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آئیــن نامــه بازنشستگی مکمل

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز 
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بسمه تعالی

آئین نامه بازنشستگی مکمل صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز 

کلیـــات 

بازنشستگی آینده ساز صندوق حمایت و” صندوق بازنشستگی مکمل“به موجب مفاد این آئین نامه ، -1ماده 
به منظور حمایت و تقویت توان مالی گروه بازنشستگان ، ازکارافتادگان و همسـران اعضـاء متـوفی    
با مصوبه شورایعالی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به عنوان یک واحد خودکفا با حاکمیت 

صندوق اخیرالذکر اداره و ارکان تشکیالتی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز تشکیل و توسط
مدیریت می گردد .   

صـندوق حمایـت و بازنشسـتگی    “هر ساله هزینه هاي عمومی و مـدیریت مشـترك بـین    تبصره :
” صندوق بازنشستگی مکمـل “نامیده می شود و ” صندوق آینده ساز “ که منبعد” آینده ساز
تسـهیم و  ” صـندوق آینـده سـاز   “امناء نامیده می شود با مصوبه هیأت” صندوق“که منبعد 

از محل منابع آن تأمین می گردد .   ” صندوق“سهمی 

و نیز سایر اشخاص حقیقی و کارکنان شخصیت هاي حقوقی ثبت شـده  ” صندوق آینده ساز“اعضاء -2ماده 
” صـندوق “به موجب قوانین موضوعه کشور می توانند براساس تفاهم نامـه فیمـابین در عضـویت    

گیرند و نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی ماهانه طبق ضوابط این آئین نامه اقدام نمایند .    قرار
کسـور  “ و منظـور از  ” عضـو صـندوق  “در مـواد ایـن آئـین نامـه     ” عضـو “منظـور از  :1تبصره 

ــتگی ــه   ” بازنشس ــین نام ــن آئ ــواد ای ــل “ در م ــتگی مکم ــور بازنشس ــت ” کس اس
مرتبط دیگري ذکر شود . مگر آن که مرجع

در حالت بازنشستگی و ازکارافتادگی و نیـز ادامـه   ” صندوق“ادامه عضویت اعضاء در :2ره ـتبص
توسط همسر عضو متوفی حسـب مفـاد ایـن    ” صندوق“پرداخت کسور بازنشستگی به 

آئین نامه بالمانع می باشد . 

ي محاسبه آن حسب مورد به شرح ذیل می باشد : % و مبنا8نرخ کسور بازنشستگی -3ماده 
حقوق و مزایا و فوق العاده هاي ماهانه عضو (در مورد اعضاء شاغل)الف =
حقوق بازنشستگی ، ازکارافتادگی، وظیفه ، ایام بیکاري (در مورد مشمولین حقوق بازنشستگی، ب  =

ر صندوقهاي بازنشستگی ذیربط)ازکارافتادگی، وظیفه و ایام بیکاري د
در مورد اعضـاء مسـتقل   ” صندوق آینده ساز“حقوق مبناي پرداخت کسوربازنشستگی ماهانه به پ =

(خویش فرما)

پرداخت گردد. ” صندوق“مبالغ مذکور می بایستی در پایان هر ماه به حساب 



٣

قسمتی از کسور بازنشستگی هر ماه حداکثر تا پایان مـاه بعـد انجـام    چنانچه پرداخت تمام یاتبصره :
نپذیرد ، نسبت به مبلغ پرداخت نشده جریمه تخلف از شرط تعلق خواهد گرفت کـه میـزان   

تعیین می گردد. در هـر صـورت ماههـائی کـه کسـور بازنشسـتگی       ” صندوق“ آن توسط 
نشود جزو سابقه پرداخـت کسـور   پرداخت” صندوق“مربوطه طبق ضوابط این آئین نامه به 

.بازنشستگی منظور نخواهد شد

نگهداري شده و در ” صندوق آینده ساز“بطور جداگانه و منفک از حسابهاي ” صندوق “هاي حساب-4ماده 
اقـدام  ” صندوق“پایان هر سال مالی نسبت به تهیه گزارشهاي مالی مستقل حسابرسی شده جهت 

