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الف

خالصه نتایج
درصورتــیکــهصنــدوقکســورات30ســالگذشــتهرادریافــتوآنهــارا√

ــر ــهقیمــتســال1395براب ــدوقب ســرمایهگذاریمیکــرد،کســریانتظــاریصن
ــال(: ــاردری ــزارمیلی ــا)ه ــتب اس

ــال)معــادل370هــزار ــاردری ــورس:3.77میلیــونمیلی -درصــورتســرمایهگذاریدرب
میلیــاردتومــان(

ــزار ــادل380ه ــال)مع ــاردری ــونمیلی ــک:3.8میلی ــرمایهگذاریدربان ــورتس -درص
ــاردتومــان( میلی

درصورتــیکــهصندوقکســورات30ســالگذشــتهرادریافــتوآنراســرمایهگذاری√
ــتمری ــایمس ــردمنه ــتف ــدهانباش ــهمان ــزب ــتگینی ــسازبازنشس ــردوپ میک
پرداختــیســودتعلــقمیگرفــت،کســریانتظــاریصنــدوقبــهقیمــتســال1395

برابــراســتبــا)هــزارمیلیــاردریــال(:
ــزار ــادل360ه ــال)مع ــاردری ــونمیلی ــورس:3.6میلی ــرمایهگذاریدرب -درصــورتس

میلیــاردتومــان(
ــزار ــادل380ه ــال)مع ــاردری ــونمیلی ــک:3.8میلی ــرمایهگذاریدربان ــورتس -درص

ــاردتومــان( میلی
نــرخبــازدهالزمبــرایســرمایهگذاریکســوراتدر30ســالگذشــتهبهطــوریکــه√

صنــدوقدچارکســرینشــود:
-درصــورتعــدمپرداخــتســودبــهمانــدهانباشــتفــردمنهــایمســتمریپرداختــی:

51 درصد
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-درصــورتپرداخــتســودبــهمانــدهانباشــتفــردمنهــایمســتمریپرداختــی:26 
درصد

بــه بیــان دیگــر، اگــر کل کســورات 30 ســال گذشــته بــا نــرخ 51 درصــد )26 درصــد( رشــد 

می کردنــد، صنــدوق بــا کســری مواجــه نمی شــد. )نــرخ بــازده بــورس در ســه ســال منتهــی بــه 

1395  برابــر 28 درصــد بــوده اســت.(

نــرخجایگزینــیدرصورتــیکــهصنــدوقکســورات30ســالگذشــتهرادریافــتوآنرا
ــل(: ــتم DC کام ــرد )سیس ســرمایهگذاریمیک

-درصورتسرمایهگذاریدربورس:2.06 درصد
-درصورتسرمایهگذاریدربانک:1.2درصد

نــرخجایگزینــیدرصورتــیکــهصنــدوقکســورات30ســالگذشــتهرادریافــتو√
ــرد ــدهانباشــتف ــهمان ــزب ــسازبازنشســتگینی ــردوپ آنراســرمایهگذاریمیک

ــت: ــقمیگرف ــیســودتعل منهــایمســتمریپرداخت
  -درصورتسرمایهگذاریدربورس:58 درصد

-درصورتسرمایهگذاریدربانک:13.6 درصد
ــدوقبازنشســتگی√ ــهصن ــدب ــیهــرورودیجدی ــادلمال ــرایتع ــازدهالزمب ــرخب ن

کشــوری:
-درصــورتعــدمپرداخــتســودبــهمانــدهانباشــتفــردمنهــایمســتمریپرداختــی:

درصد  42.5

-درصورتپرداختسودبهماندهانباشتفردمنهایمستمریپرداختی:22 درصد

بــه بیــان دیگــر، اگــر کل کســوراتی کــه یــک ورودی جدیــد طــی 30 ســال بــه صنــدوق واریز 

می کنــد بــا نــرخ 42.5 درصــد )یــا 22 درصــد( رشــد کنــد، تــراز مالــی فــرد جدیــد، دچــار کســری 

ــد. نخواهد ش

درصورتیکهنرخجایگزینیدربهار
سال1396برابر93درصدبودهاست.
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مقدمه

