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مقدمه 

      ایــن رهنمودهــا بــا موضــوع فعالیــت اکچوئریــال در تأمیــن اجتماعــی )کــه از ایــن پــس 

به عنــوان رهنمودهــای اکچوئریــال ISSA-ILO نامیــده می شــوند(، بــا همــکاری مشــرتک 

ــه  ــی کار )ILO(2  تهی ــازمان بین امللل ــی )ISSA(1 و س ــن اجتماع ــی تأمی ــه بین امللل اتحادی

شــده اند.

حوزه و اهداف 

مخاطبــان ایــن رهنمودهــا، اکچوئری هــا و ســایر متخصصــان تأمیــن اجتماعــی شــاغل 

در فعالیــت اکچوئریــال طــرح هــای تأمیــن اجتماعــی و نیــز ســازمان هــای تأمیــن 

ــتند. ــال هس ــت اکچوئری ــر فعالی ــر ب ــان ناظ ــر ذینفع ــت گذاران و دیگ ــی، سیاس اجتماع

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 

ــائلی  ــتی از مس ــه فهرس ــت ک ــه ایس ــه گون ــا ب ــن رهنموده ــاختار ای ــود. س ــوط می ش مرب

کــه بایــد بــه آنهــا پرداختــه شــود تهیــه و توصیه هایــی بــرای انجــام ایــن تکالیــف ارائــه 

ــد  ــده  من ــا قاع ــه ی ــال، ارائ ــبات اکچوئری ــام محاس ــامل انج ــف ش ــن تکالی ــود. ای می ش

ســازی مشــاوره سیاســت گذاری، نظــارت، گزارش دهــی، مدیریــت و اطــاع رســانی بــوده 

ــا توجــه بــه هــر ذینفــع متفــاوت خواهــد بــود.  و ب

از این رو، اهداف اصلی عبارتند از:

ارتقــای تجربــه موفــق3  در رابطــه بــا فعالیــت اکچوئریالــی کــه بوســیله و بــرای   

ــود  ــرای بهب ــاش  ب ــت از ت ــه و حمای ــورت پذیرفت ــی ص ــن اجتماع ــای تأمی ــازمان ه س

1. International Social Security Association 
2 . International Labor Organization 
3. Good Practice      

رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی
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دقــت، ســازگاری و مقایســه پذیری فعالیــت اکچوئریــال ؛

ارائه راهنمایی به اکچوئری ها در انجام فعالیت ها؛  

تسهیل فعالیت سازمان در فرایندهای حکمرانی مرتبط با اکچوئری؛  

بهبود بهره وری شیوه های اکچوئریال؛  

ارائــه مشــاوره های عملــی بــه ســازمان ها به منظــور تســهیل در پذیرش اســتانداردهای   

اکچوئریال؛

ارائــه مشــاوره بــه افــراد یــا نهادهــای مســئول امــور سیاســت گذاری و قانون گــذاری   

ــال اکچوئری
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رهنمودهای اکچوئریـال ISSA-ILO، و استانـداردهای حرفه ای 
موجود و آتی

ــه اصــول، ســاختارها  ــوط ب ــه مجموعــه ای از توصیه هــای مرب ــه ارائ ایــن ســند اقــدام ب

ــداف  ــق اه ــت تحق ــاظ و در جه ــود لح ــای خ ــد در ج ــه بای ــد ک ــی می نمای و فرایندهای

اشاره شــده بــه کار گرفتــه شــوند. لــذا ایــن مجموعــه در پــی کمــک بــه اکچوئری هــا در 

ــد،  ــت. هرچن ــری اس ــات تنظیم گ ــز الزام ــی و نی ــی و بین امللل ــتانداردهای مل ــن اس تأمی

ــد  ــا بای ــتند؛ ام ــرا نیس ــی الزم االج ــاظ قانون ــه لح ــال ISSA-ILO ب ــای اکچوئری رهنموده

به عنــوان یــک تجربــۀ موفــق و دقیــق در رابطــه بــا اهــداف گســرتده تری از بهبــود اجــرا و 

ــه شــوند. ــال در نظــر گرفت ــر فعالیــت اکچوئری نظــارت ب

کـردن  جایگزیـن  یـا  دوباره نویسـی  رهنمودهـا  ایـن  هـدف  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

اسـتانداردهای بین املللـی فعالیـت اکچوئریـالISAP( 1( انجمـن بین املللـی اکچوئریـال2  

 )ISAP 2( 2 و به خصـوص اسـتانداردهای بین املللـی فعالیـت اکچوئریـال شـماره ،)IAA(

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( 2( و نیـز دیگـر 

تجربیـات  موفـق مرتبـط با امـور اکچوئریال در تأمیـن اجتماعی را در اختیـار اکچوئری ها 

و سـایر متخصصـان تأمیـن اجتماعـی حـارض در فعالیـت اکچوئریـال قـرار می دهنـد.  

1. International Standards of Actuarial Practice 
2. International Actuarial Association 
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تعاریف»فعالیت اکچوئریال« و »اکچوئری«

هــدف رهنمودهــای اکچوئریــال ISSA-ILO حمایــت از فعالیــت اکچوئریــال در زمینه هایــی 

نظیــر حوزه هــای ســنتی اکچوئریــال و نیــز ســایر زمینه هایی 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:

   فعالیت هــای اکچوئریــال همچــون تهیــه ارزش گذاری هــای اکچوئریال سیســتم های 

ــی و/ ــابداری مل ــزارش حس ــی و گ ــاب های مل ــا حس ــط ب ــور مرتب ــی؛ ام ــن اجتماع تأمی

ــداری و انجــام محاســبات  ــر پای ــرات پیشــنهادی ب ــرات تغیی ــی تاثی ــی؛ ارزیاب ــا بین امللل ی

اکچوئریــال رضوری در تعییــن رشایــط برخــورداری از مزایــا و روش هــای اندوختــه 

گــذاری. ایــن وظایــف ممکــن اســت شــامل محاســبه تعهــدات، پیش بینــی جریــان هــای 

نقــدی و تعییــن عوامــل مختلــف اکچوئریــال، قوانیــن یــا ســایر مقرراتــی کــه اغلــب مقــرر 

مــی دارد ایــن وظایــف توســط اکچوئری هــای واجــد رشایــط انجــام شــوند.

   ورودی اکچوئریــال بــه حوزه هایــی نظیر مدیریت رسمایه گذاری، بهبود سیاســت گذاری، 

مدیریــت ریســک، اطــاع رســانی، حکمرانــی، بــا در نظــر گرفــن تاثیــرات آن بــر افــراد و 

ســنجش عدالــت و برابــری میــان همــکاران و ســایر گروه هــا در مواقعــی کــه توانمندی هــا 

و مهارت هــای اکچوئریــال، می توانــد 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 بــه کار گرفتــه شــده 

ــا  ــه ی ــزارش ، توصی ــه گ ــه ارائ ــراردادی ب ــورت ق ــه بص ــری ک ــاور اکچوئ ــک مش ــز ی و نی

ــطح  ــال در س ــرب اکچوئری ــدرک معت ــد و دارای م ــازمان ها می پردازن ــه س ــا ب ــر داده ه دیگ

ملــی یــا بین املللــی اســت )ارجــاع شــود بــه رهنمــود 49 (؛ یــا
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ــخص حرفــه ای بــدون مــدرک معتــرب اکچوئریــال )بــرای مثــال، آماردان هــا و     ش

اقتصاددان هــا( کــه بــه فعالیــت اکچوئریــال مشــغول اســت. ایــن رهنمودهــا در برخــی 

رشایــط، اشــخاص حرفــه ای دیگــری به غیــر از اکچوئری هــا کــه ممکــن اســت مشــغول 

اجــرای فعالیــت اکچوئریــال باشــند را بــه رســمیت می شناســند. هرچنــد رضوری اســت کــه 

متخصصــان تأمیــن اجتماعــی فاقــد وابســتگی اکچوئریــال در ارائــه خدمــات اکچوئریــال 

ــه در  ــور ک ــوده و همانط ــه را دارا ب ــط مربوط ــی، رشای ــن اجتماع ــای تأمی ــازمان ه ــه س ب

رهنمــود 49 تریــح شــده اســت از قوانیــن مربــوط بــه رفتــار حرفــه ای تبعیــت کننــد.

ارتقای صالحیت های اکچوئریال، شناخت و پیشرفت حرفه ای

ــال در  ــای فع ــا و غیراکچوئری ه ــت از اکچوئری ه ــا حمای ــن رهنموده ــدف ای ــه ه ــا اینک ب

ــرای  ــی ب ــن اجتماع ــای تأمی ــازمان ه ــه س ــت ک ــی الزم اس ــت، ول ــال اس ــه اکچوئری زمین

بهبــود توســعه حرفــۀ ملــی اکچوئریــال و تأییــد ارزش صالحیــت معتــرب اکچوئریــال و 

اســتمرار پیرشفــت حرفــه ای اهتمــام ورزند)رهنمــود 51 را ماحظــه نمائیــد(. عــاوه بــر 

ایــن، حتــی اگــر کشــوری بــرای متخصصــان شــاغل در فعالیــت اکچوئریال اشــاره شــده در 

ایــن ســند، صاحیــت 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 فعالیت هــای نظارتــی اکچوئریــال را بــه تنظیــم ایــن صاحیت هــای الزم تشــویق 

می کننــد تــا اهمیــت حرفــه اکچوئریــال را مشــخص  کنــد. نهادهــای نظارتــی و قانون گــذار 

در تعریــف شایســتگی های مــورد نیــاز بــرای انجــام فعالیــت اکچوئریــال بایــد بــرای طــرح 

هــای تأمیــن اجتماعــی نیــز، صاحیــت خاصــی قائــل شــوند. همچنیــن، رهنمودهــا آن 

دســته از افــراد شــاغل در زمینــه اکچوئریــال را بــرای کســب صاحیــت مــورد نیــاز فعالیــت 

ــود  ــل رهنم ــا حداق ــازگار ب ــای س ــاذ رفتاره ــه ای و اتخ ــتمر حرف ــعه مس ــال، توس اکچوئری

رفتــاری انجمــن بین املللــی اکچوئریــال یــا انجمــن اکچوئریالــی کــه اکچوئــری عضــوی از 

آن اســت، ترغیــب مــی کنــد.

قسمت ح و منابع پشتیبان مرتبط، جزئیات بیشرتی را ارائه می نماید.
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حوزه های مرتبط با اکچوئریال 

ــر محــدوده  ــد ب ــا قوانیــن داخلــی و شــیوه های حکمرانــی مــی توان ــون ، مقــررات و ی قان

ــت  ــام فعالی ــرای انج ــاز ب ــورد نی ــای م ــص ه ــا و تخص ــت،  توانمندی ه ــت، صاحی دخال

ــال اثرگــذار باشــد. اکچوئری

ایــن رهنمودهــا، رشایــط چهارگانــه کــه ممکــن اســت نیــاز بــه حضــور اکچوئری هــا باشــد 

ــورد  ــرد را م ــورت پذی ــن اجتماعــی ص ــا تأمی ــه ب ــال در رابط ــت اکچوئری ــه فعالی ــا اینک و ی

پوشــش قــرار می دهنــد:

   کاری کــه )مطابــق بــا مقــررات یــا دیگــر مســتندات قانونــی( بایــد توســط اکچوئــری 

معتــرب و واجــد رشایــط انجــام شــود؛

ــوده و نقــش اصلــی را ایفــا     فعالیتــی کــه حضــور اکچوئری هــا در آن حائــز اهمیــت ب

ــد. می کن

   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 غیراکچوئری هــا انجــام شــود.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد مشــخص کنــد کــه جایــگاه هریــک از اجــزاء عملیــات، 

ذیــل کــدام یــک از 4 دســته قــرار مــی گیرنــد. ایــن کار بایــد بــه  شــکل درســتی مســتند 

ــه  ــه ب ــن زمین ــری در ای ــرد. تصمیم گی ــرار گی ــی ق ــورد بازبین ــم م ــور منظ ــه ط ــده و ب ش

عوامــل مختلــف درون و بــرون ســازمانی بســتگی خواهــد داشــت. ایــن عوامــل ممکــن 

ــه آن محــدود نمی شــوند(: ــر شــوند )امــا ب اســت شــامل مــوارد زی

   چارچوب نظارتی و تنظیم گری 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 حرفه ای اکچوئریال؛ 

   منابع اکچوئریال خارج )از سازمان( در دسرتس؛

   سایر منابع حرفه ای در دسرتس.

هماهنگی با سایر ذینفعان و افراد حرفه ای 

به محــض اینکــه اکچوئری هــا به طورکامل تــری بــا جنبه هــای متفــاوت مدیریــت ســازمان 

ــا  ــاوره ب ــی و مش ــه هماهنگ ــری ب ــاز فزاینده ت ــوند، نی ــی ش ــر م ــی درگی ــن اجتماع تأمی

ذینفعــان و ســایر افــراد حرفــه ای به وجــود می آیــد. در حوزه هــای مختلــف مربوطــه 

کــه این چنیــن هماهنگی هــا بایــد صــورت پذیــرد و در صــورت رضورت فرمول بنــدی 

ــرون ســازمانی  ــد. در صورتــی کــه اکچوئــری ب ــدا می کنن شــود، ایــن رهنمودهــا ورود پی

باشــد، بســیار مهــم اســت کــه بــرای حصــول اطمینــان از کارائــی و کارآمــدی در اجــرا، 

ــود. ــروی ش ــا پی ــده و از آنه ــاذ ش ــی اتخ ــاد هماهنگ ــرای ایج ــب ب ــای مناس فراینده

استقالل عمل  

ــظ  ــان و حف ــب اطمین ــال کس ــه دنب ــد ب ــر بای ــای ناظ ــی و نهاده ــن اجتماع ــازمان تأمی س

ــر  ــن ام ــان از ای ــب اطمین ــای کس ــه معن ــن ب ــل، ای ــند. در عم ــری باش ــتقال اکچوئ اس

ــاب  ــدرت انتخ ــات دارد، و دارای ق ــه اطاع ــی ب ــی کاف ــری دسرتس ــه اکچوئ ــت ک اس

ــر  ــوده و تحــت تأثی ــه کار گرفــن بهرتیــن مجموعــه  مفروضــات ب مناســب ترین روش  و ب

ماحظــات بی جهــت خارجــی یــا فشــارهای داخلــی کــه ممکــن اســت بــر نتایــج و 

ــز  ــل و نی ــتقال عم ــظ اس ــور حف ــه منظ ــرد. ب ــرار نمی گی ــد، ق ــذار باش ــا اثرگ توصیه ه

ــه  ــتقال ب ــه اس ــرای جایی ک ــررات ب ــن و مق ــت قوانی ــتفاده، حمای ــورد اس ــیوه های م ش
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ــد. ــته باش ــود داش ــد وج ــد، بای ــر افت ــه خط ــت ب ــن اس ــا ممک ــاده ی ــر افت خط

اطاعات بیشرت در رهنمود 47 ارائه می شود.

ISSA-ILO ساختار رهنمودهای اکچوئریال

رهنمودها شامل هشت بخش مجزا هستند:

بخش الف، ارزش گذاری طرح های تأمین اجتماعی

بخش ب، مدیریت عملیات سیســـتم های تأمین اجتماعی )شـــامل محاسبات مزایا و 

تعیین فاکتورها(

بخش پ، امور رسمایه گذاری

بخش ت، گزارش دهی، ارتباطات و افشای اطالعات

بخش ث، تحلیل و مدیریت ریسک

بخش ج، امور تنظیم گری، استانداردها و راهنمای حرفه ای

بخش چ، امور راهربدی و سیاست گذاری

بخش ح، تخصص ، اســـتخدام و آموزش کارشـــناس اکچوئریال در سازمان تأمین 

اجتماعی

ــد.  ــش می ده ــث را پوش ــورد بح ــوزه م ــف ح ــزاء مختل ــود اج ــر رهنم ــش، ه ــر بخ در ه

ــت: ــده اس ــا ش ــر بن ــورت زی ــه ص ــا، ب ــک از رهنموده ــر ی ــاختار ه س

رهنمــود: رهنمــود بصــورت هرچــه شــفاف تــر، بــه همــراه توصیــف مختــری از نــکات 
کلیــدی زیــر بنایــی آن بصــورت کامــا برجســته، بیــان می شــود.  

اصــول: ایــن بخــش اصــول زیربنایــی رهنمــود و ســاختارهای مناســب بــرای پرداخــن 
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بــه موضــوع را تنظیــم می کنــد.

ــازوکار: ایــن بخــش به منظــور کســب اطمینــان از اینکــه اصــول زیربنایــی رهنمــود  س
رعایــت می شــوند،  مراحــل و فراینــد هایــی را وضــع می نمایــد. ایــن ســازوکارهای 

ــان از پایش هــای مناســب، فرایندهــا، ارتباطــات و  ــه جهــت کســب اطمین پیشــنهادی ب

ــرای  ــوب، اج ــری مطل ــب در تصمیم گی ــه ترغی ــه ب ــوند ک ــی می ش ــی طراح ــوق های مش

مناســب و به هنــگام، و ارزیابــی و بازبینــی منظــم می پردازنــد.

منابع پشتیبان

ــن  ــای تأمی ــازمان ه ــه س ــت ک ــی اس ــامل اصول ــال ISSA-ILO ش ــای اکچوئری رهنموده

ــی  ــن اجتماع ــای تأمی ــه در طرح ه ــی ک ــت اکچوئریال ــا فعالی ــه ب ــد در رابط ــی بای اجتماع

ــورت راهنمــای  ــا به ص ــن رهنموده ــد. ای ــاظ کنن ــوند، لح ــام آن می ش ــه انج ــد ب متعه

ــوند.  ــی ش ــه نم ــر گرفت ــی در نظ ــتاندارد عملیات ــورت اس ــا به ص ــال ی ــی اکچوئری تفصیل

ــا ایــن اســت  بلکــه، هــدف آنهــا راهنمایــی ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی در رابطــه ب

ــی« آن. ــه »چگونگ ــد و ن ــر بگیرن ــزی« را در نظ ــه چی ــه »چ ک

بنابرایــن اتحادیــه بین املللــی تأمیــن اجتماعــی و ســازمان بین املللــی کار، به عنــوان 

بخشــی از برنامــه حمایــت از ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی، اقــدام بــه تدویــن 

ــی  ــای داخل ــل راهنم ــی ) مث ــه های ــامل کتابچ ــه ش ــد ک ــی نموده ان ــک آموزش ــع کم مناب

ســازمان بین املللــی کار بــرای تحلیــل اکچوئریــال یــک طــرح ملــی بازنشســتگی تأمیــن 

ــازمانی  ــرون س ــع ب ــوردی و مناب ــات م ــق، مطالع ــۀ موف ــی از تجرب ــی(، مثال های اجتماع

کــه بــه ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی در  عملیاتــی کــردن ایــن اصــول یــاری خواهنــد 

ــود. ــی ش ــاند، م رس

ــای  ــایت ه ــک وب س ــق لین ــه و از طری ــند جداگان ــی را در س ــع کمک ــن مناب ــوان ای می ت

ــرار داد.  ــرتس ق ــا در دس ــی رهنموده اختصاص
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بخش الف. ارزش گذاری طرح های تأمین اجتماعی    

 ارزش گذاری هــای یــک طــرح تأمیــن اجتماعــی بــا هــدف ارزیابــی درســتی و اســتحکام 

اکچوئریــال طرح هــا می باشــد. 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 بین املللــی تأمیــن اجتماعــی 

در خصــوص حکمرانــی خوب)رهنمــود 59( آمــده اســت، یــک طــرح تأمیــن اجتماعــی 

ــایر  ــداری و س ــر پای ــارت ب ــور نظ ــه منظ ــال را ب ــم اکچوئری ــای منظ ــد ارزش گذاری ه بای

عوامــل کلیــدی انجــام دهــد. 

ــئولیت های  ــال، مس ــذاری اکچوئری ــی ارزش گ ــل اصل ــش، عوام ــن بخ ــا در ای رهنموده

ــه منظــور کســب  ــد ب ــری، و اقداماتــی را کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بای یــک اکچوئ

ــد  ــف حرفــه ای خــود برآین ــا می تواننــد از عهــدۀ وظای ــان از اینکــه اکچوئری ه اطمین

ــد. ــی نماین ــن م تبیی

اتخــاذ رویکــرد ارزش گــذاری بــه ایــن مســئله بســتگی خواهــد داشــت کــه آیــا ســازمان 

تأمیــن اجتماعــی، مــدل ارزش گــذاری اکچوئریــال را بــه صــورت درون ســازمانی تدویــن 

کــرده اســت یــا اینکــه ارزش گــذاری بــا اســتفاده از مــدل بــرون ســازمانی اجــرا می شــود. 

اگــر مــدل به صــورت بــرون ســازمانی اجــرا شــود، در این صــورت رویکــرد مجــدداً 

ــع  ــه منب ــا اینک ــد ی ــام می ده ــذاری را انج ــود ارزش گ ــازمان خ ــا س ــه آی ــاس اینک ــر اس ب

ــه  ــه اینک ــر ب ــرد. نظ ــد ک ــر خواه ــت، تغیی ــده دار آن اس ــازمانی عه ــرون س ــال ب اکچوئری

عمدتــاً ایــن بخــش بــر دو مــورد ابتدایــی متمرکــز اســت، لــذا فرایندهــای مناســب نیــز در 

زمــان ارزش گــذاری بــرون ســازمانی الزم اســت و مشــاوران بــرون ســازمانی بایــد بتواننــد 

ــد. ــال وفــق دهن ــا رهنمودهــا و اســتانداردهای عملیاتــی اکچوئری کــه خــود را  ب
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رهنمود 1- نیاز به انجام ارزش گذاری های اکچوئریال   

ــی و  ــور ارزیاب ــه منظ ــه ب ــد ک ــل می کن ــان حاص ــی اطمین ــن اجتماع ــازمان تأمی س

نظــارت بــر وضعیــت مالــی برنامه هــای تأمیــن اجتماعــی، ارزش گذاری هــای منظــم 

ــان  ــی اطمین ــن اجتماع ــازمان تأمی ــن، س ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــام  ش ــال انج اکچوئری

می دهــد کــه ارزش گــذاری اکچوئریــال در ابتــدای هــر برنامــۀ جدیــد، یــا هــر 

ــود.   ــرد، اجرا ش ــر ک ــی تغیی ــور اساس ــه ط ــارض ب ــه ح ــه برنام زمانیک

ــن  ــای تأمی ــداری برنامه ه ــا پای ــد ت ــاز دارن ــال نی ــای اکچوئری ــدا، ارزش گذاری ه در ابت

ــات  ــتم، ماحظ ــت سیس ــی کفای ــت ارزیاب ــن اس ــا ممک ــد ام ــی کنن ــی را ارزیاب اجتماع

تأمیــن مالــی و اندوختــه گــذاری نیــز الزم باشــد. یافته هــای ارزش گــذاری اکچوئریــال 

ــا افشــای  ــا و اطــاع رســانی ی ــر روی تصمیمــات رسمایه گــذاری، محاســبات مزای ــز ب نی

اطاعــات اثــر دارد. ایــن رهنمــود بایــد بــا رهنمودهــای 26، 41، 43 و 46 و رهنمــود 59 

ــی خــوب1 ،  ــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص حکمران ــه بین امللل از رهنمودهــای اتحادی

مطالعــه شــود. 

اصول

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد وضــع قوانیــن و مقــررات مربوطــه کــه بــرای 

ــت را  ــاز اس ــورد نی ــود م ــای موج ــال برنامه ه ــم اکچوئری ــای منظ ارزش گذاری ه

بهبــود بخشــیده و از آنهــا حمایــت کنــد و هــر زمــان کــه برنامــه به طــور اساســی 

دســتخوش تغییــر شــد، ارزش گــذاری اکچوئریــال را انجــام دهــد.

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه منابــع به منظــور 

ــت  ــد. مدیری ــرار دارن ــرتس ق ــا، در دس ــم ارزش گذاری ه ــرای  منظ ــن اج تضمی

منابــع بایــد احتمــال نیــاز بــه  ارزش گذاری هــای به روزرســانی شــده یــا تکمیلــی 

ــرد. را در نظــر بگی

1.  Good Governance 
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در زمــان مشــارکت در توســعۀ برنامه هــای جدیــد تأمیــن اجتماعــی، ســازمان      

ــال  ــذاری اکچوئری ــه ارزش گ ــد ک ــب کن ــان کس ــد اطمین ــی بای ــن اجتماع تأمی

ــود  ــود. رهنم ــرا می ش ــی اج ــن مال ــا و طــرح تأمی ــب مزای ــی تناس به جهــت ارزیاب

41، اطاعــات بیشــرتی را در خصــوص ارزش گــذاری برنامه هــای جدیــد تأمیــن 

ــه می نمایــد. اجتماعــی ارائ

سازوکار

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد از نهادهــای مســئول اعــام رشایــط مــورد    

نیــاز بــرای ارزش گــذاری اکچوئریــال )ارزش گذاری هــای منظــم، تکمیلــی و/یــا 

بــه روز رســانی شــده( و تعییــن عوامــل مؤثــر بــر ایــن انتخــاب )هماننــد ســطوح 

اهمیــت(، حمایــت نمایــد. ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطاعــات رضوری و 

راهنمایــی هــای الزم در خصــوص حــوزه و اهــداف ارزش گــذاری و نیــز حداقــل 

ــی  ــن رشایط ــود 46 در تعیی ــد. رهنم ــه نمای ــات را ارائ ــای اطاع ــات افش الزام

کــه در آن ارزش گــذاری به روزرســانی شــده یــا تکمیلــی مــورد نیــاز باشــد، 

ــد. ــی ده ــه م ــی را ارائ راهنمایی های

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد توصیه هایــی بــه نهادهــای مرتبــط در مــورد    

تنــاوب بهینــه ارزش گذاری هــای اکچوئریــال داشــته باشــد. ایــن مهــم به ویــژه 

ــرد. در رهنمودهــای 26 و 43 مــورد بررســی قــرار می گی

در صــورت عــدم وجــود الزامــات قانونــی، ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد    

ــازمانی را  ــت درون س ــال، سیاس ــذاری اکچوئری ــه ارزش گ ــاز ب ــام نی ــرای اع ب

ــور  ــه ط ــده، ب ــتند ش ــد مس ــت بای ــن سیاس ــد. ای ــت کن ــوده و از آن تبعی ــرر نم مق

منظــم )در صــورت نیــاز به وســیله متخصــص مســتقل( مــورد بازبینــی قــرار گیــرد 

ــه آن عمــل شــود.  و ب
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رهنمود 2- داده ها

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد از وجــود داده هــای قابــل اعتمــاد و کافــی به منظــور 

انجــام فعالیــت اکچوئریــال اطمینــان حاصــل نمایــد. ســازمان تأمیــن اجتماعــی، 

مســئول مدیریــت داده هــای متعلــق بــه قوانیــن و مســتمری بگیران طــرح تأمیــن 

ــتانداردهای  ــی و اس ــم خصوص ــون حری ــت قان ــررات و رعای ــع مق ــی، وض اجتماع

ــه  ــود را ارائ ــر خ ــا نظ ــار داده ه ــت و اعتب ــورد کفای ــری، در م ــت. اکچوئ ــی اس مل

ــای  ــرات داده ه ــا، و تاثی ــه در داده ه ــورت پذیرفت ــالح ص ــه اص ــد، هرگون می نمای

ــد و  ــح می کن ــدگان آن را ترشی ــارکت کنن ــی و مش ــن اجتماع ــرح تأمی ــر ط ــص ب ناق

ــد. ــه می ده ــی را ارائ ــا توصیه های ــت داده ه ــود کیفی ــرای بهب ب

داده هـای کافـی و قابـل اعتمـاد یـک عامـل رضوری در انجام هر نـوع فعالیـت اکچوئریال 

اسـت. الزامـات کیفـی داده هـا بـه نـوع فعالیـت انجام شـده، سـاختار مزایـا در طـرح تأمین 

اجتماعی )شـامل طرح مزایا و سـاختار تأمین مالی(، ماهیت و اهداف تحلیل اکچوئریال، 

و  تجزیه وتحلیـل  بـا  کـه  مقرراتـی  و  قانونـی  الزامـات  هرگونـه  و  گزارش دهـی،  الزامـات 

گزارش دهـی اکچوئریـال در ارتبـاط اسـت، بسـتگی دارد. 

فعالیــت اکچوئریــال، بــرای اینکــه پایــداری مالــی طرح هــای تأمیــن اجتماعــی را ارزیابــی 

ــای  ــز داده ه ــده، و نی ــی ش ــرح ارزیاب ــا ط ــط ب ــراً مرتب ــه روز  منح ــای ب ــه داده ه ــد ب کن

اقتصــادی کان و جمعیــت شــناختی مــورد نیــاز بــرای تنظیــم چارچــوب اقتصــاد کان 

و جمعیت شــناختی بــرای فعالیــت اکچوئریــال نیــاز دارد. داده هایــی کــه در اجــرا، 

ارزش گذاری هــا را توانمنــد می ســازند شــامل داده هــای مربــوط بــه بیمــه پــرداز و مزایــا 

بگیــر فعلــی و داده هایــی در خصــوص قوانیــن فعلــی و پیشــین سیســتم و نیــز هــر نــوع 

تغییــرات آتــی طرح ریــزی شــده یــا پی ریــزی شــده در ایــن قوانیــن )نظیــر فرمــول مزایــا، 

بســته مزایــای اساســی، رشایــط دریافــت مزایــا و حــق بیمــه( می شــود. داده هــای مربــوط 

بــه گذشــته )همچــون تــورم، افزایش هــای حقــوق، نــرخ بــازده رسمایه گذاری هــا، 

نرخ هــای مرگ ومیــر و شــیوع امــراض، نرخ هــای بازنشســتگی، مراجعــات رسپایــی 
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و بســرتی در بیمارســتان، تعــداد دفعــات هزینه هــا و تــک هزینه هــا( بایــد از ســوی 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــده در نظ ــورد آین ــب در م ــات مناس ــن مفروض ــرای تدوی ــری ب اکچوئ

داشته  بر  در  را  اعتبار  و  کفایت  ویژگی  باید  اکچوئریال  فعالیت  برای  موجود  داده های 

باشند. کفایت به این معناست که داده ها باید اکچوئری را در این زمینه ها تجهیز کنند:

تدویــن مفروضــات اقتصــادی و جمعیــت شــناختی بــه منظــور پیش بینــی و هــر کجــا    

کــه الزم باشــد، در کاهــش جریــان هــای نقــدی آتــی طــرح تأمیــن اجتماعــی؛

انجام محاسبات اکچوئریال مورد نیاز؛   

اعتبار بخشی و تدوین روش شناسی محاسبات و ارزش گذاری ها ؛   

مقایسه  برای  اجتماعی،  تأمین  طرح  مالی  و  رسمایه گذاری  تجربیات  آخرین  تحلیل    

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 می شــود. 

  اعتبار به این معناست که داده ها باید این رشایط را داشته باشند:

مرتبط؛   

کامل؛   

به روز؛   

به طور درون سازمانی سازگار؛   

دارای سوابق مکفی؛   

سازگار با داده های منابع دیگر؛   

ایــن رهنمــود بایــد همــراه بــا رهنمودهــای ایســا در خصــوص فــاوا )فنــاوری اطاعــات و 

ارتباطــات(، بــه ویــژه بخــش الــف.5 آن، مدیریــت اطاعــات و داده هــا مطالعــه شــود.
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اصول

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی باید مســئولیت های مدیریت داده  را درون ســازمان 

تعریــف کنــد، ازجملــه اینکــه چــه کســی مســئول مدیریــت فراینــد و فرایندهــای 

بازنگــری اســت. فراینــد مدیریــت داده بایــد از امنیــت داده هــا )شــامل جزئیــات 

شــیوه های پشــتیبانی داده هــا( و هــر الــزام قانونــی دیگــری در مــورد محرمانگــی 

اطاعــات 1 اطمینــان کســب نمایــد.

   الزامــات داده هایــی کــه در آنهــا تمامــی جزئیــات دیــده می شــود2  بایــد توجیــه 

شــده و مســتند شــوند. ایــن الزامــات بایــد نیازهــای ویــژۀ برنامه هایــی را کــه بــه 

ــال  ــای اکچوئری ــیوه ها و مدل ه ــز ش ــد و نی ــاج دارن ــال احتی ــت اکچوئری فعالی

مناســب بــرای ایــن ارزش گذاری هــا را در نظــر بگیــرد . ایــن اســناد بایــد:

اجزاء داده ها را تعریف کنند؛  •

کاربرد داده ها را تریح نمایند؛  •

منابع داده ها 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 

ــازمانی و  ــای درون س ــازگاری داده ه ــه س ــد ک ــاد کنن ــا ایج ــی داده ه اعتباربخش

ــع بــرون ســازمانی )همچــون صورت هــای مالــی ممیــزی  ــا مناب نیــز ســازگاری ب

شــده( را مــورد ســنجش قــرار دهنــد.

   جمــع آوری داده هــا بایــد بــا اســتفاده از شــیوه ای جــزء بــه جــزء صــورت پذیرد. 

در مــواردی کــه داده هــای گروهــی در ارزش گــذاری اکچوئریــال بــه کار گرفتــه 

1. Data Privacy 
2. Well-thought-through Data 
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می شــود، تعییــن شــیوه ای مناســب برای گــروه بنــدی داده هــا از مســئولیت های 

ــج به کارگیــری داده هــای گروهــی کــه در  ــر نتای ــد. اث ــری به شــمار می آی اکچوئ

مغایــرت بــا داده هــای تکــی قــرار دارد، بایــد مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد و به طــور 

مقتضــی بــه اطــاع ذینفعــان مربوطــه برســد. 

ــده،  ــرار ش ــی برق ــه به تازگ ــی ک ــن اجتماع ــرح تأمی ــک ط ــال در ی ــرای مث    ب

کمبــود داده نشــانگر چالشــی جــدی پیــش روی متخصصــان تأمیــن اجتماعــی 

اســت. در چنیــن رشایطــی، ممکــن اســت اکچوئری هــا بــه داده هایــی از ســایر 

منابــع و برنامه هــا اتــکا نماینــد. به منظــور کســب اطمینــان از اینکــه مناســب ترین 

داده هــا بــه کار گرفتــه می شــوند، اکچوئــری بایــد بــا ســایر کارگــزاران و ذینفعــان 

هماهنگی هایــی را انجــام دهــد.

سازوکار

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی، مدیــران و اکچوئــری بایــد درک روشــنی از 

الزامــات داده هــا داشــته باشــند.

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه مدیــر طــرح تأمین 

ــارکت  ــا مش ــاط ب ــاد در ارتب ــل اعتم ــت و قاب ــگاه داده  باکفای ــه پای ــی ب اجتماع

ــی دارد. ــرح دسرتس ــدگان ط کنن

   فرایندهــای منظــم ارزیابــی داده هــا بایــد انجــام شــوند. ایــن فرایندهــا شــامل 

بررســی مناســب بــودن داده هــا می باشــد تــا از ســازگاری داده هــای ارائــه شــده 

در تجزیه وتحلیل هــای پیشــین و ســایر طرح هــای مربــوط بــه تأمیــن اجتماعــی 

در کشــور اطمینــان حاصــل نمایــد.

   داده های ارائه شده به اکچوئری باید قابل استفاده باشند.

   زمانی که داده های برون سازمانی مورد نیاز است، سازمان تأمین اجتماعی باید 

دستیابی به داده های موجود در مؤسسات دولتی را از طرق ذیل تسهیل نماید:



رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

25 اتحادیه بین املللی تامین اجتماعی - سازمان بین املللی کار 

تغییر قوانین برای امکان دسرتسی به این موارد؛  •

توافق با سایر مؤسسات در خصوص دستیابی به داده ها ؛  •

ــن  ــای تأمی ــرای طرح ه ــاد ب ــل اعتم ــی و قاب ــای کاف ــود داده ه ــورت نب    در ص

ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــا، س ــازمان ه ــایر س ــا س ــیس و/ ی ــازه تاس ــی ت اجتماع

ــا بین املللــی  ــا ســازمان هــای ملــی و/ ی ــه توافــق  ب بایــد روش هــای دســتیابی ب

ــه  ــی ک ــه اطاعات ــی ب ــور دسرتس ــه منظ ــث را ب ــرف ثال ــدگان ط ــز ارائه دهن و نی

ــد. ــد، بیاب ــع نمای ــری را مرتف ــای اکچوئ ــد نیازه می توان

   ممکــن اســت هــم بــرای طرح هــای موجــود و هــم بــرای طرح هــای جدیــد، 

اطاعــات ناقــص یــا منقضــی وجــود داشــته باشــند. اکچوئــری بایــد بــا ســازمان 

ــرای در پیــش گرفــن بهرتیــن رویکــرد تحــت ایــن رشایــط  تأمیــن اجتماعــی ب

در ارتبــاط باشــد. ایــن رویکــرد ممکــن اســت شــامل تقریب هایــی نظیــر 

ــن  ــی ای ــار ضمن ــد آث ــری بای ــود. اکچوئ ــن ش ــای میانگی ــری از داده ه بهره گی

چنیــن رویکردهایــی را بــا جزئیــات رشح دهــد و مســتند کنــد و ایــن تحلیل هــا را 

ــاند.   ــی برس ــن اجتماع ــازمان تأمی ــاع س ــه اط ب

اســتانداردهای  بــا  منطبــق  بایــد  ایــن  تحلیل هــا  مســئول  اکچوئــری     

ــامل  ــه ش ــه ک ــای مربوط ــایر رهنموده ــا س ــال و/ ی ــت اکچوئری ــی فعالی بین امللل

اســتانداردهای بین املللــی فعالیــت اکچوئریــال 1 و ISAP 1 &2( 2( انجمــن 

بین املللــی اکچوئریــال )IAA( کــه در آنهــا الزامــات داده هــا، شــیوه های اعتبــار 

بخشــی و کنــرتل، بهره گیــری از داده هــای ناقــص و بیــان محدودیت هــا و نیــز 

ــد.  ــل کن ــوند، عم ــح می ش ــا تری ــا داده ه ــط ب ــای مرتب ــایر جنبه ه س
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رهنمود ۳- مفروضات 
مفروضــات بــه کار گرفتــه شــده در ارزش گــذاری یــک طــرح تأمیــن اجتماعــی برای 

ارزش گــذاری طرحــی منطبــق بــا اهــداف مالــی تأمیــن اجتماعــی و ســازگار بــا فضای 

ــل  ــات، تحلی ــن مفروض ــتند. در تدوی ــنده هس ــور، بس ــی کش ــادی- اجتماع اقتص

روندهــای پیشــین بــا رویکــرد آینــده نگــر ترکیــب مــی شــوند. ســازمان های تأمیــن 

ــری  ــه اکچوئ ــات ب ــم مفروض ــد تنظی ــی را در فراین ــئولیت های اصل ــی مس اجتماع

محــول می کننــد. اکچوئــری، نظــری را در خصــوص درجــه منطقــی و مناســب 

ــم  ــال، ه ــت اکچوئری ــده در فعالی ــه ش ــه کار گرفت ــات ب ــته از مفروض ــودن آن دس ب

بــه صــورت فــردی و هــم جمعــی، ارائــه می نمایــد.

ــت را  ــرتده ای از جمعی ــای گس ــی بخش ه ــن اجتماع ــای تأمی ــت، برنامه ه ــه ماهی ــا ب بن

ــب  ــی اغل ــن اجتماع ــای تأمی ــرای ارزش گذاری ه ــرای اج ــن ب ــد. بنابرای ــش می دهن پوش

اوقــات مفروضــات اقتصــادی و جمعیت شناســی دربردارنــده کل نظــام اقتصــادی و 

کل کشــور مــورد نیــاز می باشــد. بســط مفروضــات بــرای ارزش گذاری هــای تأمیــن 

ــی  ــدد اســت: متخصصان ــای متع ــور طرف ه ــا حض ــرتک ب ــب اقدامــی مش اجتماعــی اغل

از ســازمان های تأمیــن اجتماعــی، ســازمان های دولتــی متعــدد و نهادهــای متخصــص 

ــون   ــطۀ قان ــت به واس ــن اس ــات ممک ــی مفروض ــوارد، برخ ــن م ــر ای ــاوه ب ــتقل. ع مس

ــوند. ــه ش ــی ارائ ــازمان های دولت ــوی س ــا از س ــده ی ــن ش تعیی

اصول

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد مســئولیت های تنظیــم مفروضــات را تعییــن 

ــری  ــک اکچوئ ــئولیت های ی ــش و مس ــات، نق ــم مفروض ــد تنظی ــد. در فراین کن

بایــد بــه روشــنی تعییــن شــود.

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اســتقال اکچوئــری را تضمیــن کنــد 

و اطمینــان دهــد کــه هیــچ طرفــی اقدامــی بــرای اثرگــذاری نــاروا صــورت 
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نمی دهــد. بــه طــور مشــخص، اگــر مفروضــات بــه کار رفتــه بهرتیــن برآوردهــای 

ــاس  ــر اس ــن ب ــج جایگزی ــر نتای ــورت دیگ ــد، در این ص ــان نده ــری را نش اکچوئ

بهرتیــن بــرآورد بایــد بیــان شــود. عــاوه بــر ایــن اگــر تفــاوت محسوســی وجــود 

دارد آنــگاه اصــاح انحــراف صــورت گرفتــه از بهرتیــن بــرآورد بایــد بــرای 

ــردد. ــه گ ــری ارائ اکچوئ

بایـد  اجتماعـی  تأمیـن  ارزش گـذاری سـازمان  بـرای  نیـاز  مـورد     مفروضـات 

بایـد مـوارد زیـر را در نظـر بگیرنـد: مشـخص، توجیـه و مسـتند شـود. ایـن الزامـات 

قوانین طرح تأمین اجتماعی؛  •

عوامــل اثرگــذار بــر مشــخصه های جمعیت شناســی و اقتصــادی جمعیــت   •

تحــت پوشــش طــرح تأمیــن اجتماعــی؛

سیاســت  اندوختــه گذاری طــرح تأمین اجتماعــی و سیاســت رسمایه گذاری   •

در صورتــی کــه قابــل اجــرا باشــد؛

هرگونــه خط مشــی یــا توافقــی کــه ممکــن اســت بــر روی تأمیــن مالــی   •

ــات  ــدگان خدم ــا ارائه دهن ــی ب ــال، توافقات ــرای مث ــد )ب ــذار باش ــرح اثرگ ط

ــره(؛ ــی و غی ــات جمع ــی، توافق درمان

ــامل  ــه ش ــی ک ــن اجتماع ــتم تأمی ــده در سیس ــه ش ــه کار گرفت روش  ب  •

تعـــاریف اقـــدامات اکچوئـــریالی می شــود کــه مــورد ارزیـابـــی قــرار 

می گیرنــد؛

الزامات ارزش گذاری مدل.  •

   یــک اکچوئــری بایــد اهمیــت مفروضــات را ارزیابــی نمایــد. بــه عبــارت دیگــر 

زمانــی کــه تغییراتــی در ارزش  مفروضــات مختلــف به وجــود می آیــد، ماهیــت و 

بزرگــی ایــن تغییــر در نتایــج ارزش گــذاری را بررســی نمایــد. ایــن تجزیه وتحلیــل 

ــد به منظــور تعییــن منابعــی کــه الزم اســت در تدویــن مفروضــات مناســب و  بای
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ــال،  ــرای مث ــود و ب ــه  ش ــه کار گرفت ــد، ب ــاص  یابن ــن اختص ــناریوهای جایگزی س

ــورد  ــد م ــی توان ــری م ــرتده ت ــات گس ــی مفروض ــه رشایط ــد در چ ــخص کن مش

ــده در  ــی( رصف ش ــانی و مال ــروی انس ــان، نی ــع )زم ــرد. مناب ــرار گی ــتفاده ق اس

ــج  ــار نتای ــت و اعتب ــب در دق ــر متناس ــد اث ــات، بای ــک از مفروض ــر ی ــن ه تدوی

بدســت آمــده را داشــته باشــند. 

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد از دسرتســی بــه دانــش مرتبط و منابــع رضوری 

در تدویــن مفروضــات، اطمینــان کســب کند.

ــتند  ــد مس ــی، بای ــات نهای ــق مفروض ــز منط ــات و نی ــعۀ مفروض ــد توس    فراین

ــند: ــر باش ــوارد زی ــامل م ــد ش ــتندات بای ــود. مس ش

محتوای اجتماعی- اقتصادی مفروضات؛  •

تجزیه وتحلیل تجربیات و روندهای اخیر؛  •

روش هایی که قبًا در بسط مفروضات به کار گرفته شده؛  •

اســاس مفروضــات، بــرای مثــال تجربیــات تاریخــی، داوری، الزامــات   •

ــره؛ ــازمانی و غی ــرون س ــص ب ــدی از تخص ــره من ــی، به قانون

•  مقایســه مفروضــات بــا پیش بینی هــا و طرح هــای اقصــادی ملــی و  

بینــی هــای جمعیت شناســی، در صــورت وجــود؛ پیــش 

منابع اطاعات به کارگرفته شده در فرایند تنظیم مفروضات.  •

   در صورتـی کـه مفروضات طبق قانون تعیین شـود )مثـل نرخ های مرگ ومیر، 

نرخ هـای تنزیلـی کـه در محاسـبۀ عوامـل کاهشـی اکچوئریـال مـورد اسـتفاده 

قـرار می گیرنـد(، سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد اطمینـان حاصـل کنـد کـه این 

مفروضـات متناسـب بـا واقعیـت هـای اقتصـادی و جمعیت شناسـی کشـور باقـی 

خواهنـد  مانـد. اگـر این گونـه نباشـد، سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد در فراینـد 
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بازبینـی و بروزرسـانی مفروضـات قانونـی گام بـردارد.

سازوکار

ــش  ــات و دان ــبی از اطاع ــی مناس ــد دسرتس ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

مــورد نیــاز را بــرای بســط مفروضــات در اختیــار اکچوئــری قــرار دهــد. بــه ویــژه، 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد:

امــکان دســتیابی بــه داده هــای ملــی و بین املللــی را در مــورد روندهــای   •

اقتصــادی و جمعیــت شناســی و نیــز پیش بینی هــای مالــی و اقتصــادی 

ــاه مــدت از طریــق ســازمان ها و متخصصــان ملــی و بین املللــی معتــرب  کوت

ــد؛ ــهیل نمای تس

اجتماعــی  تأمیــن  طرح هــای  تجربــی  داده هــای  بــه  دسرتســی  از   •

کنــد؛ حاصــل  اطمینــان 

تســهیل  بــه  اقــدام  مفروضــات،  توســعه  بــا  مرتبــط  حوزه هــای  در   •

نمایــد.  بین املللــی  و  ملــی  نهادهــای  بــا  اکچوئــری  همــکاری 

ــانگر  ــل نش ــده در تجزیه وتحلی ــه ش ــه کار گرفت ــات ب ــه مفروض ــواردی ک    در م

بهرتیــن بــرآورد اکچوئــری نباشــد، ســازمان تأمیــن اجتماعــی و دیگــر ذینفعــان 

بایــد نتایــج جایگزیــن را بــر اســاس مفروضاتــی کــه نشــان دهنده بهرتیــن بــرآورد 

اکچوئــری اســت، آزمــون کــرده و ثبــت نماینــد.

ــج را  ــت نتای ــدم قطعی ــه ع ــی ک ــات اضاف ــه ای از مفروض ــت مجموع ــاز اس    نی

ــر رهنمــود 8(، تدویــن شــوند. ــق ب ــد )منطب ــات می کنن اثب

   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 

مرگ ومیر( را به منظور صحت سنجی چنین مفروضاتی انجـام دهد. این مطالعات 

باید به شکل منظـم اجرا شوند. سازمــان تأمین اجتمـاعی باید اطمینان حاصل 
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نماید که داده ها برای چنین مطالعاتی به لحاظ آماری معترب هستند.

