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 ساختار نظام چندالیه تأمين اجتماعي و نظام فراگير بيمه

 مطالعه موردی استراليا، هلند و كانادا

 

 

 
 

 

 

 مدیریتي خالصه

 با مسئله نيا که کنديم فايا مسن افراد يمال تیامن نیتأم در ييبسزا نقش اجتماعي تأمین نظام امروزه

 است؛ افتهي یشتریب تیاهم افراد عمر طول شيافزا جهیدرنت و درمان و بهداشت ستمیس بهبود به تيعنا

 دوران در را خود عمر از یشتریب زمان يآت و يفعل یهانسل ن،یشیپ یهانسل به نسبت چراکه

 که کارآمد يبازنشستگ یدرآمد نظام از ادهاستف و نییتب سبب نیهم به .کننديم یسپر يبازنشستگ

 اریبس یامسئله ،کند نیتأم يقبول قابلصورت به را رانیبگیمستمر ندهيآ و يفعل یهاگروه ازین بتواند

  .شوديم يتلق مهم

 نیتأم از یبرخوردار نیز، ايران اسالمي جمهوری ياساس قانون (29) ونهمستیب اصل براساس

 سوانح، و حوادث ،يماندگدرراه ،يسرپرستيب ،يازکارافتادگ ،یریپ ،یکاریب ،يزنشستگبا نظر از ياجتماع

 گرفته نظر در يهمگان يحق ره،یغ و مهیبصورت به يپزشک تمراقب و يدرمان و يبهداشت خدمات به ازین

 مشارکت از حاصل درآمد و يعموم یدرآمدها محل از ن،یقوان طبق است مکلف دولت که است شده

 .کند نیتأم کشور افراد کيکي یبرا را فوق يمال یهاتيحما و خدمت مردم،

 و افتي توانينم ياجتماع نیتأم کارآمد نظام یبرا را یفردبهمنحصر پاسخ که است يهيبد نیب نيا در

 یهاگروه یازهاین نیتأم یبرا را يمتفاوت یراهکارها کشورها مختلف، طيشرا و هايژگيو به بسته مطمئنا  

 ایدن در موفق و مشابه یهايژگيو و الگوها اصول به يابیدست و يبررس اما .کننديم ارائه جامعه افراد تلفمخ

 نظام يکلطوربه که دهديم نشان گرفته صورت مطالعات .کند یاري مذکور نظام بهتر نییتب در را ما توانديم

 یاستگذاریس با و است مخارج و منابع نیتأم در قیقد چارچوب یدارا ها،کشوراز  یاریبس در ياجتماع نیمتأ

  .شود توجه نیز مالي ریاپايد به کافي مستمری کردن فراهم ضمن که است دهش تالش دقیق

 مختلف کشورهای در هیچندال يبازنشستگ هایطرح ک،یستماتیس اصالحات جيرا انواع انیم از

 هایهمکاری سازمان رینظ يالمللنیب مختلف عمراج سوی از و اندشده مواجه ادیيز استقبال با جهان

 نظام در اصالحات مناسب کرديروعنوان به يجهان بانک و کار يجهان سازمان توسعه، و اقتصادی

 یهاهدف با مختلف یهابرنامه از متشکل ييهاستمیس به کشورها از یاریبس و اندشده يمعرف يبازنشستگ

 اهداف تواننديم مختلف یهاهيال بودن دارا سبب به که اندآورده یرو هيچندال یهانظام به موسوم متنوع

   .کنند البدن جامع برنامه کي قالب در را يمتنوع
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  .شونديم تكميلي و یامهيب ،يتیحما هیال سه شامل ه،يچندال یمستمر یهانظام نوع نيترساده

 منافع و ديعوا (،مطلق فقر کاهش بر دیکأت )با فقر کاهش منظوربه اغلب (اجباری )بازتوزيع اول هیال

 ينوع به جهان، یکشورها عمده .گیردمي نظر در جامعه افراد تمام اي و خاص يژگيو با افراد یبرا يعموم

 شبکه) است، افراد مشارکت بدون دولت جانب از ييهایمستمر پرداخت شامل که یمستمر اول هيال یدارا

 یمستمر ديعوا که يزمان اي یکاریب شيافزا زمان در هایديعا نياعمدتا   .باشنديم 1(ياجتماع تیامن

 نيا نقش است، شيافزا به رو ریپ تیجمع که یاجامعه در .کننديم فايا یترمهم نقش ابد،ي کاهش يعموم

 هيال نيا یاقتصاد یهایهمکار و توسعه سازمان کرديرو در شود. آشکار شتریب توانديم يتيحما هيال

 .است یاجبار و کنديم اداره يدولت بخش را موارد نيا همه که باشد زير موارد شامل توانديم

  (يربازنشستگیغ ياجتماع یهاکمک همه )شامل ياجتماع یهاکمک، 

  بازنشستگان همه ه)ب است ثابت نرخ صورتبه اي ايمزا هابرنامه اين در: يبازنشستگ یاهيپا یهابرنامه 

 ،دارد يبستگ (يقبل درآمد نه )و اشتغال یهاسال به تنها اي و (،شوديم ختپردا کساني مبلغ

  ریفق نبازنشستگا به یشتریب مزايای هابرنامه اين در :هدفمند يبازنشستگ-درآمد یهابرنامه 

 .شودمي پرداخت کمتری مقدار به بهتر تیوضع با بازنشستگان یايزام و کننديم پرداخت

 یاجبارشبه اي یاجبار يدولت اي يخصوص یمستمر طرح در کار یروین رکتمشا با مرتبط دوم هیال

 يبازنشستگ مهیب یهاصندوق هيال نيا در .است يبازنشستگ دوران در رآمدد ينيگزيجا بر متمرکز و است

 يبازنشستگ دوران در را ييايمزا (،کارفرما و کارگر )مشارکت افراد از مهیب حق افتيدر با که دارند وجود

 3نیمع مشارکت ،)DB( 2نیمع یايمزا مانند یاگسترده یهابرنامه دوم هيال در .کنديم پرداخت آنها به

)DC(، 4يفرض نیمع مشارکت )NDC( ارائه يخصوص و يعموم یکردهايرو نیب انتخاب نیهمچن و 

 ينيگزيجا نرخ از بازنشسته افراد آنکه یبرا است مطمئن یسازوکار جاديا هيال نيا در هدف .شوديم

 .باشند برخوردار (يبازنشستگ از قبل درآمد به نسبت يبازنشستگ )درآمد مناسب

 و یاریاخت یامهیب هيال کي و يبازنشستگ دوران یبرا داوطلبانه اندازپس توانيم را سوم هیال

 شتریبانداز سپ یبرا ييبسترها جاديا زین هيال نيا جاديا هدف .دانست اول هيال دو کنندهلیتکم نیهمچن

 .است يبازنشستگ دوران یبرا افراد

 نیتأم امعج نظام به توسعه پنجم سالهپنج برنامه در کشور، در چنداليه هاینظام پذيرش منظر از

 :است شده انیب توسعه پنجم برنامه (27) ماده در .است شده پرداخته هيچندال ياجتماع

 

                                                 

1. Social Safety Net (SSN) 

2. Defined Benefit 

3. Defined Contribution 

4. Notional Defined Contribution 
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 حداقل اظلح با هيال چند ياجتماع نیتأم جامع نظام استقرار و یبرقرار به نسبت است مجاز دولت

 :هيال سه

  یتوانمندساز و يتيحما خدمات شامل ياجتماع یهامساعدت، 

  هيپا يدرمان یهامهیب و هيپا یهایمستمر شامل هيپا ياجتماع یهامهیب، 

  درمان و يبازنشستگ مکمل یهامهیب، 

 .کند اماقد کشور در هاهيال نيا نیب يهماهنگ و ييهمسو ،یساختار انسجام ،يکپارچگي تيرعا با

 ا،کاناد و هلند ا،یاسترال منتخب کشور سه هر رو،شیپ پژوهش در گرفته صورت یهايبررس يط

صورت به يمشخص مبالغ ،سیستم اين اول هيال در حاکم تيحما موجب به و هستند مذکور هيال سه یدارا

 پرداخت یددرآم نيیپا سطوح یدارا خاص یهاروهگ و سالمندان به ماهانه اي و بار کي هفته دو ،يهفتگ

 .است شده ارائه کشورها اين از هريک در چنداليه نظام کلي نمای ادامه در .شوديم

 

 استراليا

 :است ريز شرح به که است خود ياجتماع نیتأم نظام در يتيحما هيال سه یدارا ایاسترال

  1،سن یمستمر :اول هيال 

  2،اضافه یايمزا ضمانت :دوم هيال 

  3.یاریاخت يبازنشستگ اندازپس :سوم هيال 

  سن یمستمر :اول هیال 

 است يرمشارکتیغ روش کي صندوق نيا .کرد جاديا دولت 1909 سال در بار نیاول یبرا را صندوق نيا

 از يکي و ردیگينم صورت مهیب حق پرداخت یبرا يمشارکت ایاسترال شهروندان جانب از که يمعن نيبد

 است يسالمندان از تيحما آن هدف و باشديم ایاسترل در ياجتماع رفاه ستمیس یهابخش نيتریاهيپا

 قیطر از شونديم انتخاب صندوق نيا تيعضو یبرا که یافراد .دارند يکمانداز پس و درآمد که

 صندوق نیا مزایای از استفاده معيار .دنشويم انتخاب 4وسع آزمون و ياجتماع نيتأم یهاآزمون

 .برسد سال 67 به دیبا 2023 سال در اريمع نیا كه است سن سال 65 زنان و مردان یبرا

 هياپ نرخ عنوان تحت اول بخش: شوديم میتقس بخش سه به اول هيال در یمستمر يافتيدر زانیم

 یانرژ کملم يپرداخت و مکمل نرخ دو ادامه در .است بازنشستگان يافتيدر زانیم نيترياصل و باشديم

 المندانس یبرا قبوض پرداخت نهيهز از بخشي که ترتیبنيبد شد خواهد اضافه هايپرداخت نيا به زین

 .شوديم اضافه آنها یمستمر به سالمندان از يبخش بهمکمل درآمد  عنوانبه يبخش و شوديم پرداخت

                                                 

1. Age Pension 

2. Guarantee Superannuation 

3. Voluntary Retirement Saving 

4. Assets Tests 
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 .است دهبو متفاوت مختلف یهازمان در صندوق نيا در یمستمر افتيدر طيشرا واجد نفرات تعداد

 .كردنديم افتیدر را سن یمستمر كاملطور به 1978 سال در سالمند افراد درصد 90 کینزد

 درصد 64 به سال 70 یباال افراد یبرا وسع آزمون فیبازتعر ليدلبه 1982 سال در عدد نیا

 .كرد دايپ كاهش

 تا داد انجام ار 1وسع آزمون طرح ،سن بازنشستگي طرح بودجه کمبود علتبه 1998 سال در دولت

 پرداخت مبالغ دالر ارديليم 50 همه كه است ذکر شايسته .دهد کاهش را طيشرا واجد افراد تعداد

 را دولت بودجه كل درصد 8 معادل رقم نیا .شوديم نيتأم اتيمال قیطر از الیه این در شده

 .استياسترال يداخل ناخالص ديتول درصد 2 تا 5/1 نيب و داده ليتشك

  اضافه یایمزا ضمانت :دوم هیال 

 یراب یاجبار يخصوصانداز پس از يشکل هستند دوم اليه متولي که ایاسترال يبازنشستگ یهاصندوق

 رصدد 5/9 صندوق نيا در افراد مشارکت سهم مجموع .شد يمعرف 1992 سال در که است بازنشستگان

 .دکنمي نیتأم کارفرمارا  درصد 5/9 نيا تمام .است دستمزد و حقوق از

 در دالر 450 از شیب يافتيدر که سال 70 يال 18 یهاسن در کارگران همه یبرا هاصندوق نيا

 ازریغبه نيا البته که است عدد 209 ایاسترال کشور در زین هاصندوق تعداد .است اجباری دارند، ماه

 .است نفر 4 آنها نفرات حداکثر که فرماستشيخو یهاصندوق

  یارياخت يازنشستگب اندازپس :سوم هیال 

 کمک کيعنوان به هيال نيا نیهمچن و باشديم گريد هيال دو یبرا مکمل هيال کيعنوان به سوم هيال

 .شوند مندبهره آن از يشستگبازن دوران در خود پول رهیذخ با بتوانند تا است شده جاديا افراد یبرا ياتیمال

 یاندازهاسپ گريد اي یاریاخت اضافه یايمزا یهارکتمشا يکل قالب دو در توانديم زین پول ینگهدار نيا

 .باشد وکارکسب یهاييدارا و شده تيريمد یهایگذارهيسرما ،يمال اوراق سهام، شامل بلندمدت

 

 هلند

 ،يارافتادگازک ،یماریب لیدلبه که است يشهروندان یبرا درآمد نیتأم هلند ياجتماع نیتأم ستمیس هدف

 در ص،خا طيشرا در نیهمچن .کنندينم مشارکت گريد اي ندارند شرکت کار درون در یریپ اي یکاریب

 يزندگ يعموم یهانهيهز به نسبت ،ياجتماع مهیب یايمزا از اي کار محل از شهروندان درآمد که يصورت

 تواننديم شهروندان (خاص يپزشک یهانهيهز کودکان،) يياستثنا یهانهيهز صورت در اي نباشد يکاف

  .کنند مطالبه را يلیتکم و ضافها درآمد

                                                 

1. Means Test 
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 1يلیتکم یديعا قانون مانند هاييبخش )شامل ياجتماع خدمات از هلند در ياجتماع نیتأم ستمیس

(TW)، 2اوالد حق يعموم قانون مراقبت، و کار قانون (AKW) شده لیتشک ياجتماع یهامهیب و 

 هایبیمه کنار در .کرد میتقس کارکنان یهامهیب و يمل یهامهیب به توانيم را ياجتماع یهامهیب .است

 ياجتماع نیتأم ستمیس در ياجتماع خدمات کنند،مي فعالیت و شده مالي تأمین مشارکت با که اجتماعي

 به موظف دارند درآمد يمال لحاظ از که افرادی همه .دکنيم نیتأم اتیمال قيطر از دولت را هلند

 .هستند اتیمال و يمل مهیب حق پرداخت

 هایکانپل به بسته افراد برای شده گرفته نظر در اتیمال و يمل مهیب نرخ مجموع 2019 سال در

 ريز جدول .(MFFA, 2019) است بوده افراد درآمد درصد 75/51 حداکثر تا درصد 36 از مالیات

 .است 2019 سال در يمل مهیب حق و اتیمال زانیم دهندهنشان

 

 (يازنشستگب سن از شی)پ    2019 سال در هلند بيمه حق نرخ و درآمد بر اتيمال نرخ هایپلكان .1 جدول

 به نسبت اتيمال نرخ مددرآ هایپلكان

 مازاد

 به نسبت يمل مهيب حق نرخ

 مازاد
 مجموع

 تا از

 درصد 65/36 درصد 65/27 درصد 9 وروي 20384 وروي 0

 درصد 10/38 درصد 65/27 درصد 45/10 وروي 34300 وروي 20384

 درصد 10/38 - درصد 10/38 وروي 68507 وروي 34300

 درصد 75/51 - درصد 75/51 باالتر و وروي 68507

 

  يو خدمات اجتماع يمل یهامهيب :اول هیال 

 يمل یهامهيب: اول بخش

 را هيپا یمستمر -AOW) 3سالمندان یمستمر يعموم قانون بخش سه شامل ملي هایبیمه اول اليه

 طيشرا به وابسته صرفا  آن زانیم و کندمي نیتأم دندیرس سال 65 سن به که هلند ساکن افراد یبرا

 بیمه حق مبلغ به )وابسته باشد بوده AOW مهیب تحت شخص که است ييهاسال تعداد و يداخل

 قانون و )ANW( 4بازماندگان يعموم قانون (رسديم انيپا به فرد مرگ با مستمری اين (نیست

 از توانندينم که یافراد یبرا يپزشک خاص یهانهيهز نیتأم- AWBZ) 5يپزشک يياستثنا یهانهيهز

 .ستا (نديبرآ هانهيهز پس

 .است شده ارائه 2014 سال در هلند در يمل مهیب یهاطرح در مشارکت نحوه ريز جدول در

                                                 

1. Toeslagenwet; ها هلندی است واژه   

2. Algemene Kinderbijslagwet 

3. Algemene Ouderdomswet 

4 . Algemene Nabestaandenwet 

5 . The Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
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  2014 هیژانو اول در قوانين برحسب هلند يمل مهيب یهاطرح )درصد( مشاركت نرخ .2 جدول

 مشاركت درصد
 یمستمر يعموم قانون

 سالمندان

AOW 

 بازماندگان يعموم قانون

ANW 

 یياستثنا یهانهیهز قانون

 يپزشك

AWBZ 

 - - - کارفرما

 65/12 60/0 90/17 كارمند

Source: Pensioen Federatie, 2014. 

 

 ياجتماع خدمات بخش :دوم بخش

 بوده یهلند کلمه -AKW) اوالد حق يعموم قانون و (TW) يلیتکم یديعا قانون شامل بخش اين

 ياضاف یهایديعا نیتأم هدف با يلیتکم یديعا قانون .است (شده ذکر يپاورق در آن يسیانگل واژه و

 يرزندخواندگف و مانيزا ،یباردار درباره يلیتکم یديعاشده است.  وضع افراد درآمد حداقل نیتضم یبرا

 که يرتدرصو یماریب دوم سال در را يلیکمت یديعا تواننديم نیهمچن افراد است. افتيدر قابل زین

 .بدهند درخواست کند پرداخت را دستمزد از درصد 70 از کمتر کارفرما

  كاركنان مهيب :دوم هیال 

 تأمین منظا دوم اليه در شاغل فرد درآمد از طرح هر یبرا هامشارکت زانیم و کنانکار مهیب یهاطرح

 حيتشر مبسوط صورتبه گزارش متن در هاطرح نيا از کيهر .است شده ارائه زير جدول در هلند اجتماعي

 .کنندينم يمشارکت کارمندان و کنديم پرداخت کارفرما را کارکنان مهیب طرح .است شده

 

 هلند در 2014 سال قوانين براساس كنانكار مهيب یهاطرح .3 جدول

 درصد

 مشاركت
 هیپا مشاركت

WAO/WIA 

 مشاركت

 صندوق استاندارد

 كار به بازگشت
(Whv) 

 یكاريب مهيب
(AWf) 

 یكاريب مهيب

 نيانگي)م

 (Sfn مشاركت

 یاجبار مشاركت

 كودكان از مراقبت
(KO) 

 خدمات مهيب

 يدرمان
(ZVW) 

 7،50 0،50 2،68 2،15 1،03 4،95 کارفرما

 - - - - - - کارمند

Source: Ministry of Social Affairs and Employment, 2014. 

