
  : قانون افزایش بهره وری_  71ماده 

( لاًَى تطکیل ٍصاست جْاد 71بیٌی ضذُ دس هادُ ) ٍصاست جْاد کطاٍسصی هَظف است ػالٍُ بش هٌابغ پیص ـ71هادُ

( لاًَى بشًاهِ چْاسم تَسؼِ التصادی، اجتواػی ٍ فشٌّگی جوَْسی اسالهی ایشاى، 71هادُ )« د»کطاٍسصی ٍ دس اجشا بٌذ 

%( آٍسدُ سْن دٍلت دس تطکیل ٍ افضایص سشهایِ صٌذٍلْای غیشدٍلتی حوایت اص تَسؼِ بخص 94دسصذ )چْل ٍ ًِ 

کطاٍسصی، )بخطی، ضْشستاًی، استاًی، هلی، تخصصی ٍ هحصَلی( سا اص هحل فشٍش اهکاًات لابل ٍاگزاسی ٍصاست جْاد 

هشبَعِ اص عشیك ضشکت هادس تخصصی صٌذٍق  کطاٍسصی ٍ ساصهاًْای تابؼِ پس اص ٍاسیض بِ حساب خضاًِ ٍ سػایت همشسات

 .گزاسی دس بخص کطاٍسصی دس سشاسش کطَس تأهیي ًوایذ حوایت اص تَسؼِ سشهایِ

صٌذٍلْای هَضَع ایي هادُ هجاص بِ فؼالیت هالی، اػتباسی ٍ باصسگاًی دس بخص کطاٍسصی ٍ هٌابغ عبیؼی ٍ ـ 7تبصشُ 

 .باضٌذ ( ایي لاًَى هی6ی هَضَع هادُ )تَسؼِ صٌایغ تبذیلی ٍ تکویلی اص جولِ فؼالیتْا

%( اص هٌابغ لابل تخصیص حساب رخیشُ اسصی )سْن بخص 12دٍلت هکلف است حذالل بیست ٍ پٌج دسصذ ) ـ1تبصشُ

گزاسی دس  غیشدٍلتی( سا بِ صَست اسصی جْت تَاًوٌذساصی تطکلْای غیشدٍلتی بشای فؼالیتْای التصادی ٍ تَسؼِ سشهایِ

بغ عبیؼی ٍ تَسؼـِ صٌایغ تبذیلی ٍ تکـویلی با ّذف تَلیذ بشای تَسؼِ صادسات دس اختیاس بخص کطاٍسصی ٍ هٌـا

بشداساى دس اهش  صٌذٍلْای حوایت اص تَسؼِ بخص کطاٍسصی لشاس دّذ تا با هطاسکت هالی تطکلْا ٍ تَلیذکٌٌذگاى ٍ بْشُ

 .گزاسی ایي بخص الذام ًوایٌذ سشهایِ

%( سَد 25گشدد. پٌجاُ دسصذ ) بِ صَست اسصی بِ حساب رخیشُ اسصی ٍاسیض هیباصپشداخت اصل ٍ سَد ایي تسْیالت 

حاصلِ ًاضی اص ایي فؼالیتْا پس اص ٍاسیض بِ حساب رخیشُ اسصی ٍ با سػایت همشسات هشبَط، بِ ػٌَاى سْن دٍلت )هَضَع 

صٌذٍق حوایت اص تَسؼِ  ایي هادُ( دس تجْیض هٌابغ ٍ افضایص سشهایِ صٌذٍلْای هزکَس، اص عشیك ضشکت هادس تخصصی

 .گشدد بخص کطاٍسصی بِ حساب ایي صٌذٍلْا ٍاسیض هی

تَاًٌذ ضوي سػایت ضَابظ ٍ دستَسالؼول باًک هشکضی، با اًتطاس اٍساق هطاسکت  صٌذٍلْای هَضَع ایي هادُ هیـ 3تبصشُ

تَسؼِ التصادی، اجتواػی ٍ  لاًَى بشًاهِ چْاسم (10) هادُ« ح»)با تضویي اصل ٍ سَد تَسظ دٍلت ٍ با سػایت حکن بٌذ 

هٌابغ الصم بشای اػغاء تسْیالت هَسد ًیاص بخص کطاٍسصی ٍ هٌابغ عبیؼی ٍ تَسؼِ  (فشٌّگی جوَْسی اسالهی ایشاى

 .صٌایغ تبذیلی ٍ تکویلی سا فشاّن ًوایٌذ

عبیؼی ٍ تَسؼِ ٍصاست جْاد کطاٍسصی ٍ سایش دستگاّْای اجشائی هجاصًذ هٌابغ هالی بخص کطاٍسصی ٍ هٌابغ ـ 9تبصشُ

صٌایغ تبذیلی ٍ تکویلی، اػن اص یاساًِ، اػتباسات کوکْای بالػَض، کوکْای فٌی ٍ اػتباسی ٍ ٍجَُ اداسُ ضذُ سا با ػاهلیت 

 .بشداساى ایي بخص، بِ هشحلِ اجشاء دسآٍسًذ صٌذٍلْای حوایت اص تَسؼِ بخص کطاٍسصی ٍ هطاسکت هالی بْشُ

( لاًَى بشًاهِ چْاسم تَسؼِ التصادی، اجتواػی ٍ فشٌّگی جوَْسی اسالهی ایشاى، 71هادُ )« ج»دس اجشاء بٌذ  ـ 2تبصشُ

ٍ  7/3/7361صٌذٍلْای حوایت اص تَسؼِ بخص کطاٍسصی هجاصًذ دس ساستای لاًَى بیوِ هحصَالت کطاٍسصی هصَب 



سداد با ایي صٌـذٍلْا سْن گش ػول ًوایٌذ. دس ایي صَست، دٍلت با ػمذ لشا ّای بؼذی آى، بِ ػٌَاى دستگاُ بیوِ اصالحیِ

ًوایذ. ًظاست بش ػوـلکشد  التفاٍت خساست بِ حساب صٌذٍلـْای هزکَس ٍاسیض هی خَد سا اػن اص یاساًِ حـك بیوِ ٍ هابِ

 .باضذ ای ایي صٌذٍلْا با ٍصاست جْاد کطاٍسصی هی بیوِ

( 73لاًَى باًکذاسی اسالهی ٍ هادُ ) صٌذٍلْای هَضَع ایي هادُ بشای تأهیي ٍ تجْیض هٌابغ هالی، با سػایت ـ 6تبصشُ

لاًَى بشًاهِ چْاسم تَسؼِ التصادی، اجتواػی ٍ فشٌّگی جوَْسی اسالهی ایشاى هجاص بِ دسیافت تسْیالت ٍ یا هطاسکت 

 .باضٌذ با باًکْای خاسجی، اصجولِ باًک تَسؼِ اسالهی هی

 


