
ا مشکالت فعاالن اقتصادی ببررسی 
اجتماعیسازمان تامین 

1397دی ماه 

تهراناتاق بازرگانی 

الف ت/97/17670شماره دعوتنامه 



2

حق بیمه قراردادهایمحاسبهاستاندارد سازی 
پیمانکاری
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تمام عیار است بینتقابلاین یک •
قراردادهاقالب که در بخش خصوصی 

با

بیمهسازمان تامین اجتماعی در نقش محاسبه کننده و دریافت کننده حق

رودر رو می شود
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نقش سازمان تامین اجتماعی
در قراردادهای پیمانکاری

چیست و چقدر است؟
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سازمان تامین اجتماعی
در قراردادهای پیمانکاری

چه موقع وارد می شود؟



بدهی پیمانکار
به

سازمان تامین اجتماعی
از بابت قراردادها

(پیمانکار طرف قرارداد با دولت-تولیدکننده/سازنده-فروشنده)

چگونه و بر چه مبنایی محاسبه می گردد؟



بدهی پیمانکار
به

سازمان تامین اجتماعی
از بابت قراردادها

(پیمانکار طرف قرارداد با دولت-تولیدکننده/سازنده-فروشنده)

چگونه و بر چه مبنایی محاسبه می گردد؟



اگر سازمان تامین اجتماعی قانون دارد و شفاف است

اگر سازمان تامین اجتماعی بخشنامه دارد و شفاف است

اگر سازمان تامین اجتماعی رویه های مشخص و شفاف  دارد
پس چرا

تعداد اعتراضها از طرف بخش خصوصی درباره
اعالم بدهیهای سازمان تامین اجتماعی وجود دارد؟



نتیجه اعتراضها چه بوده است؟: سوال 
«پاسخ»

برخی رای ها به نفع بخش خصوصی بوده-1
برخی به نفع سازمان تامین اجتماعی-2

اما
ز طرف متوقف ماندن تسویه حسابها ا-در نهایت بدالیلی همچون گذر زمان

کارفرمای دولتی از بابت عدم صدور مفاصا حساب
می گردد  متضرربخش خصوصی در کالن 



آنچه مسلم است سهم درآمد سازمان تامین اجتماعی
مصرفاز معدن تا در زنجیره تامین کشور ایران 

**الزم است محاسبه گردد**
هم قابل اما ناگفته و قبل از محاسبه می توان حدس زد که این مبلغ س

کشور داردخدماتکاال و در قیمت تمام شده توجهی 



خالصه اینکه
موسسه حسابرسی تامین اجتماعیو سازمان تامین اجتماعی 

.آن بطور کلی یک ابهام بزرگ بوده و هست

ش ابهامی که نتیجه آن فریز شدن حجم قابل توجهی از نقدینگی بخ
.خصوصی نزد شرکتهای دولتی گردیده است



برای خروج از این ابهام طرحی داریم

مبنی بر اینکه بازای هر صورتحساب

تکلیف بیمه آن نیز مشخص و در لحظه تسویه حساب گردد

بیمه بگونه ای که با ارائه صورتحساب پایانی بتوان مفاصا حساب را از

دریافت نمود



:1یادآوری

مزایده/مناقصهعمده کارهای شرکتهای دولتی از طریق 

به بخش خصوصی عرضه می گردد

باشد،باز  در این راستا اگر تمامی موارد فنی و شرایط حاکم بر مناقصه معلوم

!! ی گرددو بصورت علی الحساب کسر منامعلوم است هم تکلیف ضریب بیمه 



که لذا اولین پیشنهاد قبل از ارائه طرح استانداردسازی آن است

می مزایده را ارائه/وقتی اسناد مناقصه(واگذارنده کار)کارفرما

نماید تکلیف ضریب بیمه آن را نیز مشخص نماید



:2یادآوری

قانون برگزاری مناقصات2ماده « الف»طبق بند 



:3یادآوری

سازمان برنامه5490نشریه EPCشرایط عمومی 34طبق ماده 



3یادآوری

ام مالی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظقانون 
کشور 





قانون بهبود
کسب و کار



طرح پیشنهادی برای

استانداردسازی

محاسبه

حق بیمه قراردادها

توسط سازمان تامین اجتماعی

(جایگزینی جدول بجای تفسیر و سلیقه)



تامین  اجتماعی در قراردادهابیمه استاندارد سازی : موضوع 

گیری شده ازالگو 

ن مقدار آن درصدی مشخص و شفاف و یکسا)مالیات بر ارزش افزوده .۱
(برای همه شرکت کنندگان در مناقصه و در نهایت طرفین قرارداد