یکــیازاهدافــیکــهدرنظــامبازنشســتگییــککشــوردنبــالمیشــود،حفــظپایــداری
ــد ــابای ــنصندوقه ــادرای ــتداراییه ــت.مدیری ــتگیاس ــایبازنشس ــیصندوقه مال
بهگونــهایباشــدکــهبتواننــدتعهــداتجــاریوآتــیخــودرابــدوننیــازبــهمنبــعدرآمــدی
ــی ــنهــدفالزماســتکارشناســانمال ــهای ــرایدســتیابیب ــرآوردهســازند.ب دیگــریب
ــزوم ــدودرصــورتل ــدکنن ــاوبرص ــورمتن ــتگیرابهط ــایبازنشس ــتصندوقه وضعی

ــد. ــاپیشــنهاددهن ــرایصندوقه ــیراب اصالحات
صنــدوقبازنشســتگیکشــوریدرایــرانبهطــورمشــخصطــی15ســالگذشــتهبرای
پرداخــتتعهــداتخــودهمــوارهدچــارکســریبــوده؛کــهالبتــهاطالعــاتتاریخــیموجــود
مویــدوجــودچنیــنوضعیتــیازبدوتاســیسآندرســال1354اســت.بــااینوجــود،امروزه
ــران ــهمدی ــزانب ــتگذارانوبرنامهری ــبسیاس ــهازجان ــیک ــنانتقادات ــیازمهمتری یک
صنــدوقدردورههــایمختلــفمیشــود،ایــناســتکــهاگــرصنــدوقداراییهــایخــود
ــاد ــننه ــرای ــروزگریبانگی ــرانام ــرد،بح ــرمایهگذاریمیک ــحس ــیریصحی رادرمس
ــف ــوریدرادوارمختل ــتگیکش ــدوقبازنشس ــرانصن ــهمدی ــیچنانچ ــد.بهعبارت نمیش
نســبتبــهشناســاییمطلوبتریــنبازارهــاازمنظــربــازدهســرمایهگذاریدرکشــوراقــدام
کــردهوداراییهــایخــودرادرآنحوزه)هــا(ســرمایهگذاریمیکردنــد،امــروزبــهراحتــی
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قــادربــهپاســخگوییبــهتعهــداتفعلــیوآتــیخــودبودنــد.
ــازی ــقشبیهس ــاازطری ــتگیصب ــایبازنشس ــۀراهبرده ــاس،موسس ــناس ــرای ب
ــی ــوریط ــتگیکش ــدوقبازنشس ــایصن ــرمایهگذاریداراییه ــفس ــایمختل حالته
ســالهایگذشــته،اقــدامبــهراســتیآزماییچنیــنادعاهایــیکــردهاســت.گــزارششــمارۀ
ــدوقبازنشســتگی ــزانپوشــشتعهــداتصن ــوان»بررســیمی ــاعن ــنموسســهب )11(ای
کشــوریدرســناریوهایمختلــفســرمایهگذاری«اولیــنگــزارشدرایــنزمینــهبــودکــه
درتاریــخ1396/8/8منتشــرشــد.گــزارشحاضــربــهعنــوانگــزارشدومدرایــنزمینــه،
بــادوهــدفمحاســبۀنــرخبــازدهمناســببــرایتامیــنتعهــداتفعلــیصنــدوقونــرخ
جایگزینــی)نســبتاولیــنمســتمریدریافتــیبــهآخریــنحقــوقپرداختــی(مناســب،بــا
فــرضســرمایهگذاریکلیــۀکســوراتدریافتــیطــی30ســالگذشــتهدربانــک)بــدون
ریســک(وبــورس)باالتریــنبازدهــینســبتبــهســایربازارهــا(بــرایدســتیابیصنــدوقبه

پایــداریمالــی،تهیــهشــدهاســت.
ایــنگــزارشدرســهبخــشتدویــنشــدهاســت.دربخشنخســتفــروضمحاســباتو
منطــقحاکــمبــرآنهــابهصــورتخالصــهارائــهشــدهاســت.دربخــشدومکــهبدنــهاصلــی
گــزارشاســت،وضعیــتفعلــیصنــدوقوکســری30ســالآینــدهآنبــرآوردونــرخبهــرهو
نــرخجایگزینــیالزمبــرایپایــداریصنــدوقمحاســبهشــدهاســت.دربخــشســومفــرض
شــدهفــردیدرســال1396واردصنــدوقشــدهوکســوراتخــودرابــهصنــدوقمیپــردازد.
طبــققوانیــنفعلــیصنــدوق،بــازدهســرمایهگذاریکســوراتفــردبایــدچــهمیــزانباشــدتــا
صنــدوقدچــارکســرینشــود.کلیــۀایــنمحاســباتدردوســناریویزیــرانجــامشــدهانــد:

