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العـالقـة االقتصـاديـة

املقــدمــة
إهــداء

يــز العالقــة  يــق قطــر وروســيا، الــذي يعمــل تحــت إرشاف ســفارة دولــة قطــر يف االتحــاد الــرويس لتعز يــت هــذه الدراســة بمســاعدة فر جر
ُ
أ

بــني الدولتني.

نبذة 
يــة العقــد املــايض، إذ بلغــت 11٨  يــادة كبــرة يف حجــم التجــارة منــذ بدا يــة بــني قطــر وروســيا يف الســنوات األخــر بز نمــت العالقــة االقتصاد
يــي بحلــول عــام ٢019. وتوســع االســتثمار األجنــي املبــارش بــني روســيا  يــي عــام ٢01٢، لرتفــع إىل ٢0٢ مليــون دوالر أمر مليــون دوالر أمر
ــة والتنميــة يف االســتثمار األجنــي املبــارش. وتُعتــر قطاعــات  ي يــد مــن الرشاكــة االقتصاد وقطــر يف الســنوات األخــرة، وهنــاك آفــاق للمز
والطاقــة/ والتكنولوجيــا،  والنقل/الخدمــات اللوجســتية،  واملســتحرضات الصيدالنيــة،  والعقــارات،  والبرتوكيماويــات،  إنتــاج األغذيــة، 
يــة األكــر اســتقطابا  ا مــن قبــل املســتثمرين الــروس يف قطــر. ومــن خــالل اهتمامهــا باألنشــطة االقتصاد

ً
املرافــق أكــر القطاعــات اســتهداف

للمســتثمرين الــروس يف كل قطــاع، وعــر التســويق الــذيك املســتند إىل البيانــات، والعمــل عــىل جعــل نفســها أكــر جاذبيــة لهــم، تمتلــك 
قطــر القــدرة عــىل إنشــاء رشاكــة ثنائيــة مزدهــرة لالســتثمار األجنــي املبــارش مــع روســيا.

بــني الدولتــني، لتحديــد القطاعــات الــي توفــر أفضــل فرصــة  يــة  تســعى هــذه الدراســة إىل وضــع حجــر األســاس للعالقــة االقتصاد
يــة. يف هــذه الرشاكــة االقتصاد وإدراك الخطــوات التاليــة  يف قطــر،  لالســتثمار األجنــي املبــارش الــرويس املســتقبيل 

السياق العام
يـًـا منــذ تســعينات القــرن املــايض. ويحتــل االقتصــاد  يـًـا جذر رئيًســا يف االقتصــاد العاملــي، بعــد أن شــهدت تعافًيــا اقتصاد تُعتــر روســيا العًبــا 
ينمــو بنســبة  يليــون دوالر، ومــن املتوقــع أن  يناهــز 1.7 تر  محــيل إجمــايل 

ٍ
ــج الــرويس حالًيــا املرتبــة 11 بــني كــرى االقتصــادات يف العــامل، بنات

رتفــع حجــم التبــادل التجــاري عــىل مــدى  ٢.٨ % يف عــام  ٢0٢1. عــززت قطــر وروســيا منــذ عــام ٢01٢ تعاونهمــا االقتصــادي بشــكل كبــر. وا
يــي يف عــام ٢01٢، وبلــغ يف ٢01٨ و٢019 و٢0٢0  الســنوات الثمــاين املاضيــة. بينمــا بلــغ حجــم التجــارة بــني الدولتــني 11٨ مليــون دوالر أمر

يــي عــىل التــوايل. )انظــر الشــكل 1( حــى اآلن، ٢91 مليــون دوالر و٢0٢ مليــون دوالر و190 مليــون دوالر أمر

يــز األداء االقتصــادي وتحقيــق الرخــاء للمواطنــني والتنويــع يف الصناعــات، وتشــر األبحــاث إىل أن توثيــق  تتشــارك الدولتــان  أهــداف تعز
يــة. يســاعد كال البلديــن عــىل تحقيــق أجنداتهمــا االقتصاد يمكــن أن  التعــاون االقتصــادي 

الشكل 1: حجم التبادل التجاري بني قطر وروسيا

يوليو ٢0٢0: روسيا: االنكماش والنمو يف ظل الجائحة.« )موسكو، مجموعة البنك الدويل، ٢0٢0(. ير االقتصاد الرويس، رقم 4٣،   البنك الدويل، »تقر