 

  سوم هیال 

 مهیب و یفرد یمقرر یهامهیب ،یفرد یمستمر مقررات شامل هلند سوم در کشور هيدر ال یمستمر نظام

 جبران یبرا تواننديم شاغل افراد .است کوچک نسبتا   هلند یمستمر نظام سوم هيال .است یفرد عمر

 یدارا افراد یبراعمدتا   هيال نيا یديعا .کنند استفاده هيال نيا یديعا از خود یمستمر حقوق بودن کم

 .ردیگيم قرار استفاده مورد باشند نداشته يعیتجم یمستمر طرح که يشاغالن و آزاد مشاغل
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 كانادا

 یهابرنامه سابقه .دارد خود شهروندان یبرا يبازنشستگ یدرآمد تیامن بهبود در يطوالن سابقه کانادا

 ،1919 سال در .گردديمبر نوزدهم قرن اواسط به کننديم ارائه انيکارفرما که کار محل به مربوط یمستمر

 را درآمد بر اتیمال قانون کار، محل به مربوط يبازنشستگ یهابرنامه یاجرا به قيتشو یبرا فدرال دولت

 نيتدو به اقدام 1950 دهه لياوا در فدرال دولت سالمندان، انیم در فقر نرخ شيافزا به توجه با .کرد وضع

 اتیمال یبرا يتيحما برنامه کي و کرد )OAS( 1سالمندان تیامن طرح با گسترده يتگبازنشس برنامه

 یبرا يمشارکت برنامه کي که کرد اتخاذ را کانادا يبازنشستگ طرح کانادا دولت 1966 سال در .کرد نيتدو

 تيحما کي که را )GIS( 2شده نیتضم مکمل درآمد کانادا دولت ،1967 سال در .بود OAS لیتکم

 سازمان عضو یکشورها شتریب همانند .نمود جاديا نيیپا درآمد با سالمندان یبرا است، ياتیمال فمندهد

 :است شده فيتعر هيال سه صورتهب کانادا يبازنشستگ یدرآمد نظام ،توسعه و یاقتصاد یهمکار

  اول الیه 

 .دهديم لیتشک را اول هيال ه،يپا درآمد از يثابت نرخ با (OAS) سالمندان تیامن طرح از يناش یديعا

 یگذارهدف منظوربه 3وسع آزمون هيبرپا )GIS( شده نیتضم مکمل درآمد طرح نیهمچن هيال نيا در

 هيال یايمزا یاعطا احراز طيشرا .است شده ينیبشیپ OAS یبرا يمکملعنوان به درآمدکم اقشار بهتر

 ايمزا یاعطا البته .باشد داشته اقامت کانادا در يمشخص یهاسال آنکه بر مشروط است سال 65 سن اول

 دو برعالوه .دارد يبستگ زین فردتأهل  تیوضع به و است فرد درآمد سطح بريمبتن GIS برنامه تحت

 نیسن نیب درآمدِکم افراد به صرفا  نهيهزکمک) معاش امرار نهيهزکمک طرح شده معرفي اصلي طرح

 شده نیتضم مکمل طرح یمستمر افتيدر طيشرا واجد آنها همسر که ردیگيم تعلق سال 64 تا 60

 نیب درآمدکم افراد به مختص یاماهانه یدي)عا بازماندگان یبرا معاش امرار نهيهزکمک طرح و (است

 تأمین نظام اول اليه در نیز (است کرده فوت همسرشان و هستند کانادا ساکن که سال 64 تا 60 نیسن

 .شودمي تعريف دااکان اجتماعي

 شوديم نیتأم فدرال دولت يعموم بودجه از اول هيال یهاطرح به مربوط مخارج نیز درآمد منظر از

 سال در OAS و GIS طرح دو به مربوط یهانهيهز مجموع .باشديم 4نهيهز-درآمد توازن امنظ نوع از و

 نشان هانیتخم و 5است داده اختصاص خود به را کانادا داخلي ناخالص تولید درصد 3/2 حدود 2010

 .دیرس خواهد درصد 1/3 به 2030 سال در رقم نيا که دهديم

                                                 

1. Old Age Security 

2. Guaranteed Income Supplement 

3. The Resource-Tested Benefit 

4. Pay-As-You-Go (PAYG) 

 . ستمیلیون دالر کانادا 1.616.345، 2010کانادا در سال  GDP. میزان 5
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  دوم الیه 

 )PNCP( 1يعموم يمل مشارکت یمستمر طرح شامل کانادا يبازنشستگ یدرآمد نظام در دوم هيال

 ن،یمع یايمزا برنامه کي واقع در که (شوديم شناخته 2کانادا يبازنشستگ یهابرنامهعنوان  تحت) است

 مقدار مشارکت با ماه هر افراد هيال نيا در .است 3يجزئ اندوخته نوع از و افراد یديعا زانیم با مرتبط

 .گذارنديم کنار خود يبازنشستگ دوران یبرا را يمبالغ ،يبازنشستگ برنامه در خود درآمد از ينیمع

 یبرا که رسیده شتغالخودا افراد یبرا درصد 90/10 طرح اين در مشارکت نرخ 2021 سال در

 خ)نر ستکارفرما برای میزان همین و کارگر یبرا (درصد 45/5) درصد نيا نصفصورت به سايرين

 أمینت نظام در کانادا تجربه بررسي گزارش در که است درصد 25 حدود نیز طرح اين در جايگزيني

 (.شد خواهد پرداخته آن به مفصلصورت به اجتماعي

 یگذارهيسرما تئیه عهدهبر کانادا يبازنشستگ برنامه یهاييدارا کل یگذارهيرماس ریخط فهیوظ نیهمچن

 5.شد یگذارهيپا و سیسأت 1990 دهه اواسط در نيادیبن اصالحات جهیدرنت که است 4کانادا

  سوم الیه 

 ارائه کارفرما جانب از که -6يشغل يبازنشستگ یمستمر از يکلطوربه کانادا يبازنشستگ برنامه سوم هيال

 يخصوص اندازپس یهابرنامه و -هستند 7کارفرما تيحما تحت یهاطرح به موسومعمدتا   و شوديم

 یهاطرح .کنديم فراهم را بازنشستگان یبرا مازاد یهايافتيدر از یمندبهره امکان که است شده لیتشک

 :است میتقس قابل ريز يکل دسته سه به هيال نيا در موجود

 ،يمال انیحام ريسا اي و هياتحاد کافرما، کي با )RSPs( 8یمستمر شده ثبت یهارنامهب .1

 ،)RRSPs( 9يگروه اي یانفراد هشد ثبت يبازنشستگ اندازپس یهابرنامه .2

 .TFSA 10اتیمال از معاف اندازپس یهاحساب، 2009 سال از و .3

پس صورتبه اي و کارفرما شده ارائه تخدما براساس و است داوطلبانه صورتبه هيال نيا زمیمکان

 .خورديم رقم ياتیمال یهاصرفه با همراه يشخص انداز

 

                                                 

1. Public National Contributory Pension Schemes 

2. Canada and Quebec Pension Plans (C/QPP) 

3. Partially Funded 

4. Canada Pension Plan Investment Board 

5. Canada Pension Plan Investment Board Act, S.C. 1997, c. 40 

6. Occupational Pension 

7. Employer-sponsored Pension Plans 

8. Registered Savings Plans 

9. Registered Retirement Saving Plan 

10. Tax-free Saving Account 
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 بندیجمع

 ژهيوهب و اتیمال ،اول هيال یهايپرداخت يمال نیتأم ياصل هسته که دهديم نشان گرفته صورت مطالعات

 ایاندازه هب اليه اين به مربوط هایهزينه ابعاد .کننديم پرداخت شهروندان که است درآمد بر اتیمال

 درصد 2 دحدو و بودجه کل درصد 8) دالر میلیارد 50 بر بالغ استرالیا در نمونهصورت به که باالست

 یهانهيزه مجموع نیز کانادا در .است يافته اختصاص موضوع اين به (کشور اين داخلي ناخالص تولید

 به را يداخل ناخالص تولید از درصد 2 /3 حدود 2010 الس در اول اليه به مربوط طرح دو به مربوط

 خواهد درصد 1/3 به 2030 سال در رقم نيا که دهديم نشان هانیتخم و است داده اختصاص خود

 و عموميصورت به که هاييطرح در حتي که است آن هيال نيا در اتکا قابل و مشترک نکته .دیرس

 رنامهااظه مکلفند اول هيال يتيحما یهايپرداخت يمتقاض راداف تمام ،شودمي پرداخت هدفمندغیر

 کامل تیشفاف سبب ئلهسم نيا که کنند میتسل ياتیمال سازمان به مشخص يزمان ظرف را خود ياتیمال

 از يبانیشتپ یبرا کشور در هيپا ندمهدف تيحما جاديا یبرا آموزه نيا .شوديم ازمندین افراد اطالعات

 .ردیگ قرار استفاده مورد توانديم ،جامعه عتبضاکم اقشار

 ،است رانيا یامهیب یهاصندوق مشابه يزمیمکان دارای کشورها اکثر در اجتماعي تأمین نظام دوم هيال

به عموال  م هاصندوق اين .دارند هاصندوق نيا مشارکت در يسهم کنانکار يا و کارفرما که صورت نيبد

 .شوند اداره خود وصولي منابع از استفاده با درآمدها ساير از کمک به نیاز بدون که شوندمي طراحي ایگونه

 میزان بهمحاس شیوه بازنشستگي، سن مانند هاصندوق اين در شده گرفته نظر در هایپارامتر بر عالوه

 (ينيايگزج )نرخ اشتغال دوران حقوق به بازنشستگي مزايای نسبت بیمه، حق نرخ مستمری، از مندیبهره

 در موضوع ناي متولي سازمان و بیمه حق وصول شیوه ،است مرتبط هاصندوق اين مالي پايداری به که ...و

 همیتا از صندوق منابع گذاریسرمايه مورد در گیریتصمیم متولي هیئت نیهمچن و دولتي هایصندوق

  .شد هدخوا منعکس آتي ایهگزارش در ،هاموضوع اين در کشورها ساير تجربه که است برخوردار بااليي

 و ثروت از تواننديم افراد که است تکمیلي یامهیب هيال کي زین اجتماعي تأمین نظام سوم هيال

 از استفاده دمع واسطه به باال یهااتیمال از عمال  و کرده استفاده يبازنشستگ دوران یبرا خود ييدارا

 نيا مختلف یاراهکاره ارائه با شهروندان به دولت لذا .کنند اجتناب يربازنشستگیغ دوران در خود ثروت

 درآمد یابر یکمتر اتیمال ،يبازنشستگ دوران برای خود مبالغانداز پس صورت در که دهديم را اجازه

 با و است يبازنشستگ دوران در توجه قابل مزايای به دسترسي برای پاسخي اليه اين .بپردازند ثروت و

به را لاشتغا دوران حقوق به بازنشستگي مزايای نسبت اشتغال، زمان رد بیشتر هایبیمه حق دريافت

 مالیات ربمبتني انگیزشي سازوکارهای به توجه با .دهدمي افزايش درآمدی باالی هایدهک برای خصوص

 مرتبط انکاری غیرقابلصورت به اول، اليه با مشابه نیز اجتماعي تأمین نظام سوم اليه توسعه اليه، اين در

 .بود خواهد مالیاتي نظام اصالحات با
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 مقدمه

 بهبود با نقش نيا که کنديم فايا مسن افراد يمال تیامن نیتأم در ييبسزا نقش یمستمر نظام عمدتا  

 به نسبت چراکه ابد؛ييم یشتریب تیاهم افراد عمر طول شيافزا جهیدرنت و درمان و بهداشت ستمیس

 یسپر يبازنشستگ دوران در را خود عمر از یشتریب زمان يآت و يفعل یهانسل ن،یشیپ یهانسل

 ندهيآ و يفعل یهاگروه ازین بتواند که 1يبازنشستگ یدرآمد نظام از استفاده و نییتب جهیدرنت .کننديم

 منحصر پاسخ که است يهيبد اما .است ياتیح اریبس ،کند نیتأم ممکن وجه نيبهتر به را رانیبگیمستمر

 کشورها مختلف، طيشرا و هايژگيو به بسته مطمئنا   و افتي توانينم مذکور نظام یبرا را یفرد به

 اصل براساس .کننديم ارائه جامعه افراد مختلف یهاگروه نيا یازهاین نیتأم یبرا را يمتفاوت یکارهاراه

 نظر از ياجتماع نیتأم از یبرخوردار نیز، ايران اسالمي جمهوری ياساس قانون (29) ونهمستیب

 خدمات به ازین سوانح، و حوادث ،يماندگدرراه ،يسرپرستيب ،يازکارافتادگ ،یریپ ،یکاریب ،يبازنشستگ

 که است شده گرفته نظر در يهمگان يحق ره،یغ و مهیب صورتبه يپزشک تمراقب و يدرمان و يبهداشت

 و خدمت مردم، مشارکت از حاصل درآمد و يعموم یدرآمدها محل از ن،یقوان طبق است مکلف دولت

 .کند نیتأم کشور افراد کيکي یبرا را فوق يمال یهاتيحما

 روديم انتظار مشترک مفهوم يکصورت به هدفگذاری منظر از که کرد عنوان توانمي عبارتي به

 طول در را يحداقل درآمد تنهانه که دهد ارائه 2يبازنشستگ یمستمر بتواند يبازنشستگ یدرآمد نظام هر

 يبازنشستگ از شیپ دوران در افراد درآمد از يمشخص بخش نيگزيجا بلکه کند نیتضم يزنشستگبا دوره

 یبرا ييهامشوق و کار بازار نديفرا در يخلل هرگونه جاديا عدم بر تيعنا با ديبا حتما   مسئله نيا .باشد

 به ثباتييب حمیلت آتي، هاینسل برای بدهي ايجاد اشتغال، دوران طول در کردن اندازپس و کردن کار

 به حالعیندر و رديپذ صورت تورم و رشد مانند اقتصادی کالن متغیرهای کردن نامناسب يا و اقتصاد

  .شود منجر طبقاتي فاصله کاهش و اقتصادی عدالت

 از یاریبس و شده ذکر یهامؤلفه يتمام به يدرستبه بتواند برنامه کي که است دیبع نیب نيا در

 یهابرنامه از متشکل ييهاستمیس به کشورها از یاریبس لیدل نیهم به .بپردازد دموجو گريد موارد

 يمختلف یهاجنبه با مواجهه ه،يالچند یمستمر نظام اهداف .اندآورده یرو متنوع یهاهدف با مختلف

 .باشد دربرداشته را داريپا و يکاف یمستمر یديعا بتواند که است

 را يمشترک بعضا   و متفاوت یهانقش هيال هر گوناگون، اهداف وجود لیدلبه ه،يچندال یهانظام در

 ه،يال نيا .باشد همراه ياجتماع منافع از يفیط با توانديم که است 3يعموم منافع نظام اول هيال .ردیگيبرمدر

 يخصوص یمستمر طرح در کار یروین مشارکت با مرتبط دوم هيال .دارد تیفعال فقر کاهش نهیزم در اغلب

                                                 

1. Retirement Income Systems 

2. Pension Benefits 

3. A Public Benefit System 
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 هيال تيدرنها .است يبازنشستگ دوران در درآمد ينيگزيجا بر متمرکز و است یاجبارشبه اي یاجبار يدولت اي

 .دانست اول هيال دو کنندهلیتکم نیهمچن و يبازنشستگ دوران یبرا داوطلبانه اندازپس توانيم را سوم

 نیأمت جامع نظام به کشور توسعه پنجم برنامه در کشور، در چنداليه هاینظام پذيرش منظر از

 :است شده انیب توسعه پنجم برنامه (27) ماده در .است شده پرداخته هيچندال ياجتماع

 :هيال سه اقلحد لحاظ با هيچندال ياجتماع نیتأم جامع نظام استقرار و یبرقرار به نسبت است مجاز دولت

  یتوانمندساز و يتيحما خدمات شامل ياجتماع یهامساعدت، 

  هيپا يدرمان یهامهیب و هيپا یهایمستمر شامل هيپا ياجتماع یهامهیب، 

  درمان و يبازنشستگ مکمل یهامهیب 

 .کند اماقد کشور در هاهيال نيا نیب يهماهنگ و ييهمسو ،یساختار انسجام ،يکپارچگي تيرعا با

 يکلطوربه ياعاجتم نیتأم یهاستمیس بهتر درک یبرا الزم فيتعار ارائه ضمن روشیپ پژوهش در

 هيچندال ظامن از هلندکانادا و  ا،یاسترال یکشورها تجربه انیب به يجزئ طورهب هيالچند یهاستمیس و

 تأمین ظامن فعلي وضعیت شرايط، با متناسب و تجربیات اين از استفاده با بتوان تا است شده پرداخته

 .کرد حرکت بخش اين اصالح سمت به کشور اقتصادی توان و اجتماعي

 

 ياجتماع نيتأم یهانظام ميمفاه. 1

 نظام آن تبعبه و ياجتماع نیتأم ستمیس بهتر میترس یبرا الزم هیاول میمفاه ارائه با بخش نيا در

  .پرداخت میخواه موضوع نيا ابعاد شدن ترروشن چههر به هيچندال

 

  ک؟یكدام ؛ريفراگ نظام و (جامع) هیچندال نظام. 1-1

 را ریفراگ نظام افراد از یاریبس انريا در که است نيا کرد اشاره آن به ابتدا در ديبا که يمباحث از يکي

 نظام یبرا یبهتر واژه ياجتماع نیتأم جامع نظام که يصورت در شناسنديم هيچندال نظامعنوان به

 يمعن نيبد و دارد اشاره مهیب اتیادب در 1پوشش به شتریب ياجتماع نیتأم ریفراگ نظام .است هيچندال

 نظام افتهيتوسعه یکشورها در .اندگرفته قرار کشور کي در مهیب پوشش تحت افراد از تعداد چه که است

 پوشش نرخ هاهيال نيا از کدامهر و دهديم قرار پوشش تحت را افراد مختلف یهاهيال در ياجتماع نیتأم

 نیتأم مهیب ریفراگ نظام» غلط اصطالح از استفاده یجابه بحث ادامه در لذا .دارد را خود به مخصوص

نظام  و عمال  شد خواهد استفاده «ياجتماع نیتأم )جامع( هيچندال نظام» حیصح اصطالح از «ياجتماع

 .دارد هيبا نظام چندال يمفهوم متفاوت ریفراگ

                                                 

1. Coverage 
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 يبازنشستگ یهاطرح انواع. 2-1

 نهاد شرکت، کي مثال یبرا واندتيم )که کارفرما آن، براساس که است توافق ينوع يبازنشستگ طرح

 اي یمرمست، حقوق قطع و شدن بازنشسته از پس خود کارکنان یبرا باشد( یکارگر هياتحاد اي يدولت

 یهارحط .(1398 بهادار، اوراق و بورس سازمان ياسالم مطالبات و توسعه) کنديم فراهم را یدرآمد

انواع  ا،يمزا و نوع پرداخت شوندهمهینوع مشارکت بهدف،  یهاگروه کننده،مهیاز منظر نهاد ب يبازنشستگ

 (.1387 ،يلی)جل شوديم حيدارند که در ادامه تشر يمختلف

 1يعموم يبازنشستگ یهاطرح .1-2-1

 ،یزمرک دولت )شامل حكومت توسط که يقانون مشابه یهاطرح اي ياجتماع نیتأم يبازنشستگ یهاطرح

 را شونديم اداره (ياجتماع نیتأم ینهادها مانند يعموم خشب یاعضا ريسا نیهمچن و فدرال ،يالتيا

 صورتبه يبازنشستگ یايمزا حداقل نیتأم هاطرح نيا هدف .نديگويم يعموم يبازنشستگ یهاطرح

 .است يرسم بخش حداقل اي اديز تیجمع یبرا درآمد با مرتبط اي ثابت

 2يخصوص يبازنشستگ یهاطرح .2-2-1

 يخصوص يبازنشستگ یهاطرح را کننديم اداره یمرکز حکومت جزبه يينهادها که يبازنشستگ یهاطرح

 يحامعنوان به يخصوص بخش یکارفرما کي ما یمستق تواننديم را يخصوص يبازنشستگ یهاطرح .نامنديم

 .کنند اداره يخصوص بخش کنندهارائه کي اي يخصوص يبازنشستگ صندوق کي اي طرح

 3يشغل يبازنشستگ یهاطرح .3-2-1

 را برنامه که يسازمان با طرح عضو نیب )استخدام( يشغل رابطه جاديا به منوط ييهاطرح نیچن به يدسترس

 )مانند هاآن از يگروه اي انيکارفرما است ممکن را يشغل یهابرنامه .است (برنامه ي)حام کنديم سیتأس

 عنوانبه) یکارگر یهاانجمن با همراه اوقات يگاه توانديم هاطرح نيا البته ،کنند جاديا (يصنعت یهاشرکت

 به كمک تيمسئول طرح يحام ،يكلطوربه .ندينما آغاز را خود تیفعال (يصنف هياتحاد کي مثال

 .باشند مشاركت به ملزم زين كارمندان است ممكن اما دارد، را يشغل يبازنشستگ یهابرنامه

 .باشند شتهدا را يبازنشستگ یهاطرح بر نظارت اي یاراد یهاتیمسئول است ممکن زین يمال انیحام نیهمچن

 4یاجبار يبازنشستگ یهاطرح. 4-2-1

 یها برابرنامه نيشرکت در ا ترحیصح یمعنابه است یاجبار افراد یبرا هابرنامه نيا در مشارکت

 به عتا  یطب دافرا که هستند ييهاطرح در مشارکت به مجبور يقانونطور به آنها .است يالزام انيکارفرما

                                                 

1. Public Pension Plan 

2. Private Pension Plan 

3. Occupational Pension Plans 

4. Mandatory Pension Plans 



 

 

 

13 

 تيعضو کهيحالدر هستند، يشغل يبازنشستگ برنامه کي در شرکت به مجبور انيکارفرما .دارند ازین آنها

 افراد و کارمندان که کنند جاديا را يشغل يبازنشستگ یهاطرح ديبا انيکارفرما .است یاریاخت کارکنان

 قالب در دانمارک و ایاسترال کشور در هاحطر نوع نيا .دارند را آنها در تيعضو به ازین معمول طورهب

 .شوديم اجرا ياجتماع نیتأم ستمیس تحت فنالند در و يجمعدسته یهاقرارداد

  1یارياخت يشغل يبازنشستگ یهاطرح .5-2-1

طور به نامبتث آنها در که است ييهابرنامه شامل و است یاریاخت افراد یبرا هابرنامه نيا در مشارکت

 تواننديم انيکارفرما کشورها، يبرخ در .باشد نداشته وجود استخدام قرارداد از يجزئعنوان به خودکار

 يتماعاج نیتأم ستمیس یهابرنامه نيگزيجا یحدتا که کنند ريدا یاریاختصورت به يشغل یهابرنامه

 در شده ااجر یهاطرح و ژاپن در کارمندان يبازنشستگ یهاصندوق مثال عنوان)به شوديم یاجبار

 علتبه را هابرنامه نيا از تيحما ديبا افراد گرچه رند،یگيم قرار یاریاخت طبقه در هابرنامه نيا (.انگلستان

 ا،یسترالا همچون ييکشورها در هاطرح دست نيا .دهند ادامه ياجتماع نیتأم در مشارکت از شدن معاف

 .شوديم اجرا (يبازنشستگ یهابرنامه قالب )در کانادا و شياتر ک،يبلژ

  2يشخص يبازنشستگ یهاطرح .6-2-1

 صندوق کی ما  يمستق را هاطرح .ندارد يارتباط یکارمند رابطه کي وجود به هاطرح نيا به يدسترس

 دخالت گونهچيه بدون يبازنشستگ خدمات كنندهارائه نقش در يمال نهاد کی ای يبازنشستگ

 نيا با .کننديم یداريخر و انتخاب را خود نظر مورد خدمات مستقال   افراد، .كنديم اداره و برقرار كارفرما،

 يشخص يبازنشستگ یهاطرح يبرخ .کند کمک يشخص يبازنشستگ یهابرنامه در است ممکن کارفرما ،وجود

 کي اي و يصنف کارگاه کي یاعضا 3،ياشتغالخود یبرا مثال یبرا) باشد داشته محدود تيعضو است ممکن

 .(ندارند تعلق يشغل يبازنشستگ طرح چیه به که یافراد زین و خاص صنف

  4نيمع مشاركت با يبازنشستگ یهاطرح. 7-2-1

 موافقت فرد اي کارفرما آن در که يطرح از (1390 ان،ي)عطار است عبارت نیمع مشارکت طرح کي

 فرمول رد .کند اعطا طرح به يبازنشستگ یايمزا فرمول براساس را ينیمع کمک هرساله که کنديم

 بارز يژگیو .ردیگيم قرار نظر مورد افراد سن و دستمزد و حقوق سطح خدمت، سنوات لیقب از يعوامل

 و است شده نييتع كارفرما مشاركت زانيم و هاكمک فقط كه است نیا مزبور، یهاطرح

 ستميس در .ندارد وجود كاركنان به يبازنشستگ یایمزا پرداخت درخصوص ينيتضم گونهچيه

 حساب و بدهكار یمستمر نهیهز حساب ،یياعطا وجوه یازابه انهيسال كارفرما، یبدارحسا

                                                 

