
 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
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 جمهوروزارت بازرگانی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس
 بنا به پیشنهاد مشترك وزارت بازرگانی و معاونت 4/6/1388جلسه مورخ وزیران درهیئت

 ) قانون تجارت80جمهور و به استناد ماده (توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس
 ـ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را به شرح زیر1382الکترونیکی ـ مصوب 

 تصویب نمود:
 

 رونیکیاساسنامه مرکز توسعه تجارت الکت
 ـ ،1382ـ به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1ماده

 سازي و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از ابزارها واستقرار، پیاده
 المللی و با عنایت به فرهنگ ایرانی و اسالمی و حمایت ازاستانداردهاي ملی و بین

 ونیکی و ارتقاي سطح کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات درفعالیتهاي تجارت الکتر
 اقتصاد و بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از این پس در این اساسنامه به

 گذاري کاال و خدمات، مرکزشود، از تجمیع مرکز ملی شمارهنامیده می» مرکز« اختصار 
 ی ادیفکت تشکیل و تمامی وظایف،دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته مل

 ها، تعهدات و نیـروي انسانی وزارت بازرگانی در حوزه تجارتاختیارات، دارایی
 شود.الکـترونیکی و مراکز یـاد شده به مـرکز منتقل می

 ـ مرکز داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به2ماده
 ا رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه ادارهبازرگانی خواهد بود و بوزارت

 شود.می
 ـ وظایف مرکز عبارت است از:3ماده

 ریزي، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور:ـ برنامه1
 برداري از بسترها، راهبردها و نوآوري تجارت الکترونیکی در سطح کشور.الف ـ بهره

 هاي انسانی،هاي فنی، سرمایهایجاد و توسعه زیرساختب ـ ارایه تسهیالت و حمایت از 
 قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی.

http://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1388/06/04&to_app_date=1388/06/04
http://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar8
http://rc.majlis.ir/fa/law/search?lu_approve_reference=lar8


 سازي و آموزش جهت توسعه و ترویج استفاده از تجارت الکترونیک درپ ـ فرهنگ
 المللی.فرایندهاي کسب و کار مبتنی بر استانداردهاي ملی و بین

 یابی به منافع تجارت الکترونیکی درها در جهت دستت ـ توسعه کاربردها نوآوري
 اقتصاد کشور.

 ث ـ توسعه فعالیتهاي تدارکاتی و معامالتی به صورت تجارت الکترونیکی.
 رسانی تجاري.ج ـ استانداردسازي فعالیتهاي اطالع

 چ ـ حمایت از گسترش بازارهاي داد و ستد الکترونیکی.
 جارت الکترونیکی کشور.ح ـ ساماندهی فعالیت ایستگاههاي ت

 المللی در تجارت الکترونیکی.سازي زمینه تعامالت ملی و بینخ ـ فراهم
 ها و استانداردهاي تجارتد ـ تسهیل تجارت از طریق استفاده از ابزارها، مدل

 المللی و ایجاد پنجره واحد تجاري.الکترونیکی ملی و بین
 یکی و ارایه پیشنهادات الزم جهت تأییدهاي مرتبط با تجارت الکترونـ بررسی زمینه2

 صالح.مراجع ذي
 ـ تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و پیشنهاد به3

 صالح جهت تصویب.مراجع ذي
 ـ تدوین و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات استاندارد و یکپارچه در حوزه4

 کی.رسانی تجاري به صورت الکترونیاطالع
 ـ ایجاد، نگهداري و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چهارچوب نظام جامع 5

 فناوري اطالعات کشور.
 ربط.اي ذيالمللی و منطقههاي بینـ همکاري و تعامل با مراجع و سازمان 6
 ـ ارایه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور.7
 دمات شناسه کاال و خدمات.بندي و خـ ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه 8
 هاي ساالنه عملکرد تجارت الکترونیکی.آوري، تهیه و تدوین گزارشـ جمع9

 ـ پیگیري و پیشنهاد تدوین ضوابط و مقررات درخصوص جرایم و مجازاتها (موضوع باب10
 صالح.چهارم قانون تجارت الکترونیکی) به مراجع ذي

 کنندگان در فضاي تجارت الکترونیکی براساسفـ ارایه چهارچوب و ضوابط حمایت از مصر11
 فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی.

 ـ پیشنهاد اصالح این اساسنامه با توجه به مقتضیات زمان و رشد تجارت الکترونیکی.12
 ـ به منظور تعیین سیاستهاي تجارت الکترونیکی کشور کارگروهی متشکل از اعضاي4ماده



 شد: زیر تشکیل خواهد
 ـ وزیر بازرگانی (رییس کارگروه)1
 ـ وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات2
 ـ وزیر راه و ترابري3
 ـ وزیر صنایع و معادن4
 ـ وزیر امور اقتصادي و دارایی 5
 ـ رییس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 6
 جمهورریزي و نظارت راهبردي رییسـ معاون برنامه7
 جمهوریت و سرمایه انسانی رییسـ معاون توسعه مدیر 8
 شوند.کارگروه تعیین میالکترونیکی که توسط رییسنظر در امور تجارتـ سه نفر صاحب9

 ـ در اولین جلسه تشکیل کارگروه، یک نفر از اعضاء به عنوان نایب رییس انتخاب1تبصره
 خواهد شد.

