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الكلمة االفتتاحيةالكلمة االفتتاحية
نســبة للتقــدم الهائــل علــى صعيــد قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات وبيئتــه الدائمــة التغييــر، فــإن الطريقــة التــي نتصــور ونجــري بهــا األعمــال 
التجاريــة آخــذة فــي التغيــر الســريع كذلــك. و يواجــه العالــم بيئــة أعمــال تجاريــة عاليــة الديناميكيــة أضحــت فيهــا التجــارة اإللكترونيــة اآلن ضروريــة لألعمــال 
التجاريــة بقــدر أكبــر ممــا كانــت عليــه ســابقا، بحيــث غــدت ســنداً للتنافــس والتنــوع. وقطــر جــزء مــن هــذه التيــار، فمــع التقــدم الــذي حققنــاه علــى مــدى 
العقــد الماضــي والمتمثــل فــي انتشــار وســائل تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات فــي كل جوانــب الحيــاة أصبحــت دولــة قطــر مهيــأة لتحقيــق عائــدات 

اجتماعيــة واقتصاديــة إيجابيــة بفضــل نمــو التجــارة اإللكترونيــة.

فــي 2015 احتــل ســوق التجــارة االلكترونيــة مــن قطــاع األعمــال إلــى المســتهلك )B2C( فــي دولــة قطــر المرتبــة الســابعة، مــن حيــث الحجــم فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال وأفريقيــا؛ إذ تبلــغ عائداتــه مــا يربــو علــى 1.2مليــار دوالر أمريكــي وفقــًا للتقديــرات التــي ســجلت فــي العــام 2014 بقيمــة 1.02 مليــار دوالر 
أمريكــي بمعــدل نمــو ســنوي مركــب يبلــغ 17%   ، و يوفــر هــذا الواقــع فرصــة كبيــرة للنمــو والتطــور. وتحظــى قطــر بالكثيــر مــن العناصــر الرئيســية التــي 
يمكــن أن تفضــي إلــى بيئــة مالئمــة للتجــارة اإللكترونيــة -  فســكانها يتمتعــون بمســتويات عاليــة مــن الدخــل والقــدرة علــى اإلنفــاق، ولديهــا بنيــة تحتيــة 
قويــة وآمنــة لتكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات إضافــة إلــى مجتمــع يحظــي بقــدر عــال مــن  الترابــط الشــبكي. وفــي حقيقــة األمــر، فــإن قطــر  تملــك فرصــة 
لمضاعفــة حجــم ســوق التجــارة اإللكترونيــة، واالســتفادة القصــوى مــن اســتثماراتها الضخمــة فــي كل مــن قطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات 
والخدمــات اللوجســتية، إضافــة إلــى النمــو فــي قطــاع المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.  إن تســخير تلــك اإلمكانيــات سيســهل نشــوء نظــام 

بيئــي قــوي للتجــارة اإللكترونيــة رهيــن بالتدخــل والتنســيق الحكومــي. 

ــح  ــة توض ــارة اإللكتروني ــن التج ــة ع ــة عام ــر وثيق ــاالت بتطوي ــالت واالتص ــت وزارة المواص ــد قام ــر، فلق ــة قط ــة لدول ــة المتاح ــرص الهائل ــا للف وإدراكًا منه
ــا  ــتمر. كم ــم المس ــة والدع ــام الحوكم ــى نظ ــد عل ــة تعتم ــارة اإللكتروني ــة للتج ــة المنظم ــيس البيئ ــة لتأس ــات المعني ــود الجه ــيق جه ــا لتنس منهاج
توضــح الوثيقــة  بشــكل  تحليلــي  ومفصــل مالمــح ســوق التجــارة اإللكترونيــة فــي قطــر واالستشــارات التــي تــم اجراءهــا مــع كافــة االطــراف المعنيــة فــي 

ــال.  ــي واالعم ــن الحكوم القطاعي

ختامــا تعتبــر هــذه الوثيقــة التــي تبنــت أفضــل الممارســات العالميــة وآخــر التطــورات واالتجاهــات - بمثابــة خارطــة طريــق طموحــة لتنميــة ســوق التجــارة 
االلكترونيــة فــي دولــة قطــر خاصــة وأنهــا تعكــس جهــود كافــة األطــراف المعنيــة بالدولــة ممــا يعــزز فــرص نجاحهــا وتعميــم  فوائدهــا علــى كل فئــات 

المجتمــع القطــري.    
جاسم بن سيف السليطي  
وزير المواصالت واالتصاالت
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لقــد أصبحــت التجــارة اإللكترونيــة اليــوم ضروريــة للقيــام باألعمــال التجاريــة بشــكل أكبــر ممــا كانــت عليــه مــن ذي قبــل  بســبب زيــادة وعــي وتوقعــات 
ــد، وكــذا توافــر  ــادة معــدالت انتشــار اســتخدام خدمــات النطــاق العريــض عاليــة الســرعة - البرودبان المســتهلك عنــد القيــام بالعمليــات الشــرائية. ان زي
ــة  كبيــرة للقطاعــات الحكوميــة واألعمــال  واألفــراد، يحيــث  ــف الجــوال الذكيــة، يهيــئ فرصــًا اقتصادي البنيــة التحتيــة المتطــورة  لإلنترنــت وأجهــزة الهات
يكــون لهــا التأثيــر  الكبيــر علــى  كيفيــة  القيــام باألعمــال التجاريــة بيــن قطــاع األعمــال و المســتهلك )B2C( ، و بيــن قطــاع األعمــال و األعمــال )B2B( فــي 

المســتقبل.

فــي عــام 2015 بلــغ إجمالــي مبيعــات التجــارة اإللكترونيــة العالميــة بيــن قطــاع األعمــال و المســتهلك 1.54 تريليــون دوالر امريكــي. ولكــي  نعطــي لمحــة عــن 
كيفيــة قيــام التجــارة اإللكترونيــة بتغييــر  الســوق فــي كل أنحــاء العالــم مــا علينــا إال أن نلقــي نظــرة علــى بعــض األعمــال التجاريــة األكثــر نجاحــًا وشــعبية فــي 
العالــم مثــل شــركة أمــازون، وهــي واحــدة مــن أكبــر الشــركات والتــي ال تملــك اي نقــاط بيــع.  مثــال آخــر شــركة أوبيــر )Uber(، وهــي أكبــر شــركة تاكســي فــي 
العالــم، ال تملــك اي مركبــات. ومثــال آخــر شــركة نتفلكــس )Netflix(، وهــي أكبــر مــزود للخدمــات التلفزيونيــة المدفوعــة األجــر، ال تملــك وحــدة اســتقبال 
رقمــي )STBٍ( أو بنيــة تحتيــة لإلرســال التليفزيونــي، وكذلــك شــركة علــي بابــا )Alibaba(، وهــي واحــدة مــن أكبــر تجــار التجزئــة قيمــة فــي العالــم، ال تملــك 

أي مخــازن للســلع.  

إن وثيقــة التجــارة اإللكترونيــة هــذه  هــي األولــى مــن نوعهــا فــي دولــة قطــر؛ حيــث ترســم الخطــوط العريضــة للمشــهد الراهــن للتجــارة اإللكترونيــة محليــا، 
وتحــدد تفاصيــل التحديــات والمعوقــات التــي تجابــه النجــاح، وتوفــر إطــاراً لتحديــد الطريــق للمضــي قدمــًا لألمــام. و قــد جــاءت تلــك الوثيقــة نتيجــة لجهــود 
التعــاون الشــاملة والتــي شــارك فيهــا أصحــاب المصلحــة المحلييــن، واإلقليمييــن والدولييــن عبــر سلســلة قيمــة التجــارة اإللكترونيــة برمتهــا- بــداً مــن 
مرحلــة تصنيــع المنتــج إلــى مرحلــة اســتالمه مــن قبــل  المســتهلك- ويعتمــد النجــاح فــي تنفيذهــا علــى التعــاون والتنســيق الوثيــق بيــن كافــة االطــراف 

المعنيــة. 

ومــع أن التبنــي واســع النطــاق للتجــارة اإللكترونيــة فــي قطــر ســيفضي إلــى تأثيــر إيجابــي فــي بيئــة األعمــال التجاريــة فــي قطــر، إال أنــه لــم يتــم حتــى اآلن تبنــي 
التجــارة اإللكترونيــة بشــكل  كامــل. إن تبنــي التجــارة اإللكترونيــة يمكــن أن يســهم بقــدر كبيــر فــي دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة والتــي تمثــل الركيــزة 
الكبــرى لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، حيــث أنهــا ســتوفر لألعمــال التجاريــة مدخــاًل أفضــل إلــى المســتهلك، وتحســن مــن كفــاءة األعمــال التجاريــة، وتوســع 
فــرص التجــارة واالســتثمار، وتشــجع اإلبــداع والتنــوع والتنافســية. كمــا أن للتجــارة اإللكترونيــة أيضــًا تأثيــر مباشــر فــي الركائــز الثــالث األخــرى لرؤيــة قطــر 

الوطنيــة كمــا يبّيــن الشــكل )1(

إن مــن شــأن تبنــي التجــارة اإللكترونيــة أن  تعــود بالفائــدة علــى األعمــال التجاريــة الصغيــرة باإلضافــة إلــى المســتهلكين والذيــن ســيكونون قادريــن علــى 
اتخــاذ قــرارات  شــرائية أكثــر اســتنارة ، ومــن ثــم إجــراء المعامــالت التجاريــة بــكل ســهولة. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن بإمــكان التجــارة اإللكترونيــة أن تزيــل 
ــة،   حيــث ستســمح  التجــارة اإللكترونيــة للمســتهلك بإجــراء المعامــالت التجاريــة علــى مــدار الســاعة  مــن أي  الصعوبــات المتعلقــة بالمتاجــر  التقليدي

مــكان.

ومــن منظــور العمليــات التجاريــة فــإن التجــارة اإللكترونيــة تســمح بمزيــد مــن الكفــاءة ورفــع اإلنتاجيــة. ومــن ناحيــة  أخــرى، فــإن  انتشــار التجــارة 
اإللكترونيــة  بيــن قطــاع األعمــال الــى األعمــال، ســيؤدي إلــى تخفيــض تكاليــف المعامــالت التجاريــة و عمليــات التنســيق، كمــا سيحســن مــن إدارة  عمليــات 
التوريــد، والــذي يمكــن بــدوره أن يفضــي إلــى الحــد مــن  ارتفــاع األســعار.  إضافــة إلــى ذلــك، فــإن التجــارة اإللكترونيــة تتيــح أمــام مــزودي العمليــات اللوجســتية 

والخدمــات البريديــة فرصــًا للتوســع عــن أدوارهــا التقليديــة وذلــك عبــر سلســلة القيمــة الخاصــة للتجــارة اإللكترونيــة. 

المقدمةالمقدمة
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التنمية االقتصادية

ستسهم التجارة اإللكترونية في تطوير بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة من خالل:
• تمكين نماذج األعمال اإلبداعية من خالل  تنظيم القطاع  والبنية التحتية  للسوق

• تشجيع زيادة عدد  الشركات الناشئة واالستثمارات األجنبية المباشرة
• رعاية تطوير القطاعات المستهدفة )مثل الخدمات  اللوجستية ، الخدمات المالية(

االتصــاالت  اســتخدام وســائل  االقتصاديــة  مــن خــالل  اإلنتاجيــة  الحصــول علــى مكاســب كبيــرة مــن   •
االلكترونــي  والدفــع  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 

التنمية البشرية

ستسهم التجارة اإللكترونية في تطوير رأس المال البشري في قطر من خالل:
• اإلســراع بتحســين المهارات/تعــدد المهــارات للمتعامليــن فــي القطــاع )علــى ســبيل المثــال، زيــادة المهــارات 
ــداً   ــادة مهــارات اإلدارة، الــخ( والتــي تفــرض بدورهــا طلبــًا جدي الرقميــة لالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، زي

فــي القطــاع التعليمــي 
• تشجيع التدريب المستمر والتعاون بين شركات قطاع االعمال وبالتالي تمكين اإلبداع

• توفير فرصة للمستهلك لكي يحصل على الوصول األفضل  للمنتجات حول العالم
• ايجاد فرص لشمول العمال ذوي األجور المتدنية والعمالة المؤقتة في التجارة اإللكترونية

التنمية االجتماعية

ستسهم التجارة اإللكترونية في إنشاء مجتمع عادل وقائم على المعرفة من خالل:
• دفــع االنتقــال إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة وتكنولوجيــا المعلومــات والتــي ستشــكل جوانــب المجتمــع 

الحديــث
• تحفيــز السياســات التــي تشــجع علــى تطويــر و توفيــر تكنولوجيــا  المعلومــات والنفــاذ  إلــى شــبكات االعمــال 

