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 مقدمة:
التجاريـة بشـكل أكبـر ممـا كانـت عليـه مـن ذي قبـل  العمال  للقيـام �أصبحـت التجـارة االلكرتونيـة اليـوم ضروريـة  

النطــاق  شبكات االنرتنت ذات    انتشــار اســتخدام خدمــات    ل  زيــادة معــد ظل  يفبسـبب زيـادة وعـي املســتهلك  
التحتيــة املتطــورة    رتوافــ  لك، وكــذ)الربود�نــد  (العريــض عاليــة الســرعة   أجهــزة اهلاتــف اجلــوال  لالنرتنت و البنيــة 

هلااألمر    الذكيــة  يكون  ان  يف  �  يسهم  القيـام  علـى كيفيـة  قطـاع  العمال�ثيـر كبيـر  بيـن    االعمال   التجاريـة 
تشمل جمموعة ضخمة   والتجارة االلكرتونية    .)  B2B(واالعمال  االعمال  و بيـن قطـاع   (B2C) املسـتهلكو 

 .الفرادواملدفوعات اليت يقوم �ا ااالنرتنت الشرائية عرب  مالتمن املعا
التجاريـة   االعمالالعديد من    حققت و فـي كل أحنـاء العالـم    لالسواقالتجـارة االلكرتونية تغييـر  قيام    حدثأوقد     

نقـاط   ىعلأمثـل شـركة أمـازون، وهـي واحـدة مـن أكبـر الشـركات التـي متلـك    الكثري من النجاحاتالعالـم    يف  
وهـي أكبـر مـزود للخدمـات التلفزيونيـة   Netflix ومثـال آخـر شـركة نتفلكـس Uber شـركة أوبيـر  كذلك،  بيـع

يونـي، وكذلـك شـركة علـي التليفز لالرسال  أو بنيـة حتتيـة   STB متلـك وحـدة اسـتقبال رقمـي  االجر واملدفوعـة  
  .خمـازن للسـلع أكربمتلـك و  الـمـــعـوهـي واحـدة مـن أكبـر جتـار التجزئـة قيمـة فـي ال Alibaba �بـا

مـن نوعهـا فـي وىل  واليت تعترب األ،  كرتونيـة  االلوثيقـة التجـارة      رمست عن هذا التطور حيث    بعيدةقطر مل تكن     
و قـد جـاءت  الوثيقـة نتيجـة    يف دولة قطرللتجـارة االلكرتونيـة    للواقع احلايل  اخلطـوط العريضـة  رمست    ،دولـة قطـر

التـي جتابـه النجـاح،  لتحدد  كبرية  هـود  ج التحديـات واملعوقـات  لتحديـد الطريـق للمضـي   ووفرتتفاصيـل  إطـاراً 
قليمييـن والدولييـن عبـر سلسـلة قيمـة  الاملصلحـة احمللييـن، واشـارك فيهـا أصحـاب  للتعاون الشامل وهي وثيقة  قدمـا  

ويعتمـد النجـاح   -مـن قبـل املسـتهلكالمه  مـن مرحلـة تصنيـع املنتـج إلـى مرحلـة اسـتابتداًء    ،لكرتونيـة  التجـارة إال
عمـال  االبيئـة    جناح    سهم يفأمر الذي  األ .طـراف املعنيـةاالفـي تنفيذهـا علـى التعـاون والتنسـيق الوثيـق بيـن كافـة  

نـي  تب  اال أناللكرتونيـةبشـكل كامـل.  اى  تبنـي التجـارةاالن  يتـم حتـى    على الرغم من انه ملالتجاريـة فـي قطـر،  
قتصاديـة والتـي متثـل الركيـزة الكبـرى لرؤيـة اال التجـارة اللكرتونيـة ميكـن أن يسـهم بقـدر كبيـر فـي دفـع عجلـة التنميـة  

أفضـل إلـى املسـتهلك، وحتسـن مـن كفـاءة   مدخال  عمـال التجاريـة  لالحيـث أ�ـا سـتوفر     2030قطـر الوطنيـة  
سـتثمار، وتشـجع  االفـرص التجـارة و و   2030  لرؤيـة قطـر  خرى  األث  ال الركائـز الثـ  علىاشـر  �ثري مبثر ؤ وت  الاالعم

عمـال التجاريـة الصغيـرة  االعـود �لفائـدة علـى  ياللكرتونيـة أن  امـن شـأن تبنـي التجـارة  و .والتنـوع والتنافسـيةاالبداع  
ت الاملسـتهلكني سـيكونو قادريـن علـى اختـاذ قـرارات شـرائية أكثـر اسـتنارة ، ومـن ثـم إجـراء املعامـأن  إلـى    �الضافة  

عوبـات املتعلقـة �ملتاجـر أن تزيـل الص من املمكن    اللكرتونيـةاوإضافـة إلـى ذلـك فـإن التجـارة    ،التجاريـة بـكل سـهولة
مـن و ت التجاريـة علـى مـدار السـاعة  الاللكرتونيـة للمسـتهلك �جـراء املعامـاحيـث ستسـمح التجـارة      التقليديـة

 .أي مـكان
   انتشــار   كما أن    االنتاجيةاللكرتونيـةتســمح مبزيــد مــن الكفــاءة ورفــع  اومــن منظــور العمليــات التجاريــة فــإن التجــارة  

   حيسـن مـن إدارة عمليـات التوريـد و  ت التجاريـة  التكاليـف املعاممن    خيفض االعمال  اللكرتونيـة بيـن قطـاع  االتجــارة  
    
 



 

 
 
 
ـزودي  ملإضافـة إلـى ذلـك فـإن التجـارة االلكرتونيـة تتيـح    ،سـعار اال  يسهم يف احلد من ارتفاع  أن  والـذي ميكـن بـدوره    

التقليديـة وذلـك عبـر سلسـلة القيمـة اخلاصـة للتجـارة   معـن أدوارهـ بدال    يف خدما�م    توسـع  ال  ةالعمليـات اللوجسـتي
 .االلكرتونيـة

   واملفاهيم املتعلقة �ا : التجارة اإللكرتونيةنشأة 

ــا بعــــــــرف ــة أو مــــــ ــارة اإللكرتونيــــــ ــE-commerce ب التجــــــ ــع  يهــــــ ــر مــــــ ــاد ظهــــــ ــامل االقتصــــــ ــد يف عــــــ مصــــــــطلح جديــــــ
إىل  ونانتشــــــــار مظــــــــاهر االنرتنــــــــت يف بــــــــد�ت التســــــــعينيات مــــــــن القــــــــرن العشــــــــرين، إال أن بعــــــــض البــــــــاحثني يشــــــــري 

 وجودها منذ سبعينيات نفس القرن من خالل أنظمة تبادل املعلومات اإللكرتونية بني الشركات الصناعية.

