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 پیشگفتار
 

 

به عاملیت  یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش های علمی در زمینه منابع انسانی، موید آن است كه نقش نیروی كار تنها  
وامع را  ج  مدیریت  ،، بلکه دامنه موضوعات مرتبط به این حوزهاهداف سازمانی ختم نمی شود  پیش بردنیروی انسانی در  

از این رو تامین آرامش روانی و    . اجتماعی و اقتصادی ایفا می نمایدنیز متاثر ساخته و نقش جدی در سیاست های كالن  
تبدیل شده است. در این بین   كشورها های اصلی روز  نیروی كار به یکی از دغدغه در زمینهایجاد زیر بناهای توسعه پذیر 

نقش بسزایی دارند. مطمئنا به    ،تامین نیازهای حال و آتی نیروی كار   اصلی ترین ابزار های بازنشستگی به عنوان  صندوق 
گیری، برقراری  پیچیده تصمیم و  انجام رساندن این مسئولیت سنگین مستلزم كاركرد صحیح و مستمر یک نظام منسجم  

قتصادی  انضباط مالی و حفظ تعادل بین دو كفه رضایت فردی و منافع جمعی است. آن چه مسلم است شرایط حساس ا
از صندوق  ها را  ولو كوچک، در تصمیم گیری   ، كشور و وضعیت عمومی صندوق ها به گونه ای است كه فرصت اشتباهات

را مبنای عمل    در جهت تقویت و تثبیت صندوق ها  یتصمیمات  ،سختی های فراوان و می بایست با پذیرش  سلب كرده  
با تالش همکاران مجموعه صندوق   تابعه و همدلی  ت و بازنشستگی آینده ساز  حمایقرارداد. امید است  و شركت های 

براین باوریم كه توسعه    ما   اعضا بتوانیم این دشواری ها را طی نموده و صندوق را به سوی آینده ای روشن سوق دهیم. 
گام  و  ثمره اصلی مدیریت صحیح صندوق است كه امیدواریم در سایه توفیقات الهی    ،رفاه و آسایش اعضا در بلند مدت

 حاصل گردد.  ، برداشتن در این مسیر
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 صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز  هیأت امناء
 

 )رئيس هيات امنا(  ساعد شهسوار جناب آقاي  -1

 )نايب رئيس هيات امنا(  حسين فيروزفر جناب آقاي  -2

 )عضو هيات امنا(  عبداله طالبیجناب آقاي  -3

 امنا( )عضو هيات  عارف نوروزيجناب آقاي  -4

 )عضو هيات امنا(  حميد مراديجناب آقاي  -5

 )عضو هيات امنا(  علی مسيبی بهروز جناب آقاي  -6

 )عضو هيات امنا(  ابوالفتح ابراهيمیجناب آقاي  -7

 ( رئيس کل) محمد نيکفرجناب آقاي  -8

 )عضو علی البدل هيات امنا(جناب آقاي مصطفی وحيدزاده  -9

 1398منتخب شوراي عالي 
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 1398سالتدوین اهداف استراتژیک در 

 
در قبال اعضا    ای به تعهدات خودهمواره توجه ویژهنماید که  ماهیت صندوق های بازنشستگی ایجاب می ❖

تمرکز خود صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز  مدیریت  ،  بلند مدت داشته باشند. در این راستا  برای

را بر تدوین اهداف استراتژیک منطبق با ماموریت اصلی صندوق معطوف نموده است. از اینرو هیات امنا با  

اقدام   1398،نسبت به تدوین این اهداف در سال  پس از بازنگری  ویژگی های صندوق  بررسی شرایط و

 .است هنمود

 

 1398استراتژیکاهداف  

 
 بگيران  پرداخت به موقع حقوق و تامين درمان مستمري  -1

 شناسايی و پوشش ريسك هاي حاکم بر صندوق  -2

 جذب اعضاي جديد  -3

 هاي با ريسك پايين و بازده حداکثري  گذاري منابع صندوق در حوزه سرمايه -4

گذاري و  ترکيب سبد سرمايه هاي مختلف اقتصادي با هدف بهينه سازي  گذاري فعلی در بخش توزيع سرمايه  -5

 کاهش ريسك 

 شدگان عضو صندوق از دولتسهم بيمه  % 3پيگيري وصول  -6

 هاي صندوق به بازار بورس و فرابورس گذاري ورود سرمايه  -7

 پيگيري مستمر وصول مطالبات -8

 ها به سپرده بانکی و يا اوراق مشارکت دارائی  %25اساسنامه صندوق و تبديل حداقل  23اجراي مفاد ماده  -9

 هاي در دست اجرا  ريزي مالی مناسب به منظور استفاده از ظرفيت بازار جهت تسريع در تکميل پروژهبرنامه  -10

 توسعه صندوق مکمل بازنشستگی -11

 توسعه زيرساخت درمان اعضاء و ارتقاء سطح خدمات درمانی از طريق ايجاد زيرساخت شبکه درمان  -12

 بر پايداري بلند مدت صندوق اثرگذار می باشند  ها و تصميمات ساير مراجع که به نحوي مديريت سياست -13

 گذاري آينده ساز کيش گذاريها در شرکت سرمايه تمرکز بيشتر سرمايه  -14
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 1398برنامه عملیاتی 
 

 به شرح ذیل تدوین گردید: 1398در چارچوب اهداف استراتژیک برنامه عملیاتی سال 

 

درمان   -1 تأمين  و  مستمري  و  حقوق  موقع  به  سخت  پرداخت  شرايط  در  بگير  مستمري  و  بازنشسته  عزيزان 

 اقتصادي ناشی از تحريم هاي بين المللی 

 هاي بانکی نزد سازمان بورس مربوط به تضامين اوراق صکوک نامهميليارد ريال از ضمانت  150استرداد  -2

س  -3 و  دارايی  وزارت  در  حضور  مکاتبه،  طريق  از  دولت  از  صندوق  مطالبات  باقيمانده  وصول  ازمان  پيگيري 

 هاي کارشناسیريزي و نشستمديريت و برنامه 

 سهم بيمه شدگان عضو صندوق از دولت % 3پيگيري وصول  -4

ها در راستاي اصالح ترکيب پرتفوي سهام صندوق بر حسب لزوم و با توجه به  واگذاري و فروش سهام شرکت -5

 در شرکت ها   %10سياست پرهيز از مالکيت بيش از 

تاجيکس  -6 پروژه  تکليف  توقف  تعيين  سبب  اخير  سنوات  که طی  شريك  با  اختالف حساب  رفع  از طريق  تان 

 پروژه گرديد.

 پيگيري پرونده واگذاري شهرک ساحلی ايزد شهر به بانك شهر  -7

 هاجويی در هزينه اتخاذ سياست صرفه  -8

 ده  هاي زيانتعيين تکليف شرکت  -9

 هاي فسخ قرارداد شده کيش زمين  پيگيري احياي -10

 کيش و اراک  هايتأمين مالی پروژه  -11

 پيگيري تهاتر سهام سهامداران حقوقی کرانه با سود سهام سهم صندوق  -12

 هاي مکانيزه مورد استفاده پيگيري اصالح ساختار صندوق و سيستم  -13

 بررسی و ارائه طريق جهت تداوم برخورداري و استفاده از معافيت مالياتی شرکت کرانه  -14

 مقرر عليرغم وجود موانع بازدارنده. برگزاري شوراي عالی ساليانه صندوق در زمان  -15

 بگيران از طريق پيشخوان خدمات الکترونيكبه روزآوري اطالعات بازنشستگان و مستمري  -16

 هاي حقوقی صندوق  دهی پرونده سامان -17

 توسعه زيرساخت درمان اعضاء و بهبود خدمات درمانی  -18

 بازنشستگی توسعه بيمه مکمل -19

 برگزاري انتخابات هيات امناء  -20

 خريد ساختمان مناسب براي صندوق پيگيري  -21

 ريزي جهت پذيرش شرکت کيش بتن جنوب در بازار فرابورس برنامه  -22
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 کرانه  هاي بهاران و پيگيري اتمام پروژه  -23

 پذير و مطالبات مربوط به کسور پردازان هاي سرمايه پيگيري وصول سود سهام مصوب شرکت  -24

 

 1398عملکرد سال 
 

 صندوق بشرح ذیل بوده است:  1398عملکرد سال   مزبوردر چارچوب برنامه عملیاتی 

 
 پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان  •

برنامه  با  ترین  درخصوص اصلی همچون سال گذشته صندوق موفق گردید  ریزی مالی و تنظیم جریان وجوه نقد  خوشبختانه 

عزیزان بازنشسته اقدامات الزم را به انجام رساند تا بازنشستگان و  برنامه خود یعنی پرداخت بموقع حقوق، مستمری و عیدی  

این راستا طی سال  مستمری  در  نباشند.  زمینه  این  ریال   3،011،224مبلغ    1398بگیران محترم دچار مشکلی در  به    میلیون 

 بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تحت عناوین حقوق، عیدی و مزایای جانبی پرداخت گردیده است. 

 

 وصول مطالبات صندوق از دولت •

  كه   29/02/1397مورخ    _ـه  54855/ت  21953جمهوری به شماره  به موجب دستورالعمل صادره توسط معاون اول ریاست  

میلیارد    165را از مركب به ساده تغییر داده بود عمالً مطالبات صندوق از دولت را به  تتمه دیون دولت  روش محاسبه بهره  

ریال بدهی تبدیل نمود. هرچند این موضوع شامل حال كلیه صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی بود لیکن  

این صندوق  موضوع  اول محترم ریاست جمهو  اعتراض  این اساس موضوع از طریق معاون  توسط    ری كتباً پیگیری شد. بر 

با پیگیری های مستمر  تاكنون  صندوق نیز    گردید كه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع    معاون اول ریاست جمهوری

 .جهت احقاق حقوق اعضا خود اقدام و جلساتی را برگزار نموده است

های الزم جهت  دوق از دولت، پس از رایزنی های حقوقی و اخذ مشورت در ادامه اقدامات مربوط به وصول مانده مطالبات صن

در این راستا نیز    صورت گرفته است.  و دارایی  یاجرایی نمودن این مهم، مکاتباتی با معاونت خزانه داری وزارت امور اقتصاد

تا پایان سال  معوق  اقدامات الزم جهت حسابرسی مطالبات   از نه    نیز صورت گرفته كه پس   1395صندوق  از گذشت بیش 

موفق به وصول بخش قابل توجهی از مطالبات خود از دولت گردید. این موضوع    1395  سال  در اردیبهشت ماه صندوق  سال  

نتیجه اقدامات در سال    نیز پیگیری های الزم صورت پذیرفته است.  1398همچنان در دستور كار صندوق بوده و طی سال  

 دستورالعمل صادره از طرف دیوان عدالت اداری گردیده است. منج به ابطال   1399
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 اقدامات صورت گرفته در خصوص پروژه تاجیكستان  •

پیرو اقدامات صورت گرفته در سال گذشته هیات داوری منتخب طرفین نسبت به تشکیل هیاتی كارشناسی جهت بررسی و  

این گزارش ه تهیه  زمان  تا  نموده كه  اقدام  نهایی  نتیجه آن اعالم نگردیده است. در سال جاری  اعالم نظر  تقسیم  مچنان 

رشته ساختمان از پروژه   اندركاران یکی از دست صندوق و  ارشد  از طرف مسئولین    ی هم بازدیداخیرا  ای تنظیم گردیده و  نامه

  خشی از ه خرید ببا توجه بكه  باشدمی  درصد 80الی  55صورت گرفته است. در حال حاضر سه برج احداثی در مراحل تکمیلی 

جهت تامین مالی به منظور اتمام پروژه در دست اقدام می باشد.ضمناً تطبیق حسابها با شریک كه یکی از    رایزنی ،  تاسیسات

 معضالت و عامل توقف پروژه بوده انجام گرفته و در مرحله تائید نهایی می باشد. 

 

 سهم دولت بیمه شدگان عضو صندوق   3% •

اقدامات صورت   ادامه  سال  در  شماره  1395گرفته طی  نامه  طی  اجتماعی  كمیسیون  نیاز  مورد  گزارش  مورخ    11140/95، 

كمیته فرعی در جلسه كمیسیون    11/1395/ 14به كمیسیون ارسال و در تداوم پیگیری مراتب و مصوبه مورخ    16/11/1395

تاریخ   در  نتیجه مباحث مطرح شده در كمیسی   17/02/1396اجتماعی دولت  به نظر می طرح گردید و  امیدواركننده  رسد.  ون 

لیکن از آنجایی كه صندوق در عمر چهل ساله خود از این بابت درخواستی نداشته است، ایجاد این باور و اعتقاد در بدنه دولت  

اینکه   بر  بیمه   % 3مبنی  قانونی صندوق می سهم  است حق  دریغ شده  اعضاء صندوق  از  و  شدگان صندوق كه  باشد، سخت 

بوده و مستلزم پیگیری مکرر و صرف زمان الزم خواهد بود. همچنین ضرورت دارد كه تمامی اركان صندوق در این  دشوار  

همواره   موضوع  این  پیگیری  نمایند.  اقدام  اعضاء  اساسی  این حق  نمودن  پایدار  به  نسبت  و  داده  دست هم  به  دست  زمینه 

 ق در دستور كار می باشد. های كاری صندواستمرار داشته و به عنوان یکی از اولویت

 

 پیشرفت پروژه های کرانه و بهاران •

  های نسبت به پیشرفت پروژهتغییراتی در تركیب هیأت مدیره شركت كرانه و تاكید بر تسریع كارها  صندوق با    1398در سال  

  98روژه بهاران در سال  مضافاً رفع مشکالت اجرایی پروژه بهاران اراک اهتمام الزم را نموده است پ  در جزیره كیش   عملیاتی

 برداری برسد. به بهره 1399تا پایان سال تکمیل و انتظار می رود پروژه كرانه  

 

 ارتقای خدمات درمانی •

تقاضای اعضاء مبنی بر بهبود خدمات درمان، مذاكرات خود را با بیمه ایران به عنوان  با توجه به    1397سال  پایان  صندوق از  

نماید، آغاز نمود و در انتها این امر  شور كه شبکه گسترده ای نیز در حوزه درمان را راهبری می بزرگترین شركت بیمه تجاری ك 

صندوق گردید. همچنین صندوق با ایجاد زیرساخت اطالعاتی مناسب نسبت به تشکیل پرونده  گر  بیمه منجر به تغییر سازمان  

برخی  ای، نسبت به انجام  یل های هزینه / فایده خدمات بیمهبا استفاده از اطالعات مذكور و تحل سالمت اعضاء اقدام نمود تا  

نیاز   با نام و نشان صندوق حمایت و  اقدام نماید.  تغییرات مورد  بار دفترچه های خدمات درمانی  ادامه نیز برای نخستین  در 

رتقاء سطح كیفیت درمان  ، بمنظور ا1398ضمناً در سال    بازنشستگی آینده ساز تهیه و جهت بهره برداری اعضاء توزیع گردید.
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تعرفه   ارائه خدمات مذكور طبق  و  ایران حذف  بیمه  از قرارداد شركت  دارو  دندانپزشکی و  از جمله ویزیت،  از خدمات  برخی 

 مصوب صندوق راساً پرداخت می شود. 

