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مقدمة
ضمــان حقــوق الضمــان االجتماعــي مبــدأ مــن المبــادئ االجتماعيــة للدولــة .ونظــام الضمــان االجتماعــي المســتدام،
الــذي يســتخدم المصــادر االجتماعيــة بكفــاءة ويســتند إلــى مفهــوم الدولــة االجتماعيــة ،هــو أداة مهمــة للغايــة ويضمــن
للمجتمــع مســتقبالً أفضــل وآمنًــا.
وفــي هــذا الصــدد ،أصبــح إصــاح الضمــان االجتماعــي ثــورة هامــة ج ـدًا مــن أجــل إنشــاء نظــام مســتدام ،يمــول
توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة المنصفــة والعاليــة الجــودة لجميــع الســكان ،وقــد أصبــح الهيــكل التنظيمــي لهيئــة
الضمــان االجتماعــي ( ، )SGKالتــي أسســها اإلصــاح قبــل عقــد مــن الزمــن ،دخــل حيــز العمــل فــي وقــت قصيــر
ج ـدًا ،وأُنشــئ تنظيــم مركــزي وإقليمــي يوفــر خدمــات الضمــان االجتماعــي علــى قــدم المســاواة مــع جميــع األفــراد
فــي الدولــة ،وعــاوة علــى ذلــك ،تــم الجمــع بيــن العديــد مــن التشــريعات المعقــدة وغيــر المتكافئــة التــي تختلــف
عــن بعضهــا البعــض فــي أنــواع التأميــن مــن الموظفيــن مــن خــال ســن القانــون رقــم  5510بشــأن التأمينــات
االجتماعيــة والتأميــن الصحــي الشــامل واالنتهــاء مــن األعمــال التحضيريــة للتشــريعات الثانويــة .وزيــدت قــدرة
الهيــاكل األساســية التقنيــة ،وبالتالــي انخفضــت البيروقراطيــة مــع نهــج الخدمــات الموجــه للمواطنيــن وبســبب هــذه
التطــورات ،زادت ســرعة وجــودة ضمانــات الضمــان االجتماعــي زيــادة كبيــرة.
تقــدم  SGKمــع تقنيــات المعلومــات المعــززة والوحــدات المحليــة ومديريــات مقاطعــة الضمــان االجتماعــي ومراكــز
الضمــان االجتماعــي فــي جميــع المقاطعــات ال 81خدمــات تغطــي جميــع المواطنيــن واألجانــب تقريبًــا فــي تركيــا
 ،وعــاوة علــى ذلــك  ،أبرمــت الحكومــة اِتفاقــات ثنائيــة للضمــان االجتماعــي مــع  33بل ـدًا وهــي تواصــل توســيع
شــبكة خدماتهــا.
وتهــدف الحكومــة فــي المســتقبل القريــب إلــى الحفــاظ علــى نظــام الضمــان االجتماعــي  ،يشــمل جميــع الســكان
ومســتدام ماليًــا ،ويكافــح العمالــة غيــر المســجلة بفعاليــة ،ويشــعر جميــع المواطنيــن باالرتيــاح إزاء الخدمــات المقدمــة.
وقــد أعــد هــذا الكتيــب مــن أجــل تقديــم معلومــات عامــة ومقدمــة عــن الهيــكل التنظيمــي لمجموعــة نظــم التأميــن،
والحقــوق االجتماعيــة ومســؤوليات األشــخاص الخاضعيــن للتأمينــات االجتماعيــة ،وبرامــج التأميــن الصحي الشــامل،
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يشــرح بعــض التطــورات والمشــاريع البــارزة التــي تحققــت خــال فتــرة اإلصــاح فــي تركيــا
وأخيـرًا ،أود أن أشــكر جميــع زمالئــي الذيــن ســاهموا وعملــوا بإخــاص فــي إعــداد هــذا الكتيــب االســتهاللي.
الدكتور /محي الدين شاهين
رئيس تطوير اإلستراتيجية – هيئة الضمان اإلجتماعي
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والمبتكــر فــي تأميــن المجتمــع ضــد احتياجــات ومخاطــر الضمــان االجتماعــي
المتغيــرة.
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المالمح التنظيمية
الفصــل األول :اإلطــار القانونــي لنظــام
الضمــان االجتماعــي
 .1الضمان االجتماعي بشكل عام
ظهــر الضمــان االجتماعــي فــي أعقــاب الثــورة
الصناعيــة والحــركات فــي بدايــة القــرن التاســع
عشــر فــي العالــم.

المخاطــر المهنيــة هــي حــوادث العمــل واألمــراض
المهنيــة التــي هــي مــن الخدمــات الصحيــة ،كمــا أنــه
يخــول للدولــة صالحيــة إنشــاء نظــام تأميــن صحــي
شــامل مــن أجــل ضمــان انتشــار خدمــات الرعايــة
الصحيــة علــى نطــاق واســع.
المخاطــر الفســيولوجية هــي حــاالت مثــل المــرض
واألمومــة والعجــز والشــيخوخة والوفــاة التــي
تحــدث فــي جســم اإلنســان وهــي ليســت بالضــرورة
مرتبطــة مباشــرة بالمخاطــر المهنيــة ،ومــن ناحيــة
أخــرى ،فــإن األحــداث مثــل البطالــة والــزواج
واإلنجــاب التــي تحــدث فــي إطــار الحيــاة المجتمعية
واألســرية تعتبــر مخاطــر اجتماعيــة – اقتصاديــة.

معــان مختلفــة للضمــان
واصطالحيــاً ،اســتمدت
ٍ
االجتماعــي تمشــيًا مــع االتجاهــات االقتصاديــة
واالجتماعيــة والسياســية خــال تطــوره وتعريفــه
المقبــول علــى نطــاق واســع هــو أنــه نظــام يم ّكــن
النــاس مــن تأميــن مســتقبلهم اليــوم بالمعنــى
االقتصــادي ،واليــوم ،مــن المســلم بــه أكثــر مــا
إذا كان نظــام الضمــان االجتماعــي يشــمل جميــع
األفــراد فــي المجتمــع ويهــدف إلــى توفيــر حيــاة
تتماشــى مــع الكرامــة اإلنســانية.

ويتألــف الضمــان االجتماعــي أساس ـا ً مــن التأميــن
االجتماعــي والمســاعدة االجتماعيــة والخدمــة
االجتماعيــة بصفــة عامة ،وعــادة مــا يتــم الجمــع
بيــن تطبيقــات هــذه األســاليب الثالثــة.

ويشــمل التعريــف العلمــي للضمــان االجتماعــي
مصطلــح المخاطــرة .وبنــاء علــى ذلــك ،يمكــن
تعريــف الضمــان االجتماعــي بأنــه نظــام يوفــر
الكفــاف والضروريــات للحيــاة الكريمــة لألشــخاص
المحروميــن مــن دخولهــم بشــكل دائــم أو مؤقــت
بســبب المخاطــر المهنيــة أو الفســيولوجية أو
االجتماعيــة – االقتصاديــة.

ويقــوم التأميــن االجتماعــي علــى مبــدأ المشــاركة
فــي النظــام مــن خــال دفــع االشــتراكات ،بــل علــى
العكــس مــن ذلــك ،فــإن تمويــل الشــؤون االجتماعيــة
والخدمــات االجتماعيــة توفــره ميزانيــة الدولــة مــن
الضرائــب بصفــة عامة دون أي مســاهمات مباشــرة
مــن الشــخص المســتقبِل .االســتفادة منصــوص
عليهــا بالعــوز .وفــي حيــن أن االســتحقاقات النقديــة
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شــائعة فــي خطــط المســاعدة االجتماعيــة ،فــإن
االســتحقاقات العينيــة أكثــر شــيوعا ً فــي الخدمــات
االجتماعيــة.
وبالنظــر إلــى هــذه الخصائــص  ،يُطلــق علــى
التأميــن االجتماعــي «نظــام االشــتراكات»  ،بينمــا
يُطلــق علــى المســاعدة والخدمــات االجتماعيــة اســم
«نظــام عــدم االشــتراك».
فــي تركيــا  ،ومــن جهــة ،وبصــرف النظــر عــن
التأميــن ضــد البطالــة  ،فــإن جميــع فــروع التأميــن
االجتماعــي األخــرى تــدار مــن قبــل هيئــة الضمــان
االجتماعــي وتأميــن البطالــة الــذي تديــره وكالــة
التوظيــف التركيــة .ومــن ناحيــة أخــرى  ،تــدار
المســاعدة االجتماعيــة والخدمــات االجتماعيــة مــن
قبــل المديريــات العامــة ذات الصلــة فــي وزارة
األســرة والعمــل والخدمــات االجتماعيــة.
 .2التشريع الوطني للضمان االجتماعي
إن حــق الضمــان االجتماعــي منصــوص عليــه
مباشــرة فــي الدســتور ووفقــا ً للمــادة  60مــن
دســتور الجمهوريــة التركيــة “لــكل شــخص الحــق
فــي الضمــان االجتماعــي ،وتتخــذ الدولــة التدابيــر
الالزمــة وتنشــئ المنظمــة الالزمــة لتوفيــر الضمــان
االجتماعــي”.
2

تنــص المــادة  56مــن الدســتور علــى أنــه ينبغــي
للدولــة تنظيــم التخطيــط المركــزي وعمــل الخدمــات
الصحيــة .كمــا أنــه يم ّكــن الدولــة مــن إنشــاء نظــام
تأميــن صحــي شــامل لضمــان انتشــار خدمــات
الرعايــة الصحيــة.
قبــل إصــاح الضمــان االجتماعــي فــي عــام 2006
 ،كانــت هنــاك ثــاث مؤسســات رئيســية نفــذت
ضمانــات اجتماعيــة علــى أســاس نظــام االشــتراك
الــذي يشــكل أســاس نظــام الضمــان االجتماعــي ؛

1964-2006
قدمــت مؤسســة التأمينــات االجتماعيــة ()SSK
الضمــان االجتماعــي لألشــخاص العامليــن بموجــب
عقــد عمــل بمــا فــي ذلــك القطــاع الزراعــي.

المالمح التنظيمية

1972-2006
قــدم صنــدوق تقاعــد العامليــن لحســابهم الخــاص
( )Bağ-Kurالضمــان االجتماعــي لألشــخاص
العامليــن لحســابهم الخــاص واألشــخاص الذيــن
يعملــون لحســابهم الخــاص مثــل التجــار والحرفييــن
وغيرهــم مــن األشــخاص الذيــن يعملــون بشــكل
مســتقل بمــا فــي ذلــك الزراعــة قطــاع.

1949-2006
تــم تصميــم صنــدوق المعاشــات التقاعديــة ()ES
لتوفيــر خدمــات الضمــان االجتماعــي لموظفــي
الخدمــة المدنيــة بمــا فــي ذلــك الجيــش وإدارة
الشــرطة ،ويضطلــع الصنــدوق بمهــام إضافــة فيمــا
يتعلــق ببعــض المدفوعــات غيــر القائمــة علــى
االشــتراكات مثــل منح معاشــات تقاعديــة للمحاربين
القدمــاء واألشــخاص الذيــن أصيبــوا فــي الخدمــة
العســكرية والحــروب وكذلــك للمســنين المعوزيــن
والمعاقيــن.

تحــت اســم )  ( SGKهيئــة الضمــان االجتماعــي
فــي عــام  2006وإلــى جانــب االندمــاج التنظيمــي،
أدى اإلصــاح إلــى إنشــاء نظــام تقاعــدي واحــد
جديــد لجميــع األفــراد العامليــن عــن طريــق تحويــل
خمســة نظــم معاشــات تقاعديــة لفئــات مختلفــة )
موظفــو الخدمــة المدنيــة ،واألفــراد الذيــن يعملــون
بموجــب عقــد عمــل ،واألفــراد الذيــن يعملــون
بموجــب عقــد عمــل فــي القطــاع الزراعــي ،
واألفــراد الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص،
واألفــراد الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص فــي
القطــاع الزراعــي) إلــى نظــام واحــد ،وفــي حيــن
أن األنظمــة الســابقة كانــت غيــر متكافئــة ومجــزأة
ومعقــدة ،فــإن النظــام الجديــد يوفــر معاييــر تأميــن
إجتماعــي أكثــر مســاواة فضــاً عــن نظــام تأميــن
صحــي لجميــع الســكان.
وينظــم نظــام الضمــان االجتماعــي الجديــد ،بموجب
قانــون التأمينــات االجتماعيــة والتأميــن الصحــي
الشــامل رقــم  5510الــذي دخــل حيــز النفــاذ
فــي  1تشــرين األول /أكتوبــر  ،2008وينــص
هــذا القانــون علــى التغطيــة الشــخصية والماديــة
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للتأمينــات االجتماعيــة والتأميــن الصحــي الشــامل
ويحــدد شــروط المعــاش التقاعــدي واالســتحقاقات
وأســاليب تمويــل النظــام ويضفــي هــذا القانــون
الطابــع الرســمي علــى نظــام الضمــان االجتماعــي
القانونــي العــام ويطــوره.

تســاهم فــي جــداول قيــادة بيانــات نظــام المعلومــات
المتبادلــة بشــأن الحمايــة االجتماعيــة لمجلــس
التعــاون الخليجــي مــن خــال تحديــث المعلومــات
ذات الصلــة عــن نظــام الضمــان االجتماعــي
التركــي كل عــام.

مــن الناحيــة العمليــة ،مــن حيــث تمويــل
االســتحقاقات والمعاشــات التقاعديــة ،يعمــل نظــام
الضمــان االجتماعــي التركــي علــى أســاس “الدفــع
كمــا تذهــب” ،مــع األشــخاص النشــطين اقتصادي ـا ً
الذيــن يســاهمون فــي النظــام مــن أجــل تمويــل
المتقاعديــن والمعاليــن وغيرهــم مــن المســتفيدين،
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،وفيمــا يتعلــق بتوفيــر
المعاشــات التقاعديــة ،فإنــه يســتند إلــى نمــوذج
إســتحقاقات محــددة

 SGKهــو عضــو منتســب فــي الرابطــة الدوليــة
للضمــان االجتماعــي ( ، )ISSAوهــي:

 .3العالقــات الدوليــة فيمــا يتعلــق بالضمــان
ا ال جتما عــي
تركيــا عضــو فــي منظمــة العمــل الدوليــة فيمــا
يتعلــق بمجــال الضمــان االجتماعــي وطــرف فــي
االتفاقيــات ذات الصلــة لهــذه المنظمــة والميثــاق
االجتماعــي األوروبــي وميثــاق مجلــس أوروبــا
وبنــاء علــى ذلــك ،تفــي  SGKبالتزاماتهــا بتقديــم
التقاريــر بشــأن الضمــان االجتماعــي فــي تركيــا إلى
منظمــة العمــل الدوليــة فــي فتــرات محــددة ،كمــا
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أهــم منظمــة دوليــة بشــأن الضمــان االجتماعــي
فــي العالــم ،وقصــارى جهدهــا للمشــاركة بنشــاط
ومتابعــة برامــج ومبــادرات الرابطــة ,وقــد
شــاركت  SGKعــدة مــرات فــي “جائــزة ISSA
الممارســات ذات الجــودة” فــي مجــال الضمــان
االجتماعــي التــي نظمتهــا  ISSAوحصلــت علــى
العديــد مــن التنويهــات المشــرفة وشــهادات التميــز
وغيرهــا مــن الجوائــز.
تركيــا هــي بلــد مرشــح لالتحــاد األوروبــي وال
تــزال خطــوات عمليــات االنضمــام قيــد االضطالع.
ومجــال الضمــان االجتماعــي وثيــق الصلــة مباشــرة
فــي إطــار مفاوضــات االنضمــام الفصــل  :2حريــة
حركــة العمــال والفصــل  :19السياســة االجتماعيــة
والعمالــة .وفــي هــذا الصــدد نفــذت اللجنــة “شــرح
المســاعدة التقنيــة لبنــاء قــدرات هيئــة الضمــان
االجتماعــي” الــذي يمولــه االتحــاد األوروبــي

المالمح التنظيمية
بهــدف بنــاء القــدرات فيمــا يتعلــق بسياســات االتحــاد
األوروبــي وتمارينــه فــي نطــاق الفصــل  2فــي
عامــي  2010و.2011

الجدول :1دول اتفاقية الضمان االجتماعي و سنوات التوقيع
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المملكة المتحدة  18 1959 -رومانيا1999 -

وعــاوة علــى ذلــك  ،أكملــت  SGKأيض ـا ً بنجــاح
مشــاريع االتحــاد األوروبي األخرى مثل ؛ مشــروع
“تعزيــز العمالــة المســجلة مــن خــال التدابيــر
المبتكــرة ”KITUP I -بيــن عامــي 2010-2012
 ،ومشــروع “تعزيــز التوظيــف المســجل مــن خــال
توجيــه ورقابــة أفضــل  ”KITUP IIبيــن عامــي
 2014-2017و”دعــم التوظيــف المســجل للنســاء
مــن خــال المنــزل -خدمــات رعايــة األطفــال
القائمــة “بيــن األعــوام .2015-2017
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ألمانيا1964 -

 19كيبيك2000 -

3

هولندا1966 -

البوسنة
20
والهرسك2003 -

4

بلجيكا1966 -

الجمهورية
21
التشيك2003 -

5

النمسا1966 -

 22لوكسمبورج2003 -

6

سويسرا1969 -

 23كرواتيا2006 -

7

فرنسا1972 -

 24سلوفاكيا2007 -

8

الدانمارك1976 -

 25صربيا2009 -

9

ليبيا1976 -

 26إيطاليا2012 -

وبهــذا الشــكل ومــع المشــاريع المســتمرة حاليــا ً

 10السويد1978 -

 27كوريا2012 -

 11النرويج1978 -

 28الجبل األسود2012 -

الجمهورية التركية لشمال
12
قبرص1987 -

 29تونس2013 -

 13كندا1998 -

 30المجر2015 -

 14مقدونيا1998 -

 31مولدوفا2017 -

 15ألبانيا1998 -

 32قيرغيزستان2018 -

 16أذربيجان1998 -

 33منغوليا2018 -

،تكــون  SGKقــد نفــذت مشــاريع بقيمــة إجماليــة
تبلــغ حوالــي  150مليــون يــورو.
أخيــراً  ،وقعــت تركيــا اتفاقيــات ضمــان اجتماعــي
مــع  33دولــة مــن أجــل حمايــة حقــوق الضمــان
االجتماعــي المتراكمــة للمواطنيــن األتــراك الذيــن
يعيشــون فــي الخــارج .يمكــن االطــاع علــى قائمــة
البلــدان التــي لديهــا اتفاقيــات ضمان اجتماعــي ثنائية
مــع تركيــا فــي الجــدول  .1وتجــري المفاوضــات
مــع العديــد مــن البلــدان لالتفاقيــات المســتقبلية.
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الفصــل الثانــي :المالمــح التنظيميــة لهيئــة
الضمــان االجتماعــي
 .1الهيكل التنظيمي
 SGKهــي منظمــة تابعــة لــوزارة األســرة والعمــل
والخدمــات االجتماعيــة ،وهــي هيئــة عامــة تتمتــع
باالســتقاللية مــن الناحيتيــن اإلداريــة والماليــة،
وهــي المنظمــة الحكوميــة الوحيــدة المســؤولة عــن
التأمينــات االجتماعيــة والصحــة الشــاملة لمــدة
ثــاث ســنوات مــن قبــل الشــركاء االجتماعييــن
المعنييــن فــي الجمعيــة العامــة .يتــم تفعيلــه مركزيـا ً
مــن العاصمــة أنقــرة.
الغــرض الرئيســي  SGKهــو “ضمــان نظــام
ضامــن اجتماعيــا ً فعــال وعــادل وســهل المنــال
ومســتدام يســتند إلــى مبــادئ التأميــن االجتماعــي
األساســية”.
 SGKيتكون من البنود الرئيسية التالية:
أ  -الجمعية العامة.
ب  -مجلس اإلدارة.
ج  -الرئاسة.
والجمعيــة العامــة ذات تكويــن واســع تضــم ممثليــن
مــن مختلــف الــوزارات ومــن منظمــات أصحــاب
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العمــل ،والنقابــات العماليــة والمنظمــات المهنيــة
واألكاديمييــن ،ومــن لجنــة العمــل مــن الجمهوريــة
ذاتهــا ،وتجتمــع عــادة مــرة كل ثــاث ســنوات.
وتصــدر الجمعيــة آراء وتوصيــات بشــأن سياســات
الضمــان االجتماعــي وتنفيذهــا .كمــا أنــه بمثابة منبر
لتنظيــم المحاضــرات النتخــاب أعضــاء المجلــس
اإلداري الذيــن يمثلــون الشــركاء االجتماعييــن.
والمجلــس اإلداري هــو أعلــى هيئــة لصنــع القــرار
وأعلــى ســلطة فــي الفريــق ويتألــف مــن  12عضوا،
 6أعضــاء تعينهــم الدولــة ،ومــن بيــن هــذه األعضاء
يمثــل عضــو واحــد وزارة األســرة والعمــل
والضمــان االجتماعــي ،وعضــوان يمثــان وزارة
الخزانــة والماليــة 3 ،أعضــاء يمثلــون  SGKنفســها
وهــم الرئيــس و  2مــن نــواب الرئيــس يتــم انتخــاب
األعضــاء الســتة اآلخريــن .يتــم انتخــاب األعضــاء
الســتة اآلخريــن لمــدة  3ســنوات مــن قبــل الشــركاء
االجتماعييــن المعنييــن فــي الجمعيــة العامــة .وهــم
يمثلــون علــى التوالــي الموظفيــن وأربــاب العمــل
وموظفــي الخدمــة المدنيــة وأصحــاب المعاشــات
والعامليــن لحســابهم الخــاص فــي القطــاع الزراعــي
واألشــخاص العامليــن لحســابهم الخــاص خــارج
القطــاع الزراعــي مــع عضــو واحــد لــكل منهــم.

المالمح التنظيمية
ويــرأس المجلــس اإلداري رئيــس  SGKويجتمــع
مــرة واحــدة علــى األقــل فــي األســبوع .وتشــمل
المســؤوليات الرئيســية للمجلــس ،فــي جملــة أمــور،
تحديــد وإدارة ميزانيــة الفريــق بمــا فــي ذلــك
التحويــات الداخليــة بيــن األقســام والبنــود .كمــا
تقــرر إنشــاء إدارات ومراكــز للضمــان االجتماعــي
علــى المســتوى المركــزي والمحلــي .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،فــإن المجلــس مســؤول عــن وضــع اللوائــح
الختاميــة التــي ســتصدرها .SGK
تتكــون رئاســة  SGKمــن منظمــة مركزيــة
وإقليميــة .علــى المســتوى المركــزي  ،هنــاك العديــد
مــن وحــدات الخدمــة التــي تغطــي أقســاط الضمــان
االجتماعــي  ،ومدفوعــات المعاشــات التقاعديــة
 ،والتأميــن الصحــي الشــامل  ،والبنيــة التحتيــة
لتكنولوجيــا المعلومــات واإللكترونيــات وغيرهــا
مــن القضايــا اإلداريــة .علــى المســتوى المحلــي ،
توجــد مديريــات إقليميــة للضمــان االجتماعــي لــكل
مقاطعــة فــي تركيــا ومراكــز الضمــان االجتماعــي
فــي المــدن  /المناطــق كمكاتــب خدمــة مــن هــذه
المديريــات مــن أجــل ضمــان تقديــم خدمــة أكثــر
محليــة.
يمكــن رؤيــة "المخطــط التنظيمــي" فــي الصفحــة
"ز".

 .2الجهاز المركزي
يتكــون التنظيــم المركــزي مــن  14وحــدة بمــا فــي
ذلــك المديريــات العامــة والمديريــات واإلدارات.
يتعيــن علــى جميــع هــذه الوحــدات رفــع تقاريــر إمــا
إلــى نــواب الرئيــس أو مباشــرة إلــى رئيــس .SGK
ســترد قائمــة الوحــدات فــي الجــدول .2
الجدول :2وحدات الخدمات التابعة لهيئة الضمان االجتماعي
1

المديرية العامة لخدمات التقاعد

2

المديرية العامة ألقساط التأمين

3

المديرية العامة للتأمين الصحي الشامل

4

المديرية العامة لتقديم الخدمات

5

رئاسة التطوير اإلستراتيجي

6

رئاسة التوجيه والتفتيش

7

رئاسة التدقيق الداخلي

8

قسم االكتواري وإدارة الصناديق

9

قسم شؤون الموظفين

 10قسم خدمات الدعم
 11إدارة البناء والممتلكات
 12قسم التدريب والبحث والتطوير
 13اإلدارة القانونية
 14مكتب الصحافة والعالقات العامة
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المديرية العامة لتقديم الخدمات

أ -المديرية العامة لخدمات التقاعد
وتضطلــع المديريــة العامــة لخدمــات التقاعــد
بالمهــام ذات الصلــة لتســجيل وحفــظ ســجالت
التأميــن لألشــخاص المؤمــن عليهــم (العامليــن
والعامليــن لحســابهم الخــاص وموظفــي الخدمــة
المدنيــة) فــي إطــار فــروع التأميــن االجتماعــي،
ويعهــد إليهــا بتقديــم اســتحقاقات التأميــن االجتماعــي
ومنــح المعاشــات للمتقاعديــن والناجيــن ،وهــذه
المديريــة العامــة مســؤولة أيضًــا عــن التفــاوض
بشــأن اتفاقــات الضمــان االجتماعــي مــع البلــدان
األجنبيــة وإبرامهــا وتنفيذهــا.
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ب -المديرية العامة ألقساط التأمين
وتنــاط بالمديريــة العامــة ألقســاط التأميــن جميــع
المهــام المتعلقــة بتحصيــل االشــتراكات وغيرهــا
مــن المطالبــات المتعلقــة بالتأميــن االجتماعــي
واشــتراكات التأميــن الصحــي الشــامل ،كمــا أنهــا
تتنــاول جميــع المســائل المتعلقــة بصاحــب العمــل،
وهــي تتخــذ التدابيــر الالزمــة للتصــدي للعمالــة
غيــر المســجلة.

المالمح التنظيمية
ج -المديرية العامة للتأمين الصحي الشامل
تديــر المديريــة العامــة للتأميــن الصحــي الشــامل
تطبيقــات التأميــن الصحــي الشــامل بمــا فــي ذلــك
الســداد ،وحزمــة االســتحقاقات وتســعير خدمــات
الرعايــة الصحيــة وإبــرام العقــود مــع مقدمــي
خدمــات الرعايــة الصحيــة ومــا إلــى ذلــك ،كمــا
تنشــر معلومــات عــن حقــوق التأميــن الصحــي
والتزمــات المؤمــن عليهــم واألشــخاص وأصحــاب
العمــل ومقدمــي الرعايــة الصحيــة ،وعــاوة علــى
ذلــك،
فإنــه يســهم فــي تحديــد وتنفيــذ سياســات الرعايــة
الصحيــة الوقائيــة الشــخصية بالتنســيق مــع
المنظمــات العامــة ذات الصلــة.
د -المديرية العامة لتقديم الخدمات
تضمــن المديريــة العامــة لتقديــم الخدمــات تقديــم
خدمــات المؤسســة للمواطنيــن وغيرهــم مــن
المســتخدمين مثــل المستشــفيات ،الصيدليــات
والشــركات والمنظمــات دون انقطــاع وهــي تديــر
أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات فــي  SGKجنبًــا إلــى
جنــب مــع البرمجيــات والهيــاكل األساســية الالزمــة
لألجهــزة ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنــه يجــب تخطيــط
وتنفيــذ فتــح وإغــاق وحــدات الخدمــة المحليــة.

