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پیشگفتار مؤسسه

علی رغم قدمت طوالنی نهادهای سنتـی تأمیـن اجتماعی در 
کشورهای مختلف جهان، تأمین اجتماعی مدرن که در قالب 
نهاد و قانون نمود یافته است، قدمتی بیش از یک قرن دارد 
و کشورهای مختلف به تبع شرایط مختلف تاریخی، اقتصادی 
و سیـاسی حاکم بر آن ها، در برهه های خاص و با اختـالف 
زمـانـی در خور توجهی به ایـن نهـاد روی آورده و به جمـع 
همراهان نظام رفاه و تأمین اجتماعی پیوستـه اند. روند کند و 
آرام شکل گیـری قوانین تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف 
جهان، با پذیرش تأمین اجتماعی به مثابه یک حق انسانی در 
مقاوله نامه های بین المللی وضعیت متفـاوتی به خود گرفت و با 

سرعت و فراگیری بیشتری همراه شد.

تأمین اجتماعی در کشورهای منتخب

گستره قانونی پوشش تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف، متفاوت 
اسـت؛ ضمن آنکه این گسـتره در هر کشـور نیز واجد تاریخ خاص 
خـود اسـت و وضعیـت کنونـی نـه حاصـل رخـدادی یکبـاره، بلکه 
حاصـل اصالحـات تاریخـی در آن کشـورها اسـت. مطالعات حاکی 
از آن اسـت که فارغ از تکثر در گستــره و نوع پوشـش، منابع مالی 
کشـورها نیـز متفـاوت بوده و میـزان کسـورات کارگـر و کارفرما یا 

سـهم دولـت در این میـان نیز متمایز بوده اسـت.

مطالعـه تبارشناسـی تأمیـن اجتماعـی در جهـان حاکی از آن اسـت 
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سه
ؤس

ار م
گفت

یش
کـه نحـوه مواجهه کشـورها با جریـان جهانـی فراگیر شـدن تأمین پ

اجتماعـی، از یـک سـو برآمـده از اقتصـاد سیاسـی آن ها و از سـوی 
دیگـر واجـد پیامـدی خـاص بـر رویکردهـای رفاهی آن کشـورها 
بـوده و حتی مناسـبات میان کنشـگران حوزه رفـاه و تأمین اجتماعی 
را تغییـر داده اسـت. بنابرایـن گسـتره خدمات تأمیـن اجتماعی هم 
نمـودی از نظـام رفاهی حاکم بر کشـور و هم عاملی تعیین کننده در 
جهت گیری هـای آتـی آن کشـورها در وضعیت های مختلف اسـت. 
از ایـن رو مطالعـه میزان و نـوع خدمات تأمین اجنماعـی از اهمیتی 

بنیادیـن در حـوزه رفاه برخوردار اسـت.

در ایـن گـزارش کوشـش شـده تـا داده هـای مرتبـط بـا وضعیـت 
تأمیـن اجتماعـی کشـورهای مختلـف در قالـب مقـوالت متمایزی 
ارائـه شـود، و از هـر نوع تحلیلـی در ایـن زمینه خـودداری گردد تا 
مبنای مناسـبی بـرای پژوهش های بیشـتر در اختیار پژوهشـگران و 
دانـش ورزان و دانشـجویان قـرار گیـرد و آنان قادر باشـند به اتکای 

ایـن داده هـا، خـود به تحلیـل و تطبیق خدمـات رفاهـی بپردازند                                                                                                                

دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه
تابستان 1397

دی
کلی

ت 
لما

ک تأمین اجتماعی
منابع مالی
پوشش
نوع برنامه
چهارچوب قانونی
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در زندگـی شـهری کـه امـروزه بـا پارادایـم توسـعۀ پایدار 
گره ای ناگسسـتنی خورده اسـت، شـهروندان و مردم هستند 
کـه بـه شـهر و در یک کالم کلـی جامعه معنا می بخشـند و 
آن را دارای هویـت می کننـد. بالواقـع مـردم بـه عنـوان یک 
جمعیـت، روح جمعـی را بـه کالبـد بی جان شـهر می دمند و 
اقشـار مختلـف جامعـه از کـودک و پیـر، جوان و میان سـال، 
مـرد و زن، کارگـر و کارمند، بازنشسـته و سـایر اقشـار نظیر 
معلولیـن و از کار افتـادگان و ... هسـتند که بازیگران کلیدی 
دنیـای مـدرن می باشـند و شـناخت درسـت و دقیق ایشـان 
و بسـترهای اجتماعـی و فرهنگـی کـه در آن بـه زندگـی 
مشـغول هسـتند و البتـه متغیرهـای مختلفـی کـه بـه عنوان 
عناصـر زندگـی مدنـی بر روی زیسـت اقشـار گوناگـون اثر 
می گذارنـد از اهم موضوعـات در برنامه ریزی هـا، رویکردها 
بـا  واقـع  در  می باشـد.  اجتمــاعی  سیاسـت گذاری های  و 
شـناخت دقیـق اقشـار اجتماعـی بـه عنـوان جمعیـت هدف 
برنامه ریزی هـای خـرد و کالن می توانیـم بـرای بهبـود وضع 

ایشـان سیاسـت گذاری کنیم. 
تأمیـن اجتماعـی یکـی از مهمتریـن مقوله هـا در دنیای امـروزی به 
شـمار می آیـد کـه بـه شـدت بـا زندگی بشـر در هـم تنیده شـده 
اسـت. اگرچـه تأمیـن عدالـت و گسـترش آن در تمامـی سـطوح و 

تأمین اجتماعی در کشورهای منتخب

پیشـــگفتار
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الیه هـای اجتماعـی یکی از آرزوهای بشـر بوده اسـت، اما باید گفت 
در هیـچ زمانـی بـه انـدازۀ شـرایط کنونـی بشـر تا بـه این حـد در 
دسـتیابی بـه رویه هـا و سـاز و کارهـای کارآمد و مؤثر بـرای تحقق 
ایـن آرمـان بزرگ موفقیت نداشـته اسـت. به واقـع تأمین اجتماعی 
را می بایسـت یکی از سـاز و کارهـای مدرن و کارآمدی به حسـاب 
آورد کـه هـدف و دغدغـۀ عدالت اجتماعـی دارد و با بـه کارگیری 
درسـت آن می تـوان بـر بسـیاری از آالم و دردهـای آحـاد جامعـه 
نسـبت بـه آینـدۀ خـود و بازماندگان شـان در قبـال حوادثـی نظیر 
سـالمندی و بیمـاری، حـوادث ناشـی از کار و از کار افتادگی و فوت، 

مرهم و تسـکین نهاد.

حـاال کـه مناسـبات دوران مـدرن و خصوصـاً قـرن بیسـت و یکم، 
جهـان و بـه تبـع زندگـی انسـانی را بـه نحـو اساسـی متأثـر کرده 
اسـت و نـوع دیگـری از دولت ها را نسـبت به  قرون قبـل در رأس 
جوامع مشـاهده می کنیم، تأمیـن اجتماعی به عنوان یکـی از وظایف 
دولت هـای مـدرن بـه شـدت در تـار و پـود جوامـع ریشـه دوانده 
اسـت و یکـی از ملزومـات جامعۀ امروزی گشـته اسـت. به راسـتی 
کـه تأمین اجتماعی یکی از دگرگونی هـا و تغییرات بنیادین در عصر 

امروزی اسـت.

امـا یـک سـازمان تأمیـن اجتماعـی آرمانی بایـد خـود را متعهد به 
ارائـۀ خدمـات متنـوع برای تأمیـن نیازهـای در حال تغییـر جامعه 
بدانـد و ایـن تعهـد را بـه  عنـوان  مأموریـت برای خود به حسـاب 
بیـاورد و چشـم انداز بلنـد مدتـی را برای خـود تعریف کنـد که در 
افـق آن ارائـۀ خدمـات بـا کیفیـت در باالتریـن اسـتانداردها برای 
نسـل های آتـی تعریـف شـده باشـد. البتـه در ایـن مسـیر بایـد 
قانون مـدار باشـد و با شـفافیت عمل کند و سـعی نماید تـا به انجام 
فعالیت هـا بـه بهتریـن نحو و بـا صداقت کامـل از اسـراف، تقلب و 
قانون گریـزی جلوگیـری نماید و این جـز با ارزیابی مـداوم برنامه ها 

تار
گف

ـــ
شــ

پی
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و زیرسـاخت ها و کمـک گرفتـن از تجـارب بین المللـی و شناسـایی 
نقـاط قـوت و ضعـف برنامه هـای تأمین اجتماعـی در سـایر جوامع 

نمی شـود.  عملی 

بـر این اسـاس و برای مطالعۀ تجـارب بین المللی، محتـوای گزارش 
پیـش رو بـه مطالعۀ تطبیقی بیمۀ تأمین اجتماعی در 51 کشـور دنیا  
اختصـاص دارد. در ایـن گـزارش، سـعی بر آن شـد تا با اسـتفاده از 
مـرور نظام منـد، اطالعـات عمومی مرتبـط با بیمۀ تأمیـن اجتماعی 
در کشـورها بـا محوریت قوانین، نـوع برنامۀ بیمه ای، نحوۀ پوشـش 
و نحـوۀ تأمیـن منابـع مالـی جمهوری اسـالمی ایـران به همـراه 50 

کشـور دیگـر به اختصـار مورد مطالعه و بررسـی قـرار بگیرد.

حمیدرضا هندی

تار
گف

ـــ
شــ

پی
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  کشورهای اروپا و منطقۀ اسکاندیناوی1

      آملـــان2    

 چهارچوب قانونی3
نخسـتین قوانیـن کشـور آلمـان در زمینـۀ بیمه هـا و مسـتمری های اجتماعـی، 
قوانیـن بیمـۀ بازنشسـتگی و ازکارافتادگـی4 )مصـوب 1889، اجرایـی شـده در 
1891(؛ و بیمـۀ بازماندگان )مصوب 1911، اجرایی شـده در 1914( می باشـند. 

این کشور امورات بیمه ای خود را در حال حاضر با قانون بیمۀ مستمری5ها مصوب 
سال 2002 اداره می کند )Social Security Administration, 2016, ص. 1(. 

 نوع برنامه6
نوع برنامۀ بیمۀ آلمان »نظام بیمۀ اجتماعی7« می باشد. 

نکتـه: نظام هـای تأمیـن اجتماعِی جمهـوری فـدرال آلمـانFRG( 8( و جمهوری 
دموکراتیـک آلمـانGDR( 9( در سـال 1992 ادغـام گردیدنـد )همان(.

 پوشش10
نظـام بیمـۀ اجتماعی: کارمندان )از جملـه کارآموزان(؛ برخـی از خویش فرمایان؛ 
پرسـنل نظامـی؛ و در برخـی شـرایط، بعضی از مراقبان و اشـخاصی کـه مزایای 

بیـکاری، بیمـاری و ... دریافـت می کنند، تحت پوشـش قـرار می گیرند. 

1. European and Scandinavian countries
2. Germany 
3. Regulatory Framework
4. Old age and disability
5. Pension insurance
6 Type of program
7. Social insurance system
8. Federal Republic of Germany (FRG)
9. Germany Democratic Republic (GDR)
10. Coverage 
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پوشـش داوطلبانـه برای اشـخاصی که از از پوشـش اجبـاری معاف می باشـند، از 
جملـه شـهروندان آلمانـی کـه در خارج از کشـور اقامـت دارند و همینطـور اتباع 

خارجـی سـاکن در آلمان وجـود دارد.

نظـام بیمـه ای ویژه برای برخـی از خویش فرمایان، معدن چیـان و کارمندان بخش 
دولتـی و خدمت گزاران دولت و کشـاورزان برقرار اسـت.

آلماننام کشور

یورو1واحد پول

0/92 یورو = 1 دالر2نرخ تبدیل به دالر

بیمۀ بازنشستگی و ازکارافتادگی)1889(؛ بیمۀ بازماندگان )1911(نخستین قانون بیمه

بیمۀ مستمری ها )2002(قوانین جاری

نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه

کارمندان )کارآموزان(؛ برخی خویش فرمایان؛ پرسنل نظامی؛ برخی از مراقبان و افرادی پوشش
که مزایای بیکاری، بیماری و ... دریافت می کنند

برای اشخاصی که از پوشش اجباری معاف هستند ازجمله شهروندان آلمانی که در پوشش داوطلبانه
خارج اقامت دارند و اتباع خارجی که در آلمان ساکن هستند

برای برخی خویش فرمایان، معدن چیان و کارمندان بخش دولتی، خدمت گزاران دولتی نظام ویژۀ بیمه
و کشاورزان

 جدول 1: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور آملان

  منابع مالی1

  افراد بیمه شده2
درصورتیکه درآمد ماهانۀ فرد بیمه شده بیشتر از 850 یورو باشد، میزان 9/345 
درصد از آن به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود؛ و اگر درآمد ماهانه تا میزان 
850 یورو باشد، سهم مشارکتی در پرداخت حق بیمه کاهش پیدا می کند. همچنین 

مشارکت داوطلبانه برای درآمد تا میزان 450 یورو در ماه محاسبه می شود. 

1. Source of Funds
2. Insured person
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حداکثـر درآمـد سـاالنۀ مـورد اسـتفاده در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مبلغ 74 
هـزار و 400 یـورو می باشـد. 

   خویش فرمایان1
میـزان 18/7 درصـد از درآمـد ماهانـۀ خویش فرمایان به عنوان نـرخ بیمه تعیین 
می شـود. میـزان حداقل حق بیمه برای افـراد خویش فرما 84/15 یـورو و حداکثر 
حـق بیمه برای این دسـتۀ شـغلی 1159/40 یورو می باشـد. همچنیـن راه دیگری 
بـرای محاسـبۀ نـرخ حـق بیمـه وجـود دارد و آن بـه ایـن صورت اسـت که یک 
میـزان ثابـت از مبلـغ 543/24 یـورو بـر مبنای اینکـه خویش فرمایان کـدام نوع 

پوشـش را انتخـاب می کنند، تعیین می شـود. 

   کارفرما2
میـزان 9/345 درصـد از حقـوق و دسـتمزد پرداخـت شـده بـه کارکنـان، یا 15 
درصـد از درآمـد برای کارمندانی کـه درآمد ماهانۀ کمتر از 450 یـورو دارند، به 

عنـوان نرخ حـق بیمه تعیین می شـود. 

حداکثـر درآمد سـاالنۀ مورد اسـتفاده در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مبلـغ 74 هزار و 
400 یورو می باشـد. 

   دولت3
دولـت بـرای تأمیـن هزینۀ برخـی از مزایا اقدام بـه پرداخت یارانـه می کند؛ و حق 
بیمـۀ مراقبینی کـه خدمات مراقبت در منـزل انجام می دهند را بـرای حداقل 14 

سـاعت در هفته پرداخت می کنـد )همان(.

1. Self-employed person
2. Employer 
3. Government 
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میزان سهم بیمه

اگر درآمد ماهانۀ فرد بیش از 850 یورو باشد: 9/345 % از درآمد ماهانهافراد بیمه شده
اگر درآمد ماهانۀ فرد تا 850 یورو باشد: به نسبت درآمد کاهش پیدا می کند

18/7 % از درآمد ماهانهخویش فرمایان
حداقل حق بیمه: 84/15 یورو؛ حداکثر حق بیمه: 1159/40 یورو

اگر حقوق باالتر از 450 یورو باشد: 9/345 % از میزان حقوق و دستمزد پرداخت شدهکارفرمایان
اگر حقوق کمتر از 450 یورو باشد: 15 % از میزان حقوق و دستمزد پرداخت شده 

پرداخت یارانه؛ پرداخت قسمتی از حق بیمۀ افرادی که مراقبت در منزل انجام می دهنددولت

 جدول 2: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور آملان 

  سازمان های اداری
 )http://www.bmas.de/EN( 11. وزارت کار و امور اجتماعی دولت فدرال آلمان

نظارت کلی بر روندهای بیمه ای را ارائه می کند. 

2. سـازمان بیمۀ فـدرالhttps://www.bundesversicherungsamt.de( 2( که بر 
بیمۀ مسـتمری دولت فـدرال آلمان نظـارت می کند. 

https://www.deutsche-(3بیمۀ مسـتمـری دولـت فـدرال آلمـــان  .3
rentenversicherung.de( که از طریق برنامه های منطقـه ای، برنامـۀ بیـمه را 

مدیریت می کند.

1. Federal Ministry of Labor and Social Affairs
2. Federal Insurance Institute
3. Federal German Pension Insurance
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       اتریش1    

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قوانین در زمینۀ بیمه های اجتماعی، قانون مسـتمری ها )مصـوب 1906، 
اجرایـی شـده در 1909( و قانـون بیمـه )مصـوب 1938، اجرایی شـده در 1939( 

می باشند. 

قوانیـن جاری کشـور اتریـش در حال حاضر قانون بیمۀ اجتماعـی )مصوب 1955، 
اجرایـی شـده از 1956(، قانـون خویش فرمایـی )مصـوب 1978، اجرایـی شـده از 
1979(، قانـون بیمـۀ کشـاورزی )مصـوب 1978(، قانـون بیمـۀ صاحبـان حـرف 
)مصـوب 1978(، و قانون هماهنگ سـازی مسـتمری ها 2 )مصـوب 2004، اجرایی 

شـده از سـال 2005( می باشند. 

  نکتـه:  قانـون سـال 1955 در زمینۀ بیمـۀ اجتماعـی، از اول ژانویۀ 2005 در 
مـورد افـراد بیمه شـدۀ سـنین 50 سـال یـا باالتر اجرایی شـد. همچنیـن قانون 
سـال 2004 در زمینـۀ هماهنگ سـازی مسـتمری ها در مـورد افراد بیمه شـدۀ 
جوان تـر از سـنین 50 سـالگی از اول ژانویـۀ 2005 اجرایـی شـد. تحـت قانون 
هماهنگ سـازی مسـتمری ها، همـۀ نظام هـای بیمـه ای بایـد مزایـای مشـابهی 

ارائـه نماینـد. )Social Security Administration, 2016, ص. 1(

 نوع برنامه
نوع برنامۀ بیمۀ کشور اتریش »نظام بیمۀ اجتماعی« می باشد )همان(.

 پوشــش
کلیـۀ کارمنـدان حقوق بگیـر یا دسـتمزدی که درآمـد حداقل 415/72 یـورو در 

مـاه دارنـد و همچنیـن کارآموزان تحت پوشـش قـرار می گیرند. 

نظام های بیمه ای ویژه  برای معدنچیــان3 ، صاحبان دفاتر اسـناد رسـمی4، کارکنان 
1. Austria  
2. Pension harmonization  
3. Miners 
4. Notaries  
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بخـش دولتـی، خویش فرمایـان و از جمله کسـانی که در بخش صنعـت، تجارت و 
کشـاورزی مشـغول به کار هسـتند، وجود دارد )همان(.

اتریشنام کشور

یوروواحد پول

0/92 یورو = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

مستمری ها )6091(؛ بیمه )8391(نخستین قانون بیمه

بیمۀ اجتماعی )5591(؛ خویش فرمایی )8791(؛ بیمۀ کشاورزی )8791(؛ بیمۀ قوانین جاری
صاحبان حرف )8791(؛ هماهنگ سازی مستمری ها )4002( 

نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه

کلیۀ کارمندان با درآمد حداقل 415/72 یورو در ماه و همچنین کارآموزان پوشش

نداردپوشش داوطلبانه

برای معدنچیان، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، کارکنان بخش دولتی، خویش فرمایان و از نظام ویژۀ بیمه
جمله کسانی که در بخش صنعت، تجارت و کشاورزی مشغول به کار هستند

 جدول 3: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور اتریش

  منابع مالی
  افراد بیمه شده

میزان 10/25 درصد از سقف درآمد به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود.

 حداقـل میـزان درآمـد ماهانـه که برای محاسـبۀ حـق بیمه مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد، 415/72 یـورو می باشـد. 

  حداکثـر میـزان درآمـد ماهانه کـه برای محاسـبۀ حق بیمه مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد ، 4860 یورو می باشـد.

   خویش فرمایان

قابل اجرا نیست )خویش فرمایان تحت پوشش قرار نمی گیرند(.
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   کارفرما
میـزان 12/55 درصـد از سـقف حقوق و دسـتمزد پرداختی به به عنـوان نرخ حق 

بیمه تعیین می شـود.

 حداقـل میـزان درآمـد ماهانـه که برای محاسـبۀ حـق بیمه مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد، 415/72 یـورو می باشـد. 

 حداکثـر میـزان درآمـد ماهانـه که برای محاسـبۀ حـق بیمه مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد ، 4860 یـورو می باشـد. 

   دولت

دولـت پرداخـت یارانه می کند و همچنین در پرداخت هزینـۀ مزایای مراقبت و کمک 
هزینـۀ آزمون درآمدی مشـارکت می کند )همان(.

میزان سهم بیمه

10/25 % از سقف درآمدافراد بیمه شده

-خویش فرمایان

12/55 % از سقف حقوق و دستمزد پرداختیکارفرمایان

پرداخت یارانه؛ مشارکت در پرداخت هزینۀ مزایای مراقبت و کمک هزینۀ آزمون درآمدیدولت

 جدول 4: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور اتریش 

  سازمان های اداری
 ،)www.bmask.gv.at(  11. وزارت کار، امور اجتماعی و حمایت از مصرف کنندۀ
وزارت بهداشت، خانواده و جوانانhttps://www.bmgf.gv.at( 2( و وزارت دارایی3  
)https://www.bmf.gv.at( دولت فدرال اتریش نظارت کلی بر روندهای بیمه ای را 

ارائه می کنند. 

1. Federal Ministry for Labor, Social Affairs and Consumer Protection 
2. Federal Ministry for Health, Family, and Youth 
3. Federal Ministry of Finance 
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2. فدراسیون موسسات بیمۀ اجتماعی اتریشwww.sozialversicherung.at(  1( که 
از موسسات بیمه و مستمری خودگردان با نمایندگان منتخب افراد بیمه شده و 

کارفرمایان تشکیل شده است، کار هماهنگی برنامه های بیمه ای را بر عهده دارند.

3. موسسـۀ بیمـۀ مسـتمری هاhttp://www.pensionsversicherung.at( 2( کـه 
میـزان 85 درصـد از تمامی مسـتمری ها را مدیریـت می کند.

       اسپانیا3    

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانون کشـور اسـپانیا در زمینۀ بیمه ها و مسـتمری های اجتماعی در سال 

1919 به تصویب رسـید.

ایـن کشـور در حـال حاضر با قوانین مسـاعدت اجتماعی )مصـوب 1991(؛ تأمین 
اجتماعـی )مصوب 1994(؛ مسـاعدت اجتماعی )مصـوب 2009(؛ تأمین اجتماعی 
)مصـوب 2011(؛ بازنشسـتگی زودهنگام و جزئی )مصـوب 2013(؛ عامل پایداری 
و شـاخص گذاری4  )مصـوب 2013( و تأمیـن اجتماعـی )2015( امـورات بیمـۀ 

خویـش را اداره می کنـد )Social Security Administration, 2016, ص. 1(

 نوع برنامه
کشـور اسـپانیا دارای دو برنامـۀ »بیمـۀ اجتماعـی« و »نظـام مسـاعدت اجتماعی« 

می باشـد )همـان(.

 پوشش

1. برنامـۀ بیمـۀ اجتماعی: کارمندان بخش صنعت، تجـارت و خدمات بر طبق 11 
طبقۀ شـغلی تحت پوشش قرار می گیرند. همچنین کارگران کشـاورزی و کارگران 
خانگـی نیـز تحت شـرایط خاصـی می توانند تحت پوشـش قـرار بگیرنـد. الزم به 

1. Federation of Austrian Social Insurance Institutions 
2. Pension Insurance Institution 
3. Spain  
4. Sustainability factor and indexation 
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ذکـر اسـت کـه افـراد بیمـه شـده ای کـه پوشـش شغلی شـان را تـرک می کنند، 
ممکـن اسـت با یک قـرارداد ویژه به پوشـش بیمه ای -شـان ادامـه دهند. 

نظـام بیمـه ای ویـژه بـرای کارمنـدان بخـش دولتـی، پرسـنل نیروهـای نظامـی، 
خویش فرمایـان، دریانـوردان، و کارگـران معـادن ذغـال سـنگ وجـود دارد. 

2. نظـام مسـاعدت اجتماعـی: کلیـۀ افـراد سـالمند یـا ازکارافتـادۀ نیازمند تحت 
پوشـش قـرار می گیرنـد )همـان(.

اسپانیانام کشور

یوروواحد پول

0/92 یورو = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1919نخستین قانون بیمه

قوانین جاری

ساعدت اجتماعی )مصوب 1991(؛ تأمین اجتماعی )مصوب 1994(؛ مساعدت 
اجتماعی )مصوب 2009(؛ تأمین اجتماعی )مصوب 2011(؛ بازنشستگی زودهنگام 
و جزئی )مصوب 2013(؛ عامل پایداری و شاخص گذاری )مصوب 2013( و تأمین 

اجتماعی )2015(

بیمۀ اجتماعی؛ نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

پوشش
بیمۀ اجتماعی

کارمندان بخش صنعت، تجارت و خدمات )بر طبق 11 طبقۀ 
شغلی(؛ کارگران کشاورزی و کارگران خانگی )تحت شرایط 

خاصی(؛ 

افراد سالمند یا ازکارافتادۀ نیازمندمساعدت اجتماعی

نداردپوشش داوطلبانه

برای کارمندان بخش دولتی، پرسنل نیروهای نظامی، خویش فرمایان، دریانوردان، و نظام ویژۀ بیمه
کارگران معادن ذغال سنگ

 جدول 5: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور اسپانیا

  منابع مالی
  افراد بیمه شده

1.بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 4/7 درصـد از سـقف درآمد افـراد به عنـوان نرخ حق 
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بیمـه تعیین می شـود. 

 وجـوه ناشـی از مشـارکت فـرد بیمـه شـده در پرداخت حق بیمـه، همچنین 
بـرای تأمیـن مالـی مزایای بیمـاری، زایمان )مادر شـدن(، پدر شـدن، و حوادث 

حین کار سـرمایه گذاری می شـود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، مبلـغ 764/40 یـورو، و حداقـل درآمـد روزانه که در محاسـبۀ نرخ 

حـق بیمـه مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد 25/48 یورو می باشـد. 

  حداکثر درآمد ماهانه که در محاسبۀ نرخ حق بیمه مورد استفاده قرار می گیرد، 
مبلغ 3642 یورو و حداکثر درآمد روزانه که در محاسبۀ نرخ حق بیمه برای طبقات 

شغلی خاص مورد استفاده قرار می گیرد مبلغ 121/40 یورو می باشد. 

2.مساعدت اجتماعی:هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   خویش فرمایان
1. بیمۀ اجتماعی: قابل اجرا نیست.

2.مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   کارفرما
1.بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 23/6 درصد از سـقف درآمد به عنـوان نرخ حق بیمه 

تعیین می شـود. 

 وجـوه ناشـی از مشـارکت کارفرمـا در پرداخـت حـق بیمـه همچنیـن برای 
تأمیـن مالـی مزایای بیمـاری، زایمان )مادر شـدن(، پدر شـدن، و حـوادث حین 

کار سـرمایه گذاری می شـود. 

  حداقـل درآمـد ماهانـه کـه در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، مبلـغ 764/40 یـورو، و حداقـل درآمـد روزانه که در محاسـبۀ نرخ 

حـق بیمـه مورد اسـتفاده قـرار می گیـرد 25/48 یورو می باشـد. 

 حداکثر درآمد ماهانه که در محاسبۀ نرخ حق بیمه مورد استفاده قرار می گیرد، 
مبلغ 3642 یورو و حداکثر درآمد روزانه که در محاسبۀ نرخ حق بیمه برای طبقات 
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شغلی خاص مورد استفاده قرار می گیرد مبلغ 121/40 یورو می باشد. 

2.مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   دولت

1. بیمـۀ اجتماعـی: دولـت بـه افـراد یارانـۀ سـاالنه )بـرای پرداخـت حـق بیمه( 
می کنـد. پرداخـت 

2 مساعدت اجتماعی: تمام هزینه ها بر عهدۀ دولت است )همان(.

میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده
4/7 % از سقف درآمدبیمه اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان
-بیمه اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان
23/6 % از سقف درآمدبیمه اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت
پرداخت یارانۀ ساالنه به افرادبیمه اجتماعی

تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت استمساعدت اجتماعی

   جدول 6: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور اسپانیا

  سازمان های اداری
1. وزارت استخدام )کار( و امور اجتماعی1 )http://www.empleo.gob.es( نظارت 

کلی بر روندهای بیمه  ای را ارائه می کند. 

2. خزانه داری عمومی تأمین اجتماعیhttp://www.seg-social.es( 2( که کار ادراه 
کردن درآمدهای نظام تأمین اجتماعی، ثبت نام از کارفرمایان و افراد بیمه شده و 

جمع آوری حق بیمه ها )مشارکت های مالی( را بر عهده دارد. 

1. Ministry of Employment and Social Affairs 
2. General Treasury of Social Security 
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3. مؤسسۀ ملی تأمین اجتماعیhttp://www.seg-social.es( 1( تحت نظر وزارت 
استخدامی و امور اجتماعی، مزایای نقدی را مدیریت و پرداخت می کند. 

4. مؤسسۀ سـالمندان و خدمات اجتماعیhttp://www.imserso.es( 2( تحت نظر 
وزارت اسـتخدامی و امور اجتماعی، وظیفۀ مدیریت مسـتمری های غیرمشارکتی و 

مزایای مکمل مشـابه برای سـالماند و افـراد ازکارافتاده )معلـول( را بر عهده دارد.

       انگلســتان3    

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قوانیـن در زمینۀ بیمه ها و مسـتمری های عمومی در کشـور انگلسـتان، 
قوانیـن مصـوب 1908 )مسـتمری بازنشسـتگی(؛ 1911 )بیمـۀ ازکارافتادگـی(؛ و 

1925 )بیمـۀ بازنشسـتگی و بازماندگی( می باشـند.

قوانین جاری و فعلی این کشور عبارت از قوانین تلفیقی4  )مصوب 1992(؛ مستمری ها 
از  رفاهی و مستمری ها 5 )مصوب 1999(؛ حمایت  )مصوب 1995(؛ اصالحات 
کودکان، مستمری ها و تأمین اجتماعی6 )مصوب 2000(؛ اعتبار مستمری7 )مصوب 
2002(؛ مستمری ها )مصوب 2004، 2007، 2011 و 2014(؛ و اصالحات رفاهی 

)مصوب 2009( می باشند )Social Security Administration, 2016, ص. 1(

 نوع برنامه
کشور انگلستان دارای دو برنامۀ »بیمۀ اجتماعی« و »نظام مساعدت اجتماعی« می باشد.

نکتـه: در مـاه آوریـل 2016، یـک مسـتمری دولتـی تـک الیـه8 بـا نـرخ ثابـت 
بـرای کارگرانـی کـه در تاریـخ 6 آپریل 2016 یا بعد از آن بازنشسـته می شـوند، 
1. National Institute of Social Security 
2. Institute of Elderly and Social Services 
3. United Kingdom 
4. Consolidated legislation 
5. Welfare reform and pensions 
6. Child support, pensions, and social security 
7. Pension credit 
8. Single-tier state pension 
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معرفی شـد. مسـتمری جدید جایگزین نظام دو الیۀ پیشـین که شـامل مستمری 
بازنشسـتگی دولتـی پایه و مسـتمری دولتـی ثانویه بود، شـد )همان(.

 پوشــش

1. مزایـای مشـارکتی1: کارکنانـی کـه درآمدی بیـن 155 تا 827 پونـد2 در هفته 
دارنـد )در آوریل 2016( تحت پوشـش قـرار می گیرند. همچنین خویش فرمایانی 
کـه درآمـدی به میـزان حداقـل 5965 پوند در سـال دارنـد )در آوریـل 2016( 

تحت پوشـش قـرار می گیرند.

   پوشـش داوطلبانـه )تنهـا بـرای مزایـای مسـتمری بازنشسـتگی دولتـی پایه و 
بازماندگـی( فراهم اسـت.

2. کمـک هزینـۀ اشـتغال و حمایـت3 : کارمنـدان و خویش فرمایانـی کـه بـرای 
پرداخـت قانونـِی بیمار4  یا پرداخت قانونی زایمان5  احراز شـرایط نشـده باشـند ؛ 
و برخی اشـخاص بیکار و اشـخاص اسـتخدام نشـده تحت پوشـش قرار می گیرند. 

3. مزایـای غیـر مشـارکتی: کلیـۀ سـاکنین کشـور انگلسـتان تحت پوشـش قرار 
می گیرنـد )همـان(.

انگلستاننام کشور

پوندواحد پول

0/68 پوند = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

مستمری بازنشستگی )1908(؛ بیمۀ ازکارافتادگی )1911(؛ و بیمۀ بازنشستگی و نخستین قانون بیمه
بازماندگی )1925(

قوانین جاری
قوانین تلفیقی )1992(؛ مستمری ها )1995(؛ اصالحات رفاهی و مستمری ها )1999(؛ 
حمایت از کودکان، مستمری ها و تأمین اجتماعی )2000(؛ اعتبار مستمری )2002(؛ 

مستمری ها )2004، 2007، 2011 و 2014(؛ و اصالحات رفاهی )2009(

1. Contributory benefits 
2. Pound 
3. Emplotment and Support Allowance (ESA) 
4. Statutory sick pay 
5. Statutory maternity pay 

 جدول 7: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور انگلستان
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انگلستاننام کشور
بیمۀ اجتماعی؛ نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

پوشش

کارکنان با درآمد بین 155 تا 827 پوند در هفته؛ خویش فرمایان با مزایای مشارکتی
درآمد حداقل 5965 پوند در سال

کمک هزینۀ 
اشتغال و حمایت

کارمندان و خویش فرمایانی که برای پرداخت قانونِی بیمار یا 
پرداخت قانونی زایمان احراز شرایط نشده باشند ؛ و برخی اشخاص 

بیکار و اشخاص استخدام نشده
کلیۀ ساکنین کشور انگلستانمزایای غیرمشارکتی

طرح مزایای مشارکتی دارای پوشش داوطلبانه می باشدپوشش داوطلبانه

-نظام ویژۀ بیمه

 ادامۀجدول 7

  منابع مالی
  افراد بیمه شده

میـزان 12 درصـد از درآمد هفتگی )یا 5/85 درصـد از درآمد هفتگی برای برخی 
از زنـان متاهـل بـا شـرایط خـاص، و بیوه هـا( که بیـن 155 تـا 827 پونـد درآمد 
دارنـد، بعـالوۀ 2 درصـد از درآمد افـرادی که بیش از 827 پونـد در هفته درآمد 

دارنـد به عنـوان نـرخ حق بیمه تعیین می شـود )آوریـل 2016(. 

افـرادی کـه بـه صورت داوطلبانه بیمه شـده باشـند، نـرخ ثابـت 14/10 پوند در 
هفتـه به عنـوان نـرخ حق بیمـه پرداخـت می کنند. 

 وجـوه حاصل از مشـارکت افراد بیمه شـده همچنین در تأمیـن مالی مزایای 
بیمـاری و زایمـان، مزایای حوادث حین کار و مزایای بیکاری، اسـتفاده می شـود.

   خویش فرمایان

در صورتیکـه افـراد خویش فرمـا دارای درآمـد بیشـتر از 5965 پوند باشـند، نرخ 
ثابـت 2/80 پونـد در هفتـه بعالوۀ 9 درصد از درآمد سـاالنۀ اظهار شـدۀ ایشـان 
بـرای درآمدهـای سـاالنۀ بیـن 8060 تـا 43000 پوند باشـد، و میـزان 2 درصد 
از درآمدهـای بیشـتر از 43000 پونـد در سـال، به عنـوان نـرخ حـق بیمه تعیین 

می شـود )آپریـل 2016(. 
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 میـزان 15/5 درصـد از سـهم مشـارکت افراد خویش فرمـا در پرداخت حق 
بیمـه بـه خدمات سـالمت ملـی  )NHS( برای تأمیـن مزایای پزشـکی-درمانی 

اختصـاص می یابد. 

   کارفرما
میـزان 13/8 درصـد از درآمـد کارکنانی که بیشـتر 155 پوند در هفته دسـتمزد 

یـا حقـوق می گیرنـد، به عنوان نرخ حـق بیمه تعیین می-شـود )آپریـل 2016(. 

 وجـوه حاصـل از مشـارکت کارفرمایـان همچنیـن در تأمیـن مالـی مزایـای 
حـوادث حیـن کار و مزایـای بیـکاری، اسـتفاده می  شـود. 

   دولت
تمـام مخـارج کمک هزینه های مبتنی بر آزمون وسـع، و مزایای غیر مشـارکتی دیگر 
بـر عهـدۀ دولت اسـت. دولت همچنین کمـک هزینۀ خزانـه داری  را بـرای جبران هر 

گونه کسـری بودجه در مشـارکت پرداخـت حق بیمه، پرداخت می کنـد )همان(.

میزان سهم بیمه

افراد بیمه شده
اگر بین 155 تا 827 پوند حقوق بگیرند: میزان 12 % از درآمد هفتگی

اگر بیش از 827 پوند در هفته حقوق بگیرند: میزان 2 % اضافه )به مورد قبلی(
بیمه شدگان داوطلبانه: نرخ ثابت 14/10 پوند 

خویش فرمایان
اگر بیش از 5965 پوند درآمد داشته باشند: 2/80 % از درآمد هفتگی

اگر درآمد بین 8060 تا 43000 پوند در هفته باشد: میزان 9 % اضافه )به درصد قبلی(
اگر درآمد بیش از 43000 پوند در هفته باشد: میزان 2 % اضافه )به 2 درصد قبلی(

میزان 13/8 % از درآمد کارکنانی که بیش از 155 پوند در هفته حقوق می گیرندکارفرمایان

تمام مخارج کمک هزینه های مبتنی بر آزمون وسع، و مزایای غیر مشارکتی؛ و کمک هزینۀ دولت
خزانه داری )برای جبران کسری بودجه در مشارکت پرداخت حق بیمه( بر عهدۀ دولت است

 جدول 8: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور انگلستان 

  سازمان های اداری
1. خدمات مستمرِی دپارتمان کار و مستمری های1  دولت انگلستان 

www.gov.uk/government/organisations/department-for-work- (

1. Pension Service of the Department for Work and Pensions 
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pensions(وظیفـۀ مدیریـت نظام مسـتمری های دولتی و فراهم کـردن خدمات و 

حمایـت از مسـتمری بگیران را بـر عهـده دارد. 

2. سازمان درآمدها و عایدات سلطنتی )ملکه(1  
)www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs(

 وظیفۀ مدیریت نظام مشارکتی بیمۀ ملی را بر عهده دارد. 

3. مرکز کار مضاعِف دپارتمان کار و مستمری های دولت انگلستان 
www.gov.uk/government/organisations/department-for-work- (

pensions( کار مدیریـت مزایـا بـرای افـراد سـالخوردۀ شـاغل و همچنین وظیفۀ 

کمـک بـه ایشـان بـرای پیـدا کـردن کار را برعهـده دارد.

       ایتـــالیا2    

 چهارچوب قانونی
نخستین قانون کشور ایتالیا در سال 1919 در زمینۀ بیمه وضع شد. قوانین موضوعۀ 
جاری این کشور در امورات بیمه، قوانین مصوب 1995 )اصالح مستمری(؛ و قوانین 
مصوب سال های 2005؛ 2008؛ 2009؛ 2010؛ 2011؛ 2012؛ 2013؛ و 2015 

می باشند )Social Security Administration, 2016, ص. 1(.

 نوع برنامه
کشـور ایتالیـا دارای دو برنامۀ »مشـارکت معیـن تعریف شـدهNDC(  3(«، و »نظام 

بیمـۀ اجتماعی« می باشـد )همان(.

 پوشــش

)NDC( 1. مشارکت معین تعریف شده

کارمنـدان از جملـه کارکنـان خانگی، و برخـی از خویش فرمایان، و کسـانی که در 

1. Her Majesty’s Revenue and Customs 
2. Italy 
3. Notional defined contribution (NDC) 
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تاریـخ 1 ژانویـۀ 1996 یـا بعد از آن بیمه شـده اند، تحت پوشـش قـرار می گیرند.

 پوشـش داوطلبانـه بـرای کارگـران پیمانـی و کارگـران حرفـه ای که تحت 
پوشـش هیچ صنـدوق بیمـه ای خاصی نیسـتند، وجـود دارد. 

 نظـام بیمـه ای ویژه بـرای کارمندان بخـش دولتـی و خویش فرمایانی که در 
مشاغل آزاد هسـتند، وجود دارد. 

)NDC(  12. برنامۀ ترکیبی بیمۀ اجتماعی و مشارکت معین تعریف شده

کارمندان از جمله کارگران خانگی، و برخی از خویش فرمایانی که در تاریخ 31 
دسامبر 1995، کمتر از 18 سال سابقۀ مشارکت دارند، تحت پوشش قرار می گیرند.

 پوشـش داوطلبانـه بـرای کارگـران پیمانـی و کارگـران حرفـه ای که تحت 
پوشـش هیچ صنـدوق بیمـه ای خاصی نیسـتند، وجـود دارد. 

 نظـام بیمـه ای ویـژه برای کارمندان بخـش دولتـی و خویش فرمایانی که در 
مشاغل آزاد هسـتند، وجود دارد. 

3. بیمـۀ اجتماعـی: کارمندان از جمله کارگران خانگـی، و برخی از خویش فرمایانی 
که در تاریخ 31 دسـامبر 1995، کمتر از 18 سـال سـابقۀ مشـارکت دارند، تحت 

پوشـش قرار می گیرند.

  پوشـش داوطلبانـه بـرای کارگـران پیمانـی و کارگـران حرفـه ای که تحت 
پوشـش هیـچ صندوق بیمـه ای خاصی نیسـتند، وجـود دارد. 

 نظـام بیمـه ای ویـژه برای کارمندان بخـش دولتـی و خویش فرمایانی که در 
مشاغل آزاد هسـتند، وجود دارد. 

4. مساعدت اجتماعی: شهروندان ایتالیا، شهروندان اتحادیۀ اروپا که در ایتالیا سکونت 
دارند، و شهروندان غیر اتحادیۀ اروپا که در ایتالیا و با مجوز اقامت ویژه، سکونت دارند 

تحت پوشش مساعدت های اجتماعی قرار می گیرند )همان(.
1. Mixed social insurance and NDC 
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ایتالیانام کشور
یوروواحد پول

0/92 یورو = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1919نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
اصالح مستمری )1995(؛ و قوانین مصوب سال های 2005؛ 2008؛ 2009؛ 2010؛ 

2011؛ 2012؛ 2013؛ و 2015

مشارکت معین ملی )NDC(؛ و نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه

پوشش

NDC کارمندان )کارکنان خانگی(، برخی از خویش فرمایان، و کسانی
که در تاریخ 1 ژانویۀ 1996 یا بعد از آن بیمه شده اند

برنامۀ ترکیبی 
بیمۀ اجتماعی و 

NDC

کارمندان )کارگران خانگی(، برخی از خویش فرمایانی که در 
تاریخ 31 دسامبر 1995، کمتر از 18 سال سابقۀ مشارکت دارند

کارمندان )کارگران خانگی(، برخی از خویش فرمایانی که در بیمۀ اجتماعی
تاریخ 31 دسامبر 1995، کمتر از 18 سال سابقۀ مشارکت دارند

شهروندان ایتالیا، شهروندان اتحادیۀ اروپا ساکن در ایتالیا، و مساعدت اجتماعی
شهروندان غیر اتحادیۀ اروپا ساکن )با مجوز اقامت ویژه( در ایتالیا

3 برنامۀ NDC؛ برنامۀ ترکیبی بیمۀ اجتماعی و NDC؛ و بیمۀ اجتماعی پوشش پوشش داوطلبانه
داوطلبانه دارند

3 برنامۀ NDC؛ برنامۀ ترکیبی بیمۀ اجتماعی و NDC؛ و بیمۀ اجتماعی نظام بیمه ای نظام ویژۀ بیمه
ویژه )برای کارمندان بخش دولتی و خویش فرمایانی که در مشاغل آزاد هستند( دارند

 جدول 9: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور ایتالیا

  منابع مالی
  افراد بیمه شده

1. بیمۀ اجتماعی و NDC: میزان 9/19 درصد از درآمد ناخالص به عنوان نرخ حق 
بیمه تعیین می شود. برای کسانی که در هنرهای نمایشی فعالیت دارند، میزان 9/89 

درصد از درآمد ناخالص شان را به عنوان نرخ حق بیمه باید پرداخت نمایند. 

 حداقل درآمد روزانه که در محاسبۀ نرخ حق بیمه مورد استفاده قرار می گیرد، 
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رقمی معادل حداقل دستمزد روزانۀ عمومی1 ، یا معادل حداقل دستمزد در یک 
بخش خاص بر طبق توافقات جمعی )هرکدام که بیشتر باشد( است. 

 حداقل دستمزد روزانۀ عمومی، مبلغ 47/68 یورو می باشد. 

برای کسانی که قبل از سال 1996 بیمه شده اند، سهم حق بیمه بر مبنای کل درآمد 
ایشان محاسبه می شود. اما برای افرادی که در 1 ژانویۀ 1996 یا بعد از آن بیمه 
شده اند، حداکثر درآمدی که در محاسبۀ نرخ حق بیمه مورد استفاده قرار می گیرد، 

مبلغ 100 هزار و 324 یورو به صورت ساالنه می باشد. 

2.مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   خویش فرمایان

1. بیمـۀ اجتماعـی و NDC میـزان 23/1 درصـد از درآمـد اظهـار شـدۀ سـاالنه 
به عنـوان نـرخ حـق بیمـه تعییـن می شـود. 

 حداقـل درآمـد سـاالنه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 15 هـزار و 548 یـورو می باشـد.

  حداکثـر درآمـد سـاالنه که در محاسـبۀ نرخ حـق بیمه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد 76 هـزار و 872 یورو می باشـد. 

2.مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   کارفرما
1. بیمۀ اجتماعی و NDC میزان 23/81 درصد از ناخالص حقوق و دستمزد پرداختی 
به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می-شود، اما افرادی که در هنرهای نمایشی فعالیت 
دارند، میزان 25/81 درصد از ناخالص حقوق و دستمزد پرداختی شان به عنوان 
حق بیمه توسط کارفرما پرداخت می شود. ضمن آنکه برخی از کارفرمایان، از جمله 
کسانی که در برخی نواحی دورافتادۀ اقتصادی فعالیت دارند، با نرخ کمتری حق بیمه 

می پردازند. 

1. General daily minimum wage 
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حداقل درآمد روزانه که در محاسبۀ نرخ حق بیمه مورد استفاده قرار می گیرد، رقمی 
معادل حداقل دستمزد روزانۀ عمومی، یا معادل حداقل دستمزد در یک بخش خاص 

بر طبق توافقات جمعی )هرکدام که بیشتر باشد مالک می باشد( است. 

 حداقل دستمزد روزانۀ عمومی، مبلغ 47/68 یورو می باشد. 

برای کسانی که قبل از سال 1996 بیمه شده اند، سهم حق بیمه بر طبق تمامی درآمد 
ایشان محاسبه می شود. اما برای افرادی که در 1 ژانویۀ 1996 یا بعد از آن بیمه 
شده اند، حداکثر درآمدی که در محاسبۀ نرخ حق بیمه مورد استفاده قرار می گیرد، 

مبلغ 100 هزار و 324 یورو به صورت ساالنه می باشد. 

2.مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   دولت
1. بیمۀ اجتماعی و NDC هرگونه کسری بودجه توسط دولت تأمین مالی می شود.

2 مساعدت اجتماعی: دولت تمامی هزینه ها را بر عهده دارد )همان(.

میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده
NDC بیمۀ اجتماعی و

میزان 9/19 % از درآمد ناخالص )افرادی که در 
هنرهای نمایشی فعالیت دارند میزان 9/89 % از درآمد 

ناخالص(

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان
NDC میزان 23/1 % از درآمد اظهار شدۀ ساالنهبیمۀ اجتماعی و

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان
NDC بیمۀ اجتماعی و

میزان 23/81 % از حقوق و دستمزد پرداختی )افرادی 
که در هنرهای نمایشی فعالیت دارند میزان 25/81 % 

از حقوق و دستمزد پرداختی(

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت
NDC هرگونه کسری بودجهبیمۀ اجتماعی و

تمامی هزینه هامساعدت اجتماعی

   جدول 10: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور ایتالیا
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  سازمان های اداری
1. وزارت کار و سیاست گذاری اجتماعیhttp://www.lavoro.gov.it( 1( و وزارت 
اقتصاد و داراییhttp://www.tesoro.it(  2( نظارت کلی بر روندهای بیمه ای را ارائه 

می کنند. 

2. مؤسسـۀ ملی تأمین اجتماعـیwww.inps.it(  3( وظیفـۀ ادارۀ برنامۀ ملی تأمین 
اجتماعـی از طریـق شـعبات اداری و وظیفۀ مدیریـت تعـدادی از برنامه های ویژه 

بـرای برخـی دسـته بندی های خـاص از کارگران بیمه شـده را بر عهـده دارد. 

       ایســـلند4    

 چهارچوب قانونی
نخستین قوانین در مورد بیمه ها و مستمری های عمومی در کشور ایسلند قوانین 

سال های 1909 و 1980 به تصویب رسیدند.

قوانیـن جاری این کشـور در حـال حاضر قوانیـن ازکارافتادگی )مصـوب 1992(؛ 
صندوق هـای مسـتمری 5 )مصـوب 1997(؛ تأمیـن اجتماعی )مصـوب 2007(؛ و 
 ,Social Security Administration( می باشـند )مساعدت اجتماعی )مصوب 2007

2016, ص. 1(.

 نوع برنامه
کشـور ایسـلند دارای دو برنامۀ »نظام مسـتمرِی همگانی6«؛ و »مسـتمری اشتغال 

اجبـاری7« می باشـد )همان(.

1. Ministry of Labor and Social Policy 
2. Ministry of Economy and Finance 
3. National Social Security Institute 
4. United Kingdom 
5. Pension funds 
6. Universal pension system 
7. Mandatory occupational pension system 
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 پوشش

1. مسـتمری همگانی: کلیۀ سـاکنین کشـور ایسلند تحت پوشـش نظام مستمری 
همگانی قـرار می گیرند.

2. مستمری اشتغال اجباری: کارمندان و خویش فرمایان تحت پوشش قرار می گیرند 
)همان(.

ایسلندنام کشور

کرون ایسلندواحد پول

129/67 کرون = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1909؛ 1980نخستین قانون بیمه

ازکارافتادگی )1992(؛ صندوق های مستمری )1997(؛ تأمین اجتماعی )2007(؛ و قوانین جاری
مساعدت اجتماعی )2007(

نظام مستمرِی همگانی؛ و مستمری اشتغال اجبارینوع برنامه

پوشش
کلیۀ ساکنین کشور ایسلندمستمری همگانی
مستمری اشتغال 

کارمندان و خویش فرمایاناجباری

نداردپوشش داوطلبانه

نداردنظام ویژۀ بیمه

 جدول 11: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور ایسلند

  منابع مالی
  افراد بیمه شده

1. مستمری همگانی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

2. مستمری اشتغال اجباری: میزان 4 درصد از درآمد ناخالص به عنوان نرخ حق بیمه 
تعیین می شود. الزم به ذکر است که امکان مشارکت اضافی وجود دارد. 
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   خویش فرمایان

1. مسـتمری همگانـی: میزان 7/35 درصـد از درآمد احتمالی1 فـرد به عنوان نرخ 
حـق بیمه تعیین می شـود. 

 وجـوه حاصل از مشـارکت افراد خویش فرمـا در پرداخت حق بیمه، همچنین 
در تأمین مالی بیمۀ زایمان2  )مادر شـدن( و پدر شـدن3 ، مزایای بیمۀ صدمات 

و حوادث حین کار و مزایای بیمۀ بیکاری اسـتفاده می شـود. 

2. مسـتمری اشـتغال اجباری: میـزان 12 درصد از درآمـد، به عنوان نرخ حق بیمه 
می شود.  تعیین 

   کارفرما
1 مسـتمری همگانـی: میـزان 7/35 درصد از ناخالِص حقوق و دسـتمزد پرداخت 

شـده به عنـوان نرخ حـق بیمه تعیین می شـود. 

