
بازبینــی کارشناســی مســتقل و غیــره) .در ایــن نتیجــه گیــری بایــد اقدامــات
انجــام شــده و پیامدهــای ایــن اقدامــات ترشیــح گردنــد .در صــورت عــدم
اســتقبال از پیشــنهادی خــاص ،منطــق ایــن عــدم اســتقبال بایــد در صــورت
لــزوم تبییــن گــردد.
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بخش ب .مدیریت عملیاتی نظام های تأمین اجتماعی
روزمــره طــرح تأمیــن
اکچوئــری معمــوال نقشــی اساســی در مدیریــت و فعالیتهــای
ّ
اجتماعــی ایفــا میکنــد .ایــن وظایــف ،شــامل محاســبۀ اســتحقاق مزایــا و فاکتورهائــی
خواهــد شــد کــه در برخــی رشایــط خــاص بــهکار گرفتــه میشــوند .روششناســی و
مفروضــات بــهکار گرفتــه شــده و نیــز فرایندهــای بازنگــری دقیــق ،بســیار حیاتــی
هســتند .مشــاوره هــای اکچوئــری ،اثــر معنــاداری بــر کفایــت مزایــا و پایــداری نظامهــا
خواهنــد داشــت.

رهنمودهــا در ایــن قســمت ،ایــن مــوارد را در تعییــن فاکتورهــای مناســب و مزایــای
مســتمری در وضعیتهــای مختلــف مــورد پوشــش قــرار میدهــد.
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رهنمود  -13تعیین استحقاق مزایا
ســازمان تأمیــن اجتماعــی وفــق قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر طــرح ،اقــدام بــه
محاســبۀ اســتحقاق مزایــا مینمایــد .تمامــی محاســبات اکچوئریــال مــورد نیــاز
بــرای محاســبه اســتحقاق مزایــا کامــا طبــق اصــول پذیرفتــه شــده اکچوئریــال
انجــام مــی شــود و یــک فراینــد بررســی دقیــق برقــرار مــی شــود.
نقــش اکچوئــری در ایــن فراینــد عبــارت اســت ازمحاســبه مزایــا و نیــز تعییــن فاکتورهــای
خاصــی کــه بــرای محاســبه مبالــغ رضوری اســت .ایــن رهنمــود بایــد همــراه بــا رهنمــود
 14و رهنمــود  19رهنمودهــای فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات اتحادیــه بیناملللــی
تأمیــن اجتماعــی ( )ISSAمطالعــه شــود.

اصـول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی اقدامــات الزم بــرای کســب اطمینــان از
اینکــه اعضــای طــرح مزایایــی کــه طبــق قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر طــرح،
اســتحقاق دریافــت آنــرا دارنــد ،دریافــت مــی کننــد و اینکــه ایــن مزایــا مبتنــی بــر
ســوابق گذشــته بیمــه پــردازی ،درآمــد و ســوابق خدمــت اســت بــه اجــرا گذاشــته
مــی شــود.

اغلــب ،محاســبۀ مزایــای تأمیــن اجتماعــی بــه ورودی هــای اکچوئریــال
نیــاز دارد .چنیــن داده هایــی عبــارت اســت از ایــن مــوارد ولــی محــدود بــه آنهــا
نمــی شــود :محاســبۀ تبدیــل جریــان هــای درآمــدی بــه یــک مقــدار یکجــا،1
محاســبۀ مقادیــر تبدیــل ســالواره ، 2محاســبۀ نرخهــای بــازده منظــور شــده بــر
روی حســابها ،محاســبۀ فاکتــور هــای برابــری اکچوئریــال ،محاســبات مربــوط
بــه تغییــر در وضعیــت خانــواده و محاســبۀ مزایــای بازمانــدگان .اکچوئریهــا
1 . Lump Sum
2 . Annuity
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بایــد در تدویــن و تثبیــت واحــد هــای محاســباتی مــورد نیــاز بــرای تعییــن
اســتحقاق مزایــا و نیــز تعییــن فاکتــور هــای اکچوئریــال اســتفاده شــده بــرای
محاســبه مزایــا دخالــت داده شــوند.

مفروضــات اکچوئریــال بــهکار گرفتــه شــده در محاســبۀ اســتحقاق مزایــا و
فاکتــور هــای اکچوئریــال بایــد منطقــی ،مناســب و مرتبــط باشــند.

سازوکار
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد جهــت اطمینــان از اینکــه داده هــای مــورد
اســتفاده در تعییــن و محاســبه مزایــا ،کامــل ،دقیــق و معتــر هســتند اقدامــات و
روش هــای الزم را ب ـهکار بنــدد .دادههــای کلیــدی کــه در صورتحســاب مزایــا
بــهکار گرفتــه شــده بایــد مختــر و مفیــد باشــند ،تــا فــرد ذینفــع بتوانــد صحــت
آنهــا را بررســی کنــد .از جملــه ایــن دادههــا مــی تــوان بــه تاریــخ تولــد ،وضعیــت
تاهــل ،حقــوق و ســوابق بیمــه پــردازی اشــاره کــرد.

محاســبه اســتحقاق مزایــا بایــد تــا حــد امــکان ،بــرای جلوگیــری از ورود
دســتی اطالعــات و اســتفاده نادرســت از فرمــول یــا فاکتــور هــای مزایــا از
طریــق اتوماســیون صــورت گیــرد .هرچنــد ایــن محاســبات بایــد معقــول و
منطقــی بــوده و بصــورت مــوردی تحــت نظــارت هــای دســتی قــرار داشــته
باشــند .تمامــی ورودیهــا و محاســبات بایــد توســط ســایر کارکنــان اجرایــی یــا
اکچوئریــال کنــرل شــود .اکچوئــری بایــد بــه تدویــن مــاژول هــای محاســباتی
و فاکتــور هــای مزایــا کمــک کنــد .رهنمودهــای فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات
اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی اطالعــات بیشــری را در خصــوص
کیفیــت دادههــای مــورد اســتفاده و چگونگــی مدیریــت پــردازش ایــن دادههــا،
ارائــه مینمایــد.
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بــه منظــور کاهــش ریســک لطمــه بــه اعتبــار ســازمان ،ســازمان تأمیــن
اجتماعــی بایــد سیاســت مشــخصی را در خصــوص راه رســیدگی بــه اشــتباه در
محاســبه مزایــا تدویــن کنــد .اگــر اشــتباهی در محاســبه مزایــا در حیــن یــا بعــد از
دورۀ پرداخــت تشــخیص داده شــد ،آنــگاه اشــتباه در مزایــا بایــد مطابــق قوانیــن
مقــررات یــا مزایــا ،تصحیــح شــود .اگــر مزایــا کمــر پرداخــت شــده باشــد،
کــری پرداخــت بایــد جــران شــود .اگــر مزایــا بیــش از انــدازه پرداخــت شــده
باشــد ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد در خصــوص اینکــه چگونــه بــا مبالــغ
اضافــه پرداختــی رفتــار شــود ،مالحظــات الزم را در نظــر بگیــرد .اکچوئــری
بایــد اطمینــان کســب کنــد کــه مقادیــر طلــب یــا بدهــی ،در صــورت وجــود،
بهدرســتی محاســبه و بــرای دیرکــرد در تســویه مفروضــات بهــره مناســب ،لحــاظ
میشــود.

اکچوئــری بایــد بهطــور منظــم مفروضــات اکچوئریــال بــهکار گرفتــه شــده
در تعییــن اســتحقاق مزایــا و محاســبه فاکتورهــای اکچوئریــال را بازبینــی نمایــد.
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رهنمود  -14تعیین فاکتورهای اکچوئریال
فاکتورهــای اکچوئریــال مطابــق بــا اصــول کلــی پذیرفتــه شــده اکچوئریــال،
تعییــن میشــوند .در محاســبۀ فاکتورهــا ،هیــچ گونــه تبعیــض نامعقــول یــا
غیرمنصفانــهای وجــود نــدارد.
ایــن رهنمــود بــه محاســبۀ فاکتورهــای بــهکار گرفتــه شــده در تعییــن اســتحقاق مزایــا در
طرحهــای مزایــای معیــن اشــاره دارد .ایــن فاکتــور شــامل و نــه محــدود بــه فاکتورهــای
بازنشســتگی دیرهنــگام یــا پیــش از موعــد ،نرخهــای تبدیــل پرداختهــای یکجــا بــه
دورهای و بالعکــس و نیــز تعییــن مزایــای جزئــی و کلــی ازکارافتادگــی و ســایر مزایــای
تأمیــن اجتماعــی میگــردد.

اصول
روششناســی و مفروضــات بـهکار گرفتــه شــده در فاکتورهــای اکچوئریــال
بایــد از اســتانداردهای کاربــردی اکچوئریــال پیــروی کننــد.
فاکتورهــای اکچوئریــال بایــد از رویکــرد جنســیتی متناســب برخــوردار

باشــند و بــه تبعیــض جنســیتی نامعقــول منتــج نگــردد .زمانیکــه ،فاکتورهــای
اکچوئریــال بــرای هــر دو جنســیت یکســان در نظــر گرفتــه نمــی شــود،
اکچوئــری بایــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی را از تأثیــرات بهکارگیــری فاکتورهــای
اکچوئریــال متفــاوت بــه لحــاظ جنســیت بــر مزایــای قابــل ارائــه بــرای ذینفعــان
مــرد و زن خصوصــا تاثیــر آن بــر کفایــت مزایــا آگاه نمایــد .زمانیکــه چنیــن
فاکتورهایــی بــرای هــر دو جنســیت یکســان باشــد ،اکچوئــری بایــد نســبت
بــه ارزیابــی پیامدهــای قابــل مالحظــه آن در تأمیــن مالــی طــرح و هرگونــه
مشــوقهایمعکــوسکــهایــنفاکتورهــامیتواننــدتولیــدکننــد،اقــدامنمایــد.
اصــوال ،فاکتورهــای اکچوئریــال بایــد نســبت بــه هزینــه هــا ،خنثــی باشــند.
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هرچنــد ،ممکــن اســت تحــت رشایطــی از ســوی ذینفعــان ،سیاســتی اتخاذ شــود
کــه اصــل خنثایــی هزینــه در آن رعایــت نشــده باشــد (بــرای مثــال ،فاکتورهــای
بازنشســتگی پیــش از موعــد /دیــر هنــگام کــه در راســتای حمایــت از یــک
سیاســت مشــخص در زمینــه اشــتغال بــهکار گرفتــه مــی شــوند) .بهعــاوه،
اســتانداردهای اکچوئریــال و/یــا قانونگــذاری ممکــن اســت اســتفاده از
مفروضاتــی را بــرای انــواع خاصــی از محاســبات مجــاز بداننــد (بــرای مثــال،
محاســبه اســتحقاق مزایــا بصــورت یکجــا) .در چنیــن مــواردی ،اکچوئــری
بایــد پیامــد هــای هزینـهای بهکارگیــری فاکتورهایــی کــه هزینهخنثــی نیســتند را
ارزیابــی کنــد.

سازوکار
فاکتورهــای اکچوئریالــی کــه نســبت بــه جنســیت خنثــی هســتند بایــد بــا
اســتفاده از جــدول بــدون تفکیــک جنســیتی مرگومیــر محاســبه شــوند کــه بــه
صــورت یــک میانگیــن وزنــی مناســب از جــدول هــای مــردان و زنــان کــه توزیــع
جنســیتی مشــارکت کننــدگان طــرح را انعــکاس مــی دهنــد ،ایجــاد مــی شــود.

بــه منظــور رعایــت اصــل خنثایــی هزینــه ،فاکتــور هــای اکچوئریــال بایــد بــا
اســتفاده از همــان مفروضاتــی محاســبه شــوند کــه در ارزشگــذاری اکچوئریــال
بــهکار رفتــه انــد.

معمــوالً ،بهبــود هــای آتــی در نرخهــای مرگومیــر در ارزشگــذاری
اکچوئریــال لحــاظ میشــوند .لحــاظ کــردن مفروضــات بهبــود مــرگ و میــر
در محاســبه فاکتورهــای اکچوریــال بــه معنــی اســتفاده از فاکتورهــای متعــدد
و متغیــر بــرای هــر گــروه اســت کــه ممکــن اســت اجــرای آن در طــرح بســیار
پیچیــده باشــد .بــرای ســهولت در اجــرا ،نرخهــای مرگومیــر اســتفاده شــده
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در محاســبه عوامــل اکچوئریــال میتواننــد بــرای چنــد ســال مشــخص ثابــت در
نظــر گرفتــه شــوند .هزینــه هــای ناشــی از اتخــاذ چنیــن رویکــردی بایــد ارزیابــی
شــوند.
در مــواردی کــه فاکتــور هــای اکچوئریــال در قبــال طــرح هزینــه خنثــی
نیســتند ،پیامــد هــای مالــی اتخــاذ چنیــن رویکــردی در مقایســه بــا اتخــاذ رویکرد
هزینــه خنثــی بایــد بــه اطــاع ذینعــان رســانده شــود تــا آنهــا بتواننــد بــا آگاهــی
کامــل در خصــوص انتخــاب مفروضــات مــورد نظرشــان تصمیــم بگیرنــد.

هرچنــد انعــکاس واقعیــات اقتصــادی و جمعیــت شــناختی در مفروضــات
بهکارگرفتــه شــده بســیار مهــم اســت ولــی ممکــن اســت کــه ســازمان یا سیاســت
گــذاران آن بدنبــال درنظــر گرفــن فاکتــور هــای ثابــت در طوالنــی مــدت باشــند.
بنابرایــن ،ممکــن اســت فاکتــور هــای مــورد اســتفاده در برهههایــی بــا نرخهــای
واقعــی هزینــه خنثــی متفــاوت باشــند و الزم اســت کــه اکچوئــری اثــر ایــن
تفاوتهــا را در تأمیــن مالــی طــرح ارزیابــی نمایــد.
در برخــی نظامهــای اندوختــه گــذاری ،ذینفــع هنــگام خــروج از سیســتم
مبلغــی دریافــت مــی کنــد کــه منعکــس کننــده حقــوق مکتســبه اســت کــه بایــد
تعییــن شــود .در رشایطــی ،تعدیــل هایــی بــرای لحــاظ کــردن رشایــط بــازار
صــورت مــی گیــرد .اکچوئــری الزم اســت در ایــن خصــوص کــه کدامیــک
از فاکتورهــا بایــد در تعییــن پرداخــت یکجــای مزایــا مدنظــر قــرار گیــرد
مشــورتهای الزم را ارائــه کنــد.
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رهنمود  -15تعیین نرخ بـازده برای حساب صنـدوق احتیـاط
و پیامدهای مالی ناشی از آن
در تعییــن نــرخ بــازده کــه در حســابهای صنــدوق احتیــاط  1ذینفعــان منظــور
میشــود ،اکچوئــری عوامــل مرتبــط ،اثــر تصمیمــات بــر روی پایــداری طــرح و
کفایــت مزایــا را در نظــر میگیــرد .اکچوئــری در تدویــن مفروضات و روششناســی
مناســب و در ارائــه توصیههــا بــه نظــر و تشــخیص خــود عمــل مــی کنــد.

هرچنــد یــک اصــل مهــم در عملیاتــی کــردن صندوقهــای احتیــاط ایــن اســت کــه
مجمــوع تــراز حســابهای صنــدوق احتیــاط بایــد بهطورگســرده بــا مجمــوع ارزش
داراییهــای صنــدوق برابــر باشــد ،امــا وجــود دامنــهای از فاکتورهــا و اثــر اهــداف
ال بــازده منظــور شــده بــا بــازده
سیاســتگذاری متفــاوت باعــث مــی شــود کــه احتمــا ً
حقیقــی حاصــل از داراییهــا متفــاوت باشــد .نــرخ بــازده منظــور شــده در حســاب
صنــدوق احتیــاط ذینفعــان ،در صــورت وجــود ،بــه عواملــی نظیــر الزامــات قانونــی،
طراحــی طــرح ،بازدهــی حقیقــی حاصــل از داراییهــای زیربنایــی ،سیاســت هموارســازی
در پرداخــت و مقــدار ذخایــر رسمایهگــذاری موجــود بســتگی دارد .ایــن رهنمــود بایــد
همــراه بــا رهنمودهــای  21 ،6و  23مطالعــه شــود.

اصول
در صورتیکــه نــرخ بــازده منظــور شــده بــرای حســابهای صنــدوق احتیــاط
مســتقیماً بــه بــازده ذاتــی داراییهــا متکــی نباشــد و طبــق قانــون یــا مقــررات
طــرح ،تنظیــم یــا تضمیــن شــود ،الزم اســت اکچوئــری پیامــد هــای ناشــی از
آن را بــر مســئله تأمیــن مالــی و کفایــت بدرســتی ارزیابــی کنــد.
در صورتیکــه نــرخ بــازده منظــور شــده در حســاب صنــدوق احتیــاط از ســوی
.1 Provident Fund Accounts
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ســازمان تأمیــن اجتماعــی یــا از ســوی نهــاد مســئول بــا مشــورت اکچوئــری
و/یــا ســایر افــراد حرفــهای تصمیمگیــری شــود ،اکچوئــری بایــد بــا اســتفاده
از روششناســی مناســب ،از درســتی توصیههایــش مطمــن شــود .اکچوئــری
بایــد توصیههــای الزم را درخصــوص نــرخ بازدهــی ارائــه نمــوده ،میــزان ذخایــر
رسمایهگــذاری مــورد نیــاز را اعــام نمایــد.
اکچوئــری بایــد بــا ســایر کارشناســان و بطــور خــاص بــا کارشناســان شــاغل
درگیــر در امــور رسمایهگــذاری و اجرایــی همــکاری نزدیــک داشــته و از درســتی
داده هــای اســتفاده شــده در محاســبات اطمینــان کســب کنــد.

سازوکار
در جاییکــه قــرار اســت اکچوئــری نــرخ بازدهــی حســابها را پیشــنهاد کنــد،
محاســبه نــرخ بــازده بــرای یــک ســال مشــخص بایــد برابــر بــا نــرخ حقیقــی
بــازده صنــدوق ،خالــص حســاب مخــارج و هــر مبلــغ تخصیــص یافتــه بــرای
رسمایهگــذاری یــا ســایر ذخایــر باشــد .ایــن توصیههــا بایــد منطبــق بــا دیــدگاه
اکچوئــری در زمینــه کفایــت ذخایــر جــاری و تناســبی(اگر موجــود باشــد) بــازده
حاصــل از داراییهــای طــرح در ســال مالــی کــه بــه ذخایــر رسمایهگــذاری
اختصــاص یافتــه اســت ،باشــد.

در جاییکــه نــرخ بــازده حســابها طبــق قانــون یــا مقــررات طــرح ،تعییــن
میشــود ،اکچوئــری بایــد پیامــد هــای مالــی ایــن نــرخ گــذاری بــا در نظــر گرفنت
نــرخ واقعــی بــازده دارائیهــا ،مخــارج و ذخائــر صنــدوق را مشــخص کنــد .ایــن
امــر شــامل پیشــنهادهایی در زمینــه کفایــت ذخایــر رسمایهگــذاری اســت کــه
ممکــن اســت بــرای مدیریــت نوســانات ارزش دارائیهــای زیربنائــی در نظــر
گرفتــه شــده باشــد .ایــن مســئله زمانــی اهمیــت بیشــری پیــدا مــی کنــد کــه
بازدهــی تعییــن شــده بــرای منظــور شــدن در حســابها تفــاوت زیــادی بــا بازدهــی
واقعــی بدســت آمــده از دارائیهــای زیربنائــی داشــته باشــد.
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در خصــوص ذینفعانــی کــه بواســطه بازنشســتگی یــا خاتمــه عضویــت ،در
طــول دورۀ مالــی ،از طــرح خــارج مــی شــوند بایــد امتیــاز مناســبی بابــت دورۀ
زمانــی بیــن پایــان ســال گذشــته و تاریــخ خــروج از طــرح در نظــر گرفتــه شــود.
بــا توجــه بــه مشــکل دسرتســی بــه داده هــای مــورد نیــاز پیــش از محاســبه
نــرخ بــازده ،اکچوئــری بــرای تخمیــن هــر چــه دقیقــر نــرخ بــازده بایــد فراینــدی
مناســب ایجــاد کنــد .اکچوئــری بایــد ایــن مســئله را مــد نظــر داشــته باشــد که در
زمانــی کــه کاهــش معنــیدار در ارزش داراییهــای زیربنایــی بوجــود مــی آیــد،
آیــا الزم اســت بهمنظــور محافظــت از صنــدوق ،شــاخص تعدیــل بــازار بــهکار
گرفتــه شــود؟ هرچنــد ،چنیــن کاری رصفــا در رشایــط اســتثنائی و در جاییکــه
خــروج اختیــاری از طــرح صنــدوق احتیــاط وجــود دارد ،بایــد لحــاظ شــود.
اکچوئــری بایــد در خصــوص رضورت چنیــن اقدامــی در زمانیکــه یــک افزایــش
معنــیدار در ارزش بــازاری داراییهــا وجــود دارد ،توصیــه هــای الزم را ارائــه
نمایــد.
در ارزیابــی کفایــت ذخایــر رسمایهگــذاری در پایــان ســال مالــی و ارائــه
توصیههــای مربوطــه ،اکچوئــری بایــد بــا اســتفاده از مفروضــات و روششناســی
مناســب ،ذخایــر را مشــخص نمایــد.
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رهنمود  -16تعییـن نرخ بـازده برای حسـابهای غیر مـالـی
و پیامدهای ناشی از آن
تعییــن نــرخ بــازده بــرای حســابهای غیــر مالــی طبــق قوانیــن و مقــررات حاکــم
بــر طــرح صــورت مــی گیــرد .اکچوئــری اجــرای صحیــح نــرخ گــذاری را تضمیــن
مــی کنــد ،و محاســبات الزم بــرای ارزیابــی کفایــت و پیامدهــای مالــی بازدههــای
تعییــن شــده را انجــام میدهــد.

اصول
تعییــن نــرخ بــازده بــرای حســابهای غیــر مالــی («شــاخص بنــدی» 1
یــا «بــه روز رســانی »2حســابها) معمــوال بــر اســاس قوانیــن طــرح یــا ســایر
ابزارهــای قانونــی مربوطــه صــورت مــی پذیــرد .اکچوئــری بایــد اطمینــان کســب
کنــد کــه بازدههــا بهدرســتی محاســبه شــده و بهطــور مناســبی در حســاب ذینفعان
اعمــال میشــوند .یــک فراینــد بررســی دقیــق بصــورت مســتند و شــفاف بایــد
وجــود داشــته باشــد.

رویکــردی کــه بــرای شــاخص گــذاری اتخــاذ مــی شــود ،بــر کفایــت مزایــا
و تأمیــن مالــی طــرح اثرگــذار اســت .لــذا اکچوئــری بایــد بصــورت دورهای
ایــن تاثیــرات را بررســی و پیشــنهادها و گــزارش هــای الزم را بــه ذینفعــان
ارائــه نمایــد .تاثیــر اتخــاذ رویکردهــای مختلــف شــاخص بنــدی ،بــه کار بــردن
هــر یــک از شــاخص هــای گوناگــون بعنــوان مبنــای شــاخص بنــدی یــا بــه
روزرســانی ارزش ،و نیــز تاثیــر ســایر عوامــل (مثــا رشــد دســتمزدها) از جملــه
مــواردی اســت کــه اکچوئــری بــه آنهــا مــی پــردازد.
1 . Indexation
2 . Valorization
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سازوکار
شـاخص بـهکار گرفته شـده در تعییـن نرخ بازده حسـابهای غیـر مالی باید
بهگونـهای هماهنـگ از یکسـال بـه سـال بعـد بـهکار گرفته شـود.

در مواقعـی کـه تعییـن شـاخص طبـق قانـون و یـا مقـررات طـرح صـورت
نمیگیـرد ،انتخـاب شـاخص و نیز روش شناسـی محاسـبه شـاخص باید بصورت
شـفاف تعریـف شـود تـا راه بـرای تفسـیر هـای نادرسـت و دسـت کاری بسـته و
امـکان بررسـی دقیـق را فراهـم کنـد .در ایـن زمینـه اکچوئـری نقاطی کـه در آن
احتمـال انحـراف وجـود دارد را مشـخص میکنـد.

در مواقعـی کـه تعییـن شـاخص طبـق قانـون و یـا مقـررات طـرح صـورت
نمیگیـرد ،سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد شـاخصی را کـه بـا داده هـای در
دسترس براحتی قابل محاسـبه و راسـتی آزمائی باشـد مورد اسـتفاده قرار داده و
یـا توصیـه بـه اسـتفاده نمایـد.
اکچوئـری بایـد نرخـی را کـه بـه حسـابهای غیر مالـی انفـرادی اختصاص
مـی یابـد تعیین و تائید نماید و از اینکه افزایش قطعی در ارزش حسـاب بدرسـتی

محاسـبه مـی شـود اطمینـان کسـب کنـد .ایـن فراینـد بایـد بطـور دقیـق بررسـی
گردد.
اکچوئـری بـرای ذینفعانـی کـه در طـول سـال تقویمـی در طـرح مشـارکت
نداشـتند ،بایـد بطـور متناسـب اعتبـاری جزئـی اعطـاء کنـد.

پیامدهـای نـرخ بـازده سـال جـاری بـر جایـگاه مالـی نظـام و نیـز بـر کفایـت
مزایـای آتـی و فعلـی بایـد ارزیابـی شـوند .اکچوئـری بایـد اثـرات اسـتفاده از
مبناهـای مناسـب را ارزیابـی نمـوده و آزمـون تحلیـل حساسـیت را انجـام بدهـد.
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رهنمود  -17نظارت بر حسابهای اندوخته انفرادی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی یــا ســایر دســتگاه هــای اجرائــی ،نقــش نظــارت و
دیدهبانــی طرحهــای  DCرا درصــورت لــزوم ایفــا میکنــد.

در بســیاری از نظامهــای بازنشســتگی ،طــرح  DCاندوختــه گــذاری شــده وجــود دارد.
البتــه ،عمومـاً ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی مســتقیماً نقشــی در مدیریــت این سیســتم
ارائــه مزایــا ندارنــد .هرچنــد بــه امــور مربــوط بــه طراحــی سیســتمها در بخــش «چ»
پرداختــه مــی شــود ،ولــی ایــن رهنمــود بــه جوانــب سیاســتگذاری و نظــارت میپــردازد،
کــه شــامل تدویــن مبانــی و روششناســی تعییــن بازدههــای حســاب اعضــاء توســط
صنــدوق هــا ،بازبینــی ارائهدهنــدگان و ارزیابــی کفایــت مزایــای آتــی مــی شــود .ایــن
رهنمــود بایــد همــراه بــا رهنمودهــای  18و  44مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.

اصول
نقــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی عموماً بــا ماهیت نظارتــی یا سیاســتگذاری
اســت .ایــن مســئولیتها عبــارت انــد از تعییــن نرخهــای قطعــی یــا نســبی حداقل
بــازده و تعییــن حداکــر هزینه بــرای طرحهــای بازنشســتگی  ،DCمحدودیتهای
رسمایهگــذاری بــرای صندوقهــا و نیــز ارزیابــی ســطوح مزایــای آتــی برآمــده از
حســابهای اندوختــه گــذاری انفــرادی .البتــه ارزیابــی و پایــش ارائــه دهنــدگان
طــرح هــای  DCدر حیطــه اختیــارات ســایر دســتگاه هاســت ولــی ســازمان تأمیــن
اجتماعــی نیــز ممکــن اســت در ایــن فراینــد ورود پیــدا کنــد.

در صــورت نبــود نــرخ هــای حداقــل بــازده تضمیــن شــده ،آنــگاه تعییــن
نــرخ هــای بــازده بــرای هــر یــک از حســاب هــای انفــرادی در هــر دوره زمانــی،
بایــد برابــر بــا خالــص بــازده واقعــی بدســت آمــده از داراییهــای زیربنایــی بــه
کــر تمامــی مخــارج باشــد .معمــوال هیچگونــه رویــه مرســومی بــرای تســویه در
عملیــات حســابهای اندوختــه گــذاری انفــرادی مغایــر بــا رویــه صندوقهــای
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احتیــاط و در غیــاب الزامــات قانونــی ،وجــود نــدارد.

سازمان تأمین اجتماعی باید بهطور منظم سطوح مزایای پیشبینی شده آتی
و جاری برآمده از حسابهای اندوخته گذاری انفرادی را ارزیابی نماید .این کار
مستلزم در نظر گرفنت تمامی اجزاء نظام درآمد بازنشستگی کشور است.

نرخهــای تعییــن شــده تبدیــل حســابهای انفــرادی بــه درآمــد ممکــن
اســت از ســوی دســتگاه مافــوق نیــز تنظیــم شــود کــه بــه اظهــار نظــر اکچوئریال
نیــاز خواهــد داشــت .در حالیکــه ایــن نرخهــا بایــد بــا اســتفاده از مفروضــات
مناســب تعییــن شــوند ،ســایر اهــداف سیاســتگذاری نیــز بایــد در مالحظــات
بهکارگیــری نرخهــا مــد نظــر قــرار گیرنــد.
در امــور اداری مربــوط بــه مدیریــت حســابهای اندوختــه گــذاری
انفــرادی ،اکچوئــری بایــد هرجاییکــه نیــاز ســازمان تأمیــن اجتماعــی یــا ســایر
ذینفعــان اقتضــاء کنــد ،حضــور فعــال داشــته باشــد.

سازوکار
سـازمان تأمیـن اجتماعـی یـا سـازمان ناظـر الزم اسـت ارائهدهنـدگان طرح
را ملـزم کنـد تـا حسـابهای اندوختـه گـذاری انفـرادی را بـه شـیوهای مدیریـت
کننـد کـه ارزشهای حسـابها بهصورت روزانه در دسترس باشـند ،و محاسـبات
بازدههـا (و هزینههـای وابسـته) شـفاف و قابـل راسـتی آزمائـی باشـند.

اکچوئــری بایــد در تدویــن رویکردهــای صندوقهــا بــرای تعییــن بازدههــا،
مســاعدت نمایــد .ایــن امــر شــامل چگونگــی تعییــن بازدههــا و محاســبه مخــارج
مربــوط بــه هزینههــا و دیگــر مخــارج مجــاز صنــدوق مــی شــود.
در رابطـه با بـازدههای رسمایـهگذاری ،اکچوئـری میتوانـد مبنـایی بـرای
ارزشگذاری داراییهای زیربنایی پیاده کند ،که شامل اتخاذ رویکرد در رشایطی
که برای برخی از داراییها هیچ ارزش بازاری وجود ندارد ،می شود.
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در رابطــه بــا هزینههــا ،اکچوئــری مــی توانــد بــرای هزینههــا ســقف تعییــن
کنــد (همچــون ،درصــدی از حــق بیمــه و/یــا درصــدی از ارزش حســاب) .ایــن
مالحظــات بایــد همســو بــا اهــداف سیاســتگذاری کلــی و مفروضــات متناســب
بــا رشــد آتــی حســابها (نظیــر مفروضــات بــازده رسمایهگــذاری ،رشــد دســتمزد
و نــرخ حــق بیمــه) و اثــرات هزینههــا بــر ارزش حســابها باشــد.
در رابطــه بــا محــدوده هــای رسمایهگــذاری ،اکچوئــری مــی توانــد در رابطه
بــا رسمایهگذاریهــای مجــاز ،حداکــر درصــد مجمــوع داراییهــا در یــک طبقــه
دارایــی و معیــار هــای متنوعســازی اظهــار نظــر کنــد.

در رابطــه بــا تعییــن نرخهــای تبدیــل 1اعــم از مقــرر شــده یــا نشــده ،بایــد
نرخهــای مرگومیــر ،رسمایهگــذاری و ســایر مفروضــات مناســب بــهکار گرفتــه
شــوند .اگرچــه ،ســایر اهــداف سیاســتگذاری نیــز ممکــن اســت در تعییــن
نرخهــا بــه حســاب آورده شــوند (نظیــر کفایــت مزایــا ،سادهســازی روندهــا و
غیــره) .در جاییکــه نرخهــای تبدیــل بــر اســاس بهرتیــن برآوردهــا نیســتند ،الزم
اســت ارزیابــی از تاثیــر ســطوح مزایــا و تأمیــن مالــی صــورت پذیــرد.

در خصــوص کفایــت مزایــا ،اکچوئــری بایــد بــه منظــور ارزیابــی ارزشهــای
پبشبینیشــده حســابهای انفــرادی ،اقــدام بــه اســتفاده از مفروضــات و
روش مناســب نمایــد .در تعییــن نــرخ تبدیــل حســابهای انفــرادی بــه درآمــد،
اکچوئــری بایــد از رهنمــود  18پیــروی کنــد .اکچوئــری بایــد تحلیلهــای
حساســیت را کــه شــامل ،و نــه محــدود بــه ،حساســیت پیامدهــا نســبت بــه
تغییــرات در مفروضــات اصلــی نظیــر نــرخ بــازده ،رشــد دســتمزد و مرگومیــر
میشــوند ،اجــرا نمایــد.

1. Conversion rate
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رهنمود  -18تعیین نرخ تبدیل مبالغ یکجا به درآمد
در جاییکــه در حیطــه مســئولیت اکچوئــری باشــد ،وی مفروضــات و روش مناســب
را بــرای تعییــن فاکتورهــای تبدیــل از مقادیــر یکجــا بــه درآمــد تعییــن میکنــد.
بــه غیــر از مواقعــی کــه ایــن فاکتورهــا بــرای تأمیــن اهــداف ویــژه سیاســتگذاری
تنظیــم شــده باشــند ،ایــن عوامــل بعنــوان هزینــه خنثــی تعییــن میشــوند .اگــر
ایــن فاکتورهــا هزینــه خنثــی نباشــند ،اکچوئــری ایــن مطلــب را کامــ ً
ا اعــام
مینمایــد و بــه تعییــن و ارائــه گــزارش در خصــوص پیامدهــای کفایــت و پایــداری
طــرح میپــردازد.

نــرخ تبدیــل از مقادیــر یکجــا بــه مســتمریها ،فاکتــور مهمــی در صنــدوق احتیــاط،
طرحهــای حــق بیمــه معیــن غیــر مالــی و حــق بیمــه معیــن اندوختــه گــذاری شــده
بهشــمار میآیــد .در یــک صنــدوق احتیــاط یــا نظــام اندوختــه گــذاری  ،DCمبلغــی
بصــورت یکجــا بــر اســاس تــراز حســاب عضــو طــرح در زمــان بازنشســتگی قابــل پرداخت
اســت .در چنیــن رشایطــی ،ریســکهای پــس از بازنشســتگی 1مشــخصاً ریســکهای
ا بــه اعضــای طــرح منتقــل میشــوند .زمانیکــه ،یــک
ســاملندی و رسمایهگــذاری ،کام ـ ً
صنــدوق احتیــاط یــا نظــام اندوختــه گــذاری  ، DCارزش حســابهای انفــرادی را بــه
جریانهــای درآمــدی تضمیــن شــده تبدیــل مــی کنــد ،آنــگاه ایــن صنــدوق اســت کــه
متحمــل ریســک رسمایهگــذاری و ســاملندی میگــردد .در یــک طــرح  DCغیــر مالــی،
ال تبدیــل ارزش حســاب طبــق قوانیــن طــرح اجــرا میشــود و نیــز دارای پیامدهــای
معمــو ً
مهمــی بــرای پایــداری و کفایــت مزایــا میباشــد.
این رهنمود باید همراه با رهنمود  14و با مراجعه به بخش <ث> مطالعه شود.

1. Post-Retirement Risks
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اصول
نرخهــای تبدیــل بایــد بــا اســتفاده از مفروضــات مناســب مرگومیــر و
رسمایهگــذاری کــه بهبودهــای آتــی قابــل انتظــار شــامل بهبــود نرخهــای
مرگومیــر را درنظــر مــی گیــرد ،تنظیــم شــود .در عــوض در صندوقهــای
احتیــاط و طرحهــای  DCایــن مــوارد ،منطبــق بــا پرتفــوی رسمایهگــذاری
زیربنایــی و بــر اســاس جــدول مرگومیــر مربــوط بــه جمعیــت تحــت پوشــش
خواهــد بــود .در طرحهــای  ،DBایــن مفروضــات بایــد بــا مفروضــات اکچوئریال
اتخــاذ شــده در آخریــن ارزشگذاریهــای اکچوئریال ســازگار باشــند .در جاییکه
تبدیــل مقادیــر یکجــا بــه درآمــد بازنشســتگی ،اختیــاری میباشــد ،مالحظــات
مناســب در خصــوص انحــراف در انتخــاب بایــد صــورت پذیــرد.

بــه منظــور ارائــه مزایــای بــدون تبعیــض بــرای مــردان و زنــان ،نرخهــای
ا بــدون تفکیــک جنســیتی باشــد .زمانیکــه ،در نرخهــای
تبدیــل بایــد کامــ ً
تبدیــل ،تفکیــک جنســیتی صــورت مــی گیــرد ،اکچوئــری بایــد ســازمان تأمیــن
اجتماعــی را از تاثیــر آن بــر مزایــا و بــه طــور ویــژه بــر روی کفایــت مزایــا مطلــع
ســازد .هنگامیکــه نرخهــای تــک جنســیتی اســتفاده میشــوند ،آنــگاه ریســک
و اثــرات مالــی کــه ایــن مــوارد میتوانــد بــر برنامــه تحمیــل کنــد بایــد بــه خوبــی
ارزیابــی و نســبت بــه آن اطــاع رســانی صــورت گیــرد.
در جاییکــه نرخهــای تبدیــل طبــق قانــون مقــرر میشــوند ،اکچوئــری
بایــد پیامدهــای مالــی ناشــی از اســتفاده از نرخهــای غیــر خنثــی بــه لحــاظ
اکچوئریــال را بــر روی برنامــه ارزیابــی نمایــد.
بایــد تاثیــر ســاز و کارهــای پرداخــت جربانــی بابــت ریســک هــای غیــر
گزینشــی و مناســب بویــژه در برنامههایــی کــه تبدیــل مقادیــر یکجــا بــه درآمــد
بازنشســتگی نســبت بــه قســمتی یــا همــه مزایــای انباشــته ،اختیــاری اســت در
نظــر گرفتــه شــود .ریســک هــای غیــر گزینشــی ممکــن اســت در پــی اســتفاده
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از نرخهــای بــدون تفکیــک جنســیتی و نیــز تفــاوت در وضعیــت ســامت اعضــاء
و بنابرایــن تفــاوت در مرگومیــر بهوجــود آیــد.

