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مقدمه:
ســازمان تأمین اجتماعــی دارای شــخصیت حقوقــی، 
ــی و یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی اســت  اســتقالل مال
کــه دارایی هــا و ســرمایه های آن متعلــق بــه اقشــار 
تحــت پوشــش در نســل های متوالــی می باشــد. تعهــدات 
ــر اســتانداردهای تعیین شــده از ســوی  ــن ســازمان براب ای
ســازمان بین المللــی کار )ILO( و اتحادیــه بین المللــی 
ــن  ــد ای ــن ح ــم و باالتری ــی )ISSA( تنظی تأمین اجتماع

ــرد. ــر می گی ــتانداردها را درب اس
بیمه گــر  ســازمان  یــک  تأمین اجتماعــی  ســازمان 
ــش  ــی آن پوش ــت اصل ــه مأموری ــت ک ــی  اس اجتماع
گروه هــای مزدبگیــر، اختیــاری و صاحبــان حــرف و 

مشــاغل آزاد اســت.
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــف ب ــون، موظ ــاس قان ــازمان براس س
ــش  ــت پوش ــه تح ــرای جامع ــده ب ــدات تعریف ش و تعه
ــوع در حــوزه  ــه جهــت گســتردگی و تن ــوده و ب خــود ب
فعالیت هــا و خدمــات، نیازمنــد اطالع رســانی جامــع، 
بهنــگام و متناســب بــا دانــش، تخصــص و آگاهــی افــراد 

ــد. ــی می باش ــی و خارج ــاع ایران ــم از اتب ــف اع مختل
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تعاریف:
1.تبعه خارجی: فردی است که تابعیت کشور ایران را نداشته باشد.

2. کارگـر: فـردی اسـت کـه بـه هـر عنـوان در مقابـل دریافت حق السـعی اعـم از مزد، حقوق، سـهم سـود و سـایر مزایا به 
درخواسـت کارفرمـا کار می کند.

3. کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند.
4. کارگاه: محلی است که بیمه شده )کارگر( به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند.

5. بیمه شـده: شـخصی اسـت که رأسـاً مشـمول مقـررات تأمین اجتماعی بوده و بـا پرداخـت مبالغی به عنـوان حق بیمه، 
حـق اسـتفاده از مزایای مقـرر در قانون تأمین اجتماعـی را دارد.

6. خویش فرما: فردی است که در استخدام کارفرما نبوده و در مقابل انجام کار، حقوق و یا دستمزد از کارفرما دریافت نمی کنند.
7. مـزد یـا حقـوق یا کارمـزد: شـامل هرگونه وجـوه و مزایـای نقدی یـا غیرنقدی مسـتمر اسـت کـه در مقابـل کار به 

بیمه شـده داده می شـود.
8.حق بیمه: عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین  اجتماعی و برای استفاده از مزایای آن به سازمان پرداخت می گردد.

9. بازنشستگی: عبارت است از عدم اشتغال به کار بیمه شده به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون.
10. مسـتمری: وجهـی اسـت کـه طبق شـرایط مقـرر در قانـون تأمین اجتماعی بـه منظور جبـران قطع تمام یا قسـمتی از 

درآمـد بـه بیمه شـده و  در صـورت فـوت او بـرای تأمین معیشـت بازماندگان وی بـه آنان پرداخت می شـود.
11. بیمـاری: وضعیـت غیرعـادی جسـمی یـا روحـی کـه انجام خدمـات درمانـی را ایجـاب می کنـد و موجب عـدم توانایی 

موقـت فـرد جهـت اشـتغال بـه کار می گردد.
12.غرامـت دسـتمزد: وجوهـی کـه در ایام بـارداری، بیماری و عـدم توانایی موقت اشـتغال بـه کار و عدم دریافـت مزد یا 

حقـوق، طبـق قانـون به جای مـزد یا حقـوق پرداخت می شـود. 
13.حادثـه: اتفاقـی پیش بینی نشـده که تحت تأثیـر عامل یا عوامل خارجـی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانـی رخ می دهد و موجب 