التجاريــة المتقدمــة
• توفير اإلطار القانوني  الخاص  بحماية المستهلك طوال  مراحل  المعامالت اإللكترونية

التنمية البيئية

ستسهم التجارة اإللكترونية في التوجه نحو بيئة أكثر أمانا من خالل:
ــات  ــن خدم ــى م ــتفادة المثل ــالل   االس ــن خ ــة  م ــتهالك الطاق ــة واس ــات الكربوني ــض  االنبعاث • خف

ــل ــن والنق التخزي
• تشــجيع المشــاركة االجتماعيــة والخدمــات  المتنوعــة ممــا ســيزيد مــن االســتفادة مــن األصــول 

واالمكانيــات الحاليــة  
• تشــجيع نمــاذج األعمــال الرقميــة اإلبداعيــة التــي ال تحتــاج لبنيــة تحتيــة ماديــة، والتــي يمكنهــا أن 
ــة    ــر الطاق ــن توفي ــد م ــن المزي ــفر ع ــم ستس ــن ث ــحابية، وم ــبة الس ــات الحوس ــى  خدم ــد عل تعتم

ــة والتكلف

الشكل 1: كيف تسهم التجارة اإللكترونية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 المقدمة
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إن التجــارة اإللكترونيــة تســهل الوصــول إلــى األســواق اإللكترونيــة، وتعمــل 
ــذاب  ــر، واجت ــطة التصدي ــجيع انش ــة  وتش ــات التجاري ــهيل العملي ــى تس عل
االســتثمار الخارجــي المباشــر. أمــا األمــر األكثــر أهميــة فيتمثــل فــي أن 
ــداع والمنافســة، وتعــزز مــن  التجــارة اإللكترونيــة تفتــح آفاقــًا جديــدة لإلب
قــدرة المنتــج علــى التفــاوض وتســاند نمــاذج التجــارة المتعــددة القنــوات. 
ومــن شــأن التجــارة اإللكترونيــة أيضــًا أن تشــجع دخــول المشــاريع الصغيرة 
ــاهمات  ــق مس ــن تحقي ــا م ــوق، وتمكينه ــي الس ــم ف ــطة الحج والمتوس
ــوا غيــر  ــة ،  باإلضافــة إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى مســتهلكين كان اقتصادي
متاحيــن  ســابقا فــي ظــل قيــود  متطلبــات انشــاء المتاجــر التقليديــة 

ووجــود منفــذ وحيــد للمبيعــات. 

ــة  ــاب المصلح ــن أصح ــرف م ــاهمة كل ط ــب مس ــة  تتطل ــذه الوثيق إن ه
ــث أن:  ــة، حي ــارة االلكتروني ــة التج ــلة قيم ــي سلس ــتركة ف المش

المؤسســات الحكوميــة تلعــب دوراً فــي تنظيــم ودعــم كل مــن  البيئــة 
الماديــة والرقميــة لألعمــال التجاريــة االلكترونيــة بمــا فــي ذلــك طــرق 

ــتهلك.  ــوق المس ــة حق ــة وحماي ــع المختلف الدف

اإللكترونــي،  الدفــع  بتشــجيع  ســتقوم   والتــي  الماليــة  المؤسســات 
و  االئتمانيــة   البطاقــات  لمصــدري  التســهيالت   توفيــر  يشــمل  بمــا  
الناشــئين )مثــل   اإللكترونــي  الدفــع  مســتخدميها ولمــزودّي خدمــات  
 Aggregators and( )خدمــات تحصيــل الدفــع االلكترونــي الغيــر مباشــر

.)Processors

مــزودي العمليــات اللوجســتية سيشــاركون بدورهــم  مــن خــالل تســليم 
البضائــع المشــتراة للمســتهلكين النهائييــن وكذلــك توفيــر  الدعــم 
اللوجســتي الــالزم للتجــار المحلييــن لتحســين كفــاءة عمليــات التوريــد. 

ــيوفرون  ــث س ــات حي ــا والمعلوم ــاالت وتكنولوجي ــات االتص ــزودي خدم م
التكنولوجيــا والقــدرات المهنيــة المطلوبــة لتأســيس، وإدارة وتشــغيل 
ــف  ــاالت الهات ــغلي  اتص ــك مش ــمل ذل ــة، ويش ــارة اإللكتروني ــاريع التج مش
الجــوال والهاتــف الثابــت، ومــوردي  حلول الحوســبة الســحابية والبرمجيات، 
ــركات  ــالم، والش ــة، ووكاالت اإلع ــل األنظم ــي  تكام ــن ف ــك العاملي و كذل
فــي  المتخصصيــن  مــن  وغيرهــم  اإلنترنــت   مجــال  فــي  االستشــارية 

ــاالت.  ــتى المج ــي  ش ــة ف ــارة اإللكتروني التج

التجــار المحليــون والذيــن يفكــرون فــي تأســيس/تعزيز وجودهــم علــى 
اإلنترنــت، باإلضافــة إلــى الشــركات الناشــئة وايضــا المســتثمرين األجانــب 

ــر.  ــي قط ــة ف ــارة اإللكتروني ــوق التج ــى س ــول إل ــي الدخ ــن ف الراغبي

والوافديــن  القطرييــن،  المواطنيــن  ذلــك  ويشــمل  المســتهلكين، 
والعمــال ذوي األجــور المتدنيــة  المتعامليــن أو الذيــن يحتمــل أن يقومــوا 
ــا  ــتهلك- B2C(. كم ــى المس ــال إل ــاع األعم ــن قط ــة )م ــالت تجاري بمعام
تشــير كلمــة المســتهلكين أيضــًا إلــى مســتلمّي الســلع و/أو الخدمــات 

 )B2B( التجاريــة مــن قطــاع األعمــال إلــى األعمــال

لقــد قامــت وزارة المواصــالت واالتصــاالت بتطويــر تلــك الوثيقــة عبــر القيام  
بالبحــث الدقيــق والشــامل عــن قطــاع التجــارة االلكترونيــة  ،  ومــن خــالل 
اجــراء مقابــالت واخــذ استشــارات مجموعــة كبيــرة مــن أصحــاب الخبــرة 
فــي هــذ المجــال و ايضــا بأخــذ استشــارات أصحــاب المصلحــة المشــتركة، 
إضافــة إلــى القيــام بالبحــوث الثانويــة عــن القطــاع. و ســوف  نجــد ملخصــا 
لنتائــج تلــك الجهــود فــي الجــدول فــي الصفحــة المقابلــة )انظــر الشــكل 2(
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الشكل 2: مصادر المساهمة ) على سبيل الذكر وليس الحصر(

الجهات الحكومية
وزارة المواصالت واالتصاالت

هيئة تنظيم االتصاالت
وزار العدل

وزارة الداخلية
وزارة االقتصاد والتجارة
مصرف قطر المركزي

مزودي االتصاالت
اوريدو

فودافون

شركات الخدمات اللوجستيات
أرامكس

دي اتش ال
بريد قطر

الهيئات التعليمية
جامعة قطر

مؤسسة قطر الخيرية

الشركات الرائدة
أمازون
جوجل

سوق دوت كوم
اريكسون

روكيت إنترنت

جهات الخدمات المالية
بنك قطر الوطني

البنك التجاري
بنك الدوحة

مركز قطر المالي
كيوباى انترناشونال

باى فورت
فيزا

باى بال

الشركات الخاصة
الخطوط الجوية القطرية

أيكيا
سبارك

شركات متعددة

اصدارات وزارة المواصالت واالتصاالت
البنك الدولي

األمم المتحدة
منظمة التجارة العالمية

المنتدي االقتصادي العالمي
االتحاد العالمي لالتصاالت 

االتحاد العالمي للبريد
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ماستركارد
باى بال
أوفام 

ابسوس لألبحاث
بيزنس مونيتور  انترناشونال

ايرنست آند ينج لالبحاث
المجموعة االستشارية العربية

تشمل كل من الدول التالية: 
المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة
الكويت

عمان
األردن

إيطاليا
مصر

ألمانيا
سنغافورة

الواليات المتحدة
المملكة المتحدة

مالطا
الهند

مؤسسات، وتشمل
مجموعة علي بابا التجارية

تسكو
ميدياماركت

سوق دوت كوم
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

ام. بيسا
بوست إي باى

جيروباى

مقابالت واستشارات مع أصحاب المصلحة المشتركة

التقارير/التحليالت

المقارنة المرجعية

ــة  ــة وثيق ــات لصياغ ــن المعلوم ــة م ــادر متنوع ــتعانة بمص ــيين واالس ــتركة الرئيس ــة المش ــاب المصلح ــن أصح ــرة م ــة كبي ــع مجموع ــق م ــاون الفري تع
ــة ــارة االلكتروني التج
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تمتــع قطــر ببيئــة مالئمــة لتبنــي التجــارة اإللكترونيــة،  حيــث يقطنهــا 
ســكانا يحظــون بمســتويات عاليــة مــن الدخــل  الشــهري، و كذلــك درجــة 
ــة  ــت إضاف ــوال والثاب ــف الج ــات الهات ــت  وخدم ــال باالنترن ــن االتص ــة م عالي
تكنولوجيــا  و  االتصــاالت  وســائل  اســتخدام  فــي  الكبيــر  االنتشــار  إلــى  
المعلومــات. ويقــدم هــذا القســم لمحــة عامــة  عــن مشــهد التجــارة 

ــر.  ــي قط ــة ف اإللكتروني

ــتهلك 1.2  ــال والمس ــاع األعم ــن قط ــل بي ــم التعام ــغ حج ــام 2015 بل ــي ع ف
مليــار دوالر امريكــي٬ وفقــًا الســتقراءات العــام 2014 بقيمــة 1.02 مليــار دوالر 
امريكــي بمعــدل نمــو ســنوي مركــب 17% ، ممــا جعــل قطــر تحتــل المرتبه 
الســابعه فــي منطقــه الشــرق االوســط وشــمال أفريقيــا فــي قطــاع التجاره 
االلكترونيــه. إن االقتصــاد القطــري واحــد مــن أســرع االقتصاديــات بيــن دول 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم مــن حيــث النمــو وحجــم الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي.
 

التجــارة  ســوق  عــن  لمحــة   )3 )الشــكل  التخطيطــي  الرســم  يوضــح 
اإللكترونيــة فــي قطــر ؛ أمــا الشــكل 4 فيعطــي صــورة أكثــر تفصيــاًل للبيئــة 

المالئمــة لتبنــي التجــارة اإللكترونيــة فــي قطــر.

وقــد  أدت هــذه العوامــل إلــى أن تصبــح قطــر صاحبــة أعلى متوســط ســنوي 
لالنفــاق علــى التجــارة اإللكترونيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، حيــث بلــغ متوســط قيمــة المعاملــة الواحــدة عبــر اإلنترنــت أعلــى 
ــة.   ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــي دول مجل ــاق ف ــط االنف ــن  متوس م
ــي؛ إذ  ــر 3،453 دوالر أمريك ــي قط ــرد ف ــنوي للف ــاق الس ــط اإلنف ــغ متوس يبل
تبلــغ قيمــة كل معاملــة تجاريــة نحــو 264 دوالر أمريكــي )انظــر الشــكل 5(

مشهد التجارة 
اإللكترونية في قطر

الشكل 3: مالمح من سوق التجارة اإللكترونية في قطر

فــي الوقــت الراهــن تأتــي قطــر فــي المرتبــة الســابعة للتجــارة اإللكترونيــة بيــن قطــاع االعمــال والمســتهلك )B2C( مــن حيــث حجــم المعامــالت فــي 

ــا، مــع  وجــود توقعــات هائلــة  باســتمرار هــذا االرتفــاع ... منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

٨٫٨ 
أيام

 حجم السوق

 

 الوسائل المستخدمةقطاع االعمال

 مدى االنتشار

%٧٥
 

%١٩ 

%٦ 

 

 

 

 

طرق الدفع وقت االنتظار 

$
٢٦٤دوالر امريكي
للمعاملة الواحدة

مستخدمي
 التجارة ا�لكترونية
~ ٠٫٣
مليون شخص

١٫٠٢ مليار
دوالر امريكي
٢٠١٥

~٢٫٣
عدد السكان 
الحاليين

مليون شخص

%١٠

%١٠

%٩
 %٣

 

%٣

 

 

%١٨  

%١٥
%١١

%٢٢43%52% %٥٢%٤٣

السفر

ا�لكترونيات

ا¢زياء

المحتوى الرقمي

الترفيه

الفنادق

المستلزمات
 المنزلية

الرياضة السيارات

متوسط قيمة المعاملة

البطاقات
 االئتمانية

باى بال
الدفع نقداً 
عند االستالم 
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٧٫٣