سازوکار
در تعییــن نــرخ تبدیــل ،اکچوئــری بایــد از مناســبترین مفروضــات
رسمایهگــذاری اســتفاده نمایــد .بــرای مثــال ،صنــدوق احتیــاط ممکــن اســت
قصــد داشــته باشــد بــا ایجــاد یــک پورتفــوی دارای حداقــل ریســک همــراه
بــا نقدینگــی کافــی بــرای تأمیــن پرداخــت هــای مســتمری ،ریســکهای
رسمایهگــذاری را بــه حداقــل برســاند .چنیــن راهــرد رسمایهگــذاری بایــد در
انتخــاب مفروضــات بــهکار گرفتــه شــده ،منعکــس شــود .بــه رهنمــود 21
مراجعــه کنیــد.
اصــوال ،نرخهــای مــرگ و میــری کــه قــرار اســت در تعییــن نــرخ تبدیــل،
مبنــا قــرار گیــرد بایــد بــا نــرخ هــای اســتفاده شــده در آخریــن ارزش گــذاری
مطابقــت داشــته باشــد و نمایانگــر جمعیــت تحــت پوشــش باشــد .نرخهــای
مرگومیــری کــه در محاســبه عوامــل اکچوئریــال اســتفاده میشــوند بایــد
بهبودهــای آتــی در وضعیــت مرگومیــر را در نظــر داشــته باشــند .هرچنــد ،در
جاییکــه حــق انتخــاب بــرای خریــد مســتمریها وجــود دارد ،اثــر ریســک غیــر
گزینشــی بایســتی در نرخهــای مرگومیــر فــرض شــده انعــکاس یابــد .تاثیــر
چنیــن ریســک غیــر گزینشــی ممکــن اســت معنــیدار باشــد و الزم باشــد کــه
کمــی ســازی شــود.
توســط اکچوئــری ّ

اگرچــه ،انعــکاس درســت واقعیــت هــای فضــای رسمایهگــذاری و وضعیــت
مــرگ و میــر در مفروضــات حائــز اهمیــت اســت ولــی بــه هــر روی ســازمانها
و سیاســت گــذاران متمایــل بــه اســتفاده از نــرخ هــای ثابــت در طــول زمــان
ال نرخهــای بــهکار گرفتــه شــده بــا نرخهــای هزینــه
هســتند .بنابرایــن ،احتمــا ً
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خنثــی در مقاطــع زمانــی خــاص تفــاوت داشــته باشــد و الزم اســت کــه اکچوئری
تاثیــر ایــن تفاوتهــا را در تأمیــن مالــی طــرح ارزیابــی نمایــد.

بهعنــوان یــک گزینــه جایگزیــن بــرای حفــظ ریســکهای ســاملندی و
رسمایهگــذاری ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی ممکــن اســت بهدنبــال انتقــال تمــام
یــا قســمتی از ایــن ریســکها بــه یــک رشکــت بیمــه یــا ارائهدهنــده ریســک
طــرف ثالــث از طریــق خریــد محصــول مربوطــه باشــد .گزینــه هــای موجــود
عبارتنــد از خریــد کامــل دارائیهــا و بدهــی هــای طــرح از ســوی بیمهگــر، 1
خریــد بیمــه نامــه بــرای پوشــش بخشــی از اعضــاء ، 2پوشــش ریســک طــول
عمــر زیــاد ، 3یــا انتقــال ریســک بصــورت عمــده . 4در حالیکــه هزینههــا بــر
اســاس نرخهــای مذاکــره شــده بــا یــک رشکــت بیمــه اســت ،امــا نــرخ تبدیــل
کــه بــه ذینفعــان ارائــه مــی شــود ثابــت باقــی میمانــد .از ایــرو ،حتــی اگــر
بخشــی از ریســک ســاملندی و رسمایهگــذاری بــه ارائهدهنــده طــرف ثالــث
منتقــل شــود ،بخشــی از ریســک کــه ناشــی از اختــاف میــان نــرخ ضمنــی
توافــق شــده و آن نرخهــای ارائــه شــده بــه ذینفعــان اســت ،باقــی مــی مانــد.
عــاوه بــر ایــن ،ریســک دیگــری کــه بــر عهــده طــرح اصلــی باقــی مــی مانــد
امــکان ورشکســتگی رشکــت بیمــه اســت و لــذا ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد
رشکــت بیمــه را بــا اســتفاده از ارزیابــی بایســته شــبیه بــه فراینــد مطــرح شــده در
بخــش <ت>2.رهنمودهــای اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص
رسمایهگــذاری ذخایــر تأمیــن اجتماعــی ،انتخــاب کنــد.

1. Buy-out
2 . Buy-in
3. Swaps Longevity
4. Bulk Risks
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رهنمود  -19سازوکار تعدیل خودکار
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ســازوکارهای تعدیــل خــودکار را مطابــق بــا قوانیــن و
مقــررات حاکــم بــر طــرح بــهکار میبنــدد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی چگونگــی
تاثیــر گــذاری کاربــرد ایــن ســازوکارهای تعدیلــی را بــر کفایــت مزایــا و/یــا پایــداری
مالــی طــرح تحلیــل مینمایــد.

ســازوکارهای تعدیــل خــودکار ،بیــن برخــی تصمیمــات در حــوزه مزایــا و تأمیــن مالــی و
پارامرتهــا و شــاخصهای درون یــا بــرون ســازمانی پیونــد برقــرار مــی کنــد .ایــن رهنمــود
بایــد همــراه بــا رهنمــود  43مطالعــه شــود.

اصول
بـه طـور کلی هـدف از سـازوکارهای تعدیل خودکار ،کسـب اطمینـان از این
موضـوع اسـت کـه کفایـت مزایـا و/یـا پایـداری مالـی طـرح بـه درسـتی تغییرات
پارامرتهـای درون و بـرون سـازمانی را منعکـس مـی کنـد .هـدف از آن عبـارت
اسـت از سادهسـازی سـازوکارهای تصمیمگیـری ،حمایـت از پایـداری و بهبـود
امنیـت و کفایـت مزایـا .هرچنـد ،برخـی کشـورها در پـی کسـب اطمینـان از ایـن
امـر هسـتند کـه تصمیمـات مهـم ،مسـتقل از سیاسـت و سـایر مداخلهها باشـد،
امـا بـرای برخی دیگـر از کشـورها ،توصیههـای برخاسـته از کاربرد سـازوکارهای
تعدیـل خـودکار مشروط بـه توافق (سیاسـی) اسـت.
اکچوئــری بایــد در تدویــن ســازوکارهای تعدیــل خــودکار و کاربــرد آنهــا
حضــور داشــته باشــد.
اکچوئــری بایــد تاثیــر تعدیــل خــودکار بــر روی کفایــت مزایــا و پایــداری
مالــی سیســتم را پــس از اســتقرار یــا پیشــنهاد اســتقرار هرگونــه تعدیــل خــودکار،
ارزیابــی نمایــد.

76

اتحادیه بیناملللی تامین اجتماعی  -سازمان بیناملللی کار

رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

اطــاع رســانی بــه اعضــاء به منظــور حفــظ اطمینــان آنهــا بــه طــرح،
رضوری اســت و اکچوئــری بایــد در تنظیــم و قاعدهمندســازی اطالعــات
دخیــل باشــد.

سازوکار
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد از اکچوئــری بخواهــد تــا تاثیــر تعدیــل
خــودکار را تحلیــل نمایــد .بســته بــه طراحــی ســازوکار تعدیــل خــودکار ،اکچوئری
بایــد تصمیــم بگیــرد کــه آیــا ایــن تحلیــل بایــد تنهــا بــا اســتفاده از مفروضــات
مبتنــی بــر بهرتیــن بــرآورد یــا ترکیبــی از مفروضــات مبتنــی بــر بهرتیــن بــرآورد
و توزیــع احتمالــی نتایــج صــورت پذیــرد .تحلیــل حساســیت نیــز بایــد انجــام
شــود.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد پیشــاپیش در مــورد ســازوکارهای تعدیــل
خــودکار ،اهــداف آنهــا ،چگونگــی عملکــرد آنهــا ،و نتیجــه و اثــر ســازوکارهای
تعدیــل خــودکار ،خصوصـاً بــر ســطوح مزایــا (هماننــد درصــد تعدیــل و چگونگــی
محاســبه آن) بــه اعضــاء اطــاع رســانی نمایــد .رهنمودهــای  27و  28و نیــز
رهنمودهــای اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص ارتباطــات
مدیریــت تأمیــن اجتماعــی بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
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بخش پ .امور سرمایهگذاری
هرچنـد ،سیاسـت تأمیـن مالـی از سـوی تأمیـن اجتماعـی متغیـر اسـت ،امـا بسـیاری از
نظامهـا ،ذخایـر و وجوهـی خواهنـد داشـت کـه بـا هـر افـق زمانـی اعـم از بلنـد مـدت یـا
کوتـاه مـدت بـه مدیریت مؤثر نیـاز دارند .هرچه سـن جمعیتهـا و فضـای رسمایهگذاری
خارجـی پیچیدهتـر میشـود ،اهمیـت مدیریـت مطلـوب ایـن ذخایـر افزایـش مییابـد.
احتمـاالً ،افزایـش تمرکـز بـر روی مدیریت رسمایهگـذاری ادامـه مییابد و الزم اسـت که
کارشناسـان دخیـل در فراینـد رسمایهگـذاری از حضـور موثـر خـود در این فراینـد اطمینان
داشـته باشند.

اکچوئـری بهطـور فزاینـدهای نقـش مهمـی در مدیریـت وجـوه و ذخایـر با همکاری سـایر
افـراد حرفـهای ،داراسـت .معمـوال اکچوئـری در حوزههـای مختلفـی مرتبـط بـا فراینـد
رسمایهگـذاری حضـور فعـال دارد .بسـیار مهـم اسـت کـه هـر تحلیلـی در ایـن رابطـه
بـا اسـتفاده از اصـول پذیرفتـه شـده اکچوئریـال بـه خصـوص در ارتبـاط بـا مفروضـات و
روششناسـی بـهکار گرفتـه شـده در همـه محاسـبات صـورت پذیـرد .فرایندهای بررسـی
دقیـق بایـد وجـود داشـته باشـند ،و همـکاری نزدیـک بـا سـایر متخصصیـن در فراینـد
مدیریـت رسمایهگـذاری ،اطلاع رسـانی و گزارشدهـی و نیـز سـایر حوزههـای فراینـد
رسمایهگـذاری کـه ورود اکچوئریـال در آن مطلـوب اسـت ،رضوری خواهـد بـود .ورود
اکچوئریـال در پذیـرش ریسـک و اثـر آن بـر فعالیتهـای رسمایهگـذاری سـازمان نیـز
ارزشـمند اسـت .کارکـرد رسمایهگـذاری سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد همـواره حضـور و
اظهارنظـر اکچوئریـال در امـور مرتبـط را در نظـر بگیـرد و همـکاری منظـم و نزدیک میان
بخشهـا وجـود داشـته باشـد .راهبرد و سیاسـت رسمایهگـذاری بایـد منطبـق بـا نمایـه
تعهـدات طـرح (رهنمـود  21را مالحظـه نماییـد) تنظیـم شـود و بایـد همـکاری نزدیکـی
میـان بخـش رسمایهگذاری و افـرادی که مسـئولیت ارزشگذاری اکچوئریـال را بر عهده
دارنـد ،وجـود داشـته باشـد.
رهنمودهـای اتحادیـه بیناملللـی تأمیـن اجتماعـی در خصـوص رسمایهگـذاری ذخائـر
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تأمیـن اجتماعـی ،امـور مرتبـط بـا فراینـد مدیریـت رسمایهگـذاری را تحـت پوشـش قـرار
میدهـد و بسـیاری از رهنمودهـا و منابـع کمکـی و تکمیلـی بـرای اکچوئـری هـای فعـال
در فراینـد رسمایهگـذاری مناسـب و مفیـد خواهـد بـود .در جائیکـه الزم باشـد بـه ایـن
رهنمودهـای رسمایهگـذاری ارجـاع صـورت می گیـرد .بـه اکچوئریهای فعـال در فرایند
رسمایهگـذاری نیـز توصیه میشـود تا بـه دیگر مسـتندات مربوطه که در ایـن بخش مورد
تاکیـد قـرار گرفتـه انـد ،مراجعه نماینـد .هماهنگـی و همکاری با سـایر کارکنـان حارض در
فراینـد رسمایهگـذاری نیـز بسـیار رضوری اسـت.

ورود اکچوئریـال در سـایر حوزههـا نظیـر نظـارت و مقـررات تأمیـن اندوختـه گـذاری
تکمیلـی ،پیشبینیهـای کفایـت سیسـتم ،هزینـه برخـی سیسـتم هـای مشـخص و
محاسـبه فاکتورهـای مزایـا ،ممکـن اسـت مطلـوب یـا الزم باشـد .در چنیـن مـواردی،
بایـد روششناسـی و مفروضـات مناسـب بـرای ارزیابـی ارزشهـای فعلـی و پیشبینـی
مناسـب برآوردهـای آتـی ارزش داراییهـا بـهکار گرفته شـود .هدف از این کار بایدکسـب
اطمینـان از ایـن موضـوع باشـد کـه نـه تنهـا ورود اکچوئریال بدرسـتی صورت مـی گیرد،
بلکـه رویکـرد آن ،سـازگار با سـایر حوزههایی که حضـور اکچوئریال در آنها رضوری اسـت
(بهویـژه در ارتبـاط بـا مفروضـات و روششناسـی) خواهـد بـود.
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رهنمود  -20حکمرانی سرمایهگذاری
الزامــات ورود اکچوئریــال و نقــش اکچوئــری بــه روشــنی در چارچــوب حکمرانــی
رسمایهگــذاری مشــخص شــدهاند.

حکمرانــی بــه فراینــد تصمیمگیــری ،پایــش و نظــارت بــر فرایندهــای ایجــاد شــده از
ســوی ســازمان اشــاره دارد .هــدف حکمرانــی کســب اطمینــان از شناســایی و مدیریــت
موثــر ریســکها و همچنیــن افزایــش کارایــی فرایندهــا اســت.
ورود اکچوئریــال در بســیاری از حوزههــای رسمایهگــذاری ،از اهمیــت روزافــزون و
قابــل توجهــی برخــوردار اســت .بنابرایــن ،فعالیــت و مشــارکت اکچوئــری در فرایندهــای
رسمایهگــذاری و ســاختار حکمرانــی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد مــورد پیگیــری
قــرار گیــرد.

ایــن رهنمــود درصــورت نیــاز بــه ورود اکچوئــری ،جوانــب مختلــف حکمرانــی
رسمایهگــذاری را در ســطح کلــی در نظــر میگیــرد .ایــن رهنمــود بایــد همــراه بــا
رهنمودهــای  1تــا  5رسمایهگــذاری ذخایــر تأمیــن اجتماعــی کــه بطــور ویــژه مســائل
کلــی مربــوط بــه حکمرانــی را ترشیــح مــی نمایــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد کــه بــه طــور
انحصــاری بــه ترشیــح جزئیتــر امــور کلــی زیــر میپردازنــد.

اصول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد فعالیتهــای مختلــف مربــوط بــه فراینــد
رسمایهگــذاری را مســتند نمایــد .ســازمان بایــد مســئولیتها بــرای انجــام و
بازبینــی ایــن فعالیتهــای مختلــف را تعییــن نمایــد .ایــن مســئولیتها بایــد
بهدرســتی مســتند شــده و بطــور منظــم مــورد بازبینــی قــرار گیرنــد.
رضورت ورود اکچوئریــال یــا مشــارکت و فعالیــت دپارتمــان اکچوئریــال
بایــد در ایــن چارچــوب مشــخص شــود.
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دپارتمــان اکچوئریــال – در صورتــی کــه در ســاختار ســازمانی وجــود داشــته
باشــد -در ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه برنامــه
فعالیــت آنهــا و مســئولیتهای تعییــن شــده بــرای کارکنــان خــود بــا الزامــات
عملکــرد رسمایهگــذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی ســازگار هســتند .مهارتهــا
و رشایــط الزم بــرای انجــام وظایــف در هــر حــوزه فعالیــت بایــد تعییــن شــود.
در صورتــی کــه شــکافی در میــزان تجربــه یــا مهــارت و شایســتگی وجــود
داشــته باشــد ،یــک برنامــه دقیــق بایــد بمنظــور بیــان چگونگــی ازبیــن بــردن
ایــن شــکاف ارائــه شــود .درصورتــی کــه بازبینــی یــا داده هــای بــرون ســازمانی
پیشــنهاد شــوند نیــز ایــن فراینــد بایــد انجــام گیــرد.

سازوکار
سازمـــان تأمیـن اجتماعـی بایـــد اطمینـان حاصـل کنـد کــه باورهـای
رسمایهگـذاری ،ماموریـت و اهداف به روشـنی بیان و مسـتند شـده و بطور منظم
مـورد بازبینـی واقـع مـی شـوند .ایجـاد اهـداف و باورهـا بایـد بـه توافـق تمامـی
طـرف هـای دخیـل در فعالیـت برسـد .درصـورت بـروز اختلاف میـان باورهـا،
باورهـای چندگانـه در اولویـت قـرار میگیرنـد.

مفاهیـم باورهـا و اهـداف رسمایهگـذاری در فرایند رسمایهگـذاری ،مدیریت
فراینـد رسمایهگـذاری ،انتخـاب دارایـی و فراینـد گزارشدهـی باید مـورد ارزیابی
قـرار گرفته و مسـتند شـود.

وظایـف و مسـئولیتهای کارکنـان مختلف سـازمان تأمیـن اجتماعی باید به
روشـنی مسـتند شـده و در دسترس تمامی افـراد دخیـل در فراینـد رسمایهگذاری
در درون سـازمان قـرار گیرد .این مسـئولیتها شـامل وظایف اجرایـی ،مدیریتی
و یـا اداری و همچنیـن فرایندهـای بازبینـی خواهد شـد .این مسـئولیتها ممکن
اسـت بهواسـطه ابـزار قانونـی یـا مقرراتی کـه لزوماً بایـد بهمنظـور توصیف دقیق
وظایـف و عملکـرد آنهـا مـد نظر قرار گیرند ،تعیین شـده یـا تحت تاثیـر آنها واقع
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شـوند .نقـش دپارتمـان اکچوئریال یـا اکچوئـری ،در قالب مسـتندات مربوط به
وظایـف و مسـئولیتها تبییـن می شـود.
بایـد بودجـه کافـی بـرای هـر یـک از جوانـب فراینـد رسمایهگـذاری وجـود
داشـته باشـد .ایـن بودجه شـامل منابع مالـی ،مهارتهـا ،تجـارب و توانمندیها
خواهـد شـد .از ایـن رو ،افـراد دخیـل در فراینـد رسمایهگـذاری همچـون
اکچوئریهـا بایـد از صالحیـت و تجربـه الزم جهـت انجـام هرچـه مطلوبتر
وظایـف خـود برخـوردار باشـند .در صورتـی کـه میـزان صالحیـت و تجربـه فـرد،
بـا حداقـل رشایـط احراز مطابقت نداشـته باشـد ،سـازمان باید رشایـط و اقدامات
تفصیلـی ماننـد دوره هـای آموزشـی را بمنظور رسـیدگی به این مقولـه ایجاد کند.
در صورتـی کـه منابـع بـرون سـازمانی نیـاز باشـد ،ایـن مـوارد نیـز باید بـه صورت
جزئـی ترشیـح شـده و در بودجـه قـرار گیـرد.
فراینـد بازبینـی دقیـق بایـد بـا دقت مسـتند شـده و شـامل آن تصمیماتی که
بایـد بازبینـی شـوند ،سـازوکار بازبینـی ،تنـاوب بازبینـی و کارکنـان دخیـل شـود.
نقـش دپارتمـان اکچوئریـال یـا منابـع اکچوئریـال برون سـازمانی باید مشـخص
باشد.

انتظـار مـی رود کـه ورود اکچوئریـال بهخصـوص در زمینـه هـای مربـوط
بـه ارزش گـذاری داراییهـا و تعهـدات ،انتصـاب ارائهدهنـدگان شـخص ثالـث
در برخـی از حوزههـا (مدیـران رسمایهگـذاری) ،ایجـاد و نظـارت بـر راهبرد
رسمایهگـذاری سـازمان ،ارزیابـی ریسـکها و سـنجش عملکـرد داراییهـا از
ارزش ویـژهای برخـوردار باشـد .علاوه بـر ایـن ورود تخصصـی ،ممکـن اسـت
اکچوئـری ،درک و برداشـت خـود از ریسـک و فرایندهـای مختلـف را در سـاختار
کلـی حکمرانـی رسمایهگـذاری سـازمان وارد کنـد .سـازوکارهایی کـه درقالـب آن
ایـن اطالعـات درخواسـت مـی شـود بایـد از سـوی سـازمان تأمیـن اجتماعـی
تعییـن و بطـور منظـم مـورد بازبینـی قـرار گیرنـد.
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همچنیـن ممکن اسـت از اکچوئری درخواسـت شـود تـا در فراینـد نظارت و
تنظیـم مقـررات اندوختـه تکمیلی ،پیش بینی کفایت سیسـتم و محاسـبه عوامل
هزینـه برخـی از سیسـتمها و مزایـا ورود کنـد .در راسـتای انجـام ایـن وظایـف،
روششناسـی و مفروضات مناسـبی بایـد در تمامی ارزشگذاریهای انجام شـدۀ
دارایـی بـهکار گرفتـه شـود .هماهنگیهـای مناسـب بـا سـایر طرفهـای دخیل
ماننـد مدیـران رسمایهگـذاری و قانونگـذاران از اهمیت زیادی برخـوردار بوده و
چگونگـی هماهنگـی هـای صـورت گرفته باید مشـخص شـود.
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رهنمود  -21لحـاظ نمـودن تعهـدات طـرح بیمـهای در فرآینـد
سرمایهگذاری
ســازمان تأمیــن اجتماعــی از لحــاظ نمــودن تعهــدات طــرح در فرآینــد رسمایهگذاری
اطمینــان حاصــل مــی کند.

یکــی از عوامــل مهــم در تصمیمــات رسمایهگــذاری ،زمانبنــدی ،ســطح و ماهیــت
جریــان هــای خالــص نقــدی طــرح تأمیــن اجتماعــی و چگونگــی تغییــر آنهــا در آینــده
اســت .بنابــر ایــن ،اکچوئــری نقــش مهمــی در تخمیــن جریانــات نقــدی آتــی طــرح و
توصیــف ایــن جریانــات در فرآینــد رسمایهگــذاری ایفــا مــی کنــد .ایــن جریانــات نقــدی
شــامل مزایــای پرداختــی آتــی ،حــق بیمــه هــای وصــول شــده ،هزینههــا و درآمــد ناشــی
از داراییهــا و دیگــر نتایــج مــی باشــد .مــدل ســازی مناســب بــه منظــور تعییــن یــک
راهــرد رسمایهگــذاری جهــت تحقــق ماموریــت و اهــداف ســازمان تأمیــن اجتماعــی
ایجــاد مــی شــود .در صورتــی کــه ارتبــاط روشــنی میــان محاســبات و پیــش بینیهــا
بــه عنــوان بخشــی از فرآینــد ارزش گــذاری اکچوئریــال وجــود داشــته باشــد (قســمت
الــف ایــن رهنمــود هــا) ،از اکچوئــری نیــز انتظــار مــی رود کــه تحلیــل هــای ویــژه
رسمایهگــذاری مرتبــط بــا جریــان هــای نقــدی مزایــا و هزینــه هــای آتــی (مدیریــت
داراییهــا و تعهــدات) را کــه نقــش مهمــی در راســتای توســعه راهــرد رسمایهگــذاری و
مدیریــت فرآینــد ایفــا مــی کنــد ،ارائــه دهــد.
ایــن رهنمــود بایــد همــراه بــا رهنمــود یــا رهنمودهــای ایســا در خصــوص رسمایهگــذاری
ذخایــر تأمیــن اجتماعــی مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.

اصول
نقــش ذینعفــان مختلــف دخیــل در تعییــن ،تحلیــل و گــزارش دهــی
جریانــات نقــدی بایــد مســتند شــود .اکچوئــری بایــد ارتبــاط موثــری بــا دیگــر
ذینعفــان در ایــن مقولــه داشــته باشــد.
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ارزیابــی و ســنجش صالحیــت هــای هــر کــدام از ذینعفــان مرتبــط بــا وظیفه
معیــن شــده بایــد بــه انجــام برســد و هرگونــه شــکاف بایــد شناســایی شــود .در
صــورت وجــود هرگونــه شــکاف ،طرحــی بایــد بــه منظــور ارزیابــی اقدامــات در
جهــت رســیدگی بــه آنهــا تعریــف و انجــام شــود.

راه هــای شــفاف گــزارش دهــی و فرآیندهــای بررســی دقیــق بایــد تعییــن
شــود .صالحیــت هــای الزم بــرای هرکــدام از ذینعفــان بایــد مســتند شــده و بــه
طــور منظــم مــورد بازبینــی قــرار گیــرد.
اکچوئــری بایــد پیــش بینــی هایــی از تعهــدات طــرح و جریــان نقــدی را
براســاس اقدامــات و اســتانداردهای مــورد پذیــرش کلــی ارائــه کنــد.

سازوکار
پیــش بینــی جریانــات نقــدی از تعهــدات مزایــای آتــی و هزینههــا بایــد بــا
اســتفاده از روش و مفروضــات مناســب تعییــن گــردد .ایــن روشهــا و مفروضات
بایــد مســتند شــده و به طور منظــم و بر اســاس تجربیــات موفق و اســتانداردهای
اکچوئریــال مــورد بازبینــی قــرار گیرنــد .مالحظــات روش شــناختی و مفروضــات
مــورد اســتفاده (ارزیابــی هــای گروهــی بــاز یــا بســته) در رهنمــود  3و  4مــورد
بررســی واقــع شــده انــد.

در صورتــی کــه پیــش بینــی هــای جریــان نقــدی آتــی از ارزشگذاریهــای
اخیــر اکچوئریــال اســتخراج شــده انــد ،ایــن پیــش بینیهــا بایــد بــا اســتفاده از
مفروضــات مناســب تــا تاریــخ انجــام تحلیلهــا بــروز رســانی شــود.

در صورتــی کــه از پیــش بینــی هــای تقریبــی یــا از ارزش هــای تقریبــی
تعهــدات اســتفاده شــده باشــد ،اســاس و پایــه محاســبات و مفروضــات
(میانگیــن ســوابق بیمــه ای) بایــد مدنظــر قــرار گیــرد .تحلیــل تفــاوت هــای
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میــانپیــشبینــیهــایتقریبــیگذشــتهوتجربیــاتدقیــقبایــدانجــامشــود.

اکچوئــری بایــد تحلیــل مناســبی انجــام دهــد تــا اختالفــات و تغییــرات
از پیــش بینــی اولیــه جریانــات نقــدی دارایــی هــای آتــی را شــکل دهــد .ایــن
تحلیــل بایــد از مفروضــات و روش هــای مناســبی بهــره بگیــرد کــه حداقــل 3
ســناریوی مختلــف را منعکــس کنــد (خوشــبینانه ،بدبینانــه حداکــری) .عوامــل
مختلــف موثــر تغییــرات در جریــان نقــدی آتــی و زمانبندیهــا بایــد مــد نظــر
قــرار گیرنــد (تــورم).
تحلیــل مــورد نظــر بایــد خــط مشــی اندوختــه گــذاری طــرح تأمیــن
اجتماعــی را مــد نظــر قــرار دهــد  .بــا توجــه بــه اینکــه اکــر سیســتم هــای تأمیــن
اجتماعــی تنهــا اندوختــه گــذاری جزئــی هســتند ،تحلیــل ارتبــاط مدیریــت
داراییهــا و تعهــدات ( )ALMو چگونگــی انجــام فرآینــد بــه منظــور انعــکاس
اندوختــه گــذاری جزئــی بایــد مــد نظــر قــرار گرفتــه و مســتند شــود.

همــکاری نزدیــک اکچوئــری بــا دیگــر متخصصــان و کارشناســان در
ســازمان تأمیــن اجتماعــی همچــون مدیــران رسمایهگــذاری ،ممیــزان  ،واحــد
ریســک  ،واحــد مالــی و دیگــر اعضــای مرتبــط ســازمان امــری مهــم اســت.
اکچوئــری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه منظــور تضمیــن درک نتایــج
مدیریــت داراییهــا و تعهــدات و انعــکاس مناســب آنهــا در تصمیمــات متخــذه
بایــد همــکاری نزدیکــی بــا دیگــر ذینعفــان و سیاســت گــذاران طــرح داشــته
باشــند.
اکچوئـری بایـد در ارائـه نظـر خـود در فرآینـد ،تمامـی داده هـا ،مفروضـات
و روش بـهکار رفتـه را مسـتند کنـد و جاهایـی را کـه از تخمیـن و تقریب اسـتفاده
شـده معیـن نمایـد .در صورتی کـه رویدادهایـی امـکان ارزیابی یا کمیـت پذیری
ندارنـد ولـی بـر نتایج ،تاثیـرات مهمی دارنـد باید به صـورت جداگانـه مدنظر قرار
گیرنـد .این ریسـکها شـامل ریسـک مدیریت رسمایهگذاری ،ریسـک شـخص
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ثالـث یـا ریسـک اصلاح مزایا مـی شـود .نتایج بایـد بصـورت شـفاف در رابطه با
سـناریوهای جایگزیـن و تحلیـل هـای حساسـیت ارائه شـوند.

تحلیــل بایــد بــه صــورت منظــم و مطابــق بــا انــدازه تعهــدات و دارایــی هــای
طــرح ،الزامــات نقدینگــی ،ماهیــت دارایــی هــا ،خــط مشــی اندوختــه گــذاری،
منابــع درون ســازمانی و هــر محدودیــت مرتبــط دیگــر انجــام شــود.
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رهنمود  -22فرآیندهای مدیریت سرمایهگذاری
ســازمان تأمیــن اجتـمـــاعی ،از اکچوئـــریها در زمینـــههای مختـــلف فرآینـــد
رسمایهگــذاری اســتفاده میکنــد .ایــن رهنمــود بــه موقعیـــتی میپــردازد کــه
اکچوئریهــا بــه صــورت مستقیـــم در طراحــی و انجــام راهــرد رسمایهگــذاری در
رابطــه بــا صنــدوق ذخیــره طــرح تأمیــن اجتماعــی فعالیــت میکننــد.
ایــن رهنمــود ،جوانــب مختلــف فرآینــد مدیریــت رسمایهگــذاری را درصورتــی کــه اقــدام
اکچوئریــال مــورد نیــاز اســت ،مــد نظــر قــرار مــی دهــد .فرآینــد رسمایهگــذاری شــامل
گام هــای مختلــف و پیچیــدهای در طراحــی ،مدیریــت و اجــرا مــی شــود .بــرای هــر
کــدام از جوانبــی کــه داده هــای اکچوئریــال الزم باشــد ،جزئیــات دقیــق ایــن نقــش
و انجــام نقــش بــا در نظــر گرفــن روشهــا و رویکردهــای مناســب اکچوئریــال بســیار
مهــم اســت  .تعــدادی از فرآینــد هــای ذیــل مســتلزم هماهنگــی و همــکاری بــا دیگــر
متخصصــان و ذینعفــان درون و بــرون ســازمانی هســتند .ایــن گونــه هماهنگیهــا بایــد
بــه صــورت موثــر و مطلــوب مدیریــت و بصــورت دقیــق مــورد بازبینــی و اجــرا شــوند.
ایــن رهنمــود بایــد همــراه بــا رهنمودهــای ایســا در خصــوص رسمایهگــذاری ذخایــر
تأمیــن اجتماعــی (رهنمودهــای مناســب ذکــر شــده انــد) و همچنیــن رهنمودهــای  3 ،2و
 4داده هــا ،مفروضــات و روش شناســی مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد.

اصول
سازمان تأمین اجتماعی باید در تالش باشد تا اکچوئری را در برخی
زمینههای فرآیند رسمایهگذاری وارد کند .نقش وی باید تعیین و به صورت منظم
مورد پایش قرار گیرد و سطح تجربه و صالحیت فرد شناسایی شود.
ســازمان بایــد تبــادل اطالعــات و همــکاری بیــن ذینعفــان مختلــف دخیــل
در فرآینــد رسمایهگــذاری را ســهولت بخشــد.

88

اتحادیه بیناملللی تامین اجتماعی  -سازمان بیناملللی کار

رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

سازوکار
زمینه های فرآیند رسمایهگذاری که ورود اکچوئریال در آنها الزم می نماید عبارتند از :

تعییــن بودجــه ریســک و بهــره بــرداری از آن (رهنمودهــای 13 ،12 ،11 ،7
رهنمودهــای ایســا در خصــوص رسمایهگــذاری ذخایــر تأمیــن اجتماعــی)
• بودجــه ریســک ،میــزان ریســک رسمایهگــذاری مرتبــط بــا تعهداتــی
اســت کــه ســازمان رسمایــه گــذار مــی پذیــرد  .ســنجش ریســک در حالــت
کلــی و بودجــه ریســک بطــور ویــژه ،غالبــا زمینــه اصلــی فعالیــت اکچوئریــال
در مدیریــت رسمایهگــذاری اســت و ایــن فرآینــد ،ســازمان را در درک ســطح
ریســک پذیرفتــه شــده کمــک مــی کنــد .از ایــن مقولــه پــس از تعییــن ،در
افزایــش تخصیــص دارایــی هــای راهــردی و پویــا بــرای ســازمان اســتفاده
مــی شــود .ممکــن اســت اکچوئــری در راهربدهــای بــاز تعدیــل ســطوح
ریســک ممکــن بــه دلیــل تغییــر در ارزش داراییهــا و یــا تغییــرات در
مقــررات طــرح (تغییــر در قوانیــن مزایــا) ورود کنــد.

• جوانــب کلــی مــورد نظــر در مدیریــت در قســمت (ث) آورده شــده انــد.
اکچوئــری بــه منظــور شناســایی و انــدازه گیــری جوانــب مختلــف ریســک،
بایــد مناســب تریــن روشهــا را بــرای ارزیابــی ریســک مــد نظــر قــرار دهــد
و همچنیــن بایــد همــکاری نزدیکــی بــا کارکــرد ریســک درون ســازمانی و
کارکــرد مدیریــت رسمایهگــذاری (درون یــا بــرون ســازمانی) بــه منظــور
تضمیــن مرتبــط بــودن ایــن تحلیــل داشــته باشــد.

انتخـاب مفروضـات و روش مناسـب ارزش یابـی دارایـی و تحلیـل (رهنمـود
هـای ایسـا در خصـوص رسمایهگـذاری ذخایـر تأمیـن اجتماعـی ،رهنمـود :)20
• رهنمــود  20رهنمودهــای ایســا در خصــوص رسمایهگــذاری ذخایــر
تأمیــن اجتماعــی بــه طــور دقیــق ،ارزشــیابی داراییهــا را بررســی میکنــد.
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بــا اینکــه انتخــاب روش و مفروضــات مناســب ،عامــل مهــم و کلیــدی
فرآینــد اســت ولــی ایــن موضــوع از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت کــه
تصمیمــات بــا همــکاری ذینعفــان مرتبــط اتخــاذ شــده باشــد زیــرا پیامدهــای
مالــی آن مهــم اســت .ایــن گونــه ذینعفــان شــامل مدیــران بخــش دارایــی،
امنــا ،بخــش مالــی و بخــش ریســک و همچنیــن هیــات مدیــره یــا دیگــر
نهــاد تصمیــم ســاز در ســازمان مــی شــوند .مفروضــات و روش هــای بـهکار
رفتــه بایــد مطابــق بــا اســتانداردهای ملــی یــا بیــن املللــی اکچوئریــال باشــند
(اســتانداردهای حســابداری ،در صــورت ارتبــاط).

انتخــاب و محاســبه الگــو بــرداری هــای مناســب (رهنمــود هــای ایســا در
خصــوص رسمایهگــذاری ذخایــر تأمیــن اجتماعــی ،رهنمــود :)14
• عملکــرد و مشــخصات ریســک دارایــی هــای صنــدوق و همچنیــن
گروههــای دارایــی خــاص بــا معیارهــای مناســب مقایســه مــی شــوند.
انتخــاب ایــن معیارهــا بســیار مهــم اســت زیــرا مشــخصات آنهــا بایــد
بــا اهــداف فرآینــد رسمایهگــذاری مطابــق و همســو باشــند .اکچوئــری
میتوانــد در ایــن تصمیــم کــه آیــا معیارهــا بایــد دقیــق یــا نســبی ،اســمی یــا
حقیقــی یــا مبتنــی بــر تعهــدات باشــند یــا بایــد مجموعـهای از شــاخصهای
وزنــی بــازار باشــند یــا خیــر ،اعمــال نظــر کنــد .اکچوئــری همچنیــن
منظــری از کیفیــت الگــو بــرداری شــده فراهــم مــی آورد .تعییــن بــازده و
بهــره الگوبــرداری شــده مســتلزم ورود اکچوئــری مــی باشــد بــه ویــژه اگــر
الگوبــرداری ،مجموعـهای از شــاخص هــای مختلــف یــا مســتلزم تبدیــل ارز
باشــد.