ــر  ــا دیگ ــده اند و/ی ــرار ش ــی برق ــه به تازگ ــی ک ــن اجتماع ــای تأمی    در طرح ه

ــه رو  ــرای بســط مفروضــات روب ــاز ب ــود اطاعــات مــورد نی ــا کمب رشایطــی کــه ب

اســت، ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد روش هایــی را بیابــد تــا بــا دیگــر 

ــه  ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــی ب ــا بین امللل ــی و/ی ــی مل ــن اجتماع ــای تأمی طرح ه

ــد. ــق نمای ــد، تواف ــن کن ــور را تأمی ــای کش ــد نیازه ــه بتوان ــی ک اطاعات

   اکچوئــری مســئول ایــن تحلیــل هــا، باید منطبــق بــا اســتانداردهای بین املللی 

اســتانداردهای  و/یــا دیگــر رهنمــود مربوطــه شــامل  فعالیــت اکچوئریــال 

بین املللــی فعالیــت اکچوئریــال ISAP 2( 2( انجمــن بین املللــی اکچوئریــال 

ــد. ــل کن ــد، عم ــات می نمای ــم مفروض ــد تنظی ــح فراین ــه تری ــدام ب ــه اق )IAA( ک
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رهنمود ۴- روش شناسی ارزش گذاری
روش شناســی ارزش گــذاری بــا رویکــرد تأمیــن مالــی طــرح تأمیــن اجتماعــی 

ســازگار اســت و ارزش گــذاری اکچوئریــال شــاخص ها یــا ابزارهــای پایــداری آن را 

ممکــن مــی ســازد. اکچوئــری نظــر خــود را در مــورد مناســب بــودن روش شناســی 

بیــان مــی کنــد.

اغلــب، انتخــاب روش  به کارگرفتــه شــده در ارزیابــی وضعیــت طــرح تأمیــن اجتماعــی، بــا 

مســئولیت ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی اســت. حداقــل برخــی اجــزاء روش شناســی 

ــاب  ــوص انتخ ــد درخص ــا بای ــوند. اکچوئری ه ــی ش ــن م ــون تعیی ــق قان ــه طب ــه کار رفت ب

ــای  ــازمان ه ــی،  س ــات مال ــنجش ثب ــرای س ــب ب ــای مناس ــذاری و معیاره روش  ارزش گ

تأمیــن اجتماعــی و در نهایــت سیاســت گذاران را راهنمائــی نماینــد )معیارهــای مناســب 

بــرای ســنجش ثبــات مالــی بــا جزئیــات بیشــرتی در رهنمودهــای 42 و 43 مــورد بررســی 

قــرار می گیرنــد(. ماحظــات ویــژه در ارزیابــی وضعیــت مالــی طرح هــای جدیــد و 

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــای 40، 41، 43 و 46 م ــده، در رهنموده ــاح ش ــای اص ــز طرح ه نی

ــد.  می گیرن

اصـول 

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد روش شناســی های مختلــف ارزش گــذاری را 

بــرای مــوارد زیــر تعییــن نمایــد:

تناســب ارزش گــذاری اکچوئریــال بــرای پایــداری طــرح تأمیــن اجتماعی   •

ــال آن؛ و اقدامــات اکچوئری

تناســب دیگــر اهــداف در ارزش گــذاری اکچوئریــال، همچــون تحلیــل   •

ــا. ــت مزای ــوان پرداخ ــت و ت کفای

سازگاری با سیاست اندوخته گذاری و رویکرد تأمین مالی طرح؛  •
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توانمنــدی در ارزیابــی اینکــه اهــداف اندوختــه گــذاری طــرح )هماننــد   •

ــه(  ــق بیم ــا ح ــا ی ــطوح مزای ــا، س ــن مزای ــه، تأمی ــق بیم ــرخ ح ــداری ن پای

دســت یافتنی باشــند. 

   پیش بینی روش شناسی باید به منظور توانایی در پاسخ به تغییرات بالقوه طرح 

)نظیر تغییرات در قوانین مزایا، شیوه های شاخص  بندی، رشایط احراز، ترکیب 

مزایای مختلف، ارائه دهندگان برتر خدمات و غیره(،  انعطاف پذیر باشد. 

  ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد مســئولیت ارزیابــی تناســب روش شناســی های 

ــای  ــل راهنمائی ه ــا حداق ــد ی ــض نمای ــا تفوی ــه اکچوئری ه ــذاری را ب ارزش گ

ــد. ــب کن ــی ها طل ــب روش شناس ــوص تناس ــال را در خص ــمی اکچوئری رس

   در مــورد روش  ارزش گــذاری قانونــی، ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا همــکاری 

اکچوئری هــا بایــد زمینــه مناســبی از ایــن تناســب ها 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 اصاحــات قانونــی را آغــاز نمایــد. 

سازوکار

ــرح  ــرای ط ــذاری را ب ــه گ ــداف اندوخت ــد اه ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

ــا  ــد ب ــر بای ــن ام ــد. ای ــرتش ده ــداری را گس ــات پای ــا اقدام ــرده و/ی ــف ک تعری

ــی  ــن مال ــات تأمی ــوص ماحظ ــود 42 در خص ــوای رهنم ــن محت ــر داش در نظ

و اندوختــه گــذاری، و رهنمــود 58 رهنمودهــای اتحادیــه بین املللــی تأمیــن 

ــرد. ــورت پذی ــوب، ص ــی خ ــورد حکمران ــی در م اجتماع

   اکچوئـری بایـد اطمینـان کسـب کنـد کـه روش  ارزش گـذاری به طـور صحیح 

تمامـی منابـع تأمیـن مالـی طـرح تأمیـن اجتماعـی نظیـر کارفرمایـان، کارکنان و 

/ یـا سـهم دولـت، عوایـد مالیـات عمومـی، درآمدهـای رسمایه گـذاری و غیـره را 

می نماید. منعکـس 
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   اکچوئـری بایـد مدت مناسـبی برای دوره پیش بینـی را برگزیند. اگرچه افزایش 

طـول دوره پیـش بینـی، ممکن اسـت نتایـج مناسـب تر، دقیق تـر و مرتبط تری را 

به همـراه داشـته باشـد امـا در دوره هـای طوالنی تر، عـدم قطعیت بیشـرتی حول 

پیش بینی هـای جریان هـای نقدی وجود خواهد داشـت.

   اکچوئــری بایــد تصمیــم بگیــرد کــه از روش گروهــی بســته یــا بــاز اســتفاده 

 ، 2)PAYG( می کنــد. طرح هــای اندوختــه گــذاری جزئــی 1 و تــوازن ســاالنه

قراردادهــای اجتماعــی هســتند کــه بــر اســاس آنهــا در هــر ســال، بیمــه پــردازان 

فعلــی اجــازه می دهنــد 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 

ــتم  ــی سیس ــداری مال ــح پای ــی صحی ــد. ارزیاب ــاد می کن ــه ایج ــی مطالب ــای آت ه

اندوختــه گــذاری جزئــی یــا نظــام تــوازن ســاالنه بــا روش هــای گوناگــون )مثــا 

ــی  ــرد. روش شناس ــر گی ــات را در نظ ــن مطالب ــد ای ــا( بای ــه آنه ــق ترازنام از طری

گــروه بــاز، حــق بیمه هــا و مزایــای جــاری و نیــز مشــارکت کننــدگان آتــی طــرح 

ــذاری  ــه گ ــای اندوخت ــرای طرح ه ــب ترین روش ب ــرد و مناس ــر می گی را در نظ

ــد  ــن روش می توان ــن، ای ــد. همچنی ــاب می آی ــه حس ــاالنه ب ــوازن س ــی و ت جزئ

ــه  ــق  اندوخت ــا از طری ــه مزای ــا ارائ ــدف آنه ــه ه ــود ک ــتفاده ش ــی اس در طرح های

گــذاری کامــل اســت. روش  بســته، تنهــا مشــارکت کننــدگان جــاری طــرح را در 

نظــر می گیــرد و تنهــا بــرای سیســتم اندوختــه گــذاری کامــل مناســب اســت.       

وقایـع  پوشـش  بـر  مبتنـی  طرح هـای  اکچوئریـال  ارزش گـذاری   مـورد  در     

احتمالـی، )نظیر طرح هـای بازنشسـتگی، ازکارافتادگی، خدمـات درمانی و غیره 

بـر اسـاس طـرح DB(، روش  ارزش گذاری باید بر اسـاس پیش بینـی  جریان های 

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 بین املللی فعالیـت اکچوئریال و/

یا دیگر رهنمــــود مربوطه مشــمول اســـتانداردهای بین املللی فعالیت اکچوئریال 

روشـهای  تریـح  بـه  کـه   ،)IAA( اکچوئریـال  بین املللـی  انجمـن   )ISAP 2(  2

ارزش گـذاری اکچوئریـال به کارگرفتـه شـده می پـردازد، را  رعایـت نمایـد.
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 رهنمود ۵- مدل پیش بینی
مــدل پیش بینــی بــر اســاس اصــول صحیــح اکچوئریــال ســاخته می شــود. 

ــی طــرح تأمیــن  ــه درســتی اجــرا شــود، ارزیابــی موضوعــات اصل ایــن امــر اگــر ب

اجتماعــی، پیش بینــی جریــان نقدینگــی آن در طــول دورۀ پیش بینــی، و ارزیابــی 

ــازد. ــن می س ــداری را ممک ــت و پای ــی کفای ــات انتخاب اقدام

اصول

ــه  ــد ک ــن کن ــد تعیی ــری بای ــورت اکچوئ ــا مش ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

ــا برخــی عوامــل  ــی3  )قطعــی ب ــا ترکیب ــی قطعــی1 ، تصادفــی2  ی مــدل پیش بین

تصادفــی( در انجــام ارزش گــذاری طــرح تأمیــن اجتماعــی بــه کار گرفتــه 

می شــود. به عــاوه، بایــد تعییــن شــود کــه آیــا مــدل بایــد یــک مــدل عاملــی4 

کان، یــک مــدل شبیه ســازی کوچــک مبتنــی بــر احتمــاالت گــذار یــا ترکیبــی 

ــود. ــتفاده ش ــد اس ــدل می توان ــک م ــش از ی ــد. بی ــن دو باش از ای

هـای  مـدل  از  کدامیـک  کـه  کنـد  تعییـن  بایـد  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان     

پیش بینـی درون سـازمانی یـا بـرون سـازمانی بایـد بـه کار گرفتـه شـود. چنیـن 

بایـد مسـتند شـود. ارزیابـی  نتیجـه  و  پذیـرد  فواصـل منظـم صـورت  در  بایـد  ارزیابـی 

    در مــورد اســتفاده از یــک مــدل درون ســازمانی، اکچوئری هــا بایــد در 

توســعه، اعتباربخشــی و دســتیابی بــه مــدل پیش بینــی دخیــل باشــند. در 

ســازمانی کــه مــدل به صــورت درون ســازمانی تدویــن مــی یابــد، ســازمان تأمیــن 

ــم آورد. ــا فراه ــرای اکچوئری ه ــبی را ب ــع مناس ــد مناب ــی بای اجتماع

1 .deterministic 
2 .  stochastic 
3 . hybrid 
4 . Factor-based model 
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   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 دســرتس پذیری آمــوزش، مستندســازی و حمایــت فنــی مســتمر 

ــن  ــال در ای ــوری فع ــد حض ــا بای ــرد. اکچوئری ه ــرار گی ــی ق ــورد ارزیاب ــد م بای

زمینــه داشــته باشــند. ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اطمینــان کســب کنــد کــه 

درک کاملــی از مــدل کــه شــامل روش  بــه کار گرفتــه شــده و پاســخ دهی مــدل 

بــه مفروضــات مختلــف می شــود، وجــود دارد. 

ــتفاده از  ــا اس ــذاری را ب ــازمانی، ارزش گ ــرون س ــع ب ــک مرج ــه ی در جایی ک  

ــد  ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــد، س ــام می ده ــازمانی انج ــرون س ــدل ب ــک م ی

اطمینــان حاصــل کنــد کــه مــدل بــه کار گرفتــه شــده و نیــز مرجــع اکچوئریــال 

بــرون ســازمانی کــه در مــدل بــرای انجــام ارزش گــذاری حضــور دارد، مناســب 

هســتند. ایــن مهــم، فراینــد بازنگــری در منابــع اکچوئریــال بــرون ســازمانی کــه 

ــراه دارد. ــد( به هم ــه کنی ــود 48 را ماحظ ــد )رهنم ــام می ده ــذاری را انج ارزش گ

ســازمان تأمیــن اجتماعــی و اکچوئــری بایــد شــیوه های حکمرانــی مناســب   

مــدل را ارائــه نماینــد. بــه خصــوص، مــدل پیش بینــی بایــد شــفاف بــوده و بــه 

ــود. ــازی ش ــتی مستندس درس

    در بسط شیوه های اداره مدل، اکچوئری باید از استانداردهای ملی و بین املللی 

 )ISAP A1( الف1  اکچوئریال  فعالیت  بین املللی  استانداردهای  شامل  مربوطه 

انجمن بین املللی اکچوئریال )IAA(: »اجرای مدل ها«  تبعیت نماید.

    ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد منابــع مالــی و انســانی را به منظــور 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 پیش بینــی باید بــر اســاس روش های   

ــا تصادفــی باشــد، اکچوئــری بایــد محاســن و معایــب هــر دو روش  را  قطعــی ی

ارزیابــی کنــد. اغلــب، سیســتم هــای تأمیــن اجتماعــی تدابیــر پیچیــده ای دارنــد 

کــه اســتفاده از شــیوه های کامــًا تصادفــی را در مــدل بســیار دشــوار می کنــد. 

هرچنــد در صــورت نیــاز، وارد کــردن عوامــل تصادفــی در مــدل پیش بینــی )برای 

مثــال، در مــواردی کــه الزم باشــد تــا اثــرات توزیعــی مزایــا اندازه گیــری شــوند( 

ــی  ممکــن اســت اقــدام ارزشــمندی باشــد. در برخــی مــوارد، مدل هــای تکمیل

متعــددی می توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

در تصمیــم گیــری بــرای اینکــه مــدل پیش بینــی به صــورت درون ســازمانی   

ــه  ــی را ک ــدادی از طرح های ــد تع ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــود، س ــن ش تدوی

ســازمان مســئول آن اســت، دسرتســی فعلــی و آتــی بــه تخصــص فنــی، منابــع 

ــدل  ــه م ــتیابی ب ــعه و دس ــرای توس ــه  ب ــازمان ها ک ــاوری س ــع فن ــانی و مناب انس

ــد. ــی کن ــت، ارزیاب ــاز اس ــورد نی ــی م پیش بین

اکچوئری هــا بایــد جزئیــات نیازهــای مــدل را کــه بــه ســازمان تأمیــن   

کننــد. تدویــن  میرســاند،  یــاری  تصمیــم  اتخــاذ  در  اجتماعــی 

الزامات مدل شامل موارد زیر شده اما به آنها محدود نمی گردد:  

توانایــی مــدل در تعییــن تعــداد کافــی از احتمــاالت گــذار کــه بــه   •

احتمــاالت وقایــع مرتبــط بــا طــرح تأمیــن اجتماعــی مربــوط هســتند )بــرای 

مثــال، مرگ ومیــر، ازکار افتادگــی، شــیوع امــراض و غیــره(؛

و  درآمدهــا  عنــارص  پیش بینی تمامــی  بــا  رابطــه  در  ویــژه  الزامــات   •

اجتماعــی؛ تأمیــن  طــرح  هزینه هــای 

الزامات مرتبط با طول دورۀ پیش بینی؛  •
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توانایــی مــدل در پیش بینــی  تــازه وارد هــا بــه سیســتم تأمیــن اجتماعــی   •

ــاز(؛ ــی ب ــای گروه )پیش بینی ه

ــزرگ  ــای ب ــر گروه ه ــی ب ــی مبتن ــام پیش بینی های ــدل در انج ــی م توانای  •

ــور.  ــت کش ــر جمعی نظی

ــر  ــئولیت اســتفاده از مــدل را ب ــی، مس ــازمان  اجتماع ــه س ــی ک در صورت  

ــب در  ــی مناس ــص فن ــه تخص ــان از اینک ــب اطمین ــت کس ــده دارد، به جه عه

داخــل ســازمان وجــود دارد، ســازمان بایــد آمــوزش مناســبی را در رابطــه بــا مــدل 

پیش بینــی 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 

. د شو

در رشایطــی کــه ارزش گــذاری در درون ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا   

اســتفاده از یــک مــدل بــرون ســازمانی انجــام می شــود، از آنجاییکــه مســئولیت 

طراحــی معمــواًل متوجــه ارائه دهنــدگان خــارج ســازمان اســت، لــذا بــرای کســب 

اطمینــان از وجــود درک کافــی نســبت بــه مــدل، شــامل روش  به کارگرفتــه شــده 

ــد  ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــای س ــرا،  اکچوئری ه ــی اج ــات زیربنای و مفروض

ــرای  ــتای اج ــد در راس ــوزش بای ــد. آم ــاذ نماین ــات رضوری را اتخ ــی اقدام تمام

ــد. ــل از آن باش ــج حاص ــدل و داوری نتای م

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 معنـی داری را توضیـح دهد.    
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رهنمود 6- تعیین ارزش دارایی های طرح های تأمین اجتماعی

مبنــای منتخــب در تعییــن ارزش دارایی هــای طــرح تأمیــن اجتماعــی با شــاخص ها 

و اقدامــات پایداری ســازگار اســت.

این رهنمود باید همراه با رهنمودهای 23 و 24 مطالعه شود.

اصول

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد بــا مشــارکت اکچوئــری نســبت بــه انتخــاب   

مبنــای مناســبی بــرای ارزش گــذاری دارایی هــای طــرح اقــدام کنــد. ایــن 

انتخــاب بایــد بــه صــورت منظــم مســتند و مــورد ارزیابــی مجــدد قــرار گیــرد و بــا 

ــد. ــازگار باش ــرح س ــداری ط ــی پای ــتفاده در ارزیاب ــورد اس ــای م ابزاره

در  گیــری  تصمیــم  فراینــد  در  اکچوئــری  هــای  داده  بایــد  اکچوئــری   

خصــوص ماهیــت گــزارش دهــی ارزش  دارایی هــا  بــه انضمــام نــکات توضیحــی 

ــد. ــه نمای را ارائ

سازوکار

اکچوئــری بایــد منابــع اطاعاتــی مناســب را بــرای ارزش دارایی هــا )هماننــد   

صورت هــای مالــی ممیــزی شــده( مشــخص کنــد و مناســب بــودن ایــن منابــع 

ــی معیارهــای پایــداری منتخــب را مــورد ســنجش قــرار دهــد. اطاعــات در ارزیاب

ــای ارزش گــذاری دارایی هــای طــرح ممکــن اســت شــامل شــیوه های  مبن  

ــای  ــی در ارزش دارایی ه ــانات موقت ــری از نوس ــور جلوگی ــه منظ ــازی ب هموارس

ــدت و  ــد م ــت بلن ــا ماهی ــه ب ــی ک ــده ارزش دارایی های ــس کنن ــده و منعک اعام ش

ــد. ــتند، باش ــازگارتر هس ــی س ــن اجتماع ــای تأمی ــی طرح ه ــق زمان اف

یــک اکچوئــری بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه ارزش دارائــی هــای اعــام   
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شــده در تاریــخ ارزش گــذاری بــه درســتی منعکــس کننــده درآمد هــا و هزینه هــا 

ــا  ــن دارائی ه ــن تعیی ــازگاری بی ــود س ــا از وج ــت ت ــخص اس ــک دوره مش در ی

ــه  ــت ک ــن اس ــا ممک ــال، ارزش دارایی ه ــرای مث ــردد.  ب ــن گ ــدات مطم و تعه

ــذاری  ــخ ارزش گ ــس از تاری ــه پ ــی ک ــا و مزایای ــق بیمه ه ــکاس ح ــدف انع ــا ه ب

پرداخــت یــا دریافــت شــده انــد امــا بــه دورۀ قبــل از تاریــخ ارزش گــذاری 

ــند. ــته باش ــل داش ــه تعدی ــاز ب ــد، نی ــده ان ــاص داده ش اختص
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رهنمود ۷- تطبیق گزارش ها

ارزش گــذاری طــرح تأمیــن اجتماعــی شــامل تطبیــق1 مقادیــر معیارهــای پایــداری، 

شــاخص های مالــی  و ســایر نتایــج مربوطــه بیــن روش ارزش گــذاری  فعلــی و 

پیشــین می باشــد. به عنــوان بخشــی از مدیریــت ریســک طــرح تأمیــن اجتماعــی، 

ــای  ــج ارزش گذاری ه ــرات در نتای ــی تغیی ــل اصل ــی عوام ــن اجتماع ــازمان تأمی س

ــی را آزمــون می نمایــد. متوال

تطبیــق نتایــج حاصــل از دو ارزش گــذاری آخــر، ابــزاری قدرتمنــد بــرای شناســایی 

ریســک های نوظهــور در یــک طــرح تأمیــن اجتماعــی اســت. همچنیــن، تطبیــق 

ــل  ــج عم ــت نتای ــان از دق ــب اطمین ــازمانی در کس ــزاری درون س ــوان اب ــا به عن گزارش ه

ــد. می کن

اصول 

سـازمان تأمیـن اجتماعـی به همـراه اکچوئـری، بایـد معیارهـای پایـداری،   

شـاخص های مالـی و سـایر نتایجـی را کـه نیـاز بـه انطبـاق دارنـد، تعریـف کنـد. 

ایـن شـاخص ها باید هماهنگ با سیاسـت اندوختـه گذاری طرح انتخاب شـوند. 

انتخـاب مـواردی که باید تطبیق داده شـوند الزم اسـت مسـتند شـده و به صورت 

منظـم مـورد بازبینـی قـرار گیرد.

در گــزارش ارزش گــذاری طــرح تأمیــن اجتماعــی بایــد یــک بخــش مجــزا   

ــان دو  ــج می ــایر نتای ــی و س ــاخص های مال ــداری، ش ــای پای ــق معیاره ــه تطبی ب

ــردازد.  ــر بپ ــذاری آخ ارزش گ

سازوکار

معیارهای پایداری، شاخص های مالی و سایر نتایجی که می توانند تطبیق   

1. Reconciliation 
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داده شوند، شامل موارد زیر هستند اما به آنها محدود نمی شوند:

• اختـاف میـان دارایی هـا و تعهـدات اکچوئریـال )کـه با اسـتفاده از روش  

گـروه بـاز یا بسـته بـرای طرح هـای اندوخته گـذاری کامـل، یا بـا بهره گیری 

از روش شناسـی گـروه بـاز بـرای روش تـوازن سـالیانه و طرح هـای اندوختـه 

گـذاری جزئـی تعییـن می گردند(؛

• نرخ های PAYG؛

 1)GAP(متوسط حق بیمه دوره ای •

• نرخ های حق بیمه مناسب؛

• تراز اکچوئریال؛

• مجموع مخارج به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی )GDP(2 ؛

• نسبت دارایی ها به مخارج.

انطباق برخی عوامل ممکن است به پیش بینی نتایج ارزش گذاری قبلی نیاز    

داشته باشد.

دالیل اختاف در پیش بینی های دو ارزش گذاری پیاپی باید به صورت زیر    

تریح شوند:

• تفاوت هـا میـان مفروضـات و سـوابق آخریـن ارزش گـذاری. ایـن فراینـد 

ممکـن اسـت بـه تصمیم گیـری در خصـوص مفروضـات مناسـبی که بـه کار 

گرفتـه می شـوند، یـاری رسـاند؛

• تغییرات بین مفروضات دو ارزش گذاری؛ 

1. General Average Premium (GAP) 
2. . Gross Domestic Product (GDP) 
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• تغییرات بین شیوه های دو ارزش گذاری؛

• تغییرات عمده در جمعیت تحت پوشش؛

در  تغییـرات  )بـرای مثـال،  اجتماعـی  تأمیـن  نظـام  قوانیـن  تغییـرات در   •

مقـررات دریافـت مزایـا یـا الزامـات تأمیـن مالـی( 
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رهنمود ۸- عدم قطعیت نتایج

ــی  ــای آت ــدم  قطعیت ه ــل ع ــامل تحلی ــی ش ــن اجتماع ــرح تأمی ــذاری ط ارزش گ

ــدم  ــی از ع ــک های ناش ــری، ریس ــک اکچوئ ــود. ی ــرح می ش ــر ط ــا ب ــرات آنه و اث

ــد. ــی می کن ــکان کّم ــورت ام ــایی و در ص ــی را شناس ــای آت قطعیت ه

در ارزش گــذاری، عــدم قطعیــت طبیعــی اســت، چراکــه رخدادهــای آتــی را تبییــن 

ــف  ــت واق ــن حقیق ــه ای ــبت ب ــد نس ــال بای ــذاری اکچوئری ــران در ارزش گ ــد و کارب می کن

ــدادی  ــز تع ــا و نی ــر مدل ه ــی ب ــن اجتماع ــای تأمی ــال طرح ه ــل اکچوئری ــند. تحلی باش

ــتند و  ــده هس ــیار پیچی ــی بس ــن اجتماع ــای تأمی ــت. طرح ه ــتوار اس ــات اس از مفروض

ــتگی  ــددی بس ــادی متع ــی و اقتص ــل جمعیت شناس ــه عوام ــا ب ــی آنه ــد آت ــه و درآم هزین

دارد، از ایــن رو مدل هــا نمایــش کاملــی از واقعیــت آتــی نخواهنــد بــود. عــاوه بــر ایــن، 

ــی  ــی طوالن ــک دورۀ زمان ــول ی ــی در ط ــن اجتماع ــای تأمی ــی طرح ه ــی نقدینگ پیش بین

ــا  ــاً بــه طــور قطــع ب ــا گــذر زمــان، تصویــر پدیــد آمــده تقریب در آینــده انجــام می شــود. ب

ــود.  ــد ب ــاوت خواه ــال متف ــذاری اکچوئری ــر ارزش گ ــای ه پیش بینی ه

ــد  ــود، بای ــک خ ــت ریس ــد مدیری ــی از فراین ــوان بخش ــی، به عن ــن اجتماع ــازمان تأمی س

نااطمینانی هــای آتــی را شناســائی و ریســک هایی کــه در طــرح تأمیــن اجتماعــی مطــرح 

ــن  ــش »ث« ای ــت بخ ــوان پیوس ــه عن ــد ب ــود بای ــن رهنم ــد. ای ــن  نمای ــوند را تبیی می ش

ــود.  ــه ش ــا مطالع رهنموده

اصول

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا همــکاری اکچوئــری بایــد بــه صــورت منظــم،    

فضــای جمعیــت شناســی و اقتصــادی ملــی و بین املللــی را رصــد و روندهایــی را 

کــه می تواننــد اثــر مهمــی بــر طــرح تأمیــن اجتماعــی داشــته باشــند شناســایی 

نمایــد.



رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

45 اتحادیه بین املللی تامین اجتماعی - سازمان بین املللی کار 

در مــورد مــدل قطعــی، اکچوئــری به منظــور کمی ســازی اثرات ریســک هائی    

کــه توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی و بــا همــکاری اکچوئــری شناســایی شــده 

اســت، بایــد مجموعــه  هــای متفاوتــی از مفروضــات جایگزیــن را تدویــن کنــد. 

در مــورد مدل هــای 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 می کنــد تبییــن شــود. ممکــن اســت 

مجموعــه ای از مفروضــات جایگزیــن مــورد نیــاز باشــد.

ــش  ــک بخ ــاوی ی ــد ح ــی بای ــن اجتماع ــرح تأمی ــذاری ط ــزارش ارزش گ       گ

ــردازد. ــه بپ ــاص یافت ــج اختص ــت در نتای ــدم قطعی ــه ع ــه ب ــد ک ــزا باش مج

سازوکار

ارتبــاط و عقایــی بــودن آزمون هــای حساســیت ارائــه شــده در بخــش عــدم    

قطعیــت نتایــج، بایــد در هــر ارزش گــذاری مــورد بازبینــی قــرار گیــرد.

آزمون هــای حساســیت ممکــن اســت شــامل مــوارد زیــر باشــند امــا بــه اینهــا    

محــدود نمی شــوند:

حساسیت در تغییرات هر یک از مفروضات؛  •

استفاده از سناریوهای خوش بینانه و بدبینانه؛  •

سناریوهای نشان دهنده فضای خاص اقتصادی و جمعیت شناسی؛  •

سناریوهای نشان دهنده رخدادهای پایان دوره1   •

آزمون تنش2 .   •

1 . Tail Events 
2. Stress Testinng 
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ــب  ــد از ترکی ــی توان ــیت م ــای حساس ــن آزمون ه ــری در تدوی ــک اکچوئ ی   

شــیوه های قطعــی و تصادفــی اســتفاده کنــد. در نهایــت، بایــد از قــدرت 

ــی  ــاط و عقای ــان از ارتب ــب اطمین ــور کس ــه منظ ــود ب ــه ای خ ــخیص حرف تش

بــودن آزمون هــا اســتفاده نمایــد.

یــک اکچوئــری بایــد نســبت بــه شناســائی روش هــای بهینــه اطــاع    

رســانی و تبییــن مســئله عــدم قطعیــت بــرای ســازمان تأمیــن اجتماعــی و دیگــر 

ــاع  ــای 25 و 28 ارج ــه رهنموده ــد ب ــتا، بای ــن راس ــد. در ای ــدام نمای ــان اق ذینفع

صورت گیــرد.
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رهنمود 9-گزارش دهی
ــی،  ــن اجتماع ــرح تأمی ــک ط ــال ی ــذاری اکچوئری ــزارش ارزش گ ــک گ ــه ی در تهی

ــز  ــه ای و نی ــتانداردهای حرف ــا و اس ــتور العمل ه ــی و دس ــات قانون ــری الزام اکچوئ

ــد. ــاظ می کن ــر را لح ــورد نظ ــن 1 م مخاطبی

ــه  عنــوان محصــول  یــک گــزارش ارزش گــذاری اکچوئریــال برنامــه تأمیــن اجتماعــی ب

ــزاری  ــزارش، اب ــن گ ــد. ای ــی آی ــاب م ــال به حس ــذاری اکچوئری ــد ارزش گ ــی فراین نهای

اســت کــه اطاعــات مــورد نیــاز بــرای اتخــاذ تصمیمــات مســئوالنه در رابطــه بــا طــرح 

ــازمان  ــب، س ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــرار می ده ــان ق ــار ذینفع ــی را در اختی ــن اجتماع تأمی

تأمیــن اجتماعــی و نیــز اکچوئــری بــرای تهیــه یــک گــزارش رصیــح، روشــن و جامــع در 

ــد. ایــن  ــه تاشــی فروگــذار نماین مــورد ارزش گــذاری اکچوئریــال نبایــد از انجــام هرگون

رهنمــود، بایــد همــراه بــا رهنمودهــای 11، 25، 26، 27 و 28 مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.   

اصول

گــزارش ارزش گــذاری اکچوئریــال بایــد شــامل اطاعــات کافــی باشــد تــا    

امــکان تحلیــل کارشناســی مســتقل را فراهــم ســاخته )رهنمــود 11 را ماحظــه 

ــرای  ــج بدســت آمــده ب ــر اســاس نتای ــح را ب ــد( و اتخــاذ تصمیمــات صحی نمائی

ــان، از  ــی ذینفع ــرای تمام ــد ب ــزارش بای ــن گ ــات ای ــد. ادبی ــر کن ــان می ذینفع

جملــه کســانی کــه هیــچ پیش زمینــه ای از اکچوئریــال ندارنــد، قابــل فهــم بــوده 

ــد.  ــه دور باش ــام ب و از ابه

کـه  باشـد  نظریـه ای  دربردارنـده  بایـد  اکچوئریـال  ارزش گـذاری  گـزارش    

دیدگاه هـای اکچوئـری در خصوص تناسـب داده هـا، مفروضات و روش شناسـی 

و نیـز سـایر اجـزاء اصلـی فعالیت انجام شـده را تریـح نماید. این نظریـه باید به 

امضـای اکچوئـری برسـد، کسـی که بایـد کامـًا الزامات حرفـه ای را بـرای ارائه 

1. Audiences 
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چنیـن نظریـه ای که مورد تأیید سـازمان ملـی اکچوئریال بوده و از سـوی انجمن 

بین املللـی اکچوئریـال بـه رسـمیت شـناخته شـود را رعایـت نماید.

ــای  ــه گزارش ه ــد ک ــل کن ــان حاص ــد اطمین ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی س   

ــا  ــی دیگــری در رابطــه ب ــز هــر اطاعــات تکمیل ــال و نی ارزش گــذاری اکچوئری

ــتند. ــود هس ــط موج ــای مرتب ــی زبان ه ــه تمام ــال، ب ــذاری اکچوئری ارزش گ

به منظــور تبییــن نیازهایــی کــه ماهیتــی فنی تــر دارنــد و نیــز به جهــت    

ــانی  ــاع رس ــت اط ــن اس ــان،  ممک ــوی ذینفع ــزارش از س ــهیل در ادراک گ تس

ــد. ــاز باش ــورد نی ــرتی م بیش

 سازوکار

ــی و/یــا  ــتانداردهای مل ــد از اس ــل، بای اکچوئــری بعنــوان مســئول تحلی   

ــامل  ــه ش ــای مربوط ــایر رهنموده ــا س ــال و/ ی ــی اکچوئری ــی عملیات ــن امللل بی

اســتانداردهای بین املللــی فعالیــت اکچوئریــال 1 و ISAP 1 &2( 2( انجمــن 

ــذاری  ــار ارزش گ ــانی و انتش ــاع رس ــه اط ــه ب ــال )IAA(، ک ــی اکچوئری بین امللل

ــد. ــت کن ــردازد تبعی ــی پ ــال م ــای اکچوئری ــامل گزارش ه ــال ش اکچوئری

در صــورت امــکان، ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد منابعــی را بــرای ترجمــه    

و اطــاع رســانی اختصــاص دهــد تــا اکچوئــری را در آماده ســازی گــزارش 

ــد. ــاری نمای ــال ی اکچوئری

ــه  ــاره اینک ــم درب ــور منظ ــد بط ــری بای ــی و اکچوئ ــن اجتماع ــازمان تأمی س   

طریــق  از  اســت  الزم  اکچوئریــال  ارزش گــذاری  حوزه هــای  از  کدامیــک 

اطــاع رســانی فنــی بیشــرت تبییــن شــوند بحــث کننــد. به عنــوان نتیجــه چنیــن 

بحث هایــی، جدولــی از  گزارش هــای اضافــی مــورد نیــاز )نظیــر مطالعــات 

ــود. ــه  ش ــد تهی ــی( بای ــکات آموزش ــا ن ــال ی اکچوئری
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ــری  ــی و اکچوئ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــان، س ــای درک ذینفع ــور ارتق    به منظ

بایــد تعییــن نماینــد چــه میــزان اطــاع رســانی بیشــرتی بایــد ارائــه شــود. ایــن 

اطــاع رســانی ممکــن اســت شــامل مــواردی از ایــن دســت باشــد؛ واژه نامه هــا، 

ــی.    ــاری اضاف ــات آم ــه و اطاع ــررات برنام ــذاری، مق ــه ای از قانون گ خاص
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رهنمود 1۰- کنترل عملیاتی
ــال باشــد،  اگــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی دارای بخــش درون ســازمانی اکچوئری

ممیــزی منظمــی از فعالیت هــا مــی توانــد انجــام  شــود. اگــر ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی، ارائه دهنــده بــرون ســازمانی اکچوئریــال را اســتخدام کنــد، آنــگاه 

ــتی  ــر درس ــی  ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــارت س ــای نظ ــوص روش ه ــن در خص طرفی

ــد. ــق می کنن ــازمانی تواف ــرون س ــدۀ ب ــای ارائه دهن فراینده

کیفیــت کار اکچوئریــال شــامل ارزش گــذاری اکچوئریــال، بــه کیفیــت فرایندهــای درون 

ــتگی  ــازمانی بس ــرون س ــده ب ــا ارائه دهن ــال ی ــازمانی اکچوئری ــش درون س ــازمانی بخ س

ــد از اعمــال شــدن کنرتل هــای  ــه همیــن ترتیــب، ســازمان تأمیــن اجتماعــی بای دارد. ب

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 ممیزی ها؛  •

توالی ممیزی ها؛  •

فرایند هایی که باید ممیزی شوند؛  •

مسئولیت های ممیزان و بخش اکچوئریال فرایند.  •

در مــورد ارائه دهنــدۀ بــرون ســازمانی، ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد    

ــای  ــک از فراینده ــدام ی ــه ک ــد ک ــخص نمای ــرارداد مش ــی از ق ــوان بخش به عن

ارائه دهنــده بــرون ســازمانی و چگونــه از ســوی ســازمان تأمیــن اجتماعــی مــورد 

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــارت ق نظ
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سازوکار

ــش درون  ــی بخ ــزی عملیات ــت ممی ــن اس ــی ممک ــن اجتماع ــازمان تأمی س   

ســازمانی اکچوئریــال را یــا بــا اســتفاده از ممیــزان درون ســازمانی یــا اســتخدام 

ــد. ــام ده ــازمانی انج ــرون س ــزان ب ممی

ممیــزی عملیاتــی بایــد از میــان بســیاری مــوارد دیگــر، رویــه هــای زیــر را     

ــد: ــن نمای تبیی

رویه های اعتبارسنجی داده ها؛  •

رویه های محافظت از داده ها؛  •

رویه های ارزیابی دقیق درون سازمانی؛  •

شیوه های مستندسازی؛  •

طرح های مستمر کسب وکار و پشتیبانی داده ها.  •

ــود  ــزان خ ــرد ممی ــم بگی ــت تصمی ــن اس ــی ممک ــن اجتماع ــازمان تأمی س   

ــد.  ــزام نمای ــازمانی اع ــرون س ــدۀ ب ــای ارائه دهن ــد ه ــی فراین ــور بازبین را به منظ

ــزی درون  ــج ممی ــه نتای ــاوب، ب ــه تن ــن اســت ب ــن اجتماعــی ممک ــازمان تأمی س

ســازمانی از ارائه دهنــدۀ بــرون ســازمانی و/یــا بازبینــی طــرف ثالــث اتــکاء نمایــد. 

در تمامــی ایــن مــوارد، دالیــل شــیوۀ انتخابــی بایــد مســتند شــود. شــیوۀ منتخــب 

ــرد. ــرار گی ــدد ق ــی مج ــی و بازبین ــورد ارزیاب ــی م ــد به طورمنظم بای

ــدگان  ــم ارائه دهن ــازمانی و ه ــای درون س ــم اکچوئری ه ــا )ه اکچوئری ه   

از  و  باشــند  بایــد در ممیــزی عملیاتــی همــکاری داشــته  بــرون ســازمانی( 

پیشــنهادات نهائــی بــر اســاس رهنمــود 12 تبعیــت کننــد.
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رهنمود 11- بازبینی کارشناسی مستقل   
ســازمان تأمیــن اجتماعــی، به طــور منظــم یــک بازبینــی مســتقل کارشناســی بــرای 

بررســی و بازبینــی فعالیــت مربــوط بــه ارزش گــذاری طــرح تأمیــن اجتماعــی انجام 

مــی دهــد. اکچوئــری مســئول ارزش گــذاری بــا ماموریــن بازبینــی مســتقل همکاری 

کامــل می کنــد. 

اصول

ــی  ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد سیاســت مشــخصی در خصــوص بازبین   

مســتقل ارزش گــذاری طــرح تأمیــن اجتماعــی توســط متخصصــان بــرون 

ــر را  ــوارد زی ــخص م ــور مش ــد بط ــت بای ــن سیاس ــد. ای ــته باش ــازمانی، داش س

ــد: ــخص کن مش

تناوب بازبینی های متخصص مستقل؛  •

رشح خدمات مورد نیاز؛  •

فرایند گزینش متخصصان بازبینی؛  •

صاحیت، تجربه و مهارت متخصصان بازبینی ؛  •

زمان بندی بازبینی؛  •

خروجی های بازبینی؛  •

اجتماعی  تأمین  باشد. سازمان  باید شفاف  بازبینی کنندگان  انتخاب  فرایند    

باید اطمینان کسب کند که بازبینان، مستقل از سازمان هستند.

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اکچوئــری مســئول ارزش گــذاری را بــرای    

ــد.  ــت نمای ــتقل هدای ــان مس ــا بازبین ــر ب ــفاف و مؤث ــاط ش ــاد ارتب ایج
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سازوکار

ــای  ــوزه ه ــی ح ــامل بررس ــد ش ــتقل بای ــی مس ــزارش بازبین ــات گ رشح خدم   

ــد: ــی باش ــوارد نم ــن م ــه ای ــدود ب ــا مح ــد ام ــر باش زی

صاحیت کارشناسان فعال در ارزش گذاری؛  •

انطباق با استانداردهای عملیاتی و الزامات قانونی مربوطه؛  •

در دســرتس بــودن و کیفیــت داده هــای بــه کار گرفتــه شــده در فعالیــت   •

ارزش گــذاری؛

معقول بودن شیوه ها و مفروضات؛  •

کیفیت اطاع رسانی نتایج حاصل از فعالیت ارزش گذاری؛  •

ــتقل،  ــی مس ــی کارشناس ــزارش بازبین ــدگان گ ــه کنن ــاب تهی ــد انتخ در فراین   

ــازمان  ــوند. س ــاب می ش ــته انتخ ــراد شایس ــه اف ــود ک ــل ش ــان حاص ــد اطمین بای

تأمیــن اجتماعــی ممکــن اســت تمایــل بــه واگــذاری انتخــاب بازبینــان بــه نهــاد 

ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــن، س ــور جایگزی ــد. به ط ــته باش ــتقلی داش ــث مس ثال

ــی  ــرای بازبین ــرب در اج ــای معت ــتقلی را از نهاده ــان مس ــت کارشناس ــن اس ممک

ــد. ــتخدام نمای اس

ــدگان گــزارش بازبینــی کارشناســی مســتقل بایــد گزارشــی تهیــه  تهیــه کنن   

نماینــد کــه تمامــی نظــرات موجــود در رابطــه آیتــم هــای منــدرج در رشح 

خدمــات در آن بیــان شــده باشــد، و بــه گونــه ای مناســب فهرســتی از توصیه هــا 

ــد. ــه نمای ــذاری تهی ــای ارزش گ ــا و فعالیت ه ــود فراینده ــا بهب ــاح و/ی ــرای اص را ب

بـه طریقـی  امـکان  در صـورت  بایـد  بازبینـی کارشناسـی مسـتقل  گـزارش    

زمان بنـدی شـود کـه بـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی و اکچوئـری مسـئول، امکان 

بدهـد. را  ارزش گـذاری  در  بازبینـی  توصیه هـای  اعمـال  و  تجزیه وتحلیـل 
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در ایجــاد ارتبــاط و همــکاری بــا تهیــه کننــدگان گــزارش بازبینــی کارشناســی    

مســتقل، اکچوئــری مســئول ارزش گــذاری بایــد اســتانداردهای بین املللــی 

فعالیــت اکچوئریــال و/ یــا ســایر رهنمودهــای مربوطــه، به ویــژه، اســتانداردهای 

بین املللــی فعالیــت اکچوئریــال 1و ISAP 1&2( 2( انجمــن بین املللــی اکچوئریال 

ــد. )IAA( را رعایــت نمای
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رهنمود 12- پیـروی از توصیـه های ممیـز عملیـاتی و گـزارش 
بازبینی کارشناسی مستقل

بازبینـی  گـزارش  و  عملیاتـی  ممیـز  توصیه هـای  بایـد  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان 

کارشناسـی مسـتقل را تبییـن و نسـبت به اجرای بـه موقع آن اطمینـان حاصل کند.

اصول

ــا،  ــا اکچوئری ه ــد ت ــل کن ــان حاص ــد اطمین ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی س   

منابــع مــورد نیــاز بــرای تبییــن توصیه هــای ممیــزی و گــزارش بازبینی کارشناســی 

ــد. ــار دارن مســتقل را در اختی

باید نظارت مناسب بر اجرای توصیه ها صورت گیرد.    

اگــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی تصمیــم بگیــرد تــا بــه توصیه هــای ممیــزی    

ــل  ــور کام ــرا بط ــل آن ــد دالی ــد، بای ــل نکن ــتقل عم ــص مس ــی متخص ــا بازبین و/ی

ــد. ــتند کن مس

سازوکار

را تکمیــل  ارزش گــذاری  و اکچوئــری کــه  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان    

ــه  ــک در حیط ــه کدامی ــد ک ــن کنن ــی و تعیی ــا را بررس ــد توصیه ه ــد بای نموده ان

آنهاســت. کنــرتل 

را تکمیــل  ارزش گــذاری  و اکچوئــری کــه  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان    

ــورت  ــب ص ــزی مناس ــه ری ــنهادها برنام ــازی پیش ــاده س ــرای پی ــد ب ــد، بای می کنن

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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ــه  ــئول ارائ ــای مس ــخاص و طرفه ــه اش ــد ب ــنهادها بای ــی پیش ــه بررس نتیج   

ــزارش  ــده گ ــه کنن ــازمانی، تهی ــز درون س ــت، ممی ــره، مدیری ــود )هیئت مدی ش

ــات  ــد اقدام ــری بای ــه گی ــن نتیج ــره(. در ای ــتقل و غی ــی مس ــی کارشناس بازبین

انجــام شــده و پیامدهــای ایــن اقدامــات تریــح گردنــد. در صــورت عــدم 

ــورت  ــد در ص ــتقبال بای ــدم اس ــن ع ــق ای ــاص، منط ــنهادی خ ــتقبال از پیش اس

ــردد. ــن گ ــزوم تبیی ل
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بخش ب. مدیریت عملیاتی نظام های تأمین اجتماعی

ــن  ــرح تأمی ــّره  ط ــای روزم ــت و فعالیت ه ــی در مدیری ــی اساس ــوال نقش ــری معم اکچوئ

اجتماعــی ایفــا می کنــد. ایــن وظایــف، شــامل محاســبۀ اســتحقاق مزایــا و فاکتور هائــی 

ــی و  ــوند. روش شناس ــه می ش ــه کار گرفت ــاص ب ــط خ ــی رشای ــه در برخ ــد ک ــد ش خواه

مفروضــات بــه کار گرفتــه شــده و نیــز فرایندهــای بازنگــری دقیــق، بســیار حیاتــی 

هســتند. مشــاوره هــای اکچوئــری، اثــر معنــاداری بــر کفایــت مزایــا و پایــداری نظام هــا 

ــت. ــد داش خواهن

ــای  ــب و مزای ــای مناس ــن فاکتوره ــوارد را در تعیی ــن م ــمت، ای ــن قس ــا در ای رهنموده

ــد. ــرار می ده ــش ق ــورد پوش ــف م ــای مختل ــتمری در وضعیت ه مس
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رهنمود 1۳- تعیین استحقاق مزایا 
ــه  ــدام ب ــرح، اق ــر ط ــم ب ــررات حاک ــن و مق ــق قوانی ــی وف ــن اجتماع ــازمان تأمی س

ــاز  ــورد نی ــال م ــبات اکچوئری ــی محاس ــد. تمام ــا می نمای ــتحقاق مزای ــبۀ اس محاس

ــال  ــده اکچوئری ــه ش ــول پذیرفت ــق اص ــال طب ــا کام ــتحقاق مزای ــبه اس ــرای محاس ب

ــود.   ــی ش ــرار م ــق برق ــی دقی ــد بررس ــک فراین ــود و ی ــی ش ــام م انج

نقــش اکچوئــری در ایــن فراینــد عبــارت اســت ازمحاســبه مزایــا و نیــز تعییــن فاکتور هــای 

خاصــی کــه بــرای محاســبه مبالــغ رضوری اســت. ایــن رهنمــود بایــد همــراه بــا رهنمــود 

14 و رهنمــود 19 رهنمودهــای فنــاوری ارتباطــات و اطاعــات اتحادیــه بین املللــی 

تأمیــن اجتماعــی )ISSA( مطالعــه شــود.