 

 اماکن اقامتی و سامانه ثبت درخواست استفاده از این اماکن  •

در راستای ارتقاء سطح رفاه عزیزان بازنشسته هشت واحد زائرسرا  در مشهد و هشت واحد آپارتمان دوخوابه مبله در جزیره  

ارد. عالوه بر این  به صورت مستمر در خدمت عزیزان بازنشسته و مستمری بگیر قرار د  نمک آبرود كیش و یک واحد ویال در  

آدرس   به  صندوق  اقامتی  اماكن  درخواست  ثبت  سامانه  اماكن  این  از  استفاده  و  درخواست  شیوه  در  تسهیل  منظور  به 

mss.ayandehsazfund.com    است گردید  ایجاد نیز امکانات    ه  این  از  راحتی  به  بتوانند  عزیز  بازنشستگان  كلیه  تا 

 مند شوند.  بهره
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 ل بخش او 
 

 به استحضار می رسد:  1398در این بخش اطالعات مربوط به آخرین وضعیت عزیزان بازنشسته و مستمری بگیر در پایان سال 

 : ءجدول وضعیت اعضا -1

 "مستمری بگیران"

 )بازنشستگان، ازكارافتادگان و وظیفه بگیران( 

 
 ازكارافتادگی و فوت جدول تغییر وضعیت اعضاء به دلیل بازنشستگی، 

 

 شــــــــرح
 نفر  - تـعـــــداد

 1398پایان سال  در 1398سال  طی

 اعضائی كه به افتخار بازنشستگی نائل شده انـد  
 

149 4738 

 اعضائی كه مشمول حقوق ازكارافتادگی شده اند  
 

2 134 

 اعضاء متوفی كه بازمانده مشمول حقوق وظیفه داشته اند  
 

25 444 

 جمــــــع   

 

 

 

 

176 5316 

افراد تحت تکفل آنان و   ، جمع تعداد بازنشستگان، ازكارافتادگان

 اعضای متوفی  نیز بازماندگان مشمول حقوق وظیفه 
446 13958 

 نفر می باشد . 65تعداد اعضا متوفی بدون باز مانده مشمول حقوق وظیفه،  1398الزم به ذكر است كه تا پایان سال  • 

 
به    عمدتاً با سرعت بیشتری تحقق یافته كه 1387و  1386در سال  انبازنشستگروند افزایش تعداد  به طوری كه مالحظه می شود در جدول فوق 

 . نوسازی صنایع كشور می باشدتنظیم بخشی از تسهیالت قانون 10اعمال مادهت و زیان آور و تقاضاهای بازنشستگی سخدلیل 

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

بازنشسته  2029 2459 2843 3080 3367 3529 3708 3918 4143 4433 4608 4738

ازكارافتاده  90 105 114 118 122 127 127 132 134 134 135 134

متوفی  221 234 250 266 290 307 335 360 378 398 427 444
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 جدول آماری میزان مستمری و مزایای پرداختی به عزیزان بازنشسته و آمار سنی ایشان در جدول ذیل ذكر شده است:  -2

 

 جدول اطالعات آماری حقوق پرداختی به مستمری بگیران 
 

 (ریال) 1397در سال  (ریال) 1398 در سال ـــــرحش

 15,470,000 20,092,570 حداقل حقوق بازنشستگان زودرس درسال مورد گزارش 

 18,970,000 24,047,570 حداقل حقوق بازنشستگان عادی و سایر مستمری بگیران

 2,206,287,680,421 2،793،648،516،314 رانـی به مستمری بگیـل حقوق پرداختـك

 میلیون  59/36حدود  میلیون  49/44حدود  الـمتوسط حقوق مستمری بگیران در پایان س

 

حقوق   حداقل  اینکه  زودرس "توضیح  بگیرانبازنشستگان  "و"بازنشستگان  مستمری  سایر  و  ترتیب 1399سال  در  "عادی   به 

 ریال می باشد.  30,166,277 ریال و25,618,027
مقتضیات و مصالح فردی و براساس میـل و اراده متقاضـی تحقـق مـی یابـد، غالبـاً به  نظر به اینکه بازنشستگی زودرس بنا  

 استفاده از یک فرصت اقتصادی تلقی می شود. 

در حالی كه بازنشستگی عادی با مشاركت كامل در پرداخت كسور بازنشستگی و نیز احراز سن و سـابقه واقعـی بازنشسـتگی 

می یابد و فوت یا ازكارافتادگی نیز اتفاقی بوده و به طور غیرمنتظره و غیرارادی، متقاضی و خانواده او را بـا مشـکالت   تحقق

بینی نشده اقتصادی مواجه می سازد. به همین علت در تعیین حداقل حقوق بازنشستگان زودرس با سایر بازنشسـتگان و پیش

 مستمری بگیران تفاوت لحاظ شده است.

 جدول آمار سنی بازنشستگان

 

 شـــــرح
 تعـــــداد 

 1398در پایان  در زمان بازنشستگی 

 نفر  8 نفر  267 سال سن 45كمتر از 

 نفر  130 نفر  1338 سال سن 50تا  45

 نفر  2079 نفر  2913 سال سن 60تا  50

 نفر  2224 نفر  219 سال سن 72تا  60

 نفر  297 نفر  1 سال سن  72بیشتر از 
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 مزایای پرداخت شده به مستمری بگیران جدول 

 

 شـــــــــرح  وان نــــع
 كل مبلغ پرداختی  

 )ریال(  1398در ســال 

 ساالنه   و عائله مندی عیدی
براساس روش مصوب هیأت امناء در هر سال، مبتنی بر پایه  

 ، تعداد عائله تحت تکفلعیدی ثابت
102,687,809,676 

 فرزندانکمک هزینه تحصیلی 

 )ساالنه( 

براساس مبلغ مصوب هیأت امنــاء در هــر ســال، متناســب بــا 
 مقاطع تحصیلی

13،997،513،000 

 بن رمضان

 
 16,566,400,000 براساس مصوب هیأت امناء 

 حق ازپا افتــادگی 

 )ماهانه( 

بازنشستگی عادی در هر    %50براساس  حداقل مصوب حقوق 
عدم توانائی انجام امور  سال )حسب تأئید هیأت امناء مبنی بر  

 (بگیرانشخصی هر یک از مستمری
3,005,946,250 

 حق کهـــولت

 )ماهانه( 

حداقل مصوب حقوق  ماهانه بازنشستگی عادی   %60براساس 
ماده   )موضوع  سال  هر  بازنشستگی   33در  نامه  آئین  مکرر 

 ( .سالگی تحققمی یابد 72صندوق كه پس از رسیدن به سن 
51,490,295,496 

 و وام ضروری 

 قرض الحسنه کانون 

 )تا سقف مصوب هیأت امناء( 

 29,510,000,000 به منظور رفع نیازهای ضروری 

 هزینه تــدفین
حاضر  حال  در  كه  امناء  هیأت  مصوب  ثابت  مبلغ  براساس 

 شش میلیون ریال می باشد
318,000,000 

 217،575،964،422 جمع کل

بر   عالوه  صندوق  عنواندر  تحت  جانبی  مزایای  ماهانه،  فرزندان   حقوق  تحصیلی  هزینه  كمک   پرداخت   درمانو    عیدی، 

مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان    بازنشستگان و    به میزان حقوق ماهانهنسبت  گردد كه جمع پرداخت های مذكور  می

 .حقوق پرداختی به مستمری بگیران بوده استرصد د 18/ 16  معادل

 

 عزیز طی دو سال اخیر در جدول ذیل قابل ارائه می باشد:   ان مستمری بگیران پوشش درم
 

 1397ســال  1398ســـال  شـــرح

 میلیارد ریال 163 میلیارد ریال  258 كل هزینه های درمانی پرداخت شده  

 ریال میلیون  8/11 ریال   میلیون  5/18 متوسط هزینه سرانه پرداختی ساالنه

 

افراد تحت تکفل    ، بازنشستگان، ازكارافتادگانبه ازای هر نفر شامل    1398سرانه ماهانه خدمات پزشکی و درمانی در سال  •
وظیفه  حقوق  مشمول  بازماندگان  نیز  و  با    آنان  برابر  كه  متوفی  ب  13958اعضای  بالغ  باشند  می  ریال  1,530,000ر  نفر 

 . باشدمی
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 مستمری بگیران طی سه سال گذشته مقایسه اقالم پرداختی به 
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بسته حمایتی /بن 

دولت
حق كهولت  كفن و دفن  حق ازپاافتادگی 

1397 2,206,287 162,902 9,327 83,233 5,364 32,585 312 1,536

1398 2,793,648 258,124 13,997 102,687 16,566 51,490 318 3,005
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 بخش دوم
 اقدامات كلی و آمار و اطالعات مربوط به اعضاء  

 
 1398جدول چگونگی عضویت اعضـاء در پایان سال

 

 اء ـتعداد اعض تعداد شـــركت  شـــــــرح

 نفر   7776 126 از طریق شركت های ملحق شده به صندوق 
 نفر 

 نفر  625 419 متفرقه)غیرملحق شده به صندوق( از طریق شركت های 

 نفر  398 _  ه صورت مستقل )خویش فرما(ـب

 نفر   155 _  از طریق صندوق بیمه بیکاری 

 نفر   5314 _  ان رـ ری بگیـمستم

 جمــــــــع 
_ 

نفر   14270  

 نفر عضو جدید و فعال مجدد تحت پوشش صندوق قرار گرفته اند.  49تعداد ، 1398توضیح اینکه درسال 

 

 تعداد اعضاء در پایان هر سال
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 جدول چگونگی توزیع سنی اعضای فعال 

 

0
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25كمتر از 
سال

30تا 25سن 
سال

35تا 30سن 
سال

40تا 35سن 
سال

45تا 40سن 
سال

50تا 45سن 
سال

55تا 50سن 
سال

60تا 55سن 
سال

60باالتر از 
سال

مرد 3 50 614 1203 1571 1872 1204 282 78

زن 5 46 225 807 554 274 125 36 5

داد
تع

جدول چگونگی توزیع سنی اعضا فعال 

سال25كمتر از 
8

0/09%

سال30تا 25سن 
96

1/07%

سال35تا 30سن 
839

9/37%

سال40تا 35سن 
2010

22/45%

سال45تا 40سن 
2125

23/73%

سال50تا 45سن 
2146

23/97%

سال55تا 50سن 
1329

14/84%

سال60تا 55سن 
318

3/55%

سال60باالتر از 
83

0/93%



 

                                                                       18   

 
 1398گزارش سالیانه 

 

 چگونگی توزیع سابقه جهت احراز شرایط بازنشستگی اعضای فعال

 

 
 

 چگونگی توزیع مدت سابقه جهت احراز شرایط بازنشستگی اعضای فعال 
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20سابقه 
سال25تا 

25سابقه 
سال30تا 

30سابقه 
سال35تا 

سابقه 
35باالی 
سال

سابقه جهت احراز شرایط بازنشستگی 198 1164 1955 1817 1947 1384 452 37

داد
تع

2/21؛ 198؛ سال5زیر  %

؛ سال10تا 5سابقه 
13/00؛ 1164 %

؛ 1955؛ سال15تا 10سابقه 
21/83%

؛ 1817؛ سال20تا 15سابقه 
20/29%

؛ 1947؛ سال25تا 20سابقه 
21/74%

؛ سال30تا 25سابقه 
15/46؛ 1384 %

35تا 30سابقه 
5/05؛ 452؛ سال %

35سابقه باالی 
0/41؛ 37؛ سال %
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 برخی آمارو اطالعات مربوط به اعضاء 

 1397سال پایان  1398سال پایان  شرح 

 ریال  59،696،947 ریال  77,150,559 متوسط حقوق اعضـاء فعال  -1

 روز  0ماه و  7سال و   16 روز 3ماه و  5سال و   17   متوسط سابقه اعضاء فعـال  -2

 *   متوسط سابقه اعضـاء فعـال  -3
   

 روز  5ماه و  6سال و   17 روز   11ماه و  4سال و   18

 روز  18ماه و 10سال و   42 روز 23ماه و  8سال و   43   متـوسط سن اعضـاء فعـال -4

 روز   12ماه و  8سال و   44 روز 11ماه و  0سال و   41 ی سابقـه قابل قبـول بازنشستگ باالتـرین  -5

 باالترین سابقه قابل قبول بازنشستگی  -6
 *   )با توجه بـه شرح ذیـل(  

 روز   12ماه و  8سال و   44 روز   11ماه و  0سال و   41

 روز 16ماه و  0سال و   70 روز 25ماه و  8سال و   67   باالترین ســـن  -7

 

 

 

 هیأت تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور  

 

آور   زیان  و  سخت  مشاغل  علت  به  موعد  از  پیش  بازنشستگی  مقوله  اجرای  نیز  گزارش  مورد  سال  ) در  ماده  (  19براساس 

 نامه بازنشستگی صندوق و مصوبه شورای عالی سال گذشته تداوم یافت. آیین 

تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور صندوق، به منظور تحقق    هیأت الزم به ذكر است كه همزمان با آغاز فعالیت  

مربوطه )اظهار نظر در مورد اعتراض نسبت به آراء هیات تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و  آئین نامه اجرائی    (9)مفاد ماده  

 تشکیل شده و فعال بوده است.  آور( كمیته منتخب شورای سیاست گذاری و راهبردی زیان 

 