ــازدهکســورات√ ــدۀانباشــتاصــلوب ــهمان ــودب ــتس ــدمپرداخ ــک:ع ــناریویی س
ــدوق ــطصن ــالیانهتوس ــیس ــتمریپرداخت ــایمس منه

ــای√ ــوراتمنه ــازدهکس ــلوب ــتاص ــدۀانباش ــهمان ــودب ــتس ــناریویدو:پرداخ س
ــدوق ــطصن ــالیانهتوس ــیس ــتمریپرداخت مس
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بخش اول: فروض پژوهش 

ــانشــدهاســت.همانطــورکــه درجــدول)1(فــروضمحاســباتبهصــورتخالصــهبی
ــرخدرنظــرگرفتــهشــدهکــهدلیــل ــرایکســوربازنشســتگیســهن مشــاهدهمیشــودب
ــرای ــمکســورب ــناســاسرق ــرای ــوردمحاســبهاســت.ب ــنطــیدورهم ــرقوانی آنتغیی
ــا1380 ــرایســالهای1368ت ــرخ17درصــدوب ــاین ــرمبن ســالهای1366و1367ب
ــه ــرارگرفت ــارق ــوبمعی ــدمص ــرخ22.5درص ــسازآنن ــدوپ ــای21.25درص ــرمبن ب
اســت.نــرخبازدهــیانباشــتدربــورسوبانــکبــاتوجــهبــهنرخهــایواقعــیهــرســال
ــن ــهمیانگی ــهب ــاتوج ــیب ــالهایآت ــورسدرس ــیب ــرخبازده ــبهشــدهاســت.ن محاس
ــرخبازدهــیبانــکدرســالهای ــا1395ون ــازارطــیســالهای1371ت بازدهــیایــنب
ــازارازســال1366تــا1395محاســبهشــده ــاتوجــهبــهمیانگیــنبازدهــیایــنب آتــیب
اســت.نــرخرشــدمســتمریهابرابــربــامتوســطنــرختــورمدرســالهای1366تــا1395
وبرابــربــا18درصــددرنظــرگرفتــهشــدهاســتکــهبــامیانگیــننــرخرشــدمســتمریها
در15ســالگذشــتهتقریبــابرابــراســت.نــرختنزیــلکمــیبیــشازمیانگیــنســودبانکیو
معــادل15درصــدمحاســبهشــدهاســت.مبنــایمحاســبهمســتمریســالاول)1396(برابر
بــامیانگیــنمســتمریپرداختــیصنــدوقبــرایهــرفــرددرهمیــنســالاســت.همچنیــن

ــد. فــرضشــدههــرفــردبهطــورمتوســط27ســالمســتمریدریافــتمیکن

جدول1- فروض محاسبات
22.5%-21.25%-17%نرخکسوربازنشستگی

22.6%متوسطبلندمدتنرخبازدهبورس
14.2%متوسطبلندمدتنرخسودبانکی
18%نرخرشدسالیانۀمستمریها

15%نرختنزیل
میانگینمستمریپرداختیسال96حقوقمبنایمحاسبهمستمری)سال(

30سابقهاشتغالبهکار
27مدتزماندریافتمستمری
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بخش دوم: شرایط پایداری صندوق در 27 سال آینده

ــدار ــدوقمیتوانســتپای ــهصن ــاشــرایطیراک ــالآنهســتیمت ــهدنب ــنبخــشب درای
ــال ــردنب ــهشــرحزی ــفب ــنهــدفدرســهســناریومختل ــم.ای ــدراشبیهســازیکنی بمان

شــدهاســت:
1 ســرمایهگذاریکســوراتواریــزیبــهحســابصنــدوقطــیســیســالگذشــتهدر.

بانــکیــابــورس.ســوالایــناســت،درایــنشــرایطصنــدوقبــهلحــاظمالــیبــا
ــهرومیشــد؟ چــهکســریایروب

2 ســرمایهگذاریکســوراتواریــزیبــهحســابصنــدوقطــیســیســالگذشــته.
دریــکبــازارفرضــی.ســوالایــناســتنــرخبــازدهدرایــنبــازاربایــدچــهانــدازه

باشــدتــاصنــدوقپایــداربمانــد؟
3 ســرمایهگذاریکســوراتواریــزیبــهحســابصنــدوقطــیســیســالگذشــتهدر.