 الزم بـه ذکر اسـت که مشـارکت کارفرمـا در پرداخت حـق بیمه، همچنین 
در تأمیـن مالـی بیمـۀ زایمان )مادر شـدن( و پدر شـدن، مزایـای بیمۀ صدمات 

و حـوادث حیـن کار و مزایای بیمۀ بیکاری اسـتفاده می شـود. 

2 مسـتمری اشـتغال اجباری: میزان 8 درصد از دسـتمزد کارکنان4  به عنوان نرخ 
حق بیمه تعیین می شـود. 

   دولت
1 مستمری همگانی: هرگونه کسری بودجه توسط دولت تأمین مالی می شود.

2 مستمری اشتغال اجباری:  دولت هیچ هزینه ای را بر عهده ندارد )همان(.

1. Presumptive income 
2. Maternity 
3. Paternity 
4. Employee’s wages 
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میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده
هیچ هزینه ایمستمری همگانی

4 % از درآمد ناخالصمستمری اشتغال اجباری

خویش فرمایان
7/35 % از درآمد احتمالی فردمستمری همگانی

12 % از درآمدمستمری اشتغال اجباری

کارفرمایان
 7/35 % از ناخالِص حقوق و دستمزد پرداخت شدهمستمری همگانی

8 % از حقوق و  دستمزد پرداخت شدهمستمری اشتغال اجباری

دولت
هر گونه کسری بودجهمستمری همگانی

هیچ هزینه ایمستمری اشتغال اجباری

 جدول 12: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور ایسلند 

  سازمان های اداری
1. وزارت رفـاهwww.velferdarraduneyti.is( 1( نظـارت کلـی بر روندهای بیمه ای 

در برنامۀ »مسـتمری های همگانی« را ارائه می کند. 

2. ادارۀ بیمـۀ اجتماعـیhttps://www.tr.is( 2( از طریـق ادارات محلـی، برنامـۀ 
»مسـتمری های همگانـی« مدیریـت می کند.

3. وزارت دارایـیwww.fjarmalaraduneyti.is( 3( نظارت کلی بر روندهای بیمه ای 
در برنامۀ »مسـتمری اشتغال اجباری« را ارائه می کند.

4. تعداد 43 صندوق بازنشسـتگی مسـتقل، برنامه های خویش را به صورت مجزا 
اداره می کنند.

1. Ministry of Welfare 
2. Social Insurance Administration 
3. Ministry of Finance 
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       بلژیک1    

 چهارچوب قانونی
نخستین قوانین در زمینۀ بیمه ها و مستمری های عمومی در کشور بلژیک، قانون 

بازنشستگی )مصوب 1944(، و قانون ازکارافتادگی )مصوب 1944( می باشد. 

قوانیــن فعلــی این کشــور هــم اکنــون قوانیــن بازنشســتگی و بازماندگــی )مصوب 
1967(؛ قانــون مصــوب 1994 و قانــون  درآمــد تضمیــن شــده )مصــوب 2001( 

ــند )Social Security Administration, 2016, ص. 1(. می باش

 نوع برنامه
برنامۀ بیمۀ کشور بلژیک »نظام بیمۀ اجتماعی« می باشد )همان(.

 پوشــش

کلیۀ افراد استخدام شده تحت پوشش قرار می گیرند.

نظام بیمه ای ویژه برای خویش فرمایان و خدمت گزاران دولتی2  وجود دارد )همان(.

بلژیکنام کشور

یوروواحد پول

0/92 یورو = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

قانون بازنشستگی )1944(، و قانون ازکارافتادگی )1944(نخستین قانون بیمه

بازنشستگی و بازماندگی )1967(؛ قانون 1994؛ و قانون درآمد تضمین شده )2001(قوانین جاری

نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه

کلیۀ افراد استخدام شدهپوشش
نداردپوشش داوطلبانه

برای خویش فرمایان و خدمت گزاران دولتینظام ویژۀ بیمه
 جدول 13: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور بلژیک

1. Belgium 
2. Civil servants 
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  منابع مالی
  افراد بیمه شده

میزان 7/5 درصد از درآمد مرجع1  افراد به عنوان حق بیمه تعیین می شود. مستمری 
بگیران و افرادی که در آستانۀ دریافت مستمری قرار دارند، با پرداخت 0/5 تا 2 

درصد از مستمری  دریافتی شان در تأمین مالی مشارکت می کنند. 

 درآمد مرجع، عبارت از 100 درصد درآمد ناخالص فرد بیمه شده در مشاغل 
یقه سفید و 108 درصد درآمد ناخالص فرد بیمه شده در مشاغل یقه آبی می باشد

   خویش فرمایان

قابل اجرا نیست )خویش فرمایان تحت پوشش قرار نمی گیرند(.

   کارفرمایان
میزان 8/86 درصد از درآمد مرجع به عنوان حق بیمه پرداخت می شود. 

   دولت
مشارکت دولت به صورت پرداخت یارانه های ساالنه می باشد )همان(.

میزان سهم بیمه
7/5 % از درآمد مرجعافراد بیمه شده

-خویش فرمایان

8/86 % از درآمد مرجعکارفرمایان

پرداخت یارانه های ساالنهدولت

 جدول 14: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور بلژیک 

  سازمان های اداری
 )https://socialsecurity.belgium.be( 21. خدمات عمومِی تأمین اجتماعی دولت فدرال

نظارت کلی بر روندهای بیمه ای را ارائه می کند.
1. Reference earnings 
2. Social Security Federal Public Service 
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2. ادارۀ ملـی تأمین اجتماعـی www.onss.be( 1( وظیفۀ جمع آوری و مدیریت حق 
بیمه ها )مشـارکت ها( را بر عهـده دارد. 

مدیریـت  وظیفـۀ   )http://www.sfpd.fgov.be( ملـی2  مسـتمری های  ادارۀ   .3
مسـتمری های بازنشسـتگی و بازماندگی را بـر عهـده دارد و در ارتباط با مدیریت 

مالـی برنامه های مسـتمری، مسـئول اسـت.

4. مؤسسـۀ ملی بیمۀ بیمـاری و معلولیـتhttp://www.inami.fgov.be( 3( وظیفۀ 
مدیریت مزایـای ازکارافتادگی را بـر عهده دارد. 

      پرتغــال4    

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانون کشـور پرتغـال در زمینۀ بیمه قانـون مصوب 1919 بـود، هرچند 
هرگـز اجرایی نشـد. بر این اسـاس نخسـتین قانون این کشـور که بـه مرحلۀ اجرا 

رسـید در سـال 1935 به تصویب رسید.

ایـن کشـور در حـال حاضـر امـورات بیمـۀ خویـش را بـا قوانیـن طـرح غیـر5 
مسـتمری  )مصـوب 1980(؛  اجتماعـی  مسـتمری  مشـارکتی)مصوب 1980(؛ 
بازمانـدگان )مصـوب 1990(؛ مزایـای بازماندگان )مصـوب 1994(؛ طرح عمومی 
6 )مصـوب 2007(؛ نظـام تأمین اجتماعی )مصـوب 2007(؛ ازکارافتادگی )مصوب 

2009(؛ و طرح هـای غیـر مشـارکتی )مصـوب سـال های 2009، 2010 و 2011( 
2016, ص. 1(.  ,Social Security Administration( می کنـد  اداره 

 نوع برنامه
کشـور پرتغـال دارای دو برنامـۀ »بیمـۀ اجتماعـی«  و »نظام مسـاعدت اجتماعی« 

)همان(. می باشـد 
1 National Social Security Offce 
2. National Pensions Office 
3. National Sickness and Invalidity Insurance Institute 
4. Portugal 
5. General scheme 
6. Cape Verde 
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 پوشش

1. بیمـۀ اجتماعـی: کارمنـدان، و خویـش فرمایانـی کـه درآمـد سـاالنۀ ناخالص 
بیشـتر از 6 برابـر نـرخ مزایـای اجتماعـی دارنـد، تحت پوشـش قـرار می گیرند.

پوشـش داوطلبانـه بـرای خویش فرمایانـی کـه درآمـد سـاالنۀ ناخالص تـا حد 6 
برابـر نـرخ مزایای اجتماعی دارند، و برای اشـخاصی که تحت پوشـش هیچ برنامۀ 

مشـارکتی اجباری دیگری قـرار ندارند، فراهم اسـت. 

 نرخ مزایای اجتماعی برابر 419/22 یورو در ماه می باشد. 

 نظام  هـای بیمـه ای ویـژه برای اشـخاص خاص، بـه تدریج با نظـام عمومی 
یکپارچه می شـوند. 

2. نظام مساعدت اجتماعی: ساکنان کشور پرتغال از جمله شهروندان استرالیا، برزیل، 
کانادا، جزایر کیپ ورد و کشورهای اتحادیۀ اروپا تحت پوشش قرار می گیرند )همان(.

پرتغالنام کشور
یوروواحد پول

0/92 یورو = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1919 )اجرایی نشد(؛ 1935نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
طرح غیر مشارکتی )1980(؛ مستمری اجتماعی )1980(؛ مستمری بازماندگان )1990(؛ 

مزایای بازماندگان )1994(؛ طرح عمومی )2007(؛ نظام تأمین اجتماعی )2007(؛ 
ازکارافتادگی )2009(؛ و طرح های غیر مشارکتی )2009، 2010 و 2011(

بیمۀ اجتماعی؛ نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

پوشش
کارمندان، و خویش فرمایان با درآمد ساالنۀ ناخالص بیشتر از 6 بیمۀ اجتماعی

برابر نرخ مزایای اجتماعی

ساکنان کشور پرتغال از جمله شهروندان استرالیا، برزیل، کانادا، مساعدت اجتماعی
جزایر کیپ ورد1 و کشورهای اتحادیۀ اروپا

برای خویش فرمایان با درآمد ساالنۀ ناخالص تا حد 6 برابر نرخ مزایای اجتماعی، و برای پوشش داوطلبانه
اشخاصی که تحت پوشش هیچ برنامۀ مشارکتی اجباری دیگری نیستند

داردنظام ویژۀ بیمه

 جدول 15: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور پرتغال
 

1. Cape Verde 
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  منابع مالی
  افراد بیمه شده

1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 11 درصـد از درآمـد ناخالـص به عنـوان حـق بیمـه 
پرداخـت می شـود. 

از مجمـوع 34/75 درصـد مشـارکت فـرد بیمـه شـده و کارفرما، میـزان 20/21 
درصـد در تأمیـن مالی مزایای بازنشسـتگی، 4/29 درصد در تأمیـن مالی مزایای 
ازکارافتادگـی و 2/44 درصـد در تأمیـن مالـی مزایـای بازماندگی سـرمایه گذاری 

می شود. 

  وجوه حاصل از مشارکت فرد بیمه شده همچنین در تأمین مالی مزایای بیماری 
و زایمان، بیماری های ناشی از شغل و مزایای بیکاری سرمایه گذاری می شود. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   خویش فرمایان
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 29/6 درصـد از درآمد مرجع به عنـوان نرخ حق بیمه 

تعیین می شـود.

همچنین برای دسته های خاص از افراد خویش فرما )نظیر صاحبان مجامع و صاحبان 
شرکت های مجاز با مسئولیت محدود و همچنین همسران و شرکای آنها( میزان 

34/75 درصد از درآمد مرجع به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود. 

افـراد خویش فرمـا انتخـاب می کنند که درآمـد مرجعی که در محاسـبۀ نرخ حق 
بیمـه مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد از دامنـۀ 1 تـا 11 برابر نرخ مزایـای اجتماعی 

)419/22 یـورو( کدام یک باشـد. 

  وجوه حاصل از مشارکت خویش فرمایان همچنین در تأمین مالی مزایای 
بیماری و زایمان، بیماری های ناشی از شغل و مزایای بیکاری سرمایه گذاری می شود. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.
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   کارفرما
1. بیمۀ اجتماعی: میزان 23/75 درصد از حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان، به 
عالوۀ 5 درصد از درآمد مرجع برای اشخاص خویش فرمایی که از نظر اقتصادی 
به کارفرما متکی هستند )خویش فرمایانی که 80 درصد از درآمد ساالنۀ خویش از 

کارفرما دریافت می کنند(، به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود. 

از مجموع 34/75 درصد مشارکت فرد بیمه شده و کارفرما، میزان 20/21 درصد 
در تأمین مالی مزایای بازنشستگی، 4/29 درصد در تأمین مالی مزایای ازکارافتادگی 

و 2/44 درصد در تأمین مالی مزایای بازماندگی سرمایه گذاری می شود. 

 وجوه حاصل از مشارکت فرد بیمه شده همچنین در تأمین مالی مزایای بیماری 
و زایمان، بیماری های ناشی از شغل و مزایای بیکاری سرمایه گذاری می شود. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   دولت
1. بیمۀ اجتماعی: دولت قسـمتی از مخارج برنامه را از طریق بخشـی از درآمدهای 

ناشـی از مالیات بـر ارزش افزوده1  تأمین می کند. 

2. مساعدت اجتماعی: تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت است )همان(.

میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده
11 % از درآمد ناخالصبیمه اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان
29/6 % از درآمد مرجعبیمه اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان
23/75 % از حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنانبیمه اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت
تأمین بخشی از مخارج از طریق عایدات مالیات بر بیمه اجتماعی

ارزش افزوده
تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت استمساعدت اجتماعی

 جدول 16: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور پرتغال

1. Value-added tax 
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  سازمان های اداری
/www.portugal.gov.pt/en/gc21( 11. وزارت کار، هبسـتگی و تأمیـن اجتماعـی

ministries/labour-solidarity-and-social-security( نظـارت کلـی بر روندهای 

بیمـه ای را از طریـق دبیرخانـۀ دولتی تأمیـن اجتماعـی2  ارائه می کند. 

2. مؤسسـۀ تأمیـن اجتماعـی )www.seg-social.pt( برنامـه را از طریـق مرکـز 
مسـتمری های ملـی3 اداره می کنـد. 

    
       ترکیـــه4

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانون کشـور ترکیـه در زمینـۀ بیمه ها و مسـتمری های عمومـی، قانون 
بازنشسـتگی )مصـوب 1949( و قانـون بازنشسـتگی، ازکارافتادگـی و بازماندگـی 

)مصـوب 1957( می باشـد.

ایـن کشـور در حال حاضر با قوانیـن تأمین اجتماعی )مصوب 1964 اجرایی شـده 
در 1965(؛ تأمیـن اجتماعـی کارکنـان بخش کشـاورزی )مصـوب 1983 اجرایی 
شـده در 1984(؛ مؤسسـۀ تأمین اجتماعی )مصـوب 2006(؛ بیمۀ تأمین اجتماعی 
و سـالمت عمومـی5 )مصـوب 2006 و اجرایی شـده در 2007(؛ و تأمین اجتماعی 
 Social Security( امـورات بیمـۀ خویـش را مدیریـت می کنـد )مصـوب 2008(

Administration, 2016, ص. 1(. 

 نوع برنامه
کشور ترکیه دارای یک برنامۀ »نظام بیمۀ اجتماعی« می باشد. 

1. Ministry of Labor, Solidarity, and Social Security 
2. State Secretariat for Social Security 
3. National Pension Center 
4. Turkey 
5. Social Security and General Health Insurance
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 نکتـه: در مـاه مـه 2016، نظـام جداگانهای برای کارمنـدان بخش عمومی و 
خصوصـی و خویش فرمایانـی که در یکی از مؤسسـات جدیدا ایجاد شـدۀ تأمین 

اجتماعـی ادغام شـده اند، بوجـود آمده اسـت )همان(.

 پوشش
کارکنـان )از جملـه اتبـاع خارجـی( که بصـورت قـراردادی در بخش هـای دولتی 
یـا خصوصـی کار می کننـد، نظیـر خدمتگـزاران دولتـی، اشـخاص خویش فرمـا و 

کارگـران مشـاغل خانگـِی تمـام وقـت تحت پوشـش قـرار می گیرند. 

پوشش داوطلبانه فراهم است.

نظـام بیمه ای ویژه برای کارمندان بانک ها، شـرکت های بیمه، اتاق هـای بازرگانی1، 
و بورس های اوراق بهـادار2 وجود دارد )همان(.

ترکیهنام کشور

لیرهواحد پول

2/92 لیره = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

قانون بازنشستگی )1949(؛ قانون بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگی )1957(نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
تأمین اجتماعی )1964(؛ تأمین اجتماعی کارکنان بخش کشاورزی )1983(؛ مؤسسۀ 

تأمین اجتماعی )2006(؛ بیمۀ تأمین اجتماعی و سالمت عمومی )2006(؛ تأمین 
اجتماعی )2008(

نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه

کارکنان )از جمله اتباع خارجی( بخش های دولتی یا خصوصی، خدمتگزاران دولتی، پوشش
اشخاص خویش فرما و کارگران مشاغل خانگِی تمام وقت

داردپوشش داوطلبانه

برای کارمندان بانکها، شرکت های بیمه، اتاقهای بازرگانی، و بورسهای اوراق بهادارنظام ویژۀ بیمه

 جدول 17: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور ترکیه

1. Chambers of Commerce
2.  Stock Exchanges

42



 منابع مالی

   افراد بیمه شده
میزان 9 درصد از درآمد ماهانه به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، برابـر بـا حداقل دسـتمزد ماهانـۀ قانونی ناخالص می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 6/5 برابـر حداقـل دسـتمزد ماهانۀ قانونی ناخالص اسـت.

 حداقـل دسـتمزد ماهانـۀ قانونـی ناخالـص برابـر بـا 1647 لیـرۀ1 ترکیـه 
می باشـد. 

    خویش فرمایان
میـزان 20 درصـد از درآمـد اظهـار شـدۀ ماهانۀ فـرد به عنوان نـرخ حق بیمه 

تعیین می شـود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، برابـر بـا حداقل دسـتمزد ماهانـۀ قانونی ناخالص می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 6/5 برابـر حداقـل دسـتمزد ماهانۀ قانونی ناخالص اسـت.

 حداقل دستمزد ماهانۀ قانونی ناخالص برابر با 1647 لیرۀ ترکیه می باشد.

   کارفرما
میـزان 11 درصـد از حقـوق و دسـتمزد پرداختـی ماهانه به عنوان نـرخ حق بیمه 

تعیین می شـود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، برابـر بـا حداقل دسـتمزد ماهانـۀ قانونی ناخالص می باشـد. 

1.  Lira 
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 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 6/5 برابـر حداقـل دسـتمزد ماهانۀ قانونی ناخالص اسـت.

 حداقل دستمزد ماهانۀ قانونی ناخالص برابر با 1647 لیرۀ ترکیه می باشد.

   دولت
میـزان 25 درصـد از مجمـوع حـق بیمه هـای جمـع آوری شـده، بر عهـدۀ دولت 

اسـت )همان(.

میزان سهم بیمه

9 % از درآمد ماهانۀ فردافراد بیمه شده

20 % از درآمد اظهار شدۀ ماهانۀ فردخویش فرمایان

11 % از حقوق و دستمزد پرداختی ماهانهکارفرمایان

25 % از مجموع حق بیمه های جمع آوری شدهدولت

 جدول 18: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور ترکیه

 سازمان های اداری
1. وزارت کار و تأمیـن اجتماعـیhttps://www.csgb.gov.tr( 1( نظـارت کلـی بـر 

روندهـای بیمـه ای را ارائـه می کند. 

2. مؤسسـۀ تأمین اجتماعی )http://www.sgk.gov.tr( که توسـط مجمع عمومی، 
هیـأت مدیـره و رئیس مدیریت می شـود، وظیفـۀ ادارۀ برنامه را بر عهـده دارد. 

جمهوری چک2    

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قوانیـن کشـور جمهـوری چـک قانـون کارمنـدان حقوق بگیـر )مصوب 

1906( و قانـون کارکنـان دسـتمزدی )مصـوب 1924( هسـتند.
1.  Ministry of Labor and Social Security
2.  Czech Republic
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ایـن کشـور هماکنـون با قانـون مصـوب 1995 که بیمۀ مسـتمری نـام دارد و در 
1996 عملیاتـی و اجـرا شـده اسـت، امـورات بیمـه ای خویـش را اداره می نمایـد 

 .)1 ص.   ,2016 ,Social Security Administration(

 نوع برنامه
کشـور جمهـوری چـک دارای دو برنامۀ »بیمۀ اجتماعـی« و »نظام همگانی )کمک 

هزینـۀ تدفین1(« می باشـد )همان(. 

 پوشش
1. بیمـۀ اجتماعـی: کلیـۀ افـراد اسـتخدام شـده و خویش فرمایـان، دانشـآموزان، 
بیکاران، نگهبانان، اشـخاص نیازمند، پرسـنل نیروهای نظامی و خدمتگزاران دولتی 

تحـت پوشـش این بیمـه قـرار دارند.

 پوشـش داوطلبانه برای اشـخاص بیکار و دانشـآموزانی که به واسـطۀ قانون 
1995 بـه صـورت اجبـاری تحت پوشـش قـرار ندارند، افـرادی کـه در خارج 
از کشـور مشـغول به کار هسـتند و اشـخاصی که برخی از مشـاغل داوطلبانه را 
انجـام می دهنـد وجود دارد. این امکان پیش بینی شـده اسـت که سـایر افرادی 
کـه بیـش از 18 سـال سـن دارند، و در این لیسـت قـرار ندارند، بـرای حداکثر 

10 سـال به صـورت داوطلبانه تحت پوشـش بیمه قـرار بگیرند. 

2. کمـک هزینۀ تدفین: سـاکنان دائمی جمهور چک، از جمله شـهروندان اتحادیۀ 
اروپـا و سـایر افـرادی که قانون تصریح کرده اسـت، تحت پوشـش ایـن بیمه قرار 

می گیرنـد )همان(

جمهوری چکنام کشور

کرون جمهوری چکواحد پول

24/20 کرون = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

کارمندان حقوق بگیر )1906(؛ قانون کارکنان دستمزدی )1924(نخستین قانون بیمه

بیمۀ مستمری )1995(قوانین جاری

1.  Funeral grant

 جدول 19: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور جمهوری چک
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جمهوری چکنام کشور
بیمۀ اجتماعی، و سیستم همگانی )کمک هزینۀ تدفین(نوع برنامه

پوشش
بیمۀ اجتماعی

کلیۀ افراد استخدام شده، خویش فرمایان، دانشآموزان، 
بیکاران، نگهبانان، نیازمندان، پرسنل نیروهای نظامی و 

خدمتگزاران دولتی

ساکنان دائمی جمهور چک، از جمله شهروندان اتحادیۀ کمک هزینۀ تدفین
اروپا و سایر افرادی که قانون تصریح کرده است

پوشش داوطلبانه
بیمۀ اجتماعی دارای پوشش داوطلبانه برای اشخاص بیکار و دانش آموزان، افرادی که 
در خارج از کشور مشغول به کار هستند و اشخاصی که برخی از مشاغل داوطلبانه را 

انجام می دهند

نداردنظام ویژۀ بیمه

 ادامۀ جدول 19

 منابع مالی:

    افراد بیمه شده
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 6/5 درصـد از سـقف درآمد ماهانه به عنـوان نرخ حق 

بیمه می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد سـاالنه که برای محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 48 برابر درآمد متوسـط ماهانۀ ملی می باشـد.

 متوسـط درآمـد ماهانـۀ ملـی مبلـغ 27006 ُکرونـا1 )واحـد پـول جمهوری 
چـک( می باشـد. 

2. کمک هزینۀ تدفین: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند. 

   خویش فرمایان
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 28 درصد از سـقف درآمد ماهانۀ اظهار شـده توسـط 
فـرد به عنـوان نـرخ حق بیمه می باشـد. سـقف درآمـد ماهانۀ اظهار شـده عبارت 

از 50 درصـد از تفـاوت بیـن درآمـد و مخارج در سـال تقویمی قبل می باشـد. 

 حداقـل سـقف درآمد سـاالنۀ اظهار شـده که برای محاسـبۀ نـرخ حق بیمه 

1.  Koruna 
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مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، بـرای افـراد خویش فرمایـی که بصـورت تمام 
وقـت اشـتغال دارنـد، عبـارت از 12 برابِر یک چهـارم )25%( متوسـط درآمد 
ماهانـۀ ملـی؛ و بـرای افـراد خویش فرمـای پـاره وقت بـه میـزان 12 برابِر یک 

دهـم )10%( متوسـط درآمـد ماهانۀ ملی می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد سـاالنۀ مـورد اسـتفاده بـرای محاسـبۀ نرخ حق بیمـه، 48 
برابـر متوسـط درآمد ماهانـۀ ملـی )27006 ُکرون( اسـت. 

2. کمک هزینۀ تدفین: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   کارفرما
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 21/5 درصـد از حقوق و دسـتمزد پرداختـی ماهانه به 

کارمنـدان به عنـوان نـرخ حـق بیمه تعیین می شـود. 

 حداکثـر درآمد سـاالنۀ مورد اسـتفاده برای محاسـبۀ نرخ حق بیمـه، 48 برابر 
متوسـط درآمـد ماهانۀ ملی )27006 ُکرونا( اسـت. 

2. کمک هزینۀ تدفین: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   دولت
1. بیمۀ اجتماعی: هرگونه کسری بودجه توسط دولت تأمین مالی می شود. 

2. کمک هزینۀ تدفین: تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت می باشد )همان(.

میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده
6/5 % از سقف درآمد ماهانهبیمه اجتماعی

هیچ هزینه ایکمک هزینۀ تدفین

خویش فرمایان
28 % از سقف درآمد ماهانۀ اظهار شدهبیمه اجتماعی

هیچ هزینه ایکمک هزینۀ تدفین

کارفرمایان
21/5 % از حقوق و دستمزد پرداختی ماهانهبیمه اجتماعی

هیچ هزینه ایکمک هزینۀ تدفین

دولت
تأمین هرگونه کسری بودجهبیمه اجتماعی

تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت استکمک هزینۀ تدفین

 جدول 20: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور جمهوری چک
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 سازمان های اداری
1. وزارت کار و امـور اجتماعـی )https://www.mpsv.cz/cs( نظـارت کلـی بـر 
روندهـای بیمـه ای را در »بیمـۀ اجتماعی« ارائه می کند و مسـئولیت سیاسـت های 
توسـعه ای را بـرای تمامـی حوزههـای تأمین اجتماعی به اسـتثنای بیمۀ سـالمت1 
بـر عهـده دارد. ضمـن اینکه ایـن وزارت در طـرح »کمک هزینۀ تدفیـن« نظارت 

کلـی را بر عهـده دارد. 

2. ادارۀ تأمیـن اجتماعـی جمهوری چـکwww.cssz.cz( 2( مسـئولیت جمع آوری 
و مدیریـت حـق بیمه هـا و ارائـۀ مزایـا را از طریـق سـازمان مرکـزی و 77 ادارۀ 

منطقـه ای بر عهـده دارد.

3. کمک هزینۀ تدفین، توسط ادارۀ کار3 مدیریت می شود.

دامنــارک    

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قوانیـن در ارتبـاط با بیمـه و مسـتمری های عمومی در کشـور دانمارک 

قوانین مصـوب 1891 )بازنشسـتگی( و 1921 )ازکارافتادگی( می باشـند.

قوانیـن جـاری ایـن کشـور در امـورات بیمـه در حـال حاضـر قوانیـن مصـوب 
سـال های 2009 )مسـتمری تکمیلی بازار کار4 موسوم به ATP(؛ و 2015 )مستمری 
 Social Security( می باشـد )ازکارافتادگـی، مسـتمری همگانی و خدمات اجتماعـی

Administration, 2016, ص. 1(.

 نوع برنامه
کشور دانمارک دارای »نظام همگانی و بیمۀ اجتماعی5« می باشد )همان(.

1.  Health insurance
2.  Czech Social Security Administration
3.  Labor office
4.  Labor-market supplementary pension (Danish: Arbejdsmarkedets Tillæg-
sPension) ATP
5.  Universal and social insurance system
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 پوشش
1. مسـتمری همگانـی: کلیۀ سـاکنین کشـور دانمارک، تحت پوشـش مسـتمری 

همگانـی قـرار می گیرند.

2. مسـتمری تکمیلی بـازار کار )ATP(: کلیۀ کارمندان و افراد اسـتخدامی، از جمله 
دریافـت کننـدگان مسـتمری ازکارافتادگـی در قبـل از سـال 2003 و همینطـور 
دریافـت کننـدگان مزایـای نقـدی و مسـاعدت اجتماعی بـرای بیمـاری، زایمان، 

بیـکاری، تحـت پوشـش این بیمـه قـرار دارند. 

   پوشـش داوطلبانـه بـرای افـرادی کـه قبال بیمـه بودنـد و در حـال حاضر فاقد 
درآمـد یـا خویش فرما باشـند به مـدت حداقـل 3 سـال وجـود دارد، و همینطور 
بـرای دریافـت کننـدگان مسـتمری ازکارافتادگی )از سـال 2003 به بعـد( و برای 
دریافـت کننـدگان مزایای بازنشسـتگی زودهنـگاِم داوطلبانه، وجـود دارد )همان(.

دانمارکنام کشور

کرون دانمارکواحد پول

6/86 کرون = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

بازنشستگی )1891(؛ ازکارافتادگی )1921(نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
مستمری تکمیلی بازار کار موسوم به ATP )2009(؛ مستمری ازکارافتادگی، مستمری 

همگانی و خدمات اجتماعی )2015(

نظام همگانی و بیمۀ اجتماعینوع برنامه

پوشش

کلیۀ ساکنین کشور دانمارک مستمری همگانی

مستمری تکمیلی بازار کار 
)ATP(

کلیۀ کارمندان و افراد استخدامی، دریافت کنندگان 
مستمری ازکارافتادگی در قبل از سال 2003 و دریافت 

کنندگان مزایای نقدی و مساعدت اجتماعی برای 
بیماری، زایمان، بیکاری

پوشش داوطلبانه
بیمۀ مستمری تکمیلی بازار کار دارای پوشش داوطلبانه است )برای افرادی که قبال بیمه 
بوده و در حال حاضر فاقد درآمد یا خویش فرما باشند و همینطور برای دریافت کنندگان 

مستمری ازکارافتادگی و برای دریافت کنندگان مزایای بازنشستگی زودهنگام(

نداردنظام ویژۀ بیمه

 جدول 21: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور دانمارک
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 منابع مالی

    افراد بیمه شده
1. مستمری پایۀ همگانی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

2. مسـتمری تکمیلـی بـازار کار )ATP(: تـا سـقف 1135/80 ُکـرون1 )واحـد پول 
دانمـارک( در یـک سـال بـرای یک کارگـر تمام وقـت به عنوان حـق بیمه تعیین 
می شـود. دریافـت کننـدگان مزایای بیمـاری و زایمـان، و همینطور افـرادی که از 
مزایـای بیکاری اسـتفاده می کنند و همچنین برخـی از کارآموزان فنـی و حرفه ای، 
دو برابـر ایـن مقـدار )1135/80( به عنـوان حق بیمه می بایسـت پرداخت نمایند. 

 مشارکت فرد بیمه شده در پرداخت حق بیمه میتواند ماهانه یا سه ماهه باشد. 

   خویش فرمایان
1. مستمری پایۀ همگانی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

2. مسـتمری تکمیلـی بـازار کار )ATP(: تـا سـقف 3408 کـرون بـرای یک سـال 
به عنـوان حـق بیمـه می بایسـت پرداخـت کنند.

 خویش فرمایـان بایـد حـق بیمـۀ خـود را بر طبـق قانون هر سـه مـاه یکبار 
پرداخـت نمایند. 

   کارفرما
1. مستمری پایۀ همگانی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند. 

2. مسـتمری تکمیلی بـازار کار )ATP(: تا سـقف 2272/20 کرون برای یک سـال 
بـه ازای هـر کارگر تمـام وقت به عنـوان حق بیمه تعیین می شـود. 

 کارفرمایان می بایست مبلغ حق بیمه را هر سه ماه یکبار پرداخت نمایند. 

1.  Kroner 
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   دولت
1. مستمری پایۀ همگانی: تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت است. 

 دولـت میتوانـد بـه صـورت ماهانه یا هر سـه مـاه یکبار هزینه هـای مربوط 
به خـود را پرداخـت نماید. 

2. مستمری تکمیلی بازار کار )ATP(: دولت هیچ هزینه ای پرداخت نمی کند )همان(.
میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده
هیچ هزینه ایمستمری همگانی

)ATP( تا سقف 1135/80 ُکرون در یک سالمستمری تکمیلی بازار کار

خویش فرمایان
هیچ هزینه ایمستمری همگانی

)ATP( تا سقف 3408 کرون در یک سالمستمری تکمیلی بازار کار

کارفرمایان
هیچ هزینه ایمستمری همگانی

)ATP( تا سقف 2272/20 کرون در یک سالمستمری تکمیلی بازار کار

دولت
تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت استمستمری همگانی

)ATP( هیچ هزینه ایمستمری تکمیلی بازار کار

 جدول 22: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور دانمارک

 سازمان های اداری
1. وزارت اشـتغالhttps://bm.dk( 1( بر روندهای بیمه ای در »مسـتمری فراگیر« 

نظـارت کلـی ارائه می کند و مسـتمری فراگیر را در سـطح ملـی، اداره می نماید.

2. ادارۀ نظـارت مالـی دانمـارکhttps://www.finanstilsynet.dk( 2( بـر برنامـۀ 
مسـتمری فراگیـر  نظـارت می کند. 

3. مؤسسـۀ مسـتمری تکمیلـی بـازار کارhttps://www.atp.dk( 3( که توسـط دو 
هیـأت مدیـره هدایـت می شـود، برنامـۀ ATP را مدیریـت می کند. 

1.  Ministry of Employment
2.  Danish Financial Supervisory Authority
3.  Labor Market Supplementary Pension Institution
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روســیه1    

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانـون کشـور روسـیه در ارتبـاط با بیمه هـا و مسـتمری های عمومی در 

سـال 1922 وضـع گردید.

قوانین جاری این کشور در حال حاضر عبارت از قانون ازکارافتادگی )مصوب 1995(؛ 
قانون بیمۀ مستمری اجباری )مصوب 1996(؛ قانون صندوق های مستمری غیر دولتی2 
)مصوب 1998(؛ قانون مستمری های عمومی )مصوب 2001(؛ قانون مستمری های 
قانون  بیمۀ مستمری اجباری )مصوب 2001(؛  قانون  کارگری )مصوب 2001(؛ 
مستمری کارگری زودتر از موعد )مصوب 2002(؛ قانون دورۀ بیمه ای3 )مصوب 
2002(؛ قانون سرمایه گذاری )مصوب 2002(؛ قانون کد مالیاتی )مصوب 2004 و 
اجرایی شده در 2005(؛ قانون مشارکت بیمۀ اجتماعی )مصوب 2009 و اجرایی شده 
در 2010(؛ قانون سرمایه گذاری مستمری ها4 )مصوب 2011(؛ قانون بیمۀ مستمری 
اجباری )مصوب 2013 و اجرایی شده در 2014(؛ قانون مستمری های بیمه )مصوب 
2013 و اجرایی شده در 2014(؛ و قانون سرمایه گذاری مستمری ها )مصوب 2013 و 
اجرایی شده در 2015( می باشند)Social Security Administration, 2016,ص.1(. 

 نوع برنامه
کشـور روسـیه دارای سـه برنامـۀ »بیمـۀ اجتماعـی«، »حسـاب فـردی« و »نظـام 

مسـاعدت اجتماعـی« می باشـد. 

 نکته: نظام حساب های فردی که در سال 2011 معرفی شد، افرادی که متولد 
1967 یا بعد از آن هستند را تحت پوشش قرار می دهد، اما در حال حاضر 

مشارکت ها در حساب های فردی به بیمۀ اجتماعی هدایت می شوند. )همان(.

1.  Russia 
2.  Nonstate pension funds
3.  Insurance period
4.  Funded pensions
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 پوشش
شـهروندانی که کارمند، خویش فرما، و یا کشـاورِز مسـتقل باشـند تحت پوشـش 

برنامه هـای بیمه قـرار می گیرند.

 نظـام بیمـه ای ویـژه بـرای خدمتگـزاران دولتی، پرسـنل پلیـس، و جانبازان 
جنگـی فراهـم اسـت )همان(.

روسیهنام کشور
روبل روسیهواحد پول

73/80 روبل = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1922نخستین قانون بیمه

قوانین جاری

ازکارافتادگی )1995(؛ بیمۀ مستمری اجباری )1996(؛ صندوق های مستمری غیر 
دولتی4 )1998(؛ مستمری های عمومی )2001(؛ مستمری های کارگری )2001(؛ 

بیمۀ مستمری اجباری )2001(؛ مستمری کارگری زودتر از موعد )2002(؛ دورۀ 
بیمه ای5 )2002(؛ سرمایه گذاری )2002(؛ کد مالیاتی )2004(؛ مشارکت بیمۀ 
اجتماعی )2009(؛ سرمایه گذاری مستمری ها6 )2011(؛ بیمۀ مستمری اجباری 

)2013(؛ مستمری های بیمه )2013(؛ و سرمایه گذاری مستمری ها )مصوب 2013( 

بیمۀ اجتماعی؛ حساب فردی؛ نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

کارمندان؛ خویش فرمایان، و کشاورزاِن مستقلپوشش

نداردپوشش داوطلبانه

دارد )برای خدمتگزاران دولتی، پرسنل پلیس، و جانبازان جنگی(نظام ویژۀ بیمه

 جدول 23: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور روسیه

 منابع مالی

   افراد بیمه شده
افراد بیمه شده، هیچ هزینه ای نمی پردازند.

   خویش فرمایان
بـه طـور کلی، نـرخ پرداخت حق بیمه برای کسـانی که کمتر از 300 هـزار روبل1 

)واحد پول روسـیه( در سـال درآمـد دارند، معادل 17328/48 روبل می باشـد. 
1. Ruble 
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نرخ حق بیمۀ متفاوت برای برخی طبقه های دیگر خویش فرمایان اعمال می شود. 

    کارفرما
میزان 22 درصد از حقوق و دستمزد پرداختی به عنوان حق بیمه تعیین می شود.

 حداکثـر درآمـد سـاالنه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد مبلـغ 796 هـزار روبل بعـالوۀ 10 درصـد حقوق و دسـتمزد بیش از 
ایـن حـد برای طبقۀ عمومـی کارفرمایان می باشـد. نرخ کاهـش یافتۀ حق بیمه 

بـرای برخـی از گروههای خـاص کارفرمایان اعمال می شـود. 

    دولت
دولـت تمامـی هزینه های مسـتمری های اجتماعـی را پرداخت می کنـد. همچنین 
دولت هـای محلـی و منطقـه ای ممکـن اسـت در تأمیـن مالـی مزایـای تکمیلـی 

مشـارکت داشـته باشـند )همان(.

میزان سهم بیمه

هیچ هزینه ایافراد بیمه شده

مبلغ 17328/48 روبلخویش فرمایان

22 % از حقوق و دستمزد پرداختیکارفرمایان

تمامی هزینه های مستمری های اجتماعی بر عهدۀ دولت استدولت

 جدول 24: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور روسیه

 سازمان های اداری
سـازمان های  و   )www.pfrf.ru( روسـیه1  فدراسـیون  بازنشسـتگی  صنـدوق   .1
منطقـه ای آن، وظیفـۀ مدیریت مزایا و جمع آوری مشـارکت های افـراد را بر عهده 

دارند. 

 )https://rosmintrud.ru( 22. وزارت کار و حفاظـت اجتماعـی فدراسـیون روسـیه
مسـئولیت سیاسـت های توسـعه ای را بر عهده دارد. 

1.  Pension Fund of the Russian Federation
2.  Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation
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رومـــانی1    

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانـون کشـور رومانـی در زمینـۀ بیمه هـای اجتماعـی و مسـتمری های 

عمومـی در سـال 1912 تصویـب شـد.

قوانیـن فعلـی ایـن کشـور در زمینـۀ بیمـه عبـارت از قانـون حسـاب های فردی 
اجبـاری )مصوب 2004(؛ قانون نظام مسـتمری عمومی )مصـوب 2010 و اجرایی 
 Social Security( می باشـند )شـده در 2011(؛ و قانون کد مالیاتی2 )مصوب 2015

Administration, 2016, ص. 1(.

 نوع برنامه
کشـور رومانـی دارای دو برنامۀ »بیمۀ اجتماعی« و »نظام حسـاب فـردی اجباری« 

می باشـد )همان(.

 پوشش
1. بیمـۀ اجتماعـی: کارمندان بـا قرارداد کار فـردی3، خدمتگزاران دولتی، پرسـنل 
نظامـی، دریافـت کننـدگان مزایـای بیـکاری، خویش فرمایـان بـا متوسـط درآمد 
خالـص ماهانـۀ4 حداقل 938 لئـو5 )واحد پول رومانـی(، و برخی دیگـر از کارگران 

تحت پوشـش بیمـه قـرار می گیرند. 

 پوشش داوطلبانه موجود است. 

 نظـام بیمـه ای ویـژه بـرای برخـی از حرفه هـای خـاص نظیـر وکال و افـراد 
روحانـی6 وجـود دارد. 

1.  Romania 
2.  Fiscal code
3.  Individual labor contracts
4.  Monthly average net income
5.  Lei 
6.  Clergy 
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2. حسـاب فـردی اجبـاری: کارمنـدان و خویش فرمایانی کـه در 1 ژانویـۀ 2008 
کمتـر از 36 سـال سـن دارنـد تحت پوشـش قـرار می گیرند. 

 پوشـش داوطلبانـه برای کسـانی کـه در 1 ژانویۀ 2008 بین 36 تا 45 سـال 
سـن دارند، فراهم اسـت )همان(.

رومانینام کشور
لئوواحد پول

4/15 لئو = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1912نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
حساب های فردی اجباری )2004(؛ نظام مستمری عمومی )2010(؛ و کد مالیاتی7 

)2015(

بیمۀ اجتماعی؛ نظام حساب فردی اجبارینوع برنامه

پوشش
بیمۀ اجتماعی

کارمندان با قرارداد کار فردی، خدمتگزاران دولتی، 
پرسنل نظامی، دریافت کنندگان مزایای بیکاری، 

خویش فرمایان، و برخی دیگر از کارگران

کارمندان و خویش فرمایانی که در 1 ژانویۀ 2008 حساب فردی اجباری
کمتر از 36 سال دارند

هر دو برنامۀ بیمه ای، دارای پوشش داوطلبانه هستندپوشش داوطلبانه

نظام ویژۀ بیمه
برنامۀ بیمۀ اجتماعی دارای نظام ویژۀ بیمه برای برخی حرفه ها نظیر وکال و روحانیون 

می باشد

 جدول 25: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور رومانی

 منابع مالی

   افراد بیمه شده
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 10/5 درصـد از درآمد ناخالـص )در بیمۀ اجتماعی به 
تنهایـی(؛ و 5/4 درصـد از درآمـد ناخالـص )در بیمـۀ اجتماعـی و حسـاب فردی 

اجبـاری( به عنـوان نـرخ حـق بیمه تعیین می شـود. 

 حداکثـر درآمد که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
13405 لئو می باشـد. 

2. حسـاب فـردی اجبـاری: میـزان 5/1 درصـد از درآمـد ناخالص به عنـوان نرخ 
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حـق بیمـه )و همچنین بـرای هزینه هـای اداری( تعیین می شـود.

 حداکثـر درآمد که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
13405 لئو می باشـد. 

   خویش فرمایان
1. بیمـۀ اجتماعـی: ایـن امـکان وجـود دارد کـه خویش فرمایان انتخـاب کنند که 
فقـط نـرخ فـردی1 10/5 درصـد از درآمـد )بـرای بیمـۀ اجتماعی به تنهایـی( را 
به عنـوان نـرخ حـق بیمه بپردازند؛ یـا 5/4 درصـد از درآمد را )برای هـر دو نظام 
بیمـۀ اجتماعـی و حسـاب فـردی اجبـاری( به عنوان حـق بیمه پرداخـت کنند؛ یا 
اینکـه راه سـوم را انتخاب کـرده و نرخ کامـل 26/3 درصـد از درآمد )برای بیمۀ 
اجتماعـی به تنهایـی( را پرداخت نمایند؛ یا راه چهارم و پرداخـت نرخ کامل 21/2 
درصـد از درآمـد )بـرای هـر دو نظام بیمۀ اجتماعی و حسـاب فردی اجبـاری( را 

برگزینند. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد مبلـغ 938 لئو می باشـد.

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد مبلـغ 13405 لئو می باشـد. 

2. حسـاب فـردی اجبـاری: میـزان 5/1 درصـد از درآمـد ناخالص به عنـوان نرخ 
حـق بیمـه )همچنین و بـرای هزینه هـای اداری( تعیین می شـود.

 حداکثـر درآمد که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
13405 لئو می باشـد.

   کارفرما
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 15/8 درصد از درآمد ناخالـص به عنوان نرخ حق بیمه 
تعیین می شـود. در صورتیکه شـرایط کار سـخت و دشـوار باشـد این میزان 20/8 

درصد؛ و اگر شـرایط خیلی سـخت و دشـوار باشـد 25/8 درصد می شود. 
1. Individual rate
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 حداکثـر درآمد که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
13405 لئو می باشـد.

2. حساب فردی اجباری: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   دولت
1. بیمۀ اجتماعی: هرگونه کسری بودجه توسط دولت تأمین مالی می شود.

2. حساب فردی اجباری: هیچ هزینه ای بر عهدۀ دولت نیست )همان(.

میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه 
شده

بیمۀ اجتماعی
بیمۀ اجتماعی به تنهایی: 10/5 % از درآمد ناخالص

بیمۀ اجتماعی و حساب فردی اجباری: 5/4 % از درآمد ناخالص

5/1 % از درآمد ناخالصحساب فردی اجباری

ان
مای

فر
ش 

خوی

بیمۀ اجتماعی

بیمۀ اجتماعی به تنهایی: 10/5 % از درآمد
بیمۀ اجتماعی و حساب فردی اجباری: 5/4 % از درآمد

بیمۀ اجتماعی به تنهایی: نرخ کامل 26/3 % از درآمد
بیمۀ اجتماعی و حساب فردی اجباری: نرخ کامل 21/2 % از درآمد

5/1 % از درآمد ناخالصحساب فردی اجباری

کارفرمایان
15/8 % از درآمد ناخالصبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایحساب فردی اجباری

دولت
تأمین هرگونه کسری بودجهبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایحساب فردی اجباری

 جدول 26: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور رومانی

 سازمان های اداری
1. وزارت کار، خانواده، حفاظت اجتماعی و سالمندیwww.mmuncii.ro( 1( وظیفۀ 

نظارت کلی و سیاسـت های توسـعه ای را در »بیمۀ اجتماعی« بر عهده دارد. 

2. خانـۀ ملی مسـتمری های عمومـیhttp://cnpp.org( 2( برنامۀ »بیمۀ اجتماعی« 
را مدیریـت می کند. 

1. Ministry of Labor, Family, Social Protection and Elderly
2. National House of Public Pensions
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3. سازمان نظارت مالیhttps://asfromania.ro( 1( مدیران صندوق مستمری های 
خصوصی را در »حساب های فردی« تعیین و بر عملکرد ایشان نظارت می کند. 

4. مدیـران صنـدوق مسـتمری های خصوصـی حسـاب های فـردی را مدیریـت 
می کنـد و مسـتمری ها را می پردازنـد.

    
سوئد2

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانون کشـور سـوئد در زمینۀ بیمه ها و مسـتمری های اجتماعی در سال 

1913 تصویب شد.

این کشور در حال حاضر با قوانین بیمۀ اجتماعی )مصوب 1962(؛ مستمری ها )مصوب 
1998 و اجرایی شده در 1999(؛ مستمری ها )مصوب 2000(؛ بیماری )مصوب 
2008(؛ و بیمۀ اجتماعی )مصوب 2010 اجرایی شده در 2011( امورات بیمه ای 

خویش را مدیریت می کند )Social Security Administration, 2016, ص. 1(

 نوع برنامه
کشـور سـوئد دارای 3 برنامۀ »مشـارکت تعریف شـدۀ مفهومـیNDC( 3(«، »بیمۀ 

اجتماعـی« و »نظام حسـاب فـردی اجباری« می باشـد. 

 نکته: نظام مسـتمری بازنشسـتگی بیمـۀ اجتماعی، کارکنـان و خویش فرمایانی 
کـه قبـل از سـال 1938 متولـد شـده اند را تحت پوشـش قـرار می دهـد. الزم به 
ذکـر اسـت که نوعـی انتقال تدریجـی از نظام بیمـۀ اجتماعی مرتبط بـا درآمد به 
نظـام NDC و نظـام حسـاب فردی اجباری بـرای افرادی که در حـد فاصل 1938 

تـا 1953 متولد شـده اند، وجـود دارد )همان(.

1. Financial Supervisory Authority
2. Sweden 
3. Notional Defined Contribution (NDC)
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 پوشش
1. مسـتمری مرتبط بـه درآمد1 )نظـام NDC(: کارکنـان و خویش فرمایانی که بعد 

از سـال 1954 متولد شـده اند، تحت پوشـش قـرار می گیرند.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه قوانیـن انتقال ویـژه در مـورد افـرادی که بیـن 1938 تا 
1953 متولـد شـده اند، اعمـال می شـود. 

2. مسـتمری حق بیمه2 )حسـاب فردی اجباری(: کارکنـان و خویش فرمایان تحت 
پوشـش قرار می گیرند. 

3. مستمری تضمینی: کلیۀ ساکنین کشور سوئد تحت پوشش قرار می گیرند. 

4. مسـتمری ازکارافتادگی مرتبط با درآمـد3 )یا غرامت بیماری4( )بیمۀ اجتماعی(: 
کارکنـان و خویش فرمایان تحت پوشـش قرار می گیرند. 

5. مسـتمری ازکارافتادگـی تضمینـی5 )یـا غرامت بیماری(: کلیۀ سـاکنین کشـور 
سـوئد تحت پوشـش قـرار می گیرنـد )همان(.

سوئدنام کشور

کرونواحد پول
8/44 کرون = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1913نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
بیمۀ اجتماعی )1962(؛ مستمری ها )1998(؛ مستمری ها )2000(؛ بیماری )2008(؛ 

بیمۀ اجتماعی )2010(

مشارکت تعریف شدۀ مفهومی )NDC(؛ بیمۀ اجتماعی؛ نظام حساب فردی اجبارینوع برنامه

1 . Earnings-related pension
2.  Premium pension
3.  Earnings-related disability pension
4.  Sickness compensation
5.  Guarantee disability pension

 جدول 27: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور سوئد
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سوئدنام کشور

پوشش

کارکنان و خویش فرمایانی که بعد از سال مستمری مرتبط به درآمد
1954 متولد شده اند

کارکنان و خویش فرمایانمستمری حق بیمه
کلیۀ ساکنین کشور سوئدمستمری تضمینی

کارکنان و خویش فرمایانمستمری ازکارافتادگی مرتبط با درآمد
کلیۀ ساکنین کشور سوئدمستمری ازکارافتادگی تضمینی

نداردپوشش داوطلبانه

نداردنظام ویژۀ بیمه

 ادامۀجدول 27

 منابع مالی

    افراد بیمه شده
میـزان 7 درصـد از درآمـد قابـل ارزیابـی1 )بـرای بازنشسـتگی( بعالوۀ متوسـط 
0/028 درصـد از ارزش حسـاب2 فـرد )در سـال 2015( برای هزینه هـای اداری 
نظـام NDC، و متوسـط 0/38 درصـد  ارزش دارایـی3 فـرد )در سـال 2015( برای 
مسـتمری حـق بیمـه و هزینه های حسـاب فـردی اجبـاری؛ و هزینه هـای اضافی 
بـرای مزایـای بیمۀ بازمانـدگان داوطلبانه به عنـوان نرخ حق بیمه تعیین می شـود. 

 حداقـل درآمـد سـاالنه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 18 هـزار و 739 کرون4 سـوئد می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد سـاالنه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 478 هـزار و 551 کرون سـوئد می باشـد. 

از ترکیـب مشـارکت فرد بیمه شـده و کارفرما در پرداخت حق بیمـه، 2/5 درصد 
در تأمین مالی مسـتمری حق بیمه برای نظام فردی اجباری اسـتفاده می شـود. 