 کل سابقه بازنشستگی با احتساب سوابق خدمت معتبر پذیرفته شده اعضاء جهت احراز شرایط بازنشستگی *
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این   تحریر  تاریخ  تا  آور  زیان  و  مشاغل سخت  تطبیق  و  تشخیص  هیأت  دبیر  توسط  شده  معمول  اقدامات  آماری  اطالعات 

 گزارش به شرح جدول ذیل می باشد:    

 1398تا پایان سال  1397در سال  شرح

 نفر  1326 نفر  165 تعداد تقاضاهای واصله به صندوق

 نفر  1026   نفر  120 تعداد درخواست های رسیدگی شده توسط هیات تشخیص 

 نفر  650 نفر  92 تعداد درخواست های تایید شده توسط هیات تشخیص 

 نفر  340 نفر  28 تعداد درخواست های تایید نشده توسط هیات تشخیص 

 نفر   39   - اند  ( شده 10تعداد درخواست هایی كه در حین بررسی جذب بازنشستگی ماده )

بدهی   یا  نامه  آئین  با  تطبیق  عدم  لحاظ  به  اقدام  غیرقابل  های  درخواست  تعداد 

 شركت یا عدم ارسال مستندات كافی
 نفر  128 نفر  16

تعداد درخواست هایی كه در حین بررسی انصراف داده یا بازنشسته، از كارافتاده و  

 یا بیکار شده اند  
 نفر  23  -

 نفر  29 نفر  29 تعداد درخواست های در دست بررسی  

 

 صنـدوق بیمــه بیکــاری 

 جدول آماری بیمه بیکاری 

 1398تا پايان سال   شــــــرح 

 نفــر 155 تعداد استفاده كنندگان از حقوق ایام بیکاری در جریان استفاده  

 ریال20ر092ر 570 ریال(  25ر 618ر 027مبلغ  99حداقل حقوق بیمه بیکاری )حداقل در سال  

 ریال  39ر375ر 871 متوسط حقوق بیمه بیکاری  

 
بازنشستگان و سایر واجدین شرایط  همسان با  ، اعضاء مذكور  از حقوق ایام بیکاریدر مدت استفاده اعضاء  شایان ذكر است  

بهره  ایجاد شده  امکانات  و  پارسیان  رسان  یاری  درمان شركت  دفترچه های  از  باشند صندوق  پرداخت  مند می  با  . همچنین 
شود، مدت  كسور بازنشستگی ماهانه استفاده كنندگان از حقوق ایام بیکاری كه از محل وجوه صندوق بیمه بیکاری تأمین می 

 مذكور به عنوان سابقه خدمت قابل قبول بازنشستگی لحاظ می گردد.  
 

 اطالعات درون سازمانی صندوق  
 

 می باشنـد:   ذیلبه شرح   با ویژگی های تحصیالتی نفر  41 صندوقو قراردادی تعداد كاركنان رسمی   1398در پایان سال 

 ائین تر از دیپلم ـپ مـدیپل وق دیپلمـف اس ـكارشن كارشناس ارشد  دكترا 

 نفر 1 نفر  3 نفر   2 نفـر  20 نفـر  9 نفر  2
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 چگونگی اطالع رسانی به اعضاء  

و   اعضاء شاغل  رسانی جهت  مراجعاطالع  به  پاسخگوئی مستمر  بر  بگیران صندوق عالوه  یا   ه كنندگان مستمری    حضوری 

 تلفنی توسط مسئولین صندوق، به طرق ذیل نیز تحقق می یابد:   پاسخ 

 در سایت اینترنتی صندوق.  ماه “خالصه وضعیت پرونده بازنشستگی” در پایان هر  مشاهده  -

حضور    - با  توجیهی”  “جلسات  استقرار    گاننمایندبرگزاری  محل  مناطق  در  ضرورت  حسب  و  مختلف  مقاطع  در  صندوق 

 و شركت های متفرقه. های ملحق شده به صندوق شركت

سؤاالت و دریافت طرح    جهت   pension@ayandehsazfund.comاستفاده از پست الکترونیکی صندوق به آدرس   -

 پاسخ های مربوط. 

اعضاء فعال و مستمری بگیران    جهت دسترسی  www.ayandehsazfund.comبه آدرس  سایت اینترنتی صندوق    -

 غیرعضو از چگونگی فعالیت صندوق.  اشخاص آنان و به اطالعات به روز پرونده بازنشستگی خود و نیز امکان آشنائی و آگاهی  

آدرس    - به  صندوق  تلگرام  آدرس    https://t.me/@Ayandehsazfundكانال  به  صندوق  اینستاگرام  و 

https://www.instagram.com/ayandehsaz.pensionfund        می اعضا  دراختیار  رسانی  اطالع   جهت 

 باشد. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ayandehsazfund.com/
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سرمایه گذاری در 
شركت های تابعه و

وابسته 

سرمایه گذاری در 
امالک و پروژه ها 

مطالبات كسور 
دهی بازنشستگی و ب

دولت

سپرده های بانکی و
اوراق مشاركت 

داراییهای ثابت سایر موارد

4,811,570

1,877,806

5,481,725

28,562 21,195 17,421

 

 بخش سوم
بشرح ذیل قابل ارائه می باشد. همانطور كه مالحظه می شود نزدیک به    1398وضعیت سرمایه گذاری های صندوق در سال  

. شایان ذكر است علیرغم این كه بخش  هفتاد درصد از منابع صندوق در بخش ساختمان و امالک سرمایه گذاری شده است

بوده برخوردار  تورم  نرخ  میانگین  نسبت  به  بیشتری  رشد  از  متمادی،  سالیان  طول  در  ساختمان  و  حال    زمین  این  با  است، 

خاصیت نقدشوندگی كند سرمایه گذاری ها در این بخش از یک سو و ركود متوالی حاكم بر آن در ادوار مختلف، مشکالتی را  

 در زمینه تامین نقدینگی برای صندوق بوجود آورده است. 

 

 اداره اقتصادی وجوه و منابع

 

از عملکرد چندساله صندوق به شرح نمودارهای  به روال هرساله، جهت مزید استحضار عزیزان، برخی اطالع  ات مالی منتج 

 ذیل ارائه می گردد:  

 

 

 

 )میلیون ریال(  1398توزیع منابع و دارایی های صندوق در پایان سال 
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 1398درصد توزیع منابع و دارایی های صندوق در پایان سال  

 

 

 
 

 مقایسه سه سال توزیع منابع و دارایی ها 
 
 

سرمایه گذاری در شركت های 
تابعه و وابسته 

39/32%

سرمایه گذاری در امالک و 
پروژه ها 

15/34%

ی و مطالبات كسور بازنشستگ
بدهی دولت

44/79%

سپرده های بانکی و اوراق 
مشاركت 

0/23%

داراییهای ثابت
0/17%

سایر موارد
0/14%
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 روند رشد درآمد و هزینه
 

 
 
 

 مقایسه سه سال درآمد سرمایه گذاری ها 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

سرمایه گذاری در 
شركت های 
تابعه و وابسته

سرمایه گذاری در 
امالک و پروژه 

ها

مطالبات كسور 
بازنشستگی و 

بدهی دولت

سپرده های 
بانکی و اوراق 

مشاركت

داراییهای ثابت سایر موارد

1398 4,811,570 1,877,806 5,481,725 28,562 21,195 17,421

1397 4,811,570 1,711,049 3,392,676 194,229 10,016 45,697

1396 4,720,073 1,829,266 2,559,272 444,751 10,628 11,952

ال
 ری

ون
یلی

م
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251 296
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326 323

469 522
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1,2551,301
1,398

2,394

608
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2,803
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0

500

1,000
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2,000
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3,000
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ال
دری
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میل

درآمد

هزینه
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 مقایسه سه سال هزینه های صندوق

 

 
 

 

 

 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

سود فروش 
امالک

سود سهام و 
شركت های تابعه 

و وابسته

سایر درآمد ها سود سپرده های 
بانکی

درآمد اجاره و 
مشاركت

سود تسهیالت

1398 986,152 1,625,355 129,704 17,059 44,733 82

1397 360,058 1,240,607 33,749 51,211 32,101 147

1396 42,547 350,875 113,700 73,255 27,539 211

ال
 ری

ون
یلی

م

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

حقوق و مزایا ، بازنشستگی
پس انداز و 

...بیمه عمرو

مزایای پایان 
خدمت 
كاركنان 

خدمات 
مشاوره ای 

استهالک 
دارایی ها 

و پست و تلفن
آب و برق

ایاب و ذهاب سایر موارد

1398 53,596 7,667 9,416 11,262 2,867 1,817 1,681 32,429

1397 29,591 4,344 8,901 3,292 797 643 1,349 17,328

1396 24,490 3,240 5,436 5,382 2,148 660 1,476 12,424

ال
 ری

ون
یلی

م
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 چهارم بخش

 مازاد عملیاتی صندوق بشرح ذیل به استحضار می رسد: ص یدر این بخش تخص 

 

 تخصیص مازاد عملیاتی 

در ارتباط با عملکرد    1398با توجه به این كه گزارش حسابرس )بازرس( و صورت های مالی منتهی به پایان اسفندماه سال   

این بخش از تکرار، در  ارائه می شود، به منظور ممانعت  این گزارش  به توضیح در مورد چگونگی    صندوق، در بخش ششم 

 تسهیم مازاد عملیاتی بسنده می گردد:  

 

 ریال میلیون   2،645،702  1398طبق دفاتر سال مازاد عملیاتی 

  ریال   میلیون 41،518 انتقال به حساب وجوه اداره شده  

  ریال   میلیون 43،739 انتقال به حساب وجوه معلق  

  ریال  میلیون  376،393 انتقال به حساب ذخیره مستمری ها و پشتوانه تعهدات  

  ریال   میلیون 2،082،313 انتقال به حساب ذخیره اعضاء فعال

  ریال  میلیون  101،739 انتقال به حساب جرایم تاخیر تادیه دولت
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در پایان یک سال مالی، صرفاً نتایج منعکس شده در  شایان ذكر است كه نوع فعالیت صندوق تولیدی یا بازرگانی نمی باشد تا 

زیرا براساس اصول متداول حسابداری، ارزش افزوده دارائی ها كه در    كننده عملکرد واقعی آن باشد. صورت های مالی، بیان 

سال موردنظر شناسائی  اغلب موارد بامعنا و حتی فزونتر از میزان سود و بازده شناسائی شده می باشد، به عنوان سود و بازده  

نگردیده و در سال های بعد این مهم تحقق می یابد. لذا بررسی و ارزیابی كمی و كیفی اداره اقتصادی وجوه و منابع صندوق  

مازاد   رشد  میزان  كاهش  ترتیب  بدین  پذیرد.  انجام  مرتبط  عوامل  جمیع  داشتن  ملحوظ  با  مختلف  مقاطع  در  بایستی  می 

ش ویژه صندوق )براساس قیمت تمام شده( نبایستی به طور مجرد مبنای قضاوت قرار گرفته و موجب  عملیاتی ساالنه و یا ارز

 نگـرانی شود. 

 

 

 

 

 

 بخش پنجم 
 مقایسه تناسب میزان وجوه و منابع صندوق 

 به تعهدات آنی و آتی آن 
 

در   پوشش  افراد تحت  نیازهای  به  پاسخگوئی  توان  بعد  از  بازنشستگی  های  نظام  ازكارافتادگی  توفیق  و  بازنشستگی  دوران 

 متکی بر عوامل مختلفی از قبیل نرخ كسور بازنشستگی، سن بازنشستگی، میزان بازده سازی و ... می باشد. 

های  اطمینان از تداوم این توفیق صرفاً از طریق انجام محاسبات اكچوئری )ممیزی تناسب تعهدات آنی و آتی با وجوه و دارائی 

آتی( تحقق   اتخاذ تصمیمات مقتضی و انجام  حال و  با  از محاسبات مذكور،  نتایج حاصل  می یابد. بدین ترتیب كه براساس 

می توان از بروز مسائل و مشکالت احتمالی ممانعت نموده و به موقع راهکارهای مناسب و  اصالحات الزم در مقاطع ضرور،  

 سازنده را جایگزین نمود.  

دوق پیش بینی شده و صندوق مکلف گردیده است هر سه سال یکبار نسبت به انجام ( اساسنامه صن25این مهم در ماده )

نما  تقدیم  به شورای عالی  و گزارش مستقلی  اقدام  اكچوئری  زمینه طی سال محاسبات  این  در  اقدام  در  های گید كه  ذشته 

 ه است.مقاطع سه ساله تحقق یافت

 

هر   پایان  در  نیز  رفت، صندوق  اشاره  آنچه  وجود  و  با  برآورد  به  نسبت  خود،  عملکرد  از  حاصله  ارقام  و  اعداد  برمبنای  سال 

.  ناء به شورای عالی مطرح می نماید محاسبه ارزش روز تعهدات آتی اقدام و خالصه نتایج حاصله را در گزارش ساالنه هیأت ام
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ارزیابی قدرت و توان مالی صندوق جه  نیز به روال متداول هرساله به منظور  آتی،  در سال جاری  ایفای تعهدات  ت انجام و 

 محاسبات و بررسی های الزم معمول گردیده كه به شرح آتی به استحضار خواهد رسید.   

 

میلیارد ریال می باشد   55ر000معادل    1398در پایان سال    برآورد حدود دارایی های صندوق برمبنای ارزش روز منصفانه -1

اعضـاء بازنشسـته، ازكارافتـاده و بازمانـدگان اعضـاء متـوفی كـه كـالً ارزش روز تعهدات آتی صندوق در مورد  و برآورد  

حالت متفاوت محاسبه شده پانزده    با تغییر دادن عوامل اصلی در  1398تلقی می گردند در پایان سال   "مستمری بگیران"

درصد  15،16،17،18توضیح اینکه با تغییر عواملی مانند میزان افزایش حقوق ساالنه مستمری بگیران به نرخ های است.  