محاســبات مرتبــط بــا عملکــرد دارایــی (تحلیــل ریســک هــای دیگــر شــامل
مالحظــات پوششــی ارز ،تحلیــل هزینــه هــا ،گزینــه هــای فعــال در مقابــل
گزینــه هــای منفعــل) (رهنمودهــای ایســا در خصــوص رسمایهگــذاری ذخایــر
تأمیــن اجتماعــی  ،رهنمــود :)22 ،21 ،17
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• ممکــن اســت اکچوئــری در زمینــه هــای دیگــر رسمایهگــذاری ورود
کنــد .محاســبات بایــد بــا اســتفاده از بســر و روش مناســب صــورت پذیــرد.
بــه طــور مثــال تاثیــرات مغایــرت ارزی در صــورت وجــود داراییهــا و
تعهــدات بــه ارزهــای مختلــف نســبت بــه ارز کشــور مبــدا بــرای ســازمانها
مهــم بــوده و مســتلزم ارزیابــی مناســب مــی باشــند .همــکاری بــا دیگــر
ذینعفــان (بخــش ریســک  ،مدیــران رسمایهگــذاری ،اکچوئــری ارزشــیابی،
ممیــزان و غیــره) از اهمیــت برخــوردار بــوده و بایــد بــه شــکل رســمی ایجــاد
شــود .فرآیندهــای تصمیــم ســازی و خطــوط ارتباطــی بایــد معیــن و رعایــت
شــوند.
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رهنمود  -23ورودی به ارزشگذاری داراییها و محاسبات مزایا
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،اکچوئــری را در فرآیندهــای تعییــن ارزش مناســب
جهــت قــرار دادن دارایــی هــای طــرح در آن دخیــل مــی کنــد.

تعییــن ارزش مناســب دارایــی هــا ،مهــم و بــه چنــد دلیــل همچــون نیــاز بــه ارزیابــی
وضعیــت مالــی سیســتم تأمیــن اجتماعــی و تعییــن میــزان مزایــا ،رضوری اســت.
در برخــی از برنامــه هــا ،ارزش مزایــای مزایابگیــران کنونــی یــا آتــی بــه طــور مســتقیم یــا
غیــر مســتقیم بــه ارزش قــرار گرفتــه بــر داراییهــا مرتبــط اســت.

تعییــن ارزش دارایــی هــا ،محــرک هــر ســازو کار تعدیــل خــودکار اســت (رهنمــود  19در
خصــوص ســاز و کارهــای تعدیــل خــودکار).
ایــن رهنمــود بایــد همــراه بــا رهنمــود  6کــه مســائل مربــوط بــه ارزش گــذاری داراییهــا
بــه منظــور ارزشــیابی را پوشــش مــی دهــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.

اصول
مســئولیت هــای افــراد دخیــل در فرآینــد ارزش گــذاری داراییهــا بایــد
مشــخص و مســتند شــود .فرآینــد بازبینــی دقیــق و گــزارش دهــی نیــز بایــد اجــرا،
پایــش و بصــورت منظــم بازبینــی شــود.

روش و مفروضــات انتخــاب شــده در ارزش گــذاری داراییهــا بایــد بحــث،
توجیــه ،مســتند و افشــا شــود .روش مــورد نظــر ممکــن اســت بســته بــه هــدف
ارزش گــذاری متفــاوت باشــد( .بطــور مثــال ،ارزیابــی پایایــی برنامــه ،انجــام
ســازوکار تعدیــل خــودکار ،مدلســازی دارایــی و تعهــدات ،گــزارش دهــی مالــی و
غیــره ) .ارزشــی گذاریهــا بایــد مطابــق بــا اســتانداردهای بیــن املللــی و ملــی و
هرگونــه قوانیــن مرتبــط صــورت پذیرنــد.
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ورودی اکچوئریــال در ارزش مــد نظــر گرفتــه شــده بــرای داراییهــا در
طــرح هــای  DBو صنــدوق هــای احتیــاط در رابطــه بــا اعتبــار عنــوان شــده بــرای
حســاب هــای انفــرادی الزم اســت .بــه منظــور انجــام مطلــوب ایــن وظایــف،
مهــم اســت کــه از تکنیــک هــای مناســب ارزش گــذاری و پذیــرش ریســک و
الزامــات ذخیــره گیــری در تحلیــل اســتفاده شــود.

سازوکار
ارزش گــذاری داراییهــا مســتلزم جمــع آوری اطالعــات مرتبط در زمــان ارزیابی
یــا ارزش گــذاری اســت .ایــن مهــم نیازمنــد هماهنگــی نزدیــک میــان ذینعفــان
مختلــف حــارض در فرآینــد رسمایهگــذاری (امنــا ،مدیــران رسمایهگــذاری) درون و
بیــرون ســازمان مــی باشــد .داده هــای مــورد نیــاز شــامل اطالعــات در خصــوص
دارایــی هــای نگــه داشــته شــده ،درآمــد بوجــود آمــده در دوره ارزیابــی  ،قیمــت یــا
ارزش داراییهــا در زمــان ارزیابــی و هرگونــه اطالعــات مالیاتــی مــی شــود.

حســابداری بــر اســاس قیمــت بــازاری (یــا ارزش منصفانــه) بایــد در صورتــی
کــه امــکان ارزش گــذاری داراییهــا وجــود دارد انجــام پذیــرد .در حالیکــه
ارزش هــای بــازاری بــرای ارزش گذاشــته شــده بــر اکــر داراییهــا بــهکار
گرفتــه مــی شــود ،رویکردهــای جایگزیــن بــرای زمانــی کــه بــازاری وجــود نــدارد
یــا بــازاری بــا غیــر نقــد شــوندگی بســیار بــاال وجــود دارد ،الزم اســت (بطــور
مثــال ،زیــر ســاخت و دارایــی خصوصــی) .در صورتــی کــه ارزش دارایــی از
طریــق رویکــرد جریــان نقــدی تنزیلــی تعییــن شــده باشــد ،مفروضــات ،روش
شناســی و محاســبات بایــد تاییــد شــوند .در صورتــی کــه هیــچ کــدام از رویکردهــا
ممکــن نبــود یــا نامناســب بــه نظــر برســد ،رویکردهــای جایگزیــن بایــد مدنظــر
قــرار گیرنــد .در چنیــن رشایطــی تعییــن مفروضــات و روش اساســی محاســبات و

همچنیــن وجــود فرآینــد بررســی دقیــق جهــت تاییــد ارزش مــد نظــر گرفتــه شــده
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بــرای داراییهــا از اهمیــت ویــژهای برخــوردار خواهــد بــود .ارزشگذاریهــای
آتــی داراییهــا بایــد دقــت رویکردهــای پیشــین مــورد اســتفاده را در صــورت
امــکان مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار دهــد.

ممکــن اســت از اکچوئــری درخواســت شــود تــا تاییــد کنــد آیــا ارزشهــای
در نظــر گرفتــه شــده بــرای داراییهــا توســط شــخص دیگــر مناســب اســت
یــا خیــر .ارتبــاط میــان اکچوئــری و دیگــر ذینعفــان بــه منظــور تضمیــن ایــن
بازبینــی و تاییــد صحــت انجــام فرآینــد از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

در طــرح هایــی کــه بخشــی یــا کل فرآینــد ارائــه مزایــا از طریــق صنــدوق
احتیــاط یــا اجــزاء طــرح  DCصــورت مــی گیــرد ،ممکــن اســت ورودی هــای
اکچوئریــال بــه منظــور ارائــه نظــر در خصــوص نــرخ بــازده اعتبــار یــا ارزیابــی
تاثیــرات اعتبــار بخشــی نــرخ بــازده بــه حســاب هــای انفــرادی یــا اســتحقاق
فــردی مــورد نیــاز باشــد .رهنمــود هــای  15و  17بــه مســائل مربــوط بــه
تعییــن بــازده هــای تخصیــص یافتــه در صنــدوق احتیــاط و حســاب هــای DC
میپــردازد.
نقــش اکچوئــری حــارض در فرآینــد رسمایهگــذاری بایــد ارائــه اطالعــات
در خصــوص بــازده هــای وصــول شــده از دارایــی هــای حفــظ شــده (افزایــش
رسمایــه ،درآمــد و ســود ســهام) و همچنیــن مســائل نقدینگــی و نوســات بــازده
باشــد .بــا توجــه بــه تاثیــرات مهــم ایــن تصمیمــات بــر کفایــت و پایایــی طــرح،
هماهنگــی و تبــادل نظــر در خصــوص میــزان منظــور شــده بــه حســاب هــای
انفــرادی مهــم اســت.

در مــورد صنــدوق هــای احتیــاط و طــرح هــای  DCکــه بازدهیهــا بــر اســاس
قوانیــن و مقــررات تعییــن یــا همــوار شــده اســت ،تفاوتــی میــان مبالــغ منظــور
شــده و بــازده دارایــی هــای اصلــی وجــود خواهــد داشــت .در ایــن وضعیــت،
تحلیــل مناســب تاثیــرات ایــن تفــاوت هــا ،مهــم اســت.
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تنظیــم ذخایــر رسمایهگــذاری ،مســتلزم تحلیــل هــای اکچوئریــال اســت
(بــه طــور مثــال ،چــه نســبتی باالتــر از بــازده حداقلــی نیــاز بــه ذخیــره دارد و چــه
نســبتی را مــی تــوان در حســابها منظــور کــرد) .روش و مفروضــات مناســب،
بایــد در فرآینــد تصمیــم ســازی و نیــز تعییــن کفایــت یــا عــدم کفایــت ذخایــر
کنونــی اســتفاده شــود.
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رهنمود  -24گزارش سرمایهگذاری
اکچوئــری بــه منظــور تضمیــن صحــت اطالعــات و نحــوه مناســب ارائــه آن در
فرآینــد گــزارش رسمایهگــذاری ورود مــی کنــد.
بــا افزایــش بررســی اقدامــات رسمایهگــذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی  ،گــزارش دهــی
روشــن و قابــل درک امــری رضوری اســت .ایــن رهنمــود بایــد همــراه بــا قســمت (ت) ایــن
رهنمودهــا و رهنمودهــای ارتباطــات مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد .

اصول
اکچوئــری بایــد نظــر خــود را در خصــوص اینکــه چــه مطالبــی و از چــه
طریقــی بایــد در قالــب اطالعــات افشــا شــوند ،اعــام نمایــد .اطالعــات فراهــم
شــده بایــد درک بهــری از چگونگــی مدیریــت داراییهــا توســط ســازمان تأمیــن
اجتماعــی در اختیــار عمــوم قــرار دهــد.
ممکـن اسـت یـک اکچوئـری در فرآینـد گـردآوری اطالعـات جهـت
گزارشدهـی حضور داشـته باشـد .در ایـن صورت ،یـک فرآیند بازبینـی دقیق به

منظـور تضمیـن صحـت ،دقـت ارتبـاط و بـه روز بـودن اطالعـات الزم اسـت.

اطالعــات رسمایهگــذاری بایــد بــا دیگــر اطالعــات ارائــه شــده از ســوی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،بویــژه هرگونــه اعالمیــه مزایــای ارائــه شــده بــه
مزایابگیــران و گــزارش هــای ســاالنه و اطالعــات مربــوط بــه عوامــل مزایــا و
مزایــای پیــش بینــی شــده همخوانــی و مطابقــت داشــته باشــند.

سازوکار

اطالعات افشا شده شامل موارد زیر می شوند:

• ارزش کلی داراییها به تفکیک طبقه دارایی
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• تغییر در ارزش دارایی در طول سال به تفکیک منبع بازده

• ارزیابــی ریســک در طــول دوره ارزش گــذاری بــه تفکیــک امــکان
ارزیابــی بــر اســاس منبــع ریســک
• عملکرد (حقیقی یا اسمی) هر طبقه دارایی در طول سال

• درآمد ناشی از داراییها در طول سال

• هزینه های مرتبط با مدیریت رسمایهگذاری

• روش و مفروضات استفاده شده در ارزش گذاری (در صورت ارتباط)

• بازدههــای منظــور شــده بــه صنــدوق هــای احتیــاط یــا حســاب هــای
 DCدر صــورت ارتبــاط

• اطالعات دیگر در صورت تناسب و امکان

ممکـن اسـت اکچوئـری بـا ارائـه دالیـل پیشـنهاد نمایـد کـه کـدام اطالعات
نبایـد افشـا شـود (بطـور مثـال ،اگـر اطالعـات مذکـور دارای حساسـیت بـازاری
باشد).

اکچوئــری بایــد در صــورت تناســب و امــکان بــا دیگــر ذینعفــان همــکاری
کنــد.

در صورتــی کــه دخالــت اکچوئریــال در فرآینــد رسمایهگــذاری جوانــب
زیــادی را پوشــش مــی دهــد (بــه طــور مثــال محاســبه هزینــه مزایــا و مزایــای
پیــش بینــی شــده ،نظــارت) ،بایــد اطمینــان حاصــل شــود کــه گــزارش دهــی
مرتبــط بــا ماهیــت ،شــکل ،مفروضــات بــه کار گرفتــه شــده و تنــاوب ،مطابقــت
دو ســویه دارد.
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بخش ت .گزارش دهی ،ارتباطات و افشای اطالعات
یــک فرآینــد گــزارش دهــی شــفاف جــزء حیاتــی حکمرانــی خــوب بــرای طــرح هــای
تأمیــن اجتماعــی اســت .گــزارش هــای اکچوئریــال و مالــی بــر پایــه اطالعــات،
مفروضــات و روش دقیــق بــه پایــداری مالــی طــرح کمــک مــی کنــد.

اطالعــات ارائــه شــده در ایــن گزارشهــا مــی تواننــد ســیگنال هــای هشــدار زود هنــگام
را در صــورت مواجهــه طــرح بــا مشــکالت ارســال کننــد .ایــن گزارشهــا مــی تواننــد
رونــد هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت کــه پتانســیل ایجــاد ناپایــداری در طــرح را دارنــد،
شناســایی و در نتیجــه ،مشــورت عمومــی و مشــورت بــا دیگــر ذینعفــان را در رابطــه بــا
پایــداری طــرح باعــث شــود .ارائــه اطالعــات شــفاف و قابــل دســرس همچنیــن اعتمــاد
عمومــی بــه طــرح تأمیــن اجتماعــی را افزایــش داده و مــی توانــد حمایــت هــای عمومــی
و سیاســی را بــه وجــود آورد.
اطــاع رســانی از طریــق فرآینــد گــزارش دهــی رســمی و همچنیــن از طــرق دیگــر جــزء
مهمــی از فعالیــت اکچوئــری بــه شــمار مــی رود .ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه همــراه
دادههــا و نظــرات اکچوئــری بایــد از فرآینــد گــزارش دهــی و اطــاع رســانی قدرتمنــد
حــاوی اطالعــات دقیــق مرتبــط و بــه هنــگام اطمینــان حاصــل کنــد.
ایــن بخــش بایــد همــراه بــا رهنمودهــای ایســا در خصــوص ارتباطــات مــورد مطالعــه
قرارگیــرد.
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رهنمــود  -25ارتبــاط میــان اعضــای هیــات مدیــره ،مدیریــت
و اکچوئــری
هیــات مدیــره (در صــورت وجــود) ،مدیریــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی و اکچوئری
بــا یکدیگــر ارتبــاط روشــن و موثــری دارنــد .ایــن تبــادل اطالعــات بــه بهبــود
مدیریــت کمــک مــی کنــد امــا تاثیــر منفــی بــر اســتقالل اکچوئــری نــدارد.

اصول
در تبــادل اطالعــات ،بایــد شــفافیت کاملــی میــان هیــات مدیــره ،مدیریــت و
اکچوئــری وجــود داشــته باشــد.

اکچوئــری بایــد جدیدتریــن و بــه روزتریــن اطالعــات در خصــوص وضعیــت
مالــی طــرح تأمیــن اجتماعــی کــه توســط ســازمان اجــرا مــی شــود را در اختیــار
هیــات مدیــره و مدیریــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی قــرار دهــد (مگــر در صــورت
وجــود رشایــط اســتثنایی ،حداکــر بــه صــورت ســاالنه) .ایــن اطالعــات بــه
روز ممکــن اســت بــر اســاس یــک ارزشــیابی کامــل یــا بــه روزرســانی شــده
اکچوئریــال یــا دیگــر ســاز و کار مناســب باشــد کــه هدفــش فراهــم آوردن
داللــت هــای واقعــی از وضعیــت مالــی طــرح در تاریــخ گــزارش اســت.
همســو بــا رعایــت و احــرام بــه اســتقالل اکچوئــری ،هیــات مدیــره و مدیریت
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد توانایــی ارائــه نظــرات خــود در تمامــی جوانــب
فعالیــت اکچوئریــال را داشــته باشــند.

سازوکار

اکچوئـری بایـد نتایـج اولیـه و نهایـی هـر ارزش گـذاری اکچوئریـال را بـه
هیـات مدیـره و مدیریـت ارائـه نمایـد .ایـن اقدامـات باید جوانـب اصلـی بازبینی
اکچوئریـال را پوشـش دهـد :داده هـا ،مفروضـات ،نتایـج و توصیـه هـا.
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هیــات مدیــره و مدیریــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد امــکان بازبینــی
نتایــج فعالیــت اکچوئریــال (بازبینــی اکچوئریــال) و ارائــه نظــرات خــود بــه
اکچوئــری را داشــته باشــند و اکچوئــری بایــد بــا ذکــر دلیــل توضیــح دهــد کــه
آیــا ایــن نظــرات را مــورد توجــه قــرار داده یــا خیــر.
ممکــن اســت از اکچوئــری درخواســت شــود تــا بــا توضیــح جوانــب مختلــف
فعالیــت اکچوئریــال همچــون جزئیــات فنــی ،اطالعــات اضافــی را در اختیــار
اعضــای هیــات مدیــره قــرار دهــد.

اکچوئــری بایــد گزارشــی را در اختیــار هیــات مدیــره و مدیریــت ســازمان
تأمیــن اجتماعــی قــرار دهــد کــه در بــر گیرنــده خالصــه نتایــج ارزش گــذاری
اکچوئریــال باشــد.

تنــاوب بــه روز رســانیها بایــد حداقــل بــا تنــاوب یــک ارزش گــذاری
اکچوئریــال کامــل یکســان باشــد و بایــد بــه روز رســانی هــای مــازاد بــا تنــاوب
بیشــر بــه منظــور بهبــود فرآینــد هــای مدیریتــی مــورد تشــویق واقــع شــوند.
ایــن بــه روز رســانی هــای مــازاد ممکــن اســت در صــورت انجــام ارزیابــی
هــای اکچوئریــال تکمیلــی (رهنمــود  )1یــا در صورتــی کــه ذینعفــان بــه
اطالعرســانیهایی بــا تنــاوب بیشــر(به طــور ســاالنه) نیــاز داشــته باشــند  ،الزم
بــه نظــر آیــد.
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رهنمود  -26مالحظات فرایند گزارشدهی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی از یــک فراینــد گــزارش شــفاف در رابطــه بــا ارزشگذاری
اکچوئریــال طــرح تأمیــن اجتماعــی تبعیــت میکند.

یــک فراینــد گزارشدهــی کــه بــه روشــنی ،ایجــاد و مصــوب شــده اســت ،بخشــی حیاتــی
از فراینــد حکمرانــی خــوب در برنامههــای تأمیــن اجتماعــی مــی باشــد .ایــن رهنمــود بایــد
بــه همــراه رهنمودهــای  1و  43مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.

اصول
سازمان تأمین اجتماعی باید از رهنمود  ،43در خصوص مالحظات پایایی
که بیان میدارد سازمان تأمین اجتماعی و اکچوئری باید الزامات قانونی در
رابطه با تناوب ارزیابی های اکچوئریال طرح تأمین اجتماعی را رعایت کنند،
تبعیت نماید .در صورت نبود الزامات قانونی ،سازمان تأمین اجتماعی باید یک
خطمشی درون سازمانی در مورد تناوب بازبینیهای اکچوئریال ایجاد نماید.
تنــاوب بازبینیهــای اکچوئریــال بایــد ماهیــت طــرح تأمیــن اجتماعــی مــورد
نظــر را منعکــس نمایــد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهــر اســت از تنــاوب بیشــر
بازبینیهــا در مقابــل آنچــه در قالــب قانــون انجــام مــی شــود ،اطمینــان حاصــل
کنــد .ایــن موضوعــات در صورتــی مناســب خواهنــد بــود کــه اگــر براســاس نظــر
اکچوئــری یــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی:
• الزامــات قانونــی در رابطــه بــا تنــاوب بازبینیهــای اکچوئریــال بــا
ماهیــت طــرح تأمیــن اجتماعــی ســازگار نباشــد؛ و/یــا
• ایــن انتظــار وجــود داشــته باشــد کــه تغییــرات محیطــی اقتصــادی و
جمعیتــی در دورۀ ارزیابــی تاثیــرات قابــل توجهــی بــر وضعیــت مالــی طــرح
تأمیــن اجتماعــی داشــته باشــند.
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ســازمان تأمیــن اجتماعــی و اکچوئــری بایــد در خصــوص ایجــاد نتایــج
ارزشگــذاری اکچوئریــال و ابــاغ آنهــا بــه ذینفعــان از رضباالجــل قانونــی
تبعیــت نمایــد .در صــورت عــدم وجــود الزامــات قانونــی ،ســازمان تأمیــن
اجتماعــی بایــد یــک سیاســت درون ســازمانی بمنظــور تعییــن تاریخهــای
کلیــدی و قابــل تحویــل مراحــل اصلــی بازبینــی اکچوئریــال ،بازبینی کارشناســی
مســتقل و فراینــد ابــاغ ایجــاد نمایــد.
تــدارک مزایــای جدیــد یــا اضافــه شــده کــه ممکــن اســت اساس ـاً نــرخ حــق
بیمــه را تغییــر دهــد بایــد ارزشگــذاری اکچوئریــال بــهروز یــا جدیدتــری را بــرای
انعــکاس تغییــر و ارزیابــی اثــرات آن ایجــاد نمایــد.

سازوکار
طرحهــای تأمیــن اجتماعــی ارائــه دهنــده مزایــای مســتمری بازنشســتگی
بایــد حداقــل هــر پنــج ســال یکبــار مــورد بازبینــی قــرار گیرنــد .درصورتــی کــه
دادههــا و منابــع اجــازه میدهنــد ،و بســته بــه ماهیــت مزایــای طــرح و میــزان
مالــی تعهــدات ،ارزشگذاریهــا بایــد بــا تنــاوب بیشــری صــورت پذیــرد.
طرحهــای تأمیــن اجتماعــی نظیــر طرحهــای مراقبــت درمانــی ،حــوادث شــغلی
و بیمــه بیــکاری بایــد بازبینیهــای اکچوئریــال را بــه صــورت ســاالنه انجــام
دهنــد.
فضــای متغیــر بیرونــی ممکــن اســت بازبینیهــای بیشــری از طرحهــای
تأمیــن اجتماعــی را طلــب کنــد .مثالهایــی از چنیــن تغییراتــی شــامل رکودهــای
اقتصــادی و نوســانات بــازار مالــی میگــردد کــه منتــج بــه کاهشهــای (یــا
افزایشهــای) معنــیدار ارزش داراییهــا شــود.
رضباالجلهــای اصلــی همــراه بــا فراینــد گزارشدهــی در خصــوص بازبینــی
اکچوئریــال شــامل مــوارد زیــر اســت ،امــا بــه آنهــا محــدود نمیشــود:
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• حداکــر دورۀ زمانــی پــس از تاریــخ مؤثــر بازبینــی اکچوئریــال ،کــه بایــد
از ســوی اکچوئــری نتایــج بازبینــی بــه مدیریــت و/یــا هیــات مدیــره ســازمان
تأمیــن اجتماعــی ارائــه شــوند؛
• حداکــر دورۀ زمانــی پــس از تاریــخ مؤثــر بازبینــی اکچوئریــال ،کــه بایــد
ســازمان تأمیــن اجتماعــی نتایــج بازبینــی را بــه اطــاع ذینفعــان و نهادهــای
نظارتــی مرتبــط برســاند؛
• حداکــر دورۀ زمانــی پــس از تکمیــل بازبینــی اکچوئریــال ،کــه از ســوی
کارشــناس مســتقل اقــدام بــه بازبینــی صــورت میگیــرد؛
• حداکــر دورۀ زمانــی کــه اکچوئــری و/یــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی
بایــد براســاس توصیههــای اکچوئریــال و بازبینیهــای کارشــناس مســتقل
اقــدام کننــد.

ایــن رضباالجلهــا بایــد یــا از طریــق قانونگــذاری یــا از طریــق سیاســت داخلــی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی تعریــف گــردد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد از اکچوئــری
در تســهیل ارائــه بــه موقــع نتایــج حمایــت کنــد.
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رهنمــود  -27مســئولیتهای ســازمان تأمیــن اجتماعــی
نســبت به گــزارش دهــی اکچوئریــال و اطــاع رســانی تغییرات
مقــررات طــرح
در ارتبــاط بــا وضعیــت اکچوئریــال طــرح تأمیــن اجتماعــی ،ســازمان تأمیــن
اجتماعــی اقــدام بــه ارائــه اطالعــات منظــم ،زمانبندیشــده و جامــع بــه ذینفعــان
مینمایــد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی در یــک چارچــوب زمانــی ،هرگونــه تغییــرات
در مقــررات طــرح و تاثیــرات آنهــا بــر پایــداری طــرح و کفایــت مزایــا را بــه اطــاع
ذینفعــان میرســاند.
ارائــه منظــم و زمانبندیشــده یافتههــا و توصیههــای ارزشگــذاری اکچوئریــال در
برنامهریــزی ذینفعــان و سیاســتگذاران ،اقدامــی حیاتــی در دســتیابی بــه پایایــی ترتیبات
تأمیــن اجتماعــی اســت و اطمینــان میدهــد کــه طــرح ،بــه اهــداف خــود میرســد.

اصول
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد نتایـج بازبینـی اکچوئریـال طـرح تأمیـن
اجتماعـی را در یـک چارچـوب زمانبندیشـده (همانطـور کـه در رهنمـود 26
تبییـن میشـود) در اختیـار سیاسـتگذاران قـرار دهـد .بهرتیـن شـیوه ،ارائـه
گزارشهـا بـه نهـاد قانـون گـذار کشـور (مانند مجلـس) بمنظـور بحث و بررسـی
شـفاف و همچنیـن در اختیـار عمـوم قـراردادن گـزارش اکچوئریـال مـی باشـد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطالعــات مربــوط بــه بازبینــی اکچوئریــال
را در اختیــار ذینفعــان طــرح شــامل کارکنــان و نماینــدگان آنــان ،کارفرمایــان و
مســتمریبگیران و غیــره قــرار دهــد.
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد سیاسـتی را در خصـوص اطلاع رسـانی و
ابلاغ بازبینـی اکچوئریـال اتخـاذ و مسـتند نمایـد و اطمینان کسـب کنـد که این
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موضـوع در عمـل اتفـاق میافتـد.

تغییــرات اساســی در مفــاد قانونــی تأمیــن اجتماعــی نظیــر افزایــش نــرخ
حــق بیمــه ،تغییــر در مزایــا یــا افزایــش ســن واجدیــن رشایــط ممکــن اســت
در بلنــد مــدت مــورد نیــاز باشــد .اکچوئــری بایــد ارزشگــذاری اکچوئریــال را
بهصورتــی انجــام دهــد کــه تاثیــرات مالــی چنیــن تغییراتــی تعییــن شــود .نتایــج
ایــن ارزشگــذاری بایــد بــه اطــاع ذینفعــان برســد.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد ذینفعــان را در ارتبــاط بــا تغییــرات ممکــن کــه
پیــش از تاریــخ مؤثــر اجــرای ایــن تغییــرات رخ میدهنــد ،مطلــع ســازد .ایــن
امــر موجــب مــی شــود کــه افــراد بــر اهمیــت اصالحــات آتــی و تعدیــل رفتارهــا
و نیــز فراهــمآوری دورههــای انتقــال مناســب و زمــان کافــی بــرای حمایــت از
خطمشــی و اقدامــات اجرایــی واقــف شــوند.

سازوکار

ســازمان تأمیــن اجتماعــی مــی توانــد گزارشهــای اکچوئریــال را بــرای ارائــه
بــه نهــاد قانونگــذار در اختیــار وزارتخانــه مربوطــه قــرار دهــد .ایــن فراینــد بایــد
یــا از طریــق قانونگــذاری یــا از طریــق یــک سیاســت درون ســازمانی تعریــف
شــود.
انتشــار گــزارش اکچوئریــال و گــزارش بازبینــی کارشناســی مســتقل بایــد
بــه اطــاع ذینفعــان رســانده شــود .ایــن امــر ممکــن اســت از طریــق انتشــار
در جرایــد ،ارائــه در نشســتها ،رســانههای اجتماعــی ،ارتبــاط مســتقیم بــا
انجمنهــای ســهامداران و غیــره صــورت گیــرد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد یافتههــای گــزارش اکچوئریــال و بازبینــی
کارشناســی بــرون ســازمانی را در اختیــار ذینفعــان قــرار دهــد .ایــن موضــوع از
طریــق ترکیبــی از انتشــار اینرتنتــی و مکتــوب صــورت گیــرد.
اتحادیه بیناملللی تامین اجتماعی  -سازمان بیناملللی کار 105

رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

رهنمود  -28اطالع رسانی فنی و غیرفنی اکچوئریال
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،اطالعــات اکچوئریــال را بــه طریقــی کــه بــرای
مخاطبــان مــورد نظــر مناســب باشــد ،ارائــه مــی دهــد.

غالب ـاً ارائــه اطالعــات فنــی بــه ذینفعــان مختلــف ،امــری دشــوار اســت .ایــن ذینفعــان
شــامل اعضــای هیاتمدیــره ،نماینــدگان مجلــس و مشــارکتکنندگان در طرح میباشــند
کــه از ســطوح مختلفــی از مهــارت ،تجربــه و تخصــص برخــوردار هســتند .ســازمان
تأمیــن اجتماعــی بــا مشــارکت اکچوئــری هــا ،بایــد راهــی را بــرای اطــاع رســانی ایجــاد
کنــد کــه نیازهــای مخاطبــان فنــی و معمولــی را مــد نظــر قــرار دهــد.
بهخصــوص یکــی از مهمتریــن حوزههــای مشــارکت اکچوئریــال ،آمادهســازی صــورت
وضعیتهــای مزایــای ســاالنه اســت کــه در برخــی مواقــع بــه مشــارکتکنندگان
طــرح تأمیــن اجتماعــی ارائــه میشــود .ایــن صــورت وضعیتهــا بایــد دقیــق بــوده
و اطالعــات روشــن و جامعــی را بــه صــورت منظــم ارائــه نماینــد .اطالعــات بایــد بــا
اســتفاده از مفروضــات و روششناســیهای مناســب ،تعییــن شــوند .از آنجاییکــه اغلــب
صورتوضعیــت هــای ســاالنه حــاوی اطالعاتــی از ماهیــت اکچوئریــال اســت ،بــرای
اکچوئــری امــری حیاتــی اســت کــه در آمادهســازی ایــن صــورت وضعیــت مشــارکت
نمایــد.
این رهنمود باید همراه با رهنمود  9مورد مطالعه قرار گیرد.

اصول
انتشــار نتایــج بازنگریهــای اکچوئریــال ممکــن اســت همــراه بــا اطــاع
رســانی (نظیــر انتشــار جرایــد یــا خالصــه اجرایــی) صــورت پذیــرد کــه یافتههــای
اصلــی بازبینــی را بطــور خالصــه عنــوان میکنــد .اکچوئــری باید در آمادهســازی
ایــن اطــاع رســانیها همــکاری نمایــد.
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صــورت وضعیتهــای تعهــدات مزایــای ســاالنه بایــد بــر اســاس مفــاد قانونی
و مقرراتــی باشــد کــه طــرح و ســوابق حــق بیمــه هــای گذشــته فــردی ،درآمــد و
ســنوات خدمــت و نیــز ســایر اطالعــات فــردی مربوطــه را مدیریــت مینمایــد.
صــورت وضعیتهــای تعهــدات مزایــای ســاالنه بایــد مقــررات طــرح را
ترشیــح کــرده و مزایــای اســتحقاقی را دقیقــاً در ســنین احــراز رشایــط ارائــه
نمایــد.

اکچوئــری بهمنظــور اطمینــان از دقــت در محاســبات و اطــاع رســانی ،بایــد
بــا دپارتمــان اجرایــی و اطــاع رســانی همــکاری نمایــد.

گــزارش بازبینــی کارشناســی مســتقل بایــد کیفیــت اطــاع رســانی را در پــی
نتیجــه فعالیــت اکچوئریــال (رهنمــود  )11مــد نظــر قــرار دهــد .ســازمان تأمیــن
اجتماعــی و اکچوئــری بایــد در صــورت امــکان ،نســبت بــه لحــاظ نمــودن و
پیادهســازی توصیههــای گــزارش بازبینــی کارشناســی مســتقل در ارتبــاط بــا
اطــاع رســانی (رهنمــود  )12اقــدام نمایــد.

سازوکار
اکچوئــری هــا بایــد توانایــی ارائــه نتایــج عملکــرد خــود را بــرای اقشــار
مختلــف مخاطبیــن داشــته باشــند .ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطمینــان
کســب کنــد کــه اکچوئــری هــای اســتخدام شــده ،توانایــی توســعه و ارتقــاء
مهارتهــای ارتباطــی قــوی شــفاهی و مکتــوب را داشــته باشــند.
زمانیکــه نتایــج بازنگریهــای اکچوئریــال یــا بحــث پیرامــون ســایر امــور
اکچوئریــال بــه هیاتمدیــره و مدیریــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،و نیــز ســایر
ذینفعــان ارائــه میشــود ،اکچوئــری بایــد اطمینــان داشــته باشــد کــه اطالعــات
بــه گونــهای ارائــه شــده انــد کــه ذینفعــان را در اتخــاذ تصمیماتــی آگاهانــه یــاری
مینمایــد.
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اکچوئــری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی ممکــن اســت ارتباطــات و نحــوه
اطــاع رســانی متنوعــی را در خصــوص موضــوع مشــخصی بــرای مخاطبیــن
مختلــف ارائــه نمایــد .ایــن مــوارد بایــد از انطبــاق و ســازگاری درون ســازمانی
بهــره بربنــد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد فراینــدی را ایجــاد نمایــد تــا بــه اعضــای
طــرح در فهــم صــورت وضعیــت ســاالنه مزایــا کمــک کنــد .ممکــن اســت از
اکچوئــری درخواســت شــود تــا در بخشهــای اداری و روابــط عمومــی بــرای
پاســخ بــه ســئواالت اعضــا و ارائــه مــوارد توضیحــی کمــک نمایــد.
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بخش ث .تحلیل و مدیریت ریسک
هرچنــد نقــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه طــور مؤثــر واکنــش بــه ریســکهای چرخــۀ
زندگــی بــرای افــراد تحــت پوشــش ،مدیریــت ،تأمیــن مالــی ،اداره و پرداخــت مزایــا و
حمایــت از خدمــات اســت ،امــا ایــن نقــش نیــز بــا ریســک روب ـهرو اســت .ریســکهای
ذاتــی کــه در ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی وجــود دارنــد ،متغیــر و دارای ابعــاد
مختلفــی و اغلــب پیچیــده هســتند .ماهیــت ریســک بــه روندهــا و عوامــل بیرونــی و نیــز
چگونگــی نظــارت و انجــام وظایــف درون ســازمانی بســتگی دارد.

مدیریــت ریســک ،ســازمان را در افزایــش احتمــال نیــل بــه اهــداف خــود توانمنــد
میســازد و ایــن امــر بــه طــور برابــری در ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی بــهکار بســته
میشــود .مدیریــت مؤثــر ریســک بــه ورود و مشــارکت متخصصــان در ادراک انــدازه
گیــری و مواجهــه بــا ریســک و کاربــرد مفروضــات و روشهــای مناســب تحلیــل ریســک
نیــاز دارد .از ایــرو ،ورودی اکچوئریــال در ایــن حــوزه از اهمیــت فزاینــدهای برخــوردار
اســت .ایــن بخــش بــه طــور همزمــان ،بــه ســایر متخصصــان بــا مســئولیتهای مدیریت
ریســک نیــز مربــوط مــی شــود.