اصـول

از  اطمینــان  کســب  بــرای  الزم  اقدامــات  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان    

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. 

ــال  ــای اکچوئری ــه ورودی ه ــی ب ــن اجتماع ــای تأمی ــبۀ مزای ــب، محاس اغل   

نیــاز دارد. چنیــن داده هایــی عبــارت اســت از ایــن مــوارد ولــی محــدود بــه آنهــا 

ــا1،  ــدار یکج ــک مق ــه ی ــدی ب ــای درآم ــان ه ــل جری ــبۀ تبدی ــود: محاس ــی ش نم

ــر  ــازده منظــور شــده ب محاســبۀ مقادیــر تبدیــل ســالواره2 ، محاســبۀ نرخ هــای ب

روی حســاب ها، محاســبۀ فاکتــور هــای برابــری اکچوئریــال، محاســبات مربــوط 

ــا  ــدگان. اکچوئری ه ــای بازمان ــبۀ مزای ــواده و محاس ــت  خان ــر در وضعی ــه تغیی ب

1 . Lump Sum 
2 . Annuity 
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بایــد در تدویــن و تثبیــت واحــد هــای محاســباتی مــورد نیــاز بــرای تعییــن 

ــرای  ــا و نیــز تعییــن فاکتــور هــای اکچوئریــال اســتفاده شــده ب اســتحقاق مزای

ــوند.  ــت داده ش ــا دخال ــبه مزای محاس

مفروضــات اکچوئریــال بــه کار گرفتــه شــده در محاســبۀ اســتحقاق مزایــا و    

ــند.  ــط باش ــب و مرتب ــی، مناس ــد منطق ــال بای ــای اکچوئری ــور ه فاکت

سازوکار

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد جهــت اطمینــان از اینکــه داده هــای مــورد    

اســتفاده در تعییــن و محاســبه مزایــا، کامــل، دقیــق و معتــرب هســتند اقدامــات و 

ــا  ــدد. داده هــای کلیــدی کــه در صورتحســاب مزای ــه کار بن روش هــای الزم را ب

بــه کار گرفتــه شــده بایــد مختــر و مفیــد باشــند، تــا فــرد ذینفــع بتوانــد صحــت 

آنهــا را بررســی کنــد. از جملــه ایــن داده هــا مــی تــوان بــه تاریــخ تولــد، وضعیــت 

تاهــل، حقــوق و ســوابق بیمــه پــردازی اشــاره کــرد.

ــری از ورود  ــرای جلوگی ــکان، ب ــد ام ــا ح ــد ت ــا بای ــتحقاق مزای ــبه اس محاس   

دســتی اطاعــات و اســتفاده نادرســت از فرمــول یــا فاکتــور هــای مزایــا از 

طریــق اتوماســیون صــورت گیــرد. هرچنــد ایــن محاســبات بایــد معقــول و 

ــته  ــرار داش ــتی ق ــای دس ــارت ه ــت نظ ــوردی تح ــورت م ــوده و بص ــی ب منطق

باشــند. تمامــی ورودی هــا و محاســبات بایــد توســط ســایر کارکنــان اجرایــی یــا 

اکچوئریــال کنــرتل شــود. اکچوئــری بایــد بــه تدویــن مــاژول هــای محاســباتی 

و فاکتــور هــای مزایــا کمــک کنــد. رهنمودهــای فنــاوری ارتباطــات و اطاعــات 

در خصــوص  را  بیشــرتی  اجتماعــی اطاعــات  تأمیــن  بین املللــی  اتحادیــه 

کیفیــت داده هــای مــورد اســتفاده و چگونگــی مدیریــت پــردازش ایــن داده هــا، 

ــد. ــه می نمای ارائ
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ــن  ــازمان تأمی ــازمان، س ــار س ــه اعتب ــه ب ــک لطم ــش ریس ــور کاه ــه منظ ب   

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 

ــد،  ــده باش ــت ش ــرت پرداخ ــا کم ــر مزای ــود. اگ ــح ش ــا، تصحی ــا مزای ــررات ی مق

کــری پرداخــت بایــد جــربان شــود. اگــر مزایــا بیــش از انــدازه پرداخــت شــده 

ــغ  ــا مبال ــه ب ــه چگون ــوص اینک ــد در خص ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــد، س باش

ــری  ــرد. اکچوئ ــر بگی ــات الزم را در نظ ــود، ماحظ ــار ش ــی رفت ــه پرداخت اضاف

ــود،  ــورت وج ــی، در ص ــا بده ــب  ی ــر طل ــه مقادی ــد ک ــب کن ــان کس ــد اطمین بای

به درســتی محاســبه و بــرای دیرکــرد در تســویه مفروضــات بهــره مناســب، لحــاظ 

ــود. می ش

اکچوئــری بایــد به طــور منظــم مفروضــات اکچوئریــال بــه کار گرفتــه شــده    

ــد. ــی نمای ــال را بازبین ــای اکچوئری ــبه فاکتوره ــا و محاس ــتحقاق مزای ــن اس در تعیی
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رهنمود 1۴- تعیین فاکتورهای اکچوئریال

فاکتورهــای اکچوئریــال مطابــق بــا اصــول کلــی پذیرفتــه شــده اکچوئریــال، 

تعییــن می شــوند. در محاســبۀ فاکتورهــا، هیــچ گونــه تبعیــض نامعقــول یــا 

نــدارد. وجــود  غیرمنصفانــه ای 

ایــن رهنمــود بــه محاســبۀ فاکتورهــای بــه کار گرفتــه شــده در تعییــن اســتحقاق مزایــا در 

طرح هــای مزایــای معیــن اشــاره دارد. ایــن فاکتــور شــامل و نــه محــدود بــه فاکتورهــای 

ــه  ــا ب ــای یکج ــل پرداخت ه ــای تبدی ــد، نرخ ه ــش از موع ــا پی ــگام ی ــتگی دیرهن بازنشس

ــای  ــایر مزای ــی و س ــی ازکارافتادگ ــی و کل ــای جزئ ــن مزای ــز تعیی ــس و نی دوره ای و بالعک

تأمیــن اجتماعــی می گــردد. 

اصول

روش شناســی و مفروضــات بــه کار گرفتــه شــده در فاکتورهــای اکچوئریــال    

ــد. ــروی کنن ــال پی ــردی اکچوئری ــتانداردهای کارب ــد از اس بای

فاکتورهــای اکچوئریــال بایــد از رویکــرد جنســیتی متناســب برخــوردار    

ــای  ــه، فاکتوره ــردد. زمانیک ــج نگ ــول منت ــیتی نامعق ــض جنس ــه تبعی ــند و ب باش

اکچوئریــال بــرای هــر دو جنســیت یکســان در نظــر گرفتــه نمــی شــود، 

اکچوئــری بایــد ســازمان تأمیــن اجتماعــی را از تأثیــرات به کارگیــری فاکتورهــای 

اکچوئریــال متفــاوت بــه لحــاظ جنســیت بــر مزایــای قابــل ارائــه بــرای ذینفعــان 

ــن  ــه چنی ــد. زمانیک ــا آگاه نمای ــت مزای ــر کفای ــر آن ب ــا تاثی ــرد و زن خصوص م

ــبت  ــد نس ــری بای ــد، اکچوئ ــان باش ــیت یکس ــر دو جنس ــرای ه ــی ب فاکتورهای

ــه  ــرح و هرگون ــی ط ــن مال ــه آن در تأمی ــل ماحظ ــای قاب ــی پیامده ــه ارزیاب ب

ــد. ــدام نمای ــد، اق ــد کنن ــد تولی ــا می توانن ــن فاکتوره ــه ای ــوس ک ــوق های معک مش

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 

ــاوه،  ــوند(. به ع ــی ش ــه م ــه کار گرفت ــتغال ب ــه اش ــخص در زمین ــت مش سیاس

از  اســتفاده  اســت  قانون گــذاری ممکــن  و/یــا  اکچوئریــال  اســتانداردهای 

ــال،  ــرای مث ــد )ب ــاز بدانن ــبات مج ــی از محاس ــواع خاص ــرای ان ــی را ب مفروضات

ــری  ــواردی، اکچوئ ــن م ــا(. در چنی ــورت یکج ــا بص ــتحقاق مزای ــبه اس محاس

بایــد پیامــد هــای هزینــه ای به کارگیــری فاکتورهایــی کــه هزینه خنثــی نیســتند را 

ــد. ــی کن ارزیاب

سازوکار

ــا  ــد ب ــتند بای ــی هس ــیت خنث ــه جنس ــبت ب ــه نس ــی ک ــای اکچوئریال فاکتوره   

اســتفاده از جــدول بــدون تفکیــک جنســیتی مرگ ومیــر 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 ارزش گــذاری اکچوئریــال 

بــه کار رفتــه انــد.

نرخ هــای مرگ ومیــر در ارزش گــذاری  آتــی در   هــای  بهبــود  معمــواًل،    

ــر  ــرگ و می ــود م ــات بهب ــردن مفروض ــاظ ک ــوند. لح ــاظ می ش ــال لح اکچوئری

ــدد  ــای متع ــتفاده از فاکتوره ــی اس ــه معن ــال ب ــای اکچوری ــبه فاکتوره در محاس

ــرای هــر گــروه اســت کــه ممکــن اســت اجــرای آن در طــرح بســیار  ــر ب و متغی

ــده  ــتفاده ش ــر اس ــای مرگ ومی ــرا، نرخ ه ــهولت در اج ــرای س ــد. ب ــده باش پیچی
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در محاســبه عوامــل اکچوئریــال می تواننــد بــرای چنــد ســال مشــخص ثابــت در 

نظــر گرفتــه شــوند. هزینــه هــای ناشــی از اتخــاذ چنیــن رویکــردی بایــد ارزیابــی 

ــوند. ش

ــی  ــه خنث ــرح هزین ــال ط ــال در قب ــای اکچوئری ــور ه ــه فاکت ــواردی ک در م   

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 

ــد. ــم بگیرن ــان تصمی ــورد نظرش ــات  م ــاب مفروض ــوص انتخ ــل در خص کام

ــات  ــناختی در مفروض ــت ش ــادی و جمعی ــات اقتص ــکاس واقعی ــد انع هرچن   

به کارگرفتــه 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 برهه هایــی بــا نرخ هــای 

ــن  ــر ای ــری اث ــه اکچوئ ــت ک ــند و الزم اس ــاوت باش ــی متف ــه خنث ــی هزین واقع

تفاوت هــا را در تأمیــن مالــی طــرح ارزیابــی نمایــد.

ــتم  ــروج از سیس ــگام خ ــع هن ــذاری، ذینف ــه گ ــای اندوخت ــی نظام ه در برخ   

مبلغــی دریافــت مــی کنــد کــه منعکــس کننــده حقــوق مکتســبه اســت کــه بایــد 

ــازار  ــط ب ــردن رشای ــاظ ک ــرای لح ــی ب ــل های ــی، تعدی ــود. در رشایط ــن ش تعیی

ــک  ــه کدامی ــوص ک ــن خص ــت در ای ــری الزم اس ــرد. اکچوئ ــی گی ــورت م ص

از فاکتور هــا بایــد در تعییــن پرداخــت یکجــای مزایــا مدنظــر قــرار گیــرد 

ارائــه کنــد.   مشــورت های الزم را 
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رهنمود 1۵- تعیین نرخ بـازده برای حساب صنـدوق احتیـاط 
و پیامدهای مالی ناشی از آن 

ــور  ــان منظ ــاط 1 ذینفع ــدوق احتی ــاب های  صن ــه در حس ــازده ک ــرخ ب ــن ن در تعیی

ــرح و  ــداری ط ــر روی پای ــات ب ــر تصمیم ــط، اث ــل مرتب ــری عوام ــود، اکچوئ می ش

کفایــت مزایــا را در نظــر می گیــرد. اکچوئــری در تدویــن مفروضات و روش شناســی 

ــه نظــر و تشــخیص خــود عمــل مــی کنــد. مناســب و در ارائــه توصیه هــا ب

ــه  ــت ک ــن اس ــاط ای ــای احتی ــردن صندوق ه ــی ک ــم در عملیات ــل مه ــک اص ــد ی هرچن

مجمــوع تــراز حســاب های صنــدوق احتیــاط بایــد به طورگســرتده بــا مجمــوع ارزش 

دارایی هــای صنــدوق برابــر باشــد، امــا وجــود دامنــه ای از فاکتورهــا و اثــر اهــداف 

ــازده  ــا ب ــده ب ــور ش ــازده منظ ــااًل ب ــه احتم ــود ک ــی ش ــث م ــاوت باع ــت گذاری متف سیاس

حقیقــی حاصــل از دارایی هــا متفــاوت باشــد. نــرخ بــازده منظــور شــده در  حســاب 

ــی،  ــات قانون ــر الزام ــی نظی ــه عوامل ــود، ب ــورت وج ــان، در ص ــاط ذینفع ــدوق احتی صن

طراحــی طــرح، بازدهــی حقیقــی حاصــل از دارایی هــای زیربنایــی، سیاســت هموارســازی 

ــد  ــود بای ــن رهنم ــتگی دارد. ای ــود بس ــذاری موج ــر رسمایه گ ــدار ذخای ــت و مق در پرداخ

ــود.  ــه ش ــای 6، 21 و 23 مطالع ــا رهنموده ــراه ب هم

اصول

ــاط  ــدوق احتی ــرای حســابهای صن ــازده منظــور شــده ب ــرخ ب در صورتیکــه ن   

ــا مقــررات  ــون ی ــق قان ــازده  ذاتــی دارایی هــا متکــی نباشــد و طب ــه ب مســتقیماً ب

طــرح، تنظیــم یــا تضمیــن شــود، الزم اســت اکچوئــری پیامــد هــای ناشــی از 

ــد. ــی کن ــتی ارزیاب ــت بدرس ــی و کفای ــن مال ــئله تأمی ــر مس آن را ب

در صورتیکــه نــرخ بــازده منظــور شــده در حســاب صنــدوق احتیــاط از ســوی    

.1 Provident Fund Accounts 
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ــری  ــورت اکچوئ ــا مش ــئول ب ــاد مس ــوی نه ــا از س ــی ی ــن اجتماع ــازمان تأمی س

ــتفاده  ــا اس ــد ب ــری بای ــود، اکچوئ ــری  ش ــه ای تصمیم گی ــراد حرف ــایر اف ــا س و/ی

ــری  ــود. اکچوئ ــن ش ــش مطم ــتی توصیه های ــب، از درس ــی مناس از روش شناس

بایــد توصیه هــای الزم را درخصــوص نــرخ بازدهــی ارائــه نمــوده، میــزان ذخایــر 

ــد. ــاز را اعــام نمای رسمایه گــذاری مــورد نی

اکچوئــری بایــد بــا ســایر کارشناســان و بطــور خــاص بــا کارشناســان شــاغل    

درگیــر در امــور رسمایه گــذاری 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،    

ــی  ــرخ حقیق ــا ن ــر ب ــد براب ــخص بای ــال مش ــک س ــرای ی ــازده ب ــرخ ب ــبه ن محاس

ــرای  ــه ب ــص یافت ــغ تخصی ــر مبل ــارج و ه ــاب مخ ــص حس ــدوق، خال ــازده صن ب

رسمایه گــذاری یــا ســایر ذخایــر باشــد. ایــن توصیه هــا بایــد منطبــق بــا دیــدگاه 

اکچوئــری در زمینــه کفایــت ذخایــر جــاری و تناســبی)اگر موجــود باشــد( بــازده 

ــذاری  ــر رسمایه گ ــه ذخای ــه ب ــی ک ــال مال ــرح  در س ــای ط ــل از دارایی ه حاص

ــد. ــت، باش ــه اس ــاص یافت اختص

در جاییکــه نــرخ بــازده حســاب ها طبــق قانــون یــا مقــررات طــرح، تعییــن    

می شــود، اکچوئــری بایــد پیامــد هــای مالــی ایــن نــرخ گــذاری بــا در نظــر گرفن 

نــرخ واقعــی بــازده دارائی هــا، مخــارج و ذخائــر صنــدوق را مشــخص کنــد. ایــن 

ــه  ــت ک ــذاری اس ــر رسمایه گ ــت ذخای ــه کفای ــنهادهایی در زمین ــامل پیش ــر ش ام

ــر  ــی در نظ ــای زیربنائ ــانات ارزش دارائی ه ــت نوس ــرای مدیری ــت ب ــن اس ممک

ــه  ــد ک ــی کن ــدا م ــرتی پی ــت بیش ــی اهمی ــئله زمان ــن مس ــد. ای ــده باش ــه ش گرفت

بازدهــی تعییــن شــده بــرای منظــور شــدن در حســابها تفــاوت زیــادی بــا بازدهــی 

واقعــی بدســت آمــده از دارائی هــای زیربنائــی داشــته باشــد.
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در خصــوص ذینفعانــی کــه بواســطه بازنشســتگی یــا خاتمــه عضویــت، در    

ــت دورۀ  ــبی باب ــاز مناس ــد امتی ــوند بای ــی ش ــارج م ــرح خ ــی، از ط ــول دورۀ مال ط

زمانــی بیــن پایــان ســال گذشــته و تاریــخ خــروج از طــرح در نظــر گرفتــه شــود. 

ــبه  ــش از محاس ــاز پی ــورد نی ــای م ــه داده ه ــی ب ــکل دسرتس ــه مش ــه ب ــا توج ب

نــرخ بــازده، اکچوئــری بــرای تخمیــن هــر چــه دقیقــرت نــرخ بــازده بایــد فراینــدی 

مناســب ایجــاد کنــد. اکچوئــری بایــد ایــن مســئله را مــد نظــر داشــته باشــد که در 

زمانــی کــه کاهــش معنــی دار در ارزش دارایی هــای زیربنایــی بوجــود مــی آیــد، 

ــه کار  ــازار ب ــل ب ــاخص تعدی ــدوق، ش ــت از صن ــور محافظ ــت به منظ ــا الزم اس آی

ــه  ــتثنائی و در جاییک ــط اس ــا در رشای ــن کاری رصف ــد، چنی ــود؟ هرچن ــه ش گرفت

ــود.  ــاظ ش ــد لح ــود دارد، بای ــاط وج ــدوق احتی ــرح صن ــاری از ط ــروج اختی خ

اکچوئــری بایــد در خصــوص رضورت چنیــن اقدامــی در زمانیکــه یــک افزایــش 

ــه  ــای الزم را ارائ ــه ه ــود دارد، توصی ــا وج ــازاری دارایی ه ــی دار در ارزش ب معن

نمایــد.

ــه  ــی و ارائ ــال مال ــان س ــذاری در پای ــر رسمایه گ ــت ذخای ــی کفای در ارزیاب   

توصیه هــای مربوطــه، اکچوئــری بایــد بــا اســتفاده از مفروضــات و روش شناســی 

ــد. ــخص نمای ــر را مش ــب، ذخای مناس
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رهنمود 16- تعییـن نرخ بـازده برای حسـاب های غیر مـالـی 
و پیامدهای ناشی از آن

تعییــن نــرخ بــازده بــرای حســاب های 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 بازده هــای 

تعییــن شــده را انجــام می دهــد.

اصول

ــدی1 «  ــاخص بن ــی )»ش ــر مال ــاب های غی ــرای حس ــازده ب ــرخ ب ــن ن تعیی  

ــایر  ــا س ــرح ی ــن ط ــاس قوانی ــر اس ــوال ب ــاب ها( معم ــانی2« حس ــه روز رس ــا »ب ی

ابزارهــای قانونــی مربوطــه صــورت مــی پذیــرد. اکچوئــری بایــد اطمینــان کســب 

کنــد کــه بازده هــا به درســتی محاســبه شــده و به طــور مناســبی در حســاب ذینفعان 

ــد  ــد بررســی دقیــق بصــورت مســتند و شــفاف بای اعمــال می شــوند. یــک فراین

وجــود داشــته باشــد.

رویکــردی کــه بــرای شــاخص گــذاری اتخــاذ مــی شــود، بــر کفایــت مزایــا   

ــورت دوره ای  ــد بص ــری بای ــذا اکچوئ ــت. ل ــذار اس ــرح اثرگ ــی ط ــن مال و تأمی

ایــن تاثیــرات را بررســی و پیشــنهادها و گــزارش هــای الزم را بــه ذینفعــان 

ارائــه نمایــد. تاثیــر اتخــاذ رویکردهــای مختلــف شــاخص بنــدی، بــه کار بــردن 

ــه  ــا ب ــدی ی ــاخص بن ــای ش ــوان مبن ــون بعن ــای گوناگ ــاخص ه ــک از ش ــر ی ه

روز رســانی ارزش، و نیــز تاثیــر ســایر عوامــل )مثــا رشــد دســتمزدها( از جملــه 

ــردازد.   ــی پ ــا م ــه آنه ــری ب ــه اکچوئ ــت ک ــواردی اس م

1 . Indexation 
2 . Valorization 
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سازوکار

شـاخص بـه کار گرفته شـده در تعییـن نرخ بازده حسـاب های غیـر مالی باید   

به گونـه ای هماهنـگ از یک سـال بـه سـال بعـد بـه کار گرفته شـود.

در مواقعـی کـه تعییـن شـاخص طبـق قانـون و یـا مقـررات طـرح صـورت   

نمی گیـرد، 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 می کنـد.

در مواقعـی کـه تعییـن شـاخص طبـق قانـون و یـا مقـررات طـرح صـورت   

در  هـای  داده  بـا  کـه  را  شـاخصی  بایـد  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان  نمی گیـرد، 

دسـرتس براحتی قابل محاسـبه و راسـتی آزمائی باشـد مورد اسـتفاده قرار داده و 

یـا توصیـه بـه اسـتفاده نمایـد.

اکچوئـری بایـد نرخـی را کـه بـه حسـاب های 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   

کنـد. اعطـاء  جزئـی  اعتبـاری  متناسـب  بطـور  بایـد  نداشـتند، 

پیامدهـای نـرخ بـازده سـال جـاری بـر جایـگاه مالـی نظـام و نیـز بـر کفایـت   

از  اثـرات اسـتفاده  بایـد  ارزیابـی شـوند. اکچوئـری  بایـد  آتـی و فعلـی  مزایـای 

بدهـد. انجـام  را  حساسـیت  تحلیـل  آزمـون  و  نمـوده  ارزیابـی  را  مناسـب  مبناهـای 
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رهنمود 1۷- نظارت بر حساب های اندوخته انفرادی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی یــا ســایر دســتگاه هــای اجرائــی، نقــش نظــارت و 

دیده بانــی طرح هــای DC را درصــورت لــزوم ایفــا می کنــد.

ــود دارد.  ــده وج ــذاری ش ــه گ ــرح DC اندوخت ــتگی، ط ــای بازنشس ــیاری از نظام ه در بس

البتــه، عمومــاً ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی مســتقیماً نقشــی در مدیریــت این سیســتم 

ــش »چ«  ــتم ها در بخ ــی سیس ــه طراح ــوط ب ــور مرب ــه ام ــد ب ــد. هرچن ــا ندارن ــه مزای ارائ

پرداختــه مــی شــود، ولــی ایــن رهنمــود بــه جوانــب سیاســت گذاری و نظــارت می پــردازد، 

ــط  ــاء توس ــاب اعض ــای حس ــن بازده ه ــی تعیی ــی و روش شناس ــن مبان ــامل تدوی ــه ش ک

ــن  ــود. ای ــی ش ــی م ــای آت ــت مزای ــی کفای ــدگان و ارزیاب ــی ارائه دهن ــا، بازبین ــدوق ه صن

ــا رهنمودهــای 18 و 44 مــورد مطالعــه قــرار گیــرد. رهنمــود بایــد همــراه ب

اصول

نقــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی عموماً بــا ماهیت نظارتــی یا سیاســت گذاری   

اســت. ایــن مســئولیت ها عبــارت انــد از تعییــن نرخ هــای قطعــی یــا نســبی حداقل 

بــازده و تعییــن حداکــر هزینه بــرای طرح هــای بازنشســتگی DC، محدودیت های 

ــی برآمــده از  ــای آت ــی ســطوح مزای ــز ارزیاب ــرای صندوق هــا و نی رسمایه گــذاری ب

حســاب های اندوختــه گــذاری انفــرادی. البتــه ارزیابــی و پایــش ارائــه دهنــدگان 

طــرح هــای DC در حیطــه اختیــارات ســایر دســتگاه هاســت ولــی ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی نیــز ممکــن اســت در ایــن فراینــد ورود پیــدا کنــد.

ــن  ــگاه تعیی ــده، آن ــن ش ــازده تضمی ــل ب ــای حداق ــرخ ه ــود ن ــورت نب در ص  

نــرخ هــای بــازده بــرای هــر یــک از حســاب هــای انفــرادی در هــر دوره زمانــی، 

ــه  ــی ب ــای زیربنای ــده از دارایی ه ــازده واقعــی بدســت آم ــا خالــص ب ــر ب ــد براب بای

کــر تمامــی مخــارج باشــد. معمــوال هیچگونــه رویــه مرســومی بــرای تســویه در 

عملیــات حســاب های اندوختــه گــذاری انفــرادی مغایــر بــا رویــه  صندوق هــای 
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ــدارد. ــود ن ــی، وج ــات قانون ــاب الزام ــاط و در غی احتی

سازمان تأمین اجتماعی باید به طور منظم سطوح مزایای پیش بینی شده آتی   

و جاری برآمده از حساب های اندوخته گذاری انفرادی را ارزیابی نماید. این کار 

مستلزم در نظر گرفن تمامی اجزاء نظام درآمد بازنشستگی کشور است.

ــن  ــد ممک ــه درآم ــرادی ب ــاب های انف ــل حس ــده تبدی ــن ش ــای تعیی نرخ ه  

اســت از ســوی دســتگاه مافــوق نیــز تنظیــم شــود کــه بــه اظهــار نظــر اکچوئریال 

ــات  ــتفاده از مفروض ــا اس ــد ب ــا بای ــن نرخ ه ــه ای ــت. در حالیک ــد داش ــاز خواه نی

ــد در ماحظــات  ــز بای مناســب تعییــن شــوند، ســایر اهــداف سیاســت گذاری نی

ــد.  ــرار گیرن ــر ق ــد نظ ــا م ــری نرخ ه به کارگی

گــذاری  اندوختــه  حســاب های  مدیریــت  بــه  مربــوط  اداری  امــور  در   

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 ارائه دهنـدگان طرح   

را ملـزم کنـد تـا حسـاب های اندوختـه گـذاری انفـرادی را بـه شـیوه ای مدیریـت 

کننـد کـه ارزش های حسـاب ها به صورت روزانه در دسـرتس باشـند، و محاسـبات 

بازده هـا )و هزینه هـای وابسـته( شـفاف و قابـل راسـتی آزمائـی باشـند.

اکچوئــری بایــد در تدویــن رویکردهــای صندوق هــا بــرای تعییــن بازده هــا،   

مســاعدت نمایــد. ایــن امــر شــامل چگونگــی تعییــن بازده هــا و محاســبه مخــارج 

ــدوق مــی شــود. ــه هزینه هــا  و دیگــر مخــارج مجــاز صن ــوط ب مرب

بـرای  مبنـایی  می توانـد  اکچوئـری  رسمایـه گذاری،  بـازده های  با  رابطـه  در   

ارزش گذاری دارایی های زیربنایی  پیاده کند، که شامل اتخاذ رویکرد در رشایطی 

که برای برخی از دارایی ها هیچ ارزش بازاری وجود ندارد، می شود. 
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در رابطــه بــا هزینه هــا، اکچوئــری مــی توانــد بــرای هزینه هــا ســقف تعییــن   

کنــد )همچــون، درصــدی از حــق بیمــه و/یــا درصــدی از ارزش حســاب(. ایــن 

ماحظــات بایــد همســو بــا اهــداف سیاســت گذاری کلــی و مفروضــات متناســب 

بــا رشــد آتــی حســاب ها )نظیــر مفروضــات بــازده رسمایه گــذاری، رشــد دســتمزد 

و نــرخ  حــق بیمــه( و اثــرات هزینه هــا بــر ارزش  حســاب ها باشــد.

در رابطــه بــا محــدوده هــای رسمایه گــذاری، اکچوئــری مــی توانــد در رابطه   

بــا رسمایه گذاری هــای مجــاز، حداکــر درصــد مجمــوع دارایی هــا در یــک طبقــه 

دارایــی و معیــار هــای متنوع ســازی اظهــار نظــر کنــد.

در رابطــه بــا تعییــن نرخ هــای تبدیــل1  اعــم از مقــرر شــده یــا نشــده، بایــد   

نرخ هــای مرگ ومیــر، رسمایه گــذاری و ســایر مفروضــات مناســب بــه کار گرفتــه 

ــن  ــت در تعیی ــن اس ــز ممک ــت گذاری نی ــداف سیاس ــایر اه ــه، س ــوند. اگرچ ش

ــا و  ــازی روند ه ــا، ساده س ــت مزای ــر کفای ــوند )نظی ــاب آورده  ش ــه حس ــا ب نرخ ه

غیــره(. در جاییکــه نرخ هــای تبدیــل بــر اســاس بهرتیــن برآوردهــا نیســتند، الزم 

ــا و تأمیــن مالــی صــورت  پذیــرد. ــر ســطوح مزای ــی از تاثی اســت ارزیاب

در خصــوص کفایــت مزایــا، اکچوئــری بایــد بــه منظــور ارزیابــی ارزش هــای   

پبش بینی شــده حســاب های انفــرادی، اقــدام بــه اســتفاده از مفروضــات و 

روش  مناســب نمایــد. در تعییــن نــرخ تبدیــل حســاب های انفــرادی بــه درآمــد، 

اکچوئــری بایــد از رهنمــود 18 پیــروی کنــد. اکچوئــری بایــد تحلیل هــای 

ــه  ــبت ب ــا نس ــیت پیامده ــه، حساس ــدود ب ــه مح ــامل، و ن ــه ش ــیت را ک حساس

ــر  ــتمزد و مرگ ومی ــد دس ــازده، رش ــرخ ب ــر ن ــی نظی ــات اصل ــرات در مفروض تغیی

ــد. ــرا نمای ــوند، اج می ش

1. Conversion rate 
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رهنمود 1۸- تعیین نرخ تبدیل مبالغ یکجا به درآمد

در جاییکــه در حیطــه مســئولیت اکچوئــری باشــد، وی مفروضــات و روش  مناســب 

ــد.  ــن می کن ــد تعیی ــه درآم ــا ب ــر یکج ــل از مقادی ــای تبدی ــن فاکتوره ــرای تعیی را ب

بــه غیــر از مواقعــی کــه ایــن فاکتورهــا بــرای تأمیــن اهــداف ویــژه سیاســت گذاری 

تنظیــم شــده باشــند، ایــن عوامــل بعنــوان هزینــه خنثــی تعییــن می شــوند. اگــر 

ــالم  ــاًل اع ــب را کام ــن مطل ــری ای ــند، اکچوئ ــی نباش ــه خنث ــا هزین ــن فاکتوره ای

می نمایــد و بــه تعییــن و ارائــه گــزارش در خصــوص پیامدهــای کفایــت و پایــداری 

طــرح می پــردازد.

ــاط،  ــدوق احتی ــی در صن ــور مهم ــتمری ها، فاکت ــه مس ــا ب ــر یکج ــل از مقادی ــرخ تبدی ن

ــده  ــذاری ش ــه گ ــن اندوخت ــه معی ــق بیم ــی و ح ــر مال ــن غی ــه معی ــق بیم ــای ح طرح ه

ــی  ــذاری DC، مبلغ ــه گ ــام اندوخت ــا نظ ــاط ی ــدوق احتی ــک صن ــد. در ی ــمار می آی به ش

بصــورت یکجــا بــر اســاس تــراز حســاب عضــو طــرح در زمــان بازنشســتگی قابــل پرداخت 

ــک های  ــخصاً ریس ــتگی1 مش ــس از بازنشس ــک های پ ــی، ریس ــن رشایط ــت. در چنی اس

ســاملندی و رسمایه گــذاری، کامــًا بــه اعضــای  طــرح منتقــل می شــوند. زمانیکــه، یــک 

ــه  ــرادی را ب ــاب های انف ــذاری DC ، ارزش حس ــه گ ــام اندوخت ــا نظ ــاط ی ــدوق احتی صن

جریان هــای درآمــدی تضمیــن شــده تبدیــل مــی کنــد، آنــگاه ایــن صنــدوق اســت کــه 

ــی،  ــر مال ــرح DC غی ــک ط ــردد. در ی ــاملندی می گ ــذاری و س ــک رسمایه گ ــل ریس متحم

معمــواًل تبدیــل ارزش حســاب طبــق قوانیــن طــرح اجــرا می شــود و نیــز دارای پیامدهــای 

ــا می باشــد. ــداری و کفایــت مزای ــرای پای مهمــی ب

این رهنمود باید همراه با رهنمود 14 و با مراجعه به بخش >ث< مطالعه شود. 

1. Post-Retirement Risks 
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اصول

نرخ هــای تبدیــل بایــد بــا اســتفاده از مفروضــات مناســب مرگ ومیــر و   

رسمایه گــذاری کــه بهبودهــای آتــی قابــل انتظــار شــامل بهبــود نرخ هــای 

مرگ ومیــر را درنظــر مــی گیــرد، تنظیــم شــود. در عــوض در صندوق هــای 

احتیــاط و طرح هــای DC ایــن مــوارد، منطبــق بــا پرتفــوی رسمایه گــذاری 

ــش  ــت پوش ــت تح ــه جمعی ــوط ب ــر مرب ــدول مرگ ومی ــاس ج ــر اس ــی و ب زیربنای

خواهــد بــود. در طرح هــای DB، ایــن مفروضــات بایــد بــا مفروضــات اکچوئریال 

اتخــاذ شــده در آخریــن ارزش گذاری هــای اکچوئریال ســازگار باشــند. در جاییکه 

ــاری می باشــد، ماحظــات  ــه درآمــد بازنشســتگی، اختی ــر یکجــا ب تبدیــل مقادی

ــرد. ــورت پذی ــد ص ــاب بای ــراف در انتخ ــوص انح ــب در خص مناس

بــه منظــور ارائــه مزایــای بــدون تبعیــض بــرای مــردان و زنــان، نرخ هــای   

ــای  ــه، در نرخ ه ــد. زمانیک ــیتی باش ــک جنس ــدون تفکی ــًا ب ــد کام ــل بای تبدی

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 نرخ هــای تــک جنســیتی اســتفاده می شــوند، آنــگاه ریســک 

و اثــرات مالــی کــه ایــن مــوارد می توانــد بــر برنامــه تحمیــل کنــد بایــد بــه خوبــی 

ــه آن اطــاع رســانی صــورت گیــرد. ارزیابــی و نســبت ب

در جاییکــه نرخ هــای تبدیــل طبــق قانــون مقــرر می شــوند، اکچوئــری   

ــاظ  ــه لح ــی ب ــر خنث ــای غی ــتفاده از نرخ ه ــی از اس ــی ناش ــای مال ــد پیامده بای

اکچوئریــال را بــر روی برنامــه  ارزیابــی نمایــد.

ــر  ــای غی ــک ه ــت ریس ــی باب ــت جربان ــای پرداخ ــاز و کاره ــر س ــد تاثی بای  

ــه درآمــد  گزینشــی و مناســب بویــژه در برنامه هایــی کــه تبدیــل مقادیــر یکجــا ب

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 نرخ هــای بــدون تفکیــک جنســیتی و نیــز تفــاوت در وضعیــت ســامت اعضــاء 

ــد. ــود آی ــر به وج ــاوت در مرگ ومی ــن تف و بنابرای

سازوکار

مفروضــات  مناســب ترین  از  بایــد  اکچوئــری  تبدیــل،  نــرخ  تعییــن  در   

ــاط ممکــن اســت  ــدوق احتی ــال، صن ــرای مث ــد. ب رسمایه گــذاری اســتفاده نمای

ــراه  ــک هم ــل ریس ــوی دارای حداق ــک پورتف ــاد ی ــا ایج ــد ب ــته باش ــد داش قص

بــا نقدینگــی کافــی بــرای تأمیــن پرداخــت هــای مســتمری، ریســک های 

ــد در  ــذاری بای ــربد رسمایه گ ــن راه ــاند. چنی ــل برس ــه حداق ــذاری را ب رسمایه گ

انتخــاب مفروضــات بــه کار گرفتــه شــده، منعکــس شــود. بــه رهنمــود 21 

ــد. ــه کنی مراجع

اصــوال، نرخ هــای مــرگ و میــری کــه قــرار اســت در تعییــن نــرخ تبدیــل،   

ــذاری  ــن ارزش گ ــده در آخری ــتفاده ش ــای اس ــرخ ه ــا ن ــد ب ــرد بای ــرار گی ــا ق مبن

ــای  ــد. نرخ ه ــش باش ــت پوش ــت تح ــر جمعی ــد و نمایانگ ــته باش ــت داش مطابق

مرگ ومیــری کــه در محاســبه عوامــل اکچوئریــال اســتفاده می شــوند بایــد 

ــد، در  ــند. هرچن ــته باش ــر داش ــر را در نظ ــت مرگ ومی ــی در وضعی ــای آت بهبوده

جاییکــه حــق انتخــاب بــرای خریــد مســتمری ها وجــود دارد، اثــر ریســک غیــر 

ــر  ــد. تاثی ــکاس یاب ــده انع ــرض ش ــر ف ــای مرگ ومی ــتی در نرخ ه ــی بایس گزینش

ــه  ــد ک ــد و الزم باش ــی دار باش ــت معن ــن اس ــی ممک ــر گزینش ــک غی ــن ریس چنی

ــود. ــازی ش ــی س ــری کّم ــط اکچوئ توس

اگرچــه، انعــکاس درســت واقعیــت هــای فضــای رسمایه گــذاری و وضعیــت   

ــه هــر روی ســازمان ها  ــی ب ــز اهمیــت اســت ول ــر در مفروضــات حائ مــرگ و می

ــان  ــول زم ــت در ط ــای ثاب ــرخ ه ــتفاده از ن ــه اس ــل ب ــذاران متمای ــت گ و سیاس

ــه  ــا نرخ هــای هزین ــه کار گرفتــه شــده ب هســتند. بنابرایــن، احتمــااًل نرخ هــای ب
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خنثــی در مقاطــع زمانــی خــاص تفــاوت داشــته باشــد و الزم اســت کــه اکچوئری 

تاثیــر ایــن تفاوت هــا را در تأمیــن مالــی طــرح ارزیابــی نمایــد.

به عنــوان یــک گزینــه جایگزیــن بــرای حفــظ ریســک های ســاملندی و   

رسمایه گــذاری، ســازمان تأمیــن اجتماعــی ممکــن اســت به دنبــال انتقــال تمــام 

ــک  ــده ریس ــا ارائه دهن ــه ی ــت بیم ــک رشک ــه ی ــک ها ب ــن ریس ــمتی از ای ــا قس ی

ــود  ــای موج ــه ه ــد. گزین ــه باش ــول مربوط ــد محص ــق خری ــث از طری ــرف ثال ط

ــر1 ،  ــوی بیمه گ ــرح از س ــای ط ــی ه ــا و بده ــل دارائی ه ــد کام ــد از خری عبارتن

ــول  ــک ط ــش ریس ــاء2 ، پوش ــی از اعض ــش بخش ــرای پوش ــه ب ــه نام ــد بیم خری

ــر  ــا ب ــه هزینه ه ــده4 . در حالیک ــورت عم ــک بص ــال ریس ــا انتق ــاد3 ، ی ــر زی عم

اســاس نرخ هــای مذاکــره شــده بــا یــک رشکــت بیمــه اســت، امــا نــرخ تبدیــل 

ــر  ــی اگ ــرو، حت ــد. از ای ــی می مان ــت باق ــود ثاب ــی ش ــه م ــان ارائ ــه ذینفع ــه ب ک

بخشــی از ریســک ســاملندی و رسمایه گــذاری بــه ارائه دهنــده طــرف ثالــث 

ــی  ــرخ ضمن ــان ن ــاف می ــی از اخت ــه ناش ــک ک ــی از ریس ــود، بخش ــل ش منتق

توافــق شــده و آن نرخ هــای 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 بین املللــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص 

ــد. ــاب کن ــی، انتخ ــن اجتماع ــر تأمی ــذاری ذخای رسمایه گ

1. Buy-out
2 . Buy-in 
3. Swaps Longevity 
4. Bulk Risks 
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رهنمود 19- سازوکار تعدیل خودکار     

ــن و  ــا قوانی ــق ب ــودکار را مطاب ــل خ ــازوکارهای تعدی ــی س ــن اجتماع ــازمان تأمی س

ــی  ــی چگونگ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــدد. س ــه کار می بن ــرح ب ــر ط ــم ب ــررات حاک مق

تاثیــر گــذاری کاربــرد ایــن ســازوکارهای تعدیلــی را بــر کفایــت مزایــا و/یــا پایــداری 

ــد. ــل می نمای ــرح تحلی ــی ط مال

ــا و تأمیــن مالــی و  ســازوکارهای تعدیــل خــودکار، بیــن برخــی تصمیمــات در حــوزه مزای

پارامرت هــا و شــاخص های درون یــا بــرون ســازمانی پیونــد برقــرار مــی کنــد. ایــن رهنمــود 

بایــد همــراه بــا رهنمــود 43 مطالعــه 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 ساده سـازی سـازوکارهای تصمیم گیـری، 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 مداخله ها باشـد، 

امـا بـرای برخی دیگـر از کشـورها، توصیه هـای برخاسـته از کاربرد سـازوکارهای 

تعدیـل خـودکار مـروط بـه توافق )سیاسـی( اسـت.

ــا  ــرد آنه ــودکار و کارب ــل خ ــازوکارهای تعدی ــن س ــد در تدوی ــری بای اکچوئ  

حضــور داشــته باشــد.

ــداری  ــا و پای ــت مزای ــر روی کفای ــودکار ب ــل خ ــر تعدی ــد تاثی ــری بای اکچوئ  

مالــی سیســتم را پــس از اســتقرار یــا پیشــنهاد اســتقرار هرگونــه تعدیــل خــودکار، 

ــد. ــی نمای ارزیاب
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ــرح،  ــه ط ــا ب ــان آنه ــظ اطمین ــور حف ــاء به منظ ــه اعض ــانی ب ــاع رس اط  

اطاعــات  قاعده مند ســازی  و  تنظیــم  در  بایــد  اکچوئــری  و  اســت  رضوری 

دخیــل باشــد.

سازوکار

ــل  ــر تعدی ــا تاثی ــد ت ــری بخواه ــد از اکچوئ ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی س  

خــودکار را تحلیــل نمایــد. بســته بــه طراحــی ســازوکار تعدیــل خــودکار، اکچوئری 

ــا اســتفاده از مفروضــات  بایــد تصمیــم بگیــرد کــه آیــا ایــن تحلیــل بایــد تنهــا ب

ــرآورد  ــن ب ــر بهرتی ــی ب ــی از مفروضــات مبتن ــا ترکیب ــرآورد ی ــن ب ــر بهرتی ــی ب مبتن

ــام  ــد انج ــز بای ــیت نی ــل حساس ــرد. تحلی ــورت پذی ــج ص ــی نتای ــع احتمال و توزی

شــود.

ــل  ــازوکارهای تعدی ــورد س ــاپیش در م ــد پیش ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی س  

خــودکار، اهــداف آنهــا، چگونگــی عملکــرد آنهــا، و نتیجــه و اثــر ســازوکارهای 

تعدیــل خــودکار، خصوصــاً بــر ســطوح مزایــا )هماننــد درصــد تعدیــل و چگونگــی 

ــز  ــای 27 و 28 و نی ــد. رهنموده ــانی نمای ــاع رس ــاء اط ــه اعض ــبه آن(  ب محاس

رهنمودهــای اتحادیــه بین املللــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص ارتباطــات 

ــد. ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــی بای ــن اجتماع ــت تأمی مدیری
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 بخش پ. امور سرمایه گذاری

هرچنـد، سیاسـت تأمیـن مالـی از سـوی تأمیـن اجتماعـی متغیـر اسـت، امـا بسـیاری از 

نظام هـا، ذخایـر و وجوهـی خواهنـد داشـت کـه بـا هـر افـق زمانـی اعـم از بلنـد مـدت  یـا 

کوتـاه مـدت بـه مدیریت مؤثر نیـاز دارند. هرچه سـن جمعیت هـا و فضـای رسمایه گذاری 

خارجـی پیچیده تـر می شـود، اهمیـت مدیریـت مطلـوب ایـن ذخایـر افزایـش می یابـد. 

احتمـااًل، افزایـش تمرکـز بـر روی مدیریت رسمایه گـذاری ادامـه می یابد و الزم اسـت که 

کارشناسـان دخیـل در فراینـد رسمایه گـذاری از حضـور موثـر خـود در این فراینـد اطمینان 

باشند. داشـته 

اکچوئـری به طـور فزاینـده ای نقـش مهمـی در مدیریـت وجـوه و ذخایـر با همکاری سـایر 

افـراد حرفـه ای، داراسـت. معمـوال اکچوئـری در حوزه هـای مختلفـی مرتبـط بـا فراینـد 

ایـن رابطـه  رسمایه گـذاری حضـور فعـال دارد. بسـیار مهـم اسـت کـه هـر تحلیلـی در 

بـا اسـتفاده از اصـول پذیرفتـه شـده اکچوئریـال بـه خصـوص در ارتبـاط بـا مفروضـات و 

روش شناسـی بـه کار گرفتـه شـده در همـه محاسـبات صـورت پذیـرد. فرایند های بررسـی 

دقیـق بایـد وجـود داشـته باشـند، و همـکاری نزدیـک بـا سـایر متخصصیـن در فراینـد 

مدیریـت رسمایه گـذاری، اطـاع رسـانی و گزارش دهـی و نیـز سـایر حوزه هـای فراینـد 

رسمایه گـذاری کـه ورود اکچوئریـال در آن مطلـوب اسـت، رضوری خواهـد بـود. ورود 

اکچوئریـال در پذیـرش ریسـک و اثـر آن بـر فعالیت هـای رسمایه گـذاری سـازمان نیـز 

ارزشـمند اسـت. کارکـرد رسمایه گـذاری سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد همـواره حضـور و 

اظهارنظـر اکچوئریـال در امـور مرتبـط را در نظـر بگیـرد و همـکاری منظـم و نزدیک میان 

بخش هـا وجـود داشـته باشـد. راهـربد و سیاسـت رسمایه گـذاری بایـد منطبـق بـا نمایـه 

تعهـدات طـرح )رهنمـود 21 را ماحظـه نماییـد( تنظیـم شـود و بایـد همـکاری نزدیکـی 

میـان بخـش رسمایه گذاری و افـرادی که مسـئولیت ارزش گذاری اکچوئریـال را بر عهده 

دارنـد، وجـود داشـته باشـد.

در خصـوص رسمایه گـذاری ذخائـر  اجتماعـی  تأمیـن  بین املللـی  اتحادیـه  رهنمودهـای 
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تأمیـن اجتماعـی، امـور مرتبـط بـا فراینـد مدیریـت رسمایه گـذاری را تحـت پوشـش قـرار 

می دهـد و بسـیاری از رهنمود هـا و منابـع کمکـی و تکمیلـی بـرای اکچوئـری هـای فعـال 

ایـن  بـه  بـود. در جائیکـه الزم باشـد  در فراینـد رسمایه گـذاری مناسـب و مفیـد خواهـد 

رهنمودهـای رسمایه گـذاری ارجـاع صـورت می گیـرد. بـه اکچوئری های فعـال در فرایند 

رسمایه گـذاری نیـز توصیه می شـود 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 رسمایه گـذاری نیـز بسـیار رضوری اسـت.

