
اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکرتونیکی



ماده 1ـ  به منظور نظارت بر حســن اجــرای قانون تجــارت الکترونیکی )مصوب 
1382(، استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور با استفاده از ابزارها 
و اســتانداردهای ملی و بین المللی و با عنايت به فرهنگ ايرانی و اسالمی و حمايت از 
فعالیت های تجارت الکترونیکی و ارتقای سطح کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در 
اقتصاد و بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که از اين پس در اين اساسنامه به 
اختصار »مرکز« نامیده می شود، از تجمیع مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات، مرکز 
دولتی صدور گواهی الکترونیکی ريشه و کمیته ملی اديفکت تشکیل و تمامی وظايف، 
اختیارات، دارايی ها، تعهدات و نیروی انســانی وزارت بازرگانــی در حوزه تجارت 

الکترونیکی و مراکز يادشده به مرکز منتقل می شود.
ماده 2ـ  مرکز دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت موسسه دولتی وابسته 
به وزارت بازرگانی خواهــد بود و با رعايت قوانین و مقررات مربوط و اين اساســنامه 

اداره می شود.
ماده 3ـ  وظايف مرکز عبارت است از:

1ـ  برنامه ريزی، ارائه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور:
الف( بهره برداری از بسترها، راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور.

ب( ارائه تسهیالت و حمايت از ايجاد و توسعه زيرســاخت های فنی، سرمايه های 
انسانی، قانونی، حاکمیتی و امنیتی توسعه تجارت الکترونیکی.
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پ( فرهنگ سازی و آموزش جهت توسعه و ترويج استفاده از تجارت الکترونیک در 
فرايندهای کسب وکار مبتنی بر استانداردهای ملی و بین المللی.

ت( توسعه کاربردها نوآوری ها در جهت دست يابی به منافع تجارت الکترونیکی در 
اقتصاد کشور.

ث( توسعه فعالیت های تدارکاتی و معامالتی به صورت تجارت الکترونیکی.
ج( استانداردسازی فعالیت های اطالع رسانی تجاری.

چ( حمايت از گسترش بازارهای دادوستد الکترونیکی.
ح( ساماندهی فعالیت ايستگاه های تجارت الکترونیکی کشور.

خ( فراهم سازی زمینه تعامالت ملی و بین المللی در تجارت الکترونیکی.
د( تســهیل تجارت از طريق اســتفاده از ابزارها، مدل ها و اســتانداردهای تجارت 

الکترونیکی ملی و بین المللی و ايجاد پنجره واحد تجاری.
2ـ  بررسی زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی و ارائه پیشنهادات الزم جهت تايید 

مراجع ذی صالح.
3ـ  تدوين مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و پیشنهاد به 

مراجع ذی صالح جهت تصويب.
4ـ  تدوين و نظارت بر اجــرای ضوابط و مقررات اســتاندارد و يکپارچه در حوزه 

اطالع رسانی تجاری به صورت الکترونیکی.
۵ـ  ايجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع 

فناوری اطالعات کشور.
6ـ  همکاری و تعامل با مراجع و سازمان های بین المللی و منطقه ای ذی ربط.

7ـ  ارائه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور.
8ـ  ايجاد و توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کاال و خدمات.

9ـ  جمع آوری، تهیه و تدوين گزارش های ساالنه عملکرد تجارت الکترونیکی.
10ـ  پیگیری و پیشــنهاد تدوين ضوابط و مقررات در خصوص جرايم و مجازات ها 

)موضوع باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی( به مراجع ذی صالح.
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11ـ  ارائه چارچــوب و ضوابط حمايــت از مصرف کننــدگان در فضای تجارت 
الکترونیکی بر اساس فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی.

12ـ  پیشــنهاد اصــالح ايــن اساســنامه با توجــه به مقتضیــات زمان و رشــد 
تجارت الکترونیکی.

ماده 4ـ  به منظور تعیین سیاست های تجارت الکترونیکی کشور کارگروهی متشکل از 
اعضای زير تشکیل خواهد شد:

1ـ  وزير بازرگانی )رئیس کارگروه(
2ـ  وزير ارتباطات و فناوری اطالعات

3ـ  وزير راه و ترابری
4ـ  وزير صنايع و معادن

۵ـ  وزير امور اقتصادی و دارايی
6ـ  رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران

7ـ  معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
8ـ  معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئیس جمهور

9ـ  ســه نفر صاحب نظر در امــور تجارت الکترونیکی که توســط رئیس کارگروه 
تعیین می شوند.

تبصره1ـ  در اولین جلسه تشکیل کارگروه، يک نفر از اعضا به عنوان نايب رئیس انتخاب 
خواهد شد.

تبصره2ـ  کارگروه از وزرا يا روسای دستگاه های اجرايی ذی ربط حسب مورد بدون 
حق رای برای شرکت در جلسات کارگروه دعوت خواهد کرد.