ــة الضيفــة يف منتــدى ســانت بطرســرغ االقتصــادي الــدويل يف عــام ٢0٢1، وهــو منتــدى اقتصــادي ســنوي هــام،  وســتكون قطــر الدول
تســتضيفه مؤسســة روســكونجرس، الــي تعتــر أكــر مؤسســة يف روســيا وأوروبــا الرشقيــة وأوروبــا الوســطى. وشــهد منتــدى ســانت 
بــرام 745 اتفاقيــة بقيمــة 51.9  بطرســرغ االقتصــادي الــدويل يف عــام ٢019 بحضــور 19,000 مشــارك مــن أكــر مــن 145 دولــة، وأســفر عــن إ
يــي.  وســيدرج منتــدى ســانت بطرســرغ االقتصــادي الــدويل يف عــام ٢0٢1 دولــة قطــر يف برنامــج املنتــدى، بمــا يف ذلــك  مليــار دوالر أمر
الجلســة العامــة الرئيســية مــع الرئيــس الــرويس فالديمــر بوتــني وحــرضة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثــاين، أمــر دولــة 
ــج مؤتمــرات، واجتماعــات  ــدويل ٢0٢1 كذلــك مســاحة خاصــة بقطــر، مــع برنام قطــر. ســيوفر منتــدى ســانت بطرســرغ االقتصــادي ال
يعمــل منتــدى ســانت بطرســرغ  ثنائيــة، وفعاليــات ممــزة ملــدة ثالثــة أشــهر يف ســانت بطرســرغ لتســليط الضــوء عليهــا. ومــن املتوقــع أن 
ر الثنــايئ،  يــد مــن االســتثما يُنــئ املز يــة بــني قطــر وروســيا إىل حــد كبــر، ممــا  يــز العالقــات االقتصاد االقتصــادي الــدويل ٢0٢1 عــىل تعز

ويُنّمــي التجــارة بــني الدولتــني.

رنــة بـــ ٨5 مليــون  يــي يف ٢01٨، مقا يــادة حجــم التجــارة الثنائيــة بــني الدولتــني بنســبة ٢4٣.7 % أي ٢91 مليــون دوالر أمر يــأيت ذلــك بعــد ز
يــادة الصــادرات الروســية إىل قطــر مــن األســالك النحاســية، والقمــح، وأكيــاس الشــاي  ز يــي يف العــام الــذي ســبقه. ســاهمت  دوالر أمر
ــًدا  ــة، كان األداء يف عامــي ٢019 و٢0٢0 جي ــة الثنائي ي ر ــا واســتثنائًيا للعالقــات التجا ــا قويً ــرة. ويف حــني كان ٢01٨ عاًم يف هــذه القفــزة الكب
يــي تــم تداولهــا حــى اآلن يف عــام ٢0٢0. وقــد ســجلت هــذه  يًضــا، حيــث تــم تــداول ٢0٢ مليــون دوالر يف عــام ٢019 و190 مليــون دوالر أمر أ
األرقــام نمــوا أرسع مــن عامــي ٢016 و٢017، اللــذان شــهدا انخفاًضــا طفيًفــا يف صــادرات النحــاس، والقمــح مــن روســيا إىل قطــر، مــا يفــّر 

االنخفــاض الطفيــف لتلــك الفــرتة. باإلضافــة إىل ذلــك، اســتوردت قطــر ٣٨.٢ مليــون دوالر مــن الحديــد الصلــب مــن روســيا. 

يــة للدولتــني، ومعاهدة  يــة الســماح بالدخــول بــدون تأشــرة لحامــيل جــوازات الســفر العاد وتشــمل التطــورات يف إطــار الرشاكــة االقتصاد
ر ثنائيــة. كمــا افتتحــت رشكــة النفــط الروســية، روســنفت، مركــًزا لألبحــاث يف واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا، ومكتًبــا يف الدوحــة  اســتثما
ــج االســتثمار يف قطــر وروســكونجرس، خــالل منتــدى الدوحــة يف ديســمر ٢019، اتفاقيــة تعــاون لتبــادل  عــت وكالــة تروي

ّ
يف عــام ٢01٨. ووق

يــر ٢0٢0  ينا ــج االســتثمار يف قطــر يف  ية. والتقــى ســعادة الشــيخ عــيل بــن الوليــد آل ثــاين، الرئيــس التنفيــذي لوكالــة تروي الفــرص االســتثمار
يــة  بالســيد ألكســندر ســتوجليف، الرئيــس التنفيــذي لروســكونجرس، يف البيــت الــرويس يف دافــوس، ملناقشــة مســتقبل العالقــات االقتصاد

بــني الدولتني. 

