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دارد

مركز توسعه تجارت الكترونيكي - 147300

با اتكال به خداوند بزرگ و با اتكاء بر همكاري و اهتمام تمام دستگاه هاي اجرايي اليحه بودجه سال 1399 در موعد مقرر تنظيم و تقديم مجلس

شوراي اسالمي گرديد و پس از تصويب، در تاريخ 1398/12/29 به استناد ابالغيه شماره 166249  رئيس محترم  جمهور به اين سازمان ابالغ

شد.

بر اين اساس به استناد ماده (19) قانون برنامه و بودجه، منابع و مصارف (اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي) آن دستگاه در سال

1399 متضمن لزوم و رعايت موارد زير ابالغ مي گردد:

  1- در سقف تخصيص اعتبارات ابالغي و با رعايت قوانين و مقررات ، تمام امكانات براي تحقق جهش توليد  بكار گرفته شود.

  2- الزم است حداكثر صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي صورت گيرد و فرآيندهاي غيرضرور حذف و از انجام تعهدات مازاد بر تكاليف قانوني

اجتناب گردد.

  3- با رعايت قوانين و مقررات برون سپاري فعاليت ها ، مشاركت عمومي – خصوصي و توسعه دولت الكترونيك در اولويت قرار گيرد.

  4- از خريد كاالهاي خارجي كه مشابه ايراني دارند به ويژه كاالهاي مصرفي اجتناب شود.

  5- از منابع در اختيار با رعايت قوانين و مقررات ، حداكثر استفاده براي حمايت از توليد كاالي ايراني و ايجاد اشتغال و توسعه صادرات و تحقق

پروژه هاي اقتصاد مقاومتي بعمل آيد.

  6- اتمام طرح هاي نيمه تمام و ايفاي تعهدات سفرهاي مقام معظم رهبري و رييس جمهور محترم در اولويت قرار گيرد.

  7- در اين ابالغ كسورات قانوني از جمله تكاليف موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته و

همچنين كسر سهم منابع براي توسعه مشاركت عمومي -خصوصي و تسهيل روند واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع بند

(1) تبصره 19 قانون بودجه سال 1399 كل كشور اعمال شده است.

به استناد بند (د) ماده 28 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) اعتبارات اين ابالغيه در حدود وصولي منابع و تا

سقف ابالغ تخصيص اعتبار قابل تعهد، پرداخت و هزينه خواهد بود.

محمد باقر نوبخت



شماره: 12004خالصه بودجه سال 1398 دستگاه

تاريخ: 1399/01/20

ارقام به ميليون ريال

مركز توسعه تجارت الكترونيكي

شماره طبقه

بندی دستگاه
عنوان دستگاه اجرایي

اختصاصيمتفرقهعمومي
سرمایه ای

پيوست 1
جمعاختصاصيمتفرقه

جمع كل

تملک دارائي های سرمایه ایهزینه ای

جمع

112,546 102,9410 0 9,605 84,04118,90009,605مركز توسعه تجارت الكترونيكي147300



شماره: 12004درآمدها و واگذاری داریي های مالي و سرمایه ای سال 1398

تاريخ: 1399/01/20

ارقام به ميليون ريال

مركز توسعه تجارت الكترونيكي

جمع
اختصاصي عمومي

عنوان شماره طبقه بندی
اختصاصي عمومي

استاني ملي

0 0 0
درآمدهاي حاصل از اجاره ساختمانها و اراضي ( از جمله امكانات ، اماكن و فضاهاي آموزشي ، فرهنگي ، هنري

و ورزشي كليه دستگاه هاي اجرائي)1
1303010 0

35,000 0 35,000 درآمد حاصل از صدور گواهي الكترونيكي 1401420 0

0 0 0
درآمد حاصل از صدور شناسه ملي كاال و خدمات ( از جمله درآمدهاي مركز شماره گذاري كاال و خدمات ايران

ايران كد ) تحت پوشش وزارت بازرگاني)1 )
1401430 0

30,000 0 30,000 درآمد حاصل از خدمات تجارت الكترونيكي 1401620 0

65,000.00 0.00 65,000.00 0.00جمع 0.00



68093

شماره: 12004اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایي در سال1398

تاریخ: 1399/01/20

ارقام به میلیون ریال

مركز توسعه تجارت الكترونيكي

جمع هزینه اختصاصي متفرقه هزینه عمومي عنوان برنامه/خروجي كد برنامه

38,981 0 7,200 31,781 برنامه توسعه دولت الكترونيك 1002057000

12,379 0 3,150 9,229 صدور شناسه انبارها و مراكز نگهداري كاالها 1002057054

12,937 0 2,025 10,912 ارايه خدمات تجارت الكترونيكي 1002057055

13,665 0 2,025 11,640 تخصيص شناسه كاال به گروه هاي مختلف كااليي 1002057080

27,716 0 4,500 23,216 برنامه توسعه زيرساخت كليد عمومي و امنيت اطالعات تجاري 1305008000

6,990 0 1,170 5,820 اعطا مجوز بررسي و مميزي مراكز صدور گواهي الكترونيكي (دولتي و خصوصي) 1305008003

12,572 0 2,160 10,412 تدوين استانداردها، دستورالعمل ها و معيارهاي ارزيابي و بروزرساني استانداردهاي مصوب شده 1305008017

8,154 0 1,170 6,984 صدور گواهي هاي مربوط به زيرساخت كليد عمومي كشور 1305008018

36,244 0 7,200 29,044 تسهيل تجاري و توسعه تجارت الكترونيكي 1305030000

11,382 0 2,070 9,312 تدوين استانداردهاي تبادل الكترونيكي اطالعات تجاري 1305030003

13,730 0 3,060 10,670 صدور مجوز نماد اعتماد الكترونيكي به كسب و كارهاي اينترنتي 1305030004

11,132 0 2,070 9,062 رتبه بندي و نظارت بر كسب و كارهاي الكترونيكي و بازرگانان 1305030005

102,941جمع 0 18,900 84,041



شماره: 12004اعتبار طرحهای تملک داریي های سرمایه ای در سال 1398

تاریخ: 1399/01/20

ارقام به میلیون ریال

مركز توسعه تجارت الكترونيكي

ابالغي 1399 سال اتمام سال شروع عنوان شماره طبقه بندی

8,415 1401 1390 ايجاد بسترهاي تسهيل تجارت الكترونيك در كشور 1002057009

1,190 0 1396 تعميرات اساسي و تأمين تجهيزات و ماشينآالت 1305008001

9,605جمع


