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ISAP 2 - Financial Analysis of Social Security Programs 
 

 כללי .1

 מטרה  .1.1

מקצועית  והכלספק   .1.1.1 פיננסייםמבצעים  ש  אקטואריםל ונה  כניות ותשל    ניתוחים 

על ניתוחים    חוות דעתנותנים  ש או  נ"ל  באשר למייעצים  או  או שבוחנים    ביטוח לאומי

 : ש עדיםומשתמשים מי, כדי לתת ביטחון לכאלה

 .מבוצעים במקצועיות ובזהירות הולמת אקטוארייםהשירותים ה •

ובא • בברור  מוצגות  לצורכיהם,  רלוונטיות  הן  ווהתוצאות  מובן  הן  פן 

  .מושלמות

נאות    םקיי • )לרבות  של  מתאים  גילוי  והמתודולוגיה  מודלים  ההנחות 

  בהן נעשה שימוש.ש (מודליםוטכניקות ל

  נותנים או    מייעצים מבצעים, בוחנים,  הם  זה חל על אקטוארים כאשר    ISAP  –  היקף  .1.2

 . כניות ביטוח לאומיותשל  1ניתוחים פיננסייםעל  חוות דעת

  אך יציית לו כאשר: ,זה ISAPלא יעמוד בהנחיות   אקטוארשייתכן  – ציות .1.3

 זה.  ISAP -נוגדות לש חוקמציית לדרישות  .1.3.1

מקצועית   .1.3.2 להתנהגות  הקוד  לדרישות  השמציית  על  את   עבודהחלות  וסותרות 

ISAP  .זה 

מהנחיות   .1.3.3 בכל    ISAPסוטה  ומספק  מתאימה    דוחזה  להצהרה  , אופיבאשר 

  .האמורה סטייהה השפעה של ההצדקה וה

 נוהגים מתאימים   .2

על    –  חוקה  לש ו  לאומיהביטוח  הכנית  ותהתחשבות בכל המאפיינים הרלוונטיים של   .2.1

של    אקטוארה הרלוונטיים  המאפיינים  את  המדיניות    ,לאומיהביטוח  הכנית  ות לשקול 

, ככל שהמידע קיים וזמין לו.  םהקיי  קוח חסות וה  נתנות  ישותוהמטרות המוצהרות של ה

  באשר  קוחעדר  יבה  ,להביא בחשבון נוהג מבוסס )ככל שרלוונטי(  אקטוארה  , עללכך  נוסף

אמצעים פיננסיים )לדוגמה, באשר ל או    לאומיהביטוח  הכנית  ותידי    מסופקת עלשהטבות  ל

   הבסיס להצמדה העתידית של הטבות פנסיה(.

 

 

 
 . 'הערכות' –  , לעתים קרובות ניתוחים פיננסיים נקראיםISAP 2על פי ההקדמה של   1
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 נתונים .2.2

 יכללו:   ניםנתו הנדרשים. ייתכן ו נתונים לואילשקול  אקטוארעל ה

a.   אם    .הגירהועל פוריות, תמותה, תחלואה  או אזוריות  סטטיסטיקות לאומיות(

שקול מידע עבור  על האקטואר לנתונים לאומיים או אזוריים אינם זמינים, ייתכן ו

או   יותר  רחב  גיאוגרפי  רלוונטיות    עליויהיה  שאזור  על סטטיסטיקות  לסמוך 

 .לאומיים(ן־ ארגונים בישל ומהימנות 

b.  לאומיהביטוח הכנית ות סטטוס דמוגרפי וניסיון . 

c.  ,אינפלציהו, עבודהשוק ה תנאיניסיון כלכלי.   

d. של    םמאפייני תשואות  ל  לאומיהביטוח  הכנית  ו תפיננסיים  הפקדות,  רבות 

 .השקעתיות ונזילות נכסים

e.  עליה תביעותו א לאומיהביטוח הכנית ותהטבות.   

f. לאומיהביטוח  הכנית  ותתורמים להר והניסיון של קטגוריות שונות של  מספה 

 .המוטבים שלהו

g.  בגין שירות עברונקודות זכות משכורות מכוסות . 

h. מכסים, לדוגמה, סטטיסטיקות משפחתיותש  ומהמפקדי אוכלוסין וכד . 

