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 پيشگفتار

 گوناهل اساس  هر  شوری است و هریها از ج له مسادولتو معامالت  سالمت نظام مال  
داا را باا هاا و خادمات عاادی واهرونمین نیازأکه تاینعالوه بر  ،خلل و ابهام در آا هنجاری،نا

 ؛ لااادآوربع مال   شور را فاراهم ما الف مناموجبات فساد و ات ، نداخالل و مشکل مواجه م 
تدوین قوانین لزوم  .است نظام یادودهین امر مستلزم وجود قواعد دقوق  مرتبط با اپیشگیری از 

های های مورد نیاز دساتگاهمین و خرید خدمات و  االیأویژه در بخش تو مقررات معامالت  به
مناد ن اودا انجاام نظام گااری در  شور ما،باز ادساس وده و از ابتدای نظام قانوناجرای  از دیر

ای از بودجاه دولت ساالنه بخاش ع ادهچرا  ه  ؛معامالت دولت  مورد توجه و اهت ام بوده است
خود جهات اداره  شاور و ارایاه خادمات ع اوم   خود را صرف خرید و تهیه مایحتاج مورد نیاز

مد، آثر و  ارؤنظام خریدِ دولت  م لااد.  نهای ع ران  و غیره م ج له خرید لوازم اداری، پروژهاز
بناابراین،  ناد. نقش راهبردی جهت اجتناب از سوء مادیریت و اتاالف وجاوه ع اوم  ای اا م 

و هزیناه  اردا بهیناه بودجاه  به دلیل اه یت اقتصاادی آامناقصات در زمینه گااری مقررات
در پیشگیری از فساد و  قوانین دا م بر مناقصات دولت  نقش مه  ، یک ضرورت است و  شور

مانند اصول   تکیه برقوانین دا م بر این دوزه باید با  لاا جلوگیری از اتالف منابع ع وم  دارند؛
تالش  نند  ه با ایجاد فضای  و اف و رقابت  در دوزه  ،و افیت، رقابت، انصاف و عدم تبعیض

باه منابع ع وم  ووند و هم با  مانع اتالف ،خریدهای دولت  از فساد جلوگیری  نند و به تبع آا
گراا بسترهای فعالیت سالم و ساازنده بخاش جریاا انداختن رقابت و عدم تبعیض میاا مناقصه

 خصوص  را در این دوزه فراهم  نند.
 انجام معاامالت دولتا  مدیریت و نظارت بر  ،گااری نوین در  شور ماقانوا دوراااز ابتدای 

ت ام »مقرر  رد:  23در ماده  1289نوا محاسبات ع وم  مصوب قا ه است؛مورد توجه قرار گرفت
اطاال  ع اوم و ه معامالت دولت  از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیاره بایاد با 

ساپ  قاانوا  «.د نا رد ساوای مساتينیات   اه قاانوا م پایترتیب مزایده و مناقصه صورتهب
 1334در ساال بر ه ین امر تأ ید  رد. متعاقب آا  39ماده در  1312محاسبات ع وم  مصوب 

نامه معامالت دولت  از سوی   یسیوا قوانین دارای  مجل  وورای مل  تصاویب واد. در آیین
وزراء و ن ایندگاا مجلسین و  ارمنداا دولت در معامالت دولت  و قانوا منع مداخله  1337 سال

اا دولت  و  شوری را از ور ت در معامالت دولتا  به تصویب رسید و مقامات و  ار ن  شوری
قانوا مجازات تبان  در معامالت دولت  به تصویب مجل  رسید و برای  1348سال منع  رد. در 

قاانوا جدیاد  1349ساال  نندگاا در معامالت و مناقصات دولت  مجازات تعیین  ارد. در تبان 
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ها و عاامالت وزارتخاناهم» رر واد:آا مقا  68محاسبات ع وم  باه تصاویب رساید و در مااده 
مؤسسات دولت  اعم از خرید و فروش و اجااره و اساتجاره و پی انکااری و اجارت  اار و غیاره 

وود( باید دسب مورد از طریق مناقصه یا استخدام  م   ه مش ول مقررات استينای مواردیبه)
»نصااب معاامالت جز ا  و ه ین قاانوا نیاز مقارر واد:  72در ماده  «مزایده انجام داده وود.