٧٫٤

٧٫٦٣

١٨

        Ø مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نصيب الفرد من الناتج المحلي ا�جمالي 
في منطقة الشرق ا�وسط وشمال 

أفريقيا نصيب الفرد من الدخل المحلي 
ا�جمالي 

(TCCM) معدل الربط الشبكي في الدولة
 منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا @

الدولة: ا�نترنت/ الهاتف الجوال/  الهاتف الثابت (٪)

مؤشر نمو قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات  الدولة، المؤشر

قطر                        

ا�مارات   

الكويت

البحرين            

السعودية            

لبنان                        

عمان    

الجزائر             

ا�ردن             

مصر              

اليمن             

ا�نترنت   الجوال            الثابت

المصدر: االتحاد الدولي لالتصاالت، البنك الدولي، موقع إنترنت وورلد ستاتس دوت كوم، تحليالت الفريق

٠٫٦٠

قطر 
البحرين
ا�مارات
الكويت

ا�ردن 
عمان

السعودية   
منطقة 

الشرق
ا�وسط 
وشمال
أفريقيا
العالم

مصر

البحرين

قطر

ا�مارات

 السعودية   

 عمان

ا�ردن

العالم

أوروبا

قطر

الكويت 

 السعودية 

ا�مارات

مصر

متوسط إنفاق الفرد سنويًا على التجارة 
ا�لكترونية

الدولة، دوالر أمريكي 

متوسط قيمة المعاملة
الدولة، دوالر أمريكي 

٥٣٣

٩٧٧

٣٫٤٥٣

٢٫٢٠٥

١٫٠٦٩

-٪٧٢
١٣٢

٢١٥

٢٢٩

٢٤٥

٢٦٤
قطر

ا�مارات

الكويت 

السعودية 

ا�ردن

المتوسط في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا ٣٣٤
متوسط االنفاق في مجلس التعاون لدول الخليج العربية Ø ٢٣٨ دوالر أمريكي

المصدر: تقرير "مشهد االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  ٢٠١٤ (قطر) ا�سر وا�فراد، ايماركيتر، المجموعة االستشارية العربية،باى بال، ايبسوس 

الشكل 4: المؤشرات االقتصادية ومؤشرات الربط الشبكي  في قطر

الشكل 5: متوسط اإلنفاق على التجارة اإللكترونية في قطر
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رؤى سوق التجارة االلكترونية بين قطاع األعمال 
)B2C( و المستهلك

إلــى  األعمــال  قطــاع  بيــن  االلكترونيــة  التجــارة  ســوق  حجــم  يبلــغ 
المســتهلك فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا نحــو 40 مليــار 
دوالر أمريكــي، وتهيمــن علــى هــذا الســوق، إلــى حــد كبيــر كال مــن الملكــة 
العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.  ويحتــل ســوق 
التجــارة اإللكترونيــة بيــن قطــاع األعمــال و المســتهلك فــي قطــر المرتبــة 
ــي  ــوق ف ــذا الس ــم ه ــغ حج ــالت؛ إذا يبل ــم المعام ــث  حج ــن حي ــابعة م الس
الوقــت الراهــن ا يربــو مــن 1.2 مليــار دوالر أمريكــي، و الــذي مــن المتوقــع أن 
ــة  ــنوات التالي ــع س ــي األرب ــغ 17% ف ــب يبل ــنوي مرك ــو س ــدل نم ــو بمع ينم
بطريقــة مشــابهة للمتوســط فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا )انظــر الشــكل 6( 

فــي الوقــت الراهــن  تمثــل شــراء تذاكــر شــركات الطيــران وشــراء األجهــزة  
ــال  ــاع األعم ــن قط ــة بي ــارة االلكتروني ــر  للتج ــريحة األكب ــة الش اإللكتروني
التجــارة  ســوق  مــن   %40 علــى  معــًا  يســتحوزان  كمــا   المســتهلك،   و 

االلكترونيــة بيــن قطــاع األعمــال و المســتهلك فــي دولــة قطــر. ويتماشــى 
ــة   ــارة االلكتروني ــوق التج ــى س ــة عل ــال المهيمن ــات االعم ــع  قطاع ــذا م ه
بيــن قطــاع األعمــال و المســتهلك فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

ــكل 7( ــر الش ــا )انظ أفريقي

علــى الرغــم مــن وجــود بيئــة مالئمــة للتجــارة اإللكترونيــة فــي قطــر، 
يبلــغ  إذ  نســبيًا؛  منخفضــًا  زال  مــا  اإللكترونيــة  التجــارة  اســتيعاب  فــإن 
مــن يتســوقون عبــر اإلنترنــت 14% مــن إجمالــي عــدد الســكان )مقارنــة 
ــارة  ــي التج ــدالت تبن ــك مع ــغ 27%(. وكذل ــذي يبل ــي وال ــط اإلقليم بالمتوس
اإللكترونيــة هــي األعلــى نســبيًا بيــن الوافديــن، بينمــا تنخفــض وســط 

القطرييــن والعمــال مــن ذوي األجــور المتدنيــة )انظــر الشــكل 8(.
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مليار دوالر أمريكي، السنة، ا�قليم

ا�ردن
البحرين 

قطر
الكويت

مصر
سلطنة

أخرى
ا�مارات 

شمال أفريقيا

السعودية   

@تشمل دول شمال أفريقيا الجزائر، المغرب وتونس. دول أخرى تشمل سوريا، اليمن، لبنان والعراق
العالمية التجارة  الفريق، منظمة  الخبراء، تحليالت  ايماركيتر، مقابالت مع  المصدر: 

‘ طرق الدفع في العالم العربي’،  باى فورت المصدر: ايماركيتر، مقابالت مع الخبراء، تحليالت الفريق، نيلسون، 

قطاعات التجارة االلكترونية بين 
قطاع ا�عمال والمستهلك- ٢٠١٥

نسبة مئوية (٪)، فئة

سوق التجارةااللكترونية بين قطاع 
ا�عمال و المستهلك- المشهد في 

دولة قطر مليار دوالر أمريكي، 
السنة

متوسط التجارة االلكترونية في منطقة الشرق 
ا�وسط وشمال أفريقيا بين ا�عمال و المستهلك

السفر
 ا�لكترونيات

ا�زياء وأسلوب الحياة

المحتوى الرقمي والكتب
الفنادق
الترفيه

المنتجات ا�سرية
الرياضة

قطع غيار السيارات

تذاكر الطيران وا�لكترونيات هما 
أكبر فئة في التجارة االلكترونية

معدل استخدام التجارة ا�لكترونية في قطر ( ديموغرافيا)

النسبة المئويه (٪)٬ الشريحه السكانيه (٪)، متسوقي 
االنترنت (٪)

استخدام التجاره االلكترونية - دول منطقة الشرق 
االوسط وشمال افريقيا المختارة 

الدولة٬ معدل االستخدام (٪) 

@تم االحتساب كنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان بناء على نسبة انتشار التجارة ا�لكترونية ديموغرافيا (ال يشمل ذلك القيام ا�عمال المصرفية على ا�نترنت)
المصدر:  تقرير مشهد االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ٢٠١٤ (قطر)’، المجموعة االستشارية العربية، باى بال، ايبسوس، تحليالت الفريق

 ا�مارات

الكويت

 السعودية   

قطر

لبنان

االردن

% المتسوقين على 
ا�نترنت من إجمالي 

عدد السكان (بناء على 
االنتشار  الديموغرافي )

النسبة المئوية 
�جمالي سكان 

قطر

االجانب القطريون     ا�جمالي
الغربيين     

العمال العمال     اËسيويون     العرب     
متوسط دول منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا ٢٧ المؤقتون 
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مليار دوالر أمريكي، السنة، ا�قليم

ا�ردن
البحرين 

قطر
الكويت

مصر
سلطنة

أخرى
ا�مارات 

شمال أفريقيا

السعودية   

@تشمل دول شمال أفريقيا الجزائر، المغرب وتونس. دول أخرى تشمل سوريا، اليمن، لبنان والعراق
العالمية التجارة  الفريق، منظمة  الخبراء، تحليالت  ايماركيتر، مقابالت مع  المصدر: 

‘ طرق الدفع في العالم العربي’،  باى فورت المصدر: ايماركيتر، مقابالت مع الخبراء، تحليالت الفريق، نيلسون، 

قطاعات التجارة االلكترونية بين 
قطاع ا�عمال والمستهلك- ٢٠١٥

نسبة مئوية (٪)، فئة

سوق التجارةااللكترونية بين قطاع 
ا�عمال و المستهلك- المشهد في 

دولة قطر مليار دوالر أمريكي، 
السنة

متوسط التجارة االلكترونية في منطقة الشرق 
ا�وسط وشمال أفريقيا بين ا�عمال و المستهلك

السفر
 ا�لكترونيات

ا�زياء وأسلوب الحياة

المحتوى الرقمي والكتب
الفنادق
الترفيه

المنتجات ا�سرية
الرياضة

قطع غيار السيارات

تذاكر الطيران وا�لكترونيات هما 
أكبر فئة في التجارة االلكترونية

معدل استخدام التجارة ا�لكترونية في قطر ( ديموغرافيا)

النسبة المئويه (٪)٬ الشريحه السكانيه (٪)، متسوقي 
االنترنت (٪)

استخدام التجاره االلكترونية - دول منطقة الشرق 
االوسط وشمال افريقيا المختارة 

الدولة٬ معدل االستخدام (٪) 

@تم االحتساب كنسبة مئوية من إجمالي عدد السكان بناء على نسبة انتشار التجارة ا�لكترونية ديموغرافيا (ال يشمل ذلك القيام ا�عمال المصرفية على ا�نترنت)
المصدر:  تقرير مشهد االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ٢٠١٤ (قطر)’، المجموعة االستشارية العربية، باى بال، ايبسوس، تحليالت الفريق

 ا�مارات

الكويت

 السعودية   

قطر

لبنان

االردن

% المتسوقين على 
ا�نترنت من إجمالي 

عدد السكان (بناء على 
االنتشار  الديموغرافي )

النسبة المئوية 
�جمالي سكان 

قطر

االجانب القطريون     ا�جمالي
الغربيين     

العمال العمال     اËسيويون     العرب     
متوسط دول منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا ٢٧ المؤقتون 

الشكل 6: سوق التجارة االلكترونية بين قطاع األعمال و المستهلك- المشهد اإلقليمي

الشكل 7: سوق التجارة االلكترونية بين قطاع األعمال والمستهلك- المشهد في دولة قطر

الشكل 8: معدل استخدام التجارة اإللكترونية في دولة قطر
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 تتمركــز المجموعــات »الغيــر نشــطة«  فــي القيــام بالتجــارة اإللكترونيــة 
بيــن العمــال والعمــال المؤقتيــن- والذيــن يمثلــون 54% مــن إجمالــي عــدد 
الســكان فــي قطــر 15% فقــط هــم ممــن فــوق ســن العشــرين  و 17%  تقــل 

أعمارهــم عــن 20 ســنة )انظــر الشــكل 9( 

العرب/اآلســيويون  والوافــدون  الغربيــون  يظــل  مســتقبلية،  وبقــراءة 
يمثلــون القطــاع الــذي يحظــى بأعلــى احتماليــة لزيــادة النشــاط فــي التجــارة 
اإللكترونيــة )الباحثــون عــن القيمــة الرقميــة(  ليصلــوا الــي 29% مــن نســبة 
المســتخدمين النشــطين فــي التجــارة اإللكترونيــة، ويليهــم الشــباب 
القطــري والعــرب واآلســيويون والغربيــون فــي معــدالت االســتخدام والذيــن 
والذيــن   الرقمــي(  التســوق  )مدمنــو  عاليــة  شــهرية  بدخــول  يتمتعــون 
ســيصلون الــى نســبة 20%. أمــا العمــال والعمــال المؤقتــون فســوف تظــل 
)انظــر   )%25( منخفضــة  اإللكترونيــة  للتجــارة  اســتخدامهم  احتماليــة 

الشــكل 10(

رؤى سوق التجارة االلكترونية بين قطاع األعمال و األعمال 
 )B2B(

خــالل العــام 2015 قــدرت قيمــة ســوق التجــارة االلكترونيــة بيــن قطــاع 
وفــق  أمريكــي،  دوالر  مليــار   1.43 بنحــو  قطــر  فــي  األعمــال  و  األعمــال 
ــار دوالر  ــغ 1.3ملي ــب يبل ــنوي مرك ــو س ــدل نم ــام 2014  بمع ــتقراءات الع اس
أمريكــي، وهــو معــدل يفــوق المتوســط العالمــي. وبالرغــم مــن هــذا فــإن 
ســوق التجــارة االلكترونيــة بيــن قطــاع األعمــال و األعمــال يٌعتبــر  متأخــرا 
فــي النمــو. وبينمــا يمثــل ســوق التجــارة االلكترونيــة بيــن قطــاع األعمــال 
اإللكترونيــة علــى مســتوى  التجــارة  إلــى األعمــال نحــو 80% مــن ســوق 
العالــم، فــإن هــذه النســبة تبلــغ 40% تقريبــًا مــن ســوق التجــارة اإللكترونيــة 