 ؟االلكرتونيةماملقصود �لتجارة    
تعبــــــري التجــــــارة االلكرتونيــــــة مــــــن التعــــــابري املعاصــــــرة احلديثــــــة الــــــيت اصــــــبحت تســــــتخدم يف العديــــــد مــــــن االنشــــــطة 
ــزئيني األول  ــيمه إىل جـــ ــن تقســـ ــري ميكـــ ــي تعبـــ ــاالت، وهـــ ــات واالتصـــ ــا املعلومـــ ــورة تكنلوجيـــ ــاط بثـــ ــا ارتبـــ ــيت هلـــ ــة الـــ احلياتيـــ

املؤسســـــات و لع واخلـــــدمات، بـــــني احلكومـــــات، االفـــــراد منـــــه يشـــــري إىل نشـــــاط اقتصـــــادي يـــــتم مـــــن خاللـــــه تـــــداول الســـــ
الثـــــاين فهـــــو يشـــــري إىل وصـــــف �ـــــال اداء مهنـــــة التجـــــارة  زءوحتكمـــــه نظـــــم وقواعـــــد، وهـــــو معـــــرتف بـــــه دوليـــــا، أمـــــا اجلـــــ

ويقصــــــــــد بــــــــــه ذلــــــــــك األداء والنشــــــــــاط التجــــــــــاري �ســــــــــتخدام الوســــــــــائط واألســــــــــاليب اإللكرتونيــــــــــة ويف مقــــــــــدمتها 
 االنرتنت.

وجـــــــد تعريـــــــف ميكـــــــن القـــــــول عنـــــــه أنـــــــه متفـــــــق عليـــــــه ووردت عـــــــدة ال يااللكرتونيـــــــة فإنـــــــه  أمـــــــا تعريـــــــف التجـــــــارة
 تعريفات يف دراسات وادبيات موضوع التجارة اإللكرتونية منها:

�ا تقوم على استخدام االتصاالت احلديثة وتكنلوجيا  أ التجارة االلكرتونية هي نشاط جتاري يتم عرب االنرتنت أي   -
اذن  ،  املعلومات االنرتنت فهي  طـريق  عن  يتـم  النـقـال  (Internet)نشاط  التلفزيون    (Mobile)والـهاتـف  وكذلك 

 .1وغري ذلك من وسائل االتصال االلكرتونية احلديثة األخرى  (Electronic Televisión)االلكرتوين 

  خاصاً يكون    (Business Administration)وهي ابضا عبارة عن �ج مستحدث يف إدارة االعمال   -
استخدام شبكة االتصاالت يف البحث واسرتجاع املعلومات لسلع واخلدمات ويتضمن نشاط التجارة االلكرتونية  �

 من أجل دعم اختاذ قرار االفراد واملنظمات. 
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  :كرتونيةااللواملصطلحات املتعلقة �لتجارة االساسية عض املفاهيم ب  فيما يلي
- B2B)    قطاع األعمال)(Business-to-Business   بيع املنتجات أو اخلدمات  شركة وتعين  شركة إىل

 .االخرىللشركات 

-  (B2C) شركة إىل املستهلك: بيع املنتجات أو اخلدمات للمستهلك النهائي.  

ت كرتوين و يتضمن كتالوج تتواجد فيه املنتجاااللالرب�مج/احلل التسويقي للتجارة اإللكرتونية: نظام يدير املوقع    -
 .والضريبة على املبيعات والشحن والتسعري واملبيعات وعمليات الدفع وجتهيز النظام وعناصر التسويق

 االنرتنت . على  الئتمانبطاقات ا معامالتمن  نرتنت متكن االحساب التاجر: خدمة حساب مصريف على  -

وهي بوابة تقبل معلومات ،  كرتونيةلاالكرتونية تربط حساب التاجر اخلاص مع موقع جتارتك  بوابة الدفع: خدمة إال   -
 االموال.الطلب، وتتصل حبساب التاجر اخلاص بك لتصريح و حتويل 

قصد شرائها. ميكن  بء  اللكرتونية حتتفظ بقائمة املنتجات اليت اختارها العمالسلة التسوق: على مواقع التجارة ا  -
التسوق مستقلة �ستخدام عربة  تكون  لغة    (HTML )أن  الويب هي   التفاعلية   توصيفية إلنشاء صفحات 

    Hypertext Markup Languageل    اختصاروهي      غريه من أشكال عرض املنتجو   وتطبيقات الويب 

كثر شيوعا هي التفويض والتفويض اال   التنوع العملية: حتديد طبيعة املعاملة، وحتديد كيفية اجنازها. أنواع املعام   -
 الت.ئتمان وإلغاء املعاماالاملسدد وااملسبق و التفويض 

 : 2مزا� التسوق عرب االنرتنت   
لكرتونية االالوصول إىل املواقع  �النرتنت  الذين لديهم اتصال  االلكرتونيني  حيث ميكن للمتسوقني  السهولة والراحة :  -

 . الوقت واجلهد يوفر عليهم  مما يف أي وقت ومن أي مكان يف العامل
 من وسريع.آ بشكل االنرتنت  عرب تذاكـر شـركات الطيـرانحجز  سهولة -
  ميكنهم   كما،  االلكرتونينيللمتسوقني    االنرتنت  كرتوين جمموعة هائلة من السلع واخلدمات عرب  االليوفر التسوق   -

مقابل ما  سلعة  مما يضمن حصوهلم على أفضل    االلكرتونيةمن بني جمموعة واسعة من املتاجر    االختيارمن  أيضا  
 .م دفعهيت
لكرتونية رخيصة االلكرتوين، حيث غالباً ما تكون املنتجات يف املتاجر  االاملناسبة تعد من مزا� التسوق    االسعار-

على املنتجات اجلديدة    االطالع كما يستطيع املتسوقني االلكرتونيني    التقليدية املعروفة  مقارنة �لتسوق عرب املتاجر  
 . وقسائم اخلصم وحزم املنتجات والعروض ا�انية
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 .  االنرتنت ء و غريهم من مستخدمي الجديدة مع العم عالقات إنشاء الفرص لبناء  -

 

جتارة فهي   ختفيض تكاليف إنشاء املشروع وتشغيله و ختفيض تكاليف البيع والتسويقالل  ختفيض التكاليف من خ -
  .سبوع يف مجيع أحناء العاملاالأ�م يف  7ساعة يف اليوم،  24متوفرة على مدار 