די להימנע כ השתמש בהנחות ניטרליותליש , אקטוארידי ה נקבעות עלהן אם  –הנחות   .2.3

כנית ותשל  העתידי    בתחזית הניסיון  מסטייה צפויה מהותית כלפי מעלה או כלפי מטה

   .לאומיהביטוח ה

   .כדי לקבוע הנחות צופות עתידלשקול ניתוח של ניסיון העבר יש  .2.3.1

 . שנים או יותר(  75)ייתכן    נותנות ביטוי לטווח הזמן של הניתוחש  לבחור הנחותיש   .2.3.2

 . לשקול כל מנגנון איזון אוטומטי שקייםיש  .2.3.3

חדשה, או עבור הטבות    ביטוח לאומיכנית  ותאמינים עבור    נתוניםייתכן ולא קיימים   .2.3.4

ייתכן   ביטוח לאומיכנית  ותשל  חדשות   כדי לקבוע הנחות במקרים כאלה,  קיימת. 

 : אקטוארהש

a. יחקור את מאפייני הסיכונים עבור האוכלוסייה המכוסה הפוטנציאלית. 

b. אחרות או ניסיון   ביטוח לאומיכניות ותישקול ניסיון חיצוני רלוונטי, כולל ניסיון ב

 .אחרותבמדינות 

c.  סביריםברירת מחדל ערכי באו בתחליפים כראוי ישתמש.   

את הבסיס   דוחכוללות מרווחים, עליו לגלות בשמשתמש בהנחות    אקטואראם ה .2.3.5

כוללות שואת הקשר בין התוצאה עם ההנחות    האמורים,ההצדקה למרווחים  את  ו

 מרווחים לבין התוצאה עם הנחות ניטרליות.  
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  : הנחותסטים אחרים של  על    מתבססותשתחזיות    האם לכלול בניתוחלשקול  עליו   .2.3.6

 , נמוכות  אלה שיגרמו לעלויות חזויותכמו  ו  גבוהות חזויות  עלויות  כמו אלה שיגרמו ל

הוודאות של התחזיות ובתקשור הסטטוס חוסר  יעזרו בניתוח    וכאשר תחזיות כאל

   .לאומיהביטוח הכנית ותהפיננסי של 

להשתמש במתודולוגיה עקבית עם שיטת   אקטוארעל ה  –  עקביות עם שיטת המימון  .2.4

 .לאומיהביטוח  הכנית ותשל מימון ה

pay-לפי שיטת  ממומנות  ממומנות מראש באופן חלקי או  ש  ביטוח לאומיכניות  ותל .2.4.1

as-you-go  ,  לפיה מביאים בחשבון  'קבוצה פתוחה'ה של  להשתמש במתודולוגייש ,

 . ביטוח לאומיכנית ותב  הפקדות והטבות עבור משתתפים קיימים ועתידיים

לאומיכניות  ותל .2.4.2 מלאש  ביטוח  באופן  מראש  היא )קרי:    ממומנות  הכוונה 

צבורות  ש הבמהלך    ימומנוהתחייבויות  קיימים( ל  ש  עבודהשנות  יש   משתתפים 

במתודולוגי של  להשתמש  סגורה'ה  לפיה  'קבוצה  ל,  קיימים  מתייחסים  משתתפים 

 . ייצברו בעתידש , כולל או לא כולל זכויותבלבד

, גישה אחרת היא ראויה יותר, אז יש להשתמש בה אקטוארשל ה   ואולם, אם לפי דעת

לתקשר    אקטוארעל ה  –   חוקמוכתבת במסוימת    . אם מתודולוגיהדוחב  אותהק  יצדהול

 . זו עובדה

ידי מומחה    עלכפוף לבחינה    ניתוח פיננסילעיתים קרובות,    –  סקר עמיתים בלתי תלוי .2.5

  .בלתי תלוי

 הבחינה תתייחס לעניינים הבאים: שייתכן  .2.5.1

a. האם ההנחות נמצאות בטווח סביר. 

b.  נמצאות בטווח סביר הניתוח הפיננסיהאם תוצאות . 

c.  הניתוח הפיננסיהיבטים אחרים של. 

