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مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي 
شماره ویژه نامه: ٧۴٣

سال ھفتاد شماره ٢٠٣۴٣
قانون اصالح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی 

شماره۶٧۶٣۴/۴٢٧                                                                        ٧/١٠/١٣٩٣
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران قانون اصالح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی
کارگران ساختمانی که با عنوان طرح اصالح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با

تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ١۶/٩/١٣٩٣ و تأیید شورای محترم نگھبان، به پیوست ابالغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
 

شماره١١۶۴١٢                                                                          ١٠/١٣٩٣/١۵
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، به پیوست «قانون اصالح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی
کارگران ساختمانی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدھم آذرماه یکھزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسالمی
تصویب و در تاریخ ٢۶/٩/١٣٩٣ به تأیید شورای نگھبان رسیده و طی نامه شماره ۶٧۶٣۴/۴٢٧ مورخ ٧/١٠/١٣٩٣ مجلس شورای

اسالمی واصل گردیده، جھت اجراء ابالغ می گردد.
رئیس جمھور ـ حسن روحانی
 

قانون اصالح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
ماده واحده ـ ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ١۴/١٢/١٣٨٧ و تبصره ھای آن به شرح زیر اصالح می شود:

ماده۵ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ھفت درصد (٧%) حق بیمه سھم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد (١۵%)
مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع
الزم جھت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب ھیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (٢٠%) بالمانع

است.
تبصره١ـ در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را برمبنای
حق بیمه سھم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیـمه
از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در ھر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب

می باشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه ھا می شود.
تبصره٢ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را ھر سه ماه یکبار به کمیسیون ھای بھداشت و درمان، اجتماعی

و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
تبصره٣ـ مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه ھا و دارالقرآن ھا از پرداخت سھم کارفرما معاف بوده و سھم کارفرما از محل

ماده (۵) قانون تأمین می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدھم آذرماه یکھزار و سیصـد و نود و سه مجلس شورای

اسالمی تصویب شد و در تاریخ ٢۶/٩/١٣٩٣ به تأیید شورای نگھبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 