گـذاری  اندوختـه  تأمیـن  مقـررات  و  نظـارت  نظیـر  حوزه هـا  سـایر  در  اکچوئریـال  ورود 

و  مشـخص  هـای  سیسـتم  برخـی  هزینـه  سیسـتم،  کفایـت  پیش بینی هـای  تکمیلـی، 

محاسـبه فاکتورهـای مزایـا، ممکـن اسـت مطلـوب یـا الزم باشـد. در چنیـن مـواردی، 

بایـد روش شناسـی و مفروضـات مناسـب بـرای ارزیابـی ارزش هـای فعلـی و پیش بینـی 

مناسـب برآورد هـای آتـی ارزش دارایی هـا بـه کار 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 حوزه هایی که حضـور اکچوئریال در آنها رضوری اسـت 

)به ویـژه در ارتبـاط بـا مفروضـات و روش شناسـی( خواهـد بـود.      
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رهنمود 2۰- حکمرانی سرمایه گذاری

الزامــات ورود اکچوئریــال و نقــش اکچوئــری بــه روشــنی در چارچــوب حکمرانــی 

رسمایه گــذاری مشــخص شــده اند. 

ــده از  ــاد ش ــای ایج ــر فراینده ــارت ب ــش و نظ ــری، پای ــد تصمیم گی ــه فراین ــی ب حکمران

ســوی ســازمان اشــاره دارد. هــدف حکمرانــی کســب اطمینــان از شناســایی و مدیریــت 

ــت.  ــا اس ــی فراینده ــش کارای ــن افزای ــک ها و همچنی ــر ریس موث

ورود اکچوئریــال در بســیاری از حوزه هــای رسمایه گــذاری، از اهمیــت روزافــزون و  

قابــل توجهــی  برخــوردار اســت. بنابرایــن، فعالیــت و مشــارکت اکچوئــری در فرایندهــای 

ــری  ــورد پیگی ــد م ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی در س ــاختار حکمران ــذاری و س رسمایه گ

قــرار گیــرد.

حکمرانــی  مختلــف  جوانــب  اکچوئــری،  ورود  بــه  نیــاز  درصــورت  رهنمــود  ایــن 

رسمایه گــذاری را در ســطح کلــی در نظــر می گیــرد. ایــن رهنمــود بایــد همــراه بــا 

ــائل  ــژه مس ــور وی ــه بط ــی ک ــن اجتماع ــر تأمی ــذاری ذخای ــا 5 رسمایه گ ــای 1 ت رهنموده

کلــی مربــوط بــه حکمرانــی را تریــح مــی نمایــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد کــه بــه طــور 

ــد.  ــر می پردازن ــی زی ــور کل ــر ام ــح جزئی ت ــه تری ــاری ب انحص

اصول

ــد  ــه فراین ــوط ب ــف مرب ــای مختل ــد فعالیت ه ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی س  

رسمایه گــذاری را مســتند نمایــد. ســازمان بایــد مســئولیت ها بــرای انجــام و 

ــد  ــئولیت ها بای ــن مس ــد. ای ــن نمای ــف را تعیی ــای مختل ــن فعالیت ه ــی ای بازبین

ــد. ــرار گیرن ــی ق ــورد بازبین ــم م ــور منظ ــده و بط ــتند ش ــتی مس به درس

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   

ــه  ــه برنام ــد ک ــل کن ــان حاص ــد اطمین ــی، بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــد- در س باش

ــات  ــا الزام ــود ب ــان خ ــرای کارکن ــده ب ــن ش ــئولیت های تعیی ــا و مس ــت آنه فعالی

عملکــرد رسمایه گــذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی ســازگار هســتند. مهارت هــا 

ــود.  ــن ش ــد تعیی ــت بای ــوزه فعالی ــر ح ــف در ه ــام وظای ــرای انج ــط الزم ب و رشای

در صورتــی کــه شــکافی در میــزان تجربــه یــا مهــارت و شایســتگی وجــود 

ــردن  ــن ب ــی ازبی ــان چگونگ ــور بی ــد بمنظ ــق بای ــه دقی ــک برنام ــد، ی ــته باش داش

ایــن شــکاف ارائــه شــود. درصورتــی کــه بازبینــی یــا داده هــای بــرون ســازمانی 

ــرد. ــد انجــام گی ــد بای ــز ایــن فراین پیشــنهاد شــوند نی

سازوکار

باورهـای  کــه  کنـد  حاصـل  اطمینـان  بایـــد  اجتماعـی  تأمیـن  سازمـــان   

رسمایه گـذاری، 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 اختـاف میـان باورهـا، 

اولویـت قـرار می گیرنـد. باورهـای چندگانـه در 

مفاهیـم باورهـا و اهـداف رسمایه گـذاری در فرایند رسمایه گـذاری، مدیریت   

فراینـد رسمایه گـذاری، انتخـاب دارایـی و فراینـد گزارش دهـی باید مـورد ارزیابی 

قـرار گرفته و مسـتند شـود.

وظایـف و مسـئولیت های کارکنـان مختلف سـازمان تأمیـن اجتماعی باید به   

روشـنی مسـتند شـده و در دسـرتس تمامی افـراد دخیـل در فراینـد رسمایه گذاری 

در درون سـازمان قـرار گیرد. این مسـئولیت ها شـامل وظایف اجرایـی، مدیریتی 

و یـا اداری و همچنیـن فرایندهـای بازبینـی خواهد شـد. این مسـئولیت ها ممکن 

اسـت به واسـطه ابـزار قانونـی یـا مقرراتی کـه لزوماً بایـد به منظـور 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 مسـئولیت ها تبییـن می شـود.

بایـد بودجـه کافـی بـرای هـر یـک از جوانـب فراینـد رسمایه گـذاری وجـود   

داشـته باشـد. ایـن بودجه شـامل منابع مالـی، مهارت هـا، تجـارب و توانمندی ها 

همچـون  رسمایه گـذاری  فراینـد  در  دخیـل  افـراد  رو،  ایـن  از  شـد.  خواهـد 

مطلوبـرت  هرچـه  انجـام  جهـت  الزم  تجربـه  و  صاحیـت  از  بایـد  اکچوئری هـا 

وظایـف خـود برخـوردار باشـند. در صورتـی کـه میـزان صاحیـت 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 تریـح 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 به خصـوص در زمینـه هـای مربـوط   

بـه ارزش گـذاری دارایی هـا و تعهـدات، انتصـاب ارائه دهنـدگان شـخص ثالـث 

راهـربد  بـر  نظـارت  و  ایجـاد  رسمایه گـذاری(،  )مدیـران  حوزه هـا  از  برخـی  در 

از  دارایی هـا  عملکـرد  سـنجش  و  ریسـک ها  ارزیابـی  سـازمان،  رسمایه گـذاری 

ارزش ویـژه ای برخـوردار باشـد. عـاوه بـر ایـن ورود تخصصـی، ممکـن اسـت 

اکچوئـری، درک و برداشـت خـود از ریسـک و فرایندهـای مختلـف را در سـاختار 

کلـی حکمرانـی رسمایه گـذاری سـازمان وارد کنـد. سـازوکارهایی کـه درقالـب آن 

ایـن اطاعـات 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 سیسـتم ها و مزایـا ورود کنـد. در راسـتای انجـام ایـن وظایـف، 

روش شناسـی و مفروضات مناسـبی بایـد در تمامی ارزش گذاری های انجام شـدۀ 

دارایـی بـه کار گرفتـه شـود. هماهنگی هـای مناسـب بـا سـایر طرف هـای دخیل 

ماننـد مدیـران رسمایه گـذاری و قانون گـذاران از اهمیت زیادی برخـوردار بوده و 

چگونگـی هماهنگـی  هـای صـورت گرفته باید مشـخص شـود.
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رهنمود 21- لحـاظ نمـودن تعهـدات طـرح بیمـه ای در فرآینـد 
سرمایه گذاری 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی از لحــاظ نمــودن تعهــدات طــرح در فرآینــد رسمایه گذاری 

اطمینــان حاصــل مــی کند. 

یکــی از عوامــل مهــم در تصمیمــات رسمایه گــذاری، زمانبنــدی، ســطح و ماهیــت 

جریــان هــای خالــص نقــدی طــرح تأمیــن اجتماعــی و چگونگــی تغییــر آن هــا در آینــده 

ــات نقــدی آتــی طــرح و  ــر ایــن، اکچوئــری نقــش مهمــی در تخمیــن جریان اســت. بناب

توصیــف ایــن جریانــات در فرآینــد رسمایه گــذاری ایفــا مــی کنــد. ایــن جریانــات نقــدی 

شــامل مزایــای پرداختــی آتــی، حــق بیمــه هــای وصــول شــده، هزینه هــا و درآمــد ناشــی 

ــک  ــن ی ــور تعیی ــه منظ ــب ب ــازی مناس ــدل س ــد. م ــی باش ــج م ــر نتای ــا و دیگ از دارایی ه

ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــداف س ــت و اه ــق ماموری ــت تحق ــذاری جه ــربد رسمایه گ راه

ــا  ــش بینی ه ــبات و پی ــان محاس ــنی می ــاط روش ــه ارتب ــی ک ــود. در صورت ــی ش ــاد م ایج

ــمت  ــد )قس ــته باش ــود داش ــال وج ــذاری اکچوئری ــد ارزش گ ــی از فرآین ــوان بخش ــه عن ب

ــژه  ــای وی ــل ه ــه تحلی ــی رود ک ــار م ــز انتظ ــری نی ــا(، از اکچوئ ــود ه ــن رهنم ــف ای ال

ــت  ــی )مدیری ــای آت ــه ه ــا و هزین ــدی مزای ــای نق ــان ه ــا جری ــط ب ــذاری مرتب رسمایه گ

دارایی هــا و تعهــدات( را کــه نقــش مهمــی در راســتای توســعه راهــربد رسمایه گــذاری و 

ــد، ارائــه دهــد. ــد ایفــا مــی کن مدیریــت فرآین

ایــن رهنمــود بایــد همــراه بــا رهنمــود یــا رهنمودهــای ایســا در خصــوص رسمایه گــذاری 

ذخایــر تأمیــن اجتماعــی مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.

اصول

نقــش ذینعفــان مختلــف دخیــل در تعییــن، تحلیــل و گــزارش دهــی   

ــا دیگــر  ــری ب ــاط موث ــد ارتب ــری بای ــود. اکچوئ ــد مســتند ش ــدی بای ــات نق جریان

ذینعفــان در ایــن مقولــه داشــته باشــد.
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ارزیابــی و ســنجش صاحیــت هــای هــر کــدام از ذینعفــان مرتبــط بــا وظیفه   

ــه شــکاف بایــد شناســایی شــود. در  ــه انجــام برســد و هرگون معیــن شــده بایــد ب

ــه منظــور ارزیابــی اقدامــات در  صــورت وجــود هرگونــه شــکاف، طرحــی بایــد ب

ــه آن هــا تعریــف و انجــام شــود. جهــت رســیدگی ب

ــد تعییــن  راه هــای شــفاف گــزارش دهــی و فرآیندهــای بررســی دقیــق بای  

شــود. صاحیــت هــای الزم بــرای هرکــدام از ذینعفــان بایــد مســتند شــده و بــه 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بازبین ــم م ــور منظ ط

ــدی را  ــان نق ــرح و جری ــدات ط ــی از تعه ــی های ــش بین ــد پی ــری بای اکچوئ  

براســاس اقدامــات و اســتانداردهای مــورد پذیــرش کلــی ارائــه کنــد.

سازوکار

پیــش بینــی جریانــات نقــدی از تعهــدات مزایــای آتــی و هزینه هــا بایــد بــا   

اســتفاده از روش و مفروضــات مناســب تعییــن گــردد. ایــن روش هــا و مفروضات 

بایــد مســتند شــده و به طور منظــم و بر اســاس تجربیــات موفق و اســتانداردهای 

اکچوئریــال مــورد بازبینــی قــرار گیرنــد. ماحظــات روش شــناختی و مفروضــات 

ــورد  ــود 3 و 4 م ــته( در رهنم ــا بس ــاز ی ــای گروهــی ب ــی ه ــتفاده )ارزیاب ــورد اس م

بررســی واقــع شــده انــد.

در صورتــی کــه پیــش بینــی هــای جریــان نقــدی آتــی از ارزش گذاری هــای   

اخیــر اکچوئریــال اســتخراج شــده انــد، ایــن پیــش بینی هــا بایــد بــا اســتفاده از 

ــروز رســانی شــود. ــا تاریــخ انجــام تحلیل هــا ب مفروضــات مناســب ت

ــی  ــای تقریب ــا از ارزش ه ــی ی ــای تقریب ــی ه ــش بین ــه از پی ــی ک در صورت  

مفروضــات  و  محاســبات  پایــه  و  اســاس  باشــد،  شــده  اســتفاده  تعهــدات 

ــای  ــاوت ه ــل تف ــرد. تحلی ــرار گی ــر ق ــد مدنظ ــه ای( بای ــوابق بیم ــن س )میانگی
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میــان پیــش بینــی هــای تقریبــی گذشــته و تجربیــات دقیــق بایــد انجــام شــود.

ــرات  ــات و تغیی ــا اختاف ــد ت ــام ده ــبی انج ــل مناس ــد تحلی ــری بای اکچوئ  

از پیــش بینــی اولیــه جریانــات نقــدی دارایــی هــای آتــی را شــکل دهــد. ایــن 

ــل 3  ــه حداق ــرد ک ــره بگی ــبی به ــای مناس ــات و روش ه ــد از مفروض ــل بای تحلی

ســناریوی مختلــف را منعکــس کنــد )خوشــبینانه، بدبینانــه حداکــری(. عوامــل 

ــر  ــد نظ ــد م ــا بای ــی و زمانبندی ه ــدی آت ــان نق ــرات در جری ــر تغیی ــف موث مختل

ــورم(. ــد )ت ــرار گیرن ق

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 

ــکاس  ــور انع ــه منظ ــد ب ــام فرآین ــی انج ــدات )ALM(  و چگونگ ــا و تعه دارایی ه

ــود. ــتند ش ــه و مس ــرار گرفت ــر ق ــد نظ ــد م ــی بای ــذاری جزئ ــه گ اندوخت

همــکاری نزدیــک اکچوئــری بــا دیگــر متخصصــان و کارشناســان در   

ســازمان تأمیــن اجتماعــی همچــون مدیــران رسمایه گــذاری، ممیــزان ، واحــد 

ــت. ــم اس ــری مه ــازمان ام ــط س ــای مرتب ــر اعض ــی و دیگ ــد مال ــک ، واح ریس

ــج  ــن درک نتای ــور تضمی ــه منظ ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــری و س اکچوئ  

مدیریــت دارایی هــا و تعهــدات و انعــکاس مناســب آن هــا در تصمیمــات متخــذه 

ــته  ــرح داش ــذاران ط ــت گ ــان و سیاس ــر ذینعف ــا دیگ ــی ب ــکاری نزدیک ــد هم بای

ــند. باش

اکچوئـری بایـد در ارائـه نظـر خـود در فرآینـد، تمامـی داده هـا، مفروضـات   

و روش بـه کار 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 ریسـک ها شـامل ریسـک مدیریت رسمایه گذاری، ریسـک شـخص 
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ثالـث یـا ریسـک اصـاح 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 22- فرآیندهای مدیریت سرمایه گذاری 

ســازمان تأمیــن اجتـمـــاعی، از اکچوئـــری ها در زمینـــه های مختـــلف فرآینـــد 

رسمایه گــذاری اســتفاده می کنــد. ایــن رهنمــود بــه موقعیـــتی می پــردازد کــه 

ــم در طراحــی و انجــام راهــربد رسمایه گــذاری در  اکچوئری هــا بــه صــورت مستقیـ

ــد. ــت می کنن ــی فعالی ــن اجتماع ــرح تأمی ــره ط ــدوق ذخی ــا صن ــه ب رابط

ایــن رهنمــود، جوانــب مختلــف فرآینــد مدیریــت رسمایه گــذاری را درصورتــی کــه اقــدام 

اکچوئریــال مــورد نیــاز اســت، مــد نظــر قــرار مــی دهــد. فرآینــد رسمایه گــذاری شــامل 

ــر  ــرای ه ــود. ب ــی ش ــرا م ــت و اج ــی، مدیری ــده ای در طراح ــف و پیچی ــای مختل گام ه

ــش  ــن نق ــق ای ــات دقی ــد، جزئی ــال الزم باش ــای اکچوئری ــه داده ه ــی ک ــدام از جوانب ک

ــیار  ــال بس ــب اکچوئری ــای مناس ــا و رویکرده ــن روش ه ــر گرف ــا در نظ ــش ب ــام نق و انج

ــر  ــا دیگ ــکاری ب ــی و هم ــتلزم هماهنگ ــل مس ــای ذی ــد ه ــدادی از فرآین ــت . تع ــم اس مه

متخصصــان و ذینعفــان درون و بــرون ســازمانی هســتند. ایــن گونــه هماهنگی هــا بایــد 

ــی و اجــرا شــوند. ــوب مدیریــت و بصــورت دقیــق مــورد بازبین ــر و مطل ــه صــورت موث ب

ــر  ــذاری ذخای ــوص رسمایه گ ــا در خص ــای ایس ــا رهنموده ــراه ب ــد هم ــود بای ــن رهنم ای

تأمیــن اجتماعــی )رهنمودهــای مناســب ذکــر شــده انــد( و همچنیــن رهنمودهــای 2، 3 و 

ــد. 4 داده هــا، مفروضــات و روش شناســی مــورد مطالعــه قــرار گیرن

اصول

برخی  در  را  اکچوئری  تا  باشد  تاش  در  باید  اجتماعی  تأمین  سازمان   

زمینه های فرآیند رسمایه گذاری وارد کند. نقش وی باید  تعیین و به صورت منظم 

مورد پایش قرار گیرد و سطح تجربه و صاحیت فرد شناسایی شود.

ســازمان بایــد تبــادل اطاعــات و همــکاری بیــن ذینعفــان مختلــف دخیــل   

در فرآینــد رسمایه گــذاری را ســهولت بخشــد.
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سازوکار

زمینه های فرآیند رسمایه گذاری که ورود اکچوئریال در آنها الزم می نماید عبارتند از :

تعییــن بودجــه ریســک و بهــره بــرداری از آن )رهنمودهــای 7، 11، 12، 13   

ــی( ــن اجتماع ــر تأمی ــذاری ذخای ــوص رسمایه گ ــا در خص ــای ایس رهنموده

ــی  ــا تعهدات ــط ب ــذاری مرتب ــک رسمایه گ ــزان ریس ــک، می ــه ریس بودج  •

اســت کــه ســازمان رسمایــه گــذار مــی پذیــرد . ســنجش ریســک در حالــت 

کلــی و بودجــه ریســک بطــور ویــژه، غالبــا زمینــه اصلــی فعالیــت اکچوئریــال 

در مدیریــت رسمایه گــذاری 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 راهــربدی و پویــا بــرای ســازمان اســتفاده 

ــطوح  ــل س ــاز تعدی ــای ب ــری در راهربده ــت اکچوئ ــن اس ــود. ممک ــی ش م

ریســک ممکــن بــه دلیــل تغییــر در ارزش دارایی هــا و یــا تغییــرات در 

ــد. ــا( ورود کن ــر در قوانیــن مزای مقــررات طــرح )تغیی

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 روش هــا را بــرای ارزیابــی ریســک مــد نظــر قــرار دهــد 

ــازمانی و  ــک درون س ــرد ریس ــا کارک ــی ب ــکاری نزدیک ــد هم ــن بای و همچنی

کارکــرد مدیریــت رسمایه گــذاری )درون یــا بــرون ســازمانی( بــه منظــور 

ــد. ــته باش ــل داش ــن تحلی ــودن ای ــط ب ــن مرتب تضمی

انتخـاب مفروضـات و روش مناسـب ارزش یابـی دارایـی و تحلیـل )رهنمـود   

:)20 رهنمـود  اجتماعـی،  تأمیـن  ذخایـر  رسمایه گـذاری  خصـوص  در  ایسـا  هـای 

رهنمــود 20 رهنمودهــای ایســا در خصــوص رسمایه گــذاری ذخایــر   •

تأمیــن اجتماعــی بــه طــور دقیــق، ارزشــیابی دارایی هــا را بررســی می کنــد. 
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بــا اینکــه انتخــاب روش و مفروضــات مناســب، عامــل مهــم و کلیــدی 

ــد اســت ولــی ایــن موضــوع از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت کــه  فرآین

تصمیمــات بــا همــکاری ذینعفــان مرتبــط اتخــاذ شــده باشــد زیــرا پیامدهــای 

مالــی آن مهــم اســت. ایــن گونــه ذینعفــان شــامل مدیــران بخــش دارایــی، 

ــر  ــا دیگ ــره ی ــات مدی ــن هی ــک و همچنی ــش ریس ــی و بخ ــش مال ــا، بخ امن

نهــاد تصمیــم ســاز در ســازمان مــی شــوند. مفروضــات و روش هــای بــه کار 

رفتــه بایــد مطابــق بــا اســتانداردهای ملــی یــا بیــن املللــی اکچوئریــال باشــند 

ــاط(. ــورت ارتب ــابداری، در ص ــتانداردهای حس )اس

ــرداری هــای مناســب )رهنمــود هــای ایســا در  انتخــاب و محاســبه الگــو ب  

خصــوص رسمایه گــذاری ذخایــر تأمیــن اجتماعــی، رهنمــود 14(:

عملکــرد و مشــخصات ریســک دارایــی هــای صنــدوق و همچنیــن   •

گروه هــای دارایــی خــاص بــا معیارهــای مناســب مقایســه مــی شــوند. 

ــد  ــا بای ــخصات آن ه ــرا مش ــت زی ــم اس ــیار مه ــا بس ــن معیاره ــاب ای انتخ

بــا اهــداف فرآینــد رسمایه گــذاری مطابــق و همســو باشــند. اکچوئــری 

می توانــد در ایــن تصمیــم کــه آیــا معیارهــا بایــد دقیــق یــا نســبی، اســمی یــا 

حقیقــی یــا مبتنــی بــر تعهــدات باشــند یــا بایــد مجموعــه ای از شــاخص های 

وزنــی بــازار باشــند یــا خیــر، اعمــال نظــر کنــد. اکچوئــری همچنیــن 

ــازده و  ــن ب ــی آورد. تعیی ــم م ــده فراه ــرداری ش ــو ب ــت الگ ــری از کیفی منظ

ــه ویــژه اگــر  ــرداری شــده مســتلزم ورود اکچوئــری مــی باشــد ب بهــره الگوب

الگو بــرداری، مجموعــه ای از شــاخص هــای مختلــف یــا مســتلزم تبدیــل ارز 

ــد.  باش

محاســبات مرتبــط بــا عملکــرد دارایــی )تحلیــل ریســک هــای دیگــر شــامل   

ــل  ــال در مقاب ــای فع ــه ه ــا، گزین ــه ه ــل هزین ــی ارز، تحلی ــات پوشش ماحظ

ــر  ــذاری ذخای ــوص رسمایه گ ــا در خص ــای ایس ــل( )رهنموده ــای منفع ــه ه گزین

تأمیــن اجتماعــی ، رهنمــود 17، 21، 22(:



رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

91 اتحادیه بین املللی تامین اجتماعی - سازمان بین املللی کار 

ــذاری ورود  ــر رسمایه گ ــای دیگ ــه ه ــری در زمین ــت اکچوئ ــن اس ممک   •

کنــد. محاســبات بایــد بــا اســتفاده از بســرت و روش مناســب صــورت پذیــرد. 

بــه طــور مثــال تاثیــرات مغایــرت ارزی در صــورت وجــود دارایی هــا و 

تعهــدات بــه ارزهــای مختلــف نســبت بــه ارز کشــور مبــدا بــرای ســازمان ها 

ــر  ــا دیگ ــکاری ب ــند. هم ــی باش ــب م ــی مناس ــتلزم ارزیاب ــوده و مس ــم ب مه

ذینعفــان )بخــش ریســک ، مدیــران رسمایه گــذاری، 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 2۳- ورودی به ارزش گذاری دارایی ها و محاسبات مزایا 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی، اکچوئــری را در فرآیندهــای تعییــن ارزش مناســب 

ــد. ــی کن ــل م ــرح در آن دخی ــای ط ــی ه ــرار دادن دارای ــت ق جه

ــی  ــه ارزیاب ــاز ب ــون نی ــل همچ ــد دلی ــه چن ــم و ب ــا، مه ــی ه ــب دارای ــن ارزش مناس تعیی

ــت. ــا، رضوری اس ــزان مزای ــن می ــی و تعیی ــن اجتماع ــتم تأمی ــی سیس ــت مال وضعی

در برخــی از برنامــه هــا، ارزش مزایــای مزایابگیــران کنونــی یــا آتــی بــه طــور مســتقیم یــا 

غیــر مســتقیم بــه ارزش قــرار گرفتــه بــر دارایی هــا مرتبــط اســت.

تعییــن ارزش دارایــی هــا، محــرک هــر ســازو کار تعدیــل خــودکار اســت )رهنمــود 19 در 

خصــوص ســاز و کارهــای تعدیــل خــودکار(. 

ایــن رهنمــود بایــد همــراه بــا رهنمــود 6 کــه مســائل مربــوط بــه ارزش گــذاری دارایی هــا 

بــه منظــور ارزشــیابی را پوشــش مــی دهــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد. 

اصول 

ــد  ــا بای ــذاری دارایی ه ــد ارزش گ ــل در فرآین ــراد دخی ــای اف ــئولیت ه مس   

مشــخص و مســتند شــود. فرآینــد بازبینــی دقیــق و گــزارش دهــی نیــز بایــد اجــرا، 

ــود.  ــی ش ــم بازبین ــورت منظ ــش و بص پای

روش و مفروضــات انتخــاب شــده در ارزش گــذاری دارایی هــا بایــد بحــث،     

توجیــه، مســتند و افشــا شــود. روش مــورد نظــر ممکــن اســت بســته بــه هــدف 

ــام  ــه، انج ــی برنام ــی پایای ــال، ارزیاب ــور مث ــد. )بط ــاوت باش ــذاری متف ارزش گ

ســازوکار تعدیــل خــودکار، مدلســازی دارایــی و تعهــدات، گــزارش دهــی مالــی و 

غیــره (. ارزشــی گذاری هــا بایــد مطابــق بــا اســتانداردهای بیــن املللــی و ملــی و 

هرگونــه قوانیــن مرتبــط صــورت پذیرنــد.
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ــا در  ــرای دارایی ه ــده ب ــه ش ــر گرفت ــد نظ ــال در ارزش م ورودی اکچوئری   

طــرح هــای DB و صنــدوق هــای احتیــاط در رابطــه بــا اعتبــار عنــوان شــده بــرای 

ــه منظــور انجــام مطلــوب ایــن وظایــف،  حســاب هــای انفــرادی الزم اســت. ب

ــک و  ــرش ریس ــذاری و پذی ــب ارزش گ ــای مناس ــک ه ــه از تکنی ــت ک ــم اس مه

ــود.  ــتفاده ش ــل اس ــری در تحلی ــره گی ــات ذخی الزام

سازوکار

   ارزش گــذاری دارایی هــا مســتلزم جمــع آوری اطاعــات مرتبط در زمــان ارزیابی 

یــا ارزش گــذاری اســت. ایــن مهــم نیازمنــد هماهنگــی نزدیــک میــان ذینعفــان 

مختلــف حــارض در فرآینــد رسمایه گــذاری )امنــا، مدیــران رسمایه گــذاری( درون و 

بیــرون ســازمان مــی باشــد. داده هــای مــورد نیــاز شــامل اطاعــات در خصــوص 

دارایــی هــای نگــه داشــته شــده، درآمــد بوجــود آمــده در دوره ارزیابــی ، قیمــت یــا 

ارزش دارایی هــا در زمــان ارزیابــی و هرگونــه اطاعــات مالیاتــی مــی شــود. 

   حســابداری بــر اســاس قیمــت بــازاری )یــا ارزش منصفانــه( بایــد در صورتــی 

کــه امــکان ارزش گــذاری دارایی هــا وجــود دارد انجــام پذیــرد. در حالیکــه 

ارزش هــای بــازاری بــرای ارزش گذاشــته شــده بــر اکــر دارایی هــا بــه کار 

گرفتــه مــی شــود، رویکردهــای جایگزیــن بــرای زمانــی کــه بــازاری وجــود نــدارد 

ــور  ــت )بط ــود دارد، الزم اس ــاال وج ــیار ب ــوندگی بس ــد ش ــر نق ــا غی ــازاری ب ــا ب ی

ــی از  ــه ارزش دارای ــی ک ــی(. در صورت ــی خصوص ــاخت و دارای ــر س ــال، زی مث

ــات، روش  ــد، مفروض ــده باش ــن ش ــی تعیی ــدی تنزیل ــان نق ــرد جری ــق رویک طری

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 دارایی هــا از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار خواهــد بــود. ارزش گذاری هــای 

ــورت  ــتفاده را در ص ــورد اس ــین م ــای پیش ــت رویکرده ــد دق ــا بای ــی دارایی ه آت

امــکان مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار دهــد.

ــد آیــا ارزش هــای     ممکــن اســت از اکچوئــری درخواســت شــود تــا تاییــد کن

ــت  ــب اس ــر مناس ــخص دیگ ــط ش ــا توس ــرای دارایی ه ــده ب ــه ش ــر گرفت در نظ

ــن  ــن ای ــور تضمی ــه منظ ــان ب ــر ذینعف ــری و دیگ ــان اکچوئ ــاط می ــر. ارتب ــا خی ی

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــد از اهمی ــام فرآین ــت انج ــد صح ــی و تایی بازبین

ــدوق  ــق صن ــا از طری ــه مزای ــد ارائ ــا کل فرآین ــی ی ــه بخش ــی ک ــرح های    در ط

ــای  ــت ورودی ه ــن اس ــرد، ممک ــی گی ــورت م ــرح DC ص ــزاء ط ــا اج ــاط ی احتی

ــی  ــا ارزیاب ــار ی ــازده اعتب ــرخ ب ــه نظــر در خصــوص ن ــه منظــور ارائ ــال ب اکچوئری

ــتحقاق  ــا اس ــرادی ی ــای انف ــاب ه ــه حس ــازده ب ــرخ ب ــی ن ــار بخش ــرات اعتب تاثی

فــردی مــورد نیــاز باشــد. رهنمــود هــای 15 و 17 بــه مســائل مربــوط بــه 

 DC تعییــن بــازده هــای تخصیــص یافتــه در صنــدوق احتیــاط و حســاب هــای

ــردازد. می پ

   نقــش اکچوئــری حــارض در فرآینــد رسمایه گــذاری بایــد ارائــه اطاعــات 

ــازده هــای وصــول شــده از دارایــی هــای حفــظ شــده )افزایــش  در خصــوص ب

ــازده  رسمایــه، درآمــد و ســود ســهام( و همچنیــن مســائل نقدینگــی و نوســات ب

باشــد. بــا توجــه بــه تاثیــرات مهــم ایــن تصمیمــات بــر کفایــت و پایایــی طــرح، 

ــای  ــاب ه ــه حس ــده ب ــور ش ــزان منظ ــوص می ــر در خص ــادل نظ ــی و تب هماهنگ

ــت. ــم اس ــرادی مه انف

   در مــورد صنــدوق هــای احتیــاط و طــرح هــای DC کــه بازدهی هــا بــر اســاس 

قوانیــن و مقــررات تعییــن یــا همــوار شــده اســت، تفاوتــی میــان مبالــغ منظــور 

ــت،  ــن وضعی ــت. در ای ــد داش ــود خواه ــی وج ــای اصل ــی ه ــازده دارای ــده و ب ش

تحلیــل مناســب تاثیــرات ایــن تفــاوت هــا، مهــم اســت. 
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ــت  ــال اس ــای اکچوئری ــل ه ــتلزم تحلی ــذاری، مس ــر رسمایه گ ــم ذخای     تنظی

)بــه طــور مثــال، چــه نســبتی باالتــر از بــازده حداقلــی نیــاز بــه ذخیــره دارد و چــه 

نســبتی را مــی تــوان در حســاب ها منظــور کــرد(. روش و مفروضــات مناســب، 

ــر  ــت ذخای ــدم کفای ــا ع ــت ی ــن کفای ــز تعیی ــازی و نی ــم س ــد تصمی ــد در فرآین بای

کنونــی اســتفاده شــود.



96

رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

اتحادیه بین املللی تامین اجتماعی - سازمان بین املللی کار 

رهنمود 2۴- گزارش سرمایه گذاری 

ــه آن در  ــب ارائ ــوه مناس ــات و نح ــت اطالع ــن صح ــور تضمی ــه منظ ــری ب اکچوئ

فرآینــد گــزارش رسمایه گــذاری ورود مــی کنــد. 

بــا افزایــش بررســی اقدامــات رسمایه گــذاری 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 اطاعــات افشــا شــوند، اعــام نمایــد. اطاعــات فراهــم 

شــده بایــد درک بهــرتی از چگونگــی مدیریــت دارایی هــا توســط ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی در اختیــار عمــوم قــرار دهــد. 

جهـت  اطاعـات  گـردآوری  فرآینـد  در  اکچوئـری  یـک  اسـت  ممکـن      

گزارش دهـی حضور داشـته باشـد. در ایـن صورت، یـک فرآیند بازبینـی دقیق به 

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

ــوی  ــده از س ــه ش ــات ارائ ــر اطاع ــا دیگ ــد ب ــذاری بای ــات رسمایه گ    اطاع

ــه  ــده ب ــه ش ــای ارائ ــه مزای ــه اعامی ــژه هرگون ــی، بوی ــن اجتماع ــازمان تأمی س

ــا و  ــل مزای ــه عوام ــوط ب ــات مرب ــاالنه و اطاع ــای س ــزارش ه ــران و گ مزایابگی

ــند.  ــته باش ــت داش ــی و مطابق ــده همخوان ــی ش ــش بین ــای پی مزای

سازوکار

   اطاعات افشا شده شامل موارد زیر می شوند:

ارزش کلی دارایی ها 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 دارایی ها در طول سال   •

هزینه های مرتبط با مدیریت رسمایه گذاری   •

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

ــای  ــاب ه ــا حس ــاط ی ــای احتی ــدوق ه ــه صن ــده ب ــور ش ــای منظ بازده ه  •

DC در صــورت ارتبــاط 

اطاعات دیگر در صورت تناسب و امکان   •

    ممکـن اسـت اکچوئـری بـا ارائـه دالیـل پیشـنهاد نمایـد کـه کـدام اطاعات 

نبایـد افشـا شـود )بطـور مثـال، اگـر اطاعـات مذکـور دارای حساسـیت بـازاری 

باشد(.

ــکاری  ــان هم ــر ذینعف ــا دیگ ــکان ب ــب و ام ــورت تناس ــد در ص ــری بای    اکچوئ

ــد. کن

   در صورتــی کــه دخالــت اکچوئریــال در فرآینــد رسمایه گــذاری جوانــب 

ــا و مزایــای  ــه مزای ــه طــور مثــال محاســبه هزین زیــادی را پوشــش مــی دهــد )ب

ــان حاصــل شــود کــه گــزارش دهــی  ــد اطمین پیــش بینــی شــده، نظــارت(، بای

مرتبــط بــا ماهیــت، شــکل، مفروضــات بــه کار گرفتــه شــده و تنــاوب، مطابقــت 

ــویه دارد. دو س
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بخش ت. گزارش دهی، ارتباطات و افشای اطالعات 

ــای  ــرح ه ــرای ط ــوب ب ــی خ ــی حکمران ــزء حیات ــفاف ج ــی ش ــزارش ده ــد گ ــک فرآین ی

تأمیــن اجتماعــی اســت. گــزارش هــای اکچوئریــال و مالــی بــر پایــه اطاعــات، 

ــد.  ــی کن ــک م ــرح کم ــی ط ــداری مال ــه پای ــق ب ــات و روش دقی مفروض

اطاعــات ارائــه شــده در ایــن گزارش هــا مــی تواننــد ســیگنال هــای هشــدار زود هنــگام 

ــد  ــی توانن ــا م ــن گزارش ه ــد. ای ــال کنن ــکات ارس ــا مش ــرح ب ــه ط ــورت مواجه را در ص

رونــد هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت کــه پتانســیل ایجــاد ناپایــداری در طــرح را دارنــد، 

ــا  ــه ب ــان را در رابط ــر ذینعف ــا دیگ ــورت ب ــی و مش ــورت عموم ــه، مش ــایی و در نتیج شناس

پایــداری طــرح باعــث شــود. ارائــه اطاعــات شــفاف و قابــل دســرتس 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 

ــد  ــانی قدرتمن ــاع رس ــی و اط ــزارش ده ــد گ ــد از فرآین ــری بای ــرات اکچوئ ــا و نظ داده ه

حــاوی اطاعــات دقیــق مرتبــط و بــه هنــگام اطمینــان حاصــل کنــد.

ــه  ــورد مطالع ــات م ــوص ارتباط ــا در خص ــای ایس ــا رهنموده ــراه ب ــد هم ــش بای ــن بخ ای

ــرد. قرار گی
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رهنمــود 2۵- ارتبــاط میــان اعضــای هیــات مدیــره، مدیریــت 
و اکچوئــری 

هیــات مدیــره )در صــورت وجــود(، مدیریــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی و اکچوئری 

ــود  ــه بهب ــات ب ــادل اطالع ــن تب ــد. ای ــری دارن ــن و موث ــاط روش ــر ارتب ــا یکدیگ ب

ــدارد. ــری ن ــتقالل اکچوئ ــر اس ــی ب ــر منف ــا تاثی ــد ام ــی کن ــک م ــت کم مدیری

اصول

   در تبــادل اطاعــات، بایــد شــفافیت کاملــی میــان هیــات مدیــره، مدیریــت و 

اکچوئــری وجــود داشــته باشــد.

   اکچوئــری بایــد جدیدتریــن و بــه روزتریــن اطاعــات 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 

ــه  ــات ب ــن اطاع ــاالنه(. ای ــورت س ــه ص ــر ب ــتثنایی، حداک ــط اس ــود رشای وج

ــده  ــانی ش ــه روزرس ــا ب ــل ی ــیابی کام ــک ارزش ــاس ی ــر اس ــت ب ــن اس روز ممک

اکچوئریــال یــا دیگــر ســاز و کار مناســب باشــد کــه هدفــش فراهــم آوردن 

ــت. ــزارش اس ــخ گ ــرح در تاری ــی ط ــت مال ــی از وضعی ــای واقع ــت ه دالل

   همســو بــا رعایــت و احــرتام بــه اســتقال 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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ــی  ــکان بازبین ــد ام ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــت س ــره و مدیری ــات مدی    هی

ــه  ــود ب ــرات خ ــه نظ ــال( و ارائ ــی اکچوئری ــال )بازبین ــت اکچوئری ــج فعالی نتای

اکچوئــری را داشــته باشــند و اکچوئــری بایــد بــا ذکــر دلیــل توضیــح دهــد کــه 

ــر. ــا خی ــرار داده ی ــه ق ــورد توج ــرات را م ــن نظ ــا ای آی

   ممکــن اســت از اکچوئــری درخواســت شــود تــا بــا توضیــح جوانــب مختلــف 

ــار  ــی را در اختی ــات اضاف ــی، اطاع ــات فن ــون جزئی ــال همچ ــت اکچوئری فعالی

اعضــای هیــات مدیــره قــرار دهــد. 

ــازمان  ــت س ــره و مدیری ــات مدی ــار هی ــی را در اختی ــد گزارش ــری بای    اکچوئ

ــذاری  ــج ارزش گ ــه نتای ــده خاص ــر گیرن ــه در ب ــد ک ــرار ده ــی ق ــن اجتماع تأمی

ــد.  ــال باش اکچوئری

   تنــاوب بــه روز رســانی ها بایــد حداقــل بــا تنــاوب یــک ارزش گــذاری 

اکچوئریــال کامــل یکســان باشــد و بایــد بــه روز رســانی هــای مــازاد بــا تنــاوب 

ــوند.  ــع ش ــویق واق ــورد تش ــی م ــای مدیریت ــد ه ــود فرآین ــور بهب ــه منظ ــرت ب بیش

ایــن بــه روز رســانی هــای مــازاد ممکــن اســت در صــورت انجــام ارزیابــی 

هــای اکچوئریــال تکمیلــی )رهنمــود 1( یــا در صورتــی کــه ذینعفــان بــه 

اطاع رســانی هایی بــا تنــاوب بیشــرت)به طــور ســاالنه( نیــاز داشــته باشــند ، الزم 

ــد. ــر آی ــه نظ ب
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رهنمود 26- مالحظات فرایند گزارش دهی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی از یــک فراینــد گــزارش شــفاف در رابطــه بــا ارزش گذاری 

اکچوئریــال طــرح تأمیــن اجتماعــی تبعیــت می کند.

یــک فراینــد گزارش دهــی کــه بــه روشــنی، ایجــاد و مصــوب شــده اســت، بخشــی حیاتــی 

از فراینــد حکمرانــی خــوب در برنامه هــای تأمیــن اجتماعــی مــی باشــد. ایــن رهنمــود بایــد 

بــه همــراه رهنمودهــای 1 و 43 مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.

اصول

پایایی  از رهنمود 43، در خصوص ماحظات  باید  اجتماعی  تأمین     سازمان 

در  قانونی  الزامات  باید  اکچوئری  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  می دارد  بیان  که 

کنند،  رعایت  را  اجتماعی  تأمین  طرح  اکچوئریال  های  ارزیابی  تناوب  با  رابطه 

تبعیت نماید. در صورت نبود الزامات قانونی، سازمان تأمین اجتماعی باید یک 

خط مشی درون سازمانی در مورد تناوب بازبینی های اکچوئریال ایجاد نماید.

   تنــاوب بازبینی هــای اکچوئریــال بایــد ماهیــت طــرح تأمیــن اجتماعــی مــورد 

نظــر را منعکــس نمایــد. ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهــرت اســت از تنــاوب بیشــرت 

بازبینی هــا 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 بازبینی هــای اکچوئریــال بــا   •

و/یــا نباشــد؛  ســازگار  اجتماعــی  تأمیــن  طــرح  ماهیــت 

ــادی و  ــی اقتص ــرات محیط ــه تغیی ــد ک ــته باش ــود داش ــار وج ــن انتظ ای  •

جمعیتــی در دورۀ ارزیابــی تاثیــرات قابــل توجهــی بــر وضعیــت مالــی طــرح 

ــند. ــته باش ــی داش ــن اجتماع تأمی



102

رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

اتحادیه بین املللی تامین اجتماعی - سازمان بین املللی کار 

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی و  اکچوئــری بایــد در خصــوص ایجــاد نتایــج 

ــی  ــل قانون ــان از رضب االج ــه ذینفع ــا ب ــاغ آنه ــال و اب ــذاری اکچوئری ارزش گ

تبعیــت نمایــد. در صــورت عــدم وجــود الزامــات قانونــی، ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی بایــد یــک سیاســت درون ســازمانی بمنظــور تعییــن تاریخ هــای 

کلیــدی و قابــل تحویــل مراحــل اصلــی بازبینــی اکچوئریــال، بازبینی کارشناســی 

ــد. ــاد نمای ــاغ ایج ــد اب ــتقل و فراین مس

   تــدارک مزایــای جدیــد یــا اضافــه شــده کــه ممکــن اســت اساســاً نــرخ حــق 

بیمــه را تغییــر دهــد بایــد ارزش گــذاری اکچوئریــال بــه روز یــا جدیدتــری را بــرای 

انعــکاس تغییــر و ارزیابــی اثــرات آن ایجــاد  نمایــد.

سازوکار

ــتگی   ــتمری بازنشس ــای مس ــده مزای ــه دهن ــی ارائ ــن اجتماع ــای تأمی    طرح ه

ــد. درصورتــی کــه  ــی قــرار گیرن ــار مــورد بازبین ــج ســال یکب بایــد حداقــل هــر پن

ــزان  ــای طــرح و می ــه ماهیــت مزای ــد، و بســته ب ــع اجــازه می دهن داده هــا و مناب

مالــی تعهــدات، ارزش گذاری هــا بایــد بــا تنــاوب بیشــرتی صــورت پذیــرد. 

طرح هــای تأمیــن اجتماعــی نظیــر طرح هــای مراقبــت درمانــی، حــوادث شــغلی 

ــام  ــاالنه انج ــورت س ــه ص ــال را ب ــای اکچوئری ــد بازبینی ه ــکاری بای ــه بی و بیم

ــد. دهن

ــای  ــرتی از طرح ه ــای بیش ــت بازبینی ه ــن اس ــی ممک ــر بیرون ــای متغی فض     

تأمیــن اجتماعــی را طلــب کنــد. مثال هایــی از چنیــن تغییراتــی شــامل رکودهــای 

ــا  ــای )ی ــه کاهش ه ــج ب ــه منت ــردد ک ــی می گ ــازار مال ــانات ب ــادی و نوس اقتص

ــود. ــا  ش ــی دار ارزش دارایی ه ــای( معن افزایش ه

   رضب االجل هــای اصلــی همــراه بــا فراینــد گزارش دهــی در خصــوص بازبینــی 

اکچوئریــال شــامل مــوارد زیــر اســت، امــا بــه آنهــا محــدود نمی شــود:
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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   •

ــرد؛ ــی صــورت می گی ــه بازبین کارشــناس مســتقل اقــدام ب

ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــا س ــری و/ی ــه  اکچوئ ــی ک ــر دورۀ زمان حداک  •

بایــد براســاس توصیه هــای اکچوئریــال و بازبینی هــای کارشــناس مســتقل 

ــد. ــدام کنن اق

ــی  ــت داخل ــق سیاس ــا از طری ــذاری ی ــق قانون گ ــا از طری ــد ی ــا بای ــن رضب االجل ه ای

ســازمان تأمیــن اجتماعــی تعریــف گــردد. ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد از اکچوئــری 

ــد. ــت کن ــج حمای ــع نتای ــه موق ــه ب ــهیل ارائ در تس
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رهنمــود 2۷- مســئولیت های ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
نســبت به گــزارش دهــی اکچوئریــال و اطــالع رســانی تغییرات 

مقــررات طــرح   

در ارتبــاط بــا وضعیــت اکچوئریــال طــرح تأمیــن اجتماعــی، ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی اقــدام بــه ارائــه اطالعــات منظــم، زمان بندی شــده و جامــع بــه ذینفعــان 

می نمایــد. ســازمان تأمیــن اجتماعــی در یــک چارچــوب زمانــی، هرگونــه تغییــرات 

در مقــررات طــرح و تاثیــرات آنهــا بــر پایــداری طــرح و کفایــت مزایــا را بــه اطــالع 

ــاند. ــان می رس ذینفع

ارائــه منظــم و زمان بندی شــده یافته هــا و توصیه هــای ارزش گــذاری اکچوئریــال در 

برنامه ریــزی ذینفعــان و سیاســت گذاران، اقدامــی حیاتــی در دســتیابی بــه پایایــی ترتیبات 

تأمیــن اجتماعــی اســت و اطمینــان می دهــد کــه طــرح، بــه اهــداف خــود می رســد.

اصول

تأمیـن  طـرح  اکچوئریـال  بازبینـی  نتایـج  بایـد  اجتماعـی  تأمیـن  سـازمان     

اجتماعـی را در یـک چارچـوب زمان بندی شـده )همانطـور کـه در رهنمـود 26 

ارائـه  تبییـن می شـود( در اختیـار سیاسـت گذاران قـرار دهـد. بهرتیـن شـیوه، 

گزارش هـا بـه نهـاد قانـون گـذار کشـور )مانند مجلـس( بمنظـور بحث و بررسـی 

شـفاف و همچنیـن در اختیـار عمـوم قـراردادن گـزارش اکچوئریـال مـی باشـد.