 .منتجات واخلدماتللوتوفري حتديثات منتظمة خاصة الء ، ز�دة عدد العم  -
الذين لديهم احتياجات واهتمامات    الءأكرب عدد من العم  الكتسابتوظيف أفكار تسويقية إبداعية و مبتكرة    -

 .حمددة
 .  التجارية التقليدية العملياتإدارة أكثر من عمل جتاري إلكرتوين يف نفس الوقت على عكس  امكانية  -
اإللكرتونية  - املعاملة  وتكون  النهائي  واملستهلك  املصنع  بني  احلواجز  لتلغي  املسافة  التطبيقات  بعض  اختصرت 

 .املصنع واملستهلكوالتوصيل وسيطا واحدا بني 
 البنية التحتية للتجارة االلكرتونية بدولة قطر :

حتتل املرتبة األوىل    فهيبنية حتتية متطورة لإلنرتنت  وتتوفر فيها  لكرتونيــة،  لتبنــي التجــارة إال  مالئمة تمتــع قطــر ببيئــة  ت 
بني أعلى الدول يف العامل من حيث نشر شبكات األلياف الثابتة وحتتل مكانة رائدة يف تنفيذ شبكات احملمول واجليل 

 3دولة يف اختبار سرعة اإلنرتنت عرب شبكات اهلاتف اجلوال   175حتتل املرتبة الثانية عامليا من أصل    كمااخلامس،  
على املنتجات    انفاق الفردهذا التصدر نتج عنه ارتفاع معدل    .  مبسـتو�ت عاليـة مـن الدخـلوحيظى مواطنوها وسكا�ا  

عاماً   15حسا�ت إلكرتونية للمواطنني فوق عمر  توفر    كما ساعد   ،الفاخرة، خاصة يف عمليات الشراء اإللكرتوين
الوزارات   مستوى  على  اإللكرتونية  التطبيقات  استخدام  وتزايد  الربيدية،  واملوثوقية  املصرفية،  احلسا�ت  وانتشار 

وثوقية  واملؤسسات احلكومية يف إطار تطوير احلكومة االلكرتونية  والتشريعات املتطورة يف هذا ا�ال واليت تعزز الثقة وامل
االنتشــار الكبيــر فــي اســتخدام وســائل االتصاالت وتكنولوجيــا كل هذه العوامل ساعدت على  يف اخلدمات االلكرتونية  

احتلت دولة وقد    ،دوالر  260لغ متوسط املعاملة الشرائية الواحدة اليت ينفذها املواطن القطري  بحيث  ،املعلومــات  
 ميجا�يت   59.90مبعدل بلغ    عامليا يف مؤشر سرعة تدفق اإلنرتنت احملمول  واخلامسةقطر املرتبة األوىل خليجياً،  

والـوحصلت ايضا على   على مستوى انرتنت النطاق العريض الثابت حبسب موقع   39املرتبة األوىل خليجياً  عاملياً 
 . "سبيد تيست" األمريكي 

 
 
 
 
 
 

 
 دراسة صادرة عن صندوق النقد العربي 3



 

 
 

 : 42030يف حتقيق رؤية قطر الوطنية التجارة االلكرتونية كيف تسهم 
 حتقيق رؤية قطر الوطنية عرب ركائزها االربعة على النحو اآليت يف قطر دولة ستسهم التجارة االلكرتونية يف 

 :قتصادية االالتنمية  
  :اللتسهم التجارة االلكرتونية  يف تطوير بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة من خ

 .تنظيم القطاع والبنية التحتية للسوق خاللمن  االبداعية  ةمالالع متكني مناذج   -
 .جنبية املباشرة االستثمارات االتشجيع ز�دة عدد الشركات الناشئة و     -
 . وغريها تطوير القطاعات املستهدفة مثل اخلدمات اللوجستية ، اخلدمات املاليةو  رعاية  -
وتكنولوجيــا   االتصالاســتخدام وســائل    اللقتصاديــة مــن خــاال   االنتاجيةاحلصــول علــى مكاســب كبيــرة مــن     -

 .لكرتونــيالااملعلومــات، والدفــع  
بداعيـة التـي حتتـاج لبنيـة حتتيـة ماديـة، والتـي ميكنهـا أن تعتمــد علــى خدمــات  االعمـال الرقميـة  االتشـجيع منـاذج   -

 املزيــد مــن توفيــر الطاقــة والتكلفــة سيكون هنالك احلوســبة الســحابية، ومــن ثــم  
 :التنمية البشرية 

علـى سـبيل املثـال   قطاع التجارة االلكرتونيةتعامليـن فـي  امل  وتدريب    حتسـني املهاراتو تطوير رأس املال البشري   -
مما حيتم ضرورة ادراجها ضمن   االدارةوتكنولوجيـا املعلومـات، زيـادة مهـارات  لالتصاالت  الرقميـة    املهاراتزيـادة  

 املناهج التعليمية .
 . بداع اال و�لتايل متكنياالعمال تشجيع التدريب املستمر والتعاون بني شركات قطاع   -
 . ملنتجات حول العامل ا افضلتوفري فرصة للمستهلك لكي حيصل على  -
 .لكرتونيةجور املتدنية والعمالة املؤقتة يف التجارة إالاالاجياد فرص لشمول العمال ذوي   -
 :  جتماعيةالتنمية اال      
 :خالللكرتونية يف إنشاء جمتمع عادل وقائم على املعرفة من  ستسهم التجارة اإال 
 .احلديـث إلـى اقتصـاد قائـم علـى املعرفـة وتكنولوجيـا املعلومـات والتـي ستشـكل جوانـب ا�تمـع االنتقال  -
 عمـالاالحتفيـز السياسـات التـي تشـجع علـى تطويـر و توفيـر تكنولوجيـا املعلومـات والنفـاذ إلـى شـبكات  -

 .التجاريـة املتقدمـة
 الت االلكرتونية . طار القانوين اخلاص حبماية املستهلك طوال مراحل املعاماالتوفري  -
كانيـات االمو  االصول مـن  سهم يف ز�دة االستفادةمما يتماعيـة واخلدمـات املتنوعـة االجتشـجيع املشـاركة  -

 . احلاليـة 
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 : التنمية البيئية      

 خالل :بيئة أكثر أما� من  خلقلكرتونية يف االستسهم التجارة    
 . املثلــى مــن خدمــات التخزيــن والنقــل واالستفادةالطاقــة الك بعاثــات الكربونيــة واســتهاالنخفــض   -
قطر متكنت  إىل االعتماد السريع من قبل الشركات واملستهلكني، فقد  يف قطر  �دف برامج التجارة اإللكرتونية  و 

ودعم الشركات اإللكرتونية، مبا يف  شجع  التجارة اإللكرتونية مسامهاً رئيسياً يف اقتصاد الدولة، وهو ما  من أن جتعل  
بفوائد  العام  الوعي  ز�دة  إىل  تطمح  واملتوسطة، كما  الصغرية  والشركات  املنزلية  والتجارة  الناشئة  الشركات  ذلك 

خاطر والضما�ت واحلماية املتاحة مبا فيها عالمة الثقة مل �التسوق عرب اإلنرتنت وتثقيف املتسوقني اإللكرتونيني  
 القطرية.

