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گاه پنجره واحد   تعریف ، ضرورت  و جای
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 تجارتشاخص 
 فرامرزی

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 148 153 143 138 131 134 132 رتبه جهانی

تعداد اسناد الزم برای 
 صادرات

8 7 7 7 7 7 7 

زمان الزم برای 
 25 25 25 25 25 25 26 (روز)صادرات

دالر )هزینه صادرات
 1350 1470 1470 1275 1090 1061 1011 (برای هر کانتینر

تعداد اسناد الزم برای 
 واردات

10 8 8 8 8 10 11 

زمان الزم برای 
 37 37 32 32 32 38 42 (روز)واردات 

دالر )هزینه واردات 
 1555 2100 2100 1885 1735 1706 1656 (برای هر کانتینر
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 پنجره واحد تجارت فرامرزی 
 تجارت سریع و آسان

 خدمات گمرکی
بازرسی های شرکتسازمان ها و   

 شرکت های حمل و نقل

 وضع مطلوب



 واحد ملیپنجره توسعه  مراحل 

سیستم تبادل اطالعات  
 منطقه ای و بین المللی

سیستم الکترونیکی  
 لجستیک ملی

تبادل اطالعات  
 ترمینالهای ورودی

ارائه مجوزها و  
گواهی های بدون  

 کاغذ

گمرک بدون  
 کاغذ

پنجره  
 واحد ملی

Source:  Ten years of Single Window 

Implementation: Lessons learned for 

the future ,  

Global Trade Facilitation Conference 

Connecting International Trade  

UN, 1102 
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بازرگانان، حق العمل کاران، 
 نمایندگان و سایر ذی نفعان



پنجره واحد 
ملی تجارت 
 فرامرزی

سامانه جامع 
 حمل و نقل

سامانه جامع 
 بنادر

سامانه جامع 
ترمینالهای 
 باری

سامانه جامع 
 بیمه

 

سامانه جامع 
اطالعات 
بخش  
 خصوصی

گمرک 
 الکترونیک

سامانه جامع 
 ارزی و مالی

سامانه جامع 
 مجوزها

 جایگاه پنجره واحد تجارت فرامرزی ملی

 United Nations economic and social commission for western Asia, 1102: برگرفته از گزارش

پنجره  
واحد 
 منطقه ای

پنجره  
واحد بین  
 المللی



 ارتقا کارایی تجارت فرامرزی

 بخش های خصوصی

زنجیره حمل و نقل  
 ملی و بین المللی

اصالحات و  
الکترونیکی  
 سازی گمرکی

 تسهیل تجاری

 کاهش هزینه های تعامالت نظارت بر جریان تجارت خارجی

وزارت راه و حمل 
 و نقل

 وزارت تجارت
 وزارت اقتصاد

Source: 

Guideline to Recommendation No. 4 :National Trade Facilitation Bodies, 

UN/CEFACT ,0002 



 مرور ادبیات  و تجربیات جهانی



Lead Agency for a Single Window  

و  سازی پیادهوجود تفاوت در مرجع مناسب برای راهبری •
عملیاتی کردن پنجره واحد، در کشورهای مختلف بستته  

، بر اساس نتتای   سازمانیو  سیاسی، قانونیبه مالحظات 
 مطالعات انجام شده 

 
 

 :مرجع راهبریهای انتخاب معیار •

 

Source: 

 Recommendation No. 33: Recommendation and Guidelines on establishing a Single 

Window, UN/CEFACT ,5002 
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تخصصی 
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دارای 
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 متقن

پشتوانه 
 قانونی

ارتباطات قوی 
 های سازمانبا 
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National Trade Facilitation Bodies  

UN/CEFACT  4شماره  نامه توصیهدر ، 
 ایجاد یک 

  بدنه ملی برای تسهیل تجارت
 .کند میرا توصیه 

 

Source: 

 Recommendation No. 4 :National Trade Facilitation Bodies, second edition, 

UN/CEFACT ,1002 



Lead Agency for a Single Window   &

Institutional Mechanism 

 

Source: 

 AFACT, CrimsonLogic ,9002 

INSW: Indonesia National Single Window 

NCTLD :National Committee on Thailand Logistics Development 

NSWS: National Single Window System 

Country Lead Agency Institutional Mechanism 

Singapore Trade Development Board 
TradeNet Steering 
Commitee 

Korea (Rep.) Ministry of Knowledge Economy e-Trade Facilitation Center 

Indonesia Indonesia Customs INSW Preparation Team 

Malaysia Ministry of International Trade and Industry (MITI) 
National Single Window 
Committee 

Vietnam General Department of Vietnam Customs 
National Steering 
Committee 

Thailand Thailand Customs Department NCTLD 

Kenya Kenya Trade Agency NSWS Steering Committee  



 قوانین و ساختار فعلی



 

تجارت واحد با پنجره قانونی مرتبط مستندات 
 فرامرزی ملی 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  8ماده 
 (1390مصوب )

مصوب )قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  6ماده 
1392) 