متوسط و ع ده و تغییرات آا و نحاوه انجاام معاامالت و تشاری ات مناقصاه و مزایاده و ساایر 
های  خواهد بود  ه از طرف وزارت نامهبه موجب آیین 71و  70و  69و  68مقررات اجرای  مواد 

ا گااارده ع اجارموقا  دارای  تنظیم و پ  از تصویب   یسیوا دارای  مجل  واورای ملا  باه
ازساوی   یسایوا دارایا   1349سالنامه معامالت دولت « در در ه ین راستا »آیین «.وودم 

 1349قانوا محاسبات ع اوم  ساال  73مجل  تصویب ود. الزم به ذ ر است به موجب ماده 
ناماه معاامالت خاا  د و آییننامه معامالت دولت  خارج بودنا های دولت  از و ول آیینور ت
گیری قانوا برنامه و بودجه  شور تصویب واد و باا واکل 1351سال اوتند. سپ  در را د خود

های ع ران  بر عهده این ساازماا سازماا برنامه و بودجه، اختصا  اعتبارات و نظارت بر پروژه
بنادی مقرر  رده است: »تشخیص صاالدیت و طبقه قانوا برنامه و بودجه 22فت. ماده قرار گر

وزیراا صاورت ناماه مصاوب هیاأتی انکاراا توسط سازماا بر اساس آیینمهندسین مشاور و پ
ارجا   ار به مهندسین مشاور و پی انکاراا و روش تعیین برنده مناقصه بار اسااس گرفت. خواهد
 ناماهگیارد«. متعاقاب آا آییننامه مصوب هیأت وزیراا توسط دستگاه اجرایا  انجاام م آیین

ناماه تعیاین برناده و آیین 1352اخت ان  و تأسیساات  مصاوباراا ستشخیص صالدیت پی انک
وزیراا به تصویب رسید. قانوا محاسبات ع وم  نیز در سال توسط هیأت 1354مناقصه مصوب 

 79جرا است به تصویب رسید. در مادهاالتغییر  رد و قانوا جدیدی  ه هم ا نوا نیز الزم 1366
سساات دولتا  بایاد از ؤها و ممعامالت وزارتخاناه ه چوا قانوا سابق تأ ید ود  ه این قانوا

قاانوا م نوعیات اخاا پورساانت در  27/4/1372طریق مناقصه یا مزایده انجام وود. در تااری  
ها، گانه، ساازمااقوای سهمعامالت خارج  به تصویب رسید و اخا پورسانت در معامالت خارج  

ها و  لیاه تشاکیالت انقالب ، واهرداریها و مؤسسات دولت ، نیروهای مسلح، نهادهای ور ت
 1383در ساال  رد و برای آا مجازات تعیاین  ارد و در نهایات  اعالم م نو را  وابسته به آنها

ماده قواعاد داا م  30گزاری مناقصات را به تصویب رساند و درمجل  وورای اسالم  قانوا بر
 اه معاامالت  لیاه  ن اودح تصاریو مصوب  رد بر تعیین روش و مرادل برگزاری مناقصات را 

سسات ع وم  غیردولت  مش ول این قانوا ؤهای دولت  و مهای اجرای  از ج له ور تدستگاه
هستند. پ  از تصویب این قانوا، قانوا اساسنامه هیأت رسیدگ  به واکایات قاانوا برگازاری 

اسات اده از  دادا يربا تصویب قاانوا  ،و در نهایت به تصویب رسید 1388سال مناقصات نیز در 
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دایاره وا ول قاانوا  1398ساال   دررانا یا یاز  ااال تیا  شور و د ا  و خدمات یدیتواا تول
 .افزایش پیدا  ردمناقصات  برگزاری

اسااس  ج هاور باری یمعاونات دقاوق  ر معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقاررات
های طا  ساالزاراا نظاام، و در راستای ایجاد و افیت در نحوه ع ل  اارگهای خود ماموریت
های ناماهبه تهیه مج وعه قانوا برگزاری مناقصات و آییننسبت در پنج نوبت  1396ال  1390

ا نوا با توجه به برخ  تغییرات مااهوی و نظار مخاطبااا  .اجرای  آا در قیع جیب  اقدام ن ود
ور طبع آراسته واده مج وعه داضر در قیع رقع  به زی محترم و به منظور سهولت است اده آناا،

برگازاری های پیشاین اضاافه وادا مقاررات ت ایز مهم چاپ داضر نسبت به مج وعاه .است
و قانوا ددا ير است اده از تواا  1386مصوب های مسلح ج هوری اسالم  ایراا مناقصات نیرو

 حا  آایاثرات تنق ه  باودم  1398مصوب تولیدی و خدمات   شور و د ایت از  االی ایران  
 ( 1)   بر مج وعه قوانین و مقررات مناقصات دیده وده است.