1. Voluntary Occupational Pension Plans 

2. Personal Pension Plans 

3. Self-employed 

4. Defined Contribution Pension Fund 
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 .شوديم بستانكار آن معادل نقد وجوه

 ره یبرا آن در که است يطرح ن،یمع مشارکت با طرح متحده، االتيا قانون طبق مثال یبرا

 بازده درآمد، ینهام /الوهعبه يياعطا یايمزا همه و شوديم افتتاح جداگانه يشخص حساب کي مشترک

 طرح یهاکمک ب،یترتنيابه .شوديم ثبت حساب نيا در مربوط یهاانيز و هانهيهز و هایگذارهيسرما

 ...و هامس بازار در ،يياعطا وجوه و هاکمک نیهمچن .شوديم زيوار یو حساب به ما یمستق عضو هر به

 دوران در .رسديم ثبت به شخص حساب در (يفمن اي مثبت) حاصل داتيعا و شوديم یگذارهيسرما

 مرحله نيا در البته و ردیگيم صورت یو يبازنشستگ یايمزا نیتأم عضو هر حساب محل از ،يبازنشستگ

 قرار ستفادها مورد فرد یبرا منظم درآمد جاديا و انهیسال حقوق کي افتيدر یبرا توانديم حساب، مانده

 اضرح حال در و اندافتهي یریچشمگ گسترش جهان سطح در ریاخ یهاسال يط هاطرح دست نيا .ردیگ

 .دهنديم لیتشک را کشورها از یاریبس يخصوص بخش يبازنشستگ یهاطرح غالب

  1نيمع یایمزا با يبازنشستگ یهاطرح .8-2-1

 شترکانم که يينها یايمزا نییتع یبرا نیمع یايمزا با( 1389 ،يلی)جل يشغل يبازنشستگ یهاطرح در

 توسطم از يتابع عموما   فرمول، نيا .شوديم استفاده خاص فرمول کي از هستند آن افتيدر مستحق

 نرخ) یدرصد اي يبيضر عامل کي نیهمچن و خدمت یهاسال کل اي يانيپا یهاسال در يپرداخت حقوق

 مشخص رحط در قبال  که مشخص يسن دوره کي از را ايمزا معموال   نیمع یايمزا یهاطرح .است (یتعهد

 اي نیمع يزمان دوره کي يط یادوره یهاپرداخت از یامجموعه اي ماهانه یهایمستمرصورت به شده

 بازنشسته ردف که است يمبلغ انباشته یايمزا ن،یمع یايمزا یهاطرح یبرا .کننديم پرداخت عمر انيپا تا

 .کنديم افتيدر يبازنشستگ دوران شروع از

 

 متحده االتیا در DB روش در یمستمر همحاسب یهاراه .4 جدول

 ثابت ایمزا

(Flat benefit) 

 يشغل متوسط درآمد

(Career Average 

Earnings) 

 یينها متوسط درآمد

(Final Average 

Earnings) 

 یهاروش

 ياصل

 محاسبه

 در افراد همه یبرا را ثابت یمستمر کي

سال تعداد براساس فقط و رندیگيم نظر

 شود.يم اديز و کم یکار یها

 کل براساس را یمستمر

 حساب فرد يشغل دوران

 کنند.يم

 آخر سال چند براساس را یمستمر

 سال 5 )مثال  کننديم حساب درآمد

 (آخر سال 2 اي آخر

 روش شرح

 کارکناناست که در آن متوسط حقوق  2يينها متوسط درآمد طرح ن،یمع یايمزا با طرح نيترجيرا

 نیچنهم انگلستان، در شود.يم گرفته نظر در یمستمر محاسبه در خدمت يانيپا سال پنج اي سه در

 از يکم تعداد فقط شوند.يم ليتعد تورم براساس اغلب ها،طرح نيا قالب در يپرداخت یهایمستمر

                                                 

1. Defined Benefit Pension Fund 

2. Final Average Plan 
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 یايمزا با يبازنشستگ یهابرنامه از هنوز متحده( االتيا و سیانگل ژاپن،، )کانادا OECD عضو یکشورها

 در يعموم مهیب ستمیس نیهمچن .(Pensioen Federatie, 2020) دارند یادهگستر دهاستفا نیمع

 1.شوديم اداره نیمع یايمزا صورتبه زین يلیش کشور

 

 ياجتماع نيتأم هیچندال نظام معرفي. 2

 و نیتأم داريپا یفضا کي در را يکاف یديعا بتواند که روديم انتظار کارآمد یمستمر نظام کي از

 که است مطرح سؤال نيا حال .کند تيحما زین کشور یاقتصاد رشد و کار بازار یهااستیس از نیهمچن

 مهم نيا .ریخ است، روشن پاسخ افت؟ي دست برنامه کي تنها کمک به اهداف نيا همه به توانيم ايآ

 فلتمخ کشورهای در هيچندال يبازنشستگ یهانظام سمت به حرکت که است يلیدل نيترياصل درواقع

 همچون يطرق از را ياجتماع نیتأم برنامه کل یسازمتنوع امکان هيچندال یهانظام .است شده موجب را

 و يخصوص کرديرو ،(3نیمع مشارکت مقابل در 2نیمع یايمزا نمونه یبرا) ايمزا پرداخت به تعهد نحوه

 ينظام نیچن ن،يبنابرا .کننديم ایمه... را  و يمال نیتأم انواع برنامه، بودن یاجبار اي داوطلبانه ،يعموم

 .آورديم فراهم کشورها یبرا را يبازنشستگ یدرآمد نظام متعدد اهداف به يابیدست امکان

 و يعموم یهاهيال با همراه ه،يچندال نظام براساس را خود یمستمر نظام یاریبس یکشورها

 کي و 5(یاجبارشبه اي) 4یاجبار هيال دو ،هيال سه يبازنشستگ نظام کي .اندکرده یزيرطرح يخصوص

 .است دربرگرفته را 6داوطلبانه هيال

 جانب از ييهایمستمر پرداخت شامل که یمستمر اول هيال یدارا ينوع به جهان، یکشورها عمده

 زمان در هایديعا نياعمدتا   .باشنديم 7(ياجتماع تیامن ستمی)س است افراد مشارکت بدون دولت

 در .ندينمايم فايا یترمهم نقش ابد،ي کاهش هاهيال گريد یمستمر ديعوا که يزمان اي یکاریب شيافزا

 شود. آشکار شتریب توانديم يتيحما هيال نيا نقش است، شيافزا به رو ریپ تیجمع که یاجامعه

 نیمع مشارکت ،(DC) نیمع مشارکت ،(DB) نیمع یايمزا مانند یاگسترده یهابرنامه دوم هيال

 سوم هيال و کنديم ارائه را يخصوص و يعموم یکردهايرو نیب انتخاب نیهمچن و )NDC( 8يفرض

 کمک با ييهابرنامه اي و یفرد يبازنشستگ اندازپس شامل توانديم که است داوطلبانه انتخاب کي واقعدر

 .باشدانداز پس جاديا یبرا کارفرما

                                                 

1. https://www.abs.gov.au/statistics/economy 

2. Defined Benefits 

3. Defined Contributions 

4. Mandatory 

5. Quasi-mandatory 

6. Voluntary 

7. Social Safety Net (SSN) 

8. Notional Defined Contribution 

https://www.abs.gov.au/statistics/economy
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 در هيچندال يبازنشستگ هایطرح ،يزنشستگدر نظام با کیستماتیس اصالحات جيرا انواع انیم از

 رینظ يالمللنیب مختلف مراجع سوی از و اندشده مواجه ادیيز استقبال با جهان مختلف کشورهای

 مناسب کرديرو عنوانبه يجهان بانک و کار يجهان سازمان توسعه، و اقتصادی هایهمکاری سازمان

 .(1386 ومند،ری)ن اندهشد يمعرف يبازنشستگ نظام در اصالحات

 ينشستگباز طرح در را اداره نحوه و يمال نیتأم روش ساختار، زمانهمطور به هيچندال ستمیس کي

 ناختهش جهان در يبازنشستگ اصالحات نوع نيترموفقعنوان به امروزه که کرديرو نيا .کنديم متنوع

 بانک يعني ستمیس نيا مبتکر طتوس فيتعر نيمشهورتر ديشا .شوديم ارائه مختلف هایروش به شود،يم

 حالت در .(1390 ،ياجتماع نیتأم سازمان ياجتماع و اقتصاد محاسبات و آمار دفتر) باشد شده ارائه يجهان

 :دهديم قرار هدف را افراد ازهایین مختلف سطوح ش،يخو مختلف هایهيال در هيچندال ستمیس کي يکل

  نشستگانباز يشتیمع ازهایین حداقل نیتأم به و دارند يعيبازتوز نقش عموما   هيپا هایهيال 

  .شونديم ارائه دولت توسطعمدتا   رونيازا و پردازنديم

  را تگانبازنشس درآمدی گاهيجا حفظ و اشتغال دوران درآمد ينيگزيجا نقش ای،مهیب هایهيال 

  .شوند اداره يخصوص اي يدولت بخش نهادهای یازسو تواننديم که دارند برعهده

  از يبخشعنوان به و کننديم اداره يخصوص بخشعمدتا   که يلیتکم يبازنشستگ هایطرح 

 .شونديم گرفته نظر در يبازنشستگ زمان در ايمزا مناسب نیتأم برای يبازنشستگ ستمیس

 و شده مهیب مشارکت با شونديم ارائه اجباری اي ارییاختصورت به که سوم و دوم هيال یهاطرح

 نيترجيرا )در يبیترغ ازاتیامت گرفتن نظر در با بودن ارییاخت صورت در و رندیگيم شکل فرماکار معموال 

 به نسبت را افراد (کارفرما و شده مهیب جهت ياتیمال هایفیتخف ارائه اي اتیمال اخذ عدم آن، شکل

 کننديم بیرغت طرح در مشارکت جهت را کارفرما و يبازنشستگ اميا یبرا (مهیب حق )پرداخت اندازپس

 وضع با هادولت ورنیازهم .ابدي کاهش سالمندی نیسن در افراد نهيهز نیتأم در دولت يمال بار تا  ينها تا

 انحاء به را گانشدمهیب وجوه از حراست و هاصندوق نيا داریيپا از الزم مراقبت مربوط، مقررات و نیقوان

 .(1390 ،ياجتماع نیتأم سازمان ياجتماع و اداقتص محاسبات و آمار دفتر) آورنديم عملبه مختلف
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 الملليبين نهادهای منظر از هیچندال نظام یكردهایرو .1-2

 ادامه در که رددا يمختلف یکردهايرو اندداده يالمللنیب ینهادها که ييشنهادهایپ براساس هيچندال نظام

 .پرداخت میخواه آنها حیتوض به

  یاقتصاد یهایهمكار و توسعه سازمان. 1-1-2

 OECD) است مشهور 2یاهيچندال کرديرو به که 1یاقتصاد یهایهمکار و توسعه سازمان کرديرو در

2014aper, Working P)،3 است شده بیان زيرصورت به يبازنشستگنظام  هيال سه نیب زيتما هوجو: 

  4قيطر از و شده تيريمد يدولت بخش یازسو که يبازنشستگ یهاطرح :اول هیال -DB

PAYG دارند قرار دستمزد و حقوق بر اتیمال هيپابر معموال  و شونديم يمال نیتأم. 

  يبخش صورتبه و شونديم تيريمد يخصوص بخش توسط که يبازنشستگ یهاطرح :دوم هیال 

 شوند.يم يمال نیتأم ياستخدام قرارداد کي از

  یمستمر و اندازپس یهاطرحصورت به يشخص يبازنشستگ یهاطرح :سوم هیال. 

 ياجتماع یهامهیب ماند،يم يباق دولت هعهدبه همچنان ريپذبیآس یهاگروه از تيحما و فقر با مقابله

 ندوختها بريمبتن و يخصوص تيريمد با ياجتماع نیتأم یهاطرح و کننديم حفظ را خود يعيبازتوز نقش

 ياجتماع عدتمسا به مربوط هيال کرد،يرو نيا یبرمبنا .رندیگيم قرار مدنظر یاریاخت و يلیتکم صورتبه

 .(1395 پور،يگرج) است برخوردار ازمندانین از تيحما و فقر با مقابله یبرا يکاف تیجامع و یریفراگ از

  

                                                 

1. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

2. Multi-pillar Approach 

3  . OECD Working Paper, 'Social Security Programs Throughout the World Asia and the Pacific', 2014. 

4. Defined Benefit, Pay as You Go 
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  ياجتماع نيتأم )جامع( هیچندال نظام .1 شكل

 یاقتصاد یهمكار و توسعه سازمان كردیرو با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانیبگیمستمر توسط يزندگ استاندارد حداقل اي يقطع مقدار افتيدر نیمتض جهت دراول  هيال یاجزا

 در يزندگ شده یگذارهدف یاستانداردها از يبرخ به يابیدست یبرا دوم هيال کهيدرحال .است شده يطراح

 ،یاریاخت اقدامات شامل زین سوم هيال .است شده يطراح فرد اشتغال زمان با سهيمقا در يبازنشستگ زمان

 یهافرم به يبازنشستگ یهابرنامه هاهيال نيا ليذ در .است انيکارفرما یازسو چه و یفردصورت به چه

 (OECD Pensions at a Glance, 2005) شونديم میتقس DB و DC ،يعموم و يخصوص

 نظام اول اليه دو وضعیت یاقتصاد یهایهمکار و توسعه سازمان گزارش براساس ريجدول ز در

 و اول اليه شمولیت میزان جدول اين در .است شده داده نمايش عضو کشورهای در عياجتما تأمین

 .است شده ارائه کار هنگام هفتگي دريافتي متوسط به اليه هر در شده دريافت مزايای میزان نسبت

  

طرح های مستمری شغلي یا اجباری : الیه دوم
ا كه متناسب با شغل توسط بخش دولتي ی
.شركت های خصوصي انجام مي شود

ای طرح های مستمری دولتي بدون مشاركت افراد كه مزای: الیه اول
.یكنواخت و مبتني بر درآمد دارد

قبلي و  الیه سوم: مكمل الیه

بر قراردادهای انفرادی است مبتني

و عمدتا  توسط بخش خصوصي 

 شود.ارائه مي
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 بازنشستگي مزایای كنندگاندریافت شموليت ميزان و مزایا سطح .5 جدول

 ایمزا كنندگانافتیدر و ایمزا سطح

 كشور نام

 ایمزا ارزش

 (كار هنگام يهفتگ يافتیدر متوسط از)درصد 

 ایمزا كنندگانافتیدر

 (باال به سال 65 سالمندان از)درصد 

 دوم هیال اول هیال دوم هیال اول هیال

 حداقل هیپا هدفمند هیپا حداقل هیپا هدفمند هیپا

   69    27.8  ایاسترال

   31 97   16.8 13.3 کانادا

   1 108    29 هلند

   101   19.2 17.8 دانمارک

   41     17.2 فنالند

 39  4  22.3  25.4  فرانسه

   1    20  آلمان

        21.7 مصر

 32  7  21.1  18.8  ایتاليا

  91 3   15 18.4  ژاپن

  32 73   11.3 6.2  يجنوب کره

 25  3  34.2  19.1  ایاسپان

   0  15.5  21.2  سوئد

  22   40.4  10.3  هیترک

   2    16.4  کايآمر

  107 19   16.7 21.6  انگلستان

Source: OECD Pension at Glance, 2019 
 کشورها يبرخ در که است نيا موضوع نيا علت است شتریب سال 65 یباال سالمند تیجمع درصد 100 از کشورها از يبرخ در ارقام نيا *

 گريد و کاریب افراد به يتح و باشد شده پرداخت زین اندشده يازکارافتادگ دچار يول نبوده یسالمند سن در که یافراد به ايمزا نيا دارد امکان

 .شود پرداخت مبالغ نيا زین جامعه اقشار

 

که  معنانيبدشده است  فيتعر هيپاسطح  کيدوم  هياول و ال هيکه در ال دهديم نشان باال جدول

پوشش هدفمند  کياول  هيدر ال نی. همچنشود نیتأم اياز مزا هيپا مبلغ کي ديد سالمند باهر فر یبرا

 طوربه کنديم تالش خود، یابودجه منابع گريد و اتیمال منابع از استفاده با يدولت هروجود دارد که 

 که ستمعنانيبدموضوع  اينکند.  جاديشهروندان کشورش ا یاز حداقل حقوق را برا یهدفمند درصد

 نظر در خود شهروندان یبرا را ايمزا از يمشخص سطح مختلف یهاروش از استفاده با کشورها از يبرخ

 افراد به توانديم پرداخت نيا که معناست نيا به بودن هدفمند نيا که کننديم پرداخت آنها به و گرفته

 اي( شوديم يبررس افراد یآمددر و يمال ييتوانا آن در)که  رديپذ صورت وسع آزمون قيطر از ازمندین

 مثال یبرا. شود گرفته پس ثروتمند افراد از اتیمال قيطر از سپس و شود انجام جامعه همه به توانديم

 افتيدر تیصالح که يکسان به و شده دهیسنج وسع یهاآزمون قيطر از جامعه افراد ایاسترال کشور در

درصد  3/13 زین کانادا کشور در نیهمچن. شوديم درصد از حداقل حقوق متوسط پرداخت 8/27 دارند
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درصد  8/16 به( کانادا)شهروندان  هدف یهاگروه يبرخ یبرا زانیم نيا که رندیگيم نظر در افراد یبرا

 .رسديم از متوسط حقوق و دستمزد

 زا يمشخص درصد که شونديم متعهد است يشغل هيال که دوم هيال در کشورها از يبرخ نیهمچن

 در. ندارد ودوج کانادا و ایاسترال کشور دو در تعهد نيا که شود نیتأم جامعه افراد یبرا حقوق حداقل

 نیو همچن پرداخت شود ديبا حتما   نرخ نيا دهديم تعهد دولت که دارد وجود هيپا مبلغ کي زین نجايا

ل مختلف مث طيدر صورت وجود شرا يحت شوديم مبلغ حداقل وجود دارد که دولت متعهد کي

 حداقل از ترنيیپادوم  هيال یمبلغ مستمر شود، یکاهش مستمر باعث است ممکنو ... که  يازکارافتادگ

 .شد نخواهدمشخصي 

 1كار يجهان سازمان. 2-1-2

و  کارکنان آن در که نامديم 2هيال سه را خود یشنهادیپ يبازنشستگ ستمیس کار، يجهان سازمان

 .(Gillion, 1999) دکننيم مشارکت هاطرح در انيکارفرما

  اما عموم دسترس در است فقر با مقابله هدف با يبازنشستگ یمستمر حداقل کي شامل :اول هیال 

 .هستند 4افتهيليتعد و شونديم يمال نیتأم يعموم یدرآمدها محل از ما یمستق احتماال   3،است وسع يبررس با

  5یاجبار مهیب نوع کي :دوم هیال ) PAYG) توانديم و دارد يمعقول ينيگزيجا نرخ که است 

 .باشد سقف یدارا و شود یترازبند کامل طوربه تورم نرخ مقابل در

  طرح کي :سوم هیال 𝐹𝐹 − 𝐷𝐶6،7 مکمل و شده اداره يخصوصصورت به توانديم است 

 تنظار و میتنظ به که باشد یانفراد اي يشغل یهاطرح شامل توانديم هيال نيا .باشد يعموم یهاطرح

 .(United States Department of Labor, 2016) دارد ازین جانبههمه

  

                                                 

1. International Labor Organization (ILO) 

2. Three-tier 

3. Means Tested 

4. Indexed 

 سیستم تعادل درآمد و هزینه است.. 5

6. Fully Funded Defined Contribution 

معناست که صندوق بازنشستگی این طرح بازنشستگی را رکت معین براساس تأمین مالی کامل بدینطور خالصه مشا. به7

گاه صندوق با ها وجود داشته باشد و هیچکند که همواره تأمین مالی در طول پرداختیبا توجه به منابع طوری مدیریت می
 کسری منابع مواجه نشود.
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 كار يجهان كردیرو با ياجتماع نيتأم )جامع( هیچندال نظام .2 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 توانندينم و دارند يلیتکم نقش يخصوص تيريمد با و اندوخته یدارا یهاطرح مدل، نيا یبرمبنا

 .(1395 پور،يگرج) شوند يدولت ياجتماع یهامهیب نيگزيجا

 1يجهان بانک. 3-1-2

 ياجتماع نیتأم مدل .پرداخت هاطرح نيا یبندطبقه به گريد یکرديرو با 2005 سال در يجهان بانک

 :(Holzmann and Hinz, 2005) است ريز هيال سه از متشکل يجهان بانک

  نیمع یايمزا ستمیس با ،يدولت بخش توسط شوندهاداره کوچک نسبتا  رکن کي :اول هیال 

 .است PAYG صورتبه که استطاعت سطح با متناسب اي ثابت صورتبه

  نیتأم صورتبه و يخصوص بخش توسط شوندهاداره یاجبار رکن کي هيال نيا در :دوم هیال 

 .دشويم دنبال يدر دوره بازنشستگ درآمد ينيگزيجا هدف با DC نوع از (FF) کامل منابع

  نيا در .است يخصوص بخش توسط شوندهاداره و يشخص یهاحساب ،یاریختا :سوم هیال 

 در باال درآمد با افراد ژهيوه)ب افراد یبرادرآمد دوره اشتغال و درآمد دوره بازنشستگي  بین شکاف هيال

 .شوديم جبران (يزندگ دوران

                                                 

1. World Bank 

ني یک نوع بيمه اجباری برای شاغالن با نرخ جایگزی: الیه دوم
معقول

مين طرح ضد فقر كه مزایای آن را دولت از طریق سيستم مالياتي  تأ: الیه اول
شامل مزایای بازنشستگي به همراه خدمات درماني پایه .  مي  كند

الیه سوم: طرح مستمری 

انفرادی كه توسط دولت یا 

 شود.بخش خصوصي ارائه مي
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 ستمیس و ه با فقر(مقابل یبرا يتيحما استی)س عيتوزباز عملکرد ،يجهان بانک هيال سه مدل در

 حداقل یرمستم تیمسئول تنها دولت ،يجهان بانک دگاهيد از .است شده جدا هم از يبازنشستگ اندازپس