ــال  ــی اکچوئری ــه بازبین ــوط ب ــات مرب ــد اطاع ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

ــان، کارفرمایــان و  ــدگان آن ــان و نماین ــار ذینفعــان طــرح شــامل کارکن را در اختی

ــره قــرار دهــد. مســتمری بگیران و غی

را در خصـوص اطـاع رسـانی و  بایـد سیاسـتی  تأمیـن اجتماعـی     سـازمان 

ابـاغ بازبینـی اکچوئریـال اتخـاذ و مسـتند نمایـد و اطمینان کسـب کنـد که این 
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موضـوع در عمـل اتفـاق می افتـد.

ــرخ  ــش ن ــر افزای ــی نظی ــن اجتماع ــی تأمی ــاد قانون ــی در مف ــرات اساس    تغیی

ــت  ــن اس ــط ممک ــن رشای ــن واجدی ــش س ــا افزای ــا ی ــر در مزای ــه، تغیی ــق بیم ح

ــال را  ــذاری اکچوئری ــد  ارزش گ ــری بای ــد. اکچوئ ــاز باش ــورد نی ــدت م ــد م در بلن

به صورتــی انجــام دهــد کــه تاثیــرات مالــی چنیــن تغییراتــی تعییــن شــود. نتایــج 

ــه اطــاع ذینفعــان برســد.  ــد ب ایــن ارزش گــذاری بای

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد ذینفعــان را در ارتبــاط بــا تغییــرات ممکــن کــه 

ــن  ــازد. ای ــع س ــد، مطل ــرات رخ می دهن ــن تغیی ــرای ای ــر اج ــخ مؤث ــش از تاری پی

امــر موجــب مــی شــود کــه افــراد بــر  اهمیــت اصاحــات آتــی و تعدیــل رفتارهــا 

ــرای حمایــت از  ــان کافــی ب ــال مناســب و زم ــای انتق ــم آوری دوره ه ــز فراه و نی

خط مشــی و اقدامــات اجرایــی واقــف شــوند.

سازوکار

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی مــی توانــد گزارش هــای اکچوئریــال را بــرای ارائــه 

بــه  نهــاد قانون گــذار در اختیــار وزارتخانــه مربوطــه قــرار دهــد. ایــن فراینــد بایــد 

یــا از طریــق قانون گــذاری یــا از طریــق یــک سیاســت درون ســازمانی تعریــف 

شــود.

ــد  ــتقل بای ــی مس ــی کارشناس ــزارش بازبین ــال و گ ــزارش اکچوئری ــار گ    انتش

ــار  ــق انتش ــت از طری ــن اس ــر ممک ــن ام ــود. ای ــانده ش ــان رس ــاع ذینفع ــه اط ب

در جرایــد، ارائــه در نشســت ها، رســانه های اجتماعــی، ارتبــاط مســتقیم بــا 

ــرد. ــورت گی ــره ص ــهامداران و غی ــای س انجمن ه

ــی  ــال و بازبین ــزارش اکچوئری ــای گ ــد یافته ه ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

ــار ذینفعــان قــرار دهــد. ایــن موضــوع از  ــرون ســازمانی را در اختی کارشناســی ب

ــرد.    ــورت گی ــوب ص ــی و مکت ــار اینرتنت ــی از انتش ــق ترکیب طری
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رهنمود 2۸- اطالع رسانی  فنی و غیرفنی اکچوئریال 

بــرای  کــه  بــه طریقــی  را  اکچوئریــال  اطالعــات  اجتماعــی،  تأمیــن  ســازمان 

مخاطبــان مــورد نظــر مناســب باشــد، ارائــه مــی دهــد.

ــاً ارائــه اطاعــات فنــی بــه ذینفعــان مختلــف، امــری دشــوار اســت. ایــن ذینفعــان  غالب

شــامل اعضــای هیات مدیــره، نماینــدگان مجلــس و مشــارکت کنندگان در طرح می باشــند 

ــازمان  ــتند. س ــوردار هس ــص برخ ــه و تخص ــارت، تجرب ــی از مه ــطوح مختلف ــه از س ک

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.

به خصــوص یکــی از مهم تریــن حوزه هــای مشــارکت اکچوئریــال، آماده ســازی صــورت  

بــه مشــارکت کنندگان  برخــی مواقــع  وضعیت هــای مزایــای ســاالنه اســت کــه در 

ــوده  ــق ب ــد دقی ــا بای ــورت  وضعیت ه ــن ص ــود. ای ــه می ش ــی ارائ ــن اجتماع ــرح تأمی ط

ــا  ــد ب ــات بای ــد. اطاع ــه نماین ــم ارائ ــورت منظ ــه ص ــی را ب ــن و جامع ــات روش و اطاع

اســتفاده از مفروضــات و روش شناســی های مناســب، تعییــن شــوند. از آنجاییکــه اغلــب 

ــرای   ــت، ب ــال اس ــت اکچوئری ــی از ماهی ــاوی اطاعات ــاالنه ح ــای س ــت ه صورت وضعی

ــارکت  ــت مش ــورت  وضعی ــن ص ــازی ای ــه در آماده س ــت ک ــی اس ــری حیات ــری ام اکچوئ

ــد. نمای

این رهنمود باید همراه با رهنمود 9 مورد مطالعه قرار گیرد.

اصول

ــاع  ــا اط ــراه ب ــت هم ــن اس ــال ممک ــای اکچوئری ــج بازنگری ه ــار نتای    انتش

رســانی )نظیــر انتشــار جرایــد یــا خاصــه اجرایــی( صــورت پذیــرد کــه یافته هــای 

اصلــی بازبینــی را بطــور خاصــه عنــوان می کنــد.  اکچوئــری باید در آماده ســازی 

ایــن اطــاع رســانی ها همــکاری نمایــد.
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   صــورت وضعیت هــای 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 اطاعــات فــردی مربوطــه را مدیریــت می نمایــد.

   صــورت وضعیت هــای تعهــدات مزایــای ســاالنه بایــد مقــررات طــرح را 

ــه  ــط ارائ ــراز  رشای ــنین اح ــاً در س ــتحقاقی را دقیق ــای اس ــرده و مزای ــح ک تری

ــد. نمای

   اکچوئــری به منظــور 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 11( مــد نظــر قــرار دهــد. ســازمان تأمیــن 

ــودن و  ــاظ نم ــه لح ــبت ب ــکان، نس ــورت ام ــد در ص ــری بای ــی و  اکچوئ اجتماع

ــا  ــاط ب ــتقل در ارتب ــی مس ــی کارشناس ــزارش بازبین ــای گ ــازی توصیه ه پیاده س

ــد. ــدام نمای ــود 12( اق ــانی )رهنم ــاع رس اط

سازوکار

   اکچوئــری هــا  بایــد توانایــی ارائــه نتایــج عملکــرد خــود را بــرای اقشــار 

ــان  ــد اطمین ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــند. س ــته باش ــن داش ــف مخاطبی مختل

ــاء  ــعه و ارتق ــی توس ــده، توانای ــتخدام ش ــای اس ــری ه ــه  اکچوئ ــد ک ــب کن کس

ــند. ــته باش ــوب را داش ــفاهی و مکت ــوی ش ــی ق ــای ارتباط مهارت ه

ــور  ــایر ام ــون س ــث پیرام ــا بح ــال ی ــای اکچوئری ــج بازنگری ه ــه نتای    زمانیک

اکچوئریــال بــه هیات مدیــره و مدیریــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی، و نیــز ســایر 

ذینفعــان ارائــه می شــود،  اکچوئــری بایــد اطمینــان داشــته باشــد کــه  اطاعــات 

بــه گونــه ای ارائــه شــده انــد کــه ذینفعــان را در اتخــاذ تصمیماتــی آگاهانــه یــاری 

می نمایــد.
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ــوه  ــات و نح ــت ارتباط ــن اس ــی ممک ــن اجتماع ــازمان تأمی ــری و س    اکچوئ

ــن  ــرای مخاطبی ــخصی ب ــوع مش ــوص موض ــی را در خص ــانی متنوع ــاع رس اط

ــازمانی  ــازگاری درون س ــاق و س ــد از انطب ــوارد بای ــن م ــد. ای ــه نمای ــف ارائ مختل

ــد. بهــره بربن

ــای  ــه اعض ــا ب ــد ت ــاد نمای ــدی را ایج ــد فراین ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی س     

ــت از   ــن اس ــد. ممک ــک کن ــا کم ــاالنه مزای ــت س ــورت وضعی ــم ص ــرح در فه ط

ــرای  ــی ب ــط عموم ــای اداری و رواب ــا در بخش ه ــود ت ــت ش ــری درخواس اکچوئ

ــد. ــک نمای ــی کم ــوارد توضیح ــه م ــا و ارائ ــئواالت اعض ــه س ــخ ب پاس
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بخش ث. تحلیل و مدیریت ریسک 
هرچنــد نقــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه طــور مؤثــر واکنــش بــه ریســک های چرخــۀ 

ــا و  ــت مزای ــی، اداره و پرداخ ــن مال ــت، تأمی ــش، مدیری ــت پوش ــراد تح ــرای اف ــی ب زندگ

حمایــت از خدمــات اســت، امــا ایــن نقــش نیــز بــا ریســک روبــه رو اســت. ریســک های 

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 

ــتگی دارد.  ــازمانی بس ــف درون س ــام وظای ــارت و انج ــی نظ چگونگ

مدیریــت ریســک، ســازمان را در افزایــش احتمــال نیــل بــه اهــداف خــود توانمنــد 

می ســازد و ایــن امــر بــه طــور برابــری در ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی بــه کار بســته 

ــدازه  ــان در ادراک ان ــارکت متخصص ــه ورود و مش ــک ب ــر ریس ــت مؤث ــود. مدیری می ش

گیــری و مواجهــه بــا ریســک و کاربــرد مفروضــات و روش هــای مناســب تحلیــل ریســک 

ــده ای برخــوردار  ــال در ایــن حــوزه از اهمیــت فزاین ــاز دارد. از ایــرو، ورودی اکچوئری نی

اســت. ایــن بخــش بــه طــور همزمــان، بــه ســایر متخصصــان بــا مســئولیت های مدیریت 

ریســک نیــز مربــوط مــی شــود.

ــرای  ــا غیرمســتقیم ب ــی مســتقیم ی درحالیکــه،  تمامــی ریســک ها دارای پیامدهــای مال

ــا ریســک بــه دو دســته تقســیم می شــود:  ســازمان هســتند، اغلــب تحلیــل و مواجهــه ب

ــه  ــرح«( ک ــک های ط ــا )»ریس ــی مزای ــی و طراح ــن مال ــر تأمی ــذار ب ــر گ ــل تاثی عوام

ــر  ــه ب ــی ک ــته از عوامل ــد، و آن دس ــرح می باش ــر  ط ــتقیم ب ــی مس ــای مال دارای پیامده

ــه  ــی«( ک ــک های عملیات ــت )»ریس ــذار اس ــی اثرگ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــت س مدیری

دارای پیامدهــای مالــی غیرمســتقیم بیشــرتی بــوده یــا  کّمی ســازی آن دشــوارتر اســت. 

ــا اصــول  ــان دهــد کــه مدیریــت هــر تعــداد ریســک  تکــی ب بخــش ریســک بایــد اطمین

کلــی مدیریــت ریســک و ماحظــات موجــود در ســازمان، در ســطح طــرح و نظــام تأمیــن 

ــد. اجتماعــی ســازگار باقــی مــی مان

ــه  ــدام ب ــک، اق ــت ریس ــد مدیری ــوب فراین ــتفاده از چارچ ــا اس ــش ب ــن بخ ــن رو، ای از ای
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ــه  ــد ک ــه می کن ــی را ارائ ــود 29 چارچوب ــد. رهنم ــک می نمای ــف ریس ــور مختل ــن ام تبیی

اصــول کلیــدی زیربنایــی مدیریــت ریســک شــامل راه انــدازی طــرح مدیریــت ریســک و 

ماحظــات پیرامــون بودجــه ریســک و ســطح پذیــرش ریســک ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

را تحــت پوشــش قــرار می دهــد. فراینــد مدیریــت ریســک شــامل ســه عنــر می گــردد: 

شناســایی ریســک )رهنمــود 30(، ســنجش ریســک )رهنمــود 31( و مواجهــه بــا ریســک 

کــه شــامل نگهداشــت یــا انتقــال )رهنمــود 32( می شــود.  کاربــرد عملــی فراینــد مدیریت 

ــب در  ــه ترتی ــی  ب ــای عملیات ــک ه ــرح و ریس ــای ط ــک ه ــا ریس ــورد ب ــک در برخ ریس

ــوند. ــن می ش ــای 33 و 34 تبیی رهنموده

اکچوئــری هــا، افــراد حرفــه ای هســتند کــه بــه واســطۀ مهــارت و آمــوزش در ریاضیــات، 

آمــار و نظریــۀ ریســک، تخصص باالیــی در شناســایی، اندازه گیــری و مدیریت ریســک ها 

دارنــد، لــذا بایــد در هــر گام از فراینــد مدیریــت ریســک ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه کار 

ــوند. گرفته ش
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رهنمود 29- چارچوب مدیریت ریسک          

ــت  ــر مدیری ــه ب ــد ک ــاد می کن ــک ایج ــد ریس ــک واح ــی ی ــن اجتماع ــازمان تأمی س

ــن  ــد. ای ــی ده ــزارش م ــت گ ــا مدیری ــره وی ــه هیات مدی ــرده و ب ــارت ک ــک نظ ریس

عملکــرد و فرایند هــای صــورت پذیرفتــه یــا تحــت نظــارت آن بــه داده هــای 

ــت  ــان از مدیری ــب اطمین ــور کس ــه منظ ــک ب ــد ریس ــد. واح ــاز دارن ــال نی اکچوئری

ــود. ــی ش ــگ م ــا هماهن ــایر واحده ــا س ــک،  ب ــر ریس مؤث

اکچوئری هــا به علــت 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 ریســک پذیری ســازمان تأمیــن اجتماعــی شــود.

ــی در  ــک های ذات ــی، ریس ــن مال ــا و تأمی ــه مزای ــی ارائ ــت پیچیدگ ــک به عل ــئله ریس مس

فراینــد رسمایه گــذاری، کاربــرد فــاوا )ICT(، و ریســک اعتمــاد مبتنــی بــر افزایــش بررســی 

ــد و  ــادرت می ورزن ــه آن مب ــی ب ــن اجتماع ــای تأمی ــازمان ه ــه س ــه ک ــکافانه  از آنچ موش

چگونگــی ایــن امــر از اهمیــت روزافزونــی برخــوردار اســت. عــاوه بــر ایــن، بــرای کســب 

ــک های  ــروز ریس ــی ب ــرای پیش بین ــروز ب ــب ام ــل مناس ــه  تجزیه وتحلی ــان از اینک اطمین

ــاز  ــی نی ــای بیرون ــوه در فض ــرات بالق ــبی از تغیی ــه درک مناس ــد، ب ــورت می پذیرن ــی ص آت

ــا ایجــاد واحدهــا یــا بخــش هــای ویــژه مدیریــت  خواهــد بــود. بســیاری از ســازمان ها ب

ــه  ــوزه، ب ــن ح ــه ای ــا ب ــر اکچوئری ه ــک نظی ــان ریس ــهیل  ورود متخصص ــک و تس ریس

ایــن واقعیــت پاســخ  داده انــد.

مدیریــت ریســک، احتمــال تحقــق اهــداف ســازمان تأمیــن اجتماعــی را افزایــش 

می دهــد. هرچنــد، مدیریــت ریســک در صورتــی کــه   ســازمان بــه ریســک هایی کــه بــا 

ــا ایــن  ــی نیســت؛ ام ــاده و انفعال ــد اقدامــی  س ــش نشــان می ده ــه اســت واکن آن مواج

ــک پذیری و  ــطح ریس ــن  س ــور تبیی ــروژه بمنظ ــت پ ــه مدیری ــاد چرخ ــتلزم ایج ــه مس مقول
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ــازمان و  ــی  س ــی و آت ــش روی کنون ــک های پی ــی ریس ــازمان، ارزیاب ــک س ــۀ ریس بودج

ــت. ــک اس ــا ریس ــه ب ــوص مواجه ــم در خص ــب ترین تصمی ــاذ مناس اتخ

یــک ســاختار حکمرانــی مؤثــر، عنــری مهــم از مدیریــت ریســک اســت. بایــد اطمینــان 

حاصــل شــود کــه اطاعــات کافــی در خصــوص ریســک ها جمــع آوری و مدیریــت 

ــبی  ــاختارهای مناس ــازوکارها و س ــا س ــه آنه ــیدگی ب ــی و رس ــور بررس ــه منظ ــوند و ب می ش

ــه مــی شــوند. ــه کار گرفت ب

مشــارکت اکچوئریــال در مدیریــت ریســک، بســیاری از جوانــب عملــی ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی را  مــد نظــر قــرار می دهــد. دیگــر رهنمودهــای فــردی در ایــن ســند بــه امــور 

ــی و طراحــی  ریســک در حوزه هــای مختلــف دیگــری نظیــر رسمایه گــذاری، تأمیــن مال

مزایــا اشــاره دارد. ایــن ماحظــات ویــژه، اطاعــات مهمــی را در خصــوص کلیــه 

ماحظــات مدیریــت ریســک و فراینــد ایجــاد شــده در ایــن بخــش ارائــه خواهــد کــرد .

تأمیــن اجتماعــی بــه دنبــال پاســخگویی بــه ریســک های چرخــۀ زندگــی جمعیــت تحــت 

پوشــش خــود اســت. ایــن ریســک ها شــامل فــوت، ازکارافتادگــی، بیمــاری، بیــکاری، 

ــی می باشــد. در  ــۀ مراقبــت هــای درمان ــواده و هزین ــر در ســاختار خان بازنشســتگی، تغیی

ــه ایــن ریســک های  ــا در پــی پاســخگویی مناســب ب ــه ایــن مزای حالیکــه طراحــی و ارائ

جمعیتــی می باشــد، امــا بــا پذیــرش ایــن مســئولیت ها، ســازمان خــود مســئولیت مدیریــت 

ــال  ــک ها به دنب ــا ریس ــه ب ــی و مواجه ــرد. ارزیاب ــده می گی ــر عه ــی را ب ــک های قطع ریس

ــورد  ــرد، م ــی پذی ــازمان م ــه س ــک هایی ک ــه ریس ــت ک ــر اس ــن ام ــان از ای ــب اطمین کس

ارزیابــی و ادراک واقــع می شــوند، و همچنیــن اینکــه توجــه کافــی درخصــوص  انتقــال 

و به اشــرتاک گذاری ریســک و کاهــش ریســک حفــظ شــده  لحــاظ می گــردد. مدیریــت 

ــت  ــش و نگهداش ــال، کاه ــان انتق ــزا می ــیم بندی مج ــک تقس ــی ی ــک در پ ــر ریس مؤث

ریســک اســت.
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اصول

   مدیریــت ریســک، حوزه هــای متعــددی از اجــرا را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد 

و بایــد به واســطۀ گزارش دهــی واحــد ریســک بــه هیات مدیــره و مدیریــت تحــت 

ــد و  ــت فراین ــاد و مدیری ــک، ایج ــد ریس ــن واح ــش ای ــردد. نق ــع گ ــارت واق نظ

چارچــوب مدیریــت ریســک اســت. بخــش الزم و رضوری ایــن فراینــد، طراحــی، 

اجــرا و نظــارت بــر طــرح مدیریــت ریســک می باشــد.

ــد  ــتقیم در فراین ــا غیرمس ــتقیم ی ــور مس ــه به ط ــی ک ــان مختلف ــش ذینفع    نق

مدیریــت ریســک مشــارکت دارنــد، بایــد شناســایی شــود. مهــارت و تجربــۀ ایــن 

ذینفعــان بایــد در فراینــد مدیریــت ریســک بــه کار آیــد. ایــن مقولــه می توانــد از 

طریــق ایجــاد هماهنگــی مؤثــر میــان ذینفعــان صــورت پذیــرد، امــا بــه فرایندهــا 

ــک  ــد ریس ــود. واح ــد ب ــاز خواه ــز نی ــنی نی ــارت و روش ــت نظ ــاختارهای تح و س

بایــد ایــن فراینــد را مدیریــت نمایــد.

ــا  ــه ب ــری و مواجه ــائی، اندازه گی ــک، شناس ــت ریس ــدی مدیری ــر کلی    عن

ریســک )رهنمودهــای 32-30( می باشــد. بــا ایــن حــال، یــک فراینــد مدیریتــی 

مؤثــر مســتلزم تجزیه وتحلیــل منظــم ریســک پذیری 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، ظرفیت هــای مدیریتــی و بودجــۀ حکمرانــی و نیــز پذیــرش  

ــک/بازده1 «  ــه ریس ــارت »مبادل ــد عب ــود. هرچن ــازمانی می ش ــرون س ــل ب عوام

نوعــاً بــرای ماحظــات ریســک رسمایه گــذاری بــه کار گرفتــه می شــود، امــا ایــن 

ــش  ــرد و کاه ــق گی ــاداش تعل ــک پ ــه ریس ــد ب ــه بای ــی دارد ک ــان م ــوم را بی مفه

ــال دارد. ــه بالقــوه به دنب ــرای سیســتم، هزین ریســک ب

پــس از تعییــن  بودجــه ریســک، یکــی از مهم تریــن 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، مســئولیت های عملکــرد ریســک شــامل کســب 

اطمینــان از ایــن موضــوع می شــود کــه هــر ریســک مالکــی دارد و اینکــه مالکان 

ــان  ــت ریسک هایش ــازی و مدیری ــرای کّمی س ــبی را ب ــات مناس ــک ها اقدام ریس

ــه کاهــش ریســک  اشــاره نمــود.  ــوان ب ــه می ت ــد کــه از آن جمل انجــام می دهن

ــه  ــد، ک ــرار ده ــارت ق ــی و نظ ــورد بررس ــد را م ــن فراین ــد ای ــک بای ــرد ریس عملک

ــی(  ــای اساس ــری )محدودیت ه ــرای تصمیم گی ــی ب ــرای رهنمودهای ــامل اج ش

ــی  ــوص چگونگ ــره در خص ــا هیات مدی ــد ی ــت ارش ــه مدیری ــد ب ــود، و بای می ش

مدیریــت هــر ریســک و اینکــه چه کســی مســئولیت مدیریــت آن را برعهــده 

دارد، گــزارش نمایــد. بــه طــور  ویــژه، از ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی انتظــار 

مــی رود تــا انــواع مختلفــی از ریســک را نگهــداری نماینــد، لــذا در هــر تصمیمــی 

ــان،  ــان، کارکن ــر کارفرمای ــر )نظی ــای دیگ ــرف ه ــه ط ــک ب ــال ریس ــرای انتق ب

ــد ماحظــات دقیقــی داشــته باشــند. افــراد( بای

   فراینــد مدیریــت ریســک بایــد به درســتی مســتند شــده )کــه شــامل اهــداف، 

مشــارکت کارکنــان، ابزارهــای بــه کار گرفتــه شــده، نتایــج و پایــش( و به صــورت 

منظــم مــورد بازبینــی قــرار گیــرد. رشایــط الزم آن دســته از افــرادی کــه در فراینــد 

مشــارکت دارنــد بایــد تعریــف شــود و  شــکاف ها و نقــص هــای دانــش و تجربــه 

ــرون  ــص ب ــک متخص ــد از ی ــاز بای ــورت نی ــد. در ص ــی گردن ــایی و بررس شناس

ســازمانی اســتفاده شــود )بطــور مثــال اگــر کارشناســی در داخــل ســازمان وجــود 

نداشــته باشــد(.

سازوکار

ــامل  ــازی، ش ــایی و کّمی س ــس از شناس ــک پ ــا ریس ــه ب ــا مواجه ــت ی    مدیری

ــال و  ــان انتق ــاب می ــک، و انتخ ــر ریس ــش اث ــک، کاه ــذف ریس ــا ح ــش ی کاه

نگهداشــت ریســک می باشــد. فراینــد مدیریــت ریســک به دنبــال شناســایی 
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مناســب ترین حالــت ترکیــب ایــن ســه گزینــه می باشــد کــه بــه مــوارد زیــر 

ــت: ــد داش ــتگی خواهن بس

• ماهیت مزایا و شیوه تأمین مالی؛

•  نگهداشت ریسک و ظرفیت های 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 می دهــد تــا آن را بــه صــورت مؤثــر و بهینــه انجــام دهند. ســازمان 

ــک  ــت ریس ــرح مدیری ــک ط ــق ی ــد را از طری ــن فراین ــد ای ــی بای ــن اجتماع تأمی

ــک  ــال ریس ــازمان در قب ــرد س ــح رویک ــه تری ــل ب ــه تفصی ــه ب ــد ک ــت نمای ثب

)نظیــر بودجــه ریســک(، مســئولیت ها و شــیوه های شناســایی و نظــارت ریســک 

و اصــول کلیــدی زیربنایــی تصمیمــات در رابطــه بــا رفتــار ریســک می پــردازد.

    اکچوئــری بــا دانــش خــود در خصــوص ریســک و رفتــار آن و نیــز به واســطه 

ــی  ــم تلق ــک در آن مه ــه ریس ــازمان ک ــدد س ــای متع ــب از فراینده درک مناس

ــره(  ــا و غی ــت  مزای ــی، پرداخ ــک عملیات ــذاری، ریس ــر رسمایه گ ــود )نظی می ش

ــرای  ــه ب ــی ک ــل صحیح ــد. تجزیه وتحلی ــد وارد نمای ــات را در فراین ــد اطاع بای

ارزیابــی ریســک بــه کار گرفتــه می شــود، امــری مهــم اســت و اکچوئری هــا بایــد 

در رابطــه بــا مدیریــت آنهــا ارتبــاط نزدیکــی بــا ســایر ذینفعــان داشــته باشــند.

   اکچوئــری و ســازمان بایــد در صــورت موضوعیــت به اســتانداردهای بین املللی 

مدیریــت ریســک مراجعــه نماینــد. ایــن اســتانداردها اصــول، تعاریــف، فرایندهــا 

و اصــول مدیریــت ریســک را تحــت پوشــش قــرار می دهنــد. مــوارد حمایتــی و 

پشــتیبانی از ایــن رهنمودهــا، جزئیــات اســتانداردهای مدیریــت ریســک را کــه 

ممکــن اســت مرتبــط باشــد، ایجــاد مــی کنــد.
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ــر   ــورد نظ ــک م ــه ریس ــت ک ــن اس ــتلزم ای ــک مس ــت ریس ــوب مدیری    چارچ

شناســایی،  تجزیه وتحلیــل 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   

1. شناسایی ریسک

پیامدهای مالی ریسک های 
مختلف شناسائی شده

2.اندازه گیری ریسک

ارزیابی احتمال رخداد و 
شدت آن. تغییرات نیز در 

نظر گرفته می شوند.

3. کاهش ریسک

تجزیه و تحلیل انتخاب ها 
که شامل کاهش، انتقال و 

نگهداشت می شود.
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رهنمود ۳۰- شناسایی ریسک 

ــایی  ــرای شناس ــبی را ب ــای مناس ــاختارها و فراینده ــی س ــن اجتماع ــازمان تأمی س

ــد. ــاد می نمای ــک ایج ریس

اولیــن عامــل فراینــد مدیریــت ریســک، شناســایی ریســک اســت. ســازمان بــا دو 

ــواًل  ــرح، معم ــر ط ــی ب ــک های مبتن ــود: ریس ــه می ش ــک ها مواج ــی از ریس ــوع اصل ن

ــرد(، و  ــرار می گی ــش ق ــت پوش ــود 33 تح ــه در رهنم ــتقیم )ک ــی مس ــای مال ــا پیامده ب

ــود 34  ــه در رهنم ــتقیم )ک ــی غیرمس ــای مال ــا پیامده ــواًل ب ــی، معم ــک های عملیات ریس

تحــت پوشــش قــرار می گیــرد(. شناســایی تمامــی ریســک ها مســتلزم بازنگــری و ارزیابــی 

تمامــی فعالیت هــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت، کــه طراحــی، ارائــه، تأمیــن مالــی 

و تأمیــن اعتبــار، مدیریــت، رسپرســتی و ارتبــاط مزایــا و خدمــات را شــامل می شــود. ایــن 

ــرات  ــا و تغیی ــت آنه ــود، اهمی ــک های موج ــوص ریس ــی را در خص ــد اطاعات ــد بای فراین

ــار ســازمان قــرار دهــد. ــده در اختی محتمــل آنهــا در آین

اصول

   واحــد ریســک بایــد فراینــد امنیت اطاعــات را در مــورد ریســک های متعددی 

کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا آن مواجه می شــود، مدیریــت نماید.

   انتظــار مــی رود  اکچوئــری از دو طریــق در ایــن فراینــد نقشــی کلیــدی 

ایفا کنــد: از طریــق شناســایی ریســک های متعــدد کــه ســازمان بــا آنهــا مواجــه 

ــی. ــک های قطع ــورد ریس ــا در م ــه داده ه ــق ارائ ــود و از طری می ش

   ســازمان بایــد یــک پایــگاه داده از ریســک ها یــا فهرســتی از ریســک ها 

ــورد  ــم م ــورت منظ ــد به ص ــداری آن بای ــظ و نگه ــات و حف ــد و عملی ــته باش داش

بازبینــی قــرار گیــرد. اطــاع رســانی درخصــوص ریســک ها از طریــق ذینفعــان 

ــره(  ــا و غی ــت ها، اکچوئری ه ــذاری، رسپرس ــرد رسمایه گ ــر کارک ــف )نظی مختل
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ــردد. ــهیل گ ــد تس ــن فراین ــی از ای ــوان بخش ــود و به عن ــت ش ــد تقوی بای

سازوکار

   اکچوئری ممکن است نظر ویژه ای را در شناسائی ریسک های مختلف ارائه 

نماید. فرایندهای مدیریت دارایی بدهی و ارزش گذاری اکچوئریال، اطاعات 

به عاوه،  می نمایند.  ارائه  ریسک ها  از  برخی  ماهیت  خصوص  در  را  مفیدی 

انتظار می رود داده های اکچوئریال در سایر حوزه ها نظیر درک ماهیت پرداخت  

مزایا و تجزیه وتحلیل روندهای برون سازمانی موثر بر تعهدات )نظیر تغییرات در 

قانون گذاری، افزایش سابقه مرگ ومیر( الزم باشد. 

   ســایر منابــع اطاعاتــی در خصــوص ریســک کــه اکچوئری هــا را بطــور 

ــرات  ــامل نظ ــت ش ــن اس ــد ممک ــی کنن ــل م ــتقیم دخی ــر مس ــا غی ــتقیم ی مس

ممیــزان و ممیزی هــای مســتقل یــا بازبینی هــای اطمینانــی، کنرتل هــای جریــان 

نقــدی و نظــرات ذینفعــان،  مشــاوران حرفــه ای )نظیــر مدیــران رسمایه گــذاری 

ــرون ســازمانی باشــد کــه  ــرون ســازمانی( و کارشناســان ب ــا اکچوئــری هــای ب ی

بمنظــور تحلیــل ریســک در ســازمان، بــه کار گرفتــه شــده انــد.  اکچوئــری بایــد 

ــد کــه  ــان حاصــل کن ــا ســایر متخصصیــن داشــته و اطمین همــکاری نزدیکــی ب

ــتند. ــوح هس ــفافیت و وض ــی  دارای ش ــات و گزارش ده ارتباط
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رهنمود ۳1- اندازه گیری ریسک  

ســازمان تأمیــن اجتماعــی، ســاختارها و فرایندهــای مناســبی را بــرای اندازه گیــری 

ریســک تنظیــم می نمایــد.

ریســک های  شــدت  و  فراوانــی  ارزیابــی  از  اســت  عبــارت  ریســک  اندازه گیــری 

ــداد  ــال رخ ــک، احتم ــی ریس ــامدها. فراوان ــی پیش ــع احتمال ــز توزی ــده و نی شناسایی ش

ــی  ــه چگونگ ــع ب ــه توزی ــت؛ در حالیک ــی اس ــای مال ــدت، پیامده ــت؛ ش ــاق اس ــک اتف ی

گســرتدگی پیشــامدهایی اشــاره دارد کــه احتمــااًل چقــدر از میانگیــن مــورد انتظــار رخــداد 

ــد. ــدا می کنن ــراف پی انح

اصول

   ورودی هــای اکچوئریــال بایــد بــرای اندازه گیــری ریســک درخواســت شــود. 

ــای 30، 33 و  ــک )رهنموده ــورد ریس ــب در م ــات مناس ــه اطاع ــد ب ــن فراین ای

34( و دیگــر اطاعــات پشــتیبان نیــاز دارد کــه در ارزیابــی و اندازه گیری ریســک 

موثــر خواهنــد بــود. در برخــی رشایــط، اطاعــات در رابطــه بــا فراوانــی و شــدت 

ریســک در دســرتس بــوده و بــه تفصیــل تریــح خواهــد شــد )هماننــد ریســک 

ــل  ــط، تجزیه وتحلی ــایر رشای ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ــذاری(. ای رسمایه گ

شــخصی تر خواهــد بــود )نظیــر ریســک شــهرت( و بــه تخصــص و تجربــه 

افــرادی نظیــر  اکچوئــری کــه در ایــن فراینــد مشــارکت دارنــد، متکــی اســت.

   حــوزه ای کــه در ســازمان تأمیــن اجتماعــی مســئول مدیریــت ریســک اســت 

)نظیــر واحــد ریســک( بایــد وظایــف و مســئولیت های ذینفعــان مختلــف از 

جملــه اکچوئری هــا را کــه در ایــن فراینــد مشــارکت دارنــد، تعریــف نمایــد. ایــن 

امــر شــامل فراینــد بازنگــری می شــود.

ــرد.  ــرار گی ــارت ق ــت نظ ــده و تح ــی ش ــم ارزیاب ــورت منظ ــد به ص ــک بای    ریس
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فراینــدی کــه در ایــن امــر صــورت می پذیــرد بایــد تعریــف و تحــت نظــارت قــرار 

گیــرد. شــیوه های گزارش دهــی مربوطــه، کمــک بســزایی بــه مدیریــت ریســک 

می نماینــد. 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 روش هــا و فرمــت گــزارش اطمینــان حاصــل نمایــد. 

سازوکار

   اندازه گیــری 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. ارزیابی هــای قبلــی ریســک بایــد مجــدداً بررســی 

ــت  ــد مدیری ــورد فراین ــدی را در م ــات مفی ــا اطاع ــن ارزیابی ه ــه ای ــود، چراک ش

ریســک ارائــه می نماینــد.

ــر اســاس کارشناســی حرفــه ای صاحبــان     احتمــال بــروز یــک رویــداد بایــد ب

ــورد  ــک م ــت ریس ــد مدیری ــه واح ــط از جمل ــای مرتب ــایر طرف ه ــک و س ریس

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 

ــرد. ــورت پذی ص

بــر اســاس پیامدهــای مالــی مــورد  بایــد     اندازه گیــری شــدت ریســک 

ــک  ــوع ریس ــاس ن ــر اس ــدت ب ــی ش ــد، ارزیاب ــد. هرچن ــداد باش ــک رخ ــار ی انتظ

ــرای  ــد ب ــده بای ــه ش ــه کار گرفت ــات و روش ب ــا مفروض ــود، ام ــد ب ــاوت خواه متف

ــت  ــن اس ــر ممک ــوابق اخی ــود. س ــح ش ــل تری ــی  به تفصی ــک های اساس ریس

ــری  ــد، اکچوئ ــد؛ هرچن ــد باش ــل مفی ــای محتم ــه برآمده ــی ب ــه راهنمای در ارائ

ــی در  ــرات آت ــا تغیی ــد ت ــبات وارد نمای ــر را در محاس ــده نگ ــیوۀ آین ــک ش ــد ی بای

فضــای درون و بــرون ســازمانی را انعــکاس دهــد. در برخــی رخدادهــا )همچــون 
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سیاســی( و ریســک ها )نظیــر عملیاتــی( ارزیابــی پیامــد مالــی کمــرت  مــد نظــر 

ــوند.  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــز بای ــی نی ــای کیف ــر اندازه ه ــد  و دیگ ــی گیرن ــرار م ق

ــی ریســک ها، شــامل آن مــواردی می شــوند کــه  ــرای ارزیاب ــع اطاعــات ب مناب

ــذاری  ــژه، ارزش گ ــور وی ــه  ط ــد. ب ــده ان ــخص ش ــای 33 و 34 مش در رهنموده

ــه  ــک ها ارائ ــن ریس ــدی را در تعیی ــات مفی ــت اطاع ــن اس ــال ممک اکچوئری

ــای 7 و 8(. ــر رهنموده ــد )نظی نمای

ارزیابــی توزیــع ریســک مهــم اســت، چراکــه به ویــژه رخدادهــای حداکــری      

در دو ســمت پایانــی توزیــع هســتند کــه ممکــن اســت بیشــرتین اثــر را بــر 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی داشــته باشــند. به طــور همزمــان، تجمیــع بزرگــی از 

ــی  ــای مال ــد پیامده ــوه می توانن ــورت بالق ــه به ص ــن ک ــدت پایی ــا ش ــک ها ب ریس

ــی  ــز اســت. به واســطۀ ارزیاب ــز چالش برانگی ــاداری در پــی داشــته باشــند نی معن

توزیــع فراوانــی و شــدت و نیــز همبســتگی میــان ریســک ها، توزیــع پیشــامدها 

بایــد در نظــر گرفتــه شــوند. احتمــااًل، گزارش دهــی پیشــامدها تعــداد محــدودی 

از ســناریوها را مــد نظــر قــرار خواهــد داد )هماننــد اصلــی، خوش بینانــه، 

ــی(. ــه و افراط بدبینان
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رهنمود ۳2- کاهش و تعدیل ریسک  

 ســازمان تأمیــن اجتماعــی پــس از اندازه گیــری و شناســایی ریســک، تصمیمــات 

مناســبی بــرای تعدیــل و مواجهــه بــا ریســک اتخــاذ می نمایــد.

ــا ریســک های ســازمان تأمیــن اجتماعــی  ــه ب ــه پوشــش چگونگــی مقابل ایــن رهنمــود ب

می پــردازد. اگرچــه، برخــی حوزه هــای فعالیــت در ســازمان تأمیــن اجتماعــی و/یــا طــرح 

ــری را  ــک باالت ــاداش، ریس ــص پ ــورت تخصی ــت در ص ــن اس ــی ممک ــن اجتماع تأمی

بپذیرنــد، امــا ایــن تصمیــم بایــد در فضــای کاهــش تمامــی ریســک سیســتم یــا ریســک 

جامعــه اتخــاذ شــود. بنابرایــن، مقابلــه بــا ریســک های 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

ــوص  ــری در خص ــان تصمیم گی ــک در زم ــف ریس ــواع مختل ــان ان ــز می    تمای

اینکــه کــدام )عامــل( ریســک نگهــداری و کدامیــک منتقــل شــود، امــری مهــم 

اســت. طرح هــای تأمیــن اجتماعــی به منظــور ارائــه مزایــا و خدمــات در جهــت 

ــد  و  ــه وجــود آمده ان ــه ریســک هــای موجــود در چرخــه زندگــی ب پاســخگویی ب

ــل  ــش عم ــت پوش ــت تح ــرای جمعی ــک ب ــدگان ریس ــوان پذیرن ــن به عن بنابرای

ــن  ــت، تأمی ــئولیت مدیری ــرش مس ــا پذی ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــد. س می کنن

مالــی و ارائــه مزایــای تأمیــن اجتماعــی، در معــرض بعضــی از ریســک ها قــرار 

می گیــرد. انتخــاب میــان نگهداشــت یــا انتقــال ریســک، بــه ارزیابــی هزینــه و 

مزایــای جامعــه از هــر یــک از شــیوه ها و قضــاوت بــا باالتریــن ســطح انصــاف 

نیــاز دارد. ایــن امــر به ویــژه در مــورد ریســک رسمایه گــذاری صــادق اســت امــا 

در ســایر حوزه هــای فعالیــت، همچــون ریســک عملیاتــی، کــه انتخــاب بســته به 

ــۀ آنهاســت،  ــرون ســازمانی و هزین ــارات ب ــع موجــود در ســازمان و نیــز اختی مناب
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صــورت خواهــد پذیرفــت. توجــه بــه بودجــۀ ریســک در ایــن تصمیمــات رضوری 

می باشــد.

   الزم اســت ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای اتخــاذ ریســک های قطعــی بــه 

ــگاه  ــاداش کافــی نباشــد، آن ــاداش دریافــت نمایــد. اگــر ایــن پ ــدازۀ کافــی پ ان

ــن  ــک ممک ــش ریس ــرد. کاه ــتجو ک ــک را جس ــال ریس ــا انتق ــش ی ــد کاه بای

اســت ســاده و آســان باشــد، امــا در بیشــرت مواقــع بــه رصف هزینــه منجــر 

ــری  ــر(.  اکچوئ ــار پایین ت ــورد انتظ ــذاری م ــود رسمایه گ ــد س ــود )همانن می ش

ــود،  ــن وج ــا ای ــد. ب ــی نمای ــل را ارزیاب ــه محتم ــن هزین ــتمر ای ــور مس ــد به ط بای

ــادل در حوزه هــای مختلــف اجــرا ســاده باشــد و تصمیمــات  بعیــد اســت کــه تب

ــت  ــف فعالی ــای مختل ــامل حوزه ه ــه ش ــود ک ــد ب ــی خواه ــاس ماحظات ــر اس ب

ســازمان )طراحــی مزایــا، تأمیــن مالــی، ارتبــاط، رسمایه گــذاری و غیــره( اســت. 

بنابرایــن، مهــم اســت در زمــان تصمیــم گیــری نــگاه و رویکــردی جامــع و 

ــد. ــته باش ــود داش ــر وج کل نگ

سازوکار

ــات  ــگیرانه )اقدام ــا پیش ــه ی ــات اولی ــق اقدام ــت از طری ــن اس ــک ممک    ریس

اتخــاذ شــده بــرای کاهــش فراوانــی ریســک، بــرای مثــال راهــربد تغذیه ســالم(، 

و اقدامــات ثانویــه کــه بــر کاهــش شــدت اثــر رخــداد متمرکــز هســتند، کاهــش 

ــرادی  ــته از اف ــرای آن دس ــه کار ب ــت ب ــای بازگش ــال، معیاره ــرای مث ــد؛ ب یاب

ــال  ــم به دنب ــه ه ــای ثانوی ــد. معیاره ــت می کنن ــی دریاف ــای ازکارافتادگ ــه مزای ک

ــتند.  ــامدها هس ــس پیش ــا واریان ــع ی ــم توزی ــامدها و ه ــن پیش ــش میانگی کاه

اکچوئــری بایــد داده هایــی درخصــوص  پیامدهــا و احتمــاالت  هــر دو رویکــرد 

ــم آورد. فراه

   پــس از تعدیــل ریســک، تصمیمــات در خصــوص رفتارهــای آتــی بــا ریســک 

ــک  ــده و ریس ــت  ش ــک نگهداش ــان ریس ــوب می ــن و مطل ــص ممک ــه تخصی ب
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منتقــل شــده بســتگی خواهــد داشــت.  اکچوئــری بایــد هرگونــه قانــون  یــا دیگــر 

ــرتس  ــازوکارهای در دس ــز س ــا و نی ــوزۀ تصمیم گیری ه ــه ح ــی ک محدودیت های

ــک  ــد ریس ــه واح ــرد. زمانیک ــر بگی ــد، در نظ ــدود می کنن ــک را مح ــال ریس انتق

ــوارد  ــد م ــا بای ــت، اکچوئری ه ــک گرف ــال ریس ــا انتق ــت ی ــه نگهداش ــم ب تصمی

ــد: ــر را در نظــر بگیرن زی

• پیش بینی  پذیری ریسک ها؛

• توانایی جمعیت تحت پوشش برای تحمل ریسک؛

• انــدازۀ جمعیــت تحــت پوشــش کــه ریســک می توانــد میــان آن هــا توزیــع 

شــود؛

• هزینه انتقال ریسک ها؛

• 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 به عــاوه در جاییکه 

مناســب اســت بــه صــورت مســتمر کاهــش یابــد. پیامدهــای مالــی نگهداشــت 

ریســک بایــد به صــورت منظــم تحــت نظــارت قــرار گرفتــه و مــورد ارزیابــی واقــع 

شــود. فهرســتی از ریســک نگهداشــت شــده بایــد تنظیــم و به گونــه ای مطلــوب 

ــد  ــک بای ــت ریس ــرای ثب ــم ب ــی منظ ــل و بازبین ــد تعدی ــود. فراین ــانی ش به روزرس

ایجــاد گــردد.

ــه عوامــل اشــاره شــده در فــوق بســتگی خواهــد داشــت.     انتقــال ریســک ب

انتظــار مــی رود  اکچوئــری داده هایــی را بــرای تصمیم گیــری در مــورد چگونگــی 
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انتقــال ریســک ها و هزینه هــای مربوطــه و نیــز فراینــد گزینــش ســازوکار مناســب 

انتقــال و ارائه دهنــدگان بــرون ســازمانی ارائــه  کنــد.  اکچوئــری همــکاری  

نزدیکــی بــا ســایر افــراد حرفــه ای فعــال در فراینــد خواهــد داشــت.
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رهنمود ۳۳- ورودی اکچوئریال در مدیریت ریسک های طرح 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی به دنبــال ورودی اکچوئریــال در مدیریــت ریســک هایی 

اســت کــه در طرح هــای تأمیــن اجتماعــی بــا آن مواجــه می شــود.

ایــن رهنمــود برخــی از ریســک های مبتنــی بــر طرح هــای تأمیــن اجتماعــی را شناســائی 

ــود،  ــم می ش ــای 30، 31 و 32 تنظی ــه در رهنموده ــک ک ــت ریس ــتفاده از مدیری ــا اس و ب

ســازوکارهایی را بــرای در نظــر گرفــن آنهــا از طریــق شناســائی، اندازه گیــری و مدیریــت 

بــه کار بســته، بــه تریــح ورودی اکچوئریــال در ایــن فراینــد می پــردازد.

اصول

  وظیفــۀ  اکچوئــری و واحــد مدیریــت ریســک بایــد تجزیه وتحلیــل ریســک های 

چندگانــه ای باشــد کــه طرح هــای تأمیــن اجتماعــی در فضــای چارچــوب فراینــد 

مدیریــت ریســک بــا آنهــا مواجــه می شــوند.

    ایــن کارکــرد بایــد تعریــف شــود و به طــور مســتمر بــا همــکاری ســایر ذینفعــان 

تأمیــن  نیــز هیات مدیــره و ســازمان  و  حــارض در فراینــد مدیریــت ریســک 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بازبین ــی م اجتماع

سازوکار

ــش روی  ــای پی ــک ه ــد ریس ــری بای ــک و اکچوئ ــت ریس ــد مدیری  •  واح

ــوارد  ــامل م ــک ها ش ــن ریس ــد. ای ــایی کن ــی را شناس ــن اجتماع ــرح تأمی ط

زیــر مــی شــوند ولــی بــه آنهــا محــدود نمــی شــوند )الزم بــه ذکــر اســت کــه 

ــط هســتند(. ــا یکدیگــر مرتب ــه شــده ب چندیــن ریســک ارائ

•  ریسک هزینه مزایا

    ریســک هزینــۀ مزایــا، احتمالــی اســت کــه مقــدار پرداختــی مزایــا از مقــدار 
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مــورد انتظــار بیشــرت باشــد. دالیــل بــروز احتمالــی ایــن اتفــاق شــامل اختــاف 

ــر  ــی، و تغیی ــل بیرون ــت عوام ــی به عل ــاری و واقع ــای انتظ ــت مزای ــان پرداخ می

در قوانیــن مزایــا )نظیــر منجــر شــدن بــه پرداخت هــای باالتــر از انتظــار( و نیــز 

هزینه هــای اجرایــی باالتــر از مقــدار پیش بینــی شــده، می شــود.