1.  Assessable income
2.  Account value
3.  Asset value
4.  Kronor 
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   خویش فرما
میـزان 17/21 درصـد از درآمد قابل ارزیابی )برای بازنشسـتگی( بعالوۀ متوسـط 
0/028 درصـد از ارزش حسـاب فـرد )در سـال 2015( بـرای هزینه هـای اداری 
نظـام NDC، و متوسـط 0/38 درصـد  ارزش دارایـی فـرد )در سـال 2015( برای 
مسـتمری حـق بیمه و هزینه های حسـاب فردی اجبـاری؛ بعالوۀ همچنیـن 1/17 
درصـد از درآمـد قابـل ارزیابی بـرای بیمۀ بازمانـدگان و هزینه هـای اضافی برای 

مزایـای بیمـۀ بازمانـدگان داوطلبانـه به عنوان نـرخ حق بیمه تعیین می شـود. 

 حداقـل درآمـد سـاالنه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 18 هـزار و 739 کرون سـوئد می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد سـاالنه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 478 هـزار و 551 کرون سـوئد می باشـد. 

از مجمـوع مشـارکت خویش فرمـا در پرداخـت حق بیمـه، 2/5 درصـد در تأمین 
مالـی مسـتمری حق بیمـه برای نظـام فردی اجباری اسـتفاده می شـود. 

   کارفرما
میـزان 10/21 درصـد از حقـوق و دسـتمزد پرداخـت شـده )برای بازنشسـتگی(؛ 
بعـالوۀ 4/85 درصـد از حقـوق و دسـتمزد پرداخـت شـده )بـرای ازکارافتادگی و 
غرامـت بیمـاری(؛ بعـالوۀ 1/17 درصد از حقوق و دسـتمزد پرداخت شـده )برای 

بازمانـدگان( به عنـوان نـرخ حـق بیمه تعیین می شـود. 

از ترکیـب مشـارکت فرد بیمه شـده و کارفرما در پرداخت حق بیمـه، 2/5 درصد 
در تأمین مالی مسـتمری حق بیمه برای نظام فردی اجباری اسـتفاده می شـود. 

    دولت
دولـت تمامی هزینه های مسـتمری های تضمینی را بر عهـده دارد. دولت همچنین 
سـهم حـق بیمۀ مرتبط بـا درآمد را بـرای خدمتگزاران دولـت مرکزی و همچنین 
سـهم حـق بیمۀ )بـر مبنای درآمـد( افرادی که مزایـای ازکارافتادگـی و یا بیماری 
را دریافـت می کننـد را می پـردازد و تأمیـن مزایـای نقـدی والدیـن، یـا کمـک 

هزینه هـای تحصیلـی را بر عهـده دارد )همان(. 
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میزان سهم بیمه

افراد بیمه شده
7 % از درآمد قابل ارزیابی برای بازنشستگی بعالوۀ متوسط 0/028 % از ارزش حساب فرد 

برای هزینه های اداری نظام NDC، و متوسط 0/38 %  ارزش دارایی فرد برای مستمری حق 
بیمه و هزینه های حساب فردی اجباری

خویش فرمایان

17/21 % از درآمد قابل ارزیابی برای بازنشستگی بعالوۀ متوسط 0/028 % از ارزش حساب 
فرد  برای هزینه های اداری نظام NDC، و متوسط 0/38 %  ارزش دارایی فرد برای مستمری 
حق بیمه و هزینه های حساب فردی اجباری؛ بعالوۀ 1/17 درصد از درآمد قابل ارزیابی برای 

بیمۀ بازماندگان

کارفرمایان
10/21 % از حقوق و دستمزد پرداخت شده برای بازنشستگی؛ بعالوۀ 4/85 % از حقوق 
و دستمزد پرداخت شده برای ازکارافتادگی و غرامت بیماری؛ بعالوۀ 1/17 % از حقوق و 

دستمزد پرداخت شده برای بازماندگان

تمامی هزینه های مستمری های تضمینی را بر عهدۀ دولت استدولت

 جدول 28: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور سوئد

 سازمان های اداری
 )https://www.pensionsmyndigheten.se(1سـوئد مسـتمری های  آژانـس   .1
برنامـۀ مسـتمری های بازنشسـتگی و بازماندگـی را مدیریـت و بـر آن نظـارت 

می نمایـد. 

2. آژانـس بیمۀ اجتماعـی سـوئدhttps://www.forsakringskassan.se( 2( برنامۀ 
مسـتمری ازکارافتادگـی را مدیریت و بر آن نظـارت می نماید. 

    
سوئیس3

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قوانیـن کشـور سـوئیس در زمینـۀ بیمه هـا و مسـتمری های عمومـی و 
اجتماعـی قوانین مسـتمری های پایۀ بازنشسـتگی و بازماندگی4 )مصـوب 1946(؛ 
مسـتمری های پایـۀ ازکارافتادگـی5 )مصوب 1959(؛ مسـتمری های بازنشسـتگی 
1. Swedish Pensions Agency
2. Swedish Social Insurance Agency
3. Switzerland 
4. Old-age and survivor base pensions
5. Disability base pensions
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شـغلی، ازکارافتادگـی و بازماندگـی1 )مصـوب 1982( و بیمـۀ اجتماعـی )مصوب 
2000( می باشـند.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه این قوانین، قوانین فعلی کشـور سـوئیس در حـال حاضر 
نیـز می باشـند )Social Security Administration, 2016, ص. 1(.

 نوع برنامه
کشـور سـوئیس دارای دو برنامـۀ »بیمـۀ اجتماعـی« و »نظـام مسـتمری شـغلی 

اجبـاری2« می باشـد )همـان(.

 پوشش

1. مستمری پایه
کلیۀ ساکنین یا اشخاِص درآمدزای کشور سوئیس تحت پوشش قرار می گیرند. 

 پوشـش داوطلبانه برای شـهروندان سـوئیس، شهروندان کشـورهای اتحادیۀ 
اروپـا، و شـهروندان کشـورهای انجمن تجـارت آزاد اروپـاEFTA( 3( وجـود دارد، 
مشـروط بر آنکه آنها خارج از سـوئیس و کشـورهای اتحادیۀ اروپا و کشورهای 
انجمـن تجـارت آزاد اروپـا زندگی کنند و به مدت حداقل 5 سـال متوالی تحت 

پوشـش بیمۀ اجباری در سـوئیس قرار داشـته باشند. 

2. مستمری شغلی اجباری
کارکنانـی که درآمد سـاالنۀ بالغ بـر 21 هزار 150 فرانک4 سـوئیس با کارفرمای 
یکسـان داشـته باشـند، تحـت پوشـش قـرار می گیرنـد. همچنین اشـخاص بیکار 

تحت پوشـش مزایـای ازکارافتادگـی و بازماندگی قـرار می گیرند. 

 پوشـش داوطلبانه برای کارگران دسـتمزدی که واجد شـرایط )تحت پوشش 
قـرار گرفتـن برای( بیمۀ اجباری نیسـتند، و همینطور برای اشـخاص خوش فرما 

فراهم اسـت )همان(.
1. Occupational old-age, disability, and survivor pensions
2. Mandatory occupational pension system
3. European Free Trade Association (EFTA)
4. Franc 
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سوئیسنام کشور
فرانکواحد پول

0/99 فرانک = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

نخستین قانون بیمه
مستمری های پایۀ بازنشستگی و بازماندگی )1946(؛ مستمری های پایۀ 

ازکارافتادگی)1959(؛ مستمری های بازنشستگی شغلی، ازکارافتادگی و بازماندگی 
)1982(، بیمۀ اجتماعی )2000(

قوانین جاری کشور سوئیس، همان نخستین قوانین تصویب شدۀ این کشور هستندقوانین جاری

بیمۀ اجتماعی؛ نظام مستمری شغلی اجبارینوع برنامه

پوشش
کلیۀ ساکنین یا اشخاِص درآمدزای کشور مستمری پایه

سوئیس

کارکنانی که درآمد ساالنۀ بالغ بر 21 هزار 150 مستمری شغلی اجباری
فرانک سوئیس با کارفرمای یکسان داشته باشند

هر دو برنامۀ بیمه ای، دارای پوشش داوطلبانه هستندپوشش داوطلبانه

نداردنظام ویژۀ بیمه

 جدول 29: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور سوئیس

 منابع مالی

    افراد بیمه شده
1. مسـتمری پایـه: میـزان 4/2 درصـد از درآمـد ناخالـص )برای بازنشسـتگی و 
بازماندگـی( و میزان 0/7 درصـد از درآمد ناخالص )بـرای ازکارافتادگی( به عنوان 

نـرخ حق بیمـه تعیین می شـود. 

 هیـچ حداکثـر درآمـدی کـه در محاسـبۀ نرخ حـق بیمه مـورد اسـتفاده قرار 
بگیـرد، وجود نـدارد.

افـراد بیمـه شـده ای که شـاغل به کار نیسـتند1، حق بیمۀ سـاالنۀ خویـش را بین 
392 تـا 19600 فرانـک سـوئیس بـرای بازنشسـتگی و بازماندگـی؛ و بیـن 65 تا 
3250 فرانـک سـوئیس بـرای ازکارافتادگـی پرداخـت می کنند که میـزان دقیق 

ایـن رقم بـه میزان ُوسـع و سـایر عوامل بسـتگی دارد. 

2. مسـتمری شـغلی اجباری: مبلغی بین 7 الی 18 درصد از درآمد ماهانۀ ناخالص 
کـه بیـن 24675 تـا 84600 فرانـک سـوئیس می باشـد، به عنوان نـرخ حق بیمه 
1.  Nonworking 
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تعییـن می شـود. میـزان دقیق این رقم به سـن فرد بیمه شـده بسـتگی دارد. 

   خویش فرمایان
1. مسـتمری پایـۀ: مبلغـی بیـن 4/2 تـا 7/8 درصـد از درآمـد ناخالـص بـرای 
بازنشسـتگی و بازماندگـی؛ و بیـن 0/754 تـا 1/4 درصد از درآمـد ناخالص برای 
ازکارافتادگـی به عنـوان نـرخ حـق بیمه تعیین می شـود. میـزان دقیق ایـن رقم به 

میـزان درآمـد فرد بسـتگی دارد. 

2. مسـتمری شـغلی اجبـاری: نـرخ حق بیمه بر طبق حسـاب مسـتمری فرد بیمه 
شـده متفاوت است. 

   کارفرما
1. بیمـۀ پایـه: میـزان 4/2 درصد از حقوق و دسـتمزد پرداختی برای بازنشسـتگی 
و بازماندگـی، و 0/7 درصـد از حقـوق و دسـتمزد پرداختـی بـرای ازکارافتادگـی 

به عنـوان نـرخ حق بیمـه تعیین می شـود. 

 هیـچ حداکثـر درآمـدی که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
بگیرد، وجـود ندارد. 

2. مسـتمری شـغلی اجبـاری: میزان سـهم حق بیمه می بایسـت حداقل بـه اندازۀ 
سـهم مشـارکت فرد بیمه شـده باشد. 

   دولت
1. مستمری پایه: یارانه های ساالنۀ دولت فدرال، میزان 19/55 درصد از هزینۀ 
مزایای بازنشستگی و بازماندگی، و میزان 37/7 تا 50 درصد )رقم دقیق به شرایط 
اقتصادی بستگی دارد( از هزینۀ مزایای ازکارافتادگی را پوشش می دهد. الزم به ذکر 
است که بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده1 و تمامی عایداِت مالیات 
پذیر کازینوهای2 سوئیس به بیمۀ بازنشستگی؛ و بخش دیگری از درآمد حاصل از 

مالیات بر ارزش افزوده به بیمۀ ازکارافتادگی اختصاص می یابد. 

2. مستمری شغلی اجباری: دولت هیچ هزینه ای نمی پردازد )همان(.
1. Value Added Tax (VAT)
2. Taxable profits of casinos
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میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده
بیمۀ پایه

4/2 % از درآمد ناخالص )برای بازنشستگی و بازماندگی(
0/7 % از درآمد ناخالص )برای ازکارافتادگی(

بین 7 الی 18 % از درآمد ماهانۀ ناخالصمستمری شغلی اجباری

خویش فرمایان
بیمۀ پایه

بین 4/2 تا 7/8 % از درآمد ناخالص )برای بازنشستگی و بازماندگی(
بین 0/754 تا 1/4 % از درآمد ناخالص )برای ازکارافتادگی(

نرخ حق بیمه بر طبق حساب مستمری فرد بیمه شده متفاوت استمستمری شغلی اجباری

کارفرمایان
بیمۀ پایه

4/2 % از حقوق و دستمزد پرداختی )برای بازنشستگی و بازماندگی(
0/7 % از حقوق و دستمزد پرداختی )برای ازکارافتادگی(

میزان حق بیمه می بایست حداقل به اندازۀ سهم مشارکت فرد باشدمستمری شغلی اجباری

دولت
بیمۀ پایه

یارانه های دولت 19/55 % از هزینۀ مزایای بازنشستگی و بازماندگی، 
و 37/7 تا 50 % از هزینۀ مزایای ازکارافتادگی را پوشش می دهد

هیچ هزینه ایمستمری شغلی اجباری

 جدول 30: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور سوئیس

 سازمان های اداری
1. ادارۀ امـور داخلی دولت فـدرالhttps://www.edi.admin.ch( 1( وظیفۀ نظارت 

کلی را بر »مسـتمری های پایه« بر عهـده دارد. 

2. ادارۀ بیمـۀ اجتماعـی دولـت فـدرالhttps://www.bsv.admin.ch( 2( بر اجرای 
قانـون در برنامـۀ »مسـتمری های پایه« نظـارت می کند.

3. شـبکۀ متمرکـز ایالتی، صنعتی و صندوق جبران خسـارت، وظیفـۀ جمع آوری و 
ثبـت مشـارکت ها )حق بیمه هـا( و پرداخت مسـتمری ها را بر عهـده دارند. 

4. دفتر مرکزی جبران خسارتhttps://www.zas.admin.ch( 3( از اسناد ثبت نامی 
بیمه شده ها و مستمری بگیران در برنامۀ »مستمری های پایه« نگهداری می کند. 

5. ایالتها بر اجرای »مسـتمری اشـتغال اجباری« نظارت مسـتقیم دارند. کمیسیون 
عالـی بـرای نظـارت بـر مسـتمری های اشـتغال در برنامـۀ »مسـتمری اشـتغال 

اجبـاری« )http://www.oak-bv.admin.ch( بـر ایالتهـا نظـارت می کنـد. 

6. در حـدود 2191 مؤسسـۀ ثبـت شـدۀ مسـتمری اشـتغال، برنامۀ »مسـتمری 
اشـتغال اجبـاری« را مدیریـت می کننـد.

1. Federal Department of Home Affairs
2. Federal Social Insurance Office
3. Central Compensation Office
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فرانسه1

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانون در رابطه با بیمه ها و مسـتمری های عمومی و اجتماعی در کشـور 

فرانسـه، قانون مصوب سـال 1910 می باشد.

قوانین جاری این کشور عبارت از قوانین کارکنان غیرکشاورزی )مصوب 1945(؛ اشخاص 
ازکارافتاده )مصوب 1975(؛ مدیریت تأمین اجتماعی2 )مصوب 1996(؛ مزایای افراد 
وابسته3 )مصوب 2001(؛ مستمری ها )مصوب 2003(؛ بازنشستگی )مصوب 2006(؛ 
مزایای ازکارافتادگی و فعالیت سودآور4 )مصوب 2009(؛ و بازنشستگی )مصوب 2010( 

می باشند )Social Security Administration, 2016, ص. 1(. 

 نوع برنامه
کشـور فرانسـه دارای سـه برنامۀ »بیمۀ اجتماعی«، »مسـتمری مکمل اجباری5« و 

»نظام مسـاعدت اجتماعی« می باشـد )همان( 

 پوشش

1. بیمۀ اجتماعی
کارمندان شاغل در بخش تجارت و صنعت، افراد دستمزدبگیر در بخش کشاورزی و 

همسراِن وابسته6 تحت برخی شرایط تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند. 

 پوشش داوطلبانـه برای سرپرست غیـرکارگر خانوار7 )فقط در مستمـری 
بازنشستگی(، افراد خارج از پوششی که قبـالً برای حداقل 6 ماه پوشش اجباری 
داشته اند، افراد غیر استخدام شده ای که از اعضای معلول خانواده مراقبت می کنند، 
1. France 
2. Administration of social security
3. Dependency benefits
4. Gainful activity
5. Mandatory complementary pension
6. Dependent spouses
7. Non working heads of household
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و شهروندان فرانسوی که در خارج از کشور به کار مشغول هستند وجود دارد. 

 نظـام بیمـه ای ویـژه بـرای معدنچیـان، کارگـران راه آهـن، کارگـران بخش 
عمومـی1، و کارکنـان بخش دولتـی؛ دریانوردان، اشـخاص خویش فرما در بخش 

غیرکشـاورزی، و اشـخاص خویـش فرما در بخش کشـاورزی وجـود دارد. 

2. طرح های مکمل اجباری2
کارمندان شاغل در بخش تجارت و صنعت، دستمزدبگیران بخش کشاورزی، و 
همسران وابسته تحت برخی از شرایط خاص، تحت پوشش این طرح قرار می گیرند. 

 طرح هـای مکمـل ویژه، مقوالت مشـابهی را نظیر آنچه نظـام بیمۀ اجتماعی 
دارد، )بر برخی اسـتثنائات( تحت پوشـش قـرار می دهد. 

3. مساعدت اجتماعی
کلیۀ ساکنان کشور فرانسه تحت پوشش نظام مساعدت اجتماعی قرار دارند )همان(. 

فرانسهنام کشور
یوروواحد پول

0/92 یورو = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1910نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
کارکنان غیرکشاورزی )1945(؛ اشخاص ازکارافتاده )1975(؛ مدیریت تأمین اجتماعی8 

)1996(؛ مزایای افراد وابسته9 )2001(؛ مستمری ها )2003(؛ بازنشستگی )2006(؛ 
مزایای ازکارافتادگی و فعالیت سودآور10 )2009(؛ و بازنشستگی )2010(

بیمۀ اجتماعی؛ مستمری مکمل اجباری؛ نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

پوشش

کارمندان بخش تجارت و صنعت، افراد دستمزدبگیر در بیمۀ اجتماعی
بخش کشاورزی و همسراِن وابسته

کارمندان بخش بخش تجارت و صنعت، دستمزدبگیران طرح های مکمل اجباری
بخش کشاورزی، و همسران وابسته

کلیۀ ساکنان کشور فرانسهمساعدت اجتماعی

برنامۀ بیمۀ اجتماعی دارای پوشش داوطلبانه استپوشش داوطلبانه

دو برنامۀ بیمۀ اجتماعی و طرح های مکمل اجباری دارای نظام ویژۀ بیمه هستندنظام ویژۀ بیمه

 جدول 31: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور فرانسه

1. Public utility
2. Mandatory complementary schemes
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 منابع مالی
 نکتـه: بر خالف بسـیاری از کشـورها که تأمین مالی بیمه های بازنشسـتگی، 
ازکارافتادگـی و بازماندگـی بـا هـم صورت می گیـرد و حق بیمۀ پرداختـی افراد 
در ایـن سـه بیمـه با هم سـرمایه گذاری می شـود، اما در کشـور فرانسـه به این 
صورت نیسـت و تأمین مالِی بیمۀ ازکارافتادگی به عنوان بخشـی از بیمۀ بیماری 

و زایمـان صـورت می گیرد.

    افراد بیمه شده
میـزان 0/75 درصـد از درآمـد ناخالـص به عنـوان نرخ حق بیمه تعیین می شـود. 
الزم بـه ذکـر اسـت که مسـتمری بگیراِن بازنشسـتگی، بـه میـزاِن 3/2 درصد از 
مسـتمری بازنشسـتگِی بیمۀ اجتماعی و 1 درصد هر مسـتمرِی تکمیلی دیگری را 
در بیمـۀ بیمـاری و زایمان مشـارکت می کنند. مسـتمری بگیراِن بـا درآمد پایین 

معاف از پرداخت هسـتند. 

همچنین دانش آموزان و دانشجویان، افراد جوان و سایر گروهها ممکن است که به 
میزان ثابتی مشارکت کنند، هرچند افراد بیکار از پرداخت و مشارکت معاف هستند. 

مشـارکت افـراد بیمه شـده در پرداخت حق بیمـۀ بیماری و زایمـان، همچنین در 
تأمیـن مالـی مزایای ازکارافتادگـی و برخی مزایای بازماندگی، اسـتفاده می شـود. 

   خویش فرمایان
برای اشخاص خویش فرما قابل اجرا نیست.

   کارفرمایان
میزان 13/14 درصد از دستمزد و حقوق پرداختی به عنوان حق بیمه تعیین می شود. 

الزم به ذکر است که مشارکت کارفرمایان در پرداخت حق بیمۀ بیماری و زایمان، در 
تأمین مالی مزایای ازکارافتادگی و برخی مزایای بازماندگی، استفاده می شود. 

    دولت
دولت وظیفۀ تأمین مالی یارانه های متغیر برای پرداخت سهم حق بیمۀ افرادی که 
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برای بلند مدت بیکار هستند، و همچنین افرادی که تحت شرایط خاص، مجددا وارد 
بازار کار می شوند. را بر عهده دارد. بخشی از این تأمین مالی از طریق مشارکت 

اجتماعی عمومی و مالیات بر درآمد فردی افراد جامعه صورت  می گیرد. 

مشـارکت دولـت، همچنین در تأمیـن مالی مزایـای ازکارافتادگـی و برخی مزایای 
بازماندگی اسـتفاده می شـود )همـان، ص. 2-1(.

 
میزان سهم بیمه

0/75 % از درآمد ناخالصافراد بیمه شده

-خویش فرمایان

13/14 % از دستمزد و حقوق پرداختیکارفرمایان

دولت
تأمین مالی یارانه ها برای پرداخت سهم حق بیمۀ افرادی که برای بلند مدت بیکار هستند، 

و افرادی که تحت شرایط خاص، مجددا وارد بازار کار می شوند.

 جدول 32: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور فرانسه

  سازمان های اداری
http://solidarites-sante.( 11. وزارت امــور اجتماعــی، بهداشــت و حقــوق زنــان

gouv.fr( و وزارت اقتصــاد و دارایــی2 )http://www.economie.gouv.fr( وظیفــۀ 

نظــارت کلــی و صــدور قوانیــن و مقــررات را بــر عهــده دارنــد. 

https://www.lassuranceretraite.( 32. طرح بیمۀ مسـتمری بازنشسـتگی ملـی
fr( ادارۀ مسـتمری های بازنشسـتگی و تخصیصهای بازماندگی را در بیمۀ اجتماعی 

بـرای کارکنان بخـش خصوصی، بر عهـده دارد. 

3. فدراسـیون Agirc-Arrco4 )http://www.agirc-arrco.fr( وظیفـۀ ادارۀ طرح های 
تکمیلـی را بـرای کارکنان حقوق بگیر و مدیران در بخـش خصوصی بر عهده دارد. 

 )IRCANTEC )https://www.ircantec.retraites.fr 54. صندوق انتقالی و سـپرده ها

1. Ministry of Social Affairs, Health, and Women’s Rights
2. Ministry of Economy and Finance
3. National Old-Age Pension Insurance scheme
4. Federation Agirc-Arrco
5. Deposits and Consignment Fund
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وظیفـۀ ادارۀ طرح هـای تکمیلـی را بـرای کارکنان بخش خصوصی کـه تحت قرار 
داد با بخش عمومی هسـتند، بر عهـده دارد. 

بـر   )http://www.acoss.fr( اجتماعـی1  تأمیـن  مؤسسـۀ  مرکـزی  آژانـس   .5
سـازمان های جمـع آوری مشـترک نظـارت و حسـاب های مرکـزی مشـارکت ها 

0حـق بیمه هـا( را مدیریـت می نمایـد. 

6. سازمان های جمع آوری مشـترکhttps://www.urssaf.fr( 2( وظیفۀ جمع آوری 
مشـارکت ها را بر عهده دارد.

فنالند3    

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانون کشـور فنالند در زمینۀ بیمه ها و مسـتمری های عمومی، در سـال 

1937 به تصویب رسـید.

قوانین جاری این کشور در حال حاضر، قوانین مصوب سال های 2006 )مستمری های 
کارمندان4( که در سال 2007 اجرایی شد، 2007 )مستمری های فراگیر( که در سال 
2008 اجرایی شد؛ و 2007 )مزایای ازکارافتادگی( که در سال 2008 اجرایی شد، 

می باشد )Social Security Administration, 2016, ص. 1(

 نوع برنامه
کشور فنالند دارای برنامۀ »نظام بیمۀ اجتماعی و همگانی« می باشد )همان(. 

 پوشش

1. مستمری فراگیر )مبتنی بر آزمون درآمدی(
افـرادی کـه برای مدت حداقل 3 سـال سـاکن فنالند هسـتند، تحت پوشـش این 

برنامه قـرار می گیرند. 
1. Central Agency of Social Security Institutions
2. Joint collection agencies
3. Finland 
4. Employees’ pensions
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2. مستمری مرتبط با درآمد
کارمنـدان، افـرادی که مراقبتهـای بدون پرداختـی1 را برای یـک کودک کوچکتر 
از 3 سـال فراهـم می کننـد، و دانـش آموزانی که در برنامه های تحصیلی تا سـقف 

5 سـال ثبت نـام می کنند، تحت پوشـش قـرار می گیرند. 

 نظـام بیمـه ای ویژه بـرای کارگـران دریایی2، خویـش فرمایان، کشـاورزان و 
کارمنـدان بخش دولتـی وجـود دارد )همان(.

فنالندنام کشور
یوروواحد پول

0/92 یورو = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1937نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
مستمری های کارمندان )2006(، مستمری های فراگیر )2007(؛ و مزایای ازکارافتادگی 

)2007(

نظام بیمۀ اجتماعی و همگانینوع برنامه

پوشش

افرادی که برای مدت حداقل 3 سال ساکن فنالند هستندمستمری فراگیر

مستمری مرتبط با 
درآمد

کارمندان، افرادی که مراقبتهای بدون پرداختی را برای یک 
کودک کوچکتر از 3 سال فراهم می کنند، و دانش آموزانی که 

در برنامه های تحصیلی تا سقف 5 سال ثبت نام می کنند

نداردپوشش داوطلبانه

نظام ویژۀ بیمه
مستمری مرتبط با درآمد دارای نظام ویژۀ بیمه )برای کارگران دریایی، خویش فرمایان، 

کشاورزان و کارمندان بخش دولتی( می باشد

 جدول 33: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور فنالند

 منابع مالی

   افراد بیمه شده
1. مستمری همگانی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند

2. مستمری وابسته به درآمد3: میزان 5/7 درصد از درآمد ماهانۀ ناخالص برای 

1. Unpaid care
2. Maritime workers
3. Earnings-related pension
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کارمندان جوانتر از سن 53 سال؛ و 7/2 درصد از درآمد ماهانۀ ناخالص برای 
کارمندان واقع در سن 53 سال یا باالتر از آن، به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـۀ که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد؛ 57/51 یـورو می باشـد. 

 سقِف حداکثرِی درآمد برای محاسبۀ نرخ حق بیمه وجود ندارد. 

   خویش فرمایان
1. مستمری همگانی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

2. مستمری وابسته به درآمد: برای افراد خویش فرما قابل اجرا نمی باشد. 

    کارفرما
1. مستمری همگانی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

2. مسـتمری وابسـته به درآمد: متوسـط ماهانۀ مشـارکت در حق بیمه برابر با 18 
درصد از حقوق و دسـتمزد پرداختی به کارکنان اسـت.

 حداقـل درآمـد ماهانـۀ که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد؛ 57/51 یـورو می باشـد. 

 سقِف حداکثرِی درآمد برای محاسبۀ نرخ حق بیمه وجود ندارد. 

   دولت
1. مسـتمری همگانـی: تمـام هزینه هـای مسـتمری همگانـی، کمکهزینۀ مسـکن، 
کمـک هزینـۀ ازکارافتادگی، کمـک هزینۀ رژیـم غذایی1، و کمـک هزینۀ مراقبت 

بـرای افـراد مسـتمری بگیر توسـط دولـت تأمیـن و پرداخت می شـود. 

2. مسـتمری وابسـته بـه درآمد: کلیـۀ هزینه های اشـخاصی که مراقبتهـای بدون 
پرداخـت را بـرای یـک کـودک کوچکتـر از 3 سـال فراهـم می کننـد، و دانـش 
آموزانـی کـه در برنامه هـای تحصیلی تا سـقف 5 سـال ثبت نام می کنند، توسـط 

دولـت تأمیـن و پرداخـت می شـود )همان(.
1.  Dietary grant
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میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده
هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنندمستمری همگانی

مستمری وابسته به درآمد
5/7 % از درآمد ماهانۀ ناخالص برای کارمندان جوانتر از 53 سال؛

7/2 % از درآمد ماهانۀ ناخالص برای کارمندان 53 سال یا باالتر

خویش فرمایان
هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنندمستمری همگانی

-مستمری وابسته به درآمد

کارفرمایان
هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنندمستمری همگانی

متوسط ماهانۀ مشارکت برابر با 18 % از حقوق پرداختی به کارکنانمستمری وابسته به درآمد

دولت

کلیۀ هزینه ها بر عهدۀ دولت استمستمری همگانی

مستمری وابسته به درآمد
کلیۀ هزینه های اشخاصی که مراقبتهای بدون پرداخت را برای 
یک کودک کوچکتر از 3 سال فراهم می کنند، و دانش آموزانی 

که در برنامه های تحصیلی تا سقف 5 سال ثبت نام می کنند

 جدول 34: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور فنالند

 سازمان های اداری
1. وزارت امـور اجتماعـی و بهداشـتhttp://stm.fi( 1( نظـارت کلی بـر روندهای 

دارد.  بیمه ای 

2. مؤسسـۀ بیمـۀ اجتماعـیhttp://www.kela.fi( 2( که با یک هیأت حاکمه ای که 
توسـط پارلمـان تعیین می شـود، اداره می گردد، مسـتمری های فراگیـر را از طریق 

ادارات منطقـه ای مدیریت می نماید. 

3. پنج ناحیۀ بیمه ای، درخواسـت های مسـتمری بازنشستگی و بازماندگی را تعیین 
و تأئیـد می نمایند. همچنیـن مرکز مسـتمری های ازکارافتادگی3، درخواسـت های 

مسـتمری ازکارافتادگی را تعییـن و تأئید می کند. 

4. مرکـز مسـتمری های فنالنـدwww.etk.fi( 4( که توسـط یک هیأت سـه جانبه 
مدیریـت می شـود، بر نظـام مسـتمری های مرتبط بـا درآمد نظـارت می کند. 

1.  Ministry of Social Affairs and Health
2.  Social Insurance Institution
3.  The Center for Disability Pensions
4.  Finnish Centre for Pensions
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5. شـرکت های بیمـۀ غیرانتفاعـی مجـاز1، صندوق هـای بازنشسـتگی و بنیادهـا 
به عنـوان حامـل بـرای طرح های مسـتمری مرتبـط بـا درآمد، خدمـت می کنند. 

6. مرکـز نظـارت مالـیhttp://www.finanssivalvonta.fi( 2( بـر حامل ها3 نظارت 
می نماید.

کرواسی4    

 چهارچوب قانونی
نخستین قانون بیمۀ کشور کرواسی در زمینۀ بیمه ها و مستمری های عمومی، قانونی 
بود که در زمینۀ بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگی در سال 1922 به تصویب 

رسید.

این کشور هم اکنون با قوانین مصوب سال های 1998 )بیمۀ مستمری( که در 
سال 1999 اجرایی شـد؛ 1998 )بیماری های شغلی5(؛ 1999 )دوره های بیمه6(؛ 
2008 )مشارکت در پرداخت حق بیمه(؛ 2013 )مستمری بیمه(؛ 2013 )مجموع 
مشارکت7(؛ 2013 )توانبخشی شغلی8(؛ 2014 )مستمری های اجباری9(؛ 2014 
)مستمری های داوطلبانه(؛ 2014 )شرکت های بیمۀ مستمری10(؛ 2014 )ارزیابی 
اداره  را  خویش  بیمۀ  امورات  پایه12(  اجباری  )مشارکت   2016 و  پزشکی11(؛ 

می نماید )Social Security Administration, 2016, ص. 1(

1. Licensed non-profit insurance companies
2. Financial Supervision Authority
3. Carriers
4. Croatia 
5. Occupational diseases
6. Insurance period
7. Contribution collection
8. Occupational rehabilitation
9. Compulsory pensions
10. Pension insurance companies
11. Medical assessment
12. Compulsory contributions base
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 نوع برنامه
کشـور کرواسـی دارای دو برنامۀ »بیمۀ اجتماعی« و »نظام حساب فردی اجباری« 

می باشد)همان(.

 پوشش

1. بیمۀ اجتماعی
افـراد شـاغل در بخـش صنعت، تجـارت و خدمـات؛ داوطلبـان و کارآموزان1؛ 
خدمتگـزاران دولـت و کارمنـدان بخـش دولتـی؛ پرسـنل پلیـس و نیروهـای 
نظامـی؛ افسـران قضایـی2؛ کارگـراِن بـا قـرارداد موقـت3؛ و خویش فرمایـان 

تحـت پوشـش ایـن بیمـه قـرار می گیرند. 

2. حساب فردی اجباری
تمامی افرادی که در تاریخ 1 ژانویۀ 2002، کمتر از 40 سال سن دارند و تحت 
پوشش بیمۀ اجتماعی بوده اند، و کلیۀ افرادی که بعد از تاریخ 1 ژانویۀ 2002 به 
نیروی کار وارد شدند، تحت پوشش این بیمه قرار دارند. همچنین افرادی که در 
تاریخ فوق، بین سنین 40 تا 50 سالگی قرار داشتند و تحت پوشش بیمۀ اجتماعی 
بودند، می توانستند به صورت داوطلبانه به دوسیستم بیمه ای تا تاریخ 30 ژوئن 
2002 بپیوندند؛ اما از تاریخ 15 اکتبر 2011 به این طرف، این امکان ایجاد شده 
است که افراد تصمیم به خروج از بیمۀ حساب فردی بگیرند و این در صورتی 
است که مستمری بیمۀ اجتماعی به تنهایی از مجموع مستمری بیمۀ اجتماعی و 

حساب فردی اجباری، بیشتر باشد )همان(. 

کرواسینام کشور
کوناواحد پول

6/82 کونا = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1922نخستین قانون بیمه

1. Volunteers and apprentices
2. Judicial officers
3. Temporary contract workers

 جدول 35: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور کرواسی
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کرواسینام کشور

قوانین جاری

بیمۀ مستمری )1998(؛ بیماریهای شغلی )1998(؛ دوره های بیمه )1999(؛ مشارکت 
در پرداخت حق بیمه )2008(؛ مستمری بیمه )2013(؛ مجموع مشارکت )2013(؛ 
توانبخشی شغلی )2013(؛ مستمری های اجباری )2014(؛ مستمری های داوطلبانه 
)2014(؛ شرکت های بیمۀ مستمری )2014(؛ ارزیابی پزشکی )2014(؛ و مشارکت 

اجباری پایه )2016(  

بیمۀ اجتماعی؛ نظام حساب فردی اجبارینوع برنامه

پوشش

بیمۀ اجتماعی

شاغلین بخش صنعت، تجارت و خدمات؛ داوطلبان و 
کارآموزان؛ خدمتگزاران دولت و کارمندان بخش دولتی؛ 

پرسنل پلیس و نیروهای نظامی؛ افسران قضایی؛ کارگراِن با 
قرارداد موقت؛ و خویش فرمایان

حساب فردی اجباری

تمامی افرادی که در تاریخ 1 ژانویۀ 2002، کمتر از 40 سال 
سن دارند و تحت پوشش بیمۀ اجتماعی بوده اند، و کلیۀ 

افرادی که بعد از تاریخ 1 ژانویۀ 2002 به نیروی کار وارد 
شدند

نداردپوشش داوطلبانه

نداردنظام ویژۀ بیمه

 ادامۀ جدول 35

 منابع مالی

   افراد بیمه شده
1. بیمۀ اجتماعی: میزان 20 درصد از سقف درآمد برای بیمۀ اجتماعی به تنهایی؛ یا 
در صورتیکه فرد مایل به عضویت در هر دو بیمۀ اجتماعی و حساب فردی اجباری 

باشد 15 درصد از سقف درآمد به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، مبلـغ 2812/95 کونـا1 )واحـد پول کرواسـی( می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، مبلـغ 48 هـزار و 222 کونا می باشـد. 

مشـارکت های فرد بیمه شـده در پرداخت حق بیمه، همچنین در تأمین مالی مزایای 
ازکارافتادگـی دائمـی بـرای حـوادث حیـن کار و بیماریهای شـغلی سـرمایه گذاری 

می شود. 
1.  Kuna 
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2. حسـاب فـردی اجبـاری: میـزان 4 درصـد از درآمـد ناخالص فرد بیمه شـده، 
به عنـوان نـرخ حق بیمـه تعیین می شـود. 

    خویش فرمایان
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 20 درصـد از پایۀ بیمه برای بیمـۀ اجتماعی به تنهایی؛ 
یـا در صورتی کـه فرد مایل به عضویـت در هر دو بیمۀ اجتماعی و حسـاب فردی 

اجبـاری باشـد 15 درصـد از پایۀ بیمه به عنـوان نرخ حق بیمه تعیین می شـود. 

 پایـۀ بیمـه1 عبـارت از درصـدی از متوسـط درآمـد ناخالـص تمامـی افراد 
شـاغل می باشـد که بیـن 65 تا 100 درصد متغیر اسـت که این میـزان به نوِع 

خوداشـتغالِی افـراد خویش فرما و سـطح تحصیالت افراد بسـتگی دارد. 

مشارکت های خویش فرمایان در پرداخت حق بیمه، همچنین در تأمین مالی مزایای 
ازکارافتادگی دائمی برای حوادث حین کار و بیماریهای شغلی سرمایه گذاری می شود. 

2. حسـاب فـردی اجبـاری: میـزان 5 درصـد از سـقف درآمـد خویش فرمایـان 
به عنـوان نـرخ حـق بیمـه تعییـن می شـود.

    کارفرما
1. بیمۀ اجتماعی: کارفرما به جز برای کارگرانی که در شـرایط دشـوار یا ناسـالم2 

بـه اشـتغال فعالیت دارند، هیچ هزینـه ای به عنوان حق بیمـه نمی پردازد. 

2. حسـاب فـردی اجبـاری: کارفرما بـه جز برای کارگرانی که در شـرایط دشـوار 
یـا ناسـالم به اشـتغال فعالیت دارنـد، هیچ هزینه ای نمی پـردازد. 

   دولت
1. بیمـۀ اجتماعـی: دولـت تمام یـا بخشـی از هزینه های حق بیمۀ پرسـنل پلیس 
و نیروهـای نظامی، افسـران قضائی، نماینـدگان پارلمان3، اعضـای دولت و جانبازان 

جنگـی4 کـه از کارافتـاده و معلول باشـند، را می پردازد. 
1.  Insurance base
2.  Arduos or unhealthy
3.  Parliamentary deputies
4.  War veterans
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2. حسـاب فـردی اجبـاری: میـزان 5 درصد از سـقف درآمد بـرای خدمتگزاران 
دولتی، مراقبان1، اشـخاص معلول، بیکاران، و کارآمـوزان و داوطلبان آموزش فنی و 
حرفـه ای به عنـوان حـق بیمه تعیین می شـود که دولت انهـا را می پـردازد )همان(.

میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده
بیمۀ اجتماعی

20 % از سقف درآمد برای بیمۀ اجتماعی به تنهایی؛
15 % از سقف درآمد برای هر دو بیمۀ اجتماعی و حساب فردی 

اجباری
4 % از درآمد ناخالص حساب فردی اجباری

خویش فرمایان
بیمۀ اجتماعی

20 % از پایۀ بیمه برای بیمۀ اجتماعی به تنهایی؛
15 % از پایۀ بیمه برای هر دو بیمۀ اجتماعی و حساب فردی اجباری

5 % از سقف درآمدحساب فردی اجباری

کارفرمایان
به جز برای کارگرانی که در شرایط دشوار یا ناسالم به اشتغال دارند، بیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ای به عنوان حق بیمه نمی پردازد.

به جز برای کارگرانی که در شرایط دشوار یا ناسالم به اشتغال دارند، حساب فردی اجباری
هیچ هزینه ای به عنوان حق بیمه نمی پردازد.

دولت
بیمۀ اجتماعی

تمام یا بخشی از هزینه های حق بیمۀ پرسنل پلیس و نیروهای 
نظامی، افسران قضائی، نمایندگان پارلمان، اعضای دولت و جانبازان 

جنگی که از کارافتاده و معلول هستند، بر عهدۀ دولت است

حساب فردی اجباری
5 % از سقف درآمد برای خدمتگزاران دولتی، نگهبانان، اشخاص 
معلول، بیکاران، و کارآموزان و داوطلبان آموزش فنی و حرفه ای

 جدول 36: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور کرواسی

 سازمان های اداری
1. وزارت کار و نظام مستمریhttps://www.mingo.hr( 2( بر روند »بیمۀ اجتماعی« 
نظارت قانونی می نماید و وزارت داراییhttp://www.mfin.hr( 3( نظارت مالی می کند. 

2. مؤسسـۀ بیمـۀ مسـتمری کرواسـیhttp://www.mirovinsko.hr( 4( وظیفـۀ 
مدیریـت مزایـا را در »بیمـۀ اجتماعـی« بـر عهـده دارد. 

3. مؤسسۀ ارزیابی پزشکی، توانبخشی شغلی و اشتغـاِل افراد دچـار به معلولیت5 
1.  Caregivers 
2.  Ministry of Labor and Pension System
3.  Ministry of Finance
4.  Croatian Pension Insurance Institute
5.  Institute for Medical Assessment, Occupational Rehabilitation, and Employ-

80



)http://www.zosi.hr( در قبال ارزیابی پزشکی در »بیمۀ اجتماعی«، مسئولیت دارد. 

4. وزارت کار و نظام مسـتمری )https://www.mingo.hr( بر روند »حسـاب های 
فردی اجبـاری« نظارت قانونـی کلی می کند. 

5. آژانـس نظـارت بـر خدمـات مالـی کرواسـیhttps://www.hanfa.hr (1( بـر 
روندهـای بیمـه در برنامـۀ »حسـاب های فـردی اجبـاری« نظارت مالـی می کند. 

6. دفتـر پذیـرش مرکـزیhttp://www.regos.hr(2( وظیفـۀ مدیریـت سـوابق 
اعضـای صندوق های مسـتمری اجباری، مدیریت حسـاب های فـردی و مدیریت 

وجـوه صنـدوق را بر عهـده دارد. 

7. شـرکت های بیمـۀ مسـتمری، وظیفـۀ مدیریـت مزایـای حسـاب های فـردی 
اجبـاری را بـر عهـده دارند.

    
لهسـتان3

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قوانین در زمینۀ بیمه ها و مسـتمری های عمومی در کشـور لهسـتان در 
سـال های 1927 )کارمندان حقوق بگیر( و 1933 )دسـتمزد بگیران( وضع گردید.

این کشور در زمینۀ بیمه در حال حاضر قوانین کشاورزان )مصوب 1990(؛ صندوق 
بازنشستگی )مصوب 1997(؛ نظام بیمۀ اجتماعی )مصوب 1998 و اجرایی شده در 
1999(؛ صندوق بیمۀ اجتماعی )مصوب 1998(؛ مستمری اجتماعی )مصوب 2003(؛ 
حساب های فردی )مصوب 2004(؛ و مستمری بازنشستگی )مصوب 2008( را دارد 

)Social Security Administration, 2016, ص. 1(. 

 نوع برنامه
کشـور لهسـتان دارای برنامه های »بیمۀ اجتماعی«، »نظام مشـارکت تعریف شـدۀ 

ment of Persons with Disabilities
1.  Croatian Financial Services Supervisory Agency
2.  Central Registry of Affiliates
3.  Poland  
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مفهومـیNDC( 1(«، »نظـام حسـاب فـردی )مزایـای بازنشسـتگی(« و »نظام بیمۀ 
اجتماعـی )مزایـای ازکارافتادگی و بازماندگی(« می باشـد.

 نکته: در سال 1999، نظام NDC جایگزین نظام پرداخت تدریجی PAYG بیمۀ 
اجتماعی شد. بر این اساس افراد بیمه شده ای که پیش 1 ژانویۀ 1949 به دنیا 
آمدند، همچنان تحت پوشش نظام پرداخت تدریجی PAYG بیمۀ اجتماعی باقی 
ماندند، و افراد بیمه شده ای که پس از این تاریخ تا تاریخ 31 دسامبر 1968 متولد 
شدند این حق را داشتند تا نظام جدید NDC به تنهایی را انتخاب کنند، یا دو نظام 

NDC و حساب فردی را )برای مزایای بازنشستگی( با هم انتخاب کنند. 

تا تاریخ 31 دسامبر 2013، برای افرادی که پس از 31 دسامبر 1968 به دنیا آمدند، 
عضویت در نظام حساب فردی اجباری بود؛ اما از 1 فوریۀ 2014 عضویت در نظام 

حساب فردی برای تمام اشخاص بیمه شده، داوطلبانه گردیده است )همان(. 

 پوشش
کلیۀ افرادی که از حیث اقتصادی فعال هستند، تحت پوشش قرار می گیرند.

 پوشش داوطلبانه فراهم است و در دسترس قرار دارد.

 نظـام بیمـه ای ویـژه بـرای کشـاورزان انفـرادی، پرسـنل نیروهـای نظامی و 
پرسـنل پلیـس وجـود دارد )همان(. 

لهستاننام کشور
زلوتیواحد پول

3/92 زلوتی = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

کارمندان حقوق بگیر )1927(؛ دستمزد بگیران )1933(نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
کشاورزان )1990(؛ صندوق بازنشستگی )1997(؛ نظام بیمۀ اجتماعی )1998 (؛ 
صندوق بیمۀ اجتماعی )1998(؛ مستمری اجتماعی )2003(؛ حساب های فردی 

)2004(؛ و مستمری بازنشستگی )2008(

نوع برنامه
بیمۀ اجتماعی، نظام مشارکت تعریف شدۀ مفهومی )NDC(، نظام حساب فردی 

)مزایای بازنشستگی( و نظام بیمۀ اجتماعی )مزایای ازکارافتادگی و بازماندگی(

کلیۀ افرادی که از حیث اقتصادی فعال هستند، تحت پوشش قرار می گیرند.پوشش

داردپوشش داوطلبانه

دارد )برای کشاورزان انفرادی، پرسنل نیروهای نظامی و پرسنل پلیس(نظام ویژۀ بیمه

 جدول 37: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور لهستان
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 منابع مالی

    افراد بیمه شده
1. بیمۀ اجتماعی: میزان 9/76 درصد از سقف درآمد )برای بازنشستگی( و 1/5 درصد 

از سقف درآمد )برای ازکارافتادگی و بازماندگی( به عنوان حق بیمه پرداخت می شود. 

 هیـچ حداقـل درآمـدی که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
بگیرد، وجـود ندارد. 

 حداکثـر درآمـد سـاالنه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، رقمـی معـادل 30 برابـر متوسـط درآمـد ماهانـۀ ملـی می باشـد که 

توسـط قانـون تعیین می شـود. 

 متوسـط درآمـد ماهانۀ ملی در سـال 2015، مبلـغ 3899/78 زلوتی1 )واحد 
پول لهسـتان( می باشد. 

NDC .2 به تنهایی: میزان 9/76 درصد از سقف درآمد )برای بازنشستگی( و 1/5 درصد 
از سقف درآمد )برای ازکارافتادگی و بازماندگی( به عنوان حق بیمه پرداخت می شود. 

 هیـچ حداقـل درآمـدی که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
بگیرد، وجـود ندارد. 

 حداکثـر درآمـد سـاالنه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، رقمی معـادل 30 برابر متوسـط درآمد ماهانۀ ملی )مبلـغ 3899/78 

زلوتـی( می باشـد که توسـط قانون تعیین می شـود. 

از سـقف  میـزان 6/84 درصـد   )NDC نظـام  )در  فـردی:  و حسـاب   NDC  .3
درآمـد )بـرای بازنشسـتگی( و 1/5 درصد از سـقف درآمـد )بـرای ازکارافتادگی 
و بازماندگـی(؛ )و در نظـام حسـاب فـردی( میـزان 2/92 درصد از سـقف درآمد 
)بـرای بازنشسـتگی( و 1/75 درصـد از میزان مشـارکت )برای هزینه هـای اداری 

سـاالنه( به عنـوان حـق بیمـه پرداخت می شـود. 

 هیـچ حداقـل درآمـدی که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
بگیرد، وجـود ندارد. 

1.  Zloty 
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 حداکثـر درآمـد سـاالنه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، رقمی معـادل 30 برابر متوسـط درآمد ماهانۀ ملی )مبلـغ 3899/78 

زلوتـی( می باشـد که توسـط قانون تعیین می شـود. 

   خویش فرمایان
1. بیمۀ اجتماعی: میزان 19/52 درصد از درآمد اظهار شده )برای بازنشستگی( و 1/5 

درصد از آن )برای ازکارافتادگی و بازماندگی( به عنوان حق بیمه پرداخت می شود. 

 حداقـل درآمـد که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
معـادل 60 درصـد از متوسـط درآمد ماهانۀ ملـی )3899/78 زلوتی( می باشـد 

که توسـط قانون تعیین می شـود.

NDC .2 به تنهایی: میزان 19/52 درصد از درآمد اظهار شـده )برای بازنشسـتگی( 
و 1/5 درصـد از آن )بـرای ازکارافتادگـی و بازماندگی( به عنوان حق بیمه پرداخت 

می شود.

NDC .3 و حسـاب فـردی: )در نظـام NDC( میـزان 16/6 درصـد از درآمد اظهار 
شـده )بـرای بازنشسـتگی( و 1/5 درصد از آن )بـرای ازکارافتادگـی و بازماندگی(؛ 
)و در نظـام حسـاب فـردی( میـزان 2/92 درصـد از درآمـد اظهـار شـده )برای 
بازنشسـتگی( و 1/75 درصد از میزان مشـارکت )برای هزینه های اداری سـاالنه( 

به عنـوان حـق بیمـه پرداخت می شـود. 

 حداقـل درآمـد که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
معـادل 60 درصـد از متوسـط درآمد ماهانۀ ملـی )3899/78 زلوتی( می باشـد 

که توسـط قانون تعیین می شـود.

    کارفرما
1. بیمـۀ اجتماعـی: میزان 9/76 درصد از سـقف حقوق و دسـتمزد پرداخت شـده 
)برای بازنشسـتگی( و 6/5 درصـد از آن )برای ازکارافتادگی و بازماندگی( به عنوان 

حـق بیمه پرداخت می شـود. 

 هیـچ حداقـل درآمـدی کـه در محاسـبۀ نرخ حـق بیمه مـورد اسـتفاده قرار 
بگیـرد، وجود نـدارد. 
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 حداکثـر درآمـد سـاالنه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، رقمـی معـادل 30 برابـر متوسـط درآمـد ماهانـۀ ملـی )3899/78 

زلوتـی( می باشـد کـه توسـط قانـون تعیین می شـود. 

NDC .2 به تنهایی: میزان 9/76 درصد از سـقف حقوق و دسـتمزد پرداخت شـده 
)برای بازنشسـتگی( و 6/5 درصـد از آن )برای ازکارافتادگی و بازماندگی( به عنوان 

حق بیمه پرداخت می شـود.

NDC .3 و حسـاب فردی: )در نظام NDC( میزان 9/76 درصد از حقوق و دسـتمزد 
پرداختی )برای بازنشسـتگی( و 6/5 درصد از آن )برای ازکارافتادگی و بازماندگی( 
به عنـوان حـق بیمـه پرداخـت می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در ایـن طرح، 

کارفرمایـان حـق بیمه ای را برای حسـاب فـردی پرداخت نمی کنند. 

 حداقـل درآمـد که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
معـادل 60 درصـد از متوسـط درآمد ماهانۀ ملـی )3899/78 زلوتی( می باشـد 

که توسـط قانون تعیین می شـود.