 دوم هيال کهيحالدر است شده يطراح فقر ضد و يرمشارکتیغ هيال کي قالب در که دارد را مسطح اي

 نیمچنه ،است برقرار کنندگانکتمشار یبرا فقطمربوط به آن  یايمزا که است یاجبارانداز پس کي

 کنديم انیب نیهمچن يجهان بانک ،نيا برعالوه .است افراد توسط يپرداخت یهاسهم با متناسب ايمزا نيا

 يمال یهاشرکت ديبا يشغل يبازنشستگ یهاطرح اي يشخص يبازنشستگ حساب شامل دوم هيال که

 و شکل نظر از مدو هيال مشابه کامال  که است لبانهداوط اندازپس شامل زین سوم هيال .کند اداره يخصوص

 يبازنشستگ ددرآم سطح یبرا يلیتکم اقدامات انجام دنبال به که شوديم فيتعر یافراد یبرا و بوده هدف

 .هستند اول هيال دو در شده ارائه

 ئهارا را هيالچند يبازنشستگ یهاطرح از ترياتیعمل نسخه 2007 سال در نیهمچن يجهان بانک

 يبازنشستگ لمد در یو .دهد ارائه جهان متفاوت یکشورها از یشتریب گستره یبرا يحلراه دبتوان تا کرد

 .(World Bank, 2007) کرد ييرونما هيال پنج از خود ديجد

  ياجتماع یهاکمک اي ياجتماع یمستمر کي شکل به و 1يرمشارکتیغ صورتبه :صفر هیال 

 فقر كاهش هدف با هیال نیا ،دکنيم نیتأم يمل اي یامنطقه ،يلمح دولت معمولطور به که يعموم

 .كند نيتأم را يزندگ یاستانداردها یبرا الزم یهاحداقل مسن افراد همه یبرا تا گشته جادیا

 داشته یریپ دوران در ياساس تيحما، يزندگ دوران در نيیپا درآمد با افراد که کنديم نیتضم امر نيا

 برحسب ايمزا پرداخت و يستگيشا ازجمله یاریبس عوامل به است ريپذامکان امر نيا ايآ کهنيا اما .باشند

 نظام مکمل عناصر يطراح و یابودجه منابع بودن دسترس در ،گريد ريپذبیآس یهاگروه ازین

 .(Waldo Tapia, 2008) دارد يبستگ يبازنشستگ

  هدف با یدرآمد مختلف سطوح با متناسب 2يمشاركت طوربه و یاجبار صورتبه :کی هیال 

 انیم در اول، هيال .شوديم فيتعر يبازنشستگ زمان در يزندگ دوران کل درآمد از يبخش ينيگزيجا

 نامناسب یزيربرنامه یهاافق و اندک یدرآمدها ،یفرد يشيدوراند عدم از يناش خطرات گر،يد یهاهيال

 هيال نيا .کنديم تيريمد را يمال یبازارها سکير اي فقدان و يزندگ انتظارات از نانیاطم عدم لیدلبه

 يتیجمع خطرات معرض در لیدل نیهم به و شونديم يمال نیتأم PAYG ستمیس براساس معمولطور به

 دارند. قرار ياسیس و

  با آن از که شوديم فيتعر یفرد اندازپس حساب کي همانند یاجبار صورتبه :دوم هیال 

 تيريمد شامل هانهيگز از یاگسترده مجموعه برنامه نيا در شود.يم ادي 3مشارکت برنامه عنوان

                                                 

1. None-contribution 

2. Contribution 

3. Contribution Plan 
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 و یگذارهيسرما رانيمد و هایگذارهيسرما انتخاب یبرا ثرؤم یپارامترها منفعل، اي فعال یگذارهيسرما

 عملکرد ،مشارکت نیب شفاف وندیپ ،شده فيتعر مشارکت یهاطرح ،خروج مرحله یبرا ييهانهيگز

 بازار توسعه يحام است ممکن و کنديم تيحما تیمالک حقوق از .کنديم جاديا ايمزا و یارگذهيسرما

 تيريمد جهیدرنت را کنندگانشرکت ها،برنامه نيا ،نیمع یايمزا با یهاطرح با سهيمقا در .باشند يمال

  .دهنديم قرار یکارگزار و يمال یهاسکير معرض در يخصوص ييدارا

  ثالم یبرا باشد داشته توانديم يمختلف اشکال که تكميلي یارياخت مستیس کي :سوم هیال 

 یايمزا ارفرما،ک از تيحما مرگ، اي يازکارافتادگ ،يبازنشستگ یبراانداز پس قالب در تواندمي سیستم اين

 یهاهيال در موجود یهايچسبندگ هيال نيا .است ريپذانعطاف اساسا  و باشد نیمع مشارکت اي و نیمع

 .رندیگيدربرم را شده اشاره یهاسکير دوم، هيال مشابه آنکه حال ندارد را رگيد

  وادهخان تيحما )مانند يررسمیغ تيحما به يدسترس شامل که يرمالیغ صورتبه :چهارم هیال 

 یهانامهبر گريد و (دارد خود شدگانمهیب از ييهاتيحما يول نبوده يبازنشستگ ما  یمستق آن هدف که

 و شدگانمهیب و بازنشستگان بهداشت ما یمستق که مسکن اي و يبهداشت مراقبت )مانند يمرس ياجتماع

 .شوديم (دهديم قرار هدف را بازنشستگان مسکن اي

 یامهیب خدمات و واگذار دولت به را خود يعيبازتوز نقش ياجتماع یهامهیب مدل، نيا یبرمبنا

 بريمبتن یهاظامن به الانتق صرفا   که جهت نيا از يجهان انکب مدل کنند.يم ارائه بازار ازوکارس بريمبتن

 یانتقادها با داند،يم یمستمر یهانظام در بحران از نجات حلراه را يخصوص بخش تيريمد اب اندوخته

 .(1395 پور،يگرج) است شده مواجه
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 يجهان بانک كردیرو با ياجتماع نيتأم )جامع( هیچندال نظام .3 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منتخب یكشورها در هیچندال نظام هایویژگي. 3

 هاهيال از هرکدام و شده پرداخته افتهيتوسعه یکشورها از يبرخ در هيچندال نظام يبررس به بخش نيا در

است که  گونهنيبد زیسه کشور ن نيعلت انتخاب ا .است گرفته قرار يبررس مورد مختصر و کیتفک به

 یکشورها یشنهادهایپو  ياجتماع نیتأم مباحث خبرگان و کارشناسان هقیسل یهاتفاوت لیدلبه

 سازمان ینهادها از برگرفته که ياجتماع نیتأم و کار مباحث يبررس یبرا ييارهایمع آنان، یازسو مختلف

 شدمختلف بود لحاظ  ینهادها گريو د يو بانک جهان ياجتماع نیتأم يالمللنیب سازمان کار، يالمللنیب

انتخاب  کشور پنج تيدرنها و گرفت قرار يبررس مورد یآمار یهاروش از استفاده با ارهایمع نيا سپس و

 انتخاب و ارهایمع نيا يبررس و است شده آورده گزارش نيا در کشور سه کشور، پنج نيا انیکه از م شد

 .گرفت خواهد قرار يبررس مورد مجزا يگزارش در کشورها

ا شامل تدابير اختياری است ب: الیه سوم
ن استفاده از مزایای معين و مشاركت معي

در كنار استفاده از سرمایه گذاری دارایي

این الیه ضرورتا  به صورت حساب پس انداز : الیه دوم
طرح های حقوق بازنشستگي شغلي . انفرادی است

اول به عنوان مكمل الیه( با حمایت كارفرمایان)خصوصي 
.كه به صورت اجباری مي باشد

شي الیه مرتبط با سطوح درآمد؛ با هدف جایگزین كردن بخ: الیه اول
در این الیه مخاطراتي از قبيل افت درآمد ناشي از . از درآمد افراد

.پوشش داده مي شود... اتفاقات سياسي و 

هدف )الیه ای غيربيمه ای، حمایت حداقلي به شكل مستمری اجتماعي : الیه صفر
(مقابله با فقر و كمک به افراد در شرایط اضطراری

 الیه چهارم: سيستم 

 حمایت )مالي و غيرمالي( 
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 اياسترال .1-3

 قرار هيال سه يلا دو در ایاسترال مردم اکثر و است هيال سه ياجتماع نیتأم نظام کي با یرکشو ا،یاسترال

 يزنشستگبا یبرا را کار سن در تیجمع پوشش زانیم نيشتریب که است ييکشورها جزو ایاسترال .دارند

 خدمات دخو کارکنان تمام به با يتقر ندموظف انيکارفرما ایاسترال کشور در (.1396 ،ی)مکنز دارد

 هاطرح نيا .وندندیپيم هاطرح نيا به خودکارصورت به زین کارکنان بیترتنيبد دهند، ارائه يبازنشستگ

 يمختلف یهاپوشش هاصندوق نيا نیهمچن و باشند يرمشارکتیغ و يمشارکت یهاهيال قالب در تواننديم

 کشور يکلطوربه .پرداخت میخواه اآنه حیتوض به ادامه در که نداگرفته نظر در جامعه افراد یبرا را

 یبندمیستق با و دهد قرار هاصندوق نيا پوشش تحت را خود شهروندان است توانسته يخوببه ایاسترال

 هيال سه ایلاسترا .کند حل را يبازنشستگ نظام یهامعضل از یاریبس است توانسته هاهيال نيا در افراد

 :(OECD working paper, 2019) است ريز شرح به که ددار خود ياجتماع نیتأم نظام در يتيحما

  1،سن یمستمر :اول هیال 

  2،ينیتضم اضافه یايمزا :دوم هیال 

  3.یاریاخت يبازنشستگ اندازپس :سوم هیال 

 سن یمستمر :اول هیال. 1-1-3

 نيبد است يرمشارکتیغ روش کي صندوق نيا .کرد جاديا 1909 سال در دولت بار نیاول را صندوق نيا

 از يکي و ردیگينم صورت مهیب حق پرداخت یبرا يمشارکت ایاسترال شهروندان جانب از که يمعن

 است يسالمندان از تيحما آن هدف و باشديم ایلااستر در ياجتماع رفاه ستمیس یهابخش نيتریاهيپا

 یهاآزمون قیطر از شونديم انتخاب صندوق نيا یبرا که یافراد .دارند يکمانداز پس و درآمد که

 از که ييهاييایاسترال همه یبرا صندوق نيا .شونديم انتخاب 4یيدارا یهاآزمون و ياجتماع نيتأم

 OECD working) است دسترس در باشند نداشته يمشکل گريد یارهایمع و يسن اریو مع اقامت نظر

paper, 2019). ا،یاسترال دولت يدهخدمات تي)سا ایاسترال دولت خدمات تيسا براساس نیهمچن 

 توانندينم سن آن به دنینرس تا بازنشسته افراد که است يسن طيشرا یدارا يبازنشستگ هيال (2019

 يخدمات حت نيو ا ستندین يسن طيخدمات هستند که شامل شرا يبرخ البته) کنند افتيدر را ييايمزا

  (.شود ارائه هم بازنشستگان ازریغبه توانديم

 از قبل تاها خانم یبرا و سال 65 مردان یبرا صندوق نیا یایز مزااستفاده ا يسن شرط

 را كار یروين از یيباال درصد اياسترال در زنان نكهیا ليدلبه يول .بود سال 64 ،2013 سال

                                                 

1. Age Pension 

2. Guarantee Superannuation 

3. Voluntary Retirement Saving 

4. Assets Tests 
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 در اريمع نیا .ديرس سال 65 به زينها خانم یبرا عدد نیا 2013 سال در لذا دندهيم ليتشك

 .(همان) رسدب سال 67 به دیبا 2023 سال

 :تاس ريز شرح به که باشند داشته يمختلف طيشرا ديبا سالمندان زین اقامت زانیم نظر از

  زین الس 10 و باشد داشته حضور ایاسترال در یمستمر نيا درخواست زمان در ديبا سالمند فرد 

 .باشد داشته مستمر اقامت

  باشد اشتهد مستمر اقامت سال پنج ست،ا کرده يزندگ ایاسترال در سال 10 از شیب سالمند فرد اگر. 

  (الس 65 تا سال 16 )از باشد کرده اقامت ایاسترال در یکار سال 25 که يصورت در فرد کي 

 سال 25 از کمتر اقامت نيا اگر و کند افتيدر کاملصورت به را یمستمر نيا کشور از خارج در توانديم

 ایاسترال در يزندگ یهاسال نسبت به هفته 26 از عدب کند يزندگ ایاسترال کشور از خارج فرد و باشد

 که کنديم تالش ایاسترال دولت همچنان هفته 26 تا که معناستبدان نيا .شوديم کمتر او یمستمر

 .کنديم یمستمر کاهش به شروع آن از بعد و کند پرداخت يقبل زانیم همان با را افراد یمستمر

 هياپ نرخ عنوان تحت اول بخش شوديم میتقس بخش سه به اول هيال در یمستمر يافتيدر زانیم

 و «يگشستبازن مکمل» عنوان با جزء دو ادامه در .است بازنشستگان يافتيدر زانیم نيترياصل و است

 قبوض تپرداخ نهيهز از بخشي که ترتیبنيبد شد خواهد اضافه هايپرداخت نيا به زین «یانرژ مکمل»

 افراد یهاگروه یبرا را ريمقاد نيا ريز جدول .(Michael, 2018) دشويم پرداخت سالمندان یبرا

 .دهديم نشان زوج و تنها

 

 يااسترال اجتماعي تأمين نظام اول الیه در هفته دو هر یازابه سن يبازنشستگ پرداخت .6 جدول
 (زوج هر یازابه) زوج تنها فرد )دالر( بار کي دوهفته يپرداخت

 7/648 60/860 هيپا نرخ نيشتریب

 5/52 6/69 يبازنشستگ مکمل نيشتریب

 6/10 1/14 یانرژ مکمل

 8/711 30/944 مبلغ کل

 .2020 ،ایاسترال يانسان خدمات اداره :مأخذ
 

 .است بوده متفاوت مختلف یهازمان در صندوق نيا در یمستمر افتيدر طيشرا واجد نفرات تعداد

 .كردنديم افتیدر را سن یمستمر كاملطور به 1978 سال در سالمند افراد درصد 90 کینزد

 درصد 64 به سال 70 یباال افراد یبرا وسع آزمون فیبازتعر ليدلبه 1982 سال در عدد نیا

 نیا ساكن بازنشستگان یرو اياسترال ياجتماع نيتأم اداره يبررس امروزه .كرد دايپ كاهش

 افتیدر را كامل ياجتماع نيتأم مهيب بازنشستگان درصد 39 حدود كه دهديم نشان كشور

 جداگانهطور به زین افراد گريد از یتعداد .كننديم افتیدر يجزئ یمستمر آنها درصد 24 و كننديم
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  .(DVA)1 هستند سربازان امور اداره عضو سربازان همان که کننديم استفاده ايمزا نيا از

 

  مستری نوع تفكيک به بازنشستگان نفرات درصد و تعداد .7 جدول

 (2017 )سال استراليا اجتماعي تأمين نظام اول الیه در
 كل (باالتر و سال 65) زنان (باالتر و سال 65) مردان بازنشسته نفرات

 39٪ 42٪ 36٪ کامل یمستمر

 24٪ 24٪ 24٪ يجزئ یمستمر

DVA ٪5 ٪5 ٪5 

 32٪ 29٪ 35٪ یمستمر بدون

 3.806.152 2.027.418 1.778.734 (نفر )تعداد كل

 .(2018 س،ي)را 21 قرن در سن یمستمر :ذمأخ

 

 .است رگيکدي با سن دو نيا اختالف و يزندگ به دیام و يبازنشستگ سن حداقل انگریب ريز جدول

 نيا که ينگامه در آن برعالوه و افتهي شيافزا هاسال نيا در اختالف نيا که است نيا توجه قابل نکته

 به انمرد از درصد 90 امروزه يول دندیرسمي يسالگ 65 سن به مردان از درصد 49 شد يمعرف صندوق

 94 حاضر حال در و دندیرسيم يسالگ 65 سن به درصد 56 هاخانم یبرا نیهمچن .رسنديم سن نيا

 .رسنديم سن نيا به هاخانم درصد

 

 استراليا كشور در يزندگ به ديام .8 جدول

 سال

 زنان مردان

 سن حداقل

 يبازنشستگ

 به ديام

 يزندگ
 اختالف

 سن حداقل

 يبازنشستگ
 اختالف يزندگ به ديام

2016-2017 65 85.3 3/20 65 9/87 9/22 

2012-2013 65 84.7 7/19 65 4/87 4/22 

2008-2009 65 84.2 2/19 64 87 23 

2004-2005 65 83.5 18.5 63 85.9 22.9 

1996-1997 65 81.2 16.2 61 84.3 23.3 

1980-1982 65 78.8 13.8 60 82 22 

1901-1910 65 76.3 11.3 60 76.2 16.2 

 .همان :مأخذ

 

  

                                                 

1. Department of Veterans ‘Affairs 
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 ولا اليه در مستمری کنندهدريافت افراد نسبت کاهش رغمبه است که نينکته مورد توجه ا 

 سن، ينشستگباز کنندهافتيدر افراد تعداد شرايط، واجد سن دارای افراد کل به نسبت (سن )بازنشستگي

 امید شيزااف و تیجمع شيافزا افزايش، نيا لیدل .است کرده دایپ شيافزا 2018 تا 1998 یهاسال نیب

 .است شده زمان گذر در انهیسال نهيهز شيافزا به منتج لیدل دو نيا .است بوده زندگي به

 

 2017 سال در استراليا «سن يبازنشستگ» انهيسال نهیهز .9 جدول

 سال

 (دالر ونيلي)م نهیهز افراد تعداد

 يجزئ یمستمر املك یمستمر
 بدون

 یمستمر
 كامل یمستمر

 یمستمر

 يجزئ
 كل

 مرد
 103.898 243.976 تنها

709.859 
5.772 1.840 7.611 

 11.414 4.292 7.122 321.618 399.383 زوج

 زن
 222.821 507.877 تنها

669.969 
12.058 3.945 15.960 

 9.483 3.447 6.035 258.302 338.449 زوج

 44.468 13.525 30.943 1.409.828 906.639 1.489.685  کل

 .(2018 س،ي)را 21 قرن درسن  یمستمر :مأخذ

 

 تا داد انجام را 1وسع آزمون طرح ،سن بازنشستگي طرح بودجه کمبود علتبه 1998 سال در دولت

 تیجمع پیری شروع درنتیجه بودجه محدوديت اقدام نيا علت .دهد کاهش را طيشرا واجد افراد تعداد

 .(Australian taxation office, 2009) بود

 آزمون و ييادار آزمون قسمت، دو یدارادارند،  تيبه حما ازیکه ن یافراد ييشناسا یبرا وسع آزمون

 .شد خواهد داده حیتوض ادامه در که است درآمد

  

                                                 

1. Means Test 
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 وسعآزمون  يكل ندیفرا. 4 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .2009 ا،یاسترال اتیاداره مال :مأخذ

 

 )اليه سن بازنشستگي مستمری پرداخت عدم و پرداخت حداکثر برای شده گرفته نظر در هایمعیار

 .است شده ارائه زير جدول دربازنشستگان  به (اول

 

 استراليا اجتماعي تأمين چندالیه نظام در (2020) يفعل وسع آزمون .10 جدول
 پرداخت بدون پرداخت حداكثر 

 دالر 2.066 از شتریب هفته دو هر درآمد دالر 168 از کمتر هفته دو هر درآمد تنها

 دالر 3.163 از شتریب هفته دو هر درآمد دالر 316 از کمتر هفته دو هر درآمد ()جمعا   زوج

 دالر 583.000 از شتریب ييدارا دالر 268.000 از کمتر ييدارا دارخانه تنها،

 دالر797.500 از ترشیب ييدارا دالر 482.500 از کمتر ييدارا خانه بدون تنها،

 دالر 876.500 از شتریب ييدارا دالر 401.500 از0 کمتر ييدارا ()جمعا   دارخانه زوج،

 دالر 1.091.000 از شتریب ييدارا دالر 616.000 از کمتر ييدارا ()جمعا   خانه بدون زوج،

 .2020 ،ایاسترال يانسان خدمات اداره :أخذم

 

 نهاد نيا به امور تيريمد فهیوظ که شد سیسأت )DSS( 1ياجتماع خدمات اداره 2013 سال در

مربوط  مبالغ تمام كه كرد عنوان دیبا بخش نیا یانتها در (.2019 ا،یاسترال اتیمال اداره) شد واگذار

 50 معادل رقم نیا و شوديم نيتأم اتيمال قیطر از ايدر استرال ياجتماع نياول تأم هیبه ال

 تا 5/1 نيب و دهديم ليتشك را دولت بودجه كل درصد 8 كه تاس 2018در سال  دالر ارديليم

 .استياسترال يداخل ناخالص ديتول درصد 2

                                                 

1. Department of Social Services 

 آزمون درآمد آزمون دارایي

 درآمد یيدارا

 نيروی كار

ی هامستری

 خارج از استراليا

 شوددرآمد توسط این آزمون تعيين ميهای افراد كمستمریم

 درآمد سرمایه نرخ بازده  درآمد تخميني

جریان 

درآمدی الیه 

 دوم

گذاری سرمایه

مسكن و 

 وكاركسب

 

 دارایي مالي
دارایي شخصي 

 )ماشين و ..(

 استثناء:

 بوميان استراليا
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که در  یراداست که اف نيکرد ا اشارهاول  هيال یانتها دربدان  ديکه با يمهم اریاز نکات بس يکي

 (.Waldo, 2008)معاف هستند  اتیصندوق عضو هستند از دادن مال نيا

 ينياضافه تضم یایمزا :ومد هیال. 2-1-3

 یبرا یاجبار يخصوصانداز پس از يشکل است دوم اليه متولي که ایاسترال يبازنشستگ یهاصندوق

 از ددرص 5/9 صندوق نيا در افراد مشارکت سهم مجموع .شد يمعرف 1992 سال در که است بازنشستگان