دولة يف العامل، كما    30أفضل    ضمنبفضل إمكانيا�ا اهلائلة يف جمال التجارة اإللكرتونية، حتتل قطر مرتبة متقدمة  و 
يف الوقت   السريع النموهذا السوق  يف  أ�ا توفر فرًصا هائلة لألعمال التجارية اليت ترغب يف احلصول على حصة  

الشركات   التجارة اإللكرتونية بني  فيه بوا�ت  تتوسع  السلع واخلدمات عرب اإلنرتنت  الالذي  املتسوقني  و يت تقدم 
حاجة أيًضا إىل وجود عدد كبري من موفري اخلدمات الداعمة اجلدد لتحقيق أهداف �لرغم من وجود  اإللكرتونيني،  

ا يف ذلك أولئك الذين يقدمون خدمات التجارة اإللكرتونية الشاملة وبوا�ت الدفع التجارة اإللكرتونية يف قطر، مب 
اللوجسيت املمارسات يف جمال و .    والدعم  اخلاصة �فضل  التوصيات  اإللكرتونيني احلصول على  التجار  يستطيع 

لتجارة اإللكرتونية املتاحة على  التطوير واإلدارة الرقمية ملواقع التجارة اإللكرتونية يف قطر من خالل اتباع إرشادات ا
يعمل ذلك على ضمان تصميم مجيع املنصات يف الدولة وفًقا ملعايري صارمة ُحتّسن حيث  موقع تنظيم االتصاالت 

من جتربة املستخدم وتلتزم �لشروط واألحكام، مما يؤدي إىل توفر إمكانية احلصول على مزيد من الدعم والتعلم  
 . ت اإللكرتونية يف الدولة عرب بر�مج التجارة اإللكرتونيةاإللكرتوين لتجار املنصا

  االنفاق والنمو احلايل لقطاع التجارة االلكرتونية يف قطر: 

مــن  B2C عمــال واملســتهلكااللكرتونيــة بيــن قطــاع الا�تــي قطــر فــي املرتبــة الســابعة للتجــارة احلايل فــي الوقــت 
وســط وشــمال أفريقيــا، مــع وجــود توقعــات هائلــة �ســتمرار هــذا االت فــي منطقــة الشــرق  الاملعامــحيــث حجــم  

دوالر أمريكي من املبيعات على مستوى    تريليون  25بلغ حجم التسوق اإللكرتوين ما يقدر بقيمة  حيث  ،  االرتفاع  
مليار يف مجيع أحناء العامل، مبا   1,66سوقني اإللكرتونيني إىل وهذا تزامناً مع وصول عدد املت 2018العامل يف عام 

 تفشي و�ء فريوس كورو� يف مجيع دول العامل   تسبب ومؤخرا   ٪ من سوق التجزئة الدويل، 9يف ذلك ما يقارب 
املقابل استطاعات  حبدوث �ثري سليب على قطاعات واسعة من االقتصاد الدويل واحمللي �لعديد من الدول، إال أنه يف  

التجارة اإللكرتونية يف خمتلف دول    وازدهرت  "بعض القطاعات أن حتقق صعوداً ومنواً كبرياً مثل "التجارة اإللكرتونية
العامل، ومتكنت معظم الشركات الكبرية واملتوسطة وحىت الصغرية من حتقيق قفزة نوعية من �حية االنتشار والتسويق 

 االقتصادي الذي حدث ملواجهة تفشي الفايروس. اإلغالق  والضخ يف األسواق يف إطار
 



 

 
 
 

  2019  فقد صعدت  يف عام    شهدت منوا كبريا يف التجارة االلكرتونيةدولة قطر مل تكن بعيدة عن الو�ء فقد  
لتنضم إىل قائمة اخلمسني     59حيث كانت يف املرتبة    2018مقارنة مبا كانت عليه يف العام    47لتحتل املرتبة  

كرتونية لعام االلمؤشر التجارة    حسب دولة    105وهو ما يعين تفوق قطر على  دولة،    152  اليت تضم  الكبار  
  4مدى تقدم الدول وفقاً لـ وهومؤشر يرصد  ، "أونكتاد" املتحدة للتجارة والتنمية ألممن منظمة ا الصادر ع 2019

 15، ومدى توفر حسا�ت إلكرتونية للمواطنني فوق عمراالنرتنت    مدى انتشار استخدام :مؤشرات فرعية تشمل
 دية . عاماً وانتشار احلسا�ت املصرفية، واملوثوقية الربي

تعامالت قطاع التجارة اإللكرتونية مبعدل منو سنوي مركب يف  حصاء إىل منو  وتشري توقعات جهاز التخطيط واإل
مرتبة متقدمة ضمن أفضل  2025% حىت  17يصل إىل   دولة يف العامل �لتجارة   50، و حتتل دولة قطر حالياً 

 اإللكرتونية حبسب األرقام احلكومية الرمسية.
قطر  دولة  ت فيه  ، عام و�ء كورو�، الذي مر 2020خالل عام  �ضة قوية يف قطر  التجارة االلكرتونية    قد شهدتو 

  صندوق النقد العريب اليت أعدها  دراسةلل ووفقا . لغريها من دول العامل �غالق اقتصادي جزئي وشامل مشابه 
، وز�دة استخدام  %  50صاحبها تزايد يف استخدام اهلواتف احملمولة بنسبة  قد    تشري اإلحصاءات إىل أن اجلائحة  

أ�ح للكثري من الشركات العاملة يف قطر أن تثبت نفسها يف ظل    الذي  األمر  %40 بنسبةالبيا�ت عرب اإلنرتنت  
التجارة اإللكرتونية يف  ،وتقدر نسبة انتشار  ما زاد من حضورها ورفع من أسهمها يف السوق احمللية النشطة  األزمة

 %.14قطر بنسبة 
موزعة �لتساوي تقريًبا   مليار دوالر  52.2  ما قيمته  2020خالل عام  سوق التجارة اإللكرتونية يف قطر  بلغ حجم  

 % من  38الشركات احمللية على حنو    استحوذتو   ،واملستهلك  مع بعضها وبني الشركات  بني التعامل بني الشركات
سابع أكرب سوق  قطر  تعترب  ،و % منها62مانسبتهالشركات األجنبية    كان نصيب    بينماإمجايل قيمة تلك املعامالت  