ــكل 11( ــر الش ــي )انظ المحل

ووفقــًا آلخــر اســتبيان تــم اجــراؤه مــع شــركات المشــروعات الصغيــرة 
واالتصــاالت  المواصــالت  وزارة  أطلقتــه  والــذي  الحجــم  والمتوســطة 
فــي 2015، فــإن معــدالت تبنــي التجــارة اإللكترونيــة بيــن قطــاع األعمــال 
أن 7% فقــط مــن  إذ  يٌعتبــر متدنيــًا بشــكل عــام فــي قطــر؛  واألعمــال 
شــركات المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم تقــدم طلباتهــا 

التجاريــة عبــر اإلنترنــت.
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الفئات العمرية

يمثل الشرائح غير النشطين من 
القطريين/الغربيين/العرب/ 

ا�سيويين ممن هم فوق عمر 20 
سنة (%15) من إجمالي عدد السكان 

في قطر

يمثل الشرائح غير  
لنشطين من العمال

/العمال المؤقتين(54%
) من إجمالي عدد السكان

 في قطر

إجمالي عدد السكان

نسبة مئوية (%)،الشرائح السكانية (نشط/غير نشط)

الفريق الخبراء، تحليالت  المقابالت مع  نتائج  ببيوليشنبيراميد.نت،  ٢٠١٤ (قطر)،  المعلومات  االتصاالت وتكنولوجيا  المصدر: تقرير مشهد 

العمال     العرب     

نشط            غير نشط       مع استبعاد السكان الغير النشطين من 
العمال/العمال المؤقتين

االجانب القطريون     
الغربيين     

ا�سيويون     

الفريق الخبراء، تحليالت  المقابالت مع  نتائج  ببيوليشنبيراميد.نت،  ٢٠١٤ (قطر)،  المعلومات  االتصاالت وتكنولوجيا  تقرير مشهد  المصدر: 

نسبة مئوية (٪)،الشرائح السكانية (نشط/غير نشط)

عدد السكان
الباحثون عن القيمة الرقمية

من ال يهتمون بالقيمة من ذوي 
الدخل المنخفض

محبو  التسوق االلكتروني

المتسوقون عبر وسائل
التواصل االجتماعي

من ال يهتمون بالقيمة من ذوي 
الدخل المرتفع

الباحثون عن القيمة الرقمية: يسود في هذه الفئة الوافدون من الغربيين والعرب/ا»سيويين- سيستمر هؤالء في تشكيل 
القطاع ا´كبر، حيث ان الدافع الرئيسي لديهم هو السعر

من ال يبالون بالقيمة من ذوي الدخل المنخفض: يسود في هذه الفئة العمال/العمال المؤقتون، وسيستمر احتمال 
استخدام هؤالء للتجارة ا¼لكترونية منخفضًا. حيث تمثل التجارة االلكترونية عبر االجهزة المحمولة فرصة كبيرة لالنتشار 

(عمليات التحويالت المالية، عمليات السداد البسيطة بواسطة الهاتف الجوال، خدمات االتصاالت المسبقة الدفع ... الخ)

محبو التسوق االلكتروني: يسود في هذه الفئة القطريون الشباب ومن  ذوي الدخل المرتفع من العرب/ا»سيويين والغربيين- 
حيث ان الدافع الرئيسي لديهم هو  سهولة التجارة ا¼لكترونية والحصول على خيارات متنوعة

المتسوقون عبر وسائل التواصل االجتماعي: يسود في هذه الفئة الوافدون من العرب/ا»سيويين- والدافع الرئيسي لديهم 
هو  متابعة ا´خبار والتعليقات. وهؤالء يوفرون فرصة كبيرة من الممكن أن تستغلها وسائل التواصل االجتماعي في زيادة 

نشاط التجارة ا¼لكترونية

من ال يبالون بالقيمة من ذوي الدخل المرتفع: يسود في هذه الفئة القطريون ا´كبر سنًا والعرب ا´كبر سنًا من ذوي الدخل 
المرتفع- ويمثل الدافع الرئيسي توافر المحتوى العربي والتنوع في عروض المنتجات العالية الجودة

نشط
غير نشط 

     مع استبعاد السكان الغير 
النشطين من العمال/العمال 

المؤقتين
العمال المؤقتون العمال     ا»سيويون     العرب     االجانب الغربيين     القطريون     

مليار دوالر أمريكي، سنة
حجم التجارة االلكترونية بين ا¾عمال و ا¾عمال 

% من السوق اÂجمالي، سنة
تقسيم سوق التجارة اÂلكترونية

2018 201720192020

2.3

2.1

1.9

2016

1.7

2015

1.6
1.4

بين ا¾عمال 
و ا¾عمال 

بين ا¾عمال و 
المستهلك

قطر          العالمقطر          العالم
20142019 المصدر: ايماركيتر، مقابالت مع الخبراء، تحليالت الفريق
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الفئات العمرية

يمثل الشرائح غير النشطين من 
القطريين/الغربيين/العرب/ 

ا�سيويين ممن هم فوق عمر 20 
سنة (%15) من إجمالي عدد السكان 

في قطر

يمثل الشرائح غير  
لنشطين من العمال

/العمال المؤقتين(54%
) من إجمالي عدد السكان

 في قطر

إجمالي عدد السكان

نسبة مئوية (%)،الشرائح السكانية (نشط/غير نشط)

الفريق الخبراء، تحليالت  المقابالت مع  نتائج  ببيوليشنبيراميد.نت،  ٢٠١٤ (قطر)،  المعلومات  االتصاالت وتكنولوجيا  المصدر: تقرير مشهد 

العمال     العرب     

نشط            غير نشط       مع استبعاد السكان الغير النشطين من 
العمال/العمال المؤقتين

االجانب القطريون     
الغربيين     

ا�سيويون     

الفريق الخبراء، تحليالت  المقابالت مع  نتائج  ببيوليشنبيراميد.نت،  ٢٠١٤ (قطر)،  المعلومات  االتصاالت وتكنولوجيا  تقرير مشهد  المصدر: 

نسبة مئوية (٪)،الشرائح السكانية (نشط/غير نشط)

عدد السكان
الباحثون عن القيمة الرقمية

من ال يهتمون بالقيمة من ذوي 
الدخل المنخفض

محبو  التسوق االلكتروني

المتسوقون عبر وسائل
التواصل االجتماعي

من ال يهتمون بالقيمة من ذوي 
الدخل المرتفع

الباحثون عن القيمة الرقمية: يسود في هذه الفئة الوافدون من الغربيين والعرب/ا»سيويين- سيستمر هؤالء في تشكيل 
القطاع ا´كبر، حيث ان الدافع الرئيسي لديهم هو السعر

من ال يبالون بالقيمة من ذوي الدخل المنخفض: يسود في هذه الفئة العمال/العمال المؤقتون، وسيستمر احتمال 
استخدام هؤالء للتجارة ا¼لكترونية منخفضًا. حيث تمثل التجارة االلكترونية عبر االجهزة المحمولة فرصة كبيرة لالنتشار 

(عمليات التحويالت المالية، عمليات السداد البسيطة بواسطة الهاتف الجوال، خدمات االتصاالت المسبقة الدفع ... الخ)

محبو التسوق االلكتروني: يسود في هذه الفئة القطريون الشباب ومن  ذوي الدخل المرتفع من العرب/ا»سيويين والغربيين- 
حيث ان الدافع الرئيسي لديهم هو  سهولة التجارة ا¼لكترونية والحصول على خيارات متنوعة

المتسوقون عبر وسائل التواصل االجتماعي: يسود في هذه الفئة الوافدون من العرب/ا»سيويين- والدافع الرئيسي لديهم 
هو  متابعة ا´خبار والتعليقات. وهؤالء يوفرون فرصة كبيرة من الممكن أن تستغلها وسائل التواصل االجتماعي في زيادة 

نشاط التجارة ا¼لكترونية

من ال يبالون بالقيمة من ذوي الدخل المرتفع: يسود في هذه الفئة القطريون ا´كبر سنًا والعرب ا´كبر سنًا من ذوي الدخل 
المرتفع- ويمثل الدافع الرئيسي توافر المحتوى العربي والتنوع في عروض المنتجات العالية الجودة

نشط
غير نشط 

     مع استبعاد السكان الغير 
النشطين من العمال/العمال 

المؤقتين
العمال المؤقتون العمال     ا»سيويون     العرب     االجانب الغربيين     القطريون     

مليار دوالر أمريكي، سنة
حجم التجارة االلكترونية بين ا¾عمال و ا¾عمال 

% من السوق اÂجمالي، سنة
تقسيم سوق التجارة اÂلكترونية

2018 201720192020

2.3

2.1

1.9

2016

1.7

2015

1.6
1.4

بين ا¾عمال 
و ا¾عمال 

بين ا¾عمال و 
المستهلك

قطر          العالمقطر          العالم
20142019 المصدر: ايماركيتر، مقابالت مع الخبراء، تحليالت الفريق

الشكل 9: تصنيف الشرائح السكانية النشطة / الغير نشطة -1

الشكل 10: تصنيف الشرائح السكانية النشطة / الغير نشطة -2

الشكل 11: سوق تجارة االلكترونية بين قطاع األعمال و األعمال - المشهد في دولة قطر
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هنــاك عــدد مــن المعوقــات التــي تعرقــل تطويــر البيئــة المنظمــة للتجــارة 
مــن  خاصــًا  تدخــاًل  المعوقــات  هــذه  وتتطلــب  قطــر،  فــي  اإللكترونيــة 

الوضــوح فيمــا  المزيــد مــن  إلــى  القوانيــن والحوكمــة: هنــاك حاجــة 
 ،)2010 عــام   )الصــادر  اإللكترونيــة  والتجــارة  المعامــالت  بقانــون  يتعلــق 
ذلــك  ويشــمل  العامــة.  بيــن  بــه  والتعريــف  التنفيــذ   موضــع  ووضعــه 
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــراف المعني ــة لألط ــؤوليات الراهن ــح األدوار والمس توضي
زيــادة الوعــي بالقانــون وســط أصحــاب المصلحــة المشــتركة. عــالوة علــى 
 )PKI( ذلــك، يعطــي القانــون  مزايــا كبيــرة للبنيــة التحتيــة للمفتــاح العــام
ــك  ــن الش ــالاًل م ــق ظ ــا يخل ــة، مم ــات اإللكتروني ــمل  التوقيع ــذي يش ، وال

حــول البدائــل األخــرى.

ــول   ــة تح ــكل محدودي ــتهلكين: تش ــن المس ــتخدام بي ــدالت االس مع
وعــي  لتدنــي  )نتيجــة  اإللكترونيــة  التجــارة  تجــاه  االنترنــت  مســتخدمي 
المســتهلكين بالخيــارات  المتاحــة بالتجــارة اإللكترونيــة( وكذلــك يمثــل 
الراهنــة.  التحديــات  مــن  جانبــًا  المحليــة  العــروض  وجــود  إلــى  االفتقــار 
ــة  ــع اإللكتروني ــة المواق ــوى وجاذبي ــف محت ــرى ضع ــا األخ ــمل القضاي وتش
ــتهلكين  ــال المس ــن اقب ــد م ــذي يح ــر ال ــن االم ــار  المحليي ــة  بالتج الخاص
القــدرة علــى   الــى مايبحثــون عنــه، وعــدم  عليهــا وصعوبــة وصولهــم 
تلبيــة احتياجــات قطاعــات مختلفــة مــن الســكان.  إضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
االنتشــار الضعيــف للتجــارة اإللكترونيــة وســط أعــداد كبيــرة مــن العمــال 
ذوي األجــور المتدنيــة )العمــال والعمــال المؤقتــون معــًا( يعيــق جهــود 

الترويــج للتجــارة اإللكترونيــة. 