   دولت
دولـت تمامی هزینه های مربوط به حداقل مسـتمری تضمین شـده را می پردازد و 
بـه افراد بیمه شـده ای که از فرزنـد مراقبت می کننـد در پرداخت هزینه ها کمک 
می کنـد و بـرای کسـانی کـه زایمـان می کننـد، کمک هزینـه پرداخـت می نماید. 
دولـت همچنیـن به افرادی که بیکار هسـتند مزایـا می دهد و به افـرادی که بیکار 

تحصیلکرده می باشـند، کمک هزینـه پرداخت می کند )همـان، ص. 2-1(. 
میزان سهم بیمهنوع برنامه

ده
 ش

مه
د بی

فرا
ا

بیمۀ اجتماعی
9/76 % از سقف درآمد )برای بازنشستگی(،

و 1/5 % از سقف درآمد )برای ازکارافتادگی و بازماندگی(

NDC به تنهایی
9/76 % از سقف درآمد )برای بازنشستگی(،

و 1/5 % از سقف درآمد )برای ازکارافتادگی و بازماندگی(

NDC و حساب فردی

)در نظام NDC(: 6/84 % از سقف درآمد )برای بازنشستگی(
و 1/5 % از سقف درآمد )برای ازکارافتادگی و بازماندگی(؛

)در نظام حساب فردی(: 2/92 % از سقف درآمد )برای بازنشستگی(
و 1/75 % از میزان مشارکت )برای هزینه های اداری ساالنه(

 جدول 38: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور لهستان
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میزان سهم بیمهنوع برنامه

ان
مای

فر
ش 

خوی

بیمۀ اجتماعی
19/52 % از درآمد اظهار شده )برای بازنشستگی(،

و 1/5 % از درآمد اظهار شده )برای ازکارافتادگی و بازماندگی(

NDC به تنهایی
19/52 % از درآمد اظهار شده )برای بازنشستگی(،

و 1/5 % از درآمد اظهار شده )برای ازکارافتادگی و بازماندگی(

NDC و حساب فردی

)در نظام NDC(: 16/6 % از درآمد اظهار شده )برای بازنشستگی(
و 1/5 % از درآمد اظهار شده )برای ازکارافتادگی و بازماندگی(؛

)در نظام حساب فردی(: 2/92 % از درآمد اظهار شده )برای بازنشستگی(
و 1/75 % از میزان مشارکت )برای هزینه های اداری ساالنه(

ان
مای

فر
کار

9/76 % از حقوق پرداخت شده )برای بازنشستگی(،بیمۀ اجتماعی
و 6/5 % از حقوق پرداخت شده )برای ازکارافتادگی و بازماندگی(

NDC به تنهایی
9/76 % از حقوق پرداخت شده )برای بازنشستگی(،

و 6/5 % از حقوق پرداخت شده )برای ازکارافتادگی و بازماندگی(

NDC و حساب فردی
)در نظام NDC(: 9/76 % از حقوق پرداختی )برای بازنشستگی(

و 6/5 % از حقوق پرداختی )برای ازکارافتادگی و بازماندگی(؛
)در نظام حساب فردی(: هیچ هزینه ای

ت
دول

تمامی هزینه های مربوط به حداقل مستمری تضمین شده،
کمک به پرداخت هزینه ها برای افراد بیمه شده ای که از فرزند مراقبت می کنند

پرداخت کمک هزینه برای کسانی که زایمان می کنند
پرداخت مزایا به افرادی که بیکار هستند 

پرداخت کمک هزینه به افرادی که بیکار تحصیلکرده می باشند

 ادامۀ جدول 38

 سازمان های اداری
 )https://www.mpips.gov.pl( 11. وزارت خانواده، کار و سیاسـت گذاری اجتماعی

بر روندهـای بیمه ای نظـارت کلی می کند.

2. مؤسسـۀ بیمـۀ اجتماعـی )http://www.zus.pl( وظیفۀ مدیریت بیمۀ اجتماعی 
و NDC را بـر عهده دارد. 

3. ادارۀ نظـارت مالـی لهسـتانwww.knf.gov.pl( 2( بـر شـرکت های مدیریتـی 
صنـدوق مسـتمری نظـارت می کنـد. 

4. شـرکت های مدیریتـی صنـدوق مسـتمری انفـرادی3، حسـاب های فـردی را 
مدیریـت می کننـد.

1. Ministry of Family, Labor, and Social Policy
2. Polish Financial Supervision Authority
3. Individual pension fund management companies
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نروژ1    

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانـون کشـور نـروژ در ارتباط بـا بیمه هـا و مسـتمری های اجتماعی در 

سـال 1936 بـه تصویب رسـید.

ایـن کشـور هم اکنون بـا قوانین بیمۀ ملی )مصوب 1997( و مسـتمری ها )مصوب 
 Social( امـورات بیمه ای خویـش را اداره می کند )2009 و اجرایـی شـده در 2011

Security Administration, 2016, ص. 1(

 نوع برنامه
کشـور نروژ دارای سـه برنامۀ »بیمۀ همگانی«، »بیمۀ اجتماعی« و »نظام مشـارکت 

تعریف شـدۀ مفهومیNDC( 2(« می باشد. 

 نکتـه: یک نظام جدید مسـتمری بازنشسـتگی3 کـه در سـال 2011 معرفی 
گردیـد، جایگزیـن مسـتمری همگانـی )بـا مزایـای حداقلـی تضمیـن شـده( و 
مسـتمری وابسـته بـه درآمد )بـا طرح NDC( شـد. نظـام جدید بیمـه ای، افراد 
متولـد شـده از سـال 1963 به بعد را تحت پوشـش قرار می دهـد، و افرادی که 
پیـش از سـال 1954 بدنیـا آمده انـد تحت نظام قدیـم4 بیمه ای باقـی میمانند. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه نظـام گـذار5 )ترکیبـی6(، که ترکیبـی از نظـام قدیم و 
جدیـد اسـت، افـراد بدنیـا آمـده در بیـن سـال های 1954 تـا 1962 را تحـت 

پوشـش قـرار می دهـد )همان(.
 پوشش

    نظام قدیم

1. Norway   
2. Notional Defined Contribution (NDC) system
3. New old-age pension system
4. Old system
5. Transitional system
6. Mixed 
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1. مستمری همگانی

افـراد سـاکن یا مشـغول بـه کار )به عنـوان کارمند( در کشـور نروژ، یـا آنهایی که 
بـه طـور دائمی یا موقـت )در حال حرکت( در تأسیسـات فالت قارهـای نروژ1 به 

کار مشـغول هستند، تحت پوشـش قرار می گیرند. 

2. مستمری مرتبط با درآمد )بیمۀ اجتماعی(

کارمنـدان و خویش فرمایـان تحـت پوشـش مسـتمری مرتبـط بـا درآمـد قـرار 
می گیرنـد. 

   نظام جدید
1. مستمری تضمینی )همگانی(

افـراد سـاکن یا مشـغول بـه کار )به عنـوان کارمند( در کشـور نروژ، یـا آنهایی که 
بـه طـور دائمی یا موقـت )در حال حرکت( در تأسیسـات فالت قارهـای نروژ2 به 

کار مشـغول هستند، تحت پوشـش قرار می گیرند. 

)NDC( 32. مستمری درآمدی

کارمندان و خویش فرمایان تحت پوشش مستمری درآمدی قرار می گیرند.

 نظـام بیمه ای ویژه برای دریانـوردان، ماهیگیران، کارمندان راه آهن و کارکنان 
بخش دولتی وجـود دارد )همان(.

نروژنام کشور
کرونواحد پول

8/83 کرون نروژ = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1936نخستین قانون بیمه

بیمۀ ملی )1997(، مستمری ها )2009 (قوانین جاری

بیمۀ همگانی، بیمۀ اجتماعی، نظام مشارکت تعریف شدۀ مفهومیNDC( 11(نوع برنامه

1. Norwegian Continental Shelf
2. Norwegian Continental Shelf
3. Income pension

 جدول 39: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور نروژ
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نروژنام کشور

پوشش

نظام قدیم
مستمری همگانی

افراد ساکن یا کارمند کشور نروژ، یا 
افرادی که دائما یا موقتا در تأسیسات 

فالت قارهای نروژ کار می کنند

کارمندان و خویش فرمایانمستمری مرتبط با درآمد

نظام جدید
مستمری تضمینی

افراد ساکن یا کارمند کشور نروژ، یا 
افرادی که دائما یا موقتا در تأسیسات 

فالت قارهای نروژ کار می کنند

کارمندان و خویش فرمایانمستمری درآمدی

نداردپوشش داوطلبانه

نظام ویژۀ بیمه
مستمری درآمدی در نظام جدید، دارای نظام ویژۀ بیمه )برای دریانوردان، ماهیگیران، 

کارمندان راه آهن و کارکنان بخش دولتی( می باشد

 ادامۀ جدول 39

 منابع مالی

    افراد بیمه شده
میـزان 8/2 درصـد از سـقف درآمـد )درآمـِد ناخالـص حاصـل از دسـتمزد(؛ و 
5/1 درصـد از درآمـد شـخصی )نظیـر مسـتمری( به عنوان نرخ حـق بیمه تعیین 

می شـود.

 حداقـل درآمـد سـاالنه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 49 هـزار و 650 کـرون نـروژ می باشـد. 

 هیـچ حداکثـر درآمـدی که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
بگیرد، وجـود ندارد. 

 حداکثـر میـزان مشـارکت در پرداخت حـق بیمه، برابر با 25 درصد سـقف 
درآمد سـاالنه )درآمد ناخالص حاصل از دسـتمزد( اسـت که بالغ بـر 49 هزار 

و 650 کـرون نروژ می باشـد. 

مشـارکت فـرد بیمـه شـده در پرداخت حـق بیمه، همچنیـن در مزایـای بیماری، 
زایمـان، حـوادث حیـن کار و بیکاری سـرمایه گذاری می شـود. 
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    خویش فرمایان
میزان 11/4 درصد از سقف درآمد )درآمِد حاصل از خویش فرمایی( و 5/1 درصد 

از درآمد شخصی )نظیر مستمری( به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود.

 حداقـل درآمـد سـاالنه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 49 هـزار و 650 کـرون نـروژ می باشـد. 

 هیـچ حداکثـر درآمـدی که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
بگیرد، وجـود ندارد. 

 حداکثـر میـزان مشـارکت در پرداخت حـق بیمه، برابر با 25 درصد سـقف 
درآمـد سـاالنه )درآمـد خویـش فرمایی( اسـت کـه بالغ بـر 49 هـزار و 650 

کـرون نروژ می باشـد. 

مشـارکت خویش فرمایـان در پرداخـت حق بیمـه، همچنین در مزایـای بیماری و 
زایمان سـرمایه گذاری می شـود. 

    کارفرما
میـزان 14/1 درصـد از ناخالـص حقوق و دسـتمزدی پرداخت شـده بـه کارکنان 

به عنـوان نـرخ حق بیمـه تعیین می شـود. 

از میـزان حـق بیمه در برخی از مناطـق جغرافیایی )به جز شـرکت هایی در برخی 
بخش هـای خـاص( و بـرای کارمندان باالتر از سـن 62 سـال، کاسـته می شـود یا 

بطور کامل از آن چشـم پوشـی می شـود. 

 هیـچ حداکثـر درآمـدی کـه در محاسـبۀ نرخ حـق بیمه مـورد اسـتفاده قرار 
بگیـرد، وجود نـدارد. 

مشـارکت کارفرمایـان در پرداخت حق بیمه، همچنین در مزایـای بیماری، زایمان، 
حـوادث حین کار و بیکاری سـرمایه گذاری می شـود. 

   دولت
هرگونه کسری بودجه توسط دولت تأمین مالی می شود )همان(.
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میزان سهم بیمه

8/2 % از سقف درآمد )درآمِد ناخالص حاصل از دستمزد(؛ و 5/1 % از درآمد شخصی )نظیر افراد بیمه شده
مستمری(

خویش فرمایان
11/4 % از سقف درآمد )درآمِد حاصل از خویش فرمایی(؛ و 5/1 % از درآمد شخصی )نظیر 

مستمری(

میزان 14/1 درصد از ناخالص حقوق و دستمزدی پرداخت شده به کارکنانکارفرمایان

تأمین مالِی هرگونه کسری بودجه توسط دولت دولت

 جدول 40: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور نروژ

 سازمان های اداری
https://www.regjeringen.no/en/( 11. وزارت بهداشـت و خدمـات مراقبـت
https://www.regjeringen.no/( 2وزارت کـودکان و برابـری ،)dep/hod/id421

https://www.regjeringen.( و وزارت کار و امـور اجتماعی )en/dep/bld/id298

no/en/dep/asd/id165( بـر روندهـای بیمـه ای نظـارت کلی دارند. 

2. ادارۀ کار و رفـاه نـروژhttps://www.nav.no( 3( برنامـۀ بیمه را در سـطح ملی، 
مدیریـت می نماید.

3. خدمات محلی ادارۀ کار و رفاه نروژ، برنامۀ بیمه را در سطوح محلی مدیریت می نمایند. 

4. ادارۀ مالیات محلی4 که در شهرداریهای سراسر کشور واقع می باشد، به صورت 
معمولی مشارکت های مردم در پرداخت حق بیمه را جمع آوری می نماید.

هلنــــد5    

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانون کشـور هلند در زمینۀ بیمه ها و مسـتمری های اجتماعی در سـال 

1901 به تصویب رسـید.
1.  Ministry of Health and Care Services
2.  Ministry of Children and Equality
3.  Norwegian Labor and Welfare Administration
4.  The local tax office
5.  Netherlands    
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قوانیـن جـاری این کشـور در حال حاضر عبارت از قانون مسـتمری بازنشسـتگی 
)مصـوب 1957(؛ قانـون مسـتمری بازماندگـی )مصوب 1959(؛ قانون مسـتمری 
ازکارافتادگـی برای کارمندان )مصوب 1966(؛ قانون مسـتمری ازکارافتادگی برای 
خویش فرمایـان )مصوب 1998(؛ قانون مسـاعدت ازکارافتادگی بـرای افراد جوان 
)مصوب 1998(؛ و قانون مسـتمری ازکارافتادگی بـرای کارمندان )مصوب 2006( 

می باشـند )Social Security Administration, 2016, ص. 1(.

 نوع برنامه   برنامۀ بیمۀ کشور هلند »نظام بیمۀ اجتماعی« می باشد )همان(. 
 پوشش

کلیـۀ سـاکنان کشـور هلنـد و اشـخاصی کـه در این کشـور به اشـتغال مشـغول 
هسـتند، تحـت پوشـش قـرار می گیرنـد )همان( 

هلندنام کشور
یوروواحد پول

0/92 یورو = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1901نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
مستمری بازنشستگی )1957(؛ مستمری بازماندگی )1959(؛ مستمری ازکارافتادگی 

برای کارمندان )1966(؛ مستمری ازکارافتادگی برای خویش فرمایان )1998(؛ مساعدت 
ازکارافتادگی برای افراد جوان )1998(؛ و مستمری ازکارافتادگی برای کارمندان )2006(

نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه

کلیۀ ساکنان کشور هلند و اشخاصی که در این کشور به اشتغال مشغول هستند، تحت پوشش
پوشش قرار می گیرند.

نداردپوشش داوطلبانه
نداردنظام ویژۀ بیمه

 جدول 41: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور هلند

 منابع مالی

   افراد بیمه شده
میـزان 17/9 درصـد از سـقف درآمد )برای بازنشسـتگی( و 0/6 درصد از سـقف 

درآمـد )بـرای بازماندگـی( به عنوان نـرخ حق بیمه تعیین می شـود.

 حداکثـر درآمـد سـاالنه کـه در محاسـبۀ نرخ حـق بیمه مـورد اسـتفاده قرار 
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می گیـرد، 33 هـزار و 715 یـورو می باشـد. 

   خویش فرمایان
میـزان 17/9 درصـد از سـقف درآمد )برای بازنشسـتگی( و 0/6 درصد از سـقف 

درآمـد )بـرای بازماندگـی( به عنوان نـرخ حق بیمه تعیین می شـود.

 حداکثـر درآمـد سـاالنه کـه در محاسـبۀ نرخ حـق بیمه مـورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 33 هـزار و 715 یـورو می باشـد. 

   کارفرما
کارفرمایـان برای بازنشسـتگی هیچ هزینه ای را به عنوان حق بیمـه نمی پردازند؛ اما 
5/7 درصد از سـقف حقوق و دسـتمزد پرداختی به کارکنان را برای ازکارافتادگی 

به عنـوان نرخ حق بیمه پرداخـت می نمایند. 

 حداکثـر درآمـد سـاالنه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 52 هـزار و 763 یورو می باشـد. 

    دولت
دولـت بـرای افزایش تمامـی مزایا تا وقتی به میـزان حداقل اجتماعـی1 قابل قبول 
برسـد، یارانـه پرداخـت می کنـد. دولـت همچنیـن تمامـی هزینه های مسـتمری 

افـرادی کـه از کودکـی معلول شـده اند را بر عهـده دارد. 

حداقـل میـزان قابـل قبول اجتماعی عبـارت از یک میزان متغیر بـر مبنای درآمد 
خانوار می باشـد )همان(.

میزان سهم بیمه

17/9 % از سقف درآمد )برای بازنشستگی( و 0/6 % از سقف درآمد )برای بازماندگی(افراد بیمه شده

17/9 % از سقف درآمد )برای بازنشستگی( و 0/6 % از سقف درآمد )برای بازماندگی(خویش فرمایان

5/7 % از سقف حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان )برای ازکارافتادگی(کارفرمایان

پرداخت یارانه برای افزایش تمامی مزایا تا وقتی به میزان حداقل اجتماعی12 قابل قبولدولت

 جدول 42: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور هلند

1.  Social minimum 
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 سازمان های اداری
1. سـازمان بازرسـی SZW 1 )https://www.inspectieszw.nl( بر روند جمع آوری 

مشـارکت ها )حـق بیمه هـا( پرداخت مزایای نقـدی، نظارت کلـی می کند. 

2. بانـک بیمـۀ اجتماعـیhttps://www.svb.nl( 2( وظیفۀ مدیریت مسـتمری های 
بازنشسـتگی و بازماندگی را بر عهـده دارد.

3. مؤسسـۀ مزایـای کارکنـانhttps://www.uwv.nl( 3( وظیفـۀ مدیریـت مزایای 
ازکارافتادگـی را بـر عهـده دارند. 

https://www.belastingdienst.( 44. دپارتمـان درآمد ملی ادارۀ مالیات و گمرک
nl( وظیفـۀ جمع آوری حق بیمه ها را عهدهدار اسـت.

    
یونــان5

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانون کشـور یونان در زمینۀ بیمه ها و مسـتمری های اجتماعی در سـال 

1934 به تصویب رسـید.

قوانین جاری کشـور یونان در حال حاضر قوانین مصوب سـال های 1951؛ 1992، 
2002، 2004، 2008،2010 و 2011 )تأمیـن اجتماعی(؛ 1960 و 1978 )قوانین و 
مقررات6(؛ 1990 )مقررات(؛ 1991، 2012 و 2015 )مسـتمری ها(؛ 2000 )تأمین 
مالی و مدیریت7(؛ 2012 )اسـتراتژی مالی8( و 2016 )اصالح مسـتمری9( می باشد 

)Social Security Administration, 2016, ص. 1( 
1.  Inspection SZW
2.  Social Insurance Bank
3.  Institute for Employee Benefits
4.  National Revenue Department of the Tax and Customs Administration
5.  Greece     
6.  Legislation and regulation
7.  Financing and administration
8.  Fiscal strategy
9.  Pension reform
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 نوع برنامه
برنامۀ بیمۀ کشور یونان »نظام بیمۀ اجتماعی« می باشد.

 نکته: مسـتمری های ملـی1 )بازنشسـتگی و ازکارافتادگی( در مـاه مه 2016 
اجرایـی و عملیاتی شـدند )همان(.

 پوشش
کارمنـدان بخـش صنعت، تجارت و مشـاغل مرتبط بـا آنها؛ و همچنیـن برخی از 

افـراد خویش فرمـا در بخش شـهری تحت پوشـش قـرار می گیرند. 

 پوشش داوطلبانه وجود دارد و در دسترس است

 نظـام بیمـه ای ویـژه برای کارگران بخش کشـاورزی، کارمنـدان بخش عمومی 
و سـایر گروههای خاص وجـود دارد )همان(.

یوناننام کشور
یوروواحد پول

0/92 یورو = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1934نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
تأمین اجتماعی )1951؛ 1992، 2002، 2004، 2008،2010 و 2011(؛ قوانین و 

مقررات )1960 و 1978(؛ مقررات )1990(؛ مستمری ها )1991، 2012 و 2015(؛ تأمین 
مالی و مدیریت )2000(؛ استراتژی مالی )2012( و اصالح مستمری )2016(

نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه

کارمندان صنعت، تجارت و مشاغل مرتبط با آنها؛ و برخی از خویش فرمایان در بخش شهریپوشش

داردپوشش داوطلبانه

دارد )برای کارگران بخش کشاورزی، کارمندان بخش عمومی و سایر گروههای خاص(نظام ویژۀ بیمه

 جدول 43: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور یونان

 منابع مالی

    افراد بیمه شده
میـزان 6/67 درصـد از سـقف درآمـد ماهانـه به عنـوان نـرخ حـق بیمـه تعیین 
می شـود. همچنیـن افراد شـاغل در کارهای دشـوار یـا زیان آور می بایسـت میزان 
1.  The national pension
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8/87 درصـد از سـقف درآمـد ماهانۀشـان را به عنـوان حق بیمـه بپردازند. 

 هیـچ حداقـل درآمـدی که برای محاسـبۀ نـرخ حق بیمه مـورد اسـتفاده قرار 
بگیرد وجـود ندارد. 

 حداکثـر درآمـد قابل اسـتفاده در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، در صورتی کـه فـرد اولیـن بار در تاریـخ بعد از 31 دسـامبر 1992 بیمه 
شـده باشـد، مبلـغ 5543/55 به صورت ماهانه می باشـد و چنانچه فـرد در تاریخ 
قبـل از 1 ژانویۀ 1993 باشـد، مبلـغ 221/742 یورو در روز برای افراد شـاغل در 
مشـاغل عـادی و 266/09 یـورو در روز برای افراد شـاغل در مشـاغل سـخت و 

زیان آور می باشـد. 

    خویش فرمایان
میـزان 20 درصـد از درآمـد ماهانـه بر مبنـای یکـی از 14 دسـته بندی بیمه ای، 

می بایسـت به عنـوان نـرخ حـق بیمـه پرداخت گـردد.

 هیـچ حداقـل درآمـدی که برای محاسـبۀ نـرخ حق بیمه مـورد اسـتفاده قرار 
بگیرد وجـود ندارد. 

 حداکثر درآمد قابل استفاده در محاسبۀ نرخ حق بیمه مورد استفاده قرار می گیرد، 
در صورتیکه فرد اولین بار در تاریخ بعد از 31 دسامبر 1992 بیمه شده باشد، مبلغ 
5543/55 به صورت ماهانه می باشد و چنانچه فرد در تاریخ قبل از 1 ژانویۀ 1993 
باشد، مبلغ 221/742 یورو در روز برای افراد شاغل در مشاغل عادی و 266/09 

یورو در روز برای افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان آور می باشد. 

    کارفرما
میـزان 13/33 درصـد از سـقف حقـوق و دسـتمزد پرداختـی به عنـوان نرخ حق 
بیمۀ کارفرمایان تعیین می شـود. اگر فرد در مشـاغل سـخت و زیان آور مشـغول 

بـه کار باشـد، این میـزان 14/73 درصد می شـود. 

 هیـچ حداقـل درآمدی که برای محاسـبۀ نـرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قرار 
بگیرد وجـود ندارد. 
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 حداکثـر درآمد قابل اسـتفاده در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، در صورتیکـه فرد اولین بـار در تاریخ بعد از 31 دسـامبر 1992 بیمه 
شـده باشـد، مبلـغ 5543/55 بـه صـورت ماهانـه می باشـد و چنانچه فـرد در 
تاریـخ قبـل از 1 ژانویۀ 1993 باشـد، مبلـغ 221/742 یورو در روز بـرای افراد 
شـاغل در مشـاغل عادی و 266/09 یورو در روز برای افراد شـاغل در مشاغل 

سـخت و زیان آور می باشـد. 

   دولت
دولـت به عنـوان یـک کارفرما در پرداخـت حق بیمۀ کارمندان خویش مشـارکت 

می کنـد، ضمن اینکـه پرداخت یارانۀ سـاالنه را تضمین می نمایـد )همان(.
میزان سهم بیمه

6/67 % از سقف درآمد ماهانهافراد بیمه شده
برای مشاغل دشوار یا زیان آور: 8/87 % از سقف درآمد ماهانه

20 % از درآمد ماهانهخویش فرمایان

13/33 % از سقف حقوق و دستمزد پرداختیکارفرمایان
برای مشاغل دشوار یا زیان آور: 14/73 % از سقف حقوق و دستمزد پرداختی

مشارکت به عنوان کارفرما و تضمین یارانۀ ساالنهدولت

 جدول 44: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور یونان

 سازمان های اداری
1. وزارت کار و تأمیـن اجتماعـیhttp://www.ypakp.gr( 1( بـر روندهای بیمه ای 

نظارت کلـی دارد. 

2. مؤسسـۀ بیمۀ اجتماعـی )http://www.ika.gr( که به وسـیلۀ یک رئیس و یک 
سـازمان دولتـی سـه جانبـه مدیریـت می گـردد، برنامه های بیمـۀ اجتماعـی را از 

طریـق شـعبه های ادارات بـرای کارگران تحـت پوشـش، اداره می کند.

1. Ministry of Labor and Social Security
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کشورهای آمریکای شاملی، مرکزی و جنوبی1

آرژانتــین2    

     چهارچوب قانونی
آرژانتین در حد فاصل سال های 1904 تا 1958، قوانین مختلفی را در دسته بندی های 

خاص3 پیرامون بیمه ها و مستمری های اجتماعی تدوین و تصویب کرد.

قوانیـن فعلـی ایـن کشـور، قانـون مسـتمری ازکارافتادگـی و کهولـت سـن4 
)بازنشسـتگی( مصوب سـال 1971؛ قانون بازنشسـتگی زودتر از موعد5 مصوب 
سـال 2004 )اجرایی شـده از 2005(؛ قانون تعدیل مسـتمری ها6 مصوب سـال 
2008؛ قانون مسـتمری ها مصوب سـال 2008 )اجرایی شـده از 2009(؛ و قانون 
تنظیـم بدهـی بـرای اشـخاص خویـش فرما7 مصـوب سـال 2013 می باشـند 

)Social Security Administration, 2018, ص. 1(.

    نوع برنامه
کشـور آرژانتین دارای دو برنامۀ »بیمۀ اجتماعی« و »نظام مسـاعدت اجتماعی8« 

می باشد.

 نکته: از سال 1994 تا پایان سال 2008، یک نظام مخلوط9 شامل اوالً برنامۀ 
عمومی پرداخت تدریجیPAYG( 10( و ثانیاً یک برنامۀ حساب های انفرادی وجــود
1. North America, Central America and South America countries
2. Argentina  
3. Various laws on special categories
4. Old-age and disability pensions
5. Early retirement
6. Pension adjustment
7. Debt regularization for self-employed persons
8. Social assistance system
9. Mixed system
10. Pay As You Go (PAYG)
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 داشت و کارگران می توانستند انتخاب کنند که در هر دو برنامه مشارکت داشته 
باشند یا همۀ مشارکت ها را به برنامۀ PAYG معطوف کنند. قانون سال 2008 برنامۀ 
حساب های انفرادی را تعطیل کرد و تمامی کارگران و حساب هایشان را به نظام جدید 

پرداخت تدریجی PAYG منتقل کرد )همان(.

 پوشش

1. بیمۀ اجتماعی
کلیۀ کارکنان و افراد خویش فرما تحت پوشش قرار می گیرند

 پوشـش داوطلبانـه بـرای روحانیـون1، کارگـران یقـه سـفیِد2 بیمه شـده در 
نظـام اسـتانی، زنانـه خانـه دار و برخی دیگـر از افراد وجـود دارد. 

 نظـام بیمـه ای ویـژه برای پرسـنل نظامی، امنیتـی و پلیس، کارمنـدان دولت 
در برخی از اسـتان ها و شـهرداری ها، اسـاتید دانشـگاهی، معلمان، دیپلمات های 
وزارت خارجـه، محققـان علمـی، مقامـات قضائـی، کارگـران خانگـی، کارگران 
روسـتایی و اشـخاص معلول و ناتوان که در مشـاغل محافظت شـده مشغول به 

کار هسـتند، بـر طبق قانون وجـود دارد. 

2. نظام کمک های اجتماعی
کلیۀ ساکنان نیازمند کشور آرژانتین، تحت پوشش قرار می گیرند )همان(. 

آرژانتیننام کشور
پزوواحد پول

9/42 پزوی آرژانتین = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1904 تا 1958نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
)2004(؛  موعد  از  زودتر  بازنشستگی  )1971(؛  سن  کهولت  و  ازکارافتادگی  مستمری 
تعدیل مستمری ها )2008(؛ مستمری ها )2008(؛ تنظیم بدهی برای اشخاص خویش 

فرما )2013(

بیمۀ اجتماعی؛ نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

1. Clergy 
2. White-collar workers

 جدول 45: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور آرژانتین
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آرژانتیننام کشور

پوشش
کارکنان و خویش فرمایانبیمۀ اجتماعی

کلیۀ ساکنان نیازمند کشور آرژانتینمساعدت اجتماعی

پوشش داوطلبانه
بیمۀ اجتماعی پوشش داوطلبانه )روحانیون، کارگران یقه سفیِد بیمه شده در نظام 

استانی، زنانه خانه دار و برخی دیگر از افراد( دارد

نظام ویژۀ بیمه

بیمۀ اجتماعی نظام بیمه ای ویژه )برای پرسنل نظامی، امنیتی و پلیس، کارمندان دولت 
در برخی از استان ها و شهرداری ها، اساتید دانشگاهی، معلمان، دیپلمات های وزارت 

خارجه، محققان علمی، مقامات قضائی، کارگران خانگی، کارگران روستایی و اشخاص 
معلول و ناتوان که در مشاغل محافظت شده مشغول به کار هستند( دارد

 ادامۀ جدول 45

 منابع مالی

    افراد بیمه شده
1. نظـام بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 11 درصد سـقف درآمد به عنوان نـرخ حق بیمه 

تعیین می شـود.

 حداقـل درآمد ماهانۀ مورد اسـتفاده برای محاسـبۀ مشـارکت ها 1453/34 
پزو1 آرژانتین )تا سـپتامبر 2015( می باشـد.

 حداکثر درآمد ماهانۀ مورد اسـتفاده برای محاسـّب مشارکت ها 48598/08 
پزو آرژانتین )تا سـپتامبر 2015( می باشد. 

الزم به ذکر است که مشارکت ها به صورت ماهانه پرداخت میگردند. 

2. نظام مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

    اشخاص خویش فرما
1. نظـام بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 27 درصـد از درآمـد مرجـع، بر طبق 5 دسـته 

بنـدی به عنـوان نـرخ حـق بیمـه تعیین می شـود. 

مشارکت ها بصورت ماهانه پرداخت می شوند..

2. نظام مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

1. Pesos 
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    کارفرما
1. نظـام بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 10/17 یـا 12/71 درصـد از حقوق یا دسـتمزد 
ناخالـص1 پرداختـی بـه کارکنان با توجه به نوع شـرکت؛ و 16 درصـد از حقوق یا 
دسـتمزد ناخالص پرداختی بـه کارکنان  برای کارفرمایـان بخش عمومی به عنوان 

نرخ حـق بیمه تعیین می شـود. 

 حداقل درآمد ماهانۀ مورد اسـتفاده برای محاسـّب مشـارکت ها 1495/34 
پزو آرژانتین )تا سـپتامبر 2015( می باشـد. 

 حداکثر درآمد ماهانۀ مورد استفاده برای محاسبۀ مشارکت ها وجود ندارد. 

مشارکت ها به صورت ماهانه پرداخت می شوند. 

2. نظام مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

    دولت
1. نظـام بیمـۀ اجتماعـی: دولـت از طریـق درآمـد عمومـی، درآمـد مبتنـی بـر 
سـرمایه گذاریها و برخـی مالیات اختصـاص یافته به صندوق مسـتمری های بیمۀ 

اجتماعـی، مشـارکت می کند. 

2. نظام مساعدت اجتماعی: تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت است )همان(.
میزان سهم بیمهنوع برنامه

11 % سقف درآمدبیمۀ اجتماعیافراد بیمه شده
هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان
27 % از درآمد مرجعبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان
10/17 یا 12/71 % از حقوق یا دستمزد ناخالص پرداختی به کارکنانبیمۀ اجتماعی

بخش عمومی: 16 % از حقوق یا دستمزد ناخالص پرداختی به کارکنان  
هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت
بیمۀ اجتماعی

مشارکت از طریق درآمد عمومی، درآمد مبتنی بر سرمایه گذاریها و 
برخی مالیات اختصاص یافته به صندوق مستمری های بیمۀ اجتماعی

تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت است.مساعدت اجتماعی

 جدول 46: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور آرژانتین

1.  Gross payroll
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 سازمان های اداری
https://www.argentina.gob.ar/( 11. وزارت کار، اشـتغال و تأمیـن اجتماعـی

trabajo( در قبـال سیاسـت های توسـعۀ تأمیـن اجتماعی مسـئولیت دارد. 

2. ادارۀ ملـی تأمیـن اجتماعـیhttps://www.anses.gob.ar( 2( وظیفـۀ نظارت و 
همچنیـن مدیریت نظـام بیمۀ اجتماعـی را بر عهـده دارد. 

 )https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial( 33. کمیسیون مستمری ملی
برنامۀ مستمری نظام مساعدت اجتماعی4 را مدیریت می کند. 

    
ایاالت متحــدۀ امریکا 5

 چهارچوب قانونی
قوانیـن جـاری ایـاالت متحـدۀ امریـکا، دقیقا همـان قوانینی هسـتند کـه به عنوان 
نخسـتین قوانین بیمه در این کشـور به تصویب رسـیدند و عبارت از قانون تأمین 
اجتماعـی )مصوب 1935(، و قانون مسـاعدت اجتماعی )مصـوب 1972 و اجرایی 
شـده در 1974( می باشـند )Social Security Administration, 2018, ص. 1(. 

 نوع برنامه
ایـاالت متحـدۀ امریـکا دارای دو برنامـۀ »بیمـۀ اجتماعـی« و »نظـام مسـاعدت 

اجتماعـی« می باشـد )همـان(.
 پوشش

1. بیمۀ اجتماعی
شاغالن سودآور، از جمله خویش فرمایان با حداقل 400 دالر درآمد خالص ساالنه 
و کارگران مشاغل خانگی با حداقل 1900 دالر درآمد ناخالص ساالنه تحت پوشش 

قرار می گیرند.
1. Ministry of Labor, Employment, and Social Security
2. National Social Security Administration
3. National Pension Commission
4. The social assistance pension program
5. United States of America   
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 پوشش داوطلبانه برای کارمندان دولت و کارمندان دولت های محلی )ایالتی( که 
قبل از 1 ژوئیۀ 1991 استخدام شده اند، و همچنین برای افراد روحانی وجود دارد. 

 نظـام بیمـه ای ویـژه بـرای کارکنان خـط آهن، کارمنـدان دولت فـدرال که 
قبل از 1 ژانویۀ 1984 اسـتخدام شـده اند و همچنین برای بسـیاری از کارمندان 

دولـت و کارمنـدان دولت هـای محلی )ایالتی( فراهم اسـت. 

2. مساعدت اجتماعی
کلیـۀ شـهروندان یـا اتباع نیازمند کشـور ایاالت متحـدۀ امریکا که در یکـی از 50 
ایالـت امریـکا، منطقۀ کلمبیا1، و یا جزایر ماریانای شـمالی2 سـاکن هسـتند و برای 
یـک مـاه تقویمی کامل یا برای 30 روز متوالی یا بیشـتر از کشـور خارج نشـده اند، 

تحت پوشـش قرار می گیرنـد )همان(.

ایاالت متحدۀ امریکانام کشور

دالرواحد پول
دالرنرخ تبدیل به دالر

تأمین اجتماعی )مصوب 1935(؛ قانون مساعدت اجتماعی )مصوب 1972(نخستین قانون بیمه

تأمین اجتماعی )مصوب 1935(؛ قانون مساعدت اجتماعی )مصوب 1972(قوانین جاری

بیمۀ اجتماعی؛ نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

پوشش

بیمۀ 
اجتماعی

شاغالن سودآور، خویش فرمایان با حداقل 400 دالر درآمد خالص ساالنه 
و کارگران مشاغل خانگی با حداقل 1900 دالر درآمد ناخالص ساالنه

مساعدت 
اجتماعی

کلیۀ شهروندان یا اتباع نیازمند کشور ایاالت متحدۀ امریکا که در یکی 
از 50 ایالت امریکا، منطقۀ کلمبیا، و یا جزایر ماریانای شمالی ساکن 

هستند و برای یک ماه تقویمی کامل یا برای 30 روز متوالی یا بیشتر از 
کشور خارج نشده اند

پوشش داوطلبانه
بیمۀ اجتماعی پوشش داوطلبانه )برای کارمندان دولت و کارمندان دولت های محلی 

)ایالتی( که قبل از 1 ژوئیۀ 1991 استخدام شده اند( دارد

نظام ویژۀ بیمه
بیمۀ اجتماعی نظام بیمه ای ویژه )برای کارکنان خط آهن، کارمندان دولت فدرال که 
قبل از 1 ژانویۀ 1984 استخدام شده اند و همچنین برای بسیاری از کارمندان دولت و 

کارمندان دولت های محلی( دارد

 جدول 47: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور ایاالت متحدۀ امریکا

1.  District of Columbia
2. Northern Mariana Islands
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 منابع مالی
    افراد بیمه شده

1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 6/2 درصد از سـقف درآمـد افراد بیمه شـده به عنوان 
نـرخ حـق بیمه تعیین می شـود. 

 حداکثـر درآمـد سـاالنه کـه در محاسـبۀ نرخ حـق بیمه مـورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 118 هـزار و 500 دالر اسـت. حداکثـر درآمد سـاالنه که در محاسـبۀ 
نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قرار می گیرد بر اسـاس افزایش پیشـین در متوسـط 

دسـتمزد، تعدیل می شـود. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

    خویش فرمایان
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 12/4 درصـد از سـقف درآمد به عنوان نـرخ حق بیمه 

تعیین می شـود. 

 حداکثـر درآمـد سـاالنه کـه در محاسـبۀ نرخ حـق بیمه مـورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 118 هـزار و 500 دالر اسـت. حداکثـر درآمد سـاالنه که در محاسـبۀ 
نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قرار می گیرد بر اسـاس افزایش پیشـین در متوسـط 

دسـتمزد، تعدیل می شـود. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

    کارفرما
1. بیمـۀ اجتماعـی: میزان 6/2 درصـد از حقوق و دسـتمزد پرداختی به عنوان نرخ 

حـق بیمه تعیین می شـود. 

 حداکثـر درآمـد سـاالنه کـه در محاسـبۀ نرخ حـق بیمه مـورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 118 هـزار و 500 دالر اسـت. حداکثـر درآمد سـاالنه که در محاسـبۀ 
نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قرار می گیرد بر اسـاس افزایش پیشـین در متوسـط 

دسـتمزد، تعدیل می شـود. 
2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.
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   دولت
1. بیمـۀ اجتماعـی: بخشـی از درآمدهای مالیات تخصیص یافته بـر مزایای تأمین 
اجتماعـی )کـه توسـط افـراد دارای درآمـد باالتـر از بهرهمندان تأمیـن اجتماعی 

پرداخـت می شـود( به صنـدوق اعتمـاد1 اختصـاص می یابد.

2. مساعدت اجتماعی: تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت است )همان(.
میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده
6/2 % از سقف درآمدبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان
12/4 % از سقف درآمدبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان
6/2 % از حقوق و دستمزد پرداختیبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت
بیمۀ اجتماعی

بخشی از درآمدهای مالیاتی تخصیص یافته بر مزایای تأمین 
اجتماعی به صندوق اعتماد اختصاص می یابد

تمامی هزینه هامساعدت اجتماعی

 جدول 48: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور ایاالت متحدۀ امریکا

 سازمان های اداری
1. ادارۀ تأمیـن اجتماعیhttps://www.ssa.gov( 2( و یک سـازمان مسـتقل درون 
قوۀ مجریه، برنامه های بیمۀ اجتماعی )تأمین اجتماعی( و نظام مسـاعدت اجتماعی 
مبتنـی بـر آزمون وسـع )درآمد تکمیلی تضمین شـده3( را از طریـق مراکز برنامۀ 
منطقـه ای، دفاتر منطقه ای و شـعبه های ادارات سراسـر کشـور مدیریت می کند. 

بـر   )https://home.treasury.gov( متحـده4  ایـاالت  خزانـه داری  وزارت   .2
جمـع آوری مالیات هـای تأمین اجتماعی از طریـق ادارۀ خدمات درآمـد داخلی5 و 

همچنیـن پرداخـت مزایـا و مدیریـت صندوق هـای بیمـه نظـارت می کنـد. 

1. Trust Fund
2. Social Security Administration (SSA)
3. Supplemental Security Income (SSI)
4. U.S. Department of the Treasury
5. Internal Revenue Service
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برزیل1    

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قوانیـن بیمه هـا و مسـتمری های عمومی در کشـور برزیل در سـال های 
1923 )کارکنـان شـرکت راه آهـن2(، 1934 )کارکنان بخش تجـارت و بازرگانی3( 

و 1936 )کارکنـان بخـش صنعت4( تصویب شـدند. 

در حـال حاضـر، در کشـور برزیـل قوانیـن جـاری بـه ایـن ترتیـب می باشـند: 
قانـون تأمیـن اجتماعی )مصـوب 1991(، قانون بیمۀ اجتماعی )مصـوب 1991(، 
قانـون مسـاعدت اجتماعـی )مصـوب 1993(، قانـون مقـررات بیمـۀ اجتماعی5 
)مصـوب 1999(، قانون مسـتمری ازکارافتادگی خاص6 )مصـوب 2013(، قانون 
 Social( )2015 بازمانـدگان )مصـوب 2015( و قانون کارگران خانگی7 )مصـوب

Security Administration, 2018, ص. 1(. 

 نوع برنامه
کشـور برزیـل دارای دو برنامـۀ »بیمـۀ اجتماعـی« و »نظـام مسـاعدت اجتماعی« 

می باشـد )همـان(.

 پوشش

1. بیمۀ اجتماعی
کارگـران دسـتمزد بگیـر در بخش هـای صنعـت، تجـارت و کشـاورزی؛ کارگران 
روسـتایی؛ کارگران مشـاغل خانگی؛ کارگران غیر رسـمی8، کارمندان انتخاب شدۀ 

1. Brazil   
2. Railroads 
3. Commerce 
4. Industry 
5. Social insurance regulations
6. Special disability pension 
7. Household workers
8. Casual workers 
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دولتـی1 و خویش فرمایـان مشـمول ایـن طرح قـرار می گیرند. 

 پوشـش داوطلبانـه بـرای دانشـآموزان، زنـان خانه دار، افـراد بیـکار، و دیگر 
اشـخاصی که مشـغول به شـغل درآمـدزا نباشـند، وجـود دارد. 

 نظـام بیمـه ای ویژه بـرای کارکنان بخـش دولتی و پرسـنل نیروهای نظامی2 
دارد.  وجود 

2. مساعدت اجتماعی
کلیۀ افراد نیازمند ساکن در کشور برزیل تحت پوشش قرار می گیرند )همان(.

برزیلنام کشور
رئال برزیلواحد پول

4/06 رئال = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

نخستین قانون 
بیمه

کارکنان شرکت راه آهن )1923(؛ کارکنان بخش تجارت و بازرگانی )1934(؛ کارکنان 
بخش صنعت )1936(

قوانین جاری
تأمین اجتماعی )1991(، بیمۀ اجتماعی )1991(، مساعدت اجتماعی )1993(، مقررات 

بیمۀ اجتماعی )1999(، مستمری ازکارافتادگی خاص )2013(، بازماندگان )2015( و 
کارگران خانگی )2015(.

بیمۀ اجتماعی؛ نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

پوشش
بیمۀ اجتماعی

کارگران دستمزد بگیر در بخش های صنعت، تجارت و کشاورزی؛ 
کارگران روستایی؛ کارگران مشاغل خانگی؛ کارگران غیر رسمی، 

کارمندان انتخاب شدۀ دولتی و خویش فرمایان

کلیۀ افراد نیازمند ساکن در کشور برزیل مساعدت اجتماعی

پوشش داوطلبانه
بیمۀ اجتماعی پوشش داوطلبانه )برای دانشآموزان، زنان خانه دار، افراد بیکار، و دیگر 

اشخاصی که مشغول به شغل درآمدزا نباشند( دارد

بیمۀ اجتماعی نظام بیمه ای ویژه )برای کارکنان بخش دولتی و پرسنل نیروهای نظامی( داردنظام ویژۀ بیمه

 جدول 49: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور برزیل

 منابع مالی

    افراد بیمه شده
1. بیمـه اجتماعـی: میـزان 8 درصـد از درآمـد ماهانـه در صورتیکـه تـا سـقف 
1. Elected civil servants
2. Military personnel
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1556/94 رئـال برزیل1 باشـد؛ یـا 9 درصد از درآمد ماهانـه در صورتیکه درآمد 
بیـن 1556/94 تا 2594/92 رئال باشـد، و 11 درصـد از درآمد ماهانه اگر میزان 
درآمـد بیـش از 2594/93 رئـال باشـد به عنوان حـق بیمه باید پرداخـت گردد. 

)مبالـغ تا ژانویـۀ 2016 تعیین شـده اند(.

افراد بیمه شـدۀ داوطلبانه ممکن اسـت تا سـقف 20 درصد از درآمد اظهار شـده2 
یـا 11 درصـد از حداقـل درآمد ماهانۀ قانونی3، و 5 درصد برای کسـب و کارهای 
کوچـک بـا درآمد سـاالنۀ تا سـقف 60000 رئال بـرای هر زن خانـه دار، به عنوان 

حق بیمـه پرداخت نمایند. 

 حداقل درآمد ماهانه که در محاسـبۀ سـهم مشـارکت )حق بیمه( محاسـبه 
می شـود عبـارت از حداقـل درآمـد ماهانـۀ قانونی می باشـد )که ایـن مبلغ در 

ژانویـۀ 2016 بـه میـزان 880 رئال بوده اسـت(.

 حداکثر درآمد ماهانه که در محاسـبۀ سـهم مشـارکت )حق بیمه( محاسـبه 
می شـود مبلغ 5189/82 رئال می باشـد )تا ژانویـۀ 2016(.

مشـارکت افراد بیمه شـده در پرداخت حق بیمه، عالوه بر بیمه های ازکارافتادگی، 
بازماندگـی و بازنشسـتگی، در تأمین مالی مزایای بیماری، زایمان و مسـاعدت های 

خانوادگی سـرمایه گذاری می گردد 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند. 

   خویش فرمایان
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 20 درصد از سـقف درآمـد ماهانۀ اظهار شـدۀ فرد؛ یا 
11 درصـد از حداقـل درآمـد ماهانۀ قانونی به عنوان حق بیمـه پرداخت می گردد.

 حداقل درآمد ماهانه که در محاسـبۀ سـهم مشـارکت )حق بیمه( محاسـبه 
می شـود عبـارت از حداقـل درآمـد ماهانـۀ قانونی می باشـد )که ایـن مبلغ در 

ژانویـۀ 2016 بـه میـزان 880 رئال بوده اسـت(.

1.  Brazilian Reals (Reais)
2.  Declared
3.  Legal monthly minimum wage
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 حداکثر درآمد ماهانه که در محاسـبۀ سـهم مشـارکت )حق بیمه( محاسـبه 
می شـود مبلغ 5189/82 رئال می باشـد )تا ژانویـۀ 2016(.

مشـارکت خویش فرمایـان در پرداخت حق بیمه، عالوه بر بیمه هـای ازکارافتادگی، 
بازماندگـی و بازنشسـتگی، در تأمین مالی مزایای بیماری، زایمان و مسـاعدت های 

خانوادگی سـرمایه گذاری می گردد.

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   کارفرمایان
1. بیمۀ اجتماعی: میزان 20 درصد از سـقف حقوق و دسـتمزد پرداخت شـده به 

کارکنـان به عنـوان حق بیمه تعییـن می گردد.

 حداقل درآمد ماهانه که در محاسـبۀ سـهم مشـارکت )حق بیمه( محاسـبه 
می شـود عبـارت از حداقـل درآمـد ماهانـۀ قانونی می باشـد )که ایـن مبلغ در 

ژانویـۀ 2016 بـه میـزان 880 رئال بوده اسـت(.

 هیچگونه سـقفی برای حداکثر درآمد ماهانه که در محاسـبۀ حق بیمه مورد 
اسـتفاده قرار بگیرد، وجود ندارد. 

کسـب و کارهـای کوچـک با درآمد سـاالنۀ بیشـتر از 60 هزار رئـال و کمتر از 3 
میلیـون و 600 هـزار رئـال می بایسـت بر مبنـای درآمد اظهار شـده، بیـن 2/75 
درصـد تـا 7/83 درصد از درآمد ماهانۀشـان را به عنـوان حق بیمه پرداخت کنند 

)ایـن میـزان به درآمد اظهار شـدۀ فـرد در 12 ماه اخیر بسـتگی دارد(. 

مشـارکت کارفرمایـان در پرداخـت حق بیمـه، عالوه بـر بیمه هـای ازکارافتادگی، 
بازماندگـی و بازنشسـتگی، در تأمین مالی مزایای بیماری، زایمان و مسـاعدت های 

خانوادگی سـرمایه گذاری می شـود.

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   دولت
1. بیمـۀ اجتماعـی: دولـت بـا تخصیـص مالیات هـای هزینه هـای اداری و تأمیـن 

هرگونـه کسـری بودجـه، در بیمـۀ اجتماعـی مشـارکت می نماید. 
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2. مساعدت اجتماعی: تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت می باشد )همان(.

میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده
بیمۀ اجتماعی

درآمد تا سقف 1556/94 رئال: 8 % از درآمد ماهانه
درآمد بین 1556/94 تا 2594/92 رئال: 9 % از درآمد ماهانه 

درآمد بیش از 2594/93 رئال: 11 % از درآمد ماهانه

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان
بیمۀ اجتماعی

20 % از سقف درآمد ماهانۀ اظهار شدۀ فرد؛
یا 11 % از حداقل درآمد ماهانۀ قانونی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان
20 درصد از سقف حقوق و دستمزد پرداخت شده به کارکنانبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت
تخصیص مالیات های هزینه های اداری و تأمین هرگونه کسری بودجهبیمۀ اجتماعی

تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت می باشد.مساعدت اجتماعی

 جدول 50: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور برزیل

 سازمان های اداری
1. وزارت کار و بیمـۀ اجتماعـیhttp://www.previdencia.gov.br( 1( بر روندهای 

بیمـه ای نظارت کلـی می کند. 

2. مؤسسۀ ملی تأمین اجتماعی مزایای بیمه ای را مدیریت می نماید. 

    
پاراگــوئه2

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانـون در ارتبـاط بـا بیمه هـا و مسـتمری های عمومـی کـه در کشـور 

پاراگوئـه بـه تصویـب رسـید، قانـون وضـع شـده در سـال 1943 بـود.

ایـن کشـور در حـال حاضر بـا قوانینـی از جمله قانـون طرح مسـتمری یکپارچه3 
)مصوب 1992(؛ قانون بازنشسـتگی )مصوب 2005(؛ قانون مستمری بازنشستگی 
1. Ministry of Labor and Social Insurance
2. Paraguay 
3. Unifed pension scheme
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غیرمشـارکتی1 )مصـوب 2009(؛ قانون مسـتمری نسـبتا کاهش یافتـه2 )مصوب 
2011(؛ و قانـون خویش فرمایـی )مصوب 2013( سـاز و کارهـای بیمه ای خویش 

را اداره می کنـد )Social Security Administration, 2018, ص. 1(
 نوع برنامه

کشـور پاراگوئـه دارای دو برنامـۀ »بیمۀ اجتماعـی« و »نظام مسـاعدت اجتماعی« 
)همان(. می باشـد 

 پوشش

1. بیمۀ اجتماعی
کارمندان از جمله کارکنان نهادهای دولتی غیرمتمرکز و شـرکت هایی که بخشـی 
از آن متعلـق بـه دولـت اسـت، کارگـران شـهرداری، و کارآموزان تحت پوشـش 

قـرار می گیرند.

 پوشـش داوطلبانـه بـرای خویش فرمایـان، کارگران مشـاغل خانگـی و زنان 
خانه دار وجـود دارد. 