، وتتوقع وزارة املواصالت واالتصاالت وصول حجم السوق ايل إلكرتوين يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا
يتوقع أن تقفز قيمة معامالت التجارة اإللكرتونية خالل الثالث سنوات املقبلة و   2022حبلول عام    ر�ل مليار    12

 .%150إىل حنو
تتصدر  و   تريليون دوالر من إمجايل املعامالت التجارية حول العامل  2أكثر من    على    معامالت هذا القطاعوتستحوذ  

 الواحدة دوالراً للمعاملة 264املعاملة الواحدة الذي يصل إىل قطر دول الشرق األوسط من حيث متوسط قيمة 
شركة يف �اية    350  حيث كانت   2020خالل العام    ز�دة يف اعدادهاشركات التجارة اإللكرتونية    شهدتوقد  

شركة جتارة إلكرتونية جديدة    66، وهو ما يعين �سيس  2020ديسمرب  يف  شركة    416  ووصل عددها إىليونيو  
 .أشهر 6يف 

وتوصيل الطعام   تقدمي خدمات متعلقة �لتجارة العامة، منتجات الطعام(يف  القطاع  يف هذا  نشطة  ألا  همأترتكز  
 اإللكرتونيات، وما يتصل مبعدات التجميل واملوضة، الصحة �إلضافة إىل األلعاب التقنية  ،، املالبس، اهلدا�  ةالبقال
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وابرز نسب معامالت   )قطع غيار السيارات  ،األدوات املنزلية  ،حجز الفنادق،الكتب الرقمية  ،السفر    ،والر�ضة
%  15% االجهزة االلكرتونية   18% تذكر السفر ،22التجارة االلكرتونية يف اخلدمات كانت على النحو التايل  

  ـاالز�ء واملوضة
 القيمة مليار دوالر   62021- 2015التجارة االلكرتونية خالل السنوات منو 

 

 72021* 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السنة 
 2.3 2.2 1.5 1.9 1.6 1.4 1.2 البيان  

 القيمة مليار دوالر

 
 

  2020و  2015عامي  مابني  يف الغرتة  فقد بلغ معدل منو التجارة االلكرتونية يف قطر  ه  ووفقا للجدول املوضح أعال
 % .83.4ما نسبته 
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 : اإلل���ون�ة ل��ارةا  ودع� ل��ه�ل ال�ولة تق�مها  ال�ي  ال��ه�التو  القواننيالتشريعات و 
، جبانب دورها ي  االقتصاددفع عجلة النمو  يف  ودورها    لتجارة اإللكرتونية  كبرية ل  دولة قطر وحكومتها أمهية  تويل  

وبيئة  لعديد من التسهيالت اخلاصة واملميزة لتوفري مناخ  ام  دفهي تق  ،احملوري يف جذب رواد األعمال واملستثمرين
 لتطور التقين  هلذا النوع من التجارة واالطر اليت لاصدرت التشريعات املواكبة    حيث  ذا النوع من املعامالتهل  جاذبة

اإللكرتونية، وتعّضد الثقة يف  تقّنن أحكام التصرفات القانونية املربمة عرب تلك الوسائل، وتعّزز من أمن املعامالت  
 على النحو التايل : املعامالت اليت تتّم عرب شبكة اإلنرتنت 

االلكرتونية   التطار القانوين الذي حيكم مجيع املعامالوميثل    2010سنة    التجارةااللكرتونية الصادر قانون    اصدار-
مينح القانون  ،   2011يف سنة    االلكرتونيةاجلارية يف قطر. إثر صدور القانون مت إصدار اللوائح التنفيذية للتجارة  

 وهي :  طلبات فنية معينةاذا توفرت مت االلكرتونية التشرعية قانونية للمعام
 . االنرتنت الو�ئق االلكرتونية مثل الفواتري وطلبات الشراء عرب .أ 

 .اليت تليب املتطلبات التقنية احملددة يف القانون ولوائحه التنفيذية  اللكرتونيةا التاملعام .ب
تلعب التوقيعات و   التوقيعات الرقمية اليت تعترب وسيلة مصادقة إلكرتونية تؤ كد صحة بعض الرسائل أو الو�ئق  .ت

 .االئتمان على االنرتنت بطاقات  التالرقمية دورا رئيسيا يف معام
وتكنولوجيا لالتصاالت    األعلى  شرع ا�لس Marks Trust   البنية التحتية للمفتاح العام / تراست ماركس ث.

 Marks البنية التحتية للمفتاح العام  ميررالرتاخيص، الذي بدوره،  ملزودي    القانوين    االطاراملعلومات مشروع توفري  
Trust إىل املواقع لضمان أمن البيا�ت.  

 الحتفاظ، لضمان عدم ابشأن محاية خصوصية البيا�ت الشخصية    2016) لسنة  13انون رقم (قال ج.مت اصدار  
 حلمايتها الالزمة  وحيدد القانون البيا�ت الشخصية و التدابري ا   للشركة وبيا�ت العميل السرية ،�لبيا�ت الشخصية  

خاصة ويفرض القانون عقو�ت على كل من حياول الكشف عن أي بيا�ت مالية أو غري مالية    ،أثناء املعاجلات 
 .دون موافقتهم بعمالئه

وهو قانون مت إصداره  االلكرتونية    �صدار قانون مكافحة اجلرائم    2014) لسنة  14قانون رقم (ال  مت اصدار  -
التجارة   قانون  وينص  لتعزيز  على    االلكرتونية  يف  البالقانون  جرائم  ت  وأنواع  واملخالفني،  االنرتنت   املخالفات 
 . واالجراءات املتخذة 

  والفضاء   االنرتنت  والقواعد واخلصوصية على    االنظمة  هناك العديد من اجلهات يف دولة قطر تتعامل مع خمالفة    -
فريق مواجهة    ي وخري مثال لذلك (اجلهات �لتعاون مع بعضها لضمان وحفظ الفضاء الرقم  هلكرتوين .تقوم هذالا

املهددة للفضاء الرقمي وتقدمي احللول السريعة هلا قبل    املخاطرحلماية وحتديد   CERT-Q) الطوارئ احلاسوبية
  توجد لكرتونية اليت  إلات  او الشركات. ويقوم الفريق كذلك بردع وصد اهلجما   لالشخاصان تتفاقم وتشكل �ديدا  

 
 
 



 

 
 

   الشكاوي  االوقات الستقبالقسام املهمة قبل وحىت بعد حدوثها يكون الفريق جاهزا ومستعدا يف كل  االيف اي من  
   .كرتونيةلمن اي شخص يف حالة مواجهة اي مشاكل اال