هـ -رئاسة التطوير اإلستراتيجي
تقــوم رئاســة التطويــر اإلســتراتيجي بوضــع
الميزانيــة وإدارة الخدمــات الماليــة للشــركة،
وتضطلــع بالمهــام المنصــوص عليهــا لوحــدات
الخدمــات الماليــة فــي المؤسســات العامــة بموجــب
قانــون إدارة ومراقبــة الماليــة العاملــة ،كمــا تجــري
الدراســات الالزمــة فيمــا يتعلــق بخطــة التنميــة
الوطنيــة واالســتراتيجيات الوطنيــة والشــرطة
والبرنامــج الســنوي ،وعــاوة علــى ذلــك  ،فــإن
المديريــة مســؤولة عــن معالجــة العالقــات الخارجية
للمؤسســة وتنفيــذ وتنســيق المشــاريع الممولــة دوليًا.
و -رئاسة التوجيه والتفتيش
تتابــع رئاســة التوجيــه والتفتيــش أنشــطة التفتيــش
لمنــع المخالفــات فــي تنفيــذ التأمينــات االجتماعيــة
والتأميــن الصحــي الشــامل مــع تســليط الضــوء على
نهــج التوجيــه ،وهــي تجــري التحقيقــات الالزمــة
بشــأن األشــخاص المؤمــن عليهــم وأربــاب العمــل
ومقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن أجــل منــع
إســاءة االســتخدام وإســاءة المعاملــة فــي ممارســات
الضمــان االجتماعــي وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنــه
يحــارب العمالــة غيــر المســجلة مــن خــال عمليــات
تفتيــش منتظمــة للشــركات اســتنادًا إلــى تحليــات
قطاعيــة.
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ز -رئاسة التدقيق الداخلي
تهــدف رئاســة التدقيــق الداخلــي إلــى تحســين
خدمــات  SGKمــن خــال إجــراء تقييمــات حــول
مــا إذا كانــت مصــادر  SGKتــدار وتســتهلك علــى
أســاس الكفــاءة االقتصاديــة واالنتاجيــة ،وبنــاء علــى
ذلــك ،تقــوم بمراجعــة الحســابات فــي جميــع أنحــاء
المؤسســة باتبــاع المعاييــر الدوليــة مــن أجــل تقديــم
المشــورة والتوصيــات إلــى رئاســة اللجنــة.
ح -قسم االكتواري وإدارة الصناديق
قســم االكتــواري وإدارة الصناديــق المســؤول
عــن األصــول النقديــة وغيرهــا مــن  SGKعــن
طريــق األدوات الماليــة ،وباإلضافــة إلــى ذلــك،
تنفــذ إســقاطات قصيــرة ومتوســطة وطويلــة األجــل
تتماشــى مــع المبــادئ االكتواريــة بمراعــاة الجوانب
الســكانية والماليــة للنظــام.
ظ -قسم شؤون الموظفين
وتضطلــع قســم شــؤون الموظفيــن باالســتيفاءات
الالزمــة وتقــدم اقتراحــات بشــأن سياســات المــوارد
البشــرية والتخطيــط للمؤسســة  ،كمــا تديــر خدمــات
الموظفيــن مثــل التعيينــات والتحويــات والســجالت
والترقيــات واألجــور والتقاعــد ومــا إلــى ذلــك.
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ي -قسم خدمات الدعم
تقــوم قســم بخدمــات الدعــم والصيانــة اليوميــة
للمرافــق وتهتــم ببيئــة عمــل الموظفيــن ،وتحتفــط
بمخــزون المنقــوالت وتنفــذ أيضًــا بيــع وشــراء
وتأجيــر وإصــاح الممتلــكات المنقولــة إذا لــزم
األمــر ،وعــاوة علــى ذلــك ،فهــي تعتبــر مســؤولة
عــن عمليــات المشــتريات العامــة فــي .SGK
ك -إدارة البناء والممتلكات
إدارة اإلنشــاءات والممتلــكات تتعامــل مــع أعمــال
البنــاء والعقــارات التابعــة للمؤسســة ،كمــا أنهــا
تتعامــل مــع أي نــوع مــن بيــع وتأجيــر وبنــاء
وصيانــة الممتلــكات غيــر المنقولــة مــن .SGK
ل -قسم التدريب والبحث والتطوير
وتجــري إدارة التدريــب والبحــث والتطويــر
البحــوث والتدريبــات واالمتحانــات واألذونــات
العامــة لألنشــطة االستشــارية فيمــا يتعلــق بالتأمينات
االجتماعيــة والتأميــن الصحــي علــى الصعيديــن
الوطنــي والدولــي ،وهــي مســؤولة عــن إعــداد
وتنفيــذ وتقييــم برامــج تدريــب الموظفيــن ،وعــاوة
ضــا حلقــات دراســة
علــى ذلــك ،تنظــم هــذه اإلدارة أي ً
وحلقــات عمــل ومؤتمــرات بشــأن قضايــا الضمــان
االجتماعــي.

المالمح التنظيمية
م -اإلدارة القانونية
تقــوم اإلدارة القانونيــة بإعــداد وتوفيــر الوثائــق
القانونيــة الالزمــة للمؤسســة للعمــل وفقًا للتشــريعات
والخطــط والبرامــج ،وتقــدم الفتــاوى واالستشــارات
القانونيــة بشــأن مشــاريع القوانيــن واللوائــح وغيرها
مــن التشــريعات والعقــود التــي تعدهــا الوحــدات
األخــرى لصالــح المؤسســة ،وعــاوة علــى ذلــك
 ،تمثــل هــذه اإلدارة لجنــة الشــئون العامــة مــع
محاميــن فــي القضايــا المعروضــة علــى المحاكــم
التــي تكــون فيهــا  SGKطرفًــا فيهــا.
ن  -مكتب الصحافة والعالقات العامة
وينظــم مكتــب الصحافــة والعالقــات العامــة أنشــطة
تتصــل بوســائط االعــام والعالقــات العامــة ،وتتخــذ
التدابيــر الالزمــة لوضــع الصيغــة النهائيــة لطلبــات
المواطنيــن واستفســاراتهم المقدمــة إلــى المؤسســة
وفقًــا لقانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات
الــذي يضمــن الحصــول علــى المعلومــات مــن
منظمــة عامــة بطريقــة فعالــة وســريعة ودقيقــة.
 .3منظمة المقاطعة
وتتألــف منظمــة المقاطعــات مــن مديريــة إقليميــة
واحــدة للضمــان االجتماعــي لــكل مقاطعــة مــن
المقاطعــات يبلــغ مجموعهــا  81مقاطعــة فــي تركيــا
علــى المســتوى المحلــي.

وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فإنــه مــن أجــل ضمــان
تقديــم خدمــات أكثــر محليــة ،تنشــأ مراكــز للضمــان
االجتماعــي تحــت إدارات المقاطعــات.
ومراكــز الضمــان االجتماعــي هــي نقــاط الخدمــة
المحليــة التــي تقــدم خدمــات الخطــوة األولــى
مباشــرة للمواطنيــن  ،هنــاك  558مركــز ضمــان
اجتماعــي فــي المجمــوع تقــدم الخدمــات حاليًــا فــي
جميــع أنحــاء التركيــا فــي عــام .2021
ويجــوز لمجلــس اإلدارة للرابطــة تغيــر عــدد هــذه
المراكــز المؤمــن عليهــم وأربــاب العمــل واألعمــال
التجاريــة والموقــع الجغرافــي لألماكــن ,وهــي
تهــدف إلــى أن تكــون موجهــة للمواطــن وســهلة
االســتخدام ويمكــن الوصــول إليهــا بســهولة.
وتصنــف مراكــز الضمــان االجتماعــي هــذه إلــى
أربــع فئــات متخصصــة فــي مختلــف المجــاالت
فيمــا يتعلــق بالمعامــات اإلداريــة واإلجــراءات
ونــوع الخدمــات:
أ -وتتعامــل مراكــز الضمــان االجتماعــي مــع
خدمــات التأميــن االجتماعــي والتســجيالت
وتوفيــر االســتحقاقات.
ب -مراكــز الرعايــة الصحيــة الضمــان االجتماعي
تتعامــل أسا ًســا مــع مقدمــي خدمــات الرعايــة
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الصحيــة والصيدليــات وأخصائــي البصريــات
ومــوردي األجهــزة الطبيــة وضمــان التنفيــذ
الســلس لفوائــد الرعايــة الصحيــة والســداد.
ت -مراكــز الضمــان االجتماعــي للخدمــات الماليــة
متابعــة القضايــا الماليــة.
ث -توفــر مراكــز اإلرشــاد االجتماعــي المعلومــات
واإلرشــاد.
الجدول :3أرقام تنظيم المقاطعات
مديريات مقاطعة الضمان االجتماعي
مجموع مراكز الضمان االجتماعي
• مركز الضمان االجتماعي (التأمين)
• مركز الرعاية الصحية للضمان االجتماعي
• مركز الضمان االجتماعي للخدمات المالية
• مركز اإلرشاد االجتماعي
*حسب شباط 2021

81
558
412
35
82
29

لــدى  SGKأكثــر مــن  33.000موظــف يعملــون
فــي كل مــن المنظمــات المركزيــة واإلقليميــة،
والمبــدأ هــو أن المهــام التشــريعية الرئيســية يؤديهــا
ضــا
موظفــو الخدمــة المدنيــة ،ومــع ذلــك ،هنــاك أي ً
موظفــون آخــرون يعملــون بموجــب عقــد عمــل
يبلــغ عددهــم نحــو ( 7000أُنظــر الجــدول .)4
وتغطــي ميزانيــة  SGKمرتبــات الموظفيــن فــي
إطــار النفقــات اإلداريــة.
الجدول : 4عدد الموظفين
موظف
المنظمة
حكومي
3.475
التنظيم المركزي

موظفون
آخرون
1.358

4.833

منظمة المقاطعة

22.965

5.440

28.405

مجموع

26.440

6.798

33.238

*حسب آذار2021
نقطة خدمة محلية
(مركز الضمان االجتماعي)
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مجموع

نظام التأمين االجتماعي
الفصل الثالث :نظام التأمين االجتماعي
وتصنــف التأمينــات االجتماعيــة فــي مجموعتيــن
علــى أنهــا قصيــرة األجــل وطويلــة األجــل فــي
النظــام التركــي ،فمــن ناحيــة ،يشــير التأميــن
القصيــر األجــل إلــى التغطيــة التأمينيــة للمخاطــر،
التــي يمكــن مواجهتهــا علــى المــدى القصيــر،
وبنــاء علــى ذلــك ،فــإن االســتحقاقات بموجــب هــذه
التأمينــات مثــل الحــوادث فــي العمــل ،واألمــراض
المهنيــة ،والتأميــن ضــد المــرض واألمومــة تدفــع
عــادة لفتــرات أقصــر.
ومــن ناحيــة أخــرى ،تغطــي فــروع التأميــن الطويلة
األجــل المخاطــر ،التــي يمكــن أن تحــدث عــادة
علــى المــدى الطويــل ،وتدفــع االســتحقاقات المقدمــة
بموجــب هــذه التأمينــات مثــل العجــز والشــيخوخة
والتأميــن ضــد الحجــز والورثــة أساسًــا لفتــرات
طويلــة.
قبــل إعطــاء تفاصيــل شــروط وفوائــد فــروع التأمين
قصيــرة وطويلــة األجــل ،يتــم شــرح التغطيــة
الشــخصية والمعلومــات المتعلقــة بالمســاهمة أدنــاه.
 .1التغطية الشخصية لنظام التأمين االجتماعي
وباعتبارهــا المنظمــة الوحيــدة المســؤولة عــن
التأمينــات االجتماعيــة ،تقــدم  SGKخدماتهــا لجميع

الفئــات العاملــة مثــل األشــخاص العامليــن والعاملين
لحســابهم الخاص.األشــخاص والموظفــون المدنيون
وترتبــط تغطيــة التأميــن االجتماعــي ارتباطًــا
مباش ـرًا بحالــة العمــل ،وفــي هــذا الصــدد ،تختلــف
التغطيــة الشــخصية للتأميــن االجتماعــي اإللزامــي
عــن التغطيــة الشــخصية للتأميــن الصحــي الشــامل،
ضــا األشــخاص غيــر العامليــن ،على
الــذي يشــمل أي ً
النحــو المبيــن فــي التأميــن االجتماعــي ذي الصلــة.
• األشــخاص المشــمولون بنظــام التأميــن
االجتماعــي اإللزامــي
واألشــخاص التاليــة أســماؤهم مشــمولون بصــورة
إلزاميــة بالتأمينــات االجتماعيــة ،بمافــي ذلــك
التأمينــات قصيــرة األجــل وطويلــة األجــل:
أ -األشــخاص الذيــن يعملــون لــدى رب عمــل
أو أكثــر بموجــب عقــد عمــل بمــا فــي ذلــك
القطــاع الزراعــي وعامــات المنــازل.
ب -األشــخاص العاملــون لحســابهم الخــاص
علــى النحــو لمبيــن أدنــاه و ُعمــد القــرى
(رؤســاء القــرى واألحيــاء)،
 األشــخاص الذيــن يدفعــون ضريبــةالدخــل بســبب الدخــل التجــاري أو دخــل
العمــل الحــر
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-

-

-

األشــخاص الذيــن يعفــون مــن ضريبــة
الدخــل والمســجلين كتاجــر أو حرفــي.
األشــخاص الذيــن هــم شــركاء فــي
الشــركات المســاهمة وأعضــاء مجلــس
إدارة تلــك الشــركة فــي وقــت واحــد.
األشــخاص الذيــن هــم شــركاء نشــطون
فــي الشــركات القياديــة التــي تنقســم
رؤوس أموالهــا إلــى أســهم وجميــع
شــركاء الشــركات األخــرى واألعمــال
البحريــة المشــتركة.
األشــخاص الذيــن يعملــون فــي القطــاع
الزراعــي كعامليــن لحســابهم الخــاص.

ت -الموظفــون المدنيــون العاملــون فــي
الــوكاالت /المنظمــات العامــة (بمــن فيهــم
أفــراد الشــرطة وموظفــوا الهيئــة) .

• األشــخاص غيــر المشــمولين بنظــام التأميــن
االجتماعــي اإللزامــي
وال يــزال بعــض األفــراد خــارج نطــاق التأمينــات
قصيــرة األجــل وطويلــة األجــل،
أ -زوج صاحــب العمــل الــذي يعمــل بــدون
أجــر فــي مؤسســة صاحــب العمــل.
ب -األفــراد وأقاربهــم إلــى الدرجــة الثالثــة
الذيــن يعيشــون فــي نفــس المســكن والذيــن
يعملــون فــي األعمــال التــي تتــم فــي األســرة
المعيشــية فــي الحــاالت التــي ال يشــارك
فيهــا أحــد فــي العمــل مــن خــارج األســرة
المعيشــية.

الجدول  :5تغطية التأمين االجتماعي والتغيير في النسبة النشطة/الخاملة (نسبة الدعم)
سنوات
األشخاص المؤمن عليهم النشطون
األشخاص المؤمن عليهم الخاملون
(المتقاعدون)
اعتماديون
نسبة نشطة/خاملة
تغطية التأمين االجتماعي
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2020
2019
2018
2017
2016
2015
(كانون األول)
23.344.547 22.000.964 22.072.840 22.280.463 21.131.838 20.773.227
13.264.220 12.977.719 12.613.151 12.154.140 11.755.203 11.384.263
35.556.141 35.305.977 35.096.530 35.522.389 34.933.242 34.202.660
1.87
1.80
1.86
1.95
1.94
1.94
72.593.383 70.704.680 70.196.504 70.363.848 86.212.484 66.748.204

نظام التأمين االجتماعي
ث -األفــراد الذيــن يقومــون بخدمتهــم العســكرية
كجنــود وعســاكر وطــاب عســكريين فــي
مــدارس إعــداد الضبــاط.
ج -دون المســاس بأحــكام االتفاقــات الدوليــة
للضمــان االجتماعــي ،األشــخاص العاملــون
الذيــن يعملــون فــي بلــد أجنبــي ويرســلون
إلــى تركيــا لمــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر
مــن قبــل الشــركة المنشــأة فــي بلــد أجنبــي.
ح -دون المســاس بأحــكام االتفاقــات الدوليــة
للضمــان االجتماعــي؛ األشــخاص العاملــون
لحســابهم الخــاص الذيــن يقيمــون والمؤمــن
عليهــم فــي بلــد أجنبــي ويعملــون فــي تركيــا.
خ -الطــاب الذيــن يدرســون فــي المــدارس
المهنيــة ويعملــون فــي التصنيــع واالنتــاج
أثنــاء التدريــب العملــي فــى المــدارس.
د“ -المرضــى” أو “المعوقــون” األفــراد فــي
التدريــب علــى العمــل أو إعــادة التأهيــل مــن
قبــل مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة.
ذ -وال يشــمل ذلــك العاملــون فــي القطــاع
الزراعــي الذيــن يعملــون بموجــب عقــد
عمــل مؤقــت ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإذا
اختــاروا ذلــك ،فــإن التغطيــة ممكنــة بشــرط
أن يدفعــوا اشــتراكاتهم بأنفســهم.
ر -األشــخاص العاملــون لحســابهم الخــاص
الذيــن يحصلــون علــى متوســط دخــل

شــهري (بعــد خصــم التكاليــف) وهــو
أقــل مــن الحــد األدنــى الوطنــي لألجــور
مــن األنشــطة الزراعيــة وأولئــك الذيــن
تزيــد أعمارهــم عــن  56ســنة ويعملــون
فــي القطــاع الزراعــي كعامليــن لحســابهم
الخــاص بغــض النظــر عــن دخلهــم.
ز -األشــخاص العاملــون لحســابهم الخــاص
الذيــن يعفــون مــن ضريبــة الدخــل
والمســجلون كتجــار وحرفييــن ويحصلــون
علــى متوســط دخــل شــهري (بعــد خصــم
التكاليــف المهنيــة) وهــو أقــل مــن الحــد
األدنــى الوطنــي لألجــور.
س -المواطنــون األتــراك العاملــون فــي الخــارج
فــي مكاتــب تمثيليــة للدولــة الذيــن لديهــم
إقامــة دائمــة أو جنســية فــي ذلــك البلــد
والمؤمــن عليهــم فــي ذلــك البلــد.
ش -األشــخاص الذيــن يعملــون مؤقتًــا فــي
أي نــوع مــن أنــواع األنشــطة الشــبابية
والرياضيــة وفــي أنشــطة اإلعــداد والتخييــم
والتدريــب ذات الصلــة التــي تنظمهــا وزارة
الشــباب والرياضــة واالتحــاد التركــي لكــرة
القــدم واالتحــادات الرياضيــة المســتقلة
األخــرى.
ص -المتقاعــدون الذيــن يعملــون لحســابهم
الخــاص.
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 .2معدالت االشتراكات واإلعانات الحكومية
وتجمــع  SGKاشــتراكات التأمينــات القصيــرة
األجــل والطويلــة األجــل والتأميــن الصحــي
الشــامل ويدفــع المؤمــن عليهــم اشــتراكات مــن
أجــل تعويــض المعاشــات التقاعديــة واالســتحقاقات
ونفقــات الرعايــة الصحيــة فضــاً عــن نفقــات
اإلدارة ،وتدفــع االشــتراكات كحصــص مــن جانــب
األشــخاص العامليــن ،وموظفــي الخدمــة المدنيــة
وأربــاب العمــل ،واألشــخاص العامليــن لحســابهم
الخــاص ،واألشــخاص المؤمــن عليهــم طوعًــا
 ،واألشــخاص المشــمولون بالتأميــن الصحــي
الشــامل ،والدولــة كصاحــب عمــل بمعــدالت معينــة
علــى أســاس اإليــرادات الخاضعــة للمســاهمة.
وفيمــا يلــي معــدالت االشــتراك فــي التأميــن
وحصــص مختلــف الفــرق العاملــة:
أ -وتحســب االشــتراكات فــي التأميــن باتصــال
العجــز والشــيخوخة علــى الباقيــن علــى قيــد
الحيــاة م ًعــا كتأمينــات طويلة األجــل والمعدل
هــو  %20فــي المائــة مــن الدخــل الخاضــع
لمســاهمة الشــخص المؤمــن عليــه % 9.مــن
هــذا المعــدل هــو حصــة الموظــف %11
هــي حصــة صاحــب العمــل.
ب -وتحســب االشــتراكات فــي التأميــن ضــد
الحــوادث أثنــاء العمــل واألمــراض المهنيــة
والمــرض واألمومــة معًــا كتأمينــات
قصيــرة األجــل ،والمعــدل هــو  %2فــي
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المائــة مــن الدخــل الخاضــع لمســاهمة
الشــخص المؤمــن عليــه ،ويدفــع صاحــب
العمــل كامــل فــي هــذه المســاهمة وال يكــون
هنــاك أي خصــم مــن الموظــف.
ت -وبالنســبة الشــتراكات التأميــن الصحــي
الشــامل ،يوجــد أساسًــا معــدالن مختلفــان،
واحــد منهــم هــو  %12.5مــن الدخــل
الخاضــع للمســاهمة لألشــخاص النشــطين
اقتصاديًــا والمؤمــن عليهــم بموجــب
التأمينــات االجتماعيــة وكذلــك بموجــب
التأميــن الصحــي الشــامل فــي نفــس الوقــت،
فــي حالــة األشــخاص العامليــن وموظفــي
الخدمــة المدنيــة  %5مــن هــذا المعــدل
هــو حصــة الموظــف  %7.5هــي حصــة
صاحــب العمــل.
أمــا المعــدل اآلخــر للمســاهمة فــي التأميــن
الصحــي الشــامل فهــو  %12لألشــخاص
المؤمــن عليهــم طو ًعــا ولألشــخاص الذيــن
ال يشــملهم ســوى التأميــن الصحــي الشــامل
وليــس التأمينــات االجتماعيــة وتــرد فــي
التقريــر تفســيرات أكثــر تفســيرًا بشــأن
الفئــات األخيــرة وغيرهــا مــن معــدالت
اشــتراكات التأميــن الصحــي الشــامل الجزء
مــن “معــدالت االشــتراك فــي التأميــن
الصحــي الشــامل واإلعانــات الحكوميــة”.

نظام التأمين االجتماعي
ث -ويبلــغ معــدل االشــتراك فــي التأميــن ضــد
البطالــة  %4فــي المجمــوع  %2 ،مــن
هــذا هــو نصيــب صاحــب العمــل %1 ،مــن
نصيــب الموظــف ،و %1تدفعهــا الدولــة
كدعــم للمســاهمة ،ويتــم تنظيــم التأميــن ضــد
البطالــة وتنفيــذه مــن قبــل وكالــة التوظيــف
التركيــة ( )IŞKURفــي تركيــا وال يتمتــع
 SGKبــأي اختصــاص ومســؤولية بشــأنها
ومــع ذلــك ،يتــم جمــع مســاهمات البطالــة
جنبًــا إلــى جنــب مــع مســاهمات أخــرى مــن
قبــل  SGKويتــم إضافتهــا إلــى صنــدوق
البطالــة.
وعــاوة علــى ذلــك ،تدفــع الدولــة إعانــة تبلــغ ربــع
اشــتراكات العجــز والتأميــن ضــد الشــيخوخة والبقية
والتأميــن الصحــي الشــامل التــي تــم تحصيلهــا
بالفعــل فــي الشــهر الحالــي ،وهــذه الممارســات هــي
نتيجــة للنهــج الجديــد الــذي ورد إلــى جانــب إصــاح
الضمــان االجتماعــي الــذي تــم إنجــازه قبــل عقــد
مــن الزمــن وهــو يبيــن أن الهيــكل المالــي للنظــام
الجديــد يســتند إلــى دعــم ثالثــة أطــراف هــي الدولــة
وأربــاب العمــل والموظفيــن.
 .3األرباح الخاضعة للمساهمة
وتُجمــع اشــتراكات التأميــن االجتماعــي علــى
اإليــرادات الخاضعــة لالشــتراكات ،ويحــدد قانــون

التأميــن االجتماعــي الحــدود الدنيــا والقصــوى
لإليــرادات اليوميــة الخاضعــة لالشــتراكات،
األربــاح اليوميــة  /الشــهرية المعلنــة يجــب أن تكون
ضمــن هــذه الحــدود  ،والحــد األدنــى لألجــر اليومــي
هــو واحــد مــن ثالثيــن مــن الحــد األدنــى الوطنــي
الشــهري لألجــور ،الــذي تعيــد الدولــة النظــر فيــه
وتعلنــه ســنويًا ،الحــد األقصــى للكســب اليومــي هــو
 7.5أضعــاف الحــد األدنــى للكســب اليومــي ،الحــد
األدنــى الشــهري اإلجمالــي الوطنــي لألجــور هــو
 3.577,50ليــرة التركيــة لعــام .2021
وعنــد حســاب اإليــرادات الخاضعــة للمســاهمة
لألشــخاص العامليــن ،يؤخــذ فــي االعتبــار مجمــوع
العناصــر التاليــة؛
أ -األجور المستحقة للموظف.
ب -المكافــآت والحوافــز وغيرهــا مــن
المدفوعــات المماثلــة المدفوعــة للموظــف.
ت -اشــتراكات التأميــن الصحــي الخــاص
ومخططــات المعاشــات التقاعديــة الخاصــة،
التــي تزيــد عــن  %30مــن الحــد األدنــى
الشــهري الوطنــي لألجــور التــي يدفعهــا
صاحــب العمــل نيابــة عــن العامــل.
ث -ويتعيــن دفــع مدفوعــات مماثلــة أخــرى
للموظــف بســبب قــرار مــن اإلدارات
الرســمية أو الســلطات القضائيــة.
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الجدول  :6معدالت اإلشتراكات للمجموعات النشطة اقتصاديًا ،والتأمين الطوعي ،واإلعانات الحكومية
فروع التأمين

مجموعات

استخدام
أمراض
العاملون لحسابهم
العمل
التأمينات
الخاص
المهنية،
قصيرة
األجل
المرض ،موظفو الخدمة المدنية
األمومة
الطواعية
استخدام
موظفو الخدمة المدنية
العجز،
التأمينات
طويلة الشيخوخة،
العاملون لحسابهم
الناجون
األجل
الخاص
الطوعية
استخدام
موظفو الخدمة المدنية
العاملون لحسابهم
التأمين الصحي الشامل
الخاص
الطوعية
استخدام
موظفو الخدمة المدنية
العاملون لحسابهم
البطالة  /التأمين على
الخاص
اإلفالس
الطوعية
استخدام
موظفو الخدمة المدنية
العاملون لحسابهم
مجموع المساهمة
الخاص
الطوعية
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النسبة المئوية لاليرادات الخاضعة لالشتراكات
حصة الموظف *حصة صاحب العمل
حصة
مجموع
الدولة
*حصة العاملين لحسابهم الخاص
%2
%2
(ال مرض) %2

%9
%9

مخطط خاص
خارج التغطية
*%11
%11
*%20
%20
%7.5
%7.5

%5
%5
%12.5
%12

%2
%1
خارج التغطية
(سيبدأ اعتباراً من عام %2 )2024
%15
%14

غير قابل للتطبيق
*%22.5
%18.5

( *%34.5بدون إفالس)
%32

%20

-

تدفع الدولة إعانة
إلى الحكومة العامة
تبلغ  1/4من مجموع
االشتراكات المحصلة
فعالً من التأمينات
الطويلة األجل والصحة
الشاملة التأمين من قبل
 SGKفي الشهر ذي
الصلة.

