
 
 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی





 روندهای رشد جهانی

 مرکز، وظایف و اختیاراتتاریخچه 

 طرح ها و پروژه ها

 مطالبفهرست 

 رئوس برنامه های آتی



 جهانرونداهی رشد  تجارت الکترونیکی رد  



 روندهای رشد تجارت الکترونیکی در جهان

 سهم تجارت الکترونیکی از تولید ناخالص داخلی  

 

 %5امریکا حدود 

 %  8/3بریتانیا 

 %7/3کره جنوبی 

 % 5/5چین 

 % 4/7ژاپن 

  

  BCG  ،2012گروه مطالعات : منبع
Boston Consulting Group 



 



 دنیادر  B2Cمیزان فروش تجارت الکترونیکی 
2013-2018 

Trillions  



 

 چین



 اختیارات و   مرکز،وظایفاتریخچه 



دفتر توسعه تجارت الکترونیکی 
 و پروژه متا

 مطالعه تطبیقی

تشکیل مرکز و تعیین جایگاه     
 سازمانی آن



تشکیل دفترتوسعه تجارت الکترونیکی و قانون 
 تجارت الکترونیکی

قانون تجارت 
 الکترونیکی

 
 1382مصوب 

 :80ماده 

وزارت بازرگانی موظف است به منظوور حاایوت از   

تجایوو  فعالیووت هووای تجووارت الکترونیکووی، بووا 

ایون وزارتخانوه   ی را در مرکوز  ،ذی ربو  واحدهای 

اساسنامه و آیین نامه ایون مرکوز بوه     .ایجاد نااید

پیشوونهاد مشووترا وزارت بازرگووانی و سووازمان  

تهیوه و بوه تصووی      مدیریت و برنامه ریزی کشور

 .هیات وزیران خواهد رسید

نیاه دوم 
 1381سال 

     تشکیل دفتر توسوعه تجوارت الکترونیکوی ذیول

 معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی

 نفر پرسنل 10با حدود  1387ادامه فعالیت تا سال 



 توسعه تجارت الکترونیکی مسیر

مرحله 
 شکل گیری

مرحله  
 رشد

مرحله  
 بلوغ

 
 زیرساخت فنی •
 زیرساخت اجتااعی و اقتصادی •
 زیرساخت قانونی •
 زیرساخت امنیتی •
 استانداردها •

 

نیازهای         ها و پیش زیرساخت
 تجارت الکترونیکی

ی
یک
رون
کت
ت ال

ار
ج
ح ت
سط

 

 زمان

برداری از            توسعه کاربردها و بهره
 تجارت الکترونیکی

 
الکترونیکی کردن فرایندهای     •

 تجاری در محی  کس  و کار
 
افزایش کاربردهای تجارت  •

 الکترونیکی
 

 الکترونیکیتجارت و پیامدهای آثار 

 
 های کالن اقتصادی بهبود شاخص •
 افزایش رفاه اجتااعی •
 برابرهای  فرصتایجاد •
 تامینبهبود زنجیره •
 افزایش بهره وری بنگاه ها و دولت•

 

 برگرفته از مدل 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 



دفتر توسعه تجارت الکترونیکی 
 و پروژه متا

 مطالعه تطبیقی

تشکیل مرکز و تعیین جایگاه     
 سازمانی آن



 + + 

KIEC 

 مطالعه تطبیقی

 
 جایگاه مرکز و ساختار و تشکیالت آن

 



دفتر توسعه تجارت الکترونیکی 
 و پروژه متا

 مطالعه تطبیقی

تشکیل مرکز و تعیین جایگاه     
 سازمانی آن



 تاریخچه و رویدادهای مهم تشکیالتی مرکز

اسفند ماه 
1388 
 

تصوی  اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  1388/6/4

 توس  هیات محترم وزیران

 ( 1388/7/29: تاریخ ابالغ)

ابووالغ ناووودار سووازمانی مرکووز توسووعه تجووارت  

الکترونیکی توسو  معاونوت توسوعه مودیریت و     

 سرمایه انسانی رییس جاهور 

 1389دی ماه 
ابالغ مجاوعه وظایف و پست های سوازمانی مرکوز   

( تشوکیالت تفصویلی  )توسعه تجارت الکترونیکی 

توس  معاونت توسعه مدیریت و سورمایه انسوانی   

 رییس جاهور

Links/اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي.TIFF
Links/Organizational Chart.pdf
Links/تشکیلات ابلاغی.tif


 وظایف مرکز مطابق با اساسنامه

 

 

 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

1-5 

1-6 

1-7 



 (ادامه)وظایف مرکز مطابق با اساسنامه 

زمینه های مرتب  با تجارت الکترونیکی و ارائه پیشنهادات الزم تأیید مراج   بررسی
 . ذی صالح