درحالیکــه ،تمامــی ریســکها دارای پیامدهــای مالــی مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــرای
ســازمان هســتند ،اغلــب تحلیــل و مواجهــه بــا ریســک بــه دو دســته تقســیم میشــود:
عوامــل تاثیــر گــذار بــر تأمیــن مالــی و طراحــی مزایــا («ریســکهای طــرح») کــه
دارای پیامدهــای مالــی مســتقیم بــر طــرح میباشــد ،و آن دســته از عواملــی کــه بــر
مدیریــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی اثرگــذار اســت («ریســکهای عملیاتــی») کــه
کمیســازی آن دشــوارتر اســت.
دارای پیامدهــای مالــی غیرمســتقیم بیشــری بــوده یــا ّ
بخــش ریســک بایــد اطمینــان دهــد کــه مدیریــت هــر تعــداد ریســک تکــی بــا اصــول
کلــی مدیریــت ریســک و مالحظــات موجــود در ســازمان ،در ســطح طــرح و نظــام تأمیــن
اجتماعــی ســازگار باقــی مــی مانــد.
از ایــنرو ،ایــن بخــش بــا اســتفاده از چارچــوب فراینــد مدیریــت ریســک ،اقــدام بــه
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تبییــن امــور مختلــف ریســک مینمایــد .رهنمــود  29چارچوبــی را ارائــه میکنــد کــه
اصــول کلیــدی زیربنایــی مدیریــت ریســک شــامل راهانــدازی طــرح مدیریــت ریســک و
مالحظــات پیرامــون بودجــه ریســک و ســطح پذیــرش ریســک ســازمان تأمیــن اجتماعــی
را تحــت پوشــش قــرار میدهــد .فراینــد مدیریــت ریســک شــامل ســه عنــر میگــردد:
شناســایی ریســک (رهنمــود  ،)30ســنجش ریســک (رهنمــود  )31و مواجهــه بــا ریســک
کــه شــامل نگهداشــت یــا انتقــال (رهنمــود  )32میشــود .کاربــرد عملــی فراینــد مدیریت
ریســک در برخــورد بــا ریســک هــای طــرح و ریســک هــای عملیاتــی بــه ترتیــب در
رهنمودهــای  33و  34تبییــن میشــوند.
اکچوئــری هــا ،افــراد حرفــهای هســتند کــه بــه واســطۀ مهــارت و آمــوزش در ریاضیــات،
آمــار و نظریــۀ ریســک ،تخصص باالیــی در شناســایی ،اندازهگیــری و مدیریت ریســکها
دارنــد ،لــذا بایــد در هــر گام از فراینــد مدیریــت ریســک ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــهکار
گرفته شــوند.
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رهنمود  -29چارچوب مدیریت ریسک
ســازمان تأمیــن اجتماعــی یــک واحــد ریســک ایجــاد میکنــد کــه بــر مدیریــت
ریســک نظــارت کــرده و بــه هیاتمدیــره ویــا مدیریــت گــزارش مــی دهــد .ایــن
عملکــرد و فرایندهــای صــورت پذیرفتــه یــا تحــت نظــارت آن بــه دادههــای
اکچوئریــال نیــاز دارنــد .واحــد ریســک بــه منظــور کســب اطمینــان از مدیریــت
مؤثــر ریســک ،بــا ســایر واحدهــا هماهنــگ مــی شــود.
اکچوئریهــا بهعلــت ارشاف بــه موضوعــات و مســائل ریســک بایــد در مدیریــت ریســک
موجــود در عملیــات مدیریــت ریســک و/یــا فراینــد مدیریــت ریســک مشــارکت نماینــد.
ایــن مهــم ممکــن اســت شــامل مشــارکت در برنامــه مدیریــت و تنظیــم بودجــه ریســک
مناســب و یــا ریســکپذیری ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــود.

مســئله ریســک بهعلــت پیچیدگــی ارائــه مزایــا و تأمیــن مالــی ،ریســکهای ذاتــی در
فراینــد رسمایهگــذاری ،کاربــرد فــاوا ( ،)ICTو ریســک اعتمــاد مبتنــی بــر افزایــش بررســی
موشــکافانه از آنچــه کــه ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی بــه آن مبــادرت میورزنــد و
چگونگــی ایــن امــر از اهمیــت روزافزونــی برخــوردار اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــرای کســب
اطمینــان از اینکــه تجزیهوتحلیــل مناســب امــروز بــرای پیشبینــی بــروز ریســکهای
آتــی صــورت میپذیرنــد ،بــه درک مناســبی از تغییــرات بالقــوه در فضــای بیرونــی نیــاز
خواهــد بــود .بســیاری از ســازمانها بــا ایجــاد واحدهــا یــا بخــش هــای ویــژه مدیریــت
ریســک و تســهیل ورود متخصصــان ریســک نظیــر اکچوئریهــا بــه ایــن حــوزه ،بــه
ایــن واقعیــت پاســخ دادهانــد.
مدیریــت ریســک ،احتمــال تحقــق اهــداف ســازمان تأمیــن اجتماعــی را افزایــش
میدهــد .هرچنــد ،مدیریــت ریســک در صورتــی کــه ســازمان بــه ریســکهایی کــه بــا
آن مواجــه اســت واکنــش نشــان میدهــد اقدامــی ســاده و انفعالــی نیســت؛ امــا ایــن
مقولــه مســتلزم ایجــاد چرخــه مدیریــت پــروژه بمنظــور تبییــن ســطح ریســکپذیری و
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بودجــۀ ریســک ســازمان ،ارزیابــی ریســکهای پیــش روی کنونــی و آتــی ســازمان و
اتخــاذ مناســبترین تصمیــم در خصــوص مواجهــه بــا ریســک اســت.

یــک ســاختار حکمرانــی مؤثــر ،عنــری مهــم از مدیریــت ریســک اســت .بایــد اطمینــان
حاصــل شــود کــه اطالعــات کافــی در خصــوص ریســکها جمــعآوری و مدیریــت
میشــوند و بــه منظــور بررســی و رســیدگی بــه آنهــا ســازوکارها و ســاختارهای مناســبی
بــهکار گرفتــه مــی شــوند.

مشــارکت اکچوئریــال در مدیریــت ریســک ،بســیاری از جوانــب عملــی ســازمان تأمیــن
اجتماعــی را مــد نظــر قــرار میدهــد .دیگــر رهنمودهــای فــردی در ایــن ســند بــه امــور
ریســک در حوزههــای مختلــف دیگــری نظیــر رسمایهگــذاری ،تأمیــن مالــی و طراحــی
مزایــا اشــاره دارد .ایــن مالحظــات ویــژه ،اطالعــات مهمــی را در خصــوص کلیــه
مالحظــات مدیریــت ریســک و فراینــد ایجــاد شــده در ایــن بخــش ارائــه خواهــد کــرد .

تأمیــن اجتماعــی بــه دنبــال پاســخگویی بــه ریســکهای چرخــۀ زندگــی جمعیــت تحــت
پوشــش خــود اســت .ایــن ریســکها شــامل فــوت ،ازکارافتادگــی ،بیمــاری ،بیــکاری،
بازنشســتگی ،تغییــر در ســاختار خانــواده و هزینــۀ مراقبــت هــای درمانــی میباشــد .در
حالیکــه طراحــی و ارائــه ایــن مزایــا در پــی پاســخگویی مناســب بــه ایــن ریســکهای
جمعیتــی میباشــد ،امــا بــا پذیــرش ایــن مســئولیتها ،ســازمان خــود مســئولیت مدیریــت
ریســکهای قطعــی را بــر عهــده میگیــرد .ارزیابــی و مواجهــه بــا ریســکها بهدنبــال
کســب اطمینــان از ایــن امــر اســت کــه ریســکهایی کــه ســازمان مــی پذیــرد ،مــورد
ارزیابــی و ادراک واقــع میشــوند ،و همچنیــن اینکــه توجــه کافــی درخصــوص انتقــال
و بهاشــراکگذاری ریســک و کاهــش ریســک حفــظ شــده لحــاظ میگــردد .مدیریــت
مؤثــر ریســک در پــی یــک تقســیمبندی مجــزا میــان انتقــال ،کاهــش و نگهداشــت
ریســک اســت.
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اصول
مدیریــت ریســک ،حوزههــای متعــددی از اجــرا را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد
و بایــد بهواســطۀ گزارشدهــی واحــد ریســک بــه هیاتمدیــره و مدیریــت تحــت
نظــارت واقــع گــردد .نقــش ایــن واحــد ریســک ،ایجــاد و مدیریــت فراینــد و
چارچــوب مدیریــت ریســک اســت .بخــش الزم و رضوری ایــن فراینــد ،طراحــی،
اجــرا و نظــارت بــر طــرح مدیریــت ریســک میباشــد.

نقــش ذینفعــان مختلفــی کــه بهطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم در فراینــد
مدیریــت ریســک مشــارکت دارنــد ،بایــد شناســایی شــود .مهــارت و تجربــۀ ایــن
ذینفعــان بایــد در فراینــد مدیریــت ریســک بــهکار آیــد .ایــن مقولــه میتوانــد از
طریــق ایجــاد هماهنگــی مؤثــر میــان ذینفعــان صــورت پذیــرد ،امــا بــه فرایندهــا
و ســاختارهای تحــت نظــارت و روشــنی نیــز نیــاز خواهــد بــود .واحــد ریســک
بایــد ایــن فراینــد را مدیریــت نمایــد.

عنــر کلیــدی مدیریــت ریســک ،شناســائی ،اندازهگیــری و مواجهــه بــا
ریســک (رهنمودهــای  )30-32میباشــد .بــا ایــن حــال ،یــک فراینــد مدیریتــی
مؤثــر مســتلزم تجزیهوتحلیــل منظــم ریســکپذیری مناســب یــا بودجــه ریســک
اســت .بودجــه ریســک بــه عواملــی بســتگی دارد کــه بســته بــه ســازمان از تنــوع
زیــادی برخــوردار اســت ،امــا شــامل اهــداف سیســتم ،اهــداف مزایــا ،طراحــی
و تأمیــن مالــی ،ظرفیتهــای مدیریتــی و بودجــۀ حکمرانــی و نیــز پذیــرش
عوامــل بــرون ســازمانی میشــود .هرچنــد عبــارت «مبادلــه ریســک/بازده» 1
نوعـاً بــرای مالحظــات ریســک رسمایهگــذاری بــهکار گرفتــه میشــود ،امــا ایــن
مفهــوم را بیــان مــیدارد کــه بایــد بــه ریســک پــاداش تعلــق گیــرد و کاهــش
ریســک بــرای سیســتم ،هزینــه بالقــوه بهدنبــال دارد.
پــس از تعییــن بودجــه ریســک ،یکــی از مهمتریــن تصمیمــات مالــی
1 . Risk/return trade-off
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ســازمان ایــن اســت کــه مســتقیماً ریســک را مــد نظــر قــرار دهــد یــا آن را منتقــل
کنــد ،و اینکــه چگونــه ایــن تصمیــم اتخــاذ شــده را بــه رسانجــام رســاند .بــرای
ریســک نگهداشــت شــده ،مســئولیتهای عملکــرد ریســک شــامل کســب
اطمینــان از ایــن موضــوع میشــود کــه هــر ریســک مالکــی دارد و اینکــه مالکان
کمیســازی و مدیریــت ریسکهایشــان
ریســکها اقدامــات مناســبی را بــرای ّ
انجــام میدهنــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه کاهــش ریســک اشــاره نمــود.
عملکــرد ریســک بایــد ایــن فراینــد را مــورد بررســی و نظــارت قــرار دهــد ،کــه
شــامل اجــرای رهنمودهایــی بــرای تصمیمگیــری (محدودیتهــای اساســی)
میشــود ،و بایــد بــه مدیریــت ارشــد یــا هیاتمدیــره در خصــوص چگونگــی
مدیریــت هــر ریســک و اینکــه چهکســی مســئولیت مدیریــت آن را برعهــده
دارد ،گــزارش نمایــد .بــه طــور ویــژه ،از ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی انتظــار
مــیرود تــا انــواع مختلفــی از ریســک را نگهــداری نماینــد ،لــذا در هــر تصمیمــی
بــرای انتقــال ریســک بــه طــرف هــای دیگــر (نظیــر کارفرمایــان ،کارکنــان،
افــراد) بایــد مالحظــات دقیقــی داشــته باشــند.
فراینــد مدیریــت ریســک بایــد بهدرســتی مســتند شــده (کــه شــامل اهــداف،
مشــارکت کارکنــان ،ابزارهــای بــهکار گرفتــه شــده ،نتایــج و پایــش) و بهصــورت

منظــم مــورد بازبینــی قــرار گیــرد .رشایــط الزم آن دســته از افــرادی کــه در فراینــد
مشــارکت دارنــد بایــد تعریــف شــود و شــکافها و نقــص هــای دانــش و تجربــه
شناســایی و بررســی گردنــد .در صــورت نیــاز بایــد از یــک متخصــص بــرون
ســازمانی اســتفاده شــود (بطــور مثــال اگــر کارشناســی در داخــل ســازمان وجــود
نداشــته باشــد).

سازوکار

کمیســازی ،شــامل
مدیریــت یــا مواجهــه بــا ریســک پــس از شناســایی و ّ
کاهــش یــا حــذف ریســک ،کاهــش اثــر ریســک ،و انتخــاب میــان انتقــال و
نگهداشــت ریســک میباشــد .فراینــد مدیریــت ریســک بهدنبــال شناســایی
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مناســبترین حالــت ترکیــب ایــن ســه گزینــه میباشــد کــه بــه مــوارد زیــر
بســتگی خواهنــد داشــت:
• ماهیت مزایا و شیوه تأمین مالی؛

• نگهداشت ریسک و ظرفیتهای مدیریت در سازمان؛

• جمعیت تحت پوشش؛

• سازوکارهای موجود انتقال ریسک.

فراینــد مدیریــت ریســک بــه آن دســته از افــراد مســئول در مدیریــت ریســک
ایــن امــکان را میدهــد تــا آن را بــه صــورت مؤثــر و بهینــه انجــام دهند .ســازمان
تأمیــن اجتماعــی بایــد ایــن فراینــد را از طریــق یــک طــرح مدیریــت ریســک
ثبــت نمایــد کــه بــه تفصیــل بــه ترشیــح رویکــرد ســازمان در قبــال ریســک
(نظیــر بودجــه ریســک) ،مســئولیتها و شــیوههای شناســایی و نظــارت ریســک
و اصــول کلیــدی زیربنایــی تصمیمــات در رابطــه بــا رفتــار ریســک میپــردازد.
اکچوئــری بــا دانــش خــود در خصــوص ریســک و رفتــار آن و نیــز بهواســطه
درک مناســب از فرایندهــای متعــدد ســازمان کــه ریســک در آن مهــم تلقــی
میشــود (نظیــر رسمایهگــذاری ،ریســک عملیاتــی ،پرداخــت مزایــا و غیــره)
بایــد اطالعــات را در فراینــد وارد نمایــد .تجزیهوتحلیــل صحیحــی کــه بــرای
ارزیابــی ریســک بــهکار گرفتــه میشــود ،امــری مهــم اســت و اکچوئریهــا بایــد
در رابطــه بــا مدیریــت آنهــا ارتبــاط نزدیکــی بــا ســایر ذینفعــان داشــته باشــند.
اکچوئــری و ســازمان بایــد در صــورت موضوعیــت به اســتانداردهای بیناملللی
مدیریــت ریســک مراجعــه نماینــد .ایــن اســتانداردها اصــول ،تعاریــف ،فرایندهــا
و اصــول مدیریــت ریســک را تحــت پوشــش قــرار میدهنــد .مــوارد حمایتــی و

پشــتیبانی از ایــن رهنمودهــا ،جزئیــات اســتانداردهای مدیریــت ریســک را کــه
ممکــن اســت مرتبــط باشــد ،ایجــاد مــی کنــد.
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چارچــوب مدیریــت ریســک مســتلزم ایــن اســت کــه ریســک مــورد نظــر
شناســایی ،تجزیهوتحلیــل و رفــع شــود .در ســطح کل نظــام تأمیــن اجتماعــی،
ریســک کلــی بایــد از طریــق ســازوکارهای متعــدد موجــود در ســازمان کاهــش
یابنــد .چارچــوب مدیریــت ریســک بایــد تعریــف شــده و بــه طــور مســتمر مــورد
ارزیابــی قــرار گیــرد.

چارچوب مدیریت ریسک
 .1شناسایی ریسک

پیامدهای مالی ریسکهای
مختلف شناسائیشده
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.2اندازهگیری ریسک

ارزیابی احتمال رخداد و
شدت آن .تغییرات نیز در
نظر گرفته میشوند.
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 .3کاهش ریسک

تجزیهوتحلیل انتخابها
که شامل کاهش ،انتقال و
نگهداشت میشود.
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رهنمود  -30شناسایی ریسک
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ســاختارها و فرایندهــای مناســبی را بــرای شناســایی
ریســک ایجــاد مینمایــد.

اولیــن عامــل فراینــد مدیریــت ریســک ،شناســایی ریســک اســت .ســازمان بــا دو
ال
نــوع اصلــی از ریســکها مواجــه میشــود :ریســکهای مبتنــی بــر طــرح ،معمــو ً
بــا پیامدهــای مالــی مســتقیم (کــه در رهنمــود  33تحــت پوشــش قــرار میگیــرد) ،و
ال بــا پیامدهــای مالــی غیرمســتقیم (کــه در رهنمــود 34
ریســکهای عملیاتــی ،معمــو ً
تحــت پوشــش قــرار میگیــرد) .شناســایی تمامــی ریســکها مســتلزم بازنگــری و ارزیابــی
تمامــی فعالیتهــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت ،کــه طراحــی ،ارائــه ،تأمیــن مالــی
و تأمیــن اعتبــار ،مدیریــت ،رسپرســتی و ارتبــاط مزایــا و خدمــات را شــامل میشــود .ایــن
فراینــد بایــد اطالعاتــی را در خصــوص ریســکهای موجــود ،اهمیــت آنهــا و تغییــرات
محتمــل آنهــا در آینــده در اختیــار ســازمان قــرار دهــد.

اصول
واحــد ریســک بایــد فراینــد امنیت اطالعــات را در مــورد ریســکهای متعددی
کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا آن مواجه میشــود ،مدیریــت نماید.
انتظــار مــی رود اکچوئــری از دو طریــق در ایــن فراینــد نقشــی کلیــدی
ایفاکنــد :از طریــق شناســایی ریســکهای متعــدد کــه ســازمان بــا آنهــا مواجــه
میشــود و از طریــق ارائــه دادههــا در مــورد ریســکهای قطعــی.

ســازمان بایــد یــک پایــگاه داده از ریســکها یــا فهرســتی از ریســکها
داشــته باشــد و عملیــات و حفــظ و نگهــداری آن بایــد بهصــورت منظــم مــورد
بازبینــی قــرار گیــرد .اطــاع رســانی درخصــوص ریســکها از طریــق ذینفعــان
مختلــف (نظیــر کارکــرد رسمایهگــذاری ،رسپرســتها ،اکچوئریهــا و غیــره)
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بایــد تقویــت شــود و بهعنــوان بخشــی از ایــن فراینــد تســهیل گــردد.

سازوکار

اکچوئری ممکن است نظر ویژهای را در شناسائی ریسکهای مختلف ارائه
نماید .فرایندهای مدیریت دارایی بدهی و ارزشگذاری اکچوئریال ،اطالعات
مفیدی را در خصوص ماهیت برخی از ریسکها ارائه مینمایند .بهعالوه،
انتظار می رود دادههای اکچوئریال در سایر حوزهها نظیر درک ماهیت پرداخت
مزایا و تجزیهوتحلیل روندهای برون سازمانی موثر بر تعهدات (نظیر تغییرات در
قانونگذاری ،افزایش سابقه مرگومیر) الزم باشد.

ســایر منابــع اطالعاتــی در خصــوص ریســک کــه اکچوئریهــا را بطــور
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم دخیــل مــی کننــد ممکــن اســت شــامل نظــرات
ممیــزان و ممیزیهــای مســتقل یــا بازبینیهــای اطمینانــی ،کنرتلهــای جریــان
نقــدی و نظــرات ذینفعــان ،مشــاوران حرفــهای (نظیــر مدیــران رسمایهگــذاری
یــا اکچوئــری هــای بــرون ســازمانی) و کارشناســان بــرون ســازمانی باشــد کــه
بمنظــور تحلیــل ریســک در ســازمان ،بـهکار گرفتــه شــده انــد .اکچوئــری بایــد
همــکاری نزدیکــی بــا ســایر متخصصیــن داشــته و اطمینــان حاصــل کنــد کــه
ارتباطــات و گزارشدهــی دارای شــفافیت و وضــوح هســتند.
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رهنمود  -31اندازهگیری ریسک
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،ســاختارها و فرایندهــای مناســبی را بــرای اندازهگیــری
ریســک تنظیــم مینمایــد.

اندازهگیــری ریســک عبــارت اســت از ارزیابــی فراوانــی و شــدت ریســکهای
شناساییشــده و نیــز توزیــع احتمالــی پیشــامدها .فراوانــی ریســک ،احتمــال رخــداد
یــک اتفــاق اســت؛ شــدت ،پیامدهــای مالــی اســت؛ در حالیکــه توزیــع بــه چگونگــی
ال چقــدر از میانگیــن مــورد انتظــار رخــداد
گســردگی پیشــامدهایی اشــاره دارد کــه احتمــا ً
انحــراف پیــدا میکننــد.

اصول
ورودی هــای اکچوئریــال بایــد بــرای اندازهگیــری ریســک درخواســت شــود.
ایــن فراینــد بــه اطالعــات مناســب در مــورد ریســک (رهنمودهــای  33 ،30و
 )34و دیگــر اطالعــات پشــتیبان نیــاز دارد کــه در ارزیابــی و اندازهگیری ریســک
موثــر خواهنــد بــود .در برخــی رشایــط ،اطالعــات در رابطــه بــا فراوانــی و شــدت
ریســک در دســرس بــوده و بــه تفصیــل ترشیــح خواهــد شــد (هماننــد ریســک
رسمایهگــذاری) .ایــن در حالــی اســت کــه در ســایر رشایــط ،تجزیهوتحلیــل
شــخصیتر خواهــد بــود (نظیــر ریســک شــهرت) و بــه تخصــص و تجربــه
افــرادی نظیــر اکچوئــری کــه در ایــن فراینــد مشــارکت دارنــد ،متکــی اســت.
حــوزهای کــه در ســازمان تأمیــن اجتماعــی مســئول مدیریــت ریســک اســت
(نظیــر واحــد ریســک) بایــد وظایــف و مســئولیتهای ذینفعــان مختلــف از
جملــه اکچوئریهــا را کــه در ایــن فراینــد مشــارکت دارنــد ،تعریــف نمایــد .ایــن
امــر شــامل فراینــد بازنگــری میشــود.
ریســک بایــد بهصــورت منظــم ارزیابــی شــده و تحــت نظــارت قــرار گیــرد.
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فراینــدی کــه در ایــن امــر صــورت میپذیــرد بایــد تعریــف و تحــت نظــارت قــرار
گیــرد .شــیوههای گزارشدهــی مربوطــه ،کمــک بســزایی بــه مدیریــت ریســک
مینماینــد .واحــد ریســک بایــد از ورودی هــای ارائــه شــده توســط ســایر واحدها
و دپارتمــان هــای ســازمان جهــت انــدازه گیــری و گــزارش ریســک اســتفاده کنــد
تــا از ســازگاری روشهــا و فرمــت گــزارش اطمینــان حاصــل نمایــد.

سازوکار

اندازهگیــری ریســک بایــد بــا اســتفاده از مفروضــات و روش مناســب صــورت
گیــرد .بــه منظــور نظــارت بــر چگونگــی ارزیابــی ریســک ،بایــد فراینــد بازنگــری
مناســبی وجــود داشــته باشــد .ارزیابیهــای قبلــی ریســک بایــد مجــدداً بررســی
شــود ،چراکــه ایــن ارزیابیهــا اطالعــات مفیــدی را در مــورد فراینــد مدیریــت
ریســک ارائــه مینماینــد.
احتمــال بــروز یــک رویــداد بایــد بــر اســاس کارشناســی حرفــهای صاحبــان
ریســک و ســایر طرفهــای مرتبــط از جملــه واحــد مدیریــت ریســک مــورد
ارزیابــی قــرار گیــرد .ایــن ارزیابــی بایــد رخدادهــای اخیــر و ســیر تکاملــی
احتمالــی فضاهــای درون و بــرون ســازمانی را در آینــده لحــاظ نمایــد .بایــد بــا آن
دســته از افــرادی کــه در واحدهــای مختلــف ســازمان مشــارکت دارنــد مذاکــره
صــورت پذیــرد.

اندازهگیــری شــدت ریســک بایــد بــر اســاس پیامدهــای مالــی مــورد
انتظــار یــک رخــداد باشــد .هرچنــد ،ارزیابــی شــدت بــر اســاس نــوع ریســک
متفــاوت خواهــد بــود ،امــا مفروضــات و روش بــهکار گرفتــه شــده بایــد بــرای
ریســکهای اساســی بهتفصیــل ترشیــح شــود .ســوابق اخیــر ممکــن اســت
در ارائــه راهنمایــی بــه برآمدهــای محتمــل مفیــد باشــد؛ هرچنــد ،اکچوئــری
بایــد یــک شــیوۀ آینــده نگــر را در محاســبات وارد نمایــد تــا تغییــرات آتــی در
فضــای درون و بــرون ســازمانی را انعــکاس دهــد .در برخــی رخدادهــا (همچــون
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سیاســی) و ریســکها (نظیــر عملیاتــی) ارزیابــی پیامــد مالــی کمــر مــد نظــر
قــرار مــی گیرنــد و دیگــر اندازههــای کیفــی نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــوند.
منابــع اطالعــات بــرای ارزیابــی ریســکها ،شــامل آن مــواردی میشــوند کــه
در رهنمودهــای  33و  34مشــخص شــده انــد .بــه طــور ویــژه ،ارزشگــذاری
اکچوئریــال ممکــن اســت اطالعــات مفیــدی را در تعییــن ریســکها ارائــه
نمایــد (نظیــر رهنمودهــای  7و .)8
ارزیابــی توزیــع ریســک مهــم اســت ،چراکــه بهویــژه رخدادهــای حداکــری
در دو ســمت پایانــی توزیــع هســتند کــه ممکــن اســت بیشــرین اثــر را بــر
ســازمان تأمیــن اجتماعــی داشــته باشــند .بهطــور همزمــان ،تجمیــع بزرگــی از
ریســکها بــا شــدت پاییــن کــه بهصــورت بالقــوه میتواننــد پیامدهــای مالــی
معنــاداری در پــی داشــته باشــند نیــز چالشبرانگیــز اســت .بهواســطۀ ارزیابــی
توزیــع فراوانــی و شــدت و نیــز همبســتگی میــان ریســکها ،توزیــع پیشــامدها
بایــد در نظــر گرفتــه شــوند .احتمــاالً ،گزارشدهــی پیشــامدها تعــداد محــدودی
از ســناریوها را مــد نظــر قــرار خواهــد داد (هماننــد اصلــی ،خوشبینانــه،
بدبینانــه و افراطــی).
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رهنمود  -32کاهش و تعدیل ریسک
ســازمان تأمیــن اجتماعــی پــس از اندازهگیــری و شناســایی ریســک ،تصمیمــات
مناســبی بــرای تعدیــل و مواجهــه بــا ریســک اتخــاذ مینمایــد.

ایــن رهنمــود بــه پوشــش چگونگــی مقابلــه بــا ریســکهای ســازمان تأمیــن اجتماعــی
میپــردازد .اگرچــه ،برخــی حوزههــای فعالیــت در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و/یــا طــرح
تأمیــن اجتماعــی ممکــن اســت در صــورت تخصیــص پــاداش ،ریســک باالتــری را
بپذیرنــد ،امــا ایــن تصمیــم بایــد در فضــای کاهــش تمامــی ریســک سیســتم یــا ریســک
جامعــه اتخــاذ شــود .بنابرایــن ،مقابلــه بــا ریســکهای مختلــف ،شــامل تعدیــل ریســک
تــا حــد امــکان و انتخــاب میــان نگهداشــت یــا انتقــال ریســک باقیمانــده بایــد در فضــای
هــدف کلــی تعدیــل ریســک لحــاظ شــود.

اصول
تمایــز میــان انــواع مختلــف ریســک در زمــان تصمیمگیــری در خصــوص
اینکــه کــدام (عامــل) ریســک نگهــداری و کدامیــک منتقــل شــود ،امــری مهــم
اســت .طرحهــای تأمیــن اجتماعــی بهمنظــور ارائــه مزایــا و خدمــات در جهــت
پاســخگویی بــه ریســک هــای موجــود در چرخــه زندگــی بــه وجــود آمدهانــد و
بنابرایــن بهعنــوان پذیرنــدگان ریســک بــرای جمعیــت تحــت پوشــش عمــل
میکننــد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا پذیــرش مســئولیت مدیریــت ،تأمیــن
مالــی و ارائــه مزایــای تأمیــن اجتماعــی ،در معــرض بعضــی از ریســکها قــرار
میگیــرد .انتخــاب میــان نگهداشــت یــا انتقــال ریســک ،بــه ارزیابــی هزینــه و
مزایــای جامعــه از هــر یــک از شــیوهها و قضــاوت بــا باالتریــن ســطح انصــاف
نیــاز دارد .ایــن امــر بهویــژه در مــورد ریســک رسمایهگــذاری صــادق اســت امــا
در ســایر حوزههــای فعالیــت ،همچــون ریســک عملیاتــی ،کــه انتخــاب بســته به
منابــع موجــود در ســازمان و نیــز اختیــارات بــرون ســازمانی و هزینــۀ آنهاســت،
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صــورت خواهــد پذیرفــت .توجــه بــه بودجــۀ ریســک در ایــن تصمیمــات رضوری
میباشــد.

الزم اســت ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای اتخــاذ ریســکهای قطعــی بــه
انــدازۀ کافــی پــاداش دریافــت نمایــد .اگــر ایــن پــاداش کافــی نباشــد ،آنــگاه
بایــد کاهــش یــا انتقــال ریســک را جســتجو کــرد .کاهــش ریســک ممکــن
اســت ســاده و آســان باشــد ،امــا در بیشــر مواقــع بــه رصف هزینــه منجــر
میشــود (هماننــد ســود رسمایهگــذاری مــورد انتظــار پایینتــر) .اکچوئــری
بایــد بهطــور مســتمر ایــن هزینــه محتمــل را ارزیابــی نمایــد .بــا ایــن وجــود،
بعیــد اســت کــه تبــادل در حوزههــای مختلــف اجــرا ســاده باشــد و تصمیمــات
بــر اســاس مالحظاتــی خواهــد بــود کــه شــامل حوزههــای مختلــف فعالیــت
ســازمان (طراحــی مزایــا ،تأمیــن مالــی ،ارتبــاط ،رسمایهگــذاری و غیــره) اســت.
بنابرایــن ،مهــم اســت در زمــان تصمیــم گیــری نــگاه و رویکــردی جامــع و
کلنگــر وجــود داشــته باشــد.

سازوکار

ریســک ممکــن اســت از طریــق اقدامــات اولیــه یــا پیشــگیرانه (اقدامــات
اتخــاذ شــده بــرای کاهــش فراوانــی ریســک ،بــرای مثــال راهــرد تغذیه ســالم)،
و اقدامــات ثانویــه کــه بــر کاهــش شــدت اثــر رخــداد متمرکــز هســتند ،کاهــش
یابــد؛ بــرای مثــال ،معیارهــای بازگشــت بــه کار بــرای آن دســته از افــرادی
کــه مزایــای ازکارافتادگــی دریافــت میکننــد .معیارهــای ثانویــه هــم بهدنبــال
کاهــش میانگیــن پیشــامدها و هــم توزیــع یــا واریانــس پیشــامدها هســتند.
اکچوئــری بایــد دادههایــی درخصــوص پیامدهــا و احتمــاالت هــر دو رویکــرد
فراهــم آورد.

پــس از تعدیــل ریســک ،تصمیمــات در خصــوص رفتارهــای آتــی بــا ریســک
بــه تخصیــص ممکــن و مطلــوب میــان ریســک نگهداشــت شــده و ریســک
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منتقــل شــده بســتگی خواهــد داشــت .اکچوئــری بایــد هرگونــه قانــون یــا دیگــر
محدودیتهایــی کــه حــوزۀ تصمیمگیریهــا و نیــز ســازوکارهای در دســرس
انتقــال ریســک را محــدود میکننــد ،در نظــر بگیــرد .زمانیکــه واحــد ریســک
تصمیــم بــه نگهداشــت یــا انتقــال ریســک گرفــت ،اکچوئریهــا بایــد مــوارد
زیــر را در نظــر بگیرنــد:
• پیشبینی پذیری ریسکها؛

• توانایی جمعیت تحت پوشش برای تحمل ریسک؛

• انــدازۀ جمعیــت تحــت پوشــش کــه ریســک میتوانــد میــان آنهــا توزیــع
شــود؛
• هزینه انتقال ریسکها؛

• سطوح قطعی ریسک؛

• دسرتســی فرایندهــای مناســب انتقــال ریســک و هزینــۀ آنهــا بــرای
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و جمعیــت تحــت پوشــش؛
• توانایی در مدیریت و یا کنرتل ریسک در داخل سازمان.

ریســک باقیمانــدۀ نگهداشــت شــده بایــد مدیریت شــود و بهعــاوه در جاییکه
مناســب اســت بــه صــورت مســتمر کاهــش یابــد .پیامدهــای مالــی نگهداشــت
ریســک بایــد بهصــورت منظــم تحــت نظــارت قــرار گرفتــه و مــورد ارزیابــی واقــع
شــود .فهرســتی از ریســک نگهداشــت شــده بایــد تنظیــم و بهگونــهای مطلــوب
بهروزرســانی شــود .فراینــد تعدیــل و بازبینــی منظــم بــرای ثبــت ریســک بایــد
ایجــاد گــردد.
انتقــال ریســک بــه عوامــل اشــاره شــده در فــوق بســتگی خواهــد داشــت.
انتظــار مــی رود اکچوئــری دادههایــی را بــرای تصمیمگیــری در مــورد چگونگــی
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انتقــال ریســکها و هزینههــای مربوطــه و نیــز فراینــد گزینــش ســازوکار مناســب
انتقــال و ارائهدهنــدگان بــرون ســازمانی ارائــه کنــد .اکچوئــری همــکاری
نزدیکــی بــا ســایر افــراد حرفــهای فعــال در فراینــد خواهــد داشــت.
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رهنمود  -33ورودی اکچوئریال در مدیریت ریسکهای طرح
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهدنبــال ورودی اکچوئریــال در مدیریــت ریســکهایی
اســت کــه در طرحهــای تأمیــن اجتماعــی بــا آن مواجــه میشــود.

ایــن رهنمــود برخــی از ریســکهای مبتنــی بــر طرحهــای تأمیــن اجتماعــی را شناســائی
و بــا اســتفاده از مدیریــت ریســک کــه در رهنمودهــای  31 ،30و  32تنظیــم میشــود،
ســازوکارهایی را بــرای در نظــر گرفــن آنهــا از طریــق شناســائی ،اندازهگیــری و مدیریــت
بــهکار بســته ،بــه ترشیــح ورودی اکچوئریــال در ایــن فراینــد میپــردازد.

اصول
وظیفــۀ اکچوئــری و واحــد مدیریــت ریســک بایــد تجزیهوتحلیــل ریســکهای
چندگانــهای باشــد کــه طرحهــای تأمیــن اجتماعــی در فضــای چارچــوب فراینــد
مدیریــت ریســک بــا آنهــا مواجــه میشــوند.

ایــن کارکــرد بایــد تعریــف شــود و بهطــور مســتمر بــا همــکاری ســایر ذینفعــان
حــارض در فراینــد مدیریــت ریســک و نیــز هیاتمدیــره و ســازمان تأمیــن
اجتماعــی مــورد بازبینــی قــرار گیــرد.

سازوکار

• واحــد مدیریــت ریســک و اکچوئــری بایــد ریســک هــای پیــش روی
طــرح تأمیــن اجتماعــی را شناســایی کنــد .ایــن ریســکها شــامل مــوارد
زیــر مــی شــوند ولــی بــه آنهــا محــدود نمــی شــوند (الزم بــه ذکــر اســت کــه
چندیــن ریســک ارائــه شــده بــا یکدیگــر مرتبــط هســتند).

• ریسک هزینه مزایا

ریســک هزینــۀ مزایــا ،احتمالــی اســت کــه مقــدار پرداختــی مزایــا از مقــدار

126

اتحادیه بیناملللی تامین اجتماعی  -سازمان بیناملللی کار

رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

مــورد انتظــار بیشــر باشــد .دالیــل بــروز احتمالــی ایــن اتفــاق شــامل اختــاف
میــان پرداخــت مزایــای انتظــاری و واقعــی بهعلــت عوامــل بیرونــی ،و تغییــر
در قوانیــن مزایــا (نظیــر منجــر شــدن بــه پرداختهــای باالتــر از انتظــار) و نیــز
هزینههــای اجرایــی باالتــر از مقــدار پیشبینــی شــده ،میشــود.
اختــاف میــان پرداخــت مزایــای واقعــی و مــورد انتظــار ،ممکــن اســت
بهواســطۀ عوامــل زیــر بهوجــود آیــد:
• تفــاوت نــرخ مرگومیــر بــا نــرخ مــورد انتظــار (نــرخ مرگومیــر پایینتــر
از نــرخ مــورد انتظــار در نظامهــای بازنشســتگی)؛

• تفــاوت نــرخ شــیوع بیمــاری بــا نــرخ مــورد انتظــار (در طرحهــای درمانی
و مزایــای ازکارافتادگــی )؛
• تفــاوت ســایر عوامــل جمعیتــی بــا آنچــه مــورد انتظــار بــوده اســت
(نرخهــای ازدواج ،میــزان زاد و ولــد)؛
• افزایــش بیــش از حــد انتظــار دســتمزدها (در طرحهایــی کــه مزایــا بــه
دســتمزد افــراد بســتگی دارنــد)؛
• تــورم بیــش از حــد انتظــار (درصورتــی کــه ســطوح مزایــا بــه نــرخ تــورم
بســتگی دارد)؛
• بیکاری بیش از حد انتظار (در طرحهای بیکاری)؛

• جــران هزینــه هــای مراقبــت درمانــی بــه ارائهدهنــدگان بیــش از حــد
انتظــار

ال بــا وجود اینکــه قوانیــن مزایا از طریــق تغییــرات قانونگــذاری اداره
معمــو ً
و اجرایــی میشــوند ،امــا تغییــرات رسیــع قابــل توجهــی بهواســطۀ رخدادهــای
شــدید بهوجــود میآینــد کــه بــرای مثــال منجــر بــه افزایشهــای ناگهانــی
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نــرخ بیــکاری یــا ازکارافتادگــی مــی شــود .ایــن تغییــرات ممکــن اســت شــامل
پرداختهــای تکمنظــورهای شــود کــه در قوانیــن مزایــا پیشبینــی نمیشــوند
(بــرای مثــال ،افزایــش میــزان مســتمری بازنشســتگی) .ریســک سیاســی
مرتبــط بــا اقدامــات اصالحــی بهطــور ویــژه و مزایــای طــرح بطــور کلــی وجــود
دارنــد .هــر گونــه تغییــر دولــت یــا تغییــرات پیشبینــی نشــده سیاســتها ،اثــرات
آنــی بــر طراحــی مزایــا و ســازوکار تأمیــن مالــی میگــذارد.