*إذا كان صاحب العمل
(والشخص الذي يعمل
لحسابه الخاص) يدفع
%12.5
المساهمات بانتظام دون
انقطاع وليس عليه دين
%12
مستحق إلى ، SGK
 %1 %4تدفع الدولة  5نقاط من
حصة صاحب العمل
(واألشخاص العاملين
 %1 %3لحسابهم الخاص) من
المساهمة كحافز .وهذا
يشكل تخفيضا ً في
%38.5
%1
إجمالي عبء المساهمة.
- %32.5
توجد حوافز أخرى
لمجموعات ومواقف
- %34.5
محددة.
%32
-

نظام التأمين االجتماعي
وال تعتبــر العناصــر التاليــة إيــرادات خاضعــة
الشــتراكات األشــخاص العامليــن؛ مثل االســحقاقات
العينيــة ومنــح الجنــازة ومنــح الــوالدة والــزواج،
وبــدالت الســفر فــي الخدمــة ،وتعويضــات الرســوم
المتنقلــة ،وتعويضــات إنهــاء الخدمــة ،ومدفوعــات
الفصــل ،أو دفــع مبلــغ مقطــوع فــي طبيعــة تعويــض
نهايــة الخدمــة ،والتكلفــة المقــدرة ،والدفــع بــدالً
مــن إشــعار ودفــع تكاليــف االســتطالع ،ومســاهمة
التأميــن الصحــي الخــاص ،والمعــاش التقاعــدي
الخــاص ومســاهمة الخطــة التــي تقــل عــن %30
مــن الحــد األدنــى الوطنــي الشــهري لألجــور

والغــذاء واســتحقاقات األطفــال واألســرة التــي
تحددهــا ســنويًا الهيئــة .SGK
وللعامليــن لحســابهم الخــاص حريــة اختيــار
مبلــغ كدخــل رهنــا بالمســاهمات بيــن مبلــغ الحــد
األدنــى الشــهري الوطنــي لألجــور ومبلــغ يعــادل
 7.5أضعــاف الحــد األدنــى الشــهري لألجــور
وفــي حالــة عــدم إعــان الشــخص الــذي يعمــل
لحســابه الخاصــة عــن مبلــغ اختيــاره ،يعتبــر مبلــغ
الحــد األدنــى الشــهري الوطنــي لألجــور مرهونــا ً
باالشــتراكات.

الجدول  :7معدل التعويض (مليون)
سنوات

إجمالي
اإليرادات
الممتازة

إجمالي اإليرادات (أقساط
التأمين  +دعم الدولة+
إيصاالت أخرى)

إجمالي
المصروفات

العجز

معدل التعويض عن المصروفات
حسب إجمالي اإليرادات()%

2015

159.480

220.102

231.546

-11.444

95.10

2016

184.446

255.880

276.535

-20.655

92.50

2017

208.064

288.560

312.734

-24.174

92.30

2018

255.619

369.211

384.961

-15.750

95.90

2019

293.828

424.228

464.172

-39.944

91.40

2020

323.181

472.626

540.095

-67.469

87.50
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الرسم البياني  :1تغطية التأمين

• حادث في العمل
تأمين قصير
األجل

• األمراض المهنية
• المرض
• األمومة

جميع فروع التأمين
االجتماعي
في تركيا

تأمين بطالة

تديرها
وكالة التوظيف
التركية
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التأمين ضد اإلفالس

(سيبدأ اعتبارا من )2024

• العجز
تأمين طويل
األجل

تأمين صحي
شامل

• الشيخوخة
• الناجي

• الرعاية الصحية
تدُار من قبِ َل

نظام التأمين االجتماعي
األجــور الخاضعــة لمســاهمة موظفي الخدمــة المدنية
هــي علــى النحــو التالــي وفقًــا للقوانيــن ذات الصلة:

• التأميــن ضــد الحــوادث فــي العمــل والتأميــن
ضــد األمــراض المهنيــة.
• التأمين ضد المرض.
• تأمين األمومة.

ب -مجمــوع الرواتــب األساســية والتحســينات
الشــهرية لألقدميــة.

 .1.4التأميــن ضــد الحــوادث فــي العمــل والتأميــن

أ -المدفوعــات الشــهرية التــي تدفــع علــى
أســاس مؤشــر درجــة الراتــب ومؤشــر
درجــة الراتــب للتقاعــد.

ت -التعويضــات عــن الوظيفــة والتمثيــل
والواجــب.
 .4فروع التأمين قصيرة األجل
وتقــدم االســتحقاقات النقديــة فــي إطــار التأمينــات
قصيــرة األجــل فــي حالــة العجــز بســبب حــادث
العمــل واألمــراض المهنيــة والمــرض واألمومــة،
ومــع ذلــك ،تقــدم الرعايــة الطبيــة وغيرهــا مــن
االســتحقاقات العينيــة فــي إطــار التأميــن الصحــي
الشــامل.
ويُســتبعد موظفــو الخدمــة المدنيــة مــن التأمينــات
القصيــرة األجــل ولهــم مخطــط خــاص بموجــب
قانــون موظفــي الخدمــة المدنيــة ينــص علــى حقــوق
أكثــر شــموالً وفيمــا يلــي فــروع التأميــن قصيــرة
األجــل:

ضــد األمــراض المهنيــة
الحــادث فــي العمــل المؤمــن عليــه فــي مــكان
العمــل:
 عندمــا يكــون الشــخص المؤمــن عليــه فــيمــكان العمــل.
 بســبب العمــل الــذي يتــم فــي مــكان آخــر غيرمــكان العمــل نيابــة عــن صاحــب العمــل أو
نيابــة عــن الشــخص نفســه فــي حالــة العمــل
الحــر.
 خــال الوقــت الــذي ال يتــم فيــه العمــل فعليًــافــي حالــة إرســال الموظــف إلــى مــكان آخــر
غيــر مــكان العمــل مــن قبــل صاحــب العمــل
ألداء واجــب.
 أثناء إجازة الرضاعة الطبيعية للموظفات. أثنــاء الســفر مــن وإلــى مــكان العمــل أوالمــكان الــذي يتــم فيــه العمــل بواســطة
مركبــة مقدمــة مــن صاحــب العمــل.
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وعندمــا تســبب هــذه الحــوادث اضرابــات جســدية
أو عقليــة فوريــة أو متاخــرة علــى الشــخص المؤمــن
عليــه.
وينبغــي اإلبــاغ عــن الحــادث الــذي وقــع فــي
العمــل:
 مــن قبــل صاحــب العمــل ،علــى الفــور إلــىإدارة الشــرطة أو الــدرك وفــي غضــون
ثالثــة أيــام عمــل كحــد أقصــى بعــد الحــادث
إلــى ,SGK
 مــن قبــل العامليــن لحســابهم الخــاص ،فــيغضــون ثالثــة أيــام بعــد التاريــخ الــذي ال
يعــوق عــدم الراحــة لــه /لهــا لتقديــم إخطــار
ولكــن فــي أي حــال مــن األحــوال فــي موعــد
ال يتجــاوز شــهر واحــد.
يشير المرض المهني إلى:
المــرض المؤقــت أو الدائــم ،أو االضطــراب البدنــي
أو النفســي فــي الشــخص المؤمــن عليــه ،الناجــم
عــن ســبب تكــرر بســبب طبيعــة العمــل أو ظــروف
العمــل.
يحــدد المجلــس الطبــي لـــ SGKمــا إذا كان
االضطــراب يتــم تطويــره بســبب المــرض المهنــي
اســتنادًا إلــى الوثائــق الطبيــة التــي يعدهــا مقدمــو
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خدمــات الرعايــة الصحيــة المعتمــدة ،وإذا لــزم
ضــا فــي مــكان العمــل.
األمــر ،يجــري التفتيــش أي ً
وتقــدم االســتحقاقات التاليــة فــي إطــار التأميــن ضــد
الحــوادث فــي العمــل والتأميــن ضــد األمــراض
المهنيــة.
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

العجز المؤقت عن بدل العمل.
العجز الدائم عن استحقاق العمل.
فائدة الناجي.
منحة الزواج.
منحة الجنازة.

أ -العجز المؤقت عن بدل العمل:
ويُدفــع العجــز المؤقــت عــن بــدل العمــل لألشــخاص
المؤمــن عليهــم عــن كل يــوم مــن أيــام العجــز
فــي حالــة وقــوع حــادث فــي العمــل واألمــراض
المهنيــة إذا بــرر ذلــك بتقريــر طبــي ،ال يوجــد أي
شــرط آخــر مثــل فتــرة المســاهمة ومــا إلــى ذلــك
لألشــخاص العامليــن الذيــن يحــق لهــم الحصــول
علــى هــذا البــدل.
ومــع ذلــك ،بالنســبة لألشــخاص العامليــن لحســابهم
الخــاص ،ال ينبغــي أن تكــون هنــاك أي ديــون
مســتحقة الشــتراكات الضمــان االجتماعــي،
وينبغــي أن يتــم العــاج فــي المستشــفى كمــا ينبغــي

نظام التأمين االجتماعي
أن تعطــي المريــض الداخلــي شــهادة طبيــة لفتــرة
راحــة للتعافــي خــارج المستشــفى كاســتمرار
للعــاج الداخلــي  ،وفــي هــذا الصــدد ،ال يوجــد بــدل
عجــز مؤقــت مدفــوع  ،إذا كان العــاج للمرضــى
الخارجيــن فقــط مطلوبًــا الســترداد األشــخاص
العامليــن لحســابهم الخــاص.
ومقــدار البــدل هــو  2/3مــن متوســط الدخــل اليومي
فــي حالــة الرعايــة للمرضــى الخارجيــن و  1/2من
متوســط الدخــل اليومــي فــي حلــة الرعايــة الداخليــة
للمرضــى الداخليين.
يتــم حســاب متوســط الدخــل اليومــي عــن طريــق
جعــل مجمــوع جميــع دخــل الشــخص المؤمــن عليــه
علــى مــدى األشــهر الثالثــة الماضيــة قبــل لحظــة
وقــوع الحــادث فــي العمــل أو المــرض المهنــي
تشــخيص وتقســيم هــذا المبلــغ علــى عــدد أيــام
االشــتراك المدفوعــة خــال تلــك الفتــرة.
ب -العجز الدائم عن استحقاق العمل:
يتــم دفــع العجــز الدائــم عــن اســتحقاق العمــل
لألشــخاص المؤمــن عليهــم ،إذا تــم تحديــد درجــة
 % 10علــى األقــل مــن فقــدان القــدرة علــى الكســب
فــي المهنــة للشــخص المؤمــن عليــه مــن قبــل
المجلــس الطبــي للـــ  ،SGKنتيجــة لحــادث عمــل
أو مــرض مهنــي علــى أســاس التقاريــر الطبيــة
التــي يقدمهــا مقدمــو خدمــات الرعايــة الصحيــة
المعتمــدون.

ويحســب مقــدار العجــز الدائــم عــن اســتحقاق العمــل
علــى أســاس درجــة فقــدان القــدرة علــى الكســب
لنفــس المهنــة.
وفــي حالــة العجــز الكامــل عــن العمــل (فقــدان
القــدرة علــى الكســب بنســبة  % 100فــي المائــة)
فــإن العجــز الدائــم عــن اســتحقاق العمــل يعــادل
 % 70مــن الدخــل الشــهري للشــخص المؤمــن
عليــه ،وعندمــا يكــون المســتفيد عاجــ ًزا تمامــا ً
ويحتــاج إلــى رعايــة دائمــة مــن شــخص آخــر ،فــإن
االســتحقاق يعــادل  % 100مــن الدخــل الشــهري.
وفــي حالــة العجــز الجزئــي عــن العمــل (بيــن
 % 10و  % 99مــن فقــدان القــدرة علــى الكســب).
أوالً ،يحســب المبلــغ الكامــل للعجــز الدائــم عــن
اســتحقاق العمــل ،ثــم يتــم تطبيــق النســبة المئويــة
لفقــدان القــدرة علــى الكســب علــى المبلــغ الكامــل
للحصــول علــى اســتحقاق العجــز الجزئــي.
باإلضافــة إلــى اســتحقاق العجــز الدائــم الشــهري،
يحــق للشــخص الحصــول علــى “مكافــأة بيــرام”
للمهرجانــات الدينيــة التــي تقــام مرتيــن فــي الســنة
كعيــد الفطــر وعيــد األضحــى (باللغــة التركيــة :
رمضــان بيرامــي – قربــان بيرامــي) .يتــم تحــدد
مبلــغ المكافــأة عنــد  1000ليــرة التركيــة فــي حالــة
الشــبع العجــز فــي حالــة العجــز الجزئــي .ويتــم
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حســاب المكافــأة وفقًــا لدرجــة العجــز للشــخص
ويتــم دفعهــا قبــل كل مــن االعيــاد.
ج -فائدة الناجي:
ويحــق للناجيــن مــن األشــخاص المؤمــن عليهــم
الذيــن توفــوا بســبب حــادث فــي العمــل أو مــرض
مهنــي الحصــول علــى اســتحقاق الناجــي وتبلــغ
نســبة االســتحقاق  % 70مــن األجــر الشــهري
للشــخص المتوفــي.
وفــي حالــة عــدم حــدوث الوفــاة مباشــرة بعــد
الحــادث وحدوثهــا فــي وقــت الحــق أثنــاء حصــول
الشــخص علــى عجــز يمنعــه عــن اســتحقاق العمــل،
يختلــف مبلــغ اســتحقاق الناجــي تب ًعــا لدرجــة فقــدان
الشــخص المتوفــي لقدرتــه علــى الكســب.
وإذا كانــت درجــة فقــدان القــدرة علــى الكســب
للشــخص المتوفــي  % 50أو أكثــر ،فــإن المبلــغ
الكامــل الســتحقاق الناجــي يعــادل  % 70مــن
الدخــل الشــهري للشــخص المتوفــي ،دون النظــر
فيمــا إذا كانــت الوفــاة مرتبطــة بإصابــة فــي العمــل
او بمــرض مهنــي أم ال.
وإذا كانــت درجــة فقــدان القــدرة علــى الكســب
للشــخص المتوفــي أقــل مــن  % 50هنــاك طريقتان
لتحديــد مبلــغ اســتحقاق الباقيــن علــى قيــد الحيــاة.
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 أوالً :فــي حالــة ارتبــاط الوفــاة بحــادث فــيالعمــل أو مــرض مهنــي .ويعــادل المبلــغ
الكامــل الســتحقاق الناجــي  % 70مــن
األجــر الشــهري للشــخص المتوفــي.
 ثانيـاً :فــي حالــة عــدم ارتبــاط الوفــاة بحــادثفــي العمــل أو بمــرض مهنــي ،فــإن المبلــغ
الكامــل الســتحقاق الناجــي يتوافــق مــع مبلــغ
اســتحقاق العجــز الدائــم الــذي كان يتلقــى
منــه المتوفــي.
ويتــوزع المبلــغ الكامــل الســتحقاقات الباقييــن علــى
قيــد الحيــاة حســب النســبة المئويــة لحصصهــم التــي
يتــم شــرحها فــي قســم معاشــات الباقيــن علــى قيــد
الحيــاة.
وبالنســبة للناجيــن مــن األشــخاص العامليــن
لحســابهم الخــاص ،مــن أجــل الحصــول علــى
اســتحقاقات  ،يجــب دفــع كامــل المســاهمة وأي نــوع
مــن الديــون ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك اشــتراكات
التأميــن الصحــي الشــامل ،إلــى شــركة الضمــان
االجتماعــي.
باإلضافــة إلــى المنفعــة الشــهرية يحــق للناجيــن
الحصــول علــى “مكافــأة بيــرم أو مكافــأة عيــد”
 1000ليــرة التركيــة للمهرجانــات الدينيــة التــي
تقــام مرتيــن فــي الســنة كعيــد الفطــر وعيــد

نظام التأمين االجتماعي
األضحــى (باللغــة التركيــة  :رمظــان بيرامــي –
قربــان بيرامــي) يتــم توزيــع المكافــأة .الناجــون
وفقًــا لألســهم نســبيًا ويدفــع قبــل كل مــن العيديــن.
ومــن ناحيــة أخــرى ،إذا كان لــدى الشــخص المتوفي
ضــا ســجل كاف لالشــتراكات وفتــرة تأميــن ،ممــا
أي ً
يؤهــل الباقيــن علــى قيــد الحيــاة للحصــول علــى
معــاش مــع اســتحقاقات الباقيــن علــى قيــد الحيــاة
الموضحــة أعــاه.
د -منحة الزواج :
ويحــق للبنــات غيــر المتزوجــات أو المطلقــات أو
األرامــل للشــخص المتوفــي ،الالتــي توفيــن بســبب
حــادث فــي العمــل أو مــرض مهنــي أو أثنــاء تلقيهــن
اســتحقاق العجــز الدائــم ،الحصــول علــى منحــة
الــزواج فــي حالــة زواجهــن أثنــاء تلقيهــن منحــة
الناجيــة ومنحــة الــزواج هــي نفــس اإلعانــة التــي
تقــدم لمــرة واحــدة فــي نظــام معاشــات الباقيــن علــى
قيــد الحيــاة ،وهــي موضحــة فــي قســم التأميــن علــى
الباقيــن علــى قيــد الحيــاة بالتفصيــل.
ه -منحة الجنازة:
تدفــع منحــة الجنــازة للناجيــن مــن الشــخص
المتوفــي ،الــذي توفــى بســبب حــادث فــي العمــل
أو مــرض مهنــي أو أثنــاء الحصــول علــى العجــز
الدائــم عــن العمــل لصالــح ،نحــو نفقــات الجنــازة

وهــذا هــو نفــس االســتحقاق لمــرة واحــدة الــذي يتــم
توفيــره فــي مــن معــاش الورثــة ويتــم شــرحه فــي
قســم التأميــن علــى الورثــة بالتفصيــل.
 .2.4التأميــن الصحــي والعجــز المؤقــت عــن بــدل
العمــل
التأميــن ضــد المــرض هــو نــوع مــن التأميــن قصير
األجــل الــذي يخــول األشــخاص العامليــن للحصــول
علــى بــدل العمــل المؤقــت (اســتحقاق المــرض)
فــي حالــة اإلصابــة بالمــرض أو اإلصابــة ألســباب
أخــرى غيــر حــادث العمــل أو المــرض المهنــي،
وال يغطــي التأميــن الصحــي األشــخاص العامليــن
لحســابهم الخــاص وال يحصلــون علــى أي اســتحقاق
فــي حالــة المــرض.
والشــرط التأهيلــي للعجــز المؤقــت عــن بــدل العمــل
هــو وجــود مــا ال يقــل عــن  90يــوم اشــتراك مدفــوع
االجــر مــن التأمينــات قصيــرة األجــل خــال األيــام
ضــا
 360يــوم األخيــرة الســابقة للعجــز ،وهنــاك أي ً
يومــان مــن حالــة فتــرة االنتظــار ،ولذلــك يبــدأ
اســتحقاق المــرض فــي اليــوم الثالــث مــن إجــازة
المــرض إذا تــم تبريــره بشــهادة طبيــة أو مذكــرة
طبيــب.
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الجدول  : 8فروع التأمين واالستحقاقات والمستفيدين
فوائد

فروع التأمين

المستفيدين

التأمينات االجتماعية

*التأمينات قصيرة األجل

الشخص العامل
الشخص العامل لحسابه الخاص إذا كان المريض الداخلي
الشخص المؤمن عليه
(العاملون والعاملون لحسابهم الخاص)
الناجون من األشخاص المؤمن عليهم

•
العجز عن بدل العمل
•
*حادث العجز الدائم عن استحاق مكافأة بيرام •
العمل
(مرتين في •
العمل
السنة)
•
واألمراض فائدة الناجي
المهنية
• الناجون من األشخاص المؤمن عليهم.
منحة الجنازة
منحة الزواج

• االبنة التي على قيد الحياة

التأمينات طويلة األجل

•
*المرض العجز المؤقت عن بدل العمل
•
العجز المؤقت عن بدل العمل
•
•
*األمومة
•
منحة الرضاعة الطبيعية
•
•
معاش الشيخوخة أو دفع
•
الشيخوخة
المبلغ اإلجمالي
مكافأة بيرام •
العجز
(مرتين في
معاش العجز
السنة)
معاش الباقين على قيد
• الناجون من الشخص المؤمن عليه.
الحياة أو دفع مبلغ مقطوع
• الناجون من الشخص المؤمن عليه.
الناجي منحة الجنازة
• ابنة على قيد الحياة
منحة الزواج

التأمين الصحي

الشخص العامل
المرأة العاملة.
المرأة التي تعمل لحسابها الخاص
المرأة المؤمن عليها.
الزوجة غير المؤمن عليها للرجل المؤمن عليه.
امرأة متقاعدة.
زوجة غير مؤمن عليها لرجل متقاعد.
الشخص المؤمن عليه.
(العاملون والموظفون لحسابهم الخاص والموظفون
المدنيون).

الفوائد الطبية العينة
المزايا النقدية (نفقات النقل والنفقات
المصاحبة وما إلى ذلك)

• جميع السكان (انظر الرسم البياني 3لالطالع على
التفاصيل)

*يوجد مخطط خاص لموظفي الخدمة المدنية لفروع التأمين قصيرة األجل بموجب قانون موظفي الخدمة المدنية.
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نظام التأمين االجتماعي
وال يوجــد أي شــرط آخــر لألشــخاص العامليــن
المؤهليــن للحصــول علــى هــذا البــدل.
ومقــدار البــدل هــو  2/3مــن متوســط الدخــل
اليومــي فــي حالــة الرعايــة للمرضــى الخارجيــن و
 1/2مــن متوســط الدخــل اليومــي فــي حالــة الرعايــة
الداخليــة للمرضــى الداخلييــن ويحســب متوســط
الدخــل اليومــي عــن طريــق جعــل مجمــوع جميــع
دخــل الشــخص المؤمــن عليــه علــى مــدى األشــهر
الثالثــة األخيــرة الســابقة لحظــة المــرض وتقســيم
هــذا المبلــغ علــى عــدد أيــام االشــتراك المدفوعــة
خــال الفتــرة.
 .3.4تأمين األمومة
تأميــن األمومــة هــي نــوع مــن التأميــن قصيــر
األجــل الــذي يخــول المــرأة المؤمــن عليهــا (العاملــة
أو العامــات لحســابهن الخــاص) الحصــول علــى
كل مــن اســتحقاق األمومــة ومنحــة الرضاعــة
الطبيعيــة فــي حالــة األمومــة وباإلضافــة إلــى ذلــك
فإنــه يخــول الزوجــة غيــر المؤمــن عليهــا لرجــل
مؤمــن عليــه (يعمــل أو يعمــل لحســابه الخــاص)
 ،وامــرأة متقاعــدة وزوجــة رجــل متقاعــد ،الحــق
فــي الحصــول علــى منحــة الرضاعــة الطبيعيــة فــي
حالــة الــوالدة وعــاوة علــى ذلــك فــي حالــة الحمــل
وتقــدم اســتحقاقات األمومــة والعينيــة فــي إطــار
نظــام التأميــن الصحــي الشــامل.

أ -استحقاق األمومة:
وتدفــع اســتحقاقات األمومــة (العجــز المؤقــت عــن
بــدل العمــل) للنســاء المؤمــن عليهــن العامــات
والالتــي يعملــن لحســابهم الخــاص عــن كل يــوم مــن
أيــام أجــازة األمومــة ،يمكــن أخــذ أجــازة األمومــة
لمــدة  16أســبوعًا فــي المجمــوع قبــل  8أســابيع مــن
الــوالدة و 8أســابيع بعــد الــوالدة فــي حالــة الــوالدة
المتعــددة ،يتــم تمديــد اإلجــازة إلــى  10أســابيع قبــل
الــوالدة بإضافــة أســبوعين آخريــن.
وإذا وضعــت المــرأة المؤمــن عليهــا مولــودًا قبــل
األوان ولــم تتمكــن مــن اســتخدام إجــازة أمومــة
كاملــة مدتهــا  8أســابيع قبــل الــوالدة  ،يمكــن
اســتخدام أيــام إجــازة غيــر مســتخدمة بعــد الــوالدة
باإلضافــة إلــى  8أســبيع تُعطــي بعــد الــوالدة.
شــرط التأهــل الحــد األدنــى هــو وجــود ســجل ال
يقــل عــن  90يــوم اشــتراك مدفــوع مــن التأمينــات
قصيــرة األجــل خــال آخــر  360يو ًمــا قبــل تاريــخ
الميــاد ،وبالنســبة لألشــخاص العاقليــن لحســابهم
الخــاص ،ينبغــي أال تكــون هنــاك أي ديــون مســتحقة
الشــتراكات الضمــان االجتماعــي ،باإلضافــة إلــى
حالــة أيــام االشــتراك.
ويكــون مبلــغ االســتحقاق وحســابه هــو نفــس المبلــغ
المطبــق فــي العجــز المؤقــت عــن بــدالت العمــل في
إطــار التأمينــات قصيــرة األجــل الموضحــة أعــاه.
27

مبلــغ البــدل هــو  2/3مــن متوســط الدخــل اليومــي
فــي حالــة نفــاد الصبــر الرعايــة  1/2مــن متوســط
الدخــل اليومــي فــي حالــة الرعايــة داخــل المريــض.

ال يقــل عــن  120يــوم اشــتراك مــن التأميــن اتصــال
قصيــر األجــل فــي غضــون  15شــهراً قبــل تاريــخ
الــوالدة وذلــك للحصــول علــى منحــة تأمينيــة.

ويحســب متوســط الدخــل اليومــي عــن طريــق جمــع
مجمــوع دخــل الشــخص المؤمــن عليــه علــى مــدى
األشــهر الثالثــة األخيــرة الســابقة لتاريــخ الميــاد
وتقســيم هــذا المبلــغ علــى عــدد أيــام االشــتراك
المدفوعــة خــال تلــك الفتــرة.

ويحــدد المجلــس اإلداري للمجموعــة العامــة
للضمــان االجتماعــي مبلــغ منحــة الرضاعــة
الطبيعيــة وتوافــق عليــه وزارتــي األســرة و العمــل
والخدمــات االجتماعيــة ســنويًا ،أمــا بالنســبة لعــام
 ،2021فــإن المبلــغ هــو  232ليــرة التركيــة.