بانــکیــابــورس.ســوالایــناســتکــهدرایــنشــرایطنــرخجایگزینــیبایــدچــه
عــددیباشــدتــاصنــدوقپایــداربمانــد؟



5پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف   /

الف( کسری مالی صندوق در صورت سرمایه گذاری کلیۀ کسورات دریافتی سی سال 
گذشته در بانک یا بورس  

فــرضبــرایــناســتکــهکلیــۀکســوراتشــاغالنازســال1366بــهحســابصنــدوق
واریــزوعینــاًســرمایهگذاریشــدهوهمچنیــندرایــنمــدتهیــچمســتمریبازنشســتگی
ــی ــالۀبانک ــپردۀیکس ــاس ــرمایهگذاریدراینج ــایس ــد.گزینهه ــدهباش ــتنش پرداخ
ــرض ــندوف ــاای ــت.ب ــازده(اس ــنب ــورس)بهتری ــک(وب ــدونریس ــرمایهگذاریب )س
ــتمریهااز ــتمس ــت.پرداخ ــدهاس ــبهش ــال1395محاس ــانس ــدوقدرپای ــتصن انباش

ــد. ــهمییاب ــال1ادام ــا27س ــودوت ــازمیش ــال1396آغ س
بــرایمحاســبهمیــزانمســتمریدرســالهایآینــدهبــادومجهــولروبــهروهســتیم؛
نــرخافزایــشمســتمریوتعــدادبازنشســتگان.نــرخرشــدمســتمریهابرابــربــامتوســط
نــرختــورم)18درصــد(درنظــرگرفتــهشــدهوبــرایمحاســبهتعــدادبازنشســتگانهرســال
ــهشــدهاســتوفــرض ــاگرفت ــوانمبن ــدادمســتمریبگیراندرســال1395بهعن ــزتع نی
ــهجمعیــتشــاغالندرخدمــاتکشــوری ــرادیکــهدرســال1366ب ــداداف میشــودتع
ــزوده ــاغالناف ــدادش ــهتع ــوند.درنتیج ــتهمیش ــال1396بازنشس ــدهاند،درس ــهش اضاف
شــدهبــهدولــتدرســال1366بــهتعــدادبازنشســتگانســال1395اضافــهشــدهوتعــداد
ــر ــتگاندره ــدادبازنشس ــتتع ــت.درنهای ــدهاس ــتآم ــال1396بهدس ــتگانس بازنشس
ســالدرمســتمریپرداختــیبــههــرفــرددرهمــانســالضــربشــدهوتعهــداتصنــدوق
ــده ــنزدهش ــتتخمی ــیدردووضعی ــجنهای ــت.نتای ــدهاس ــتآم ــالبهدس ــرایآنس ب
اســت.وضعیــتنخســتزمانــیاســتکــهکســوراتدربانــکیــابــورسســرمایهگذاری
شــدهاســتوپــساز30ایــنانباشــتبــرایپرداخــتمســتمریدراختیــارصنــدوققــرار
ــت ــدهانباش ــزمان ــتگینی ــانبازنشس ــسزم ــهپ ــتک ــیاس ــناریودومزمان ــرد.س میگی
صنــدوقمنهــایکســوراتپرداختــیدرآنســالبازهــمســرمایهگذاریمیشــود.جــدول

ــد. ــجحاصــلرانشــانمیدهن شــماره2و3نتای
1.متوسطسالهایپرداختمستمریدرصندوقبازنشستگیکشوری.
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جدول 2- کسری صندوق بازنشستگی کشوری در صورت سرمایه گذاری کسورات در بانک و بورس 
)میلیون میلیارد ریال( 

انباشتاصلوبازدهکسوراتصندوقاز1366تا
1395

نرخسودبانکی

بهقیمتهای
جاری

1.57

2.6 نرخبازدهبورس

167مجموعتعهداتصندوقطی27سالآینده)1396تا1422(

کسریپایانسال1422
165.4بانک
164.4بورس

ارزشحالکسریپایانسال1422
بهقیمتهایبانک

ثابتسال1395
3.8

3.77بورس
منبع:محاسباتتحقیق

جدول 3- کسری صندوق بازنشستگی کشوری در صورت سرمایه گذاری کسورات در بانک و بورس 
و پرداخت سود به مانده انباشت پس از کسر مستمری در هر سال )میلیون میلیارد ریال(