 نظـام بیمـه ای ویژه بـرای کارمندان بخـش دولتی، معلمان، پرسـنل پلیس و 
نیروهـای نظامـی، کارکنان راه آهـن و کارمندان بانک وجـود دارد. 

2. مساعدت اجتماعی
کلیۀ شهروندان نیازمند ساکن کشور پاراگوئه تحت پوشش قرار می گیرند )همان(.

پاراگوئهنام کشور

گوارانی پاراگوئهواحد پول

5611 گوارانی = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1943نخستین قانون بیمه

1. Noncontributory old-age pension
2. Reduced proportional pension

 جدول 51: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور پاراگوئه
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پاراگوئهنام کشور

طرح مستمری یکپارچه )1992(؛ بازنشستگی )2005(؛ مستمری بازنشستگی قوانین جاری
غیرمشارکتی )2009(؛ مستمری نسبتا کاهش یافته )2011(؛ خویش فرمایی )2013(

بیمۀ اجتماعی؛ نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

پوشش
بیمۀ اجتماعی

کارمندان از جمله کارکنان نهادهای دولتی غیرمتمرکز و 
شرکت هایی که بخشی از آن متعلق به دولت است، کارگران 

شهرداری، و کارآموزان

مساعدت 
کلیۀ شهروندان نیازمند ساکن کشور پاراگوئهاجتماعی

پوشش داوطلبانه
بیمۀ اجتماعی پوشش داوطلبانه )برای خویش فرمایان، کارگران مشاغل خانگی و زنان 

خانه دار( دارد

نظام ویژۀ بیمه
بیمۀ اجتماعی نظام بیمه ای ویژه )برای کارمندان بخش دولتی، معلمان، پرسنل پلیس 

و نیروهای نظامی، کارکنان راه آهن و کارمندان بانک( دارد

 :ادامۀ جدول 51

 منابع مالی

    افراد بیمه شده
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 9 درصـد از درآمـد ناخالص به عنـوان حق بیمه تعیین 

می شود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، برابـر بـا حداقـل دسـتمزد ماهانۀ قانونی می باشـد. 

 حداقـل دسـتمزد ماهانـۀ قانونی مبلـغ 1 میلیـون 824 هـزار و 55 گوارانی1 
)واحـد پـول پاراگوئه( می باشـد. 

 هیـچ حداکثـر درآمـدی که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
بگیرد، وجـود ندارد. 

مشـارکت فـرد بیمه شـده در پرداخت حـق بیمه همچنین در تأمیـن مالی مزایای 
بیمـاری، زایمان، و حوادث حین کار اسـتفاده و سـرمایه گذاری می شـود. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند
1. Guaraní 
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   خویش فرمایان
1. بیمۀ اجتماعی: میزان 12/5 درصد از حداقل دستمزد ماهانۀ قانونی، به عالوۀ 0/5 

درصد اضافه برای هزینه های اداری به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود. 

 حداقل دستمزد ماهانۀ قانونی مبلغ 1 میلیون 824 هزار و 55 گوارانی می باشد. 

مشـارکت فـرد خویش فرما در پرداخت حق بیمه همچنیـن در تأمین مالی مزایای 
حوادث حین کار اسـتفاده و سـرمایه گذاری می شود. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند

    کارفرما
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 14 درصد از ناخالص حقوق و دسـتمزد پرداخت شـده 

به عنـوان نرخ حـق بیمه تعیین می شـود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، برابـر بـا حداقـل دسـتمزد ماهانۀ قانونی می باشـد. 

 حداقل دستمزد ماهانۀ قانونی مبلغ 1 میلیون 824 هزار و 55 گوارانی می باشد. 

 هیـچ حداکثـر درآمـدی که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
بگیرد، وجـود ندارد. 

مشـارکت کارفرمـا در پرداخت حق بیمه همچنین در تأمیـن مالی مزایای بیماری، 
زایمان، و حوادث حین کار اسـتفاده و سـرمایه گذاری می شـود. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند

   دولت
1. بیمۀ اجتماعی: میزان 1/5 درصد از ناخالص درآمد به عنوان سهم دولت پرداخت 

می شود. الزم به ذکر است که دولت تنها به عنوان کارفرما مشارکت می کند. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، برابـر بـا حداقـل دسـتمزد ماهانۀ قانونی می باشـد. 

 حداقل دستمزد ماهانۀ قانونی مبلغ 1 میلیون 824 هزار و 55 گوارانی می باشد. 
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 هیـچ حداکثـر درآمـدی کـه در محاسـبۀ نرخ حـق بیمه مـورد اسـتفاده قرار 
بگیـرد، وجود نـدارد. 

مشـارکت دولـت در پرداخت حق بیمه همچنیـن در تأمین مالـی مزایای بیماری، 
زایمـان، و حوادث حین کار اسـتفاده و سـرمایه گذاری می شـود.

2. مساعدت اجتماعی: تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت می باشد )همان(.

میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده
9 % از درآمد ناخالصبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان
بیمۀ اجتماعی

12/5 % از حداقل دستمزد ماهانۀ قانونی، بعالوۀ 0/5 % اضافه 
برای هزینه های اداری

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان
14 % از ناخالص حقوق و دستمزد پرداخت شدهبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت
 1/5 % از ناخالص درآمد دولتبیمۀ اجتماعی

دولت تنها به عنوان کارفرما مشارکت می کند
تمامی هزینه هامساعدت اجتماعی

 جدول 52: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور پاراگوئه

 سازمان های اداری
 )https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal( 1. مؤسسـۀ بیمـۀ اجتماعـی

برنامـۀ »بیمـۀ اجتماعـی« را مدیریـت می کند. 

http://www.hacienda.gov.py/( 12. هیأت مدیرۀ مسـتمری های غیرمشـارکتی
web-sseaf/index.php?c=297( کـه زیـر نظـر وزارت کشـور2 فعالیـت می کند، 

مسـتمری بازنشسـتگی را مدیریـت و مزایـا را پرداخت می نماید. 

1. Directorate for Noncontributory Pensions (Spanish: Dirección de pensiones 
No Contributivas) (DPNC)
2. Ministry of the Interior
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پــرو1

 چهارچوب قانونی
کشـور پرو نخسـتین قوانین بیمه ها و مسـتمری های عمومی خویش را در سال های 

1936 )درآمدهای دستمزدی2( و 1962 )کارمندان حقوق بگیر( تصویب کرد.

ایـن کشـور در حال حاضر بـا قوانین تأمین اجتماعـی یکپارچه3 )مصـوب 1973(؛ 
حسـاب فـردی )مصـوب 1992(؛ بازنشسـتگی پیـش از موعد )مصـوب 2002(؛ 
بازنشسـتگی پیـش از موعد برای بیـکاران4 )مصوب 2007(؛ بازنشسـتگی پیش از 
موعـد بـرای کارکنان بخش خصوصی5 )مصـوب 2009(؛ حسـاب فردی )مصوب 
2012(؛ و اشـخاص دارای معلولیـت )مصوب 2012( سـاز و کارهای بیمه ای خود 

را مدیریـت می کنـد )Social Security Administration, 2018, ص. 1(.

 نوع برنامه
کشـور پرو دارای سـه برنامۀ »بیمۀ اجتماعی«، »حسـاب فردی« و »نظام مساعدت 

می باشد.  اجتماعی« 

 نکتـه: زمانی کـه کارمندان بخش های خصوصی و دولتی به نیـروی کار وارد 
می شـوند.، می تواننـد بیـن نظـام حسـاب فـردیSPP( 6( و نظام بیمـۀ اجتماعی 
دولتـیSNP( 7( یکـی را انتخـاب کنند. افـراد در صورتیکه تصمیمـی در این باره 
اتخـاذ نکننـد، به عنـوان عضـو صنـدوق SPP محسـوب می شـوند.. الزم به ذکر 
اسـت کـه اعضای SNP می توانند نظـام بیمۀ خویش را بـه SPP تبدیل کنند، اما 

حالـت بالعکس آن ممکن نیسـت )همان(. 

1. Peru 
2. Wage earners
3. Unifed social security
4. Early retirement for the unemployed
5. Early  retirement in the private sector
6. Individual account system (Spanish: Sistema Privado de Pensiones (SPP)
7. Public social insurance system (Spanish: Sistema Nacional de Pensiones (SNP)
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 پوشش

)SNP( 1. بیمۀ اجتماعی
دسـتمزد بگیران و کارمندان حقوق بگیر در بخش های دولتی و خصوصی؛ کارکنان 
شـرکت های تعاونـی و کارگـری؛ معلمـان؛ هنرمنـدان؛ کارگـران مشـاغل خانگی؛ 
دریانـوردان؛ روزنامهنـگاران؛ کارگران صنعت پوسـت1؛ و برخـی از خویش فرمایان 

تحت پوشـش قـرار می گیرند. 

 پوشش داوطلبانه تنها برای زنان خانه دار وجود دارد. 

 نظام بیمه ای ویژه برای ماهیگیران و پرسنل پلیس و نیروهای نظامی وجود دارد. 

)SPP( 2. حساب فردی
کارمندان بخش های دولتی و خصوصی تحت پوشش قرار می گیرند.

 پوشش داوطلبانه برای خویش فرمایان وجود دارد. 

3. نظام مساعدت اجتماعی
کلیۀ ساکنین نیازمند کشور پرو تحت پوشش قرار می گیرند )همان(.

پرونام کشور
نوئوو سولواحد پول

3/23 نوئوو سول پرو = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

درآمدهای دستمزدی )1936(؛ کارمندان حقوق بگیر )1962(نخستین قانون بیمه

قوانین جاری

تأمین اجتماعی یکپارچه )1973(؛ حساب فردی )1992(؛ بازنشستگی پیش از موعد 
)2002(؛ بازنشستگی پیش از موعد برای بیکاران )2007(؛ بازنشستگی پیش از موعد 

برای کارکنان بخش خصوصی )2009(؛ حساب فردی )2012(؛ و اشخاص دارای 
معلولیت )2012(

بیمۀ اجتماعی؛ حساب فردی؛ نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

1. Tannery workers

 جدول 53: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور پرو 
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پرونام کشور

پوشش
بیمۀ اجتماعی

دستمزد بگیران و کارمندان حقوق بگیر در بخش های دولتی 
و خصوصی؛ کارکنان شرکت های تعاونی و کارگری؛ معلمان؛ 

هنرمندان؛ کارگران مشاغل خانگی؛ دریانوردان؛ روزنامهنگاران؛ 
کارگران صنعت پوست؛ برخی از خویش فرمایان

کارمندان بخش های دولتی و خصوصیحساب فردی
کلیۀ ساکنین نیازمند کشور پرومساعدت اجتماعی

پوشش داوطلبانه
پوشش داوطلبانه  در بیمۀ اجتماعی )برای زنان خانه دار( و در حساب فردی )برای 

خویش فرمایان( وجود دارد

بیمۀ اجتماعی نظام بیمه ای ویژه )برای ماهیگیران و پرسنل پلیس و نیروهای نظامی( داردنظام ویژۀ بیمه

 ادامۀ جدول 53 

 منابع مالی

    افراد بیمه شده
1. بیمـۀ اجتماعـی )SNP(: میـزان 13 درصد از درآمـد ناخالص به عنوان حق بیمه 

تعیین می شـود

 حداقـل درآمد که در محاسـبۀ نرخ بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، برابر 
با حداقل دسـتمزد ماهانۀ قانونی می باشـد.

 حداقـل دسـتمزد ماهانـۀ قانونـی مبلـغ 750 نوئـوو سـول1 )واحد پـول پرو( 
می باشـد. 

 هیـچ حداکثـر درآمد ماهانه ای که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده 
قرار بگیرد، وجـود ندارد. 

2. حسـاب فـردی )SPP(: میـزان 10 درصـد از درآمـد ناخالـص )بـرای مزایـای 
بازنشسـتگی(، به عالوۀ متوسـط 1/25 درصد از درآمد ناخالص )برای هزینه های 
اداری( و 1/23 درصد از سـقف درآمد )برای بیمۀ ازکارافتادگی، عمر و بازماندگی( 

به عنـوان نرخ حـق بیمه تعیین می شـود.

 هیـچ حداکثـر درآمـد ماهانـه ای کـه در محاسـبۀ مزایـای بازنشسـتگی یـا 
هزینه هـای اداری مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد، وجـود نـدارد. 

1. Nuevos Sole
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 حداکثـر درآمد ماهانه ای که در محاسـبۀ مزایـای ازکارافتادگی و بازماندگی 
مورد اسـتفاده قـرار می گیرد مبلغ 8267/43 نوئوو سـول می باشـد. 

3. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   خویش فرمایان
1. بیمـۀ اجتماعـی )SNP(: میزان 13 درصد از درآمد ناخالص اظهار شـده توسـط 

فـرد به عنوان نـرخ حق بیمه تعیین می شـود. 

 حداقـل درآمد که در محاسـبۀ نرخ بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، برابر 
با حداقل دسـتمزد ماهانۀ قانونی می باشـد.

 حداقل دستمزد ماهانۀ قانونی مبلغ 750 نوئوو سول می باشد. 

 هیـچ حداکثـر درآمد ماهانه ای که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده 
قرار بگیرد، وجـود ندارد. 

2. حسـاب فـردی )SPP(: میـزان 10 درصـد از درآمـد ناخالـص )بـرای مزایـای 
بازنشسـتگی(، به عالوۀ متوسـط 1/25 درصد از درآمد ناخالص )برای هزینه های 
اداری( و 0/96 درصـد از سـقف درآمـد )برای بیمـۀ ازکارافتادگی و بازماندگی( به 

عنـوان نرخ حـق بیمه تعیین می شـود.

 هیـچ حداکثـر درآمـد ماهانـه ای کـه در محاسـبۀ مزایـای بازنشسـتگی یـا 
هزینه هـای اداری مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد، وجـود نـدارد. 

 حداکثـر درآمد ماهانه ای که در محاسـبۀ مزایـای ازکارافتادگی و بازماندگی 
مورد اسـتفاده قـرار می گیرد مبلغ 8267/43 نوئوو سـول می باشـد. 

3. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

    کارفرما
1. بیمۀ اجتماعی )SPP(: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

2. حساب فردی )SPP(: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

3. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.
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   دولت
1. بیمـۀ اجتماعـی )SPP(: هزینه هـای میـزان حداقـل مسـتمری بر عهـدۀ دولت 

اسـت. همچنیـن دولـت بـرای افـراد نیازمنـد، یارانه ارائـه می کند.

2. حسـاب فـردی )SPP(: دولـت تأمیـن مالی حقـوق تعلق گرفته به فـرد را که از 
نظـام SNP به SPP وارد شـده اسـت، بر عهـده می گیرد.

3. مساعدت اجتماعی: تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت است )همان(.

میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده

13 % از درآمد ناخالصبیمۀ اجتماعی

حساب فردی
10 % از درآمد ناخالص )مزایای بازنشستگی(، بعالوۀ متوسط 1/25 % 
از درآمد ناخالص )هزینه های اداری( و 1/23 % از سقف درآمد )بیمۀ 

ازکارافتادگی، عمر و بازماندگی(

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان

13 % از درآمد ناخالص اظهار شدهبیمۀ اجتماعی

حساب فردی
10 % از درآمد ناخالص )مزایای بازنشستگی(، بعالوۀ متوسط 1/25 % 
از درآمد ناخالص )هزینه های اداری( و 0/96 % از سقف درآمد )برای 

بیمۀ ازکارافتادگی و بازماندگی(
هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان
هیچ هزینه ایبیمۀ اجتماعی
هیچ هزینه ایحساب فردی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت

هزینه های میزان حداقل مستمری و پرداخت یارانه به نیازمندان بر بیمۀ اجتماعی
عهدۀ دولت است

تأمین مالی حقوق تعلق گرفته به فرد را که از نظام SNP به SPP حساب فردی
وارد شده است، برعهدۀ دولت است

تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت استمساعدت اجتماعی

 جدول 54: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور پرو

 سازمان های اداری
 )http://www.contraloria.gob.pe( 11. سـازمان حسابرسـی عمومـی جمهـوری
وظیفـۀ نظـارت کلی بر روندهای بیمـه در »بیمۀ اجتماعی SNP« را بـر عهده دارد. 

1.  Comptroller General of the Republic
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2. دفتـر عـادی سـازی تأمیـن اجتماعـیhttps://www.onp.gob.pe(1( برنامـۀ 
»بیمـۀ اجتماعـی SNP« و برخـی از طرح هـای ویـژه را مدیریـت می کنـد. 

3. سرپرسـتی ملی ادارۀ مالیـاتhttp://www.sunat.gob.pe(2( وظیفۀ جمع آوری 
حـق بیمه هـا را در برنامـۀ »بیمۀ اجتماعی SNP« بر عهـده دارد. 

4. سرپرسـتی بانک هـا، بیمـه و AFPs 3 )http://www.sbs.gob.pe( مسـئولیت 
صـدور مجـوز و نظـارت بـر مدیـران صنـدوق مسـتمری )AFPs( و شـرکت های 

بیمـه ای را در برنامـۀ »حسـاب های فـردی SPP« بـر عهـده دارد.

AFPs .5 حساب های فردی و چگونگی انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه ای را برای 
بیمۀ ازکارافتادگی و بازماندگی )عمر( را در »حساب های فردی SPP« مدیریت می کند. 

6. وزارت توسـعه و پوشـش اجتماعیhttp://www.midis.gob.pe( 4( بر روندهای 
بیمـه در »نظام مسـاعدت اجتماعی« نظـارت کلی می کند. 

برنامـۀ   )gob.pe.http://www.pension65( برنامـۀ مسـتمری 65 5  7. دفتـر 
مسـتمری 65 را در »نظـام مسـاعدت اجتماعـی« مدیریـت می کنـد. 

8. وزارت زنان و اقشـار آسـیب پذیرhttps://www.mimp.gob.pe( 6( مسـتمری 
ازکارافتادگـی غیرمشـارکتی را در »نظام مسـاعدت اجتماعـی« مدیریت می کند. 

شیــلی7    

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانون در ارتباط با بیمه ها و مسـتمری های عمومی در کشـور شـیلی، در 

سـال 1924 به تصویب رسید.
1. Office of Social Security Normalization
2. National Superintendent of Tax Administration
3. Superintendent of Banks, Insurance, and AFPs
4. Ministry of Development and Social Inclusion
5. Pensión 65 program office
6. Ministry of Women and Vulnerable Populations
7. Chile 
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قوانیـن جـاری این کشـور در حال حاضر عبـارت از قانون بیمـۀ اجتماعی )مصوب 
1952(؛ قانون دسـتمزد کارکنان )مصوب سـال 1952(؛ قانون مساعدت اجتماعی 
)مصـوب 1975(؛ قانـون حسـاب های فـردی1 )مصـوب 1980(؛ قانـون بیمـۀ 
اجتماعـی )مصـوب 1980(؛ و قانـون اصـالح تأمیـن اجتماعـی2 )مصـوب 2008( 

می باشـند )Social Security Administration, 2018, ص. 1(.

 نوع برنامه
کشـور شـیلی دارای سـه برنامۀ »بیمۀ اجتماعی«، »مسـاعدت اجتماعـی« و »نظام 

فراگیـر و همگانـی )مزایای کـودک(« می باشـد )همان(. 

 پوشش
1. حسـاب فردی اجباری: کارکنانی که پس از 31 دسـامبر سـال 1982 به نیروی 
کار وارد شـده اند تحـت پوشـش ایـن بیمـه قـرار می گیرنـد. همچنین مشـارکت 
تمامـی افـراد خویش فرما که خدمـات حرفـه ای را فراهم می کنند از سـال 2018 

به بعد اجباری شـده اسـت. 

 پوشـش داوطلبانه بـرای کارگرانی که قبل از 1 ژانویۀ 1983، تحت پوشـش 
بیمـۀ اجتماعی قرار گرفته اند وجـود دارد. 

2. بیمـۀ اجتماعـی: کارگـران دسـتمزدی و کارکنان حقوق بگیـر و خویش فرمایانی 
کـه درآمـد کمتـر از سـه برابر حداقل دسـتمزد ماهانـۀ قانونی دارنـد و در قبل 1 
ژانویـۀ 1983 مشـمول پرداخـت حـق بیمۀ اجتماعی شـده اند و تصمیـم گرفته اند 
کـه همچنـان در نظـام بیمۀ اجتماعـی باقی بمانند، تحت پوشـش قـرار می گیرند. 

 حداقل دستمزد ماهانۀ قانونی در سال 2016، مبلغ 250 هزار پزو3 می باشد. 

 نظـام بیمـه ای ویـژه بـرای برخی کارکنـان حقوق بگیـر از جملـه کارگران و 
کارکنـان راه آهـن، ملوانـان و کارگران بنـادر4، کارمندان بخش دولتی و پرسـنل 

نیروهـای نظامی و پلیس وجـود دارد. 
1. Individual accounts
2. Social security reform
3. Pesos 
4. Seamen and port workers
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3. مسـاعدت اجتماعـی و مزایـای فراگیـر کودکان: کلیۀ سـاکنان کشـور شـیلی، 
تحـت پوشـش این بیمـه قـرار دارنـد )همان(.

شیلینام کشور
پزوی شیلیواحد پول

698/85 پزو = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1924نخستین قانون بیمه

بیمۀ اجتماعی )1952(؛ دستمزد کارکنان )1952(؛ مساعدت اجتماعی )1975(؛ قوانین جاری
حساب های فردی )1980(؛ بیمۀ اجتماعی )1980(؛ اصالح تأمین اجتماعی )2008(

بیمۀ اجتماعی؛ نظام مساعدت اجتماعی؛ نظام فراگیر و همگانی )مزایای کودک(نوع برنامه

پوشش

حساب فردی 
اجباری

کارکنانی که پس از 31 دسامبر سال 1982 به نیروی کار وارد شده اند
مشارکت خویش فرمایانی که خدمات حرفه ای ارائه می کنند اجباری 

است

بیمۀ اجتماعی
کارگران دستمزدی و کارکنان حقوق بگیر و خویش فرمایانی که درآمد 

کمتر از سه برابر حداقل دستمزد ماهانۀ قانونی دارند و در قبل 1 ژانویۀ 
1983 مشمول پرداخت حق بیمۀ اجتماعی شده اند

مساعدت 
کلیۀ ساکنان کشور شیلیاجتماعی

پوشش داوطلبانه
پوشش داوطلبانه  در حساب فردی اجباری )برای کارگرانی که قبل از 1 ژانویۀ 1983، 

تحت پوشش بیمۀ اجتماعی قرار گرفته اند( وجود دارد

نظام ویژۀ بیمه
بیمۀ اجتماعی نظام بیمه ای ویژه )برای برخی کارکنان حقوق بگیر از جمله کارگران و 

کارکنان راه آهن، ملوانان و کارگران بنادر، کارمندان بخش دولتی و پرسنل نیروهای نظامی 
و پلیس( دارد

 جدول 55: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور شیلی

 منابع مالی
    افراد بیمه شده

1. حساب فردی اجباری: میزان 10 درصد از سقف درآمد، بعالوۀ متوسط 1/39 درصد 
)برای هزینه های اداری1( به عنوان نرخ حق بیمه می بایست پرداخت شود. اشخاصی که 
تحت شرایط دشوار2 کار می کنند، می بایست 1 تا 2 درصد از سقف درآمد خویش را به 

صورت اضافهتر پرداخت نمایند که این میزان به نوع شغل بستگی دارد. 

 حداقل درآمد ماهانه که برای محاسبۀ نرخ حق بیمه مورد استفاده قرار می گیرد، 
1.  Administrative fees
2.  Arduous condition
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حداقل حقوق ماهانۀ قانونی است که این مبلغ در سال 2016، 250 هزار پزو برای 
افراد بیمه شدۀ واقع در سنین 18 تا 65 سال و 186631 پزو برای افراد بیمه شدۀ 

واقع در سنین کوچکتر از 18 سال و ُمسن تر از 65 سال بوده است. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که برای محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 73/2 یونیـداد ِد فومنتوUFs(1(2 می باشـد. سـقف سـاالنۀ حق بیمه بر 

طبـق تغییرات دسـتمزد واقعی در طول سـال قبل، تنظیم و تعدیل می شـود. 

2. بیمـۀ اجتماعی: در این طرح دسـتمزدبگیران به میزان 18/84 درصد از سـقف 
درآمـد؛ کارمنـدان حقـوق بگیر به میزان 20 الی 30 درصد از سـقف درآمدشـان 

را )بسـته بـه نوع شـغل( باید به عنـوان حق بیمـه پرداخت کنند. 

 حداقل درآمد ماهانه که برای محاسبۀ نرخ حق بیمه مورد استفاده قرار می گیرد، 
حداقل حقوق ماهانۀ قانونی است که این مبلغ در سال 2016، 250 هزار پزو برای 
افراد بیمه شدۀ واقع در سنین 18 تا 65 سال و 186631 پزو برای افراد بیمه شدۀ 

واقع در سنین کوچکتر از 18 سال و ُمسن تر از 65 سال بوده است. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که برای محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 73/2 یونیـداد ِد فومنتـو )UFs( می باشـد. سـقف سـاالنۀ حق بیمه بر 

طبـق تغییـرات دسـتمزد واقعی در طول سـال قبل، تنظیم و تعدیل می شـود. 

3. مساعدت اجتماعی و مزایای فراگیر کودکان: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند. 

    خویش فرمایان
1. حسـاب فـردی اجبـاری: میـزان 10 درصـد از درآمد اظهار شـده )برای بیمه و 
مسـتمری بازنشسـتگی( بعالوۀ 1/15 درصد )برای بیمه و مسـتمری ازکارافتادگی 
و بازماندگـی( بعـالوۀ 1/39 درصـد )بـرای هزینه هـای اداری( به عنـوان حق بیمه 

توسـط خویش فرمایـان باید پرداخت شـود. 

 حداقـل درآمـد اظهـار شـدۀ ماهانه که در محاسـبۀ حق بیمه مورد اسـتفاده 

1. Unidades de Fomento (Ufs)
2 . در سـال 2018، هـر واحـد پـول UFs برابـر بـا 44/05 دالر آمریـکا می باشـد، ایـن در حالـی اسـت کـه نرخ 

برابـری 1 دالر آمریـکا برابر با 595 پزوی شـیلی می باشـد. در جوالی 2015 هر واحـد UFs برابر با 24984/62 

پزوی شـیلی بوده اسـت. 
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قـرار می گیـرد، مبلغ 241 هزار پزوی شـیلی می باشـد. اما از آنجا کـه کارگراِن 
خویـش فرمـا در 80 درصـد موارد مشـارکت می کننـد، حداقل درآمـد اظهار 

شـدۀ مؤثـر به میـزان 192 هزار و 800 پزوی شـیلی می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد اظهـار شـدۀ ماهانـه کـه در محاسـبۀ نـرخ حـق بیمـه مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد، مبلـغ 874/4 یونیـداد ِد فومنتـو می باشـد. 

2. بیمـۀ اجتماعـی: نرخ حق بیمـه ای که افـراد خویش فرما بایـد پرداخت نمایند، 
مبلغـی معـادل 18/84 درصد درآمد اظهار شـده می باشـد. 

 حداقـل درآمـد اظهـار شـدۀ ماهانه که در محاسـبۀ حق بیمه مورد اسـتفاده 
قـرار می گیرد، مبلـغ 145 هزار و 139پزوی شـیلی می باشـد.

 حداکثـر درآمـد اظهار شـدۀ ماهانه که در محاسـبۀ حق بیمه مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد، مبلغ 60 یونیداد ِد فومنتو می باشـد. سـقف سـاالنۀ حق بیمه بر 

طبـق تغییرات دسـتمزد واقعی در طول سـال قبل، تنظیم و تعدیل می شـود. 

3. مساعدت اجتماعی و مزایای فراگیر کودکان: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

    کارفرما
1. حسـاب فـردی اجبـاری: کارفرمایان می بایسـت میزان 1 تا 2 درصد )بسـتگی 
بـه شـغل دارد( از سـقف درآمـد کارکنانـی کـه در شـرایط دشـوار کار می کنند 
)بـرای بازنشسـتگی( بعـالوۀ 1/15 درصد از حقوق پرداختی )بـرای ازکارافتادگی و 

بازمانـدگان( به عنـوان حـق بیمـه پرداخت کنند.

 حداکثـر درآمـد ماهانـه کـه در محاسـبۀ حـق بیمـه مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد، مبلـغ 73/2 یونیـداد ِد فومنتـو می باشـد.

 سـقف سـاالنۀ حـق بیمـه بر طبـق تغییـرات دسـتمزد واقعی در طول سـال 
قبـل، تنظیـم و تعدیل می شـود. 

2. بیمۀ اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

3. مساعدت اجتماعی و مزایای فراگیر کودکان: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

    دولت
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1. حسـاب فردی اجباری: تمامی هزینه ها از جمله حداقل مسـتمری بازنشسـتگی 
و ازکارافتادگـی توسـط دولـت تضمین می شـود. دولت همچنین بـا پرداخت یارانه 
بـه میـزان 50 درصـد از حـق بیمۀ ماهانـۀ کارگـران جوانی که درآمـدی کمتر از 
حداقـل درآمـد ماهانـه دارنـد، در 24 ماه نخسـتینی که تحت پوشـش بیمه قرار 

می گیرنـد، بـه ایـن افراد کمـک می کند. 

2. بیمـۀ اجتماعـی: تمامـی هزینه های تأمین حقـوق متعلق به افـراد در نظام بیمۀ 
اجتماعـی بر عهدۀ دولت اسـت. 

3. مسـاعدت اجتماعـی و مزایای فراگیر کودکان: تمامی هزینه هـا بر عهدۀ دولت 
است )همان، ص. 2-1(.

میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده

حساب فردی اجباری
10 % از سقف درآمد، بعالوۀ متوسط 1/39 درصد )هزینه های اداری(

برای مشاغل دشوار میزان 1 تا 2 % از سقف درآمد بصورت اضافه

بیمۀ اجتماعی
دستمزدبگیران به میزان 18/84 % از سقف درآمد؛

کارمندان حقوق بگیر به میزان 20-30 % از سقف درآمد)بسته به 
نوع شغل(

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان
حساب فردی اجباری

10 % از درآمد اظهار شده )بیمه بازنشستگی( بعالوۀ 1/15 % )بیمه 
ازکارافتادگی و بازماندگی( بعالوۀ 1/39 % )هزینه های اداری(

18/84 % درآمد اظهار شدهبیمۀ اجتماعی
هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان
حساب فردی اجباری

1 تا 2 % )بسته به شغل( از سقف درآمد کارکنانی که در شرایط 
دشوار کار می کنند )بازنشستگی( بعالوۀ 1/15 % از حقوق پرداختی 

)ازکارافتادگی و بازماندگان(
هیچ هزینه ایبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت
حساب فردی اجباری

تمامی هزینه ها از جمله حداقل مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی 
توسط دولت تضمین می شود

پرداخت یارانه به میزان 50 % از حق بیمۀ کارگران جوانی که 
درآمدی کمتر از حداقل درآمد ماهانه دارند، در 24 ماه اول که تحت 

پوشش بیمه قرار می گیرند
تمامی هزینه های تأمین حقوق متعلق به افراد برعهدۀ دولت استبیمۀ اجتماعی

تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت استمساعدت اجتماعی

 جدول 56: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور شیلی
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 سازمان های اداری
1. سرپرسـتی مسـتمری هاhttp://www.spensiones.cl( 1( وظیفۀ نظارت کلی بر 

برنامۀ »حسـاب های فردی« را دارد.

2. شـرکت های مدیریـت صنـدوق مسـتمری های فـردیAFPs( 2( حسـاب های 
فـردی را مدیریـت می نمایند. 

3. مؤسسـۀ تأمیـن اجتماعـی )http://www.ips.gob.cl( برنامه های بیمۀ اجتماعی 
و مسـاعدت اجتماعـی را مدیریت می کند.

کانـادا3    

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قوانیـن در ارتبـاط بـا بیمه هـا و مسـتمری های عمومـی کـه در کشـور 
کانادا به تصویب رسـیدند، قوانین مصوب 1927 )مسـاعدت سـالمندی4(، 1937 

)مسـاعدت نابینایـان5( و 1955 )مسـاعدت ازکارافتادگی6( می باشـند.

قوانین جاری بیمه در این کشـور در حال حاضر قوانین مصوب 1952 )مسـتمری 
فراگیـر7(، 1965 )مسـتمری مرتبـط با درآمـد8( و 1967 )بیمۀ مکمـل بر مبنای 
آزمون درآمـدی9( می باشـند )Social Security Administration, 2018, ص. 1(. 

 نوع برنامه
کشور کانادا دارای »نظام بیمۀ اجتماعی و همگانی10« می باشد )همان( 

1. The Superintendent of Pensions
2. Individual pension fund management companies
3. Canada  
4. Old-age assistance
5. Blind assistance
6. Disability assistance
7. Universal pension
8. Earnings-related pension
9. Income-tested supplement
10. Universal and social insurance system
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 پوشش
1. مستمری همگانی: کلیۀ ساکنان قانونی کشور کانادا تحت پوشش قرار می گیرند. 

2. مسـتمری مرتبـط بـا درآمـد )برنامۀ مسـتمری کانـاداCPP 1/ برنامۀ مسـتمری 
کوبـکQPP 2(: کلیـۀ افـراد اسـتخدام شـده و افراد خویـش فرمایی کـه در کانادا 

مشـغول بـه کار هسـتند، تحت پوشـش قـرار می گیرند.

 ممکن است که یکی از استانها، برنامهای را )نظیر برنامهای که استان کوبک اجرا 
کرد( خارج از برنامۀ وابسته به درآمد دولت فدرال )CPP( برگزیده و ایجاد کند. در 

چنین شرایطی مزایا بین دو برنامه قابل انتقال هستند )همان(.

کانادانام کشور
دالر کاناداواحد پول

1/34 دالر کانادا = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

مساعدت سالمندی )1927(، مساعدت نابینایان )1937(، مساعدت ازکارافتادگی نخستین قانون بیمه
)1955(

مستمری فراگیر )1952(، مستمری وابسته به درآمد )1965(؛ بیمۀ مکمل بر مبنای قوانین جاری
آزمون درآمدی )1967(

نظام بیمۀ اجتماعی و همگانینوع برنامه

پوشش

کلیۀ ساکنان قانونی کشور کانادا مستمری همگانی
مستمری مرتبط 
با درآمد CPP و 

QPP

کلیۀ افراد استخدام شده و افراد خویش فرمایی که در کانادا مشغول 
به کار هستند

نداردپوشش داوطلبانه

نداردنظام ویژۀ بیمه

 جدول 57: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور کانادا

 منابع مالی

    افراد بیمه شده
1. مستمری فراگیر )همگانی(: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند

1. Canada Pension Plan (CPP)
2. Quebec Pension Plan (QPP)
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2. مستمری مرتبط با درآمد: میزان 4/95 درصد از سقف درآمد در برنامۀ CPP؛ و یا 
5/25 درصد از سقف درآمد در برنامۀ QPP به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود. 

 حداقـل درآمـد سـاالنه کـه در محاسـبۀ نـرخ حق بیمه محاسـبه می شـود 
3500 دالر کانـادا می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد سـاالنه کـه در محاسـبۀ نرخ حق بیمه محاسـبه می شـود 
53600 دالر کانـادا می باشـد )ایـن میـزان بطـور سـاالنه مطابـق بـا تغییـرات 

شـاخص قیمـت مصـرف کننـده، تعدیل می شـود(. 

   خویش فرمایان
1. مستمری فراگیر )همگانی(: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند

2. مستمری مرتبط با درآمد: میزان 9/9 درصد از سقف درآمد در برنامۀ CPP؛ و یا 
10/5 درصد از سقف درآمد در برنامۀ QPP به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود. 

 حداقـل درآمـد سـاالنه کـه در محاسـبۀ نـرخ حق بیمه محاسـبه می شـود 
3500 دالر کانـادا می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد سـاالنه کـه در محاسـبۀ نرخ حق بیمه محاسـبه می شـود 
53600 دالر کانـادا می باشـد )ایـن میـزان بطـور سـاالنه مطابـق بـا تغییـرات 

شـاخص قیمـت مصـرف کننـده، تعدیل می شـود(.

   کارفرما
1. مستمری فراگیر )همگانی(: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند

2. مسـتمری مرتبـط بـا درآمد: میـزان 4/95 درصد از حقوق و دسـتمزد پرداخت 
شـده در برنامـۀ CPP، و یـا 5/25 درصـد از حقـوق و دسـتمزد پرداخت شـده در 

برنامـۀ QPP به عنـوان نـرخ حـق بیمه تعیین می شـود. 

 حداقـل درآمـد سـاالنه کـه در محاسـبۀ نـرخ حق بیمه محاسـبه می شـود 
3500 دالر کانـادا می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد سـاالنه کـه در محاسـبۀ نرخ حق بیمه محاسـبه می شـود 
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53600 دالر کانـادا می باشـد )ایـن میـزان بطـور سـاالنه مطابـق بـا تغییـرات 
شـاخص قیمـت مصـرف کننـده، تعدیل می شـود(.

    دولت
1. مسـتمری فراگیـر )همگانـی(: کلیۀ هزینه ها و مخـارج، از جملـه هزینۀ مزایای 

بیمـۀ مکمل بر مبنـای آزمـون درآمـدی بعهدۀ دولت می باشـد. 

2. مستمری مرتبط با درآمد: دولت تنها به عنوان کارفرما مشارکت می کند )همان(.

میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده
هیچ هزینه ایمستمری فراگیر )همگانی(

مستمری مرتبط با درآمد 
QPP و CPP

4/95 % از سقف درآمد در برنامۀ CPP؛
QPP 5/25 % از سقف درآمد در برنامۀ

خویش فرمایان
هیچ هزینه ایمستمری فراگیر )همگانی(
مستمری مرتبط با درآمد 

QPP و CPP
CPP 9/9 % از سقف درآمد در برنامۀ

QPP 10/5 % از سقف درآمد در برنامۀ

کارفرمایان
هیچ هزینه ایمستمری فراگیر )همگانی(
مستمری مرتبط با درآمد 

QPP و CPP
CPP 4/95 % از حقوق و دستمزد پرداخت شده در برنامۀ
QPP 5/25 % از حقوق و دستمزد پرداخت شده در برنامۀ

دولت
کلیۀ هزینه ها و مخارجمستمری فراگیر )همگانی(
مستمری مرتبط با درآمد 

QPP و CPP
دولت تنها به عنوان کارفرما مشارکت می کند

 جدول 58: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور کانادا

 سازمان های اداری
1. سـازمان اشتغال و توسـعۀ اجتماعی کاناداwww.esdc.gc.ca( 1( از طریق ادارات 
منطقـه ای و ناحیهـای، برنامه هـای »مسـتمری فراگیـر« و »مسـتمری مرتبـط بـا 
درآمـد« و »مسـتمری های تکمیلی مبتنـی بر آزمـون وسـع« را مدیریت می کند. 

2. آژانـس درآمـد کانـاداhttp://www.cra-arc.gc.ca( 2( وظیفـۀ جمع آوری حق 
بیمه هـا را بـرای برنامـۀ »مسـتمری مرتبط بـا درآمد« بر عهـده دارد

1. Employment and Social Development Canada (ESDC)
2. Canada Revenue Agency
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3. دپارتمان درآمد کوبکhttps://www.revenuquebec.ca(1(و هیأت مسـتمری 
کوبـکwww.rrq.gouv.qc.ca( 2( برنامـۀ مسـتمری مرتبط با درآمد را در اسـتان 

کوبک مدیریـت می کنند. 

کلمبیــا 3    

  چهارچوب قانونی
نخسـتین قانـون در کشـور کلمبیـا در زمینۀ بیمه هـا و مسـتمری های عمومی در 

سـال 1946 بـه تصویـب رسـید و در سـال 1965 اجرایی شـد.

این کشور در حال حاضر با قوانین مصوب 1993 )بیمۀ اجتماعی( که در سال 1994 
اجرایی شد؛ 2007  فردی( که در سال 2014  اجرایی شد؛ 2005 )حساب های 
)توسعۀ ملی4(؛ 2012 )مستمری های خانواده5( که در سال 2014 اجرایی شد؛ 2013 
)مستمری اجتماعی6(؛ و 2013 )کارگران خویش فرما7( امورات بیمه ای خویش را 

اداره می کند )Social Security Administration, 2018, ص. 1(.

 نوع برنامه
کشـور کلمبیا دارای سـه برنامـۀ »بیمۀ اجتماعی«، »حسـاب های فـردی« و »نظام 

مسـاعدت اجتماعی« می باشـد. 

 نکته: فرد بیمه شده میتواند بین نظامهای بیمۀ اجتماعی و حساب های فردی، 
یکی را انتخاب کند و همچنین ممکن است تا قبل از بازنشسته شدن، هر 5 الی 10 

سال عضویت خود را بین این دو نظام بیمه ای تعویض کند )همان(.

1. Quebec Department of Revenue
2. Quebec Pension Board
3. Colombia 
4. National development
5. Family pensions
6. Social pension
7. Self-employed workers
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 پوشش
1. بیمـۀ اجتماعـی و حسـاب های فـردی: کارمنـدان بخـش دولتـی و خصوصـی، 
کارگـران خانگـی، و کارمندان شـرکت نفت دولتـی )اکوپترول1( کـه در تاریخ 29 
ژانویـۀ 2003 یـا بعـد از آن اسـتخدام شـده انـد، و اشـخاص خویش فرمـا تحت 

پوشـش ایـن بیمـه قـرار می گیرند. 

تا تاریخ 31 دسامبر 2014، مردان بیمه شده ای که در سن 40 سال یا بیشتر قرار 
دارند و زنان بیمه شده ای که در سن 35 سال یا بیشتر هستند، و کارگرانی که سابقۀ 
پردات حق بیمه به مدت حداقل 15 سال دارند، در زمانیکه سیستم حساب های 

فردی اجرایی و عملیاتی شد، تنها تحت پوشش بیمۀ اجتماعی قرار گرفتند. 

 پوشش داوطلبانه وجود دارد. 

 نظام بیمه ای ویژه برای کارکنان شرکت نفت دولتی اکوپترول که قبل از تاریخ 
30 ژانویۀ 2003 استخدام شده اند، معلمین، و پرسنل نظامی و پلیس وجود دارد. 

2. مزایـای اقتصادی دوره ایBEPS( 2( )حسـاب فردی، مبتنی بر آزمون وسـع(: کلیۀ 
شـهروندان کلمبیا تحت پوشـش قرار می گیرند. 

3. )مزایای( شـهردار کلمبیا3 )مسـاعدت اجتماعی(: کلیۀ شهروندان نیازمند کلمبیا 
تحت پوشـش قرار می گیرنـد )همان(.

کلمبیانام کشور
پزوی کلمبیاواحد پول

3109 پزوی کلمبیا = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1946نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
بیمۀ اجتماعی )1993(؛ حساب های فردی )2005(؛ توسعۀ ملی )2007(؛ 

مستمری های خانواده )2012(؛ مستمری اجتماعی )2013(؛کارگران خویش فرما 
)2013(

بیمۀ اجتماعی، حساب های فردی، نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

1. Ecopetrol 
2. Periodic Economic Benefits  (Spanish: Beneficios Económicos Periódicos (BEPS))

3. Colombia Mayor

 جدول 59: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور کلمبیا
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کلمبیانام کشور

پوشش
بیمۀ اجتماعی و حساب های فردی

کارمندان دولتی و خصوصی، کارگران خانگی، 
کارمندان شرکت اکوپترول که در تاریخ 

29 ژانویۀ 2003 به بعد استخدام شده اند، و 
خویش فرمایان

کلیۀ شهروندان کلمبیامزایای اقتصادی دوره ای
کلیۀ شهروندان نیازمند کلمبیا)مزایای( شهردار کلمبیا

پوشش داوطلبانه  در بیمۀ اجتماعی و حساب های فردی وجود داردپوشش داوطلبانه

نظام ویژۀ بیمه
بیمۀ اجتماعی و حساب های فردی نظام بیمه ای ویژه )برای کارکنان شرکت نفت دولتی 
اکوپترول که قبل از تاریخ 30 ژانویۀ 2003 استخدام شده اند، معلمین، و پرسنل نظامی 

و پلیس( دارد

 ادامۀجدول 59

 منابع مالی

    افراد بیمه شده
1. بیمـۀ اجتماعی، حسـاب های فـردی، و مسـاعدت اجتماعی: میـزان 4 درصد از 

سـقف درآمد به عنـوان حـق بیمه تعیین می شـود. 

 حداقـل درآمـد کـه برای محاسـبۀ حق بیمـه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد 
همـان حداقـل درآمد ماهانۀ قانونی می باشـد کـه مبلغی معادل بـا 644 هزار و 

350 پـزوی کلمبیا می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد که برای محاسـبۀ حـق بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
25 برابـر مبلغ حداقـل درآمد ماهانۀ قانونی اسـت. 

از مجمـوع 16 درصـد مجمـوع مشـارکت افـراد بیمـه شـده و کارفرمایـان در 
پرداخـت حـق بیمـه در نظـام بیمـۀ اجتماعـی، میـزان 13 درصـد بـه صنـدوق 
بازنشسـتگی اختصاص می یابـد، 1/81 درصد بـه بیمۀ ازکارافتادگـی و بازماندگی 

تعلـق می گیـرد و 1/09 درصـد صـرف هزینه هـای اداری می شـود. 

همچنیـن از مجمـوع 16 درصـد مجموع مشـارکت افراد بیمه شـده و کارفرمایان 
در پرداخـت حق بیمـه در نظام حسـاب های، میزان 10/5 درصد به حسـاب های 
فـردی ویـژۀ بازنشسـتگی اختصـاص پیـدا می کنـد، 3 درصـد بـه بیمـه هــای 
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ازکارافتادگـی و بازماندگـی تعلـق می یابـد و 1/5 درصد صرف هزینه هـای اداری 
می شـود. ضمـن اینکـه 1 درصـد نیـز بـه صنـدوق ضمانـت حداقل مسـتمری1 

تخصیـص داده می شـود. 

2. مزایـای اقتصـادی دوره ای )حسـاب فـردی، مبتنی بر آزمون وسـع(: سـاز و کار 
ایـن طرح، شـبیه بـه سـاز و کار بیمـۀ اجتماعی، حسـاب های فردی و مسـاعدت 
اجتماعـی )نـگاه کنیـد بـه مـورد 1( می باشـد. تنهـا تفـاوت در ایـن اسـت که در 
مزایـای اقتصـادی دوره ای پرداخـت حـق بیمـه به صـورت داوطلبانه می باشـد. 

 حداقـل میـزان مشـارکت سـاالنه در پرداخت حق بیمه مبلغ 5 هـزار پزوی 
کلمبیا می باشـد.

 حداکثـر میـزان مشـارکت سـاالنه در پرداخـت حـق بیمه مبلـغ 885 هزار 
پـزوی کلمبیا می باشـد.

 الزم بـه ذکـر اسـت که نیاز نیسـت که پرداخت حق بیمـه به صورت منظم 
بگیرد. صورت 

3. صندوق یکپارچۀ مستمری ها: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

 شـایان ذکـر اسـت کـه حق بیمه ها ممکن اسـت بصـورت ماهانـه یا هفتگی 
شوند.  پرداخت 

   خویش فرمایان
1. الـف( بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 16 درصـد از درآمد اظهار شـدۀ خویش فرمایان 
به عنـوان حـق بیمه تعییـن می شـود. )13 درصد به صنـدوق بازنشسـتگی، 1/81 
درصـد بـه بیمـۀ ازکارافتادگـی و بازماندگـی، 1/09 درصـد به هزینه هـای اداری 

تخصیص داده می شـود(.

بعضـی از افـراد خویش فرمایـی که بصورت داوطلبانه بیمه شـده اند، ممکن اسـت 
یارانهـای از 70 تـا 95 درصـد از میـزان حق بیمـه برای مـدت 500 تا 800 هفته 

از صنـدوق یکپارچگی مسـتمری ها2 دریافت نمایند. 
1. Minimum Pension Guarantee Fund
2. Pension Solidarity Fund
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 حداقـل درآمـد کـه برای محاسـبۀ حق بیمـه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد 
همـان حداقـل درآمد ماهانۀ قانونی می باشـد کـه مبلغی معادل بـا 644 هزار و 

350 پـزوی کلمبیا می باشـد. 

1. ب( حسـاب فـردی: میـزان 16 درصـد از درآمـد اظهـار شـدۀ خویش فرمایان 
به عنـوان حـق بیمه تعیین می شـود. )11/5 درصـد به صندوق بازنشسـتگی، 1/5 
درصـد بـه بیمـۀ ازکارافتادگی و بازماندگـی، 1/5 درصد به هزینه هـای اداری، و 1 

درصـد بـه صندوق ضمانـت حداقل مسـتمری تخصیص داده می شـود(.

2. مزایـای اقتصـادی دوره ای )حسـاب فردی، مبتنی بر آزمون وسـع(: در این طرح 
پرداخـت حق بیمـه به صورت داوطلبانه می باشـد. 

 حداقـل میـزان مشـارکت سـاالنه در پرداخت حق بیمه مبلغ 5 هـزار پزوی 
کلمبیا می باشـد.

 حداکثـر میـزان مشـارکت سـاالنه در پرداخـت حـق بیمه مبلـغ 885 هزار 
پـزوی کلمبیا می باشـد.

 الزم بـه ذکـر اسـت که نیاز نیسـت که پرداخت حق بیمـه به صورت منظم 
بگیرد. صورت 

3. صندوق یکپارچۀ مستمری ها: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

 حق بیمه ها ممکن است بصورت ماهانه یا هفتگی پرداخت شوند.

   کارفرما
1. بیمـۀ اجتماعـی و حسـاب فردی: میـزان 12 درصد از سـقف حقـوق پرداختی، 

به عنـوان نـرخ حق بیمـه تعیین می شـود. 

 حداقـل درآمـد کـه برای محاسـبۀ حق بیمـه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد 
همـان حداقـل درآمد ماهانۀ قانونی می باشـد کـه مبلغی معادل بـا 644 هزار و 

350 پـزوی کلمبیا می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد که برای محاسـبۀ حـق بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
25 برابـر مبلغ حداقـل درآمد ماهانۀ قانونی اسـت.
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از مجمـوع 16 درصـد مجمـوع مشـارکت افـراد بیمـه شـده و کارفرمایـان در 
پرداخـت حـق بیمـه در نظـام بیمـۀ اجتماعـی، میـزان 13 درصـد بـه صنـدوق 
بازنشسـتگی اختصاص می یابـد، 1/81 درصد بـه بیمۀ ازکارافتادگـی و بازماندگی 

تعلـق می گیـرد و 1/09 درصـد صـرف هزینه هـای اداری می شـود. 

همچنیـن از مجمـوع 16 درصـد مجموع مشـارکت افراد بیمه شـده و کارفرمایان 
در پرداخـت حق بیمـه در نظام حسـاب های، میزان 10/5 درصد به حسـاب های 
فـردی ویـژۀ بازنشسـتگی اختصـاص پیـدا می کنـد، 3 درصـد بـه بیمه هـای 
ازکارافتادگـی و بازماندگـی تعلـق می یابـد و 1/5 درصد صرف هزینه هـای اداری 
می شـود. ضمـن اینکـه 1 درصـد نیـز بـه صنـدوق ضمانـت حداقـل مسـتمری 

تخصیـص داده می شـود. 

2. مزایای اقتصادی دوره ای )حسـاب فردی، مبتنی بر آزمون وسـع(: هیچ هزینه ای 
نمی کنند.  پرداخت 

3. صندوق یکپارچۀ مستمری ها: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

 حق بیمه ها ممکن است بصورت ماهانه یا هفتگی پرداخت شوند.

    دولت
1. بیمـۀ اجتماعـی و حسـاب های فـردی: دولت تنهـا به عنوان کارفرما مشـارکت 

می کنـد و هزینـۀ اضافـه ای پرداخـت نمی کند. 

2. مزایـای اقتصـادی دوره ای )حسـاب فـردی، مبتنـی بـر آزمون وسـع(: دولت به 
میـزان خاصـی یارانه پرداخـت می کند.