ــت  ــن اس ــار، ممک ــورد انتظ ــی و م ــای واقع ــت مزای ــان پرداخ ــاف می اخت      

ــد: ــود آی ــر به وج ــل زی ــطۀ عوام به واس

تفــاوت نــرخ مرگ ومیــر بــا نــرخ مــورد انتظــار )نــرخ مرگ ومیــر پایین تــر   •

از نــرخ مــورد انتظــار در نظام هــای بازنشســتگی(؛

تفــاوت نــرخ شــیوع بیمــاری بــا نــرخ مــورد انتظــار )در طرح هــای درمانی   •

و مزایــای ازکارافتادگــی (؛

ــت  ــوده اس ــار ب ــورد انتظ ــه م ــا آنچ ــی ب ــل جمعیت ــایر عوام ــاوت س تف  •

ولــد(؛ و  زاد  میــزان  ازدواج،  )نرخ هــای 

افزایــش بیــش از حــد انتظــار دســتمزدها )در طرح هایــی کــه مزایــا بــه   •

ــد(؛ ــتگی دارن ــراد بس ــتمزد اف دس

تــورم بیــش از حــد انتظــار )درصورتــی کــه  ســطوح مزایــا بــه نــرخ تــورم   •

بســتگی دارد(؛

بیکاری بیش از حد انتظار  )در طرح های بیکاری(؛  •

ــد  ــش از ح ــدگان بی ــه ارائه دهن ــی ب ــت درمان ــای مراقب ــه ه ــربان هزین ج  •

ــار انتظ

معمــواًل بــا وجود اینکــه قوانیــن مزایا از طریــق تغییــرات قانون گــذاری اداره       

و اجرایــی می شــوند، امــا تغییــرات رسیــع قابــل توجهــی به واســطۀ رخدادهــای 

ــی  ــای ناگهان ــه افزایش ه ــر ب ــال منج ــرای مث ــه ب ــد ک ــود می آین ــدید به وج ش
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نــرخ بیــکاری یــا ازکارافتادگــی مــی شــود. ایــن تغییــرات ممکــن اســت شــامل 

پرداخت هــای تک منظــوره ای شــود کــه در قوانیــن مزایــا پیش بینــی نمی شــوند 

)بــرای مثــال، افزایــش   میــزان مســتمری بازنشســتگی(. ریســک سیاســی 

مرتبــط بــا  اقدامــات اصاحــی به طــور ویــژه و مزایــای طــرح  بطــور کلــی وجــود 

دارنــد. هــر گونــه تغییــر دولــت یــا تغییــرات پیش بینــی نشــده سیاســت ها، اثــرات 

آنــی بــر طراحــی مزایــا و ســازوکار تأمیــن مالــی می گــذارد.   

هزینه هــای اجرایــی ممکــن اســت به واســطه تغییــردر مزایــا، الزامــات       

ــا،   ــش هزینه ه ــه افزای ــر ب ــی منج ــای اجرای ــز ناکارآمدی ه ــی و نی ــد قانون جدی

تحــت تأثیــر قــرار گیرنــد. ســایر ریســک های عملیاتــی در رهنمــود 34 ممکــن 

ــود.  ــار  ش ــد انتظ ــش از ح ــی بی ــای اجرای ــه هزینه ه ــر ب ــت منج اس

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 به عنــوان بخشــی از فراینــد مدیریــت ریســک 

مــد نظــر قــرار گیــرد.

اطاعــات در مــورد ریســک هزینــه مزایــا می توانــد از محــل ارزش گــذاری       

اندازه گیــری  شــود.  تأمیــن  نقــدی  جریــان  تجزیه وتحلیــل  و  اکچوئریــال 

ایــن ریســک بایــد تجزیه وتحلیلــی را از ســوابق ارزش گذاری هــای اخیــر و 

نیــز تجزیه وتحلیــل حساســیت و همــراه بــا مغایرت گیــری همانطــور کــه در 

رهنمودهــای 7 و 8 آمــده اســت، در نظــر گیــرد. بایــد اطمینــان حاصــل شــود کــه 

ایــن اطاعــات بــر اســاس جــداول نــرخ مرگ ومیــر و شــیوع امــراض مربوطــه و 

ــود 3(. ــند )رهنم ــب می باش ــات مناس ــایر مفروض س

رفــع ریســک بایــد تغییــرات  طراحی مزایــا، تغییــرات راهــربد رسمایه گذاری،        

ــروی  ــی نی ــوارد از کارافتادگ ــش م ــال کاه ــوان مث ــگیرانه )به عن ــای پیش معیاره

کار، طرح هــای بیــکاری جزئــی(، و بهبــود کارایــی اجرایــی و نیــز افزایــش 
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ــد. ــاظ نمای ــان را لح ــی ذینفع ــارکت تمام مش

الزم بــه ذکــر اســت آنچــه کــه در ظاهــر، کاهــش ریســک هزینــه از طریــق       

ــده  ــش دهن ــا افزای ــده و ی ــاد کنن ــود ایج ــد، خ ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب ــش مزای کاه

ریســکهای دیگــری درخصــوص عــدم کفایــت مزایــا خواهــد بــود )ریســک 

ــد(. ــاهده نمایی ــر مش ــرح را در زی ــداف ط اه

ارجــاع بایــد بــه بخــش >ب<و بخــش >چ< ایــن رهنمودهــا کــه امــور مربوط       

ــای  ــال و مزای ــل اکچوئری ــبۀ عوام ــی، و محاس ــن مال ــا و تأمی ــی مزای ــه طراح ب

مســتمری را تحــت پوشــش قــرار می دهــد، صــورت پذیــرد. بــرای مثــال، 

ــودکار، و  ــل خ ــل و تعدی ــازوکارهای تعدی ــا س ــط ب ــود 19 مرتب ــات رهنم اطاع

رهنمودهــای 15 تــا 17 در خصــوص بازده هــای تخصیــص یافتــه بــه حســاب ها، 

ــات  ــوان اقدام ــه به عن ــوند ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــوان معیارهای ــد به عن می توانن

ــا ریســک اتخــاذ مــی شــود.    ــه ب جهــت مقابل

•  ریسک تأمین مالی 

ریســک تأمیــن مالــی بــه امــکانِ داشــن منابــع مالــی ناکافــی بــرای تحقــق       

ــه  ــق بیم ــرت ح ــد کم ــت از درآم ــن اس ــر ممک ــن ام ــت. ای ــط اس ــدات مرتب تعه

ــا کاهــش کمــک هــای مالــی  ــد و کارفرمــا از آنچــه مــورد انتظــار اســت ی کارمن

ــر از حــد انتظــار دارایی هــا  منتــج شــود. ایــن ریســک  ــا درآمــد پایین ت دولــت ی

ــی  ــلی و مال ــداری درون نس ــدم پای ــه ع ــد ب ــی توان ــه م ــت چراک ــم اس ــیار مه بس

طــرح و تغییــرات اساســی طرح هــا منتــج گــردد. ایــن تغییــرات می توانــد شــامل 

ــود. ــی ش ــن مال ــای تأمی ــز رویکرده ــا و نی ــه و مزای ــق بیم ــطوح ح ــی در س تغییرات

رهنمودهــای 40 تــا 43 و 46 اطاعــات اضافــی را در خصــوص ادارۀ ایــن       

ریســک ارائــه می نماینــد. همچنیــن بخــش >ب< نیــز  اطاعاتــی را در خصوص 

اقداماتــی در جهــت کاهــش یــا ادارۀ چنیــن ریســکی ارائــه مــی نمایــد.
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از  ریســک  ایــن  ادارۀ  و  اندازه گیــری  در شناســائی،  بایــد  اکچوئری هــا       

ــوان بخشــی از ارزش گذاری هــای  ــه به عن طریــق تجزیه وتحلیــل صورت پذیرفت

اکچوئریــال، مطالعــات اکچوئریــال و مدیریــت دارایــی بدهــی و نیــز از طریــق 

ارائــه توصیــه هــای کارشناســی همــکاری نماینــد. رهنمودهــا در بخش>الــف< 

و بخــش >پ<، اطاعــات بیشــرتی را در مــورد ریســک های تأمیــن مالــی ارائــه 

ــد. می کنن

•  ریسک سرمایه گذاری

ایــن ریســک بــه تمامــی جوانــب فراینــد رسمایه گذاری، شــامل ریســک های       

ــه  ــد و رسمای ــش ارزش درآم ــده، افزای ــت ش ــی نگهداش ــر دارای ــی ب ــژه مبتن وی

ــر ریســک ها، ریســک شــخص  ــق ب کمــرت از حــد انتظــار، رسمایه گــذاری منطب

ــوط می شــود. رهنمودهــای 20  ــث، ریســک نوســانات و ریســک نکــول مرب ثال

ــوص  ــی در خص ــن اجتماع ــی تأمی ــه بین امللل ــای اتحادی ــز رهنموده ــا 23 و نی ت

ــن  ــورد ای ــی را در م ــات اضاف ــی، اطاع ــن اجتماع ــر تأمی ــذاری ذخای رسمایه گ

ــد. ــه می نماین ــک ارائ ریس

•  ریسک نرخ بهره

ــش  ــال در بخ ــات اکچوئری ــر ماحظ ــره ب ــرخ به ــک ن ــژه، ریس ــور وی ــه  ط ب      

>الــف< )ارزش هــای درنظــر گرفتــه شــده بــرای دارایی هــا 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       

اجتماعــی )معمــواًل ارز رایــج کشــور( و ارزی کــه برخــی دارایی هــا و ذخایــر نقدی 
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ــات  ــای 21 و 22، اطاع ــوند. رهنموده ــوط  می ش ــود، مرب ــی ش ــداری م نگه

اضافــی را در مــورد ایــن ریســک و اندازه گیــری و ادارۀ آن ارائــه می نمایــد.

•  ریسک ارائه دهنده شخص ثالث

ــت  ــا،  مدیری ــر امن ــازمانی )نظی ــرون س ــدگان ب ــا ارائه دهن ــک ب ــن ریس ای      

درمــان، ممیــزان( در ارتبــاط اســت. رهنمــود 48 بــرای در نظــر گرفــن انتصــاب 

اکچوئــری هــای بــرون ســازمانی، برخــی موضوعــات و مســائل را مــد نظــر قــرار 

ــوص  ــی در خص ــن اجتماع ــی تأمی ــه بین امللل ــای اتحادی ــد. رهنموده ــی ده م

رسمایه گــذاری ذخایــر تأمیــن اجتماعــی نیــز نظــر حمایتــی را در خصــوص امــور 

مربــوط بــه انتصــاب و نظــارت بــر تعــدادی از ارائه دهنــدگان بــرون ســازمانی کــه 

ــا می شــوند، ارائــه می نمایــد. شــامل مدیــران رسمایه گــذاری و امن

•  ریسک اهداف طرح 

ــن  ــام تأمی ــه در آن، نظ ــت ک ــی اس ــک مهم ــرح، ریس ــداف ط ــک اه ریس      

اجتماعــی بــرای پاســخگویی مناســب بــه ریســک های چرخــه زندگــی، در تأمیــن 

ــش  ــامل پوش ــد ش ــک می توان ــن ریس ــت. ای ــق نیس ــدان موف ــود چن ــداف خ اه

ــا و  ــا )مزای ــب مزای ــه نامناس ــا ارائ ــی؛ ی ــای ناکاف ــه مزای ــت؛ ارائ ــی جمعی ناکاف

ــک کل  ــوان ی ــه به عن ــا جامع ــواده ی ــرد، خان ــای ف ــده نیازه ــه ش ــات ارائ خدم

ــی  ــع را در پ ــه از مناب ــتفاده بهین ــدم اس ــوع ع ــن موض ــه ای ــد ک ــن نمی کن را تأمی

ــد.  ــت( باش ــد داش ــود را نخواه ــداف خ ــق اه ــی تحق ــتم توانای ــته و سیس داش

هنگامی کــه مشــوق های ایجــاد شــده نامناســب هســتند )بازگشــت بــه کار فــرد 

ــد  ــت نمی کنن ــرح را حمای ــرتده تری از ط ــداف گس ــا اه ــد( ی ــهیل نمی کنن را تس

ــن  ــر(، ممک ــنین باالت ــروی کار در س ــارکت نی ــای مش ــال، نرخ ه ــوان مث )به عن

اســت ایــن موضــوع پیــش بیایــد. در چنیــن رشایطــی، ریســک مربــوط بــه فــرد 

ــری از  ــاد دیگ ــا نه ــرد ی ــه ف ــا ب ــی ی ــن اجتماع ــتم تأمی ــش از سیس ــت پوش تح
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طریــق ســازوکارهای حمایتــی رســمی و غیررســمی منتقــل می شــود. لــذا، مهــم 

اســت کــه ســایر پیامدهــای تصمیمــات در خصــوص ریســک در مــورد اهــداف 

طــرح لحــاظ شــوند. جزئیــات بیشــرت امــور مرتبــط بــا کفایــت مزایــا و پوشــش در 

ــوند. ــه می ش ــای 44 و 45 ارائ رهنموده

ریســک عــدم تحقــق اهــداف سیســتم از دالیــل عملیاتــی نیــز ناشــی       

نماییــد(.  را ماحظــه  )رهنمــود 34  می شــود 



رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

133 اتحادیه بین املللی تامین اجتماعی - سازمان بین املللی کار 

ــک های  ــت ریس ــال در مدیری ــود ۳۴- ورودی اکچوئری رهنم
عملیاتــی پیــش روی ســازمان تأمیــن اجتماعــی  

دانــش اکچوئــری هــا  از عوامــل متعــدد مدیریــت سیســتم، باعــث مــی شــود تــا از 

اکچوئری هــا درخواســت  شــود بخشــی یــا تمــام ریســک های عملیاتــی پیــش روی 

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.

ــه  ــوط ب ــی مرب ــک های عملیات ــه ای از ریس ــا مجموع ــی ب ــن اجتماع ــای تأمی ــازمان ه س

ــن  ــد ای ــتند. هرچن ــه هس ــات، مواج ــا و خدم ــی مزای ــاط و هماهنگ ــرا، ارتب ــت، اج مدیری

فعالیت هــا مســتقیماً بــا تأمیــن مالــی و طراحــی مزایــا مرتبــط نیســتند، امــا ممکــن اســت 

منبعــی از یــک عامــل ریســک باشــد. احتمــااًل، ایــن ریســک ها هــم پیامدهــای مســتقیم 

کمــی و هــم غیرمســتقیم کیفــی دارنــد کــه ممکــن اســت بــرای ارزیابــی دشــوار باشــند. 

ــد در  ــود بای ــن رهنم ــتند و ای ــوط هس ــی مرب ــب حکمران ــه جوان ــک ها ب ــدادی از ریس تع

ــی  ــوص حکمران ــی در خص ــن اجتماع ــی تأمی ــه بین امللل ــای اتحادی ــا رهنموده ــاط ب ارتب

خــوب مطالعــه شــود. 

اصول

   نقــش  اکچوئــری و واحــد مدیریــت ریســک بایــد تجزیه وتحلیــل ریســک های 

ــا  ــرت ی ــی در بس ــن اجتماع ــای تأمی ــازمان ه ــه س ــد ک ــه ای باش ــی چندگان عملیات

چارچــوب فراینــد مدیریــت ریســک بــا آن روبــرو هســتند.

سازوکار

برخــی از ریســک هایی کــه بایــد تحــت چارچــوب فراینــد مدیریــت ریســک عملیاتــی در 

نظــر گرفتــه شــوند عبارتنــد از:
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ــانی. ایــن ریســک، بــه ریســک از دســت دادن  ــع انس ــک مناب    ریس
نیــروی کار شایســته، ناتوانــی در جــذب نیــروی کار مناســب، عــدم وجــود نیــروی 

ــرح و  ــت ط ــدم موفقی ــی، ع ــوزش کاف ــدم آم ــت، ع ــی از فعالی ــرای حجم کار ب

ریســک مربــوط بــه نیــروی کار )نظیــر اســرتس( مربــوط می شــود. بخــش »ح« 

ــن  ــت ای ــورد مدیری ــی در م ــات حمایت ــه اطاع ــه ارائ ــبت ب ــا نس ــن رهنموده ای

ــد. ــدام می نمای ــال اق ــش اکچوئری ــک ها در بخ ریس

ــی. ایــن ریســک مربــوط بــه ریســک هایی اســت کــه     ریســک حکمران

برخاســته از ادارۀ ضعیــف در داخــل ســازمان می باشــد و ممکــن اســت بــه عــدم 

ــص  ــهرت، نق ــینه و ش ــه  پیش ــوط ب ــائل مرب ــا، مس ــام فراینده ــی در انج کارای

در نظــارت بــر ارائه دهنــدگان بــرون ســازمانی، تضــاد منافــع و غیــره منتــج 

ــامل  ــه ش ــف را ک ــیوه های مختل ــا و ش ــه ای از فراینده ــی، دامن ــردد. حکمران گ

گزارش دهــی )بخــش » ت « ایــن رهنمودهــا(، فرایندهــای داوری )بخــش 

ــتانداردهای  ــن اس ــش » ح «(، تأمی ــان )بخ ــه کارکن ــارت و تجرب ــف«(، مه »ال

حرفــه ای و امــور واجــد رشایــط )بخــش » ج «(، و انجــام محاســبات مســتقیم 

)بخــش » ب «( می شــود، تحــت پوشــش قــرار می دهــد. رهنمودهــای اتحادیــه 

ــه  ــه ارائ ــدام ب ــوب، اق ــی خ ــوص حکمران ــی در خص ــن اجتماع ــی تأمی بین امللل

ــا  ــه آنه ــد ب ــه بای ــد ک ــی می نمای ــای مختلف ــی از فراینده ــی عمیق ــی عموم بازبین

ارجــاع شــوند. رهنمودهــای اتحادیــه بین املللــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص 

مــورد  در  را  اضافــی  اطاعــات  اجتماعــی،  تأمیــن  ذخایــر  رسمایه گــذاری 

ــد. ــه می نمای ــذاری ارائ ــی رسمایه گ حکمران

ــات  ــت الزام ــدم رعای ــک به ع ــن ریس ــری. ای ــم گ ــک تنظی    ریس
قانون گــذاری مربــوط بــه سیســتم اشــاره دارد و ممکــن اســت شــامل ممنوعیــت 

ــا  ــات ی ــه خدم ــداف ارائ ــل اه ــن حداق ــدم تأمی ــا، ع ــذاری در دارایی ه رسمایه گ

ارائــه اطاعــات رضوری بــه ذینفعــان، و عــدم تبعیــت از الزامــات گزارش دهــی 
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ــرح  ــر ط ــی ب ــک های مبتن ــه ریس ــک ها ب ــن ریس ــدادی از ای ــد. تع ــوب باش مص

تــر ریســک حکمرانــی  ارزیابــی گســرتده  از   امــا بخشــی  مربــوط هســتند 

می باشــند. بخــش » ج « بــه ارائــه اطاعــات جزئــی ریســک های تنظیــم گــری 

ــه  ــردازد، و بخــش » ت « ب ــا اســتانداردهای حرفــه ای می پ ــاق آن ب ــز انطب و نی

ــردازد. ــار می پ ــی و انتش ــب، گزارش ده ــاط مناس ــورد ارتب ــات در م ــح الزام تری

   ریســک شــهرت. ایــن ریســک وقایعــی را در برمی گیــرد کــه اثــر 

نامطلوبــی بــر شــهرت  ســازمان می گــذارد و ممکــن اســت شــامل عــدم موفقیــت 

ــروز  ــا، کیفیــت ضعیــف خدمــات، ب ــر در پرداخــت مزای ــا، تأخی در پرداخــت مزای

ــهرت  ــک ش ــود. ریس ــره ش ــوه و غی ــع بالق ــاد مناف ــا، تض ــبه مزای ــا در محاس خط

ممکــن اســت تاثیــرات مالــی مهمــی بــر ســازمان داشــته باشــد. گــزارش بازبینــی 

کارشناســی مســتقل و پایش هــای عملیاتــی کــه در رهنمودهــای 10 و 11 تریح 

ــه  ــک در رابط ــن ریس ــش ای ــرای کاه ــی ب ــز منبع ــاخص  و نی ــد ش ــده، می توان ش

بــا فعالیــت اکچوئریــال باشــند. همچنیــن، رهنمودهــای 13، 51 و 25 الــی 28 

اطاعــات پشــتیبان مربــوط بــه مدیریــت ایــن ریســک را ارائــه می نماینــد. الزم 

بــه ذکــر اســت کــه یکــی از منابــع ریســک شــهرت، ارائــه  ناکافــی یــا نامناســب 

مزایــا و خدمــات می باشــد )بــه رهنمــود 33 مراجعــه شــود(.

ــه فعالیــت  ــوط ب ــی. ایــن ریســک شــامل ریســک مرب ــک عملیات    ریس
روزمــّره سیســتم تأمیــن اجتماعــی ، بــرای مثــال ریســک مبتنــی بــر فــاوا )نظیــر 

آزمون هــای ناکافــی از نرم افــزار و سیســتم هــای جدیــد(، وصــول حــق بیمــه، 

ثبــت ســوابق و اســتمرار کســب و کار می گــردد. ریســک عملیاتــی می توانــد بــه 

ریســک حــوادث فاجعه آمیــز  مرتبــط باشــد، چراکــه ســیل، طوفــان یــا ســونامی 

)بیمارســتان ها،  تســهیات  یــا  ســاختمان ها  بــه  زیــان  مســبب  می تواننــد 

ــرح  ــداف ط ــه اه ــتقیم ب ــور مس ــک به ط ــن ریس ــوند. ای ــره( ش ــا و غی درمانگاه ه

ــامل  ــد ش ــوده و می توانن ــوط ب ــود 33 مرب ــی در رهنم ــن مال ــک های تأمی و ریس

مــوارد زیــر باشــد:
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ارائــه اطاعــات و ارتباطــات ضعیــف )منجــر بــه احتمــال ادعــای جــربان   •

ــال  ــان به دنب ــوی بازرس ــوب را از س ــای نامطل ــود و داوری ه ــارت می ش خس

دارد(؛

ــی  ــن مال ــن تأمی ــره انداخ ــه )به مخاط ــق بیم ــول ح ــکات در وص مش  •

طــرح و کاهــش نرخ هــای مؤثــر پوشــش(؛

عدم وجود طرح بازیابی  بایای طبیعی؛ و   •

ثبــت ناکافــی ســوابق و فرایندهــای پیچیــدۀ ارائــه درخواســتها )کاهــش   •

ــش(. ــر پوش ــای مؤث نرخ ه

و  فــاوا   خصــوص   در  اجتماعــی  تأمیــن  بین املللــی  اتحادیــه  رهنمودهــای 

رهنمودهــای ایســا در ارتبــاط بــا وصــول حــق بیمــه و رعایــت مقــررات و 

بخشــنامه ها، ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی را در کاهــش ایــن ریســک یــاری 

می کننــد. رهنمودهــای 2، 27، 28 و 50 و نیــز بخــش » ب « ایــن رهنمودهــا در 

ــوند. ــه ش ــر گرفت ــع در نظ ــوان مرج ــه عن ــال ب ــارکت اکچوئری ــوص مش خص
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بخــش ج. امــور تنظیم گــری، اســتانداردها و راهنمایــی 
ــه ای  حرف

 اکچوئــری بایــد از الزامــات ملــی تنظیــم گــری، اســتانداردهای ملــی و بین املللــی 

ــد.  ــت نمای ــی، تبعی ــکان بین امللل ــورت ام ــی و در ص ــه ای مل ــود  حرف ــال و رهنم اکچوئری

ــوص  ــن خص ــه در ای ــد ک ــب کنن ــان کس ــد اطمین ــی بای ــن اجتماع ــای تأمی ــازمان ه س

از  اکچوئــری حمایــت صــورت می پذیــرد. ســایر متخصصیــن مشــغول در فعالیــت 

ــل  ــان حاص ــه ای اطمین ــتانداردهای حرف ــود و اس ــاق رهنم ــد از انطب ــز بای ــال نی اکچوئری

ــا  ــد ت ــد. اکچوئــری هــا  بایــد از مفروضــات و روش شناســی مربوطــه اســتفاده نماین نماین

از تبعیــت ســازمان تأمیــن اجتماعــی از اســتانداردهای ملــی و/ یــا بین املللــی حســابداری 

مربوطــه، اطمینــان کســب نماینــد. در مــواردی کــه تناقضــی در الزامــات تنظیــم گــری، 

ــد، ســازمان تأمیــن  ــی و/ یــا اســتانداردهای بین املللــی به وجــود آی اســتانداردهای مل

اجتماعــی بایــد بــا همــکاری اکچوئــری نســبت بــه ایجــاد سیاســتی شــفاف در خصــوص 

اهمیــت و به کارگیــری منابــع مختلــف رهنمــود، اســتانداردها و/  یــا مقــررات اقــدام نمایــد. 

چنیــن سیاســتی ممکــن اســت بســته بــه ماهیــت و هــدف فعالیــت اکچوئریــال، متنــوع 

ــد. ــر باش و متغی
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رهنمود ۳۵- انطباق با الزامات تنظیم گری 

ــده  ــاد ش ــی ایج ــری مل ــات تنظیم گ ــا الزام ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــری و س اکچوئ

ــر  ــن ب ــن قوانی ــد. ای ــی دارن ــاق و همخوان ــی انطب ــات نظارت ــا مقام ــت ی ــوی دول از س

بخش هایــی 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 کنوانســیون های 

ــود  ــورت وج ــر و در ص ــا خی ــد ی ــی دارن ــی کار ILO همخوان ــازمان بین امللل ــوب س مص

ــا ایــن کنوانســیون ها بــه دولــت ملــی خــود اطــالع می دهــد. هرگونــه تناقــض ب

اصول

   الزامات تنظیم گری شامل الزامات در سطح ملی و بین املللی می شود.

   اکچوئــری بایــد از الزامــات تنظیــم گــری ملــی و بیــن املللــی موثــر بــر حــوزه 

فعالیــت خــود مطلــع باشــد.

ــرات در  ــات و تغیی ــه اطاع ــد ب ــری بای ــی و اکچوئ ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

الزامــات تنظیــم گــری ملــی و بیــن املللــی توجــه کننــد و فرآیندهــا را بــر اســاس 

ــد. ــر آن هــا نظــارت کنن ایــن تغییــرات ایجــاد و ب

   اکچوئــری بــر اســاس حــوزه مســئولیت هــای حرفــه ای خــود بایــد بررســی کند 

کــه آیــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا الزامــات تنظیــم گــری مربوطــه همخوانــی 

و هماهنگــی دارد یــا خیــر.

ــس  ــرش کنفران ــورد پذی ــی م ــزار قانون ــی کار، اب ــن امللل ــتانداردهای بی اس     

دولــت،  شــامل  گرایــی  جانبــه  ســه  نماینــدگان  از  متشــکل  کار  بین املللــی 

ــه کار  ــوق اولی ــول و حق ــتانداردها اص ــن اس ــتند. ای ــران هس ــان و کارگ کارفرمای

ــورها  ــد. کش ــی کنن ــم م ــتغال را تنظی ــی اش ــای کل ــوزه ه ــر ح ــن و دیگ را تعیی
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ــتند.  ــد هس ــا مقی ــه آن ه ــیون ها ب ــب کنوانس ــس از تصوی ــی پ ــورت قانون ــه ص ب

ــد. در  ــی کنن ــل م ــزام آور عم ــر ال ــای غی ــوان رهنموده ــه عن ــا ب ــه نامه ه توصی

بســیاری از مــوارد، یــک مقاولــه نامــه اصــول اولیــه ای را تعییــن مــی کنــد کــه 

ــه محــض تصویــب از ســوی کشــورهای عضــو ســازمان بیــن املللــی کار  ــد ب بای

ــای  ــز رهنموده ــط نی ــای مرتب ــه ه ــه نام ــوند و توصی ــذارده ش ــرا گ ــورد اج ــه م ب

دقیق تــری در خصــوص چگونگــی کاربــرد مقاولــه نامــه ارائــه میدهنــد. توصیــه 

نامه هــا همچنیــن مــی تواننــد مســتقل باشــند. بــه عبــارت دیگــر بــه هیــچ مقاولــه 

ــت  ــی حمای ــف مل ــه ک ــوط ب ــه مرب ــه نام ــد توصی ــند، مانن ــط نباش ــه ای مرتب نام

اجتماعــی )ســال 2012، شــماره 202(. 

سازوکار

   مقــررات ممکــن اســت شــامل مــوادی باشــد کــه روش شناســی و مفروضاتــی 

کــه بایــد در ارزش گــذاری اکچوئریــال و محاســبه مزایــا ، ضوابــط گــزارش 

ــتفاده  ــورد اس ــررات م ــی مق ــک حکمران ــذاری، ریس ــط رسمایه گ ــی، ضواب ده

ــد.  ــرد را توصیــف مــی کنن قــرار گی

ــه  ــری ب ــه اکچوئ ــد ک ــل کن ــان حاص ــد اطمین ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

صــورت منظــم از آخریــن تغییــرات در الزامــات تنظیــم گــری ملــی و بیــن املللــی 

مرتبــط بــا طــرح هایــی کــه وی در آن هــا فعالیــت مــی کنــد مطلــع بــوده و ایــن 

تغییــرات را اعمــال مــی کنــد.

   اکچوئــری در حیطــه مســئولیت ها و تجربیــات حرفــه ای 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 

ــت  ــا کفای ــه ب ــال، در رابط ــور مث ــه ط ــند )ب ــته باش ــاد داش ــی تض ــن اجتماع تأمی

مزایــا، پایــداری سیســتم، غیــره(. در ایــن راســتا، اکچوئــری بایــد از مصونیــت 

مســئولیت قانونــی برخــوردار باشــد.
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ــا  ــق ب ــات، مطاب ــد از مفروض ــری بای ــط، اکچوئ ــایر رشای ــات س ــرض ثب ــا ف    ب

الزامــات تنظیــم گــری در ارزش گــذاری اکچوئریــال اســتفاده کنــد. در صــورت 

ــال،  ــتانداردهای اکچوئری ــری و اس ــم گ ــات تنظی ــان الزام ــض می وجــود تناق

اســتانداردهای حســابداری یــا دیگــر اســتانداردهای حرفــه ای یــا رهنمــود، 

ــر  ــی و دیگ ــای مال ــج پیامده ــا و نتای ــض را افش ــت تناق ــد ماهی ــری بای اکچوئ

ــی(.  ــک و اجرای ــال، ریس ــور مث ــه ط ــد )ب ــان کن ــی و بی ــرات را ارزیاب تاثی

   اکچوئــری بایــد در خصــوص ارزیابــی انطبــاق و همخوانــی ســازمان بــا مقاولــه 

نامه هــای ILO کــه بــه تصویــب کشــور خــود رســیده بــه ســازمان تأمیــن اجتماعی 

کمــک کــرده و در صــورت لــزوم، توصیــه هایــی در خصــوص اقدامــات ممکــن 

ــا  ــی ب ــون مل ــازگاری قان ــی و س ــت همخوان ــور در جه ــا کش ــازمان ی ــوی س از س

مقاولــه نامه هــای مصــوب ارائــه کنــد.
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رهنمود ۳6- انطباق با استانداردهای اکچوئریال
اکچوئــری، اســتانداردهای اکچوئریــال حاکــم در کشــور محــل فعالیــت خــود 

ــال  ــای اکچوئری ــن ه ــوی انجم ــده از س ــن ش ــال تعیی ــتانداردهای اکچوئری ــا اس ی

ــو  ــری عض ــه اکچوئ ــی ک ــد. در صورت ــی کن ــت م ــا را دارد، رعای ــت آن ه ــه عضوی ک

یــک انجمــن اکچوئریــال باشــدکه اســتاندارد هــای مربوطــه را تعییــن نکــرده 

ــری از  ــه اکچوئ ــد ک ــی کن ــل م ــان حاص ــی اطمین ــن اجتماع ــازمان تأمی ــت، س اس

اســتانداردهای بیــن املللــی فعالیــت اکچوئریــال کــه از ســوی انجمــن بیــن املللــی 

ــد.  ــی کن ــت م ــده تبعی ــنهاد داده ش ــتاندارد پیش ــدل اس ــوان م ــه عن ــال ب اکچوئری

هــدف اســتانداردهای اکچوئریــال ایــن اســت کــه کاربــران مــورد نظــر در فعالیــت 

اکچوئریــال ایــن اطمینــان را داشــته باشــند کــه خدمــات اکچوئریــال بــه صــورت حرفه ای 

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 انجمن هــای 

ــر  ــان منت ــتانداردهای همس ــاد اس ــای ایج ــوان راهنم ــه عن ــتفاده از آن ب ــا اس ــو ی عض

ــه  ــی ک ــن در صورت ــال همچنی ــت اکچوئری ــی فعالی ــن امللل ــتانداردهای بی ــد. اس می کن

انجمــن هــای اکچوئریــال، اســتانداردهای خــود را تعریــف و تعییــن نکــرده باشــند، بــه 

ــد. ــل می کن ــا عم ــای اکچوئری ه ــوان راهنم عن

الزامــات و اســتانداردهای دیگــر در زمینــه هــای مرتبــط بــا فعالیــت اکچوئــری همچــون 

ــه در  ــور ک ــی همانط ــابداری و قانون ــتانداردهای حس ــی، اس ــاری و مال ــی آم ــزارش ده گ

ــد. ــرار بگیرن ــا ق ــه اکچوئری ه ــورد توج ــد م ــده بای ــای 37 و 39 آم رهنموده

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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ــا  ــه اکچوئری ه ــد ک ــل کن ــان حاص ــد اطمین ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

ــام  ــال انج ــن اکچوئری ــم انجم ــتانداردهای حاک ــا اس ــق ب ــود را مطاب ــت خ فعالی

مــی دهنــد و در صــورت عــدم وجــود اســتاندارد مرتبــط در انجمــن خــود، 

ــی  ــن امللل ــتانداردهای بی ــژه اس ــه وی ــال ب ــی اکچوئری ــن امللل ــتانداردهای بی اس

فعالیــت هــای اکچوئریــال شــماره 1 و 2 در طــرح هــای تأمیــن اجتماعــی را مــد 

ــد.  ــی دهن ــرار م ــر ق نظ

   انطبــاق و همخوانــی بــا اســتاندارد هــای اکچوئریــال باعــث تقویــت اعتمــاد 

عمومــی و دیگــر ذینعفــان بــه اعتبــار و صاحیــت و کفایــت فعالیــت اکچوئریــال 

ــوب و  ــورت مطل ــه ص ــور ب ــت مذک ــه فعالی ــوم ک ــن مفه ــت ای ــن تقوی و همچنی

مســئوالنه در حــال خدمــت رســانی بــه همــگان اســت، مــی شــود.

سازوکار

   اکچوئــری بایــد در فعالیــت خــود هــر گونــه اســتاندارد قابــل اجــرای فعالیــت 

ــن  ــوی انجم ــده از س ــف ش ــتانداردهای تعری ــا اس ــود ی ــال خ ــن اکچوئری انجم

ــاط  ــت و ارتب ــن کیفی ــور تضمی ــه منظ ــتغال را ب ــل اش ــور مح ــال در کش اکچوئری

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 

ــد  ــه ابهــام و تردی ــروز هــر گون ــی را مــد نظــر قــرار دهــد. در صــورت ب ــن امللل بی

ــود و  ــال خ ــن اکچوئری ــد از انجم ــری بای ــب، اکچوئ ــتاندارد مناس ــت اس در رعای

ــد. ــی کن ــر خواه ــال نظ ــی اکچوئری ــن امللل ــن بی انجم

   در صورتــی کــه یــک اکچوئــری بــر اســاس نظــر و عقیــده خــود دریابــد کــه 

ــرای  ــل اج ــتانداردهای قاب ــا اس ــو ب ــق و همس ــا مطاب ــری کام ــری دیگ اکچوئ
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اکچوئریــال در فعالیــت خــود در خصــوص تأمیــن اجتماعــی نیســت، بایــد 

ــازد  و  ــن س ــاف را روش ــای اخت ــه ه ــا زمین ــد ت ــر بخواه ــورد نظ ــخص م از ش

همچنیــن از وی درخواســت کنــد تــا تغییــرات را بــه منظــور انطبــاق و همخوانــی 

کامــل بــا اســتانداردهای اکچوئریــال اعمــال نمایــد. در صورتــی کــه بــر خــاف 

ــف  ــری موظ ــود، اکچوئ ــح نش ــا تصحی ــات و تناقض ه ــری، اختاف ــر اکچوئ نظ

اســت تــا مســاله را بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی گــزارش کنــد. در چنیــن 

رشایطــی، اکچوئــری بایــد بــه هیــات تخلفــات یــا ســایر فرآینــد هــای انضباطــی 

ــد. ــزارش نمای گ

   یــک متخصــص تأمیــن اجتماعــی کــه عضــو انجمــن اکچوئریــال نمی باشــد 

ولــی در ارائــه خدمــات اکچوئریــال بــه ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی دخیــل 

اســت بایــد اســتانداردهای قابــل اجــرای اکچوئریــال و همچنیــن منشــور 

اخاقــی تدویــن شــده از ســوی انجمــن ملــی یــا در صــورت عــدم وجــود چنیــن 

انجمنــی، حداقــل منشــور اخاقــی کــه انجمــن بیــن امللــی اکچوئریــال از 

ــد. ــت کن ــد را رعای ــی خواه ــود م ــو خ ــای عض ــن ه انجم

ــت از  ــن تبعی ــت تضمی ــی را جه ــد فرآیندهای ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

ــا  ــال مربوطــه و همچنیــن منشــور اخاقــی در رابطــه ب اســتانداردهای اکچوئری

ــد. ــاد کن ــی ایج ــن اجتماع ــال تأمی ــت اکچوئری فعالی

   گــزارش ارزش گــذاری اکچوئریــال بایــد انطبــاق و همخوانی با اســتانداردهای 

مربوطــه اکچوئریال را مشــخص کند.
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رهنمود ۳۷- انطباق با استانداردهای حسابداری 

ــتانداردهای  ــا اس ــی ب ــاق و همخوان ــی را در انطب ــن اجتماع ــرح تأمی ــری ط اکچوئ

ــان  ــط در زم ــات مرتب ــد. وی از روش و مفروض ــی کن ــک م ــه کم ــابداری مربوط حس

ــد. ــی کن ــتفاده م ــابداری اس ــبات حس ــام محاس انج

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 

ــد،  ــرار ده ــر ق ــد نظ ــود م ــت خ ــام فعالی ــد در انج ــه بای ــرا ک ــل اج ــای قاب راهنم

ــد. ــته باش ــی داش آگاه

ــن  ــد و ممک ــی گردن ــاز م ــی ب ــتندات فن ــه مس ــابداری ب ــتانداردهای حس    اس

ــل  ــان حاص ــد اطمین ــری بای ــد. اکچوئ ــر کنن ــان تغیی ــذر زم ــول گ ــت در ط اس

ــه  ــا ب ــرده و بن ــه را درک ک ــتانداردهای مربوط ــال اس ــرات اکچوئری ــه تاثی ــد ک کن

ــد. ــی کن ــا م ــا را افش ــب، آنه تناس

   معمــوال اســتانداردهای ملــی اکچوئریــال راهنمایــی هایــی را در اختیــار 

بــا  همخوانــی  و  انطبــاق  زمینــه  در  متخصصــان  دیگــر  و  اکچوئری هــا 

دهــد. مــی  قــرار  حســابداری  اســتانداردهای 

   روش بــه کار رفتــه در ارزش گــذاری اکچوئریــال بــا هــدف حســابداری بایــد 

بــا رویکــرد تأمیــن مالــی مــورد پذیــرش طــرح تأمیــن اجتماعــی ســازگاری داشــته 

ــه  ــه واســطه اســتانداردهای مــورد اســتفاده حســابداری ب باشــد، مگــر آن کــه ب

شــکل دیگــری تریــح شــده باشــد.
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ــا  ــر اســاس اســتانداردهای حســابداری ب    در صورتــی کــه روش پیشــنهادی ب

ــن  ــازمان تأمی ــد، س ــازگار نباش ــی س ــن اجتماع ــرح تأمی ــی ط ــن مال ــرد تأمی رویک

اجتماعــی بایــد مقامــات ملــی مرتبــط را ترغیــب نمایــد تــا محاســبات همســو و 

ســازگار بــا رویکــرد تأمیــن مالــی طــرح تأمیــن اجتماعــی را بــه همــراه توضیحــات 

ــوص  ــث در خص ــف و بح ــج مختل ــوع نتای ــف مجم ــداف مختل ــوص اه در خص

پایــداری بلنــد مــدت افشــا کننــد.

ــت در  ــب فعالی ــتانداردهای مناس ــت اس ــال و رعای ــئولیت اعم ــری مس    اکچوئ

ــر عهــده دارد. حــوزه ی اشــتغال خــود را ب

سازوکار

ــده از  ــی ش ــن مال ــای تأمی ــرح ه ــرای ط ــا ب ــدات و دارایی ه ــبات تعه    محاس

طریــق رویکــرد PAYG یــا رویکــرد اندوختــه گــذاری جزئــی بایــد حــق بیمه هــا و 

مزایــای آتــی بیمــه پــردازان کنونــی و آتــی را مدنظــر قــرار دهنــد، مگــر آن کــه 

بــر اســاس اســتانداردهای حســابداری بــه شــکل دیگــری تریــح 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 

ــی طــرح،  ــا رویکــرد تأمیــن مال ــا اســتفاده از روش ســازگار ب ــه نتایــج ب و جداگان

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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ــن  ــات جایگزی ــتفاده از مفروض ــا اس ــده ب ــاش ش ــات ف ــر اطاع ــی تاثی چگونگ

ــان دادن  ــوص نش ــرتی در خص ــات بیش ــود 8 جزئی ــد. رهنم ــه نمای ــت، ارائ اس

ــد. ــه می کن ــج ارائ عــدم قطعیــت نتای

   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 

ــابداری،  ــداف حس ــا اه ــال ب ــذاری اکچوئری ــزارش ارزش گ ــد در گ ــا بای روش ه

تعییــن و توصیــف شــوند. صــورت هــای مالــی و دیگــر شــاخص هــای مربوطــه 

ــا اســتانداردهای حســابداری متناظــر همســو و ســازگار باشــند. ــد ب بای

ــاق و  ــد انطب ــابداری بای ــداف حس ــا اه ــال ب ــذاری اکچوئری ــزارش ارزش گ    گ

همخوانــی بــا اســتانداردهای مرتبــط اکچوئریــال و حســابداری را مشــخص 

ــد. کن

   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 ۳۸- انطبـاق بـا الزامـات گزارش دهی آمـاری ملی و 
بین المللـی  

اکچوئــری از طــرف طــرح تأمیــن اجتماعــی به مقامــات ملــی در انطبــاق و همخوانی 

بــا اســتانداردهای ملــی و بیــن املللــی گــزارش دهــی آمــاری کمــک می کنــد. 

ــای  ــاب ه ــع آوری حس ــور جم ــه منظ ــبات الزم ب ــام محاس ــان انج ــری در زم اکچوئ

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 دفــرت ملــی آمــار، وزارت 

اقتصــاد، وزارت برنامــه ریــزی و دیگــر وزارتخانــه هــای مرتبــط از ســازمان تأمیــن 

ــی  ــن اجتماع ــای تأمی ــرح ه ــه ط ــوط ب ــات مرب ــا اطاع ــد ت ــی بخواهن اجتماع

ــی گــزارش دهــی آمــاری همچــون  ــن امللل ــی و بی ــا اســتانداردهای مل ــق ب مطاب

سیســتم حســاب هــای ملــی ســازمان ملــل متحــد و آمــار تأمیــن مالــی دولــت را 

در اختیــار آن هــا قــرار دهــد. در ایــن رشایــط بایــد بــه منظــور تهیــه محاســبات و 

انتشــار در رابطــه بــا طــرح هــای تأمیــن اجتماعــی نظــر اکچوئــری را جویــا شــد.

ــای  ــی ه ــات و روش شناس ــی، الزام ــزارش ده ــول گ ــد از اص ــری بای    اکچوئ

حســاب هــای ملــی و آمارهــای مالــی دولــت و همچنیــن دیگــر اســتانداردهای 

ــد. ــع باش ــود مطل ــت خ ــام فعالی ــاری در انج ــی آم ــزارش ده ــی گ ــن امللل ــی و بی مل

   روش و مفروضــات بــرای تهیــه داده هــا بــرای حســاب هــای ملــی و گــزارش 

ــذاری  ــرای ارزش گ ــرش ب ــورد پذی ــات م ــا روش مفروض ــد ب ــت بای ــاری دول آم

ــورد  ــی م ــن مال ــرد تأمی ــن رویک ــی و همچنی ــن اجتماع ــرح تأمی ــال ط اکچوئری

پذیــرش طــرح تأمیــن اجتماعــی ســازگاری داشــته باشــند، مگــر اینکــه مطابــق 

ــد. ــده باش ــح ش ــری تری ــکل دیگ ــه ش ــی ب ــزارش ده ــتانداردهای گ ــا اس ب
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ــزارش  ــی و گ ــای مل ــاب ه ــرای حس ــا ب ــه داده ه ــه روش تهی ــی ک    در صورت

ــی مــورد پذیــرش طــرح تأمیــن اجتماعــی  ــا رویکــرد تأمیــن مال ــت ب آمــاری دول

ــات  ــد مقام ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــد، س ــته باش ــت نداش ــازگاری و مطابق س

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

ــده از  ــی ش ــن مال ــای تأمی ــرح ه ــرای ط ــا ب ــدات و دارایی ه ــبات تعه    محاس

طریــق رویکــرد PAYG یــا اندوختــه گــذاری جزئــی بایــد حــق بیمه هــا 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، 

ــن  ــرد تأمی ــا رویک ــازگار ب ــتفاده از روش س ــا اس ــج ب ــه از نتای ــه جداگان ــک ارائ ی

ــات  ــاس الزام ــر اس ــزی ب ــر روش تجوی ــی ب ــج مبتن ــراه نتای ــه هم ــرح ب ــی ط مال

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 

ــرای  ــل ب ــات کام ــم آوردن اطاع ــن فراه ــور تضمی ــه منظ ــی را ب ــج اضاف نتای

ــی  ــداری مال ــب از پای ــل و مناس ــر کام ــاد تصوی ــت ایج ــذاران در جه ــت گ سیاس

ــد. ــه نمای ــرح ارائ ط
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   پیشــنهاد مــی شــود اکچوئــری نتایــج تحلیــل حساســیت کــه چگونگــی تاثیــر 

اطاعــات افشــا شــده مــورد نیــاز بــا اســتفاده از مفروضــات جایگزیــن را نشــان 

ــر  ــه تصوی ــوص ب ــرتی در خص ــات بیش ــود 8 جزئی ــد. رهنم ــه کن ــد، ارائ ــی ده م

کشــیدن عــدم قطعیــت نتایــج ارائــه مــی کنــد.