 ,Department of Families) کند نیتأم ديبا کارفرما را درصد 5/9 نيا تمام .است دستمزد و حقوق

Housing, Community Services and Indigenous Affairs, 2013) یهاصندوق اين ييدارا 

  .دیرس 2019 سال در درصد 137 به 2010 سال در درصد 79 از يداخل ناخالص دیتول به نسبت يبازنشستگ

 

 (دالر اردیلی)م زمان گذر در يبازنشستگ یهاصندوق یيدارا زانيم .1 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2020 ا،یاسترال آمار مرکز :أخذم

 

 دالر 450 از شیب يافتيدرکه  یافراد و سال 70 يال 18 یهاسن در کارگران همه یبرا هاصندوق نيا

 کارگران یبرادوم  هيال در بازنشستگي مزايای از استفاده یبرا سن حداقل نیهمچن .است اجباری دارند،ماه  در

 کي فرد هر .(2020 ا،ی)مرکز آمار استرال رسديم سال 60 سن به جا  يتدر 2025 سال تا و است لسا 55

 نیمع یايمزا با یهاصندوق هم يعني هاصندوق سبک دو هر هيال نيا .دارد صندوق نيا در يشخص حساب

 نیمع مشارکت یهاصندوق نوع از هيال نيا یهاصندوق %86 از شی)ب دارد خود در را نیمع مشارکت هم و

 .کننديم مشارکت هاصندوق نيا در هاييایاسترال درصد 90 از شیب 2020 سال در (.باشنديم
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 ردال 121.000 هاخانم یبرا و دالر 168.000 مردان یبرا حساب یموجود متوسط 2018 سال در

 .دهديم نشان 2017-2018 سال در را فرد هر حساب موجودی ريز جدول .است بوده

 

 (2017-2018) حساب یموجود انهيم و نيانگيم .11 جدول
 )دالر( انهيم )دالر( نيانگيم سن 

 000/65 500/168 و باالتر +15 مردان

 000/45 300/121 و باالتر +15 زنان

 600/31 700/41 34-25 مردان

 000/20 600/31 54-34 زنان

 000/183 700/332 64-55 مردان

 600/118 100/245 64-55 زنان

 .2020 ا،یاسترال آمار مرکز :أخذم

 

 ييدارا لحاظ از که دارد وجود دوم هيال در صندوق از يمختلف انواع ایاسترال کشور در نیهمچن

 که اردد وجود خودگردان یهاصندوق از ينوع کي ريز یهاصندوق از ریغ البته .باشنديم ريزصورت به

 چهار حداکثر یهاگروه قالب در هاندوقص نيا و شوديم شناخته SMSF یهاصندوق عنوان تحت

 (.)همان هستند خود هب مرتبط نیقوان رایدا که شوديم اداره ینفر

 

 استراليا در نوع حسببر بازنشستگي یهاصندوق تعداد .2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2020 ا،یاسترال آمار مرکز :مأخذ

 کوچک لتیدو صنعتی شرکتی



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

32 

 یارياخت تكميلي يبازنشستگ اندازپس :سوم هیال. 3-1-3

 جاديا افراد یبرا ياتیمال کمک کي عنوانبه و باشديم گريد هيال دو یبرا مکمل هيال کيعنوان به سوم هيال

 نيا .شوند مندبهره آن از يبازنشستگ دوران دردوره اشتغال،  در خود پول رهیذخ با بتوانند تا است شده

 یاندازهاپس گريد اي یاریاخت اضافه یايمزا یهامشارکت يکل قالب دو در توانديم زین پول ینگهدار

 هيال نيا .باشد وکارکسب یهاييدارا و شده تيريمد یهایگذارهيسرما ،يمال اوراق سهام، شامل بلندمدت

 1.شوديم را باعث افراد یبرا ياتیمال مشکالت شدن رفع هم و افراد یمستمر یايمزا شيافزا هم

 از که بخواهد خود یکارفرما از یفرد اگر سوم هيال در هم و دوم هيال در هم که داشت توجه ديبا البته

 سقف اتیالم زانیم نيا يول کند پرداخت اتیمال درصد 15 ديبا باشد داشته مشارکت هاهيال نيا در حقوقش

 درصد 5/46 هب يحت او اتیمال باشد داشته مشارکت سال در دالر 25.000 از شیب بخواهد یفرد اگر و داشته

 ریمتغ طيشرا به بسته توانديم يول است درصد 5/32 زانیم نيا 2020 سال جدول به بسته ه)البت رسديم

 در کتمشار البته .شوديم سال در دالر 50.000 زانیم نيا باشد سال 50 یباال فرد سن اگر و (باشد

 یهاشرکت انيکارفرما و شوديم ارائه بزرگ یهاشرکت توسط معمولطور به اضافه یايمزا یهاصندوق

 .(Edey and Simon, 1996) دهندينم کارمندان به مشارکت یبرا یشنهادیپ کوچک

 مشارکت هاصندوق نيا در نتواند و باشد يخاص طيشرا یدارا یفرد اگر که است آن مهم نکته

 پرونده ارهشم و باشد طيشرا واجد فرد اگر .کند پرداخت را ياضاف یهاکمک توانديم دولت باشد، داشته

 را یااضافه یهامشارکت ،ياتیمال امور سازمان باشد، داده اضافه یايمزا یهاصندوق به را خود ياتیمال

 .کنديم پرداخت خودکارطور به صندوق به

 

 هلند .2-3

 ،يارافتادگازک ،یماریب لیدلبه که است يشهروندان یبرا درآمد نیتأم هلند ياجتماع نیتأم ستمیس هدف

 در ص،خا طيشرا در نیهمچن .کنندينم مشارکت گريد اي ندارند شرکت کار روند در یریپ اي یکاریب

 يزندگ يعموم یهانهيهز به نسبت ،ياجتماع مهیب یايمزا از اي کار محل از شهروندان درآمد که يصورت

 تواننديم شهروندان (خاص يپزشک یهانهيهز کودکان،) يياستثنا یهانهيهز صورت در اي نباشد يکاف

  .کنند مطالبه را يلیتکم و افهاض درآمد

 دولت ها،هيال نيا از هرکدام در که است هيچندالصورت به هلند کشور در ياجتماع نیتأم ساختار

 هم هلند ياجتماع نیتأم نظام در .هستند يمشخص فيوظا و کارکرد ساختار، یدارا يخصوص بخش و

 شده هیتعب DC)) معین مشارکت اختارس با یهاطرح هم و ((DB معین مزايای ساختار با ييهاطرح

 هيال .شود سریم جامعه افراد یبرا انتخاب و عمل یآزاد و ياجتماع نیتأم یبرا مختلف وجوه تا است

                                                 

1. https://www.apra.gov.au 
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 در که است شده لیتشک ياجتماع یهامهیب و ياجتماع خدمات از هلند در ياجتماع نیتأم ستمیس اول

  .است شده پرداخته دسته دو هر حیتوض به ادامه

 هاییمهب کنار در .کرد میتقس کارکنان یهامهیب و يمل یهامهیب به توانيم را ياجتماع یهامهیب

 ياجتماع نیتأم ستمیس در ياجتماع خدمات کنند،مي فعالیت و شده مالي تأمین مشارکت با که اجتماعي

 موظف ستنده درآمد دارای يمال لحاظ از که افرادی همه .کنديم نیتأم اتیمال قيطر از دولت را هلند

 نکهيا به تهبس که داشت توجه را نکته نيا ديبا البته هستند اتیمال و يمل مهیب ،مهیب حق پرداخت به

 گريد طرفاز .است شده گرفته نظر در آنها یبرا ييايمزا باشد کاریب اي يکارافتادگ از دچار اي ،معلول فرد

 به ابستهو که افراد درآمد از ی)کسر است کارکنان درآمد به مربوط که یامهیب حق با کار، یهامهیب

 شده هگرفت نظر در اتیمال و يمل مهیب نرخ مجموع 2019 سال در .شوديم تأمین (است درآمد مقدار

 است دهبو افراد درآمد درصد 75/51 حداکثر تا درصد 36 از مالیات هایپلکان به بسته افراد برای

(MFFA, 2019). است 2019 سال در يمل مهیب قح و اتیمال زانیم دهندهنشان ريز جدول. 

 

 (يتگبازنشس سن از شيپ) 2019 سال در هلند ملي بيمه حق و درآمد بر اتيمال نرخ هایپلكان .12 جدول
 به نسبت اتيمال نرخ درآمدی هایپلكان

 مازاد

 به نسبت يمل مهيب حق نرخ

 مازاد
 مجموع

 تا از

 درصد 65/36 درصد 65/27 درصد 9 وروي 20384 وروي 0

 درصد 10/38 درصد 65/27 درصد 45/10 وروي 34300 وروي 20384

 درصد 10/38 - درصد 10/38 وروي 68507 وروي 34300

 درصد 75/51 - درصد 75/51  وروي 68507

 

 هایسرفصل در توانمي را هلند اجتماعي تأمین نظام قالب در گرفته صورت اقدامات عمده بخش

 1:کرد بندیدسته زير

  2يجزئ يازکارافتادگ یدارا افراد اي مسن افراد درآمد نیتأم نوقان (IOAW)، 

  3آزاد مشاغل یدارا يجزئ يازکارافتادگ یدارا افراد اي مسن افراد یبرا درآمد قانون) IOAZ،) 

  4سالمندان یمستمر يعموم قانون) AOW)، 

  5بازماندگان يعموم قانون) ANW)، 

  6جوان هازکارافتاد افراد اشتغال و کار از تيحما قانون) Wajong)، 

                                                 

 .استده هلندی های مخفف شتمامی واژه. 1

2. Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers 

3. Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen 

4. Algemene Ouderdomswet 

5. Algemene Nabestaandenwet 

6. Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten 
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  1یکاریب مهیب قانون) WW)، 

  2کار یروین تیظرف قانون براساس درآمد و ارک قانون) WIA)،  

  3يازکارافتادگ مهیب قانون) WAO)،  

  4یماریب یديعا قانون) ZW)،  

  5 يلیتکم یديعا قانون) TW)،  

 6يپزشک يياستثنا نهيهز) AWBZ)، 

 7درمان خدمات مهیب) ZVW)، 

 مرتبط نیقوان گريد و.  

 هفته کي ،(Rijksoverheid, 2021) شوديم محاسبه حقوق حداقل برحسب فوق موارد عمده

 پرداخت اریمع یبرا هاساعت نيا از ادامه در که است کار ساعت 40 اي 38 ،36 معموال   هلند در یکار

 براساس هلند کشور در دستمزد حداقل .(The National Government, 2021) شوديم استفاده

 با راداف برای 2020 سال به نسبت ماه در دستمزد حداقل 2021 سال در (ريز )جدول دشومي تعیین سن

 .(Rijksoverheid, 2021) است افتهي شيافزا وروي 1684،80 به وروي 1635،60 از باال به سال 21 سن

 

 (2021 هیژانو اول از ناخالص )مبالغ روز در و هفته در ماه، در دستمزد حداقل .13 جدول

 (وروی) روز در (وروی) هفته در (وروی) ماه در سن

 76/77 80/388 80/1684 باال به و سال 21

 21/62 05/311 85/1347 سال 20

 66/46 30/233 90/1010 سال 19

 88/38 40/194 40/842 سال 18

 72/30 60/153 50/665 سال 17

 83/26 15/134 25/581 سال 16

 33/23 65/116 45/505 سال 15

 Source: The National Government, 2021. 

 

 

 

                                                 

1. Werkloosheidswet 

2. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 

3. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

4. Ziektewet 

5. Toeslagenwet 

6. The Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

7. Zorgverzekeringswet 
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  (هفته در ساعت 40 ای 38 ،36) وقتتمام یكار هفته کی یبرا يساعت دستمزد حداقل .14 جدول

 كار ساعت زانيم

 محل در وقت تمام

 كار

 به و سال 21

 (وروی) باال

 سال 20

 (وروی)

 سال 19

 (وروی)

 سال 18

 (وروی)

 سال 17

 (وروی)

 سال 16

 (وروی)

 سال 15

 (وروی)

 25/3 73/3 27/4 40/5 49/6 65/8 80/10 ساعت 36

 07/3 54/3 05/4 12/5 14/6 19/8 24/10 ساعت 38

 92/2 36/3 84/3 86/4 58/5 78/7 72/9 ساعت 40
Source: The National Government, 2021. 

 

 يو خدمات اجتماع يمل یهامهيب :اول هیال. 1-2-3

 يمل یهامهيب. 1-1-2-3

 .است ياجتماع خدمات و يمل یهامهیشامل دو بخش ب اول اليه

 یمستمر يعموم قانون بخش سه شامل توانمي را ملي هایبیمه :ملي هایبيمه اول بخش

 يپزشک يياستثنا یهانهيهز قانون و (ANW) بازماندگان يعموم قانونAOW) ) سالمندان

((AWBZ دانست. 

 شده ارائه 2014 و 2010 یهاسال در هلند در يمل مهیب یهاطرح در شارکتم نحوه ريز جدول در

 سطتو مشارکت طرح هر در يکلطوربه .شد خواهد حيتشر مبسوط صورتبه هاطرح نيا ادامه در .است

  .ندارد نقشي آن در کارفرما و شده انجام کارمند

 

 هلند يمل مهيب یهاطرح در )درصد( مشاركت نرخ .15 جدول

 2010 هیژانو اول قوانين سببرح

 مشاركت درصد
 یمستمر يعموم قانون

 سالمندان

AOW 

 يعموم قانون

 بازماندگان

ANW 

 یياستثنا یهانهیهز قانون

 يپزشك

AWBZ 

 - - - کارفرما

 15/12 10/1 90/17 کارمند

 2014 هیژانو اول نيقوان برحسب

 - - - کارفرما

 12،65 0،60 17،90 کارمند

Source: Pensioen Federatie, 2014. 

 

 طابقت 2019 سال 65/27 درصد با درمجموع و کرده رییتغ بعد یهاسال در باال یدرصدها البته

 .کنديم دایپ
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 (AOW) 1سالمندان یمستمر يعموم قانون. 1-1-1-2-3

 یابر را هيپا یمستمر تا است درصدد ،شد وضع 1957 سال در که سالمندان یمستمر يعموم قانون

 هلند در يبازنشستگ سن یاديز یهاسال .کند نیتأم دندیرس يشستگبازن سن به که هلند ساکن افراد

 مانند .شوديم افزوده يبازنشستگ سن به ماه چند سال هر ریاخ سال چند در اما .است بوده سال 65

 مختلف انیسال در اساس نيا بر .است شيافزا به رو زین هلند در يبازنشستگ سن کشورها از یاریبس

 :(Pensioen Federatie, (n.d.)) باشنديم ليذ شرح به که است شده اعالم يمتفاوت یهاسن

  ماه 4 و سال 66 با است برابر يبازنشستگ سن ،2021 سال در، 

  ماه 4 و سال 66 با است بوده برابر يبازنشستگ سن ،2020 سال در، 

  سال 66 با است بوده برابر يبازنشستگ سن ،2018 سال در، 

  ماه 9 و سال 65 با است بوده برابر يبازنشستگ سن ،2017 سال در. 

 هب تا است داشته تالش دولت همواره 1957 سال در سالمندان يدولت یمستمر يمعرف زمان از

 در میمق افراد همه با يتقر و کند پرداخت را یمستمر نيا رسنديم يبازنشستگ سن به که یافراد همه

 سال 50 يبازنشستگ سن به دنيرس از شيپ تا دیبا فرد هر ،قانون نيا براساس .اندشده مهیب هلند

 2 مه،يب حق پرداخت و مشاركت عدم سال هر یازابه صورت نیا ريغ در دبپرداز مهيب حق

 نرخ اب مهیب سال هر سال، 50 نيا در گر،يدعبارتبه .شوديم كاسته افراد یمستمر حقوق از درصد

 به ازین و بوده سخت هلند کشور در کامل یمستمر گرفتن ترساده انیب )به شوديم عیتجم درصد 2

 ،يشستگبازن سن در مه،یسال حق ب 50در صورت پرداخت  تنها (.دارد اديز اریبس یهاسال با مشارکت

 ديبا فرد کي نکهيا علتبه که تنجاسيا نکته البته .ابدييم دست يبازنشستگ یايمزا درصد 100 به فرد

 یمستمر افتيدر احتمال عمال   کند افتيدر را یمستمر کاملطور به بتواند تا بپردازد را مبلغ نيا سال 50

 از خارج در يطوالن مدت یبرا يکس اگر تبع،به .(Draper et al., 2015) شوديم کم اریبس کامل

 طوربه فرد آن نکهيا مگر ،است AOW یمستمر حق از محروم دوره نيا در باشد داشته سکونت هلند

 نهيهزککم زین همسران 2015 سال از شیپ تا قانون نيا تحت نیهمچن .باشد کرده مشارکت داوطلبانه

AOW کردنديم افتيدر. 

 رسديم انيپا به فرد مرگ با AOW یديعا پرداخت .شوديم پرداخت ماه هر انيپا در یديعا نيا

 AOW مهیب تحت شخص که است ييهاسال تعداد و يداخل طيشرا به وابسته AOW یديعا زانیم و

 .است شده رائها ريز جدول در 2014 سال در AOW يافتيدر زانیم .باشد بوده

 

                                                 

1. General Old Age Pensions Act (AOW) 
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 فلمخت هایگروه به انهيماه پرداختي ميزان .16 جدول
 (وروی) التيتعط نهیهزكمک (وروی) AOW 2014 هیژانو اول از انهيماه خالص يپرداخت زانيم

 16/70 25/1074 مجرد فرد

 22/90 20/1362 سال 18 یباال فرزند یدارا مجرد فرد

 11/50 41/734 دارند سن سال 65 یباال دو هر که متأهل افراد

 و دارد سن سال 65 ريز آنها از يکي که متأهل افراد

 کندينم افتيدر را يزندگ کيشر نهيهزکمک
41/734 11/50 

 و دارد سن سال 65 ريز آنها از يکي که متأهل افراد

 کنديم افتيدر کامل طوربه را يزندگ کيشر نهيهزکمک
82/1468 22/100 

 Source: Ministry of Social Affairs and Employment, 2014. 

 

 شود تپرداخ سالمندان یمستمر عنوان تحت ديبا که يمبلغ از يبخش که نجاستيا ذکر قابل نکته

 شوديم دهدا افراد به التیتعط نهيهزکمکتحت عنوان  بارکي ماه هرچند و شوديم داشته نگه دولت نزد

 .است شده داده نشان باال جدول در آن انهیماه خالص که

 2014 سال در تعطیالت هزينهکمک و( AOW) سالمندان یرمستم يعموم قانون هایطرح در

 ريسا یدرآمدها با مواقع اکثر در و است يحداقل سطح یديعا AOWاذعان داشت  دينشان داده شد که با

 کنندهافتيدر که یفرد هر AOW یمستمر از جدا 2010 سال در نمونه، یبرا .شوديم لیتکم هاهيال

 سال نيا در نهيهزکمک نيا که بود زین يمکمل نهيهزکمک یمستمر فتايدر مشمول بوديم یمستمر نيا

 بود دهینرس يسالگ 65 سن به یفرد همسر اگر 2010 سال در نیهمچن .است بوده وروي 411،12 با برابر

 ترجوان زوج که شديم پرداخت يزمان مکمل یِ ديعا نيا .داشت را 1يلیتکم نهيهزکمک از استفاده حق

 ياجتماع یاي)مزا کار با مرتبط درآمد تنها خصوص نيا در .باشد بوده درآمدکم اي نداشته دخو از یدرآمد

  .شوديم گرفته نظر در که است کار از حاصل درآمد اي (موعد از شیپ یمستمر یايمزا اي

 تأهلم فرد کي یبرا و حقوق حداقل درصد 70 برابر مجرد افراد یبرا 2021 سال در AOW زانیم

 نيا که شديم داده افراد به زین يلیتکم نهيهزکمک زانیم نيا بر عالوه .است حقوق داقلح درصد 50

 یديعا انزیم .پرداخت میآن خواه حیو در ادامه به توض است وروي 857،63 برابر 2021 سال در یديعا

AOW است مشخص ريز جدول در که طورهمان .است شده ارائه ريز جدول در 2021 سال در 

 الس از رییتغ نيا و کرد نخواهند افتيدر را همسر نهيهزکمک گريد AOW یديعا کنندگانافتيدر

 .است داده رخ بعد به 2015

  

                                                 

1. Supplement 
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 مختف هایگروه به انهيماه پرداختي ميزان .17 جدول

 2021 سال در (AOW) سالمندان یمستمر يعموم قانون هایطرح در
 (وروی) یدیعا زانيم طیشرا

 متأهل افراد

 63/857 انهیماه يپرداخت

 37/51 التیتعط نهيهزکمک

 00/909 کل

 باشد داشته يبازنشستگ سن از كمتر سن آنها از يكی كه متأهل افراد

 26/1715 انهیماه يپرداخت

 74/102 التیتعط نهيهزکمک

 00/1818 کل

 مجرد افراد

 46/1266 انهیماه يپرداخت

 93/71 التیتعط نهيهزکمک

 39/1338 کل

Source: The Ministry of Social Affairs and Employment, 2021. 

 

 و مهیب حق پرداخت با يبازنشستگ سن از شیپ افراد مشارکت لیدلبه یديعا نيا يمال منابع

 امور وزارت با AOW پرداخت تیمسئول .شوديم نیتأم اتیمال يعموم درآمد قيطر از نیهمچن

 هلند هر منطقه از یشهردار در آنها نام که یافراد یديعا نيا تافيدر یبرا .است 1اشتغال و ياجتماع

 کننديم افتيدر منزل درب در یانامه يبازنشستگ سن از شیپ ماه 6 خودکار طورهب باشد دهیرس ثبت به

 مهیب بانک به AOW یمستمر یبرا ديبا چگونه نکهيا درخصوص يحاتیتوض آن در که

 .است شده ارائه دهند درخواست (SVB (2ياجتماع

 (ANW) 3بازماندگان يعموم قانون. 2-1-1-2-3

 يمومع قانون براساس .دارد يپ در يمال عواقب فرزندان و يزندگ کيشر یبرا نيوالد اي همسر فوت

 مشمول زین سرپرستيب افراد .شونديم بازماندگان یديعا افتيدر مشمول لفتک تحت افراد بازماندگان

 :است ليذ شرح به بازماندگان یديعا احراز طيشرا .هستند یديعا نيا افتيدر

  باشد داشته سن سال 65 ريز بازمانده فرد، 

  تحت لنده میمق افراد همه معموال  که) باشد بوده بازماندگان يعموم مهیب تحت شده فوت فرد 

 ،(اندشده مهیب قانون نيا

  کند ینگهدار سال 18 ريز فرزند چند اي کي از بازمانده فرد، 

  باشد کار از ناتوان درصد 45 حداقل زماندهبا فرد. 

