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وضعیت کنونی تجارت جهانی

استشدندیجیتالیحالدرسرعتبهجهانیتجارت•
وحجمسرعت،چنانفناوریبهاتکایباهاواسطهوهابازارگاهخریداران،فروشندگان،•

مهخواببهارقامواعداداینپیشدههچندکهانددادهجهانیعرصهدرتجارتبهراندمانی
شدندنمیدیده

جانیازوردممتناسبهایفناوریازدنیادرکارگزارانوبنادرگمرکات،اززیادیتعدادمتاسفانه•
اندمانده

تنداتمسبستربر(بازرسیونقلوحملگمرکی،امور)جملهازتجاریامورازبسیاریهنوز•
.پذیردمیصورتکارآمدغیرفرآیندهاییدرودستیصورتبهکاغذی،

17,500 B$(2020)



وضعیت کنونی تجارت جهانی



وضعیت کنونی تجارت جهانی

Customsگزارشبه• Capability Database
پذیرش،ازهمچنانهستندسالیانهارزیابیموردکهکشوری139گمرکاتدرصد46•

کنندمیاعامتنآنهابهکاالورودازقبلتجاریمستنداتالکترونیکیآزادسازیوپردازش
مرکگیککارآمدیوبازدهیکلیدیهایشاخصهازیکیعنوانبهامروزکهایمقوله)

(شودمیتلقیپیشرو

64/139 (46%)



هاSMEفشار ناکارآمدی بر دوش 

چککوهایشرکتولیشوندمیمواجهناکارآمدیاینازناشیهایهزینهباهاشرکتهمه•
بیشترهزینهپروکندوقدیمیفرآیندهایازناشیمازادهزینهوتاخیرازاقتصادمتوسطو

.بینندمیآسیب



جودوضعیت ارتباطات تجاری بین ذینفعان ناشی از شرایط مو



موجودوضعیت زنجیره حمل و نقل کاال بین ذینفعان ناشی از شرایط



جارتنمونه هایی از مستندات نیازمند تحول دیجیتال در عرصه ت

• B/L (Bill of Lading )
• COO (Certificate of Origin)
• Airway Bill
• CMR (Convention on the Contract for the International 

Carriage of Goods by Road)
• Bill of Exchange
• Promissory Notes
• Phytosanitary Documents



مساله جهانی؛ نیازمند راه حل جهانی؛ 

ICC is the World’s Largest Business Organization with a network of over 6 million
members in more than 100 countries.
WTO is an intergovernmental organization that regulates and facilitates international
trade between nations.



چیستی اسناد تجاری



مساله جهانی؛ نیازمند راه حل جهانی؛ بر پایه فناوری جهانی
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چیستی اسناد تجاری



جدول تناوبی پایلوت های استفاده از فناوری بالکچین در تجارت



Tradelensمثالی از نمونه ها؛ پلتفرم 



مساله جهانی؛ نیازمند راه حل جهانی 

• The United Nations Commission on 
International Trade Law is a subsidiary 
body of the U.N. General Assembly 
responsible for helping to facilitate 
international trade and investment

• 1968 First Session, 60 Members

• Iran was and is a member
• 1968-1974
• 1986-2020

• Model Law is a legislative text that is 
recommended to States for enactment as 
part of their National Law



مساله جهانی؛ نیازمند راه حل جهانی 

• Model Law is a legislative text that is 
recommended to States for enactment as 
part of their National Law

• UNCITRAL Model Law on International 
Commercial Arbitration ; 1985

• UNCITRAL Model Law on Electronic 
Commerce (#MLEC); 1996

• UNCITRAL Model Law on Public 
Procurement; 2012



مساله جهانی؛ نیازمند راه حل جهانی 

• UNCITRAL Model Law on Electronic 
Transferable Records (#MLETR)

• Issued 7 Dec 2017

• ETRs are essential Commercial Tools; faster 
& more secure transmission, transport, 
logistics and finance

• Electronic Record; Information generated, 
communicated, received or stored by 
electronic means including all information 
logically associated with or otherwise 
linked together so as to become part of the 
record, whether generated 
contemporaneously or not

• DLT Based or Token Based implementation 
is mentioned in the MLETR



(DLT)مزایای کلیدی تکنولوژی دفتر کل توزیع شده 



تجارت دیجیتال از طریق اسناد دیجیتال؛ مواد الزم
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تجارت دیجیتال از طریق اسناد دیجیتال؛ مواد الزم





ی آینه وقتی با سرعت باد تو مسیر آینده سیر می کن
عقب هر چقدر هم که تصویرش واضح باشه به درد

پیدا کردن راه از چاه نمی خوره  



09126724547

با تشکر از توجه شما