ب -منحة الرضاعة الطبيعية:
وتُمنــح منحــة الرضاعــة الطبيعيــة كدفعــة واحــدة
عــن كل والدة حيــة للمــرأة المؤمــن عليهــا والزوجــة
غيــر المؤمــن عليهــا للرجــل المؤمــن عليــه (العامــل
أو العامــل لحســابه الخــاص) ،والمــرأة المتقاعــدة،
وزوجــة الرجــل المتقاعــد.
والشــرط المؤهــل لتلقــي منحــة الرضاعــة الطبيعيــة
هــو دفــع مــا ال يقــل عــن  120يــوم اشــتراك مــن
التأمينــات قصيــرة األجــل فــي الســنة الســابقة
للــوالدة ،إضافــة إلــى شــرط للعامليــن لحســابهم
الخــاص وهــو أن يكــون قــد دفعــوا جميــع
االشــتراكات المســتحقة ويجــب أن ال يكــون هنــاك
أي ديــون مســاهمة غيــر مســددة إلــى .SGK
وفــي حالــة حــدوث الــوالدة فــي غضــون  300يــوم
مــن إنهــاء حالــة التأميــن ينبغــي أن يكــون هنــاك مــا
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 .5فروع التأمين طويلة األجل
وتصنــف التأمينــات االجتماعيــة علــى فئتيــن
علــى أنهــا قصيــرة األجــل وطويلــة األجــل ،وكمــا
هــو موضــح فــي التفاصيــل أعــاه ،فــإن التغطيــة
التأمينــة قصيــرة األجــل تشــير إلــى التغطيــة
التأمينيــة للمخاطــر ،التــي يمكــن مواجهتهــا علــى
المــدى القصيــر ،وعــادة مــا تدفــع االســتحاقاقات فــي
إطــار التأمينــات قصيــرة األجــل لفتــرات أقصــر.
أمــا بالنســبة لفــروع التأميــن علــى المــدى الطويــل،
فإنهــا تشــارك فــي :أمــا بالنســبة لفــروع التأميــن
طويــل األجــل  ،فهــي تغطــي المخاطــر التــي يمكــن
أن تحــدث عــادة علــى المــدى الطويــل ويتــم دفــع
المزايــا المقدمــة بموجــب هــذه التأمينــات بشــكل

نظام التأمين االجتماعي
أساســي لفتــرات طويلــة .فــروع التأميــن طويــل
األجــل هــي كمــا يلــي ؛
• تأمين الشيخوخة ،
• التأمين ضد العجز ،
• تأمين الناجين.
 .1.5تأمين الشيخوخة
تأميــن الشــيخوخة هــو أحــد التأمينــات االجتماعيــة
اإللزاميــة .عندمــا يصــل الشــخص المؤمــن عليــه
إلــى ســن التقاعــد ويســتوفي المعاييــر ،
فإنــه  /تحصــل علــى معــاش الشــيخوخة أو دفــع
مبلــغ مقطــوع فــي بعــض الحــاالت.
أ -معاش الشيخوخة:
يُمنــح معــاش الشــيخوخة لألشــخاص المؤمــن
عليهــم فــي ســن  58إذا كانــت المــرأة أو  60إذا كان
رجـاً  ،بشــرط أن يتــم دفــع مبلــغ  9000يــوم كحــد
أدنــى مــن العجــز والشــيخوخة والورثــة فــي التأميــن
لألشــخاص العامليــن لحســابهم الخــاص وموظفــي
الخدمــة المدنيــة .ومــع ذلــك  ،بالنســبة للعامليــن ،
يتــم تطبيــق شــرط عــدد أيــام االشــتراك علــى أنــه
 7200يــوم اشــتراك.

الجدول  :9شروط األهلية للحصول على معاشات
الشيخوخة والعجز والتأمين على قيد الحياة
شروط األهلية
التأمينات
  58امرأة ( 60 /للرجال) في السن + 9000يوم مساهمة لألشخاص العاملين
لحسابهم الخاص وموظفي الخدمة
المدنية.
 60/58العمر  7200 +يوم مساهمةللموظفين الموظفين.
أو
  63/61العمر  5400 +يوم مساهمة.الشيخوخة
 اعتبارًا عام  2036سيزداد سن المعاشالتقاعدي سنة واحدة عن كل سنتين،
وسوف يكون  65بحلول عام 2048
(انظر الجدول .)10
(توجد شروط خاصة لمجموعات محددة
على سبيل المثال عمال المناجم والمعوقون
واألشخاص الذين يتقدمون في السن
المبكرة).
العجز

-

الناجي

-

 10سنوات فترة التأمين  1800 +يوم
مساهمة.
 1800يوم مساهمة لألشخاص الذين
هم في حاجة طبية إلى رعاية مستمرة
لشخص آخر.
 1800يوم مساهمة لألشخاص العاملين
لحسابهم الخاص وموظفي الخدمة
المدنية.
 5سنوات فترة التأمين  900 +يوم
اشتراك للموظفين.
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وفــي حالــة عــدم تمكــن األشــخاص المؤمــن عليهــم
مــن اســتيفاء شــرط أيــام االشــتراك للتقاعــد الكامــل
شــريطة أن يكــون لديهــم مــا ال يقــل عــن  5400يــوم
اشــتراك  ،يحــق لهــم مــرة أخــرى الحصــول علــى
معــاش جزئــي للشــيخوخة بعــد  3ســنوات مــن الســن
العاديــة للمعــاش التقاعــدي ،علــى أقصــى تقديــر فــي
ســن  65عامــا.
وهنــاك بعــض الشــروط الخاصــة لفئــات محــددة
مثــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن كانــت
إعاقتهــم موجــودة قبــل بــدء العمــل والتأميــن عليهــم
ألول مــرة ،واألشــخاص العامليــن فــي المناجــم،
واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن متالزمــات
الشــيخوخة المبكــرة.
أ -وإذا كان الشــخص المؤمــن عليــه لديــه درجــة
 % 60كحــد أدنــى مــن فقــدان القــدرة علــى
العمــل بســبب مــرض خطيــر أو إعاقــة كانــت
موجــودة قبــل بــدء العمــل وقبــل التأميــن
عليــه ألول مــرة ،ال يحــق لهــؤالء األشــخاص
الحصــول علــى معــاش العجــز بســبب عــدم
وجــود صلــة بيــن العمــل والحالــة الصحيــة ألن
العجــز كان موجــودًا قبــل التغطيــة التأمينيــة.
ومــع ذلــك ،هنــاك شــروط أســهل مــن عــدم
وجــود حــد أقصــى لســن اســتحقاق معــاش
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الشــيخوخة لهــؤالء األشــخاص وغيرهــم مــن
األشــخاص األقــل إعاقــة علــى النحــو التالــي:
وفــي حالــة فقــدان الشــخص المؤمــن لــه
المعــوق فقــ ٌد ينــال مــن قدرتــه علــى العمــل،
وهــو مــا كان موجــودًا قبــل أن يتــم التأميــن
عليــه ألول مــرة (قبــل دخــول النظــام) وبدرجــة
 % 60فأكثــر ،يجــب أن يكــون للشــخض فتــرة
تأميــن ال تقــل عــن  15ســنة و 3960يو ًمــا
اشــترا ًكا مدفــوع األجــر كحــد أدنــى.
فــي حالــة فقــدان الشــخص المؤمــن عليــه
للمعاقيــن لقدرتــه علــى العمــل ،بغــض النظــر
عــن وقــت حدوثــه علــى درجــة:
 مــا بيــن  % 50و  % 59يجــب أن يكــونللشــخص  16ســنة كحــد أدنــى مــن فتــرة
التأميــن و  4320يــوم اشــتراك مدفــوع.
 مــا بيــن  % 40و  % 49يجــب أن يكــونللشــخص  18ســنة كحــد أدنــى مــن فتــرة
التأميــن و  4680يــوم اشــتراك مدفــوع.
ب -ويطبــق الحــد األدنــى للســن علــى أنــه  50ســنة
للشــخص المؤمــن عليــه الــذي يعمل باســتمرار
أو بالتنــاوب فــي العمــل تحــت األرض لمــدة
ال تقــل عــن  20ســنة مــن أماكــن العمــل فــي
مجــال التعديــن.

نظام التأمين االجتماعي
ج -ويمكــن لألشــخاص المؤمــن عليهــم ،الذيــن
يعانــون مــن الشــيخوخة المبكــرة  ،االســتفادة
مــن معــاش الشــيخوخة فــي ســن الخامســة
والخمســين ،شــريطة أن يفــوا بشــرط األيــام.
د -وبالنســبة للمؤمــن عليهــن الالتــي لألطفــال
يحتجــن إلــى رعايــة دائمــة ،يضــاف ربــع
أيــام االشــتراك التــي اكتملــت بعــد تشــرين
األول  /أكتوبــر ( 2008إصــاح الضمــان
االجتماعــي) إلــى مجمــوع أيــام االشــتراك
وتخصــم هــذه الفتــرات المضافــة مــن حــدود
ســن التقاعــد.
الجدول : 10األعمار المعاش حسب السنوات
المرأة
الرجال
سنوات
58
60
2020 - 2035
59
61
2036 - 2037
60
62
2038 - 2039
61
63
2040 - 2041
62
64
2042 - 2043
63
65
2044 - 2045
64
65
2046 - 2047
65
65
2048

وســيرتفع ســن التقاعــد تدريجيًــا إلــى  65ســنة
بحلــول عــام  2048لــكل مــن الرجــل والمــرأة علــى
قــدم المســاواة ابتــدا ًء مــن عــام .2036

ومــن الممكــن تأخيــر معــاش الشــيخوخة :يمكــن
للشــخص المؤمــن عليــه الــذي يبلــغ ســن التقاعــد
اختيــار مواصلــة العمــل بــدالً مــن التقاعــد.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يســمح للمتقاعديــن مــن
كبــار الســن بالعمــل كعامليــن عــن طريــق دفــع
االشــتراكات ولحســابهم الخــاص دون أي التزمــات
بدفــع االشــتراكات.
وتدفــع المعاشــات التقاعديــة شــهريًا ويحــدد القانــون
الحــد األدنــى لمبلــغ معــاش الشــيخوخة الشــهري
بمقــدار  1500ليــرة التركيــة  ،إذا أدى حســاب
المعــاش التقاعــدي إلــى أقــل مــن  1500ليــرة
التركيــة  ،يتــم زيــادة مبلــغ المعــاش هــذا إلــى 1500
ليــرة التركيــة تلقائيًــا.
يتــم تمويــل الفــرق بيــن النســبة المكتســبة و 1500
ليــرة التركيــة مــن قبــل خزانــة الدولة مــن الضرائب
العامة.
باإلضافــة إلــى المعــاش الشــهري ،يحــق للمتقاعديــن
مــن كبــار الســن الحصــول علــى “مكافــأة بيــرم”
مــن  1000ليــرة التركيــة للمهرجانــات الدينيــة
التــي تقــام مرتيــن فــي الســنة كعيــد الفطــر وعيــد
األضحــى (باللغــة التركيــة  :رمضــان بيرامــي –
قربــان بيرامــي) يتــم دفــع المكافــأة قبــل كل مــن.
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ب -دفــع المبلــغ اإلجمالــي للمســنين وإحيــاء فترات
الخدمة:
إذا بلــغ الموظفــون المؤمــن عليهــم واألشــخاص
العاملــون لحســابهم الخــاص والموظفــون المدنيــون
ســن التقاعــد وأنهــوا عملهــم  /حياتهــم المهنيــة
وفعلــوا ذلــك غيــر مؤهليــن للحصــول علــى العجــز
ومعــاش الشــيخوخة ،ويمكنهــم الحصــول علــى دفعة
واحــدة هــي مبلــغ اشــتراكات التأميــن المدفعــة  ،بعــد
تحديثهــا عــن طريــق إعــادة التأهيــل عــن الســنوات
مــن الســنة األولــى مــن المســاهمة المدفوعــة حتــى
تاريــخ الطلــب الخطــي بدفــع مبلــغ مقطــوع.
وإذا أراد الشــخص المؤمــن عليــه إحيــاء خدماتــه
التــي كانــت بدفــع المبلــغ المقطــوع ،فــإن إحيــاء
الخدمــات ممكــن عــن طريــق رد المبلــغ اإلجمالــي
المدفــوع إلــى شــركة  SGKوفــي هــذه الحالــة
تُحيــى أيــام االشــتراكات التــي أُلغيــت ويمكــن النظــر
فــي اســتحقاقات حقــوق الضمــان االجتماعــي.
 .2.5تأمين العجز و معاش ضد العجز
التأميــن ضــد العجــز هــو أحــد التأمينــات األجتماعية
اإللزاميــة وتُمنــح حقــوق معــاش العجــز لألشــخاص
المؤمــن عليهــم الــذي يعانــون مــن بعــض العجــز
ويســتوفون شــروطًا معينــة.
العاملــون والعاملــون لحســابهم الخــاص ،الــذي ال
تقــل درجــة  % 60فقدانهــم للقــدرة علــى العمــل
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أو فقــدان القــدرة علــى الكســب فــي المهنــة بســبب
إصابــات العمــل أو األمــراض المهنيــة يحــق لهــم
الحصــول علــى معــاش العجــز.
ويعتبــر الخــدم الذيــن لديهــم درجــة  % 60مــن
فقــدان القــدرة علــى العمــل أو درجــة فقــدان القــدرة
علــى الكســب فــي المهنــة التــي ال تمكنــه مــن القيــام
بواجباتــه معوقيــن ويحــق لهــم الحصــول علــى
معــاش العجــز.
الشروط التي تفيد العجز هي كما يلي:
 أن يعتبــر المجلــس الطبــي  SGKأنــه اليســتطيع العمــل وفقًــا للقانــون.
 وجــود فتــرة تأميــن ال تقــل عــن  10ســنواتوأيــام اشــتراك مدفوعــة األجــر ال تقــل عــن
 1800يــوم أو فــي حالــة احتيــاج الشــخص
المؤمــن لــه إلــى رعايــة دائمــة لشــخص
آخــر ،كمــا ينبغــي أن يكــون قــد دفــع أيــام
اشــتراك ال تقــل عــن  1800يــوم فقــط دون
اشــتراط فتــرة التأميــن.
 تقديــم طلــب بعــد إنهــاء األنشــطة االقتصاديةعــن طريــق تــرك العمــل أو إغــاق المنشــأة
بســبب العجــز ،وينبغــي لألشــخاص العاملين
لحســابهم الخــاص ،باإلضافــة إلــى ذلــك ،أن
يدفعــوا جميــع االشــتراكات والديــون غيــر
المســددة إلــى .SGK

نظام التأمين االجتماعي
وتدفــع المعاشــات التقاعديــة شــهريًا .ويحــدد الحــد
األدنــى لمبلــغ معــاش العجــز الشــهري بمبلــغ 1500
ليــرة التركيــة عــن طــرق القانــون المماثــل لمعــاش
الشــيخوخة؛ إذا أدى حســاب المعــاش التقاعــدي
إلــى أقــل مــن  1500ليــرة التركيــة ثــم  ،يتــم زيــادة
مبلــغ المعــاش هــذا إلــى  1500ليــرة التركيــة تلقائيًــا،
وتمــول خزانــة الدولــة الفــرق بيــن المعاش المكتســب
و  1500ليــرة التركيــة مــن الضرائــب العامــة.
باإلضافــة إلــى المعــاش الشــهري  ،يحــق للمتقاعدين
بســبب العجــز الحصــول علــى “مكافــأة بيــرم”
(عيديــة) مــن  1000ليــرة التركيــة للمناســبات
الدينيــة التــي تقــام مرتيــن فــي الســنة كعيــد الفطــر
وعيــد األضحــى (باللغــة التركيــة  :رمضــان
بيرامــي – قربــان بيرامــي) يتــم دفــع المكافــأة قبــل
كل مــن العيديــن.
ـز العمـ َل  ،يُنهــى معاش
وإذا اســتأنف متقاعــدو العجـ ِ
العجز.
 .3.5تأمين الناجين
وتمثــل وفــاة المؤمــن عليــه خطــرًا اجتماعيًــا
علــى معاليــه الذيــن يُتركــون وراءهــم ،تأميــن
الباقيــن علــى قيــد الحيــاة هــو أحــد فــروع التأميــن
طويــل األجــل وهــو فــرع للتأميــن اإللزامــي يقــدم
اســتحقاقات للبقايــن علــى قيــد الحيــاة فــي حالــة وفــاة
الشــخص المؤمــن عليــه.

وتقــدم االســتحقاقات التاليــة فــي إطــار تأميــن الباقين
علــى قيــد الحياة.
أ -معاش الباقين على قيد الحياة,
ب -دفع المبلغ اإلجمالي للناجيات.
ت -منحة الزواج.
ث -منحة الجنازة.
أ -معاش الباقين على قيد الحياة:
ويدفــع معــاش الباقيــن علــى قيــد الحيــاة للباقيــن على
قيــد الحيــاة مــن الشــخص المؤمــن عليــه المتوفــي
فــي حالــة اســتيفاء الشــروط التاليــة:
 بالنســبة لألشــخاص العامليــن لحســابهمالخــاص وموظفــي الخدمــة المدنيــة الذيــن
لديهــم مــا ال يقــل عــن  1800يــوم اشــتراك
(ال يلــزم فتــرة تأميــن).
 بالنســبة لألشــخاص العامليــن ،الذيــن لديهــممــا ال يقــل عــن  900يــوم اشــتراك وفتــرة
تأميــن ال تقــل عــن  5ســنوات باســتنثاء أي
نــوع من فتــرات اســترداد االشــتراكات (مثل
الرصيــد للخدمــة العســكرية أو االئتمــان
لفتــرات تربيــة األطفــال).
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ينبغــي أال تكــون هنــاك
مســاهمة غيــر مســددة أو أي ديــون ذات صلــة
للباقيــن علــى قيــد الحيــاة مــن األشــخاص العامليــن
لحســابهم الخــاص.
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وتُعــرف حصــص الباقيــن علــى قيــد الحيــاة بأنهــا
النســب المئويــة للمعــاش التقاعــدي التــي يتعيــن أن
نُســتأصل للشــخص المؤمــن عليــه المتوفــي علــى
النحــو التالــي:
 )1وتدفــع نســبة  % 50فــي المائــة لألرملــة /
الــزوج علــى أي حــال مــا لــم يتــزوج مــرة
اخــرى؛ وتدفــع  % 75فــي المائــة لألرملــة /
الغيــر مــع عــدم بقــاء الطفــل علــى قيــد الحيــاة
شــريطة أنــه ال يعمــل وال يحصــل علــى معــاش
تقاعــدي بســبب حقوقــه التأمينيــة الخاصــة،
يجــب أن تكــون األرملــة  /أي متزوجــة رســميًا
مــن شــخص متوفــي مــن أجــل الحصــول علــى
حقــوق كــزوج لــه /لهــا.
 )2وتدفــع نســبة  % 25فــي المائــة لــكل طفــل
علــى قيــد الحيــاة مــن األطفــال المتوفيــن علــى
النحــو المبيــن أدنــاه،
 األطفــال الذكــور الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18ســنة ،وتقــل أعمارهــم عــن  20ســنة إذا
تلقــوا التعليــم الثانــوي  ،وتقــل أعمارهــم عــن
 25ســنة إذا تلقــوا التعليــم الجامعــي شــريطة
أال يعملــوا وال يحصلــوا علــى معــاش
تقاعــدي بســبب حقوقــه التأمينيــة الخاصــة.
 األطفــال المعوقــون الذيــن يُفقــدون % 60فــي المائــة مــن قدرتهــم علــى العمــل
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بغــض النظــر عــن أعمارهــم وبناتهــم غيــر
المتزوجيــن أو المطلقيــن أو األرامــل بغــض
النظــر عــن ســنهم وأنهــم ال يعملــون وال
يحصلــون علــى معــاش تقاعــدي بســبب
حقــوق التأميــن الخاصــة بــه.
 )3وإذا بقيــت حصــة متبقيــة بعــد توزيــع حصــص
الورثــة فــوق ،تُدفــع حصــة إجماليــة قدرهــا
 % 25فــي المائــة لــأم واألب ،شــريطة أن
يكــون دخــل األســرة المعيشــية أقــل مــن المبلــغ
الصافــي للحــد األدنــى لألجــور وأال يحصلــوا
علــى معاش/اســتحقاق باســتثناء معــاش /
اســتحقاق الباقيــن علــى قيــد الحيــاة المســتمد
مــن الحقــوق التأمينيــة ألطفالــه اآلخريــن.
 )4إذا كان عمــر األم واألب أكثــر مــن  65ســنة،
ال يطبــق شــرط األســهم المتبقيــة ،وفــي حالــة
اســتيفاء الشــروط المذكــورة أعــاه ،يتــم دفــع
مــا مجموعــة  % 25مــن الحصــة لــأم واألب.
 )5وتدفــع نســبة  % 50فــي المائــة لــكل طفــل فــي
الحــاالت التاليــة:
 إذا مات كال الوالدين. إذا لم يكن الوالدان متزوجين رسميًا. علــى الرغــم مــن أن الوالديــن كانــا متزوجينرســمياً -وقــت الوفــاة لكــن األرملــة  /األب

نظام التأمين االجتماعي
تــزوج مــرة أخــرى مــن شــخص آخــر فــي
وقــت الحــق.

علــى قيــد الحيــاة أقــل مــن  1500ليــرة التركيــة يتــم
تطبيــق الزيــادة النســبية لــكل مــن الناجيــن حصــة.

 إذا كان الطفــل هــو الناجــي الوحيــد الــذييتلقــى معا ًشــا تقاعديًــا بيــن الباقيــن علــى قيــد
الحيــاة بمــن فيهــم األرملــة /األرامــل.

باإلضافــة إلــى المعــاش الشــهري ،يحــق الحصــول
علــى “مكالفــأة بيــرام” (عيديــة) مــن  1000ليــرة
التركيــة للمهرجانــات الدينيــة التــي تقــام مرتيــن
فــي الســنة كعيــد الفطــر وعيــد األضحــى (باللغــة
التركيــة  :رمضــان بيرامــي – قربــان بيرامــي) .يتــم
توزيــع المبلــغ بيــن كل مــن كان علــى قيــد الحيــاة
بالتــوازن و يتــم دفعــه قبــل العيديــن.

ويتــم تصحيــح األطفــال الذيــن يتــم تبنيهــم أو
االعتــراف بهــم أو ارتباطهــم بالنســب أو الحكــم
علــى األبــوة ،ويحــق ألطفــال الشــخص المؤمــن
عليــه المولــود بعــد الوفــاة الحصــول علــى معــاش
تقاعــدي بموجــب المبــادئ المذكــورة أعــاه.
وال يمكــن أن يتجــاوز مجمــوع المعاشــات التقاعديــة
المســتحقة للباقيــن علــى قيــد الحيــاة مبلــغ المعــاش
التقاعــدي للشــخص المؤمــن عليــه ،وإذا لــزم األمر،
تطبــق تخفيضــات علــى معــاش الباقيــن علــى قيــد
الحيــاة بالتناســب مــن أجــل مراعــاة هــذا الحــد.
وإذا أنهــي أي مــن معــاش الباقيــن علــى قيــد الحيــاة
ألي ســبب مــن األســباب يعــاد تــوزع المعــاش
التقاعــدي علــى الباقيــن المســتحقين للباقيــن علــى
قيــد الحيــاة وفقًــا لحصصهــم.
وتدفــع المعاشــات التقاعديــة شــهريًا وينطبــق الحــد
األدنــى للمبلــغ الشــهري علــى معــاش الباقيــن علــى
قيــد الحيــاة ،وهــو نفــس المعــاش التقاعــدي للمســنين
ال يمكــن أن يكــون مجمــوع حصــص معــاش الباقين

ب -دفــع المبلــغ اإلجمالــي للورثــة وإحيــاء فتــرات
الخدمــة:
وفــي حالــة عــدم اســتحقاق الباقيــن علــى قيــد الحيــاة
مــن األشــخاص المؤمــن عليهــم المتوفيــن معــاش
الباقيــن علــى قيــد الحيــاة بســبب عدم وجود ســجالت
اشــتراك كافيــة ،يمكنهمــا الحصــول علــى مبالــغ
إجماليــة واحــدة وفقًــا لحصصهــم ،والمبلــغ الوحيــد
هــو مجمــوع االشــتراكات المدفوعــة للشــخص
المتوفــي بعــد تحديثهــا عــن طريــق إعــادة التقييــم،
عــن الســنوات مــن الســنة األولــى مــن المســاهمة
المدفوعــة حتــى تاريــخ الوفــاة.
وال يمكــن أن يتجــاوز مجمــوع المبلــغ الــذي يتعيــن
دفعــه للباقيــن علــى قيــد الحيــاة المبلــغ اإلجمالــي
المســتحق للشــخص المؤمــن عليــه فــي دفعــة
واحــدة.
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الجدول : 11الباقون على قيد الحياة الذين يحق لهم الحصول على معاش الباقين على قيد الحياة
الناجين

الزوج

في حالة حدوث واحد على األقل من العناصر أدناه:
 إذا كان هناك طفل كمستفيد من معاش الباقين على قيدأرملة/م كانت متزوجة
الحياة.
رسميًا من شخص
 إذا كان يعمل.متوفي
 إذا كان يحصل على معاش تقاعدي بسبب حقوقهالتأمينية الخاصة.

جميع األطفال

األطفال

األطفال المعوقون

ابنة

اآلباء
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الشروط واألسهم
% 50

اآلباء الذين تقل
أعمارهم عن  65سنة
اآلباء الذين
تزيد أعمارهم عن 65
عا ًما

 ال يعمل*. عدم تلقي معاش تقاعديمستمد من حقوق التأمين
االجتماعي الخاصة به.
* يمكن لألطفال دون سن  18عا ًما
واألطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين  18و  25عاما ،والذين يتلقون
التعليم ،العمل كموظف أثناء تلقي
معاش الباقين على قيد الحياة

 في حالة وجود حصةمتبقية
 بغض النظر عن الحصةالمتبقية.

% 25
 تحت سن .18 تحت سن العشرين إذاتلقوا التعليم الثانوي.
 تحت سن  25سنة فيحالة تلقي التعليم الجامعي.
بغض النظر عن العمرة.
 فقدان  % 60من القدرةعلى العمل.
بغض النظر عن العمر؛
 غير المتزوجين. مطلق. األرامل.% 12.5
للشخص الواحد في حالة
وجود والدين متلقيين

% 75
شريطة استيفاء الشروط الواردة في وقت
الحق:
 إذا لم يكن هناك طفل كمستفيد من معاشالباقين على قيد الحياة.
 إذا كان ال يعمل. إذا لم يكن يحصل على معا تقاعديمستمد من حقوق التأمين االجتماعي
الخاصة به.
% 50
شريطة استيفاء الشروط في األعمدة اليمين:
 إذا مات كال الوالدين. إذا توفى أرملة /أو والد. إذا لم يكن الوالدان متزوجين رسميًا. إذا تزوج الوالدان رسميًا وقت الوفاةولكن األرملة /األب يتزوج مرة أخرى
بعد ذلك.
 إذا كان الطفل هو الناجي الوحيد كمستفيدمن معاش الباقين على قيد الحياة بين
الباقين على قيد الحياة بما في ذلك
األرملة.
% 25
في حالة أصل مستلم واحد

 عدم تلقي أي معاش تقاعدي باستثناء معاش الباقين على قيد الحياةالمستمد من أطفاله اآلخرين.
 إذا كان مجموع جميع أنواع الدخل واإليرادات لألم واألب أقل منالمبلغ الصافي للحد األدنى لألجور وفقًا الختبار الموارد.