و ضواب  مربوط به تجارت الکترونیکی و پیشنهاد به  استانداردهامقررات،  تدوین
 .  مراج  ذی صالح جهت تصوی 

اطالع و نظارت بر اجرای ضواب  و مقررات استاندارد و یکپارچه در حوزه  تدوین
 .  بصورت الکترونیکی رسانی تجاری

بخش بازرگانی در چهارچوب نظام جام   مراکز داده، نگهداری و پشتیبانی از ایجاد
 . فناوری اطالعات کشور

 .  ذیرب  منطقه ایو  سازمان های بین الاللیو تعامل با مراج  و  هاکاری

2 

3 

4 

5 

6 



 (ادامه)وظایف مرکز مطابق با اساسنامه 

 .  کشور گواهی الکترونیکیارائه خدمات صدور 

 .  شناسه کاال و خدماتو توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات  ایجاد

 .  جا  آوری، تهیه و تدوین گزارش های ساالنه عالکرد تجارت الکترونیکی

موضوع باب  )  جرایم و مجازات هاو پیشنهاد تدوین ضواب  و مقررات   پیگیری
 . به مراج  ذی صالح( چهارم قانون تجارت الکترونیکی

 حاایت از مصرف کنندگان در فضای تجارت الکترونیکیارائه چهارچوب و ضواب  
 . براساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی

 .اصالح این اساسنامه با توجه مقتضیات زمانه و رشد تجارت الکترونیکی پیشنهاد

7 

8 

9 

10 

11 

12 



دبیری کایته ها، 
شوراها و  
 کارگروه ها

عضویت در کارگروه ها، 
 شوراها و کایسیون ها

سایر وظایف و  
اختیارات 
 بین الاللی



دبیری  
کایته ها،
و  شوراها

 کارگروه ها

کارگروه  
تجارت 
 الکترونیکی

کایته ملی 
تسهیل 

الکترونیکی  
تجارت 
 فرامرزی

شورای 
سیاست گذاری 

گواهی 
 الکترونیکی

کایته نظارت 
بر کس  و 
کارهای 
 اینترنتی

 2ص/مصوبه

 6، ماده 3ص/ مصوبه 

 اعضا و ساختار

 اعضا و ساختار

 2ماده / مصوبه 

 اعضا

 4ماده /اساسنامه

 اعضا

Links/zavabet nceft.pdf
Links/Full page fax print.pdf
Links/aeen Nameh ejraaei EC Law32.pdf
Links/asasname.pdf


 سایر وظایف و اختیارات  
 ملی و بین الاللی

نقطه تااس جاهوری اسالمی ایران با سازمان های بین الاللی و 
 (اساسنامه 12ماده )منطقه ای فعال در تجارت الکترونیکی 

HoD  جاهوری اسالمی ایران درAFACT  

HoD  جاهوری اسالمی ایران درUNCEFACT 

 (بخش حاکایتی)مرکز ملی شااره گذاری کاال و خدمات 



 رپوژه اهو  طرح اه



های ملی و جایگاه آنها در مسیر توسعه تجارت  پروژه
 الکترونیکی

مرحله 
 شکل گیری

مرحله  
 رشد

مرحله  
 بلوغ

 
 زیرساخت فناوری •
 زیرساخت اجتااعی و اقتصادی •
 زیرساخت قانونی •
 زیرساخت امنیتی •
 استانداردها •

 

نیازهای تجارت  ها و پیش زیرساخت
 الکترونیکی

ی
یک
رون
کت
ت ال

ار
ج
ح ت
سط

 

 زمان

 
الکترونیکی کردن فرایندهای  •

 تجاری در محی  کس  و کار
 
افزایش کاربردهای تجارت  •

 الکترونیکی
 

برداری از  توسعه کاربردها و بهره
 تجارت الکترونیکی

 
 های کالن اقتصادی بهبود شاخص •
 افزایش رفاه اجتااعی •
 برابرهای  فرصتایجاد •
 تامینبهبود زنجیره •
 افزایش بهره وری بنگاه ها و دولت•

 

 الکترونیکیتجارت و پیامدهای آثار 



های ملی و جایگاه آنها در مسیر توسعه تجارت  پروژه
 الکترونیکی

مرحله 
 شکل گیری

مرحله  
 رشد

مرحله  
 بلوغ

 
 زیرساخت فناوری •
 زیرساخت اجتااعی و اقتصادی •
 زیرساخت قانونی •
 زیرساخت امنیتی •
 استانداردها •

 

نیازهای تجارت  ها و پیش زیرساخت
 الکترونیکی

ی
یک
رون
کت
ت ال

ار
ج
ح ت
سط

 