معوقات التجارة 
االلكترونية

الحكومــة. وتنــدرج المعوقــات فــي ســت فئــات نجــد ملخصــًا لهــا فــي 
الجــدول أدنــاه )انظــر الشــكل 12(

أ

ب

ج

د

ه

و

القوانين والحوكمة
● تحتاج قوانين التجارة اإللكترونية والمهام الرئيسية إلى المزيد من التوضيح، ووضعها موضع التنفيذ وتعميمها

المستهلك
● التحول المحدود إلى التجارة اإللكترونية من قبل مستخدمي االنترنت

● االنتشار ضعيف للتجارة اإللكترونية  بين العمال ذوي األجور المتدنية

طرق الدفع
● تفضيل طريقة  الدفع نقداً عند االستالم، وان الدفع  إلكتروني محدود ال يتعدى استخدام بطاقات االئتمان

● التحصيل يتسم بالتعقيد

الخدمات اللوجيستية
● التسعير و مستوى األداء في عملية التوصيل  متدني  مقارنة بأفضل الممارسات، نتيجة للحجم المحدود من 

المشتريات واحتكار  بريد قطر لهذه الخدمات

التجار
● قلة العروض الموجودة  على اإلنترنت  بسبب التواجد المتدني للتجار المحليين على االنترنت

● تعقد اجراءات تسجيل الشركات الناشئة، ووجود القيود على االستثمار االجنبي

بيئة االعمال
● ما تزال في مرحلة التطور

● البد من تعزيز الثقة واألمن في المعامالت االلكترونية لدى المستخدمين

الشكل 12: المعوقات الرئيسية للتجارة اإللكترونية



15الخارطة الوطنية للتجارة االلكترونية قطر۲۰۱۷

قطــر   فــي  الدفــع  عمليــات  معظــم   تتــم  قطــر:   فــي  الدفــع  طــرق  
ــائل   ــن وس ــدود م ــدد مح ــك ع ــتالم، وهنال ــد االس ــداً عن ــع نق ــة الدف بطريق
الدفــع اإللكترونــي )البطاقــات مســبقة الدفــع، المحفظــة الرقميــة، الــخ(. إن 
قواعــد ونظــم  الدفــع اإللكترونــي المعقــدة لــدى التجــار، وعمليــة التحصيل 
  )Aggregators( ذات التكلفــة المرتفعــة، وغيــاب خدمــات أدوات  الدفــع

ــة. ــارة اإللكتروني ــور التج ــق تط ــا يعي ــوق، مم ــي الس ــرى ف االخ

الخدمــات اللوجيســتية: إن  أداء التســعير و تســليم الطلبــات الحالــي هــو 
أدنــى مــن مســتوى معاييــر  افضــل الممارســات المتبعــة، ويعــود ذلــك 
للحجــم المحــدود مــن طلبــات الشــراء االلكترونيــة و كذلــك  الحتــكار 
المشــغل الوطنــي للبريــد )بريــد قطــر- كيوبوســت( لتلــك الخدمــات. 
ــة   ــرود المحلي ــليم الط ــاع تس ــي قط ــة ف ــة القوي ــى المنافس ــار إل إن االفتق
ــواردة. عــالوة  ــادة فــي األســعار  و تقليــص حجــم الســلع ال يترتــب عليــه زي
علــى ذلــك، فــإن االفتقــار إلــى وجــود مناطــق التجــارة الحــرة  يقلــل مــن  

جــذب قطــر  الســتثمارات التجــارة والتصديــر. 

التجــار:  يتســبب التواجــد المحــدود للتجــار المحلييــن علــى اإلنترنــت  فــي 
قلــة العــروض  المتاحــة فــي التجــارة اإللكترونيــة. وكذلــك فــإن التجــار 
المحلييــن يتســمون عمومــًا بوعــي محــدود ومهــارات تكنولوجيــة بقــدر 

ــود  ــدم وج ــة وع ــارة اإللكتروني ــن التج ــوب لتمكي ــدر المطل ــن الق ــى م أدن
مصــادر  فــإن  اخــرى،  ناحيــة   ومــن  البيــع.  القنــوات  تعــدد  اســتراتيجيات 
ــراءات  ــود اإلج ــك وج ــدودة ،  وكذل ــدة مح ــركات الجدي ــاء الش ــل انش تموي
المعقــدة والمكلفــة للتســجيل التجــاري.  فهنــاك حاجــة ماســه لتبســيط 
إجــراءات الشــركات الناشــئة حتــى تناســب احتياجــات األعمــال التجاريــة  
الصارمــة و عــدم  التنظيميــة  المتطلبــات  اإلنترنــت. وأخيــراً، فــإن  علــى 
وجــود البيئــة التنافســية تقيــد تشــجيع االســتثمارات  االجنبيــة ممــا يــؤدي 
ــى  ــة ال ــارة االلكتروني ــي التج ــرى ف ــركات الكب ــذب الش ــرص ج ــل ف ــى  تقلي إل

ــري.  ــوق القط الس

ــة  ــي مرحل ــة  ف ــارة اإللكتروني ــال للتج ــة االعم ــزال بيئ ــال:  الت ــة االعم بيئ
وتكنولوجيــا  لالتصــاالت  منصــات  وجــود  عــن  يســفر  ممــا  التطويــر، 
ــة.   ــة التحتي ــي البني ــدود ف ــكار المح ــع االبت ــتوى م ــات  دون المس المعلوم
ــة  ــارة اإللكتروني ــي بالتج ــي  الوع ــام ف ــاض ع ــاك انخف ــك، هن ــى ذل ــة إل إضاف
والشــركات  الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات  قبــل  مــن 
الناشــئة المحليــة.  وبذلــك فــإن االفتقــار إلــى األدوات والحلــول المشــتركة 
لتيســير عمليــة بــدء التجــارة اإللكترونيــة و كذلــك المخــاوف التــي تحيــط 
ــك  ــق تل ــر  توثي ــب توفي ــة، يتطل ــالت االلكتروني ــي المعام ــن ف ــة واألم بالثق

المواقــع ووجــود قنــوات لدعــم  المســتهكلين.



16

حتــى يتــم التغلــب علــى المعوقــات  التــي تــم ذكرهــا وتحقيــق الفوائــد 
الملموســة للتجــارة اإللكترونيــة، فقــد تــم تصميــم إطــار مــرن لضمــان 

ــا. ــر ونموه ــي قط ــة ف ــارة اإللكتروني ــي التج تبن

ــد  ــتعرضهم  بمزي ــية،  وسنس ــزاء رئيس ــة أج ــن ثالث ــار م ــذا اإلط ــون ه يتك
مــن التفصيــل أدنــاه،  وهــم:  تمكيــن الجانــب التنظيمــي، وجانــب الحوكمــة 
فــي قانــون التجــارة اإللكترونيــة،  معالجــة احتياجــات سلســلة القيمــة فــي 
ــة،  ــارة اإللكتروني ــية للتج ــة الرئيس ــق الخط ــن طري ــة ع ــارة اإللكتروني التج
توفيــر منصــة قــدرات لتيســير التنفيــذ ولدعــم تبنــي التجــارة اإللكترونيــة  

عبــر منصــة تمكيــن  )انظــر الشــكل 13(

قانــون التجــارة اإللكترونيــة: لقــد صمــم هــذا القانــون إلصــدار السياســات 
الالزمــة لتحقيــق التنفيــذ الكامــل لقانــون المعامــالت اإللكترونيــة الحالــي 
وضمــان  نشــر الوعــي بــه بيــن  العامــة بصــور فعالــة، ولتبســيط التشــريعات 

القائمــة وايجــاد نمــوذج واضــح للحوكمــة. 

الخطــة الرئيســية للتجــارة اإللكترونيــة: تتنــاول الخطــة مجــاالت رئيســية 
فــي سلســلة القيمــة الخاصــة بالتجــارة اإللكترونيــة عبــر مجموعــة مــن 
ــارها  ــة وانتش ــارة اإللكتروني ــي بالتج ــادة الوع ــتهدف زي ــي تس ــادرات الت المب
فــي الســوق، وترويــج تبنــي وســائل  الدفــع اإللكترونــي، وفتــح الســوق أمــام 
المنافســة واالســتفادة مــن فــرص  التبــادل الدولــي لرفــع كفــاءة  الخدمات 
اللوجيســتية، وكذلــك تحفيــز التجــار المحلييــن للتواجــد علــى اإلنترنــت 

وجــذب االســتثمار  االجنبــي المباشــر المتعلــق بالتجــارة اإللكترونيــة. 

منصــة التمكيــن : ســتوفر تلــك المنصــة  قــدرات رئيســية عبــر طــرح 
مبــادرات تســتهدف بنــاء ثقــة المســتهلك عــن طريــق وضــع عالمــات 
ســتدعم  كمــا  التجاريــة.   المواقــع  علــى  االعتمــاد  وشــهادات  التوثيــق 
المنصــة التجــار و شــركات المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم 
فــي الوصــول إلــى مصــادر معلوماتيــة، وتوفر أدوات تســويقية علــى اإلنترنت، 

ــل. ــات التموي ــم طلب ــى تقدي ــة إل ــب إضاف ــد الطل ــم عن ــر الدع وتوفي

االطار العام لتنمية التجارة 
االلكترونية في قطر

نحو مدن 
المعرفة الذكية

االطار العام لسياسات التجارة االلكترونية في قطر

االطار العام لقوانين التجارة االلكترونية في قطر

االطار العام لحوكمة التجارة االلكترونية في قطر

تعزيز الدفع 
االلكتروني
(٦ مبادرات)

تحسين 
خدمات 
التوصيل

(٥ مبادرات)

تبني تحفيز 
المستهلكين

(٤ مبادرات)

تمكين
التجار

(٤ مبادرات)

هدجب

بناء ثقة 
المستهلكي

ن وتوفير 
الدعم

التعليم 
والتدريب

االدوات 
المساعدة

الدعم المالي 
وحاضنات 

االعمال

تأمين 
المعامالت 
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نحو مدن 
المعرفة الذكية

االطار العام لسياسات التجارة االلكترونية في قطر

االطار العام لقوانين التجارة االلكترونية في قطر

االطار العام لحوكمة التجارة االلكترونية في قطر

تعزيز الدفع 
االلكتروني
(٦ مبادرات)

تحسين 
خدمات 
التوصيل

(٥ مبادرات)

تبني تحفيز 
المستهلكين

(٤ مبادرات)

تمكين
التجار

(٤ مبادرات)

هدجب

بناء ثقة 
المستهلكي

ن وتوفير 
الدعم

التعليم 
والتدريب

االدوات 
المساعدة

الدعم المالي 
وحاضنات 

االعمال

تأمين 
المعامالت 

االلكترونية 
والتوثيق 

النتائج

التخطيط

التنفيذ

العوامل 
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الشكل 13: االطار العام لتنمية التجارة االلكترونية في قطر
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مشهد التجارة االلكترونية في قطر

%٤٠

 تسيطر تذاكر الطيران وا�لكترونيات على
 قطاع تجارة التجزئة عبر ا�نترنت، حيث تمثل
ما يقرب من ٤٠٪ من حجم القطاع في قطر

متوسط عملية الشراء ٢٦٤$متوسط فترة االنتظار ٨ أيام

 ١٫٥ تريليون دوالر قيمة المبيعات العالمية
لتجارة  التجزئة ا�لكترونية  في عام ٢٠١٤

 تمتلك قطر أعلى متوسط سنوي �نفاق الفرد في سوق 
 التجارة ا�لكترونية على مستوى منطقة الشرق ا»وسط

 وشمال أفريقيا، كما تتصدر دول الخليج من حيث متوسط
قيمة كل معاملة إلكترونية

 يأتي سوق تجارة التجزئة  ا�لكترونية في قطر في المرتبة
 السابعة على مستوى منطقة  الشرق ا»وسط وشمال

 أفريقيا. ومن المتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي
المركب زيادة تصل إلى ١٧٪ خالل السنوات الخمس القادمة

 تبلغ نسبة المتسوقين عبر
 ا�نترنت ١٤٪ من مجموع السكان

مشهد قطاع التجارة 
ا�لكترونية في قطر

السفر

ا�لكترونيات

ا�زياء

المحتوى الرقمي

الترفيه

الفنادق

المستلزمات
المنزلية 

الرياضة
السيارات
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مشهد التجارة االلكترونية في قطر

%٤٠

 تسيطر تذاكر الطيران وا�لكترونيات على
 قطاع تجارة التجزئة عبر ا�نترنت، حيث تمثل
ما يقرب من ٤٠٪ من حجم القطاع في قطر

متوسط عملية الشراء ٢٦٤$متوسط فترة االنتظار ٨ أيام

 ١٫٥ تريليون دوالر قيمة المبيعات العالمية
لتجارة  التجزئة ا�لكترونية  في عام ٢٠١٤

 تمتلك قطر أعلى متوسط سنوي �نفاق الفرد في سوق 
 التجارة ا�لكترونية على مستوى منطقة الشرق ا»وسط