نظام التأمين االجتماعي
وإذا لــزم األمــر ،تطبــق تخفيضــات متناســبة علــى
حصــص الناجيــن مــن أجــل مراعــاة هــذا الحــد.
وإذا أراد الناجــون إحيــاء الخدمــات التــي تــم القضــاء
عليهــا للشــخص المتوفــي فــي حالــة اســتحقاقهم
معــاش الباقيــن علــى قيــد الحيــاة فــي وقــت الحــق
عــن طريــق الكشــف عــن أيــام االشــتراك المحصوبة
أو شــراء فتــرات ائتمــان فــي حــدا ذاتهــا ،فــإن إحيــاء
الخدمــات ممكــن عــن طريــق ســداد المبلــغ اإلجمالــي
المدفــوع إلــى شــركة  ،SGKوفــي هذه الحالــة تُحيى
أيــام االشــتراكات المنقضيــة ويمكــن النظــر فيهــا فــي
اســتحقاق معــاش الباقيــن علــى قيــد الحيــاة.
ج -منحة الزواج :
ويــؤدي زواج االبنــة الناجيــة إلــى إنهــاء معــاش
الباقيــن علــى قيــد الحيــاة ،ولذلــك تُدفــع منحــة الزواج
للبنــات الباقيــات علــى قيــد الحيــاة كدعــم مالــي.
وإذا تزوجــت البنــات غير المتزوجــات أو المطلقات
أو األرامــل ،الالئــي يحصلــن علــى معــاش الورثــة
أو معــاش الباقيــن علــى قيــد الحيــاة ،ويتزوجــن،
يحــق لهــن الحصــول علــى منحــة الــزواج مبلــغ
المنحــة يعــادل مجمــوع االبنــة.
مبلــغ معــاش /اســتحقاق الورثــة لفتــرة الســنتين
التاليــة ( 24شــهرًا) إعتبــارًا مــن تاريــخ الــزواج،
وتُدفــع مقد ًمــا كدفعــة واحــدة قبــل الــزواج.

وفــي حالــة طــاق االبنــة المســتفيدة أو ترملهــا
قبــل نهايــة فتــرة ســنتين ،فإنهــا ال تصبــح مؤهلــة
للحصــول علــى معــاش /اســتحقاق الورثــة حتــى
نهايــة تلــك الفتــرة ،وعــاوة علــى ذلــك ،إذا كانــت
ال تــزال غيــر متزوجــة ،تصبــح هــي مؤهلــة مــرة
أخــرى للحصــول علــى معــاش الورثــة إعتبــارًا مــن
نهايــة فتــرة الســنتين.
وتدفــع هــذه اإلعانــة النقديــة لمــرة واحــدة مــرة
واحــدة فقــط فــي الحيــاة ،وبالتالــي ،فإنــه ال يدفــع
مــرة أخــرى إذا حصلــت علــى الطــاق ابنــة
والــزواج مــرة أخــرى.
وفيمــا يتعلــق بالباقيــن علــى قيــد الحيــاة المســتحقين
اآلخريــن للشــخص المتوفــي ،يعــاد حســاب مبلــغ
معــاش الباقيــن علــى قيــد الحيــاة ويعــاد توزيعــه
عليهــم فــي نهايــة فتــرة الســنتين ،عندمــا تتــزوج
االبنــة وينهــي معــاش الباقيــن علــى قيــد الحيــاة
بســبب الــزواج.
د -منحة الجنازة:
يتــم دفــع منحــة الجنــازة للناجيــن مــن المؤمنيــن
عليهــم األشــخاص والناجيــن مــن المتقاعديــن كدفعــة
واحــدة لتغطيــة نفقــات الجنــازة فــي الحــاالت التالية:
أ -إذا توفــى الشــخص المؤمــن عليــه بســب
حــادث فــي العمــل أو مــرض مهنــي.
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ب -إذا توفــى الشــخص أثنــاء حصولــه علــى
العجــز الدائــم عــن العمــل فــي حالــة وقــوع
حــادث فــي العمــل واألمــراض المهنيــة.
ت -إذا توفــى الشــخص أثنــاء تلقيــه العجــز أو
معــاش الشــيخوخة.
ث -إذا توفــى الشــخص المؤمــن عليــه ألســباب
أخــرى وكان لديــه مــا ال يقــل عــن 360
يــوم اشــتراك للتأميــن طويــل األجــل.
وتدفــع منحة الجنــازة أوالً لزوج الشــخص المتوفي،
وفــي حالــة عــدم وجــود الــزوج ،تُدفــع لألطفــال أو
الوالديــن أو األشــقاء بالترتيــب الممنــوح ،وفــي حالة
عــدم وجــود هــؤالء أفــراد األســرة ،يُدفــع مبلــغ ال
يتجــاوز منحــة الجنــازة لألشــخاص الحقيقييــن أو
االعتبارييــن الذيــن ينظمــون الجنــازة ويستشــهدون
علــى ذلــك بالفواتيــر والوثائــق.
يتــم تحديــد مبلــغ المنحــة مــن قبــل المجلــس اإلداري
للمجموعــة العامــة للضمــان االجتماعــي ومعتمــدة
مــن وزارة األســرة والعمــل والخدمــات االجتماعيــة
ســنويًا بالنســبة لعــام  2021فــإن المبلــغ هــو918
ليــرة التركيــة.
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 .6التأمين الطوعي
وهــو نــوع مــن التأميــن الــذي يوفــر التأميــن
المشــترك طويــل األجــل والتأميــن الصحــي الشــامل
مــن خــال دفــع االشــتراكات طو ًعــا  .هــذا التأميــن
االختيــاري ال يغطــي فــروع التأمين قصيــرة األجل،
وبنــاء علــى ذلــك ،ال يدفــع المؤمــن عليهــم طوع ـا ً
اشــتراكات تأميــن قصيــرة األجــل وال يســتفيدون
مــن اســتحقاقات التأميــن القصيــرة األجــل.
يمكــن لألشــخاص المقيميــن فــي تركيــا (بغــض
النظــر عــن الجنســية) والمواطنيــن األتــراك الذيــن
يقيمــون /يعيشــون فــي بلــد أجنبــي لــم توقــع التركيــا
معــه اتفاقيــة الضمــان االجتماعــي ،التقــدم بطلــب
للحصــول علــى تأميــن طوعــي شــريطة اســتيفاء
الشــروط التاليــة:
 ال يعمــل بــدوام كامــل بموجــب تشــريعاتالتأميــن اإلجبــاري التركــي أوالعمــل أقــل
مــن  30يو ًمــا فــي الشــهر أو العمــل بــدوام
جزئــي فــي اليــوم.
 عــدم تلقــي معــاش تقاعــدي بســبب حقوقــهالتأمينيــة الخاصــة.
 -أن يكون فوق 18سنة.

نظام التأمين االجتماعي
معــدل االشــتراك فــي التأميــن الطوعــي هــو
 % 32مــن الدخــل الشــهري الخاضــع للمســاهمة
التــي يعلــن عنهــا الشــخص المؤمــن عليــه طو ًعــا في
مــا بيــن الحديــن األدنــى واألقصــى ،والحــد األدنــى
لإليــرادات الشــهرية الخاضعــة لمبلــغ االشــتراكات
هــو الحــد األدنــى اإلجمالــي لألجــور ،والحــد
األقصــى هــو  7.5أضعــاف الحــد األدنــى الوطنــي
اإلجمالــي لألجــور ،وفــي حيــن أن  % 20مــن هــذا
المعــدل يتعلــق بالتأميــن ضــد العجــز والشــيخوخة
والبقيــة ،فــإن  % 12فــي المائــة منهــا هــي معــدل
االشــتراك فــي التأميــن الصحــي الشــامل ،وال يدفــع
العاملــون الذيــن يعملــون أقــل مــن  30يو ًمــا فــي
الشــهر بموجــب نظــام التأميــن اإللزامــي ،ســوى
االشــتراكات عــن األيــام غيــر العاملــة.
وتعامــل أيــام التأميــن الطوعــي علــى أنهــا فتــرات
عمــل ذاتــي حيــث حقــوق المعــاش التقاعــدي
للمعاشــات التقاعديــة باســتثناء العامليــن لبعــض
الوقــت ويعتبــر العاملــون لبعــض الوقــت نفــس
األشــخاص العامليــن بــدوام كامــل للحصــول علــى
حقــوق المعــاش التقاعــدي.
وال يمكــن الفصــل بيــن التغطيــة وااللتزامــات ذات
الصلــة بموجــب التأميــن الطوعــي ،وال يمكــن
للمــرء أن يختــار التأميــن طويــل األجــل أو التأميــن
الصحــي الشــامل فقــط ،ويتعيــن تطبيــق كال النوعين
مــن التأمينــات فــي وقــت واحــد.

 .7مخططــات التأميــن االجتماعــي األخــرى
للمجموعــات المحــددة
بعــد اإلصــاح الرئيســي لنظــام الضمــان االجتماعي
فــي عــام  ،2008كانــت هنــاك عــدة إصالحــات مــن
أجــل تبســيط إجــراءات التســجيل واإلعــان وكذلــك
لتوســيع تغطيــة التأميــن االجتماعــي للبعــض مــن
مجموعــات العمــل مثــل العمــال المؤقتيــن فــي
قطاعــي الزراعــة والغابــات ،وذوو الــدوام الجزئــي
مــن العامليــن فــي قطــاع النقــل العــام والفنــون
وعمــال المنــازل .هنــاك بعــض التشــابه أو الميــزات
المتطابقــة فــي تنفيــذ هــذه المخططــات كمــا هــو
موضــح فــي األجــزاء التاليــة.
 .1.7العمــال المؤقتــون فــي قطاعــات الزراعــة
والغابــات
يمكــن تغطيــة العمــال العرضييــن (الموســميين)
الذيــن يعملــون بشــكل مؤقــت أو غيــر منتظــم
فــي قطاعــي الزراعــة والغابــات بشــكل اختيــاري
بموجــب نظــام التأميــن االجتماعــي بمــا فــي ذلــك
التأميــن ضــد الحــوادث أثنــاء العمــل والتأميــن ضــد
األمــراض المهنيــة والتأميــن ضــد العجــز والتأميــن
ضــد الشــيخوخة وتأميــن الناجيــن والتأميــن الصحي
الشــامل.
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معــدل االشــتراك هــو  % 34.5مــن الدخــل الخاضع
لمســاهمة المؤمــن عليــه .مــن معــدل المســاهمة هذا؛
 % 20للتأميــن ضــد العجــز والشــيخوخة والورثــة
 % 12.5للتأميــن الصحــي الشــامل  % 2للحــوادث
فــي العمــل والتأميــن ضــد األمــراض المهنيــة .يتــم
تحديــد مســتوى الدخــل الخاضــع للمســاهمة وإبالغه
إلــى  SGKمــن قبــل العمــال أنفســهم بشــرط أال يقــل
عــن الحــد األدنــى الوطنــي لألجــور.
يجــب علــى هــؤالء األفــراد دفــع االشــتراكات
بأنفســهم .فــي هــذا الصــدد ،وعلــى عكــس النــوع
اآلخــر مــن العمــال ،ال يوجــد نصيــب فــي المســاهمة
ومســؤولية الدفــع علــى أربــاب العمــل لدفــع هــذه
االشــتراكات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يخضــع هــؤالء
العمــال الزراعيــون لنفــس شــروط التقاعــد التــي
يخضــع لهــا العاملــون العاديــون.
 .2.7الموظفــون بــدوام جزئــي فــي قطاعــات النقــل
العــام والفنــون
األشــخاص التاليــة الذيــن يعملــون بــدوام جزئــي أقل
مــن  10أيــام لــدى واحــد أو أكثــر مــن أربــاب العمــل
مشــمولون بنظــام التأميــن االجتماعــي بمــا فــي ذلــك
التأميــن ضــد العجــز والتأميــن ضــد الشــيخوخة
وتأميــن الورثــة والتأميــن الصحــي الشــامل إذا
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رغبــوا فــي ذلــك ،فيمكنهــم أيضًــا تغطيــة التأميــن
ضــد البطالــة.
أ -األشــخاص العاملــون الذيــن يعملــون فــي
وســائل النقــل العــام مثــل ســيارات األجــرة
وســيارات األجــرة المشــتركة (ميكروباص)
إلــخ.
ب -األشــخاص الذيــن يعملــون فــي قطــاع الفــن
مــن خــال العمــل فــي الســينما والمســرح
والعــروض المســرحية واألشــخاص الذيــن
يتعاملــون مــع الموســيقى والرســم والنحــت
والفنــون الجميلــة األخــرى.
معــدل االشــتراك هــو  % 32.5مــن الدخــل الخاضع
لمســاهمة المؤمــن عليــه .مــن معــدل المســاهمة هذا؛
 % 20للتأميــن ضــد العجــز والشــيخوخة والورثــة
 % 12.5للتأميــن الصحــي الشــامل .باإلضافــة إلــى
ضــا دفــع
ذلــك ،إذا كانــوا يفضلــون ذلــك ،فيمكنهــم أي ً
أســهم الموظــف وصاحــب العمــل مقابــل مســاهمة
تأميــن البطالــة والتــي تبلــغ إجمالــي  .% 3يحــدد
العمــال أنفســهم مســتوى الدخــل الخاضــع لالشــتراك
بشــرط أال يقــل عــن الحــد األدنــى الوطنــي لألجــور.
يجــب علــى هــؤالء األفــراد دفــع االشــتراكات
بأنفســهم .وفــي هــذا الصــدد ،ال يوجــد نصيــب فــي
المســاهمة ومســؤولية الدفــع ألربــاب العمــل لدفــع

نظام التأمين االجتماعي
هــذه االشــتراكات علــى عكــس النــوع اآلخــر مــن
العمــال .باإلضافــة إلــى ذلــك  ،يخضعــون لنفــس
شــروط التقاعــد التــي يخضــع لهــا الموظفــون
العاديــون.

 .3.7عمال المنازل
العمــال المنزليــون ،الذيــن يعملــون لــدى صاحــب
عمــل واحــد أو أكثــر ،مشــمولون بالتأميــن
االجتماعــي ونظــام التأميــن الصحــي الشــامل.
يتــم تصنيــف العمــال المنزليــون فــي مجموعتيــن
مختلفتيــن .مــن يعمــل لمــدة عشــرة أيــام فأكثــر ومــن
يعمــل أقــل مــن عشــرة أيــام لــدى صاحــب عمــل
واحــد فــي الشــهر.
فــي حالــة العمــل لمــدة عشــرة أيــام وأكثــر لصاحــب
عمــل واحــد ،فإنهــم يتمتعــون بنفــس الحقــوق
االجتماعيــة ونفــس التزامــات الضمــان االجتماعــي
مثــل العمــال  /الموظفيــن المنتظميــن فــي القطاعــات
األخــرى .فــي هــذا الصــدد ،يتــم تغطيتهــا بشــكل
إجبــاري مــن قبــل جميــع فــروع التأميــن وهــي؛
التأميــن ضــد الحــوادث أثنــاء العمــل ،والتأميــن
ضــد األمــراض المهنيــة ،والتأميــن ضــد المــرض،
وتأميــن األمومــة ،والتأميــن ضــد العجــز ،وتأميــن

الشــيخوخة ،وتأميــن الورثــة بمــا فــي ذلــك التأميــن
الصحــي الشــامل والتأميــن ضــد البطالــة .معــدل
االشــتراك لهــؤالء العمــال المنزلييــن هــو نفســه
العمــال  /الموظفيــن اآلخريــن وهــو إجمالــي
 % 38.5مــن األربــاح الخاضعــة للمســاهمة بمــا
فــي ذلــك حصــة الموظــف وحصــة صاحــب العمــل
وحصــة الدولــة (انظــر الجــدول  6للحصــول
علــى التفاصيــل لــكل أنــواع التأميــن) .يتــم دفــع
مســاهماتهم مــن قبــل صاحــب العمــل عبــر البنــوك
أو اإلنترنــت .عمليــة التســجيل واإلعــان للعمــال
المنزلييــن مبســطة للغايــة .يتــم التســجيل ببســاطة
عــن طريــق مــلء اســتمارة واحــدة وتوقيعهــا مــن
قبــل العامــل المنزلــي وصاحــب العمــل.
فــي حالــة العمــل أقــل مــن عشــرة أيــام لصاحــب
عمــل واحــد ،يتــم تغطيتهــم إجباريًــا عــن طريــق
التأميــن ضــد الحــوادث أثنــاء العمــل والتأميــن
ضــد األمــراض المهنيــة .معــدل االشــتراك هــو
 % 2مــن الحــد األدنــى الوطنــي لألجــور .يتــم
دفــع مســاهماتهم فــي حــوادث العمــل والتأميــن
ضــد األمــراض المهنيــة مــن قبــل صاحــب العمــل
عبــر البنــوك أو اإلنترنــت أو ببســاطة عــن طريــق
إرســال الرســائل القصيــرة مــن الهواتــف المحمولــة.
يمكــن أن يتــم التســجيل  /اإلعــان عبــر اإلنترنــت
أو إرســال رســالة نصيــة قصيــرة.
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عــاوة علــى ذلــك ،يمكــن لهــؤالء العمــال المنزلييــن
أن يدفعــوا طواعيــة مســاهماتهم الخاصــة فــي
حالــة العجــز والشــيخوخة والتأميــن علــى الورثــة
باإلضافــة إلــى مســاهمات التأميــن الصحــي الشــامل
وبالتالــي يمكنهــم تجميــع حقــوق التقاعــد والحصــول
علــى رعايــة طبيــة مجانيــة .فــي هــذه الحالــة ،يكــون
معــدل االشــتراك فــي تأمينــات العجــز والشــيخوخة
والورثــة  % 20ومعــدل التأميــن الصحــي الشــامل
هــو  % 12.5ممــا يجعلــه  % 32.5فــي المجمــوع.
ال يمكــن فصــل هذيــن النوعيــن مــن المســاهمات
ويجــب دفعهمــا م ًعــا.
مــن أجــل تغطيتهــم فــي إطــار التأميــن الصحــي
الشــامل ،إذا كانــوا ال يفضلــون تراكــم حقــوق
التقاعــد عــن طريــق دفــع مســاهمات الشــيخوخة
الطوعيــة ،فهنــاك خيــاران متاحــان لهــم.
أوالً ،يمكــن تغطيتهــم تأمينيـا ً بوصفهــم معاليــن مــن
الــزوج أو الوالديــن إذا كانــوا مؤهليــن لذلــك .ثانيًــا،
يمكنهــم الذهــاب إلــى اختبــار الدخــل .فــي حــال
أثبــت اختبــار الدخــول أنهــم محتاجــون ،يتــم دفــع
رســوم التأميــن الصحــي الخاصــة بهــم مــن قبــل
الدولــة مــن الضرائــب العامــة.
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إذا تبيــن أن دخلهــم يتجــاوز عتبــة االختبــار ،فعليهــم
دفــع رســوم التأميــن الصحــي بأنفســهم .معــدل
المســاهمة هــو  3%مــن الحــد األدنــى لألجــور
الشــهرية الوطنيــة ،وهــو مــا يعــادل  107.33ليــرة
التركيــة فــي عــام .2021
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب أن يكــون صاحــب
عمــل العامــل المنزلــي شــخصًا حقيقيًــا بصفتــه
مالــك المنــزل .وفقًــا للقانــون ،ال يُعتبــرون أصحــاب
عمــل قياســيين أو إعتبارييــن وال تعتبــر المنــازل
التــي يتــم العمــل فيهــا شــركة .لذلــك ،فــإن أصحــاب
العمــل أو أصحــاب المنــازل لديهــم التزامــات أقــل
بكثيــر وتكــون إجــراءات اإلعــان مبســطة ومرنــة.
علــى ســبيل المثــال :يجــب التصريــح عــن العمــال
النظامييــن قبــل يــوم واحــد علــى األقــل مــن بــدء
العمــل  ،فــي حيــن يمكــن اإلعــان عــن العمــال
المنزلييــن فــي فتــرة حتــى نهايــة الشــهر المعنــي.
فيمــا يتعلــق بحقــوق الضمــان االجتماعــي للعمــال
المنزلييــن ،ال فــرق بيــن العمالــة الوطنيــة (أصحــاب
البلــد) والعمــال المهاجريــن (األجانــب) كمــا هــو
الحــال فــي القطاعــات األخــرى .ومــع ذلــك ،مثــل
العمــال المهاجريــن اآلخريــن ،يخضــع العمــال
ضــا إلجــراءات تصاريــح
المنزليــون المهاجــرون أي ً
العمــل.

نظام التأمين االجتماعي
 .8التأمين ضد البطالة
يعتبــر التأميــن ضــد البطالــة أحــد أنــواع التأمينــات
المطبقــة فــي تركيــا .ومــع ذلــك ،علــى عكــس فــروع
التأميــن األخــرى التــي تطبقهــا  ، SGKيتــم تطبيــق
هــذا التأميــن مــن قبــل وكالــة التوظيــف التركيــة
(منظمــة العمــل التركيــة والمعروفــة اِختصــار باســم
إشــكور) .فــي هــذا الصــدد  ،فــإن مســؤولية SGK
الوحيــدة هــي تحصيــل مســاهمة تأميــن البطالــة مــع
أنــواع المســاهمات األخــرى وتحويــل مســاهمات
تأميــن البطالــة هــذه إلــى صنــدوق التأميــن ضــد
البطالــة الــذي تديــره شــركة منظمــة العمــل التركيــة
’’إشــكور’’.
التأميــن ضــد البطالــة مفتــوح لجميــع الموظفيــن
فقــط وليــس لألشــخاص العامليــن لحســابهم الخــاص
وموظفــي الخدمــة المدنيــة .وهــو نظــام إجبــاري
ومعــدل االشــتراك فيــه  % 4مــن الدخــل الخاضــع
لمســاهمة العامــل % 2 .مــن هــذا المعــدل هــي
حصــة صاحــب العمــل 1% ،حصــة الموظــف
 1%حصــة الدولــة كدعــم مســاهمة .مثــل األنــواع
األخــرى مــن اشــتراكات التأميــن ،يتــم أيضًــا
خصــم مســاهمة تأميــن البطالــة مــن إجمالــي أربــاح
الموظــف ويدفعهــا صاحــب العمــل إلــى .SGK

التأمين ضد البطالة للموظفين:
األشخاص الذين يتمتعون بالحقوق التالية:
أ -إعانة البطالة .
ب -تغطيــة التأميــن الصحــي الشــامل (بمــا فــي
ذلــك معاليهــم).
ج -دعم العثور عن وظيفة جديدة.
د -التدريبات المهنية.
لكــي يكــون مؤهـاً للحصــول علــى المزايــا بموجب
نظــام التأميــن ضــد البطالــة ،يجــب أن يكــون ســبب
وجــود البطالــة راجــع ألســباب أخــرى خارجــة عــن
إرادة الموظــف أو غيــر ناتجــة عــن أخطائــه.
الشروط:
• أن يكــون قــد عمــل كموظــف ودفــع االشــتراكات
لمــدة ال تقــل عــن  120يو ًمــا قبــل إنهــاء عقــد
العمــل.
• العمــل كشــخص عامــل ودفــع رســوم التأميــن
ضــد البطالــة لمــدة  600يــوم علــى األقــل فــي
آخــر ثــاث ســنوات قبــل إنهــاء عقــد العمــل.
• التقــدم بطلــب للحصــول علــى اإلعانــة والتســجيل
كشــخص عاطــل عــن العمــل فــي أقــرب مكتــب
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لـــ ’’إشــكور’’ إمــا شــخصيًا أو إلكترونيًــا عبــر
اإلنترنــت وذلــك فــي غضــون  30يو ًمــا بعــد
إنهــاء عقــد العمــل.
عنــد حســاب فتــرات أيــام العمــل المتراكمــة ال
تعتبــر هــذه الحــاالت انقطاعــات لعقــد العمــل،
وهــي المــرض ،واإلجــازة غيــر مدفوعــة األجــر،
والعقوبــات التأديبيــة ،واإلضــراب ،وحــاالت
اإلغــاق ،والكــوارث الطبيعيــة ،ومــا إلــى ذلــك.

تعتبــر األســباب التاليــة مؤهلــة إلنهــاء عقــد العمــل
وســبب للبطالــة عــن العمــل:
 الموظفــون الذيــن أنهيــت عقــود عملهــم مــن قبــلصاحــب العمــل بعــد الفصل،
 الموظفــون الذيــن ينهــون عقودهــم بإرادتهــمبســبب مســائل تتعلــق بعقــد عملهــم أو ظروفهــم
الصحيــة أو ســلوك صاحــب العمــل غيــر
األخالقــي أو غيــر الالئــق الــذي ال يتوافــق
مــع المبــادئ األخالقيــة المنصــوص عليهــا
فــي القانــون وحــاالت الظــروف القهريــة التــي
تــؤدي إلــى التوقــف عــن العمــل أكثــر مــن
أســبوع،
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 الموظفــون الذيــن أنهــى صاحــب العمــل عقــودعملهــم بســبب أوضــاع قهريــة تمنــع العامــل
مــن العمــل ألكثــر مــن أســبوع أو ألســباب
صحيــة،
 الموظفــون الذيــن تــم توظيفهــم بموجــب عقــدعمــل محــدد المــدة وأصبحــوا عاطليــن عــن
العمــل بعــد إنتهــاء عقــد العمــل،
 الموظفــون الذيــن فقــدوا وظائفهــم نتيجــة نقــلالمنشــأة  /الشــركة أو اإلفــاس أو إغــاق
العمــل،
 الموظفــون الذيــن فقــدوا وظائفهــم نتيجــة لتغييــرنــوع النشــاط  /العمــل أو مــكان العمــل،
 الموظفــون الذيــن تنتهــي عقودهــم نتيجــةا لخصخصــة .
يُحســب مقــدار بــدل البطالــة علــى أســاس يومــي
وهــو  % 40مــن متوســط الدخــل اليومــي الخاضــع
لمســاهمة العامــل .كأســاس لحســاب متوســط الدخــل
اليومــي لألشــهر األربعــة األخيــرة قبــل إنهــاء عقــد
العمــل يؤخــذ كمرجــع .وال يجــوز بــأي حــال مــن
األحــوال أن يتجــاوز مبلــغ االســتحقاق  % 80مــن
الحــد األدنــى الوطنــي اإلجمالــي الشــهري لألجــور
المطبــق علــى الموظفيــن.

نظام التأمين االجتماعي
ال يوجــد شــرط لالنتظــار .حيــث يبــدأ المخصــص
مــن اليــوم األول للتعطــل (البطالــة) ويدفــع شــهريًا.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تخضــع إعانــة البطالــة
لضريبــة الدمغــة فقــط ولكنهــا ال تخضــع أليــة
ضرائــب أخــرى أو أي مســاهمات وال يوجــد اختبار
للوســائل فــي تقريــر األهليــة للمزايــا.

وظائفهــم ويشــبه الوظيفــة األخيــرة مــن حيــث
الراتــب وظــروف العمــل والتــي تقــع داخــل
حــدود مــكان اإلقامــة.
 اكتشــاف (مــن قبــل المفتشــين  /المراقبيــنالرســميين) أن الشــخص المعنــي يعمــل فــي
وظيفــة مدفوعــة األجــر بشــكل غيــر رســمي
أثنــاء تلقــي اإلعانــة.