. می شود

می بایستی حداقل هر سه سال یکبار ، تناسب تعهدات آتی و دارائیها را برمبناي محاسبات ” صندوق“-5ماده 
” صـندوق آینـده سـاز   “بیمه اي ممیزي نموده و چگونگی را همراه با گزارش ساالنه به شورایعالی 

. گزارش دهد

ق به اعضاء آن می باشد به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت متعل” صندوق“کلیه وجوه و دارائیهاي -6ماده 
ــن      ــاد ایـ ــب مفـ ــرفاً حسـ ــوط ، صـ ــاي مربـ ــه هـ ــه هزینـ ــودن کلیـ ــور نمـ ــس از منظـ و پـ
آئین نامه در جهت تأمین و پرداخت حقوق بازنشسـتگی مکمـل ، ازکارافتـادگی مکمـل و حقـوق      

. وظیفه مکمل همسران اعضاء متوفی به مصرف خواهد رسید

هشرایط بازنشستگی مکمل و میزان حقوق ماهان

سال تمام سن براي بانوان ، 60سال تمام سن براي آقایان و 65با داشتن حداقل ” صندوق“اعضاء -7ماده 
سال تمام سابقه پرداخت کسور بازنشستگی می توانند از حقوق بازنشستگی 15با دارا بودن حداقل 

مکمل ماهانه بهره مند شوند. 
ی، با پرداخت نقدي کسور بازنشستگی و بازده هاي محاسبه شده در صورت احراز شرط سنتبصره :

ــدت       ــا مـ ــابقه تـ ــري سـ ــدت کسـ ــه مـ ــوط بـ ــو   15مربـ ــام، عضـ ــال تمـ سـ
می تواند از حقوق بازنشستگی مکمل بهره مند گردد. محاسبه کسور بازنشستگی قابـل  

خواهد بود. ” صندوق“پرداخت و بازده مربوط، به موجب دستورالعمل مصوب 

) (مسـتمري  D.B. )Defined Benefitsبـا انتخـاب یکـی از دو روش    ” صندوق“ضاء اع-8ماده 
Defined(D.Cمعین) و یا . Contributions( (مستمري متکی بر ذخیره) می توانند پس

این آئین نامه) ، از حقوق بازنشسـتگی مکمـل بشـرح    7از احراز شرایط بازنشستگی (موضوع ماده 
ذیل بهره مند گردند :
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) که D.B. )Defined Benefits” مستمري معین“ روش برقراري حقوق بر مبناي الف =
مبلغ حقوق بازنشستگی ماهانه در این روش از فرمول ذیل حاصل می گردد :

Kمیانگین حقوق دوران پرداخت کسور بازنشستگی مکمل)× (سابقه
حقوق بازنشستگی مکمل=  

12

براي هر سال سابقه بر حسب درصد بشرح جداول Kدر فرمول مذکور ، مقدار =1-الف
به تناسب تعیین می شود : K، درصد ذیل تعیین و در موارد کسر سال 

1516171819202122232425سابقه (سال)
K(درصد)04/219/234/250/267/284/203/322/342/363/385/3

26272829303132333435سابقه (سال)
K(درصد)08/431/456/481/408/536/564/594/525/657/6

36373839404142434445بقه (سال)سا
K(درصد)90/625/760/797/735/875/816/958/902/1047/10

درفرمول مذکور، منظور از سابقه ، مدت پرداخت کسور بازنشستگی بر حسـب مـاه و منظـور از    =2-الف
سـور بازنشسـتگی بادرصـد    حقوق ، حقوق و مزایا و فوق العاده هاي ماهانه مبناي پرداخـت ک 

. افزایش سالیانه متعارف می باشد
ــف ــده    =3-ال ــر عه ــه تشــخیص آن ب ــوق ک ــارف حق ــالیانه غیرمتع ــزایش س ــه اف ــندوق“هرگون ” ص

.می باشد جزو حقوق مشمول کسور بازنشستگی محسوب و منظور نخواهد شد

D.C)Defined."مستمري متکی برذخیره “روش برقراري حقوق برمبنايب = Contributions(هک
مبلغ حقوق بازنشستگی ماهانه در این روش از فرمول ذیل محاسبه می گردد :

TC(X)
حقوق بازنشستگی مکمل = 

a(X)