ضد الدولة  لكرتونية بوزارة الداخلية بتطبيق وتنفيذ القوانني واللوائح اليت مت تشريعها من قبل  اإل  يقوم مركز اجلرائم    -
وسائل   ثاملركز مزود �حدو جرائم.    الرتكابكرتونية معقدة  لكل من خيالف القوانني واللوائح �ستخدام طرق اإل

 ملقيمني.وا لكرتونية ومحاية الدولة واملواطننيإلا التكنولوجيا لكشف اجلرائم 
 النشاط :مبادرات الدولة لتشجيع وحتفيز   

اليت ترتكز على ثالثة حماور تتمثل يف االرتقاء مبستوى    2020خالل "اسرتاتيجية احلكومة اإللكرتونية لدولة قطر  من  
قدمة لألفراد والشركات

ُ
احلكومية وزارات خدمات بال مراجعني، ورفع كفاءة العمليات اإلدارية    اخلدمات احلكومية امل

 . الشفافية وانفتاح احلكومة على اجلمهور بال أوراق، وز�دة مستوى

يتضمن  ة لدعم التحول الرقمي  يميثل احملور الثالث جوهر التحول الرقمي للجهات احلكومية ويتضمن برامج رئيس  و
الرقمية، والتطبيقات التحتية  البنية  لدعم  الشخ  برامج   املعلومات  ، يف هذا    صية غري اإللكرتونيةاحلكومية ورقمنه 

تقدم الدولة العديد من الربامج واملبادرات اليت تفيد املستثمرين يف التجارة اإللكرتونية مبختلف ا�االت اخلصوص  
وتدعم بشكل خاص أصحاب املشاريع التجارية املنزلية والشركات الناشئة والشركات الصغرية واملتوسطة ،  والقطاعات

   .املتنامية،كما تسهم يف اجياد العديد من فرص العمل

امت دولة قطر �نشاء بر�مج خاص �الهتمام مبجال التجارة اإللكرتونية تقوم فكرته على توفري بيئة مواتية لكل  ق .1
من املستخدمني والتجار إلجراء معامال�م اإللكرتونية بكل سهولة ويسر. يف سبيل حتقيق هذا اهلدف قامت 

منصة إلكرتونية تسمى بوابة التجارة اإللكرتونية بتصميم  ممثلة يف يف وزارة املواصالت واالتصاالت  حكومة قطر  
تشمل قائمة مزودي خدمات املواقع اإللكرتونية وبوا�ت الدفع ومقدمي اخلدمات اللوجستية، وبرامج و القطرية  

 وفرص ومبادرات الدعم واإلرشاد والتمويل للشركات �إلضافة إىل أفضل ممارسات ونصائح التسوق اإللكرتوين 
اليت تضمن للمستهلك تسوق آمن وموثوق عرب   اإللكرتونيةمعامال�م   إلجراء  نيليت حيتاجها املتسوقاملعلومات ا  و

اليت حيتاجها رائد األعمال إلنشاء متجر إلكرتوين   ،  وكذلك  اإلنرتنت  دليل شامل  و�الضافة إىل  ،    املعلومات 
أساليب األمان واحلماية تقدمي النصح واالرشاد  عن  و   للمعلومات اليت جيب أن تتوافر يف أي مشروع جتاري إلكرتوين

 . لدعم رجال األعمالوآخر    قسم خاص لدعم املستهلكنيكما يوجد �ا    اليت جيب أن يراعيها التاجر والعميل
واالتصاالت   انشأت .2 املواصالت  تتوافر  لمنصات  وزارة  واملتوسطة، حيث  الصغرية  للشركات  االلكرتوين  لدفع 

 . Payments Meو  QPay internationalلكرتوين مها: منصتان للدفع اال
واملتوسطة .3 الصغرية  للشركات  الرقمي  التحول  بر�مج  واالتصاالت  املواصالت  وزارة  يف  ممثلة  الدولة   صممت 

التحول   لدعم ذلك  والصناعة  التجارة  والتنسيق مع وزارة  ثالثة جماالت حمددة، وهي  �لتعاون  يركز على  الذي 
 .اخلدمات السحابية، والتجارة اإللكرتونية، والتواجد اإللكرتوين

 
 



 

 
من   .4 حزمة  القطرية  واالتصاالت  املواصالت  لوزارة  التابع   "بداية"  االستشارية  اخلدمات  مركز  الربامج  يقدم 

بعائد   مواخلدمات الداعمة لتمكني الشباب القطري يف إطالق مشاريعهم التجارية اخلاصة أو البدء مبهنة تعود عليه
 مادي. 

الرقمية   .5 الرقمي �نشاء دليل قطر للشركات  يتضمن جمموعة من احللول املتميزة اليت  وكذلك قام وادي تسمو 
كجزء من جهود وزارة ليب حاجات وحتد�ت سكان وزوار قطر.ترتجم رؤية وأهداف املشروع لتطبيقات رقمية ت

 من خالل ضمان التنافسية إقليميا ودولياً  القطري  املواصالت واالتصاالت لتعزيز بصمة القطاع اخلاص يف السوق
كذلك  �إلضافة إىل متكني القطاعني العام واخلاص من الوصول إىل أفضل مزودي خدمات واملنتجات الرقمية.

القطاع احلكومي وقطاع يقدم الدليل   الرقمية يف دولة قطر واليت من شأ�ا أن تساعد  قاعدة بيا�ت للشركات 
  قطر الرقمية.كما أنه يعطي فهماً أدق خلارطة ،األعمال يف إجياد الشركات الرقمية اليت تليب احتياجا�م

رب�مج «تسمو قطر الذكية» يف مطلع العام لنسبة لسوق العمل، مت إطالق بر�مج تنمية املهارات الرقمية ل� .6
، وأحد أهداف وخمرجات الرب�مج هو تقدمي إطار عملي لتقييم أثر التحوالت الرقمية على العمالة بشكل 2020

 دوري من حيث التكلفة والوقت. 
املعلومات واالتصاالت تعزيز ابتكار تكنولوجيا  إىل    دفسيس حاضنة األعمال الرقمية، واليت �أقامت الوزارة بت .7

   يف الدولة، وخاصة بني الشباب يف املراحل األوىل من �سيسهم مشاريع جتارية متعلقة �لتكنولوجيا أو تنميتها 
وتبدي احلاضنة اهتماماً كبرياً برواد األعمال القادرين على تسخري التقنيات احلديثة لتقدمي منتجات أو حلول أو  