تختلــف مــدة إعانــة البطالــة باختــاف ســجل
االشــتراكات خــال الســنوات الثــاث الماضيــة قبــل
أن يصبــح الشــخص عاطــاً عــن العمــل:

 أن يصبــح صاحــب معــاش ويبــدأ فــي اِســتالمالمعــاش مــن الـــ .SGK

  180يو ًمــا للعاطليــن عــن العمــل المؤمــنعليهــم الذيــن عملــوا وســددوا اشــتراكات 600
يــوم خــال الســنوات الثــاث الماضيــة،

 الرفــض غيــر المعقــول أو الفشــل فــي حضــورالــدورات التدريبيــة للتطويــر المهنــي والتعليــم
التــي اقترحتهــا ’’إشــكور’’.

  240يــوم بالنســبة للمؤمــن عليهــم العاطليــنعــن العمــل الذيــن عملــوا وســددوا اشــتراكات
 900يــوم خــال الســنوات الثــاث الماضيــة،

 عــدم الــرد علــى مكالمــات ’’إشــكور’’ ألســبابغيــر منطقيــة أو عــدم تقديــم المعلومــات أو
الوثائــق المطلوبــة فــي الوقــت المناســب.

  300يــوم للعاطليــن عــن العمــل المؤمــن عليهــمالذيــن عملــوا وســددوا اشــتراكات  1.080يــوم
خــال الســنوات الثــاث الماضيــة.
يتــم إنهــاء دفــع إعانــة البطالــة مــن قِبل ’’إشــكور’’
لألســباب التالية:
 الرفــض غيــر المبــ َرر لعــرض العمــل المقــدممــن طــرف ’’إشــكور’’ ،والــذي يتناســب مــع

الجدول  :12فترة مخصصات البطالة
عدد أيام االشتراك التي
عدد األيام التي تُدفع فيها
تراكمت على العامل خالل
اإلعانة إلى شخص عاطل
السنوات الثالث األخيرة قبل
عن العمل
أن يصبح عاطالً عن العمل
600
180
900
240
1080
300

45

الفصــل الرابــع :نظــام التأميــن الصحــي
الشــامل
ويســند دســتور الجمهوريــة التركيــة مباشــرة
مســؤوليات الدولــة إلــى تنظيــم تخطيــط مركــزي
للخدمــات الصحيــة وأدائهــا لوظائفهــا .كمــا أنــه
يخــول الدولــة صالحيــة إنشــاء نظــام التأميــن
الصحــي الشــامل ،وبنــاء علــى ذلــك أنشــئ نظــام
التأميــن الصحــي الشــامل بموجــب قانــون التأمينــات
االجتماعيــة والتأميــن الصحــي الشــامل رقــم 5510
الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي  1تشــرين األول/
أكتوبــر  2008إلــى جانــب إصــاح الضمــان
االجتماعــي.
نظــام الصحــة الشــامل يضمــن الحفــاظ علــى
الوضــع الصحــي لألشــخاص المؤمــن عليهــم فــي
حالــة تلقــي الرعايــة الطبيــة ،ويمــول النظــام التكلفــة
الطبيــة لألشــخاص المؤمــن عليهــم ،ويوفــر نظــام
التأميــن الصحــي الشــامل إمكانيــة الحصــول علــى
الخدمــات الصحيــة لجميــع الســكان الذيــن يعيشــون
فــي البلــد بغــض النظــر عــن التأميــن عليهــم أو
غيــر المؤمــن عليهــم أو الذيــن يعملــون أو العامليــن
بغــض النظــر عــن وضعهــم االقتصــادي وذلــك عــن
طريــق وضــع جميــع النــاس تحــت ســقف واحــد مــن
التغطيــة الشــخصية ،ويوفــر النظــام مزايــا شــاملة
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وعادلــة ومنصفــة مــن حيــث الحصــول علــى
خدمــات الرعايــة الصحيــة.
وفــي تركيــا  ،وبصــرف النظــر عــن التأميــن
الصحــي الشــامل ،هنــاك أيضًــا خطــط أخــرى
للتأميــن الصحــي لفئــات محــددة مثــل التأميــن
االجتماعي/الصحــي العــام الــذي تنظمــه الدولــة،
ضــا خطــط للتأميــن
باإلضافــة إلــى ذلــك ،توجــد أي ً
الصحــي الخــاص ،وهــو موضــوع خــارج مجــال
اختصــاص الـــ .SGK
 .1التغطية الشخصية للتأمين الصحي الشامل
والنطــاق الشــخصي للتأميــن الصحــي الشــامل
شــامل تما ًمــا ويشــمل تقريبًــا جميــع الســكان ،بمــن
فيهــم العاملــون ،والموظفــون لحســابهم الخــاص،
والموظفــون المدنيــون ،وغيــر العامليــن والمعوزين
 ،واالجانــب ومــا إلــى ذلــك ،ومعاليهــم علــى أســاس
حالــة اإلقامــة كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي :3
تغطيــة التأميــن الصحــي االجتماعــي.
 .1.1األشخاص المشمولون
يشــمل التأميــن الصحــي الشــامل األشــخاص التاليــة
المقيميــن فــي تركيــا.
أ -موظفــوا الخدمــة المدنيــة (بمــا فــي ذلــك
الجيــش والشــرطة).

نظام التأمين الصحي الشامل
الرسم البياني  :2تغطية التأمين الصحي العام  /اإلجتماعي في تركيا

خطط التأمين
الصحي الخاصة
بالنفقات الصحية المدفوعة
من قبل المنظمة الخاصة بهم
أعضاء المحكمة
الدستورية
أعضاء البرلمان

التأمين الصحي الشامل
(منفذة بواسطة )SGK

االشتراكات المدفوعة
بواسطة الدولة

غيرالعاملين* وغيرالمعوزين
 اختبار الدخل االختياري (الوسائل)إن لم يكن معاز  /فقير
(مستوى دخل األسرة
أقل من الحد األدنى**)

جميع األطفال دون سن
 18سنة

كبار المسئولين في الجيش
(الجنراالت  /األميراالت)

المسجونين
 -تحت وصاية وزارة العدل

الجنود في الخدمة
العسكرية
الحق االفتراضي

موظفوا البنك
 تدفع من قبل الصناديقالخاصة للبنوك

إن لم يكن معاز  /فقير أو
عدم إجراء اختبار الدخل

التسجيل التلقائي إلزامي

أعضاء السلطة القضائية العليا

خطط التأمين
الصحي الخاصة األخرى

االشتراكات المدفوعة من
تلقاء نفسها

الطالب األجانب منحة
الدولة
عديمي المواطنة
والالجئين
بعض الفئات المحرومة
المحددة ؛ النساء اللواتي
تحت حماية الدولة إلخ
القائمة ليست شاملة

االشتراكات المدفوعة بواسطة
األسهم
الناشطون اقتصاديا
 الموظفون (بما في ذلك عمالالزراعة وعمال المنازل)
 موظفي الخدمة المدنية(بما في ذلك الجيش والشرطة)
 العاملون لحسابهم الخاص(بما في ذلك الزراعة)

بما في ذلك األجانب
إلزامي

الطالب األجانب خارج
منحة الدولة
إختياري

االشتراكات التي يدفعها
صندوق البطالة

األجانب غير العاملين
(بعد سنة من اإلقامة)
إختياري

األشخاص العاطلون عن العمل
مؤهلون للحصول على إعانة البطالة
الحق االفتراضي

المؤمن عليهم اختياريا
إلزامي
(االنسحاب غير ممكن)

جميع المتقاعدين
المساهمة التي تدفعها الدولة
المتقاعدون غير المساهمين
مجموعات محددة المتقاعدون اال
جتماعيون والمحاربون القدامى
والفائز ون بالميداليات األولمبية وما
إلى ذلك)
الحق االفتراضي

ال توجد مساهمة  -ممولة من قِبل SGK
المتقاعدون المساهمون
 بطالن كبار السن الناجونالحق االفتراضي

يتــم تغطيــة األشــخاص العاطليــن عــن العمــل غيــر المؤهليــن للحصــول علــى إعانــة البطالــة واألشــخاص غيــر العامليــن واألشــخاص الذيــن ال يعملــون بشــكل رســمي
(العمــال غيــر الرســميين) ضمــن هــذه المجموعــة
** عتبة الدخل :يجب أن يكون دخل الفرد في األسرة أقل من ثلث الحد األدنى القومي اإلجمالي لألجور.
 المعالون من األشخاص المؤمن عليهم تحت التغطية. -ال يخضع المواطنين واألجانب الذين لديهم تأمين صحي من دول أخرى لنظام التأمين الصحي التركي.
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ب -األشــخاص العاملــون الخاضعــون لعقــد
عمــل (بمــا فــي ذلــك القطــاع الزراعــي).
ج -األشخاص العاملون لحسابهم الخاص.
د -المختــارون (رؤســاء القــرى واألحيــاء)
وحــراس القــرى.
ج -األشخاص المؤمن عليهم طواعية.
ح -األشــخاص الذيــن يقومــون باســتيفاء برنامج
التدريــب الداخلــي للمحاميــن.
خ -ويغطــي التأميــن الصحــي الشــامل
موظفــي الســجون المعينيــن حديثًــا ،الــذي
يتلقــون تدريبًــا قبــل الخدمــة وفقًــا لقانــون
المؤسســات الردعيــة ومراكــز تدريــب
موظفــي الســجون ،وتدفــع أقســاطهم مــن
ميزانيــة وزارة العــدل.
د -ويغطــي التأميــن الصحــي الشــامل التأميــن
الصحــي الشــامل وتســدد اإلدارة العامــة
ذات الصلــة تكاليــف الجنــود الذيــن يلتزمون
بمتطلباتــه العســكرية والطــاب العســكريين
(طــاب الضبــاط والمرشــحين للطــاب
العســكريين والطــاب المرشــحين فــي
الــدرك وأكاديميــة خفــر الســواحل) علــى
التأميــن الصحــي الشــامل وتســدد اإلدارة
العامــة ذات الصلــة اشــتراكاتهم.
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ذ -متابعة األشخاص واألطفال الضعفاء:
 المواطنــون المعــوزن الذيــن يقــل دخلهــمأســرهم المعيشــية للفــرد عــن ثلــث الحــد
األدنــى القومــي لألجــور.
 األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18ســنة والذيــن يعلــون شــخصًا مؤمنًــا عليــه
مشــموالً بالتأميــن الصحــي الشــامل.
 األشــخاص الضعفــاء الذيــن يســتفيدونمجانــا ً مــن خدمــات الحمايــة والســيارات
وإعــادة التأهيــل وفقــا ً لقانــون الخدمــات
االجتماعيــة واألطفــال األتــراك دون ســن
 18عا ًمــا الذيــن ليــس لديهــم أم أو أب.
 أمــا األطفــال الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 20ســنة فــي حالــة التخــرج مــن المدرســة
الثانويــة واألشــخاص الذيــن تقــل أعمارهــم
عــن  25ســنة فــي حالــة التخــرج مــن
الجامعــة فيغطيهــم التأميــن الصحــي الشــامل
لمــدةأقصاهــاســنتاناعتبــارًامــنتخرجهــم.
 النســاء اللواتــي يمنحــن الحمايــة بموجــبقــرار مــن المحكمــة وفقًــا لقانــون حمايــة
األســرة ومنــع العنــف ضــد المــرأة.

نظام التأمين الصحي الشامل
ر -األجانــب الذيــن لديهــم طلــب حمايــة دوليــة
معلــق أو تمــت الموافقــة عليهــم وضــع
الحمايــة الدوليــة والذيــن يعتــرف بهــم
كمعدومــي الجنســية.

 األشــخاص الذيــن يحصلــون علــى معــاشتقاعــدي علــى ســبيل قانــون معاشــات
(تخطيــط الخدمــة العســكرية) رقــم
.3292

ز -المســتفيدون مــن اســتحقاقات البطالــة
والتأميــن ضــد اإلفــاس وبــدل العمــل لفتــرة
قصيــرة فــي إطــار نظــام التأميــن ضــد
البطالــة.

 األشــخاص الذيــن يحصلــون علــىمعــاش تقاعــدي علــى ســبيل التعويــض
نقــدًا وقانــون المعاشــات التقاعديــة رقــم
.2330

س -المتقاعــدون والباقــون علــى قيــد الحيــاة
والمســتفيدين مــن اســتحقاقات العجــز الدائــم
واســتحقاقات الباقيــن علــى قيــد الحيــاة فــي
حالــة وقــوع حــادث فــي العمــل واألمــراض
المهنيــة.

 األشــخاص الذيــن يحصلــون علــى معــاشالمحاربيــن القدامــى المعوقيــن والذيــن
يحصلــون علــى معــاش تقاعــدي بموجــب
القانــون رقــم  3713بشــأن مكافحــة
اإلرهــاب.

ش -فئــات محــددة تتلقــى معاشــات تقاعديــة مــن
نظــم المعاشــات التقاعديــة التاليــة غيــر
القائمــة علــى االشــتراكات.
 األشــخاص الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 65ســنة والذيــن يحصلــون علــى بــدل
المســاعدة االجتماعيــة وفقًــا للقانــون
رقــم  2022بشــأن المعاشــات التقاعديــة
للمواطنيــن األتــراك الذيــن تزيــد أعمارهم
عــن  65عا ًمــا .والمحتاجيــن ،والضعفــاء،
والذيــن يعيشــون بمفردهــم.
 قدامــى المحاربيــن الذيــن يحصلــون علــىالمعــاشالفخــريفــيالقانــونرقــم.1005

 األشــخاص الذيــن يحصلــون علــى معــاشتقاعــدي وفقًــا لقانــون الريــف رقــم 442
(حــراس القــرى الســابقون).
 األشــخاص الذيــن يحصلــون علــى معــاشتقاعــدي وفقًــا للقانــون رقــم  2913بشــأن
الرياضييــن الحاصليــن علــى بطولــة
العالــم األولمبيــة واألوروبيــة.
ص -غيــر العامليــن وليــس المواطنيــن األتــراك
المعوزيــن غيــر المدرجيــن أعــاه والذين ال
يشــملهم التأميــن الصحــي لبلــد أجنبــي ،يتــم
تســجيل هــؤالء المواطنيــن تلقائيًــا مــع نظــام
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الصحــة الشــاملة وإذا كانــوا يفضلــون ذلــك،
فإنهــم يمكــن أن يأخــذوا اختيــار الوســائل،
ووفقًــا لنتيجــة اختبــار المــوارد الماليــة ،فــإن
مســاهمتهم إمــا تدفــع مــن أنفســهم أو تدفعهــا
الدولــة (إلزاميــة).
ض -الرعايــا األجانــب غيــر العامليــن (الذيــن
ال يعملــون) الذيــن لديهــم تصــرح إقامــة
وأكملــوا ســنة واحــدة مــن اإلقامــة فــي تركيا
وليــس لديهــم تأميــن صحــي مــن أي بلــد
آخــر (اختيــاري).
ط -يتــم تغطيــة الطــاب األجانــب الذيــن
يدرســون فــي تركيــا مــع منحــة الدولــة
التركيــة تلقائيًــا بموجــب التأميــن الصحــي
الشــامل.
ظ -يتــم تغطيــة الطــاب األجانــب الذيــن
يدرســون فــي تركيــا دون منحــة حكوميــة
تركيــة بموجــب التأميــن الصحــي الشــامل
شــريطة أن يتقدمــوا بطلــب للحصــول علــى
التغطيــة اختياريًــا فــي غضــون األشــهر
الثالثــة األولــى بعــد التســجيل فــي مدرســتهم
 /جامعتهــم (اختيــاري).
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ع -الجنــود األجانــب الذيــن يتلقــون التدريــب
والتعليــم فــي تركيــا فــي إطــار المنظمــة
الدوليــة .ويغطــي التأميــن الصحــي الشــامل
اتفــاق التعــاون فــي مجــال التدريــب
العســكري بمــا فــي ذلــك معاليهــم ،إذا عهــد
إلــى البلــد المضيــف بتغطيــة نفقــات الرعاية
الصحيــة بموجــب االتفــاق ذي الصلــة.
 .1.2المعالون المشمولون
والمعالــون هــم أفــراد أســرة شــخص مؤمــن عليــه
صحيًــا غيــر مؤمــن عليهــم باســمهم وال يحصلــون
علــى أي معــاش تقاعــدي بســبب حقوقــه التأمينيــة
الخاصــة بــه علــى النحــو التالــي:
أ -الزوج.
ب -األطفال غير المتزوجين.
 تحت سن .18 تحــت ســن العشــرين إذا حصــل علــى التعليــمفــي المــدارس الثانويــة.
 تحــت ســن  25إذا كان الحصــول علــى التعليــمالجامعــي.
 األطفــال المعاقــون بغــض النظــر عــنأ عما ر هــم .

نظام التأمين الصحي الشامل
ت -األم واألب اللذيــن يعتمــدان ماليًــا علــى
الشــخص المؤمــن عليــه صحيًــا وفقًــا
الختبــار المــوارد.
ويتمتــع جميــع المعاليــن بنفــس حقــوق الشــخص
المؤمــن عليــه دون حــدود مــن حيــث الحــق فــي
اســتحقاقات الرعايــة الصحيــة.
 .1.3األشخاص غير المشمولين
أ -االشــخاص الذيــن يتــم إرســالهم إلــى تركيــا
للعمــل مــن قبــل أو نيابــة عن منظمة أنشــئت
فــي بلــد أجنبــي والذيــن يمكنهــم توثيــق
أنهــم مؤمــن عليهــم فــي البلــد األجنبــي،
واألشــخاص العامليــن لحســابهم الخــاص ا
لذيــن يقيمــون فــي الخــارج والمؤمــن عليهــم
فــي ذلــك البلــد.
الجدول  :13معالون األشخاص المؤمن عليهم صحيا ً
معاليهم

ب -المواطنــون األتــراك الذيــن يعملــون فــي
مكاتــب تمثيــل منظمــات الدولــة التركيــة
فــي البلــدان األجنبيــة ويمنحــون مــع اإلقامــة
الدائمــة أو جنســية بلــد المكتــب التمثيلــي
والمؤمــنعليــهفــيالبلــدالــذييقيمــونفيــه.
ت -غيــر خاضــع لألجانــب الذيــن لديهــم
تصريــح إقامــة ولكــن لــم يكملــوا ســنة
واحــدة مــن اإلقامــة فــي تركيــا.
ث -األجانــب غيــر العامليــن الذيــن لديهــم
تصريــح إقامــة ولديهــم تأميــن صحــي مــن
أي بلــد آخــر.
ج -المتقاعــدون األتــراك الذيــن منحــوا التقاعــد
مــن خــال االئتمــان لفتــرات التأميــن
األجنبيــة مــن  SGKوغيــر المقيميــن فــي
تركيــا.
الظروف

األطفال

متزوج رسميًا من شخص مؤمن عليه صحيا ً
الزوج
 غير مؤمن (إلزامي أو طوعي) تحت سن 18 غير عند تلقي معاش تقاعدياألطفال
غير متزوج (بما  -تحت سن العشرين إذا تلقوا التعليم الثانوي.
مستمد من حقوق التأمين
المطلقات
ذلك
في
 تحت سن  25سنة في حالة تلقي التعليم الجامعي.االجتماعي الخاصة به.
واألرامل)
األطفال  -اإلقامة في تركيا (باستثناء
بغض النظر عن العمر؛ إذا اعتبره القانون معوقًا.
المعوقون األطفال الذين يدرسون في
اآلباء المحتاجين الذين يتم دعمهم المالي من قبل الشخص المؤمن عليه
الخارج).
اآلباء
الصحي وفقًا الختبار الموارد.
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 .1.4األشــخاص المشــمولون بخطــط التأميــن
الصحــي الخاصــة أو غيرهــا مــن نظــم التأميــن
الصحــي
أ-

ب-

ت-

ث-

ج-
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وألعضــاء البرلمــان (الجمعيــة الوطنيــة
الكبــرى لتركيــا) ومعاليهــم نظــام خــاص
للتأميــن الصحــي وتغطــي ميزانيــة البرلمان
نفقاتهــم الصحيــة.
لــدى أعضــاء المحكمــة الدســتورية
ومعاليهــم نظــام تأميــن صحــي خــاص
ونفقاتهــم الصحيــة تغطيهــا ميزانيــة
المحكمــة الدســتورية.
وألعضــاء الســلطة القضائيــة العليــا
(أعضــاء محكمــة النقــض وجمعيــة القضــاة
التابعــة لمجلــس الدولــة) ومعاليهــم نظــام
خــاص للتأميــن الصحــي وتغطــي نفقاتهــم
الصحيــة ميزانيــة منظماتهــم.
وللمســؤولين الرفيعــي المســتوى فــي
الجيــش (الجنــراالت واألدميــراالت)
ومعاليهــم نظــام خــاص للتأميــن الصحــي
وتغطــي ميزانيــة القــوات المســلحة التركيــة
نفقاتهــم الصحيــة.
وال يخضــع الســجناء والمقبــوض عليهــم
فــي المؤسســات العقابيــة العامــة لتغطيــة
التأميــن الصحــي الشــامل ،ولكــن نفقاتهــم
الصحيــة تمولهــا وزارة العــدل.

ح -ويغطــي موظفــوا المصــرف نظمهــم
الخاصــة وتســدد النفقــات الصحيــة بأموالهــم
الخاصــة بــكل مصــرف.
 .2معــدالت االشــتراك فــي التأميــن الصحي الشــامل
وإعانــة الدولة
وتدفــع الـــ  SGKتكاليــف خدمــات الرعايــة الصحية
التــي يقدمهــا مقدمــوا خدمــات الرعايــة الصحيــة
وتمــول نفقاتهــا مــن خــال المســاهمات التــي يتــم
جمعهــا مــن األشــخاص المؤمــن عليهــم وأصحــاب
العمــل وكذلــك الدولــة بالنســبة لبعــض الفئــات.
وتختلــف معــدالت االشــتراك فــي التأميــن الصحــي
الشــامل بيــن عــدة مجموعــات مــن األشــخاص
المؤمــن عليهــم.
 وبالنســبة لألشــخاص المؤمــن عليهــم بالصحــةضــا فــي آن واحــد التأمينــات
الذيــن تشــملهم أي ً
االجتماعيــة (التأمينــات القصيــرة والطويلــة
األجــل) يبلــغ معــدل االشــتراك فــي التأميــن
الصحــي  % 12.5فــي المائــة مــن الدخــل
الخاضــع للمســاهمة % 5 .مــن معــدل
االشــتراك هــذا هــو حصــة الشــخص العامــل و
 % 7.5مــن نصيــب صاحــب العمــل ،وتتألــف
هــذه الفئــة أساسًــا مــن أشــخاص ناشــطين
اقتصاديًــا بغــض النظــر عــن جنســيتهم ،مثــل
األشــخاص العامليــن واألشــخاص العامليــن

نظام التأمين الصحي الشامل

-

-

-

-

-

لحســابهم الخــاص وموظفــي الخدمــة المدنيــة.
بالنســبة لألشــخاص المؤمــن عليهــم طواعيــة،
يكــون المعــدل  % 12مــن الدخــل الشــهري
رهنــا بالمســاهمة يتــم االعــان عنــه مــن قبــل
المؤمــن عليــه طوعــا الشــخص بيــن الحــدود
الدنيــا والقصــوى
وبالنســبة لألشــخاص الذيــن يحصلــون علــى
إعانــة البطالــة وبــدل العمــل لفتــرة قصيــرة،
يبلــغ معــدل االشــتراك فــي التأميــن الصحــي
 12%مــن األجــر الخاضــع للمســاهمة وتدفــع
وكالــة التوظيــف التركيــة اشــتراكات التأميــن
الصحــي الشــامل لهــؤالء األشــخاص.
وبالنســبة لألشــخاص الذيــن يقومــون بالبرنامج
التدريبــي للمحاميــن ،فــإن معــدل االشــتراك هو
 % 6مــن الحــد األدنــى اإلجمالــي لألجــور،
ويدفــع اتحــاد نقابــات المحاميــن األتــراك
اشــتراكاتهم.
بالنســبة لغيــر العامليــن (غيــر العامليــن) وليس
المواطنيــن األتــراك المعوزيــن وفقًــا الختبــار
المــوارد أو أولئــك الذيــن ال يرغبــون في إجراء
اختبــار الوســائل ،فــإن المعــدل هــو  % 3مــن
الحــد األدنــى الوطنــي لألجــور اإلجماليــة.
وبالنســبة للمواطنيــن األجانــب غيــر العامليــن
المؤمــن عليهــم اختياريًــا بموجــب التأميــن
الصحــي الشــامل ،يبلــغ المعــدل  % 24مــن

-

-

-

-

الحــد األدنــى القومــي اإلجمالــي لألجــور.
بالنســبة للطــاب األجانــب الذيــن يدرســون فــي
تركيــا دون منحــة مــن الدولــة التركيــة ،فــإن
المعــدل هــو  % 4مــن الحــد األدنــى القومــي
لألجــور اإلجماليــة.
بالنســبة للطــاب األجانــب الذيــن يدرســون
فــي تركيــا مــع منحــة الدولــة التركيــة ،فــإن
المعــدل هــو  % 12مــن الحــد األدنــى القومــي
لألجــور االجماليــة وتدفــع المنظمــات العامــة
ذات الصلــة اشــتراكاتها.
وبالنســبة للمواطنيــن المعوزيــن واألطفــال دون
ســن الثامنــة عشــرة ،يبلــغ المعــدل  % 4مــن
الحــد األدنــى اإلجمالــي القومــي لألجــور وتدفــع
المديريــة العامــة للمســاعدة االجتماعيــة التابعــة
لــوزارة األســرة والعمــل والخدمــات االجتماعية
اشــتراكاتهم مــن الضرائــب العامــة.
وبالنســبة لألشــخاص عديمــي الجنســية
والالجئيــن ،يبلــغ المعــدل  % 4مــن الحــد
األدنــى القومــي االجمالــي لألجــور وتدفــع
المديريــة العامــة إلدارة الهجــرة التابعــة لــوزارة
الداخليــة اشــتراكاتهم مــن الضرائــب العامــة.