 وشمال أفريقيا، كما تتصدر دول الخليج من حيث متوسط
قيمة كل معاملة إلكترونية

 يأتي سوق تجارة التجزئة  ا�لكترونية في قطر في المرتبة
 السابعة على مستوى منطقة  الشرق ا»وسط وشمال

 أفريقيا. ومن المتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي
المركب زيادة تصل إلى ١٧٪ خالل السنوات الخمس القادمة

 تبلغ نسبة المتسوقين عبر
 ا�نترنت ١٤٪ من مجموع السكان

مشهد قطاع التجارة 
ا�لكترونية في قطر

السفر

ا�لكترونيات

ا�زياء

المحتوى الرقمي

الترفيه

الفنادق

المستلزمات
المنزلية 

الرياضة
السيارات
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خطة العمل
بمــا إن التجــارة اإللكترونيــة مــا تــزال فــي مراحــل نموهــا األولــى فــي قطــر، 
فــإن دور الحكومــة فــي رعايــة بيئــة داعمــة للتجــارة اإللكترونيــة فــي غايــة 
األهميــة.  فمــن خــالل التدخــالت الحكوميــة  الموجههــة،  ســيكون لــدى 
قطــر الفرصــة لرفــع توقعــات زيــادة حجــم ســوق التجــارة اإللكترونيــة 

ــى الضعــف بحلــول عــام 2020.   فيهــا إل

و ســوف تعالــج اإلجــراءات والمبــادرات التاليــة المعوقــات الحاليــة التــي تقف 
أمــام  جهــود تنشــيط  التجــارة اإللكترونيــة، وتنــدرج الخطــوط العريضــة  
ــاد  ــي:  ايج ــية وه ــاالت رئيس ــس مج ــي خم ــادرات ف ــراءات والمب ــك اإلج لتل
تحســين  اإللكترونــي،  الدفــع  وتفعيــل   تمكيــن  والحوكمــة،  القوانيــن 
الخدمــات اللوجســتية ، تمكيــن التجــار وتقويــة نظــام بيئــي داعــم للتجــارة 
اإللكترونيــة. وســوف يتــم التنفيــذ فــي إطــار زمنــي يمتــد لثــالث ســنوات. 
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تعزيز اإلطار التنظيمي للتجارة اإللكترونيةواحــد

األهداف

«االسراع من تفعيل قانون 
المعامالت اإللكترونية 

وتطويرها

«تعزيز التنظيم الذاتي 
و بناء العالمات التجارية 

الموثوق فيها

«تأسيس بيئة شاملة 
للحوكمة لإلشراف على 

التنفيذ

ان اإلطــار التنظيمــي للتجــارة االلكترونيــة لهــو امــر فــي 
للتجــارة  المنظمــة  للبيئــة  بالنســبة  األهميــة  غايــة 
اإللكترونيــة فــي قطــر واســتدامته. وســوف تصيــغ هــذه 
ــة مــن خــالل مجموعــة مــن  األطــر الممارســات القيادي
األحــكام الملزمــة والقواعــد الطوعيــة والتــي ســتوفر 
توجيهــات واضحــة وواقعيــة ألبــرز الشــركات فــي الســوق  
مــن خــالل توفيــر بنيــة تتســم بالشــفافية والخضــوع 

للمســاءلة.

التنظيــم  مبــادرات  علــى  السياســات  إطــار  ويركــز 
تعمــل  ســوف  والتــي  الذاتــي  والتنظيــم  المختلــط 
الســوق  فــي  الشــركات  أبــرز  تشــرك  مرنــة  كأداوات 
والمســتهلكين معــًا فــي تطويــر القواعــد، والمعاييــر، 
ــات  ــذ المتطلب ــل تنفي ــن أج ــات م ــات والتوصي و التوجيه
وســوف  أفضــل.  بطريقــة  اإللزاميــة  التنظيميــة 
فيمــا  التوجيــه   أيضــًا  هــذا  السياســات  إطــار  يوفــر 
يتعلــق بمعاييــر اعتمــاد وتراخيــص عالمــات  التوثيــق 
الــى  اإلطــار  هــذا  مــن  الغــرض  ويتلخــص  االلكترونــي. 
فــي   االلكترونــي  واألمــن  والعدالــة   الشــفافية،   تعزيــز 
ســوق التجــارة االلكترونيــة، وكذلــك تمكيــن التجــار مــن 
االلتــزام بالبنــود القانونيــة بطريقــة أفضــل. وســيكون 
أبــرز الشــركات فــي الســوق تبنــي أفضــل  فــي مقــدور 
الممارســات الدوليــة إضافــة إلــى االســتفادة مــن تجــارب 

الســوق.  فــي  األخــرى  الشــركات 

فــي  الثقــة  بنــاء  علــى   فســيركز  القانونــي  اإلطــار  أمــا 
التعامــل عبــر اإلنترنــت وتأميــن  المعامــالت اإللكترونيــة 
بيــن  الشــركات، والمســتهلكين والســلطات العامــة. 
الناشــئة  للبيئــة   القانونــي  اإلطــار  وسيســتجيب 
علــى  التجاريــة  الممارســات  تنظــم  التــي  والمعقــدة 
اإلنترنــت فــي قطــر عــن طريــق تنفيــذ قانــون التجــارة 
جنبــًا  اإللكترونيــة  المعامــالت  وقانــون  اإللكترونيــة 
ــرى،  ــة األخ ــراءات القانوني ــادرات واإلج ــع المب ــب م ــى جن إل
القواعــد  وفهــم  حــول  الوعــي  زيــادة  إلــى  باإلضافــة 
الخصوصيــة  حمايــة  قانــون  مثــل  الجديــدة  القانونيــة 
اإلطــار تنســيقًا مكثفــًا مــع  والبيانــات. ويتطلــب هــذا 

المعنيــة.  االطــراف  كافــة 

ويٌعتبــر وجــود إطــار حوكمــة باشــراك أصحــاب المصلحة 
المؤسســين أمــراً جوهريــًا فيمــا يتعلــق بقيــادة وتنفيــذ  
وثيقــة التجــارة اإللكترونيــة فــي 10 مجــاالت ذات الصلــة 
للتنظيــم، وهــي:  االلكترونيــة وتخضــع حاليــًا  بالتجــارة 
حمايــة البيانــات الشــخصية، حمايــة حقــوق المســتهلك، 
التجاريــة،  األعمــال  تســجيل  اإللكترونيــة،  المعامــالت 
االلكترونيــة،  المعلومــات  أمــن  التجاريــة،  الممارســات 
خدمــات  الدفــع االلكترونــي، الخدمــات البريديــة،  الجرائــم 
الســيبرانية والقطاعــات المنظمــة والمهــن ذات الصلــة. 
وفــي كل واحــد مــن  تلــك المجــاالت ينبغــي أن تركــز 
اإلجــراءات علــى المكاســب الســريعة والتــي ســيمكن 
إلــى  إضافــة  القائــم،  القانونــي  اإلطــار  تحقيقهــا ضمــن 
تحقيــق األهــداف طويلــة األمــد التــي تتطلــب تعديــالت 

ــي.  ــي  الحال ــار القانون ــي اإلط ف

من ثم فإن اإلجراءات المطلوبة للنجاح في 
مجال القانون والحوكمة تشمل:

● تحديد مجموعة من السياسات لدعم 
التنظيم الذاتي وتحديد المعايير الرئيسية

 
● تحديد المكاسب السريعة والمبادرات طويلة 

األمد لتعزيز وتحسين اإلطار القانوني

● تحديد األدوار، المسؤوليات والعمليات 
الجوهرية لتطوير برنامج التجارة اإللكترونية
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تشجيع الدفع االلكترونياثنين

األهداف

«تقليل التعقيد فيما 
يتعلق بعملية الدفع 

اإللكتروني

«إبراز دور مزودي خدمات 
الدفع اإللكتروني 

«تمكين الوسائل اآلمنة 
للدفع على اإلنترنت 

لكل مستخدمي التجارة 
اإللكترونية

إن إتاحــة وســائل متعــددة  للدفــع االلكترونــي ووجــود 
عمليــة  دفــع إلكترونــي فعالــة هــو أمــر ذو أهميــة حيويــة 

ــادة تبنــي التجــارة اإللكترونيــة.  لزي

فــي  ومعقــدة  مكلفــة  عمليــة  إلــى  التجــار  يخضــع 
ــع  ــالت  الدف ــول معام ــل قب ــن أج ــة م ــارف الوطني المص
خدمــات  مــزودي  دور  تشــجيع  فــإن  لــذا  اإللكترونــي. 
تحصيــل الدفــع االلكترونــي )Aggregation( فــي الســوق 
الناشــئة  للشــركات  ســيما   )ال  حقــًا  التجــار  ســيفيد 
وشــركات المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة الحجم(  
مــن  المزيــد  وإضفــاء  التكاليــف  خفــض  خــالل  مــن 
ــر  ــن تحري ــد م ــق المزي ــات. ولتحقي ــى العملي ــاءة عل الكف
وترويــج الدفــع االلكترونــي قطــاع الدفــع اإللكترونــي فــإن 
اإللكترونــي حتــى  الدفــع  هنــاك ضــرورة لوضــع قانــون 
ــي  ــة الت ــة واإلداري ــات التنظيمي ــيط المتطلب ــنى تبس يتس
تحيــط  بتمكيــن مؤسســات الدفــع وترخيصهــا، وكذلــك 
وتقليــل  االلكترونــي  الدفــع  وســائل  انتشــار  توســيع 
االجــراءات المعقــدة الــذي  تحيــط بمعاييــر األهليــة )مثــل: 
ــوف  ــات، الخ(.وس ــى للمرتب ــدود األدن ــك، الح ــرف عميل أع
يخفــض تنفيــذ قانــون الدفــع اإللكترونــي مــن رســوم 

المعامــالت كمــا ســيخفض أســعار البيــع للعمــالء .

خيــارات  لوجــود  حاجــة  هنــاك  فــإن  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
القطاعــات  باحتياجــات  تفــي  لكــي  للدفــع  متعــددة 
التخطيــط  ويجــري  المســتهلكين.  مــن  المختلفــة 
ــا  ــة بم ــذه الغاي ــل ه ــن أج ــددة م ــادرات متع ــام بمب للقي
فــي ذلــك معالجــة المتطلبــات التنظيميــة واالســتفادة 
القصــوى مــن قوانيــن حمايــة األجــور وبوابــة كيوبــاى 
لتمكيــن اســتخدام بطاقــات البنــك المســبقة الدفــع، 

وبطاقــات األجــور مــن أجــل الدفــع اآلمــن علــى اإلنترنــت. 
مشــغلي  إلشــراك  ضــرورة  هنــاك  ذلــك،  علــى  عــالوة 
الهاتــف الجــوال لالســتفادة مــن االنتشــار الواســع  للهاتــف 
الرقميــة  المحفظــة  تكنولوجيــا   لتمكيــن  الجــوال 
اإللكترونيــة. التجــارة  فــي  الجــوال  الهاتــف  واســتخدام 

 
من ثم فإن اإلجراءات المطلوبة للنجاح في 

تمكين وتفعيل الدفع اإللكتروني تشمل:

● تشجيع الدفع اإللكتروني  من خالل تيسير 
قدرة التجار على التحصيل )مع مزودي خدمات 

التجميع( وتفعيل البطاقات البنكية مسبقة 
الدفع وتكنولوجيا المحفظة الرقمية

● تقييم الفرص لتوفير إجراءات مبسطة 
العتماد مؤسسات الدفع والمؤسسات 

المالية اإللكترونية

● تبسيط إصدار أدوات الدفع اإللكتروني مثل 
بطاقات الدفع المسبق والمحفظة الرقمية

● دراسة وضع »قانون الدفع االلكتروني« 
والذي سيساعد في تنظيم سوق التجارة 

االلكترونية، كما سيسمح في الوقت 
نفسه لمزودي خدمات الدفع بالحصول على 

التراخيص المطلوبة لمباشرة اعمالهم
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تحسين الخدمات اللوجستيةثــالثة

األهداف

« تحفيز الخدمات 
اللوجستية و  فتح 

أسواق خدمات التوصيل 
للمنافسة واالبداع

« تعزيز خيارات خدمات 
التوصيل وخفض التكاليف 

وزيادة جودة الخدمة

« التركيز على سوق إعادة 
التصدير لزيادة حجم 

الكميات الواردة

يبشــر قطــاع الخدمــات اللوجســتية فــي قطــر بعوائــد 
اقتصاديــة كبيــرة للبــالد ويشــجع علــى زيــادة كفــاءة 
الخدمــات المقدمــة، فــي ذات الوقــت الــذي يعــزز فيــه من 

خيــارات  خدمــات التوصيــل.  