 .صاد الرقمي للبالدخدمات مبتكرة تساهم يف االقت
قدمت حكومة قطر فرصة كبرية لرواد األعمال وأصحاب املشاريع حيث    منح تراخيص مزاولة العمل من املنزل .8

املنزل. هذه  التجارية من  األعمال  مزاولة  تراخيص  على  احلصول  قدمت هلم خدمة  عندما  والصغرية،  املتوسطة 
 م اإللكرتونية من املنزل، جبانب احلصول على مميزات الرخصة ساعدت الكثري من األشخاص يف إطالق مشاريعه

مبنح رواد األعمال رخصة مزاولة األعمال التجارية من املنزل فقط، بل   الدولة  مل تكتف  .ودعم احلكومة القطرية
مشارعيهم اخلاصة، وحيظون    منتجاترواد األعمال    يعرض فيه  سنوً�،    يقامقامت أيًضا بتخصيص معرض كبري  

ة رجال  لرتويج لتجار�م أمام حشد كبري من املستهلكني، �إلضافة إىل القدرة على جذب الرعاة بسبب كثر ابفرصة  
لالعمال  مزاولة العمل من املنزل  دولة قطر ممثلة يف وزارة التجارة والصناعة تراخيص  متنح  . هذا و األعمال املدعوين

تدخل    اليتاخلدمات اإللكرتونية مبختلف مشتقا�ا ماعدا التصاميم اهلندسة  ،   اخلياطة والتطريز التصوير  -التالية :
 إعداد الوجبات   الطبخ،    عمال اخلدمية كأعمال تغليف الكتب والنسخاأل،    يف نطاق اختصاص املكتب اهلندسي

 تصميم التحف واملقتنيات   ،األعمال اليدوية    تصميم البطاقات،    تغليف اهلدا�،    تنسيق الزهور،    األطعمة املختلفة
دولة ملزاولة  ال كل هذه األعمال ميكنك بسهولة إنشاء موقع إلكرتوين هلا وتقدميها جلمهور بسعر مناسب مع دعم  

  هذه االنشطة .
 
 
 
 



 

 
صداقية  ملشعار معروض على منصة التجارة اإللكرتونية، وتعد شارة ضمان  وهييف قطر  8عالمة الثقة ايضا مبادرة  .9

التاجر عرب اإلنرتنت، وهدفها يف املقام األول هو محاية املستهلكني اإللكرتونيني، كما أن عالمة الثقة التجارية تؤكد  
   أن املوقع اإللكرتوين أصلي و أن التاجر اإللكرتوين متت املوافقة عليه من قبل السلطات املختصةبعد عملية 

مما    ة ميكنك مبعايريها اكتساب مصداقية أكرب عند املتسوقني اإللكرتونينيتقييم صارمة، و�لتأهل إىل عالمة الثق
قطاع   حيفزبر�مج حكومي غري رحبي أو إلزامي  ، وعالمة الثقة    يؤدي إىل ز�دة يف عدد الز�رات وحتسني املبيعات

بتشجيع مجهور املستهلكني من التجارة اإللكرتونية يف قطر، وتنمية املبيعات احمللية يف جتارة التجزئة عرب اإلنرتنت،  
املواطنني واملقيمني على الثقة يف نظام التجارة اإللكرتونية يف الدولة، وحثهم على استخدام مواقع ومنصات حملية  
للتسوق عرب اإلنرتنت بشكل آمن وفعال، إىل جانب تزويد التجار �ألدوات والقدرات واملهارات الالزمة لتحقيق  

 . النجاح سريعاً 
    حلصول على عالمة الثقة، قيام الشركات أو املواقع احمللية العاملة يف القطاع بتطبيق جمموعة من املعايري ا  ويتطلب 

 إجراء تقييم للشركة (http://www.Theqa.qa) واملتطلبات حيث يتم من خالل بوابة "ثقة" اإللكرتونية
املعايري، قبل أن يتم منحها شهادة اعتماد جتدد ملساعد�ا على حتديث موقعها وتطوير خدما�ا واستيفاء تلك  

 وتعمل بوابة "ثقة"، على ضمان قيام املواقع احمللية ��حة بيا�ت     ،سنو�ً ووضع عالمة الثقة على املوقع اخلاص �ا
ومعلومات واضحة للعمالء تتضمن حقوق املستهلك، وسياسة اخلصوصية، وأحكام وشروط اخلدمة وغريها �دف  

اد عليها  ـز�دة مبيعات املواقع احمللية، من خالل مرحلة أوىل تستهدف تشجيع مجهور املواطنني واملقيمني على االعتم
بدال من املواقع اخلارجية، ومرحلة �نية ترتكز على استقطاب عمالء جدد من خارج الدولة عرب عقد املزيد من  

 .عامل الشراكات مع مشروعات عالمات الثقة مبختلف أحناء ال
لبيا�ت بوابة "ثقة" يتواجد    الغذائية   95وفقا  متجرا معتمدا عرب بوابة ثقة، ضمن قطاعات متنوعة ما بني املواد 

 األز�ء واالكسسوارات وااللكرتونيات واملطاعم والسفر وغريها. و 
 . اقامة ورش عمل تثقيفية وتوعوية �دف تبين التجارة االلكرتونية.  10

 
 
 
 
 

 :9يف دولة قطر   التجارة اإللكرتونية اليت تواجه نشاط تحد�ت ال
اجلهات  ضعف    .1 الالتنسيق بني  لوسياسة  نظام   لوضعلة  صذات  اإللكرتونيةواضحة �لنسبة  لتسهيل   لتجارة 

 . مستثمرين احملليني والدولينيلللشركات الصغرية واملتوسطة التسجيل وإنشاء ا
يف كرتونيــة نتيجــة لتدنــي وعــي املسـتهلكني �خليـارات املتاحـة  االللتجــارة  لاالنرتنت  حتــول مســتخدمي  صعوبة   .2

 . التجـارة االلكرتونيــة 
مما املتدنيــة املؤقتــون    االجور  ذوي  العمالة منكرتونيـة وسـط أعـداد كبيـرة مـن  االلتشـار الضعيـف للتجـارة  االن  .3

 .يف هذه االوساط   كرتونيــةاالليعيــق جهــود الرتويــج للتجــارة  
 
 

 
 /https://ecommerce.gov.qaالموقع االلكتروني لبوابة التجارة االلكترونیة القطریة على 8
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تعقيد قواعد ونظم الدفع االلكرتوين وعملية التحصيل ذات التكلفة املرتفعة يشكل عقبة أم الشركات الصغرية   .4

شيوعا   ر  هي االكثو    االستالم معظــم عمليــات الدفــع فــي قطــر بطريقــة الدفــع نقــداً عنــد  واملتوسطة ،حيث تتم  
  ة حسب االحصاءات الرمسيايل مدفوعات التجارة االلكرتونية  % من امج75ومتثل مانسبته  وقبوال بني املتسوقني  

 payمث  %و 19  االئتمانية ومتثل مانسبته    البطاقـاتمثل  االلكرتوين  عــدد حمــدود مــن وســائل الدفـع  ضافة إىل  �ال  
pal وغريها%6 بنسبة.    