هزینههــای اجرایــی ممکــن اســت بهواســطه تغییــردر مزایــا ،الزامــات
جدیــد قانونــی و نیــز ناکارآمدیهــای اجرایــی منجــر بــه افزایــش هزینههــا،
تحــت تأثیــر قــرار گیرنــد .ســایر ریســکهای عملیاتــی در رهنمــود  34ممکــن
اســت منجــر بــه هزینههــای اجرایــی بیــش از حــد انتظــار شــود.
ســایر عواملــی کــه بــر ریســک هزینــۀ مزایــا اثرگــذار هســتند ممکــن اســت
بــه تغییــرات فضــای بــرون ســازمانی بســتگی داشــته باشــد (بــرای مثــال،
افزایــش بیــکاری یــا تــورم) و بایــد بهعنــوان بخشــی از فراینــد مدیریــت ریســک
مــد نظــر قــرار گیــرد.

اطالعــات در مــورد ریســک هزینــه مزایــا میتوانــد از محــل ارزشگــذاری
اکچوئریــال و تجزیهوتحلیــل جریــان نقــدی تأمیــن شــود .اندازهگیــری
ایــن ریســک بایــد تجزیهوتحلیلــی را از ســوابق ارزشگذاریهــای اخیــر و
نیــز تجزیهوتحلیــل حساســیت و همــراه بــا مغایرتگیــری همانطــور کــه در
رهنمودهــای  7و  8آمــده اســت ،در نظــر گیــرد .بایــد اطمینــان حاصــل شــود کــه
ایــن اطالعــات بــر اســاس جــداول نــرخ مرگومیــر و شــیوع امــراض مربوطــه و
ســایر مفروضــات مناســب میباشــند (رهنمــود .)3
رفــع ریســک بایــد تغییــرات طراحی مزایــا ،تغییــرات راهــرد رسمایهگذاری،
معیارهــای پیشــگیرانه (بهعنــوان مثــال کاهــش مــوارد از کارافتادگــی نیــروی
کار ،طرحهــای بیــکاری جزئــی) ،و بهبــود کارایــی اجرایــی و نیــز افزایــش
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مشــارکت تمامــی ذینفعــان را لحــاظ نمایــد.

الزم بــه ذکــر اســت آنچــه کــه در ظاهــر ،کاهــش ریســک هزینــه از طریــق
کاهــش مزایــا بــه نظــر مــی رســد ،خــود ایجــاد کننــده و یــا افزایــش دهنــده
ریســکهای دیگــری درخصــوص عــدم کفایــت مزایــا خواهــد بــود (ریســک
اهــداف طــرح را در زیــر مشــاهده نماییــد).
ارجــاع بایــد بــه بخــش <ب>و بخــش <چ> ایــن رهنمودهــا کــه امــور مربوط
بــه طراحــی مزایــا و تأمیــن مالــی ،و محاســبۀ عوامــل اکچوئریــال و مزایــای
مســتمری را تحــت پوشــش قــرار میدهــد ،صــورت پذیــرد .بــرای مثــال،
اطالعــات رهنمــود  19مرتبــط بــا ســازوکارهای تعدیــل و تعدیــل خــودکار ،و
رهنمودهــای  15تــا  17در خصــوص بازدههــای تخصیــص یافتــه بــه حســابها،
میتواننــد بهعنــوان معیارهایــی در نظــر گرفتــه شــوند کــه بهعنــوان اقدامــات
جهــت مقابلــه بــا ریســک اتخــاذ مــی شــود.

• ریسک تأمین مالی

ریســک تأمیــن مالــی بــه امــکانِ داشــن منابــع مالــی ناکافــی بــرای تحقــق
تعهــدات مرتبــط اســت .ایــن امــر ممکــن اســت از درآمــد کمــر حــق بیمــه
کارمنــد و کارفرمــا از آنچــه مــورد انتظــار اســت یــا کاهــش کمــک هــای مالــی
دولــت یــا درآمــد پایینتــر از حــد انتظــار داراییهــا منتــج شــود .ایــن ریســک
بســیار مهــم اســت چراکــه مــی توانــد بــه عــدم پایــداری درون نســلی و مالــی
طــرح و تغییــرات اساســی طرحهــا منتــج گــردد .ایــن تغییــرات میتوانــد شــامل
تغییراتــی در ســطوح حــق بیمــه و مزایــا و نیــز رویکردهــای تأمیــن مالــی شــود.
رهنمودهــای  40تــا  43و  46اطالعــات اضافــی را در خصــوص ادارۀ ایــن
ریســک ارائــه مینماینــد .همچنیــن بخــش <ب> نیــز اطالعاتــی را در خصوص
اقداماتــی در جهــت کاهــش یــا ادارۀ چنیــن ریســکی ارائــه مــی نمایــد.
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اکچوئریهــا بایــد در شناســائی ،اندازهگیــری و ادارۀ ایــن ریســک از
طریــق تجزیهوتحلیــل صورتپذیرفتــه بهعنــوان بخشــی از ارزشگذاریهــای
اکچوئریــال ،مطالعــات اکچوئریــال و مدیریــت دارایــی بدهــی و نیــز از طریــق
ارائــه توصیــه هــای کارشناســی همــکاری نماینــد .رهنمودهــا در بخش<الــف>
و بخــش <پ> ،اطالعــات بیشــری را در مــورد ریســکهای تأمیــن مالــی ارائــه
میکننــد.

• ریسک سرمایهگذاری

ایــن ریســک بــه تمامــی جوانــب فراینــد رسمایهگذاری ،شــامل ریســکهای
ویــژه مبتنــی بــر دارایــی نگهداشــت شــده ،افزایــش ارزش درآمــد و رسمایــه
کمــر از حــد انتظــار ،رسمایهگــذاری منطبــق بــر ریســکها ،ریســک شــخص
ثالــث ،ریســک نوســانات و ریســک نکــول مربــوط میشــود .رهنمودهــای 20
تــا  23و نیــز رهنمودهــای اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص
رسمایهگــذاری ذخایــر تأمیــن اجتماعــی ،اطالعــات اضافــی را در مــورد ایــن
ریســک ارائــه مینماینــد.

• ریسک نرخ بهره

بــه طــور ویــژه ،ریســک نــرخ بهــره بــر مالحظــات اکچوئریــال در بخــش
<الــف> (ارزشهــای درنظــر گرفتــه شــده بــرای داراییهــا و تعهــدات) و بخــش
<ب> (محاســبات عوامــل و اســتحقاق مزایــا) ایــن رهنمودهــا اثرگــذار خواهــد
بــود.

• ریسک ارز

ایــن ریســک بــه عــدم انطبــاق بالقــوه میــان ارزی کــه تعهــدات نظــام تأمین
ال ارز رایــج کشــور) و ارزی کــه برخــی داراییهــا و ذخایــر نقدی
اجتماعــی (معمــو ً
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نگهــداری مــی شــود ،مربــوط میشــوند .رهنمودهــای  21و  ،22اطالعــات
اضافــی را در مــورد ایــن ریســک و اندازهگیــری و ادارۀ آن ارائــه مینمایــد.

• ریسک ارائهدهنده شخص ثالث

ایــن ریســک بــا ارائهدهنــدگان بــرون ســازمانی (نظیــر امنــا ،مدیریــت
درمــان ،ممیــزان) در ارتبــاط اســت .رهنمــود  48بــرای در نظــر گرفــن انتصــاب
اکچوئــری هــای بــرون ســازمانی ،برخــی موضوعــات و مســائل را مــد نظــر قــرار
مــی دهــد .رهنمودهــای اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص
رسمایهگــذاری ذخایــر تأمیــن اجتماعــی نیــز نظــر حمایتــی را در خصــوص امــور
مربــوط بــه انتصــاب و نظــارت بــر تعــدادی از ارائهدهنــدگان بــرون ســازمانی کــه
شــامل مدیــران رسمایهگــذاری و امنــا میشــوند ،ارائــه مینمایــد.

• ریسک اهداف طرح

ریســک اهــداف طــرح ،ریســک مهمــی اســت کــه در آن ،نظــام تأمیــن
اجتماعــی بــرای پاســخگویی مناســب بــه ریســکهای چرخــه زندگــی ،در تأمیــن
اهــداف خــود چنــدان موفــق نیســت .ایــن ریســک میتوانــد شــامل پوشــش
ناکافــی جمعیــت؛ ارائــه مزایــای ناکافــی؛ یــا ارائــه نامناســب مزایــا (مزایــا و
خدمــات ارائــه شــده نیازهــای فــرد ،خانــواده یــا جامعــه بهعنــوان یــک کل
را تأمیــن نمیکنــد کــه ایــن موضــوع عــدم اســتفاده بهینــه از منابــع را در پــی
داشــته و سیســتم توانایــی تحقــق اهــداف خــود را نخواهــد داشــت) باشــد.
هنگامیکــه مشــوقهای ایجــاد شــده نامناســب هســتند (بازگشــت بــه کار فــرد
را تســهیل نمیکننــد) یــا اهــداف گســردهتری از طــرح را حمایــت نمیکننــد
(بهعنــوان مثــال ،نرخهــای مشــارکت نیــروی کار در ســنین باالتــر) ،ممکــن
اســت ایــن موضــوع پیــش بیایــد .در چنیــن رشایطــی ،ریســک مربــوط بــه فــرد

تحــت پوشــش از سیســتم تأمیــن اجتماعــی یــا بــه فــرد یــا نهــاد دیگــری از
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طریــق ســازوکارهای حمایتــی رســمی و غیررســمی منتقــل میشــود .لــذا ،مهــم
اســت کــه ســایر پیامدهــای تصمیمــات در خصــوص ریســک در مــورد اهــداف
طــرح لحــاظ شــوند .جزئیــات بیشــر امــور مرتبــط بــا کفایــت مزایــا و پوشــش در
رهنمودهــای  44و  45ارائــه میشــوند.

ریســک عــدم تحقــق اهــداف سیســتم از دالیــل عملیاتــی نیــز ناشــی
میشــود (رهنمــود  34را مالحظــه نماییــد).
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رهنمــود  -34ورودی اکچوئریــال در مدیریــت ریســکهای
عملیاتــی پیــش روی ســازمان تأمیــن اجتماعــی
دانــش اکچوئــری هــا از عوامــل متعــدد مدیریــت سیســتم ،باعــث مــی شــود تــا از
اکچوئریهــا درخواســت شــود بخشــی یــا تمــام ریســکهای عملیاتــی پیـشروی
ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی را ارزیابــی نماینــد .بخــش اکچوئریــال درون
ســازمانی نیــز ارزیابــی ریســک خــود را انجــام مــی دهــد کــه ایــن ارزیابــی نیــز در
فراینــد کلــی ارزیابــی ریســک ســازمان قــرار خواهــد گرفــت.

ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی بــا مجموع ـهای از ریســکهای عملیاتــی مربــوط بــه
مدیریــت ،اجــرا ،ارتبــاط و هماهنگــی مزایــا و خدمــات ،مواجــه هســتند .هرچنــد ایــن
فعالیتهــا مســتقیماً بــا تأمیــن مالــی و طراحــی مزایــا مرتبــط نیســتند ،امــا ممکــن اســت
منبعــی از یــک عامــل ریســک باشــد .احتمــاالً ،ایــن ریســکها هــم پیامدهــای مســتقیم
کمــی و هــم غیرمســتقیم کیفــی دارنــد کــه ممکــن اســت بــرای ارزیابــی دشــوار باشــند.
تعــدادی از ریســکها بــه جوانــب حکمرانــی مربــوط هســتند و ایــن رهنمــود بایــد در
ارتبــاط بــا رهنمودهــای اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص حکمرانــی
خــوب مطالعــه شــود.

اصول
نقــش اکچوئــری و واحــد مدیریــت ریســک بایــد تجزیهوتحلیــل ریســکهای
عملیاتــی چندگانــهای باشــد کــه ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی در بســر یــا
چارچــوب فراینــد مدیریــت ریســک بــا آن روبــرو هســتند.

سازوکار
برخــی از ریســکهایی کــه بایــد تحــت چارچــوب فراینــد مدیریــت ریســک عملیاتــی در
نظــر گرفتــه شــوند عبارتنــد از:
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ریســک منابــع انســانی .ایــن ریســک ،بــه ریســک از دســت دادن
نیــروی کار شایســته ،ناتوانــی در جــذب نیــروی کار مناســب ،عــدم وجــود نیــروی
کار بــرای حجمــی از فعالیــت ،عــدم آمــوزش کافــی ،عــدم موفقیــت طــرح و
ریســک مربــوط بــه نیــروی کار (نظیــر اســرس) مربــوط میشــود .بخــش «ح»
ایــن رهنمودهــا نســبت بــه ارائــه اطالعــات حمایتــی در مــورد مدیریــت ایــن
ریســکها در بخــش اکچوئریــال اقــدام مینمایــد.

ریســک حکمرانــی .ایــن ریســک مربــوط بــه ریســکهایی اســت کــه
برخاســته از ادارۀ ضعیــف در داخــل ســازمان میباشــد و ممکــن اســت بــه عــدم
کارایــی در انجــام فرایندهــا ،مســائل مربــوط بــه پیشــینه و شــهرت ،نقــص
در نظــارت بــر ارائهدهنــدگان بــرون ســازمانی ،تضــاد منافــع و غیــره منتــج
گــردد .حکمرانــی ،دامنــهای از فرایندهــا و شــیوههای مختلــف را کــه شــامل
گزارشدهــی (بخــش « ت » ایــن رهنمودهــا) ،فرایندهــای داوری (بخــش
«الــف») ،مهــارت و تجربــه کارکنــان (بخــش « ح ») ،تأمیــن اســتانداردهای
حرفــهای و امــور واجــد رشایــط (بخــش « ج ») ،و انجــام محاســبات مســتقیم
(بخــش « ب ») میشــود ،تحــت پوشــش قــرار میدهــد .رهنمودهــای اتحادیــه
بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص حکمرانــی خــوب ،اقــدام بــه ارائــه
بازبینــی عمومــی عمیقــی از فرایندهــای مختلفــی مینمایــد کــه بایــد بــه آنهــا
ارجــاع شــوند .رهنمودهــای اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص
رسمایهگــذاری ذخایــر تأمیــن اجتماعــی ،اطالعــات اضافــی را در مــورد
حکمرانــی رسمایهگــذاری ارائــه مینمایــد.
ریســک تنظیــم گــری .ایــن ریســک بهعــدم رعایــت الزامــات
قانونگــذاری مربــوط بــه سیســتم اشــاره دارد و ممکــن اســت شــامل ممنوعیــت
رسمایهگــذاری در داراییهــا ،عــدم تأمیــن حداقــل اهــداف ارائــه خدمــات یــا
ارائــه اطالعــات رضوری بــه ذینفعــان ،و عــدم تبعیــت از الزامــات گزارشدهــی
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مصــوب باشــد .تعــدادی از ایــن ریســکها بــه ریســکهای مبتنــی بــر طــرح
مربــوط هســتند امــا بخشــی از ارزیابــی گســرده تــر ریســک حکمرانــی
میباشــند .بخــش « ج » بــه ارائــه اطالعــات جزئــی ریســکهای تنظیــم گــری
و نیــز انطبــاق آن بــا اســتانداردهای حرفــهای میپــردازد ،و بخــش « ت » بــه
ترشیــح الزامــات در مــورد ارتبــاط مناســب ،گزارشدهــی و انتشــار میپــردازد.

ریســک شــهرت .ایــن ریســک وقایعــی را در برمیگیــرد کــه اثــر
نامطلوبــی بــر شــهرت ســازمان میگــذارد و ممکــن اســت شــامل عــدم موفقیــت
در پرداخــت مزایــا ،تأخیــر در پرداخــت مزایــا ،کیفیــت ضعیــف خدمــات ،بــروز
خطــا در محاســبه مزایــا ،تضــاد منافــع بالقــوه و غیــره شــود .ریســک شــهرت
ممکــن اســت تاثیــرات مالــی مهمــی بــر ســازمان داشــته باشــد .گــزارش بازبینــی
کارشناســی مســتقل و پایشهــای عملیاتــی کــه در رهنمودهــای  10و  11ترشیح
شــده ،میتوانــد شــاخص و نیــز منبعــی بــرای کاهــش ایــن ریســک در رابطــه
بــا فعالیــت اکچوئریــال باشــند .همچنیــن ،رهنمودهــای  51 ،13و  25الــی 28
اطالعــات پشــتیبان مربــوط بــه مدیریــت ایــن ریســک را ارائــه مینماینــد .الزم
بــه ذکــر اســت کــه یکــی از منابــع ریســک شــهرت ،ارائــه ناکافــی یــا نامناســب
مزایــا و خدمــات میباشــد (بــه رهنمــود  33مراجعــه شــود).
ریســک عملیاتــی .ایــن ریســک شــامل ریســک مربــوط بــه فعالیــت
روزمـ ّـره سیســتم تأمیــن اجتماعــی  ،بــرای مثــال ریســک مبتنــی بــر فــاوا (نظیــر
آزمونهــای ناکافــی از نرمافــزار و سیســتم هــای جدیــد) ،وصــول حــق بیمــه،
بوکار میگــردد .ریســک عملیاتــی میتوانــد بــه
ثبــت ســوابق و اســتمرار کس ـ 
ریســک حــوادث فاجعهآمیــز مرتبــط باشــد ،چراکــه ســیل ،طوفــان یــا ســونامی
میتواننــد مســبب زیــان بــه ســاختمانها یــا تســهیالت (بیمارســتانها،
درمانگاههــا و غیــره) شــوند .ایــن ریســک بهطــور مســتقیم بــه اهــداف طــرح
و ریســکهای تأمیــن مالــی در رهنمــود  33مربــوط بــوده و میتواننــد شــامل
مــوارد زیــر باشــد:
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• ارائــه اطالعــات و ارتباطــات ضعیــف (منجــر بــه احتمــال ادعــای جــران
خســارت میشــود و داوریهــای نامطلــوب را از ســوی بازرســان بهدنبــال
دارد)؛
• مشــکالت در وصــول حــق بیمــه (بهمخاطــره انداخــن تأمیــن مالــی
طــرح و کاهــش نرخهــای مؤثــر پوشــش)؛

• عدم وجود طرح بازیابی بالیای طبیعی؛ و

• ثبــت ناکافــی ســوابق و فرایندهــای پیچیــدۀ ارائــه درخواســتها (کاهــش
نرخهــای مؤثــر پوشــش).

رهنمودهــای اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص فــاوا و
رهنمودهــای ایســا در ارتبــاط بــا وصــول حــق بیمــه و رعایــت مقــررات و
بخشــنامهها ،ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی را در کاهــش ایــن ریســک یــاری
میکننــد .رهنمودهــای  28 ،27 ،2و  50و نیــز بخــش « ب » ایــن رهنمودهــا در
خصــوص مشــارکت اکچوئریــال بــه عنــوان مرجــع در نظــر گرفتــه شــوند.
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بخــش ج .امــور تنظیمگــری ،اســتانداردها و راهنمایــی
حرفــهای
اکچوئــری بایــد از الزامــات ملــی تنظیــم گــری ،اســتانداردهای ملــی و بیناملللــی
اکچوئریــال و رهنمــود حرفــهای ملــی و در صــورت امــکان بیناملللــی ،تبعیــت نمایــد.
ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی بایــد اطمینــان کســب کننــد کــه در ایــن خصــوص
از اکچوئــری حمایــت صــورت میپذیــرد .ســایر متخصصیــن مشــغول در فعالیــت
اکچوئریــال نیــز بایــد از انطبــاق رهنمــود و اســتانداردهای حرفــهای اطمینــان حاصــل
نماینــد .اکچوئــری هــا بایــد از مفروضــات و روششناســی مربوطــه اســتفاده نماینــد تــا
از تبعیــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی از اســتانداردهای ملــی و /یــا بیناملللــی حســابداری
مربوطــه ،اطمینــان کســب نماینــد .در مــواردی کــه تناقضــی در الزامــات تنظیــم گــری،
اســتانداردهای ملــی و /یــا اســتانداردهای بیناملللــی بهوجــود آیــد ،ســازمان تأمیــن
اجتماعــی بایــد بــا همــکاری اکچوئــری نســبت بــه ایجــاد سیاســتی شــفاف در خصــوص
اهمیــت و بهکارگیــری منابــع مختلــف رهنمــود ،اســتانداردها و /یــا مقــررات اقــدام نمایــد.
چنیــن سیاســتی ممکــن اســت بســته بــه ماهیــت و هــدف فعالیــت اکچوئریــال ،متنــوع
و متغیــر باشــد.
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رهنمود  -35انطباق با الزامات تنظیمگری
اکچوئــری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا الزامــات تنظیمگــری ملــی ایجــاد شــده
از ســوی دولــت یــا مقامــات نظارتــی انطبــاق و همخوانــی دارنــد .ایــن قوانیــن بــر
بخشهایــی از ســازمان تأمیــن اجتماعــی همچــون مدیریــت ،تأمیــن مالــی و ارائــه
مزایــا تاثیــر دارنــد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا همــکاری اکچوئــری بــه ارزیابــی این
موضــوع مــی پــردازد کــه آیــا قوانیــن و مقــررات ملــی یــک کشــور بــا کنوانســیونهای
مصــوب ســازمان بیناملللــی کار  ILOهمخوانــی دارنــد یــا خیــر و در صــورت وجــود
هرگونــه تناقــض بــا ایــن کنوانســیونها بــه دولــت ملــی خــود اطــاع میدهــد.

اصول
الزامات تنظیم گری شامل الزامات در سطح ملی و بین املللی میشود.

اکچوئــری بایــد از الزامــات تنظیــم گــری ملــی و بیــن املللــی موثــر بــر حــوزه
فعالیــت خــود مطلــع باشــد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و اکچوئــری بایــد بــه اطالعــات و تغییــرات در

الزامــات تنظیــم گــری ملــی و بیــن املللــی توجــه کننــد و فرآیندهــا را بــر اســاس
ایــن تغییــرات ایجــاد و بــر آنهــا نظــارت کننــد.

اکچوئــری بــر اســاس حــوزه مســئولیت هــای حرفـهای خــود بایــد بررســی کند
کــه آیــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا الزامــات تنظیــم گــری مربوطــه همخوانــی
و هماهنگــی دارد یــا خیــر.

اســتانداردهای بیــن املللــی کار ،ابــزار قانونــی مــورد پذیــرش کنفرانــس
بیناملللــی کار متشــکل از نماینــدگان ســه جانبــه گرایــی شــامل دولــت،
کارفرمایــان و کارگــران هســتند .ایــن اســتانداردها اصــول و حقــوق اولیــه کار
را تعییــن و دیگــر حــوزه هــای کلــی اشــتغال را تنظیــم مــی کننــد .کشــورها
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بــه صــورت قانونــی پــس از تصویــب کنوانســیونها بــه آنهــا مقیــد هســتند.
توصیــه نامههــا بــه عنــوان رهنمودهــای غیــر الــزام آور عمــل مــی کننــد .در
بســیاری از مــوارد ،یــک مقاولــه نامــه اصــول اولی ـهای را تعییــن مــی کنــد کــه
بایــد بــه محــض تصویــب از ســوی کشــورهای عضــو ســازمان بیــن املللــی کار
بــه مــورد اجــرا گــذارده شــوند و توصیــه نامــه هــای مرتبــط نیــز رهنمودهــای
دقیقتــری در خصــوص چگونگــی کاربــرد مقاولــه نامــه ارائــه میدهنــد .توصیــه
نامههــا همچنیــن مــی تواننــد مســتقل باشــند .بــه عبــارت دیگــر بــه هیــچ مقاولــه
نامــهای مرتبــط نباشــند ،ماننــد توصیــه نامــه مربــوط بــه کــف ملــی حمایــت
اجتماعــی (ســال  ،2012شــماره .)202

سازوکار
مقــررات ممکــن اســت شــامل مــوادی باشــد کــه روش شناســی و مفروضاتــی
کــه بایــد در ارزش گــذاری اکچوئریــال و محاســبه مزایــا  ،ضوابــط گــزارش
دهــی ،ضوابــط رسمایهگــذاری ،ریســک حکمرانــی مقــررات مــورد اســتفاده
قــرار گیــرد را توصیــف مــی کننــد.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه اکچوئــری بــه
صــورت منظــم از آخریــن تغییــرات در الزامــات تنظیــم گــری ملــی و بیــن املللــی
مرتبــط بــا طــرح هایــی کــه وی در آنهــا فعالیــت مــی کنــد مطلــع بــوده و ایــن
تغییــرات را اعمــال مــی کنــد.
اکچوئــری در حیطــه مســئولیتها و تجربیــات حرف ـهای خــود بایــد توصیــه
هایــی بــه منظــور بهبــود قوانیــن و مقــررات ارائــه کنــد .ایــن مقولــه ممکــن اســت
بطــور ویــژه در زمانــی معنــی دار باشــد کــه قوانیــن و مقــررات بــا اهــداف ســازمان
تأمیــن اجتماعــی تضــاد داشــته باشــند (بــه طــور مثــال ،در رابطــه بــا کفایــت
مزایــا ،پایــداری سیســتم ،غیــره) .در ایــن راســتا ،اکچوئــری بایــد از مصونیــت
مســئولیت قانونــی برخــوردار باشــد.
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بــا فــرض ثبــات ســایر رشایــط ،اکچوئــری بایــد از مفروضــات ،مطابــق بــا
الزامــات تنظیــم گــری در ارزش گــذاری اکچوئریــال اســتفاده کنــد .در صــورت
وجــود تناقــض میــان الزامــات تنظیــم گــری و اســتانداردهای اکچوئریــال،
اســتانداردهای حســابداری یــا دیگــر اســتانداردهای حرفــهای یــا رهنمــود،
اکچوئــری بایــد ماهیــت تناقــض را افشــا و نتایــج پیامدهــای مالــی و دیگــر
تاثیــرات را ارزیابــی و بیــان کنــد (بــه طــور مثــال ،ریســک و اجرایــی).

اکچوئــری بایــد در خصــوص ارزیابــی انطبــاق و همخوانــی ســازمان بــا مقاولــه
نامههــای  ILOکــه بــه تصویــب کشــور خــود رســیده بــه ســازمان تأمیــن اجتماعی
کمــک کــرده و در صــورت لــزوم ،توصیــه هایــی در خصــوص اقدامــات ممکــن
از ســوی ســازمان یــا کشــور در جهــت همخوانــی و ســازگاری قانــون ملــی بــا
مقاولــه نامههــای مصــوب ارائــه کنــد.
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رهنمود  -36انطباق با استانداردهای اکچوئریال
اکچوئــری ،اســتانداردهای اکچوئریــال حاکــم در کشــور محــل فعالیــت خــود
یــا اســتانداردهای اکچوئریــال تعییــن شــده از ســوی انجمــن هــای اکچوئریــال
کــه عضویــت آنهــا را دارد ،رعایــت مــی کنــد .در صورتــی کــه اکچوئــری عضــو
یــک انجمــن اکچوئریــال باشــدکه اســتاندارد هــای مربوطــه را تعییــن نکــرده
اســت ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی اطمینــان حاصــل مــی کنــد کــه اکچوئــری از
اســتانداردهای بیــن املللــی فعالیــت اکچوئریــال کــه از ســوی انجمــن بیــن املللــی
اکچوئریــال بــه عنــوان مــدل اســتاندارد پیشــنهاد داده شــده تبعیــت مــی کنــد.
هــدف اســتانداردهای اکچوئریــال ایــن اســت کــه کاربــران مــورد نظــر در فعالیــت
اکچوئریــال ایــن اطمینــان را داشــته باشــند کــه خدمــات اکچوئریــال بــه صــورت حرفهای
و بــا دقــت کافــی ارائــه شــده و نتایــج جامــع و قابــل درک همســو بــا نیازهــای کاربــران را
ایجــاد مــی کنــد .انجمــن بیــن املللــی اکچوئریــال ،اســتانداردهای بیــن املللــی فعالیــت
اکچوئریــال را بــه منظــور ارائــه اســتانداردهای الگــو بــرای پذیــرش از ســوی انجمنهــای
عضــو یــا اســتفاده از آن بــه عنــوان راهنمــای ایجــاد اســتانداردهای همســان منتــر
میکنــد .اســتانداردهای بیــن املللــی فعالیــت اکچوئریــال همچنیــن در صورتــی کــه
انجمــن هــای اکچوئریــال ،اســتانداردهای خــود را تعریــف و تعییــن نکــرده باشــند ،بــه
عنــوان راهنمــای اکچوئریهــا عمــل میکنــد.
الزامــات و اســتانداردهای دیگــر در زمینــه هــای مرتبــط بــا فعالیــت اکچوئــری همچــون
گــزارش دهــی آمــاری و مالــی ،اســتانداردهای حســابداری و قانونــی همانطــور کــه در
رهنمودهــای  37و  39آمــده بایــد مــورد توجــه اکچوئریهــا قــرار بگیرنــد.

اصول
یک اکچوئری باید اطمینان حاصل کند که با انجمن های اکچوئریال مرتبط
و استانداردهای بین املللی اکچوئریال موثر بر فعالیت خویش آشنایی دارد.
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ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه اکچوئریهــا
فعالیــت خــود را مطابــق بــا اســتانداردهای حاکــم انجمــن اکچوئریــال انجــام
مــی دهنــد و در صــورت عــدم وجــود اســتاندارد مرتبــط در انجمــن خــود،
اســتانداردهای بیــن املللــی اکچوئریــال بــه ویــژه اســتانداردهای بیــن املللــی
فعالیــت هــای اکچوئریــال شــماره  1و  2در طــرح هــای تأمیــن اجتماعــی را مــد
نظــر قــرار مــی دهنــد.
انطبــاق و همخوانــی بــا اســتاندارد هــای اکچوئریــال باعــث تقویــت اعتمــاد
عمومــی و دیگــر ذینعفــان بــه اعتبــار و صالحیــت و کفایــت فعالیــت اکچوئریــال
و همچنیــن تقویــت ایــن مفهــوم کــه فعالیــت مذکــور بــه صــورت مطلــوب و
مســئوالنه در حــال خدمــت رســانی بــه همــگان اســت ،مــی شــود.

سازوکار
اکچوئــری بایــد در فعالیــت خــود هــر گونــه اســتاندارد قابــل اجــرای فعالیــت
انجمــن اکچوئریــال خــود یــا اســتانداردهای تعریــف شــده از ســوی انجمــن
اکچوئریــال در کشــور محــل اشــتغال را بــه منظــور تضمیــن کیفیــت و ارتبــاط
فعالیــت اکچوئریــال خــود مــد نظــر قــرار دهــد.
در صــورت عــدم وجــود اســتانداردهای اکچوئریــال مرتبــط از ســوی انجمــن
اکچوئــری یــا انجمــن اکچوئریــال در کشــوری کــه فعالیــت اکچوئریــال در
آن انجــام مــی شــود ،فــرد اکچوئــری بایــد تمامــی اســتانداردهای مرتبــط
بیــن املللــی را مــد نظــر قــرار دهــد .در صــورت بــروز هــر گونــه ابهــام و تردیــد
در رعایــت اســتاندارد مناســب ،اکچوئــری بایــد از انجمــن اکچوئریــال خــود و
انجمــن بیــن املللــی اکچوئریــال نظــر خواهــی کنــد.
در صورتــی کــه یــک اکچوئــری بــر اســاس نظــر و عقیــده خــود دریابــد کــه
اکچوئــری دیگــری کامــا مطابــق و همســو بــا اســتانداردهای قابــل اجــرای
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اکچوئریــال در فعالیــت خــود در خصــوص تأمیــن اجتماعــی نیســت ،بایــد
از شــخص مــورد نظــر بخواهــد تــا زمینــه هــای اختــاف را روشــن ســازد و
همچنیــن از وی درخواســت کنــد تــا تغییــرات را بــه منظــور انطبــاق و همخوانــی
کامــل بــا اســتانداردهای اکچوئریــال اعمــال نمایــد .در صورتــی کــه بــر خــاف
نظــر اکچوئــری ،اختالفــات و تناقضهــا تصحیــح نشــود ،اکچوئــری موظــف
اســت تــا مســاله را بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی گــزارش کنــد .در چنیــن
رشایطــی ،اکچوئــری بایــد بــه هیــات تخلفــات یــا ســایر فرآینــد هــای انضباطــی
گــزارش نمایــد.
یــک متخصــص تأمیــن اجتماعــی کــه عضــو انجمــن اکچوئریــال نمیباشــد
ولــی در ارائــه خدمــات اکچوئریــال بــه ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی دخیــل
اســت بایــد اســتانداردهای قابــل اجــرای اکچوئریــال و همچنیــن منشــور
اخالقــی تدویــن شــده از ســوی انجمــن ملــی یــا در صــورت عــدم وجــود چنیــن
انجمنــی ،حداقــل منشــور اخالقــی کــه انجمــن بیــن امللــی اکچوئریــال از
انجمــن هــای عضــو خــود مــی خواهــد را رعایــت کنــد.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد فرآیندهایــی را جهــت تضمیــن تبعیــت از
اســتانداردهای اکچوئریــال مربوطــه و همچنیــن منشــور اخالقــی در رابطــه بــا
فعالیــت اکچوئریــال تأمیــن اجتماعــی ایجــاد کنــد.
گــزارش ارزشگــذاری اکچوئریــال بایــد انطبــاق و همخوانی با اســتانداردهای
مربوطــه اکچوئریال را مشــخص کند.
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رهنمود  -37انطباق با استانداردهای حسابداری
اکچوئــری طــرح تأمیــن اجتماعــی را در انطبــاق و همخوانــی بــا اســتانداردهای
حســابداری مربوطــه کمــک مــی کنــد .وی از روش و مفروضــات مرتبــط در زمــان
انجــام محاســبات حســابداری اســتفاده مــی کنــد.

اصول
ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی همســو و مطابــق بــا اســتانداردهای ملــی یــا
بیــن املللــی حســابداری بایــد از نظــرات اکچوئــری در جهــت افشــای داده هــای
مرتبــط اســتفاده کننــد.
اکچوئــری بایــد از اصــول حســابداری مرتبــط ،الزامــات قانونــی ملــی و
راهنمــای قابــل اجــرا کــه بایــد در انجــام فعالیــت خــود مــد نظــر قــرار دهــد،
آگاهــی داشــته باشــد.

اســتانداردهای حســابداری بــه مســتندات فنــی بــاز مــی گردنــد و ممکــن
اســت در طــول گــذر زمــان تغییــر کننــد .اکچوئــری بایــد اطمینــان حاصــل

کنــد کــه تاثیــرات اکچوئریــال اســتانداردهای مربوطــه را درک کــرده و بنــا بــه
تناســب ،آنهــا را افشــا مــی کنــد.

معمــوال اســتانداردهای ملــی اکچوئریــال راهنمایــی هایــی را در اختیــار
اکچوئریهــا و دیگــر متخصصــان در زمینــه انطبــاق و همخوانــی بــا
اســتانداردهای حســابداری قــرار مــی دهــد.

روش بــه کار رفتــه در ارزش گــذاری اکچوئریــال بــا هــدف حســابداری بایــد
بــا رویکــرد تأمیــن مالــی مــورد پذیــرش طــرح تأمیــن اجتماعــی ســازگاری داشــته
باشــد ،مگــر آن کــه بــه واســطه اســتانداردهای مــورد اســتفاده حســابداری بــه
شــکل دیگــری ترصیــح شــده باشــد.
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در صورتــی کــه روش پیشــنهادی بــر اســاس اســتانداردهای حســابداری بــا
رویکــرد تأمیــن مالــی طــرح تأمیــن اجتماعــی ســازگار نباشــد ،ســازمان تأمیــن
اجتماعــی بایــد مقامــات ملــی مرتبــط را ترغیــب نمایــد تــا محاســبات همســو و
ســازگار بــا رویکــرد تأمیــن مالــی طــرح تأمیــن اجتماعــی را بــه همــراه توضیحــات
در خصــوص اهــداف مختلــف مجمــوع نتایــج مختلــف و بحــث در خصــوص
پایــداری بلنــد مــدت افشــا کننــد.
اکچوئــری مســئولیت اعمــال و رعایــت اســتانداردهای مناســب فعالیــت در
حــوزه ی اشــتغال خــود را بــر عهــده دارد.

