
ها و ساير منابع مالي و پولي  هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك قانون احداث پروژه

 كشور

 29/10/1394تا  با اصالحات و الحاقات بعدي 24/08/1366مصوب 

 

ها و  تأمين منابع مالی و اجرا طرح شود یمبه وزارت راه و شهرسازي اجازه داده  -(31/03/1390)اصالحي  واحده ماده

ها و  هاي كشور و شركت كه به همين منظور، با مشاركت بانكيی ها شركت  هاي عمرانی بخش راه و ترابري را به شركت و يا پروژه
لی و مالی و ساير منابع پو باشند یمو مشاركت  يگذار هيسرما مؤسسات و اشخاص حقيقی كه طبق اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به 

 .، واگذار نمايدشوند یمكشور تأسيس 
را تا  ها آناز  يبردار بهرههاي موضوع اين قانون منافع  ها و طرح پروژه يگذار هيسرماوزارت راه و شهرسازي مكلف است در قبال   

به شركت مربوط واگذار مالكيت دولت براي مدت معينی كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد،  با حفظطرح  يها نهيهزاستهالك 
 .نمايد

هاي موضوع اين قانون منحصراً  ها و طرح برداري از پروژه احداث، نگهداري و بهره -(31/03/1390)اصالحي  1تبصره 

مستمر بر اجراي  طور بهگردد. وزارت مذكور  وزارت راه و شهرسازي تعيين می  مطابق ضوابط و مشخصاتی خواهد بود كه توسط
 .نظارت خواهد نمود ادشدهيضوابط و مشخصات 

برداري و نرخ اجاره مستحدثات و  ها و بهره ها و طرح چگونگی نظارت اجراي پروژه -(31/03/1390)اصالحي  2تبصره 

اي خواهد بود كه  نامه نبرداري برابر مقررات آيي ترتيب وصول و نظارت بر نحوه بهره  برداري و نيز گذاري خدمات بهره همچنين نرخ
، امور اقتصادي و دارايی و وبودجه برنامههاي راه و شهرسازي،  وزارتخانه  االجرا شدن اين قانون به پيشنهاد ظرف دو ماه از تاريخ الزم

 .بانك مركزي جمهوري اسالمی ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

موضوع اين قانون به  يها طرحو  ها پروژهمستقيم و باالسري( اجرا و نگهداري  يها نهيهزاعم از  ) شده تمام يها نهيهز - 3تبصره   

 يبردار بهرهحداكثر ظرف مدت واگذاري منافع  رديگ یمتأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائی قرار  ميزانی كه مورد 
مالياتی محسوب خواهد شد. چنانچه  نظر ازنقطهشركت مربوط  مالياتی قبول قابل يها نهيهزجزو   مستهلك و هزينه استهالك مربوط

 .گردد یممتوقف گردد، منابع مالی هزينه شده توسط دولت جبران  واگذارشده  يها طرحو  ها پروژهقهريه عمليات احداث  ليبه دال

عامه نبوده و مفاد  ازيموردنعمرانی  يها پروژهو  ها طرحفوق نافی وظايف دولت در اجراي  يها پروژهو  ها طرحاجراي  - 4تبصره  

براي استفاده و پرداخت  كنندگان استفادهوجود داشته يا ساخته شود كه  موازات بهاست كه محور ديگري  اجرا قابلمواردي  اين قانون در
 .باشند عوارض حق انتخاب داشته 

 يبردار بهرهچه نسبت درآمد ساالنه حاصل از خدمات ، چنانها آزادراهاز  يبردار بهرهدر دوران ( 10/12/1379)الحاقي  5تبصره 

تا  التفاوت مابه%( باشد، 85درصد ) هشتادوپنجدرآمد منضم به قرارداد كمتر از  - هزينه  در گزارش شده ینيب شيپبه درآمدهاي ساالنه 
به  ها آزادراهدرآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از  %(25درصد )  وپنج ستيثر به ميزان ب%(، حداك85درصد ) هشتادوپنجرقم 

 .شود گذار پرداخت می سرمايه

وزارت راه و شهرسازي با مشاركت بخش غيردولتی نسبت به تبديل بزرگراه به  كه یدرصورت( 29/10/1394)الحاقي  6تبصره 

كليه مشخصات و استانداردهاي فنی و ايمنی اقدام نمايد،  آزادراه در مسيرهاي داراي توجيه فنی و اقتصادي و فاقد جايگزين با رعايت
بزرگراه به آزادراه در قالب عوارض  يبردار بهرهتبديل، نگهداري و  يها نهيهزتا زمان احداث مسير جايگزين تنها مجاز به دريافت 

 .عبوري است



 وشش شصتو سيصد و  هزار كي آبان ماهم و چهار تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و چهار واحده مادهقانون فوق مشتمل بر 
 .به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 9/1366/  9تصويب و در تاريخ  یاسالم يشورامجلس 
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