3. صنـدوق یکپارچـۀ مسـتمری ها: دولـت بـا پرداخـت یارانـه بـه برخـی از 
خویش فرمایان و همچنین اختصاص یارانه به مسـتمری اجتماعی شـهردار کلمبیا، 

در تأمیـن مالـی ایـن صنـدوق مشـارکت می کنـد )همـان، ص. 2-1(. 
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میزان سهم بیمهنوع برنامه

افراد بیمه شده

بیمۀ اجتماعی و
4 % از سقف درآمدحساب های فردی و مساعدت اجتماعی

4 % از سقف درآمد )بصورت داوطلبانه(مزایای اقتصادی دوره ای

هیچ هزینه ایصندوق یکپارچۀ مستمری ها

خویش فرمایان

بیمۀ اجتماعی و
16 % از درآمد اظهار شدهحساب های فردی و مساعدت اجتماعی

)پرداخت حق بیمه داوطلبانه است(مزایای اقتصادی دوره ای
هیچ هزینه ایصندوق یکپارچۀ مستمری ها

کارفرمایان

بیمۀ اجتماعی و
12 % از سقف حقوق پرداختیحساب های فردی و مساعدت اجتماعی

هیچ هزینه ایمزایای اقتصادی دوره ای
هیچ هزینه ایصندوق یکپارچۀ مستمری ها

دولت

بیمۀ اجتماعی و
دولت به عنوان کارفرما مشارکت می کندحساب های فردی و مساعدت اجتماعی

پرداخت یارانهمزایای اقتصادی دوره ای
پرداخت یارانهصندوق یکپارچۀ مستمری ها

 جدول 60: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور کلمبیا

 سازمان های اداری
1. وزارت کارhttp://www.mintrabajo.gov.co( 1( وظیفۀ نظارت کلی بر روندهای 

بیمه ای را دارد.

2. وزارت دارایی و اعتبار عمومیhttp://www.minhacienda.gov.co( 2( پارامترهای 
اقتصادی نظام بیمه را تعیین می کند. 

 )https://www.colpensiones.gov.co(3کلمبیــا مستمــری های  سازمــان   .3
برنامـۀ »بیمـۀ اجتماعـی« و برنامۀ ملـی مزایـای اقتصـادی دوره ایBEPS( 4( را 

مدیریـت می نمایـد. 

1. Ministry of Labor
2. Ministry of Finance and Public Credit
3. Colombia pensions (Colpensiones)
4. Periodic Economic Benefits (Spanish: Beneficios Económicos Periódico ) 
(BEPS)
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 )SAFPCs( 14. شـرکت های مدیریـت صنـدوق مسـتمری و پرداخت هـای مجـزا
برنامـۀ »حسـاب های فـردی« را مدیریـت می کنـد. 

5. سرپرسـتی دارایـیhttps://www.superfinanciera.gov.co( 2( بـر روندهـای 
بیمـه ای نظـارت کلـی می کند. 

6. وزارت کار )http://www.mintrabajo.gov.co( بـر بیمـۀ »شـهردار کلمبیـا« و 
»صنـدوق یکپارچگـی مسـتمری ها« نظارت کلـی می کند.

7. کنسرسـیوم شـهردار کلمبیاhttp://colombiamayor.co( 3( صندوق یکپارچگی 
مسـتمری ها را مدیریـت می کند. 

    
کوبـا4

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قوانین کشـور کوبـا در زمینه هـای بیمه هـا و مسـتمری های عمومی در 

سـال های 1963 و 1964 بـه تصویـب رسـیدند.

قوانین جاری در این کشـور، قانون تأمین اجتماعی )مصوب 2008 و اجرایی شـده در 
 ,Social Security Administration( می باشـند )2009(؛ و قانـون مزایا )مصوب 2009

2018, ص. 1(. 

 نوع برنامه
کشـور کوبـا دارای دو برنامـۀ »بیمـۀ اجتماعـی« و »نظـام مسـاعدت اجتماعـی« 

)همـان(. می باشـد 

 پوشش
کلیۀ افراد استخدام شده، تحت پوشش قرار می گیرند. 

1. Pension and Severance Pay Fund management companies (Spanish: Socie-
dades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías) (SAFPCs)
2. Superintendent of Finance
3. Colombia Mayor Consortium
4. Cuba
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 نظـام بیمـه ای ویـژه بـرای پرسـنل نیروهـای نظامـی1، کارمنـدان وزارت 
داخلـی2، خویش فرمایان، برخی از هنرمندان، موسـیقیدانان و اعضای تعاونی های 

کشـاورزی و غیـر کشـاورزی3 وجـود دارد )همان(.
کوبانام کشور

پزوی کوباواحد پول

1 پزوی کوبا = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1963 و 1964نخستین قانون بیمه

تأمین اجتماعی )2008(؛ مزایا )2009(قوانین جاری

بیمۀ اجتماعی، نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

کلیۀ افراد استخدام شدهپوشش

نداردپوشش داوطلبانه

نظام ویژۀ بیمه
بیمۀ اجتماعی نظام بیمه ای ویژه )برای پرسنل نیروهای نظامی، کارمندان وزارت 

داخلی، خویش فرمایان، برخی از هنرمندان، موسیقیدانان و اعضای تعاونیهای 
کشاورزی و غیر کشاورزی( دارد

 جدول 61: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور کوبا

 منابع مالی

   افراد بیمه شده
میـزان 1 تـا 5 درصـد از درآمد، بر مبنـای برنامۀ مندرج در قانـون، به عنوان حق 

بیمه تعیین می شـود. 

   خویش فرمایان
قابل اجرا نیست و خویش فرمایان تحت پوشش قرار نمی گیرند.

    کارفرمایان
میـزان 12/5 درصـد از ناخالـِص حقـوق و دسـتمزدهای پرداختـی بـرای بخـش 

1. Armed forces personnel
2. Interior  ministry staff
3. Agricultural and nonagricultural cooperatives
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عمومـی؛ و 14/5 درصـد از ناخالـص حقوق و دسـتمزدهای پرداختـی برای بخش 
خصوصـی، به عنـوان نـرخ حق بیمـه تعیین می شـود. 

سـهم مشـارکت کارفرمایـان، همچنیـن در مزایـای بیمـۀ بیمـاری، بـاروری، و 
می شـود.  گرفتـه  نظـر  در  سـرمایه گذاری  به عنـوان  ازکارافتادگـی 

   دولت
هرگونه کسری بودجه، توسط دولت تأمین می شود )همان(.

میزان سهم بیمه
1 تا 5 % از درآمدافراد بیمه شده

-خویش فرمایان

کارفرمایان
12/5 % از ناخالِص حقوق و دستمزدهای پرداختی برای بخش عمومی؛

14/5 % از ناخالص حقوق و دستمزدهای پرداختی برای بخش خصوصی

تأمین هرگونه کسری بودجه، توسط دولت دولت

 جدول 62: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور کوبا

 سازمان های اداری
1. وزارت کار و تأمیـن اجتماعـی از طریـق ادارۀ پیشـگیری، مسـاعدت اجتماعی و 
کار و مؤسسـۀ ملـی تأمیـن اجتماعـی1 برنامـۀ بیمـه را مدیریت و بـر آن نظارت 

می کنند. 

2. دفاتر تأمین اجتماعی شهرداری2 و مراکز کار پرونده ها را پردازش می کنند. 

3. بانک پس انداز مردمی3، مزایا را پرداخت می نماید. 

1. Directorate of Prevention, Social Assistance, and Labor
2. Municipal social security offices
3. People’s Savings Bank
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مکــزیک1

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانـون کشـور مکزیک در زمینۀ بیمه ها و مسـتمری های عمومـی، قانون 

بیمـۀ اجتماعی اسـت که در سـال  1943 به تصویب رسـید.

این کشور در حال حاضر با قوانین بیمۀ اجتماعی )مصوب 1973(؛ حساب فردی 
)مصوب 1995 و اجرایی شده در 1997(؛ و توسعۀ اجتماعی2 )مصوب 2004( امورات 

بیمه ای خویش را اداره می کند )Social Security Administration, 2018, ص. 1(.

 نوع برنامه
کشـور مکزیـک دارای سـه برنامۀ »حسـاب فردی اجبـاری«، »بیمـۀ اجتماعی« و 

»نظام مسـاعدت اجتماعـی« می باشـد )همان(.

 پوشش
1. حسـاب فـردی اجبـاری: کارمنـدان بخش خصوصـی و اعضـای تعاونیها تحت 

پوشـش قـرار می گیرند. 

در زمان بازنشستگی یا در موارد ازکارافتادگی، کارمندان بخش خصوصی که قبل از 
1 ژوئیۀ 1997 تحت پوشش بیمۀ اجتماعی قرار داشتند، می توانند انتخاب کنند که 

مزایا را از بیمۀ اجتماعی یا حساب فردی اجتماعی دریافت نمایند.

 نظـام بیمه ای ویـژه برای برخی کارمندان بخش عمومی که بعـد از 1 آپریل 
2007 به نیروی کار وارد شـدند، وجود دارد. 

 پوشـش داوطلبانه برای خویش فرمایان، کارگران مشاغل خانگی، کارفرمایان، 
مسـتاجران3 و کشـاورزان محلی4؛ خـرده مالک ها5، کارمنـدان بخش عمومی که 
1.  Mexico 
2.  Social development
3.  Tenant 
4.  Community farmers
5.  Small landowners
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تحت پوشـش هیچ طـرح دیگری قرار ندارند، وجـود دارد. 

 نظـام بیمۀ اجتماعی ویژه ای برای کارگـران صنعت نفت1، برخی از کارمندان 
بخش دولتی و پرسـنل نظامی وجود دارد. 

2. مسـاعدت اجتماعـی: سـاکنین قانونـی کشـور مکزیـک تحـت پوشـش قـرار 
)همـان(. می گیرنـد 

مکزیکنام کشور
پزوی جدیدواحد پول

16/94 پزوی جدید مکزیک = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1943نخستین قانون بیمه

بیمۀ اجتماعی )1973(؛ حساب فردی )1995(؛ و توسعۀ اجتماعی )2004(قوانین جاری

حساب فردی اجباری، بیمۀ اجتماعی، نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

پوشش
کارمندان بخش خصوصی و اعضای تعاونیهاحساب فردی اجباری

ساکنین قانونی کشور مکزیکمساعدت اجتماعی

پوشش داوطلبانه
پوشش داوطلبانه  در حساب فردی اجباری )برای خویش فرمایان، کارگران مشاغل 

خانگی، کارفرمایان، مستاجران و کشاورزان محلی؛ خرده مالکها، کارمندان بخش 
عمومی که تحت پوشش هیچ طرح دیگری قرار ندارند( وجود دارد

نظام ویژۀ بیمه
حساب های فردی اجباری نظام بیمه ای ویژه )برای برخی کارمندان بخش عمومی که 

بعد از 1 آپریل 2007 به نیروی کار وارد شدند( دارد

 جدول 63: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور مکزیک

 منابع مالی
 نکتـه: نحـوۀ تأمین مالی به این شـکل اسـت کـه دولت توازن حسـاب ها را 
دریافـت و مزایـا را به کارگرانی که انتخاب می کنند در زمان بازنشسـتگی یا در 
مـوارد ازکارافتادگـی مزایای بیمـۀ اجتماعی را دریافت کننـد، پرداخت می کند. 

   افراد بیمه شده
1. حسـاب فـردی اجبـاری و بیمۀ اجتماعی: میزان 1/125 درصد از سـقف درآمد 
)بـرای بازنشسـتگی( بعـالوۀ 0/625 درصـد )بـرای ازکارافتادگـی و بازماندگـی( 

به عنـوان نـرخ حق بیمـه تعیین می شـود. 

1.  Petroleum workers
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 حداقـل درآمـد که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
برابـر با حداقل دسـتمزد ماهانۀ قانونی می باشـد. 

 حداکثـر درآمد که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
25 برابر حداقل دسـتمزد ماهانۀ قانونی می باشـد. 

 حداقل دستمزد روزانۀ قانونی برابر با 71/10 پزوی مکزیک است.

مشـارکت فـرد بیمه شـده در پرداخت حـق بیمه، همچنین در تأمیـن مالی کمک 
هزینـۀ ازدواج1 و کمـک هزینۀ خانواده، سـرمایه گذاری می شـود. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   خویش فرمایان
1. حسـاب فـردی اجباری و بیمۀ اجتماعی: میـزان 6/275 درصد از حداقل درآمد 
روزانـۀ قانونـی )برای بازنشسـتگی( بعـالوۀ 2/375 درصـد )بـرای ازکارافتادگی و 

بازماندگـی( به عنـوان نـرخ حق بیمه تعیین می شـود 

 حداقل دستمزد روزانۀ قانونی برابر با 71/10 پزوی مکزیک است.

مشـارکت خویش فرمایـان در پرداخـت حق بیمه، همچنیـن در تأمین مالی کمک 
هزینـۀ ازدواج و کمـک هزینۀ خانواده، سـرمایه گذاری می شـود. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   کارفرما
1. حسـاب فـردی اجباری و بیمـۀ اجتماعی: میزان 5/15 درصد از سـقف حقوق و 
دسـتمزد پرداختی )برای بازنشسـتگی( بعالوۀ 1/75 درصد )بـرای ازکارافتادگی و 

بازماندگـی( به عنوان نـرخ حق بیمه تعیین می شـود. 

 حداقـل درآمـد که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
برابـر با حداقل دسـتمزد ماهانۀ قانونی می باشـد. 

 حداکثـر درآمد که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
25 برابر حداقل دسـتمزد ماهانۀ قانونی می باشـد. 

1. Marriage grant
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 حداقل دستمزد روزانۀ قانونی برابر با 71/10 پزوی مکزیک است.

مشـارکت کارفرمایـان در پرداخـت حـق بیمـه، همچنیـن در تأمیـن مالی کمک 
هزینـۀ ازدواج1 و کمـک هزینـۀ خانـواده، سـرمایه گذاری می شـود. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   دولت
1. حساب فردی اجباری و بیمۀ اجتماعی: مبلغی معادل 0/225 درصد از سقف 
درآمد بعالوۀ متوسط یک میزان ثابتی از 4/21 پزو )در سال 2013( به ازای هر 
روزی که فرد بیمه شده با درآمد بالغ بر 15 برابر حداقل دستمزد ماهانۀ قانونی دارد 
)برای بازنشستگی(؛ و 0/125 درصد از سقف درآمد )برای ازکارافتادگی و بازماندگی( 

توسط دولت به حساب فردی اجباری پرداخت می شود.

همچنین تمام هزینه های تضمین حداقل مستمری بر عهدۀ دولت می باشد. 

2. مساعدت اجتماعی: تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت است )همان(.
میزان سهم بیمه

افراد بیمه شده
حساب فردی اجباری 

و بیمۀ اجتماعی
1/125 % از سقف درآمد )برای بازنشستگی(

بعالوۀ 0/625 % )برای ازکارافتادگی و بازماندگی(
هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان
حساب فردی اجباری 

و بیمۀ اجتماعی
6/275 % از حداقل درآمد روزانۀ قانونی )برای بازنشستگی(

بعالوۀ 2/375 % )برای ازکارافتادگی و بازماندگی(
هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان
حساب فردی اجباری 

و بیمۀ اجتماعی
5/15 % از سقف حقوق و دستمزد پرداختی )برای بازنشستگی(

بعالوۀ 1/75 % )برای ازکارافتادگی و بازماندگی(
هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت
حساب فردی اجباری 

و بیمۀ اجتماعی

0/225 % از سقف درآمد بعالوۀ متوسط یک میزان ثابتی از 4/21 پزو 
به ازای هر روزی که فرد بیمه شده با درآمد بالغ بر 15 برابر حداقل 

دستمزد ماهانۀ قانونی دارد )برای بازنشستگی(؛
بعالوۀ 0/125 درصد از سقف درآمد )برای ازکارافتادگی و بازماندگی(

تمامی هزینه هامساعدت اجتماعی

 جدول 64: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور مکزیک

1. Marriage grant
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 سازمان های اداری
1. مؤسسـۀ تأمین اجتماعی مکزیکhttp://www.imss.gob.mx( 1( که به وسـیلۀ 
یک مجمع عمومی، شـورای فنی، کمیسـیون نظارت و مدیر کل مدیریت می شـود، 

بر طرح حسـاب های فـردی اجباری نظـارت می کند. 

 )http://www.consar.gob.mx( 22. کمیسیون ملی سیستم پس انداز بازنشسـتگی
بر شـرکت های مدیریت صندوق مسـتمری نظـارت می کند. 

3. شـرکت های مدیریت صندوق مسـتمری انفرادی، برنامۀ »حسـاب های فردی« 
را مدیریت می کنند.

4. مؤسسـۀ تأمیـن اجتماعـی مکزیـک )http://www.imss.gob.mx( همچنیـن 
طرح هـای بیمـۀ اجتماعی را از طریـق ادارات منطقه ای و محلـی مدیریت می کند.

5. دبیرخانۀ توسعۀ اجتماعیhttp://www.sedesol.gob.mx( 3( برنامۀ بازنشستگی 
سـالمندان را مدیریت می کند. 

    
ونــزوئال4

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانون کشـور ونزوئال در زمینۀ بیمه ها و مسـتمری های عمومی، در سـال 

1940 به تصویب رسـید.

ایـن کشـور هـم اکنون بـا قوانین مسـتمری حداقلی )مصـوب 1995(؛ مسـاعدت 
اجتماعـی )مصـوب 2011(؛ تأمیـن اجتماعـی )مصـوب 2012(؛ و بیمـۀ اجتماعی 
 Social Security( امـورات بیمـۀ خویـش را مدیریـت می کنـد )مصـوب 2012(

.)1 ص.   ,2018 ,Administration

 نوع برنامه
کشور ونزوئال دارای دو برنامۀ »بیمۀ اجتماعی« و »نظام مساعدت اجتماعی« می باشد )همان(.
1. Mexican Social Security Institute
2. National Commission for the Retirement Savings System
3. Secretariat for Social Development
4. Venezuela 
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 پوشش
1. بیمـۀ اجتماعـی: کارکنـان بخـش دولتـی و کارکنـان بخش خصوصـی، اعضای 
تعاونی هـا، کارگـران مشـاغل خانگـی، کارگـران فصلـی و کارگـران معمولی تحت 

پوشـش بیمـه قـرار می گیرند.

 پوشش داوطلبانه برای خویش فرمایان وجود دارد.

 نظام بیمه ای ویژه برای پرنسل نظامی فراهم است. 

2. مسـاعدت اجتماعـی: کلیۀ سـاکنان نیازمند کشـور ونزوئال تحت پوشـش قرار 
می گیرنـد )همان(.

ونزوئالنام کشور
بولیوارواحد پول

6/30 بولیوار ونزوئال = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1940نخستین قانون بیمه

مستمری حداقلی )1995(؛ مساعدت اجتماعی )2011(؛ تأمین اجتماعی )2012(؛ و قوانین جاری
بیمۀ اجتماعی )2012(

بیمۀ اجتماعی، نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

پوشش
بیمۀ اجتماعی

کارکنان بخش دولتی و کارکنان بخش 
خصوصی، اعضای تعاونیها، کارگران مشاغل 

خانگی، کارگران فصلی و کارگران معمولی
کلیۀ ساکنان نیازمند کشور ونزوئالمساعدت اجتماعی

پوشش داوطلبانه  در بیمۀ اجتماعی )برای خویش فرمایان( وجود داردپوشش داوطلبانه

بیمۀ اجتماعی نظام بیمه ای ویژه )برای پرنسل نظامی( داردنظام ویژۀ بیمه

 جدول 65: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور ونزوئال

 منابع مالی
    افراد بیمه شده

1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 4 درصد از سـقف درآمد ماهانه بـرای کارکنان بخش 
خصوصـی و میـزان 2 درصد از سـقف درآمد ماهانه برای کارکنـان بخش دولتی، 

به عنـوان نرخ حـق بیمه تعیین می شـود. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
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می گیـرد، مبلغـی معـادل 10 برابـر حداقل دسـتمزد ماهانۀ قانونی می باشـد. 

 حداقـل دسـتمز ماهانـۀ قانونـی برابـر بـا 9648/18 بولیـوار1 )واحـد پـول 
ونزوئـال( در مـاه می باشـد )دسـامبر 2015(. 

وجوه حاصل از مشـارکت فرد بیمه شـده، همچنین در تأمین مالی مزایای بیماری 
و زایمان و کمک هزینۀ ازدواج2 اسـتفاده می شـود. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   خویش فرمایان
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 13 درصد از درآمد اظهار شـده به عنوان نرخ حق بیمه 

می شود. تعیین 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   کارفرما
1. بیمـۀ اجتماعـی: بیـن 9 تا 11 درصد از سـقف حقوق و دسـتمزد پرداختی برای 
کارکنـان بخـش خصوصـی )کـه نـرخ دقیق آن بـا توجه بـه ارزیابی میـزان خطر 
تعییـن می گـردد(؛ و میـزان 4 درصـد از سـقف حقـوق و دسـتمزد پرداختـی بـه 

کارکنـان بخـش دولتـی به عنـوان نرخ حـق بیمه تعیین می شـود. 

 حداکثر درآمد ماهانه که در محاسبۀ نرخ حق بیمه مورد استفاده قرار می گیرد، 
مبلغی معادل 10 برابر حداقل دستمزد ماهانۀ قانونی )9648/18 بولیوار( می باشد. 

وجـوه حاصل از مشـارکت کارفرمایان ، همچنین در تأمین مالـی مزایای بیماری و 
زایمان و کمک هزینۀ ازدواج اسـتفاده می شـود. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

    دولت
1. بیمـۀ اجتماعـی: حداقـل به میـزان 1/5 درصـد از مجموع سـقف درآمد برای 

هزینه هـای اداری برعهـدۀ دولت اسـت. 

1. Bolivare 
2. Marriage grant
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2. مساعدت اجتماعی: تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت است )همان(.
میزان سهم بیمه

افراد بیمه شده
بیمۀ اجتماعی

4 % از سقف درآمد ماهانه برای کارکنان بخش خصوصی
2 % از سقف درآمد ماهانه برای کارکنان بخش دولتی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان
13 % از درآمد اظهار شدهبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان
بیمۀ اجتماعی

9 تا 11 % از سقف حقوق و دستمزد پرداختی برای کارکنان 
بخش خصوصی

4 % از سقف حقوق و دستمزد پرداختی برای کارکنان بخش 
دولتی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت
حداقل به میزان 1/5 % از مجموع سقف درآمد برای هزینه های بیمۀ اجتماعی

اداری

تمامی هزینه هامساعدت اجتماعی

 جدول 66: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور ونزوئال

 سازمان های اداری
 )http://www.minpptrass.gob.ve( 11. وزارت نیروی کار مردمی و تأمین اجتماعـی

بر روندهـای بیمه ای نظـارت کلی می کند. 

2. مؤسسـۀ بیمـۀ اجتماعـی )http://www.ivss.gov.ve( که به وسـیلۀ یک هیأت 
سـه جانبـه همـراه با مدیـر کل میدیریـت می شـود، برنامه هـای بیمـه ای را اداره 

می کند. 

1. Ministry of the People’s Power for Labor and Social Security
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کشورهای آسیا و اقیانوسیه1

اســرتالیا2    

 چهارچوب قانونی
نخستین قانون در زمینۀ بیمه ها و مستمری های عمومی در کشور استرالیا در سال 

1908 با عنوان مستمری های بازنشستگی و ازکارافتادگی3 به تصویب رسید.

قوانین جاری4 بیمه ای در این کشور هماکنون قوانین تأمین اجتماعی )مصوب سال 
1991(، مدیریت بازنشستگی5 )مصوب سال 1992( و  مالیات خانواده6 )مصوب 

سال 1999( می باشند )Social Security Administration, 2017, ص. 1(.

 نوع برنامه
کشـور اسـترالیا دارای دو برنامـۀ »تأمیـن اجتماعی فراگیر7« و »نظام مسـتمری 

اشـتغال اجبـاری8« می باشـد )همان(.

 پوشش
1. برنامۀ فراگیر )تأمین اجتماعی(: کلیۀ سـاکنان کشـور اسـترالیا هسـتند، و )با 
برخـی مقـررات خـاص حمل و نقـل9( برخی از افـرادی که خارج از این کشـور 

زندگـی می کنند تحت پوشـش قـرار می گیرند.

1. Asia and Pacific countries
2. Australia  
3. Old-age and disability pensions
4. Current law
5.  Superannuation administration
6.  Family tax
7. Universal 
8. Mandatory occupational pension system
9. Portability provisions
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2. مسـتمری اشـتغال اجبـاری )بازنشسـتگی1 (: افـراد مشـغول به کار2 در سـنین 
18 تـا 69 سـال کـه درآمـدی بیشـتر از 450 دالر اسـترالیا3 در مـاه دارند، تحت 

پوشـش قـرار می گیرند.

 پوشش داوطلبانه برای خویش فرمایان وجود دارد )همان(.
استرالیانام کشور
دالر استرالیاواحد پول

1/34 دالر استرالیا = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

مستمری های بازنشستگی و ازکارافتادگی )1908(نخستین قانون بیمه

تأمین اجتماعی )1991(، مدیریت بازنشستگی )1992(،  مالیات خانواده )1999(قوانین جاری

تأمین اجتماعی فراگیر، نظام مستمری اشتغال اجبارینوع برنامه

پوشش
کلیۀ ساکنان کشور استرالیا هستند و برخی از افرادی برنامۀ فراگیر

که خارج از این کشور زندگی می کنند

افراد مشغول به کار در سنین 18 تا 69 سال که مستمری اشتغال اجباری
درآمدی بیشتر از 450 دالر استرالیا در ماه دارند

پوشش داوطلبانه در مستمری اشتغال اجباری )برای خویش فرمایان( وجود داردپوشش داوطلبانه

نداردنظام ویژۀ بیمه

 جدول 67: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور اسرتالیا

 منابع مالی

   افراد بیمه شده
1. تأمین اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

2. مسـتمری اشـتغال اجبـاری: مشـارکت داوطلبانـه از طریـق مشـوقهای مالیاتی 
تشـویق می شـوند..

    خویش فرمایان
1. نظام تأمین اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

1. Superannuation 
2. Employed persons
3. Australian Dollar (A$)
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2. مسـتمری اشـتغال اجبـاری: مشـارکت داوطلبانـه از طریق مشـوق های مالیاتی 
می شوند. تشـویق 

    کارفرما
1. نظام تأمین اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

2. مسـتمری اشـتغال اجبـاری: میـزان 9/5 درصـد از درآمد کارکنان یـا کارگران 
به عنـوان نـرخ حق بیمـه تعیین می شـود.

 الزم به ذکر است که مشارکت کارفرمایان به عنوان مالیات محاسبه می شود. 

   دولت
1. تأمین اجتماعی: تمام هزینه ها توسط دولت پرداخت می شود.

2. مستمری اشتغال اجباری: مشارکت دولت به صورت پرداخت 0/50 دالر استرالیا 
به ازای هر 1 دالری که از مشارکت های داوطلبانۀ فرد بیمه شده1 وصول شده است، 
می باشد، به طوری که از حداقل 20 دالر تا 500 دالر در سال باشد، مشروط به آنکه 

درآمد ساالنه پس از کسر مالیات به 36021 دالر برسد. 

ایـن سـهم مشـارکت دولـت بـه تدریـج بـرای درآمدهـای سـاالنۀ از 36021 تا 
51021 دالر کاهـش پیـدا می کنـد تـا بـه صفـر دالر برسـد )همـان(.

میزان سهم بیمه

افراد بیمه شده
هیچ هزینه ایتأمین اجتماعی

مشارکت داوطلبانهمستمری اشتغال اجباری

خویش فرمایان
هیچ هزینه ایتأمین اجتماعی

مشارکت داوطلبانهمستمری اشتغال اجباری

کارفرمایان
هیچ هزینه ایتأمین اجتماعی

9/5 % از درآمد کارکنانمستمری اشتغال اجباری

دولت
تمامی هزینه هاتأمین اجتماعی

پرداخت 0/50 دالر به ازای هر 1 دالری که از مستمری اشتغال اجباری
مشارکت های داوطلبانۀ فرد بیمه شده وصول شده است

 جدول 68: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور اسرتالیا

1. Insured’s voluntary contributions
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 سازمان های اداری
1. دپارتمان خدمـات اجتماعـیhttps://www.dss.gov.au(1( بر روندهای بیمه ای 

»تأمین اجتماعی« نظـارت کلی دارد. 

2. دپارتمـان خدمـات انسـانیhttps://www.humanservices.gov.au(2( ارائـۀ 
خدمـات و پرداختهـای بهداشـتی و اجتماعـی را در برنامه های »تأمیـن اجتماعی« 

بر عهـده دارد. 

کـه  می کنـد  تضمیـن   )https://www.ato.gov.au(3اسـترالیا مالیـات  ادارۀ   .3
کارفرمایان مشـارکت اجباری در بیمۀ بازنشسـتگی برای برنامۀ »مستمری اشتغال 

اجباری« داشـته باشـند. 

ادارۀ  و   )https://www.apra.gov.au(4استرالیا احتیاطی  مقررات  تنظیم  ادارۀ   .4
مالیات استرالیا وظیفۀ تنظیم صندوق های خصوصی بازنشستگی5 را بر عهده دارد. 

    
بنگـالدش6

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قوانین کشـور بنگالدش در زمینۀ بیمه ها و مسـتمری های عمومی، قانون 
بازنشسـتگی و بازماندگـی )مصـوب 1971( و قانـون ازکارافتادگـی )مصوب سـال 

می باشد.  )2001

قوانیـن جاری این کشـور در حال حاضر قوانین بازنشسـتگی و بازماندگی )مصوب 
 Social Security( می باشـد )1971( و قانـون ازکارافتادگـی )مصـوب سـال 2013

Administration, 2017, ص. 1(

1. Department of Social Services
2. Department of Human Services
3. Australian Taxation Office
4. Australian Prudential Regulation Authority
5. private superannuation funds
6. Bangladesh 
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 نوع برنامه
برنامۀ بیمه در کشور بنگالدش »نظام مساعدت اجتماعی1« می باشد )همان(.

 پوشش
کلیـۀ شـهروندان دارای درآمـد پاییـن کـه در بنـگالدش سـکونت دارنـد تحت 

پوشـش قـرار می گیرنـد.

 نظام بیمه ای ویژه برای کارکنان بخش دولتی وجود دارد )همان(.
بنگالدشنام کشور

تاکا بنگالدشواحد پول

79 تاکا بنگالدش = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

بازنشستگی و بازماندگی )1971(، ازکارافتادگی )2001(نخستین قانون بیمه

بازنشستگی و بازماندگی )1971(، ازکارافتادگی )2013(قوانین جاری

نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

کلیۀ شهروندان دارای درآمد پایین که در بنگالدش سکونت دارندپوشش

نداردپوشش داوطلبانه

نظام بیمه ای ویژه )برای کارکنان بخش دولتی( وجود دارد.نظام ویژۀ بیمه

 جدول 69: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور بنگالدش

 منابع مالی
    افراد بیمه شده

هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند

   خویش فرمایان
هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند

    کارفرما
هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند

    دولت
تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت است )همان(.

1.  Social assistance system
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میزان سهم بیمه
هیچ هزینه ایافراد بیمه شده

هیچ هزینه ایخویش فرمایان

هیچ هزینه ایکارفرمایان

تمامی هزینه هادولت

 جدول 70: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور بنگالدش

 سازمان های اداری
را  بیمـه  برنامه هـای   )http://www.msw.gov.bd(1اجتماعـی رفـاه  وزارت   .1

می کنـد.  مدیریـت 

2. شـعبات محلـی بانک هـای دولتـی، مسـتمری های بازنشسـتگی را پرداخـت 
می کننـد. 

3. دپارتمان خدمات اجتماعـی )http://www.dss.gov.bd( مزایای ازکارافتادگی و 
بازماندگـی را پرداخت می کند. 

    
تایلنــد2

 چهارچوب قانونی
نخستین قوانین بیمه ای در کشور تایلند، قوانین تأمین اجتماعی )مصوب 1990 و 
اجرایی شده در 1991(؛ سالمندان )مصوب 2003(؛ و صندوق ذخیرۀ ملی3 )مصوب 
2011( می باشند. الزم به ذکر است که قوانین فعلی و جاری این کشور، همین قوانین 

می باشند )Social Security Administration, 2017, ص. 1(.

 نوع برنامه
کشـور تایلنـد دارای سـه برنامۀ »بیمۀ اجتماعی«، »مسـاعدت اجتماعـی« و »نظام 

صنـدوق ذخیرۀ مسـتمری ملـی4« می باشـد )همان(.
1. Ministry of Social Welfare
2. Thailand
3. National saving fund
4. National pension saving fund system
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 پوشش
1. نظام بخش رسمی1 )بیمۀ اجتماعی(: کلیۀ کارکنان تحت پوشش قرار می گیرند. 

 پوشـش داوطلبانـه بـرای خویش فرمایـان و بـرای اشـخاصی کـه حداقل به 
میزان 12 ماه تحت پوشـش اجباری بودند و این پوشـش متوقف شـده اسـت، 

دارد.  وجود 

 نظـام بیمه ای ویـژه برای قضات، خدمتگـزاران دولتی، کارکنان شـرکت های 
دولتـی، و کارکنان مدارس خصوصـی وجود دارد. 

2. نظـام بخش غیررسـمی2 )بیمـۀ اجتماعی و صنـدوق ذخیرۀ ملـی(: در این نظام، 
تنها پوشـش داوطلبانـه برای خویش فرمایان بخش غیررسـمی وجـود دارد. 

3. مساعدت اجتماعی: کلیۀ شهروندان تایلند3 تحت پوشش قرار می گیرند )همان(.
تایلندنام کشور

بات تایلندواحد پول

35/13 بات تایلند = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

تأمین اجتماعی )1990(؛ سالمندان )2003(؛ و صندوق ذخیرۀ ملی31 )2011(نخستین قانون بیمه

تأمین اجتماعی )1990(؛ سالمندان )2003(؛ و صندوق ذخیرۀ ملی41 )2011(قوانین جاری

بیمۀ اجتماعی؛ مساعدت اجتماعی؛ نظام صندوق ذخیرۀ مستمری ملینوع برنامه

پوشش

کلیۀ کارکناننظام بخش رسمی

پوشش داوطلبانه برای خویش فرمایان بخش نظام بخش غیررسمی
غیررسمی

کلیۀ شهروندان تایلندمساعدت اجتماعی

پوشش داوطلبانه
پوشش داوطلبانه در نظام بخش رسمی )برای خویش فرمایان و برای اشخاصی که 

حداقل به میزان 12 ماه تحت پوشش اجباری بودند و این پوشش متوقف شده است( و 
نظام بخش غیررسمی )برای خویش فرمایان( وجود دارد.

نظام ویژۀ بیمه
نظام بیمه ای ویژه در نظام بخش رسمی )برای قضات، خدمتگزاران دولتی، کارکنان 

شرکت های دولتی، و کارکنان مدارس خصوصی( وجود دارد

 جدول 71: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور تایلند

1. Formal-sector system
2. Informal-sector system
3. Thai citizens
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 منابع مالی

    افراد بیمه شده
1. نظـام بخش رسـمی )بیمۀ اجتماعـی(: میزان 3 درصـد از درآمد ماهانۀ ناخالص 
)بـرای مزایای بازنشسـتگی( به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شـود. همچنین افراد 
بیمـه شـدۀ داوطلبانه نـرخ ثابتی را به صورت سـاالنه به مبلغ 5184 بـات1 )واحد 

پول تایلند( برای مزایای بازنشسـتگی، ازکارافتادگـی، و بازماندگان می پردازند. 

وجـوه حاصـل از مشـارکت فـرد بیمه شـده در پرداخـت حق بیمـه، همچنین در 
تأمیـن مالـی کمک هزینه هـای خانـواده سـرمایه گذاری می شـود. 

همچنین وجوه حاصل از مشارکت افرادی که داوطلبانه بیمه شده اند، در تأمین مالی 
مزایای بیماری و زایمان و کمک هزینه های خانواده، سرمایه گذاری می شود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 1650 بـات می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 15 هـزار بات می باشـد. 

2. نظام بخش غیررسمی )بیمۀ اجتماعی و صندوق ذخیرۀ ملی(: قابل اجرا نمی باشد. 

3. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   خویش فرمایان
1. نظام بخش رسمی )بیمۀ اجتماعی(: میزان حق بیمه برای خویش فرمایان، نرخ ثابت 

5184 بات برای مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگی می باشد. 

وجـوه حاصل از مشـارکت خویش فرمایان در تأمین مالی مزایـای بیماری و زایمان 
و کمک هزینه های خانواده، سـرمایه گذاری می شـود. 

2. نظام بخش غیررسمی

2.1. نظـام بخش غیررسـمی )بیمـۀ اجتماعی(: مبلـغ 70 بات به صـورت ماهانه 
1. Baht 
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بـرای مزایـای ازکارافتادگـی و بازمانـدگان؛ یـا مبلـغ 100 بات بصـورت ماهانه 
بـرای مزایـای بازنشسـتگی، ازکارافتادگی و بازمانـدگان، به عنوان نـرخ حق بیمه 
تعییـن می شـود. همچنیـن مشـارکت اضافـۀ افـراد بـرای مزایای بازنشسـتگی، 

می شـود.  ذخیره 

وجـوه حاصـل از مشـارکت خویش فرمایـان در تأمیـن مالـی مزایـای بیمـاری 
می شـود.  سـرمایه گذاری 

2.2. نظـام بخش غیررسـمی )صنـدوق ذخیرۀ ملی(: میزان حداقـل 50 بات در ماه 
به عنـوان نـرخ حق بیمه تعیین می شـود. 

3. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

    کارفرمایان
1. نظـام بخـش رسـمی )بیمـۀ اجتماعـی(: میـزان 3 درصـد از حقوق و دسـتمزد 
پرداختـی ماهانـه بـرای مزایـای بازنشسـتگی، به عنـوان نـرخ حـق بیمـه تعییـن 

می شـود. 

وجـوه حاصل از مشـارکت کارفرما در پرداخـت حق بیمه، همچنین در تأمین مالی 
کمک هزینه های خانواده سـرمایه گذاری می شـود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 1650 بـات می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 15 هـزار بات می باشـد. 

2. نظام بخش غیررسمی )بیمۀ اجتماعی و صندوق ذخیرۀ ملی(: قابل اجرا نمی باشد. 

3. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   دولت
1. نظـام بخش رسـمی )بیمۀ اجتماعـی(: میزان 1 درصـد از درآمد ماهانۀ ناخالص 

بـرای مزایای بازنشسـتگی، از جانب دولت پرداخت می شـود. 

وجـوه حاصل از مشـارکت دولـت در پرداخت حق بیمه، همچنیـن در تأمین مالی 
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کمـک هزینه های خانواده سـرمایه گذاری می شـود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 1650 بـات می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 15 هـزار بات می باشـد. 

2. نظام بخش غیررسمی

2.1. نظام بخش غیررسمی )بیمۀ اجتماعی(: مبلغ 30 بات به صورت ماهانه برای 
مزایای ازکارافتادگی و بازماندگان؛ یا مبلغ 50 بات بصورت ماهانه برای مزایای 

بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود.

وجوه حاصل از مشارکت دولت در تأمین مالی مزایای بیماری سرمایه گذاری می شود. 

2.2. نظام بخش غیررسمی )صندوق ذخیرۀ ملی(: میزان حق بیمۀ پرداختی دولت به 
سن فرد بیمه شده بستگی دارد، بدین نحو که اگر فرد بیمه شده جوانتر از 30 سال 
باشد، دولت به میزان 50 درصد از حق بیمۀ وی؛ اگر فرد بین سنین 30 تا 49 سال 
باشد، دولت 80 درصد حق بیمۀ وی؛ و در صورتی که فرد ُمسنتر از 50 سال باشد، 

دولت 100 درصد سهم بیمۀ وی را پرداخت می نماید. 

 حداکثر میزان حق بیمۀ ساالنۀ دولت، در صورتی که فرد جوانتر از 30 سالگی 
باشد، مبلغ 600 بات؛ اگر فرد بین 30 تا 49 سالگی باشد، مبلغ 960 بات؛ و چنانچه 

فرد بیشتر از 50 سال سن داشته باشد، مبلغ 1200 بات است. 

3. مساعدت اجتماعی: تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت است )همان، ص. 2-1(.

میزان سهم بیمه

افراد بیمه شده
3 % از درآمد ماهانۀ ناخالص )برای مزایای بازنشستگی(نظام بخش رسمی

قابل اجرا نمی باشدنظام بخش غیررسمی
هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

 جدول 72: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور تایلند
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میزان سهم بیمه

خویش فرمایان

نرخ ثابت 5184 بات برای مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و نظام بخش رسمی
بازماندگی

نظام بخش غیررسمی

بیمۀ اجتماعی: مبلغ 70 بات به صورت ماهانه برای مزایای 
ازکارافتادگی و بازماندگان؛ یا مبلغ 100 بات بصورت ماهانه برای 

مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان؛
صندوق ذخیرۀ ملی: حداقل 50 بات بصورت ماهانه

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان
3 % از حقوق و دستمزد پرداختی ماهانه برای مزایای بازنشستگینظام بخش رسمی

قابل اجرا نمی باشدنظام بخش غیررسمی
هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت

1 % از درآمد ماهانۀ ناخالص برای مزایای بازنشستگینظام بخش رسمی

نظام بخش غیررسمی

بیمۀ اجتماعی: مبلغ 30 بات به صورت ماهانه برای مزایای 
ازکارافتادگی و بازماندگان؛ یا مبلغ 50 بات بصورت ماهانه برای 

مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان؛
صندوق ذخیرۀ ملی: میزان حق بیمۀ پرداختی دولت به سن فرد 

بیمه شده بستگی دارد
تمامی هزینه هامساعدت اجتماعی

 ادامه جدول 72

 سازمان های اداری
1. وزارت کار )www.mol.go.th( بر روند »بیمۀ اجتماعی« نظارت کلی می کند. 

2. ادارۀ تأمیـن اجتماعـی )https://www.sso.go.th( طرح های »بیمۀ اجتماعی« را 
بـرای کارگران بخش های رسـمی و غیر رسـمی، مدیریـت می نماید. 

3. وزارت کشـور)www.moi.go.th( بر نحوۀ ادارۀ طرح های مستمری بازنشستگی 
در »نظام مسـاعدت اجتماعی« نظارت می نماید. 

برنامـۀ  در  بیمـه  روندهـای  بـر   )mof.go.th.http://www2(دارایـی وزارت   .4
»صنـدوق ذخیـرۀ ملـی« نظـارت می کنـد.

5. صندوق ذخیرۀ ملـیhttp://www.nsf.or.th(1( وظیفۀ مدیریت مزایا و پرداخت 
آنهـا را بر عهده دارد. 

1. National Savings Fund
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جمهـــوری اسالمی ایران1

 چهارچوب قانونی
نخستین قانون در زمینۀ بیمه های اجتماعی، الیحۀ قانونی بیمۀ اجتماعی کارگران بود 
که در سال 1952 )1331( به تصویب رسید و در سال 1953 )1332( اجرایی شد.

جمهـوری اسـالمی ایـران، هماکنـون بـا قوانیـن متعـددی از جملـه قانـون تأمین 
اجتماعـی مصـوب 1975 )1354(؛ قانون خویش فرمایان مصـوب 1986 )1365( 
کـه در سـال 1987 )1366( اجرایـی شـد؛ قانـون پوشـش بیمـۀ راننـدگان حمل 
و نقـل بـار و مسـافر بیـن شـهری2 مصـوب سـال 2000 )1379(؛ قانون سـاختار 
نظـام جامـع رفاه و تأمین اجتماعـی3 مصوب سـال 2004 )1383(؛ قانون بیمه های 
اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شـاغالن صنایع دسـتی4 مصوب سـال 2009 

)1388( امـورات بیمـه ای خویـش را مدیریـت می کند.

 نوع برنامه
نوع برنامۀ بیمۀ کشور جمهوری اسالمی ایران »نظام بیمۀ اجتماعی« می باشد.

 پوشش
کلیۀ افراد اسـتخدام شـده )از جمله رانندگان حمل و نقل بار و مسـافر بین شهری؛ 
کارگران سـاختمانی5، برخی از قالیبافان؛ بافندگان فرش و شـاغالن صنایع دسـتی؛ 
و کارکنـان بخـش عمومـی که تحت پوشـش نظـام ویـژه ای از بیمه نمی باشـند(؛ 
خویش فرمایـان؛ و زنـان خانه دار تحت پوشـش قرار می گیرند. الزم به ذکر اسـت 
کـه خویش فرمایـان و زنـان خانه دار می توانند سـطح پوشـش بیمـه ای خویش را 

بـرای بیمه های بازنشسـتگی، ازکارافتادگـی و بازماندگی انتخاب نمایند. 

1. Islamic Republic of Iran
2. Coverage of commercial drivers
3. Law on the Comprehensive Welfare and Social Security Organizational 
Structure
4. Carpet weavers and handicraft workers
5. Construction workers

159



 پوشـش داوطلبانـه بـرای اشـخاص واقـع در سـن 50 سـالگی و جوانتـر که 
پیشـتر حداقـل 30 روز تحت پوشـش قـرار داشـتهاند، وجـود دارد. 

 نظـام بیمـه ای ویـژه  برای کارکنان دولت و پرسـنل نیروهـای نظامی )ارتش 
ج.ا.ا؛ سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی؛ ناجا و...( وجود دارد. 

جمهوری اسالمی ایراننام کشور
ریال15واحد پول

42000 ریال = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

نخستین قانون 
بیمه

الیحۀ قانونی بیمۀ اجتماعی کارگران بود که در سال 1952 )1331(

قوانین جاری
تأمین اجتماعی )1975(؛ خویش فرمایان )1986( ؛ پوشش بیمۀ رانندگان حمل و نقل 
بار و مسافر بین شهری )2000(؛ نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی )2004(؛ بیمه های 

اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی )2009(

نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه

پوشش
کلیۀ افراد استخدام شده )از جمله رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری؛ کارگران 
ساختمانی، برخی از قالیبافان؛ بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی؛ و کارکنان بخش 
عمومی که تحت پوشش نظام ویژه ای از بیمه نمی باشند(؛ خویش فرمایان؛ و زنان خانه دار

برای اشخاص 50 سال یا جوانتر که پیشتر حداقل 30 روز تحت پوشش قرار داشتهاندپوشش داوطلبانه

برای کارکنان دولت و پرسنل نیروهای نظامینظام ویژۀ بیمه

  جدول 73 : چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور جمهوری اسالمی ایران

 منابع مالی

   افراد بیمه شده
میـزان 7 درصـد از مـزد یـا حقـوق فـرد بیمـه شـده، میـزان 7 درصـد از درآمد 
قالیبافـان، میـزان 13/5 درصـد از درآمـد راننـدگان درونشـهری یا برونشـهری 
)اتوبـوس، مینیبـوس، کامیـون و سـواری( به عنـوان نرخ حق بیمه تعیین می شـود. 

همچنیـن بـرای افـرادی که تحـت پوشـش داوطلبانه قـرار می گیرند، میـزان 26 
درصـد از درآمـد به عنـوان نـرخ حق بیمـه تعیین می شـود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، برابـر بـا حداقـل دسـتمزد ماهانۀ قانونـی بـرای کارگران غیـر ماهر 

160



می باشـد که رقمـی معـادل 11141400 ریال در سـال 1397 )2018( می باشـد. 

الزم بـه ذکر اسـت که وجوه ناشـی از مشـارکت فـرد بیمه شـده در پرداخت حق 
بیمـه، همچنیـن در تأمین مالی مزایای بیمـۀ بیماری و زایمـان و همچنین حوادث 

ناشـی از کار سـرمایه گذاری می شود. 

    خویش فرمایان
میزان 18 درصد از درآمد )برای سه بیمۀ بازنشستگی، بازماندگی و ازکارافتادگی(؛ 
یـا میـزان 14 درصـد از درآمد )برای دو بیمۀ بازنشسـتگی و بازماندگی(؛ یا میزان 
12 درصـد از درآمـد )بـرای بیمـۀ بازنشسـتگی( به عنـوان نـرخ حق بیمـۀ افراد 

تعیین می شـود.  خویش فرما 

    کارفرما
میـزان 20 درصـد از حقـوق و دسـتمزد پرداختـی بـه کارکنان به عنـوان نرخ حق 

بیمـۀ کارفرمایان تعیین می شـود. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه به عنـوان کمک هزینـه )یارانـه( بـرای برخـی از صنایع 
اسـتراتژیک، دولـت حق بیمـۀ کارفرمایان را بـرای تعداد حداکثر پنـج کارمند به 

ازای هـر شـرکت و یا بـرای راننـدگان پرداخـت می نماید. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، برابـر بـا حداقـل دسـتمزد ماهانۀ قانونـی بـرای کارگران غیـر ماهر 
می باشـد که رقمـی معـادل 11141400 ریال در سـال 1397 )2018( می باشـد. 

الزم به ذکر اسـت که وجوه ناشـی از مشـارکت کارفرمایان در پرداخت حق بیمه، 
همچنیـن در تأمیـن مالی مزایای بیمۀ بیمـاری و زایمان و همچنین حوادث ناشـی 

از کار سـرمایه گذاری می شود. 

   دولت
میـزان 3 درصد از درآمد کارکنان و افراد اسـتخدامی، میـزان 20 درصد از درآمد 
قالیبافـان، و میـزان 13/5 درصد از درآمد رانندگان درون شـهری یا برون شـهری 

161



)اتوبـوس، مینی بـوس، کامیـون و سـواری( به عنـوان نـرخ حق بیمـۀ دولت تعیین 
می شود.

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، برابـر بـا حداقـل دسـتمزد ماهانۀ قانونـی بـرای کارگران غیـر ماهر 
می باشـد که رقمـی معـادل 11141400 ریال در سـال 1397 )2018( می باشـد. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه وجوه ناشـی از مشـارکت دولـت شـده در پرداخت حق 
بیمـه، همچنیـن در تأمین مالی مزایای بیمـۀ بیماری و زایمـان و همچنین حوادث 

ناشـی از کار سـرمایه گذاری می شـود. 

میزان سهم بیمه

افراد بیمه شده
7 % از مزد یا حقوق فرد بیمه شده

7 % از درآمد قالیبافان
13/5 % از درآمد رانندگان درونشهری یا برونشهری

خویش فرمایان
18 % از درآمد )برای سه بیمۀ بازنشستگی، بازماندگی و ازکارافتادگی(

14 % از درآمد )برای دو بیمۀ بازنشستگی و بازماندگی(
12 % از درآمد )برای بیمۀ بازنشستگی(

20 % از حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنانکارفرمایان

دولت
3 % از درآمد کارکنان و افراد استخدامی،

20 % از درآمد قالیبافان،
13/5 % از درآمد رانندگان درونشهری یا برونشهری

  جدول 74 : نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور جمهوری اسالمی ایران

 سازمان های اداری
1. وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـیhttps://www.mcls.gov.ir( 1( بـر روندها، 

نظارت کلـی اعمـال می کند.

2. سـازمان تأمیـن اجتماعـی )http://www.tamin.ir( برنامه هـای بیمـه ای را از 
طریـق شـعبات و ادارات اسـتان ها و شهرسـتان ها، مدیریـت می نمایـد.

1. Ministry of Cooperatives, Labor, and Social Welfare
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چیـــن1

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانـون در ارتباط بـا بیمه ها و مسـتمری های عمومی در کشـور چین در 

سـال 1951 به تصویب رسـید.

ایـن کشـور هم اکنون بـا قوانین مصوب سـال های 1953 )مقررات2 بیمـه(؛ 1978، 
1995، 1997، 1999 و 2005 )دسـتورالعمل3های بیمـه(؛ 2009 )راهبردهـای 
)انتقـال  اجتماعـی(؛2014  )بیمـۀ   2011 و  روسـتایی4(؛2010  مسـتمری های 
مسـتمری ها و راهبردهای یکپارچگی مستمری ها برای روسـتاییان و ساکنان بدون 
حقوق شـهری5(؛ 2015)شـمول مسـتخدمین و کارمنـدان بخش دولتـی6( امورات 
بیمه ای خویش را اداره می کنـد)Social Security Administration, 2017, ص. 1(. 

 نوع برنامه
کشـور چین دارای سـه برنامۀ »بیمۀ اجتماعی«، »حسـاب فردی اجباری« و »نظام 

مسـاعدت اجتماعی« می باشد. 

 طـرح بیمـه ای مسـتمری های پایـه7 دارای دو جـزء اسـت: برنامـۀ بیمـۀ 
اجتماعـی و حسـاب های فـردی اجبـاری.