صدماتی بر جسـم یا روان بیمه شـده می گردد.
14.حادثه ناشی از کار: حادثه ای است که در حین انجام وظیفه )کار( و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد

15. مستمری بازماندگان: درصورت فوت بیمه شده و احراز شرایط مقرر قانونی برای تأمین معیشت بازماندگان وی پرداخت می گردد.
16. مسـتمری ازکارافتادگـی: درصـورت کاهش قدرت کار بیمه شـده و احراز شـرایط مقرر قانونی، برای جبـران کاهش درآمد 

وی پرداخـت می گردد.
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 قوانین و مقررات بیمه اتباع خارجی در ایران:
ــران  ــی در ای ــه صــورت قانون ــاع خارجــی کــه ب ــه اتب    کلی
اشــتغال بــه کار دارنــد، مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی 

ــل: ــوارد ذی ــر در م ــند مگ می باش
ــت  ــی و دول ــه خارج ــور تبع ــت کش ــن دول ــه بی 1( چنانچ
ــی  ــه تأمین اجتماع ــران، موافقتنام ــالمی ای ــوری اس جمه

ــد شــده باشــد. منعق
ــه خارجــی در  ــت تبع ــق گواهــی دول ــه طب 2( در صورتی ک
مــدت اشــتغال خــود در ایــران، در خصــوص هــر یــک از 
مــوارد حــوادث و بیماری هــا، بــارداری، غرامــت دســتمزد، 
ازکارافتادگــی، بازنشســتگی و فــوت در کشــور خــود بیمــه 
ــه  ــررات بیم ــوارد از شــمول مق ــان م شــده باشــد، در هم

تأمیــن اجتماعــی معــاف خواهــد بــود.

ــورهای  ــاع کش ــی از کار اتب ــوادث ناش ــره: ح تبص
ــازمان  ــماره 19 س ــه ش ــه مقاوله نام ــده ب ــق ش ملح
ــار  ــاوی رفت ــه تس ــی کار )مقاوله نام بین الملل
ــی از کار(  ــوادث ناش ــیب دیدگان ح ــا آس ب
3درصــد حقــوق و دســتمزد ماهانــه بــوده و از 

ــد.  ــتثنی می باش ــد 2 مس ــمول بن ش
 اتبــاع خارجــی شــاغل در کارگاه هــای 
ــون تأمیــن اجتماعــی مشــمول  مشــمول قان

ــتند. ــکاری نیس ــه بی بیم
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 برخی از کارگاه های مشمول:
  کارگاه های صنفی

  کارگاه های حقیقی و حقوقی با کارفرمای غیرایرانی
  شرکت های دولتی

  شرکت های غیردولتی
  پیمانکاری های ایرانی و خارجی )کارفرمای ایرانی و خارجی(

  شرکت ها یا پیمانکاری های ساختمانی
  پروژه های ساختمانی با کارفرمای حقیقی )شخصی(

  سفارتخانه کشور متبوع و سفارتخانه سایر کشورهای مستقر در ایران
  به عنوان مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره

  به عنوان مدیر شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران
  مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و پارک ها و 

شهرک های علم و فناوری
  رانندگان حمل و نقل بار و مسافر

 مشمولین:
الف- )گروه اول(

کلیــه اتبــاع خارجــی دارای پروانــه کار )کارت کار( معتبــر کــه بــه 
ــی  ــون تأمین اجتماع ــای مشــمول قان ــر در کارگاه ه ــوان کارگ عن
شــاغل هســتند، بایســتی طبــق قوانیــن و مقــررات فــوق، تحــت 

پوشــش بیمــه قــرار گیرنــد.
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الف-3( تکلیف کارفرما:بیمه اتباع خارجی
 کارفرمــا مســئول پرداخــت حــق بیمــه ســهم خــود و 
ــه ســازمان می باشــد و مکلــف اســت در موقــع  بیمه شــده ب
پرداخــت مــزد یــا حقــوق و مزایــا، 7درصــد ســهم کارگــر را 
کســر نمــوده و بــه همــراه 20درصــد ســهم خــود، حداکثــر 

تــا آخریــن روز مــاه بعــد بــه ســازمان پرداخــت نمایــد.