های مهم توضایح  و بروزرسان  وده و مشت ل بر زیرنوی  1398این مج وعه تا دی ماه 
 باوادم ج هاور تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت دقوق  ریی  تنقیح  معاونت تدوین،

 مشخص وده است. (ونت)امعآا  نشاا ه با 
ضا ن  واهرونداانظراا و ع اوم  ارگزاراا نظام، صاادب و االمسؤو است استاداا،امید 

، ماا را ها و پیشنهادهای خویش، راهن ای (2)ه نظراتیو با ارا از مج وعه داضر است اده وایسته
 .های بعدی راهن ا و یاور باونددر ارتقای  ی   مج وعه
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 جمهورمعاون حقوقي رييس
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-49-31 16/11/1390 )زيرنويس( قانون بهبود مستمر محيط كسب و كاراز   14
51 

 39 19/2/1391 )زيرنويس( قانون وظايف و اختيارات وزارت نفتاز   15

16  
ولياادي و خاادماتي در تاادمين از قااانون حااداكسر اسااتفاده از تااوان ت

( 104نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر  ادرات و ا اا)م ماااده )
 )زيرنويس(هاي مستقيم قانون ماليات

1/5/1391 56-66 

17  
از قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مااالي 

 )زيرنويس( (2دولت )
4/12/1393 12 

18  
 پاارير و ارتقاااي نظااام مااالي كشااورقابتاز قانون رفع موانع توليد ر

 )زيرنويس(
1/2/1394 

16-
36-

61-62 

 10/11/1395 )زيرنويس( هاي توساه كشوراحكام دائمي برنامهاز قانون   19
11-16-
21-51-

59 

20  
ساله وشم توساه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قانون برنامه پنجاز  

 )زيرنويس( (1396- 1400جمهوري اس)مي ايران )
14/12/1395 10 

21  
ها و تشكيل سازمان  اانايع دريااايي نيروهاااي قانون ادغام وركت

 )زيرنويس(مسلح 
9/10/1397 113 

22  
استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از قانون حداكسر 
 كاالي ايراني

2/3/1398 45 

 هانامه آيين

1  
بناادي و تشااخيح  اا)حيت پيمانكاااران نامااه قبقهاز آيين

 )زيرنويس(
4/12/1381 78 

 67 5/7/1385 ( قانون برگتاري مناقصات12نامه اجرايي بند )ج( ماده )آيين  2
 83 5/7/1385 ( قانون برگتاري مناقصات26ماده ) (نامه اجرايي بند )الفآيين  3
 90 1/9/1385 رساني مناقصاتنامه اجرايي نظام مستندسازي و اق)عآيين  4
 113 24/4/1386 صات نيروهاي مسلح جمهوري اس)مي ايرانمقررات برگتاري مناق  5
 128 18/7/1388 نامه خريد خدمات مشاورهآيين  6

7  
رسيدگي به وكايات قااانون  هيدتنامه اجرايي قانون اساسنامه آيين

 برگتاري مناقصات
18/12/1389 156 

 20 20/2/1390 )زيرنويس( نامه فااليت سامانه تداركات الكترونيكي دولتآيين  8



 9 تاريخي قوانين، مقررات و نظرات فهرست

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

9  
ها و مؤسسااات نامااه اجرايااي قااانون حماياات از وااركتاز آيين
 )زيرنويس( ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريدانش

21/8/1391 21-26-
131 

 27 1/11/1393 )زيرنويس( نامه پايگاه اق)عات اوخاص حقوقيآييناز   10
 هاتصويبنامه 

1  
سااازي ن خصو يتصويبنامه در خصوص انجام ماام)ت سااازمااز 

نامه ماااام)ت دولتااي و آييندر وارووب قانون برگتاري مناقصات 
 )زيرنويس(

17/5/1395 13 

 21 29/9/1395 )زيرنويس(از منشور حقوق وهروندي   2

3  
هاي اجرايااي در خصوص انجام كليه ماااام)ت دسااتگاه تصويبنامه

 اعم از خريد، مناقصه و متايااده در اسااامانه تااداركات الكترونيكااي
 )زيرنويس( دولت«

10/2/1396 21 

 هابخشنامه 

1  

جمهااور در مااااون اور رييس 247013/42207بخشاانامه وااماره 
هاي اجرايي نسبت به انجام اقاادامات الزم تكليف دستگاهخصوص 

 رساني ماااام)تمقررات مربوط به اق)ع به منظور اجراي قوانين و 
 )زيرنويس(

28/12/1387 33 

2  
ساماندهي اقدامات اجرايي در خصوص  هوريجمرياستبخشنامه از 

 هاااي قيااايي بااراي مقابلااه مااؤدر بااا مفاسااد اقتصاااديو پيگيري
 ()زيرنويس

16/1/1389 13 

 41 8/5/1391 ()زيرنويس قياييهرييس قوه 100/16488/9000بخشنامه وماره   3
 )زيرنويس(نظر رييس مجلس شوراي اسالمي 

 157 11/3/1390 ها/ب15930نظر   1
 )زيرنويس( قضاييه مشورتي اداره كل حقوقي قوه  نظرات

1  3551/7 29/5/1384 24 
2  7386/7 26/11/1389 38 
3  7761/7 11/12/1389 39 
4  1944/7 25/9/1391 17 
5  155/7 4/2/1392 18 

 نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري

1  55574 15/5/1385 18 

 