انباشتکسوراتصندوقبازنشستگیازسال1366
تا1396

نرخسودبانکی

بهقیمتهای
جاری

1.57

2.62نرخبازدهبورس

167مجموعتعهداتصندوقطی27سالآینده)1396تا1422(

کسریدرپایانسال1422
164.4بانک

155.5بورس

ارزشحالکسریپایانسال1422
بهقیمتهایبانک

ثابتسال
1395

3.77

3.57بورس

منبع:محاسباتتحقیق

همانطورکــهمشــخصاســتدرهــر4حالــتصنــدوقبــاکســریروبــهرومیشــود
امــادرصورتــیکــهصنــدوقکســوراترادربــورسســرمایهگذاریکنــدومانــدهانباشــت
منهــایمســتمریرانیــزدوبــارهدرایــنبــازاربــهجریــانبینــدازدمیــزانکســریکمتــر

خواهــدبــود.
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ب( نرخ بازده مورد انتظار برای پایداری صندوق

حــالاگــرهــدف،پایــداریمالــیصنــدوقدر27ســالآینــدهباشــدچــهنــرخســودیبایــد
بــهکســوراتپرداخــتشــودتــاایــنهــدفتحقــقیابــد.مشــابهبنــدقبــل،پاســخبــهایــن

پرســشدردوحالــتمختلــفبررســیشــدهاســت:
ســناریوی1-تعهــدات27ســالۀصنــدوقازمحــلانباشــتاصــلوســودکســورات●

ــه ــدونآنکــهب ــیطــیســیســالاشــتغالشــاغالنپرداخــتمیشــود.ب دریافت
ــودی ــالس ــرس ــیدره ــتمریهایپرداخت ــایمس ــوراتمنه ــدۀانباشــتکس مان

تعلــقگیــرد.
ســناریوی2-تعهــدات27ســالۀصنــدوقازمحــلانباشــتاصــلوســودکســورات●

دریافتــیطــیســیســالاشــتغالشــاغالنپرداخــتمیشــود.بهطوریکــهبــهمانــدۀ
انباشــتکســوراتمنهــایمســتمریهایپرداختــیدرهــرســالســودتعلــقمیگیــرد.
ارقــامبــرآوردشــدهنشــانمیدهنــدکــهنــرخبــازدهانباشــتکســوراتدرســناریوی
اولکــهمیتوانــدپایــداریصنــدوقرادربلندمــدتتضمیــنکنــدبیــشاز51درصــدودر
ســناریویدومحــدود26درصــداســت.مشــاهدهمیشــودکــهدرهــردوحالــتنــرخســود
الزمبــرایتضمیــنپایــداریصنــدوقبیــشازبــازدهبازارهــایمالــی)میانگیــنبلندمــدت

بــازدهبــورسدر25ســالگذشــته22.6درصــد(درکشــوربــودهاســت.

جدول 4- نرخ سود الزم برای پایداری صندوق )پوشش کامل تعهدات( در دو سناریو

مجموعتعهداتصندوقطی27سالآینده
)پایانسال1422(

167میلیونمیلیاردریال

نرخبهرهالزمبرایپوششکاملتعهدات:سناریوییک
)30ساله(

51.21%درصد

نرخبهرهالزمبرایپوششکاملتعهدات:سناریویدو
)57ساله(

25.50%درصد

منبع:محاسباتتحقیق
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ج( نرخ جایگزینی مناسب برای پایداری صندوق در شرایط فعلی

