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 ایب حق بیمهانواع قراردادهای پیمانکاری و ضر     -1

شوند. ی، غیر عمرانی و موارد خاص تقسیم میدسته کلی قراردادهای عمرانبه سه  149اس بخشنامه شماره قراردادهای پیمانکاری بر اس

قراردادهای غیر عمرانی نیز به دو همچنین و  "قراردادهای اجرایی"و  "ایقراردادهای مشاوره"همچنین قراردادهای عمرانی نیز به دو دسته 

شوند. ضرایب حق بیمه قابل وصول از پیمانکار در هر یک از این دستهتقسیم می "قراردادهای بدون مصالح" و "قراردادهای با مصالح"دسته 

 د.ششده است که در ادامه به آن اشاره خواهد  ها بر اساس نوع کار و پیمان بیانبندی

 

 انواع قراردادهای پیمانکاری

 های عمرانیقرارداد طرح -1-1

های دولتی بوده و شرایط زیر در قرارداد حاکم ا دولت و یا سازمانشود که کارفرمهایی اطالق میقراردادهای عمرانی به آن دسته پیمان

 باشد:

  قرارداد براساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه و بودجه )قراردادهای پیمانکاری( یا ضوابط تیپ سازمان مزبور

 ای( منعقد شده باشد.)قراردادهای مشاوره

  ای، استانی( تامین شده عمرانی دولت )اعتبارات عمرانی ملی، منطقهحداقل بخشی از بودجه قرارداد از محل اعتبارات

 باشد.

 شوند.ای( و اجرایی )پیمانکاری( تقسیم میقراردادهای عمرانی براساس نوع قرارداد به دو دسته )مشاوره

 ایقراردادهای عمرانی مشاوره -1-1-1

درصد بیمه بیکاری  1.6و  28درصد حق بیمه موضوع ماده  14مجموع درصد است که  15.6ای حق بیمه قرارداد در قرارداد عمرانی مشاوره

درصد نیز سهم کارفرما )دولت( است که باید به سازمان تامین اجتماعی  12درصد سهم پیمانکار )مشاور( و  3.6است. از درصد کل حق بیمه 

 پرداخت شود.

 

 

 ایضریب حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره

قراردادهای پیمانکاری

موارد خاص

قراردادهای پژوهشی

غیرعمرانی

بدون مصالح با مصالح

عمرانی

اجرایی مشاوره ای
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 دادهای عمرانی اجراییقرار        -2-1-1

درصد بیمه بیکاری  0.6و  28درصد حق بیمه موضوع ماده  6درصداست که مجموع  6.6در قراردادهای عمرانی اجرایی، حق بیمه قراردادها 

 5ر و درصد سهم پیمانکا 1.6است. سهم کارفرما )دولت( و پیمانکار در پرداخت سهم حق بیمه در این نوع قراردادها بدین صورت است که 

 درصد نیز سهم کارفرما )دولت( است.

 

 ضریب حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی

 های غیرعمرانیقرارداد طرح        -2-1

هایی هستند که یکی از دو شرط مذکور در بخش قراردادهای عمرانی را نداشته باشند. قراردادهای های غیرعمرانی پیمانقرارداد طرح

نقش نیروی انسانی در انجام پیمان به دو دسته قراردادهای بدون مصالح )غیرمکانیکی( و قراردادهای بامصالح  غیرعمرانی با توجه به

هایی هستند که بیشتر وابسته به نیروی کار هستند در مقابل شوند. قراردادهای بدون مصالح )غیرمکانیکی( پیمان)مکانیکی( تقسیم می

 شود که بیشتر وایسته به ابزار و دستگاه باشند. هایی اطالق میانقراردادهای بامصالح )مکانیکی( به پیم

مزد کارکنان در قراردادهای پیمانکاری را تعیین نموده و مدعی است در تسازمان تأمین اجتماعی با کمک سازمان برنامه نسبت هزینه دس

هایی که ناخالص پیمان را مزد کارکنان تشکیل داده و نیز پیمانبهای  % 56هایی که تأمین مصالح و ابزار کار به عهده کارفرما است پیمان

بهای ناخالص پیمان صرف مزد کارکنان  %36در آن مصالح به عهده پیمانکار است و قراردادهایی که در اجرای آن نیاز به مصالح نیست 

 .شودبر این اساس ضرایب حق بیمه هر نوع قرارداد محاسبه می .خواهد شد

درصد حق بیمه بیکاری ضرایب نهایی حق بیمه به شر ح زیر مشخص  3و  28درصد حق بیمه موضوع ماده  27های فوق در با ضرب نسبت

 .شودمی

 های غیرعمرانیقراردادهای طرح نحوه محاسبه ضرایب حق بیمه
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 قراردادهای غیرعمرانی با مصالح        -1-2-1

رو با ضرب درصد کل مبلغ قرارداد تعیین شده. ازاین 36 (مکانیکی)طور که اشاره شد نسبت مزد به کل کار در قراردادهای با مصالح همان