ــرود  ــع الط ــي توزي ــة ف ــاب المنافس ــح ب ــر فت ــوف يوف وس
وألبــرز  للمســتهلك   الفوائــد  مــن  الكثيــر  داخليــًا 
التكاليــف،  يقلــل  ألنــه  وذلــك  الســوق،  فــي  الشــركات 
ويشــجع التســعير التنافســي ويرفــع مــن جــودة الخدمــة، 
ــإن  ــرى، ف ــة  أخ ــن ناحي ــاءة. وم ــداع والكف ــز اإلب ــا يحف كم
ــركة  ــيطرة الش ــتمرار س ــع اس ــوق م ــي للس ــح الجزئ الفت
القطريــة للخدمــات البريديــة بينمــا يٌســمح لالعبيــن 
اآلخريــن بالدخــول فــي قطاعــات معينــة مــن الســوق، هــو  
خيــار يســتحق االستكشــاف. وتعمــل الحكومــة حاليــا 
علــى اصــدار قانــون يســمح  بالمنافســة فــي خدمــات 
التوصيــل المحلــي. وســوف يعطــي هــذا القانــون شــركات 
ــل  ــل داخ ــي  التوصي ــق ف ــة الح ــل الدولي ــات التوصي خدم

ــالد.  الب

التحســينات  مــن  المزيــد  تحقيــق  الممكــن  ومــن 
التوصيــل  خدمــات  عمليــات  تشــغيل  نمــوذج  فــي 
توفيــر  االعتبــار  فــي  آخذيــن  اللوجســتية،  والخدمــات 
وســائل خدمــات التوصيــل أكثــر إبداعــًا وفعاليــة مثــل 
الخزائــن ونقــاط االســتالم المؤتمتــة والتــي ســتفضي 
بدورهــا إلــى عمليــة تســليم أســرع وبتكلفــة اقــل ممــا 
ولالســتفادة  اإللكترونيــة.  التجــارة  انتشــار  مــن  يزيــد 
ــتية،  ــات اللوجس ــارة والخدم ــرص التج ــن ف ــة م الحقيقي
فــإن االســتثمار فــي مناطــق التجــارة الحــرة ومنصــات 
أمــام  البــاب  يفتــح  ســوف  اإللكترونيــة  المســاعدة  

وجــود خدمــات لوجســتية عابــرة للحــدود أكثــر ســهولة 
وســرعة وفعاليــة. ومــن أجــل هــذه الغايــة يمكــن لقطــر 
أن تســتغل المناطــق اللوجســتية/االقتصادية المقترحــة 
ــتية  ــات اللوجس ــا  للخدم ــز ا اقليمي ــة مرك ــل الدوح لجع
»مناطــق«، ولتوســيع حجــم التجــارة البينيــة واســتغالل 

الفــرص المتاحــة مــن ســوق إعــادة التصديــر. 

ومن ثم فإن اإلجراءات المطلوبة للنجاح في 
تحسين الخدمات اللوجستية تشمل:

● فتح باب المنافسة في السوق المحلي 
لتوزيع الطرود لتعزيز األداء الكلي في عمليات  

التوصيل وخفض التكاليف

● ضمان تركيز الشركة القطرية للخدمات 
البريدية على التجارة اإللكترونية وتمكين 

التجار المحليين بإتاحة حلول الخدمات 
اللوجستية اإللكترونية

● االستفادة من االستثمارات الراهنة في 
المناطق اللوجستية/االقتصادية لتقوية سوق 

إعادة التصدير بغرض توسيع حجم معامالت 
قطر وأداء األسعار
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تحفيز المستهلك إلستخدام التجارة االلكترونيةأربـعة

األهداف

« رفع وعي المستهلك 
بالتجارة اإللكترونية

« دعم حضور التجار 
والمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة على اإلنترنت

« زيادة انتشار التجارة 
اإللكترونية وجعلها 

الخيار المفضل لدى التاجر 
والمستهلك 

للتجــارة  المســتهلكين  اســتخدام  زيــادة  تتضمــن 
ــارة  ــة بالتج ــي والمعرف ــاء الوع ــر بن ــي قط ــة ف اإللكتروني
اإللكترونيــة وابتــكار طــرق مبســطة لجذب المســتهلك 
لتفضيــل التســوق علــى اإلنترنــت وفــي الوقــت نفســه 

ــكان.  ــن الس ــع م ــات أوس ــام قطاع ــول أم ــة الوص إتاح

إلــى  األعمــال  قطــاع   بيــن  التجــارة  تبنــي  تحفيــز  إن 
ــز  ــددة ترك ــة متع ــادرات رقمي ــب مب ــتهلك يتطل المس
ــارة  ــروض التج ــف ع ــة بمختل ــات المتعلق ــى المعلوم عل
طــرق  وابتــكار  اإلنترنــت،  فــي  المحليــة  اإللكترونيــة 
ســوق متكاملــة تســتغل قنــوات اإلنترنــت وبنــاء الثقــة 
ونشــر الوعــي بيــن المســتهلكين. و ستســهم بوابــة 
ــي  ــة و الوع ــاء المعرف ــي بن ــة ف ــارة اإللكتروني ــر للتج قط

اإللكترونيــة.  بالتجــارة  يتعلــق  فيمــا  الشــامل 

القطرييــن  احتياجــات غيــر  تلبيــة  أيضــًا  المهــم  ومــن 
والعمــال  المتدنيــة  األجــور  ذوي  العمــال  ســيما  وال 
ــى ذلــك، فــإن وجــود تطبيــق جــوال  المؤقتيــن. إضافــة إل
البوابــة  دور  يلعــب  االنترنــت،  علــى  مســاعدة  وادوات 
المتعــددة القنــوات للخدمــات الشــاملة والــذى ســيوفر 

للمســتهلكين.  والخدمــات  والدعــم  المعلومــات، 

عــالوة علــى ذلــك، فــإن شــركات المشــروعات الصغيــرة 
ــادة  تواجدهــا  والمتوســطة الحجــم، تحتــاج مــن أجــل زي
إلــى  المســتهلك  تحــول  ولتشــجيع  اإلنترنــت،  فــي 
ــت  ــى اإلنترن ــة  عل ــى منص ــاج إل ــة، تحت ــارة اإللكتروني التج

ــي  ــم ف ــة، األدوات والدع ــات المطلوب ــا المعلوم ــر له توف
ــتريات  ــدود، المش ــرة للح ــات العاب ــل المبيع ــاالت مث مج

اإللكترونــي.  والتيســير  اإللكترونيــة 

من ثم فإن اإلجراءات المطلوبة لنجاح زيادة 
استخدام المستهلكين للتجارة اإللكترونية 

تشمل:

● تأسيس مواقع إلكترونية مؤسسية للتجارة 
اإللكترونية لتثقيف المستهلك بالقوانين، 

والفوائد واألخبار

● تأسيس عالمات  التوثيق االلكتروني لتأهيل 
الشركاء المعتمدين وتعزيز ثقة المستهلك

●  تطوير بوابة متجر النافذة الواحدة للعمال 
لمساعدتهم على التكيف بالعيش في قطر 

بإستخدام خدمات الكترونية خاصة على 
االنترنت حسب الطلب

● تصميم خدمات حكومية متوفرة على 
اإلنترنت فقط لتحفيز استخدام التجارة 
اإللكترونية  بين السكان غير النشطين
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تمكين التجارخمسة

األهداف

« تمكين التجار من أجل 
تبني التجارة اإللكترونية

« زيادة عروض التجارة 
اإللكترونية المحلية 

والعابرة للحدود

ــادة  ــت  وزي ــى اإلنترن ــار  عل ــد التج ــادة تواج ــب زي ــد يتطل ق
تســتهدف  خاصــة  إبداعــات  اإللكترونيــة،  عروضهــم 
التجــارة  يتبنــوا  حتــى  ودعمهــم  التجــار  تمكيــن 

سلســة.   بطريقــة   اإللكترونيــة 

إن عمليــة التســجيل المكلفــة والمعقــدة فــي قطــر  ال 
تناســب بيئــة اإلنترنــت وال القنــوات المتعــددة، ومــن ثــم 
فهــي تشــكل معوقــًا رئيســيًا  أمــام الشــركات الناشــئة 
ــركات  ــذه الش ــم ه ــوم.  إن دع ــت الي ــي اإلنترن ــة ف العامل
ــطة ذات  ــير األنش ــاري وتيس ــجيل التج ــة التس ــي عملي ف
الصلــة بالشــركات الناشــئة همــا مــن بيــن المبــادرات 
للتجــارة  المتزايــدة  المشــاركة  لتشــجيع  الرئيســية 
ــي  ــد ف ــك، يوج ــى ذل ــة إل ــاد. إضاف ــي االقتص ــة ف اإللكتروني
ــا عــدداً كبيــراً ممــن يمارســون التجــارة مــن  قطــر  حالي
التواصــل  وســائل  منصــات  ويســتخدمون  منازلهــم 
االجتماعــي مثــل انســتاجرام ، واتســاب ، وبــي انترســت 
الشــركات  وهــذه   . منتجاتهــم  لتســويق   )Pinterest(
ــجالت  ــك س ــزل وال تمل ــن المن ــًا م ــادة انطالق ــل ع تعم
ــي  ــار القانون ــارج اإلط ــل خ ــي تعم ــم فه ــن ث ــة ، وم تجاري
والتجــاري للدولــة.  إن وجــود عمليــة تســجيل مخصصــة   
ــم  ــي  ض ــاهم ف ــوف تٌس ــل س ــذا القبي ــن  ه ــركات م لش
الرســمي  القطــاع  الــى  التجاريــة  األعمــال  هــذه  مثــل 
للتجــارة اإللكترونيــة كمشــروعات صغيــرة ومتوســطة 
ــي  ــي ف ــاد الوطن ــي االقتص ــهم ف ــا تس ــم، وتجعله الحج

نهايــة المطــاف. 
التجــار  تبنــي  وتيســير  تمكيــن  أيضــًا  المهــم  ومــن 
المتعــددة  البيــع  قنــوات  الســتراتيجيات   المحلييــن 
حتــى يتســنى تنشــيط العــروض المحليــة  علــى اإلنترنــت 

المســتهلك.  تجربــة  وتعزيــز 

وفــي المســتقبل مــن الممكــن أيضــًا اســتغالل منصــة 
التمكيــن لكــي تدعــم التجــار وتســاعدهم  فــي تبنــي 
تشــمل  التــي   المتعــددة  البيــع  قنــوات  اســتراتيجيات 
التثقيــف والتوريــد. ويشــمل هــذا األمــر تعليمــات تتعلــق 
ــم  ــي تدع ــوارد الت ــع، واألدوات والم ــراء والبي ــة الش بكيفي

ــت. ــى اإلنترن ــطة عل ــك األنش تل
 

إن ابتــكار بيئــة منفتحــة لدعــم دخــول المســتثمرين 
األجانــب ســيعزز المنافســة ونقــل المعرفــة فــي الســوق 

ــة. ــارة اإللكتروني ــي للتج ــن الكل ــى التحس ــؤدي إل ــا ي مم

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن دفــع الحكومــة اإللكترونيــة إلــى 
الكــف عــن اســتخدام طــرق  الدفــع التقليديــة وفــرض 
فــرص  مــن  ســيعزز  اإللكترونــي  الدفــع  عبــر  الســداد 

اإللكترونيــة.  التجــارة  اســتخدام 

من ثم فإن اإلجراءات المطلوبة للنجاح في 
تمكين التجار تشمل:

● تيسير ودعم عملية تسجيل الشركات 
النائشئة واألنشطة ذات الصلة

● تأسيس  التوثيق االلكتروني للتجارة 
اإللكترونية لكي تبّين ان تلك المواقع 

اإللكترونية  اجتازت المعايير األمنية والتي يتم 
تصنيفها من قبل طرف ثالث يمنح شهادات 

التوثيق

● مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم في زيادة  تواجدها على اإلنترنت وفي 

تبني استراتيجيات التجارة اإللكترونية

● وضع آليات لجذب االستثمار األجنبي المباشر

● فرض استخدام  الدفع اإللكتروني عن طريق 
وقف السداد المادي بالنسبة لبعض خدمات 

الحكومة اإللكترونية
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دعم البيئة المنظمة للتجارة اإللكترونيةستــة

األهداف

« تشجيع الثقة في 
البيئة المنظمة للتجارة 

االلكترونية 

« تقوية قدرات التجارة 
اإللكترونية المحلية

« تسهيل إنشاء منصة 
رقمية تتسم بالسالمة 

واألمن االلكتروني 

ســتعمل منصــة )Q-Buy( كمنصــة معلوماتيــة لوضــع 
التجــار  دعــم  طريــق  عــن  االلكترونيــة  التجــارة  اطــار 
القــدرات  تطويــر  فــي  والمســاعدة  والمســتهلكين 

المحليــة. 