تبصره3ـ  کارگروه می تواند حسب مورد کمیسیون تخصصی تشکیل دهد و هر يک 
از اعضای کارگروه می توانند يکی از معاونان خود را برای شرکت در جلسات کمیسیون 

تخصصی کارگروه معرفی نمايند.
تبصره4ـ  دبیرخانه کارگروه در مرکز مســتقر می باشــد و رئیس مرکز به عنوان دبیر 

کارگروه تعیین می شود.
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ماده 5ـ  رئیس مرکز از بین افراد صاحب نظر در امور اقتصاد و تجارت الکترونیکی و 
دارای تحصیالت دانشگاهی و سوابق اجرايی مربوط با حکم وزير بازرگانی برای مدت 

چهار سال انتخاب و انتصاب مجدد وی برای دوره های بعد بالمانع است.
ماده 6ـ  وظايف و اختیارات رئیس مرکز به شرح زير است:

1ـ  اداره امور مرکز و نظارت بر حسن اجرای وظايف آن.
2ـ  اخذ تصمیم و صدور دستور درباره امور مالی، اداری و استخدامی مرکز در حدود 

تشکیالت و بودجه مصوب و مقررات مربوط و امضای نامه ها و مکاتبات.
3ـ  پیشنهاد اصالح ساختار تشکیالتی مرکز به وزير بازرگانی جهت طی مراحل قانونی 

تصويب به مراجع ذی صالح.
4ـ  پیشنهاد تسهیالت و مشوق ها برای توسعه تجارت الکترونیکی به وزارت بازرگانی 

و نظارت بر حسن اجرای آن پس از تصويب مراجع ذی ربط.
۵ـ  تهیه و تنظیم گزارش مالی و پیشنهاد بودجه مرکز به وزارت بازرگانی جهت تصويب 

در مراجع ذی ربط.
6ـ  نصب و عزل کارکنان مرکز بر طبق مقررات مربوط و بر اساس تشکیالت مصوب.

7ـ  نمايندگی مرکز در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و نیز 
مراجع قضايی با حق توکیل به غیر.

8ـ  ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و پايان دادن دعاوی به صلح با رعايت اصل 
139 قانون اساسی.

9ـ  معرفی امضاهای  مجاز برای اســتفاده از حســاب های  بانکی با رعايت قوانین و 
مقررات  مربوط.

10ـ  انجام اقدامات الزم برای برقراری ارتباط با تشکل ها، مراجع و سازمان های داخلی 
و خارجی مرتبط با امر تجارت الکترونیکی برای تحقق اهداف مرکز.

11ـ  تهیه گزارش عملکرد ساالنه مرکز و ارائه آن به وزير بازرگانی و کارگروه يادشده.
12ـ  امضای قراردادها و اسناد تعهدآور.

ماده 7ـ  رئیس مرکز می تواند به مسئولیت خود تمام يا قسمتی از اختیارات و وظايف 
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خود را به هر يک از کارکنان تفويض نمايد.
تبصرهـ  تفويض اختیارات موضوع اين ماده نافی مسئولیت های نهايی و پاسخگويی 

رئیس مرکز به مراجع ذی صالح نمی باشد.
ماده 8ـ  منابع مالی مرکز همه ساله در لوايح بودجه ساالنه پیش بینی می شود.

ماده 9ـ  سال مالی مرکز از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه هر سال می باشد.
ماده 10ـ  دارندگان حق امضای چک ها و اسناد تعهدآور مالی عبارت اند از رئیس مرکز 

يا معاون ذی ربط وی و همچنین ذی حساب مرکز به صورت ثابت.1
ماده 11ـ  وزارت بازرگانی مکلف است ظرف دو ماه پس از ابالغ اين اساسنامه، ساختار 
تشکیالتی مرکز را تهیه و جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی 
رئیس جمهور ارائه نمايد. معاونت يادشده مکلف است ظرف دو ماه تشکیالت مذکور را 

با رعايت مقررات مربوط تايید يا اصالح نمايد.
ماده 12ـ  مرکز، نقطه تماس جمهوری اســالمی ايران با ســازمان های بین المللی و 

منطقه ای فعال در تجارت الکترونیکی با هماهنگی وزارت امور خارجه است.
ماده 13ـ  تمامی حقوق موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ناشی از دارايی مرکز 

شماره گذاری کاال و خدمات از تاريخ ابالغ اين اساسنامه به مرکز منتقل می گردد.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 88/30/36019 مورخ 1388/7/8 شورای نگهبان 

به تايید شورای يادشده رسیده است.

1. اصالح ماده )1۰( اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
هیئت وزیران در جلســه مورخ 13۹1/11/۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده )۸۰( قانون تجارت الکترونیکی - مصوب 13۸2- تصویب نمود:

ماده )1۰( اساسنامه مرکز توســعه تجارت الکترونیکی موضوع تصویب نامه شماره 15173۴/ت32565ه- مورخ 
13۸۸/7/2۹ به شرح زیر اصالح می شود:

مــاده1۰- دارندگان حق امضای قراردادها و اســناد تعهدآور مالی عبارت از رئیــس مرکز یا معاون ذی ربط وی 
می باشد. در مورد چک ها طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

این اصالحیه به موجب نامه شــماره ۹2/3۰/5۰۰52 مورخ 13۹2/2/5 شــورای نگهبان به تأیید شورای یادشده 
رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی


