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تاریخچه

وزارتحسابداریکلادارهدرتقاعد،نامبهایدایره،1301درسال
راییداوزارتکارگزینیکلادارهجزءبعدهاکهشدتشکیلدارایی
.درآمدوزارتخانهآندرمستقلواحدیصورتبهسپس،وشد
راموتمامبهرسیدگیمرجعبازنشستگی،کلاداره،1313ازسال

،1354سالتاهنگامازآنوشدشناختهدولتکارمنداناستخدامی
ظرنازوداراییوزارتتابعسازمانیلحاظازبازنشستگیکلاداره
مقرراتونظامهاتمامبرناظرومستقلقانونی،وظایفانجام

.استبودهکشوراستخدامی
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ادامه-تاریخچه 

هبخدماتارائهبرای"کشوریبازنشستگیسازمان"،1354درسال
یکارگرجامعهبرای"اجتماعیتامینسازمان"ودولتمستخدمین

.شدندتأسیسخصوصیبخشوکارفرماییو
باانگلستاندر1799سالدردنیادربازنشستگیطرحاولین

.شدمطرح"همگانیوانفرادیپیریبیمه"عنوان
هاییوقصنداینکهتاشدندترپیشرفتهطرحهااینزمان،گذشتبا

.شدندتأسیس"بازنشستگیهایصندوق"عنوانتحت
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مقدمه

پسسازماناین.شدتاسیسقبلسال40ازبیشاجتماعیتامینسازمان
تامینصندوق"رسمینامباساختاری،تغییراتبدونکوتاهیدورهاز

.دادادامهخودحیاتبه"اجتماعی
برخیدرو"سازمان"محافلبرخیدردوگانه،نامیباحاضر،درحالاما

.میشودنامیده"صندوق"دیگر
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ادامه-مقدمه 

ردراخودکهاستغیرانتفاعیمجموعهایاجتماعی،تامینصندوق
اهیتمبنابراین،.میداندمکلفشدگانبیمهآیندهپرداختهایمورد
نعتصیكعنوانبهبیمهکاروکسبحوزهبهورودیعنیآن،اصلی

ایاولویتهاصلیترینازاجتماعی،تامینسازمانازآنتفکیكو
.شودتهشناخرسمیتبهذینفعانکلیهتوسطبایدکهاستاجرایی

سازمانبهصندوقحاکمیتیوحمایتیتعهداتکلیهواگذاری
هورتربهرمنظورمدیریتبهصندوقچابكسازیبرایاجتماعیتامین

ایناصلیماموریتایفایبرایاقداماتمهمترینازجملهداراییها،
.استمردمیبزرگنهاد
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صندوق بازنشستگی

بازنشستگی،صندوق"،27شمارهحسابداریاستانداردطبق
دوق،صنمانندعناوینیتحتکهاستمستقلیحقوقیشخصیت
دستورالعملیااساسنامهقانون،براساسغیرهوموسسهسازمان،
".دمیکنفعالیتاعضابازنشستگیمزایایتامینحوزهدرخاص،

بازنشستگی،صندوق"1384مصوببهاداراوراقبازارقانونطبق
واندازپسطرحهایازاستفادهباکهاستگذاریسرمایهصندوق
ضایاعبازنشستگیدورانبرایراتکمیلیمزایایگذاری،سرمایه
."میکندفراهمصندوق
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هدفبا1331درسال"کارگراناجتماعیهایبیمهقانون"براساسصندوقاین
بهیدرمانبیمهوبیکاریبیمه,بازنشستگیمستمریپرداختوساماندهی
لبدرقاعمومیبخشکارکنانوفرماخویشازجملهخصوصی،بخشکارکنان
تاسیس"کارگراناجتماعیهایبیمهسازمان"عنوانتحتمستقلسازمانی
.شدتبدیلاجتماعیتامینسازمانبه1354درسالشدکه

،نفر6ازمرکبکهاجتماعیتامینعالیشورایزیرنظرحاضردرحالسازمان
نگذارابیمهیاکارکناننمایندهنفر3وکارفرمایاننمایندهنفر5دولت،نماینده
تمدیری.داردبرعهدهراشوراریاستاجتماعیتامینورفاهوزیر.میشوداداره

نهادپیشبهآناعضایکهاستوقتتماممدیرههیئتعهدهبهسازماناجرایی
.میشوندانتخابسال3مدتبهدولتهیاتوتصویبوزیر
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صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی 



بازنشستگی کشوری  صندوق 

کهتاسعالیشورای،کشوریبازنشستگیسازمانرکنباالترین
مانزتا)ریزیبرنامهومدیریتسازمانرئیسازمتشکلآناعضای
اونمععنوانبه)اجتماعیتامینسازمانرئیس,(سازماناینانحالل
(نماینده)معاون,مدیریتسازمانانسانیمنابعمعاون,(رفاهوزیر
.اقتصادوزارت(نماینده)معاونومرکزیبانك

تامینورفاهوزارتمجموعهزیربه1383درسالسازماناین
ینتعیاجتماعیتامینورفاهوزیرراآنریاستوپیوستاجتماعی
نهایاستاتماممراکزدروتهراندرمرکزیستادیكسازمان.میکند
.دارداستانیدفاترکشور،
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دالئل اهمیت

امیراترامینآتیرهتمرصندوقهایبازنشستگیابزاریبررای
.محسوبمیشوندبخشبزرگیازجمعیتهرکشور

یودلیلحجممنابعوداراییها،گردشمالاینصندوقهابه
بره،نقشتعیینکنندهایدربازارهایمالیگذاری،سرمایه

.دارندسرمایهخصوصبازار
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ان عضویت امکبرحسب -بازنشستگی طبقه بندی صندوقهای 
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صندوق بازنشستگی باز

صندوق بازنشستگی بسته

صندوق بازنشستگی تک کارفرما

صندوق بازنشستگی چند کارفرما

صندوق بازنشستگی انفرادی



ادامه-بازنشستگی طبقه بندی صندوقهای 

صندوقبازنشستگیباز
درواقرع،.ندارنردصندوقهامحدودیتیدرپرذیرشافررادجدیرداین

.باعضویتنامحدودهستندبازنشستگیباز،صندوق

صندوقبازنشستگیبسته
وکارفرمرایی،چنردکارفرماییاینصندوقهاانروا فرعریماننردترك

نوکارکنررانمعرریصررندوقهایبازنشسررتگیبسررته،.انفرررادیدارنررد
.تحتپوششقرارمیدهندمحدودیرا
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ورودیهای صندوق بازنشستگی

کسوراتبازنشستگیدرصد
ومزایایمشترکصندوقحقوق
شاغلینمشترکصندوقتعداد
قوانینمربوطبهبازنشستگیپیشازموعدوضع
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پرداختحقوقبازنشستگانوموظفین
رصندوقها،سایبهبازنشستگیازصندوقانتقال)سایرپرداختها

(...وسالسیبرمازادکسوراسترداد
79پرداختهابابتترمیمحقوقبرایسالهایقبلاز
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یاغلینشا)مشترکینتعداد"میدهندکهنشانتجربیوعلمیمطالعات
صندوقایخروجیهیاورودیهابربیشتریتأثیر"صندوق(بازنشستگان
.دارندبازنشستگی

برقیمیاثرمستازموعد،پیشبازنشستگیبهمربوطقوانینازآنجاکه
دردارد،بازنشستگیصندوقمشترکبازنشستگانوشاغلینتعداد
وورودیغمبالبرغیرمستقیمیاثرموعدازپیشبازنشستگی،نتیجه

.داشتخواهدبازنشستگیصندوقخروجی



قوانین و مقررات  در صندوقهای بازنشستگی

معیارهایاعطایمجوز
مقرراتادارهوکنترل
مقرراتتفکیكداراییها
استفادهازامینمستقل
بکارگیریحسابرسیومحاسباتبیمهایمستقل
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الزاماتافشااطالعات
بدضابطهمندکردنسرمایهگذاریهاومقرراتتنو بخشیس

داراییها
بکارگیریتضمینها
وکفایتسرمایهوتعیینحداقلسرمایهموضو توجهبه

اندوختهها
مقرراتهزینههاوکارمزدها
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تگی بازنشسصندوقهای تاثیر مقررات بر فعالیت 

مقرراتبرایرایجمدلدوبانی،توسطتعهداتانجامبرایطورکلی،به
:داردوجودزیرشرحبهصندوقها

ابعمنآوریجمعبرایحداقلیآندرکهشدمعرفیانگلستاندرکهمدلی-1
باتگیبازنشسازحمایتصندوقنامبهصندوقیایجادونشدهبینیپیش

شدهنیبیپیشورشکستگیبیمهازاستفادهوگریزیریسكویژگیهای
.است

عوض،دراماندارد،وجودورشکستگیحالتبرایایبیمههلندیدرسیستم-2
بهاقلحدبایدصندوقاینکهجملهاز.میشوداجراتریسختگیرانهقوانین
وطورمرتببهوباشدداشتهاختیاردرنقدوجهتعهدات،درصد105میزان
.کنداستفادهدقیقارزشیابیسیستمیكازمنظم،
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بازنشستگی صندوقهای مدیریت ریسک در 

نیازبرایبرآوردندرصندوقهایبازنشستگیبایدریسكمدیریت
:داشتهباشنداصلیرامدنظربانیانواعضایطرح،دوهدف

حداقلرساندنهزینهمستمریبرایمشارکتکنندگانبه1
ذینفعحداقلرساندنریسكقطعمزایایاشخاصبه2

بانیگیورشکستریسكپوششبرایمعموالابازنشستگیصندوقهای
.میکننداستفادهبیمهسیستمازطرح،

17



مدلسازی استراتژیهای مشارکت 

دارندمنابعبرداشتوباالپایین،سطحسهمشارکت،استراتژیهایتمام:
یزانمباشد،پایینسطحبحرانیحداقلازپایینترمنابعسطحاگر

اینکهاتمیشودتعیینخدماتعادیهایهزینهازباالتربانیمشارکت
.برسدپایینسطحبه
باالحسطوپایینسطحآستانهبینصندوقبهمنابعورودزمانیکه

.استبرابرخدماتعادیهایهزینهمیزانبامشارکتهاباشد،
ریانججلویباالست،باالترازحدصندوقبهورودسطحکهدرشرایطی

ودموجمنابعمیزانزمانیکهومیشودگرفتهصندوقبهنقدورودی
ازراخودمنابعازبخشیدارداجازهبانیبیشترباشد،موردنظرازحد

.کندخارجصندوق
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سیاستهای سرمایه گذاری 

ازایمجموعهبازنشستگی،صندوقهایدرگذاریسرمایهسیاستهای
یكداراییهایبلندمدتمدیریتکههاسترویهودستورالعملها

.میدهدانجامرابازنشستگیطرح
گذاریسرمایهسیاستاجزای

صندوقرسالت
صندوقگذاریسرمایهاهداف
طرحبانیتوسطریسكتحملآستانهتعیین
داراییهاترکیبسیاست
گذاریسرمایهمدیریتساختار
عملکردارزیابیشیوه
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رسالت و اهداف صندوق 

اهدافکردنروشنازطریقصندوق،رسالتدقیقتبیینوتوصیف
:استپذیرامکانطرحبانیاساسی

تریانمشمقابلدرکهاستمنافعیتامیندنبالبهصندوقبانی
.استکردهتعهدطرح

سازمانکلامورمالیازمستقلومجزابایدصندوقمالینظام
.شودمدیریتونگهداریبانی،
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اهداف سرمایه گذاری صندوق

داراییهایسبدمدیریتنتایجمجموعه،صندوقگذاریسرمایهاهداف
بههاآنازمیتواندبازنشستگیطرحبانیکهمیشودشاملراصندوق
فادهاستگذاری،سرمایهبرنامهموفقیتمیزانسنجشمعیارهایعنوان
.کند
دتحتپوششقراردهنتماماهدافسرمایهگذاریبایدمعیارهایزیررا:

وقابلیتاندازهگیریشفافیت
بارسالتصندوقانطباق
قدرتتحملریسكازجانببانیطرحانعکاس
تحملریسكوسیاستترکیبداراییهاآستانه
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ادامه-اهداف سرمایه گذاری 

یرازدارد؛دنبالبهراریسكگذاری،سرمایهبهاقدامطورکلی،به
مصرفامیدبهراحالزماندرمعینیمصرفگذار،سرمایهیك

.اندازدمیتعویقبهدرآینده،(نامطمئناما)بیشتر
امطلوبننتایجتحملحدبیانگرصندوق،بانیپذیریریسكدرجه

.استصندوقرسالتحوزهدرغیرمنتظرهو
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ادامه-اهداف سرمایه گذاری 
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آنتاثیرمستقیمبهتوجهباصندوقداراییهایترکیبانتخاب
میماتتصسایربهنسبتباالتریاهمیتگذاری،سرمایهبرعملکرد