در وجه هر عضو قابـل  "جدول مرگ و میر"و با درنظر گرفتن این كه حقوق بازنشستگی، ازكارافتادگی و وظیفه براساس

ر مبنای ارزش روز منصفانه و  ارزش روز تعهدات آتی با لحاظ های صندوق بپرداخت می باشد، لذا مقایسه برآورد دارایی

داشتن نرخ های بازده سازی متغیر به شرح جدول صفحه بعد می باشد. قابل ذكر است كه محاسبات ارائه شـده در ایـن 

های ییباشد و در صورت تغییر عوامل موثر بر محاسبات و یا ارزیابی مجدد ارزش روز دارابخش به صورت پیش بینی می

 باشد.صندوق تجدید محاسبات ضروری می

 

 نرخ بازده ساالنه 
 نرخ افزایش  

 حقوق ساالنه 

 ارزش روز تعهدات  

 )میلیارد ریال( براساس  

 90-88جدول مرگ و میر  

مابه التفاوت ارزش روز تعهدات با ارزش  

 روز منصفانه دارایی های صندوق براساس

 1398گزارش اكچوئری در سال  

18 17 66,130 -11,130 

18 15 53,106 1,894 

18 16 59,080 -4,080 

18 18 74,499 -19,499 

19 15 47,959 7,041 

19 16 53,008 1,992 

19 17 58,926 -3,926 

19 18 65,900 -10,900 

20 15 43,600 11,400 

20 16 47,903 7,097 

20 17 52,911 2,089 

20 18 58,773 -3,773 

21 17 47,847 7,153 

21 18 52,814 2,186 
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21 15 39,880 15,120 

21 16 43,575 11,425 

 

حداقل   محدوده  در  صندوق  آتی  تعهدات  فوق،  جدول  از  حاصل  نتایج  به  توجه  ریال   43،575با  حداكثر    میلیارد     74،499و 

می كند و با توجه به گزارش اكچوئری ارائه شده در شورایعالی سال جاری، حدود دارایی های صندوق    نوسانمیلیارد ریال  

در  ریال می باشد. با مقایسه این مبلغ با ارزش روز تعهدات در جدول فوق،  میلیارد     55،000برمبنای ارزش روز / منصفانه  

درصد و    20و    19،    18درصد و نرخ بازدهی سرمایه گذاری    18و    17،    16ردی که نرخ افزایش مستمری  امو

مواجه خواهد شد با کسری  باشد، صندوق  و    همچنین  گردید  نخواهد  موارد صندوق دچار كسری  باقی  در  در حالیکه 

بازدهی   نرخ  و  ساالنه  مستمری  افزایش  نرخ  بین  اختالف  كاهش  صورت  در  گردد  می  مشاهده  فوق  جدول  در  چنانچه 

النه  گذاری، كسری صندوق افزایش می یابد؛ لذا با توجه به نرخ بازدهی سرمایه گذاری فعلی صندوق كه در حدود ساسرمایه 

درصد    16الی    13درصد می باشد، جهت حفظ اصل خود كفایی صندوق ضروری است نرخ افزایش مستمری ساالنه بین    21

 تثبیت گردد . 

قابل ذكر است كه در گزارش اكچوئری فوق الذكر نیز پیشنهاد شده است كه جهت برقراری توازن بین دارایی ها و تعهدات   

و   15در ســط   صندوق در زمان حال و حفظ آن در آینده، نرخ افزایش مستمری و نرخ بازدهی سرمایه گذاری بـه ترتیـب  

 یا متناسب با آن حفظ گردد.  درصد24

انجام می پذیرد  "ذخیره مستمری ها و پشتوانه تعهدات"تأمین و پرداخت حقوق ماهانه مستمری بگیران از محل  از آنجا كه   

و مانده این حساب جهت تحقق این امر بدون لحاظ داشتن سهم آن از ارزش افزوده سرمایه گذاری ها كه شناسائی و تسهیم 

ن حساب از میزان ارزش افزوده سرمایه گذاری های صـندوق نیـز نشده است تکافو نمی نماید و از طرفی با احتساب سهم ای

تحقق آنچه اشاره رفت به دشواری انجام می پذیرد، لذا احتماالً می بایستی از محل وجوه و بازده های آتی ذخیره بازنشستگی 

ی باشد(.  به منظـور امکان تحقق این امر قابل مشاهده م  بعداعضاء فعال، به این حساب مساعدت شود. )كه درجدول صفحه  

بنـابراین حفظ حقوق ومصالح بازنشستگان آتی می بایستی حتی المقدور از این امکان فقط درحد قابل جبران اسـتفاده نمـود. 

توجه و عنایت بیش از پیش به نتایج حاصل از محاسبات اكچوئری صندوق در مقاطع اتخاذ تصمیم در مورد عوامل مطرح در 

ذول گردد. زیرا چنانچه در محاسبات صفحات آتی نشان داده شـده اسـت، در صـورت عـدم تناسـب این زمینه می بایستی مب

عوامل موثر در توان مالی صندوق )نرخ بازدهی سرمایه گذاری، نرخ افزایش حقوق ساالنه اعضای فعال و نرخ افزایش ساالنه 

 خواهد بود. مستمری( ایفای تعهدات آتی در قبال اعضای فعال نیز به سختی امکان پذیر
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همان طور كه در گزارش سال های قبل نیز عنوان گردید، امید به زندگی جامعه كاركنان در ایران در عرض سه دهه گذشته    

بدین ترتیب اصولی و ضروری است شرایط بازنشستگی قبل از موعد  به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است.  

آور زیان  و  براساس مشاغل سخت  ماده    )بازنشستگی  قوانین موضوعه، حداقل شرط  10و  به  توجه  با  که  و... 

  سنی احراز شرایط بازنشستگی دراین موارد وجود ندارد(، زودرس و عادی متناسب با آنچه اشاره رفت تعدیل 

سایر   متناسب  یا  سو  هم  عدم حرکت  و  زندگی  امید  عامل  بطئی  هرچند  افزایش  با  این صورت  غیر  در  گردد. 

ب نهایت  عوامل مانند سن  افزایش ساالنه حقوق مستمری و در  بازنشستگی، میزان  ، میزان حقوق  ازنشستگی 

به چالش کشیده خواهد شد اصل خودکفائی صندوق  به تدریج  با آن،  بازده سازی صندوق  .  میزان سوددهی و 

با اصل خودكفائی صندوق، حسب تکلیف، در   با تقابل  شایان ذكر است سه مورد مهم مدنظر هیأت امناء صندوق در ارتباط 

تأئید و تصویب    1384گزارش مربوط به عملکرد سال   بیان گردید كه خوشبختانه راهکار یک مورد آن توسط شورای عالی 

 است كه عنایت به آنها مورد تأكید مجدد قرار می گیرد:  گردید اما دو مورد دیگر به شرح ذیل همچنان باقی 

سالگی اقدام شـود تـا بـدین ترتیـب   60نسبت به افزایش تدریجی سن بازنشستگی زودرس تا رسیدن به سن حداقل    -الف  

هماهنگی و تناسب الزم بین سن بازنشستگی و متوسط عمر جامعه كاركنان حاصل آید. مضاف بـرآن میـزان ذخـایر 

ه امور بهداشت و درمـان این گروه به علت كمتر بودن مدت مشاركت و فزونـی مـدت زمـان برخـورداری از مربوط ب

خدمات بهداشت و درمان تکافوی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در حد مناسب را نمی نماید لـذا مـی بایسـتی بـه 

 نحوی كمبود آن با مشاركت گروه ذینفع جبران شود.

درصد  20درصد به 15ریب كاهنده حقوق بازنشستگی زودرس )پنالتی سن( طی مکانیزم خاصی از نسبت به افزایش ض -ب  

 اقدام شود. )به منظور تشویق اعـضا جهت استفاده ازمزایای بازنشستگی در سنین باالتر( 

وری اسـت چنانچه مشاهده می گردد براساس محاسبات فوق در اكثر موارد صندوق در آینده دچار كسری خواهد گردید ، ضر

حق بیمه سهم دولت(    %3تمهیدات الزم جهت تامین منابع مالی جدید، از محل مساعدت كارفرمایان و همچنین كمک دولت )

تـرین عوامـل   ضمناً موضوع وصول به موقع مطالبات صندوق و استفاده بهینه از وجوه مـذكور یکـی از مهـماندیشیده شود،  

ست كه انتظار می رود همـواره مـورد توجـه و عنایـت خـاص و ویـژه مـدیریت ممانعت از بروز معضالت اقتصادی صندوق ا

 ها و اعضاء محترم شورای عالی قرار گیرد.شركت
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( فوق برآورد و بیان گردید. در این 1تعهدات مرتبط به گروه مستمری بگیران فعلی صندوق در حاالت مختلف در ردیف )   -2

قسمت، نسبت به ممیزی كل تعهدات صندوق )اعم از مستمری بگیران فعلی و آتـی( بـا منـابع و ذخـایر موجـود و آتـی 

ت مذكور مشخص می گردد. بدین معنی كـه حالـت هـای صندوق اقدام و ارزش روز كسری یا فزونی حاصل از محاسبا

مختلف تركیب عوامل مؤثر شامل نرخ بازده ذخایر بازنشستگی، درصد رشد ساالنه حقوق اعضاء فعال و درصـد افـزایش 

ساالنه حقوق مستمری بگیران مفـروض گرفتـه مـی شـود، سـپس بـا لحـاظ داشـتن جــدول مـرگ و میـر و اعمـال 

رس، ازكارافتادگی و فوت به طورتصادفی، ارزش روز كسری یـا فزونـی تعهـدات نسـبت بـه های عادی، زودبازنشستگی

های صندوق محاسبه و با توجه به نتایج حاصله تالش می شود كه حركت ها و فعالیت صندوق به نحـوی تنظـیم دارائی

شده اسـت كـه عضـو   ن محاسبات فرضشود كه ذخایر موجود و آتی پاسخگوی تعهدات آنی و آتی صندوق باشد. در ای

جدیدی به سیستم بازنشستگی صندوق وارد نشده و تمامی اعضاء فعلی اعم از فعال و مستمری بگیر و افراد تحت تکفل 

آنان تا زمان حیات از حقوق ماهانه برخوردار شوند. نتایج حاصل از تغییر مفروضات در چند حالت مختلف به شرح زیر ارائه 

 می گردد.

 

( د ريال مي باشدارقام به میلیار ) 

نرخ بازده  

ذخاير  

 بازنشستگي  

نرخ رشد  

حقوق ساالنه  

 شاغلین  

نرخ افزايش  

حقوق ساالنه  

 بگیران  مستمري 

ارزش روز مانده  

 )میلیارد ريال( 

مابه التفاوت ارزش روز تعهدات با ارزش  

روز منصفانه دارايي هاي صندوق براساس  

 1398گزارش اکچوئري در سال  

 سال

18 18 17 141,696 -86,696 1487 

18 18 16 125,227 -70,227 1487 

18 20 17 158,439 -103,439 1487 

19 18 17 114,677 -59,677 1487 

19 20 18 144,092 -89,092 1487 

19 20 17 127,417 -72,417 1487 

20 20 18 116,548 -61,548 1487 

20 18 16 80,875 -25,875 1487 

20 20 17 103,422 -48,422 1487 

21 18 17 77,135 -22,135 1487 

21 20 18 95,120 -40,120 1487 

21 20 17 82,299 -27,299 1487 

21 18 16 66,559 -11,559 1487 
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22 20 16 58,398 -3,398 1487 

22 18 16 55,185 -185 1487 

22 18 15 47,420 7,580 1487 

 

درصد و افزایش حقوق مستمری بگیران  22نرخ سرمایه گذاری همان طور كه مشاهده می شود، در مواردی كه   

صندوق دچار كسری نخواهد شد ولی در سایرموارد پیش بینی شده   باشد  18درصد و افزایش حقوق شاغلین    15

لذا با توجه به مطالعات آكچوئری صندوق    جدول فوق، صندوق در راستای ایفای تعهدات آتی خود دچار كسری خواهد گردید.

بهبود  می امید به زندگی كشور جهت  به رشد شاخص  توجه  با  اعضا  پردازی  افزایش دوره مشاركت كسور  به  بایستی نسبت 

 شرایط اقتصادی صندوق و تداوم فعالیت آن اقدام نمایند. 

اخذ تدابیر مناسب در جهت بهبود توان مـالی صـندوق لذا ضروری است اعضای محترم شورایعالی و نیز كلیه كارفرمایان با    

 گام بردارند، در این خصوص موارد ذیل به عنوان راهکارهای پیشنهادی هیات امنا ارائه می گردد:

 .درصد16 حداكثر تاكنترل رشد ساالنه حقوق اعضای فعال به میزان  (1

 درصد.14تثبیت رشد ساالنه حقوق مستمری تا حداكثر  (2

 بازدهی سرمایه گذاری ساالنه.نرخ بهبود  (3

 توسعه اعضای جدید. (4

 تشویق اعضا جهت استفاده از مزایای بازنشستگی عادی. (5

 افزایش نرخ كسور بازنشستگی توسط كارفرمایان. (6

 كاهش انواع بازنشستگی پیش از موعد و تامین كامل بارمالی آن توسط كارفرما. (7

 .سال 60افزایش حداقل سن بازنشستگی به  (8

حـق بیمـه  %3شریک مساعی كلیه اعضا صندوق درجهت كسب حمایت های قانونی در جهت دریافت همکاری و ت (9

 .سهم دولت

هزینه  (10 افزایش  تورم،  نرخ  افزایش  به  مقابل  باتوجه  در  درمان  دریافتی  كسور  تکافوی  عدم  و  درمان  های 

در دوران بازنشستگی و مستمری  افزایش یابد و یا   % 3به    %2هاپیشنهاد می گردد كسور درمان زمان اشتغال از  هزینه 

 بگیری مبلغی به عنوان سرانه درمان از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران كسر گردد. 
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 گزارش های مالی
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 29/12/1398   منتهی بهمربوط به عملکرد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازصندوق حمایت و بازنشستگی آینده 

 صورت درآمد و هزینه

 1398اسفند   29برای سال مالی منتهی به  

     

 )تجدید ارائه شده(        

 1397سال    1398سال    يادداشت 

 ريال  ريال   

      درآمد سرمايه گذاري ها : 

  1,240,607,122,943   1,625,355,101,319   4 سود سهام و سود معامالت سهام 

  146,939,181   81,901,486   5 سود تسهیالت اعطايي

  51,211,871,693   17,058,750,579   6 سود سپرده هاي بانكي

  32,065,015,900   44,733,211,041   7 درآمد اجاره و سود مشارکت

  360,058,294,231   986,152,310,472   8 سود مشارکت در ساخت امالک

   2,673,381,274,897   1,684,089,243,948  
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  33,749,989,975   129,704,286,828   9 ساير درآمدها و هزينه هاي عملیاتي