الف -1( شرایط نامنویسی:
 ارائه پروانه کار)کارت کار( معتبر

 اشتغال در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی
 تکمیــل پرسشــنامه نامنویســی و اخــذ شــماره 

تأمین اجتماعــی

الف -2( نرخ حق بیمه:
 حــق بیمــه متعلقــه 30 درصــد از مــزد و حقــوق 
مشــمول کســر حــق بیمــه کارگر اســت، شــامل؛ 
20درصــد حــق بیمــه ســهم کارفرمــا، 7 درصد 
حــق بیمــه ســهم کارگــر و 3 درصــد حــق بیمه 

ــهم دولت س
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الف-4( تعهدات سازمان:

 حمایت های بلندمدت
-  پرداخت مستمری بازنشستگی

-  پرداخت مستمری بازماندگان )مستمری فوت(
-  پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار

-  پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی ناشی از کار

 حمایت های کوتاه مدت
-  حمایت در برابر حوادث و بیماری ها )دفترچه درمانی( 

-  پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری
-  پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری

-  پرداخت غرامت نقص عضو
-  پرداخت کمک هزینه کفن و دفن

-  پرداخت کمک هزینه ازدواج
-  پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
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 مشمولین:
ب: )گروه دوم(

   اتبــاع خارجــی کــه بصــورت خویش فرمــا، در 
ــی  ــن اجتماع ــون تأمی ــمول قان ــای مش فعالیت ه
اشــتغال بــه کار دارنــد، بــا ارائــه پروانــه کار معتبــر 
ــت  ــرارداد تح ــاد ق ــا انعق ــد ب )کارت کار( می توانن
ــون  ــرر در قان ــه ای مق ــای بیم ــش حمایت ه پوش
بیمــه صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد شــامل 
بازنشســتگی، ازکارافتادگــی ، فــوت و خدمــات 

ــد. ــرار گیرن ــی ق درمان

ب-1 ( شرایط پذیرش تقاضا و نامنویسی:
  حداکثــر ســن جهــت پذیــرش درخواســت و عقــد 
قــرارداد بــرای مــردان 50 ســال و بــرای زنــان 45 

ــد.  ــام  می باش ــال تم س
ــن  ــون تأمی ــمول قان ــای مش ــتغال در فعالیت ه   اش

اجتماعــی
  ارائه پروانه کار معتبر

ــه   ــت آن در دبیرخان ــی و ثب ــت کتب ــه درخواس   ارائ
شــعبه 

  تکمیــل پرسشــنامه و دریافــت شــماره تأمیــن 
اجتماعــی

   درصورتــی کــه ســن متقاضــی در زمــان ثبــت 
تقاضــا بیــش از ســنین مذکــور باشــد، پذیــرش 
ــابقه  ــودن س ــه دارا ب ــوط ب ــت وی من درخواس
ــر  ــادل دو براب ــی مع ــه قبل ــق بیم ــت ح پرداخ

ــود. ــد ب ــده خواه ــنی یادش ــازاد س م
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ب-2( نرخ حق بیمه و تعهدات بیمه ای:
   مشــمولین بــا پرداخــت حــق بیمــه مقــرر می تواننــد بــه ترتیــب زیــر از تعهــدات منــدرج در قانــون تأمیــن اجتماعــی 

ــد:  ــد گردن بهره من
  بیمــه بازنشســتگی و فــوِت بعــد از بازنشســتگی بــا نــرخ حــق بیمــه 14درصــد )12درصــد ســهم بیمــه شــده + 2درصــد 

ســهم دولــت(
  بیمــه بازنشســتگی و فــوِت قبــل و بعــد از بازنشســتگی بــا نــرخ حــق بیمــه 16 درصــد ) 14درصــد ســهم بیمــه 