 מומחה בלתי תלוי: .2.5.2

a. הנבחנת עבודהלא היה מעורב ב.  

b. נותנים לו חסות )אא"כ  שארגונים    ידי  או על   2הגורם המעסיק ידי    לא מועסק על

 לבצע את הבחינה(. כדיהמבקר נכנס לחוזה 

, לשתף פעולה עם המבקר בהספקת הניתוח הפיננסישהכין את    אקטוארעל ה .2.5.3

 , מתודולוגיה, הנחות וכו'.נתוניםלשוחח עם המבקר על   להיות זמיןמידע מבוקש, ו

  ISAPשל    2.8סעיף    לפעול לפי  אקטוארעל ה  –  חוקפי    דרושות עלהנחות ומתודולוגיה    .2.6

 
או  לקוח . בדרך כלל הוא השירותים אקטוארייםמפעיל את מי שמספק שהגורם הבכיר האחראי הגורם המעסיק:  2

   . אקטוארהמעסיק של ה
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 האקטואר  תקשורת .3

 ניתוח פיננסיעל  דוח .3.1

  :כשהוא דוחב ניתוח פיננסיאת התוצאות של כל  לתקשרעל האקטואר  .3.1.1

a. כולל מספיק מידע כדי לאפשר החלטות נבונות. 

b.   את את  הלקוחמגלה  הפיננסימטרת  ,  שניתנות   הניתוח  ההנחיות  ואת 

 .אקטוארל

c. מציג את האופי ואת התזמון של התזרימים המזומנים העתידיים המכומתים .   

d. והמשמעות האופי  על  מהותיים    מצהיר  סיכונים  בפני  ששל  כנית  ותעומדים 

 . לאומיהביטוח ה

e. ניםלסיכוגישה מסביר את ה. 

f.  דוחודאות מהותית במידע שנכלל ב־אימצביע על האופי וההיקף של כל.  

g.  מתודולוגיהבומפתחות מצביע על רגישות הניתוח לווריאציות בהנחות . 

 התוצאות כולל: תהצגלישתמש במספר אמצעים שונים  אקטוארהשייתכן  .3.1.2

a.  פוזיציות סופיותתחזיות תזרים מזומנים ו . 

b.  תזרימים מזומנים מהוונים . 

c.  לאומיהביטוח הכנית ותנדרשים לקימות  ותשיעורי הפקד . 

כנית ביטוח ותסטטוס הכספי החזוי של  על ה  דוחות ל  ת סעיף זה מתייחס ספציפי .3.1.3

 : כל הפחותללכלול את כל המידע הבא,  אקטואר. על הלאומי

a.  לאומיהביטוח הכנית ותתיאור התנאים הרלוונטיים של. 

b.  :תאריכים מפתחים 

 .תאריך ההערכה •

 . דוחתאריך ה •

אז    שמצייןתאריך   • עד  רלוונטיכי  מידע  כל  ככל ששונה )  הובא בחשבון 

 .  (דוחמתאריך ה

c.  ,והנחותנתוניםמתודולוגיה ,. 

d. תוצאות וממצאים . 

e. ניתוח התוצאות . 

f. חוות דעת . 

ניתנת, חוות הדעת  הוכן וש  דוחשה  ,הצהרה פורמלית  דוחלכלול ב  אקטוארעל ה .3.1.4

 זה.  ISAP -או בהתאם ל רלוונטיבהתאם לנוהג מקצועי מקומי 
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 :ומשימת לע חוות דעתלספק  אקטוארעל ה – חוות דעת .3.2

מתקיימים או    דהימ  ובאיז  תצהיר  חוות הדעתלהלן,    3.2.3אלא אם כן חל סעיף   .3.2.1

 :לא מתקיימים כל אלה

a. מספיקים ומהימניםהם  נתוניםה. 

b.  סבירות ומתאימותההנחות הן. 

c. נוהג אקטוארי מקובלעקבית עם המתודולוגיה היא מתאימה ו. 

בה ש מידהבאשר ל הצהרה תכלול  חוות הדעתלהלן,  3.2.3אלא אם כן חל סעיף  .3.2.2

מבחינה כספית לאורך תקופת התחזיות   אמיקית־היא בר  לאומי הביטוח  הכנית  ות

 .ניתוח הפיננסיבהן השתמשו לש

כניות ביטוח  ותים של  יניתוח פיננסי קבאשר ליענה על שאלות    אקטוארהשייתכן   .3.2.3

קשור שחוד מה לא כלול( יבוטא בברור ובאופן  י)בי  חוות הדעת. אם כן, היקף  לאומי

 לשאלה. 

 ISAP-מהניתן לצורכי אינפורמציה ואינו חלק  –  נספח

 

 