                                                 

1. The Ministry of Social Affairs and Employment 

2. Sociale Verzekeringsbank 

3. General Surviving Relatives Act (ANW) 
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 شامل مقدار نيا .است شده ارائه ريز جدول در 2021 هيژانو اول از ANW ناخالص زانیم

 .است ماه در وروي 17،67 ياضاف نهيهزکمک مقدار .ستین ANW ياضاف نهيهزکمک

 

  مختلف هایگروه به پرداختي ناخالص زانيم .18 جدول

 2021 هیژانو اول از ANW بازماندگان يمعمو قانون طرح در
 (وروی) یدیعا زانيم طیشرا 

 مجرد افراد

 91/1244 انهیماه يپرداخت

 21/87 التیتعط نهيهزکمک

 12/1332 کل

 متأهل افراد

 32/781 انهیماه يپرداخت

 30/62 التیتعط نهيهزکمک

 62/843 کل

Source: Rijksoverheid, 2021. 

 

 (AWBZ) يپزشك یياستثنا یهانهیهز نونقا. 3-2-1-1-3

 یهانهيهز نیتأم درصدد و است يمل مهیب طرح کي ((AWBZ يپزشک يياستثنا یهانهيهز قانون

 ايباشد  هلند میکه مق یفرد هر .نديبرآ هانهيهز پس از توانندينم که است یافراد یبرا يپزشک خاص

 سال در قانون نيا .کندآن را بازپرداخت  نهيزه ديشده است و با مهیب AWBZدر هلند کار کند تحت 

 :(Mastromatteo, 2011) است زير خدمات یبرا هانهيهز رندهیدربرگ و شد يمعرف 1968

  باشند، داشته ازین منزل در مراقبت به که یافراد .1

 شوند، ینگهدار سالمندان خانه در. 2

 .يروان مارانیب از يمراقبت نهيهز نیتأم نیهمچن و معلوالن نهيهز نیتأم .3

 ياجتماع خدمات. 2-1-2-3

 شرح هب ادامه در که شوديم حساب هلند در ياجتماع نیتأم اول هيال از يبخش زین ياجتماع خدمات

 :پرداخت میخواه خدمات نيا از يبرخ

 1(TW) يليتكم یدیعا قانون. 1-2-1-2-3

 .باشد دافرا درآمد حداقل یبرا ينیتضم تا است ياضاف یهایديعا نیتأم درصدد يلیتکم یديعا قانون

 یدياع نيا افتيدر مشمول باشد یحد از کمتر شانيزندگ کيشر و افراد درآمد کل اگر اساس نيا بر

 :هستند شده نیتضم سطح از کمتر یدرآمدها مشمول ليذ موارد .هستند

  دباش ناخالص دستمزد حداقل از کمتر يزندگ کيشر درآمد چنانچه متأهل، افراد درخصوص، 

  90 از کمتر فرد درآمد و باشد سال 18 از کمتر فرزند سن چنانچه ،والد تک افراد درخصوص 

                                                 

1. Supplementary Benefits Act (TW) 
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 ،باشد ناخالص دستمزد حداقل درصد

  دباش ناخالص دستمزد حداقل درصد 70 از کمتر فرد درآمد چنانچه مجرد، افراد درخصوص. 

 :ستندین يلیتکم یديعا مشمول ليذ طيشرا با افراد

  کننديم يزندگ نيوالد با خانه در که سال 21 ريز افراد، 

  دارندن سال 12 ريز فرزند و اندشده متولد 1971 دسامبر 21 از پس شانيزندگ کيشر که یافراد. 

 کنند تفادهاس یديعا نيا از ندستتوانيم ،دردنکيم افتيدر را ريز یايمزا که یافراد 2010 سال در

(Ministry of Social Affairs and Employment, 2010): 

  یماریب یديعا قانون (ZW)، 

  یکاریب مهیب قانون (WW)، 

  جوان هازکارافتاد افراد اشتغال و کار از تيحما قانون (Wajong)، 

  يازکارافتادگ مهیب قانون (WAO)، 

  1کار یروین تیظرف قانون براساس درآمد و کار قانون) IAW)، 

  2ازکارافتاده ينظام بخش کارکنان از تيحما قانون (Wamil)، 

  3باال سن کاریب افراد یبرا درآمد نیتأم مقررات (IOW)، 

  4.مراقبت و کار قانون 

 ،یکاریب مهیب قانون ،یماریب یديعا قانون به تنها و است شده محدودتر یديعا نيا 2021 سال در

 درآمد و کار ونقان و يازکارافتادگ مهیب قانون جوان، هارافتادازک افراد اشتغال و کار از تيحما قانون

  .(Rijksoverheid, 2021) ردیگيم تعلق يلیتکم یديعا کار یروین تیظرف قانون براساس

 نیمچنه افراد .است افتيدر قابل زین يفرزندخواندگ و مانيزا ،یباردار بارهدر يلیتکم یديعا

 را ستمزدد از درصد 70 از کمتر کارفرما که يدرصورت یماریب دوم سال در را يلیتکم یديعا تواننديم

  .(Ministry of Social Affairs and Employment, 2010) دهند درخواست دکن پرداخت

  

                                                 

1. The Work and Income Act 

2. Military Personnel Disablement Assistance Act (Wamil) 

3. Income Provision for Older Unemployed Persons (IOW) 

4. Work and Care Act 
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  2010 هیژانو اول از روزانه خالص يليتكم یدیعا زانيم .19 جدول

 (التيتعط نهیهزكمک جز)به

 وروي 25/49 ترشیب و سال 23 و مجرد افراد

 وروي 31/61 مجرد نيوالد

 وروي 72/64 متأهل افراد

Source: Ministry of Social Affairs and Employment, 2010. 

 

  2021 هیژانو اول از روز در يليتكم یدیعا خالص زانيم .20 جدول

  (التيتعط نهیهزكمک جز)به

 وروي 84/25 سال 18 از مجرد افراد

 وروي 81/30 سال 19 از مجرد افراد

 وروي 41/42 سال 20 از مجرد افراد

 وروي 68/56 سال 21 از مجرد افراد

 وروي 46/77 متأهل افراد

Source: Rijksoverheid, 2021. 

 

 زین التیتعط نهيهزکمک افتيدر مشمول یو باشد يلیتکم یديعا افتيدر مشمول یفرد چنانچه

 .است افتيدر قابل يم ماه در یديعا نيا .است يلیتکم یديعا از درصد 8 که است

 1(AKW) اوالد قح يعموم قانون. 2-2-1-2-3

 نيوالد .آورديم فراهم يسالگ 18 سن تا را کودکان به مربوط یهانهيهزککم اوالد حق يعموم قانون

 فرزند سن به وابسته اوالد حق یديعا زانیم .هستند یديعا نيا مشمول سال 18 ريز فرزندان یدارا

 بر زین نوادهخا افراد تعداد اشندب شده متولد 1995 هيژانو اول از پس که يکودکان درخصوص البته .است

 نییتع رد زین خانواده از دور اي و خانواده با همراه کودک سکونت نیهمچن .است مؤثر یديعا نییتع

 .(Ministry of Social Affairs and Employment, 2010) است اثرگذار یديعا

  

                                                 

1. General Child Benefit Act (AKW) 
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  شده گرفته نظر در مزایای ميزان .21 جدول

 1995 هیژانو اول از پس شده متولد كودكان برای فرزند تعداد تفكيک به
 (فرزند یازا)به كباری ماه سه هر :یدارا كه یيهادهاخانو در سال 17 تا 12 نيب كودكان یبرا

 وروي 55/278 فرزند کي

 وروي 25/313 فرزند دو

 وروي 81/324 فرزند سه

 وروي 23/350 فرزند چهار

 وروي 47/365 فرزند پنج

 وروي 64/375 فرزند شش

 وروي 90/382 فرزند هفت

 وروي22/396 فرزند هشت

 وروي 57/406 فرزند نه

 وروي 85/414 فرزند ده

Source: Ministry of Social Affairs and Employment, 2010. 

 

 پس هایشهردار هلند در .شوديم سالرا افراد منزل به ييهافرم اوالد، حق افتيدر طيشرا يبررس یبرا

 1(SVB) ياجتماع مهیب بانک به را نيوالد اطالعات ،یشهردار در یو اطالعات ثبت و فرزند هر والدت از

 را فرم درخواست خودشان ديبا باشند رفته هلند به که یافراد اي و ستندین هلند ساکن که یافراد .دهنديم

 .(Ministry of Social Affairs and Employment, 2010) دهند ياجتماع مهیب بانک به

 به مشغول دهلن در اي و باشند هلند ساکن يقانون طوربه نيوالد که است آن اوالد حق احراز طيشرا

 زانیم ريز ولجد در .باشند زین يمل مهیب پوشش تحت ديبا افراد نیهمچن .بپردازند اتیمال و باشند کار

 جدول در که طورهمان و شوديم پرداخت بارکي ماهه سه هر یديعا نيا .است شده ارائه یديعا نيا

 ابستهو اوالد حق .ابدييم شيافزا يسالگ 12 نیهمچن و يالگس 6 سن به فرزند دنیرس با است مشخص

 .ستین فرد درآمد به

 

  2021 سال در فرزند سن براساس اوالد حق .22 جدول

 (وروی) مبلغ )سال( فرزند سن

5-0 37/223 

11-6 24/271 

17-12 10/319 

Source: Toeslagen Belastingdients, 2021. 

  

                                                 

1. Social Insurance Bank (SVB) 
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 :که يصورت در دکنن استفاده زین يلیتکم اوالد حق از تواننديم نیهمچن افراد

  باشند برخوردار اوالد حق از، 

  نباشد شتریب يمشخص زانیم از آنها خانوار درآمد، 

  باشند نداشته یاديز اندازپس. 

 درخواست (خود همسر فرزندان اي و خود خواندهفرزند نی)همچن خود فرزندان یبرا توانديم فرد

 يزندگ خود نيلدوا با که يفرزندان به توانديم نیهمچن اوالد حق .باشد داشته را اوالد حق از یمندبهره

 تيرعا بر منوط ردیگ تعلق کننديم يزندگ یامهیب تيحما فاقد نيوالد با که يفرزندان اي کنندينم

 .(European Commission, 2013) نيوالد توسط ینگهدار طيشرا

 کنندينم يزندگ خانه در يناتوان اي یماریب ل،یتحص لیدلبه که يکودکان یبرا يمضاعف نهيهزکمک

 نهيهزککم زین کننديم يزندگ خانه در که سال 17 تا 3 نیب ناتوان کودکان یبرا .شوديم پرداخت

 .(European Commission, 2013) شوديم پرداخت يمضاعف

 از خارج مراقبت روزانه، )مراقبت بروند کودک ینگهدار مراکز به فرزند چند اي کي اگر نیهمچن

 درخواست نيوالد یازسو توانديم 1کودک از يمراقبت تيماح (،منزلاز  خارج کودک ینگهدار اي مدرسه

 و ندينما مراقبت کودک از مشترک طوربه و باشند هم از جدا اي باشند، تنها نيوالد که يصورت در شود

 درآمد به يبستگ يمراقبت تيحما زانیم .دهند درخواست تيحما نيا یبرا تواننديم يناتن نيوالد اي

 اداره را نهيهز نيا .دارد يمراقبت مرکز يساعت نهيهز و است مراقبت تحت ندفرز که يساعات خانوار،

 .)Commission, European 2013( دکنيم پرداخت 2هلند اتیمال

 كاركنان مهيب :دوم هیال. 2-2-3

 یهالسا در شاغل فرد درآمد از طرح هر یبرا هامشارکت زانیم و یکارمند مهیب یهاطرح ريز جداول در

 مشارکت .شد خواهد حيتشر مبسوط رتصوبه هاطرح نيا از کيهر زین ادامه در .است شده ارائه 2014 و 2010

 .ردیگينم صورت کارمندان توسط يمشارکت و کنديم پرداخت کارفرما را کارکنان مهیب طرحمربوط به 

 

  2010 هیژانو اول از كنانكار مهيب یهاطرح در مشاركت برای شده گرفته نظر در نرخ .23 جدول

 درصد

 مشاركت
 هیپا مشاركت

WAO/WIA 

 مشاركت

 داستاندار

 WAO كنواختی

 مشاركت

 زیمتما
WGA 

 مهيب

 یكاريب

(AWf) 

 یكاريب مهيب

 )صندوق

 (Sfn بخش

 یاجبار مشاركت

 از مراقبت

 (KO) كودكان

 خدمات مهيب

 يدرمان

(ZVW) 

 05/7 34/0 48/1 20/4 59/0 07/0 70/5 کارفرما

 - - - - - - - کارمند

Source: Ministry of Social Affairs and Employment, 2010. 

 

                                                 

1. Child Care Benefit 

2. The Dutch Tax Administration 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

44 

  2014 هیژانو اول از كنانكار مهيب یهاطرح در مشاركت برای شده گرفته نظر در نرخ .24 جدول

 درصد

 مشاركت
 هیپا مشاركت

WAO/WIA 

 مشاركت

 استاندارد

 بازگشت صندوق

 (Whv) كاربه

 یكاريب مهيب

(AWf) 

 یكاريب هميب

 نيانگي)م

 (Sfn مشاركت

 یاجبار مشاركت

 كودكان از مراقبت

(KO) 

 خدمات مهيب

 (ZVW) يدرمان

 50/7 50/0 68/2 15/2 03/1 95/4 کارفرما

 - - - - - - کارمند

Source: Ministry of Social Affairs and Employment, 2014. 

 

 طوربه ياجتماع یشرکا .ندارد وجود دوم هيال يبازنشستگ یهاطرح در یاجبار تيعضو هلند در

 حدود وجود نيا با .ریخ اي دکنن ارائه را يبازنشستگ طرح دارند ليتما ايآ که رندیگيم میتصم مستقل

 که دارد را اریاخت نيا دولت .ددارن يبازنشستگ طرح کي خود یکارفرما واسطه به کارمندان درصد 90

 رد .دکن یاجبار خاص یاحرفه اي صنعت کل یبرا را يبازنشستگ طرح يکاف تيحما وجود صورت در

 .دکنيم یریگمیتصم يبازنشستگ طرح ارائه درخصوص که ستین کارفرما خود تنها نيا موارد نيا

 صرفههبمقرون آنها طرح تا کننديم مهیب یاجبار مشارکت با را افراد ،صنعت يبازنشستگ یهاصندوق

 رمندانکا به نیهمچن .دکنيم نیتضم را يخوب يبازنشستگ حقوق کارمندان یبرا یاجبار مشارکت .شود

 The) ندده رییتغ يبازنشستگ حقوق دادن قرار ریتأث تحت بدون را خود شغل تا دهديم را امکان نيا

Federation of the Dutch Pension Funds, 2021). 

 (WIA) 1كار یروين تيظرف قانون براساس درآمد و كار قانون. 1-2-2-3

 چه) هستند يشغل يازکارافتادگ مشمول که است يشاغالن یبرا یديعا نیتأم درصدد درآمد و کار قانون

 پس که يشاغالن .کننديم افتيدر دستمزد مکمل باشند قادر وقتمهین کار به که یافراد .(موقت چه و يئمدا

 یاهفته 104 دوره از پس تواننديم باشند ازکارافتاده درصد 35 حداقل و شدند ماریب 2004 هيژانو اول از

 .(Ministry of Social Affairs and Employment, 2010) دهند را یديعا نيا افتيدر درخواست

 یبرا تواننديشده باشد افراد م نیتضم يهمراه با درآمد خانوار کمتر از درآمد حداقل WIA یديعا اگر

 درخواست دهند. (TW) 2يلیتکم یديطبق قانون عا یديعا افتيدر

 کامل طوربه را يشغل يازکارافتادگ یديعا تواننديم باشند يشغل ازکارافتاده کامل طوربه افراد چنانچه

 و باشند دهازکارافتا درصد 80 حداقل که شوديم اطالق یافراد به يشغل کامل ازکارافتاده .کنند افتيدر

 دستمزد رصدد 74 با است برابر 2010 سال در کامل يازکارافتادگ یديعا .نباشد شانيبرا یبهبود به یدیام

 .است هيپا حقوق درصد 70 با برابر 2019 سال در یديعا نيا .بود (روز در وروي 186،65 )حداکثر روزانه

 کار به بازگشت طرح از یديعا افتيدر مشمول یو باشد يشغل ازکارافتاده درصد 35 حداقل یفرد اگر

                                                 

1. Work and Income According to Labor Capacity Act (WIA) 

2. Supplementary Benefits Act (TW) 
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 38 حداکثر و ماه سه حداقل را GAW یديعا تواننديم افراد .شوديم (WGA) 1کارافتادگان مهین از یبرا

 درصد 70 به آن از پس از و است روزانه دستمزد از درصد 75 برابر یديعا اول ماه دو در .کنند افتيدر ماه

 حاصل فرد یبهبود نچهچنا .(Ministry of Social Affairs and Employment, 2010) رسديم

  .(MFFA, 2019) باشد داشته ادامه توانديم يبازنشستگ سن تا یديعا نيا پرداخت نشود

 2(ZVW) يدرمان خدمات مهيب قانون. 2-2-2-3

 شپوش را رهیغ و مارستانیب ،يعموم پزشک رینظ يپزشک یهامراقبت یهانهيهز شتریب قانون نيا

 هیکل ،ZVW یعاد مشارکت برعالوه .باشند هداشت سالمت مهیب ندموظف هلند میمق افراد همه .دهديم

 در مشارکت .باشند داشته مشارکت زین يدرمان خدمات مهیب در ديبا اندشده مهیب نقانو طبق که یافراد

 2010 لسا در فرد هر یبرا مشارکت زانیم .کنديم پرداخت کارفرما و است درآمد براساس قانون نيا

 Ministry of) است بوده درآمد از درصد 50/7 برابر 2014 سال در و درآمد از درصد 05/7 برابر

Social Affairs and Employment, 2010). حدود شده مهیب شخص هر یبرا 2019 سال در 

 .(MFFA, 2019) شد افتيدر مهیب حق وروي 1300

 سوم هیال. 3-2-3

 هيال .است عمر مهیب اي و یمقرر یهامهیب ،یفرد یمستمر مقررات شامل هلند در یمستمرسوم  هيال

 یديعا زا خود یمستمر نجبرا یبرا تواننديم شاغل افراد .است کوچک نسبتا   هلند یمستمر نظام سوم

 یمستمر طرح که يشاغالن و آزاد مشاغل یدارا افراد یبراعمدتا   هيال نيا یديعا .کنند استفاده هيال نيا

  .(Draper et al., 2015) ردیگيم قرار استفاده مورد باشند نداشته يعیتجم

 در يياکارفرم اگر .کنند میتنظ را خودشان یمستمر یهاطرح توانندينم کارمندان خود هلند در

 به را يتایمال مشمول دستمزد همان کارمند یبرا کارفرما باشد، داشته مشارکت یفرد/يشخص طرح کي

 يمبلغ تواننديم آزاد مشاغل یدارا افراد و کارمندان .کنديم وضع مهیعنوان دستمزد قابل کسر حق ب

 دنبال به که است یافراد یبرا يمناسب نهيگز کهکنند  یگذارهيسرما انهیسال یهایمقررصورت به را

 نيا در .هندبد را مهیب حق کسر اجازه ديبا افراد .هستند شده نیتضم و ثبات با يبازنشستگ درآمد کسب

 نهاآ به که است یافراد یبرا هيال نيا .شد خواهد کسر درآمد بر اتیمالصورت به مهیب حق صورت

 فرد ست،ین يصندوق به وابسته آنها یکارفرما که یافراد نمونه یبرا .ردیگينم تعلق دوم هيال یمستمر

 .است آزاد شغل یدارا اي ندارد يدائم کار

  

                                                 

1. The Return to Work Scheme for the Partially Disabled (WGA) 

2. Healthcare Insurance Act (ZVW) 
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 ناداكا .3-3

 یهابرنامه سابقه .دارد خود شهروندان یبرا يبازنشستگ یدرآمد تیامن بهبود در يطوالن سابقه کانادا

 ،1919 سال در .گردديمبر نوزدهم قرن اواسط به کننديم ارائه انيکارفرما که کار محل به مربوط یمستمر

 بر اتيمال قانون كار، محل به مربوط يبازنشستگ یهابرنامه یاجرا به قیتشو یبرا فدرال دولت

 به 1950 دهه لياوا در فدرال دولت سالمندان، انیم در فقر نرخ شيافزا به توجه با 1.كرد وضع را درآمد

 یبرا يتيحما برنامه کي و دکر اقدام )OAS( 2سالمندان تیامن طرح با گسترده يبازنشستگ برنامه نيتدو

 يبازنشستگ طرح 4کبک دولت و کانادا يبازنشستگ طرح اکاناد دولت 1966 سال در 3.کرد نيتدو اتیمال

 كانادا دولت ،1967 سال در .بود OAS لیتکم یبرا يمشارکت برنامه کي که 5،کردند يياجرا را کبک

 با سالمندان یبرا است، ياتيمال هدفمند تیحما کی كه را )GIS( 6شدهنيتضم مكمل درآمد

 است داده رخ يبازنشستگ یدرآمد نظام در يتوجه قابل حاتاصال زمان، آن از .دكر جادیا نیيپا درآمد

 مطابق يزندگ استاندارد سطح از بتوانند آنان ،يبازنشستگ دوران در افراد یبرا يکاف درآمد نیتأم ضمن تا