 زمان

 
الکترونیکی کردن فرایندهای  •

 تجاری در محی  کس  و کار
 
افزایش کاربردهای تجارت  •

 الکترونیکی
 

 سیستم مدیریت تبادل اسناد ( 1  
 و اطالعات الکترونیکی
 (Message Hub) 

 استانداردسازی اسناد تجاری ( 2  
 های چارچوب تعامالت دستگاه( 3
 (GIF)   اجرایی  
 (PKI)زیرساخت کلید عاومی ( 4 
 تشکیل کایته تسهیل تجاری( 5 

 پنجره واحد تجاری( 1 
 (Single Window) 

 تدارکات الکترونیکی دولتی( 2 
 (Public e-procurement) 

 های مجازی ساماندهی فروشگاه( 3 
 (e-Namad) 

 

برداری از  توسعه کاربردها و بهره
 تجارت الکترونیکی

 
 های کالن اقتصادی بهبود شاخص •
 افزایش رفاه اجتااعی •
 برابرهای  فرصتایجاد •
 تامینبهبود زنجیره •
 افزایش بهره وری بنگاه ها و دولت•

 

 الکترونیکیتجارت و پیامدهای آثار 



 طرح و پروژه ها

 ستاد نااد اعتااد پنجره واحد

 ریشه میانی عام



سامانه تدارکات 
 (ستاد)الکترونیکی دولت 

ح  ها و پروژه ها
طر

 

سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت  

 (ستاد)

خرید، ) معامالتبستر انجام کلیه 
  های دستگاه( مزایده و مناقصه

 اجرایی
 :آدرس وب سایت

www.setadiran.ir 

Projects/SETAD (2).ppt
Links/Setad Tizer (New).wmv


 نااد اعتااد الکترونیکی

 وکارهای کس  فعالیت ساماندهی
 اینترنتی

 :آدرس وب سایت
www.enamad.ir 

ح  ها و پروژه ها
طر

 

نااد اعتااد 
 الکترونیکی

Projects/Namad 2.pptx


پنجره واحد الکترونیکی تجارت  
 ملیفرامرزی 

تجارت تسهیل ابزارهای اصلی ترین از یکی  
  .است خارجی

کاك مبادله یك در کننده مشارکت طرف های به  
  واحد درگاه یك طریق از را اطالعات تا نااید می

  قانونی الزامات تاامی طریق این از و کنند مبادله
 تکایل را ترانزیت و واردات صادرات، به مربوط
  .ناایند

 :دبیرخانه کایته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی وب سایتآدرس 
www.nceft.ir 

ح  ها و پروژه ها
طر

 

پنجره واحد  
الکترونیکی  

تجارت فرامرزی  
 ملی

Projects/Single Window-93.8.27-2.pptx


مرکز دولتی صدور گواهی  
 الکترونیکی ریشه 

مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشوه  
قوانون تجوارت    32 بر طبق آیین ناموه مواده  

مجوز ایجاد، امضا، صدور الکترونیکی، مسئول 
و ابطووال گووواهی الکترونیکووی مراکووز صوودور 
گواهی الکترونیکی میانی در زیرساخت کلیود  

  .می باشد عاومی کشور

 : وب سایتآدرس 
rca.gov.ir 

ح  ها و پروژه ها
طر

 

مرکز دولتی صدور 
گواهی  

 الکترونیکی ریشه  

Projects/GRCA (2).pptx


مرکز صدور گواهی الکترونیکی  
 عام میانی دولتی 

مرکز صدور گواهی میانی موجودیتی است که 
توس  مرکز دولتی صدور گواهی ریشه مورد 
تایید قرار گرفته و مجوز ایجاد، امضا و صدور 

را دریافت کرده خدمات گواهی الکترونیکی 
 .است

 : وب سایتآدرس 
mocca.ir 

ح  ها و پروژه ها
طر

 

مرکز صدور گواهی  
الکترونیکی میانی  

 دولتی عام

Projects/GICA/GICA-Presentation (3).pptx


 رئوس ربانهم اهی آتی



 های آتی رئوس برنامه

تحقق برنامه زمانبندی پنجره واحد 
الکترونیکی تجارت فرامرزی و عالیاتی 

 اسفند سال جاری 15شدن آن تا 

 فراگیرسازی سامانه ستاد تا پایان سال جاری

تسهیل و روان سازی فرایند اخذ نااد اعتااد 
 پوشش خدماتالکترونیکی و تکایل 

برگزاری جشنواره با هدف مشارکت 
 حداکثری فعاالن کس  و کار

  e-business watchفعالسازی 

اساسنامه، گزارشات و  1ماده  9بر اساس بند )
 (شاخص های تجارت الکترونیکی

سازی و بسترسازی برای توسعه  فرهنگ
 کاربری تجارت الکترونیکی



 با تشکر از توجه شاا