سازوکار
محاســبات تعهــدات و داراییهــا بــرای طــرح هــای تأمیــن مالــی شــده از
طریــق رویکــرد  PAYGیــا رویکــرد اندوختــه گــذاری جزئــی بایــد حــق بیمههــا و
مزایــای آتــی بیمــه پــردازان کنونــی و آتــی را مدنظــر قــرار دهنــد ،مگــر آن کــه
بــر اســاس اســتانداردهای حســابداری بــه شــکل دیگــری ترصیــح شــده باشــد.
در صورتــی کــه روش هــای حســابداری تجویــز شــده مســتلزم روش اکچوئریالــی
باشــند کــه رویکــرد تأمیــن مالــی طــرح را منعکــس نمــی کنــد ،افشــای مســتقل
و جداگانــه نتایــج بــا اســتفاده از روش ســازگار بــا رویکــرد تأمیــن مالــی طــرح،
مــازاد بــر نتایــج مبتنــی بــر روش تجویــز شــده بــر اســاس اســتانداردهای
حســابداری پیشــنهاد مــی شــود.
اکچوئــری بایــد جزئیــات روش و مفروضــات را در گــزارش ارزش گــذاری
اکچوئریــال بــا اهــداف حســابداری ،ارائــه و نتایــج دیگــر ،در صــورت امــکان ،
بــه منظــور تضمیــن ارائــه دانــش کلــی بــرای سیاســت گــذاران در جهــت ترســیم
تصویــر کامــل وضعیــت مالــی طــرح را فراهــم آورد.
پیشــنهاد مــی شــود اکچوئــری نتایــج تحلیــل حساســیت را کــه نشــان دهنــده
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چگونگــی تاثیــر اطالعــات فــاش شــده بــا اســتفاده از مفروضــات جایگزیــن
اســت ،ارائــه نمایــد .رهنمــود  8جزئیــات بیشــری در خصــوص نشــان دادن
عــدم قطعیــت نتایــج ارائــه میکنــد.
اکچوئــری بایــد ارتبــاط مناســبی بــا حســابداران و ممیــزان طــرح در رابطــه بــا
اهــداف و روش هــای حســابداری انفــرادی درآمــد و هزینــه ،حســابداری مالــی،
محاســبات کــری و دیگــر مســائل حســابداری مرتبــط برقــرار نمایــد .ایــن
روشهــا بایــد در گــزارش ارزش گــذاری اکچوئریــال بــا اهــداف حســابداری،
تعییــن و توصیــف شــوند .صــورت هــای مالــی و دیگــر شــاخص هــای مربوطــه
بایــد بــا اســتانداردهای حســابداری متناظــر همســو و ســازگار باشــند.

گــزارش ارزش گــذاری اکچوئریــال بــا اهــداف حســابداری بایــد انطبــاق و
همخوانــی بــا اســتانداردهای مرتبــط اکچوئریــال و حســابداری را مشــخص
کنــد.
اکچوئــری بایــد حتــی االمــکان بــا دیگــر ذینعفــان ذخیــل در فرآینــد ،بــا هــدف
تضمیــن توجــه بــه رویکــرد مالــی طــرح در ابــاغ نتایــج هماهنگ باشــد.
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رهنمـود  -38انطبـاق بـا الزامـات گزارشدهی آمـاری ملی و
بینالمللـی
اکچوئــری از طــرف طــرح تأمیــن اجتماعــی به مقامــات ملــی در انطبــاق و همخوانی
بــا اســتانداردهای ملــی و بیــن املللــی گــزارش دهــی آمــاری کمــک میکنــد.
اکچوئــری در زمــان انجــام محاســبات الزم بــه منظــور جمــع آوری حســاب هــای
ملــی ،آمارهــای مالــی دولــت یــا هــر گونــه گــزارش آمــاری ملــی و بیــن املللــی دیگــر،
از روش و مفروضــات مرتبــط اســتفاده مــی کنــد.

اصول
ممکــن اســت مقامــات و نهــاد هــای ملــی همچــون دفــر ملــی آمــار ،وزارت
اقتصــاد ،وزارت برنامــه ریــزی و دیگــر وزارتخانــه هــای مرتبــط از ســازمان تأمیــن
اجتماعــی بخواهنــد تــا اطالعــات مربــوط بــه طــرح هــای تأمیــن اجتماعــی
مطابــق بــا اســتانداردهای ملــی و بیــن املللــی گــزارش دهــی آمــاری همچــون
سیســتم حســاب هــای ملــی ســازمان ملــل متحــد و آمــار تأمیــن مالــی دولــت را
در اختیــار آنهــا قــرار دهــد .در ایــن رشایــط بایــد بــه منظــور تهیــه محاســبات و
انتشــار در رابطــه بــا طــرح هــای تأمیــن اجتماعــی نظــر اکچوئــری را جویــا شــد.
اکچوئــری بایــد از اصــول گــزارش دهــی ،الزامــات و روش شناســی هــای
حســاب هــای ملــی و آمارهــای مالــی دولــت و همچنیــن دیگــر اســتانداردهای
ملــی و بیــن املللــی گــزارش دهــی آمــاری در انجــام فعالیــت خــود مطلــع باشــد.

روش و مفروضــات بــرای تهیــه دادههــا بــرای حســاب هــای ملــی و گــزارش
آمــاری دولــت بایــد بــا روش مفروضــات مــورد پذیــرش بــرای ارزش گــذاری
اکچوئریــال طــرح تأمیــن اجتماعــی و همچنیــن رویکــرد تأمیــن مالــی مــورد
پذیــرش طــرح تأمیــن اجتماعــی ســازگاری داشــته باشــند ،مگــر اینکــه مطابــق
بــا اســتانداردهای گــزارش دهــی بــه شــکل دیگــری ترصیــح شــده باشــد.
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در صورتــی کــه روش تهیــه دادههــا بــرای حســاب هــای ملــی و گــزارش
آمــاری دولــت بــا رویکــرد تأمیــن مالــی مــورد پذیــرش طــرح تأمیــن اجتماعــی
ســازگاری و مطابقــت نداشــته باشــد ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد مقامــات
ملــی مربوطــه را بــه ارائــه محاســبات جایگزیــن ســازگار بــا رویکــرد تأمیــن مالــی
طــرح تأمیــن اجتماعــی در قالــب یــک یادداشــت تکمیلــی بــه همــراه توضیحات
در خصــوص اهــداف مختلــف مجموعــه نتایــج مختلــف و بحــث در خصــوص
پایــداری بلنــد مــدت ترغیــب نمایــد.
اکچوئــری مســئولیت اعمــال و رعایــت اســتانداردهای اکچوئریــال مناســب
فعالیــت در کار خــود را بــر عهــده دارد.

سازوکار
محاســبات تعهــدات و داراییهــا بــرای طــرح هــای تأمیــن مالــی شــده از
طریــق رویکــرد  PAYGیــا اندوختــه گــذاری جزئــی بایــد حــق بیمههــا و مزایــای
آتــی بیمــه پــردازان کنونــی و آتــی را مــد نظــر قــرار دهنــد ،مگــر اینکــه الزامــات
گــزارش دهــی آمــاری ملــی و بیــن املللــی بــه شــکل دیگــری تجویــز کرده باشــند.
در صورتــی کــه اســتانداردهای ملــی و بیــن املللــی گــزارش دهــی نیازمنــد یــک
روش اکچوئریــال باشــد کــه رویکــرد تأمیــن مالــی طــرح را منعکــس نمــی کنــد،
یــک ارائــه جداگانــه از نتایــج بــا اســتفاده از روش ســازگار بــا رویکــرد تأمیــن
مالــی طــرح بــه همــراه نتایــج مبتنــی بــر روش تجویــزی بــر اســاس الزامــات
قابــل اجــرای گــزارش دهــی آمــاری ملــی و بیــن املللــی پیشــنهاد مــی شــود.
اکچوئــری بایــد جزئیــات روش و مفروضــات در گــزارش ارزش گــذاری
اکچوئریــال بــرای اهــداف گــزارش دهــی آمــاری ملــی و بیــن املللــی و همچنیــن
نتایــج اضافــی را بــه منظــور تضمیــن فراهــم آوردن اطالعــات کامــل بــرای
سیاســت گــذاران در جهــت ایجــاد تصویــر کامــل و مناســب از پایــداری مالــی
طــرح ارائــه نمایــد.
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پیشــنهاد مــی شــود اکچوئــری نتایــج تحلیــل حساســیت کــه چگونگــی تاثیــر
اطالعــات افشــا شــده مــورد نیــاز بــا اســتفاده از مفروضــات جایگزیــن را نشــان
مــی دهــد ،ارائــه کنــد .رهنمــود  8جزئیــات بیشــری در خصــوص بــه تصویــر
کشــیدن عــدم قطعیــت نتایــج ارائــه مــی کنــد.
اکچوئــری بایــد ارتبــاط مناســبی بــا مقامــات ملــی مربوطــه و دیگــر ذینعفــان
در رابطــه بــا اهــداف ،روشهــا و افشــای داراییهــا و تعهــدات در گزارشهــای
آمــاری دولــت بــر قــرار نمایــد .ایــن روشهــا بایــد در گــزارش ارزش گــذاری
اکچوئریــال بــرای اهــداف گــزارش دهــی آمــاری ملــی و بیــن املللــی مشــخص
شــوند.
گــزارش ارزش گــذاری اکچوئریــال بــرای اهــداف گــزارش دهــی آمــاری ملــی
و بیــن املللــی بایــد انطبــاق و همخوانــی بــا اســتانداردهای مرتبــط اکچوئریــال و
آمــاری را مشــخص نمایــد.

اکچوئــری بایــد در زمــان ارائــه نتایــج ،تفــاوت هــای میــان الزامــات گــزارش
دهــی آمــاری ملــی و بیــن املللــی و اطالعــات ارائــه شــده در ارزش گــذاری
اکچوئریــال جهــت ســنجش پایــداری مالــی طــرح تأمیــن اجتماعــی را توضیــح
دهــد.
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رهنمود  -39سایر رهنمودها و استانداردهای حرفهای
اکچوئــری ،از اســتانداردهای حرفــهای ســازمان حرفــهای کــه وی عضــوی از آن
اســت پیــروی میکنــد .اکچوئــری ،اســتانداردها و رهنمودهــای داخلــی ســازمان
تأمیــن اجتماعــی و/یــا ســازمانی کــه بــه آن خدمات ارائــه میکنــد را رعایــت میکند.
همچنیــن ،اکچوئــری از ســایر رهنمودهــای مرتبــط بــا کاری کــه انجاممیدهــد،
پیــروی میکنــد.
راهنمــا و اســتانداردهای حرفــهای متعــددی در خصــوص رفتــار حرفــهای عمومــی،
آمــوزش ،مســائل انضباطــی و اقــدام اکچوئریــال وجــود دارنــد .اســتانداردهای حرفــهای
دیگــری بهغیــر از اســتانداردهای اکچوئریــال و حســابداری (اســتانداردهای حرفــهای
بــرای تحلیلگــران مالــی چارتــر یــا متخصصــان ریســک) نیــز وجــود دارنــد کــه بایــد از
ســوی اکچوئریهــا در نظــر گرفتــه شــوند ،چراکــه بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر
فعالیــت آنهــا اثرگــذار هســتند.

در ســطح بیناملللــی ،رهنمودهــا و دفرتچههــای راهنمــای اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن
کمــی مشــرک ســازمان بیناملللــی کار و اتحادیــه بیناملللــی
اجتماعــی ،شــیوههای ّ
تأمیــن اجتماعــی در مجموعــه هــای حمایــت اجتماعــی و رهنمودهــای درون ســازمانی
و مقــاالت تخصصــی ســازمان بیناملللــی کار ،رهنمــود بیناملللــی در خصــوص امــور
اکچوئریــال را ارائــه مینماینــد.
این رهنمود باید همراه با رهنمودهای  49و  51مطالعه شود.

اصول
هــدف اســتانداردهای حرف ـهای بایــد تقویــت اعتمــاد عمومــی در فعالیــت
حرفــهای باشــد.
اســتانداردهای حرفــهای بایــد حــاوی مســتندات و شــواهدی از نحــوه
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عملکــرد حرفـهای بــه عنــوان مبنــا و الگــو در حــل و فصــل اختالفــات حرفـهای
و مدنــی باشــند.

اســتانداردهای عملیاتــی بایــد ایــن اطمینــان را در مقامــات نظارتــی ایجــاد
کننــد کــه مــی تــوان بــه حرفــه اکچوئریــال بــه منظــور اقــدام در راســتای منافــع
عمومــی اعتمــاد نمــود.

اســتانداردهای حرفـهای مــی تواننــد و بایــد بتواننــد بهعنــوان اســتانداردها و
توصیههائــی در زمینــه آمــوزش مســتمر بــرای پیرشفــت حرفـهای عمــل کننــد.
اســتانداردهای حرف ـهای بایــد نقــش اکچوئریهــا در رونــد تصمیــم گیــری
و سیاســت گــذاری ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی را بهگونـهای اشــاعه دهنــد
تــا بتواننــد بــر رفــاه جامعــه و نیــز بــر پایــداری مالــی طرحهــای تأمیــن اجتماعــی
اثرگــذار باشــند.

اســتانداردهای اجرایــی بــه همــراه مقــررات انضباطــی بــرای اعضــاء بایــد
نشــاندهند کــه ایــن حرفــه بــه خوبــی از عهــدۀ اداره خــود بــر میآیــد و در
حمایــت از جامعــه فعــال اســت.
اســتانداردهای حرفــهای بایــد توصیههــا و رهنمودهایــی را در خصــوص
چگونگــی رفــع مغایــرت هــای ناشــی از وجــود اســتانداردهای مختلــف داشــته
ا مواقعــی کــه اســتانداردهای اکچوئریــال و حســابداری هــر یــک
باشــد؛ مثــ ً
مبتنــی بــر رویکردهــا و روششناســیهایی متفــاوت هســتند.

هرچنــد رهنمودهــا و اســتانداردهای مــدل بیناملللــی تــا زمانیکــه در ســطح
کشــوری مــورد پذیــرش واقــع نشــوند الزم االجــرا نیســتند؛ امــا بــا هــدف
راهنمائــی اکچوئریهــا ارائــه مــی شــوند.
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سازوکار
اکچوئریهــا بایــد بهمنظــور حفــظ و بهبــود کیفیــت کار ،از الزامــات توســعۀ
حرفــهای مســتمر کــه در مقــررات ملــی و/یــا بیناملللــی اکچوئریــال مقــرر شــده
اســت ،پیــروی نماینــد.

اکچوئــری بایــد از نقــش خــود در رابطــه بــا هرگونــه فعالیــت در خصــوص
تصمیمــات سیاســتی ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی آگاهــی داشــته باشــد.

ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی بایــد نســبت بــه عواقــب و ابزارهــای تنبیهــی
کــه ممکــن اســت عــدم رعایــت اســتانداردهای حرف ـهای یــا قوانیــن ملــی در
پــی داشــته باشــند ،آگاه باشــد .زمانیکــه اکچوئــری بینظمیهایــی را در رابطــه
بــا اســتانداردهای حرفــهای و /یــا قانونــی در مدیریــت طــرح تأمیــن اجتماعــی
مشــاهده کنــد ،فــوراً بایــد مقــام ناظــر را ،درصــورت لــزوم مطلــع ســازد.
اکچوئریهــا بایــد بــرای حــل تناقــض هــای احتمالــی بیــن اســتانداردهای
مختلف(بــرای مثــال ،میــان اســتانداردهای اکچوئریــال و حســابداری) ،در
روششناســیها و /یــا شــیوهها براســاس اســتانداردهای حرفــهای و ســایر
رهنمودهــا عمــل کنــد.
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بخش چ) امور راهبردی و سیاستگذاری
اکچوئریهــا نقشــی کلیــدی در طراحــی ،پیــاده ســازی و اجــرای طرحهــای تأمیــن
اجتماعــی ایفــا میکننــد .تخصــص آنهــا موهبتــی تاثیرگــذار در فراینــد تصمیمگیــری
در ایــن خصــوص محســوب مــی شــود .اکچوئری هــا بایــد بداننــد حــوزهای کــه در آن
فعالیــت مــی کننــد اغلــب اهــداف متناقضــی را دربرمیگیــرد و نیــاز خواهنــد داشــت تــا
از منطــق مناســب در قاعدهمنــدی توصیههــا اســتفاده کننــد .مســائلی کــه بایــد در ایــن
فراینــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد ،هزینــۀ طرحهــای جدیــد ،اندوختــه گــذاری ،تأمیــن
مالــی و مالحظــات پایــداری و نیــز مالحظــات کفایــت و پوشــش هســتند.
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رهنمود  -40طراحی یک طرح جدید تأمین اجتماعی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در حیــن حضــور موثــر درون مجموعــه دســتگاههای
حاکمیتــی ،در امــر طراحــی و پیــاده ســازی یــک طــرح جدیــد تأمیــن اجتماعــی ،بــه
همــه طــرف هــای درگیــر در خصــوص ویژگیهــای طراحــی و جنبــه هــای سیاســتی
و اکچوئریــال آن مشــاوره مــی دهــد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهدنبــال ورود
اکچوئریهــا بــه ایــن فراینــد اســت.

ا
در طراحــی یــک طــرح جدیــد تأمیــن اجتماعــی ،مشــارکت تمامــی ذینفعــان مثــ ً
نمایندگانــی از دولــت ،کارفرمایــان و کارگران/کارکنــان رضوری اســت .افــراد جامعــه بایــد
قــادر بــه مشــارکت در فراینــدی باشــند کــه اثــر مســتقیم بــر روی زندگــی آنهــا خواهــد
گذاشــت .طراحــی مزایــا بایــد در راســتای نیازهــا و حقــوق آن دســته از افــرادی کــه قــرار
اســت مزایــا را دریافــت کننــد ،تدویــن شــود .فرصــت دادن بــه ذینفعــان بــرای مشــارکت
در فراینــد طراحــی ،حــس اعتمــاد و تمایــل آنهــا بــه پشــتیبانی از طــرح را تقویــت میکنــد
چــرا کــه طــرح را متعلــق بــه خــود مــی داننــد ،ضمــن اینکــه احتمــال همســوئی مزایــا بــا
نیازهــای جامعــه را نیــز افزایــش مــی دهــد.
نظــارت و هدایتگــری ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــر طراحــی طــرح جدیــد تأمیــن
اجتماعــی از طریــق ارائــه تخصــص اکچوئریــال و سیاســت گــذاری ،نقشــی حیاتــی در
ایــن فراینــد ایفــا میکنــد .اکچوئریهــا در ارزیابــی اثــرات مــدل هــای پیشــنهادی یــک
طــرح جدیــد تأمیــن اجتماعــی بایــد حضــور داشــته باشــند.

اصول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در حیــن مشــارکت در طراحــی یــک طــرح جدیــد
تأمیــن اجتماعــی ،بایــد بــه ذینفعــان در خصــوص اســتطاعت ،کفایــت و دیگــر
جنبــه هــای تأمیــن مالــی هــر یــک از گزینــه هــای مــورد نظــر ،مشــاوره دهــد.
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ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اســتطاعت مالــی و کفایــت یــک طــرح جدیــد
تأمیــن اجتماعــی را بــه عنــوان بخشــی از کل نظــام تأمیــن اجتماعــی کشــور،
ارزیابــی کنــد .از آنجــا کــه در بســیاری از کشــورها ،طرحهــای خصوصــی و
دولتــی توأمــان وجــود دارنــد ،لــذا در چنیــن تحلیلــی الزم اســت طــرح هــای
خصوصــی نیــز دیــده شــوند.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد بــا ذینفعــان در تعریــف «کفایــت» و
«اســتطاعت مالــی» در فضــای کشــوری خــاص همــکاری داشــته باشــد.
بــرای انجــام چنیــن کاری ،بایــد توجــه ذینفعــان را بــه اســتانداردهای بیناملللــی
کفایــت جلــب نمــود.
طراحــی یــک طــرح جدیــد تأمیــن اجتماعــی ،بهویــژه سیســتم هــای مراقبــت
درمانــی و بازنشســتگی ،بایــد مشــخصههای جمعیتشناســی جمعیــت تحــت
پوشــش را در نظــر بگیــرد .بهویــژه ،تاثیــر ســاملندی بــر طــرح از طریــق کاهــش
نرخهــای مرگومیــر و بــاروری و متعاقبــا انتقــال بیمــه پــردازان فعــال بــه
مســتمریبگیران ،بایــد در نظــر گرفتــه شــود.

دیگــر جوانــب مهمــی کــه بایــد در طراحــی یــک طــرح جدیــد در نظــر گرفتــه
شــود شــامل تاثیــرات آن بــر پــس انــداز و ســاختار تشــویقی ،بــر بازارهــای کار،
امــور مالــی و پایــداری مالــی دولــت ،و عدالــت بیــن نســلها و طبقهبندیهــای
مختلــف در هــر نســل اســت.
یــک سیاســت مناســب تأمیــن مالــی و اندوختــه گــذاری یــک طــرح جدیــد،
بایــد بــا در نظــر گرفــن فضــای جمعیتشناســی و اقتصــادی جــاری و نیــز
روندهــای محتمــل آتــی اســتقرار یابــد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اکچوئریهــا را در مذاکــره بــا ذینفعــان
دخالــت دهــد.
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سازوکار
نــرخ حــق بیمــه یــک طــرح جدیــد بایــد بــا توجــه بــه کارکردهــای طرحهــای
موجــود تنظیــم شــود .نتایــج مزایــای کل و کل نــرخ حــق بیمــه (اگــر تمامــی
طرحهــا در نظــر گرفتــه شــوند) بایــد بتوانــد بــه نوعــی بــه تعــادل میــان کفایــت
مزایــا ،اســتطاعت حــق بیمــه کلــی و پایــداری نظــام جدیــد دســت یابــد.

طبــق اصــول ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد نــرخ حــق بیمــه را طــوری
تنظیــم نمایــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ســطح مطلــوب مزایــا بعــد از
اشــتغال اســتاندارد بهدســت خواهــد آمــد .همچنیــن ،تنــوع مــدل هــای اشــتغال
یــک جمعیــت تحــت پوشــش و اهــداف مزایــای سیســتم بــرای آن دســتهای کــه
بــه صــورت تمــام وقــت شــاغل نیســتند ،بایــد در نظــر گرفتــه شــود.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد در طراحــی یــک نظــام جدیــد تأمیــن
اجتماعــی بــه معاهدههــا و رهنمــود هــای ســازمان بیناملللــی کار رجــوع کنــد.

اکچوئــری بایــد شــاخصهایی را بــرای تبییــن تحــول در فضــای جمعیــ 
ت
شناســی بــرای طــرح جدیــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی تدویــن کنــد .بــرای
مثــال ،نســبت وابســتگی (نســبت تعــداد مزایابگیــران بــه تعــداد بیمــه پــردازان)
و تغییــرات آن ،بــه خوبــی مــی توانــد نمایانگــر فراینــد ســاملندی جمعیــت باشــد.

اکچوئــری بایــد نســبت بــه ارزیابــی هزینــۀ یــک طــرح جدیــد تأمیــن
اجتماعــی تحــت شــیوههای تأمیــن مالــی مختلــف ،نظیــر تــوازن درآمــد بــا
هزینــه ،اندوختــه گــذاری جزئــی و اندوختــه گــذاری کامــل ،اقــدام نمایــد .در
ارائــه توصیــه بــرای انتخــاب مناســبترین شــیوۀ تأمیــن مالــی بایــد ایــن مــوارد
در نظــر گرفتــه شــوند ،امــا بــه ایــن مــوارد محــدود نمیشــود:
• ویژگیهــای جمعیتشناســی مــورد انتظــار آتــی و فعلــی جمعیــت تحــت
پوشــش؛
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• فضای اقتصادی مورد انتظار آتی و فعلی کشور؛

• درجــه توســعهیافتگی بازارهــای مالــی ملــی و دســتیابی بــه بازارهــای مالــی
بیناملللــی ؛
• مهــارت و تخصــص موجــود درون ســازمانی و بــرون ســازمانی بــرای
مدیریــت داراییهــا؛

• هرگونــه اهــداف مــورد نظــر ذینفعــان بــرای بهرهگیــری از درآمــد نظــام
جدیــد ،بــرای مثــال رسمایهگــذاری مســئوالنه اجتماعــی 1؛

• رویکردهــای تأمیــن مالــی اتخــاذ شــده از ســوی ســایر بخشهــای نظــام
تأمیــن اجتماعــی و نیــز در صــورت امــکان از ســوی طرحهــای خصوصــی.
چنیــن تحلیلــی بایــد بهمنظــور بــه حداقــل رســانی اثــرات توســعۀ منفــی آتــی
بــر روی کفایــت و اســتطاعت مالــی نظــام صــورت پذیــرد.

در ارائــه توصیــه در مــورد ســاختار و طراحــی یــک صنــدوق احتیــاط ،بایــد
تعییــن مناســب حداقــل نرخهــای بــازده و احتمــال خــارج کــردن بخشــی از
مزایــا پیــش از تاریــخ بازنشســتگی معمــول (شــامل رشوط و اثــرات بالقــوه چنیــن
بازخریدهایــی) و نیــز مالحظــات کفایــت و تأمیــن مالــی در نظــر گرفتــه شــود.

1. Socially responsible investment
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رهنمــود  -41ارزشگــذاری و هزینهیابــی یــک نظــام تأمیــن
اجتماعــی جدیــد
در آغــاز طــرح ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهمنظــور تبییــن ســطح حمایتــی کــه
میتوانــد از ســطح معینــی از منابــع مالــی فراهــم آورد و اینکــه چــه میــزان منابــع
مالــی بــرای ارائــه ایــن ســطح معیــن از حمایــت مــورد نیــاز اســت ،اقــدام بــه
ارزشگــذاری اکچوئریــال مینمایــد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی عوامــل تأثیرگــذار
بــر تحلیــل را کــه در جریــان ارزش گــذاری اکچوئریــال یــک سیســتم جدیــد تأمیــن
اجتماعــی شناســایی میشــوند ،در نظــر میگیــرد.

پارامرتهــای کلیــدی طراحــی طــرح ،نظیــر حداقــل و حداکــر دســتمزد مشــمول کــر
حــق بیمــه ،نــوع و ســطح مزایــای ارائــه شــده از جملــه فرمــول مزایــا ،رشایــط احــراز،
ســنین بازنشســتگی ،شــاخص بنــدی مزایــا و جــدول نرخهــای حــق بیمــه ،تعییــن کننــده
میانگیــن ســطح مزایــا و نیــز ســطوح مزایــای مربــوط بــه گروههــا و نســلها مختلــف
درآمــدی و بهطــور همزمــان هزینــه طــرح هســتند.
دشــواری ارزیابــی هزینههــای یــک طــرح جدیــد بــه ســطح بــاالی عــدم قطعیــت ناشــی
از شــکل گیــری مفروضاتــی اســت کــه بــر پایــه تجــارب ویــژۀ طــرح و دادههــای قابــل
اتــکا بنــا نمــی شــوند .بهطــور همزمــان ،موفقیــت یــک طــرح جدیــد و حکمرانــی خــوب
آن منــوط و متکــی بــه تصمیمــات مبتنــی بــر واقعیــات و توصیههــا و نتایــج ارزشگــذاری
اکچوئریــال هســتند .ایــن رهنمــود بایــد همــراه بــا رهنمودهــای بخــش الــف مطالعــه
شــود.

اصول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد ســازوکارهایی را بــرای جمــعآوری داده
و تحلیــل بهعنــوان بخــش مهمــی از پیــاده ســازی یــک سیســتم جدیــد
تأمیــن اجتماعــی وضــع کنــد .در همیــن راســتا بایــد بــه رهنمودهــای اتحادیــه
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بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص فــاوا ارجــاع شــود.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد احتمــال افزایــش هزینــه هــای ناشــی از
ســاملندی طــرح را بــه اطــاع ذینفعــان برســاند .ایــن فراینــد ممکــن اســت منتــج
بــه تغییــرات آتــی در نرخهــای حــق بیمــه و/یــا مزایــا شــود.

کمی به ذینفعان برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه رضوری است.
ارائه اطالعات ّ

ذینفعــان مختلــف ،یعنــی همــان ســهضلعی متشــکل از دولــت ،کارکنــان/
کارگــران و کارفرمایــان ،مــی تواننــد دیدگاههــای خــود را در خصــوص طراحــی
مزایــا ،ســاختار تأمیــن مالــی و منابــع طــرح جدیــد ،بهویــژه نرخهــای حــق بیمــه،
ابــراز نماینــد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطمینــان کســب کنــد کــه ایــن
دیدگاههــا مــورد ارزش گــذاری اکچوئریــال قــرار گرفتــه و ذینفعــان در جریــان
پیامدهــای مالــی آن قــرار میگیرنــد.

ارزشگــذاری یــک طــرح جدیــد تأمیــن اجتماعــی بایــد بــر اســاس مفروضــات
بهرتیــن بــرآورد اکچوئــری صــورت گیــرد .در مــوردی کــه مفروضــات طبــق
قانــون یــا از ســوی ســایر نهادهــا تعییــن مــی شــوند ،مجموعــۀ نتایــج مبتنــی بــر
مفروضــات بهرتیــن بــرآورد اکچوئــری بایــد بهعــاوۀ نتایــج مبتنــی بــر مفروضات
تعییــن شــده بــه ذینفعــان ارائــه گــردد.
ارزشگــذاری اولیــۀ یــک طــرح جدیــد ،بــرای کســب اطمینــان از کفایــت آتی
مزایــا و پایــداری طــرح حیاتــی میباشــد .بنابرایــن ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی
بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه اکچوئــری مســئول فرایندهــای ابتدایــی
ارزشگــذاری ،صالحیتهــای مــورد نیــاز ترشیــح شــده در رهنمــود  49را
داراســت.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد تشــخیص دهــد کــه درجــۀ باالیــی از عــدم
قطعیــت در ارزشگــذاری اکچوئریــال یــک طــرح جدیــد وجــود دارد و ذینفعــان
بایــد در جریــان ایــن عدماطمینــان قــرار گیرنــد.
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سازوکار
شیوههای تحلیل و جمعآوری دادهها باید از رهنمود  2پیروی نماید.

مفروضــات ارزشگــذاری اکچوئریــال یــک طــرح جدیــد میتوانــد بــا اتــکا
بــر آمارهــای گذشــته جمعیتشناســی و اقتصــادی و /یــا بــا اســتفاده از تجــارب
طرحهــای تأمیــن اجتماعــی در ســایر کشــورها بــا مشــخصات مشــابه تنظیــم
شــود .منطــق اکچوئــری بــرای تشــخیص مرتبــط بــودن دادههــا و مفروضاتــی
کــه در ارزشگــذاری طــرح بــهکار گرفتــه میشــوند ،حیاتــی اســت.

اکچوئــری بایــد در جریــان ارزشگــذاری تبییــن کنــد کــه تغییــرات
جمعیتشــناختی نظیــر ســاملندی طــرح میتوانــد منتــج بــه پیامدهــای اساســی
مالــی و/یــا طراحــی بلنــد مــدت شــود.
ارزشگــذاری اکچوئریــال یــک طــرح جدیــد تأمیــن اجتماعــی بایــد هزینــۀ
طــرح بــر پایــۀ گزینــه هــای مختلــف پارامرتیــک طــرح و شــیوههای تأمیــن
مالــی ارائــه شــده از ســوی ذینفعــان را پیشبینــی ،و مطابــق بــا هــر یــک از ایــن
مــوارد ،توصیههایــی را در جــدول تغییــرات نــرخ حــق بیمــه ارائــه نمایــد.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد نســبت بــه ارائــه اطالعــات کمــی رضوری بــه
ذینفعــان اقــدام نمایــد تــا آنهــا را قــادر ســازد بــا در نظــر گرفــن تــوازن صحیــح
میــان اســتطاعت مالــی و کفایــت مزایــا ،تصمیمــی آگاهانــه اتخــاذ نماینــد.

هماننــد ارزشگــذاری اکچوئریــال یــک طــرح تأمیــن اجتماعــی،
شــاخصهای مربوطــه بایــد ترشیــح شــده و بــرای تســهیل در فراینــد تصمیــم
ســازی بــه تصمیمگیــران ارائــه شــوند .ایــن شــاخصها ممکــن اســت شــامل
مــوارد زیــر شــوند:
• نرخ پوشش مؤثر و قانونی؛
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• نسبت وابستگی جمعیتشناختی؛
• نسبت مالی(نرخ جانشینی)؛
• نرخ توازن درآمد با هزینه؛

• حقبیمه میانگین کلی ()GAP؛
• نسبت ذخایر؛

• سال اتمام ذخیره صندوق؛

• ترازنامــه پیشبینیشــده و فعلــی اکچوئریــال و نســبت اندوختــه گــذاری بــر
اساســی کــه بــا تأمیــن مالــی طــرح ســازگار باشــد (بــرای مثــال ،بــر اســاس
یــک گــروه بــاز بــرای برنامــه هــای تــوازن درآمــد بــا هزینــه و برنامههــای
اندوختــه گــذاری جزئــی)؛
• درآمــد ،هزینــه و ذخایــر بهعنــوان درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی
( )GDP؛

• نرخ بهره مندی از خدمات در طرحهای درمان؛
• رسانۀ متوسط هر پرونده در طرحهای درمان.

افــق پیشبینــی هزینــه اکچوئریــال یــک طــرح جدیــد بایــد بــا طراحــی و
اهــداف طــرح ســازگار باشــد .بــرای مثــال ،در یــک طــرح بازنشســتگی،
بــازۀ زمانــی بایــد  75ســال بــه بــاال باشــد ،بهطوریکــه بیشــر بیمــه پــردازان
فعلــی ،دریافــت مزایــا در دورۀ پیشبینــی را بــه پایــان برســانند .ایــن مســئله
بهطــور تنگاتنگــی بــه تعییــن ســازوکارهای تأمیــن مالــی ،یــا بطــور جایگزیــن
بــا روششناســی بــرای تنظیــم ســطح ذخایــر بــرای تأمیــن تعهــدات آتــی طــرح
بســتگی دارد .در تصمیمگیــری در ایــن خصــوص ،اکچوئــری بایــد رهنمــود 4
را لحــاظ کنــد.
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اکچوئــری بایــد از مفروضــات بــا بهرتیــن بــرآورد بــرای ارزیابــی پیامدهــای
مالــی بلندمــدت گزینــه هــای مختلــف طراحــی ،بــا لحــاظ کــردن دیدگاههــای
ذینفعــان بهــره گیــرد .در تعییــن مفروضــات ،اکچوئــری و ســازمان تأمیــن
اجتماعــی بایــد رهنمــود  3را مــد نظــر قــرار دهنــد.

بــه دلیــل درجــۀ باالیــی از عــد م قطعیــت در ارزشگــذاری اکچوئریــال یــک
طــرح جدیــد ،رضوری اســت اکچوئــری بطــور گســرده تحلیــل حساســیت طــرح
را بــا لحــاظ کــردن دامنــهای وســیع از مفروضــات انجــام دهــد .اکچوئــری و
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد بــه رهنمــود  8رجــوع نماینــد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد پایــداری مالــی طــرح را تحــت ســناریوهای
مختلــف جمعیتشناســی و اقتصــادی آزمــون کنــد و اطالعاتــی از مخاطراتــی
کــه طــرح ممکــن اســت در فضــای آتــی اجتماعــی -سیاســی بــا آن روبــهرو
شــود بــه ذینفعــان ارائــه نمایــد .در ایــن فراینــد ،اکچوئــری و ســازمان تأمیــن
اجتماعــی بایــد بــه رهنمــود  33رجــوع کننــد.
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رهنمود  -42مالحظات تأمین مالی و اندوختهگذاری
در رابطــه بــا تأمیــن مالــی یــک طــرح تأمیــن اجتماعــی ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی
اقــدام بــه برقــراری یــک سیاســت اندوختــه گــذاری مکتــوب رســمی مینمایــد کــه
در آن عوامــل مرتبــط بــا طــرح و نیــز فضــای اقتصادی-اجتماعــی کشــور در نظــر
گرفتــه مــی شــود .یــک اکچوئــری در زمــان تهیــه ارزشگــذاری اکچوئریــال طــرح
تأمیــن اجتماعــی ،سیاســت اندوختــه گــذاری را مــورد توجــه قــرار مــی دهــد.

هــدف یــک سیاســت اندوختــه گــذاری ،برقــراری چارچوبــی بــرای اندوختــه گــذاری بــا در
نظــر گرفــن عوامــل مربــوط بــه یــک طــرح تأمیــن اجتماعــی اســت .ایــن عوامــل شــامل
کفایــت و تأمیــن مزایــا ،پایــداری و/یــا اســتطاعت حــق بیمــه ،دگرگونــی مشــخصههای
جمعیتشناســی اعضــای طــرح ،وضعیــت مالــی طــرح ،رشوط قانونــی طــرح و تعهــد
اساســی نظیــر شــاخصبندی مزایــا میباشــد.

سیاســت اندوختــه گــذاری ،اکچوئــری را در گزینــش روششناســیهای ارزشگــذاری و
مفروضــات منطبــق بــا اســتانداردهای عملــی اکچوئریــال و بــا رعایــت تحمــل ریســک
طــرح راهنمایــی مینمایــد .مالحظــه سیاســت اندوختــه گــذاری از ســوی اکچوئــری
امــری رضوری اســت تــا اطمینــان کســب شــود کــه اهــداف اندوختــه گــذاری همســو بــا
تأمیــن ســطوح مزایــا و پرداختهــا در راســتای مقــررات ،ثبــات و پایــداری ســطح حــق
بیمــه هســتند.

اصول
یــک سیاســت اندوختهگــذاری بایــد یــک ســند مکتــوب رســمی بــوده و در
دســرس عمــوم قــرار گیــرد.

سیاســت اندوختهگــذاری بایــد اهــداف اندوختــه گــذاری طــرح را تعریــف،
ریســکهایی کــه طــرح بــا آن مواجــه میشــود را ترشیــح و عوامــل نوســان
اندوختــه گــذاری را شناســایی نمایــد.
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ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد بــه دنبــال دخیــل شــدن یــک اکچوئــری در
تدویــن و بهبــود هــر سیاســت اندوختــه گــذاری باشــد.

ســطح مطلــوب اندوختــه گــذاری بایــد فضــای جمعیتشناســی و اقتصــادی
کشــور را لحــاظ نمایــد.
رضوری اســت تــا اســتطاعت پرداخــت حــق بیمــه و کفایــت مزایــا بــر اســاس
وضعیــت اقتصــادی اجتماعــی کشــوری خــاص ،در نظــر گرفتــه شــود.
سیاســت اندوختــه گــذاری بایــد از طریــق ایجــاد تــراز صحیــح میــان کفایــت
مزایــا ،پایــداری و اســتطاعت پرداخــت حــق بیمــه در طــول افــق زمانــی بلنــد
مــدت اســتقرار یابــد.

سازوکار
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اکچوئــری مجــری ارزشگــذاری اکچوئریــال
طــرح را از سیاســت اندوختــه گــذاری آن مطلــع ســازد.