ازنشسـته در ابتـداي هرسـال در دوران بازنشسـتگی،      برابـر اسـت بـا سـن ب    Xدر فرمول مذکور مقدار 
TC (X) ،پـس  عبارت است از مانده ذخیره بازنشستگی عضو بازنشسته (اعم از اصل و بازده خالص
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عبارت است از جمـع ارزش  a(X)سالگی وXدر ابتداي هر سال در سن  ازکسر حقوقهاي پرداختی) 
سـالگی  Xسالگی قابل پرداخت در سن Xریال از سن 1روز حقوقهاي بازنشستگی ماهانه بر مبناي 

طبق جدول امید زندگی که مقدار آن در ارتباط با سن عضو و نرخ بازدهی سرمایه گذاري تا سن مزبور 
. خواهد بود

ــاده  ــاء-9م ــندوق“اعض ــوند    ” ص ــی ش ــته م ــربط بازنشس ــتگی ذی ــندوقهاي بازنشس ــق ص ــه از طری ک
ازنشستگی مکمل حداقل برمبناي حقـوق بازنشسـتگی دریـافتی از    می بایستی تا احراز شرایط ب

. اقدام نمایند” صندوق“نسبت به پرداخت کسور بازنشستگی به هاي مذکور ،صندوق

حقوق ازکارافتادگی  شرایط  استفاده از 
مکمل

توسط صندوق بازنشستگی ذیربط خود ازکارافتـاده کلـی شـناخته    ،” وقصند“در صورتی که عضو -10ماده 
می توانـد از  شده و مشمول دریافت حقوق ازکارافتادگی کلی از صندوق بازنشستگی ذیربط گردد،

دریافـت دارد کـه میـزان آن    ” صـندوق “تاریخ ازکارافتادگی کلی ، حقوق ازکارافتادگی مکمـل از  
ایـن آئـین نامـه)    8مـاده  ” ب“(موضوع بنـد  کی بر ذخیره)(مستمري مت.D.Cبراساس روش 

.محاسبه و هرماهه در وجه وي پرداخت خواهد شد
. مفاد این ماده شامل ازکارافتادگان جزئی نمی باشد

در مشمولین این ماده می توانند تا زمان احراز شرایط بازنشسـتگی مکمـل ، عضـویت    تبصره  :
و پرداخت کسور بازنشستگی مربوط را حداقل برمبناي حقـوق ازکارافتـادگی   ” صندوق“

کلی دریافتی از صندوق ذیربط ادامه دهند و پس از احراز شرایط بازنشستگی مکمل ، از 
. حقوق بازنشستگی ماهانه طبق مفاد این آئین نامه بهره مند گردند

شرایط استفاده از حقوق وظیفه مکمل

، همسر وي می تواند از حقوق وظیفه مکمل ماهانه برخوردار شود ” صندوق“در صورت فوت عضو -11ه ماد
% حقوق بازنشستگی فرضی محاسبه شده جهـت عضـو متـوفی    80که میزان آن عبارت است از 

ایـن آئـین نامـه) بـا     8ماده ” ب“(موضوع بند (مستمري متکی بر ذخیره).D.Cبراساس روش 
مل محاسباتی در تاریخ فوت عضو . لحاظ داشتن عوا

سالگی تمام و تکمیـل  60همسر عضو متوفی می تواند تا زمان رسیدن به حداقل سن تبصره :
سال سابقه پرداخت کسور بازنشستگی ، هرماهه حداقل برمبناي حقوق 15حداقل مدت 

پرداخت ” صندوق“گی به وظیفه دریافتی از صندوق بازنشستگی ذیربط ، کسور بازنشست
% حقوق بازنشستگی مکمل طبق مفـاد ایـن   80نماید و پس از احراز شرایط مذکور ، از 

آئین نامه بهره مند گردد. 
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(مستمري متکی بـر ذخیـره) از حقـوق    .D.Cدر صورت فوت عضو بازنشسته که براساس روش -12ماده 
تواند از تاریخ فوت همسر خود ماهانه بازنشستگی مکمل استفاده می نموده است، همسر وي می

بهره مند گردد. .D.Cحقوق بازنشستگی مکمل وي به روش  %80از 

(مستمري معین) از حقوق بازنشستگی .D.Bدر صورت فوت عضو بازنشسته که بر اساس روش -13ماده 
ـ  ه سـن  مکمل استفاده می نموده است ، پرداخت حقوق وظیفه مکمل به همسر تا رسیدن وي ب

حقـوق بازنشسـتگی   %80سال تمام متوقف شده و پس از احراز شرط سنی مذکور، هرماهه 60
مکمل تعدیل شده عضو متوفی تا آن زمان ، در وجه همسر پرداخت می گردد. 