شــده + 2درصــد ســهم دولــت(
ــا نــرخ حــق بیمــه 20درصــد ) 18درصــد ســهم بیمــه شــده + 2درصــد    بیمــه بازنشســتگی، فــوت و از کارافتادگــی ب

ســهم دولــت(

ب-3( نحوه تعیین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه:
  چنانچــه متقاضــی فاقــد ســابقه پرداخــت حــق بیمــه و یــا کمتــر از 360 روز 
دارای ســابقه پرداخــت حــق بیمــه باشــد می توانــد دســتمزد مبنــای پرداخــت 
ــی کار و  ــورای عال ــوب ش ــتمزد مص ــل دس ــن حداق ــود را بی ــه خ ــق بیم ح

حداکثــر دســتمزد مصــوب انتخــاب نمایــد.
ــش از 360 روز  ــه بی ــی ک ــه متقاضیان ــق بیم ــت ح ــای پرداخ ــتمزد مبن   دس
ــتمزد  ــن دس ــت از میانگی ــارت اس ــد عب ــه دارن ــق بیم ــت ح ــابقه پرداخ س
ــا در  ــت تقاض ــل از ثب ــن 360 روز قب ــه آخری ــق بیم ــت ح ــای پرداخ مبن

ــعبه. ــه ش دبیرخان

  ضوابط پرداخت حق بیمه:  
ــردد و  ــف گ ــه شــده متوق ــه از ســوی بیم ــه پرداخــت حــق بیم   درصورتی ک
بیــن آخریــن مــاه پرداخــت حــق بیمــه و پرداخــت مجــدد بیــش از 3 مــاه 
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فاصلــه ایجــاد شــود، قــرارداد منعقــده ملغــی تلقــی و ادامــه بیمه پــردازی منــوط بــه ارائــه درخواســت مجــدد و موافقــت 
ســازمان خواهــد بــود.

  در صورتی کــه بیمه پــرداز از شــمول ایــن نــوع بیمــه خــارج گــردد )بــه  عنــوان کارگــر اشــتغال یابــد( بایســتی مراتــب 
را کتبــاً بــه ســازمان اعــالم نمایــد.

 سایر قوانین و مقررات مرتبط:
1- مطابق قانون کار، اتباع خارجی بدون مجوز اشتغال )پروانه کار( نمی توانند در ایران شاغل شوند.

2- کارفرمایــان مجــاز نیســتند اتبــاع خارجــی را کــه فاقــد پروانــه کار می باشــند و یــا مــدت پروانــه کار آنهــا منقضــی 
شــده بــه کار گمارنــد و یــا  آنــان را در کاری غیــر از آنچــه در پروانــه  کار آنهــا قیــد شــده بــه کار گیرنــد.

3- اتباع خارجی که در کشـور خود بیمه می باشـند و از حمایت های بیمه ای حوادث و بیماری ها، بارداری، غرامت دسـتمزد، 
ازکارافتادگـی، بازنشسـتگی و فـوت مندرج در ماده 3 قانون برخوردار می باشـند، در کشـور ایـران صرفاً در مقابل حوادث 
ناشـی از کار بیمـه خواهنـد بـود و کارفرمـا مکلـف به تنظیم لیسـت جداگانـه و پرداخت حـق بیمه متعلقه بر مبـــنای 

3درصـد حقـوق و مزایا در هر ماه می باشـد.
4- در مـورد اتبـاع خارجـی کـه در کشـور خـود بیمـه نمی باشـند ) از هیچ  یـک از حمایت هـای بیمـه ای برخـوردار 
نباشـند( کارفرمایـان مربوطـه مکلفند با ارائه مدارک مرتبط و تکمیل پرسشـنامه نامنویسـی نسـبت به ارسـال لیسـت و 
پرداخـت حـق بیمـه آنـان بصـورت ماهانه طبق مقررات به شـعب سـازمان تأمیـن اجتماعی اقـدام نمایند )به اسـتثنای 3 

درصـد بیمه بیـکاری(.
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