در اجــرای ارزشگــذاری اکچوئریــال ،اکچوئــری بایــد از سیاســت
اندوختهگــذاری رســمی تبعیــت نمایــد .توصیــه میشــود کــه اکچوئــری در
گــزارش خــود بــه روشــنی سیاســت اندوختــه گــذاری را کــه در ارزش گــذاری
اکچوئریــال اتخــاذ نمــوده اســت ،اعــام کنــد.
در صــورت نبــود سیاســت اندوختــه گــذاری بــرای طــرح یــا در مــواردی کــه
تنهــا یــک سیاســت اندوختــه گــذاری غیررســمی وجــود دارد ،اکچوئــری بایــد
بهروشــنی در گــزارش خــود مشــخص کنــد کــه وی چــه سیاســت اندوختــه
گذاریــی را در نظــر میگیــرد و منطــق و دالیــل وی از مبنــا قــرار دادن چنیــن
سیاســتی چیســت.

ســطح مطلــوب پیــش از اندوختــه گــذاری بایــد بــا توجــه بــه مالحظــات زیــر
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انتخــاب شــود:

• عمومـاً ،ســطح باالتــری از اندوختــه گــذاری در رشایطــی مناســبتر اســت
کــه نــرخ بــازده حقیقــی انتظــاری آتــی حاصــل از رسمایهگذاریهــا ،باالتــر
از رشــد واقعــی انتظــاری دســتمزدها باشــد ،کــه بهصــورت مجمــوع رشــد
اشــتغال و رشــد واقعــی میانگیــن حقــوق انفــرادی بیــان میشــود .هرچنــد،
ســطوح بــاالی اندوختــه گــذاری تنهــا در رشایطــی مناســبتر هســتند کــه
فرصتهــای رسمایهگــذاری پایــا و بلنــد مــدت باشــند و تخصــص مدیریــت
رسمایهگــذاری وجــود داشــته باشــد؛

• ســطح بــاالی پیــش از اندوختــه گــذاری در کشــورهایی بــا رشایــط
اقتصــاد کالن ناپایــدار و/یــا فرصتهــای رسمایهگــذاری محــدود ،مناســب
نیســت .همچنیــن در رشایطــی بــا ریســکهای بــزرگ مرتبــط بــا تــورم
بــاال ،فرصتهــای رسمایهگــذاری محــدود و تخصــص ناکافــی مدیریــت
رسمایهگــذاری ،نبــود منابــع مدیریــت رسمایهگــذاری و /یــا محتمــل بــودن
ســوء اســتفاده از ذخایــر طــرح ،در اختیــار داشــن ســطح باالیــی از اندوختــه
گــذاری توصیــه نمیشــود؛
• در جایــی کــه رشــد واقعــی دســتمزدهای انتظــاری آتــی باالتــر از نــرخ
بــازده واقعــی انتظــاری آتــی حاصــل از رسمایهگذاریهاســت ،ســطح
اندوختــه گــذاری پایینتــر مناســبتر اســت.

ســطح پیــش از اندوختــه گــذاری بایــد تحــت نظــارت قــرار گیــرد و همســو
بــا ســیر تحــوالت فضــای جمعیتشناســی و اقتصــادی کشــورها تنظیــم گــردد.

ســطح مطلــوب پیــش از اندوختــه گــذاری منطبــق بــا هــر طــرح تأمیــن
اجتماعــی متغیــر اســت .بــرای مثــال ،در طرحــی کــه مزایــای درمــان پــس از
بازنشســتگی را ارائــه مینمایــد ســطح پیــش از اندوختــه گــذاری بــه ســاختار
حــق بیمــه پــس از بازنشســتگی بســتگی دارد.
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اغلــب طرحهــای تأمیــن اجتماعــی ســقفی را بــرای هزینههــای اداری و
اجرایــی 1بــه عنــوان درصــدی از درآمــد یــا درصــدی از درآمــد رسمایهگــذاری
مقــرر میدارنــد .در چنیــن مــواردی ســطح اندوختــه گــذاری بهصــورت خــودکار
بــه ســقف افزایــش یافتــهای از هزینههــای اداری و اجرایــی منجــر میشــود،
کــه ممکــن اســت غیرمنطقــی بنظــر برســد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد
از ایــن موضــوع مطلــع باشــد تــا اینکــه منابــع تکمیلــی بجــای رصف شــدن در
افزایشهــای بــی دلیــل هزینههــای اداری و اجرایــی ،بــرای نیــاز هــای فــوری
نظیــر ارتقــاء مزایــا و /یــا بهبــود پایــداری مالــی طــرح مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

اکچوئــری بایــد در تدویــن سیاســت اندوختــه گــذاری مشــارکت داشــته باشــد.
بهویــژه ،اکچوئــری بایــد در ارزیابــی ریســکهایی کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی
بــا آن مواجــه میشــود (رهنمــود  ،)33درجــهای از پیــش اندوختــه گــذاری طــرح
(مدیریــت دارایــی تعهــدات ،رهنمودهــای  21و  ،)22اســتطاعت پرداخــت حــق
بیمــه (رهنمــود  )43و کفایــت مزایــا و پوشــش (رهنمودهــای  44و  ،)45ارائــه
کمــک نمایــد.

1. Ceiling of administrative expenses
166

اتحادیه بیناملللی تامین اجتماعی  -سازمان بیناملللی کار

رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

رهنمود  -43مالحظات پایداری
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهعنــوان بخشــی از راهــری طــرح مطلــوب تأمیــن
اجتماعــی ،بهطــور مســتمر پایــداری طــرح تأمیــن اجتماعــی را رصــد میکنــد.

مفهــوم پایــداری نــه تنهــا مشــتمل بــر پایــداری مالــی ،بلکــه پایــداری سیاســی و
اجتماعــی را نیــز در بــر مــی گیــرد .مهمرتیــن عامــل تضمیــن کننــده پایــداری طــرح،
اعتمــاد و اطمینــان عمومــی بــه طراحــی ،پیادهســازی و اجــرای طــرح اســت.

ایــن رهنمــود ارائــه کننــده راهنمایــی در خصــوص مالحظــات پایــداری اســت کــه بایــد
بــرای کســب اطمینــان از راهــری خــوب طــرح تأمیــن اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــود.
ایــن رهنمــود بایــد همــراه بــا رهنمــود  1ایــن رهنمودهــا و بخــش ب 4.رهنمودهــای
اتحادیــه بیناملللــی تأمیــن اجتماعــی در مــورد حکمرانــی خــوب مــورد مطالعــه قرارگیــرد.

اصول
ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی بایــد بازبینیهــای دورهای اکچوئریــال
را از طرحهایــی کــه در قبــال آنهــا مســئول هســتند ،انجــام دهنــد .هــدف
اصلــی بازبینیهــای اکچوئریــال عبــارت انــد از تعییــن نرخهــای حــق بیمــه
در ســالهای آتــی بهمنظــور تأمیــن هزینــۀ مزایــای ارائهشــده در طــرح ،ارائــه
پیشبینیهــای مالــی از تاثیــرات تغییــرات در مزایــا و حــق بیمــه در صــورت نیــاز
و ارزیابــی ریســکهایی کــه طرحهــا بــا آنهــا مواجــه میشــوند.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد بــرای اندازهگیــری ســطح کافــی اندوختــه
گــذاری بــه تدویــن نشــانگرهای مالــی بپــردازد تــا از پایــداری طــرح ،اطمینــان
حاصــل نمایــد .ایــن نشــانگرها و نیــز منطــق انتخــاب بایــد مســتند شــوند.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ممکــن اســت مقدمــهای از ســازوکارهای تعدیــل
خــودکار را بــا هــدف دســتیابی بــه پایــداری طــرح در نظــر بگیــرد .تعدیــل
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خــودکار برخــی پارامرتهــا (نظیــر شــاخص بنــدی مزایــا ،کاهــش مزایــا ،نرخهــای
حــق بیمــه) میتوانــد طبــق وضعیــت مالــی و جمعیتشناســی طــرح و بنــا بــر
مذاکــرات و تصمیمــات ذینفعــان صــورت پذیــرد.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا مشــارکت اکچوئــری بایــد بهصــورت دورهای
بــه ارزیابــی ســطح انتقــال بیننســلی حــارض در طــرح تأمیــن اجتماعــی بپــردازد.
میــزان و محــدوده انتقــال بیــن نســلی بــه فضــای اقتصــادی و جمعیتشناســی
و نیــز شــیوۀ تأمیــن مالــی اتخــاد شــده طــرح بســتگی دارد .بــرای مثــال ،در
یــک سیســتم تــوازن ســاالنه خالــص ،حــق بیمــه هــای فعلــی بطــور کامــل
بــرای پرداخــت مزایــای نســلهای قبلــی بــهکار گرفتــه میشــوند ،کــه بــه معنــی
انتقــاالت بیــن نســلی اســت .رویکردهــای تــوازن ســاالنه بــا نرخهــای حــق بیمه
همــوار شــده در طــول یــک دورۀ زمانــی ،مســتلزم مقــدار مشــخصی از پیــش
اندوختــه گــذاری مزایــا اســت کــه چنیــن انتقاالتــی را کاهــش میدهــد .انتقــال
بیــن نســلی ممکــن اســت ارادی بــوده و (تلویح ـاً) از ســوی مشــارکتکنندگان
طــرح مــورد پذیــرش قــرار گیــرد .بــرای مثــال ،بیمــه پــردازان طــرح بازنشســتگی
تأمیــن اجتماعــی ممکــن اســت بهطــور کلــی قبــول کننــد کــه اولیــن نســل از
مســتمریبگیران طــرح مزایــای بیشــری نســبت بــه حــق بیمـهای کــه پرداخــت
کــرده انــد دریافــت کننــد ،چراکــه نــرخ حــق بیمــه در گذشــته بهعلــت تفــاوت در
اســتاندارد عمومــی زندگــی در قیــاس بــا نســلهای بعــدی پایینتــر بــوده اســت.
البتــه انتقــال بیــن نســلی بیــش از انــدازه ممکــن اســت بــه لحــاظ سیاســی و
اجتماعــی منجــر بــه عــدم پایــداری طــرح شــود .اکچوئــری بایــد ســطح و
ماهیــت چنیــن انتقاالتــی را بــرای کمــک بــه تصمیمگیــری مناســب ،ارزیابــی
نمایــد.

سازوکار

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد در رابطــه بــا تنــاوب بازبینــی اکچوئریــال طبــق
قانــون عمــل کند.
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معمــوالً ،بــر اســاس قانــون حاکــم بــر طــرح هــای بازنشســتگی تأمیــن
اجتماعــی ،بازبینــی هــای اکچوئریــال بایــد طــی فواصــل زمانــی مشــخص
انجــام گیــرد (بــه عنــوان مثــال حداقــل هــر  3یــا  5ســال یکبــار).

در صــورت نبــود الزامــات قانونــی ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد یــک
سیاســت درون ســازمانی در خصــوص تنــاوب بازبینــی هــای اکچوئریــال تدویــن
نمــوده ،آنــرا مــاک عمــل قــرار دهــد .بهعــاوه ،در جاییکــه دادههــا و منابــع
امــکان ایــن امــر را بدهنــد و بســته بــه ماهیــت مزایــای طــرح و دامنــه مالــی
تعهــدات ،چنانچــه احســاس شــود ایــن ارزش گذاریهــا بــرای ذینفعــان و
مدیریــت طــرح ،واجــد ارزش اســت ،ایــن ارزش گذاریهــا بایــد بــا تنــاوب
بیشــری صــورت پذیــرد.
یــک ســازمان تأمیــن اجتماعــی کــه مدیریــت طــرح هایــی بــه غیــر از مزایــای
مســتمری بازنشســتگی ازجملــه خدمــات درمانــی ،آســیب هــای شــغلی و بیکاری
را بعهــده دارد ،بایــد بازبینــی هــای اکچوئریــال را بصــورت ســاالنه انجــام دهــد.

ســازوکار هــای تعدیــل خــودکار بایــد تضمینــی بــرای حفــظ پایــداری
سیســتم تأمیــن اجتماعــی بــدون حــذف کــردن ذینفعــان از فراینــد تصمیــم
گیــری ارائهکند(رهنمــود  19را نیــز مشــاهده نماییــد) .در ایــن راســتا:
• چنیــن ســازوکارهایی ممکــن اســت بــه نســبتهای جمعیتشناســی طــرح،
پارامرتهــای اقتصــادی و/یــا ترکیبــی از آنهــا بســتگی داشــته باشــند.

• ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد تحلیــل دقیقــی از اثــرات کاربــرد چنیــن
ســازوکارهایی بــر توانائــی مالــی ،کفایــت و پایــداری طــرح تأمیــن اجتماعــی
انجــام دهــد.
• اکچوئــری بایــد در طراحــی ،ســنجش و بهکارگیــری ســازوکارهای تعدیــل
خــودکار مشــارکت داشــته باشــد.
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حتــی اگــر بیمــه پــردازان طــرح تأمیــن اجتماعــی بپذیرنــد کــه نســل هــای
اول مســتمریبگیران طــرح مزایایــی بیــش از ارزش حــق بیمــه هــای خــود
دریافــت کننــد ،امــا تعییــن ســطح مزایــا و حــق بیمههــا بطوریکــه ارتبــاط قابــل
قبــول میــان مزایــا و حــق بیمــه هــای نســل هــای آتــی را حفــظ کنــد ،بــرای
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ســایر ذینفعــان مهــم اســت .تســاوی و عدالــت بیــن
نســلی ممکــن اســت بــر انتخــاب راهــرد تأمیــن مالــی و ســطح ذخائــر تاثیــر
بگــذارد .اکچوئــری بایــد اقدامــات مناســب در جهــت عدالــت بیــن نســلی انجــام
دهــد .بــرای مثــال ،ایــن اقدامــات مــی توانــد شــامل مــوارد زیــر یــا ترکیبــی از
آنهــا باشــد:
• نرخ بازده داخلی برای گروههای مختلف؛

• نســبت ارزش فعلــی مزایــا بــه ارزش فعلــی حــق بیمههــا در طــول عمــر
شــخص بیمــه پــرداز؛
• نســبت ارزش فعلــی مجمــوع حــق بیمههــا بــه ارزش ســاالنه مســتمری
بازنشســتگی.

اقدامــات انجــام شــده از ســوی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای ارزیابــی
پایــداری طــرح تأمیــن اجتماعــی بایــد بــا اهــداف طــرح و رویکــرد تأمیــن مالــی
همســو باشــد .بــرای مثــال ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــددر طرحهــای PAYG
و اندوختــه گــذاری جزئــی ،پایــداری را بــا در نظــر گرفــن حــق بیمــه هــای فعلــی
و آتــی کارگــران /کارکنــان و کارفرمایــان ،یارانــه هــای دولتــی ،درآمــد ناشــی از
رسمایهگــذاری و مزایــای فعلــی و آتــی بیمــه پــردازان (یعنــی ارزشگــذاری گــروه
بــاز) ارزیابــی نمایــد.
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رهنمود  -44کفایت مزایا
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه طــور منظــم ســطح حمایــت ارائــه شــده در طــرح از
طریــق تحلیــل از نــرخ جایگزینــی و دیگــر معیارهــای مربوطــه در خصــوص کفایــت
را توســط اکچوئــری مــورد ارزیابــی و ســنجش قــرار مــی دهــد .ســازمان تأمیــن
اجتماعــی در زمــان ارزیابــی کفایــت مزایــای طــرح بازنشســتگی ،هرگونــه درآمــد
بازنشســتگی از ســایر منابــع همچــون مقــرری غیــر مشــارکتی فراگیــر ،طر حهــای
مســتمری شــغلی یــا انفــرادی اجبــاری یــا اختیــاری و یــا پــاداش ســنوات پایــان
خدمــت را مــد نظــر قــرار مــی دهــد.

مــواردی همچــون تــورم ،افزایــش دســتمزد و ترتیــب تنظیــم پارامرتهــای طرح(حداکــر
دســتمزد مــورد اســتفاده در محاســبه مزایــا) بــر کفایــت مزایــا تاثیــر مــی گذارنــد .بطــور
مثــال ،حداکــر دســتمزد بــرای تعییــن مزایایــی کــه بصــورت دورهای حداقــل همســو بــا
افزایــش میانگیــن دســتمزد ،تنظیــم نمــی شــود ،اهمیــت مزایــا را بتدریــج بــرای حقــوق
بگیــران بــا دســتمزد متوســط یــا بــاال کــم رنــگ مــی کنــد.
ســازمان بیــن املللــی کار ابــزار قانونــی متنوعــی همچــون مقاولــه نامــه  102 1تأمیــن
اجتماعــی (حداقــل اســتانداردها)  1952و توصیــه نامــه کــف ملــی حمایــت اجتماعــی
( 2012شــماره  )202دارد کــه رهنمــودی بــرای تضمیــن کفایــت مزایــا و همچنین گســره
و دامنــه پوشــش بــرای تمامــی  9شــاخه از خدمــات تأمیــن اجتماعــی ارائــه میکنــد:
مزایــای درمانــی ،بیمــاری ،بیــکاری ،ســاملندی ،آســیب هــای شــغلی ،عائلهمنــدی،
بــارداری ،از کار افتادگــی (نقــص عضــو) و بازمانــدگان .

اصول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اقداماتــی را بــا هــدف تأمیــن مزایــای مکفــی
بــه جمعیــت تحــت پوشــش کنونــی یــا آتــی انجــام دهــد یــا از ایــن اقدامــات
1 . convention
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پشــتیبانی بــه عمــل آورد.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد تحلیلهــا و دیدگاههــای اکچوئــری در
دســتیابی بــه اهــداف جایگزیــن درآمدهــای طــرح را مــد نظــر قــرار دهــد.

درآمــد بازنشســتگی از منابعــی غیــر از طــرح مســتمری تأمیــن اجتماعــی بایــد
در زمــان ارزیابــی کفایــت مزایــای طــرح مســتمری تأمیــن اجتماعــی مدنظــر
قــرار گیــرد.

اکچوئــری بایــد تغییــرات نــرخ هــای جایگزیــن و یــا دیگــر شــاخص هــای
مرتبــط ( بــه طــور مثــال ثــروت مســتمری ) 1بــرای گروههــای مختلــف درآمــدی
و ســوابق مختلــف شــغلی را ارزیابــی کــرده و هــر گونــه تغییــر کفایــت مزایــای
متضــاد بــا اهــداف طــرح را هشــدار دهــد .ایــن تغییــرات ممکــن اســت بــه دلیل
تنظیــم ناکافــی یــا نامنظــم پارامرتهــای طــرح یــا روندهــای بــرون ســازمانی رخ
دهنــد( بــه طــور مثــال تنظیــم مزایــای متناســب بــا تــورم یــا افزایــش دســتمزد).
تأمیــن اجتماعــی در مــورد کشــوری کــه مقاولــه نامــه  ۱۰۲ســازمان بیــن
املللــی کار را تصویــب نکــرده اســت بایــد از طریــق همــکاری بــا ذینفعــان در
جهــت پیرشفــت و بهبــود فراینــد تصویــب گام بــردارد .اکچوئریهــا بایــد هرگونــه
اطالعــات الزم در خصــوص ماهیــت اکچوئریــال را کــه بــه پیرشفــت فراینــد
تصویــب کمــک مــی کنــد در اختیــار ســازمان تأمیــن اجتماعــی قــرار دهنــد.

مقاولــه نامــه  ۱۰۲ســازمان بیــن املللــی کار از کشــورهای عضــو مقاولــه نامــه
مــی خواهــد تــا حداقــل ســه شــاخه از  9شــاخه تأمیــن اجتماعــی را اجــرا کننــد
کــه حداقــل یکــی از آنهــا دارای پوشــش بلنــد مــدت یــا پوشــش بیــکاری باشــد.
مقاولــه نامــه هــای ســازمان بیــن املللــی کار بــرای کشــورهای عضــوی کــه
مقاولــه نامــه را بــه تصویــب رســانده انــد الــزام آور هســتند.

1 .Pension wealth
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سازوکار
اکچوئــری بایــد نســبت هــای جایگزینــی واقعــی طرح را براســاس ســناریوهای
مختلــف محاســبه کــرده ،آنهــا را بــا نــرخ جایگزینــی نظــری طــرح ارائــه شــده
مقایســه کنــد.
اکچوئــری بایــد مقــدار میانگیــن مزایــا و مقــدار مزایــای توزیعــی در رابطــه
بــا شــاخص هایــی همچــون متوســط درآمدهــای مشــمول کــر حــق بیمــه،
متوســط دســتمزد ،حداقــل دســتمزد ،حداقــل ســطح زندگــی و خــط فقــر را بــه
منظــور ارزیابــی کفایــت مزایــا تجزیــه و تحلیــل کنــد .میــزان متوســط مزایــا
بــرای مزایــا بگیــران مختلــف ،بــه طــور مثــال براســاس جنســیت و شــغل نیــز
بایــد حتــی االمــکان مــورد تحلیــل واقــع شــود.

ارزیابــی ریســکهای مرتبــط بــا هرگونــه پرداخــت یکجــا (بــه طــور مثــال ،از
طرحهــای  ) DCو تاثیــر محیــط اقتصــادی اجتماعــی کنونــی و آتــی بــر کفایــت
مزایــا توســط اکچوئــری اهمیــت ویــژهای دارد .ایــن مقولــه را میتــوان بــا
تحلیــل ســطح ممکــن جایگزینــی از طریــق تبدیــل مبلغ یکجــا بــه پرداختهای
دورهای مبتنــی بــر مفروضــات مختلــف اقتصــادی و جمعیتــی (همچــون تــورم،
افزایــش دســتمزد ،نــرخ ســود رسمایهگــذاری و میــزان امیــد بــه زندگــی) در
زمــان بازنشســتگی انجــام داد.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد از ســاز و کارهــای تعدیــل مناســب بــه منظــور
پیشــگیری از تحلیــل تدریجــی ارزش واقعــی مزایــا بهــره بــرد .بــه طــور مثــال،
مــی تــوان درآمــد هــای پیشــین مــورد اســتفاده بــرای محاســبه مزایــا را متناســب
بــا افزایــش میانگیــن دســتمزد در دوره هــای مربوطــه و مزایــای پرداختــی را
متناســب بــا افزایــش متوســط دســتمزد یــا تــورم تعدیــل نمــود.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد بــه منظــور تضمیــن انطبــاق و همخوانــی
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نــرخ هــای پرداخــت هــای دورهای کنونــی در رابطــه بــا بازنشســتگی ،حــوادث
شــغلی(به اســتثنای ناتوانــی انجــام کار) ،از کار افتادگــی و فــوت رسپرســت
خانــوار بــا مفــاد مقاولــه نامــه و همچنیــن اطمینــان از بازبینــی منظــم ایــن نرخهــا
بــه مقاولــه نامــه  ۱۰۲ســازمان بیــن املللــی کار مراجعــه کنــد .ســازمان تأمیــن
اجتماعــی بایــد بــه توصیــه نامــه  202ســازمان بیــن املللــی کار نیــز مراجعــه کنــد.
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رهنمود  -45پوشش
وضعیــت قانــون کنونــی و پوشــش موثــر در ذیــل قوانیــن حاکــم کنونــی و اجــرای
طــرح و همچنیــن در چارچــوب جهانــی روندهــای اشــتغال و تغییــرات جمعیتــی
کــه خــود محــرک تغییــر در پوشــش قانونــی و موثــر اســت ،تحلیــل مــی شــوند.

این رهنمود به بحث و بررسی مالحظاتی میپردازد که باید در زمان ارزیابی پوشش طرح
تأمین اجتماعی از سوی اکچوئری مد نظر قرار گیرد .دامنه پوشش طرح تأمین اجتماعی
نه تنها تاثیرات مهمی بر تأمین مالی طرح دارد بلکه پیامدهای مهمی در نوع و گسرته
مزایای تأمین اجتماعی در حال حارض و آینده دارد .دامنه پوشش عامل کلیدی در تعیین
دسرتسی یا عدم دسرتسی جمعیت به حمایت اجتماعی به شمار می رود .نرخ پوشش
موثر ،شاخص مطلق کارآمدی اجرایی بخصوص در تضمین دسرتسی افراد و وصول
حقبیمه است .نرخ پوشش موثر همچنین تاثیرات مهم مالی بر طرح دارد .این رهنمود
باید به همراه رهنمود  3مورد مطالعه قرار گیرد.

اصول
کشــورهای عضــوی کــه مقاولــه نامــه  102ســازمان بیــن املللــی کار را بــه
تصویــب رســانده انــد بایــد تضمیــن کننــد کــه حداقــل اســتانداردهای پوشــش
محقــق شــده بــرای هــر  9شــاخه بعنــوان حداقــل درصــد جمعیــت مربوطــه در
عمــل پیــاده ســازی و اجــرا شــده اســت.
ارزیابــی تاثیــر مالــی توســعه دامنــه پوشــش بایــد براســاس مفروضــات در
رابطــه بــا توســعه دامنــه پوشــش موثــر بیمــه پــردازان باشــد.

اقدامــات قانونــی و موثــر پوشــش بایــد از هــم مجــزا شــوند .ایــن موضــوع کــه
هــم اعضــای فعــال و هــم اعضــای غیــر فعــال بایــد در پیــش بینیهــا مــد نظــر
قــرار گیرنــد مهــم اســت.
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انــدازه گیــری پوشــش مطلــوب بایــد انعــکاس دهنــده چگونگــی اجــرای
ال بدلیــل چالشهــای
مفــاد قانونــی در واقعیــت باشــد .پوشــش موثــر معمــو ً
قانونمــداری و الزم االجرایــی کمــر از پوشــش قانونــی اســت.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد بمنظــور اتخــاذ سیاســت هــای مناســب موثــر
بــر طراحــی طــرح ،پوشــش کنونــی قانونــی و موثــر را مــد نظــر قــرار دهــد .ایــن
موضــوع در عــوض ممکــن اســت بــر مفروضــات ایجــاد شــده در رابطــه بــا
پوشــش موثــر آتــی در گزینــه هــای مختلــف تحلیــل شــده در ارزیابــی اکچوئــری
تاثیــر گــذار باشــد.

مفروضــات مربــوط بــه پوشــش قانونــی و موثــر آتــی همچنیــن براســاس
خواســتگاه سیاســی توســعه دامنــه پوشــش بــه گــروه هایــی کــه همچنــان بطــور
قانونــی تحــت پوشــش قــرار ندارنــد و همچنیــن اقدامــات برنامــه ریــزی شــده
بمنظــور تقویــت ظرفیــت هــای اجرایــی ســازمانها بــرای دســتیابی بــه ایــن
اهــداف خواهــد بــود.

تغییــر جمعیــت تحــت پوشــش ،بــه اشــتغال و تغییــرات جمعیتــی آتــی مرتبــط
بــا طــرح بســتگی دارد.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد واقــف باشــد کــه نظــر اکچوئــری بــرای
پیــش بینــی نــرخ پوشــش جمعیــت مرجــع و همچنیــن زیرگــروه هــای جمعیتــی
(نرخهــای پوشــش بــه تفکیــک ســن یــا رده هــای ســنی ،جنســیت یــا صنعــت و
غیــره) امــری رضوری اســت.

در هــر زمانــی کــه ذینفعــان بــا هــدف توســعه دامنــه پوشــش طــرح موجــود،
تصمیــم بــه اصــاح مــی گیرنــد ،بایــد بمنظــور ارزیابــی تاثیــرات بــر طــرح تأمیــن
اجتماعــی و کفایــت مزایــا بــرای جمعیــت افزایــش یافتــه مرجــع ،تحلیل مناســب
اکچوئریــال انجــام شــود.
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سازوکار
اکچوئــری در ایجــاد مفروضــات مربــوط بــه تغییــر آتــی نــرخ پوشــش بایــد ایــن مــوارد را
مــد نظــر قــرار دهــد:
در صورتــی کــه طــرح ،کارگــران اســتخدام شــده را بــه عنــوان بیمــه پــرداز
یــا مزایــا بگیــر تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد ،اکچوئــری بایــد فــرض کنــد کــه
تغییــر آتــی در تعــداد بیمــه پــردازان فعــال موثــر و یــا مزایــا بگیــران بــه روندهــای
جمعیــت شــاغل بســتگی دارد.

اکچوئــری بایــد نــرخ هــای پوشــش قانونــی و موثــر طبقــه بنــدی شــده
براســاس زیــر گــروه هــای اصلــی جمعیــت مرجــع را مــورد تحلیــل قــرار دهــد.
بــه طــور مثــال نــرخ مشــارکت زنــان در نیــروی کار در بســیاری از کشــورها بهطــور
قابلتوجهــی کمــر از مــردان اســت .در ایــن صــورت ،اکچوئــری بایــد ارزیابــی
کنــد کــه آیــا منطقــی اســت کــه فــرض کنیــم نــرخ مشــارکت زنــان در نیــروی کار
بــا رسعــت بیشــری نســبت بــه نــرخ مشــارکت مــردان افزایــش مــی یابــد یــا خیــر.

در صورتــی کــه طــرح ،کارگــران اســتخدام شــده را بــه عنــوان بیمــه پــرداز
یــا مزایابگیــر تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد ،نرخهــای پوشــش موثــر مبتنــی
بــر ســن (تعــداد افــراد بیمــه شــده شــاغل در هــر ســن بــه عنــوان درصــدی
از کل جمعیــت اســتخدام شــده در همــان ســن) تــا تاریــخ ارزشــیابی تعییــن
میشــود .اکچوئــری بــه همــراه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه تعییــن اینکــه آیــا
ایــن نرخهــای پوشــش موثــر مبتنــی بــر ســن در تمامــی دوره پیــش بینــی ثابــت
میمانــد یــا بــه تدریــج همســو بــا روندهــا دســتخوش تغییــر مــی شــوند (بــه طــور
مثــال همســو بــا روندهــای رســمی ســازی بــازار کار در صــورت پوشــش دســتمزد
بگیــران و یــا روندهــای اقتصــاد رســمی در اجــرای قانونــی از ســوی طــرح) نیــاز
دارد .ایــن موضــوع همســویی و مطابقــت مفروضــات پوشــش بــا اقتصــاد کالن
و رونــد هــای شــغلی در طوالنــی مــدت را تضمیــن مــی کنــد .نتایــج نــرخ هــای
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پوشــش بــه دســت آمــده بایــد واقعــی و تضمیــن شــده باشــد.

اکچوئــری بــه همــراه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد در پیــش بینــی پوشــش
هــر کــدام از طــرح هــای مســتخدمین دولتــی فرضیـهای در رابطــه بــا نــرخ رشــد
بخــش دولتــی ایجــاد کنــد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در صــورت اصــاح با هدف توســعه پوشــش قانونی
یــا موثــر ،بایــد ســناریوهای مختلــف را بــرای نمایــش افزایــش درآمــد و هزینــه
بــا دامنــه پوشــش توســعه یافتــه و همچنیــن بــه منظــور ارائــه پیشبینیهــای
نــرخ  PAYGو نیــز دیگــر شــاخص هــای مالــی و جمعیتــی مرتبــط در نظربگیــرد.
اکچوئــری بایــد در زمــان ارزیابــی توســعه دامنــه پوشــش ،از قــوه منطــق
اســتفاده کنــد .وی بایــد چارچــوب ملــی اجتماعی-اقتصــادی و نظــرات ذینفعــان
را مدنظــر قــرار دهــد.
اکچوئــری بایــد در ایجــاد مفروضــات نرخهــای پوشــش موثــر آتــی ،تغییــرات
بالقــوه در اداره و اجــرای طــرح را مدنظــر قــرار دهــد؛ بــه طــور مثــال اگــر منابــع
مــازاد در ســطح ســازمانی در بهبــود بازرســی محــل کار ،حفــظ ســوابق بیمــه
اجتماعــی و اداره مزایــا رسمایهگــذاری شــده باشــد .اکچوئــری بایــد بــا مدیریــت
مشــورت کــرده و انتظــارات را کمــی ســازی کنــد.
بــا توجــه بــه تاثیــرات چشــمگیر پوشــش بــر وضعیــت مالــی طــرح ،ســازمان
تأمیــن اجتماعــی بایــد متغیــر پوشــش را مشــمول تحلیــل گســرده حساســیت بــا
اســتفاده از ســناریوهای مختلــف جمعیتــی و اقتصــادی و همچنیــن مفروضــات
مختلــف در خصــوص نــرخ پوشــش انعــکاس دهنــده پیرشفــت هــای آتــی
اقتصــادی اجتماعــی و کارآیــی اجرایــی قــرار دهــد .تاثیــرات تغییــرات بالقــوه
قانونــی و اجرایــی بایــد مدنظــر قــرار گیرنــد.
در تخمیــن دامنــه پوشــش قانونــی بایــد از اطالعــات گــروه هــای تحــت
پوشــش طــرح هــای اجبــاری بــرای شــاخه تأمیــن اجتماعــی مذکــور تعییــن
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شــده از طریــق قانــون و همچنیــن اطالعــات آمــاری موجــود در خصــوص تعــداد
افــراد تحــت پوشــش قانونــی در ســطح ملــی اســتفاده شــود.
در زمــان انــدازه گیــری دامنــه پوشــش موثــر ،بایــد تمایــزی میــان پوشــش
انــدازه گیــری شــده در رابطــه بــا افــراد تحــت پوشــش و مزایابگیــران قطعــی
ایجــاد شــود:
• افــراد تحــت پوشــش ،افــرادی هســتند کــه پتانســیل تحــت پوشــش
درآمــدی بــرای دریافــت مزایــا را دارنــد یــا خواهنــد داشــت ولــی الزامــا ایــن
مزایــا را دریافــت نمیکننــد .بــه طــور مثــال افــرادی کــه حــق بیمــه تأمیــن
اجتماعــی را بــرای مــوارد خــاص همچــون مســتمری بازنشســتگی و بیمــه
بیــکاری پرداخــت مــی کننــد.

• نــرخ پوشــش مزایــا بگیــر ،نســبت مزایــا بگیــران واقعــی مزایــای تأمیــن
اجتماعــی (مســتمری بازنشســتگی ،بیمــه بیــکاری) بــه افــرادی کــه بایــد
تحــت پوشــش قــرار بگیرنــد را ترشیــح مــی کنــد (بــه طــور مثــال تمامــی
جمعیــت بــاالی ســن بازنشســتگی و تمامــی افــراد بیــکار).
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رهنمود  -46پیامدهای تغییرات و اصالحات در تأمین مالی و مزایا
در صورتــی کــه تغییــرات پارامرتیــک و ســاختاری در طــرح تأمیــن اجتماعــی لحــاظ
شــود ،مشــارکت اکچوئریــال الزامــی اســت.

غالب ـاً تغییــرات در طــرح هــای تأمیــن اجتماعــی بــا دغدغههــای پایــداری آتــی مالــی
و کفایــت کنونــی و آتــی مزایــا همــراه اســت .اصالحــات در طرحهــا و کل سیســتم
ممکــن اســت پارامرتیــک باشــد .بــه عبــارت دیگــر بــه طــور کلــی در رابطــه بــا تغییــرات
در معیارهــای احــراز رشایــط ،ســطوح مزایــا و تأمیــن مالــی طــرح ،اصالحــات ســاختاری
بــه تغییــرات مهمــری در ماهیــت مزایــا همچــون معرفــی طــرح جدیــد بیمــه اجتماعــی،
پذیــرش و تصویــب قوانیــن جدیــد مزایــا (پوشــش مــوارد و زمینــه هــای جدیــد) یــا دیگــر
تغییــرات در ماهیــت مزایــا (انتقــال از طــرح DBبــه  )DCبــاز میگــردد.

اصول
تغییــرات طــرح بایــد مــورد بحــث و بررســی بــا ذینفعــان شــامل شــورای ســه
جانبــه گرایــی قــرار گیــرد و تصمیمــات بایــد از طریــق گفتمــان اتخــاذ شــود.
تصمیمــات مربــوط بــه اصالحــات پارامرتیــک یــا ســاختاری بایــد براســاس
ارزیابــی هــای اکچوئریــال و دیگــر محاســبات اکچوئریــال که بســته بــه موقعیت
و بــه منظــور لحــاظ نمــودن تأثیــر تغییــرات پیشــنهادی انجــام میشــود ،اتخــاذ
گــردد.
ارزشــیابیها و محاســبات اکچوئریــال بایــد بــا اســتفاده از روشهــای
مناســب و مجموع ـهای از مفروضــات انجــام شــوند .براســاس نتایــج ارزشــیابی
و محاســبات ،بایــد بتــوان ارزیابــی تاثیــرات مالــی تغییــرات پیشــنهادی بــر
پایــداری طــرح و کفایــت مزایــا را بــرآورد نمــود.
تغییــرات پارامرتیــک در طــرح تأمیــن اجتماعــی ممکــن اســت مربــوط بــه
رشایــط اســتحقاق مزایــا ،بســته و یــا ســطح مزایــا ،مشــمول شــدن یــک گــروه
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جدیــد جمعیــت بیمــه شــده و یــا مفــاد قانونــی تأمیــن مالــی شــامل تغییــرات نــرخ
حــق بیمــه شــود.
در خصــوص نظــام هــای چنــد الیــه ،اصالحــات در اجــزای دیگــر مزایــای
بازنشســتگی و درمــان (همچــون معرفــی یــا تغییــر در طــرح هــای اجبــاری
بازنشســتگی شــغلی ،طــرح هــای درمــان خصوصــی) نیــز مســتلزم بازبینــی مفــاد
قانونــی مزایــای طــرح تأمیــن اجتماعــی مــی باشــد.

اکچوئــری بایــد توصیــه هایــی در خصــوص اصالحــات در مفــاد قانونــی
براســاس نتایــج ارزشــیابی هــای اکچوئریــال و دیگــر محاســبات ارائــه کنــد.