 .شود حفظ موجود یهابرنامه یداريپا زین و شوند مندبهره هستند مشغول کاربه که يزمان

 یدرآمد نظام ،توسعه و یاقتصاد یهمكار سازمان عضو یكشورها شتريب همانند

 تيامن طرح از يناش یدیعا آن، در كه .است شده فیتعر هیال سه صورتبه كانادا يبازنشستگ

 نيهمچن هیال نیا در .دهديم ليتشك را اول هیال هیپا درآمد ،ثابت نرخ با (OAS) سالمندان

 اقشار بهتر یگذارهدف منظوربه 8وسع نآزمو هیبرپا )GIS( 7شده ينيتضم مكمل درآمد طرح

 ,Pensions at a Glance) است شده ينيبشيپ OAS یبرا يمكملعنوان به درآمدكم

 تحت ايمزا افتيدر البته .باشديم اقامت یهاسال با مرتبط اول هيال یايمزا افتيدر طيشرا .(2015

 به مربوط مخارج .دارد يبستگ زین فردهل تأ تیوضع به و است فرد درآمد سطح بريمبتن GIS برنامه

-درآمد توازن امنظ نوع از و شوديم نيتأم فدرال دولت يعموم بودجه از اول هیال یهاطرح

 .(Ambachtsheer ,2017) است 9نهیهز

                                                 

 از بولق قابل یهانهیهز عنوان تحت یبازنشستگهای برنامه در آنهاهای مشارکت افراد، درآمد از اتیمال اخذ مزیمکان در. 1

 .گرددینم اخذ فرد از یاتیمال آنها مثابهبه عمالا  و گرددیم کسر آنانهای حساب یورود انیجر کل

2. Old Age Security 

ن یمأخوذ از افراد تأم یهااتیمال جهیو درنت یعموم از محل بودجه OASطرح  یصرف شده برا یهانهیزمجموعه ه. 3

 خورد. دیدر کانادا کل OASزمان با طرح هم اتیاز اخذ مال تیو حما قیتشو یابر ییهاموجب برنامه نیهم و ؛گرددیم

 .شودیانگلستان اداره م نیبا قوان وکانادا بوده است  تیمومیمختار که تحت قخود التیا .4

 ساختار خودمختار خود، از طرح بازنشستگی دولتی مختص به خود نیز برخوردار است. دلیلهایالت کبک ب. 5

6. Guaranteed Income Supplement 

7. Guaranteed Income Supplement 

8. The Resource-tested Benefit 

9. Pay-As-You-Go (PAYG) 
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 1يعموم يمل مشاركت یمستمر طرح شامل كانادا يبازنشستگ یدرآمد نظام در دوم هیال

 مرتبط، نيمع یایمزا برنامه کی درواقع كه است 2(كِبک و كانادا يبازنشستگ یمجزا برنامه دو)

 مقدار مشارکت با ماه هر افراد هيال نيا در .است 3يجزئ اندوخته نوع از و افراد یدیعا زانيم با

 .گذارنديم کنار خود يبازنشستگ دوران یبرا را يمبالغ ،يبازنشستگ برنامه در خود درآمد از ينیمع

 ثبت یمستمر یهابرنامه) كاملِ اندوخته 4داوطلبانه يشغل يبازنشستگ یهاطرح ت،يدرنها

 نظام از سوم هیال ،يشخص 6ياتيمال یهامساعدت با همراه یاندازهاپسكنار  در و 5(شده

 ينيگزيجا هدف با شده، ثبت یمستمر یهابرنامه .دهنديم ليتشك را كانادا هیچندال يبازنشستگ

 .اندشده يطراح DB اي DC اصول با مطابقعمدتا   هاطرح نيا .شوديم ارائه انيرماکارف توسط و درآمد

 برنامه در داوطلبانه طوربه تواننديم ندارند يدسترس کارفرما تيحما مورد یمستمر طرح به که یافراد

 یذارگهيسرما (TFSA) 8اتیمال از معافانداز پس حساب اي و (RRSP) 7شده ثبت يبازنشستگ اندازپس

 میخواه هاهيال از کيهر مختصر شرح به ادامه در .است برخوردار ياتیمال یايمزا از آنها یدو هر که کنند

 .(The Canadian Financial Wiki, 2020) پرداخت

  

                                                 

1. public national contributory pension schemes 

2. Canada and Quebec Pension Plans (C/QPP) 

3. Partially Funded 

4. Voluntary Fully-Funded Occupational Pension Schemes 

5. Registered Pension Plans 

6. Tax-assisted Savings 

7. Registered Retirement Savings Plan (RRSP)  

8. Tax Free Savings Account (TFSA) 
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 كانادا هیال سه ياجتماع نيتأم ستميس .5 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Source: World Bank (2017), “The Evolution of the Canadian Pension Model: Practical lesson for 

Building World-class  Pension Organization. 
 کارفرما و کارگر 50/50 مشارکت زانیم براساس کبک و کانادا يبازنشستگ برنامه جهیدرنت افراد به افتهي تعلق يينها یمستمر زانیم *

 کامل طوربه فرماشيخو افراد که باشديم 5/10 ،2020 سال در کل مشارکت )نرخ ستاآنه يافتيدر از یدرصد صورتبه که هابرنامه در

  .(پردازنديم را آن نصف کارفرما و کارگر و

 يمال ادلتع حفظ ورمنظبه ريذخا نيا ت.اس رمؤث اریبس طرح ريذخا زانیم یریگکلش يچگونگ بر مهیب حق رخن زانیم روش نيا در **

 نوع دو معموال  يجزئ يمال نیتأم یهاروش بريمبتن یهاطرح در وند.شيم بلندمدت یگذارهيرماس ه،میب قح نرخ تانانوس از اباجتن و

 دارد ودوج رمترقبهیغ اتاتفاق روزب از يناش یهایرکس جبران تجه ياطیاحت رهیذخ و بلندمدت هداتتع یفايا یتاراس در يفن رهیذخ

 .رندیگيم رارق استفاده مورد دتبلندم یهایگذارهيرماس نهیزم درعمدتا   يفن ريذخا دتبلندم تیماه هب هتوج اب هک

 

 زير نمودار در را کانادا اجتماعي تأمین نظام هایاليه از هريک نقش توانمي خالصه صورتبه

شرايط اقامت در  رایاکف حمايت را برای همه اقشار د (𝐎𝐀𝐒) سالمندان تيامن طرح .کرد مشاهده

با  (CPP). در اليه دوم برنامه بازنشستگي کانادا کندميکه وارد شده به سن بازنشستگي فراهم کانادا 

تا سقف  ایبیمه صورتبه اندکردهآن در طرح مشارکت  اساسالگوی درصدی از درآمد که افراد بر

 ينيتضم مكمل درآمد طرحسوی ديگر  از. کندميمشخصي مزايای بازنشستگي اليه دوم را فراهم 

 اقشار بهتر یگذارهدف منظوربه اول الیه در مكمل عنوانبه 1وسع آزمون هیبرپا )GIS( شده

 هایدريافتيسوم و درآمدهای شخصي دوران بازنشستگي نیز به مجموعه  اليه. كندمي عمل درآمدكم

 .دهندميبازنشستگان اضافه شده و با ساير موارد ذکر شده مجموع درآمد بازنشستگي را شکل 

 

                                                 

1. The Resource-tested Benefit 
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  اول الیه ناخالص یمستمر از يناش دیعوا .3 نمودار

 يخصوص درآمد و CPP دوم الیه ،GIS و OAS هایطرح محل از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source: OCA. Numbers are Based on 2014 Benefit Amounts. 

 

  اول هیال. 1-3-3

 نیتأم دولت جانب از که GIS و OAS ياصل هبرنام دو قيطر از یاهيپا شده نیتضم درآمد ه،يال نيا در

 نهيهزکمک و 1معاش امرار نهيهزکمک گرِيد طرح دو البته .شوديم فراهم سالمندان یبرا شوند،يم يمال

 است شده هیتعب آنها خانواده و درآمدکم اقشار به کمک یبرا هيال نيا در 2بازماندگان یبرا معاش امرار

 .پرداخت میخواه کيهر شرح به ادامه در که

 خود به را سالمندان از یاديز تعداد درآمد از یریچشمگدرصد  OAS یمستمر است ذکر انيشا

درصد از درآمد  36طور مشترک به GISو  OAS 3گرفته صورت یهانیتخم براساس دهديم اختصاص

است چهارم دوسوم تا سه نیب زانیم نيدرآمد، اسالمندان کم ی. برادهنديم لیسالمندان را تشک

(Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada, 2018). 

 سالمندان تيامن طرح. 3-3-1-1

 تا انهیماه آن براساس است، 4ثابت نرخ با یديعا کي قتیدرحق )OAS( سالمندان تیامن طرح

 کانادا در يمشخص یهاسال آنکه بر مشروطبه باال  سال 65 فرد هر یبرا (2021) دالر 37/615زانیم

                                                 

1. The Allowance 

2. The Allowance for the Survivor 

3. Monica Townson (2012) 

4. Flat Rate 

ي 
تگ
س
ش
ازن
د ب
آم
در
ل 
ص ك

خال
 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

50 

 از الزاما  فرد که ستین یازین OAS افتيدر یبرا نیهمچن .شوديم گرفته نظر در باشد؛ داشته اقامت

 :است ريز قرار به ايمزا نيا افتيدر یبرا الزم شروط .باشد دهیکش دست کردن کار

  اشدب ردهک يزندگ کانادا در يسالگ 18 از پس سال 10 ديبا فرد ،یديعا نيا افتيدر یبرا. 

  باشد کرده يزندگ کانادا در يسالگ 18 از پس سال 40 ديبا فرد کامل، طوربه یديعا نيا افتيدر یبرا. 

  مدت با اسبمتن ،کنند نیتأم را کانادا در ساله 40 يزندگ به مربوط شرط توانندينم که یافراد 

  .شد خواهند مندبهره ايمزا از اندکرده يزندگ کانادا در که يزمان

 درآمد آستانه از شیب درآمدشان که یافراد به ايمزا نيا که است آن OAS طرح در ملأت قابل نکته

 4گرفتهپس باز 3يابيباز اتیمال يط و ردیگينم تعلق باشد، 2(سال درکانادا  دالر 77580) 1يجهان خالص

 شوديم یریگبازپس مشمول OAS مقدار تمام برسد، مشخص آستانه آن به درآمد که زمان هر .شوديم

 نیهمچن .شوديم میتنظ سال هر تورم براساس آستانه، درآمد مقدار ،ياتیمال نظام یاجزا ريسا مانند و

 است 5يجهان خالص درآمد آستانه از شخص هر انهیسال درآمد تفاضل از درصد 15 ،يابيباز اتیمال مقدار

(Government of Canada, 2021). 
  شده نيتضم ملمك درآمد طرح .3-3-1-2

ينمبت و ستین اتیمال مشمول که است افزوده انهیماه یمستمر کي (GIS) شده نیتضم مکمل درآمد

 کنند،يم يزندگ کانادا در و کننديم افتيدر OAS که درآمدکم رانیبگیمستمر اریاخت در وسع آزمون بر

 :است ريز قرار به شده نیتضم مکمل درآمد طرح یمستمر افتيدر یبرا الزم شروط .ردیگيم قرار

  یمستمر افتيدر طيشرا واجد ديبا فرد OAS (،يجزئ اي کامل صورته)ب باشد 

  باشد، مشخصي سطح از ترنيیپا خانوار درآمد 

  باشد کانادا ساکن فرد. 

 شدن قطع سبب کانادا خاک از خارج در فرد ماه 6 از شیب حضور آنکه، تیاهم حائز نکته

 مکمل درآمد طرح از يناش یمستمر افتيدر طيشرا واجد فرد اگر يحت ،شوديم طرح نيا یهايپرداخت

 نیهمچن .شوديم گرفته سر از هايپرداخت کانادا به بازگشت از پس مجددا  البته .باشد شده نیتضم

 طوربه ،یمستمر افتيدر یبرا آنان تیصالح تا پردازديم افراد حساب يبررس به 6کانادا سيسرو هرساله

 ديتمد و شده زيوار افراد حساب به GIS هرساله نکهيا از نانیاطم یبرا ن،يا بر عالوه .دشو يابيارز اوممد

 .(Pensions at a Glance, 2019) کنند پرداخت و ثبت موقعبه را خود اتیمال موظفند آنان ،شود

 هر المث یبرا .دارد OAS طرح با یاریبس یهامشابهت GIS طرح است، مشخص که طورهمان

                                                 

1. Net World Income Threshold 

 .2019بنابر آمار اعالمی سال . 2

3. Recovery Tax 

4. Claw Back 

 .خالص جهانی آستانه . شکاف حاصل از تفاضل درآمد از5

6. Service Canada 

https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/recovery-tax.html
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 یهایمستمر نیهمچن .شوديم نیتأم فدرال دولت بودجه و ياتیمال درآمد محل از هاطرح نيا یدو

 یهانهيهز نیتأم منظوربه (يفصل صورتبه) اکتبر و یجوال ل،يآور ه،يژانو یهاماه در طرح دو هر تحت

 نيا در .شونديم ليتعد (CPI) کنندهمصرف متیق شاخص با سالمندان، ديخر قدرت ثباتِ  و يزندگ

 يزندگ نهيهز اگر اما ابد؛ييم شيافزا انهیماه یمستمر پرداخت نرخ ابد،ي شيافزا يزندگ نهيهز اگر نیب

 .مانديم يباق ثابت انهیماه پرداخت نرخ ابد،ي کاهش

 تیوضع و آنان انهیسال خالص درآمد به افراد توسط يافتيدر GIS طرح یمستمر مبلغ است، يگفتن

 کند رییتغ فرد درآمد با مطابق هرساله است ممکن مبلغ نيا البته که دارد يبستگ شانأهلت

(Government of Canada, 2021). 

 2021 سال و مختلفتأهل  یهاتیوضع یبرا طرح نيا از حاصل یمستمر زانیم به مربوط اطالعات

 .است شده ارائه ريز جدول در

 

 (كانادا دالر) 2021-هلتأ تيوضع براساس GIS یدیعا زانيم .25 جدول
 فرد تيموقع انهيماه يپرداخت حداكثر درآمد سطح آستانه

 مطلقه وه،یب مجرد، 12/919 18.648 از کمتر

 دينمايم افتيدر کامل طوربه را OAS فرد يقانون کيشر اگر 28/553 24.624 از کمتر

 44.688 از کمتر
12/919 

 
 کندينم افتيدر معاش امرار نهيهزکمک و OAS فرد يقانون کيشر اگر

 دينمايم افتيدر معاش رامرا نهيهزکمک فرد يقانون کيشر اگر 28/553 44.688 از کمتر

 .2020 ها،نرخو  ريمقاد ،GIS طرح ،خدمات و ديعوا ها،گزارش کانادا، دولت يرسم تيسا :مأخذ

 

 معاش امرار نهیهزكمک طرح .3-3-1-3

 درآمدِ مک افراد به صرفا  نهيهزکمک نيا .شوديم محسوب انهیماه یديعا کي عاش،م امرار نهيهزکمک

 یتمرمس افتيدر طيشرا واجد آنها يزندگ کيشر اي همسر که ردیگيم تعلق سال 64 تا 60 نیسن نیب

 نیتأم دولت يعموم بودجه محل از و بوده اتیمال از معاف یمستمر نيا .است شده نیتضم مکمل طرح

 تعلق رکمت و دالر 34.512 انهیسال درآمد مجموع با یافراد به وسع آزمون براساس نیهمچن .دشويم

 کيرش اي و همسر اگر ،است 65/1.168 مبلغ انهیماه صورتبه یمستمر نيا زانیم حداکثر .ردیگيم

 .(Government of Canada, 2021) کند افتيدر کاملصورت به OAS و GIS فرد يقانون

 بازماندگان یبرا معاش امرار نهیهزكمک طرح .3-3-1-4

 64 تا 60 نیسن نیب درآمدکم افراد به مختص یاانهیماه یديعا بازماندگان، یبرا معاش امرار نهيهزکمک طرح

 محل از و هبود اتیمال از معاف یمستمر نيا .است کرده فوت همسرشان و هستند کانادا ساکن که باشديم سال

 و دالر 25.152انهیسال درآمد با یافراد به وسع آزمون براساس نیهمچن .شوديم نیتأم دولت يعموم بودجه

 .است 08/1.393 مبلغ انهیماه صورتبه یمستمر نيا زانیم حداکثر .ردیگيم تعلق کمتر
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 اتیمال نیهمچن آنها .هستند اتیمال پرداخت به موظف زین يبازنشستگ دوران در يحت سالمندان

 را 1خدمات و کاال بر اتیمال و فروش بر اتیمال امالک، بر اتیمال رینظ گريد یهااتیمال و درآمد بر

 یمستمر محل از و شونديم بازنشسته باال درآمد با که يسالمندان نیهمچن .کننديم پرداخت

 پرداخت با ،کننديم کسب درآمد هایديعا ريسا و RRSPs یهاحساب از برداشت اي و يبازنشستگ

 باشنديم يبازنشستگ یهابرنامه ريسا و OAS بودجه نیتأم در يمهم عناصر درآمد بر اتیلما

(Pensions at a Glance, 2017). 

 CPP كانادا يبازنشستگ برنامه :دوم هیال. 2-3-3

 یايمزا که شد مطرح فرد اشغال دوران درآمد از درصد 25 ينيگزيجا هدف با (CPP) کانادا يبازنشستگ ستمیس

 .ستا افتيدر قابل يسالگ 65 سن در یمستمر نيا .است استفاده قابل کانادا سراسر در آن به وطمرب

که  است (QPP) کِبک يبازنشستگ برنامه و (CPP) کانادا يبازنشستگ برنامه دو شامل هيال نيا

 يطراح کبک و کانادا در 2اشتغالخود افراد و شاغالن یبرا درآمد اب مرتبط و یاجبار ييهابرنامه صورتهب

 را ... و يازکارافتادگ بازماندگان، ،يبازنشستگ یايمزا شامل هایديعا از يعیوس فیط هيال نيا. است شده

 کارفرما و کارگر نیب مشارکت یهانرخ ه،يال نيشده در ا هیتعب یهابه موجب طرح و رندیگيدربرم

  .ندبرخوردار 3یالرد 3500 تیمعاف از افراد همه و شوديم میتقس یمساو صورتبه

رداخت پ وجوه که است انهیماه يبازنشستگ یمستمر برنامه کي (CPP) کانادا يبازنشستگ برنامه

 فرد ياتیمال مأخذ کاهش سبب و بوده ياتیمال قبول قابل یهانهيهز نوع از آن در مشارکت یشده برا

 يتگبازنشس زمان در فرد مددرآ از يبخش نيگزيجا و اتیمال مشمول آن يينها یديعا اما شود،يم

 .کند افتيدر عمر انيپا تا را CPP يبازنشستگ یمستمر توانديم ،باشد طيشرا واجد یفرد اگر .شوديم

 :از عبارتند یمستمر نيا افتيدر طيشرا

  سن سال 60 حداقل داشتن،  

  کي حداقل در معتبر مشارکت CPP (بوده ادکانا در يقبل شغل قِبل از توانديم معتبر مشارکت 

 .(باشد سابق يقانون کيشر اي و همسر جانب از اعتبار افتيدر جهیدرنت اي و باشد

 شتریب و کنديم کار 4کانادا در که سال 18 یباال شاغل فرد هر اندک، اریبس یاستثنا موارد جزهب

 اگر .شدبا داشته مشارکت (CPP) کانادا يبازنشستگ برنامه در ديبا دارد، درآمد سال در دالر 3500 از

 آن گريد مین فرد خود وبرنامه  نيدر ا مشارکت نهيهز از يمین یو یکارفرما باشد، داشته کارفرما یفرد

 نيا نیهمچن .کنديم پرداخت فرد خود را مبلغ همه ،باشد خوداشتغال اگر اما .کرد خواهد پرداخت را

                                                 

1. Goods and Services Tax ) GST( 

2. Self-employed 

 .دالر کانادا. 3

  .کبکاستان  یاستثنا. به4
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 فرد مشارکت و نبوده مهم ،کنديم رکا کانادا یکجا در اي و دهد رییتغ را خود شغل چندبار فرد که نکته

 است ريز قرار هب ايمزا نيا کند ناداکا يبازنشستگ برنامه یايمزا مشمول را اشخانواده اي و او توانديم

(Government of Canada, 2021): 

  1،يبازنشستگ یمستمر 

  2،يبازنشستگ از پس یديعا 

  3،يازکارافتادگ زمان در یديعا 

  4،يبازنشستگ از پس يرافتادگازکا زمان در یديعا 

  5،بازماندگان یديعا 

  6،اوالد حق 

  7.فوت زمان در یديعا 

 يشارکتم توانندينم باشند، کاربه مشغول اگر يحت ،يسالگ 70 سن از پس افراد است، ذکر انيشا

 .باشند داشته برنامه در

 دوران مددرآ محل از هک کانادا يبازنشستگ برنامه در افراد مشارکت زانیم ،2019 سال در البته

 اين با بطهرا در شتریب اتی)جزئ گرفت قرار CPP توسعه برنامه ریتأث تحت شود،يم پرداخت فرد اشتغال

 .(شوديم ارائه ادامه در مسئله

 حدفاصل که دهديم را امکان نيا افراد به درآمد، حداکثر و حداقل سطح نییتع با دولت يکلطوربه

 3.500 سطح در درآمد حداقل .دهند اختصاص CPP برنامه به 8مشارکت قابل آمددر عنوان با را دو نيا

 به CPP9 در مشارکت قابل درآمد سقف هرساله نییتع با کانادا دولت و است شده نگهداشته ثابت دالر

 طوربه دالر 61.600 به سقف نيا زانیم 2021 سال در .دپردازيم برنامه يخروج و یورود انيجر کنترل

 برای که رسیده خوداشتغال افراد یبرا 90/10 مشارکت نرخ سال نيا در نیهمچن .است دهیرس انهیسال

 در افراد مشارکت زانیم .ستکارفرما و کارگر یبرا (درصد 45/5) درصد نيا نصفصورت به سايرين

 3500) تیمعاف نيیپا حد و (دالر 600/61) شده نییتع سقف نیب تفاوت با برابر يبازنشستگ برنامه

 حاصل رقم .است (یو بودن کارفرما و کارگر اي و خوداشتغال به )بسته فرد مشارکت نرخ در ضرب (،دالر

 و تواننديم افراد عتا  یطب که شوديم يتلق فرد انهیسال مشارکت زانیم حداکثر عنوانهب محاسبات نيا از

                                                 

1. Retirement Pension 

2. Post-retirement Benefit 

3. Disability Benefits 

4. Post-retirement Disability Benefit 

5. Survivor Benefits 

6. Children's Benefit 

7. Death Benefit 

8. Pensionable Earnings 

9. Earnings Ceiling in the CPP 
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 حداکثر .باشند داشته مشارکت CPP امهبرن در زانیم نيا از کمتر هستند مجبور موارد از یاپاره در اي

 و دالر 45/3.166 با برابر بیترتبه 2021 سال در خوداشتغال فرد و کارفرما /کارگر مشارکت زانیم

 .(Government of Canada, 2021) است دالر 90/6.332

 تئیه برعهده کانادا يبازنشررسررتگ برنامه یهاييدارا کل یگذارهيسرررما ریخط فهیوظ نیهمچن

صالحات جهیدرنت که ست1کانادا یگذارهيسرما سط در نيادیبن ا  یگذارهيپا و سیسأت 1990 دهه اوا

 .(Baldwin ,2010) 2شد

 3كانادا يبازنشستگ برنامه توسعه

 به گشت، مشارکت یهانرخ شيافزا جهت در يتحول دچار ،2019 هيژانو اول از کانادا يبازنشستگ برنامه

 مشارکت به یباالتر یهانرخ با تا ابندييم الزام افراد ،کانادا يبازنشستگ برنامه تهافيتوسعه مدل موجب

 و داکانا شاغالن يبازنشستگ دوران درآمد شيافزا به کمک هدف با مسئله نيا .بپردازند CPP در

 یمرمست حداکثر زانیم طرح، نيا کامل بلوغ از پس روديم انتظار .است شده يطراح آنها یهاخانواده

 موجب به زین بازماندگان و ازکارافتادگان یمستمر نیهمچن .ابدي شيافزا درصد 50 حدود تا يپرداخت

 .( statistia.com، 2019) ابدييم شيافزا ،اصالح نيا

 سال هفت يطو  2019است که نرخ مشارکت از سال  شده در نظر گرفته CPP توسعه برنامه با مطابق

 :(Barr and Diamond, 2008) دهديم رخ ريز مرحلهدو يط شيافزا نيکه ا ابدي شيافزا متوسط طوربه

  ردیگينرخ مشارکت را دربرم يجيتدر شياست و افزا 2023تا  2019 یهاسال نیمرحله اول ب. 