   2,803,085,561,725   1,717,839,233,923  

 (59,270,467,674)  (36,647,640,510)   10 هزينه هاي مالي 

  1,658,568,766,249   2,766,437,921,215  هزينه قبل از مالیات مازاد درآمد بر  

 -                                         -   33 مالیات

  1,658,568,766,249   2,766,437,921,215   مازاد درآمد بر هزينه 

     

 

 

 

 

 

 

 ساز آینده  بازنشستگی و حمایت صندوق

 صورت وضعیت مالی

 1398 اسفند 29 تاریخ در
 

 )تجدید ارائه شده(                                                                                                                                                                      

 1397/12/29  1398/12/29  يادداشت 

 ريال  ريال   

  3,774,204,093,790  3,774,204,093,790   11 سرمايه گذاري در شرکتهاي فرعي 

  957,781,187,248  957,781,187,248   12 سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته 

  79,584,961,911  79,584,961,911   13 سرمايه گذاري در سايرشرکتها

  995,745,001,895  1,149,768,436,334   14 سرمايه گذاري در امالک 

  3,173,616,419  2,979,237,946   15 تسهیالت اعطايي

  194,229,039,072  28,562,843,541   16 سپرده هاي بانكي

  91,907,575  91,907,575   17 سايرسرمايه گذاريها

  6,004,809,807,910  5,992,972,668,345   جمع سرمايه گذاريها

  42,431,191,453  3,504,533,688   18 موجودي نقد 

  1,043,632,912,939  1,237,440,672,556   19 حق بیمه هاي دريافتني 

  2,379,233,203,752  4,244,284,710,136   20 حسابها و اسناد دريافتني

  715,304,220,012  728,037,579,033  1-14 پروژه هاي در جريان تكمیل 

file:///E:/Ayande%20Saz/Majma/Majma%201398/Daftarche/صورت%20مالی%2098.xlsx%23'20-21'!Print_Area
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  658,105,121  10,844,629,338   21 پیش پرداختها

   6,224,112,124,751  4,181,259,633,277  

  9,949,987,017  20,613,489,310   22 دارايیهاي ثابت مشهود 

  65,719,251  581,102,307   23 دارايیهاي نامشهود 

   21,194,591,617  10,015,706,268  

  10,196,085,147,455  12,238,279,384,713   جمع دارايیها 

  259,311,977,076  916,697,609,009   24 حسابها و اسناد پرداختني 

  272,290,464,843  304,372,697,121   25 بازده وجوه اداره شده 

  372,162,382,678  157,060,035,892   26 تسهیالت دريافتي

  19,123,541,485  20,489,490,176   27 کارکنان ذخیره مزاياي پايان خدمت 

  922,888,366,082  1,398,619,832,198   جمع بدهیها 

  9,273,196,781,373  10,839,659,552,515   خالص دارايي طرح 

  9,273,196,781,373  10,839,659,552,515   28 ارزش ويژه طرح 

 -  - اکچوئري ارزش فعلي مزاياي بازنشستگي مبتني بر 

      

 يادداشتهاي توضیحي ، بخش جدايي ناپذير صورتهاي مالي است. 

 صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

 صورت تغییرات در خالص داراییها

 1398اسفند   29برای سال مالی منتهی به  

         )تجدید ارائه شده(                                                                         

 
 1397سال   1398سال   يادداشت 

   
 ريال  ريال

      

 1,794,844,317,104  2,374,943,409,747  1-1-28 حق بیمه هاي بازنشستگي 

 432,305,360  93,286,948  2-1-1-28 حق بیمه هاي انتقالي از ساير طرحها

 1,658,568,766,249  2,766,437,921,215  1-28 مازاد درآمد بر هزينه  

   
5,141,474,617,910  3,453,845,388,713 

حقوق و ساير مزاياي بازنشستگي 

 3-1-1-28 اعضاء 
 

(3,413,627,636,494)  (2,575,790,650,198) 

 4-1-1-28 طرحها حق بیمه انتقالي به ساير  
 

869,944,015  (3,539,725,381) 

 29 هزينه اداره طرح 
 

(120,736,246,251)  (66,244,824,329) 

 25 بازده وجوه اداره شده انتقال 
 

(41,517,908,038)  (38,207,237,081) 

   
(3,575,011,846,768)  (2,683,782,436,989) 
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  طرح افزايش ) کاهش (در خالص دارايي هاي 
1,566,462,771,142 

 
770,062,951,724 

      

   

 

    

 طرحگردش حساب ارزش ویژه 

 

   
 1397سال   1398سال 

   
 ريال  ريال

  تغییر در خالص دارايي هاي صندوق طي سال 
1,566,462,771,142  770,062,951,724 

   در ابتداي سال طرح ارزش ويژه  
9,275,477,604,240  8,504,733,829,649 

 30 تعديالت سنواتي
 

(2,280,822,867)  (1,600,000,000) 

  تعديل شده -در ابتداي سال  طرح ارزش ويژه  
9,273,196,781,373  8,503,133,829,649 

   در پايان سال  طرح ارزش ويژه  
10,839,659,552,515  9,273,196,781,373 

   

 بخش جدايي ناپذير صورتهاي مالي است.  يادداشتهاي توضیحي، 

 ت یفعال  و خچهیتار -1

 

 تاریخچه  -1-1
صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز بمنظور تامین حقوق بازنشستگی، از كارافتادگی و وظیفه كاركنان سازمان گسترش و نوسازی 

ایران و شركتها و   در   20/11/1356مورخ    1880تشکیل و طی شماره    1355/ 10/1سازمانهای تابعه و وابسته به آن در تاریخ  صنایع 
ملی صندوق   است. شناسه  ثبت رسیده  به  تهران  مالکیت صنعتی  و  ثبت شركتها  اقتصادی  10100167010اداره  -1139-1795، كد 

آن    4111 میدا  1911616813و كدپستی  تهران،  آدرس صندوق  باشد.  نبش  می  رازان شمالی،  میرداماد، خیابان  بلوار  ابتدای  مادر،  ن 
 است.  10كوچه چهارم، پالک 

 

 یاصل  تیفعال -2-1
امر با    نیا  اساسنامه )تأمین حقوق بازنشستگی، ازكارافتادگی و حقوق بازماندگان اعضاء آن است(.  2موضوع فعالیت صندوق طبق ماده  
بازرگانی اعم از پذیرفته شده در ازجمله سرمایهگذاری  بکارگیری منابع دراختیار و سرمایه گذاری در سهام شركتهای تولیدی، صنعتی، 

 .ردیپذ یشركتهای فرعی انجام م قیاز طر ای میبه صورت مستق یبانک یها یبورس و خارج از بورس، امالک و سپرده گذار
  

 كاركنان   تعداد -2
 :باشد یم ر یز شرح به سال یط گروه و  یاصل شركت( یو قرارداد  ی)رسم صندوق استخدام در كاركنان تعداد ماهانه نیانگیم
 

   
1398 

 
1397 

   
 نفر

 
 نفر

ی رسم  كاركنان    
22 

 
25 
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ی قرارداد كاركنان  
  

13 
 

4 

   
35 

 
29 

 ی خدمات  یها شركت كاركنان
  

- 
 

- 

   
35 

 
29 

 

 یحسابدار  یها  هیرو   اهم -3
 

 مالیهای مبنای تهیه صورت -1-3

های جاری نیز استفاده شده  بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش   های مالی اساساًصورت  -  1-1-3

 است.  

رعا   -3-1-2 منظور  طرح  تیبه  حسابداری  ماستاندارد  بازنشستگی  مزایای  منصفانه    یستی با  یهای  ارزش  ترازنامه  تاریخ  در 

یادداشتسرمایه )موضوع  امالک  و  در سهام شركتها  سایر سرمایه گذاری  7الی    4های  گذاری صندوق  یادداشت  و  موضوع  (  11های 
با ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر محاسبات اكچوئری مقایسه    مالیهای صورتهای  تعیین و این ارزش منصفانه در یادداشت

ها  گذاریها، تعیین ارزش منصفانه سرمایه متیو نوسانات قابل مالحظه ق  هیسرما  یبازارها  توجه به شرایط حاكم بر  با  کنیمیگردید، ل
پذیر نبوده است. امکان  استناد  قابل  اتکا و  قابل  ماده    بنحو  بازنشستگی   اسنامه اس  25مضافاً طبق  مزایای  ارزش فعلی  صندوق، تعیین 

  ه یته  ز یبوده و گزارش مربوطه ن  1394مبتنی بر اكچوئری هر سه سال یکبار انجام میگیرد. آخرین سال مبنای محاسبات اكچوئری سال  
 شده است.  هیارا 1394و به شورایعالی تشکیل شده در سال 

 

 ها یگذار هیسرما -2-3
 :یریگ اندازه

 های بلندمدت:گذاریسرمایه

 گذاری در اوراق بهادارسرمایه
 از کیهر انباشتهبهای تمام شده به كسر كاهش ارزش 

 ها یگذار هیسرما

 گذاری در امالک سرمایه
 از کیهر انباشتهبهای تمام شده به كسر كاهش ارزش 

 ها یگذار هیسرما

 :یجار یهایگذار هیسرما
 بازار  ارزش  بازار در المعامله عیسر یهایگذار هیسرما

 ی جار  یهایگذار هیسرما ریسا
 از کی هر فروش  ارزش  خالص و شده تمام یبها اقل

 هایگذار هیسرما

 :درآمد شناخت

 ها شركت سهام در مدت بلند و یجار  یها گذاریسایر سرمایه 
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان 

 (ترازنامه خیتار)تا  ریپذ هیسرماسهام شركت 

 شده  نیتضم سود تحقق زمان در بهادار اوراق ریسا در یگذار هیسرما

 

 لیتكم  انیدرجر یها  پروژه  -3-3
ها  یبها پروژه  بها  انیدر جر  یتمام شده  بر  مشتمل  وضع  میمستق  یها  نهیهز  ن،یزم  یساخت  دستمزد، صورت  مصالح،  و   ت ی مواد 

 ی بدون احتساب بها  نه ی)به نسبت مجموع عوامل هز  یاتیعمل  یها  نهیو عوارض، سهم هز  ازیبابت حق امت  یو وجوه پرداخت  مانکارانیپ
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 ی مشاركت  یپروژه ها  ن یزم  یگردد، است. ضمناً بهای پروژه محاسبه م  لیسال تا زمان تکم  یط  دهمخارج انجام ش  ینای( كه بر منیزم
 .گردد یم ه یسهم الشركه تسو نییپروژه و تع لیدر زمان عقد قرارداد در حساب ها ثبت و پس از تکم

 

 نامشهود یها ییدارا  -4-3

 ی مخارج معرف   لیاز قب  یشود. مخارجیو در حساب ها ثبت م  یریتمام شده اندازه گ  یبها  ینامشهود، برمبنا  یها   ییدارا  -1-4-3

  ان یاز مشتر  دیگروه جد  کیبا    ای   دیمحل جد  کیدر    یتجار   تیمخارج انجام فعال  غات،یمانند مخارج تبل  دیخدمت جد  ا یمحصول    کی
مخارج در    ییشود. شناسا  ینامشهود منظور نم  ییتمام شده دارا  یو فروش در بها  یعموم  ،یادار  جمانند مخارج آموزش كاكنان و مخار

دفتر هنگام  ییدارا  ک ی  یمبلغ  دارا  ینامشهود،  بردار  ییكه  بهره  م  یآماده  متوقف  بنابرا  یاست  برا   ن،یشود.  شده  تحمل    ی مخارج 
 شود. یآن منظور نم ینامشهود، در مبلغ دفتر ییدارا  کیمجدد  یریبکارگ ایاستفاده 

و براساس   مورد انتظار مزبور  یآت  یمصرف منافع اقتصاد  یبه الگو  باتوجه  ن،یمع  دینامشهود با عمر مف  یهایاستهالک دارائ  -2-4-3

 شود: یمحاسبه م ریز یها و روشهانرخ
 

 

 استهالک روش                       استهالکنرخ                          ییدارا نوع
 خط مستقیم  روش   ساله  3  : ی اانهیرا یافزارها نرم

     
 
 
 

 های ثابت مشهود ییدارا -5-3

ثابت مشهود    یها  ییمرتبط با دارا  یشود. مخارج بعد  یم  یریتمام شده اندازه گ  یبها  یبر مبنا  ثابت مشهود  یها  ییدارا  -1-5-3

حاصل از    یمنافع اقتصاد  شیآن گردد و منجر به افزا  هیشده اول  یابیبا استاندارد عملکرد ارز  سه یدر مقا  ییدارا  تیكه موجب بهبود وضع
د  ییدارا مبلغ  به  ط  ییدارا  یفترشود،  و  مف  یاضافه  مستهلک   یهاییدارا  ماندهیباق  دیعمر  تعمیم   مربوط  روزمره  مخارج  و   ریشود. 