 طرح مستمری برای روستاییان و ساکنان شهرِی بدون حقوق دارای دو جزء 
است: مستمری های غیرمشارکتی8 )بدون پرداخت حق بیمه( و حساب های فردی. 

 نکتـه: از ژوئیـۀ 2011، طرح های تأمیـن اجتماعی محلی و منطقه ای به تدریج 
1. China
2. Regulations 
3. Directives 
4. Guideline on rural pensions
5. pension portability and guideline on unified pension for rural and non sala-
ried urban residents
6. inclusion of civil servants and public-sector employees
7. The basic pension insurance scheme
8. Noncontributory pension
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تحـت قوانیـن ملی بیمـۀ اجتماعی یکپارچه شـدند. دولت چین قصـد دارد تا یک 
نظام پرداخت مسـتمری جامع، عادالنه و یکپارچه ایجاد نماید که تا سـال 2020 

تمامی سـاکنین شـهری و روستایی را تحت پوشـش قرار دهد )همان(.
 پوشش

1. بیمۀ مسـتمری پایه1 و حسـاب فردی اجباری: کارکنان )از جمله کارکنان قانونی 
خارجـی و مهاجـران، و شـاغلین پاره وقت( در شـرکت های شـهری و همینطور در 
نهادهای شـهری که به عنوان شـرکت اداره می شـوند.؛ خویش فرمایان و صاحبان 
کسـب و کارهای کوچک بـدون کارمند؛ کارگران معمولی و خدمتگـزاران دولت و 

برخـی از کارمنـدان بخش دولتی، تحت پوشـش این بیمه قـرار می گیرند.

2. طرح های مسـتمری برای روسـتاییان و ساکنان شـهری بدون حقوق: روستاییان 
و سـاکنان بدون حقوق شـهرها که در سـن 16 سـال یا بیشـتر قرار دارند، تحت 

پوشـش این بیمه قـرار می گیرنـد )همان(.
چیننام کشور

یوان چینواحد پول
6/64 یوان چین = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1951نخستین قانون بیمه

قوانین جاری

مقررات بیمه )1953(؛ دستورالعملهای بیمه )1978، 1995، 1997، 1999 و 2005(؛ 
راهبردهای مستمری های روستایی )2009(؛ بیمۀ اجتماعی )2010 و 2011(؛ انتقال 

مستمری ها و راهبردهای یکپارچگی مستمری ها برای روستاییان و ساکنان بدون حقوق 
شهری )2014(؛ شمول مستخدمین و کارمندان بخش دولتی )2015(

بیمۀ اجتماعی؛ حساب فردی اجباری؛ نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

پوشش

بیمۀ مستمری پایه 
و حساب فردی 

اجباری

کارکنان )از جمله کارکنان قانونی خارجی و مهاجران، و شاغلین 
پاره وقت( در شرکت های شهری و همینطور در نهادهای شهری 
که به عنوان شرکت اداره می شوند.؛ خویش فرمایان و صاحبان 

کسب و کارهای کوچک بدون کارمند؛ کارگران معمولی و 
خدمتگزاران دولت و برخی از کارمندان بخش دولتی

طرح های مستمری 
برای روستاییان 
و ساکنان شهری 

بدون حقوق

روستاییان و ساکنان بدون حقوق شهرها که در سن 16 سال یا 
بیشتر قرار دارند

نداردپوشش داوطلبانه
نداردنظام ویژۀ بیمه

  جدول 75: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور چین

1. Basic pension insurance
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 منابع مالی

    افراد بیمه شده
1. بیمـۀ مسـتمری پایـه )بیمـۀ اجتماعـی(: هیـچ هزینه ای؛ یـا مبلغی کـه به عنوان 

مقـررات دولـت محلـی1 تعییـن می گردد.

2. بیمۀ مسـتمری پایه )حسـاب فردی اجباری(: میزان 8 درصد از درآمد ناخالص 
فرد بیمه شـده به عنـوان حق بیمه پرداخـت می گردد. 

 حداقـل درآمـد قابل اسـتفاده برای محاسـبۀ نرخ حق بیمه مبلغـی برابر با 60 
درصد متوسـط دسـتمزد محلی2 در سـال قبل می باشد. 

 حداکثـر درآمـد قابـل اسـتفاده بـرای محاسـبۀ نرخ حـق بیمه مبلغـی برابر با 
300 درصـد متوسـط دسـتمزد محلی در سـال قبل می باشـد. 

3. طـرح مسـتمری بـرای روسـتاییان و سـاکنان شـهری بـدون حقوق )مسـتمری 
غیرمشـارکتی(: هیـچ هزینـه ای پرداخـت نمی کنند

4. طرح مستمری برای روستاییان و ساکنان شهری بدون حقوق )حساب های فردی(: 
بین 100 تا 2000 یوان چین3در سال با توجه به 12 مقیاس متغیر است. دولت های 

محلی می توانند تعداد و سطوح مقیاسها را تنظیم و تعدیل کنند. 

    خویش فرمایان
1. بیمۀ مسـتمری پایه )بیمۀ اجتماعی(: میزان 12 درصد از متوسـط درآمد محلی 

به عنـوان حق بیمه تعیین می شـود. 

2. بیمۀ مسـتمری پایه )حسـاب فردی اجباری(: میزان 8 درصد از درآمد ناخالص 
فرد بیمه شـده به عنـوان حق بیمه پرداخـت می گردد. 

3. طـرح مسـتمری بـرای روسـتاییان و سـاکنان شـهری بـدون حقوق )مسـتمری 
غیرمشـارکتی(: هیـچ هزینـه ای پرداخـت نمی کنند.

1. Local government regulations
2. Local average wage
3. Yuan 
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4. طرح مستمری برای روستاییان و ساکنان شهری بدون حقوق )حساب های فردی(: 
بین 100 یوان چین تا 2000 یوان در سال با توجه به 12 مقیاس متغیر است. 

دولت های محلی می توانند تعداد و سطوح مقیاس ها را تنظیم و تعدیل کنند. 

   کارفرما
1. بیمۀ مسـتمری پایه )بیمۀ اجتماعی(: ممکن اسـت تا سـقف 20 درصد از میزان 
حقـوق پرداختـی بـه کارکنان به عنـوان حق بیمه تعیین شـود. این میزان بسـتگی 

بـه مقررات دولت محلـی دارد. 

2. بیمۀ مستمری پایه )حساب فردی اجباری(: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

3. طـرح مسـتمری بـرای روسـتاییان و سـاکنان شـهری بـدون حقوق )مسـتمری 
غیرمشـارکتی(: هیـچ هزینـه ای پرداخـت نمی کنند

4. طرح مسـتمری برای روسـتاییان و سـاکنان شـهری بدون حقوق )حسـاب های 
فـردی(: هیـچ هزینـه ای پرداخت نمی کنند

    دولت
1. بیمـۀ مسـتمری پایه )بیمۀ اجتماعی(: دولت مرکـزی و دول محلی، تنها به عنوان 
کارفرمـا سـهم بیمـۀ کارکنـان را پرداخت و مشـارکت می کنند؛ هرچند بـه افراد 

نیازمنـد یارانه ارائـه می دهند. 

2. بیمـۀ مسـتمری پایه )حسـاب فردی اجبـاری(: دولت مرکـزی و دول محلی، به 
افراد نیازمنـد یارانـه ارائه می دهند 

)مستمری  حقوق  بدون  شهری  ساکنان  و  روستاییان  برای  مستمری  طرح   .3
غیرمشارکتی(: دولت مرکزی تمام هزینه های طرح را پرداخت می کند. به این ترتیب 
که در مناطق مرکزی و غربی حداقل 70 یوان به ازای هر فرد بیمه شده پرداخت 
می کند و 50 درصد هزینه ها را در مناطق شرقی متقبل می شود. دولت های محلی 

ممکن است به صورت اضافی در پرداخت هزینه ها مشارکت نمایند. 

4. طرح مستمری برای روستاییان و ساکنان شهری بدون حقوق )حساب های فردی(: 
دولت های محلی یارانۀ ساالنۀ حداقل 30 یوان به ازای هر حساب فردی اشخاص 
بیمه شده پرداخت می کنند. در صورتی که افراد حداقل 500 یوان حق بیمه پرداخت 

کرده باشند، دولت حداقل 60 یوان یارانه پرداخت می کند )همان(.
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میزان سهم بیمه

ده
 ش

مه
د بی

فرا
هیچ هزینه ای؛ یا مبلغی که به عنوان مقررات دولت محلی بیمۀ مستمری پایه )بیمۀ اجتماعی(ا

تعیین می گردد

8 % از درآمد ناخالص فردبیمۀ مستمری پایه )حساب فردی اجباری(

هیچ هزینه ایطرح مستمری )بیمۀ اجتماعی(

بین 100 تا 2000 یوان چین در سال با توجه به 12 مقیاسطرح مستمری )حساب فردی(

ان
مای

فر
ش 

خوی

12 % از متوسط درآمد محلیبیمۀ مستمری پای ه)بیمۀ اجتماعی(

8 % از درآمد ناخالص فردبیمۀ مستمری پایه )حساب فردی اجباری(

هیچ هزینه ایطرح مستمری )بیمۀ اجتماعی(

بین 100 تا 2000 یوان چین در سال با توجه به 12 مقیاسطرح مستمری )حساب فردی(

ان
مای

فر
کار

بیمۀ مستمری پایه )بیمۀ اجتماعی(
تا سقف 20 % از میزان حقوق پرداختی به کارکنان )بسته به 

مقررات دولت محلی(

هیچ هزینه ایبیمۀ مستمری پایه )حساب فردی اجباری(

هیچ هزینه ایطرح مستمری )بیمۀ اجتماعی(

هیچ هزینه ایطرح مستمری )حساب فردی(

ت
دول

دولت تنها به عنوان کارفرما مشارکت می کند و به نیازمندان بیمۀ مستمری پایه )بیمۀ اجتماعی(
یارانه می دهد

دولت به نیازمندان یارانه می دهدبیمۀ مستمری پایه )حساب فردی اجباری(

دولت مرکزی تمام هزینه های طرح را پرداخت می کندطرح مستمری )بیمۀ اجتماعی(

دول محلی یارانۀ ساالنۀ حداقل 30 یوان برای هر حساب طرح مستمری )حساب فردی(
فردی می دهند

  جدول 76: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور چین

 سازمان های اداری
1. دپارتمان مستمری ها1و دپارتمان بیمۀ اجتماعی روستایی2 که زیر نظر وزارت منابع 

انسانی و تأمین اجتماعی3 فعالیت می کنند، بر روندهای بیمه ای نظارت می کنند. 

2. آژانس های بیمۀ اجتماعی استانی و محلی صندوق های مستمری بازنشستگی و 

1. Department of Pensions
2. Department of Rural Social Insurance
3. Ministry of Human Resources and Social Security
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حساب های فردی مربوطه را مدیریت می کنند. الزم به ذکر است که صندوق های 
بیمۀ اجتماعی استانی و محلی به تدریج به صندوق های ملی تبدیل می شوند.. 

3.  وجوه حساب های فردی اجباری در بانکهای دولتی به صورت سپرده پس انداز 
می شوند.، یا برای خرید اوراق قرضۀ دولتی مورد استفاده قرار می گیرند.

4. ادارات کار و تأمیـن اجتماعـی اسـتانی مسـئولیت تنظیـم منابـع مالی )خصوصا 
صندوق هـای ذخیـره( را بر عهـده دارند که بـه موجب آن وجوه جمع آوری شـدۀ 
صندوق هـای محلـی می بایسـت درآمدهای مربـوط به خویـش را پرداخت نماید. 

5. آژانس هـای بیمـۀ اجتماعـی اسـتانی و محلی همچنیـن طرح های مسـتمری را 
بـرای روسـتاییان و سـاکنان شـهری بـدون درآمد، مدیریـت می کنند. 

    
ژاپـــن1

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانـون در ارتبـاط بـا بیمه ها و مسـتمری های عمومی در کشـور ژاپن در 

سـال 1941 در زمینۀ بیمۀ مسـتمری کارکنان وضع شـد.

این کشـور هم اینکه با قوانین بیمۀ مسـتمری کارکنان مصوب 1954 و مسـتمری 
 Social Security( ملـی مصـوب 1959 امورات بیمـه ای خویـش را اداره می نمایـد

Administration, 2017, ص. 1(. 

 نوع برنامه
کشور ژاپن دارای برنامۀ »نظام بیمۀ اجتماعی« می باشد. 

• نکتـه: نظـام بیمـۀ اجتماعی ترکیبـی از نرخ ثابـت مزایا در برنامۀ مسـتمری 
ملـیNP( 2( و مزایـای مرتبـط بـا درآمـد در برنامۀ بیمـۀ مسـتمری کارکنان3 

)EPI( می باشـد )همـان(.

1. Japan
2. National Pension Program (NP)
3. Employees’ Pension Insurance Program (EPI)
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 پوشش
1. برنامـۀ مسـتمری ملـی: کلیۀ سـاکنان ژاپـن که در سـنین 20 تا 59 سـال قرار 

دارنـد، تحت پوشـش قـرار می گیرند. 

 پوشـش داوطلبانه برای سـاکنان کشـور ژاپن که در سـنین 60 تا 64 سـال 
)و در مـوارد خـاص تـا سـن 69 سـال( قـرار دارنـد و شـهروندان ژاپنـی که در 
سـنین 20 تا 64 سـال )و در موارد خاص تا سـن 69 سـال( و در خارج از کشور 

زندگـی می کنند، وجـود دارد. 

2. بیمۀ مسـتمری کارکنان: کارمندان جوانتر از سـن 70 سـال که در شـرکت های 
تحت پوشـش قرار دارند، مشـمول این بیمه می شـوند.. 

 نظام بیمه ای ویژه برای خدمتگزاران دولتی وجود دارد )همان(.
ژاپننام کشور

ین ژاپنواحد پول

102/66 ین ژاپن = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

بیمۀ مستمری کارکنان )1941(نخستین قانون بیمه

بیمۀ مستمری کارکنان )1954(؛ مستمری ملی )1959(قوانین جاری

نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه

پوشش
کلیۀ ساکنان ژاپن که در سنین 20 تا 59 سال قرار برنامۀ مستمری ملی

دارند

کارکنان جوانتر از 70 سال که در شرکت های تحت بیمۀ مستمری کارکنان
پوشش قرار دارند

پوشش داوطلبانه
برنامۀ مستمری ملی دارای پوشش داوطلبانه )برای ساکنان کشور ژاپن که در سنین 

60 تا 64 سال قرار دارند و شهروندان ژاپنی که در سنین 20 تا 64 سال و در خارج از 
کشور زندگی می کنند( می باشد

بیمۀ مستمری کارکنان دارای نظام ویژۀ بیمه )خدمتگزاران دولتی( می باشدنظام ویژۀ بیمه

  جدول 77: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور ژاپن

 منابع مالی
   افراد بیمه شده

1. برنامـۀ مسـتمری ملـی: مبلغ 16 هـزار و 260 ین1 به صورت ماهانـه )از آپریل 

1. Yen 
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2016 تـا مـارس 2017( به عنـوان نرخ حق بیمه تعیین می شـود. 

برنامـۀ بیمـۀ مسـتمری کارکنان حق بیمۀ اشـخاص بیمه شـده با درآمـد پایین و 
همسـران تحت سرپرسـتی افراد بیمه شـده را پرداخـت می کند. 

2. بیمـۀ مسـتمری کارکنـان: میـزان 8/914 درصـد از دسـتمزد ماهانـۀ طبقات 
درآمـدی )بـر طبـق 30 طبقـۀ درآمـدی(؛ و 8/968 درصـد از درآمـد ماهانـۀ 

معدنچیـان و دریانـوردان بـه عنـوان نـرخ حـق بیمـه تعیین می شـود. 

میـزان حـق بیمـۀ افراد بیمه شـده ای کـه کارفرمایان آنها بخشـی از سهمشـان را 
در بیمـۀ مسـتمری کارکنان پرداخت می کنند، بیـن 1/2 تا 2/5 درصـد از درآمد 

ماهانـه کاهش پیـدا می کند. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 98 هـزار ین می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 620 هـزار ین می باشـد.

 حداقـل و حداکثـر سـطوح درآمـدی با توجه به افزایش متوسـط دسـتمزد 
ملی، تنظیـم و تعیین می شـود. 

   خویش فرمایان
1. برنامـۀ مسـتمری ملـی: 16 هـزار و 260 ین در ماه )در آپریـل 2016 تا مارس 

2017( به عنـوان نـرخ حق بیمـۀ خویش فرمایان تعیین می شـود. 

2. بیمۀ مستمری کارکنان: به طور کلی برای خویش فرمایان قابل اجرا نمی باشد. 

   کارفرمایان
1. برنامۀ مستمری ملی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

2. بیمۀ مستمری کارکنان: میزان 8/914 درصد از حقوق و دستمزد پرداختی ماهانه، بر 
طبق 30 طبقۀ درآمدی؛ و 8/968 درصد از حقوق و دستمزد پرداختی ماهانۀ معدنچیان 

و دریانوردان به عنوان نرخ حق بیمه از سوی کارفرمایان باید پرداخت شود. 
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میـزان حـق بیمـۀ افراد بیمه شـده ای کـه کارفرمایان آنها بخشـی از سهمشـان را 
در بیمـۀ مسـتمری کارکنان پرداخت می کنند، بیـن 1/2 تا 2/5 درصـد از درآمد 

ماهانـه کاهش پیـدا می کند. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 98 هـزار ین می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 620 هـزار ین می باشـد.

 حداقـل و حداکثـر سـطوح درآمـدی با توجه به افزایش متوسـط دسـتمزد 
ملی، تنظیـم و تعیین می شـود.

    دولت
1. برنامـۀ مسـتمری ملی: میزان 50 درصد از هزینـۀ مزایا و تمام هزینه های اداری 

به عهدۀ دولت اسـت. 

2. بیمۀ مستمری کارکنان: کلیۀ هزینه های اداری بر عهدۀ دولت است )همان(.

میزان سهم بیمه

افراد بیمه 
شده

16 هزار و 260 ین به صورت ماهانهبرنامۀ مستمری ملی

بیمۀ مستمری کارکنان
8/914 % از دستمزد ماهانه )بر طبق 30 طبقۀ درآمدی(؛

8/968 % از درآمد ماهانۀ معدنچیان و دریانوردان

خویش فرمایان
16 هزار و 260 ین به صورت ماهانهبرنامۀ مستمری ملی

قابل اجرا نمی باشدبیمۀ مستمری کارکنان

کارفرمایان

هیچ هزینه ایبرنامۀ مستمری ملی

بیمۀ مستمری کارکنان
8/914 % از حقوق و دستمزد پرداختی )بر طبق 30 طبقۀ درآمدی(؛

8/968 % از حقوق و دستمزد پرداختی معدنچیان و دریانوردان

دولت
میزان 50 درصد از هزینۀ مزایا و تمام هزینه های اداریبرنامۀ مستمری ملی

کلیۀ هزینه های اداریبیمۀ مستمری کارکنان

  جدول 78: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور ژاپن
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 سازمان های اداری
1. دایرۀ مسـتمری1 وزارت بهداشـت، کار و رفـاهhttp://www.mhlw.go.jp(2( بر 

هـر دو برنامۀ »مسـتمری ملی« و »مسـتمری کارکنان« نظـارت می کند. 

2. خدمـات مسـتمری ژاپـنhttp://www.nenkin.go.jp(3( کـه زیر نظـر وزارت 
بهداشـت، کار و رفـاه اداره می شـود، هر دو برنامۀ »مسـتمری ملی« و »مسـتمری 

کارکنـان« را در سـطح ملـی مدیریـت می کند. 

3. خدمـات مسـتمری ژاپـن همچنیـن مسـئولیت جمـع آوری مشـارکت ها )حق 
بیمه هـا(، ارائـه نمـودن خدمات مشـاورهای، و پرداخـت مزایا را در هـر دو برنامۀ 
»مسـتمری ملی« و »مسـتمری کارکنان« از طریق شعبات ادارات در سراسر کشور 

بر عهـده دارد. 

    
سنـگاپور4

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانـون در ارتباط با بیمه ها و مسـتمری های عمومی در کشـور سـنگاپور 
در سـال 1953 بـا عنـوان قانـون صنـدوق آینده نگر تصویـب شـد و در 1955 به 

اجرا گذاشـته شد.

ایـن کشـور در حـال حاضـر بـا دو قانون صنـدوق آینده نگـر )مصـوب 2001( و 
برنامـۀ حمایـت از درآمد5 )مصوب 2015( امورات بیمۀ خویـش را اداره می نماید 

)Social Security Administration, 2017, ص. 1(. 

 نوع برنامه
کشـور سـنگاپور دارای دو برنامـۀ بیمـۀ »صندوق آینـده نگر« و »نظام مسـاعدت 

1. Pension Bureau
2. Ministry of Health, Labour and Welfare
3. Japan Pension Service
4. Singapore
5. Income support program
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می باشـد.  اجتماعی« 

 نکتـه: صنـدوق مرکـزی آینده نگـرCPF( 1( 4 نوع حسـاب فـردی را برای هر 
عضـو فراهم می کند: 1. حسـاب معمولـیOA( 2( برای سـرمایه گذاری خرید خانه، 
سـرمایه گذاری تأئیـد شـده، بیمۀ صندوق مرکـزی آینده نگـر CPF، و تحصیل؛ 2. 
حسـاب ویـژهSA( 3( بطـور عمـده برای بازنشسـتگی )ممکن اسـت در محصوالت 
مالی مرتبط با بازنشسـتگی4 سـرمایه گذاری شـود(؛ 3. حسـاب مدیسـیو5 )ذخیرۀ 
پزشـکی( )MA( بـرای برخی هزینه های پزشـکی خاص؛ 4. حسـاب بازنشسـتگی6 
)RA( که برای تأمین مالی پرداختهای دوره ای در بازنشسـتگی تعیین شـده اسـت 

)همان(.

 پوشش
1. صنـدوق آینـده نگر کارمندان، از جمله بیشـتر طبقات کارمنـدان بخش دولتی، 
و خویـش فرمایـان با درآمد خالص سـاالنۀ بیشـتر از 6000 دالر سـنگاپور7 )تنها 

در حسـاب MA( تحت پوشـش قـرار می گیرند. 

 پوشش داوطلبانه فراهم است. 

 نظـام بیمـه ای ویـژه بـرای برخی طبقات خـاِص کارمندان بخـش عمومی از 
جملـه کارمنـدان خدمات اداری موجود اسـت. 

2. طـرح حمایـت نقـره ای8 )مسـاعدت اجتماعـی(: شـهروندان سـالمند و نیازمند 
کشـور سـنگاپور تحـت پوشـش قـرار می گیرند )همـان(.

1. Central Provident Fund (CPF)
2. Ordinary  account (OA)
3. Special account (SA)
4. Retirement-related fnancial products
5. Medisave account (MA)
6. Retirement account (RA)
7. Singapore dollar (S$)
8. Silver support scheme
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سنگاپورنام کشور

دالر سنگاپورواحد پول

1/35 دالر سنگاپور = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

صندوق آینده نگر )1953(نخستین قانون بیمه

صندوق آینده نگر )2001(؛ برنامۀ حمایت از درآمد )2015(قوانین جاری

صندوق آینده نگر؛ نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

پوشش
صندوق آینده نگر

کارمندان، خویش فرمایان با درآمد خالص 
ساالنۀ بیشتر از 6000 دالر سنگاپور )تنها در 

)MA حساب

شهروندان سالمند و نیازمند کشور سنگاپورطرح حمایت نقرهای

صندوق آینده نگر دارای پوشش داوطلبانه استپوشش داوطلبانه

نظام ویژۀ بیمه
صندوق آینده نگر دارای نظام ویژۀ بیمه )برای برخی طبقات خاِص کارمندان بخش 

عمومی از جمله کارمندان خدمات اداری( می باشد

  جدول 79: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور سنگاپور

 منابع مالی

    افراد بیمه شده
1. صنـدوق آینـده نگـر: میـزان 20 درصـد از درآمـد ماهانۀ بیشـتر از 750 دالر 
سـنگاپور بـرای افـراد 55 سـاله و جوانتر؛ میزان 5 تـا 13 درصـد از درآمد ماهانۀ 
بیشـتر از 750 دالری بـرای افـراد بزرگتـر از 55 سـاله به عنـوان نـرخ حـق بیمه 
تعییـن می شـود. همچنیـن بیمه شـدگانی کـه درآمد ماهانـۀ بیشـتر از 500 دالر 
سـنگاپور و کمتر از 750 دالر سـنگاپور دارند، میزان ثابتی بر مبنای درآمد و سـن 

به عنـوان نـرخ حق بیمـه پرداخـت می کنند. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه کـه در محاسـبۀ نـرخ بیمـه مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد، 50 دالر سـنگاپور اسـت. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه کـه در محاسـبۀ نـرخ بیمـه مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد، 6000 دالر سـنگاپور اسـت. 

از ترکیـب مشـارکت فرد بیمه شـده و کارفرمـا، میزان 1تا 23 درصد به حسـاب 
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OA؛ 1تا 11/5 درصد به حسـاب SA؛ و 7 تا 9/5 درصد به حسـاب MA )به سـن 

بسـتگی دارد، به این ترتیب که میزان حق بیمۀ سـالمندان باالتر اسـت( تخصیص 
پیـدا می کنـد. حسـاب MA هزینه های بیمارسـتان و سـایر هزینه های پزشـکی را 
تحـت پوشـش قـرار می دهد. الزم به ذکر اسـت که وجوهات حسـاب ها در سـن 

55 سـالگی، از حسـاب های OA و SA به حسـاب RA منتقل می شـوند.. 

 حداکثـر ترکیب سـاالنۀ مشـارکت فرد بیمه شـده و کارفرما مبلـغ 37740 
دالر سـنگاپور می باشد. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند. 

   خویش فرمایان
افراد  اینکه  و  درآمد  )به سن،  تا 10/5 درصد  میزان 4  نگر:  آینده  1. صندوق 
خویش فرما مستمری بگیر باشند یا نه، بستگی دارد( از درآمد ساالنه تنها به حساب 
MA تخصیص پیدا می کند. الزم به ذکر است که نرخ مشارکت برای اعضای سالمند 

صندوق، اشخاصی که درآمد ماهانۀ باال دارند، و غیرمستمری بگیران، باالتر است. 

 حداکثر مشـارکت سـاالنۀ اجباری در حسـاب MA بین 4320 تا 7560 دالر 
سـنگاپور در یـک سـال می باشـد کـه رقم دقیق بـه سـن، درآمد و اینکـه افراد 

خویش فرما مسـتمری بگیر باشـند یا نه، بسـتگی دارد. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   کارفرما
1. صندوق آینده نگر: میزان 17 درصد از درآمد ماهانۀ بیشتر از 50 دالر سنگاپور 
برای افراد 55 ساله و جوانتر؛ میزان 7/5 تا 13 درصد از درآمد ماهانۀ بیشتر از 50 

دالری برای افراد بزرگتر از 55 ساله به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه کـه در محاسـبۀ نـرخ بیمـه مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد، 50 دالر سـنگاپور اسـت. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه کـه در محاسـبۀ نـرخ بیمـه مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد، 6000 دالر سـنگاپور اسـت.
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از ترکیـب مشـارکت فرد بیمه شـده و کارفرمـا، میزان 1تا 23 درصد به حسـاب 
OA؛ 1تا 11/5 درصد به حسـاب SA؛ و 8 تا 10/5 درصد به حسـاب MA )به سـن 

بسـتگی دارد، به این ترتیب که میزان حق بیمۀ سـالمندان باالتر اسـت( تخصیص 
پیـدا می کنـد. حسـاب MA هزینه های بیمارسـتان و سـایر هزینه های پزشـکی را 
تحـت پوشـش قـرار می دهد. الزم به ذکر اسـت که وجوهات حسـاب ها در سـن 

55 سـالگی، از حسـاب های OA و SA به حسـاب RA منتقل می شوند.. 

 حداکثـر ترکیب سـاالنۀ مشـارکت فرد بیمه شـده و کارفرما مبلـغ 37740 
دالر سـنگاپور می باشد. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

   دولت
1. صندوق آینده نگر: دولت در طرح تکمیلی درآمد کار1، میزان 60 درصد تا سقف 
3600 دالر سنگاپور در یک سال )بسته به سن فرد بیمه شده( در صندوق مرکزی 
آینده نگر CPF، به حساب های کارکنان کم درآمد سنین 35 و باالتر )اگر فرد معلول 
باشد، از سنین 13 به باال( با متوسط درآمد ماهانۀ ناخالص تا سقف 2000 دالر 
سنگاپور پرداخت می کند؛ و همچنین 90 درصد تا سقف 2333 دالر سنگاپور در یک 
سال )بسته به سن فرد بیمه شده( به حساب MA خویش فرمایان پرداخت می نماید؛ 

و تمام حساب های CPF را برای همۀ کارگران باال میبرد. 

2. مساعدت اجتماعی:  تمام هزینه ها بر عهدۀ دولت است)همان(. 
میزان سهم بیمه

افراد بیمه شده
صندوق آینده نگر

20 % از درآمد ماهانۀ بیش از 750 دالر سنگاپور برای افراد 55 سال 
و جوانتر؛

5 تا 13 % از درآمد ماهانۀ بیش از 750 دالری برای افراد بزرگتر از 
55 سال

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان
میزان 4 تا 10/5 % از درآمد ساالنهصندوق آینده نگر

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

1. Workfare Income Supplement Scheme

  جدول 80: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور سنگاپور
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میزان سهم بیمه

کارفرمایان
صندوق آینده نگر

17 % از درآمد ماهانۀ بیش از 50 دالر سنگاپور برای افراد 55 سال 
و جوانتر؛ 7/5 تا 13 % از درآمد ماهانۀ بیش از 50 دالری برای افراد 

بزرگتر از 55 سال

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت
صندوق آینده نگر

60 % تا سقف 3600 دالر سنگاپور در یک سال به صندوق مرکزی 
آینده نگر CPF، برای حساب های کارکنان کم درآمد سنین 35 و 
باالتر )اگر فرد معلول باشد، از سنین 13 به باال( با متوسط درآمد 

ماهانۀ ناخالص تا سقف 2000 دالر سنگاپور پرداخت می کند؛
90 % تا سقف 2333 دالر سنگاپور در یک سال )بسته به سن فرد 

بیمه شده( به حساب MA خویش فرمایان پرداخت می کند؛
افزایش تمام حساب های CPF را برای همۀ کارگران

تمامی هزینه هامساعدت اجتماعی

  :ادامۀ جدول 80

 سازمان های اداری
1. وزارت نیروی انسانیhttp://www.mom.gov.sg( 1( از طریق بخش سیاست گذاری 

تضمین درآمد2 بر برنامه ها نظارت کلی می کند. 

2. هیـأت مدیرۀ صنـدوق مرکـزی آینده نگـرhttps://www.cpf.gov.sg( 3( که به 
وسـیلۀ یـک هیأت سـه جانبـه و یـک رئیـس اداره می شـود، برنامه هـا و از جمله 
حفاظـت از صنـدوق، جمـع آوری حق بیمه ها و پرداخت مزایـا را مدیریت می کند.

    
عربستان سعودی4

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانـون عربسـتان سـعودی در زمینـۀ بیمه هـا و مسـتمری های عمومی، 

قانـون بیمـۀ اجتماعـی مصـوب 1969 می باشـد کـه در 1973 اجرایی شـد.

تنها قانون جاری این کشور در زمان حاضر، قانون بیمۀ اجتماعی مصوب 2000 و 
1. Ministry of Manpower
2. Income Security Policy Division
3. Central Provident Fund Board
4. Saudi Arabia
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اجرایی شده در 2001 می باشد)Social Security Administration, 2017, ص. 1(.

 نوع برنامه
کشور عربستان سعودی دارای »نظام بیمۀ اجتماعی« می باشد )همان(. 

 پوشش
کارمنـدان بخش هـای خصوصـی و برخـی طبقـات کارمنـدان بخش هـای دولتی 

تحـت پوشـش قـرار می گیرند. 

 پوشـش داوطلبانـه بـرای خویش فرمایان، و کسـانی کـه در خارج از کشـور 
اشـتغال دارنـد، یا افـرادی که از شـرایط پوشـش اجباری راضی نیسـتند، وجود 

دارد. 

 نظـام بیمـه ای ویـژه بـرای خدمتگـزاران دولتی، و پرسـنل نیروهـای نظامی 
وجـود دارد.

 نکته: تحت شـرایط خاص، مشـارکت کنندگان سـابق در طرح های مدنی و 
نظامـی بیمه، ممکن اسـت درخواسـت کنند که در طرح بیمـۀ اجتماعی عمومی 

مشـارکت دوره ای داشته باشند )همان(.

عربستان سعودینام کشور
ریال سعودیواحد پول

3/75 ریال = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

بیمۀ اجتماعی )1969(نخستین قانون بیمه

بیمۀ اجتماعی )2000(قوانین جاری

نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه

کارمندان بخش های خصوصی و برخی طبقات کارمندان بخش های دولتیپوشش

پوشش داوطلبانه
دارای پوشش داوطلبانه )برای خویش فرمایان، و کسانی که در خارج از کشور اشتغال 

دارند، یا افرادی که از شرایط پوشش اجباری راضی نیستند( می باشد

دارای نظام ویژۀ بیمه )برای خدمتگزاران دولتی، و پرسنل نیروهای نظامی( می باشدنظام ویژۀ بیمه

  جدول 81: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور عربستان سعودی
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 منابع مالی

    افراد بیمه شده
میزان 9 درصد از درآمد ناخالص به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود.

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 1500 ریال1 سـعودی می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 45000 ریال سـعودی می باشـد. 

• خویش فرمایان

میزان 18 درصد از درآمد اظهار شده به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود.

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 1200 ریال سـعودی می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 45000 ریال سـعودی می باشـد. 

    کارفرما
میـزان 9 درصـد از حقـوق و دسـتمزد پرداختـی به عنـوان نـرخ حـق بیمه تعیین 

می شـود.

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 1500 ریال سـعودی می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 45000 ریال سـعودی می باشـد. 

1. Riyal 

179



   دولت
هرگونه کسری بودجۀ حسابرسی توسط دولت تأمین و پرداخت می شود )همان(.

میزان سهم بیمه
9 % از درآمد ناخالصافراد بیمه شده

18 % از درآمد اظهار شدهخویش فرمایان

9 % از حقوق و دستمزد پرداختیکارفرمایان

هرگونه کسری بودجۀ حسابرسی توسط دولت تأمین می شوددولت

  جدول 82: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور عربستان سعودی

 سازمان های اداری
1. سـازمان عمومی بیمـۀ اجتماعـیhttp://www.gosi.gov.sa( 1( برنامه های بیمه 

را از طریـق ادارات منطقـه ای، اداره می نماید. 

    
قطـر2

 چهارچوب قانونی
نخستین قانون در زمینۀ بیمه ها و مستمری های عمومی در کشور قطر، قانون بازنشستگی 

و مستمری ها است که در سال 2002 تصویب و در سال 2003 اجرایی شد.

قوانین جاری این کشـور در حال حاضر قوانین بازنشسـتگی و مستمری ها )مصوب 
2002 و اجرایی شـده در 2003(؛ و قانون گسـترش حمایت از شـهروندان قطری 
کـه در شـورای همـکاری خلیـج فـارس در خارج از کشـور کار می کننـد )2007( 

می باشـند )Social Security Administration, 2017, ص. 1(. 

 نوع برنامه
کشور قطر دارای برنامۀ » نظام بیمۀ اجتماعی« می باشد )همان(.

1. The General Organization for Social Insurance
2. Qatar
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 پوشش
شـهروندان قطـری که در بخـش دولتی کار می کننـد، برخی از طبقات شـغلی در 
بخـش خصوصـی، یـا کسـانی که در یکـی از کشـورهای شـورای همـکاری خلیج 
فارس )بحرین، کویت، عمان، عربسـتان سـعودی، و امـارات متحدۀ عربی( فعالیت 

دارنـد، تحت پوشـش قـرار می گیرند.

 نظام بیمه ای ویژه برای پرسنل نظامی وجود دارد )همان(.

قطرنام کشور
ریال قطرواحد پول

3/64 ریال = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

بازنشستگی و مستمری ها )2002(نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
بازنشستگی و مستمری ها )2002(؛ قانون گسترش حمایت از شهروندان 

قطری که در شورای همکاری خلیج فارس در خارج از کشور کار می کنند 
)2007(

نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه

پوشش

شهروندان قطری که در بخش دولتی کار می کنند، برخی از طبقات شغلی 
در بخش خصوصی، یا کسانی که در یکی از کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس )بحرین، کویت، عمان، عربستان سعودی، و امارات متحدۀ 

عربی( فعالیت دارند

نداردپوشش داوطلبانه

نظام ویژۀ بیمه )برای پرسنل نظامی( داردنظام ویژۀ بیمه

 جدول 83: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور قطر

 منابع مالی

    افراد بیمه شده
میـزان 5 درصـد از درآمـد ناخالص به عنـوان نرخ حق بیمه برای افراد بیمه شـده 

می شود.  تعیین 

    خویش فرمایان
برای افراد خویش فرما قابل اجرا نمی باشد. 
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    کارفرما
میـزان 10 درصـد از ناخالـص حقـوق و دسـتمزد پرداختـی به کارکنـان به عنوان 

نـرخ حق بیمـه تعیین می شـود. 

    دولت
دولـت به عنـوان کارفرمـا در پرداخـت حق بیمـه مشـارکت دارد؛ امـا هزینه های 

اداری و هرگونـه کسـری بودجـه را تأمیـن مالی می کنـد )همان(.
میزان سهم بیمه

5 % از درآمد ناخالصافراد بیمه شده

قابل اجرا نمی باشدخویش فرمایان

10 % از ناخالص حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنانکارفرمایان

دولت به عنوان کارفرما در پرداخت حق بیمه مشارکت دارد؛ و هزینه های دولت
اداری و هرگونه کسری بودجه را تأمین مالی می کند

 جدول 84: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور قطر

 سازمان های اداری
1. وزارت دارایی )https://www.mof.gov.qa( بر برنامه های بیمه نظارت کلی دارد. 

2. ادارۀ بازنشستگی عمومی بیمۀ اجتماعی1 برنامه ها را مدیریت می کند. 

    
کرۀ جنوبی2

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانـون کشـور کرۀ جنوبـی در زمینـۀ بیمه هـا و مسـتمری های عمومی، 

قانـون مسـتمری رفـاه ملـی3 اسـت کـه در سـال 1973 به تصویب رسـید.

این کشـور در حال حاضر با دو قانون مسـتمری ملی )مصوب 1986( و مسـتمری 
بازنشسـتگی پایـه )مصـوب 2007( امـورات بیمـۀ خویـش را مدیریـت می کنـد 

)Social Security Administration, 2017, ص. 1(. 
1. General Retirement Social Insurance Authority
2. South Korea
3. National welfare pension
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 نوع برنامه
کشـور کرۀ جنوبی دارای دو برنامۀ »بیمۀ اجتماعی« و »نظام مسـاعدت اجتماعی« 

می باشـد )همان(. 

 پوشش
1. بیمـۀ اجتماعـی: کارمنـدان و خویش فرمایـان، از جمله کشـاورزان و ماهیگیران 

تحت پوشـش بیمـه قـرار می گیرند. 

 نظـام بیمه ای ویـژه برای خدمتگـزاران دولتی، کارمندان مـدارس خصوصی، 
پرنسـل نیروهای نظامی و کارمندان ادارۀ پسـت وجـود دارد. 

2. مسـتمری بازنشسـتگی پایه: شـهرونداِن دارای درآمد کم در کشور کرۀ جنوبی 
تحت پوشـش قرار می گیرنـد )همان(.

کرۀ جنوبینام کشور
وون کرۀ جنوبیواحد پول

1149/59 وون کرۀ جنوبی = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

مستمری رفاه ملی )1973(نخستین قانون بیمه

مستمری ملی )1986( و مستمری بازنشستگی پایه )2007(قوانین جاری

بیمۀ اجتماعی؛ نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

پوشش
کارمندان و خویش فرمایان، از جمله بیمۀ اجتماعی

کشاورزان و ماهیگیران

شهرونداِن با درآمد کم کشور کرۀ مستمری بازنشستگی پایه
جنوبی

نداردپوشش داوطلبانه

نظام ویژۀ بیمه
بیمۀ اجتماعی دارای نظام ویژۀ بیمه )برای خدمتگزاران دولتی، کارمندان مدارس 

خصوصی، پرنسل نیروهای نظامی و کارمندان ادارۀ پست( می باشد

 جدول 85: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور کرۀ جنوبی

 منابع مالی

    افراد بیمه شده
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 4/5 درصد از درآمد ناخالص ماهانـه به عنوان نرخ حق 
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بیمـه تعییـن می شـود. همچنین افـرادی که بـه صـورت داوطلبانه بیمه شـده اند، 
بایـد بـه میـزان 9 درصـد از میانـۀ1 درآمد ماهانۀ سـال قبـل تماِم افـرادی که به 

صـورت فـردی بیمه شـده2 هسـتند را به عنوان نـرخ حق بیمه پرداخـت نماید. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، مبلـغ 280 هـزار وون3 )واحـد پول کـره جنوبی( می باشـد.

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، مبلـغ 4 میلیـون و 340 هزار وون می باشـد.

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند. 

     خویش فرمایان
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 9 درصـد از درآمـد ناخالص ماهانه به عنـوان نرخ حق 

بیمه تعیین می شـود.

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، مبلـغ 280 هـزار وون می باشـد.

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، مبلـغ 4 میلیـون و 340 هزار وون می باشـد.

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

    کارفرما
1. بیمـۀ اجتماعی: میزان 4/5 درصد از حقوق و دسـتمزد پرداختی ناخالص ماهانه 

به عنوان نـرخ حق بیمه تعیین می شـود.

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، مبلـغ 280 هـزار وون می باشـد.

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، مبلـغ 4 میلیـون و 340 هزار وون می باشـد.

1.  Median 
2. All individually insured persons
3 . Won 
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2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

    دولت
1. بیمـۀ اجتماعـی: دولت، بخشـی از هزینه هـای اداری را پرداخـت می کند. دولت 
همچنیـن پرداخت حق بیمۀ برخی از کشـاورزان و ماهیگیـران و برخی ازکارمندان 
بـا درآمـد کـم، برخـی از والدینـی که بیشـتر از 2 فرزنـد دارند، و اشـخاص بیمه 

شـده ای که خدمـات نظامی ارائـه می دهند، را برعهـده دارد. 

2. مساعدت اجتماعی: تمام هزینه ها بر عهدۀ دولت است )همان(.
میزان سهم بیمه

افراد بیمه شده
4/5 % از درآمد ناخالص ماهانهبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان
9 % از درآمد ناخالص ماهانهبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان
4/5 % از حقوق و دستمزد پرداختی ناخالص ماهانهبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت
بیمۀ اجتماعی

بخشی از هزینه های اداری را و همچنین پرداخت 
حق بیمۀ برخی از کشاورزان و ماهیگیران و برخی 

ازکارمندان با درآمد کم، برخی از والدینی که بیشتر 
از 2 فرزند دارند، و اشخاص بیمه شده ای که خدمات 

نظامی ارائه می دهند

تمامی هزینه هامساعدت اجتماعی

 جدول 86: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور کرۀ جنوبی

 سازمان های اداری
1. وزارت بهداشت و رفاهhttp://www.mohw.go.kr( 1( بر روندهای بیمه، نظارت 

کلی می کند. 

2. خدمات مستمری ملیhttp://www.nps.or.kr( 2( برنامه را مدیریت و مزایا را 
پرداخت می نماید. 

1. Ministry of Health and Welfare
2. National Pension Service
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کویت1

 چهارچوب قانونی
قوانیـن جـاری کشـور کویـت در زمینـۀ بیمه هـا و مسـتمری های عمومـی، همان 
قوانیـن موضوعـۀ نخسـتین می باشـند کـه عبـارت از قانـون بیمـۀ غیرنظامیـان2 
)مصـوب 1976 و اجرایـی شـده در 1977(؛ قانون بیمۀ نیروهـای نظامی )مصوب 
1980 و اجرایـی شـده در 1981؛ قانـون بیمـۀ تکمیلـی )مصـوب 1992 و اجرایی 
 Social( می باشـند )شـده در 1995(؛ و قانـون بیمـۀ اجتماعـی )مصـوب 2014

)1 ص.   ,2017  ,Security Administration

 نوع برنامه
کشور کویت دارای »نظام بیمۀ اجتماعی« می باشد )همان(.

 پوشش
1. نظـام پایه: کارکنان شـاغل در بخش هـای دولتی، خصوصی و صنعت نفت؛ افراد 
خویش فرما و پرسـنل نظامی؛ و همچنین شـهروندان کویتی که در یکی کشـورهای 
شـورای همـکاری خلیج فارس3 )بحرین، عمان، قطر، عربسـتان سـعودی، و امارت 

متحدۀ عربی( مشـغول به کار هسـتند، تحت پوشـش نظام پایه قرار می گیرند. 

2. نظـام تکمیلـی: کارمندانی که درآمـد ماهانۀ بالغ بر 1500 دینـار4 دارند تحت 
پوشـش قرار می گیرند. 

3. نظـام پـاداش )بازپرداخـت(5: کلیـۀ کارمندان و کارکنان تحت پوشـش قرار 
می گیرنــد )همــان(.

1. Kuwait
2. Civilians 
3. Gulf Cooperation Council countries
4. Dinar 
5. Remuneration system
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کویتنام کشور
دینار کویتواحد پول

0/30 دینار کویت = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

نخستین قانون بیمه
بیمۀ غیرنظامیان )1976(؛ بیمۀ نیروهای نظامی )1980(؛ بیمۀ تکمیلی )1992(؛ 

بیمۀ اجتماعی )2014(

قوانین جاری
بیمۀ غیرنظامیان )1976(؛ بیمۀ نیروهای نظامی )1980(؛ بیمۀ تکمیلی )1992(؛ 

بیمۀ اجتماعی )2014(
نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه

پوشش
نظام پایه

کارکنان شاغل در بخش های دولتی، خصوصی و صنعت نفت؛ 
افراد خویش فرما و پرسنل نظامی؛ و شهروندان کویتی که در یکی 

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مشغول به کار هستند
کارمندانی که درآمد ماهانۀ بالغ بر 1500 دینار دارندنظام تکمیلی
کلیۀ کارمندان و کارکناننظام پاداش

نداردپوشش داوطلبانه

نداردنظام ویژۀ بیمه

  جدول 87: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور کویت

 منابع مالی

    افراد بیمه شده
1. نظام پایه: میزان 5 درصد از درآمد ماهانه به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 230 دینـار کویت می باشـد.

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 1500 دینـار کویت می باشـد.

2. نظـام تکمیلـی: میزان 5 درصـد از درآمد ماهانه به عنـوان نرخ حق بیمه تعیین 
می شود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 1501 دینـار کویت می باشـد.

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 2750 دینـار کویت می باشـد.
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الزم بـه ذکـر اسـت کـه میـزان 2/5 درصـد اضافـی از درآمـد ماهانـۀ تا سـقف 
2750 دینـار، میـزان مزایـا را در نظامهـای پایـه و تکمیلـی، تأمین مالـی می کند. 

3. نظـام پـاداش )بازپرداخـت(: میـزان 2/5 درصد از درآمد ماهانـه به عنوان نرخ 
حـق بیمه تعیین می شـود.

 حداکثـر درآمـد ماهانـه کـه در محاسـبۀ نـرخ حـق بیمه مـورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 1500 دینـار کویـت می باشـد.

 مشـارکت در نظـام مزایـا پـس از گذشـت 18 سـال از پرداخـت حـق بیمـه، 
متوقـف می شـود.

    خویش فرمایان
1. نظـام پایـه: بیـن 5 تـا 15 درصـد از درآمـد اظهـار شـدۀ ماهانـه )که توسـط 
خویش فرمایـان از میـان 27 گـروه درآمـدی انتخاب می شـود( به عنـوان نرخ حق 

بیمـه تعیین می شـود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 200 دینـار کویت می باشـد.

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 1500 دینـار کویت می باشـد.

ضمـن آنکـه میـزان 3/5 درصـد اضافـی از درآمد ماهانـۀ تا سـقف 1500 دینار، 
میـزان مزایـا را در نظامهـای پایـه و تکمیلی، تأمین مالـی می کند. 

2. نظام تکمیلی: برای خویش فرمایان قابل اجرا نیست.

3. نظـام پـاداش )بازپرداخـت(: میـزان 2/5 درصـد از درآمـد ماهانۀ اظهار شـدۀ 
فـرد به عنـوان نـرخ حق بیمـه تعیین می شـود. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 1500 دینـار کویت می باشـد.

مشارکت در نظام مزایا پس از گذشت 18 سال از پرداخت حق بیمه، متوقف می شود.
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    کارفرما
1. نظـام پایـه: میزان 10 درصد از حقوق و دسـتمزد پرداختی به کارکنان به عنوان 

نرخ حق بیمه تعیین می شـود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 230 دینـار کویت می باشـد.

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 1500 دینـار کویت می باشـد.

2. نظـام تکمیلـی: میـزان 10 درصـد از حقـوق و دسـتمزد پرداختی بـه کارکنان 
به عنـوان نـرخ حـق بیمـه تعیین می شـود.

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 1501 دینـار کویت می باشـد.

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 2750 دینـار کویت می باشـد.

ضمـن آنکـه میزان 1 درصـد اضافی از درآمد ماهانۀ تا سـقف 2750 دینار، میزان 
مزایـا را در نظامهـای پایه و تکمیلی، تأمین مالی می کند. 

3. نظام پاداش )بازپرداخت(: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

    دولت
1. نظـام پایـه: میـزان 10 درصد از حقوق و دسـتمزد پرداختی به کارمندان بخش 
دولتی؛ 32/5 درصد از حقوق و دسـتمزد پرداختی به پرسـنل نظامی؛ و 25 درصد 

از درآمـد ماهانه برای مشـارکت خویش فرمایان را دولـت پرداخت می کند. 

2. نظــام تکمیلــی: میــزان 10 درصــد از حقــوق و دســتمزد پرداختــی را دولــت 
ــد.  ــت می کن پرداخ

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 1501 دینـار کویت می باشـد.
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 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 2750 دینـار کویت می باشـد.

همچنین میزان 2/5 درصد اضافی از درآمد ماهانۀ کارکنان یا درآمد خویش فرمایان 
تا سقف 2750 دینار، میزان مزایا را در نظام های پایه و تکمیلی، تأمین مالی می کند. 

3. نظـام پـاداش )بازپرداخت(: میزان 5 درصد از حقوق و دسـتمزد پرداخت شـده 
بـه کارکنان توسـط دولت پرداخت می شـود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، 1500 دینـار کویت می باشـد.

مشـارکت در نظـام مزایا پس از گذشـت 18 سـال از پرداخت حـق بیمه، متوقف 
می شـود )همان(.

میزان سهم بیمه

افراد بیمه شده
5 % از درآمد ماهانهنظام پایه

5 % از درآمد ماهانهنظام تکمیلی
2/5 % از درآمد ماهانهنظام پاداش )بازپرداخت(

خویش فرمایان
بین 5 تا 15 % از درآمد اظهار شدۀ ماهانهنظام پایه

قابل اجرا نمی باشدنظام تکمیلی
2/5 % از درآمد ماهانۀ اظهار شدۀ فردنظام پاداش )بازپرداخت(

کارفرمایان
10 % از حقوق و دستمزد پرداختی به کارکناننظام پایه

10 % از حقوق و دستمزد پرداختی به کارکناننظام تکمیلی
هیچ هزینه اینظام پاداش )بازپرداخت(

دولت

نظام پایه
10 % از حقوق و دستمزد پرداختی به کارمندان بخش دولتی؛

32/5 % از حقوق و دستمزد پرداختی به پرسنل نظامی؛
25 % از درآمد ماهانه برای مشارکت خویش فرمایان

10 % از حقوق و دستمزد پرداختینظام تکمیلی

5 % از حقوق و دستمزد پرداخت شده به کارکناننظام پاداش )بازپرداخت(

  جدول 88: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور کویت

 سازمان های اداری
1. مؤسسـۀ دولتی تأمین اجتماعـیhttps://www.pifss.gov.kw( 1( که به وسـیلۀ 

1. Public Institution for Social Security
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یـک هیـأت مدیره کـه توسـط وزیـر دارایـی منصـوب گشـته اند، اداره می گردد، 
برنامه هـای بیمـه را مدیریـت می نمایند. 