   اکچوئــری بایــد ارتبــاط مناســبی بــا مقامــات ملــی مربوطــه و دیگــر ذینعفــان 

در رابطــه بــا اهــداف، روش هــا و افشــای دارایی هــا و تعهــدات در گزارش هــای 

ــذاری  ــزارش ارزش گ ــد در گ ــا بای ــن روش ه ــد. ای ــرار نمای ــر ق ــت ب ــاری دول آم

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 اطاعــات ارائــه شــده در ارزش گــذاری 

اکچوئریــال جهــت ســنجش پایــداری مالــی طــرح تأمیــن اجتماعــی را توضیــح 

دهــد.
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رهنمود ۳9- سایر رهنمودها و استانداردهای حرفه ای
ــوی از آن  ــه وی عض ــه ای ک ــازمان حرف ــه ای س ــتانداردهای حرف ــری، از اس اکچوئ

ــازمان  ــی س ــای داخل ــتانداردها و رهنموده ــری، اس ــد. اکچوئ ــروی می کن ــت پی اس

تأمیــن اجتماعــی و/یــا ســازمانی کــه بــه آن خدمات ارائــه می کنــد را رعایــت می کند. 

ــد،  ــه انجام می ده ــا کاری ک ــط ب ــای مرتب ــایر رهنموده ــری از س ــن، اکچوئ همچنی

پیــروی می کنــد.

ــی،  ــار حرفــه ای عموم ــوص رفت ــه ای متعــددی در خص ــتانداردهای حرف ــا و اس راهنم

آمــوزش، مســائل انضباطــی و اقــدام اکچوئریــال وجــود دارنــد. اســتانداردهای حرفــه ای 

ــه ای  ــتانداردهای حرف ــابداری )اس ــال و حس ــتانداردهای اکچوئری ــر از اس ــری به غی دیگ

ــد از  ــد کــه بای ــز وجــود دارن ــا متخصصــان ریســک( نی ــر ی ــرای تحلیلگــران مالــی چارت ب

ســوی اکچوئری هــا در نظــر گرفتــه شــوند، چراکــه بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر 

فعالیــت آنهــا اثرگــذار هســتند. 

ــن  ــی تأمی ــه بین امللل ــای اتحادی ــای راهنم ــا و دفرتچه ه ــی، رهنموده ــطح بین امللل در س

اجتماعــی، شــیوه های کّمــی مشــرتک ســازمان بین املللــی کار و اتحادیــه بین املللــی 

تأمیــن اجتماعــی در مجموعــه هــای حمایــت اجتماعــی و رهنمودهــای درون ســازمانی 

ــور  ــوص ام ــی در خص ــود بین امللل ــی کار، رهنم ــازمان بین امللل ــی س ــاالت  تخصص و مق

ــد. ــه می نماین ــال را ارائ اکچوئری

این رهنمود باید همراه با رهنمودهای 49 و 51 مطالعه شود.

اصول

هــدف اســتانداردهای حرفــه ای بایــد تقویــت اعتمــاد عمومــی در فعالیــت      

ــد. ــه ای باش حرف

   اســتانداردهای حرفــه ای بایــد حــاوی مســتندات و شــواهدی از نحــوه 
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عملکــرد حرفــه ای بــه عنــوان مبنــا و الگــو در حــل و فصــل اختافــات حرفــه ای 

ــند.    ــی باش و مدن

ــاد  ــی ایج ــات نظارت ــان را در مقام ــن اطمین ــد ای ــی بای ــتانداردهای عملیات    اس

کننــد کــه مــی تــوان بــه حرفــه اکچوئریــال بــه منظــور اقــدام در راســتای منافــع 

عمومــی اعتمــاد نمــود.         

   اســتانداردهای حرفــه ای مــی تواننــد و بایــد بتواننــد به عنــوان اســتانداردها و 

توصیه هائــی در زمینــه آمــوزش مســتمر بــرای پیرفــت حرفــه ای عمــل کننــد.

ــری  ــم گی ــد تصمی ــا در رون ــش اکچوئری ه ــد نق ــه ای بای ــتانداردهای حرف    اس

و سیاســت گــذاری ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی را به گونــه ای اشــاعه دهنــد 

تــا بتواننــد بــر رفــاه جامعــه و نیــز بــر پایــداری مالــی طرح هــای تأمیــن اجتماعــی 

اثرگــذار باشــند.

ــد  ــاء بای ــرای اعض ــی ب ــررات انضباط ــراه مق ــه هم ــی ب ــتانداردهای اجرای    اس

ــد و در  ــر می آی ــود ب ــدۀ اداره خ ــی از عه ــه خوب ــه ب ــن حرف ــه ای ــان دهند ک نش

ــت. ــال اس ــه فع ــت از جامع حمای

   اســتانداردهای حرفــه ای بایــد توصیه هــا و رهنمودهایــی را در خصــوص 

چگونگــی رفــع مغایــرت هــای ناشــی از وجــود اســتانداردهای مختلــف داشــته 

ــک  ــر ی ــابداری ه ــال و حس ــتانداردهای اکچوئری ــه اس ــی ک ــًا مواقع ــد؛ مث باش

ــتند. ــاوت هس ــی هایی متف ــا و  روش شناس ــر رویکرده ــی ب مبتن

ــطح  ــه در س ــا زمانیک ــی ت ــدل بین امللل ــتانداردهای م ــا و اس ــد رهنموده    هرچن

کشــوری مــورد پذیــرش واقــع نشــوند الزم االجــرا نیســتند؛ امــا بــا هــدف 

راهنمائــی اکچوئری هــا ارائــه مــی شــوند.   
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سازوکار

   اکچوئری هــا بایــد به منظــور حفــظ و بهبــود کیفیــت کار، از الزامــات توســعۀ 

حرفــه ای مســتمر کــه در مقــررات ملــی و/یــا بین املللــی اکچوئریــال مقــرر شــده 

اســت، پیــروی نماینــد.

ــوص  ــت در خص ــه فعالی ــا هرگون ــه ب ــود در رابط ــش خ ــد از نق ــری بای    اکچوئ

ــد.  ــته باش ــی داش ــی آگاه ــن اجتماع ــای تأمی ــازمان ه ــتی س ــات سیاس تصمیم

   ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی بایــد نســبت بــه عواقــب و ابزارهــای تنبیهــی 

ــی در  ــن مل ــا  قوانی کــه ممکــن اســت عــدم رعایــت اســتانداردهای حرفــه ای ی

پــی داشــته باشــند، آگاه باشــد. زمانیکــه اکچوئــری بی نظمی هایــی را در رابطــه 

ــا اســتانداردهای حرفــه ای و/ یــا قانونــی در مدیریــت طــرح تأمیــن اجتماعــی  ب

مشــاهده کنــد، فــوراً بایــد مقــام ناظــر را، درصــورت لــزوم مطلــع ســازد.

ــی بیــن اســتانداردهای  ــرای حــل تناقــض هــای احتمال ــد ب    اکچوئری هــا بای

مختلف)بــرای مثــال، میــان اســتانداردهای اکچوئریــال و حســابداری(، در 

روش شناســی ها و/ یــا شــیوه ها براســاس اســتانداردهای حرفــه ای و ســایر 

ــد.    ــل کن ــا عم رهنموده
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بخش چ) امور راهبردی و سیاست گذاری

ــن  ــای تأمی ــرای طرح ه ــازی و اج ــاده س ــی، پی ــدی در طراح ــی کلی ــا نقش اکچوئری ه

ــری  ــد تصمیم گی ــذار در فراین ــی تاثیرگ ــا موهبت ــص آنه ــد. تخص ــا می کنن ــی ایف اجتماع

ــه در آن  ــوزه ای ک ــد ح ــد بدانن ــا بای ــود. اکچوئری  ه ــی ش ــوب م ــوص محس ــن خص در ای

فعالیــت مــی کننــد اغلــب اهــداف متناقضــی  را دربرمی گیــرد و نیــاز خواهنــد داشــت تــا 

از منطــق مناســب در قاعده منــدی توصیه هــا اســتفاده کننــد. مســائلی کــه بایــد در ایــن 

ــن  ــذاری، تأمی ــه گ ــد، اندوخت ــای جدی ــۀ طرح ه ــد، هزین ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــد م فراین

ــتند. ــش هس ــت و پوش ــات کفای ــز ماحظ ــداری و نی ــات پای ــی و ماحظ مال
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رهنمود ۴۰- طراحی یک طرح جدید تأمین اجتماعی 

ــتگاههای  ــه دس ــر درون مجموع ــور موث ــن حض ــی در حی ــن اجتماع ــازمان تأمی س

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 به دنبــال ورود 

اکچوئری هــا بــه ایــن فراینــد اســت.

در طراحــی یــک طــرح جدیــد تأمیــن اجتماعــی، مشــارکت تمامــی ذینفعــان مثــًا 

نمایندگانــی از دولــت، کارفرمایــان و کارگران/کارکنــان رضوری اســت. افــراد جامعــه بایــد 

ــد  ــا خواه ــی آنه ــر روی زندگ ــتقیم ب ــر مس ــه اث ــند ک ــدی باش ــارکت در فراین ــه مش ــادر ب ق

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 می کنــد 

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 می کنــد. اکچوئری هــا در ارزیابــی اثــرات مــدل هــای پیشــنهادی یــک 

ــند.  ــته باش ــور داش ــد حض ــی بای ــن اجتماع ــد تأمی ــرح جدی ط

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 

ــوان بخشــی از کل نظــام تأمیــن اجتماعــی کشــور،  ــه عن تأمیــن اجتماعــی را ب

ــی و  ــای خصوص ــورها، طرح ه ــیاری از کش ــه در بس ــا ک ــد. از آنج ــی کن ارزیاب

ــای  ــرح ه ــت ط ــی الزم اس ــن تحلیل ــذا در چنی ــد، ل ــود دارن ــان وج ــی توأم دولت

ــز دیــده شــوند. خصوصــی نی

تعریــف »کفایــت« و  در  ذینفعــان  بــا  بایــد  اجتماعــی  تأمیــن     ســازمان 

»اســتطاعت مالــی« در فضــای کشــوری خــاص همــکاری داشــته باشــد. 

بــرای انجــام چنیــن کاری، بایــد توجــه ذینفعــان را بــه اســتانداردهای بین املللــی 

ــود. ــب نم ــت جل کفای

   طراحــی یــک طــرح جدیــد تأمیــن اجتماعــی، به ویــژه سیســتم هــای مراقبــت 

ــت  ــت تح ــی جمعی ــخصه های جمعیت شناس ــد مش ــتگی، بای ــی و بازنشس درمان

پوشــش را در نظــر بگیــرد. به ویــژه، تاثیــر ســاملندی بــر طــرح از طریــق کاهــش 

نرخ هــای مرگ ومیــر و بــاروری و متعاقبــا انتقــال بیمــه پــردازان فعــال بــه 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــتمری بگیران، بای مس

   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 نســل ها و طبقه بندی هــای 

مختلــف در هــر نســل اســت.

   یــک سیاســت مناســب تأمیــن مالــی و اندوختــه گــذاری یــک طــرح جدیــد، 

بایــد بــا در نظــر گرفــن فضــای جمعیت شناســی و اقتصــادی جــاری و نیــز 

ــد. ــتقرار یاب ــی اس ــل آت ــای محتم رونده

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اکچوئری هــا را در مذاکــره بــا ذینفعــان 

ــد. ــت ده دخال
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سازوکار

   نــرخ حــق بیمــه یــک طــرح جدیــد بایــد بــا توجــه بــه کارکردهــای طرح هــای 

ــی  ــر تمام ــه )اگ ــق بیم ــرخ ح ــای کل و کل ن ــج مزای ــود. نتای ــم ش ــود تنظی موج

طرح هــا در نظــر گرفتــه شــوند( بایــد بتوانــد بــه نوعــی بــه تعــادل میــان کفایــت 

مزایــا، اســتطاعت حــق بیمــه کلــی و پایــداری نظــام جدیــد دســت یابــد. 

ــوری  ــه را ط ــق بیم ــرخ ح ــد ن ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــول، س ــق اص    طب

ــد از  ــا بع ــوب مزای ــطح مطل ــه س ــود ک ــل ش ــان حاص ــا اطمین ــد ت ــم نمای تنظی

اشــتغال اســتاندارد به دســت خواهــد آمــد. همچنیــن، تنــوع مــدل هــای اشــتغال 

یــک جمعیــت تحــت پوشــش و اهــداف مزایــای سیســتم بــرای آن دســته ای کــه 

بــه صــورت تمــام وقــت شــاغل نیســتند، بایــد در نظــر گرفتــه شــود.

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد در طراحــی یــک نظــام جدیــد تأمیــن 

بین املللــی کار رجــوع کنــد.  هــای ســازمان  بــه معاهده هــا و رهنمــود  اجتماعــی 

ــت   ــای جمعی ــول در فض ــن تح ــرای  تبیی ــاخص هایی را ب ــد ش ــری بای    اکچوئ

ــرای  ــد. ب ــن کن ــی تدوی ــن اجتماع ــازمان تأمی ــد س ــرح جدی ــرای ط ــی ب شناس

مثــال، نســبت وابســتگی )نســبت تعــداد مزایابگیــران بــه تعــداد بیمــه پــردازان( 

ــد. ــت باش ــاملندی جمعی ــد س ــر فراین ــد نمایانگ ــی توان ــی م ــه خوب ــرات آن، ب و تغیی

   اکچوئــری بایــد نســبت بــه ارزیابــی هزینــۀ یــک طــرح جدیــد تأمیــن 

ــا  ــد ب ــوازن درآم ــر ت ــف، نظی ــی مختل ــن مال ــیوه های تأمی ــت ش ــی تح اجتماع

ــد. در  ــدام نمای ــل، اق ــذاری کام ــه گ ــی و اندوخت ــذاری جزئ ــه گ ــه، اندوخت هزین

ارائــه توصیــه  بــرای انتخــاب مناســب ترین شــیوۀ تأمیــن مالــی بایــد ایــن مــوارد 

ــود: ــدود نمی ش ــوارد مح ــن م ــه ای ــا ب ــوند، ام ــه ش ــر گرفت در نظ

ــت  ــت تح ــی جمعی ــی و فعل ــار آت ــورد انتظ ــی م ــای جمعیت شناس • ویژگی ه

ــش؛ پوش
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• فضای اقتصادی مورد انتظار آتی و فعلی کشور؛

• درجــه توســعه یافتگی بازارهــای مالــی ملــی و دســتیابی بــه بازارهــای مالــی 

ــی ؛ بین امللل

• مهــارت و تخصــص موجــود درون ســازمانی و بــرون ســازمانی بــرای 

دارایی هــا؛ مدیریــت 

ــام  ــد نظ ــری از درآم ــرای بهره گی ــان ب ــر ذینفع ــورد نظ ــداف م ــه اه • هرگون

ــی1 ؛ ــئوالنه اجتماع ــذاری مس ــال رسمایه گ ــرای مث ــد،  ب جدی

• رویکردهــای تأمیــن مالــی اتخــاذ شــده از ســوی ســایر بخش هــای نظــام 

تأمیــن اجتماعــی و نیــز در صــورت امــکان از ســوی طرح هــای خصوصــی. 

چنیــن تحلیلــی بایــد به منظــور بــه حداقــل رســانی اثــرات توســعۀ منفــی آتــی 

بــر روی کفایــت و اســتطاعت مالــی نظــام صــورت پذیــرد.

ــد  ــاط، بای ــدوق احتی ــک صن ــی ی ــاختار و طراح ــورد س ــه در م ــه توصی    در ارائ

ــی از  ــردن بخش ــارج ک ــال خ ــازده و احتم ــای ب ــل نرخ ه ــب حداق ــن مناس تعیی

مزایــا پیــش از تاریــخ بازنشســتگی معمــول )شــامل رشوط و اثــرات بالقــوه  چنیــن 

ــه شــود. ــی در نظــر گرفت ــز ماحظــات کفایــت و تأمیــن مال بازخرید هایــی( و نی

1. Socially responsible investment 
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ــن  ــام تأمی ــک نظ ــی ی ــذاری و هزینه یاب ــود ۴1- ارزش گ رهنم
اجتماعــی جدیــد 

ــه  ــی ک ــطح حمایت ــن س ــور تبیی ــی به منظ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــرح، س ــاز ط در آغ

ــع  ــی فراهــم آورد و اینکــه چــه میــزان مناب ــع مال ــد از ســطح معینــی از مناب می توان

ــه  ــدام ب ــت، اق ــاز اس ــورد نی ــت م ــن از حمای ــطح معی ــن س ــه ای ــرای ارائ ــی ب مال

ارزش گــذاری اکچوئریــال می نمایــد. ســازمان تأمیــن اجتماعــی عوامــل تأثیرگــذار 

بــر تحلیــل را کــه در جریــان ارزش گــذاری اکچوئریــال یــک سیســتم جدیــد تأمیــن 

ــرد. ــر می گی ــوند، در نظ ــایی می ش ــی شناس اجتماع

ــر  ــمول ک ــتمزد مش ــر دس ــل و حداک ــر حداق ــرح، نظی ــی ط ــدی طراح ــای کلی پارامرته

ــط احــراز،  ــا، رشای ــول مزای ــه فرم ــده از جمل ــه ش ــای ارائ ــوع و ســطح مزای ــه، ن حــق بیم

ســنین بازنشســتگی، شــاخص  بنــدی مزایــا و جــدول نرخ هــای حــق بیمــه، تعییــن کننــده 

ــف  ــل ها مختل ــا و نس ــه گروه ه ــوط ب ــای مرب ــطوح مزای ــز س ــا و نی ــطح مزای ــن س میانگی

ــه طــرح هســتند. درآمــدی و به طــور همزمــان هزین

دشــواری ارزیابــی هزینه هــای یــک طــرح جدیــد بــه ســطح بــاالی عــدم قطعیــت ناشــی 

از شــکل گیــری مفروضاتــی اســت کــه بــر پایــه تجــارب ویــژۀ طــرح و داده هــای قابــل 

اتــکا بنــا نمــی شــوند. به طــور هم زمــان، موفقیــت یــک طــرح جدیــد و حکمرانــی خــوب 

آن منــوط و متکــی بــه تصمیمــات مبتنــی بــر واقعیــات و توصیه هــا و نتایــج ارزش گــذاری 

ــه  ــف مطالع ــش ال ــای بخ ــا رهنموده ــراه ب ــد هم ــود بای ــن رهنم ــتند. ای ــال هس اکچوئری

شــود.

اصول

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد ســازوکارهایی را بــرای جمــع آوری داده 

و تحلیــل به عنــوان بخــش مهمــی از پیــاده ســازی یــک سیســتم جدیــد 

تأمیــن اجتماعــی وضــع کنــد. در همیــن راســتا بایــد بــه رهنمودهــای اتحادیــه 
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بین املللــی تأمیــن اجتماعــی در خصــوص فــاوا ارجــاع شــود.

ــی از  ــای ناش ــه ه ــش هزین ــال افزای ــد احتم ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

ســاملندی طــرح را بــه اطــاع ذینفعــان برســاند. ایــن فراینــد ممکــن اســت منتــج 

ــا مزایــا شــود. ــه تغییــرات آتــی در نرخ هــای حــق بیمــه و/ی ب

   ارائه اطاعات کّمی به ذینفعان برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه رضوری است.

ــان/ ــت، کارکن ــکل از دول ــه ضلعی متش ــان س ــی هم ــف، یعن ــان مختل    ذینفع

کارگــران و کارفرمایــان، مــی تواننــد دیدگاه هــای خــود را در خصــوص طراحــی 

مزایــا، ســاختار تأمیــن مالــی و منابــع طــرح جدیــد، به ویــژه نرخ هــای حــق بیمــه، 

ــن  ــه ای ــد ک ــب کن ــان کس ــد اطمین ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــد. س ــراز نماین اب

ــان  ــان در جری ــه و ذینفع ــرار گرفت ــال ق ــذاری اکچوئری ــورد ارزش گ ــا م دیدگاه ه

ــد. ــی آن قــرار می گیرن پیامدهــای مال

   ارزش گــذاری یــک طــرح جدیــد تأمیــن اجتماعــی بایــد بــر اســاس مفروضــات 

ــق  ــات طب ــه مفروض ــوردی ک ــرد. در م ــورت گی ــری ص ــرآورد اکچوئ ــن ب بهرتی

قانــون یــا از ســوی ســایر نهادهــا تعییــن مــی شــوند، مجموعــۀ نتایــج مبتنــی بــر 

مفروضــات بهرتیــن بــرآورد اکچوئــری بایــد به عــاوۀ نتایــج مبتنــی بــر مفروضات 

تعییــن شــده بــه ذینفعــان ارائــه گــردد.

   ارزش گــذاری اولیــۀ یــک طــرح جدیــد، بــرای کســب اطمینــان از کفایــت آتی 

ــا و پایــداری طــرح حیاتــی می باشــد. بنابرایــن، ســازمان تأمیــن اجتماعــی  مزای

بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه اکچوئــری مســئول فرایندهــای ابتدایــی 

را  نیــاز تریــح شــده در رهنمــود 49  ارزش گــذاری، صاحیت هــای مــورد 

ــت. داراس

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد تشــخیص دهــد کــه درجــۀ باالیــی از عــدم 

قطعیــت در ارزش گــذاری اکچوئریــال یــک طــرح جدیــد وجــود دارد و ذینفعــان 

ــد.  ــرار گیرن ــان ق ــن عدم اطمین ــان ای ــد در جری بای
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سازوکار

   شیوه های تحلیل و جمع آوری داده ها باید از رهنمود 2 پیروی نماید.

ــکا  ــا ات ــد ب ــد می توان ــرح جدی ــک ط ــال ی ــذاری اکچوئری ــات ارزش گ    مفروض

بــر آمارهــای گذشــته جمعیت شناســی و اقتصــادی و/ یــا بــا اســتفاده از تجــارب 

ــم  ــابه تنظی ــخصات مش ــا مش ــورها ب ــایر کش ــی در س ــن اجتماع ــای تأمی طرح ه

شــود. منطــق اکچوئــری بــرای تشــخیص مرتبــط بــودن داده هــا و  مفروضاتــی 

ــه کار گرفتــه می شــوند، حیاتــی اســت. کــه در ارزش گــذاری طــرح ب

تغییــرات  کــه  کنــد  تبییــن  ارزش گــذاری  جریــان  در  بایــد  اکچوئــری     

جمعیت شــناختی نظیــر ســاملندی طــرح می توانــد منتــج بــه پیامدهــای اساســی 

ــود. ــدت ش ــد م ــی بلن ــا طراح ــی و/ی مال

ــۀ     ارزش گــذاری اکچوئریــال یــک طــرح جدیــد تأمیــن اجتماعــی بایــد هزین

ــن  ــیوه های تأمی ــرح و ش ــک ط ــف پارامرتی ــای مختل ــه ه ــۀ گزین ــر پای ــرح ب ط

مالــی ارائــه شــده از ســوی ذینفعــان را پیش بینــی، و مطابــق بــا هــر یــک از ایــن 

ــه نمایــد. ــرخ حــق بیمــه ارائ مــوارد، توصیه هایــی را در جــدول تغییــرات ن

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد نســبت بــه ارائــه اطاعــات 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.

اجتماعــی،  تأمیــن  طــرح  یــک  اکچوئریــال  ارزش گــذاری  هماننــد     

ــم  ــد تصمی ــهیل در فراین ــرای تس ــده و ب ــح ش ــد تری ــه بای ــاخص های مربوط ش

ــه شــوند. ایــن شــاخص ها ممکــن اســت شــامل  ــران ارائ ــه تصمیم گی ســازی ب

ــوند: ــر ش ــوارد زی م

• نرخ پوشش مؤثر و قانونی؛
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• نسبت وابستگی جمعیت شناختی؛

• نسبت مالی)نرخ جانشینی(؛

• نرخ توازن درآمد با هزینه؛

• حق بیمه میانگین کلی )GAP(؛

• نسبت ذخایر؛

• سال اتمام  ذخیره صندوق؛

• ترازنامــه پیش بینی شــده و فعلــی اکچوئریــال و نســبت اندوختــه گــذاری بــر 

اساســی کــه بــا تأمیــن مالــی طــرح ســازگار باشــد )بــرای مثــال، بــر اســاس 

ــای  ــه و برنامه ه ــا هزین ــد ب ــوازن درآم ــای ت ــه ه ــرای برنام ــاز ب ــروه ب ــک گ ی

اندوختــه گــذاری جزئــی(؛

ــی  ــص داخل ــد ناخال ــدی از تولی ــوان درص ــر به عن ــه و ذخای ــد، هزین • درآم

)GDP(؛

• نرخ بهره مندی از خدمات در طرح های درمان؛

• رسانۀ متوسط هر پرونده در طرح های درمان.

ــی و  ــا طراح ــد ب ــد بای ــرح جدی ــک ط ــال ی ــه اکچوئری ــی هزین ــق پیش بین    اف

اهــداف طــرح ســازگار باشــد. بــرای مثــال، در یــک طــرح بازنشســتگی، 

ــردازان  ــه پ ــرت بیم ــه بیش ــد، به طوریک ــاال باش ــه ب ــال ب ــد 75 س ــی بای ــازۀ زمان ب

ــئله  ــن مس ــانند. ای ــان برس ــه پای ــی را ب ــا در دورۀ پیش بین ــت مزای ــی، دریاف فعل

ــن  ــور جایگزی ــا بط ــی، ی ــن مال ــازوکارهای تأمی ــن س ــه تعیی ــی ب ــور تنگاتنگ به ط

بــا روش شناســی بــرای تنظیــم ســطح ذخایــر بــرای تأمیــن تعهــدات آتــی طــرح 

ــد رهنمــود 4  ــری بای بســتگی دارد. در تصمیم گیــری در ایــن خصــوص، اکچوئ

ــد. ــاظ کن را لح
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ــای  ــی پیامده ــرای ارزیاب ــرآورد ب ــن ب ــا بهرتی ــات ب ــد از مفروض ــری بای    اکچوئ

ــا لحــاظ کــردن دیدگاه هــای  مالــی بلندمــدت گزینــه هــای مختلــف طراحــی، ب

ذینفعــان بهــره  گیــرد. در تعییــن مفروضــات، اکچوئــری و ســازمان تأمیــن 

ــد. ــرار دهن ــر ق ــد نظ ــود 3 را م ــد رهنم ــی بای اجتماع

   بــه  دلیــل درجــۀ باالیــی از عــدم  قطعیــت در ارزش گــذاری اکچوئریــال یــک 

طــرح جدیــد، رضوری اســت اکچوئــری بطــور گســرتده تحلیــل حساســیت طــرح 

ــری و  ــد. اکچوئ ــام ده ــات انج ــیع از مفروض ــه ای وس ــردن دامن ــاظ ک ــا لح را ب

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد بــه رهنمــود 8 رجــوع نماینــد.

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد پایــداری مالــی طــرح را تحــت ســناریوهای 

ــی  ــی از مخاطرات ــد و اطاعات ــون کن ــادی آزم ــی و اقتص ــف جمعیت شناس مختل

ــه رو  ــا آن روب ــی ب ــی- سیاس ــی اجتماع ــای آت ــت در فض ــن اس ــرح ممک ــه ط ک

ــن  ــازمان تأمی ــری و س ــد، اکچوئ ــن فراین ــد. در ای ــه نمای ــان ارائ ــه ذینفع ــود ب ش

ــد.  ــوع کنن ــود 33 رج ــه رهنم ــد ب ــی بای اجتماع
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رهنمود ۴2- مالحظات تأمین مالی و اندوخته گذاری 
در رابطــه بــا تأمیــن مالــی یــک طــرح تأمیــن اجتماعــی، ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

اقــدام بــه برقــراری یــک سیاســت اندوختــه گــذاری مکتــوب رســمی می نمایــد کــه 

در آن عوامــل مرتبــط بــا طــرح و نیــز فضــای اقتصادی-اجتماعــی کشــور در نظــر 

گرفتــه مــی شــود. یــک اکچوئــری در زمــان تهیــه ارزش گــذاری 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 مشــخصه های 

ــد  ــرح و تعه ــی ط ــرح، رشوط قانون ــی ط ــت مال ــرح، وضعی ــای ط ــی اعض جمعیت شناس

اساســی نظیــر شــاخص بندی مزایــا می باشــد.

سیاســت اندوختــه گــذاری، اکچوئــری را در گزینــش روش شناســی های ارزش گــذاری و 

ــا رعایــت تحمــل ریســک  ــال و ب ــی اکچوئری ــا اســتانداردهای عمل ــق ب مفروضــات منطب

ــری  ــوی اکچوئ ــذاری از س ــه گ ــت اندوخت ــه سیاس ــد. ماحظ ــی می نمای ــرح راهنمای ط

امــری رضوری اســت تــا اطمینــان کســب شــود کــه اهــداف اندوختــه گــذاری همســو بــا 

ــا و پرداخت هــا در راســتای مقــررات، ثبــات و پایــداری ســطح حــق  تأمیــن ســطوح مزای

بیمــه هســتند. 

اصول

ــوده و در  ــمی ب ــوب رس ــند مکت ــک س ــد ی ــذاری بای ــت اندوخته گ ــک سیاس    ی

دســرتس عمــوم قــرار گیــرد.

ــف،  ــرح را تعری ــذاری ط ــه گ ــداف اندوخت ــد اه ــذاری بای ــت اندوخته گ    سیاس

ــان  ــل نوس ــح و عوام ــود را تری ــه می ش ــا آن مواج ــرح ب ــه ط ــک هایی ک ریس

ــد. ــایی نمای ــذاری را شناس ــه گ اندوخت
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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 جمعیت شناســی 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 

ــد  ــی بلن ــق زمان ــول اف ــه در ط ــق بیم ــت ح ــتطاعت پرداخ ــداری و اس ــا، پای مزای

مــدت اســتقرار یابــد.

سازوکار

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اکچوئــری مجــری ارزش گــذاری اکچوئریــال 

طــرح را از سیاســت اندوختــه گــذاری آن مطلــع ســازد.

سیاســت  از  بایــد  اکچوئــری  اکچوئریــال،  ارزش گــذاری  اجــرای  در     

اندوخته گــذاری رســمی تبعیــت نمایــد. توصیــه می شــود کــه اکچوئــری در 

ــذاری  ــه در ارزش گ ــذاری را ک ــه گ ــت اندوخت ــنی سیاس ــه روش ــود ب ــزارش خ گ

اکچوئریــال اتخــاذ نمــوده اســت، اعــام کنــد.

   در صــورت نبــود سیاســت اندوختــه گــذاری بــرای طــرح یــا در مــواردی کــه 

ــد  ــری بای ــود دارد، اکچوئ ــمی وج ــذاری غیررس ــه گ ــت اندوخت ــک سیاس ــا ی تنه

به روشــنی در گــزارش خــود مشــخص کنــد کــه وی چــه سیاســت اندوختــه 

ــن  ــرار دادن چنی ــا ق ــل وی از مبن ــق و دالی ــرد و منط ــر می گی ــی را در نظ گذاری

ــت. ــتی چیس سیاس

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

• عمومــاً، ســطح باالتــری از اندوختــه گــذاری در رشایطــی مناســب تر اســت 

کــه نــرخ بــازده حقیقــی انتظــاری آتــی حاصــل از رسمایه گذاری هــا، باالتــر 

ــد  ــوع رش ــورت مجم ــه به ص ــد، ک ــتمزدها باش ــاری دس ــی انتظ ــد واقع از رش

اشــتغال و رشــد واقعــی میانگیــن حقــوق انفــرادی بیــان می شــود. هرچنــد، 

ــاالی اندوختــه گــذاری تنهــا در رشایطــی مناســب تر هســتند کــه  ســطوح ب

فرصت هــای رسمایه گــذاری پایــا و بلنــد مــدت باشــند و تخصــص مدیریــت 

رسمایه گــذاری وجــود داشــته باشــد؛  

• ســطح بــاالی پیــش از اندوختــه گــذاری در کشــورهایی بــا رشایــط 

اقتصــاد کان ناپایــدار و/یــا فرصت هــای رسمایه گــذاری محــدود، مناســب 

نیســت. همچنیــن در رشایطــی بــا ریســک های بــزرگ مرتبــط بــا تــورم 

ــت  ــی مدیری ــص ناکاف ــدود و تخص ــذاری مح ــای رسمایه گ ــاال، فرصت ه ب

رسمایه گــذاری، نبــود منابــع مدیریــت رسمایه گــذاری و/ یــا محتمــل بــودن 

ســوء اســتفاده  از ذخایــر طــرح، در اختیــار داشــن ســطح باالیــی از اندوختــه 

ــود؛  ــه نمی ش ــذاری توصی گ

ــرخ  ــر از ن ــی باالت ــاری آت ــتمزدهای انتظ ــی دس ــد واقع ــه رش ــی ک • در جای

از رسمایه گذاری هاســت، ســطح  آتــی حاصــل  انتظــاری  واقعــی  بــازده 

اندوختــه گــذاری پایین تــر مناســب تر اســت.

ــو  ــرد و همس ــرار گی ــارت ق ــت نظ ــد تح ــذاری بای ــه گ ــش از اندوخت ــطح پی    س

ــردد.  ــم گ ــورها تنظی ــادی کش ــی و اقتص ــای جمعیت شناس ــوالت فض ــیر تح ــا س ب

ــن  ــرح تأمی ــر ط ــا ه ــق ب ــذاری منطب ــه گ ــش از اندوخت ــوب پی ــطح مطل    س

ــای درمــان پــس از  ــال، در طرحــی کــه مزای ــرای مث ــر اســت. ب اجتماعــی متغی

ــاختار  ــه س ــذاری ب ــه گ ــش از اندوخت ــطح پی ــد س ــه می نمای ــتگی را ارائ بازنشس

ــتگی دارد. ــتگی بس ــس از بازنشس ــه پ ــق بیم ح
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   اغلــب طرح هــای تأمیــن اجتماعــی ســقفی را بــرای هزینه هــای اداری و 

ــذاری  ــد رسمایه گ ــدی از درآم ــا درص ــد ی ــدی از درآم ــوان درص ــه عن ــی1 ب اجرای

مقــرر می دارنــد. در چنیــن مــواردی ســطح اندوختــه گــذاری به صــورت خــودکار 

ــود،  ــر می ش ــی منج ــای اداری و اجرای ــه ای از هزینه ه ــش یافت ــقف افزای ــه س ب

ــد  ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــد. س ــر برس ــی بنظ ــت غیرمنطق ــن اس ــه ممک ک

ــع تکمیلــی بجــای رصف شــدن در  ــا اینکــه مناب ــع باشــد ت از ایــن موضــوع مطل

افزایش هــای بــی دلیــل هزینه هــای اداری و اجرایــی، بــرای نیــاز هــای فــوری 

ــرد.  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــرح م ــی ط ــداری مال ــود پای ــا بهب ــا و/ ی ــاء مزای ــر ارتق نظی

   اکچوئــری بایــد در تدویــن سیاســت اندوختــه گــذاری مشــارکت داشــته باشــد. 

به ویــژه، اکچوئــری بایــد در ارزیابــی ریســک هایی کــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

بــا آن مواجــه می شــود )رهنمــود 33(، درجــه ای از پیــش اندوختــه گــذاری طــرح 

)مدیریــت دارایــی تعهــدات، رهنمودهــای 21 و 22(، اســتطاعت پرداخــت حــق 

ــه  ــا و پوشــش )رهنمودهــای 44 و 45(، ارائ بیمــه )رهنمــود 43( و کفایــت مزای

کمــک نمایــد.

1. Ceiling of administrative expenses 
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رهنمود ۴۳- مالحظات پایداری
ــن  ــوب تأمی ــرح مطل ــربی ط ــی از راه ــوان بخش ــی به عن ــن اجتماع ــازمان تأمی س

ــد.  ــد می کن ــی را رص ــن اجتماع ــرح تأمی ــداری ط ــتمر پای ــور مس ــی، به ط اجتماع

مفهــوم پایــداری نــه تنهــا مشــتمل بــر پایــداری مالــی، بلکــه پایــداری سیاســی و 

ــرح،  ــداری ط ــده پای ــن کنن ــل تضمی ــن عام ــرد. مهمرتی ــی گی ــر م ــز در ب ــی را نی اجتماع

اعتمــاد و اطمینــان عمومــی بــه طراحــی، پیاده ســازی و اجــرای طــرح اســت.

ایــن رهنمــود ارائــه کننــده راهنمایــی در خصــوص ماحظــات پایــداری اســت کــه بایــد 

بــرای کســب اطمینــان از راهــربی خــوب طــرح تأمیــن اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــود. 

ــای  ــش ب.4 رهنموده ــا و بخ ــن رهنموده ــود 1 ای ــا رهنم ــراه ب ــد هم ــود بای ــن رهنم ای

اتحادیــه بین املللــی تأمیــن اجتماعــی در مــورد حکمرانــی خــوب مــورد مطالعــه قرارگیــرد.

اصول

   ســازمان هــای تأمیــن اجتماعــی بایــد بازبینی هــای دوره ای اکچوئریــال 

را از طرح هایــی کــه در قبــال آنهــا مســئول هســتند، انجــام دهنــد. هــدف 

ــه  ــق بیم ــای ح ــن نرخ ه ــد از تعیی ــارت ان ــال عب ــای اکچوئری ــی بازبینی ه اصل

در ســال های آتــی به منظــور تأمیــن هزینــۀ مزایــای ارائه شــده در طــرح،  ارائــه 

پیش بینی هــای مالــی از تاثیــرات تغییــرات در مزایــا و حــق بیمــه در صــورت نیــاز 

ــوند. ــه می ش ــا مواج ــا آنه ــا ب ــه طرح ه ــک هایی ک ــی ریس و ارزیاب

ــه  ــی اندوخت ــطح کاف ــری س ــرای اندازه گی ــد ب ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

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 مقدمــه ای 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، نرخ هــای 

ــر  ــا ب ــرح و بن ــی ط ــی و جمعیت شناس ــت مال ــق وضعی ــد طب ــه( می توان ــق بیم ح

ــرد. ــورت پذی ــان ص ــات ذینفع ــرات و تصمیم مذاک

ــورت دوره ای  ــد به ص ــری بای ــارکت اکچوئ ــا مش ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

بــه ارزیابــی ســطح انتقــال بین نســلی حــارض در طــرح تأمیــن اجتماعــی بپــردازد. 

میــزان و محــدوده انتقــال بیــن نســلی بــه فضــای اقتصــادی و جمعیت شناســی 

ــال، در  ــرای مث ــتگی دارد. ب ــرح بس ــده ط ــاد ش ــی اتخ ــن مال ــیوۀ تأمی ــز ش و نی

ــل  ــور کام ــی بط ــای فعل ــه ه ــق بیم ــص، ح ــاالنه خال ــوازن س ــتم ت ــک سیس ی

بــرای پرداخــت مزایــای نســل های قبلــی بــه کار گرفتــه می شــوند، کــه بــه معنــی 

انتقــاالت بیــن نســلی اســت. رویکردهــای تــوازن ســاالنه بــا نرخ هــای حــق بیمه 

ــش  ــخصی از  پی ــدار مش ــتلزم مق ــی، مس ــک دورۀ زمان ــول ی ــده در ط ــوار ش هم

اندوختــه گــذاری مزایــا اســت کــه چنیــن انتقاالتــی را کاهــش می دهــد. انتقــال 

ــارکت کنندگان  ــوی مش ــاً( از س ــوده و )تلویح ــت ارادی ب ــن اس ــلی ممک ــن نس بی

طــرح مــورد پذیــرش قــرار گیــرد. بــرای مثــال، بیمــه پــردازان طــرح بازنشســتگی 

ــل از  ــن نس ــه اولی ــد ک ــول کنن ــی قب ــور کل ــت به ط ــن اس ــی ممک ــن اجتماع تأمی

مســتمری بگیران طــرح  مزایــای بیشــرتی نســبت بــه حــق بیمــه ای کــه پرداخــت 

کــرده انــد دریافــت کننــد، چراکــه نــرخ حــق بیمــه در گذشــته به علــت تفــاوت در 

اســتاندارد عمومــی زندگــی در قیــاس بــا نســل های بعــدی پایین تــر بــوده اســت. 

ــی و  ــاظ سیاس ــه لح ــت ب ــن اس ــدازه ممک ــش از ان ــلی بی ــن نس ــال بی ــه انتق البت

اجتماعــی منجــر بــه عــدم پایــداری طــرح شــود. اکچوئــری بایــد ســطح و 

ــی  ــری مناســب، ارزیاب ــه تصمیم گی ــرای کمــک ب ــی را ب ــن انتقاالت ماهیــت چنی

نمایــد.

سازوکار

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد در رابطــه بــا تنــاوب بازبینــی اکچوئریــال طبــق 

قانــون عمــل کند.
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   معمــواًل، بــر اســاس قانــون حاکــم بــر طــرح هــای بازنشســتگی تأمیــن 

ــخص  ــی مش ــل زمان ــی فواص ــد ط ــال بای ــای اکچوئری ــی ه ــی، بازبین اجتماع

ــار(. ــال یکب ــا 5 س ــر 3 ی ــل ه ــال حداق ــوان مث ــه عن ــرد )ب ــام گی انج

ــک  ــد ی ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی، س ــات قانون ــود الزام ــورت نب    در ص

سیاســت درون ســازمانی در خصــوص تنــاوب بازبینــی هــای اکچوئریــال تدویــن 

ــع  ــرا مــاک عمــل قــرار دهــد. به عــاوه، در جاییکــه داده هــا و مناب نمــوده، آن

ــی  ــه مال ــرح و دامن ــای ط ــت مزای ــه ماهی ــته ب ــد و بس ــر را بدهن ــن ام ــکان ای ام

تعهــدات، چنانچــه احســاس شــود ایــن ارزش گذاری هــا بــرای ذینفعــان و 

مدیریــت طــرح، واجــد ارزش اســت، ایــن ارزش گذاری هــا بایــد بــا تنــاوب 

ــرد. ــورت پذی ــرتی ص بیش

   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      

ــم  ــد تصمی ــان از فراین ــردن ذینفع ــذف ک ــدون ح ــی ب ــن اجتماع ــتم تأمی سیس

گیــری ارائه کند)رهنمــود 19 را نیــز مشــاهده نماییــد(. در ایــن راســتا: 

• چنیــن ســازوکارهایی ممکــن اســت بــه نســبت های جمعیت شناســی طــرح، 

پارامرتهــای اقتصــادی و/یــا ترکیبــی از آنهــا بســتگی داشــته باشــند.

ــن  ــرد چنی ــرات کارب ــی از اث ــل دقیق ــد تحلی ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی • س

ســازوکارهایی بــر توانائــی مالــی، کفایــت و پایــداری طــرح تأمیــن اجتماعــی 

انجــام دهــد.

• اکچوئــری بایــد در طراحــی، ســنجش و به کارگیــری ســازوکارهای تعدیــل 

خــودکار مشــارکت داشــته باشــد.
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ــد کــه نســل هــای     حتــی اگــر بیمــه پــردازان طــرح تأمیــن اجتماعــی بپذیرن

ــود  ــای خ ــه ه ــق بیم ــش از ارزش ح ــی بی ــرح مزایای ــتمری بگیران ط اول مس

دریافــت  کننــد، امــا تعییــن ســطح مزایــا و حــق بیمه هــا بطوریکــه ارتبــاط قابــل 

ــرای  ــد، ب ــظ کن ــی را حف ــای آت ــل ه ــای نس ــه ه ــق بیم ــا و ح ــان مزای ــول می قب

ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ســایر ذینفعــان مهــم اســت. تســاوی و عدالــت بیــن 

ــر  ــر تاثی ــطح ذخائ ــی و س ــن مال ــربد تأمی ــاب راه ــر انتخ ــت ب ــن اس ــلی ممک نس

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 گروه های مختلف؛  •

نســبت ارزش فعلــی مزایــا بــه ارزش فعلــی حــق بیمه هــا در طــول عمــر   •

ــرداز؛ ــه پ ــخص بیم ش

نســبت ارزش فعلــی مجمــوع حــق بیمه هــا بــه ارزش ســاالنه مســتمری   •

ــتگی. بازنشس

ــی  ــرای ارزیاب ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــوی س ــده از س ــام ش ــات انج    اقدام

پایــداری طــرح تأمیــن اجتماعــی بایــد بــا اهــداف طــرح و رویکــرد تأمیــن مالــی 

 PAYG همســو باشــد. بــرای مثــال، ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــددر طرح هــای

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 

رسمایه گــذاری و مزایــای فعلــی و آتــی بیمــه پــردازان )یعنــی ارزش گــذاری گــروه 

بــاز( ارزیابــی نمایــد.
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رهنمود ۴۴- کفایت 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 

ــن  ــازمان تأمی ــد. س ــی ده ــرار م ــنجش ق ــی و س ــورد ارزیاب ــری م ــط اکچوئ را توس

ــد  ــه درآم ــتگی، هرگون ــرح بازنشس ــای ط ــت مزای ــی کفای ــان ارزیاب ــی در زم اجتماع

بازنشســتگی از ســایر منابــع همچــون مقــرری غیــر مشــارکتی فراگیــر، طرح هــای 

ــان  ــنوات پای ــاداش س ــا پ ــاری و ی ــا اختی ــاری ی ــرادی اجب ــا انف ــغلی ی ــتمری ش مس

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 دوره ای 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.

ــن  ــه 1  102 تأمی ــه نام ــون مقاول ــی همچ ــی متنوع ــزار قانون ــی کار اب ــن امللل ــازمان بی س

ــی حمایــت اجتماعــی  ــه نامــه کــف مل اجتماعــی )حداقــل اســتانداردها( 1952 و توصی

2012 )شــماره 202( دارد کــه رهنمــودی بــرای تضمیــن کفایــت مزایــا و همچنین گســرته 

ــد:  ــه می کن ــی ارائ ــن اجتماع ــات تأمی ــاخه از خدم ــی 9 ش ــرای تمام ــش ب ــه پوش و دامن

ــای شــغلی، عائله منــدی،  ــیب ه ــاملندی، آس ــکاری، س ــاری، بی ــی، بیم مزایــای درمان

ــدگان . ــو( و بازمان ــص عض ــی )نق ــارداری، از کار افتادگ ب

اصول

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اقداماتــی را بــا هــدف تأمیــن مزایــای مکفــی  

ــات  ــن اقدام ــا از ای ــد ی ــام ده ــی انج ــا آت ــی ی ــش کنون ــت پوش ــت تح ــه جمعی ب

1 . convention 
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پشــتیبانی بــه عمــل آورد.

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد تحلیل هــا و دیدگاه هــای اکچوئــری در 

ــد. ــرار ده ــر ق ــد نظ ــرح را م ــای ط ــن درآمده ــداف جایگزی ــه اه ــتیابی ب دس

   درآمــد بازنشســتگی از منابعــی غیــر از طــرح مســتمری تأمیــن اجتماعــی بایــد 

ــر  ــی مدنظ ــن اجتماع ــتمری تأمی ــرح مس ــای ط ــت مزای ــی کفای ــان ارزیاب در زم

قــرار گیــرد. 

ــای  ــاخص ه ــر ش ــا دیگ ــن و ی ــای جایگزی ــرخ ه ــرات ن ــد تغیی ــری بای    اکچوئ

مرتبــط ) بــه طــور مثــال ثــروت مســتمری1 ( بــرای گروههــای مختلــف درآمــدی 

ــه تغییــر کفایــت مزایــای  و ســوابق مختلــف شــغلی را ارزیابــی کــرده و هــر گون

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(.

ــن  ــازمان بی ــه 102 س ــه نام ــه مقاول ــوری ک ــورد کش ــی در م ــن اجتماع    تأمی

ــان در  ــا ذینفع ــکاری ب ــق هم ــد از طری ــت بای ــرده اس ــب نک ــی کار را تصوی امللل

جهــت پیرفــت و بهبــود فراینــد تصویــب گام بــردارد. اکچوئری هــا بایــد هرگونــه 

ــد  ــت فراین ــه پیرف ــه ب ــال را ک ــت اکچوئری ــوص ماهی ــات الزم در خص اطاع

ــد. ــرار دهن ــی ق ــن اجتماع ــازمان تأمی ــار س ــد در اختی ــی کن ــک م ــب کم تصوی

   مقاولــه نامــه 102 ســازمان بیــن املللــی کار از کشــورهای  عضــو مقاولــه نامــه 

مــی خواهــد تــا حداقــل ســه شــاخه از 9 شــاخه 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 

ــه شــده  ــی نظــری طــرح ارائ ــرخ جایگزین ــا ن مختلــف محاســبه کــرده، آنهــا را ب

مقایســه کنــد.