  الوعي وكذلــك    ،االلكرتونيةقلــة العــروض املتاحــة فــي التجــارة  و   االنرتنت   لتواجـد احملـدود للتجـار احمللييـن علـىا .5
 . االلكرتونيةلتمكيــن التجــارة احملدودة الغري كافية  تكنولوجيـة الهـارات املـدود و احمل

احمللية  عدم    .6 املتاجر  الدولية على  االلكرتونية  الثقة يف  للمتاجر  أما�ً أوالنظر  أكثر  وأممن حيث    �ا    نالدفع 
  .�الضافة إىل الوفرة والتنوع يف املنتجات البيا�ت،

 تعــدد قنــوات البيــع.لعــدم وجــود اســرتاتيجيات  .7
 .املعقـدة واملكلفـة للتسـجيل التجـاري  االجراءات    �الضافة إىل  مصــادر متويــل انشــاء الشــركات اجلديــدة    حمدودية .8
ممـا يـؤدي إلــى تقليــل    االستثمارات   على  تشـجع  اليتاملتطلبــات التنظيميــة الصارمــة و عــدم وجـود البيئـة التنافسـية   .9

 . كرتونيــة الــى الســوق القطــريااللفــرص جــذب الشــركات الكبــرى فــي التجــارة 
   يف هذا ا�ال.املعلومات والبيا�ت  شح .10
 .األمن السيرباين ومحاية البيا�ت التخوف من مشاكل  .11
�لتجــارة   .12 الوعــي  فــي  عــام  قبــل  االلكرتونية  اخنفــاض  والشــركات   الشركاتمــن  احلجــم  واملتوســطة  الصغيــرة 

 الناشـئة احملليـة. 
لكرتونيـة و املخـاوف التـي حتيـط �لثقــة  االواحللـول املشـرتكة لتيسـري عمليـة بـدء التجـارة    االدوات  يف  الشح .13
 . وجــود قنــوات لدعــم املســتهكلنيزيد من آليات الثقة جبانب  امللكرتونيــة، يتطلــب توفيــر  ت االالفــي املعام  المنوا
فيما    حوعدم الوضو   2010كرتونيــة الصــادر عــام  االلت والتجــارة  البقانــون املعامــ  عدم االملام واملعرفة الكافية .14

 . طراف املعنيةاالســؤوليات مو دور يتعلق ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 التوصيات  

 

   :فإن التقرير خلص إىل التوصيات التالية التجارة االلكرتونية حتد�ت وصعو�ت ملعاجلة  حلولوالجل اجياد  
حتديد املسؤوليات و   ،اليت تدعم ممارسة التجارة اإللكرتونية يف الدولةوالنظم والقوانني    طوير السياسات واللوائح  ت .1

 لكرتونيةوالعمليات اجلوهرية لتطوير بر�مج التجارة إال
تيسري قدرة التجار على التحصيل وتفعيل البطاقات البنكية مسبقة   خالللكرتوين من  الدفع إالوتشجيع  تفعيل   .2

مؤسسات الدفع واملؤسسات    العتمادتقييم الفرص لتوفري إجراءات مبسطة  و الدفع وتكنولوجيا احملفظة الرقمية  
دراسة  ولكرتوين مثل بطاقات الدفع املسبق واحملفظة الرقمية  إصدار أدوات الدفع إال  وتسهيللكرتونية  املالية إال

سيسمح  أنه  كرتونية، كما  االليف تنظيم سوق التجارة  ي ميكن أن يسهم  والذ "لكرتوين االقانون الدفع  "وضع  
 .يف الوقت نفسه ملزودي خدمات الدفع �حلصول على الرتاخيص املطلوبة ملباشرة اعماهلم 

الكلي يف عمليات التوصيل وخفض   االداءفتح �ب املنافسة يف السوق احمللي لتعزيز  سني اخلدمات اللوجستية و حت .3
لكرتونية ومتكني التجار احملليني ��حة الضمان تركيز الشركة القطرية للخدمات الربيدية على التجارة  و التكاليف  

 لتعزيز االقتصادية    املناطق اللوجستيةيف  واالستفادة من االستثمارات  ،  االلكرتونية  حلول اخلدمات اللوجستية
 معامالت قطر اداءاً وتوسعا . سوق إعادة التصدير بغرض توسيع حجم 

تأسيس مواقع إلكرتونية  ب وذلك وتثقيفه ،  هز�دة وعيب   لكرتونيةاالالتجارة    ملمارسة واستخدام  حتفيز املستهلك   .4
ا للتجارة  والفوائد  االلمؤسسية  �لقوانني،  املستهلك  لتثقيف  التجار  و   ،واملعلوماتكرتونية  حضور  دعم 

   . كرتوين لتأهيل الشركاء املعتمدينااللالتوثيق   عالمات�سيس  واالنرتنت    واملشروعات الصغرية واملتوسطة على
  . اخليار املفضل لدى التاجر واملستهلكلكرتونية وجعلها  االز�دة انتشار التجارة  مبا يسهم يف    تعزيز ثقة املستهلك .5
للعمالت .6 الواحدة  النافذة  متجر  بوابة  على      بسيطة بطريقة    طوير  البوابةملساعد�م  من   استخدام  واالستفادة 

 . حسب الطلب االنرتنت  عربكرتونية االلدمات اخل
ساعدة املشروعات الصغرية ملذات الصلة  الناشئة والنشطة  تيسري ودعم عملية تسجيل الشركات  ب متكني التجار   .7

التجارة    ،االنرتنت  واملتوسطة احلجم يف ز�دة تواجدها على   ضع آليات و و لكرتونية  االو تبين اسرتاتيجيات 
 . املباشر  االستثمار االجنيب جلذب 

املنظمــة   .8 البيئــة  الوعي �لتجارة    اعالميةتنفيذ خطط تسويقية  للتجارةااللكرتونيةبدعــم  وتعزيز كرتونية و االللرفع 
 . التجارية  ملمارسة اعماهلم  النرتنت ا الختيارتثقيف ودعم التجار  والثقة فيها 

حضانة الشركات الناشئة يف جمال التجارة    خالل توفري الدعم من  و لكرتونية  الالتجارة امن  أل  طر الالزمةاألوضع   .9
  .لكرتونية اال

 
 
 