شود، در زمان   یانجام م  ییدارا  هیشده اول  یابیبا استاندارد عملکرد ارز  سهیدر قا  ییدارا  تی ها كه به منظور حفظ وضعییدارا  ینگهدار
 گردد.  یم ییشناسا نه یوقوع به عنوان هز

 

 ی مصرف منافع اقتصاد  یتوجه به الگو  ، بایاهیاز اجاره سرما  یناش  یهاییمشتمل بر دارا  استهالک دارائیهای ثابت مشهود،   -2-5-3

 یهااتیقانون مال  149ک موضوع ماده  نامه استهال  نییمربوط و با در نظر گرفتن آ  یها   یی( دارایبرآورد  دیمورد انتظار )شامل عمر مف
 :شود یمحاسبه م  ریز یآن و بر اساس نرخ ها و روش ها  یبعد  یها هیو اصالح  31/04/1394مصوب  میمستق

 

 استهالک  روش  استهالکنرخ     ییدارا نوع
 خط مستقیم  روش   ساله  5  : منصوبات واثاثه                        

 مستقیم  خط روش   ساله  10 : وسایل نقلیه                        
 

 مشارکت  اوراق  -6-3
 مخارج   نیهمچن  و  مشاركت  اوراق  كسر  مبلغ.  گردد  یم  ثبت  ها  حساب  در  (ناخالصروش  )  یبرمبنا  كسر،  به   شده  منتشر  مشاركت  اوراق
 . گردد یم مستهلک ( موثر شده نیتضم سودنرخ ) روش  براساس  كارمزد و سود پرداخت دیسررس مقاطع  در آن انتشار
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 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان -7-3
هر سال خدمات آنان محاسبه و در    یو مزایای مستمر برا  ثابتماه آخرین حقوق    یک  اساس   بر  كاركنان  خدمت  انیپا  یایمزا  رهیذخ

 ها منظور می گردد. حساب
 

 

 ی اتیعمل درآمد  -8-3
 یریگاندازه   درآمدها  برگشت   بابت  از  یبرآورد  مبالغ  كسر   به  یافتنیدر  ا ی  یافتیدر  یازا  به   ما   منصفانه  ارزش   به  یاتیعمل  یها  درآمد

 با   مرتبط  یات یعمل  یدرآمدها   یبرخ  شناختنحوه    (،3-2  ادداشتی)  هاشركت  سهام  در  یگذارهیسرما  از  حاصل  سود  برعالوه    .شودیم
 : باشد یم  ریز شرح به صندوق تیفعال نوع
 

 جریمه تخلف از شرط -1-8-3

هــر  یمعادل شش دهم در هزار برا  یشود ، مبلغ  ریماه تاخ  کیاز    شیحداكثر ب  یاز كسور بازنشستگ  یقسمت  ایچنانچه در پرداخت تمام  
ت آن نسبت به مبلغ پرداخت نشده به عنوان وجه التزام تخلف از شرط تعلق خواهد گرفت كه كارفرما مکلف و ملزم به پرداخــ   ریروز تاخ

 .گردد یدر حسابها منظور م ینامه صندوق و به روش تعهد نیشرط طبق ضوابط آئ زتخلف ا مهیجر باشد. یم
 

 حق ایجاد و عضویت  -2-8-3

ــ ساالنه مبلغ    نیو همچن  جادیبه عنوان حق ا  الیر  ونیلیم  کیپرونده مبلغ    جادیا  یها  نهیهز  نیجهت تام  تیدر بدو عضو ــ لیم  کی  ونی
درآمد مزبور براساس نرخهای مصوب هیأت امنا به روش تعهدی محاســبه و در حســابها   گردد.  یم  افتیدر  تیبه عنوان حق عضو  الیر

 .شود یلحاظ م
 

 ییاعطا التیتسه سود  -3-8-3

 التیتســه  نیمطالبات مرتبط با ا  ریو سا  یافتنیمانده اسناد در  زانیبه م  یصندوق در قالب عقود اسالم  یاعطاء شده به اعضا  التیتسه
منعقــده در  یو طبــق قراردادهــا یمزبور بــه روش تعهــد التیشود. درآمد تسه یها منعکس مدر حساب یآت یپس از كسر سود سالها

 .گردد یحسابها منظور م
 

   یساختمان  یواحدها فروش  درآمد  -4-8-3

فروش وصول شــده  یدرصد از بها 20و حداقل  یانعقاد قرارداد قطع قیاحداث كه فروش انها از طر انیدر جر  یدرآمد حاصل از واحدها
كار  یكار، نسبت مخارج متحمل شده برا شرفتیشود. بر اساس روش درصد پ یم ییكار واحدها شناسا  شرفتیباشد، متناسب با درصد پ

 ییشناســا  یمشــاركت  ی. مضافاً در پــروژه هــاردیگ  یمحاسبه قرار م  یساخت ، مبنا  یبه كل مخارج برآورد  مهترازنا  خیانجام شده تا تار
)شامل مخارج رفــع  مورد انتظار پروژه انیو هر گونه ز  ردیگ  یمنعقده انجام م  یدرآمد متناسب با سهم مشاركت صندوق طبق قراردادها

 .شود یدوره منظور م انینقص( بالفاصله به سود و ز
 

 مخارج تأمین مالی  -9-3
های ییدارا)شود، باستثنای مخارجی كه مستقیماً قابل انتساب به تحصیل عنوان هزینه شناسایی میه مخارج تأمین مالی در دوره وقوع ب

 است.   (شرایط  واجد
 

 معافیت مالیاتی و پرداخت مالیات -10-3
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ها و هدایای نقــدی و ، كمک1381، از ابتدای سال  27/11/1380مالیاتهای مستقیم مصوب  اصالحی قانون    139به موجب بند )ج( ماده  
انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و ســازمان تــامین اجتمــاعی و همچنــین حــق بیمــه و حــق های پسغیرنقدی صندوق

از پرداخت مالیات معاف است. بعالوه براساس اصــالحیه بازنشستگی سهم كاركنان و كارفـرما و جـریمـه هـای دریافتـی مربوطـه آنها  
و منجملــه   139های اقتصادی مشمول مالیــات اشــخاص مــاده  فوق و آئین نامه اجرائی آن، نقل و انتقال قطعی امالک از جمله فعالیت

ق برحســب مــورد از مالیــات ای از درآمدهای صندوگردد. مضافاً براساس مقررات مالیاتی، بخش عمدهصندوقهای بازنشستگی تلقی نمی
ــ ( و یا وجود درآمد عمل...های بانکی، درآمد و سود كسب شده از منطقه آزاد كیش ومعاف بوده )شامل سود سپرده مالیــات مقطــوع   یاتی

مالیات عملکــرد صــندوق برمبنــای ســود  مذكور،( مشمول مالیات دیگری نمی شود. بنا به مراتب ...)شامل معامالت سهام، سود سهام و
 یهاگردد و هر گونه مابه التفاوت پرداختنی نسبت به برگمشمول مالیات ابرازی محاسبه و در حسابها منظور می  (نهی)مازاد درآمد بر هز

 .شودیدرحسابها تأمین و پرداخت م یاطی، در هنگام پرداخت از محل ذخائر احتیقطع اتیمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 سود سهام   -4
       

  
 يادداشت 

  1397سال   1398سال  

  
 

 
  ريال  ريال

   358,797,955,302     59,208,222,951      1-4  سود سهام شرکت هاي فرعي 

        2-4 سود سهام شرکت هاي وابسته و ساير شرکت ها
966,146,878,368  

       
881,809,167,641  

 

    1,625,355,101,319  1,240,607,122,943 
 

        

      به شرح زیر می باشد:سود سهام شرکت های فرعی  -1-4

    
  1397سال   1398سال 

    
  ريال  ريال

    شرکت آينده ساز کیش 
499,990,000,000 

 
287,994,241,152 
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    مجتمع امیر کبیر 
90,023,797,446 

 
29,039,934,000 

 

    شرکت آينده گستر 
60,961,335,445 

 
36,770,331,170 

 

 5,733,090,060 شرکت سرمايه گذاري و ساختماني آينده ساز کرانه کیش 
 

1,743,448,980 
 

    شرکت ياري رسان پارسیان 
2,500,000,000 

 
3,250,000,000 

 

    
659,208,222,951 

 
358,797,955,302 

 

        

        

   شامل اقالم زیر می باشد:سود سهام شرکت های وابسته و سایر شرکت ها   -2-4

    
  1397سال   1398سال 

    
  ريال  ريال

    وابسته  -شرکت پتروشمیران 
798,000,000,000 

 
549,820,000,000 

 

    وابسته -شرکت سیمان انارک  
105,619,152,480 

 
132,638,004,900 

 

    فراساحل شرکت  صنايع 
59,774,400,000 

 
85,696,031,100 

 

  -    وابسته-شرکت سازنده توربور کمپرسور 
69,497,732,116 

 

  -    وابسته  -شرکت آماد انرژي دژ  
27,667,500,000 

 

    ساير 
2,753,325,888 

 
16,489,899,525 

 

    
966,146,878,368 

 
881,809,167,641 

 

 صورتهای مالی یادداشتهای توضیحی 

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

       سود تسهیالت اعطایی - 5

  1397سال    1398سال     

  ريال  ريال   

  62,743,863  44,542,092   کارمزد تسهیالت قرض الحسنه  

  61,765,881  21,114,306   درآمد تسهیالت واگذارشده 

  22,429,437  16,245,088   اعضاء درآمد تسهیالت خريددين  

   81,901,486  146,939,181  

       

       درآمد سود سپرده های بانکی   -6

  1397سال    1398سال    يادداشت 

  ريال  ريال   

  51,211,871,693  17,058,750,579  1-16 گذاريهاي بانكي حاصل ازسپرده سرمايه  سود
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   17,058,750,579  51,211,871,693  

       

       درآمد اجاره و سود مشاركت   -7

  1397سال    1398سال     

  ريال  ريال   

  7,784,914,084  10,567,081,892   درآمد اجاره واحدهاي کساء و غیره 

  24,280,101,816  34,166,129,149   درآمد حاصل از سود مشارکت  

   44,733,211,041  32,065,015,900  

       

     سود فروش امالك   - 8

  

  1397سال    1398سال    يادداشت 

  ريال  ريال   

 1-8 سود ناشي از فروش امالک و مستغالت
 

986,078,810,472  359,667,070,831  

 سود فروش سرمايه گذاري در امالک 
  

73,500,000  391,223,400  

   986,152,310,472  360,058,294,231  

       

 درصد سود فروش واحدهای كرانه میباشد . 66مبلغ مذكور بابت  -1-8

 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 

 1398اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 

 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی  -9

  

 
 يادداشت

  1397سال    1398سال   

 

 

 
  ريال  ريال

 1-9 جريمه تخلف از شرط کسور بازنشستگي   
 

117,112,928,534 
 

19,603,934,591   

  تسهیالتجريمه تخلف از شرط  
 

2,940,082,470 
 

3,493,020,923   

  حق ايجاد و عضويت اعضاء 
 

9,016,000,000 
 

9,384,699,991   

  ساير 
 

635,275,824 
 

1,268,334,470 
 

 

 

 

129,704,286,828 
 

33,749,989,975 
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هیات امنای صندوق، بابت تاخیر در پرداخت حق بیمه اعضای  08/09/1385مصوبه  10آیین نامه بازنشستگی و بند  4طبق ماده  -1-9

 درصد سالیانه اخذ می گردد.   25در هزار روزانه و  6صندوق و به ترتیب معادل 
 

 
 

     

 

 

     

  هزینه های مالی   -10
   

 
 

 
  1397سال    1398سال  

 
 

 
  ريال  ريال

  سودو کارمزد تسهیالت دريافتي از بانكها 
 

36,493,635,138  58,407,279,392   

  ساير 
 

154,025,372  863,188,282   

 
 

 
36,647,660,510  59,270,467,674  
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      امالك  و پروژه های در جریان تکمیل  -14

    

 1397سال    1398سال    يادداشت 

 ريال  ريال   پروژه در جريان تكمیل : 

 715,304,220,012  728,037,579,033  1-14 پروژه کرانه کیش   

      امالک : 

 290,039,000,000  290,039,000,000  2-14 واحد تجاري در مجتمع تجاري تیراژه 2  

 279,680,000,000  279,680,000,000  2-14 واحد تجاري درمجتمع تجاري کساء  31   

 270,100,119,600  270,100,119,600  2-14 يك واحد تجاري در مجتمع نگین قلهك   

پنج واحد آپارتمان واقع در مجتمع تفريحي و   

 سیاحتي  امیر کبیر 
14-3  146,795,918,822  - 

 132,406,253,679  132,406,253,679  4-14 مجتمع لوتوس در جزيره کیش   

 9,526,384,289  10,755,502,927  5-14 زمین چابكسر   

 3,031,616,000  8,812,573,179  6-14 ويالهاي نمك آبرود   

 6,798,490,791  6,798,490,791  7-14 نه واحد آپارتمان در مشهد مقدس    

 1,537,089,674  1,590,779,474  8-14 زمین هاي مسكوني اروند کنار    

 1,225,158,036  1,388,908,036  9-14 ده واحد آپارتمان در مجتمع استاد شهريار کیش   

 1,000,000,000  1,000,000,000  10-14 تنكابن   -زمین عباس آباد    

 400,889,826  400,889,826  11-14 يك واحد ساختمان در تبريز   

   1,149,768,436,334  995,745,001,895 

   1,877,806,015,367  1,711,049,221,907 
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مترمربع   158،462به مساحت    ( K4قطعه    -پروژه مجتمع مسکونی ساحلی كرانه كیش )واقع در جاده ساحلی كرانه كیش  -14-1

به مساحت    9واحد مسکونی در  749شامل   آپارتمانی  با مشاركت    55،870بلوک  نیاز  پاركینگ های مورد  بعالوه  درصد   66متر مربع 

 1399سال    انیدر حال احداث بوده و پیش بینی می شود در پا  شی نده ساز كرانه كیآ  یدرصد شركت بازرگانی و ساختمان   34صندوق و  

 گردد. لیتکم

هیات     -14-2 گزارش  برمبنای  و  كثیراالنتشار  روزنامه  در  مزایده  آگهی  موجب  به  ایزدشهر  ساحلی  واحدهای  معاوضه  و  فروش 

د رسمی  شماره  كارشناسان  به  شماره    1395/ 22/01مورخ    8205ادگستری  به  شهر  بانک  خرید  پیشنهاد  به   1395/02/20/36152و 

میلیارد ریال صورت گرفت. بر این اساس تمامی ششدانگ عرصه و اعیانی و سرقفلی و حق كسب و پیشه شهرک ساحلی   1،400ارزش  

میلیون   1ر019ر640میلیون ریال و مابقی به مبلغ    380ر 360پرداخت نقدی به مبلغ  میلیارد ریال با شرایط    1ر 400ایزدشهر به قیمت  

 ریال از طریق واگذاری امالک  معوض به شرح زیر صورت گرفته است: 

  دولت،   خیابان  تهران  در  واقع  تجاری  واحد  یک  متعلقات  و  حقوق  سایر  و  تجارت  یا   و  پیشه   و  كسب  حق  و  سرقفلی  و  مالکیت -الف

 .باشدیمستاجر م دست در حاضر حال در و ریال میلیارد  270 مبلغ  به جمعاً مترمربع 406 متراژ  به قلهک نگین مجتمع

 تجاری   مجتمع  تهران،  در  واقع  تجاری  واحد  یک   متعلقات  و  حقوق  سایر   و  تجارت  یا   و  پیشه   و  كسب  حق  و  سرقفلی  و  مالکیت   -ب

 . باشدمی مستاجر دست در حاضر حال در و ریال میلیارد 125 مبلغ  به و مترمربع187 مساحت به همکف طبقه تیراژه

واحد تجاری واقع در تهران مجتمع تجاری كسا   31مالکیت و سرقفلی و حق كسب و پیشه و یا تجارت و سایر حقوق و متعلقات    -پ

متراژ   به  به همراه    631جمعاً  مبلغ    31مترمربع  به  پاركینگ جمعاً  بازنشستگی    280باب  به صندوق حمایت و  ریال  ینده ساز آمیلیارد 