درایــنبخــشفرضشــدهاســتصنــدوقکســوراتراازســال1366دریافتکــردهودربورس
وبانــکســرمایهگذاریمیکنــد.ســوالایــناســتکــهنــرخجایگزینــی)نخســتینمســتمری
بــهآخریــنحقــوق(بایــدچــهمیــزانباشــدتــاصنــدوقدر27ســالپرداخــتمســتمریدچــار
کســرینشــود.محاســباتایــنبخــشبــرمبنــاییــکفــردفرضیانجــامشــدهاســت.حقوق
درنظــرگرفتــهشــدهبــرایایــنفردمتوســطحقوقشــاغالندولتدر30ســالگذشــتهاســت.
دراینجــانیــزمشــابهبندهــایفــوقدوســناریودرنظــرگرفتهشــدهاســت.حالتنخســتزمانی
کــهازاولیــنســالپرداخــتمســتمریبــهانباشــتکســورمنهــایمســتمریســودیپرداخــت
ــدهســودتعلــقگیــرد.نتایــجمحاســبات ــهایــنمان نشــودوحالــتدومزمانــیاســتکــهب
نشــانمیدهنــدکــهنــرخجایگزینــیمتناســببــاپایــداریصنــدوقدرحالــتســرمایهگذاری
کســوراتدربانــکوبــدونپرداخــتســودبــهماندهانباشــتبســیارپاییــن)2.06درصــدمعادل
مســتمریماهیانــه20هــزارتومــان(خواهــدبــود.ایــنوضعیتــیاســتکــهادعــامیشــوداگــر
فــردکســوراتخــودرادربانــکســرمایهگذاریمیکــردحقــوقبیشــترینســبتبــهزمانــی
کــهدراختیــارصنــدوقبازنشســتگیکشــوریگذاشــتهاســتبهدســتمــیآورد.نتایــجســایر

ســناریوهادرجــدولزیــرنشــاندادهشــدهاســت.

جدول 5- نخستین حقوق و نرخ جایگزینی در چهار سناریوی مختلف

شیوه سرمایه گذاری

انباشت اصل و سود 
کسورات در دوران 

اشتغال
)میلیون ریال(

نرخ جایگزینی
اولین حقوق بازنشستگی

)میلیون ریال/ماهیانه(

سناریویدوسناریوییکسناریویدوسناریوییک

سرمایهگذاریدرسپردهای
یکسالهبانکی

1149%1.2%13.60.22.25

58.40.349.6%2.06%1958سرمایهگذاریدربورس

منبع:محاسباتتحقیق
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بخش سوم: پایداری صندوق برای ورودی های جدید

ــدوق ــشصن ــتپوش ــدیتح ــردجدی ــال1396ف ــدهدرس ــرضش ــشف ــنبخ درای
بازنشســتگیکشــوریقــرارمیگیــرد.ســوالایــناســتکــهکســوراتایــنفــردبایــدبــا
چــهنرخــیپسانــدازشــودتــاکفــافپرداخــت27ســالمســتمریویرابدهــد.تفــاوت
ایــنفــرضبــاحالــتقبــلکهنــرخبــازدهبــرایصنــدوقمحاســبهشــددردوعاملاســت؛
نخســتاینکــهدرکلســیســالکســوربــانــرخ22.5درصــدکســرمیشــودودوماینکــه
ــامیانگیــندوســالآخــرحقوقــیاســتکــهفــردبابــتآن ــرب نخســتینمســتمریبراب
کســورپرداختــهاســت.دراینجــادســتمزدهــرفــردوهمچنیــنمســتمریهایپرداختــیبــا

نــرخ18درصــدرشــددادهشــدهاســت.
ــده ــهمان ــتگیب ــردردورانبازنشس ــااگ ــتدراینج ــخصاس ــهمش ــورک همانط
انباشــتمنهــایکســورســودیتعلــقنگیــرد)ســناریوییــک(بــانــرخبــازده42.5درصــد
ودرصورتــیکــهبــهمانــدهانباشــتمنهــایکســورســودتعلــقگیــرد)ســناریویدو(،در
نــرخبــازده21.9درصــدصنــدوقمیتوانــدپایــدارباشــد.البتــهبایــدتوجــهداشــتایــن

نــرخبــاتوجــهبــهشــرایطکالناقتصــادکشــورنــرخبســیارباالیــیاســت.

جدول 6- نرخ بازده الزم برای پایداری صندوق در صورت ورودی جدید
میانگینحقوقفرددرسال1396

)میلیونریال(
19.4

سناریوییک
)عدمپرداختسودبهمانده
انباشتدردورۀبازنشستگی(

نرخبهرهالزمبرایپایداریصندوق
)درصد(

%42.5

انباشتاصلوبازدهکسوردرسال1425باسود%42.51
)میلیاردریال(

12555

سناریویدو
)پرداختسودبهماندهانباشت

دردورۀبازنشستگی(

نرخبهرهالزمبرایپایداریصندوق
)درصد(

%21.93

انباشتاصلوبازدهکسوردرسال1425باسود%21.9
)میلیاردریال(

391
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