قطع رابطه عضویت و تسویه 
حساب با صندوق بازنشستگی مکمل

زنشستگی مکمل و استفاده از حقوق ماهانه مربوط،  که به منظور احراز شرایط با” صندوق“اعضاء - 14ماده 
کسور بازنشستگی پرداخت می کنند می توانند هر زمان استرداد کسور بازنشستگی ” صندوق“به 

پرداختی و بازده متعلقه را درخواست نمایند که در آن صورت اصل کسور بازنشستگی پرداختی به 
در مدت سابقه پرداخت کسور بازنشستگی % کل بازده خالص متعلقه ضرب80عالوه یک بیستم 

طور ه % کل بازده خالص متعلقه فزونتر باشد ب80(بر حسب سال) که در هر صورت نبایستی از 
قطع و با وي تسویه حساب ” صندوق“یکجا به وي مسترد شده و بدین ترتیب رابطه عضو با 

. به عمل می آید
در مواد این آئین نامه سود و بازده حاصله ساالنه منتج از اداره ” الصبازده خ“منظور از تبصره :

” صـندوق “پس از منظور نمودن کلیه هزینه هاي مربـوط بـه   ” صندوق“وجوه و منابع 
صـندوق  “ توسـط شـورایعالی  ” صندوق“می باشد که هرساله پس از تصویب حسابهاي 

. به حساب فرد فرد اعضاء تسهیم می شود” آینده ساز 

، در مقطع امکان استفاده از حقوق بازنشستگی و یا حقـوق ازکارافتـادگی و نیـز    ” صندوق“اعضاء -15ماده 
همسر عضو متوفی در مقطع امکان استفاده از حقوق وظیفه می تواننـد قبـل از برقـراري حقـوق     

ه در آن ماهانه مربوط، درخواست استرداد کسور بازنشستگی پرداختی و بازده متعلقه را بنمایند کـ 
% بازده خالص متعلقه بطـور یکجـا بـه وي    80صورت اصل کسور بازنشستگی پرداختی به عالوه 

. قطع و با وي تسویه حساب به عمل می آید” صندوق“مسترد شده و بدین ترتیب رابطه عضو با 
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ـرایط عمومــیش

ادگی مکمـل و وظیفـه مکمـل در روش    میزان افزایش ساالنه حقوق بازنشستگی مکمل ، ازکارافت-16ماده 
D.B. و نرخ رسمی تورم توسط ”  صندوق“(مستمري معین) هرساله با ملحوظ داشتن توان مالی

.تعیین و در مورد مشمولین اعمال می شود”  صندوق“

” صـندوق آینـده سـاز   “همان است کـه در اساسـنامه   ” صندوق“وظایف ارکان تشکیالتی -17ماده 
و یا می شود و در صورتی که بـه موجـب ایـن آئـین نامـه ، نیـازي بـه        پیش بینی شده 

دستورالعمل اجرائی خاصی باشد، حسب مورد توسط ارکـان تشـکیالتی مـذکور تهیـه و     
. تصویب خواهد شد

بـه حدنصـاب   ” صـندوق “سال از تاریخ اجراي این آئین نامه ، تعداد اعضاء 5چنانچه ظرف مدت -18ماده 
متوقـف شـده و   ” صـندوق “، فعالیت ” صندوق آینده ساز“ا تصویب شورایعالی موردنظر نرسد ، ب

وجوه انباشته از بابت کسور بازنشستگی اعضاء با ملحوظ داشتن بازده خالص متعلقـه بـه اعضـاء    
.مسترد می گردد

صندوق “به تصویب شورایعالی  29/4/1383این آئین نامه در نوزده ماده و هشت تبصره در تاریخ -19ماده 
رسیده است . ” آینده ساز