    
لبنـان1

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانون وضع شـده در کشـور لبنـان در ارتباط با بیمه ها و مسـتمری های 
عمومـی، قانـون سـال 1963 می باشـد. ایـن قانـون تـا زمـان حاضر پابرجـا مانده 

اسـت )Social Security Administration, 2017, ص. 1(.
 نوع برنامه

کشور لبنان دارای »نظام بیمۀ اجتماعی« می باشد.

 نکته: مزایا فقط یکبار پرداخت می شوند. )همان(.
 پوشش

کارکنان شاغل در بخش صنعت، تجارت و کشاورزی تحت پوشش قرار می گیرند. 

 نظام بیمه ای ویژه برای کارمندان بخش دولتی و معلمان وجود دارد )همان(.

لبناننام کشور
پوند لبنانواحد پول

1500 پوند لبنان = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر
1963نخستین قانون بیمه

1963قوانین جاری
نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه

کارکنان شاغل در بخش صنعت، تجارت و کشاورزیپوشش
نداردپوشش داوطلبانه

دارای نظام ویژۀ بیمه )برای کارمندان بخش دولتی و معلمان( می باشدنظام ویژۀ بیمه

  جدول 89: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور لبنان

 منابع مالی
    افراد بیمه شده

هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.
1. Lebanon
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    خویش فرمایان
برای خویش فرمایان قابل اجرا نمی باشد.

     کارفرما
میزان 8/5 درصد از حقوق و دستمزد پرداختی به عنوان حق بیمه پرداخت می شود.

 هیچ حداکثر درآمدی برای محاسبۀ نرخ حق بیمه وجود ندارد. 
    دولت

هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند )همان(.
میزان سهم بیمه

هیچ هزینه ایافراد بیمه شده

قابل اجرا نمی باشدخویش فرمایان

8/5 % از حقوق و دستمزد پرداختیکارفرمایان

هیچ هزینه ایدولت

  جدول 90: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور لبنان

 سازمان های اداری
1. وزارت کار )http://www.labor.gov.lb( بر روندهای بیمه ای نظارت کلی می کند. 

2. صنـدوق ملـی تأمیـن اجتماعـیhttps://www.cnss.gov.lb( 1( که توسـط یک 
هیـأت مدیرۀ سـه جانبـه و یک مدیـر عامل مدیریـت می شـود، برنامه های بیمه 

را از طریـق شـعبات ادارات منطقـه ای اداره می کند. 

    
مالزی2

  چهارچوب قانونی
نخسـتین قانون کشـور مالزی در زمینۀ بیمه ها و مسـتمری های عمومی در سـال 

1951 در ارتبـاط بـا صندوق آینده نگری، وضع شـد.

1. National Social Security Fund
2. Malaysia
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قوانین کنونی این کشـور عبـارت از قانون تأمین اجتماعی )مصـوب 1969(؛ قانون 
تعدیـل مسـتمری )مصـوب 1980(؛ قانون صندوق آینـده نگر )مصـوب 1991(؛ 
 Social Security( می باشـند )و قانـون حداقل سـن بازنشسـتگی1 )مصـوب 2012

Administration, 2017, ص. 1(.

 نوع برنامه
کشـور مالـزی دارای سـه برنامۀ بیمـۀ »صندوق آینـده نگر«، »بیمـۀ اجتماعی« و 

»نظـام مسـاعدت اجتماعی« می باشـد. 

 نکتـه: صنـدوق آینـده نگـر کارمنـدانEPF(2( دو نوع حسـاب فـردی برای 
عضـو ارائـه می کند: حسـاب شـمارۀ 1 که وجوهـات مربوط به بازنشسـتگی را 
سـرمایه گذاری می کنـد؛ و حسـاب شـمارۀ 2 کـه ممکن اسـت فرد بیمه شـده 
پیش از رسـیدن به سـن بازنشسـتگی برای تحصیل، بیماری های بحرانِی تعیین 
شـده، یـا خریـد خانـه و.. از وجوهـاِت آن برداشـت کنـد. اعضـای صنـدوق با 
صرفه جویـی کافـی می تواننـد بخشـی از توازن حسـاب شـمارۀ 1 خویـش را با 

یـک مدیـر صندوق خارجـی، سـرمایه گذاری نماینـد )همان(. 

 پوشش
1. صنـدوق آینـده نگـر: کارکنـان بخـش خصوصی و برخـی از کارمنـدان بخش 
دولتـی کـه توسـط یک بیمـۀ جداگانۀ بخش دولتی تحت پوشـش نیسـتند، تحت 

پوشـش این بیمـه قـرار می گیرند. 

 پوشـش داوطلبانه برای کارگران مشـاغل خانگی، خویش فرمایان و کارگران 
خارجی سـاکن مالزی وجود دارد. 

 نظـام بیمـه ای ویژه بـرای برخی کارمنـدان بخش دولتی و پرسـنل نیروهای 
نظامی وجـود دارد. 

2. بیمـۀ اجتماعـی: کارکنـان بخـش خصوصی و برخـی از کارمنـدان بخش دولتی 
که توسـط یک بیمۀ جداگانۀ بخش دولتی تحت پوشـش نیسـتند، تحت پوشـش 
1. Minimum retirement age
2. Employees Provident Fund (EPF)
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ایـن بیمه قـرار می گیرند. 

 نظـام بیمـه ای ویژه بـرای برخی کارمنـدان بخش دولتی و پرسـنل نیروهای 
نظامی وجـود دارد. 

3. مساعدت اجتماعی: کلیۀ افراد ُمسن نیازمند تحت پوشش قرار می گیرند )همان(. 

مالزینام کشور
رینگیت مالزیواحد پول

3/03 رینگیت مالزی = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

صندوق آینده نگر )1951(نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
تأمین اجتماعی )1969(؛ تعدیل مستمری )1980(؛ صندوق آینده نگر )1991(؛ 

حداقل سن بازنشستگی )2012(

صندوق آینده نگر؛ بیمۀ اجتماعی؛ نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

پوشش

کارکنان بخش خصوصی و برخی از کارمندان بخش دولتی که صندوق آینده نگر
توسط یک بیمۀ جداگانۀ بخش دولتی تحت پوشش نیستند

کارکنان بخش خصوصی و برخی از کارمندان بخش دولتی که بیمۀ اجتماعی
توسط یک بیمۀ جداگانۀ بخش دولتی تحت پوشش نیستند

مساعدت 
کلیۀ افراد ُمسن نیازمنداجتماعی

پوشش داوطلبانه
صندوق آینده نگر دارای پوشش داوطلبانه )برای کارگران مشاغل خانگی، 

خویش فرمایان و کارگران خارجی ساکن مالزی( می باشد

نظام ویژۀ بیمه
نظام ویژۀ بیمه در دو نظام صندوق آینده نگر و بیمۀ اجتماعی )برای برخی کارمندان 

بخش دولتی و پرسنل نیروهای نظامی( وجود دارد. 

  جدول 91: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور مالزی

 منابع مالی
    افراد بیمه شده

1. صندوق آینده نگر: میزان 8 درصد درآمد ماهانۀ کارمندان بخش خصوصی که 
جوانتر از سن 60 سالگی می باشند؛ و 4 درصد از درآمد ماهانۀ اعضای صندوق که 

بین سن 60 تا 75 سالگی هستند، به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شود.

الزم بـه ذکـر اسـت که میزان 70 درصـد از حق بیمۀ ماهانۀ پرداختی به حسـاب 
شـمارۀ 1 و 30 درصد باقیمانده به حسـاب شـمارۀ 2 تخصیص پیدا می کند. 
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امکان مشارکت داوطلبانۀ اضافه در حساب شماره 1 وجود دارد. 

میزان مشـارکت فرد بیمه شـده در حسـاب شـمارۀ 2، همچنین در تأمین مزایای 
بیماری و زایمان سـرمایه گذاری می شـود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه کـه در محاسـبۀ نـرخ حـق بیمه مـورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، مبلـغ 10 رینگیـت1 )واحـد پـول مالـزی( می باشـد. 

 هیـچ حداکثـر درآمـد ماهانه کـه در تعیین نرخ حـق بیمه مورد اسـتفاده قرار 
بگیرد، وجـود ندارد. 

تـا سـقف 6000 رینگیـت در طـول یکسـال کـه از مشـارکت فرد بیمه شـده در 
صنـدوق آینـده نگر کارمنـدان )EPF( سـرمایه گذاری می شـود، مشـمول کاهش 

می شـود.  مالیات 

2. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 0/5 درصد از درآمد ماهانۀ فرد بیمه شـده بر طبق 45 
دسـتۀ شـغلی به عنوان نرخ حق بیمه تعیین می شـود. 

 هیـچ حداقـل درآمـد ماهانـه که در تعییـن نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
بگیرد، وجـود ندارد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه کـه در محاسـبۀ نـرخ حـق بیمه مـورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، مبلـغ 4000 رینگیـت می باشـد. 

3. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند. 

    خویش فرمایان
1. صنـدوق آینـده نگر: مبلغی بین 50 تا 5000 رینگیت بصـورت ماهانه به عنوان 

نـرخ حق بیمه تعیین می شـود. 

میزان مشـارکت خویش فرمایان در حسـاب شـمارۀ 2، همچنین در تأمین مزایای 
بیماری و زایمان سـرمایه گذاری می شـود. 

تا سقف 6000 رینگیت در طول یکسال که از مشارکت فرد بیمه شده در صندوق 
آینده نگر کارمندان )EPF( سرمایه گذاری می شود، مشمول کاهش مالیات می شود. 

1. Ringgit 
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2. بیمۀ اجتماعی: قابل اجرا نیست.

3. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

     کارفرما
1. صنـدوق آینـده نگـر: میـزان 13 درصد از درآمـد ماهانه بـرای اعضای جوانتر 
از سـن 60 سـالگی کـه تـا سـقف 5000 رینگیـت در یک مـاه درآمـد دارند؛ 12 
درصـد از درآمـد ماهانـه بـرای اعضـای جوانتر از سـن 60 سـالگی که بیشـتر از 
5001 رینگیـت در طـول مـاه درآمـد دارنـد؛ 6/5 درصـد از درآمـد ماهانه برای 
اعضـای سـنین بیـن 60 تـا 75 سـالگی که تـا سـقف 5000 رینگیـت در یک ماه 
درآمـد دارنـد؛ 6 درصـد از درآمـد ماهانـه بـرای اعضـای بیـن سـنین 60 تا 75 
سـالگی که بیشـتر از 5001 رینگیت در یک مـاه درآمد دارنـد، به عنوان نرخ حق 

بیمـۀ پرداختی کـه کارفرمایـان بر عهـده دارند، تعیین می شـود. 

الزم بـه ذکـر اسـت که میزان 70 درصـد از حق بیمۀ ماهانۀ پرداختی به حسـاب 
شـمارۀ 1 و 30 درصد باقیمانده به حسـاب شـمارۀ 2 تخصیص پیدا می کند. 

امکان مشارکت داوطلبانۀ اضافه وجود دارد. 

میـزان مشـارکت کارفرمایـان در حسـاب شـمارۀ 2، همچنیـن در تأمیـن مزایای 
بیمـاری و زایمـان سـرمایه گذاری می شـود. 

2. بیمۀ اجتماعی: میزان 0/5 درصد از حقوق و دستمزد پرداختی ماهانه بر طبق 45 
دستۀ درآمدی، به عنوان نرخ حق بیمه از سوی کارفرمایان پرداخت می شود. 

 هیـچ حداقـل درآمـد ماهانه که در تعییـن نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قرار 
بگیرد، وجـود ندارد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، مبلـغ 4000 رینگیت می باشـد. 

3. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

    دولت
1. صندوق آینده نگر: میزان10 درصد از سهم بیمه تا سقف 120 رینگیت در یک 

196



سال برای خویش فرمایان و کارگران مشاغل خانگی از سوی دولت پرداخت می شود. 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه سـهم پرداختی توسـط دولت تنها در حسـاب شـمارۀ 1 
سـرمایه گذاری می شـود. 

2. بیمـۀ اجتماعـی: دولـت تنهـا به عنوان کارفرما مشـارکت می کنـد و تأمین هیچ 
هزینۀ دیگـری را بر عهـده ندارد.

3. مساعدت اجتماعی: تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت است )همان، ص. 2-1(. 
میزان سهم بیمه

افراد بیمه شده
صندوق آینده نگر

8 % درآمد کارمندان بخش خصوصی که جوانتر از 60 سالگی 
می باشند؛

4 % از درآمد اعضای صندوق که بین سن 60 تا 75 سالگی هستند
0/5 % از درآمد ماهانۀ فرد بیمه شده بر طبق 45 دستۀ شغلیبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان
بین 50 تا 5000 رینگیت بصورت ماهانهصندوق آینده نگر

قابل اجرا نیستبیمۀ اجتماعی
هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان

صندوق آینده نگر

13 % از درآمد اعضای جوانتر از 60 سال با 5000 رینگیت درآمد 
ماهانه؛

 12 % از درآمد اعضای جوانتر از 60 سال با بیش از 5001 رینگیت 
درآمد ماهانه؛

6/5 % از درآمد اعضای سنین 60 تا 75 سال با 5000 رینگیت درآمد 
ماهانه؛

6 % از درآمد اعضای سنین 60 تا 75 سال با بیش از 5001 رینگیت 
درآمد ماهانه؛

بیمۀ اجتماعی
0/5 % از حقوق و دستمزد پرداختی ماهانه بر طبق 45 دستۀ 

درآمدی
هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت

10 % از سهم بیمه تا سقف 120 رینگیت در سال برای صندوق آینده نگر
خویش فرمایان و کارگران مشاغل خانگی

دولت تنها به عنوان کارفرما مشارکت می کندبیمۀ اجتماعی

تمامی هزینه هامساعدت اجتماعی

  جدول 92: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور مالزی
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 سازمان های اداری
1. وزارت دارایـی )www.treasury.gov.my( بـر روندهـای بیمـه ای در برنامـۀ 

»صنـدوق آینده نگـر« نظـارت کلـی می کنـد. 

2. صنـدوق آینده نگر کارکنـانhttp://www.kwsp.gov.my( 1( که به وسـیلۀ یک 
هیـأت دولتـی سـه جانبـه مدیریت می شـود، مشـارکت ها )حـق بیمه هـا( و مزایا 
را در برنامـۀ »صنـدوق آینده نگـر« اداره می کنـد و در قبـال سـرمایه گذاری های 

اعضای صندوق مسـئول اسـت. 

3. وزارت منابـع انسـانیhttp://www.mohr.gov.my( 2( بـر روندهـای بیمـه در 
برنامـۀ »بیمـۀ اجتماعی« نظـارت کلـی می کند. 

4. سـازمان تأمیـن اجتماعـی )www.perkeso.gov.my( کـه به وسـیلۀ یک هیأت 
دولتی سـه جانبه اداره می شـود، وظیفۀ مدیریت مشـارکت ها و مزایـا را در برنامۀ 

»بیمۀ اجتماعی« بر عهـده دارد. 

 )https://www.kpwkm.gov.my( 35. وزارت زنان، خانواده و توسـعۀ اجتماع محور
بر مزایای برنامۀ »مسـاعدت اجتماعی« نظـارت کلی دارد. 

6. دپارتمان رفاه اجتماعی4، مزایا را از طریق شـعبات محلی در برنامۀ »مسـاعدت 
اجتماعـی« مدیریت می نماید.

    
هـندوستان5

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قوانیـن کشـور هندوسـتان در زمینـۀ بیمه هـا و مسـتمری های عمومی، 
قوانینـی هسـتند که همچنان جاری هسـتند. ایـن قوانین عبـارت از قانون صندوق 

1. Employees Provident Fund
2. Ministry of Human Resources
3. Ministry of Women, Family, and Community Development
4. Department of Social Welfare
5. India
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آینده نگـر کارمندان1 )مصـوب 1952(؛ پرداخـت پاداش2 )مصـوب 1972(؛ بیمۀ 
سـپردۀ کارمندان3 )مصوب 1976(؛ طرح بازنشسـتگی کارکنان4 )مصوب 1995(؛ 
برنامـۀ مسـاعدت اجتماعـی ملـی5 )مصـوب 1995(؛ تأمیـن اجتماعـِی کارگـران 
سـازمان نیافته6 )مصـوب 2008(؛ و صنـدوق مسـتمری قانونـی و اعتباِر توسـعه7 
)مصـوب 2013( می باشـند )Social Security Administration, 2017, ص. 1(. 

 نوع برنامه
کشـور هندوسـتان دارای چهـار برنامـۀ »صنـدوق آینده نگـر«، »بیمـۀ اجتماعی«، 

»کارفرما-مسـئول8« و »نظـام مسـاعدت اجتماعـی« می باشـد )همـان(.

 پوشش
1. طـرح بیمـۀ بازماندگـی و صندوق آینده نگر: کارمندان، از جمله کسـانی که کار 
اتفاقـی9 دارنـد، کارکنان پاره وقت، کارگران روز دسـتمزد10، شـاغلین پیمانی11 که 
درآمـد ماهانـۀ 15 هزار روپیه12 دارند یا در شـرکت هایی با حداقـل 20 کارگر در 
یکـی از 186 طبقه بنـدی تحت پوشـش صنایع، کمتـر به کار اشـتغال دارند، دیگر 
کارمنـدان بخـش تجـارت که توسـط قانون مشـخص شـده اند از جملـه کارکنان 
شـاغل در تعاونی هایـی با بیش از 50 کارمند، تحت پوشـش بیمه قـرار می گیرند. 

 پوشش داوطلبانه برای کارکنان شرکت هایی که دستمزد ماهانۀ بیشتر از 15 
هزار روپیه می گیرند و برخی دیگر از کارکنان در شرایط خاص وجود دارد. 

1. Employees’ provident funds
2. Payment of gratuity
3. Employees’ deposit linked insurance
4. Employees’ pension scheme
5. National social assistance program
6. Unorganized workers’ social security
7. Pension fund regulatory and development authority
8. Employer-liability
9. Engaged in casual
10. Daily wage
11. Contract work
12. Rupees 
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2. طـرح مسـتمری )بیمـۀ اجتماعـی(: کارکنانی کـه در تاریخ 16 نوامبـر 1995 یا 
بعـد از آن عضـو صنـدوق آینـده نگر می شـوند.، تحت پوشـش قـرار می گیرند. 

 پوشش داوطلبانه وجود دارد

3. طـرح پـاداش )کارفرما-مسـئول(: کارکنـان شـاغل در کارخانه هـا، معـادن، 
حوزه هـای نفتـی1، مـزارع2، بنـادر3، راه آهـن، و بخـش تجـارت )کـه هرکـدام 

حداقـل 10 کارگـر( داشـته باشـند، تحـت پوشـش قـرار می گیرنـد. 

 نظـام بیمـه ای ویژه بـرای کارگـران معادن ذغال سـنگ، کارمنـدان دفتری 
راه آهـن، و کارمنـدان بخش دولتی وجـود دارد. 

4. مسـاعدت اجتماعی: اشـخاص ُمسن نیازمند و سرپرستان خانوارهای فقیر تحت 
پوشـش قرار می گیرند. 

 طرح های جداگانه بخش غیررسـمی4 برای برخی از صنعتگران و روسـتاییان 
بدون زمین وجـود دارد )همان(.

هندوستاننام کشور
روپیۀ هندواحد پول

67/40 روپیۀ هند = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

نخستین قانون بیمه

صندوق آینده نگر کارمندان )1952(؛ پرداخت پاداش )1972(؛ بیمۀ سپردۀ کارمندان 
)1976(؛ طرح بازنشستگی کارکنان )1995(؛ برنامۀ مساعدت اجتماعی ملی )1995(؛ 

تأمین اجتماعِی کارگران سازماننیافته )2008(؛ و صندوق مستمری قانونی و اعتباِر 
توسعه )2013(

قوانین جاری

صندوق آینده نگر کارمندان )1952(؛ پرداخت پاداش )1972(؛ بیمۀ سپردۀ کارمندان 
)1976(؛ طرح بازنشستگی کارکنان )1995(؛ برنامۀ مساعدت اجتماعی ملی )1995(؛ 

تأمین اجتماعِی کارگران سازماننیافته )2008(؛ و صندوق مستمری قانونی و اعتباِر 
توسعه )2013(

صندوق آینده نگر، بیمۀ اجتماعی، کارفرما-مسئول، نظام مساعدت اجتماعینوع برنامه

1. Oil felds
2. Plantations
3. Ports 
4. Informal-sector

  جدول 93: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور هندوستان
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هندوستاننام کشور

پوشش

طرح بیمۀ بازماندگی و 
صندوق آینده نگر

کارمندان، افرادی که کار اتفاقی دارند، کارکنان پارهوقت، 
کارگران روزمزد، شاغلین پیمانی با درآمد ماهانۀ 15 هزار 

روپیه که در شرکت هایی با حداقل 20 کارگر در یکی از 186 
طبقهبندی تحت پوشش صنایع، کمتر به کار اشتغال دارند، 
کارمندان بخش تجارت که توسط قانون مشخص شده اند از 

جمله کارکنان شاغل در تعاونیهای با بیش از 50 کارمند

کارکنانی که در تاریخ 16 نوامبر 1995 یا بعد از آن عضو طرح مستمری
صندوق آینده نگر می شوند.

طرح پاداش
کارکنان شاغل در کارخانهها، معادن، حوزههای نفتی، مزارع، 

بنادر، راه آهن، و بخش تجارت )که هرکدام حداقل 10 کارگر( 
داشته باشند

اشخاص ُمسن نیازمند و سرپرستان خانوارهای فقیرمساعدت اجتماعی

پوشش داوطلبانه
پوشش داوطلبانه در بیمۀ بازماندگی و صندوق آینده نگر )برای کارکنان شرکت هایی 

که دستمزد ماهانۀ بیشتر از 15 هزار روپیه می گیرند و برخی دیگر از کارکنان( و بیمۀ 
اجتماعی وجود دارد

نظام ویژۀ بیمه
نظام ویژۀ بیمه در طرح پاداش )برای کارگران معادن ذغال سنگ، کارمندان دفتری 

راه آهن، و کارمندان بخش دولتی( وجود دارد

  جدول 93: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور هندوستان

 منابع مالی

     افراد بیمه شده
1. صنـدوق آینده نگـر: میـزان 12 درصـد از دسـتمزد پایـه )یـا 10 درصـد در  
طبقه های شـغلی مشـخص شـدۀ بخش صنعت و تجارت که پیش از 22 سپتامبر 
1997 تحـت پوشـش قـرار گرفته اند و کمتـر از 20 کارمند دارنـد؛ و همچنین در 

برخـی مـوارد خـاص دیگـر( به عنـوان نرخ حـق بیمه تعیین می شـود. 

 حداکثـر دسـتمزد و درآمـد ماهانـه کـه در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد، 15 هـزار روپیـه می باشـد. 

2. طرح )سپردۀ( بیمۀ بازماندگی )بیمۀ اجتماعی(: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

3. طرح مستمری )بیمۀ اجتماعی(: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

4. طرح پاداش: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.
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5. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

آینده نگرخویش فرمایان
1. صندوق آینده نگر: قابل اجرا نمی باشد. 

2. طرح )سپردۀ( بیمۀ بازماندگی )بیمۀ اجتماعی(: قابل اجرا نمی باشد.
3. طرح مستمری )بیمۀ اجتماعی(: قابل اجرا نمی باشد.

4. طرح پاداش: قابل اجرا نمی باشد.
5. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

     کارفرمایان
1. صنـدوق آینده نگـر: میـزان 3/67 درصـد از حقوق و دسـتمزد پرداخت شـدۀ 
ماهانـه، بعـالوۀ 0/85 درصـد از حقـوق و دسـتمزد پرداخـت شـدۀ ماهانـه برای 

هزینه هـای اداری، به عنـوان نـرخ حـق بیمـه تعیین می شـود. 

2. طـرح )سـپردۀ( بیمـۀ بازماندگی )بیمۀ اجتماعی(: میـزان 0/5 درصد از حقوق و 
دسـتمزد ماهانـۀ پرداخت شـده، بعـالوۀ 0/01 درصد از حقوق و دسـتمزد ماهانۀ 
پرداخـت شـده بـرای هزینه هـای اداری به عنوان نـرخ حق بیمه تعیین می شـود. 

3. طـرح مسـتمری )بیمـۀ اجتماعـی(: میـزان 8/33 درصـد از حقـوق و دسـتمزد 
پرداخـت شـده به عنـوان نـرخ حـق بیمـه تعیین می شـود. 

 حداکثـر دسـتمزد و درآمـد ماهانـه کـه در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد، 15 هـزار روپیـه می باشـد. 

4. طـرح پـاداش: بـه طـور متوسـط، 4 درصد از حقوق و دسـتمزد پرداخت شـدۀ 
ماهانـه به عنـوان نـرخ حـق بیمه تعیین می شـود. 

5. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

     دولت
1. صندوق آینده نگر: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

2. طرح )سپردۀ( بیمۀ بازماندگی )بیمۀ اجتماعی(: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.
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3. طـرح مسـتمری )بیمـۀ اجتماعـی(: میـزان 1/16 درصد از دسـتمزد پایـۀ افراد 
بیمـه شـده، به عنـوان سـهم دولـت از حـق بیمۀ ایشـان پرداخت می شـود 

 حداکثـر دسـتمزد و درآمـد ماهانـه کـه در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد، 15 هـزار روپیـه می باشـد. 

4. طرح پاداش: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

5. مساعدت اجتماعی: تمامی هزینه ها توسط دولت پرداخت می شود )همان، ص. 2-1(.
میزان سهم بیمه

افراد بیمه شده

12 % از دستمزد پایه )یا 10 درصد در  طبقه های شغلی مشخص صندوق آینده نگر
شدۀ بخش صنعت و تجارت(

هیچ هزینه ایطرح بیمۀ بازماندگی
هیچ هزینه ایطرح مستمری

هیچ هزینه ایطرح پاداش
هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان

قابل اجرا نمی باشدصندوق آینده نگر
قابل اجرا نمی باشدطرح بیمۀ بازماندگی

قابل اجرا نمی باشدطرح مستمری
قابل اجرا نمی باشدطرح پاداش

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان

صندوق آینده نگر
3/67 % از حقوق و دستمزد پرداخت شدۀ ماهانه، بعالوۀ 0/85 % از 

حقوق و دستمزد پرداخت شدۀ ماهانه برای هزینه های اداری

طرح بیمۀ بازماندگی
0/5 % از حقوق و دستمزد پرداخت شدۀ ماهانۀ، بعالوۀ 0/01 % از 

حقوق و دستمزد پرداخت شدۀ ماهانۀ برای هزینه های اداری

8/33 % از حقوق و دستمزد پرداخت شدۀ ماهانهطرح مستمری

به طور متوسط، 4 % از حقوق و دستمزد پرداخت شدۀ ماهانهطرح پاداش

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت

هیچ هزینه ایصندوق آینده نگر
هیچ هزینه ایطرح بیمۀ بازماندگی

1/16 % از دستمزد پایۀ افراد بیمه شدهطرح مستمری
هیچ هزینه ایطرح پاداش

تمامی هزینه هامساعدت اجتماعی

  جدول 94: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور هندوستان
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 سازمان های اداری
اکثـر طرح هـای  بـر   )https://www.labour.nic.in( اشـتغال1  و  کار  وزارت   .1

بیمـه ای، نظـارت کلـی می کنـد. 

برنامۀ   )https://www.epfindia.gov.in( 2. سازمان صندوق آینده نگر کارکنان2 
صندوق آینده نگر را از طریق ادارات منطقه ای، محلی و دفاتر بازرسی مدیریت می کند. 

3. هیـأت اُمنـای مرکـزی3 صنـدوق آینده نگـر کارکنـان از طریـق یک نهاد سـه 
جانبـه شـامل نمایندگان دولت، کارفرمایـان و کارکنان، صنـدوق و وجوهات آن را 

مدیریـت می نمایند. 

4. مقامات مرکزی و دولتی، طرح پاداش را مدیریت می نمایند.

5. وزارت توسـعۀ روسـتاییhttp://rural.nic.in( 4( بر طرح های »نظام مسـاعدت 
اجتماعـی« نظـارت کلی می کند

6. برنامـۀ ملـی مسـاعدت اجتماعی5، طرح های پرداخت مسـتمری بازنشسـتگی، 
ازکارافتادگـی و بازماندگـی را در »نظـام مسـاعدت اجتماعـی« مدیریت می کند. 

کشورهای آفریقا6

آفریقـــــای جنوبی7    
 چهارچوب قانونی

نخسـتین قوانین کشور آفریقای جنوبی در زمینۀ بیمه ها و مستمری های عمومی 
در سـال های 1928 )بازنشسـتگی(؛ 1936 )نابینایی( و 1946 )ازکارافتادگی( به 

تصویب رسیدند.
1. Ministry of Labour and Employment
2. Employees’ Provident Fund Organisation
3. Central Board of Trustees
4. Ministry of Rural Development
5. National Social Assistance Programme
6. African countries
7. South Africa 
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قوانین جاری این کشـور در زمان حاضر، دو قانون بیمۀ بیکاری )مصوب 2001( 
 ,Social Security Administration( می باشـند )و مسـاعدت اجتماعـی )2004

2017, ص. 1(. 

 نوع برنامه
کشـور آفریقـای جنوبـی دارای دو برنامۀ »بیمۀ اجتماعی )بازماندگـی(« و »نظام 

مسـاعدت اجتماعی )بازنشسـتگی و ازکارافتادگی(« می باشـد )همان(.

 پوشش
1. بیمـۀ اجتماعـی: کارمندانـی که بیشـتر از 24 سـاعت در مـاه کار می کنند از 

جملـه کارگـران خانگـی و کارگـران فصلی تحت پوشـش قـرار می گیرند.

2. مسـاعدت اجتماعی: شـهروندان نیازمند و سـاکنان دائمی آفریقای جنوبی، و 
همچنین پناهندگان1 سـاکنان این کشـور تحت پوشـش قـرار می گیرند. 

 نظـام بیمـه ای ویژه ای )نظام مسـاعدت( برای کارمندان بخـش دولتی وجود 
دارد )همان(.

آفریقای جنوبینام کشور
رند آفریقای جنوبیواحد پول

13/71 رند آفریقای جنوبی = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر
بازنشستگی )1928(؛ نابینایی )1936(؛ ازکارافتادگی )1946(نخستین قانون بیمه

بیمۀ بیکاری )2001(؛ مساعدت اجتماعی )2004(قوانین جاری

بیمۀ اجتماعی )بازماندگی(؛ نظام مساعدت اجتماعی )بازنشستگی و ازکارافتادگی(نوع برنامه

پوشش
کارمندانی که بیشتر از 24 ساعت در ماه کار می کنند از جمله بیمۀ اجتماعی

کارگران خانگی و کارگران فصلی
مساعدت 
اجتماعی

شهروندان نیازمند و ساکنان دائمی آفریقای جنوبی، و همچنین 
پناهندگان ساکنان این کشور

نداردپوشش داوطلبانه

مساعدت اجتماعی دارای نظام ویژۀ بیمه )برای کارمندان بخش دولتی( می باشدنظام ویژۀ بیمه

  جدول 95: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور آفریقای جنوبی

1. Refugees 
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 منابع مالی

     افراد بیمه شده
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 1 درصـد از سـقف درآمـد به عنـوان حـق بیمه تعیین 

می شـود.

 حداکثـر درآمـدی کـه در محاسـبۀ نـرخ حـق بیمـه مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد، 17712 رنـد1 )واحد پول آفریقـای جنوبی( در ماه یـا 212 هزار 539 

رند در سـال می باشـد. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند. 

    خویش فرمایان 
1. بیمۀ اجتماعی: قابل اجرا نیست.

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

    کارفرما
1. بیمـۀ اجتماعـی: میـزان 1 درصـد از سـقف حق و دسـتمزد پرداختـی به عنوان 

نـرخ حق بیمـه تعیین می شـود. 

 حداکثـر درآمـدی که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 
17712 رنـد در مـاه یا 212 هزار 539 رند در سـال می باشـد. 

2. مساعدت اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

    دولت
1. بیمۀ اجتماعی: هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

2. مساعدت اجتماعی: تمامی هزینه ها بر عهدۀ دولت است )همان(.

1. Rand 
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میزان سهم بیمه

افراد بیمه شده
1 % از سقف درآمدبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

خویش فرمایان
قابل اجرا نمی باشدبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

کارفرمایان
1 درصد از سقف حق و دستمزد پرداختیبیمۀ اجتماعی

هیچ هزینه ایمساعدت اجتماعی

دولت
هیچ هزینه ایبیمۀ اجتماعی

تمامی هزینه هامساعدت اجتماعی

  جدول 96: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور آفریقای جنوبی

 سازمان های اداری
1. وزارت کار )http://www.labour.gov.za( بـر برنامـۀ »بیمـۀ اجتماعی»، نظارت 

دارد.  کلی 

2. صنـدوق بیمـۀ بیـکاری1 که به وسـیلۀ یک هیـأت دوجانبه مدیریت می شـود، 
کمیته هـای مزایای بیکاری محلـی2، و مأمورین دعوی3، برنامـۀ »بیمۀ اجتماعی« را 

مدیریـت می نمایند.

3. وزارت توسعۀ اجتماعی4 بر برنامۀ »مساعدت اجتماعی« نظارت کلی دارد. 

4. آژانـس تأمین اجتماعی آفریقای جنوبـیhttp://www.sassa.gov.za( 5( برنامۀ 
»مسـاعدت اجتماعـی« را مدیریت می نماید. 

1. Unemployment Insurance Fund
2. local unemployment benefit committees
3. Claims officers
4. The Department of Social Development
5. South African Social Security Agency
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کامرون1

 چهارچوب قانونی
نخستین قانون در کشور کامرون در زمینۀ بیمه ها و مستمری های عمومی قانون 

مصوب سال 1969 با عنوان مستمری ها بود که در سال 1974 اجرایی شد.

ایـن قانـون کمـاکان در کشـور کامـرون دارای ضمانـت اجرایـی اسـت و قانـون 
جـاری محسـوب می گـردد. همچنیـن در سـال 2014 کشـور کامـرون قانونی را 
 Social Security( در زمینـۀ توسـعۀ پوشـش داوطلبانه2 تصویـب و اجرایـی کـرد

)1 ص.   ,2017  ,Administration

 نوع برنامه
کشور کامرون دارای »نظام بیمۀ اجتماعی« می باشد )همان(.

 پوشش
کارمندان و کلیۀ افراد استخدام شده تحت پوشش قرار می گیرند. 

 پـوش داوطلبانـه بـرای خویش فرمایـان، افـرادی کـه قبال پوشـش اجباری3 
داشـتند، و بـرای برخـی دیگـر از افراد وجـود دارد. 

 نظام بیمه ای ویژه برای کارمندان )خدمتگزاران( دولت وجود دارد )همان(.
کامروننام کشور

فرانک آفریقای مرکزیواحد پول
621/73 فرانک آفریقای مرکزی = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

مستمری ها )1969(نخستین قانون بیمه
مستمری ها )1969(؛ توسعۀ پوشش داوطلبانه )2014(قوانین جاری

نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه
کارمندان و کلیۀ افراد استخدام شدهپوشش

پوشش داوطلبانه
دارای پوشش داوطلبانه )برای خویش فرمایان، افرادی که قبال پوشش 

اجباری داشتند، و برای برخی دیگر از افراد( می باشد
دارای نظام ویژۀ بیمه )کارمندان دولت( می باشدنظام ویژۀ بیمه

  جدول 97: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور کامرون

1. Cameroon
2. Voluntary coverage extension
3. Mandatory coverage 208



 منابع مالی

    افراد بیمه شده
میـزان 4/2 درصد از سـقف درآمـد برای حقوق بگیران؛ و 8/4 درصد از متوسـط 
درآمـد ماهانـه بـرای افـرادی که بصـورت داوطلبانه بیمه شـده اند به عنـوان حق 
بیمـه پرداخـت می گردد. الزم به ذکر اسـت که متوسـط درآمد ماهانه بر اسـاس 
توافقـی کـه بین فرد بیمه شـده بصـورت داوطلبانه و صندوق ملـی بیمۀ اجتماعی1 

صـورت می گیرد، تنظیم می شـود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه کـه در محاسـبۀ حـق بیمه اسـتفاده می شـود، برابر 
بـا حداقـل درآمـد ماهانـۀ قانونی می باشـد که مبلغـی معـادل 36270 فرانک 

آفریقـای مرکزی2 می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ حق بیمه اسـتفاده می شـود، برابر با 
750 هـزار فرانک آفریقای مرکزی می باشـد. 

    خویش فرمایان
میزان 8/4 درصد از متوسط درآمد ماهانه به عنوان حق بیمه باید پرداخت شود. الزم 
به ذکر است که متوسط درآمد ماهانه بر اساس توافقی که بین فرد بیمه شده بصورت 

داوطلبانه و صندوق ملی بیمۀ اجتماعی صورت می گیرد، تنظیم می شود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه کـه در محاسـبۀ حـق بیمه اسـتفاده می شـود، برابر 
بـا حداقـل درآمـد ماهانـۀ قانونی می باشـد که مبلغـی معـادل 36270 فرانک 

آفریقـای مرکزی می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ حق بیمه اسـتفاده می شـود، برابر با 
750 هـزار فرانک آفریقای مرکزی می باشـد. 

    کارفرما
میزان 4/2 درصد از حقوق پرداخت شده را باید به عنوان حق بیمه پرداخت نماید. 

1. National Social Insurance Fund
2. CFA Francs
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 حداقـل درآمـد ماهانـه کـه در محاسـبۀ حـق بیمه اسـتفاده می شـود، برابر 
بـا حداقـل درآمـد ماهانـۀ قانونی می باشـد که مبلغـی معـادل 36270 فرانک 

آفریقـای مرکزی می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ حق بیمه اسـتفاده می شـود، برابر با 
750 هـزار فرانک آفریقای مرکزی می باشـد. 

    دولت
دولت هیچ گونه مشارکتی در تأمین مالی ندارد )همان(.

میزان سهم بیمه
4/2 % از سقف درآمدافراد بیمه شده

8/4 % از متوسط درآمد ماهانهخویش فرمایان

4/2 % از حقوق پرداخت شدهکارفرمایان

مشارکتی در تأمین مالی ندارددولت

  جدول 98: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور کامرون

 سازمان های اداری
ــه،  ــای بیم ــر برنامه ه ــی )www.mintss.cm( ب ــن اجتماع 1. وزارت کار و تأمی

ــی دارد.  ــارت کل نظ

2. صندوق ملی بیمۀ اجتماعیhttps://www.cnps.cm( 1( که به وسیلۀ یک شورای 
سه جانبه با یک مدیر کل اداره می شود، برنامه های بیمه ای را مدیریت می کند. 

    
مـراکش2

 چهارچوب قانونی
نخسـتین قانـون موضوعـه در زمینـۀ بیمه هـا و مسـتمری های عمومی در کشـور 

مراکـش، قانـون مصوب سـال 1959 می باشـد.

1. National Social Insurance Fund
2. Cameroon
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ایـن کشـور هـم اکنـون بـا قوانیـن طـرح تأمیـن اجتماعـی1 )مصـوب 1972(؛ 
کارگران کشـاورزی و جنگلداری2  )مصوب 1981(؛ و بازنشسـتگی پیش از موعد 
 Social Security(امـورات بیمـه ای خویش را مدیریـت می کنـد )مصـوب 2004(

.)1 ص.   ,2017 ,Administration

 نوع برنامه
کشور مراکش دارای »نظام بیمۀ اجتماعی« می باشد )همان(. 

 پوشش
کارگران دسـتمزد بگیر بخش خصوصی و کارآموزان صنعت، تجارت و کشاورزی؛ 
پیشـه وران3؛ و برخی از گروه های خاص ماهیگیران تحت پوشـش قرار می گیرند. 

 پوشش داوطلبانه برای اشخاص بیمه شدۀ پیشین وجود دارد.

 نظـام بیمه ای ویـژه برای خدمتگزاران دولتـی و گروه های دیگـری از کارمندان 
وجـود دارد )همان(.

مراکشنام کشور
درهم مراکشواحد پول

10/15 درهم مراکش = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

1959نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
طرح تأمین اجتماعی )1972(؛ کارگران کشاورزی و جنگلداری  )1981(؛ بازنشستگی 

پیش از موعد )2004(

نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه

کارگران دستمزد بگیر بخش خصوصی و کارآموزان صنعت، تجارت و کشاورزی؛ پوشش
پیشه وران؛ و برخی از گروه های خاص ماهیگیران

دارای پوشش داوطلبانه )برای اشخاص بیمه شدۀ پیشین( می باشدپوشش داوطلبانه

دارای نظام ویژۀ بیمه )برای خدمتگزاران دولتی و گروههای دیگری از کارمندان( می باشدنظام ویژۀ بیمه

  جدول 99: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور مراکش

1. Social security scheme
2. Forestry 
3. Craftsmen 
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 منابع مالی 

     افراد بیمه شده
میـزان 3/96 درصـد از سـقف درآمـد ناخالـص ماهانـه به عنـوان نـرخ حق بیمه 

بـرای افـراد بیمه شـده تعیین می شـود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، برابـر بـا حداقـل دسـتمزد ماهانۀ قانونی می باشـد.

 حداقـل دسـتمزد ماهانـۀ قانونـی در بخـش کشـاورزی 1812/98 درهـم1 
مراکـش، و در بخش هـای غیـر کشـاورزی 2568/84 دیرهـم می باشـد. 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، مبلـغ 6000 درهم می باشـد. 

مشـارکت فـرد بیمـه شـده در پرداخـت حـق بیمـه، در مزایـای بازنشسـتگی، 
ازکارافتادگـی و بازماندگـی )بـه جز کمـک هزینۀ دفن( سـرمایه گذاری می شـود.

    خویش فرمایان
برای خویش فرمایان قابل اجرا نیست. 

     کارفرما
میـزان 7/93 درصـد از سـقف حقـوق و دسـتمزد ناخالص ماهانه که بـه کارکنان 

پرداخـت می شـود، به عنـوان نرخ حـق بیمه تعیین می شـود. 

 حداقـل درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، برابـر بـا حداقـل دسـتمزد ماهانۀ قانونی می باشـد.

 حداقـل دسـتمزد ماهانـۀ قانونـی در بخـش کشـاورزی 1812/98 درهـم 
غیرکشـاورزی 2568/84 درهـم می باشـد.  و در بخش هـای  مراکـش، 

 حداکثـر درآمـد ماهانـه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمـه مورد اسـتفاده قرار 
می گیـرد، مبلـغ 6000 درهم می باشـد. 

1. Dirham 
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مشـارکت فـرد بیمـه شـده در پرداخـت حـق بیمـه، در مزایـای بازنشسـتگی، 
ازکارافتادگـی و بازماندگـی )بـه جز کمـک هزینۀ دفن( سـرمایه گذاری می شـود.

    دولت
هیچ هزینه ای بر عهدۀ دولت نمی باشد )همان(.

میزان سهم بیمه

3/96 % از سقف درآمد ناخالص ماهانهافراد بیمه شده

قابل اجرا نیستخویش فرمایان

7/93 % از سقف حقوق و دستمزد ناخالص پرداخت شدۀ ماهانهکارفرمایان

هیچ هزینه ایدولت

  جدول 100: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور مراکش

 سازمان های اداری
1. وزارت اشـتغال و آموزش حرفه ایhttp://www.emploi.gov.ma(1( بر برنامه های 

بیمه ای نظـارت کلی دارد. 

2. صندوق ملی تأمین اجتماعی )http://www.cnss.ma( که به وسیلۀ یک هیأت سه 
جانبه با یک مدیر کل اداره می شود، وظیفۀ مدیریت برنامه های بیمه را بر عهده دارد. 

مصــر2    

 چهارچوب قانونی
نخستین قوانین در ارتباط با بیمه ها و مستمری های عمومی در کشور مصر، قانون های 
مساعدت اجتماعی )مصوب 1950( و صندوق آینده و بیمه3 )مصوب 1955( بودند.

قوانیـن جـاری ایـن کشـور در امـر بیمـه در حـال حاضر قوانیـن خدمت گـزاران 
دولـت و کارمنـدان بخش خصوصـی و دولتی4 )مصـوب 1975(؛ کارفرما )مصوب 
1. Ministry of Employment and Vocational Training
2. Egypt
3. Provident and insurance fund
4. Civil servants and public- and privatesector employees
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1976(؛ کارگران مهاجر1 )مصوب 1978(؛ و گسـترش پوشـش2 )مصوب 1980( 
می باشـند )Social Security Administration, 2017, ص. 1(. 

 نوع برنامه
کشور مصر دارای »نظام بیمۀ اجتماعی« می باشد )همان(. 

 پوشش
کارمنـدان از جملـه کارگران خارجی )بـر مبنای توافقات دو جانبه( تحت پوشـش 

قـرار می گیرند.

 نظـام بیمـه ای ویژه بـرای خویش فرمایان، اتبـاع مصری که در خارج از کشـور 
کار می کننـد )بـه صورت داوطلبانـه(؛ کارگران معمولی و کارگران مشـاغل خانگی 

وجـود دارد )همان(.
مصرنام کشور

پوند مصرواحد پول

18 پوند مصر = 1 دالرنرخ تبدیل به دالر

مساعدت اجتماعی )1950(؛ صندوق آینده و بیمه )1955(نخستین قانون بیمه

قوانین جاری
خدمتگزاران دولت و کارمندان بخش خصوصی و دولتی )1975(؛ کارفرما 

)1976(؛ کارگران مهاجر )1978(؛ گسترش پوشش )1980(

نظام بیمۀ اجتماعینوع برنامه

کارمندان از جمله کارگران خارجی )بر مبنای توافقات دو جانبه(پوشش

نداردپوشش داوطلبانه

نظام ویژۀ بیمه
دارای نظام ویژۀ بیمه )برای خویش فرمایان، اتباع مصری که در خارج از 
کشور کار می کنند و کارگران معمولی و کارگران مشاغل خانگی( می باشد

  جدول 101: چهارچوب قانونی، نوع برنامۀ بیمه ای و نحوۀ پوشش بیمه در کشور مرص

 منابع مالی
     افراد بیمه شده

میـزان 10 درصـد از سـقف درآمـد ماهانـه، بـه اضافـۀ 3 درصـد از درآمـد پایۀ 
1. Migrant workers
2. Coverage extension

214



ماهانـه )بـرای مزایایی کـه یک دفعه پرداخت می شـوند.( به عنـوان نرخ حق بیمۀ 
افـراد بیمه شـده تعیین می شـود. 

سـقف درآمـد عبـارت از پایـۀ درآمد فرد بیمه شـده به عـالوۀ درآمـد متغیر او 
می باشـد. در درآمـد پایه، برخی از اَشـکاِل پـاداش1 مانند جوایز2، مشـوق ها3، حق 
کمیسـیون ها4 )حق العمل هـا(، برگه هـای سـهام5 و.. محسـوب نمی گردنـد بـر این 
اسـاس حداکثـر درآمـد پایـۀ ماهانه برای محاسـبۀ نرخ حـق بیمه، مبلـغ 1370 
پونـد مصـر6 )تا ژوئیـۀ 2017( می باشـد. این رقم در مـاه ژوئیۀ هرسـال به میزان 
10 درصـد افزایـش پیـدا می کنـد. درآمـد متغیر شـامل همۀ اشـکال پـاداش از 
جملـه جوایـز، مشـوق ها، حـق کمیسـیون ها، برگه هـای سـهام و.. می شـود. بر این 
مبنـا حداکثـر درآمد متغیـر ماهانه7 که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد، مبلـغ 2430 پونـد مصر )تـا ژانویۀ 2017( می باشـد. ایـن رقم در 

مـاه ژانویـۀ هرسـال به میـزان 15 درصـد افزایش پیـدا می کند. 

 حداقـل سـقف درآمـد ماهانه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمه مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد، عبـارت از حد پاییـِن8 میزاِن حقـوق ماهانۀ خدمتگـزاران دولتی 
می باشـد کـه ایـن رقـم معـادل 500 پوند مصـر )ژوئیـۀ 2017( می باشـد. این 

رقـم در مـاه ژوئیۀ هرسـال به میـزان 10 درصـد افزایش پیـدا می کند. 

 حداکثـر سـقف درآمـد ماهانه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد، 3800 پوند مصـر )تا ژوئیۀ 2017( می باشـد. 

    خویش فرمایان
برای خویش فرمایان قابل اجرا نمی باشد. 

1. Compensation 
2. Bonuses 
3. Incentives 
4. Commissions 
5. Profit shares
6. Egyptian pound
7. Maximum monthly variable earnings
8. Lower limit
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     کارفرمایان
میـزان 15 درصـد از سـقف حقـوق پرداخت شـدۀ ماهانه بـه کارکنـان، بعالوۀ 2 
درصـد از حقـوق پایـۀ پرداختـی )بـرای مزایایی کـه یکدفعه پرداخت می شـوند.( 
به عنـوان نـرخ حق بیمه ای کـه کارفرمایان بایـد پرداخت نمایند، تعیین می شـود. 

سـقف درآمـد عبـارت از پایـۀ درآمد فرد بیمه شـده به عـالوۀ درآمـد متغیر او 
می باشـد. در درآمـد پایـه، برخـی از اَشـکاِل پـاداش ماننـد جوایز، مشـوق ها، حق 
کمیسـیون ها )حق العمل هـا(، برگه هـای سـهام و.. محسـوب نمی گردنـد بـر ایـن 
اسـاس حداکثـر درآمـد پایـۀ ماهانه برای محاسـبۀ نرخ حـق بیمه، مبلـغ 1370 
پونـد مصـر )تـا ژوئیۀ 2017( می باشـد. ایـن رقم در مـاه ژوئیۀ هرسـال به میزان 
10 درصـد افزایـش پیـدا می کنـد. درآمـد متغیر شـامل همۀ اشـکال پـاداش از 
جملـه جوایـز، مشـوق ها، حـق کمیسـیون ها، برگه هـای سـهام و.. می شـود. بر این 
مبنـا حداکثـر درآمـد متغیر ماهانه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمه مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد، مبلـغ 2430 پونـد مصر )تـا ژانویۀ 2017( می باشـد. ایـن رقم در 

مـاه ژانویـۀ هرسـال به میـزان 15 درصـد افزایش پیـدا می کند.

 حداقـل سـقف درآمـد ماهانه که در محاسـبۀ نـرخ حق بیمه مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد، عبـارت از حد پاییِن میـزاِن حقـوق ماهانۀ خدمتگـزاران دولتی 
می باشـد کـه ایـن رقـم معـادل 500 پوند مصـر )ژوئیـۀ 2017( می باشـد. این 

رقـم در مـاه ژوئیـۀ هرسـال به میـزان 10 درصـد افزایش پیـدا می کند. 

 حداکثـر سـقف درآمـد ماهانه که در محاسـبۀ نرخ حق بیمه مورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد، 3800 پوند مصـر )تا ژوئیۀ 2017( می باشـد. 

     دولت
میـزان 1 درصـد از سـقف درآمـد ماهانـۀ افراد بیمه شـده، به اضافـۀ تأمین مالی 

هرگونـه کسـری بودجـه بر عهـدۀ دولت می باشـد )همان(.
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میزان سهم بیمه

10 % از سقف درآمد ماهانه، بعالوۀ 3 % از درآمد پایۀ ماهانه برای مزایای یکبار پرداختافراد بیمه شده

قابل اجرا نمی باشدخویش فرمایان

15 % از سقف حقوق پرداختی ماهانه، بعالوۀ 2 % از حقوق پایۀ پرداختی برای مزایای یکبار کارفرمایان
پرداخت

1 % از سقف درآمد ماهانۀ افراد بیمه شده، به اضافۀ تأمین مالی هرگونه کسری بودجهدولت

  جدول 102: نحوۀ تأمین منابع مالی بیمه به تفکیک سهم در کشور مرص

 سازمان های اداری
1. وزارت همبسـتگی اجتماعـیhttp://www.moss.gov.eg(1( بر برنامه های بیمه ای، 

نظارت کلـی دارد. 

2. صندوق بیمۀ اجتماعی عمومی و خصوصی2، برنامه های بیمه را مدیریت می نمایند.

3. صنـدوق بیمـۀ اجتماعـی دولتـی3 برنامه های بیمـه را بـرای کارمنـدان دولتی، 
می نماید.  مدیریـت 

1. Ministry of Social Solidarity
2. Public and Private Social Insurance Fund
3. Government Social Insurance Fund
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