(سهم کارفرما%۲3سهم کارگر و %۷= %3۰) حق بیمه پرسنلی  .۲

۱3۷۷سال درآمد ۱49/۲بخشنامه . 3



طرح مساله

اً هم برای که بعض)بخشنامه های آشکار و داخلی خود-شعب سازمان تامین اجتماعی تابع قانون تامین اجتماعی 
.هستند( عموم مکشوف نمی باشند

در این بین تفسیرهای متفاوت از یک متن قراردادی توسط کارشناسان محاسب موجبات 

یشبینی شده تحمیل هزینه به طرف بخش خصوصی قرارداد ناشی از افزایش مبلغ حق بیمه قرارداد نسبت به مقدار پ
در زمان مناقصه توسط آنشرکت

(اهصورت وضعیت آخر و حتی ضمانتنامه -سپرده بیمه ) معطل ماندن سهمی از نقدینگی بخش خصوصی 

دیوان  -فرما کار-اداره کل استان-استهالک زیاد بخش خصوصی بابت مراجعات گوناگون به شعبه تامین اجتماعی
(بانجامدسال می تواند بطول ۲این پروسه تا ) عدالت اداری 

احتمال درگیریهای متعدد در بین عوامل گوناگون زنجیره تامین



عوامل ایجاد مساله

قراردادها( انشاء)متن-

تفسیر پذیری قوانین و بخشنامه های مرتبط با تامین اجتماعی  -

ان  تعدد بخشنامه های آشکار و نهان سازم)در محاسبه حق بیمه قراردادهاوحدت رویه وجود عدم -
(تامین اجتماعی

 :تحریک و تشدید کنندهعوامل 

بدهی زیاد دولت به سازمان تامین اجتماعی



استاندارد سازی و ایجاد وحدت رویه برای محاسبه حق بیمه قراردادها: رویه  پیشنهادی 

 :محاسن استاندارد سازی محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی قراردادها

ایجاد شفافیت-۱

جلوگیری از تفسیر پذیری-۲

کوتاه شدن پروسه اخذ مفاصا حساب-3

کاهش خواب سرمایه و نقدینگی-4

و خصوصی( کارفرما) کنترل هدفمند بودجه بخش دولتی-5

تسریع در تعیین تکلیف قراردادها و بسته شدن آن فی مابین بخش خصوصی و کارفرمای دولتی-6

کاهش هزینه های دولت و تامین اجتماعی-۷

ایجاد تمرکز برای طرفین-8

افزایش ضریب نقد شوندگی برای تامین اجتماعی-9

کاهش فساد-۱۰



نقد اساسی بر مساله حق بیمه قراردادها

قرارداداست نه میزان خرید و فروش و درآمدها و هزینه های یکآن بر مبنای نیروی انسانی و کار : فلسفه وجودی بیمه تامین اجتماعی  .۱

.چشم پوشی می گرددبهره وری از مفهوم ( چه استاندارد بشود و چه نشود ) کال با اعمال ضریب حق بیمه  .۲

ال قطعا یک مبانی محاسبه داشته است، این در حالیست که کف ضریب حق بیمه در ح38علی الحساب حق بیمه مندرج در ماده %5ضریب  .3
.می باشد%۷.8غیر عمرانیها  EPC-P-PC-حاضر برای قراردادهای

بین ۱394فرهنگ مشترک باید با استفاده از  آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب سال  EPCو یا PCدر تعاریف مفاهیم قرارداد خرید،  .4
!!طرفین ایجاد گردد،این در حالیست که سازمان تامین اجتماعی معموال تابع فرهنگ خود است

از اندازه برای همه شرکتها در نهایت و طی این چند ساله،هر سال مورد حسابرسی تامین اجتماعی قرار می گیرند، فلذا سخت گیریهای بیش .5
(ی باشداینگونه برخورد و رفتار متناسب با اقتصاد مقاومتی نم) صدور مفاصا حساب از سوی شعب تامین اجتماعی منطقی نمی باشد

.  حق بیمه موجبات افزایش بهای تمام شده کاال و خدمات را برای دولت از معدن تا مصرف فراهم آورده است .6



شرح راهکارها به ترتیب اولویت

-ف دستورالعملهابه ترتیب اولویت متناسب با افزایش سرعت کار،افزایش میزان نقد شوندگی برای سازمان تامین اجتماعی،کاهش بوروکراسی و حذ
 :آیین نامه ها و بخشنامه های متعدد