 حسب مورد بدون حق رأيربط ـ کارگروه از وزرا یا رؤساي دستگاههاي اجرایی ذي2تبصره
 براي شرکت در جلسات کارگروه دعوت خواهد کرد.

 تواند حسب مورد کمیسیون تخصصی تشکیل دهد و هر یک از اعضايـ کارگروه می3تبصره
 توانند یکی از معاونان خود را براي شرکت در جلسات کمیسیون تخصصیکارگروه می

 کارگروه معرفی نمایند.
 باشد و رییس مرکز به عنوان دبیروه در مرکز مستقر میـ دبیرخانه کارگر4تبصره

 شود.کارگروه تعیین می
 نظر در امور اقتصاد و تجارت الکترونیکی وـ رییس مرکز از بین افراد صاحب 5ماده

 داراي تحصیالت دانشگاهی و سوابق اجرایی مربوط با حکم وزیر بازرگانی براي مدت چهار
 هاي بعد بالمانع است.براي دورهسال انتخاب و انتصاب مجدد وي 

 ـ وظایف و اختیارات رییس مرکز به شرح زیر است: 6ماده
 ـ اداره امور مرکز و نظارت بر حسن اجراي وظایف آن.1
 ـ اخذ تصمیم و صدور دستور درباره امور مالی، اداري و استخدامی مرکز در حدود2

 ها و مکاتبات.تشکیالت و بودجه مصوب و مقررات مربوط و امضاي نامه
 ـ پیشنهاد اصالح ساختار تشکیالتی مرکز به وزیر بازرگانی جهت طی مراحل قانونی3

 صالح.تصویب به مراجع ذي
 ـ پیشنهاد تسهیالت و مشوقها براي توسعه تجارت الکترونیکی به وزارت بازرگانی و4



 ربط.نظارت بر حسن اجراي آن پس از تصویب مراجع ذي
 زارش مالی و پیشنهاد بودجه مرکز به وزارت بازرگانی جهت تصویب درـ تهیه و تنظیم گ 5

 ربط.مراجع ذي
 ـ نصب و عزل کارکنان مرکز بر طبق مقررات مربوط و براساس تشکیالت مصوب. 6
 ـ نمایندگی مرکز در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و نیز7

 مراجع قضایی با حق توکیل به غیر.
 ـ ارجاع دعاوي به داوري و تعیین داور و پایان دادن دعاوي به صلح با رعایت اصل 8

 قانون اساسی. 139
 بانکی با رعایت قوانین واز حسابهايمجاز براي استفادهـ معرفی امضاهاي9

 مربوط.مقررات
 ـ انجام اقدامات الزم براي برقراري ارتباط با تشکلها، مراجع و سازمانهاي داخلی و10

 خارجی مرتبط با امر تجارت الکترونیکی براي تحقق اهداف مرکز.
 ـ تهیه گزارش عملکرد ساالنه مرکز و ارایه آن به وزیر بازرگانی و کارگروه یاد11

 شده.
 ـ امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور.12

 تواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات و وظایف خودـ رییس مرکز می7ماده
 ا به هر یک از کارکنان تفویض نماید.ر

 تبصره ـ تفویض اختیارات موضوع این ماده نافی مستولیتهاي نهایی و پاسخگویی رییس
 باشد.صالح نمیمرکز به مراجع ذي

 شود.بینی میـ منابع مالی مرکز همه ساله در لوایح بودجه ساالنه پیش 8ماده
 باشد.ا پایان اسفند ماه هر سال میـ سال مالی مرکز از اول فروردین ماه ت9ماده
 ـ دارندگان حق امضاي چکها و اسناد تعهدآور مالی عبارتند از رییس مرکز یا10ماده

 حساب مرکز به صورت ثابت.ربط وي و همچنین ذيمعاون ذي
 ـ وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دو ماه پس از ابالغ این اساسنامه، ساختار11ماده

 هیه و جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانیتشکیالتی مرکز را ت
 جمهور ارایه نماید. معاونت یاد شده مکلف است ظرف دو ماه تشکیالت مذکور را بارییس

 رعایت مقررات مربوط تأیید یا اصالح نماید.
 ايالمللی و منطقهاسالمی ایران با سازمانهاي بینـ مرکز، نقطه تماس جمهوري12ماده

 ال در تجارت الکترونیکی با هماهنگی وزارت امور خارجه است.فع



 ـ تمامی حقوق مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی ناشی از دارایی مرکز13ماده
 گردد.گذاري کاال و خدمات از تاریخ ابالغ این اساسنامه به مرکز منتقل میشماره

 شوراي نگهبان به تأیید 8/7/1388مورخ  36019/30/88این اساسنامه به موجب نامه شماره 
 شوراي یاد شده رسیده است.

 جمهور ـ محمدرضا رحیمیمعاون اول رئیس