.دارد
اییانهمترکیبگزینشمانندتقلیدیوسادهروشهایافراد،برخی

براساسیاکارمیبرند،بهرامشابهطرحهایبانیانداراییهایاز
ازیامیکنند،عملبازارایحرفههایاستراتژیستهایتوصیه
یها،دارایسبدسازیبهینههایتکنیكمانندکمّی،هایتکنیك

.میکننداستفادهغیرهومرزکارایی



گذاریسرمایهمدیریتساختار
عملکردارزیابیشیوهو

بازنشستگی،طرحهایبانیانمیالدی،1970دههازقبلتاتقریباا
دمیکردنواگذارمدیریكبهراخودصندوقداراییهایادارهمعموالا

ترکیبمشیخطتعییندرحوزهتصمیماتکلیهمدیر،اینو
.میکرداتخاذراداراییها

ویمشخطتعیینبازنشستگی،طرحهایبانیانحاضر،درحالاما
هبرعهدخودشانراداراییطبقاتترکیبدرموردگیریتصمیم
انمدیربهراداراییهاازهرطبقهدرداخلگیریتصمیمحقودارند
.میکنندواگذار
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شوردر کمستقلبازنشستگیبرخی از صندوقهای 

دفاعوزارتبیمهوبازنشستگیصندوق.1
ایرانبیمهشرکتبازنشستگیصندوق.2
ایرانمرکزیبیمهشرکتبازنشستگیصندوق.3
مخابراتشرکتبازنشستگیصندوق.4
مرکزیبانکبازنشستگیصندوق.5
سازانآیندهبازنشستگیصندوق.6
تهرانشهرداریبازنشستگیصندوق.7
بانکهاکارکنانبازنشستگیصندوق.8
دادگستریکارگشایانووکالحمایتصندوق.9

ایراناسالمیجمهوریهواپیماییبازنشستگیصندوق.10
ایرانمسملیصنایعشرکتبازنشستگیصندوق.11
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الی بازارهای مبازنشستگی در جایگاه صندوقهای 

ویژه،هبمالیبازارهایاصلینهادهایازیکی،بازنشستگیصندوقهای
نبیشتریمعموالاکهشمارمیروندبهجهاندرسطحسرمایهبازارهای
.میکنندمدیریتمالیهایواسطهسایربامقایسهدرراداراییها

رمایهسبزرگترینفهرستدرنهادیگذارانسرمایهازگروهایناگرچه
سهامبازارهایبهآنهافعالیتاما،قراردارندسهامبازارهایگذاران
ضهقراوراقمانندبازارهاسایرازایگستردهدرطیفونمیشودمحدود

وامالکدرکمتری،نسبتبهورهنی،پشتوانهبابهاداراوراقو
.دمیکننگذاریسرمایهآمیز،مخاطرهگذاریهایسرمایهومستغالت

ایایهسرمعایداتمالیاتازبازنشستگیصندوقهایکشورها،دراغلب
.هستندمعاف
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بازنشستگیصندوقهای تنگناها و مشکالت  

اساسنامهصندوقمقرراتوتنگناهایناشیاز
تنگناهایناشیازعدموصولمطالباتصندوق
دوقتنگناهایناشیازعدمجذبمشارکتبازنشستگانبهصن
تنگناهایناشیازوضعیتشرکتهایموجود
صندوقتنگناهاینقدینگی
تنگناهایناشیازنسبتپشتیبانی



قاتدپارتمان آموزش و تحقیمدیر –فردین صادقی زنجانی 

02188544590-2:تلفن
02188503528:فکس
:ایمیل

د کارشناسی اقتصاد نظری، دانشگاه شهی•
بهشتی

اهدانشگاقتصادی،علومارشدکارشناسی•
طباطباییعالمه

،بانکداریگرایشمالیدکتریدانشجوی•
تحقیقاتوعلومواحد

عضو انجمن مهندسی مالی ایران•
عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران•

Fardin.sadeghizanjani@azpar.com    



رینتغییرراتازآخر(قابلنصببررویگوشیموبایل)ساهوماتوصیهمیکنیمبانصباپلیکیشن
رمرادهبرههرمربوط...قانونمالیاتهایمستقیموکلیهبخشنامههاوآرایشورایعالیمالیاتیو

برانایرنبصورتدورهایبرایکارخالصه نکات کاربردی مالیاتی ضمنآنکه.اطال پیداکنید
.شوداپلیکیشنارسالمی

https://cafebazaar.ir/app/com.arad.app.sahoma

https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.arad.app.sahoma

https://sibche.com/applications/sahoma