در خصوص انتقال اسناد مالکیت واحدهای تیراژه و نگین قلهک و مجتمع تجاری كساء در دست پیگیری واگذار گردید. اقدامات الزم  

 .باشدیاست و در حال حاضر در دست مستاجر م

در   داریواحدها به تناسب موارد معوض انجام شده است. ضمناً با توجه به مشکالت خر  تیاست كه انتقال اسناد مالک  حیالزم به توض

مستمر در جهت رفع   یزنیو را  یر یگیو پ  ده یعدم حضور در دفترخانه اخذ گرد  یع اسناد امالک معوض به نام صندوق، گواهانتقال بموق

 .حساب صورت گرفته است هیجهت تسو یاقدامات حقوق 1399در سال  ومشکل در حال انجام است 

س  -14-3 مجتمع  شركت  از  بهاران  مجتمع  اراک  در  واقع  های  زیربنای    ریكب  ریام  یح یتفر  یاحتیآپارتمان  با  واحد  پنج  شامل 

 است. دهیمطالبات به صندوق واگذار گرد یمتر مربع در ازا 1832.28

 

 



 

                                                                       51   

 
 1398گزارش سالیانه 

 ( NVC13aو b) مجموعه لوتوس جزیره كیش: -14-4

مترمربع واقع در جزیره كیش، كه از سازمان منطقه آزاد كیش به موجب    142،007  مساحت  به   زمینی  قطعه  :كیش  پروژه   زمین -الف  

مورخ   مورخ    18/10/1380قرارداد  الحاقیه  است.  1383/ 03/06و  شده  بصورت  کیتفک  خریداری  كاربری   102،000آن  با  مترمربع 

داث هتل مذكور با پیشروی در داخل آب بوده  ستاره( بوده است. طرح اح 5)احداث هتل  احتیمترمربع با كاربری سی 40،007مسکونی و 

كه به دلیل مسائل زیست محیطی منتفی شده و اقدامات الزم جهت طراحی بخش مسکونی و همچنین تغییر طرح بخش سیاحتی آن 

 در جریان انجام می باشد. یبه مجموعه هتل و رستوران ساحل 

بازنشستگی   تیمالک   زانمی  :پروژه  مالکیت  -ب   بازرگانی و ساختمان   صندوق حمایت و    ش ی ساز كرانه ك  ندهیآ  یآینده ساز و شركت 

 باشد.  یدرصد م 25و  75 بیبترت

 خریداری گردیده است.  1385مترمربع در سال  10،935زمین چابکسر به مساحت  -14-5

با زیربنای    -14-6 آبرود  با مساحت    500ویالهای نمک  به عنوان مهمانسرامتر مربع واقع    595متر مربع در زمینی   یگردیده كه 

آن بعمل آمده    یمرمت و بازساز  1399سال    یساختمان ط  یو با توجه به فرسودگ  شود   یبازنشستگان و همکاران صندوق استفاده م

 . است

با زیربنای    -14-7 مترمربع به عنوان    276متر مربع و عرصه به مساحت    795آپارتمان های واقع در مشهد مقدس شامل نه واحد 

 شود.  یبازنشستگان صندوق استفاده م یمهمانسرا

سال مورد    یمتر مربع میباشد. ط  47،967قطعه زمین جمعاً بمساحت    178زمین های مسکونی واقع در اروندكنار منقسم به  -14-8

سنوات    یط  یضاز ارا  یآنها بعمل آمده است، ضمنا بخش محدود  تیمذكور مطابق با اسناد مالک  یو افراز اراض  ینقشه بردار  یبررس

و اقدامات    هیبتصرف درآمده كه مذاكرات اول  یق یاشخاص حق  ینور، آموزش و پرورش و برخ  امیپ  شگاه، دانیانتظام   یرویگذشته توسط ن

 .آنها صورت گرفته است رفع تصرف جهت  یالزم حقوق 

واحد مورد    9كه    مترمربع میباشد  650مساحت  ده واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع استاد شهریار جزیره كیش جمعاً به  -14-9

 .گرددیكاركنان صندوق استفاده م یواحد جهت بهره بردار کیو  رانیبگ یاستفاده مستمر

 . باشدیصندوق م تیمتر مربع در مالک 510قطعه زمین واقع در عباس آباد تنکابن با مساحت  کی -14-10

قبال تصفیه مطالبات معوق ناشی از تسهیالت واگذار شده به احدی از اعضاء در  در    1390متری تبریز در سال    88آپارتمان    -14-11

است و در حال حاضر   افتهیسند بنام صندوق خاتمه    تیانتقال مالک  یقانون  فاتیتشر  1399سنوات گذشته تملیک گردیده است. در سال  

 . باشدی)صندوق( در آن مستقر م زیبرشعبه ت رانیبگ یواحد مستر
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      تسهیالت اعطایی  -15

 

 1397سال    1398سال    يادداشت 

 ريال  ريال   

 2,482,806,952  2,583,836,094  15-1 تسهیالت واگذاري 

 102,212,570  126,749,627   تسهیالت خريددين

 752,676,206  351,056,150   تسهیالت قرض الحسنه 

   3,061,641,871  3,337,695,728 

 (164,079,309)  (82,403,925)  15-2 کارمزد سنوات آتي سود  

   2,979,237,946  3,173,616,419 

 

 

 

 
 

     

   تسهیالت واگذاری به شرح زیر تفکیک می شود.ـ  15ـ 1  

 

 1397سال    1398سال     

 ريال  ريال   

 2,353,937,762  2,449,411,209   تسهیالت خريد مسكن 

 111,858,711  115,619,676   تعمیرات مسكن تسهیالت  

 17,010,479  18,805,209   تسهیالت ساخت مسكن 

   2,583,836,094  2,482,806,952 

      

 منظور شده است. (5میلیون ریال محاسبه و درآمدهای مربوطه در )یادداشت  82سود تسهیالت اعطایی آتی سهم جاری  - 2-15
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 سپرده های بانکی   -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در    -16-1 از طریق شركتهای عضو  بازنشستگی  واریز كسور  به  مربوط  ها  بانک  در  موقت  های  سپرده  هرماه  مانده حساب  پایان 

فوق  به    یهاباشد كه در مقاطع زمانی مناسب )حداكثر یک هفته( به حسابهای سپرده كوتاه مدت منتقل می گردد و سود سپرده می

 است. دهی( در حسابها منظورگرد 6 ادداشتی )شرح  الیر ونیلیم 17ر058مبلغ 
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      سایر سرمایه گذاری ها  -17

   
 1397سال    1398سال  

   
 ريال  ريال

   ساير سرمايه گذاريها
91,907,575  91,907,575 

   
    

 تخته  قالي و قالیچه مي باشد.  16ساير سرمايه گذاري هاي  مربوط به بهاي تمام شده تعداد 

      

   موجودی نقد   -18

   

   
 1397سال    1398سال  

   
 ريال  ريال

 حسابهاي جاري نزد بانكها   
  

3,150,858,188 
 

42,075,679,953 

 موجودي نزد تنخواه گردان  ها و صندوق    
  

353,675,500 
 

355,511,500 

   
3,504,533,688 

 
42,431,191,453 

      حق بیمه های دریافتنی  -19

 
 1397سال    1398سال    يادداشت

 
 ريال  ريال  

 257,708,228,728  1-19 بازنشستگي شرکتهابدهي کسور  
 

164,541,575,237 

 844,746,850,188  2-19 قانون نوسازي صنايع   (10بدهي دولت بابت ماده )
 

756,779,405,632 

 126,701,110,746  3-19 بدهي دولت بابت بازنشستگي پیش ازموعدجانبازان 
 

112,929,689,403 

 8,284,482,894   سوابقبدهي اعضاء مربوط به پذيرش 
 

9,382,242,667 

   
1,237,440,672,556 

 
1,043,632,912,939 

 

از    شیپ  یبازنشستگ  یو بار مال  1398اسفند ماه  مهیو عمدتاً مربوط به حق ب  یبازنشستگ  مهیطلب از شركت ها بابت كسور ب  -19-1

 از آن ها وصول شده اند. یبخش ی مال یصورتها میتنظ خیباشد كه تا تار یآور( م انیموعد )سخت و ز

باشد كه از  یكشور م عیصنا ینوساز لیاز مقررات تسه یبخش میقانون تنظ 10مواد  نیمشمول یدولت بابت بازنشستگ یبده   -19-2

  یها  مهیحق ب یدرصد از بار مال  50و مقرر بوده  دهیگرد جادینفر از اعضاء صندوق ا 870زود هنگام حدود  یبابت بازنشستگ 1384سال 

بارمال   100و    یپرداخت بازنشستگ  دنیرس  (  تایحقوق )مستمر  یدرصد    ون یلیم  844.746گردد. تاكنون    ن یتوسط دولت تام  یبه زمان 

بارمال  الیر شده  انجام  محاسبات  است.  یبرا  یطبق  داشته  همراه  به  سود(  ساده  محاسبه  روش  )با  تغ  صندوق  به  توجه  روش   رییبا 

در سالجار  یمحاسبات به روش ساده  مركب  از روش  ن  نیو همچن  میا،محاسبه جر  یسود  دولت  از  اشاره شده  مطالبات   مورد   زیمانده 

 قرار گرفته است.  لیتعد

  ی لیو جنگ تحم  یاز موعد جانبازان انقالب اسالم  شیپ  یمربوط به سهم دولت بابت بازنشستگ  الیر   ونیلیم  126.701مبلغ    -19-3

 .باشد یمربوطه م طیقانون فوق الذكر و شرا 9ماده 
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      حسابها و اسناد دریافتنی    -20

      

 
 يادداشت

 
 1398سال  

 
 1397سال  

   
 ريال

 
 ريال

 20-1 مطالبات از شرکتهاي تابعه و وابسته
 

2,474,280,330,206 
 

1,862,190,264,045 

 20-2 ساير حسابها واسناد دريافتني
 

1,770,004,379,930 
 

517,042,939,707 
   

4,244,284,710,136 
 

2,379,233,203,752 

      

      

 مطالبات از شركت های فرعی و وابسته متشکل از اقالم زیر است: -1-20

    

 1397سال    1398سال    يادداشت 

 ريال  ريال   

 1,316,434,408,304  996,741,335,019  1-1-20 شرکت سرمايه گذاري آينده سازکیش  

 

شرکت سرمايه گذاري و ساختماني آينده ساز کرانه 

 بساک   -کیش  

20-1-2  941,926,287,770  1,121,613,601 

 

 مجتمع سیاحتي تفريحي امیرکبیر

20-1-3  279,498,314,043  368,331,972,863 

 78,600,299,200  166,134,002,035  4-1-20 شرکت سیمان عمران انارک 

 37,096,611,439  41,535,864,586  5-1-20 شرکت مهندسي بازرگاني پیچ و مهره هاي صنعتي ايران 

 28,933,697,039  28,933,697,039  5-1-20 شرکت ترنج 

 12,714,156,867  12,787,256,867  5-1-20 فرآيند شهريارشرکت پوالد  

 -  3,985,944,423   شرکت ياري رسان پارسیان

 -  1,422,140,524   شرکت سالمت نگر 

 4,951,404,732  1,218,419,700   شرکت توسعه وعمران شهرستان نايین 

 43,600,000  97,068,200   شرکت سرمايه گذاري نوين کارکنان آينده ساز 

 13,962,500,000  -   شرکت آماده انرژي دژ

   2,474,280,330,206  1,862,190,264,045 
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میلیون ریال عمدتاَ مربوط به مبالغ پرداختی  به آن   996ر741طلب از شركت  سرمایه گذاری آینده ساز كیش به مبلغ    -20-1-1

منابع   و  اداره وجوه  قالب  در  آزاد كیش  شركت  منطقه  در  در كشور  صندوق  دوشنبه  در شهر  برج مسکونی  در ساخت سه  مشاركت   ،

 باشد. یم  الیر ونیلیم 287.994مبلغ ه  سهم صندوق از سود سهام آن شركت ب نیال و همچنیر ونیلیم 578.352مبلغ ه تاجیکستان ب

 . باشدیفروش رفته كرانه م یدها از واح  یدرصد 66مبلغ مذكور عمدتا مربوط به تتمه حساب سهم  -20-1-2

از مجتمع س  -20-1-3 پرداخت  ر یكب  ریام  یح یتفر  یاحتیطلب  مبالغ  به  تام  یمربوط   و   ریاخ  یهاسال   یپروژه ها ط  یمال  نیجهت 

از سود سهام سال    نیهمچن مبلغ    98سهم صندوق  آن   الیر  ونیلیم  29.039بمبلغ    97و سود سهام سال    الیر  ونیل یم  90.023به 

 باشد.  یشركت م

 باشد.  یآن شركت م 1398عمران انارک عمدتا مربوط به سهم صندوق از سود سهام سال  مانیطلب از شركت س -20-1-4

صنعتی ایران بابت  طلب صندوق از شركتهای ترنج، پوالد فرآیند شهریارو شركت مهندسی و بازرگانی پیچ و مهره های    -20-1-5

 یشركت ها   یمال  طیبا بهبود شرا  یآت  یپرداخت بطور علی الحساب جهت رفع محدودیت ها و تنگناهای  مالی آنها بوده كه در سالها

 وصول درخواهد آمد.  طهیفوق به ح

 

   :سایر حساب ها و اسناد دریافتنی به شرح زیر تفکیک می گردد -2-20

      

 

 1397سال    1398سال    يادداشت

 
 ريال  ريال  

 399,254,315,762  1,383,201,833,286  20-2-1 سود سهام دريافتني ساير شرکتها

 کانون بازنشستگان 
2-2-20  35,838,706,855  32,470,000,000 

 28,950,158,000  25,450,158,000  20-2-3 داريوش فیضي

 مستمري بگیران )علي الحساب و وام(
  16,690,304,786  14,024,257,923 

 35,279,108,022  291,033,930,932   ساير اقالم 

 

  1,752,214,933,859  509,977,839,707 

 7,065,100,000  17,789,465,035   اسناد دريافتني  ) بابت اجاره امالک(

 
  1,770,004,398,894  517,042,939,707 

 

سهام    -20-2-1 سود  شركت  عمدتاًمطالبات  عملکرد  سود  به  سرمامربوط  و  پتروشمیران  كندهیآ  یگذارهیهای  ترت  شیساز   بی به 