عنوان ضریب حق بیمه قراردادهای به 7.77 ضریب (درصد بیمه بیکاری 3و  28درصد موضوع ماده  27)درصد حق بیمه  30نسبت مذکور در 

 .شودصورت کامل توسط پیمانکار پرداخت میشود که بهتعیین میعمرانی با مصالح رغی

 

 ریب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی با مصالحض

 قراردادهای غیرعمرانی بدون مصالح        -2-2-1

رو با است. ازایندرصد کل مبلغ قرارداد تعیین کرده  56سازمان برنامه نسبت مزد به کل کار در قراردادهای غیر عمرانی بدون مصالح را 

به عنوان حق بیمه قراردادهای  16.67 بضری (درصد بیمه بیکاری 3و  28درصد بیمه موضوع ماده  27)درصد  30ضرب نسبت مذکور در 

 .شودشود که به صورت کلی توسط پیمانکار پرداخت میبدون مصالح تعیین می

 

 ضریب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی بدون مصالح

 های دیگر قراردادهای غیرعمرانیحالت        -3-2-1

رو سازمان تأمین اجتماعی قواعدی اکثریت قراردادهای غیرعمرانی نه به صورت خالص مکانیکی و نه به صورت خالص غیرمکانیکی است. ازاین

 :را برای محاسبه ضرایب حق بیمه قراردادهای ترکیبی ارائه کرده اسـت

اجتماعی مقرر شده است در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده پیمانکار و قسمتی به عهده کارفرما است،  های تأمینر بخشنامهد

ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به کل مبلغ قرارداد افزوده شده و سپس حق بیمه محاسبه شود لکن در عمل وظیفه این محاسبه و تفکیک 

شود کل قرارداد به صورت بدون مصالح انگیزه افزایش درآمد حق بیمه موجب می. که معموال ابسته استبه سلیقه و اراده کارشناسان بیمه و

 .در نظر گرفته شود

ت الآ با وسایل و ماشین)صورت مکانیکی  ر مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات بهد

درصد و حق بیمه  7.77 صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش مکانیکی به مأخذ و قسمتی به( مکانیکی متعلق به پیمانکار
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 ترینالشود. در این مورد نیز کارشناسان بیمه با هدف افزایش درآمد بیمه و اعمال سلیقه بادرصد محاسبه می 16.67 بخش دستی به مأخذ

 .کنندضریب را برای کل قرارداد محاسبه می

 موارد خاص        -3-1

عالوه بر موارد مذکور برای محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری موارد خاص دیگری نیز وجود دارد که ضرایب هرکدام به تناسب شرایط 

توان به قراردادهای شود. از جمله این موارد میتعیین می 6.6 و 16.67 آن متفاوت است. با توجه به نوع قرارداد در این موارد نیز ضریبی بین

رسانی، قراردادهای های انتقال نیرو و برقگازرسانی، قراردادهای کلید در دست پروژه( EPCو  PC) فروش، قراردادهای کلید در دست و خرید

قراردادهای بز و های آب و فاضالب، قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سخانهها و تلمبهخانهاندازی تصفیههای ساخت و راهپروژه

توانند . در ادامه موارد مربوط به قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی به تفضیل بیان شده است. خوانندگان میاشاره کرد تحقیقاتی و پژوهشی

 سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.  149جهت مطالعه جزییات موارد خاص نامبرده شده در باال به بخشنامه 

 هاادهای پیمانکاری و حق بیمه آنخالصه انواع قرارد

 نوع قرارداد
درصد 

 حق بیمه
 سهم پیمانکار سهم کارفرما

 عمرانی
 %3.6 %12 15.6 ایمشاوره

 %1.6 %5 6.6 اجرایی

 غیرعمرانی
 %7.77 %0 7.77 با مصالح

 %16.67 %0 16.67 بدون مصالح

 پرداخت حق بیمه به شرط عدم بدهیبدون  ارائه مفاصا حساب 0 قراردادهای پژوهشی موارد خاص
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 ودن قرارداد از طریق سامانه ساجدبررسی پژوهشی ب    -2

ر بدین منظو قراردادی را که در سامانه ساجد ثبت شده باشد می توان از طریق همان سامانه وضعیت پژوهشی بودن قرارداد را بررسی کرد.

 مطابق راهنمای تصویری زیر می توان قرارداد را جهت بررسی پژوهشی بودن به وزارت عتف ارسال کرد.

 ( ورود به لیست قراردادها و انتخاب قرارداد موردنظر1

 

 "ارسال درخواست به وزارت"( انتخاب منو 2
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 "ارسال درخواست جدید به وزارت عتف"( انتخاب گزینه 3

 

 تکمیل اطالعات و ارسال درخواست( 4
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 ( مشاهده وضعیت و پاسخ وزارت عتف5

 

 

 