  الکترونیکیاساسنامه مرکز توسعه تجارت 
هیات وزیران و به استناد ماده  1388مصوب )

 (قانون تجارت الکترونیکی 80

مدیریت فناوری اطالعات، و  کارگروهمصوبه 
تصمیم نمایندگان  ( )فاوا)ارتباطات و امنیت 

قانون  127ویژه رییس جمهور، موضوع اصل 
 (1389اساسی، 

اساسنامه  4ماده  کارگروهعضو  وزرایمصوبه 
 (1389)مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 



 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 سازمان بنادر و دریانوردی

 گمرک جمهوری اسالمی ایران 

 بانک مرکزی ایران 

 اعضای اصلی

کمیته ملی تسهیل 
الکترونیکی تجارت                    

فرامرزی           

 اعضای مدعو

و تولیدکنندگان کنندگان مصرفسازمان حمایت  معاونت توسعه بازرگانی داخلی  معاونت توسعه مدرییت و سرماهی انسانی رئیس جمهور ستاد مرکزی مبارزه با اقچاق کاال و ارز 

تجارت الکترونیکی کارگروه  



 سلسله مراتب قانونی تشکیل
 کمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی

 قانون تجارت الکترونیکی
مصوب مجلس شورای 

1382سال -اسالمی  

وزارت بازرگانی موظتف استت بته منظتور حمایتت از       -80ماده 
فعالیت های تجارت الکترونیکی، با تجمیتع واحتدهای ذی ربتط    

اساسنامه و آیتین نامته    .را در این وزارتخانه ایجاد نماید مرکزی
این مرکتز بته پیشتنهاد مشتترک وزارت بازرگتانی و ستازمان       
مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصتویب هیتات وزیتران    

 .خواهد رسید

اساسنامه مرکز توسعه 
 تجارت الکترونیکی
-مصوب هیات وزیران  
 تایید شورای نگهبان

1388سال   

اساسنامه مرکز  4ماده 
:توسعه تجارت الکترونیکی  

تجارت  کارگروهتشکیل 
   کارگروهاعضای  الکترونیکی

 تجارت الکترونیکی

تصویب ضوابط تشکیل کمیته ملی تسهیل 
 الکترونیکی تجارت فرامرزی

-تجارت الکترونیکی کارگروهعضو  ورزایتوسط 
1389سال   

ضوابط 
 تشکیل

Links/zavabet.tif


مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری  بین بخشی به منظتور ایجتاد   •
هماهنگی میان دستگاه هتای اجرائتی در انجتام امتور  تجتارت      

 فرامرزی و ساده سازی فرآیندها

استانداردسازی و هم آهنگ سازی اسنادتجاری و ارائه راه کارهتای  •
 مدیریت تبادل الکترونیکی آنها

بررسی، تصویب و ابالغ ضوابط و دستورالعمل های ایجاد کتابخانه •
 ملی داده های مشترک در فرآیندهای تجاری

ایجاد همتاهنگی الزم در زمینته تستهیل الکترونیکتی تجتارت      •
 فرامرزی میان دستگاه های اجرایی ذی ربط

 شرح وظایف

فرامرزیکمیته ملی تسهیل الکترونیکی تجارت   



مات انجام شده  رد راستای  اقدا

 ملی پنجره واحد تجارت فرامرزی  



 

تعداد جلسات برگزار شده کمیته ملی 
 تسهیل الکترونیکی تجارت فرامرزی

 نام جلسه
از ابتدای سال 

 تاکنون
 هدف

کمیتتته ملتتی تستتهیل تجتتارت   
 فرامرزی

تصویب چشم انداز و  ابعاد طرح و بررسی چالشها  3
 و زیر ساختهای مورد نیاز

کمیته تخصصی راه اندازی پنجتره  
 واحد تجارت فرامرزی

ابعاد و سرویس های ارائته شتده    تفضیلیبررسی  8
 توسط پنجره واحد

بررسی نیازمندی ها و تعریف سرویس های پنجره  20 جلسات اختصاصی سازمانی
 واحد

 و اسناد مناقصه  RFPاخذ مشاوره جهت تهیه  10 جلسات شورای مشاوران

 ذینفعتان برگزاری جلسه عمومی با 
 غیردولتی و نمایندگان تجار

که کتاربران   ها بازرگانشناسایی مالحظات تجار و  1
 . اصلی سامانه خواهند بود



 تجارت فرامرزی فرایندهای بندی خوشه

 تجارت فرامرزیسامانه درگاه یکپارچه 

 فرآیند عملیات پایه

احراز 

 هویت

احراز 

 صالحیت

 کالن فرآیند واردات

عملیات 

 تجاری

عملیات 

 ارزی

لجستیک 

 بین الملل

تشریفات 

 گمرکی

لجستیک 

 داخلی

...(بیمه، بازرسی، گواهی ها و )پشتیبانی  فرایندهای  

 بندی گروه
 خوشه ها

 فرایندهای
اصلی 

 (ها خوشه)

 فرایندهای
 پشتیبان

کاال  کدینگ  



 با تشکر از توهج شما