 . دیمقرر وصول خواهد گرد یمی باشد كه در مهلت قانون الیر ونیلیم 499.990و  798.000
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  ونیلیم  26.588سنوات قبل به مبلغ  یپرداخت شده ط  یالحساب نقد  یمانده حساب كانون بازنشستگان عمدتا مربوط عل  -20-2-2

 . باشدیم 96در سال  الیر ونیلیم 9.250دستگاه آپارتمان به مبلغ کی یو واگذار  الیر

واحد مسکونی واقع در ولنجک تهران در سال   22از فروش    یناش  ركردیمطالبات از آقای داریوش فیضی بابت جرائم د  -20-2-3

  ی براساس را  یمال  یمی باشد . پیگیریهای حقوقی جهت وصول جرائم مورد ادعا در جریان است ضمنا تا تاریخ تهیه صورتها  1391

 .است ده یبابت اصل طلب وصول گرد الیر ونیلیم 32.000حدود  99دادگاه در سال 

 

 

      پرداختهاپیش  -21

 
  يادداشت

 1397سال    1398سال  

   

 ريال

 ريال 

 21-1 پیش پرداخت مالیات
 

6,954,065,660 
 

145,376,660 

 پیش پرداخت هزينه 

  

3,890,563,678 

 
512,728,461 

   

10,844,629,338 

 
658,105,121 

 

 

 

 .باشدیم 98تا  95قلهک از سال  نیاجاره عمدتا مربوط به مجتمع نگ اتیمربوط به قبوض پرداخت مال اتیپرداخت مال شیپ -21-1
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      حسابها و اسناد پرداختنی  -24 

        

 1397سال    1398سال    يادداشت   

 ريال  ريال     

 101,398,374,099  84,101,140,942  24-1 شرکت هاي فرعي و وابسته 

 157,913,602,977  832,596,468,067  24-2 ساير حسابها و اسناد پرداختني 

     916,697,609,009  259,311,977,076 

        

        

 
 :بدهی به شركت های فرعی و وابسته به شرح زیر می باشد -1-24

 
 

  

 1397سال    1398سال    يادداشت   

 ريال  ريال     

 58,361,615,211  52,435,563,196  1-1-24 شرکت آينده گستر  

 12,924,700,000  24,071,827,324  2-1-24  شرکت بین المللي پیمانكاري عمومي ايران 

 18,461,826,565  7,593,750,422  3-1-24 شرکت مهندسي مسكن ونواحي صنعتي آينده ساز 

 11,650,232,323  -   شرکت ياري رسان پارسیان 

     84,101,140,942  101,398,374,099 

        

 

میلیون ریال و الباقی    27.558بدهی به شركت آینده گستر بابت سود سهام شركت بین المللی پیمانکاری عمومی بمبلغ    -1-1-24

 مربوط به سایر حسابهای فیمابین می باشد .

 
بابت    -2-1-24 مذكور عمدتا  ابتدای سالبدهی  در  كه  میباشد  به ساختمان صندوق  مربوط  ماه  اسفند  بها  از محل سود    99اجاره 

 تسویه شده است .

 
بدهی به شركت مهندسی مسکن و نواحی صنعتی آینده ساز عمدتاً مربوط به فروش ساختمان رحیمی متعلق به شركت    -3-1-24

 می باشد.  1394سالمذكور و دریافت وجه فروش توسط صندوق در 
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   : سایر حساب های پرداختنی از اقالم زیر تشکیل شده است -2-24 

      

 1397سال    1398سال    يادداشت   

 ريال  ريال     

 48,668,487,361  56,250,125,859  1-2-24  صندوق سبز   

 59,175,041,500  49,604,307,695  2-2-24  شرکت بیمه پارسیان 

 4,509,271,480  7,626,847,049    اعضا مستعفي  

 3,266,336,648  4,298,675,071  3-2-24 ذخیره احتیاطي بدهي هاي احتمالي 

 857,453,802  1,048,724,942   شرکت خدمات بیمه اي امین پارسیان 

 1,043,250,000  1,043,250,000    شرکت پتروپارس  

 8,441,952,124  41,555,444  4-2-24 مطالبات کارکنان سازمان گسترش 

 31,951,434,072  70,903,887,780    ساير  

     190,817,373,840  157,913,226,987 

       اسناد پرداختني:  

        

 375,990  641,779,094,227    سايرشرکتها وموسسات 
     641,779,094,227  375,990 
     832,596,468,067  157,913,602,977 

        

 

بابت حق عضویت،  -1-2-24 بگیر  اعضاء مستمری  و  بازنشستگان  از  به وجوه مکسوره  به صندوق سبز  مربوط  و   بدهی  انداز  پس 

 اقساط مسترد شده تسهیالت اعطایی می باشد كه طبق روال در فواصل زمانی مناسب در وجه صندوق پرداخت می گردد.

 
قرارداد خدمات درمانی به اعضاء مستمری بگیر صندوق بوده كه تا تاریخ تنظیم بدهی به شركت بیمه پارسیان بابت تتمه    -2-2-24

 میلیارد ریال پرداخت و الباقی در سال آتی پرداخت خواهد گردید. 7صورتهای مالی  و براساس تقسیط بعمل آمده مبلغ 

   :گردش ذخیره احتیاطی بدهیهای احتمالی بشرح زیر بوده است -3-2-24 

 1397سال    1398سال       

 ريال  ريال     

 3,717,304,951  3,266,336,648    مانده ابتداي سال  
 (578,115,339)  (127,147,036)  97پرداخت بابت مالیات قطعي حقوق و حق حضور اسفند   

 127,147,036  1,159,485,459   تاديه بابت مالیات حقوق و حق حضور و اجاره  

 3,266,336,648  4,298,675,071    مانده پايان سال  

 

 

انداز تعداد    -4-2-24 به سهم صندوق پس  از كاركنان سازمان گسترش )سهم كارمند و سهم كارفرما(   329بدهی فوق مربوط   نفر 

گسترش و تا وبازده مبالغ مربوطه می باشد كه بعلت توقف پرداخت حق صندوق  پس انداز از طرف این افراد طبق لیست اعالمی سازمان  
 به حسابهای پرداختنی انتقال یافته است. (19تعیین تکلیف نهایی از سرفصل وجوه اداره شده )یادداشت 
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     به تفکیک نرخ سود وكارمزد:  ب:

  
 1397سال    1398سال  

  
 ريال  ريال

 -  درصد  18 
 

158,219,178,082 

 213,434,746,112  درصد 22
 

214,318,323,741 

  
213,434,746,112 

 
372,537,501,823 

     به تفکیک زمانبندی پرداخت:  ج :

  
 1398سال  

 
 1397سال  

  
 ريال

 
 ريال

1397  -  372,537,501,823 

1398  6,669,836,941  - 

1399  80,038,043,292  - 

1400  80,038,043,292  - 

1401  46,688,858,587  - 

  
213,434,782,112 

 
372,537,501,823 

     به تفکیک نوع وثیقه: د:

  
 1397سال    1398سال  

  
 ريال  ريال

 213,434,782,112  در قبال چك و سفته
 

323,000,000,000 

  -  در قبال ساير دارائيها
49,527,501,823 

  
213,434,782,112 

 
372,527,501,823 

     

 ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان   -27

 1397سال    1398سال    

 13,197,525,181  19,123,541,485  مانده ابتداي سال مالي 

 (1,658,781,216)  (4,955,646,456)  پرداخت شده طي سال مالي 

 7,584,797,520  6,321,595,147  ذخیره تامین شده طي سال مالي

 19,123,541,485  20,489,490,176  مانده در پايان سال مالي

     

از    -1-27 پرسنل  تعداد  افزایش  از  ناشی  كاركنان   پایان خدمت  مزایای  ذخیره  و    35به    19افزایش  افزایش حقوق  نفر و همچنین 

 مزایای ماهیانه پرسنل صندوق وسابقه سنوات آنان می باشد. 
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 حساب ذخیره مستمریها و پشتوانه تعهدات -28-2

فعالی كه به گروه مستمری بگیران صندوق تغییر وضع می یابند به این حساب منتقل شده و همچنین    ذخیره مربوط به اعضاءساله    هر

بیمه بیکاری و ذخیره درمان و بازده های متعلقه و نیز مانده ذخیره اعضائی كه با صندوق قطع رابطه  و تسویه حساب می نمایند    3%

میگردند و نهایتاً پرداختهای انجام شده به مستمری بگیران و حقوق ایام بیکاری و هزینه درمان آنان از این   ربه حساب مذكور منظو  زین

 گردد.  یم هیحساب تسو

 

 حساب وجوه معلق  -28-3

تا پس از اتخاذ تصمیم آنان  به تبع قطع رابطه عضویت اعضاء با صندوق، ذخیره بازنشستگی آنان به حساب وجوه معلق انتقال یافته و  

  ی اعضا   مبنی بر ادامه عضویت، انتقال وجوه بازنشستگی به سایر صندوقها و باالخره دریافت وجه سهم خود، ذخائر بازنشستگی آنان از

 سرفصل منظور میگردد.  نیا بهفعال خارج شده و 

 

 ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری  - 28-4

 .باشدیم 97در سال  یانجام شده توسط واحد فن  یچوئراك نیآخر -28-4-1

 

 ـ هزینه های اداره طرح 29

 

 1397سال   1398سال   یادداشت 

 ریال  ریال   

 29,590,850,045  53,596,464,223  29-1 حقوق و مزایا

 11,467,103,231  15,535,240,387   تعمیر و نگهداری ساختمان و تجهیزات 

 3,292,369,662  11,261,882,494  29-2 خدمات مشاوره ای 

 8,900,756,979  9,415,989,300   مزایای پایان خدمت کارکنان 

 4,343,748,068  7,668,165,387  بیمه های سهم کارفرما) بازنشستگی و...( و پس انداز کارکنان



 

                                                                       67   

 
 1398گزارش سالیانه 

آن    یتبع  یها   نهیكاركنان و هز  یایحقوق و مزا  انهیسال  شیاز افزا  یافزایش هزینه عمومی، اداری و تشکیالتی عمدتاً ناش   -29-1

 باشد.  یخدمت در سال مورد گزارش م انیپا یایسهم كارفرما و مزا یها مهیشامل حق ب

 یو سازمان حسابرس  الیر  ونیلیم  4.500مبلغ  ه  بهروز فروغی نیا ب  یمبلغ مذكور عمدتا مربوط به قرارداد مشاوره آقا  شیافزا  -29-2

 .باشد یم الیر ونیلیم 2.350به مبلغ 

  ال یر  ون یلیم  3.358و حق حضور به مبلغ    ال یر  ونیلیم  2.124به مبلغ    یحسابرس  نه یمبلغ مذكور عمدتا مربوط به هز  شیافزا  -29-3

 .باشدیم

   یسنوات التیتعد  -30

 
 1397سال   1398سال 

 ريال  ريال 

 -  ( 2,244,822,867 ) بابت اصالح اشتباه سود سهام سنوات قبل  

 -  ( 36,000,000 ) کساء 125بابت اصالح اشتباه اجاره واحد

 ( 1,600,000,000 )  - ساير 

 ( 2,280,822,867 )  ( 1,600,000,000 ) 

 

تصو  -30-1 ارائه  منظور  وضع  یریبه  از  نتا  یمال  تیمناسب  مقا  هیكل  ات،یعمل  جیو  ها  یاسه ی اطالعات  در صورت   ی مال  یمربوط 

به هم  یاسه یمقا ارائه مجدد شده است و  مقا  لیدل  نیاصالح و  با صورت ها  یاسهیاقالم  قبل   یارائه شده در سال مال  یمال  یبعضا 

 مطابقت ندارد.

 29/12/1398 یمال یاصالح و ارائه مجدد صورت ها -30-1-1

 797,397,104  2,866,569,051   استهالک دارایی ها 

 643,589,358  1,817,200,619   پست، تلفن، آب و برق 

 1,349,190,853  1,680,569,366   ایاب و ذهاب 

 306,602,584  985,708,010   ملزومات اداری 

 883,000,000  945,000,000   بیمه بیكاری و مشاغل سخت و زیان آور 

 4,670,216,445  14,963,457,414  29-3 سایر 

   120,736,246,251  66,244,824,329 

 1397/12/29  تعديالت   طبق صورت هاي مالي  

 (تجديد ارائه)  جمع تعديالت   اصالح اشتباهات   1397/12/29 
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 ی احتمال  یها   یو بده یا هیتعهدات سرما  -31

 باشد. یمصوب م ایمنعقده  یاز قراردادها یناش یا هیترازنامه فاقد هر گونه تعهد سرما خیصندوق در تار - 31-1

  ی فرع  یبا شركت ها  شیشعبه ك  انیمنعقده بانک پارس  یمشاركت مدن  یساز قراردادها  ندهیآ  یو بازنشستگ  تی صندوق حما  -  31-2

نموده    نیتضم  الیر  ونیلیم  63ر000و    26ر 681به مبالغ    بیبتون جنوب را به ترت  شیو ك  شیساز كرانه ك  ندهیآ  یو ساختمان  یبازرگان

 است. 

مبالغ   بیبه ترت  96و    95-  92  یمکرر سالها   169موضوع ماده    یها  یساز بابت بده  ندهیآ  یو بازنشستگ  تی صندوق حما  - 31-3

 ون یلیم  787و    2.989،  2.219،  1.285به مبالغ    بیبه ترت  96  یال  93  یحقوق سالها  اتیمال  نیو همچن  ال یر  ونیلیم  731و  15471،  109

 . باشدیم 3 بند تیدر ه یدگیرس 97و سال  الیر

 

 ترازنامه  خیبعد از تار یدادها یرو -32

  ی مال  یاقالم صورت ها   لیاتفاق افتاده و مستلزم تعد  یمال  یصورت ها  دییتا  خیترازنامه تا تار  خیكه بعد از تار  ییدادهایرو  -32-1

 .باشد، وجود نداشته است

        صورت وضعیت مالي:

 2,379,233,203,752  (2,280,822,867)  (2,280,822,867)  2,381,514,026,619 حسابها و اسناد دريافتني 

 (9,273,232,781,373)  2,244,822,867  2,244,822,867  (9,275,477,604,240) سود انباشته 
        

 -  -     صورت سود و زيان :

درآمد اجاره و سود  

 مشارکت 
(32,101,015,900)  36,000,000  36,000,000  (32,065,015,900) 
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