معرفــی اصالحــات ســاختاری ممکــن اســت بــر دیگــر شــاخههای سیســتم
تأمیــن اجتماعــی تاثیــر گــذار باشــد .اکچوئــری بایــد تحلیــل گســردهای بــه
منظــور کمــک بــه ذینفعــان در اتخــاذ تصمیمــات انجــام دهــد.

زمانــی کــه تغییــرات ســاختاری یــا پارامرتیــک بــه طــرح تأمیــن اجتماعــی
معرفــی مــی شــود ،مــد نظــر قــرار دادن موضــوع پوشــش و حمایــت از مزایــای
تعهــد شــده بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی و دیگــر ذینفعــان مهــم اســت.
ارزش گــذاری اکچوئریــال بایــد بــه منظــور ارزیابــی درجــه پوشــش مزایــای تعهــد
شــده ناشــی از اصالحــات ســاختاری انجــام شــود.
تغییــرات در مزایــا و تأمیــن مالــی میتوانــد چندیــن نســل را تحــت تاثیــر قــرار
دهــد .در معرفــی تغییــرات در طــرح ،فراهــم آوردن دوره مناســب انتقــال پیــش
از اجــرای کامــل تغییــرات بــه منظــور ایجــاد زمــان کافــی بــرای افــراد بــا هــدف
تنظیــم نحــوه رفتــار و عملکــرد خــود ،امــری مهــم اســت .نظــرات اکچوئریــال در
تاثیــرات پیشــنهادهای مختلــف اصالحــات در خصــوص کفایــت و هزینــه هــای
تأمیــن مالــی در ایــن تحلیــل مفیــد و موثــر خواهــد بــود.
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سازوکار
تغییــرات مهــم در طــرح ،مســتلزم گــزارش و محاســبات دقیــق اکچوئریــال
اســت .ایــن گــزارش بایــد پیامدهــای مالــی و همچنیــن تأثیــر کفایــت مزایــای
تغییــرات پیشــنهادی را بــه اطــاع تصمیمســازان و دیگــر ذینفعــان برســاند.
اصالحــات دیگــر اجــزاء مزایــا در یــک نظــام چنــد الیــه غالبــاً نیازمنــد
ارزیابــی اکچوئــری بــه منظــور ســنجش تأثیــر آن بــر کفایــت کلــی مزایــا
میباشــد .اکچوئــری بایــد تاثیــرات و پیامدهــای مالــی و جمعیتــی طوالنــی
مــدت هــر اصــاح پیشــنهادی را در قالــب گــزارش اکچوئریــال ارائــه دهــد .ایــن
پیشبینیهــا بایــد بــا پیــش بینــی هــای انجــام شــده بــر اســاس مفــاد قانونــی
کنونــی مــورد مقایســه قــرار گیرنــد.

رهنمــود  ۴۱درخصــوص ارزیابــی یــک طــرح جدیــد بایــد در صورتــی
انجــام شــود کــه اصالحــات ســاختاری پیشــنهاد یــا معرفــی شــده باشــند (بــه
طــور مثــال ،مزایــای مــوارد و زمینــه هــای جدیــد ،توســعه دامنــه پوشــش بــه
گروههــای جدیــد کارکنان/کارگــران و غیــره).
تغییــرات مهــم در طراحــی طــرح بایــد بــه وضــوح و روشــنی بــه اطــاع
مزایابگیــران برســد .جزئیــات بیشــر در خصــوص اطــاع رســانی درقســمت (ت)
و بــه طــور ویــژه در رهنمــود  ۲۷ارائــه شــده اســت.
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بخــش ح .تخصص ،اســتخدام و آمــوزش کارشــناس اکچوئریال
در ســازمان تأمیــن اجتماعی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه توانایــی هــا ،مهــارت و تجربــه
الزم بــرای اکچوئــری هــای درون و بــرون ســازمانی فعــال در ســازمان بــه انــدازه کافــی
واضــح بــوده و تحــت نظــارت قــرار مــی گیــرد .ســازمان بایــد از تــاش هــای اکچوئــری
در کســب صالحیــت هــای مرتبــط و گذرانــدن دوره هــای آموزشــی و ادامــه اقدامــات و
فعالیــت هــای منجــر بــه پیرشفــت حرفـهای مصــوب بــر اســاس نهادهــای حرفـهای ملــی
و بیــن املللــی حمایــت بــه عمــل آورد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد برای ســنجش اینکه
اکچوئــری درون ســازمانی یــا بــرون ســازمانی بــرای انجــام فعالیــت هــای اکچوئریــال
مناســب اســت ،مجموعـهای از موضوعــات و مســائل را مــد نظــر قــرار دهــد.
بــه منظــور تضمیــن تحقــق اهــداف و در دســرس بــودن منابــع جهــت انجــام
وظایــف ،بایــد هماهنگــی و ارتبــاط مناســبی میــان اکچوئــری /دپارتمــان اکچوئریــال و
دپارتمانهــای مالــی و منابــع انســانی وجــود داشــته باشــد.
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رهنمود  -47استقالل اکچوئری
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و مقامــات نظارتــی ،معیارهایــی در نظــر مــی گیرنــد تــا
تضمیــن کننــده و حافــظ اســتقالل اکچوئــری باشــد.
کیفیــت ،دقــت و قابلیــت اعتمــاد فعالیــت اکچوئریــال از طــرف و بــرای ســازمان تأمیــن
اجتماعــی بــه حفــظ اســتقالل اکچوئریهــا و فعالیــت آنــان بســتگی دارد .ممکــن اســت
اکچوئــری بــا فشــارها یــا محدودیــت هــای درون ســازمانی مواجــه شــود .ممکــن اســت
اکچوئــری بــا فشــارهای بــرون ســازمانی نظیــر فشــارهای سیاســی نیــز روبــرو شــود.
اینگونــه تهدیدهــا درخصــوص اســتقالل فعالیــت مربوطــه بایــد از طریــق معیارهــای
سیاســت درون ســازمانی مناســب بــه همــراه پشــتیبانی قوانیــن و ضوابــط مربوطــه کاهش
یابنــد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی همچنیــن بایــد تضمیــن هایــی بــرای ارزیابــی اینکــه آیــا
اکچوئــری بــا هرگونــه تضــاد منافــع و اقداماتــی کــه بایــد در ایــن مواقــع مــد نظــر قــرار
گیــرد مواجــه شــده اســت یــا خیــر ،ایجــاد نمایــد.

اصول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد حتــی االمــکان در ســاز و کار تنظیــم گــری بــا
هــدف حمایــت از اســتقالل اکچوئــری ورود کــرده و از قانــون و مقــررات نهایــی
حمایــت و پشــتیبانی کنــد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا وجــود هرگونــه قوانیــن کاربــردی ،بایــد
سیاســتها و فرآیندهــای درون ســازمانی را بــه منظــور تضمیــن مــوارد زیــر
ایجــاد نمایــد:
• اکچوئــری نبایــد بــی جهــت تحــت تاثیــر مالحظــات درون یــا بــرون
ســازمانی قــرار گیــرد کــه ممکــن اســت بــر نتایــج یــا توصیــه هــای وی تاثیــر
داشــته باشــد.
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• اکچوئــری بایــد توانایــی انجــام فعالیت هــای خــود را بــدون دخالتهای
بــی جهــت و غیــر موجــه درون یــا بــرون ســازمانی داشــته باشــد.

پــس از توافــق بــر رس اســتقالل اکچوئــری ،وی بایــد بــه نتایــج مالــی و
تاثیــرات عملیاتــی تاکیــد کــرده و ایــن مــوارد را بــه اطــاع ذینعفــان مربوطــه
برســاند .ایــن اقــدام بایــد مــورد حمایــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی قــرار گیــرد.

موضــوع اســتقالل اکچوئــری بایــد بخشــی از فرآینــد مدیریــت ریســک
ســازمان باشــد.

سازوکار

اکچوئــری بایــد دسرتســی کافــی بــه اطالعــات ،انتخــاب مناســبترین روش
و مفروضــات داشــته باشــد و نبایــد بــی جهــت تحــت تاثیــر مالحظــات بــرون
ســازمانی یــا فشــارهای درون ســازمانی کــه ممکــن اســت بــر محاســبات ،نتایــج
و توصیههــا تاثیــر داشــته باشــند ،قــرار بگیــرد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اســتقالل اکچوئــری را از طریــق ایجــاد و
نظــارت بــر فرآیندهــای مناســب ،تســهیل نمایــد .فرآیندهــای بررســی دقیــق
درون ســازمانی ،بازبینــی کارشــناس بــرون ســازمانی و نظــارت عملیاتــی در قالــب
حکمرانــی مطلــوب و موثــر بایــد بــه صــورت کتبــی و شــفاف ایجــاد شــود.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد خــط مشــی کتبــی مشــخص کننــده اقدامــات
الزم در صــورت عــدم رعایــت اســتقالل را تنظیــم و از آن پیــروی کنــد .یــک
عضــو کارمنــد معیــن شــده یــا یــک کارشــناس مســتقل بایــد رعایــت یــا عــدم
رعایــت ایــن فرآیندهــا را بــه طــور منظــم مــورد بازبینــی و نظــارت قــرار دهــد.
یــک فرآینــد گــزارش دهــی منظــم کــه بــه بررســی حفــظ اســتقالل اکچوئری،
گام هــای تضمیــن اســتقالل و اقدامــات ممکــن در صــورت عــدم تحقــق ایــن
مقولــه مــی پــردازد بایــد وجــود داشــته باشــد .بــه عــاوه ،بازبینــی برون ســازمانی
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فعالیــت اکچوئریــال بایــد شــامل ارزیابــی و ســنجش اقــدام آزادانــه اکچوئــری در
مقابــل محدودیــت هــای غیــر موجــه درون یــا بــرون ســازمانی شــود (بــه طــور
مثــال ،در تنظیــم و تعییــن مفروضــات).
تاکیــد ویــژهای بایــد بــر تضــاد منافــع واقعــی ،بالقــوه یــا درک شــده پیــش روی
اکچوئــری صــورت گیــرد .روش هــای ارزیابــی تضــاد منافــع و آمــوزش هــای
مرتبــط بــرای کارکنــان مربوطــه حــارض در فعالیــت اکچوئریــال بایــد فراهــم آیــد.
فرآیندهــای مناســب بررســی دقیــق بایــد از ایــن هــدف پشــتیبانی و حمایــت بــه
عمــل آورنــد.

اقدامــات انجــام شــده بایــد بــا فعالیــت هــای حکمرانــی کلــی حــارض و
فرآیندهــای مدیریــت ریســک بــا هــدف کاهــش ریســک در چنیــن رشایطــی
مطابقــت و همخوانــی داشــته باشــند .ایــن موضــوع بــه طــور ویــژه در رابطــه
بــا ارائــه مشــاوره هــای حرف ـهای و تفکیــک آن از تصمیــم ســازی پــر اهمیــت
اســت.

اکچوئــری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد بــه منظــور حمایــت از اســتقالل
اکچوئــری ،اســتاندارد هــای ملــی و بیــن املللــی اکچوئریــال و توصیــه هــای
تجربیــات موفــق را مــد نظــر قــرار دهنــد.
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رهنمــود  -48انتخــاب بیــن اســتفاده از تخصــص اکچوئریــال
درون یــا بــرون ســازمانی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی در خصــوص اســتفاده از تخصــص درون یــا بــرون
ســازمانی بــه منظــور انجــام فعالیــت اکچوئریــال مرتبــط بــا طــرح تأمیــن اجتماعــی
تصمیــم گیــری مــی کنــد .هــدف ســازمان تأمیــن اجتماعــی ایجــاد و توســعه
تخصــص اکچوئریــال درون ســازمانی بــرای انجــام فعالیــت اکچوئریــال طــرح
تأمیــن اجتماعــی اســت.

انتخــاب بیــن اســتفاده از تخصــص اکچوریــال درون یــا بــرون ســازمانی بایــد در قالــب
ســازمان تأمیــن اجتماعــی صــورت گیــرد و محیــط عملیــات ســازمان تأمیــن اجتماعــی
نیــز بایــد مدنظــر واقــع شــود .ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ایــن خصــوص بایــد نیازهــا
و مشــخصات تمامــی طــرح هــای تأمیــن اجتماعــی تحــت مســئولیت هــای ســازمانی
را مدنظــر قــرار دهــد .بــا توجــه بــه زمینــه هــای مختلــف بالقــوه فعالیــت اکچوئریــال،
انتخــاب بیــن تخصــص اکچوئریــال درون ســازمانی یــا بــرون ســازمانی بــه نــوع فعالیــت
مــورد نیــاز بســتگی دارد.

اصول
هــدف ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد تاســیس دپارتمــان اکچوئریــال درون
ســازمانی بــا مســئولیت بخشــی یــا تمــام فعالیــت اکچوئریــال باشــد .رهنمــود 49
تــا  51اطالعاتــی را در خصــوص گام هــای الزم بــرای تحقــق ایــن مهــم ارائــه
مــی دهــد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــر اســاس اولویــت هــای ســازمان بایــد مزیتهــا
و ریســک هــای اســتفاده از تخصــص اکچوئریــال درون یــا بــرون ســازی در
زمینــه هــای مختلــف مربــوط بــه اقدامــات اکچوئریــال را ارزیابــی کنــد .فراینــد
ارزیابــی بایــد مســتند شــود .مقــررات موجــود در رابطــه بــا اســتفاده از تخصــص
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اکچوئریــال درون یــا بــرون ســازمانی بایــد بــه منظــور بررســی تــداوم رســیدگی
بــه نیازهــای مختلــف ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه طــور منظــم مــورد بررســی و
ســنجش قــرار گیــرد .بــا توســعه دپارتمــان اکچوئریــال درون ســازمانی ،ســازمان
تأمیــن اجتماعــی بایــد تفویــض وظایــف بیشــری از ارائــه دهنــدگان بــرون
ســازمانی را بــه اکچوئــری هــای درون ســازمانی مدنظــر قــرار دهــد.

سازوکار

ســازمان تأمیــن اجتماعــی در راســتای تصمیــم گیــری در خصــوص اســتفاده
از تخصــص اکچوئریــال درون یــا بــرون ســازمانی ایــن مــوارد را بایــد مدنظــر
قــرار دهــد:
• تعداد و پیچیدگی طرح های تأمین اجتماعی تحت مدیریت سازمان؛

• ماهیــت و دامنــه فعالیــت اکچوئریــال کــه بایــد انجــام شــود (بــه طــور مثال
ارزشــیابی هــای اکچوئریــال ،محاســبات اکچوئریــال ،ارائــه ورودیهــای
اکچوئریــال در تحلیــل ریســک و فرآینــد رسمایهگــذاری ،ارائــه پیشــنهاد و
توصیــه هــای اکچوئریــال دربــاره طراحــی طرح،غیــره)؛
• امکان بروز تضاد منافع حقیقی یا احتمالی؛

• تغییر و تحول ممکن در میزان و ماهیت فعالیت اکچوئریال در آینده.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی مــی توانــد از تخصــص اکچوئریال درون ســازمانی
در برخــی زمینــه هــای فعالیــت هــای اکچوئریــال و از منابــع بــرون ســازمانی در
برخــی دیگــر اســتفاده کنــد .

عوامــل قابــل مالحظــهای بــرای اســتفاده از تخصــص اکچوئریــال درون
ســازمانی شــامل مــوارد زیــر مــی شــود ولــی بــه آنهــا محــدود نمــی شــود:
• امــکان وجــود تخصــص اکچوئریــال درون ســازمانی و همچنیــن مهارتها،
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صالحیتهــا و تجربــه کارکنــان بخــش اکچوئریــال؛

• امــکان ایجــاد یــا ارتقــا تخصــص اکچوئریــال درون ســازمانی از طریــق
جــذب و حفــظ افــراد شایســته و ارتقــا صالحیتهــا و توانایــی هــای آنهــا؛
• دسرتســی بــه منابــع تکنولــوژی مــورد نیــاز بــرای انجــام فعالیــت
اکچوئریــال؛
• توانایــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه تضمیــن حفــظ تخصــص
اکچوئریــال درون ســازمانی و انتقــال دانــش؛
• توانایــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه تضمیــن اســتقالل اکچوئریهــای
درون سازمانی؛

• هزینه های مالی انجام فعالیت اکچوئریال به صورت درون سازمانی.

عوامــل قابــل مالحظــه در اســتفاده از تخصــص اکچوئریــال بــرون ســازمانی
شــامل مــوارد زیــر مــی شــود ولــی بــه آنهــا محــدود نمــی شــود:
• دسرتسی به تخصص برون سازمانی ملی یا بین املللی قابل اعتماد؛

• توانایــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه اجــرای فرآینــد شــفاف و جامــع
گزینــش ،بــا احتمــال اســتفاده از یــک شــخص ثالــث؛
• لحــاظ نمــودن تاثیــرات تغییــر در ارائــه دهنــده خدمــات اکچوئریــال بــرون
ســازمانی و فرآیندهــای انتقــال متعاقــب آن؛

• امــکان پیــاده ســازی نظــارت هــای بــرون ســازمانی خدمــات اکچوئریــال.
بــه طــور مثــال :
 -انطبــاق و همخوانــی فعالیــت اکچوئریــال بــا اســتاندارد هــای ملــی و

بیــن املللــی فعالیــت اکچوئریــال؛
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 تناســب فرآینــد هــای ارائــه دهنــده ،بــا توجــه بــه دادههــا شــاملموضوعــات حریــم خصوصــی؛

 صالحیت های حرفهای افراد فعال در انجام فعالیت اکچوئریال؛ نظارت و ممانعت از تضاد منافع (واقعی و احتمالی)؛ -فرآیند های بررسی دقیق؛

• هزینههــا و رشایــط قــرارداد مرتبــط بــا انتصــاب یــک اکچوئــری بــرون
ســازمانی.

فرآیند گزینش برای استخدام یک کارشناس برون سازمانی باید مستند شود.
این فرآیند شامل لحاظ نمودن تجربه و صالحیت های اکچوئری برون سازمانی
و کارفرمای وی ،هزینهها و رشایط قرارداد ،روش های مورد استفاده ،سیستم
فاوا ،فرآیند حکمرانی و بررسی دقیق و صالحیتهای حرفهای پرسنل می شود.
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رهنمود  -49صالحیتها
اکچوئریهــا و دیگــر متخصصــان تأمیــن اجتماعــی ارائــه دهنــده خدمــات
اکچوئریــال در طــرح هــای تأمیــن اجتماعــی ،دارای صالحیــت هــای مناســب
و تجربــه الزم جهــت انجــام مســئولیت هــای خــود هســتند .یــک اکچوئــری
واجــد رشایــط و ماهــر عضــوی از انجمــن هــای حرفــهای ملــی و بیــن املللــی
اکچوئریــال بــوده ،یــا در حــال فعالیــت بــه منظــور کســب رشایــط عضویــت اســت
و اســتانداردهای حرفــهای حاکــم ،قوانیــن اجرایــی حرفــهای و الزامــات تــداوم
توســعه و پیرشفــت حرفــهای را رعایــت مــی کنــد.

کیفیــت فعالیــت اکچوئریــال طــرح هــای تأمیــن اجتماعی بــه طور ویــژه بــه صالحیتها،
مهارتهــا و تجربــه متخصصــان فعــال در ایــن فعالیــت بســتگی دارد .ایــن رهنمــود بایــد
بــه همــراه رهنمــود  51و قســمت (ج) ایــن رهنمودهــا مــورد مطالعــه قــرار گیــرد .در ایــن
رهنمــود ،یــک اکچوئــری بــا وابســتگی اکچوئریــال یــا بــا صالحیــت مــورد نیــاز بــرای
ارزیابــی رســمی مهارتهــا و تجربــه ،از دیگــر متخصصــان تأمیــن اجتماعــی فعــال در
فعالیــت اکچوئریــال در ســازمان تأمیــن اجتماعــی متمایــز مــی شــود.

اصول
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد الزامــات صالحیــت اکچوئریهــا و دیگــر
متخصصــان تأمیــن اجتماعــی حــارض در فعالیــت اکچوئریــال در طــرح هــای
تأمیــن اجتماعــی را مشــخص کنــد.

سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد توسـعه حرفه ملـی اکچوئریال را دنبـال کرده،
همـکاری نزدیکـی بـا انجمنهـا و نهـاد هـای حرفـهای موجـود داشـته باشـد.
بـه طـور ویـژه سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد مطمئن شـود کـه موسسـات ملـی
اکچوئریـال در رابطـه با فعالیـت اکچوئریال تأمیـن اجتماعـی و همچنین قوانین
اجـرای حرفـهای از اسـتانداردهای خـاص و مناسـبی برخـوردار هسـتند.
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ســازمان تأمیــن اجتماعــی مــی توانــد قوانیــن مرتقــی کــه مســتلزم برخــی
خدمــات و فعالیتهــا بــرای طــرح تأمیــن اجتماعــی توســط اکچوئریهــا اســت
را لحــاظ نمایــد.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد از اکچوئــری هــای درون ســازمانی در
دســتیابی بــه یــا حفــظ صالحیــت هــای مــورد نیــاز حمایــت بــه عمــل آورد .

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اقدامــات نظارتــی را بــه منظــور اطمینــان از
انطبــاق اکچوئریهــا بــا اســتاندارد هــای حرفــهای مرتبــط ،الزامــات توســعه
مســتمر حرفــهای و قوانیــن اجرایــی حرفــهای ایجــاد نمایــد.

در صورتــی کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی متخصصــان تأمیــن اجتماعــی
را کــه عضــو یــک ســازمان حرفــهای رســمی نیســتند بــرای انجــام فعالیــت
اکچوئریــال اســتخدام کنــد ،ایــن ســازمان بایــد از آنهــا بخواهــد کــه
اســتانداردهای حرف ـهای مرتبــط  ،الزامــات پیرشفــت و ارتقــا حرف ـهای مســتمر
و قوانیــن اجــرای حرفــهای یــک ســازمان اکچوئریــال ملــی یــا بیــن املللــی را
رعایــت کننــد .در صورتــی کــه بــه غیــر از اکچوئریهــا متخصصــان تأمیــن
اجتماعــی ،فعالیــت اکچوئریــال را انجــام مــی دهنــد ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی
بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه ایــن متخصصــان عــاوه بــر اســتاندارد هــای
اکچوئریــال ،از اســتانداردهای حرفــهای الزامــات ارتقــا و پیرشفــت حرفــهای
مســتمر و قوانیــن اجــرای حرفـهای ســازمان خــود شــامل ممانعــت از بــروز تضــاد
منافــع تبعیــت مــی کننــد.

سازوکار
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد الزامـات حرفـهای بـرای افـرادی کـه فعالیـت
اکچوئریـال طـرح هـای تأمیـن اجتماعـی را انجـام مـی دهنـد ،مشـخص نماید.
ایـن الزامـات شـامل مـوارد زیـر مـی شـود ولـی بـه آنها محـدود نمی شـود:
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• عضویــت در یــک مجمــع یــا نهــاد اکچوئریــال شــناخته شــده در ســطح
بیــن امللــل بــا تجربــه کافــی؛

• متخصــص حائــز رشایــط (ریاضــی دان ،آمــاردان ،اقتصــاددان) کــه
برنامــه هــای مرتبــط آموزشــی در زمینــه تکنیــک هــای اکچوئریــال تأمیــن
اجتماعــی را گذرانــده و یــا دانــش خــود در زمینــه مــورد بحــث را در قالــب
امتحانــات و آزمونهــا بــه اثبــات رســانده باشــد؛
• یــک متخصــص حائــز رشایــط (ریاضــی دان ،آمــاردان ،اقتصــاددان)
کــه صالحیتهــا و مهــارت هــای رســمی اش الزامــا ماهیــت اکچوئریــال
نداشــته ولــی بــا فعالیــت اکچوئریــال در طــرح هــای تأمیــن اجتماعــی
ارتبــاط داشــته باشــد؛
• میزان تجربه حرفهای مرتبط.

متخصــص حائــز رشایــط بایــد در صــورت امــکان در پــی تضمیــن شــناخته
شــدن بعنــوان فــرد فعــال در زمینــه اکچوئریــال از نهــاد ملــی مرتبــط باشــد.

سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد انجمـن هـای ملـی و بیـن املللـی اکچوئریـال
را بـه منظـور تضمیـن قابلیـت قیـاس فعالیت هـای ملـی اکچوئریال بـا تجربیات
موفـقبیـناملللـی،بـهعضویـتکامـلانجمـنبیـناملللـیاکچوئریـالترغیبکند.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد انجمــن هــای ملــی اکچوئریــال را بــه
پذیــرش اســتانداردهای بیــن املللــی فعالیــت اکچوئریــال شــماره  2و دیگــر
اســتانداردهای بیــن املللــی فعالیــت اکچوئریــال صــادره از ســوی انجمــن
بیــن املللــی اکچوئریــال و مرتبــط بــا فعالیــت اکچوئریــال طــرح هــای تأمیــن
اجتماعــی ترغیــب کنــد .در صــورت وجــود اســتانداردهای حرفــهای ملــی در
خصــوص فعالیــت هــای اکچوئریــال طــرح هــای تأمیــن اجتماعــی ،ســازمان
تأمیــن اجتماعــی بایــد انجمــن هــای ملــی اکچوئریــال را بــه همســان ســازی
ایــن اســتانداردها بــا اســتانداردهای بیــن املللــی فعالیــت اکچوئریــال صــادره از
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ســوی انجمــن بیــن املللــی اکچوئریــال ترغیــب نمایــد.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد بــه اکچوئــری هــای درون ســازمانی و
متخصصــان تأمیــن اجتماعــی فعــال در انجــام فعالیــت اکچوئریــال ،بــرای
حضــور در دوره هــای آموزشــی در زمینــه پرداخــت هزینــه هــای حرفــهای و
آمــوزش الزم جهــت دســتیابی و یــا حفــظ الزامــات و رشایــط الزم بــرای انجــام
فعالیــت اکچوئریــال در طــرح هــای تأمیــن اجتماعــی کمــک کنــد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد یــک فرآینــد مســتند بــرای تاییــد منظــم
صالحیتهــا ،تجربیــات اعتبــاری و حرفـهای اکچوئریهــا و دیگــر متخصصــان
تأمیــن اجتماعــی فعــال در انجــام فعالیــت اکچوئریــال (از طریــق ارتبــاط بــا
ســازمان هــای حرفــه ای) را ایجــاد کنــد.
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رهنمود  -50استخدام و زیرساخت
در صورتــی کــه منابــع درون ســازمانی بــرای انجــام فعالیــت اکچوئریــال رصف
شــود ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی ســطوح اســتخدامی مناســب و کافــی را حفــظ
کــرده و منابــع مــورد نیــاز جهــت تضمیــن انجــام مطلــوب وظایــف را در اختیــار
دپارتمــان اکچوئریــال قــرار مــی دهــد.
این رهنمود باید همراه با رهنمود های  49و  51مورد مطالعه قرار گیرد.

اصول
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد از همسـویی فعالیـت هـای برنامـه ریزی شـده
شـامل ورودی هـای اکچوئریـال بـا قابلیـت دسرتسـی بـه منابـع انسـانی مناسـب
اطمینـان حاصـل کنـد .در صـورت ناکافـی بـودن سـطح اسـتخدام ،راهربدهای
مناسـب منابـع انسـانی شـامل بودجـه الزم بایـد ایجـاد و اجرا شـود.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد در راســتای انجــام فعالیــت اکچوئــری،
صالحیتهــا و مهــارت هــای الزم را تعییــن کنــد .در صــورت وجــود هرگونــه
شــکاف در صالحیــت هــا ،مهارتهــا و تجربیــات ،یــک برنامــه دقیــق بایــد بــه
منظــور چگونگــی رفــع ایــن شــکافها ایجــاد شــود.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد نیازهــای ویــژه حــوزه تکنولــوژی دپارتمــان
اکچوئریــال را شناســایی و از تحقــق دقیــق آنهــا اطمینــان حاصــل کنــد.

سازوکار
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد فعالیــت ،بودجــه و اقدامــات برنامــه ریــزی در
خصــوص منابــع انســانی را هماهنــگ کنــد.
شــکاف هــای شناســایی شــده در صالحیــت هــا ،مهارتهــا و تجربیــات
اتحادیه بیناملللی تامین اجتماعی  -سازمان بیناملللی کار 195

رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

ممکــن اســت از طریــق تلفیــق برنامــه هــای مناســب آموزشــی بــا اســتفاده
از منابــع درون و بــرون ســازمانی و راهــرد هــای مناســب اســتخدام و دیگــر
اقدامــات ممکــن کاهــش یابــد.

دپارتمــان اکچوئریــال بایــد الزامــات مــورد نیــاز زیــر ســاختی و تکنولــوژی
را مشــخص کنــد .ایــن منابــع شــامل برخــی نــرم افزارهــای ویــژه (برنامــه هــای
کامپیوتــری مــورد اســتفاده در ارزشــیابی اکچوئــری ،پایــگاه هــای داده ،ابــزار
مدیریتــی و غیــره) و ســخت افــزار (کامپیوتــر بــا تــوان محاســبه مناســب و
حافظــه مناســب) مــی شــود .ایــن الزامــات بایــد مســتند ،موجــه و بــا مدیریــت
بــه بحــث گذاشــته شــوند.
دپارتمــان اکچوئریــال بایــد الزامــات منابــع مرتبــط بــا اســتمرار فعالیــت در
موقعیــت هــای تحــت تاثیــر ســطوح مختلــف وقفــه در فعالیــت را مشــخص
کنــد .ایــن الزامــات بایــد مســتند ،موجــه و بــا مدیریــت بــه بحــث گذاشــته شــود
و در طــرح اســتمرار شــغلی ســازمان تأمیــن اجتماعــی انعــکاس داده شــود.
اگــر اکچوئــری در طــول انجــام ارزش گــذاری اکچوئریــال احســاس کنــد کــه
منابــع در دســرس وی کافــی نیســت ،ایــن موضــوع بایــد در ارسع وقــت بــا فــرد
مربوطــه درون ســازمانی یــا دپارتمــان مربوطــه در میــان گذاشــته شــود.
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رهنمود  -51توسعه و حفظ تخصص حرفهای
اکچوئـری و یـا دیگر متخصصان تأمیـن اجتماعی فعال در زمینـه فعالیت اکچوئریال
سـازمان تأمیـن اجتماعـی ،سـطوح باالیـی از تخصـص حرفـهای الزم جهـت انجام
فعالیـت اکچوئـری را توسـعه و حفـظ مـی کنـد .در صـورت اسـتفاده از منابـع درون
سـازمانی برای انجـام فعالیت اکچوئریال ،سـازمان تأمین اجتماعـی از فراهم آوردن
فرصـت هـای مناسـب و کافـی بـرای اکچوئریهـا و یـا دیگـر متخصصـان تأمیـن
اجتماعـی بـه منظـور حفـظ دانـش فنـی ،تخصـص حرفـهای و رفتار مناسـب شـامل
مدیریـت تضـاد منافـع بالقـوه اطمینـان حاصل مـی کند.
در ایــن رهنمــود ،یــک اکچوئــری بــا وابســتگی اکچوئریــال یــا صالحیــت مــورد نیــاز برای
ارزیابــی رســمی مهارتهــا و تجربــه از دیگــر متخصصــان تأمیــن اجتماعــی حــارض در
فعالیــت اکچوئریــال ســازمان تأمیــن اجتماعــی متمایــز مــی شــود.

اصول
در صورتــی کــه اکچوئــری یــا دیگــر متخصــص حرف ـهای تأمیــن اجتماعــی
در فعالیــت اکچوئریــال ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،عضــو یــک انجمــن حرفهای
بــا الزامــات ارتقــا حرفـهای مســتمر مرتبــط بــا فعالیــت اکچوئریــال انجــام شــده
باشــد ،آنهــا بایــد بــا ایــن الزامــات مطابقــت و همســویی داشــته باشــند.
در صورتــی کــه اکچوئــری یــا متخصــص حرفـهای تأمیــن اجتماعــی حــارض
در فعالیــت اکچوئریــال ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،عضــو یــک انجمــن حرفهای
بــا الزامــات ارتقــاء مســتمر حرفـهای مرتبــط بــا فعالیــت اکچوئریــال انجــام شــده
نباشــد ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد طــرح ارتقــا حرفـهای را ایجــاد و بــه طــور
منظــم همســویی و مطابقــت بــا چنیــن طرحــی را نظــارت کنــد.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اکچوئــری و یــا دیگــر متخصــص تأمیــن
اجتماعــی حــارض در فعالیــت اکچوئریــال ســازمان تأمیــن اجتماعــی را بــه
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مشــارکت در پژوهــش ملــی و بیــن املللــی در زمینــه هــای مرتبــط بــا فعالیــت
اکچوئریــال ترغیــب کنــد (بــه طــور مثــال  :تدویــن مفروضــات اقتصــادی و
جمعیتــی ،مدلســازی اکچوئریــال ،روش شناســی ،رویکــرد تأمیــن مالــی و
غیــره).

سازوکار
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد از داشــن امکانــات درون و بــرون ســازمانی
مناســب اکچوئــری و یــا دیگــر متخصصــان تأمیــن اجتماعــی حــارض در فعالیــت
اکچوئریــال ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه منظــور تحقــق الزامــات ارتقــاء
مســتمر حرفـهای یــا طــرح مربــوط ارتقــاء حرفـهای اطمینــان حاصــل کنــد .ایــن
موضــوع ممکــن اســت شــامل مــوارد زیــر شــود:
• آموزش در محل توسط کارشناسان درون و برون سازمانی؛

• حضــور در کنفرانسهــا و رویدادهــا و آمــوزش هــای ملــی و بیــن املللــی
شــامل امــا نــه محــدود بــه رویدادهــای برگــزار شــده از ســوی ایســا،
،ILOانجمــن بیــن املللــی اکچوئریــال و انجمــن هــای ملــی حرفــهای؛
• دسرتسی به منابع آموزشی مربوطه.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد زمــان و منابــع کافــی بــرای اســتمرار
تحصیــات حرفــهای در زمــان تهیــه طــرح منابــع انســانی و بودجــه ســازمان
اختصــاص دهــد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد تعامــل میــان اکچوئریهــا و دیگــر
متخصصــان تأمیــن اجتماعــی حــارض در فعالیــت اکچوئریــال در ســازمان تأمیــن
اجتماعــی را بــا کارشناســان ملــی و بیــن املللــی در حــوزه هــای تأمیــن اجتماعــی،
جمعیتشناســی و اقتصــاد و غیــره تســهیل نمایــد.
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قدردانی
رهنمودهــای ایســا در خصــوص فعالیــت اکچوئریــال در تأمیــن اجتماعــی بــه طــور
مشــرک بــا همــکاری ســازمان بیــن املللــی کار و اتحادیــه بیــن املللــی تأمیــن اجتماعــی
تهیــه شــده اســت .نویســندگان ایــن رهنمودهــا آســیا بلیــگ 1و ژان کلــود منــارد 2از دفــر
3
اکچوئــری ارشــد – دفــر رسپرســتی موسســات مالــی کانــادا ،ســایمون بریمبلکامــب
از دبیرخانــه کل ایســا و هیروشــی یامابانــا ،4آنــدره پیــکارد ،5کریســتینا اِل لــورت 6و آن
درویــن 7از ســازمان بیــن املللــی کار بــوده انــد.

ســازمان بیــن املللــی کار و ایســا مراتــب سپاســگزاری خــود را از انجمــن بیــن املللــی
اکچوئریــال بــه جهــت نظــرات ،پیشــنهادها و حمایــت هــای مفیــد و همچنیــن از دفــر
آمــار اروپــا ،صنــدوق بیــن امللــل پــول و  OECDبــه جهــت ارائــه نظــرات خــود ابــراز
میکننــد ILO .و ایســا همچنیــن از نظــرات و پیشــنهادهای ایــن افــراد تشــکر و قدردانــی
مینماینــد :گیلــز بینــت ،8کریــس دایکیــن ،9ســاگی دو ِکلــرک ،10فابیــو دوران والـ ِورد،11

1. Assia Billig
2. Jean-Claude Ménard
3. Simon Brimblecombe
4. Hiroshi Yamabana
5. André Picard
6. Cristina Lloret
7. Anne Drouin
8. Gilles Binet
9. Chris Daykin
10. Sage De Clerck
11. Fabio Durán Valverde
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کا ِرن ِگلِــنُ ،1پــل گوبــلِ ،2ینــس گروتــس ،3یــ ِوش گــوارارد ،4فیلیپــه گوورمــون،5
رضــا کاشــف ،6آنــا کوینســکا ،7جورجــس النگیــس ،8مارتیــن النــون ،9دنیــس
اولیمــن ،12ایزابــل اوریتــز ،13تیبــور پارنیکــیِ ،14
مارتیــن ،10ابراهیــم موهنــا ،11روبــرت ِ
پیــر
پالمونــدون ،15اولریــخ ِرینیــک ،16مارشــال بــود ِرینســدورف ،17جونیکــی ســاکاموتو،18
ِ
ویجننــرگ 21و صنــدوق بازنشســتگی
میــک ســیلور ،19جیــن فرانســوا ِتریــن ،20یــوری
فدراســیون روســیه.

1 . Karen Glenn
2 . Paul Goebel
3 . Jens Gruetz
4 . Yves Guérard
5 . Philippe Guèvremont
6 . Reza Kashef
7 . Anna Kwiecińska
8 . Georges Langis
9 . Martin Lunnon
10 . Denis Martin
11 . Ibrahim Muhanna
12 . Robert Olieman
13 . Isabel Ortiz
14 . Tibor Parnicky
15 . Pierre Plamondon
16 . Ulrich Reineke
17 . Marshall Budd Reinsdorf
18 . Junichi Sakamoto
19 . Mick Silver
20 . Jean-François Terrien
21 . Jorrit Zwijnenburg
200

اتحادیه بیناملللی تامین اجتماعی  -سازمان بیناملللی کار