   دهديقرار م ریو تنها افراد با سطح درآمد باال را تحت تأث شوديآغاز م 2024مرحله دوم از سال. 

 یبرا يکاف اندازپس فقدان معرض در که ييکانادا یخانوارها تعداد شدتبه توانديم CPP توسعه

 محروم کار بازار به مربوط يتگسبازنش یهاطرح در شرکت از که یافراد مخصوصا  هستند، يبازنشستگ

 زین آنان یمستمر مقدار ،CPP در افراد مشارکت زانیم يجيتدر شيافزا با .دهد کاهش را هستند،

 و زانیم به یاديز حد تا آن توسعه جهیدرنت CPP یمستمر شيافزا زانیم نیهمچن .ابدييم شياافز

 2019 الس از که یافراد کهیطورهب دارد؛ يبستگ پرداختند طرح در شتریب مشارکت به افراد که يزمان

 يبازنشستگ انزم در را یمستمر در شيافزا نيشتریب انددهيورز مبادرت طرح در باال نرح با مشارکت به

 .(Aon, 2018) بود خواهند شاهد

 

 

                                                 

1. Canada Pension Plan Investment Board 

2 Canada Pension Plan Investment Board Act, S.C. 1997, c. 40 

3. CPP enhancement 
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  دوم هیال دیعوا

 65 سن در ديجد کنندهافتيدرعنوان به توانديم فرد که یاانهیماه یمستمر حداکثر ،2021 سال در

 ،2020 اکتبر آمار براساس انهیماه افتيدر نیانگیم نیهمچن .است دالر 75/1.203 کند افتيدر يسالگ

 کنديم مشخص (اتیمقتض ريسا و پرداخت زانیم از )اعم فرد طيشرا نیب نيا در .است ردال 21/614

 زمان قيتعو با افراد نیهمچن .است یمستمر عنوانهب يمبلغ چه افتيدر طيشرا واجد حداکثر یو که

 4/8 انهیسال طورهب اي و) درصد 7/0 با برابر يپاداش انهیماه صورتبه تواننديم هيال نيا یمستمر افتيدر

 از انتفاع و موعد از شیپ يبازنشستگ خواهان یفرد اگر عکس حالت در نیهمچن .کنند افتيدر 1(درصد

 طوربه اي و) درصد 6/0 انهیماه صورتبه یو يافتيدر مبلغ باشد؛ سال 65 سن از قبل CPP یمستمر

 یمستمر افتيدر یبرا يسالگ 65 سن از پس فرد اگر گريد یسو از .ابدييم کاهش 2(درصد 2/7 انهیسال

CPP يبازنشستگ یمستمر 3گذشته به معطوف یهاپرداخت توانديم د،کن اقدام CPP مدت به را 

 فرد انهیماه يافتيدر زانیم بر یمستمر افتيدر یبرا درخواست خيتار .کند افتيدر ماه 11 حداکثر

 65 از شیپ CPP یمستمر افتيدر انیمتقاض است، مشخص که طورهمان نیهمچن .است اثرگذار

 .شوند منتفع تهگذش به معطوف یهاپرداخت از توانندينم ،يسالگ

 یبرا کيهر به مربوط حداکثر مبالغ و کانادا یمستمر برنامه از يناش ديعوا همه ريز جدول در

 .است مشاهده قابل شتر،یب سهيمقا امکان

 

 2020 دسامبر در CPP متنوع یهاطرح یایمزا .26 جدول
 $ (2020) یدیعا مقدارمتوسط $ (2020) يحداكثرپرداخت یمستمر نوع

 41/710 38/1.175 (سال 65 )در يبازنشستگ

 37/13 40/29 (سال 65 )در يبازنشستگ از پس

 20/1.023 66/1.387 يازکارافتادگ

 79/505 79/505 يبازنشستگ از پس يگدازکارافتا

 48/456 28/638 سال 65 از کمتر سن با -بازماندگان

 94/311 50/705 باال به سال 65 سن با -بازماندگان

 03/255 03/255 يازکارافتادگ یدارا کنندهمشارکت یبرا اوالد حق

 03/255 03/255 شده فوت کنندهمشارکت یبرا اوالد حق

 37/2.496 00/2.500 (کجاي )پرداخت فوت

 يبیترک ديعوا

 74/888 83/1.175 (سال 65 )در يبازنشستگ و يبازماندگ ديعوا

 66/1.107 66/1.387 يازکارافتادگ و يبازماندگ ديعوا

 .2020 ،هانرخ و ريمقاد ،CPPاز  يناش ديعوا دوم، هيال طرح خدمات، و ديعوا ها،گزارش کانادا، دولت يرسم تيسا :أخذم

                                                 
درصد پاداش منتفع شوند،  7/0توانند از سالگی برای دریافت مستمری، می 65ز سن با به تعویق انداختن هر ماه ا . افراد1

پاداش یعنی درصد  7/0*12 باسال(  66سال،  65جای صورت سالیانه )مثالا بههمچنین به تعویق انداختن دریافت مستمری به
 درصد همراه خواهد بود. 4/8

  .توضیح قبلی . مشابه2

3. Retroactive Payments 
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 سوم هیال. 3-3-3

 جانب از که -1يشغل يبازنشستگ یمستمر یهابرنامه از يکلطوربه کانادا يبازنشستگ برنامه سوم هيال

 اندازپس یهابرنامه و -هستند 2کارفرما تيحما تحت یهاطرح به موسومعمدتا   و شوديم ارائه کارفرما

 .کنديم فراهم را بازنشستگان یبرا مازاد یهايافتيدر از یمندبهره امکان که است؛ شده لیتشک يخصوص

و دوم  اول مورد که حیتوض نيا با .است میتقس قابل ريز يکل هدست سه به هيال نيا در موجود یهاطرح

تحت  یهاطرح ليذ یبندطبقه امکان-بیترتبه-کار بازار به فرد يدسترس عدم اي يبسته به دسترس

 است يخصوص اندازپس برنامه تحت سوممورد  و دارد را يخصوص اندازپس برنامه وکارفرما  تيحما

(CPP Investment Board, 2020). 

 ،يمال انیحام ريسا اي و هياتحاد کافرما، کي با )RPPs( 3یمستمر شده ثبت یهامهبرنا. 1

 ،)RRSPs( 4يگروه اي یانفراد هشد ثبت يبازنشستگ اندازپس یهابرنامه .2

 .TFSA 5اتیمال از معاف اندازپس یهاحساب، 2009 سال از و. 3

انداز پس صورتبه اي کارفرما شده ارائه خدمات راساسب و است داوطلبانه صورتبه هيال نيا زمیمکان

 از باشد، داشته را کار بازار به يدسترس امکان فرد اگر .خورديم رقم ياتیمال یهاصرفه با همراه يشخص

 هااندازپس نباشد، سریم امکان نيا اگر اما شود؛يم منتفع کارفرما توسط شده ارائه يبازنشستگ خدمات

 يکلطوربه .شوديم کارفرما تيحما تحت یهاطرح از يناش ديعوا نيگزيجا يشخص یهاحساب و

 دوران يطاز منبع درآمد فرد  يهستند که بخش شده ثبت ييهابرنامه کارفرما، تيحما تحت یهاطرح

 تمشارک و 6نیمع یايمزا همچون يمختلف انواعها که برنامه نيا براساس. کننديم نیتأم را يبازنشستگ

را در طرح مذکور مشارکت  يمنظم مبلغ طوربهتنها کارفرما(  ايکارفرما و کارگر ) شخصدارد؛  7نیمع

دوران  یهانهيهز از يبخش مذکور، طرح از يناش یديعا افتيدر با توانديم فرد جهیدرنت. کننديم

  .(Mintz and Wilson, 2013)خود را پوشش دهد  يبازنشستگ

 اندازپس یهابرنامه اي (RRSP) شده ثبت يبازنشستگ اندازپس یهابرنامه نیهمچن

 یبرا یگذارهيسرما و اندازبا هدف عمده پس 9ياتیمال تيمز یدارا یهاحساب (RSP (8يبازنشستگ

مربوط به  یبه افراد محروم از مستمر شده ثبت يبازنشستگ اندازپس برنامه. است يبازنشستگ دوران

به وجوه  يعالوه بر حقوق بازنشستگ ازیانداز مورد نپس زانیبه م دنیرس یکه برا ييآنها ايمحل کار 

                                                 

1. Occupational Pension 

2. Employer-sponsored Pension Plans 

3. Registered Savings Plans 

4. Registered Retirement Saving Plan 

5. Tax-free Saving Account 

6. Defined Benefit Pension Plans 

7. Defined Contribution Pension Plans 

8. Retirement Saving Plan  

9. Tax Advantaged Accounts 
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 يبازنشستگ دوران یهانهيهز از يبخش پوشش یبرا یاندازپس تا کنديم کمک دارند، اجیاحت یگريد

 .دهند انجام

 و هامساعدت کارفرما، تيحما تحت یهاطرح از کيهر یبرا مختصر فيتعر ارائه ضمن ادامه در

 نيا ياصل ارکان که اتیمال از معاف یهاحساب و يشخص یاندازهاپس بر حاکم ياتیمال یهاتیفمعا

 .میکنيم يبررس را باشنديم هيال

 كارفرما تیحما تحت یهابرنامه (الف

 برنامه ريمد اي کارفرما توسط يصندوق در کارفرما و کارگر شده جمع مشارکت هابرنامه نيا در

 زمان در فرد يافتيدر زانیم )DB( نیمع ايمزا برنامه در .شوديم تيريمد و یگذارهياسرم 1يبازنشستگ

 محاسبه برنامه در یو مشارکت یهاسال و حقوق براساس و یاتخاذ يپرداخت ستمیس بر بنا يبازنشستگ

 و دشوينم نییتع قبل از يينها يپرداخت زانیم ،(DC) نیمع مشارکت برنامه در آنکه حال شود؛يم

 و نیمع یايمزا یهاطرح یدو هر .است ریمتغ گرفته صورت یهایگذارهيسرما بازده نرخ براساس

 یثبت شده بوده و دارا یهابرنامه ليذ شود،يم يمعرف کارفرما تيحما تحت که ينیمع مشارکت

 .باشديم آن یبرا شده فيتعر 2ياتیمال یهاتيمز

 ثبت يبازنشستگ اندازپس برنامه و نیمع یايمزا ن،یمع تمشارک یهاطرح در مشارکت قابل مبالغ

 آنها از کيهر از يناش یگذارهيسرما یهايبازده نیهمچن ؛است اتیمال از معاف مشارکت هنگام در شده،

  .(World Bank, 2017) شونديم اتیمال مشمول برداشت هنگام در اما ؛شوديم تیمعاف نيا شامل زین

از سن مقرر شده  قبلعدم امکان برداشت آنها  شده، ثبت اندازپس یهاحساب مورد در مهم نکته

 يسالگ 71 سن از قبل تا افراد ،هاطرح نيا بر حاکم ياتیمال یهامساعدت با نیهمچن .است يسالگ 71

 ثبت يبازنشستگ اندازپس برنامه کي به را خود گذشته سال درآمد از درصد 18 حداکثر تواننديم تنها

 ياضاف مشارکت امکان البته .است 3دالر 27830 برابر 2021 سال در زانیم نيا که دهندمشارکت  ،شده

 کي انهیماه بامقدار  نيا از شیب یهامشارکت اما دارد؛ وجود افراد یبرا مهيجر بدون 4دالر 2000 تا

  .(The Canadian Financial Wiki , 2020) است همراه مهيجر درصد

 .است شده داده نشان هاحساب نيا در انهیسال مشارکت زانیم یهاتيمحدودذيل  جدول در

  

                                                 

1. Plan Administrator 

گذاری وجوه نیز معاف از مالیات است و ها، سود ناشی از سرمایههای صورت گرفته در این حسابعالوه بر آنکه مشارکت. 2

 ند.کنافراد تنها در زمان برداشت موظفند مالیات مقدار برداشتی را براساس نرخ مالیات بر درآمد پرداخت 

 .کانادا ردال. 3

 ی قبل. 4
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 شده ثبت يبازنشستگ اندازپس برنامه مشاركت حد .27 جدول
 مشاركت حد سال مشاركت حد سال

2011 22.450 2017 26.010 

2012 22.970 2018 26.230 

2013 23.820 2019 26.500 

2014 24.270 2020 27.230 

2015 24.930 2021 27.830 

2016 25.370 2022 29.210 

Source: The Canadian Financial wiki ,RRSP,Contribution Limit, (2020). 

 

 یهااتیمال پرداختضمن  و ینقد صورتبه را مذکور وجه توانديم شود يسالگ 71 سن وارد فرد که يزمان

 استفاده با اي کند ليتبد RRIF(2( 1شده ثبت يبازنشستگ درآمد صندوق کي به را آن و برداشت آنبا  مرتبط

 .(Canada of Government ,2021) کند یداريخر 3عمر انهیسال یمقرر کي حساب اين منابع از

  اتيمال از معاف اندازپس یهاحساب (ب

 اتیمال است موظف فرد ،اتیمال از معاف یهاحساب در شده، ثبت يبازنشستگ اندازپس برنامه برخالف

 از يناش سود و يبازده زانیم .کند ینگهدار اتیمال از معاف یهاحساب در سپس و پرداخته را وجوه

 برداشت اما ؛است اتیمال از معاف RRSP همانند کماکان اتیمال از معاف حساب تحت وجوه ینگهدار

 حساب نيا شتریب قيتشو رمنظو به نیهمچن. ستین اتیمال از معاف RRSP برخالف هاحساب نيا از

 نيا در تیاهم حائز نکته .ندارد یریثأت اول هيال ديعوا افتيدر یبرا موجود 4وسع یهاآزمون یرو

 مبلغ انهیسال صورتبه افراد مشارکت زانیم حداکثر ،ستآنها بر حاکم مشارکت تيمحدود هاحساب

 ونیلیم 14 با يتقر ،2017 سال انيپا تا 5.بود خواهد همراه مهيجر با برآن مازاد مبالغ و بوده دالر 5000

 .است دالر اردیلیم 276 حدود آن در موجود ييدارا ارزش و شده باز اتیمال از معافانداز پس حساب

 اندازپس با و باشند دارا را خود فردبهمنحصر اتیمال از معاف حساب تواننديم سال 18 یباال افراد همه

 .بپردازند وجوه یآورجمع به خود يبازنشستگ یبرا انهیسال صورتبه دالر 5000

  

                                                 

 ردیگیفرد قرار م اریسال در اخت 71بعد از  یزمان بازه یشده است اما برا ثبت یانداز بازنشستگپس یهاسابحجمله . از1

 . دکن افتیصورت درمشخص از آن را به یانه مبالغیصورت ماهبه تا

2. A Registered Retirement Income Fund 

3. Life Annunity 

 .استبر درآمد فرد یکه مبتن  Allowance for survivorو  Allowanceو  GIS یهان. آزمو4

 شود.یم گرفته نظر در مهیجر عنوانهب شده نییتع سقف از فراتر مشارکت زانیم از درصد کی. 5



 

 

 

59 

 یريگجهينت

 سه يکل نظام کي در توانيم را افتهيتوسعه یکشورها و دارد يمختلف انواع ياجتماع نیتأم هيچندال نظام

 یکشورها در معمولطور به که شوديم يتلق یامهیربیغ هيال کي آنها اول هيال که کرد یبندمیتقس هيال

 یدرآمد مختلف یقشرها به هاتيحما و خدمات از يمختلف انواع و شوديم نیتأم اتیمال براساس افتهيتوسعه

 که بوده واحد نهاد کي يتيحما هيال نيا ناظر نهاد .ردیگيم تعلق افراد نيا به آنها مدنظر یازهاین براساس

 و یامهیب يتيحما هيال کي که زین دوم هيال در .کند ضيتفو يدولت مختلف ادارات به را اراتیاخت توانديم

 را خود درآمد از یريمقاد يبازنشستگ مهیب حقعنوان به خود درآمد از یدرصد مشارکت با افراد است، يشغل

 يبازنشستگ مختلف یهاصندوق و مختلف یهاحساب در را مبالغ نيا مختلف نیقوان به توجه با و گذاشته کنار

 حساب کي توانديم فرد هر که است یفرد و یاریاخت تکمیلي مهیب هيال کي زین سوم هيال .کننديم عیتجم

 دوران در استفاده یبرا را خود شدهانداز پس مبالغ خود ثروت يکنون مصرف یجابه و باشد داشته مجزا

 .نکند پرداخت اتیمال اصال  اي کند پرداخت را یکمتر اتیمال لذا و کند رهیذخ يبازنشستگ

 یکشورها مخصوصا   مختلف یکشورها در هيچندال نظام کي که داشت انیب توانيم يکلطوربه

قابل دفاع  لیحرف به چند دل نيسالمندان شده است. ا يسطح زندگ تیسبب بهبود وضع افتهيتوسعه

 گريد و درآمد ،يزندگ سبک درمان، و بهداشت ازجمله ينکات به دئاليا هينظام چندال کياست: اول آنکه 

 . ردیگيم نظر در یابرنامه آن یبرا و کنديم توجه سالمند کي يدگزن نکات

 میخدمات ارائه ده نيا یداريپا یبرا يتا منابع مختلف میدر تالش هست هيچندال نظام کي در نیهمچن

 نيا یاریاخت و یاجبار يشغل یهاهيال در و کنديم نیتأم را يمال منابع دولت ه،يپا یهاهيال در کهیطوربه

 از کدامهر( لذا کنديم کمک دولت زین موارد يبرخ در)البته  کننديم نیتأم را منابع که هستند افراد دخو

 یبرخوردار سبب هم که کنديم نیتأم را( کار یروین متوسط حقوق نسبت)به  یمستمر از یدرصد هاهيال نيا

 .کنديم حل را يمال نیتأم مشکالت هم و شوديم يمنطق ارقام با یمستمر از سالمندان

 نیتأم هيچندال نظام کي که است نيا کرد توجه بدان ديبا که یگريد مهم مسائل از يکي البته

 مرتبط گريکدي با هيالچندنظام  نيسطوح ا همه که يمعننيبدنظام مرتبط با هم است  کي ،ياجتماع

 رانيا ازجمله کشورها همهدر  نديافراد بگو يبعض ديبابت مهم است که شا نيموضوع از ا ني. اباشنديم

 بعضا   و دوم هيال در یامهیب یهاصندوق اول، هيال در يستيبهز و امداد تهیکم مانند سطوح نيا همه

نهادها  نياست که ا يدر صورت نيا يسوم وجود دارد ول هيدر ال يبازرگان یهامهیب ليذ عمر یهامهیب

 حوزه اين در کپارچهي صورتبهشخص و هدفمندی م نظارتارتباط با هم نبوده و  در مندنظام صورتبه

 خود، فيوظا انجام بر عالوه نهادها همهاست که  کپارچهي ينظام هيالچندنظام  کي. لذا شودنمي انجام

 .دارند گريکدي با زین یاشده فيتعر ارتباط

و  هاوقصند نيا ترقیدق يمال نیتأم لیدلبه نظام نيا در که داشت انیب توانيم گريد سوی از
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 ،و همچنین عادالنه شدن نظام رفاهي متفاوت یهاقالب در هاتيحما يبرخ میتقس ،آنها بر يکاف نظارت

  .شودمي تحمیل کشوربه بودجه  کمتری يمال فشاربر گسترش افراد تحت پوشش،  عالوه
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