وباإلضافــة إلــى الفئــات المذكــورة أعــاه ،هنــاك
ضــا فئــات محــددة تتلقى معاشــات تقاعديــة من نظم
أي ً
المعاشــات التقاعديــة غيــر القائمة على االشــتراكات،
ضــا بالتأميــن الصحي الشــامل .مثل
وهــي مشــمولة أي ً
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قدامــى المحاربيــن  ،الفائزيــن بالميداليــات األولمبيــة
ومــا إلــى ذلــك ،معــدل مســاهمتهم هــو  % 12مــن
الحــد األدنــى اإلجمالــي القومــي لألجــور وتدفــع
المديريــة العامــة للمســاعدة االجتماعيــة التابعــة
لــوزارة األســرة والعمــل والخدمــات االجتماعيــة مــن
الضرائــب العامــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن المتقاعدين الذين يســهمون
فــي العجــز القائــم علــى االشــتراكات ،ومعاشــات
الشــيخوخة والورثــة ،والمســتفيدين مــن اســتحقاقات
العجــز الدائــم واســتحقاقات الباقيــن علــى قيــد الحيــاة
فــي حالــة وقــوع حــادث فــي العمــل واألمــراض
المهنيــة ال يدفعــون االشــتراك  ،ويغطــي الصنــدوق
نفقــات الرعايــة الصحيــة مباشــرة.
وكمــا ُذكــر فــي الفــرع المتعلــق بـ”معــدالت
االشــتراكات واإلعانــات الحكوميــة” فــي إطــار
موضــوع التأمينــات االجتماعيــة ،تدفــع الدولة إعانة
تصــل إلــى ربــع األتــاوات التــي تــم تحصيلهــا بالفعل
مــن العجــز ،والتأميــن ضــد الشــيخوخة والوفــاة،
والتأميــن الصحــي الشــامل مــن جانــب الدولــة فــي
الشــهر الحالــي ،وهــذه الممارســة هــي نتيجــة للنهــج
الجديــد الــذي جــاء إلــى جانــب إصــاح الضمــان
االجتماعــي الــذي تــم إنجــازه قبــل عقــد مــن الزمــن،
ويبيــن أن الهيــكل المالــي للنظــام الجديــد يســتند إلــى
دعــم ثالثــة أطــراف وهــي الدولــة وأربــاب العمــل
والموظفيــن.
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وباإلضافــة إلــى ذلــك ،وفقًــا للقانــون ال يمكــن
اســتخدام إيــرادات اشــتراكات التأميــن الصحــي
الشــامل ألي غــرض آخــر باســتثناء نفقــات اإلدارة
واســتحقاقات الرعايــة الصحيــة.
 .3فوائد الرعاية الصحية
الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة المجانــي
هــو حــق أقصــى لألشــخاص المؤمــن عليهــم
ومعاليهــم بموجــب التأميــن الصحــي الشــامل ،وبنــاء
علــى ذلــك ،فــإن تمويــل هــذه الخدمــات والحقــوق
التــزام يقــع علــى عاتــق .SGK
هنــاك قاعــدة صارمــة بعــدم إقامــة أي صلــة بيــن
مســتويات المســاهمة ومســتوى مزايــا الرعايــة
الصحيــة والمــدد المقدمــة لألشــخاص المؤمــن
عليهــم فــي نظــام التأميــن العالمــي التركــي ،وفــي
هــذا الصــدد ،يتســاوي كل شــخص تحــت التغطيــة
الشــخصية فــي الحصــول علــى االســتحقاقات علــى
نفــس األســاس عمــاً بالتشــريعات.
يتــم شــرح مزايــا الرعايــة الصحيــة فــي األقســام
التاليــة :تغطيــة خدمــات الرعايــة الصحيــة،
وخدمــات الرعايــة الصحيــة غيــر المشــمولة،
والبــدالت اليوميــة ،والنقــل ونفقــات المرافــق،
والعــاج فــي الخــارج.

نظام التأمين الصحي الشامل
الجدول  :14معدالت المساهمة في التأمين الصحي الشامل
المجموعات  /األشخاص
األشخاص األشخاص العاملون
النشطون موظفو الخدمة المدنية
اقتصاديًا األشخاص العاملون لحسابهم الخاص
األشخاص المؤمن عليهم طواعية
المستفيدون من استحقاقات البطالة وبدل العمل لفترة
قصيرة.
األشخاص الذين يقومون باستيفاء تدريبهم الداخلي
للمحامين
غير العاملين وليس المواطنين األتراك المعوزين وفقًا
الختبار الموارد
غير العاملين الرعايا األجانب المؤمن عليهم اختياريًا.
الطالب األجانب الذين يدرسون في تركيا دون منحة
حكومية تركية

اقتصاديا ً
الطالب األجانب الذين يدرسون في تركيا مع منحة الدولة
ال
األشخاص التركية.
النشطون المواطنون المعوزون وفقًا الختبار الموارد
األطفال دون سن  18سنة.
عديمو الجنسية والالجئون
فئات محددة تتلقى معاشات من نظم المعاشات التقاعدية
غير القائمة على االشتراكات

المساهمة المدفوعة من قبل

معدالت المساهمة ()%
12.5
األرباح
12.5
يرجى االطالع على الجدول
الخاضعة
 6للحصول على التفاصيل
12.5
للمساهمة
12
وكالة التوظيف التركية
12
()İŞKUR

اتحاد نقابات المحامين األتراك

6
3

أنفسهم

24
4
12
4
4
4

من الحد األدنى
اإلجمالي
الدولة
الوطني لألجور

12

المتقاعدون الذين يعنون بالعجز القائم على االشتراكات
ومعاشات الشيخوخة والورثة.
الباقين
واستحقاق
الدائم
العجز
المستفيدون من استحقاق
ال توجد مساهمة
على قيد الحياة في حالة وقوع حادث في العمل واألمراض
المهنية.

ال توجد مساهمة
(النفقات الصحية التي يغطيها
من )SGK
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 .1.3خدمات الرعاية الصحية المشمولة
وفيمــا يلــي البنــود التاليــة خدمــات الرعايــة الصحيــة
التــي تمولهــا المؤسســة مــن أجــل ضمــان الحفــاظ
علــى صحــة األشــخاص المؤمــن عليهــم والمعاليــن،
والتــداوي مــن األمــراض ،وكذلــك العجــز عــن
العمــل ،وااتعافــي مــن هــذه األمــراض أو القضــاء
عليهــا أو الحــد منهــا فــي حــاالت المــرض واألمومة
وحــوادث العمــل واألمــراض المهنيــة.
أ -خدمــات الرعايــة الصحيــة الوقائيــة لألفــراد
دون النظــر فــي مــا إذا كانــوا مرضــى أم ال
ومنــع اســتخدام المــواد الضــارة لإلنســان.
ب -فحــص المرضــى الداخلييــن او الخارجييــن
مــن قبــل طبيــب ،والفحــص الســريري
الــازم للتشــخيص بنــاء علــى طلــب
الطبيــب ،والفحوصــات والتحاليــل
المختبريــة وغيرهــا مــن طــرق التشــخيص،
والعمليــات الطبيــة والعالجــات التــي
ســيتم تطبيقهــا علــى أســاس التشــخيص،
ومتابعــة المريــض وخدمــات إعــادة
التأهيــل ،وخدمــات الرعايــة الصحيــة لنقــل
األعضــاء واألنســجة والخاليــا الجذعيــة
والعــاج ،وخدمــات الرعايــة الصحيــة فــي
حــاالت الطــوارئ ،وكذلــك الرعايــة الطبيــة
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والعالجــات التــي ســيطبقها المهنيــون
الصحيــون وفقًــا للقوانيــن ذات الصلــة بنــاء
علــى قــرار األطبــاء.
ت -بســبب األمومــة أو الفحــص الداخلــي أو
الخارجــي للطبيــب والفحــص الســريري
الــازم للتشــخيص بنــاء علــى طلــب
الطبيــب ،والفحوصــات والتحاليــل
المخبريــة وغيرهــا مــن طــرق التشــخيص،
والعمليــات الطبيــة والعالجــات التــي ســيتم
تطبيقهــا علــى أســاس التشــخيص ،ومتابعــة
المريــض ،والخــروج مــن المــرض،
ومعالجــة المرضــى وخدمــات الرعايــة
الصحيــة فــي حــاالت الطــوارئ ،والرعايــة
الطبيــة والعالجــات التــي ســيتم تطبيقهــا مــن
قبــل المهنييــن الصحييــن وفقًــا للقوانيــن ذات
الصلــة بنــاء علــى قــرار األطبــاء.
ث -فحــص الفــم واألســنان للمرضــى الداخلييــن
والخارجييــن ،والفحــص الســريري الــازم
لتشــخيص أمــراض الفــم واألســنان بنــاء
علــى طلــب طبيــب األســنان ،والفحــوص
والتحاليــل المخبريــة وغيرهــا مــن طــرق
التشــخيص والعمليــات الطبيــة والعالجــات
الواجــب تطبيقهــا علــى أســاس التشــخيص.

نظام التأمين الصحي الشامل
اخــاع الســن ,معالجــة األســنان ,عــاج
قنــاة الجــذر ,مراقبــة المريــض ,تطبيــق
األســنان االســطناعي و باقــي الخدمــات
اإلســعافية المتعلقــة بصحــة الفــم و األســنان.
تلــك الخدمــات تتــم عمليتهــا كل مــن كان
عمــره تحــت  18ســنة.
ج -دعــم للمتزوجيــن الذيــن ليــس لهــم أوالد,
بطريقــة إخصــاب فــي المختبــر لثــاث
مــرات لمــرأة تحــت التأميــن أو زوجهــا.
ح -لقــد تتوفــر معــدات الطبيــة للتشــخيص و
معالجــة فــي مرحلــة خدمــات الصحيــة.
إحضــار و صيانــة بعــد إنتهــاء مــدة
الضمــان ,تصليــح و تغييــر الــدم و منجاتــه,
نخــاع العظــام ,لقــاح ,األدويــة ,تقويــم
العظــام ,أجهــزة اإلصطناعيــة ,األدوات
الطبيــة ,معــدات األجهــزة الطبيــة إلســتخدام
ا لشــخصي
الهيئــة الضمــان اإلجتماعــي لديهــا ســلطة اإلختيــار
و تحديــد أنــواع وكميــات مــن خدمــات الرعايــة
الصحيــة و طريقــة الدفــع المحــددة فــي القانــون مــع
أخــذ الــرأي وزارة العمــل ,واألســرة و الخدمــات
اإلجتماعيــة.

الجدول  :15مجموعة استحقاقات التأمين الصحي الشامل
• خدمات الرعاية الصحية الوقائية
• خدمات الرعاية الصحية في حاالت الطوارئ
• فحص المرضى الداخليين أو المرضى الخارجيين
والعالج.
• فحص الفم واألسنان وعالجها
• فحص البصريات والعالج
• خدمات الرعاية الصحية أثناء الحمل واألمومة
• خدمات الرعاية الصحية بعد حادث عمل أو مرض
مهني.
• واالختبارات المخبرية والتحليالت وغيرها من طرق
التشخيص.
• األدوية الموصوفة واألجهزة الطبية والبصرية
والتطعيمات واألطراف االصطناعية والدم واللقاح
ونخاع العظم
• طرق اإلنجاب المساعدة (التلقيح االصطناعي،
اإلخصاب في المختبر)
• زرع األعضاء واألنسجة والخاليا الجذعية
• خدمات إعادة التأهيل
• عالج تقويم األسنان لمن تقل أعمارهم عن 18عاماً.
• نفقات السفر ،البدل اليومي والمصاحبة لحالة إجراء
العالج خارج مكان اإلقامة.
• العالج في الخارج (في بعض الحاالت)
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 .2.3خدمات الرعاية الصحية غير المشمولة
وفيمــا يلــي بنــود خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي ال
يمكــن تمويلهــا مــن قبــل المؤسســة.
أ -أي نــوع مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة
لألغــراض الجماليــة وعالجــات األســنان
التقويميــة ألغــراض جماليــة ،باســتثناء
خدمــات الرعايــة الصحيــة الالزمــة لســامة
الجســم والتــي تحــدث بســبب حــادث عمــل
أو أمــراض مهنيــة أو حــوادث أو أمــراض
أو أســباب خلقيــة.
ب -خدمــات الرعايــة الصحيــة غيــر المســموح
بهــا أو المرخصــة مــن قبــل وزارة الصحــة
وخدمــات الرعايــة الصحيــة غيــر مقبولــة
لتكــون خدمــة الرعايــة الصحيــة مــن
الناحيــة الطبيــة مــن قبــل وزارة الصحــة.
ت -األمــراض المزمنــة للمواطنيــن األجانــب
التــي كانــت موجــودة قبــل تاريــخ تغطيتهــا
ليتــم التأميــن عليهــا بموجــب التأميــن
الصحــي الشــامل أو معاليــن مــن حامــل
التأميــن الصحــي الشــامل فــي تركيــا.
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ث -خدمــات الرعايــة الصحيــة التــي يتــم
اســتبعادها مــن نطــاق خدمــات الرعايــة
الصحيــة الممولــة مــن قبــل  SGKوفقًــا
لطريقــة ونــوع وكميــة ومــدة االســتخدام.
 .3.3البدل اليومي والنقل والنفقات المصاحبة
فــي حالــة نقــل شــخص مؤمــن عليــه أو معــال إلــى
مــدن أخــرى لتلقــي العــاج عــن طريــق اإلحالــة
الطبيــة ،وتكلفــة النقــل ألجــره ذهابًــا وإيابًــا والبدالت
اليوميــة للمريــض وحتــى رفيــق واحــد ،إذا عالجنــي
المرضــى الخارجيــون ليــوم واحــد  ،إذا كان العــاج
الداخلــي؛ لمــدة يوميــن مــن الســفر كمــا يتــم دفــع
الذهــاب والعــودة مــن قبــل .SGK
أثنــاء العــاج الداخلــي للشــخص المؤمــن عليــه أو
المعــال ،إذا لــزم األمــر مــن قبــل الطبيــب أو طبيــب
األســنان ،تتحمــل المؤسســة نفقــات اإلقامــة والطعــام
للرفيــق حتــى شــخص واحــد.
مبلــغ البــدل اليومــي والنقــل واإلقامــة ونفقــات الغذاء
التــي تدفــع فــي حالــة نقــل المرضــى داخــل البلــد
أو خارجــه يتــم تحديحهــا مــن قبــل لجنــة تســعير
خدمــات الرعايــة الصحيــة.

نظام التأمين الصحي الشامل
ويتحمــل  SGKتكاليــف النقــل والبــدالت اليوميــة
ونفقــات الرعايــة الصحيــة األخــرى فــي حالــة
التحديــد والمراقبــة والفحــص الــدوري للرعايــة
الصحيــة للعجــز الدائــم والقــدرات غيــر المتوفــرة.

 .4.3العالج في الخارج
يجــب أن يتــم توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن
قبــل مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة المحليــة،
ضــأ تقديــم خدمــات الرعايــة الصحية
ولكــن يمكــن أي ً
فــي الخــارج فــي الحــاالت التاليــة:
أ -فــي حــاالت الطــوارئ لألشــخاص العامليــن
وموظفــي الخدمــة المدنيــة الذيــن يرســلهم
أصحــاب العمــل إلــى الخــارج فــي مهمــة
مؤقتــة وفقًــا لإلجــراءات المنصــوص عليــه
فــي تشــريعات محــددة لــإدارات العامــة أو
وفقًــا لإلجــراء الــذي يحــدده .SGK
ب -تقديــم خدمــات الرعايــة الصحية لألشــخاص
العامليــن وموظفــي الخدمــة المدنيــة الــذي
يرســلهم أصحــاب العمــل إلــى الخــارج فــي
مهمــة دائمــة وفقًــا لإلجــراءات المنصــوص
عليهــا فــي تشــريعات محــددة لــإدارات
العامــة أو وفقًــا لإلجــراءات التــي تحددهــا

 SGKوخدمــة الرعايــة الصحيــة المقدمــة
لمعاليهــم الــذي يقيمــون فــي ذلــك البلــد جنبًــا
إلــى جنــب معهــم.
ت -لألفــراد الذيــن ال تتوفــر عالجاتهــم فــي
تركيــا بنــاء علــى الــرأي المناســب مــن
وزارة الصحــة.
ث -أصحــاب التأميــن الصحــي الشــامل
ومعاليهــم مــن المواطنيــن األتــراك ويقيمون
فــي الجمهوريــة التركيــة لشــمال قبــرص.
ج -الجنــود  /الخــواص والمتخصصــون
المجنــدون ،وجنــود ضبــاط االحتيــاط
والمرشــحون ،ومرشــحوا الضبــاط،
ومرشــحو الــدرك وأكاديميــة خفــر
الســواحل ،فــي حالــة إرســالهم فــي إطــار
واجــب دائــم أو مؤقــت وفقًــا لإلجــراءات
المحــددة فــي تشــريعاتهم الخاصــة.
المبالــغ التــي ســيتم ســدادها مــن قبــل SGK
لخدمــات الرعايــة الصحيــة فــي الخــارج ال يمكــن
أن تتجــاوز المبلــغ المســتحق للمزوديــن المتعاقديــن
فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة المحليــة لألفــراد
الذيــن أرســلهم أصحــاب العمــل إلــى الخــارج فــي
بعثــة مؤقتــة او دائمــة ويدفــع أربــاب العمــل المبلــغ
التجــاوزي.
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يتــم دفــع جميــع تكاليــف الرعايــة الصحيــة لألفــراد
الذيــن ال يتوفــر عالجهــم فــي تركيــا ويتــم نقلهــم
إلــى بلــد أجنبــي ،وباإلضافــة إلــى نفقــات ســفر
هــؤالء األشــخاص تدفــع البــدالت اليوميــة والنفقــات
ضــا بشــكل منفصــل.
المصاحبــة أي َ
 .4شروط استحقاقات الرعاية الصحية
يجــب اســتيفاء الشــروط التاليــة مــن أجــل االســتفادة
منخدمــات الرعايــة الصحيــة وغيرهــا مــن الحقــوق
ذات الصلــة:
أ -وجــود مــا مجموعــه  30يو ًمــا مــن
اشــتراكات التأميــن الصحــي الشــامل
المدفوعــة فــي غضــون ســنة واحــدة قبــل
تاريــخ تقديــم الطلــب إلــى مقــدم خدمــة
الرعايــة الصحيــة.
ب -ينبغــي أن يكــون لــدى األشــخاص العاملــون
لحســابهم الخــاص  30يومــا مــن اشــتراكات
التأميــن الصحــي الشــامل المدفوعــة فــي
غضــون عــام واحــد قبــل تاريــخ تقديــم
الطلــب إلــى مقــدم خدمــة الرعايــة الصحيــة
وينبغــي عليهــم ال يوجــد أي ديــون مســاهمة
مســتحقة علــى مــدى  60يومــا اعتبــارًا
مــن تاريــخ تقديــم الطلــب إلــى مقــدم خدمــة
الرعايــة الصحيــة.
60

ت -يجــب أن يكــون لــدى األشــخاص المؤمــن
عليهــم طواعيــة واألجانــب غيــر العامليــن
المؤمــن عليهــم بموجــب التأميــن الصحــي
الشــامل  30يومــا مــن اشــتراكات التأميــن
الصحــي الشــامل المدفوعــة فــي غضــون
عــام واحــد قبــل تاريــخ تقديــم الطلــب إلــى
مقــدم خدمــة الرعايــة الصحيــة ،باإلضافــة
إلــى أنــه ال ينبغــي أن يكــون لديهــم أي ديــون
مســاهمة مســتحقة اعتبــارًا مــن تاريــخ تقديــم
الطلــب إلــى مقــدم خدمــة الرعايــة الصحيــة.
ث -يجــب علــى الطــاب األجانــب الذيــن يتلقون
التعليــم العالــي وفقــا لقانــون التعليــم العالــي
دفــع المبلــغ االجمالــي الشــتراكات التأميــن
الصحــي الشــامل مــن الفصــل الدراســي فــي
غضــون شــهر مــن بدايــة الفصــل الدراســي.
ومــع ذلــك ،فــإن المتقاعديــن واألشــخاص الضعفــاء
الذيــن تدفــع الدولــة اشــتراكاتهم واألشــخاص الذيــن
يفقــدون صفــة المعــال بســبب التأميــن عليهم باســمهم
ال يخضعــون للشــروط مــن  30يــوم مــن المســاهمة
مــن أجــل الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة فــي
إطــار التأميــن الصحــي الشــامل.

نظام التأمين الصحي الشامل
ال يتــم تضميــن الفتــرات التاليــة فــي حســاب 30
يومــا مــن االشــتراكات المدفوعــة فــي غضــون ســنة
واحــدة قبــل تاريــخ تقديــم الطلــب إلــى مقــدم خدمــة
الرعايــة الصحيــة.

وفــي حالــة فقــدان الشــخص المؤمــن عليــه وضعــه
التأمينــي أثنــاء تلقيــه الرعايــة الطبيــة للعــاج
المســتمر ،يســتمر الشــخص فــي تلقــي هــذا العــاج
المحــدد حتــى الشــفاء.

أ -فتــرات الخدمــة العســكرية للشــخص
المؤمــن عليــه.

وباإلضافــة إلــى ذلــك ،وفيمــا يتعلــق بالطــرق
اإلنجابيــة المســاعدة (اإلخصــاب فــي المختبــر)
حتــى ثــاث مــرات ،ينبغــي اســتيفاء الشــروط
التاليــة فــي وقــت واحــد:

ب -فترة االعتقال التي ال تؤدي إلى اإلدانة.
ت -فتــرة العجــز عــن العمــل للشــخص
المؤمــن عليــه الــذي يحصــل علــى بــدل
عجــز مؤقــت فــي حالــة وقــوع حــادث فــي
العمــل واألمــراض المهنيــة والتأميــن ضــد
المــرض واألمومــة.
ث -فترات اإلضراب والقفل.
وال يــزال األشــخاص العاملــون واألشــخاص
العاملــون لحســابهم الخــاص والموظفــون المدنيــون
مشــمولين بالتأميــن الصحــي الشــامل خــال األيــام
العشــرة التــي تلــت تاريــخ إنهــاء عملهــم .إذا كان
هــؤالء األفــراد لديهــم  90يومــا مــن التأميــن
اإللزامــي فــي غضــون ســنة واحــدة قبــل تاريــخ
فقــدان وضعهــم الوظيفــي ،ثــم أنهــم ومعاليهــم
االســتفادة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة فتــرة 90
يو ًمــا تلــت تاريــخ إنهــاء عملهــم.

 إذا كان الزوجــان ال يمكــن أن يكــون الطفــلعــن طريــق الطــرق الطبيــة العاديــة منهمــا،
وكان مــن المبــرر طبيًــا أنــه يمكــن أن يكــون
الطفــل عــن طريــق وســائل المســاعدة علــى
اإلنجــاب.
 ومــن المبــرر طبيًــا أن أســاليب العــاجاألخــرى المطبقــة فــي غضــون الســنوات
الثــاث الماضيــة.
 المرأة فوق سن  23وأقل من سن .40 وكان أحــد الزوجيــن علــى األقــل شــخصًامؤمنــا عليــه صحيــا أو معــاالً لمــدة ال تقــل عــن
 5ســنوات ولديــه مــا ال يقــل عــن  900يــوم
اشــتراك مــن التأميــن الصحــي الشــامل.
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الرسم البياني  : 3مدفوعات الجيب
صيدليات  -بصريات وأسواق األجهزة الطبية
(األدوية في حالة العالج في العيادة الخارجية ولألطراف
االصطناعية وتقويم العظام بما في ذلك األجهزة البصرية)
الدفع االضافي
(في حالة اختيار أدوية أو
أجهزة طبية أكثر تكلفة عن ما
يعادلها)

الدفع المشترك
(نسبة مئوية محددة)

الدفع االضافي
(إذا كانت الرعاية الصحية)

المستشفيات
(للعالجات الخارجية وعالجات المساعدة على
اإلنجاب طرق (اإلخصاب خارج الجسم))

خاص

الدفع المشترك
(المبلغ المحدد)

عمومي
(باستثناء الرعاية الصحية
األولية ومقدمو الخدمة الصحية
وأطباء األسرة)
الدفع المشترك
(المبلغ المحدد)

مالحظة :توجد بعض خدمات الرعاية الصحية االستثنائية وأشخاص ال يدفعون رسوم مشتركة لهم أو مدفوعات إضافية.

 .5إعفــاءات مــن شــروط اســتحقاقات الرعايــة
الصحيــة
يتــم تمويــل خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن قبــل
 SGKلألفــراد والحــاالت التاليــة دون أي شــرط:
أ -األطفال الذين تقل أعمارهم عن  18سنة.
ب -األفــراد الذيــن هــم فــي حاجــة طبيــة إلــى
رعايــة دائمــة لشــخص آخــر.
ت -حــاالت حــوادث المــرور وحــاالت
ا لطــو ا ر ئ .
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ث -فــي حالــة وقــوع حــادث فــي العمــل
واألمــراض المهنيــة.
ج -األمــراض المعديــة التــي تخضــع إللتــزام
اإلخطــار.
ح -خدمــات الرعايــة الصحيــة الوقائيــة لألفــراد
دون النظــر فيمــا كانــوا مرضــى أم ال ولمنع
اســتخدام المــواد الضــارة بصحــة اإلنســان.
خ -الفحــوص الداخليــة أو الخارجيــة التــي
يجريهــا طبيــب بســبب األمومــة.

نظام التأمين الصحي الشامل
د-

في حالة الكوارث الطبيعية والحرب.