ــه  ــی در رابط ــای توزیع ــدار مزای ــا و مق ــن مزای ــدار میانگی ــد مق ــری بای    اکچوئ

ــه،  ــق بیم ــر ح ــمول ک ــای مش ــط درآمده ــون متوس ــی همچ ــاخص های ــا ش ب

متوســط دســتمزد، حداقــل دســتمزد، حداقــل ســطح زندگــی و خــط فقــر را بــه 

ــا  ــط مزای ــزان متوس ــد. می ــل کن ــه و تحلی ــا تجزی ــت مزای ــی کفای ــور ارزیاب منظ

ــز  ــغل نی ــیت و ش ــاس جنس ــال براس ــور مث ــه ط ــف، ب ــران مختل ــا بگی ــرای مزای ب

ــود. ــع ش ــل واق ــورد تحلی ــکان م ــی االم ــد حت بای

   ارزیابــی ریســکهای مرتبــط بــا هرگونــه پرداخــت یکجــا )بــه طــور مثــال،  از 

طرح هــای DC ( و تاثیــر محیــط اقتصــادی اجتماعــی  کنونــی  و آتــی بــر کفایــت 

ــا  ــوان  ب ــه را می ت ــن مقول ــژه ای دارد. ای ــت وی ــری اهمی ــط اکچوئ ــا  توس مزای

تحلیــل ســطح ممکــن  جایگزینــی از طریــق  تبدیــل مبلغ یکجــا بــه پرداخت های 

دوره ای مبتنــی بــر  مفروضــات مختلــف  اقتصــادی و جمعیتــی )همچــون تــورم، 

ــی( در  ــه زندگ ــد ب ــزان امی ــذاری و می ــود رسمایه گ ــرخ س ــتمزد، ن ــش دس افزای

زمــان بازنشســتگی انجــام داد.

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد از ســاز و کارهــای تعدیــل مناســب بــه منظــور 

پیشــگیری از تحلیــل تدریجــی ارزش واقعــی مزایــا بهــره بــربد. بــه طــور مثــال، 

مــی تــوان درآمــد هــای پیشــین مــورد اســتفاده بــرای محاســبه مزایــا را متناســب 

ــی را  ــای پرداخت ــه و مزای ــای مربوط ــتمزد در دوره ه ــن دس ــش میانگی ــا افزای ب

متناســب بــا افزایــش متوســط دســتمزد یــا تــورم تعدیــل نمــود.

ــی  ــاق و همخوان ــن انطب ــور  تضمی ــه منظ ــد ب ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی    س
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نــرخ هــای پرداخــت هــای دوره ای  کنونــی در رابطــه بــا بازنشســتگی، حــوادث 

ــت  ــوت رسپرس ــی و ف ــام کار(، از کار افتادگ ــی انج ــتثنای ناتوان ــغلی)به اس ش

خانــوار بــا مفــاد مقاولــه نامــه و همچنیــن اطمینــان از بازبینــی منظــم ایــن نرخ هــا 

ــن  ــازمان تأمی ــد. س ــه کن ــی کار مراجع ــن امللل ــازمان بی ــه 102 س ــه نام ــه مقاول ب

اجتماعــی بایــد بــه توصیــه نامــه 202 ســازمان بیــن املللــی کار نیــز مراجعــه کنــد.
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رهنمود ۴۵- پوشش  
وضعیــت قانــون کنونــی و پوشــش موثــر در ذیــل قوانیــن حاکــم کنونــی و اجــرای 

ــی  ــرات جمعیت ــتغال و تغیی ــای اش ــی رونده ــوب جهان ــن در چارچ ــرح و همچنی ط

کــه خــود محــرک تغییــر در پوشــش قانونــی و موثــر اســت، تحلیــل مــی شــوند.

این رهنمود به بحث و بررسی ماحظاتی می پردازد 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 

پوشش  نرخ  رود.  می  شمار  به  اجتماعی  حمایت  به  جمعیت  دسرتسی  عدم  یا  دسرتسی 

وصول  و  افراد  دسرتسی  تضمین  در  بخصوص  اجرایی  کارآمدی  مطلق  شاخص  موثر، 

حق بیمه است. نرخ پوشش موثر همچنین تاثیرات مهم مالی بر طرح دارد. این رهنمود 

باید به همراه رهنمود 3 مورد مطالعه قرار گیرد. 

اصول

ــه  ــی کار را ب ــن امللل ــازمان بی ــه 102 س ــه نام ــه مقاول ــوی ک ــورهای عض   کش

ــد کــه حداقــل اســتانداردهای پوشــش  ــد بایــد تضمیــن کنن تصویــب رســانده ان

ــوان حداقــل درصــد جمعیــت مربوطــه در  ــرای هــر 9 شــاخه بعن محقــق شــده ب

ــاده ســازی و اجــرا شــده اســت. عمــل پی

ــات در  ــاس مفروض ــد براس ــش بای ــه پوش ــعه دامن ــی توس ــر مال ــی تاثی   ارزیاب

ــد. ــردازان باش ــه پ ــر بیم ــش موث ــه پوش ــعه دامن ــا توس ــه ب رابط

  اقدامــات قانونــی و موثــر پوشــش بایــد از هــم مجــزا شــوند. ایــن موضــوع کــه 

هــم اعضــای فعــال و هــم اعضــای غیــر فعــال بایــد در پیــش بینی هــا مــد نظــر 

قــرار گیرنــد مهــم اســت. 
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ــرای  ــی اج ــده چگونگ ــکاس دهن ــد انع ــوب بای ــش مطل ــری پوش ــدازه گی    ان

ــای  ــل چالش ه ــواًل بدلی ــر معم ــش موث ــد. پوش ــت باش ــی در واقعی ــاد قانون مف

قانونمــداری و الزم االجرایــی کمــرت 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 

ــا  ــه ب ــده در رابط ــاد ش ــات ایج ــر مفروض ــت ب ــن اس ــوض ممک ــوع در ع موض

پوشــش موثــر آتــی در گزینــه هــای مختلــف تحلیــل شــده در ارزیابــی اکچوئــری 

تاثیــر گــذار باشــد. 

ــاس  ــن براس ــی همچنی ــر آت ــی و موث ــش قانون ــه پوش ــوط ب ــات مرب   مفروض

خواســتگاه سیاســی توســعه دامنــه پوشــش بــه گــروه هایــی کــه همچنــان بطــور 

ــده  ــزی ش ــه ری ــات برنام ــن اقدام ــد و همچنی ــرار ندارن ــش ق ــت پوش ــی تح قانون

ــن  ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــازمان ها ب ــی س ــای اجرای ــت ه ــت ظرفی ــور تقوی بمنظ

ــود. ــد ب ــداف خواه اه

  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 

)نرخ هــای پوشــش بــه تفکیــک ســن یــا رده هــای ســنی، جنســیت یــا صنعــت و 

ــت. ــری رضوری اس ــره( ام غی

  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:

ــرداز  ــه پ ــوان بیم ــه عن ــده را ب ــتخدام ش ــران اس ــرح، کارگ ــه ط ــی ک   در صورت

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 

بر اســاس زیــر گــروه هــای اصلــی جمعیــت مرجــع را مــورد تحلیــل قــرار دهــد.  

بــه طــور مثــال نــرخ مشــارکت زنــان در نیــروی کار در بســیاری از کشــورها به طــور 

قابل توجهــی کمــرت 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 بیشــرتی نســبت بــه نــرخ مشــارکت مــردان افزایــش مــی یابــد یــا خیــر.

ــرداز  ــه پ ــوان بیم ــه عن ــده را ب ــتخدام ش ــران اس ــرح، کارگ ــه ط ــی ک   در صورت

ــی  ــر مبتن ــرار مــی دهــد، نرخ هــای پوشــش موث ــر تحــت پوشــش ق ــا مزایابگی ی

ــدی  ــوان درص ــه عن ــن ب ــر س ــاغل در ه ــده ش ــه ش ــراد بیم ــداد اف ــن )تع ــر س ب

ــن  ــیابی تعیی ــخ ارزش ــا تاری ــن( ت ــان س ــده در هم ــتخدام ش ــت اس از کل جمعی

می شــود. اکچوئــری بــه همــراه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه تعییــن اینکــه آیــا 

ایــن نرخ هــای پوشــش موثــر مبتنــی بــر ســن در تمامــی دوره پیــش بینــی ثابــت 

می مانــد یــا بــه تدریــج همســو بــا روند هــا 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 کان 

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 فرضیــه ای 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 

ــای  ــه پیش بینی ه ــور ارائ ــه منظ ــن ب ــه و همچنی ــعه یافت ــش توس ــه پوش ــا دامن ب

نــرخ PAYG و 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 نرخ هــای پوشــش موثــر آتــی، تغییــرات 

بالقــوه در اداره و اجــرای طــرح را مدنظــر قــرار دهــد؛ بــه طــور مثــال اگــر منابــع 

ــه  ــوابق بیم ــظ س ــل کار، حف ــی مح ــود بازرس ــازمانی در بهب ــطح س ــازاد در س م

اجتماعــی و اداره مزایــا رسمایه گــذاری 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 گســرتده حساســیت بــا 

اســتفاده از ســناریوهای مختلــف جمعیتــی و اقتصــادی و همچنیــن مفروضــات 

مختلــف در خصــوص نــرخ پوشــش انعــکاس دهنــده پیرفــت هــای آتــی 

ــوه  ــرات بالق ــرات تغیی ــد. تاثی ــرار ده ــی ق ــی اجرای ــی و کارآی ــادی اجتماع اقتص

ــد. ــد مدنظــر قــرار گیرن ــی و اجرایــی بای قانون

ــت  ــای تح ــروه ه ــات گ ــد از اطاع ــی بای ــش قانون ــه پوش ــن دامن   در تخمی

ــن  ــور تعیی ــی مذک ــن اجتماع ــاخه تأمی ــرای ش ــاری ب ــای اجب ــرح ه ــش ط پوش
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شــده از طریــق قانــون و همچنیــن اطاعــات آمــاری موجــود در خصــوص تعــداد 

ــود. ــتفاده ش ــی اس ــطح مل ــی در س ــش قانون ــت پوش ــراد تح اف

ــش  ــان پوش ــزی می ــد تمای ــر، بای ــش موث ــه پوش ــری دامن ــدازه گی ــان ان   در زم

ــی  ــران قطع ــش و مزایابگی ــت پوش ــراد تح ــا اف ــه ب ــده در رابط ــری ش ــدازه گی ان

ــود: ــاد ش ایج

ــش  ــت پوش ــیل تح ــه پتانس ــتند ک ــرادی هس ــش، اف ــت پوش ــراد تح • اف

درآمــدی بــرای دریافــت مزایــا را دارنــد یــا خواهنــد داشــت ولــی الزامــا ایــن 

مزایــا را دریافــت نمی کننــد. بــه طــور مثــال افــرادی کــه حــق بیمــه تأمیــن 

ــرای مــوارد خــاص همچــون مســتمری بازنشســتگی و بیمــه  اجتماعــی را ب

ــد. ــی کنن ــت م ــکاری پرداخ بی

ــای تأمیــن  ــران واقعــی مزای ــا بگی ــر، نســبت مزای ــا بگی ــرخ پوشــش مزای • ن

ــد  ــه بای ــرادی ک ــه اف ــکاری( ب ــه بی ــتگی، بیم ــتمری بازنشس ــی )مس اجتماع

ــی  ــال تمام ــور مث ــه ط ــد )ب ــی کن ــح م ــد را تری ــرار بگیرن ــش ق ــت پوش تح

ــکار(.  ــراد بی ــی اف ــتگی و تمام ــن بازنشس ــاالی س ــت ب جمعی
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رهنمود ۴6- پیامدهای 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.

ــی  ــی مال ــداری آت ــای پای ــا دغدغه ه ــی ب ــن اجتماع ــای تأمی ــرح ه ــرات در ط ــاً تغیی  غالب

و کفایــت کنونــی و آتــی مزایــا همــراه اســت. اصاحــات در طرح هــا 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، اصاحــات ســاختاری 

بــه تغییــرات مهمــرتی در ماهیــت مزایــا همچــون معرفــی طــرح جدیــد بیمــه اجتماعــی، 

پذیــرش و تصویــب قوانیــن جدیــد مزایــا )پوشــش مــوارد و زمینــه هــای جدیــد( یــا دیگــر 

ــردد. ــاز می گ ــه DC( ب ــرح DBب ــال از ط ــا )انتق ــت مزای ــرات در ماهی تغیی

اصول

  تغییــرات طــرح بایــد مــورد بحــث و بررســی بــا ذینفعــان شــامل شــورای ســه 

ــود.  ــاذ ش ــان اتخ ــق گفتم ــد از طری ــات بای ــرد و تصمیم ــرار گی ــی ق ــه گرای جانب

تصمیمــات مربــوط بــه اصاحــات 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 می شــود، اتخــاذ 

گــردد.

روش هــای  از  اســتفاده  بــا  بایــد  اکچوئریــال  محاســبات  و  ارزشــیابی ها    

مناســب و مجموعــه ای از مفروضــات انجــام شــوند. براســاس نتایــج ارزشــیابی 

ــی تغییــرات پیشــنهادی بــر  و محاســبات، بایــد بتــوان ارزیابــی تاثیــرات مال

ــود. ــرآورد نم ــا را ب ــت مزای ــرح و کفای ــداری ط پای

ــه  ــوط ب ــت مرب ــن اس ــی ممک ــن اجتماع ــرح تأمی ــک در ط ــرات پارامرتی   تغیی

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.

ــای  ــر مزای ــزای دیگ ــات در اج ــه، اصاح ــد الی ــای چن ــام ه ــوص نظ   در خص

ــاری  ــای اجب ــرح ه ــر در ط ــا تغیی ــی ی ــون معرف ــان )همچ ــتگی و درم بازنشس

بازنشســتگی شــغلی، طــرح هــای درمــان خصوصــی( نیــز مســتلزم بازبینــی مفــاد 

ــد. ــی باش ــی م ــن اجتماع ــرح تأمی ــای ط ــی مزای قانون

  اکچوئــری بایــد توصیــه هایــی در خصــوص اصاحــات در مفــاد قانونــی 

ــد. ــه کن ــبات ارائ ــر محاس ــال و دیگ ــای اکچوئری ــیابی ه ــج ارزش ــاس نتای براس

معرفــی اصاحــات ســاختاری ممکــن اســت بــر دیگــر شــاخه های سیســتم     

ــه  ــرتده ای ب ــل گس ــد تحلی ــری بای ــد. اکچوئ ــذار باش ــر گ ــی تاثی ــن اجتماع تأمی

ــد. ــام ده ــات انج ــاذ تصمیم ــان در اتخ ــه ذینفع ــک ب ــور کم منظ

ــی  ــن اجتماع ــرح تأمی ــه ط ــک ب ــا پارامرتی ــاختاری ی ــرات س ــه تغیی ــی ک   زمان

معرفــی مــی شــود، مــد نظــر قــرار دادن موضــوع پوشــش و حمایــت از مزایــای 

ــت.  ــم اس ــان مه ــر ذینفع ــی و دیگ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــرای س ــده ب ــد ش تعه

ارزش گــذاری اکچوئریــال بایــد بــه منظــور ارزیابــی درجــه پوشــش مزایــای تعهــد 

شــده ناشــی از اصاحــات ســاختاری انجــام شــود.

  تغییــرات در مزایــا و تأمیــن مالــی می توانــد 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 اصاحــات 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 

ــاند. ــان برس ــر ذینفع ــازان و دیگ ــاع تصمیم س ــه اط ــنهادی را ب ــرات پیش تغیی

   اصاحــات دیگــر اجــزاء مزایــا در یــک نظــام چنــد الیــه غالبــاً نیازمنــد 

ارزیابــی اکچوئــری بــه منظــور ســنجش تأثیــر آن بــر کفایــت کلــی مزایــا 

ــی  ــی طوالن ــی و جمعیت ــای مال ــرات و پیامده ــد تاثی ــری بای ــد. اکچوئ می باش

مــدت هــر اصــاح پیشــنهادی را در قالــب گــزارش اکچوئریــال ارائــه دهــد. ایــن 

ــر اســاس مفــاد قانونــی  ــا پیــش بینــی هــای انجــام شــده ب پیش بینی هــا بایــد ب

ــد. ــرار گیرن ــه ق ــورد مقایس ــی م کنون

بایــد در صورتــی  ارزیابــی یــک طــرح جدیــد     رهنمــود 41 درخصــوص 

ــه  ــند )ب ــده باش ــی ش ــا معرف ــنهاد ی ــاختاری پیش ــات س ــه اصاح ــود ک ــام ش انج

ــه  ــش ب ــه پوش ــعه دامن ــد، توس ــای جدی ــه ه ــوارد و زمین ــای م ــال، مزای ــور مث ط

غیــره(. و  کارکنان/کارگــران  جدیــد  گروه هــای 

ــاع  ــه اط ــنی ب ــوح و روش ــه وض ــد ب ــرح بای ــی ط ــم در طراح ــرات مه    تغیی

مزایا بگیــران برســد. جزئیــات بیشــرت در خصــوص اطــاع رســانی درقســمت )ت( 

ــه شــده اســت.  ــژه در  رهنمــود 27 ارائ ــه طــور وی و ب
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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 صاحیــت هــای مرتبــط و گذرانــدن دوره هــای آموزشــی و ادامــه اقدامــات و 

فعالیــت هــای منجــر بــه پیرفــت حرفــه ای مصــوب بــر اســاس نهادهــای حرفــه ای ملــی 

و بیــن املللــی حمایــت بــه عمــل آورد. ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد برای ســنجش اینکه 

ــال  ــای اکچوئری ــت ه ــام فعالی ــرای انج ــازمانی ب ــرون س ــا ب ــازمانی ی ــری درون س اکچوئ

مناســب اســت، مجموعــه ای از موضوعــات و مســائل را مــد نظــر قــرار دهــد. 

انجــام  جهــت  منابــع  بــودن  دســرتس  در  و  اهــداف  تحقــق  تضمیــن  منظــور  بــه 

وظایــف، بایــد هماهنگــی و ارتبــاط مناســبی میــان اکچوئــری /دپارتمــان اکچوئریــال و 

دپارتمان هــای مالــی و منابــع انســانی وجــود داشــته باشــد. 
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رهنمود ۴۷- استقالل 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 اســتقال اکچوئری هــا و فعالیــت آنــان بســتگی دارد. ممکــن اســت 

اکچوئــری بــا فشــارها یــا محدودیــت هــای درون ســازمانی مواجــه شــود. ممکــن اســت 

ــود.  ــرو ش ــز روب ــی نی ــارهای سیاس ــر فش ــازمانی نظی ــرون س ــارهای ب ــا فش ــری ب اکچوئ

ــای  ــق معیاره ــد از طری ــه بای ــت مربوط ــتقال فعالی ــوص اس ــا درخص ــه تهدیده اینگون

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 اســتقال اکچوئــری ورود کــرده و از قانــون و مقــررات نهایــی 

حمایــت و پشــتیبانی کنــد.

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا وجــود هرگونــه قوانیــن کاربــردی، بایــد 

سیاســت ها و فرآیندهــای درون ســازمانی را بــه منظــور تضمیــن مــوارد زیــر 

ایجــاد نمایــد:

ــرون  ــا ب ــات درون ی ــر ماحظ ــت تاثی ــت تح ــی جه ــد ب ــری نبای اکچوئ   •

ســازمانی قــرار گیــرد کــه ممکــن اســت بــر نتایــج یــا توصیــه هــای وی تاثیــر 

ــد. ــته باش داش
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اکچوئــری بایــد توانایــی انجــام فعالیت هــای خــود را بــدون دخالت های    •

بــی جهــت و غیــر موجــه درون یــا بــرون ســازمانی داشــته باشــد.

ــی و  ــج مال ــه نتای ــد ب ــری، وی بای ــتقال اکچوئ ــر رس اس ــق ب ــس از تواف    پ

ــه  ــان مربوط ــاع ذینعف ــه اط ــوارد را ب ــن م ــرده و ای ــد ک ــی تاکی ــرات عملیات تاثی

ــرد. ــرار گی ــی ق ــن اجتماع ــازمان تأمی ــت س ــورد حمای ــد م ــدام بای ــن اق ــاند. ای برس

   موضــوع اســتقال اکچوئــری بایــد بخشــی از فرآینــد مدیریــت ریســک 

ــد. ــازمان باش س

سازوکار

   اکچوئــری بایــد دسرتســی کافــی بــه اطاعــات، انتخــاب مناســب ترین روش 

ــرون  ــات ب ــر ماحظ ــت تاثی ــت تح ــی جه ــد ب ــد و نبای ــته باش ــات داش و مفروض

ســازمانی یــا فشــارهای درون ســازمانی کــه ممکــن اســت بــر محاســبات، نتایــج 

ــرد. ــرار بگی ــته باشــند، ق ــر داش و توصیه هــا تاثی

ــاد و  ــق ایج ــری را از طری ــتقال اکچوئ ــد اس ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

ــق  ــی دقی ــای بررس ــد. فرآینده ــهیل نمای ــب، تس ــای مناس ــر فرآینده ــارت ب نظ

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 

ــک  ــد. ی ــروی کن ــم و از آن پی ــتقال را تنظی ــت اس ــدم رعای ــورت ع الزم در ص

ــدم  ــا ع ــت ی ــد رعای ــتقل بای ــناس مس ــک کارش ــا ی ــده ی ــن ش ــد معی ــو کارمن عض

ــد. ــرار ده ــارت ق ــی و نظ ــورد بازبین ــم م ــور منظ ــه ط ــا را ب ــن فرآیند ه ــت ای رعای

   یــک فرآینــد گــزارش دهــی منظــم کــه بــه بررســی حفــظ اســتقال اکچوئری، 

گام هــای تضمیــن اســتقال 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 ویــژه ای بایــد بــر تضــاد منافــع واقعــی، بالقــوه یــا درک شــده پیــش روی 

ــای  ــوزش ه ــع و آم ــاد مناف ــی تض ــای ارزیاب ــرد. روش ه ــورت گی ــری ص اکچوئ

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 

ــی  ــن رشایط ــک در چنی ــش ریس ــدف کاه ــا ه ــک ب ــت ریس ــای مدیری فرآینده

ــه  ــژه در رابط ــور وی ــه ط ــوع ب ــن موض ــند. ای ــته باش ــی داش ــت و همخوان مطابق

ــا ارائــه مشــاوره هــای حرفــه ای و تفکیــک آن از تصمیــم ســازی پــر اهمیــت  ب

ــت. اس

   اکچوئــری و ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد بــه منظــور حمایــت از اســتقال 

ــای  ــه ه ــال و توصی ــی اکچوئری ــن امللل ــی و بی ــای مل ــتاندارد ه ــری، اس اکچوئ

تجربیــات موفــق را مــد نظــر قــرار دهنــد.
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رهنمــود ۴۸- انتخــاب 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 

ــرح  ــال ط ــت اکچوئری ــام فعالی ــرای انج ــازمانی ب ــال درون س ــص اکچوئری تخص

ــت. ــی اس ــن اجتماع تأمی

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 

ــازمانی  ــای س ــئولیت ه ــت مس ــی تح ــن اجتماع ــای تأمی ــرح ه ــی ط ــخصات تمام و مش

ــال،  ــت اکچوئری ــوه فعالی ــف بالق ــای مختل ــه ه ــه زمین ــه ب ــا توج ــد. ب ــرار ده ــر ق را مدنظ

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 51 اطاعاتــی را در خصــوص گام هــای الزم بــرای تحقــق ایــن مهــم ارائــه 

مــی دهــد.

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــر اســاس اولویــت هــای ســازمان بایــد مزیت هــا 

ــازی در  ــرون س ــا ب ــال درون ی ــص اکچوئری ــتفاده از تخص ــای اس ــک ه و ریس

زمینــه هــای مختلــف مربــوط بــه اقدامــات اکچوئریــال را ارزیابــی کنــد. فراینــد 

ارزیابــی بایــد مســتند شــود. مقــررات موجــود در رابطــه بــا اســتفاده از تخصــص 



188

رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

اتحادیه بین املللی تامین اجتماعی - سازمان بین املللی کار 

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 

ــرون  ــدگان ب ــه دهن ــرتی از ارائ ــف بیش ــض وظای ــد تفوی ــی بای ــن اجتماع تأمی

ســازمانی را بــه اکچوئــری هــای درون ســازمانی مدنظــر قــرار دهــد.

سازوکار

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی در راســتای تصمیــم گیــری در خصــوص اســتفاده 

ــر  ــد مدنظ ــوارد را بای ــن م ــازمانی ای ــرون س ــا ب ــال درون ی ــص اکچوئری از تخص

قــرار دهــد:

• تعداد و پیچیدگی طرح های تأمین اجتماعی تحت مدیریت سازمان؛

• ماهیــت و دامنــه فعالیــت اکچوئریــال کــه بایــد انجــام شــود )بــه طــور مثال 

ــای  ــه ورودی ه ــال، ارائ ــبات اکچوئری ــال، محاس ــای اکچوئری ــیابی ه ارزش

اکچوئریــال در تحلیــل ریســک و فرآینــد رسمایه گــذاری، 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 .

ــال درون  ــص اکچوئری ــتفاده از تخص ــرای اس ــه ای ب ــل ماحظ ــل قاب    عوام

ــود: ــی ش ــدود نم ــا مح ــه آن ه ــی ب ــود ول ــی ش ــر م ــوارد زی ــامل م ــازمانی ش س

• امــکان وجــود تخصــص اکچوئریــال درون ســازمانی و همچنیــن مهارت ها، 
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صاحیت هــا و تجربــه کارکنــان بخــش اکچوئریــال؛ 

ــق  ــازمانی از طری ــال درون س ــص اکچوئری ــا تخص ــا ارتق ــاد ی ــکان ایج • ام

ــا؛ ــای آنه ــی ه ــا و توانای ــا صاحیت ه ــته و ارتق ــراد شایس ــظ اف ــذب و حف ج

فعالیــت  انجــام  بــرای  نیــاز  مــورد  تکنولــوژی  منابــع  بــه  دسرتســی   •

؛ کچوئریــال ا

تخصــص  حفــظ  تضمیــن  بــه  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  توانایــی   •

دانــش؛ انتقــال  و  ســازمانی  درون  اکچوئریــال 

• توانایــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه تضمیــن اســتقال اکچوئری هــای 

سازمانی؛  درون 

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

   عوامــل قابــل ماحظــه در اســتفاده از تخصــص اکچوئریــال بــرون ســازمانی 

شــامل مــوارد زیــر مــی شــود ولــی بــه آن هــا محــدود نمــی شــود:

• دسرتسی به تخصص برون سازمانی ملی یا بین املللی قابل اعتماد؛

ــع  ــفاف و جام ــد ش ــرای فرآین ــه اج ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی س • توانای

ــث؛  ــخص ثال ــک ش ــتفاده از ی ــال اس ــا احتم ــش، ب گزین

• 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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ــامل  ــا ش ــه داده ه ــه ب ــا توج ــده، ب ــه دهن ــای ارائ ــد ه ــب فرآین تناس  -

خصوصــی؛  حریــم  موضوعــات 

صاحیت های حرفه ای افراد فعال در انجام فعالیت اکچوئریال؛   -

نظارت و ممانعت از تضاد منافع )واقعی و احتمالی(؛  -

فرآیند های بررسی دقیق؛   -

ــرون  ــری ب ــک اکچوئ ــاب ی ــا انتص ــط ب ــرارداد مرتب ــط ق ــا و رشای • هزینه ه

ــازمانی. س

   فرآیند گزینش برای استخدام یک کارشناس برون سازمانی باید مستند شود. 

این فرآیند شامل لحاظ نمودن تجربه و صاحیت های اکچوئری برون سازمانی 

و کارفرمای وی، هزینه ها و رشایط قرارداد، روش های مورد استفاده، سیستم 

فاوا، فرآیند حکمرانی و بررسی دقیق و صاحیت های حرفه ای پرسنل می شود.
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رهنمود ۴9- صالحیت ها
خدمــات  دهنــده  ارائــه  اجتماعــی  تأمیــن  متخصصــان  دیگــر  و  اکچوئری هــا 

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 حرفــه ای ملــی و بیــن املللــی 

اکچوئریــال بــوده، یــا در حــال فعالیــت بــه منظــور کســب رشایــط عضویــت اســت 

ــداوم  ــات ت ــه ای و الزام ــی حرف ــن اجرای ــم، قوانی ــه ای حاک ــتانداردهای حرف و اس

توســعه و پیرشفــت حرفــه ای را رعایــت مــی کنــد.

کیفیــت فعالیــت اکچوئریــال طــرح هــای تأمیــن اجتماعی بــه طور ویــژه بــه صاحیت ها، 

مهارت هــا و تجربــه متخصصــان فعــال در ایــن فعالیــت بســتگی دارد. ایــن رهنمــود بایــد 

بــه همــراه رهنمــود 51 و قســمت )ج(  ایــن رهنمود هــا مــورد مطالعــه قــرار گیــرد. در ایــن 

ــرای  ــاز ب ــورد نی ــت م ــا صاحی ــا ب ــال ی ــتگی اکچوئری ــا وابس ــری ب ــک اکچوئ ــود، ی رهنم

ــال در  ــی فع ــن اجتماع ــان تأمی ــر متخصص ــه، از دیگ ــا و تجرب ــمی مهارت ه ــی رس ارزیاب

فعالیــت اکچوئریــال در ســازمان تأمیــن اجتماعــی متمایــز مــی شــود.

اصول

ــر  ــا و دیگ ــت اکچوئری ه ــات صاحی ــد الزام ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

ــای  ــرح ه ــال در ط ــت اکچوئری ــارض در فعالی ــی ح ــن اجتماع ــان تأمی متخصص

ــد. ــخص کن ــی را مش ــن اجتماع تأمی

   سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد توسـعه حرفه ملـی اکچوئریال را دنبـال کرده، 

همـکاری نزدیکـی بـا انجمن هـا و نهـاد هـای حرفـه ای موجـود داشـته باشـد. 

بـه طـور ویـژه سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد مطمـن شـود کـه موسسـات ملـی 

اکچوئریـال در رابطـه با فعالیـت اکچوئریال تأمیـن اجتماعـی و همچنین قوانین 

اجـرای حرفـه ای از اسـتانداردهای خـاص و مناسـبی برخـوردار هسـتند.
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ــی  ــتلزم برخ ــه مس ــی ک ــن مرتق ــد قوانی ــی توان ــی م ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

خدمــات و فعالیت هــا بــرای طــرح تأمیــن اجتماعــی توســط اکچوئری هــا اســت 

را لحــاظ نمایــد.

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد از اکچوئــری هــای درون ســازمانی در 

دســتیابی بــه یــا حفــظ صاحیــت هــای مــورد نیــاز حمایــت بــه عمــل آورد .

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد اقدامــات نظارتــی را بــه منظــور اطمینــان از 

ــعه  ــات توس ــط، الزام ــه ای مرتب ــای حرف ــتاندارد ه ــا اس ــا ب ــاق اکچوئری ه انطب

ــد.  ــاد نمای ــه ای ایج ــی حرف ــن اجرای ــه ای و قوانی ــتمر حرف مس

ــی  ــن اجتماع ــان تأمی ــی متخصص ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــی ک    در صورت

ــت  ــام فعالی ــرای انج ــتند ب ــمی نیس ــه ای رس ــازمان حرف ــک س ــو ی ــه عض را ک

کــه  بخواهــد  آن هــا  از  بایــد  ســازمان  ایــن  کنــد،  اســتخدام  اکچوئریــال 

اســتاندارد های حرفــه ای مرتبــط ، الزامــات پیرفــت و ارتقــا حرفــه ای مســتمر 

ــی را  ــن امللل ــا بی ــی ی ــال مل ــازمان اکچوئری ــک س ــه ای ی ــرای حرف ــن اج و قوانی

ــن  ــان تأمی ــا متخصص ــر از اکچوئری ه ــه غی ــه ب ــی ک ــد. در صورت ــت کنن رعای

اجتماعــی، فعالیــت اکچوئریــال را انجــام مــی دهنــد، ســازمان تأمیــن اجتماعــی 

بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه ایــن متخصصــان عــاوه بــر اســتاندارد هــای 

ــه ای  ــت حرف ــا و پیرف ــات ارتق ــه ای الزام ــتانداردهای حرف ــال، از اس اکچوئری

مســتمر و قوانیــن اجــرای حرفــه ای ســازمان خــود شــامل ممانعــت از بــروز تضــاد 

ــد.  ــی کنن ــت م ــع تبعی مناف

سازوکار

   سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد الزامـات حرفـه ای بـرای افـرادی کـه فعالیـت 

اکچوئریـال طـرح هـای تأمیـن اجتماعـی را انجـام مـی دهنـد، مشـخص نماید. 

ایـن الزامـات شـامل مـوارد زیـر مـی شـود ولـی بـه آن ها محـدود نمی شـود:
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ــطح  ــده در س ــناخته ش ــال ش ــاد اکچوئری ــا نه ــع ی ــک مجم ــت در ی • عضوی

ــا تجربــه کافــی؛  بیــن امللــل ب

• متخصــص حائــز رشایــط )ریاضــی دان، آمــاردان، اقتصــاددان( کــه 

برنامــه هــای مرتبــط آموزشــی در زمینــه تکنیــک هــای اکچوئریــال تأمیــن 

ــب  ــث را در قال ــورد بح ــه م ــود در زمین ــش خ ــا دان ــده و ی ــی را گذران اجتماع

ــد؛ ــانده باش ــات رس ــه اثب ــا ب ــات و آزمون ه امتحان

ــاددان(  ــاردان، اقتص ــی دان، آم ــط )ریاض ــز رشای ــص حائ ــک متخص • ی

ــال  ــت اکچوئری ــا ماهی ــمی اش الزام ــای رس ــارت ه ــا و مه ــه صاحیت ه ک

ــی  ــن اجتماع ــای تأمی ــرح ه ــال در ط ــت اکچوئری ــا فعالی ــی ب ــته ول نداش

ــد؛ ــته باش ــاط داش ارتب

• میزان تجربه حرفه ای مرتبط.

ــد در صــورت امــکان در پــی تضمیــن شــناخته  ــط بای ــز رشای    متخصــص حائ

ــه اکچوئریــال از نهــاد ملــی مرتبــط باشــد. ــوان فــرد فعــال در زمین شــدن بعن

   سـازمان تأمیـن اجتماعـی بایـد انجمـن هـای ملـی و بیـن املللـی اکچوئریـال 

را بـه منظـور تضمیـن قابلیـت قیـاس فعالیت هـای ملـی اکچوئریال بـا تجربیات 

موفـق بیـن املللـی، بـه عضویـت کامـل انجمـن بیـن املللـی اکچوئریـال ترغیب کند.

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد انجمــن هــای ملــی اکچوئریــال را بــه 

پذیــرش اســتانداردهای بیــن املللــی فعالیــت اکچوئریــال شــماره 2 و دیگــر 

اســتاندارد های بیــن املللــی فعالیــت اکچوئریــال صــادره از ســوی انجمــن 

ــن  ــای تأمی ــرح ه ــال ط ــت اکچوئری ــا فعالی ــط ب ــال و مرتب ــی اکچوئری ــن امللل بی

ــی در  ــه ای مل ــتانداردهای حرف ــود اس ــورت وج ــد. در ص ــب کن ــی ترغی اجتماع

ــازمان  ــی، س ــن اجتماع ــای تأمی ــرح ه ــال ط ــای اکچوئری ــت ه ــوص فعالی خص

ــازی  ــان س ــه همس ــال را ب ــی اکچوئری ــای مل ــن ه ــد انجم ــی بای ــن اجتماع تأمی

ایــن اســتانداردها بــا اســتانداردهای بیــن املللــی فعالیــت اکچوئریــال صــادره از 
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ــد. ــب نمای ــال ترغی ــی اکچوئری ــن امللل ــن بی ــوی انجم س

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد بــه اکچوئــری هــای درون ســازمانی و 

ــرای  ــال، ب ــت اکچوئری ــام فعالی ــال در انج ــی فع ــن اجتماع ــان تأمی متخصص

حضــور در دوره هــای آموزشــی در زمینــه پرداخــت هزینــه هــای حرفــه ای و 

ــرای انجــام  ــا حفــظ الزامــات و رشایــط الزم ب آمــوزش الزم جهــت دســتیابی و ی

ــد. ــک کن ــی کم ــن اجتماع ــای تأمی ــرح ه ــال در ط ــت اکچوئری فعالی

ــم  ــد منظ ــرای تایی ــتند ب ــد مس ــک فرآین ــد ی ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

صاحیت هــا، تجربیــات اعتبــاری و حرفــه ای اکچوئری هــا و دیگــر متخصصــان 

ــا  ــاط ب ــق ارتب ــال )از طری ــت اکچوئری ــام فعالی ــال در انج ــی فع ــن اجتماع تأمی

ــد. ــاد کن ــه ای( را ایج ــای حرف ــازمان ه س
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رهنمود ۵۰- استخدام و زیرساخت  
ــال رصف  ــت اکچوئری ــام فعالی ــرای انج ــازمانی ب ــع درون س ــه مناب ــی ک در صورت

ــظ  ــی را حف ــب و کاف ــتخدامی مناس ــطوح اس ــی س ــن اجتماع ــازمان تأمی ــود، س ش

ــار  ــف را در اختی ــوب وظای ــام مطل ــن انج ــت تضمی ــاز جه ــورد نی ــع م ــرده و مناب ک

ــد. ــی ده ــرار م ــال ق ــان اکچوئری دپارتم

این رهنمود باید همراه با رهنمود های 49 و 51 مورد 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، 

ــه  ــود هرگون ــورت وج ــد. در ص ــن کن ــای الزم را تعیی ــارت ه ــا و مه صاحیت ه

شــکاف در صاحیــت هــا، مهارت هــا و تجربیــات، یــک برنامــه دقیــق بایــد بــه 

ــود.  ــاد ش ــکاف ها ایج ــن ش ــع ای ــی رف ــور چگونگ منظ

ــان  ــوژی دپارتم ــوزه تکنول ــژه ح ــای وی ــد نیازه ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

ــد. ــل کن ــان حاص ــا اطمین ــق آنه ــق دقی ــایی و از تحق ــال را شناس اکچوئری

سازوکار

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد فعالیــت، بودجــه و اقدامــات برنامــه ریــزی در 

خصــوص منابــع انســانی را هماهنــگ کنــد.

   شــکاف هــای شناســایی شــده در صاحیــت هــا، مهارت هــا و تجربیــات 



196

رهنمودهای ایسا برای فعالیت آکچوئریال در تأمین اجتماعی

اتحادیه بین املللی تامین اجتماعی - سازمان بین املللی کار 

ــتفاده  ــا اس ــی ب ــب آموزش ــای مناس ــه ه ــق برنام ــق تلفی ــت از طری ــن اس ممک

ــر  ــتخدام و دیگ ــب اس ــای مناس ــربد ه ــازمانی و راه ــرون س ــع درون و ب از مناب

ــد. ــش یاب ــن کاه ــات ممک اقدام

ــوژی  ــاختی و تکنول ــر س ــاز زی ــورد نی ــات م ــد الزام ــال بای ــان اکچوئری    دپارتم

را مشــخص کنــد. ایــن منابــع شــامل برخــی نــرم افزارهــای ویــژه )برنامــه هــای 

ــزار  ــای داده، اب ــگاه ه ــری، پای ــیابی اکچوئ ــتفاده در ارزش ــورد اس ــری م کامپیوت

مدیریتــی و غیــره( و ســخت افــزار )کامپیوتــر بــا تــوان محاســبه مناســب و 

ــا مدیریــت  حافظــه مناســب( مــی شــود. ایــن الزامــات بایــد مســتند، موجــه و ب

ــه بحــث گذاشــته شــوند. ب

ــت در  ــتمرار فعالی ــا اس ــط ب ــع مرتب ــات مناب ــد الزام ــال بای ــان اکچوئری    دپارتم

ــخص  ــت را مش ــه در فعالی ــف وقف ــطوح مختل ــر س ــت تاثی ــای تح ــت ه موقعی

کنــد. ایــن الزامــات بایــد مســتند، موجــه و بــا مدیریــت بــه بحــث گذاشــته شــود 

ــود. ــکاس داده ش ــی انع ــن اجتماع ــازمان تأمی ــغلی س ــتمرار ش ــرح اس و در ط

   اگــر اکچوئــری در طــول انجــام ارزش گــذاری اکچوئریــال احســاس کنــد کــه 

منابــع در دســرتس 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 ۵1- توسعه و حفظ تخصص حرفه ای 
اکچوئـری و یـا دیگر متخصصان تأمیـن اجتماعی فعال در زمینـه فعالیت اکچوئریال 

سـازمان تأمیـن اجتماعـی، سـطوح باالیـی از تخصـص حرفـه ای 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 اکچوئری هـا و یـا دیگـر متخصصـان تأمیـن 

اجتماعـی بـه منظـور حفـظ دانـش فنـی، تخصـص حرفـه ای و رفتار مناسـب شـامل 

مدیریـت تضـاد منافـع بالقـوه اطمینـان حاصل مـی کند.

در ایــن رهنمــود، یــک اکچوئــری بــا وابســتگی اکچوئریــال یــا صاحیــت مــورد نیــاز برای 

ــارض در  ــی ح ــن اجتماع ــان تأمی ــر متخصص ــه از دیگ ــا و تجرب ــمی مهارت ه ــی رس ارزیاب

فعالیــت اکچوئریــال ســازمان تأمیــن اجتماعــی متمایــز مــی شــود.

اصول

   در صورتــی کــه اکچوئــری یــا دیگــر متخصــص حرفــه ای تأمیــن اجتماعــی 

در فعالیــت اکچوئریــال ســازمان تأمیــن اجتماعــی، عضــو یــک انجمــن حرفه ای 

بــا الزامــات ارتقــا حرفــه ای مســتمر مرتبــط بــا فعالیــت اکچوئریــال انجــام شــده 

باشــد، آنهــا بایــد بــا ایــن الزامــات مطابقــت و همســویی داشــته باشــند.

   در صورتــی کــه اکچوئــری یــا متخصــص حرفــه ای تأمیــن اجتماعــی حــارض 

در فعالیــت اکچوئریــال ســازمان تأمیــن اجتماعــی، عضــو یــک انجمــن حرفه ای 

بــا الزامــات ارتقــاء مســتمر حرفــه ای مرتبــط بــا فعالیــت اکچوئریــال انجــام شــده 

نباشــد، ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد طــرح ارتقــا حرفــه ای را ایجــاد و بــه طــور 

منظــم همســویی و مطابقــت بــا چنیــن طرحــی را نظــارت کنــد.

ــن  ــص تأمی ــر متخص ــا دیگ ــری و ی ــد اکچوئ ــی بای ــن اجتماع ــازمان تأمی    س

اجتماعــی حــارض در فعالیــت اکچوئریــال ســازمان تأمیــن اجتماعــی را بــه 
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ــت  ــا فعالی ــط ب ــای مرتب ــه ه ــی در زمین ــن امللل ــی و بی ــش مل ــارکت در پژوه مش

ــادی و  ــات اقتص ــن مفروض ــال : تدوی ــور مث ــه ط ــد )ب ــب کن ــال ترغی اکچوئری

جمعیتــی، مدلســازی اکچوئریــال، روش شناســی، رویکــرد تأمیــن مالــی و 

ــره(. غی

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 حرفــه ای یــا طــرح مربــوط ارتقــاء حرفــه ای اطمینــان حاصــل کنــد. ایــن 

موضــوع ممکــن اســت شــامل مــوارد زیــر شــود:

• آموزش در محل توسط کارشناسان درون و برون سازمانی؛ 

ــی  ــن امللل ــی و بی ــای مل ــوزش ه ــا و آم ــا و رویداد ه ــور در کنفرانس ه • حض

شــامل امــا نــه محــدود بــه رویدادهــای برگــزار شــده از ســوی ایســا، 

ــه ای؛  ــی حرف ــای مل ــن ه ــال و انجم ــی اکچوئری ــن امللل ــن بی ILO،انجم

• دسرتسی به منابع آموزشی مربوطه.

   ســازمان تأمیــن اجتماعــی بایــد زمــان و منابــع کافــی بــرای اســتمرار 

ــازمان  ــه س ــانی و بودج ــع انس ــرح مناب ــه ط ــان تهی ــه ای در زم ــات حرف تحصی

اختصــاص دهــد.

دیگــر  و  اکچوئری هــا  میــان  تعامــل  بایــد  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان     

متخصصــان تأمیــن اجتماعــی حــارض در فعالیــت اکچوئریــال در ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی را بــا کارشناســان ملــی و بیــن املللــی در حــوزه هــای تأمیــن اجتماعــی، 

ــد. ــهیل نمای ــره تس ــاد و غی ــی و اقتص جمعیت شناس
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قدردانی

رهنمودهــای ایســا در خصــوص فعالیــت اکچوئریــال در تأمیــن اجتماعــی بــه طــور 

مشــرتک بــا همــکاری ســازمان بیــن املللــی کار و اتحادیــه بیــن املللــی تأمیــن اجتماعــی 

تهیــه شــده اســت. نویســندگان ایــن رهنمودهــا آســیا بلیــگ1 و ژان کلــود منــارد2 از دفــرت 

ــب3  ــایمون بریمبلکام ــادا، س ــی کان ــات مال ــتی موسس ــرت رسپرس ــد – دف ــری ارش اکچوئ

ــورت6 و آن  ــتینا اِل ل ــکارد5، کریس ــدره پی ــا4، آن ــی یامابان ــا و هیروش ــه کل ایس از دبیرخان

ــد. ــوده ان ــی کار ب ــن امللل ــازمان بی ــن7 از س دروی

ــی  ــن امللل ــن بی ــود را از انجم ــگزاری خ ــب سپاس ــا مرات ــی کار و ایس ــن امللل ــازمان بی س

اکچوئریــال بــه جهــت نظــرات، پیشــنهادها و حمایــت هــای مفیــد و همچنیــن از دفــرت 

ــراز  ــود اب ــرات خ ــه نظ ــت ارائ ــه جه ــول و OECD ب ــل پ ــن املل ــدوق بی ــا، صن ــار اروپ آم

می کننــد. ILO و ایســا همچنیــن از نظــرات و پیشــنهادهای ایــن افــراد تشــکر و قدردانــی 

می نماینــد: گیلــز بینــت8، کریــس دایکیــن9، ســاگی دو ِکلــرک10، فابیــو دوران والــِورد11، 

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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کارِن ِگلِــن1، ُپــل گوبــل2، ِینــس گروتــس3، یــِوش گــوارارد4، فیلیپــه گوورمــون5، 

دنیــس  النــون9،  مارتیــن  النگیــس8،  جورجــس  کوینســکا7،  آنــا  کاشــف6،  رضــا 

مارتیــن10، ابراهیــم موهنــا11، روبــرت اولِیمــن12، ایزابــل اوریتــز13، تیبــور پارنیکــی14، پِیــر 

ــاکاموتو18،  ــی س ــدورف17، جونیک ــود ِرینس ــال ب ــک16، مارش ــخ ِرینی ــدون15، اولری پامون

ــتگی  ــدوق بازنشس ــربگ21 و صن ــوری ویجِنن ــن20، ی ــوا ِتری ــن فرانس ــیلور19، جی ــک س می

ــیه. ــیون روس فدراس

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