: (P-EP-PC-EPC-C-E )قراردادهای گوناگون برای راه کار 

 :قانون تامین اجتماعی  و با توجه به انجام حسابرسی تامین اجتماعی38با توجه ضریب تعریف شده در ماده 

بابت بیمه%5قرار داد با منشا بودجه غیر عمرانی مانند مالیات بر ارزش افزوده روی کل قرارداد *

%۱/6برای قرارداد با منشا بودجه عمرانی   **

ار کارفرما،مفاصا پیمانکار یا فروشنده و سازمان تامین اجتماعی مشخص بوده و در پایان قرارداد بر اساس نامه پایان ک-این ضرایب در مثلث کارفرما
.بصورت اتوماتیک صادر می گردد

ساب محاسبه و به ح(نه بطور علی الحساب که بطور قطعی در قرارداد)حق بیمه ( صورت وضعیت)چرا که در طی دوره قرارداد و حسب هر فاکتور
.تامین اجتماعی واریز می گردد





درهم % ۱/6مبلغ کل پس از تخفیف در غیر عمرانیها و % 5ذیل فاکتور  یک ردیف ایجاد گردد و 

ماعی  عمرانیها  را بعنوان حق بیمه  محاسبه و کارفرما در هنگام پرداخت   به حساب تامین اجت

.می نمایدواریز 

نها اخذ همانند مالیات که هر ساله بر حسب اظهار نامه ،شرکتها ممیزی شده و مالیات از آ: تبصره 

احل این امکان برای تامین اجتماعی طی مر( البته تقریباً طی یک فرمول مشخصی)گرددمی 

.را حسب نیاز انجام دهد دقیقتریفراهم می باشد تا بررسی حسابرسی 



: (P-EP-PC-EPC-C-E )شابلن بیمه ای قرارداد: ۲راهکار 

بلن شا) فقط لیست مقادیر و قیمتهای قرارداد  بعالوه شابلن بیمه ای قرارداد: مواد الزم 
(یسازمان تامین اجتماع-بخش خصوصی -استاندارد شده و مورد توافق  مثلث کارفرما

ا مفاصا معلوم و در پایان با نامه پایان کار کارفرممناقصه و در اسناد ابتدادر همان این موارد 
.حساب بطور اتوماتیک صادر می گردد



لغ درصد از کل مبلغ قرارداد یا مبموضوع
(ریال)

(ریال)مقدار حق بیمهدرصد حق بیمه

۱6.6۷یطراحی و برداشت اطالعات فن
خریدمبلغ% 5ضرب در ۱6.6۷خرید تجهیزات

نصب و تست و راه اندازی

دستی با ماخذ % 3۰یا %۲۰*
۱6.6۷

الباقی مکانیکی**
%۷.8با ماخذ 

کارهای اجرایی ساختمانی با 
مصالح

۷.8

۱6.6۷نظارت بر تستهای کارخانه ای
بسته بندی،بارگیری،حمل و

تخلیه
حمل بر اساس قیمت درج *

*شده در قرارداد 

۷.8

۱6.6۷آموزش

قرارداد یا جمع کل% ۱۰۰-----
جمع کل حق بیمه 

قرارداد 



در هر حال مبلغ بیمه 
صورت وضعیت

صورت وضعیتبه 
دیگر نیازی به پرداخت و تسویه می گردد و 

نمودن پول توسط کارفرما نیستسپرده



واقعیت این است که 
(غیر وابسته)بخش خصوصی واقعی

شرکایی دارد که سهم خودشان
را بر اساس فرمولها و نگاه خود

.برداشت می نمایند
(مالیات-بیمه)

.الزم است هر دو مورد بویژه بیمه مقدارشان مشخص و تبیین گردند
*****

و  تحریمهاچون هزینه های تحمیلی ناشی از اعمالدشمنان پنهانی البته در این بین نبایستی 
.را نیز فراموش نمودنرخ ارز تالطمات 



«سوابق»

مدیرعامل شرکت پردیسان فناوران نیرو
ایرانصنعت برق منشی و عضو هیات رییسه سندیکای 

دبیر و عضو هیات مدیره شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق ایران
رییس کمیته حقوقی قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران

مسوول کمیته خدمات فنی مهندسی و پیمانکاری اتاق بازرگانی اصفهان

«تحصیالت و گواهینامه ها»

قدرت-کارشناسی مهندسی برق

MBAکارشناسی ارشد 

DBAمدیریت عالی کسب و کار 

PMBOKدارای مدرک مدیریت پروژه 

:ارائه دهنده 

مهدی مسائلی