البيئــة  الثقــة فــي  المســتهلك وترويــج  رفــع وعــي  إن 
العنصــر  يشــكالن  االلكترونيــة   للتجــارة  المنظمــة 
علــى  وبنــاء  اإللكترونيــة.  التجــارة  تبنــي  فــي  الرئيســي 
ذلــك، فــإن تطويــر  خطــط التســويق واإلعــالم المتعلقــة 
ــادة  ــي زي ــي ف ــر أساس ــد أم ــة يع ــارة اإللكتروني ــي التج بتبن
تنفيــذ  فــإن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  المســتهلك.  وعــي 
المســتهلكين  وتزويــد  التوثيــق  عالمــات  مشــروعات 
ــيعزز  ــم س ــاعدة  والدع ــب للمس ــال أو مكت ــز اتص بمرك
مــن ثقــة المســتهلك فــي إجــراء المعامــالت والدفــع 

إلكترونيــا. 

ــيان  ــران أساس ــا أم ــي هم ــم اإللكترون ــف والتعل إن التثقي
الصغيــرة  والمشــروعات  التجــار  لدعــم  بالنســبة 
والمتوســطة الحجــم علــى اإلنترنــت فــي زيــادة الوعــي 
إعدادهــم  فــي  والمســاعدة  التجاريــة،  بأعمالهــم 

اإللكترونيــة. التجــارة  ســوق  إلــى  للدخــول 

تتمحــور الجهــود اإلضافيــة لدعــم التجــار والمشــروعات 
التجــار  تزويــد  حــول  الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة 
الحوافــز  توفيــر  وتشــمل  والتســهيالت،  بالتمويــل 
االســتثمار  للتجــار،  الشــراء(  قســائم  )مثــل  الماليــة 
فــي  الرأســمالي  االســتثمار  شــركات  مــع  المشــترك 
اإللكترونيــة وتوفيــر  التجــارة  فــي  الناشــئة  الشــركات 
ــك  ــا كان ذل ــال، أينم ــات االعم ــات واالدوات لحاضن الخدم

مالئمــًا.

ــى  ــول عل ــت، والحص ــى اإلنترن ــن عل ــائل األم ــن مس ــا ع أم
الرقميــة واالمتثــال للقانــون فهــي قضايــا   الشــهادات 
للتجــارة  بيئــي قــوي  لبنــاء نظــام  غايــة فــي األهميــة 
اإللكترونيــة. وتشــمل االســتراتيجيات المقترحــة ابتــكار 
نظــام وطنــي آمــن للكشــف عــن الهويــة، توفيــر خدمــات 
الحصــول علــى شــهادات )Q-Buy( لترخيــص عالمــات  
ــل  ــركاء والتقلي ــار الش ــة والتج ــة بالمنص ــق الخاص التوثي
عــن  اإللكترونــي  األمــن  علــى  الهجــوم  مخاطــر  مــن 
طريــق فحــص ومراقبــة األمــن اإللكترونــي مــن قبــل 
الفريــق القطــري لالســتجابة الســريعة لطــوارئ الحاســب 

اآللــي )كيوســرت(.

لدعــم  المطلوبــة  اإلجــراءات  فــإن  ثــم  مــن 
تشــمل: بنجــاح  المنظمــة  البيئــة 

● تنفيذ خطط تسويقية وإعالمية لرفع الوعي 
بالتجارة اإللكترونية والثقة فيها

● تثقيف ودعم التجار  على اختيار  اإلنترنت 
العمالهم التجارية

● وضع األطر الالزمة ألمن التجارة اإللكترونية

● توفير الدعم من خالل حضانة الشركات 
الناشئة في مجال التجارة اإللكترونية 

الحوكمة والقياس
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الحوكمة 
والقياس

إن اســتغالل الفرصــة الحاليــة لنمــو التجــارة اإللكترونيــة يتطلــب بنــاء 
بنيــة حوكمــة خاصــة لتمكيــن التنفيــذ  الصحيــح والناجــح إلطــار وخطــط 

ــل.  العم

ــالت  ــل وزارة المواص ــي تمث ــاملة، والت ــة الش ــذه البني ــم ه ــم تصمي ــد ت لق
عمليــة  ولتســهيل  لالشــراف  فيهــا،  القيــادي  العنصــر  واالتصــاالت  
ــج  ــذ برنام ــى تنفي ــراف عل ــؤولية اإلش ــوزارة مس ــى ال ــوف تتول ــذ. وس التنفي
ــة وزارة  ــي برئاس ــل الوطن ــة العم ــالل مجموع ــن خ ــة م ــارة اإللكتروني التج
المواصــالت واالتصــاالت، إضافــة إلــى وحــدة إداريــة للتجــارة اإللكترونيــة 
تكــرس جهودهــا كافــة لتولــى مســؤولية اإلدارة اليوميــة للعمــل بالتعاون 
للجنــة  الدوريــة  التقاريــر  ورفــع  بالدولــة  المعنيــة  االطــراف  كافــة  مــع 

 . التوجيهيــة 

عــالوة علــى ذلــك، ســوف يتــم إنشــاء لجنــة استشــارية تضــم خبــراء فــي 
العمــل، كمــا  النصــح لمجموعــة  بتقديــم  تقــوم  اإللكترونيــة  التجــارة 
التجــارة  لوحــدة  بالنســبة  الفنــي  الــدور  االستشــارية  اللجنــة  ســتلعب 
اإللكترونيــة. و ســوف تعمــل أيضــًا مــع أصحــاب المصلحــة ذوي  الصلــة 

لوضــع خطــط التنفيــذ والمؤشــرات. 

الخاتمة
ــا  ــاالت وتكنولوجي ــاع االتص ــي قط ــاًل ف ــواً هائ ــر نم ــة قط ــهدت دول ــد ش لق
ــادرات  ــن المب ــدد م ــى ع ــبة إل ــي نس ــد الماض ــدى العق ــى م ــات عل المعلوم
ذات األهــداف المحــددة والجيــدة التخطيــط. وســيظل تحفيــز تبنــي التجــارة 
اإللكترونيــة أمــراً محوريــًا وحاســمًا الســتمرار  تطويــر قطــاع االتصــاالت 

ــر. ــي قط ــات ف ــا المعلوم وتكنولوجي

وعلــى الرغــم مــن الفــرص العظيمــة المتاحــة أمــام التجــارة اإللكترونيــة 
التجــارة  فــإن  المواتيــة،  والديموغرافيــة  االقتصاديــة  للمؤشــرات  نظــراً 
اإللكترونيــة فــي قطــر  ال تــزال يافعــة وفــي مراحلهــا المبتدئــة، ويعــود 
ــى عــدد مــن المعوقــات التــي تعرقــل ايجــاد بيئــة داعمــة للتجــارة  ذلــك إل
اإللكترونيــة  التجــارة  تطويــر  رعايــة  فــي  الحكومــة  دور  إن  اإللكترونيــة. 
هــو دور ذو أهميــة قصــوى مــن عــدة جوانــب تشــمل إيجــاد إطــار قانونــي 
ــة  ــدورة الحياتي ــوال ال ــاركة ط ــراف المش ــوق كل األط ــي حق ــب يحم مناس
للدفــع  متعــددة  بدائــل  انتشــار  وتســهيل  اإللكترونيــة،  للمعامــالت 
اللوجســتية  الخدمــات  لقطــاع  الراهــن  األداء  وتحســين   اإللكترونــي، 
ــد التجــارة اإللكترونيــة لــكل مــن المســتهلك وقطــاع  ورفــع الوعــي بفوائ

األعمــال. 

وفــي خطــوة إلــى األمــام، يجــري اآلن تشــكيل مجموعــة العمــل الوطنــي و 
تأســيس وحــدة التجــارة اإللكترونيــة داخــل وزارة المواصــالت واالتصــاالت. 
وســوف تتعــاون هــذه الوحــدة مــع أصحــاب المصلحــة ذوي العالقــة لتحديد 
أفضــل الســبل لتنفيــذ اإلجــراءات التــي تــم تحديدهــا فــي هــذه الوثيقــة، 
والتــي ســوف تفضــي إلــى تطويــر نظــام بيئــي  قــوي للتجــارة اإللكترونيــة فــي 

قطــر. 

إن  وثيقــة التجــارة االلكترونيــة هــذه هــي أول مخطــط وطنــي للتجــارة 
ــاب  ــكل أصح ــقة ل ــود المنس ــل الجه ــر  تكام ــر  يظه ــي قط ــة ف اإللكتروني
المصلحــة ذوي العالقــة بغــرض االســتفادة مــن اإلمكانــات الهائلــة التي قد 
تذخــر بهــا التجــارة اإللكترونيــة. وفــي حــال تأســيس منظومــة متكاملــة 
مبنيــة علــى الممارســات العالميــة وآخــر التطــورات والتوجهــات وتنفيذهــا 
ــول 2020،  ــة بحل ــارة اإللكتروني ــوق التج ــم س ــة حج ــن مضاعف ــاح،  يمك بنج
إضافــة إلــى العديــد مــن النتائــج اإليجابيــة الواعــدة فيمــا يتعلــق بتعزيــز 
ــر  ــاعد قط ــا يس ــة، مم ــرية والبيئي ــة، البش ــة، االقتصادي ــة االجتماعي التنمي

ــة  2030.   ــة الوطني ــي الرؤي ــودة ف ــا المنش ــق طموحاته ــي تحقي ف
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الملحق: تعريفات
التجارة االلكترونية بين قطاع 

)B2B( تشمل مجموعة ضخمة من التعامالت عبر اإلنترنت والمدفوعات فيما بين الكيانات التجارية االعمال واالعمال

التجارة االلكترونية بين قطاع 
)B2C( تشمل مجموعة ضخمة من المعامالت الشرائية عبر اإلنترنت والمدفوعات التي يقوم بها األفراداالعمال والمستهلك

CAGRمعدل النمو السنوي المركب

E-Commerce مجمل المعامالت االلكترونية والمدفوعات التي تتم عبر اإلنترنت التجارة اإللكترونية

FDIاالستثمار األجنبي المباشر: حصة الكيان األجنبي في اي شركة قطرية

GCC 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي: االتحــاد السياســي والخليجــي لــدول: قطــر، البحريــن، الكويــت، عمــان، االمــارات، 

والســعودية

ICTقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

KYCاعرف عميلك: يشير إلى عملية واألنظمة التي تحكم التحقق من هوية العميل

MENAمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي

الخطة الوطنية لالتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات 2015:

ــة  ــز تنمي ــام 2015، لتعزي ــى ع ــر حت ــي قط ــاالت ف ــات واالتص ــا المعلوم ــتراتيجية تكنولوجي ــة الس ــة الحكوم خط
ــى االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة البــالد نحــو التحــول إل

رؤية قطر الوطنية 2030:
رؤيــة وأهــداف علــى المــدى الطويــل لدولــة قطــر ترتكــز على أربــع ركائــز رئيســية للتنميــة )البشــرية واالقتصادية 

واالجتماعيــة، والبيئية(
مركز حاضنة األعمال الرقمية في وزارة المواصالت واالتصاالت

Q-Buy منصــة التجــارة اإللكترونيــة فــي قطــر والتــي ســتوفر مجموعــة مــن األدوات  المســاعدة لدعــم التجــارة
اإللكترونيــة 

Q-CERT  كيوسرت
الفريق القطري لالستجابة لطوارئ الحاسب

Q-Pay
بوابــة  للدفــع باســتخدام البطاقــات البنكيــة مســبقة الدفــع و الصــادرة فــي قطــر  و التــي يملكهــا مصــرف قطــر 
المركــزي. ويجــب عــدم خلطهــا ب QPAY العالميــة وهــي شــركة خاصــة فــي قطــر تنافــس فــي ســوق الدفــع 

اإللكترونــي كمعالــج للمؤسســات الماليــة ومــزود لخدمــات التحصيــل للتجــار 

الشركة القطرية للخدمات 
 Q-Post المشغل الوطني لخدمات البريد في قطرالبريدية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
SME الحجم

هــي الشــركات التــي يبلــغ عــدد موظفيهــا  250 موظــف )باســتثناء الصناعــات اإلبداعيــة، بحــد أقصــى 100 موظــف(، 
ودخلهــا الســنوي مــن اإليــرادات / دخــل بعــد خصــم الضرائــب ال يتجــاوز 100 مليــون ريــال قطــري

ــي  العمالة المؤقتة  ــون  ف ــن يعيش ــة والذي ــارات تكنولوجي ــون مه ــن ال يملك ــة أو الذي ــارات المتدني ــب ذوي المه ــال األجان العم
ــة ــكنية عمالي ــات س تجمع