ذ -في حالة اإلضراب واإلغالق.
 .6مدفوعات الجيب
ويدفــع المؤمــن عليهــم ومعاليهــم مدفوعــات مــن
جيوبهــم الخاصــة مقابــل تكلفــة الرعايــة الطبيــة عنــد
اســتخدام اســتحقاقات التأميــن الصحــي الشــامل،
وينبغــي أن يقــوم الشــخص بســداد هــذه المدفوعــات
مباشــرة وال يمكــن أن تســددها الـــ  SGKوهنــاك
نوعــان مــن المدفوعــات مــن األمــوال الخاصــة
التــي ينــص عليهــا القانــون:
 الدفع المشترك. دفع إضافي. .1.6الدفع المشترك
الدفــع المشــترك يعنــي المبلــغ الثابــت أو النســبة
المئويــة مــن تكلفــة الرعايــة الطبيــة التــي يجــب أن
يدفعهــا األشــخاص المؤمــن عليهــم أو المعالــون فــي
حالــة تلقــي خدمــات الرعايــة الصحيــة بشــكل عــام،
المدفوعــات المشــتركة غيــر مســموح بهــا بصرامــة
أن تكــون قابلــة لالســترداد عــن طريــق التأميــن
الصحــي الخــاص يتــم احتســاب الدفــع المشــترك
مقابــل خدمــات الرعايــة الصحيــة والمــواد الطبيــة
التاليــة:

أ -فحــص الطبيــب وطبيــب األســنان للعــاج
فــي العيــادات الخارجيــة باســتثناء العالجات
التــي تقدمهــا الرعايــة الصحيــة األوليــة
العامــة مقدمــي الخدمــات وأطبــاء األســرة.
ب -األدويــة المقدمــة لعــاج العيــادات
ا لخا ر جيــة .
ت -األطــراف االصطناعيــة الخارجيــة بمــا فــي
ذلــك األجهــزة البصريــة.
ث -العالجــات اإلنجابيــة المســاعدة (اإلخصــاب
فــي المختبــر).
ليســت هنــاك أي دفــع المضافــة للمرضــى اللذيــن
تلقــوا المعالجــة الداخلييــن.
مبالــغ الدفــع المشــترك فــي حالــة العــاج فــي
العيــادات الخارجيــة هــي كمــا يلــي:
أ 6 -ليــرة التركيــة فــي الدولــة مقدمــي خدمات
الرعايــة الصحيــة الثانويــة.
ب 7 -ليــرة التركيــة فــي مستشــفيات التعليــم
والبحــث التابعــة لــوزارة الصحــة ،والتــي
تســتخدم باالشــتراك مــع الجامعــات.
ت 8 -ليــرة التركيــة فــي مقدمــي الرعايــة
الصحيــةالثالثــةمــنالمستشــفياتالجامعيــة.
ث 15 -ليــرة التركيــة فــي مقدمــي الخدمــات
الصحيــة الخاصــة بغــض النظــر عــن
مســتواهن
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ج -باإلضافــة إلــى  5ليــرة التركيــة تضــاف إلــى
المبالــغ المذكــورة أعــاه فــي حالــة تلقــي
الشــخص عالجًــا مــن نفــس التخصــص
الطبــي فــي مقدمــي خدمــات الرعايــة
الصحيــة اآلخريــن فــي غضــون  10أيــام
بعــد أول عــاج للمرضــى الخارجييــن يقــدم
مــن قبــل مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة
المذكــورة أعــاه باســتثناء حــاالت اإلحالــة
التــي يقــوم بهــا األطبــاء عنــد الضــرورة.
معــدالت الدفــع المشــترك لألدويــة ،فــي حالــة
العــاج فــي العيــادات الخارجيــة هــي كمــا يلــي:
أ % 10 -مــن تكلفــة الــدواء للمتقاعديــن
و معا ليهــم .
ب % 20 -مــن تكلفــة الــدواء لألشــخاص
المؤمــن عليهــم اآلخريــن ومعاليهــم.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك أيضًــا دفــع مشــترك
وصفــه طبيــة تطبــق فــي حالــة العــاج فــي العيادات
الخارجيــة ،وهــو  3ليــرة التركيــة تصــل إلــى 3
أدويــة  /صناديــق الموصوفــة وباإلضافــة إلــى 1
ليــرة التركيــة لــكل مــن األدويــة  /صناديــق إضافيــة.
معــدل الدفــع المشــترك لألطــراف االصطناعيــة
الخارجــي بمــا فــي ذلــك األجهــزة البصريــة هــو
نفــس معــدالت الــدواء أعــاه:
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أ 10% -مــن تكلفــة الطــرف االصطناعــي
للمتقاعديــن ومعاليهــم.
ب 20% -مــن تكلفــة الطــرف االصطناعــي
لألشــخاص المؤمــن عليهــم اآلخريــن
ومعاليهــم.
ومــع ذلــك ،فــي أي حــال مــن األحــوال ،مبلــغ
المشــاركة فــي الدفــع لألطــراف االصطناعيــة
الخارجيــة (األجهــزة الطبيــة) ال يمكــن أن يتجــاوز
 % 75مــن الحــد األدنــى اإلجمالــي لألجــور ألي
مــن كل طــرف اصطناعــي.
وتحــدد معــدالت الدفــع المشــترك لعالجــات
األســاليب اإلنجابيــة المســاعدة (اإلخصــاب فــي
المختبــر) لجميــع األشــخاص المؤمــن عليهــم
بنســبة  % 30للتجربــة األولــى ،و 25%فــي المائــة
للتجربــة الثانيــة ،و % 20للتجربــة الثالثــة.
 .2.6إعفاءات الدفع المشترك
توجــد اســتثناءات معينــة مــن الدفــع المضــاف .توجد
أيضــا التزامــات لبعــض خدمــات الرعايــة الصحيــة
و ألشــخاص المحدديــن .لذلــك ال يوجــد الدفــع
المضــاف .تطبــق فــي حالــة اســتالم هــذه الخدمــات.
هنــاك أيضــا بعــض األشــخاص المحدديــن ليــس
عليهــم الدفــع المســاهمة
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هنــاك اعفــاءات خدمــات الرعايــة الصحيــة التاليــة
مــن المشــاركة فــي الدفــع:
أ -طبيــب العالجــات الخارجيــة فــي الدولــة
مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة
وأطبــاء األســرة.
ب -مراقبــة العالجــات مــن نفــس التخصــص
الطبــي فــي نفــس مقدمــي الرعايــة الصحيــة
فــي غضــون  10أيــام بعــد أول عــاج
للمرضــى الخارجييــن التــي يقدمهــا مقدمــوا
الرعايــة الصحيــة الثانويــة والعاليــة العامــة
وجميــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة الخاصــة
ت -االختبــارات المخبريــة  ،وغيرهــا مــن
التشــخيص األســاليب التــي يتــم القيــام
بهــا لعــاج كل مــن العيــادات الخارجيــة
والمرضــى الداخلييــن مــن قبــل مقديــم
خدمــات الرعايــة الصحيــة العامــة.
ث -العالج الداخلي واألدوية.
ج -خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة فــي
حالــة وقــوع حــادث عمــل ومــرض.
ح -خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة فــي
حالــة المنــاورات والمنــاورات العســكرية.
خ -خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة بســبب
حــاالت الكــوارث والحــرب.
د -خدمــات الرعايــة الصحيــة الوقائيــة
ا لشــخصية .

ذ -عالجات األمراض المزمنة.
ر -أدوية األمراض المزمنة.
ز -الطــرف االصطناعــي الحيــوي والتائــي،
أدوات ومعــدات المعالجــة.
س -نقــل األعضــاء واألنســجة والخاليــا
ا لجذ عيــة .
ش -إجــراء اختبــارات مراقبــة لتقييــم درجــة
إعاقــة األشــخاص الذيــن يحصلــون علــى
معــاش تقاعــدي أو اســتحقاق.
ص -تكاليــف المعــدات الطبيــة التــي يتــم قبولهــا
مــن قبــل  SGKكعــودة.
يعفــى األشــخاص التاليــة أســماؤهم مــن المشــاركة
فــي الدفــع:
أ -المتقاعــدون الفخريــون وأزواجهــم وفقــا
ألحــكام القانــون رقــم  1005بشــأن وضــع
األفــراد الذيــن حصلــوا علــى ميداليــة
للخدمــة فــي حــرب االســتقالل التركيــة
علــى المعــاش التقاعــدي الفخــري مــن
تخطيــط الخدمــة العســكرية.
ب -المتقاعــدون ومعاليهــم وفقًــا للقانــون رقــم
 2330بــأن التعويــض نقــدًا ومعــاش
تقاعــدي.
ت -المتقاعــدون المخضرمــون المعوقــون
ومعاليهــم واألشــخاص الذيــن يتلقــون
65

ث-

ج-
ح-
خ-
د-

ذ-

66

معا ًشــا تقاعديًــا بموجــب القانــون رقــم
 3713المتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب.
األشــخاص الذيــن يتلقــون خدمــات الرعايــة
الصحيــة كضحايــا للهجــوم اإلرهابــي
بموجــب القانــون رقــم  3713بشــأن مكافحة
اإلرهــاب.
األشــخاص الذيــن يحصلــون علــى معــاش
تقاعــدي وفقًــا ألحــكام القانــون رقــم 3292
بشــأن معــاش تخطيــط الخدمــة العســكرية.
األطفــال الذيــن يســتفيدون مجانًا مــن خدمات
الحمايــة والرعايــة وإعــادة التأهيــل وفقًــا
لقانــون الخدمــات االجتماعيــة رقــم .2828
األشــخاص الذيــن يحصلــون علــى معــاش
العجــز الواجــب الــذي يمنــح بســبب مهمــة
عامــة.
الطــاب الذيــن يتلقــون التعليــم فــي
األكاديميات العســكرية أو المــدارس الثانوية
لضبــاط الصــف أو أكاديميــات بوليــس أو
كليــات األركان أو يســتمرون فــي حســاب
القــوات المســلحة أو المديريــة العامــة لألمــن
أثنــاء حضورهــم علــى حســابه الخــاص فــي
الكليــات أو األكاديميــات.
الجنــود الذيــن يخدمــون الخدمــة العســكرية
اإللزاميــة والطــاب المرشــحين (طــاب)
المــدارس العســكرية.

 .3.6دفع إضافي
هنــاك نوعــان مــن المدفوعــات اإلضافيــة
كمدفوعــات مــن الجيــب:
 دفــع مبلــغ إضافــي لعــاج المرضــىالخارجييــن والداخلييــن فــي مقدمــي خدمــات
الرعايــة الصحيــة الخاصــة ضمــن حــدود
معينــة .
 دفــع إضافــي لألدويــة واألجهــزة البصريــة فــيحالــة اختبــار منتجــات أكثــر تكلفــة.
يمكــن لمقدمــي الرعايــة الصحيــة الخاصــة فــرض
رســوم علــى األشــخاص المؤمــن عليهــم مقابــل
الخدمــات القياســية التــي يقدمونهــا ،بمــا يصــل إلــى
ضعــف األســعار القياســية أنشــئت مــن قبــل لجنــة
تســعير خدمــات الرعايــة الصحيــة.
وعــاوة علــى ذلــك ،إذا كانــوا يقدمــون خدمــات
الفنــادق الفاخــرة وخدمــات الرعايــة الصحيــة
الحصريــة ،يمكنهــم فــرض رســوم اضافيــة علــى
المرضــى ،تصــل إلــى ثالثــة أضعــاف أســعار
خدمــات الرعايــة الصحيــة القياســية المعمــول بهــا،
يتــم تعريــف خدمــات الفنــادق الفاخــرة وخدمــات
الرعايــة الصحيــة الحصريــة وســرد بيــان تنفيــذ
الرعايــة الصحيــة.
وتحــدد اللجنــة مبلغ ســداد تكاليف األدويــة واألجهزة
البصريــة وتنشــره  . SGKوفقًــا للقانــون ،ال يوجــد
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ســقف محــدد علــى أســعار األدويــة واألجهــزة
البصريــة ،لذلــك ،إذا كان المريــض يفضــل شــراء
دواء أكثــر تكلفــة  /جهــاز بصــري ،فإنــه يدفــع
الفــرق بيــن ســعر البيــع بالتجزئــة الصيدلــي /
البصــري والســعر القابــل لالســترداد ،كدفعــة
إضافيــة باإلضافــة إلــى الرواتــب العاديــة التــي تــم
شــرحها أعــاه ،علــى ســبيل المثــال ،اختيــار اســم
العالمــة التجاريــة المخــدرات بــدالً مــن المخــدرات
الجنســية بيــن اثنيــن مــن األدويــة المكافئــة.
وال يوجــد أي قيــد علــى مــن يدفــع المدفوعــات
اإلضافيــة التــي ينــص عليهــا القانــون ،يمكــن أن
تكــون هــذه المدفوعــات قابلــة لالســترداد بــأي
وســيلة مثــل صاحــب العمــل أو التأميــن الصحــي
الخــاص.
ال يًســمح للمستشــفيات العامــة بفــرض رســوم
إضافيــة علــى األشــخاص المؤمــن عليهــم ومعاليهــم
مقابــل خدمــات الرعايــة الصحيــة القياســية التــي
تقدمهــا ،باســتثناء خدمــات الفنــادق الفاخــرة
وخدمــات الرعايــة الصحيــة الحصريــة.
ومــن ناحيــة اخــرى ،هنــاك أيضــا إعفــاءات
ألشــخاص محدديــن وخدمــات رعايــة صحيــة
محــددة حيــث ال يمكــن لمقدمــي الخدمــات دفــع
مبالــغ إضافيــة.

 .7طريقة تقديم خدمات الرعاية الصحية
وشــركة  SGKليســت مــن مقدمــي خدمــات
الرعايــة الصحيــة بــل هــي ممولــة للنفقــات الصحيــة
لألشــخاص المؤمــن عليهــم فــي إطــار التأميــن
الصحــي الشــامل.
يتــم توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة مــن خــال
العقــود الموقعــة بيــن  SGKومقدمــي خدمــات
الرعايــة الصحيــة .باســتثناء الحــاالت الطارئــة ،ال
يمكــن أن تكــون خدمــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة
مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة غيــر المتعاقديــن
قابلــة لالســترداد مــن قبــل .SGK
تبــرم  SGKعقــد خدمــة الرعايــة الصحيــة مــع
مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة التاليــة:
 المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة. المستشفيات الجامعية العامة أو الخاصة. المستشفيات الخاصة  /المراكز الطبية. الصيدليات. مراكز مبيعات األجهزة الطبية. أخصائيو البصريات.تنظــم  SGKســداد نظــام توفيــر الرعايــة الصحيــة
مــن خــال نشــر بيــان تنفيــذ الرعايــة الصحيــة فــي
الجريــدة الرســمية ،يعلــن هــذا البيــان عــن اجــراءات
ومبــادئ تقديــم الرعايــة الصحيــة .وهــو تشــريع
ضخــم ويتضمــن كل تفاصيــل المبالــغ المســددة،
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والمدفوعــات المشــتركة ،والمدفوعــات مــن الجيب،
والتشــخيصات وطــرق العــاج والفحــص ،وقوائــم
األدويــة واألجهــزة الطبيــة ،وأســاليب الفواتيــر،
وأنــواع مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحيــة،
والمبــادئ التوجيهيــة لإلحــاالت وإصــدار الشــهادة
الطبيــة ،واإلعفــاءات ذات الصلــة ،ومــا إلــى ذلــك.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك لجنــة تســعير خدمــات
الرعايــة الصحيــة التــي تديرهــا  . SGKوأمانتهــا،

وهــي تتألــف مــن  9أعضــاء منهــم عضــوان مــن
 SGKوآخريــن مــن الــوزارات والنقابــات ذات
الصلــة فــي المستشــفيات الجامعيــة والمستشــفيات
الخاصــة .واجبهــا الرئيســي هــو تحديــد أســعار
جميــع خدمــات الرعايــة الصحيــة واألدويــة
واألجهــزة الطبيــة وغيرهــا مــن الخدمــات ذات
الصلــة بالقضايــا .ويتعيــن نشــر جميــع قــرارات
اللجنــة فــي الجريــدة الرســمية.

الرسم البياني  :4طريقة تقديم خدمات الرعاية الصحية
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﺟﺯ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ

ﻫﻳﺋﺔ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ

ﺩﻭﻟﺔ

ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ

ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺅﻣﻥ
ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺻﺣﻳﺎ ً

ﻣﻘﺩﻣﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺩ ﻣﻌﻬﻡ
)ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺎﺹ(
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بعض التطبيقات والمشاريع
الفصــل الخامــس :بعــض التطبيقــات
والمشــاريع التــي تنفذهــا SGK
• التأمينات االجتماعية:
وبعــد إصــاح الضمــان االجتماعــي ،زاد عــدد
المؤمــن عليهــم النشــطين والســلبيين زيــادة كبيــرة
منــذ عــام  ،2008كمــا يتضــح مــن الجــدول ،16
وبســبب هــذه الزيــادة تحتــاج  SGKدائ ًمــا فــي
تحســين قدرتهــا وإيجــاد طــرق مبتكــرة لتوفيــر
خدمــات كافيــة وسلســة .وفــي هــذا الصــدد فــإن
إحــدى افضــل الطــرق لتقديــم خدمــات جيــدة هــي
اســتخدام تطبيقــات الكترونيــة واســعة النطــاق،
وقــد تــم تصنيــف  SGKاألولــى بيــن الجمهــور
المنظمــات فــي اســتخدام تطبيقــات الحكومــة
االلكترونيــة لتقديــم الخدمــات فــي تركيــا علــى مــدى
الســنوات الخمــس الماضيــة.
الجدول  :16عدد األشخاص المؤمن عليهم النشطين والسلبيين
سنوات
المؤمن عليه النشط
العمال (/ 4أ)العاملون لحسابهم الخاص ( /4ب)موظفوا الخدمة المدنية (/ 4ج)المؤمن عليه السلبي
العمال (/ 4أ)
العاملون لحسابهم الخاص ( /4ب)
موظفوا الخدمة المدنية (/ 4ج)

فــي عــام ، 2020هناك  149نو ًعــا مختلفًا التطبيقات
التــي تقدمهــا  SGKعلــى الحكومــة اإللكترونيــة،
وبفضــل هــذه التطبيقــات ،يمكــن لالشــخاص المؤمن
عليهــم وأصحــاب العمــل وغيرهــم مــن المواطنيــن
التقــدم بطلــب عبــر اإلنترنــت ومتابعــة استفســاراتهم
بسهو لة .
وباإلضافــة إلــى انتشــار نقــاط الخدمــات فــي جميــع
أنحــاء البلــد ،توفــر الحكومــة العامــة المشــتركة عــدة
طــرق لتيســير الحصــول علــى خدماتهــا مثــل:
 دفــع اســتحقاقات ومعاشــات تقاعديــة لـــ 65 +مــن المســنين والمعوقيــن فــي منازلهــم.
 خدمــات معلومــات الرســائل القصيــرة بشــأنالتســجيالت ومدفوعــات االشــتراكات ومــا إلــى
ذلــك.
2008
15.041.268
9.574.873
3.260.719
2.205.676
8.746.703
5.024.696
1.965.247
1.756.760

(كانون األول) 2020
23.344.547
17.358.140
2.845.310
3.141.097
13.264.220
8.265.828
2.670.280
2.328.112
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 التواصــل مــع المســتخدمين والــرد علــىجميــع األســئلة المتعلقــة بالحيــاة العماليــة مــن
خــال مركــز االتصــال المعنــي باألســرة
والعمــل والخدمــات االجتماعيــة الحائــز علــى
جوائــز“.”ALO 170
  135مركبــة مــن نــوع كومبــي فــان مصممــةكمكاتــب خدمــة متنقلــة تســتخدمها وحــدات
الخدمــات المحليــة مــن أجــل الوصــول إلــى
المناطــق النائيــة.
 وقــد تــم علــى شــبكة اإلنترنــت  SGK TVفــيالخدمــة لنشــر معلومــات الضمــان االجتماعــي
وحقــوق ومســؤوليات األشــخاص المؤمــن
عليهــم وأصحــاب العمــل كمــا أنــه يشــجع
أنشــطة وسياســات الفريــق العــام المســاهمة
العامــة علــى الشــعب.
· التأمين الصحي الشامل:
ومــع إصــاح الضمــان االجتماعــي بــدأ العمــل
بنظــام التأميــن الصحــي الشــامل ألول مــرة فــي
عــام  ،2008فــي الوقــت الحاضــر ،يغطــي التأميــن
الصحــي الشــامل جميــع الســكان فــي تركيــا تقريبًــا،
بمــا فيهــم األجانــب الذيــن يحملــون تصريــح إقامــة
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والالجئيــن ،التأميــن الصحــي الشــامل لديــه حزمــة
فوائــد ســخية جـدًا ويوفــر خدمــات الرعايــة الصحية
المجانيــة التــي يمكــن الوصــول إليهــا إلــى حــد
كبيــر ،وعــاوة علــى ذلــك ،تدفــع الدولــة اشــتراكات
التأميــن الصحــي ألكثــر مــن  8مالييــن شــخص
علــى أســاس اختبــار المــوارد.
ويجــري اســتخدام التطبيقــات اإللكترونيــة مــن أجــل
التنفيــذ الســلس للتأميــن الصحــي الشــامل يمكــن
اعتبارهــا مــن بيــن أفضــل مــن نوعهــا فــي العالــم
ويتــم شــرح بعضهــا علــى النحــو التالــي:
 نظام ( MEDULAالتواصل الطبي):تتــم المعامــات بيــن  SGKومقدمــي خدمــات
الرعايــة الصحيــة عبــر نظــام  .MEDULAهــذا
النظــام يجعــل عمليــة توفيــر أســهل ويلعــب دورًا
ها ًمــأ جـدًا للســيطرة علــى نفقــات الرعايــة الصحيــة.
وهــو يتألــف مــن المكونــات التاليــة لمقدمــة خدمــات
الرعايــة الصحيــة المختلفــة( :للمستشــفيات)،
(للصيدليــات)( ،للجهــاز الطبــي) .المالييــن مــن
المعامــات تمــر عبــر كل يــوم ،علــى ســبيل المثــال،
فــي حيــن أن نظــام مستشــفى يتلقــى  750.000طلب
يوميًــا فــي عــام  ،2008فقــد وصــل هــذا العــدد إلــى
 2مليــون طلــب فــي عــام .2020

بعض التطبيقات والمشاريع
 نظــام تفعيــل توفيــر الرعايــة الصحيــة ()HPAS(نظــام التحقــق مــن اســتحقاقات الرعايــة
الصحيــة):
والهــدف مــن  HPASهــو دمــج أنظمــة توفيــر
مختلفــة فــي إطــار نظــام واحــد .قبــل  HPASكان
هنــاك العديــد مــن األنظمــة المنفصلــة  ،ممــا جعــل
األمــر معقـدًا للغايــة لنــا والتحكــم فــي النظــام العــام.
يهــدف نظــام التوفيــر إلــى التحقــق ممــا إذا كان يحــق
للمريــض الحصــول علــى خدمــة الرعايــة الصحيــة
أم ال .وبنــاء علــى ذلــك ،فإنــه ينشــط توفيــر الرعايــة
الصحيــة للشــخص أو يرفــض وهــو يعمــل مــن
خــال إدخــال رقــم التعريــف الوطنــي فقــط وتاريــخ
زيــارة المريــض ،عــاوة علــى ذلــك ،فإنــه يعطــي
رقــم تتبــع فريــد لخدمــة الرعايــة الصحيــة المحــددة.
وتعمــل شــركتا  HPASو MEDULAبالتــوازي
وبفضــل هذيــن البرنامجيــن يمكــن رصــد جميــع
الطلبــات والحصــول علــى التأميــن الصحي الشــامل.

ويصــدر يوميًــا أكثــر مــن مليــون وصفــة طبيــة
الكترونيــة وقــد أثبتــت هــذه الممارســة انهــا ناجحــة
جــدًا فــي منــع إســاءة االســتخدام وســوء المعاملــة
فــي نظــام األدويــة.
 نظام التحقق من الهوية البيومترية:مــن أجــل تحديــد هويــة األفــراد بشــكل صحيــح،
بــدأت  SGKباســتخدام نظــام تحديــد الهويــة
البيومتريــة فــي جميــع مقدمــي خدمــات الرعايــة
الصحيــة الخاصــة مــن أجــل منــع وتقليــل ســوء
االســتخدام ويخســر فــي القطــاع الخــاص ،يعمــل
النظــام عــن طريــق مســح وتســجيل خريطــة الوريــد
تحــت الجلــد لتحليــل المريــض بطريقة آمنــة محمية،
وهــي شــخصية وغيــر قابلــة لتغييــر للشــخص ،فــي
أول زيــارة إلــى المستشــفى ،بعــد ذلــك  ،يتــم فحــص
خريطــة المريــض مــع األنمــاط المســجلة مــن قبــل
النظــام فــي كل زيــارة المستشــفى فــي المســتقبل.

 -تطبيق الوصفات الطبية االلكترونية:

· تعزيز العمالة المسجلة:

يتــم إعــداد الوصفــات الطبيــة عبــر االنترنــت بــدالً
مــن األوراق الماديــة والصيدليــات تتحقــق منهــا
مــن خــال  . MEDULAاعتبــارًا مــن  1ينايــر
 ،2012بــدأ تطبيــق الوصفــات اإللكترونــي فــي
جميــع المستشــفيات بالكامــل.

وقــد أظهــرت تركيــا نجاحًــا كبيــرًا فــي مجــال
التوظيــف المســجل .فــي حيــن أن معــدل العمالــة
غيــر المســجلة كان أعلــى قليــاً  % 52فــي عــام
 ،2002انخفــض هــذا المعــدل بشــكل كبيــر ووصــل
إلــى  % 32.20فــي أيلــول  .2020أعلنــت الدولــة
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أن المعــدل المســتهدف لعــام  2023هــو % 28.5
فــي القطــاع غيــر الزراعــي.
هنــاك دراســات مختلفــة وجهــود شــاقة وراء قصــة
النجــاح هــذه ،وقــد عــززت الصناديــق الوطنيــة
ومشــاريع االتحــاد األوروبــي اتبــاع نهــج جديــد فــي
هــذا المجــال وبــدالً مــن االنفــاذ والعقــاب ،حدثــت
ترقيــات وحوافــز ،كمــا يســرت تكنولوجيــات
المعلومــات عمليــات التفتيــش المتبــادل والتعــاون
بيــن المؤسســات ،وقــد بــدأت القــدرة التفتيشــية
الواســعة النطــاق لـــ  SGKلتكــون مبثابــة آليــة
إرشــادية ألصحــاب العمــل  ،وقــد ســاعد هــذا
التحــول علــى زيــادة االمتثــال الطوعــي بيــن
المواطنيــن.
أنجــزت  SGKالعديــد مــن المشــاريع الممولــة
مــن االتحــاد األوروبــي فــي الميزانيــة االجماليــة
البالغــة  100مليــون يــورو ،وإلــى جانــب األنشــطة
الواســعة النطــاق للمــوارد البشــرية وبنــاء القــدرات
التقنيــة ،يُحــول نحــو  % 80مــن هــذا المبلغ مباشــرة
إلــى المواطنيــن لدعــم العمالــة المســجلة والوظائــف
الالئقــة عــن طريــق مشــاريع المنــح والدعــم المالــي
المباشــر.
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نظــرًا لمشــروعها األكبــر تشــغيل ودعمــا للعمالــة
المســجلة مــن خــال خدمــات رعايــة الطفــل فــي
المنــزل قدمــت الحكومــة الدعــم المالــي لمــا يقــرب
مــن  20.000امــراة وأتاحــت لهــن العــودة أو البقــاء
فــي ســوق العمــل المســجلة .هنالــك أيضـا ً مشــروع
واحــد مشــترك يجــري تــم تنفيــذه مــع منظمــة العمــل
الدوليــة “ ”ILOلدعــم الســوريين للوصــول إلــى
الوظائــف الرســمية والوصــول إليهــا معاييــر العمــل
الالئــق مثلهــا مثــل المواطنيــن المحلييــن.
حالي ـا ً  ،تقــوم  SGKبتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع
بالتعــاون مــع االتحــاد األوروبــي بهــدف زيــادة
توظيــف النســاء ومســاعدتهن علــى الموازنــة بيــن
مســؤوليات العمــل واألســرة والدعــم لهــم للوصــول
إلــى عمــل الئــق مــن خــال تقديــم المنــح الماليــة.
الميزانيــة اإلجماليــة لهــذه المشــاريع تبلــغ حوالــي
100مليــون يــورو وســتدعم المشــاريع حوالــي
 35.000شــخص بيــن عمــال وأربــاب عمــل ورواد
األعمــال وذلــك بحلــول نهايــة عــام .2022
· االعتــراف الدولــي فــي مجــال الضمــان
ا ال جتما عــي :
وقــد منحــت  SGKعــدة مــرات فــي مســابقة جوائــز
الممارســات الجيــدة التــي نظمتهــا الرابطــة الدوليــة
للضمــان االجتماعــي ( )ISSAفــي غضــون العقــد

بعض التطبيقات والمشاريع
الماضــي ،وفيمــا يلــي بعــض تطبيقــات  SGKالتــي
حصلــت علــى جوائــز:
 وصفــة طبيــة الكترونيــة (وصفــة طبيــةا لكتر و نيــة ) .
 تشــغيل وتعزيــز العمالــة المســجلة مــن خــالتدابيــر مبتكــرة.
 نظام التحقق من الهوية البيومترية. تنفيذ مصفوفة بيانات في البصريات. منهجية جديدة لتشكيل قوائم إيجابية. مشــروع نظــام اإلدارة الماليــة والتشــغيل اآللــي(.)MOSIP
 دمــج شــهادات الطــاب فــي نظــام تفعيــلالتوفيــر الصحــي.
 الدفــع التلقائــي للمؤقــت االلكترونــي تقاريــرالعجــز (الدفــع اإللكترونــي) للعامليــن لحســابهم
الخــاص.
 تشــغيل دعــم العمالــة المســجلة للمــرأة مــنخــال خدمــات رعايــة الطفــل فــي المنــزل.
 االســتعالم عــن المدفوعــات عبــر االنترنــتونظــام تقديــم الحســابات المصرفيــة.
 التســجيل مــن مســاهمات الموظفيــن الذيــنيعملــون أقــل مــن عشــرة أيــام فــي الخدمــة
المنزليــة عــن طريــق الرســائل القصيــرة
المرســلة إلــى  SGKمــن قبــل أربــاب عملهــم.

جوائز الممارسات الجيدة
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