يــة روســية ذات ملكيــة مشــرتكة تعمــل حالًيــا يف قطــر. ومــع اقــرتاب موعــد منتــدى ســانت   ملصــادر رســمية 50 رشكــة قطر
ً
ويوجــد وفقــا

يعــود  يــة بــني الدولتــني بمــا  يُتوقــع أن تنمــو الرشاكــة االقتصاد بطرســرغ االقتصــادي الــدويل ٢0٢1، واقــرتاب كأس العــامل يف عــام ٢0٢٢، 
يــة بــني  ر يتمــاىش مــع نســق نمــو العالقــات التجا بالفائــدة عــىل كالهمــا. وسيســتمر تدفــق االســتثمار األجنــي املبــارش الــرويس إىل قطــر، بمــا 

الدولتــني.
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العـالقـة االقتصـاديـة

الوضع االقتصادي لقطر وروسيا 
يتمحــور حــول صناعــة الطاقــة. كمــا لديهمــا  يتعلــق بالنشــاط االقتصــادي الــذي  تشــرتك روســيا وقطــر يف بعــض القواســم املشــرتكة فيمــا 

أهــداف مشــرتكة واضحــة يف خطــط التنميــة الخاصــة بهمــا واإلجــراءات السياســاتية مثــل خطــط تطويــر القطــاع املــايل.

رئيســية: التنميــة البرشيــة،  ركائــز  ربــع  رؤيــة قطــر الوطنيــة ٢0٣0 عــىل أ ويشــرتكان يف العديــد مــن محــاور خططهمــا التنمويــة. ترتكــز 
يــة، والتنميــة البيئيــة. يف حــني تضــع خطــة التنميــة الوطنيــة األخــرة يف روســيا لعــام ٢0٣0، وهــي  والتنميــة االجتماعيــة، والتنميــة االقتصاد
رئيســة: الحفــاظ عــىل ســكان روســيا والصحــة العامــة  ــرويس فالديمــر بوتــني، خمســة أهــداف  ــو الــذي وقعــه الرئيــس ال يولي مرســوم 
يــادة أعمــال ناجحــة وعمالــة فعالــة،  والرفــاه، وخلــق فــرص لتحقيــق الــذات وتنميــة املواهــب، وخلــق بيئــة معيشــية أكــر أمانًــا وراحــة، ور
يــادة  يــر املحــددة للخطــة بحلــول عــام ٢0٣0 خفــض مســتوى الفقــر إىل النصــف، وز ومواصلــة التحــول الرقمــي. تتضمــن بعــض املعا
رائــدة  يفيــة(، وجعــل روســيا  يــة الصحيــة، وبنــاء بنيــة تحتيــة أفضــل )خاصــة يف املناطــق الر متوســط العمــر املتوقــع، وتحســني نظــام الرعا
ــا الدولتــني عــىل تحســني  عامليــة يف التنميــة والتعليــم والبحــث. تتشــابه كمــا نالحــظ أهــداف التنميــة لــكل مــن قطــر وروســيا، تؤكــد كلت
يوفــر مجــااًل رحًبــا للتعــاون يف قطاعــات  نوعيــة الحيــاة، ورأس املــال البــرشي، والتنميــة البرشيــة، فضــالً عــن التقــدم التكنولوجــي. وهــذا 

يــة الصحيــة والبنيــة التحتيــة. هــذه الرؤيــة مثــل التكنولوجيــا والرعا

ترســم خطتــا التنميــة املذكورتــان أعــاله قطــاع التكنولوجيــا كمفتــاح ملســتقبل الدولتــني. عــر أهــداف مماثلــة لتوســيع صناعتهــا التكنولوجيــة 
وقدراتهــا البحثيــة كاســتثمار يف مســتقبل شــعوبها واقتصادهــا. تمتلــك العلــوم والتكنولوجيــا أســاس قــوي يف روســيا، وقد اســتعادا قوتهما 
يــد مــن التمويــل للتطــورات العلميــة والتكنولوجيــة.  وتعمــل  بفضــل االســرتاتيجية الوطنيــة الهادفــة لتأســيس منظمــات جديــدة وتوفــر املز

جامعــات قطــر الرائــدة عاملًيــا مــع الحاضنــة التكنولوجيــة يف واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا لتريــع نمــو قطــاع التكنولوجيــا يف قطــر. 

كمــا أن للبلديــن أهدافــا تســتهدف نمــو القطــاع املــايل وتنميتــه. وأدرج بنــك روســيا يف أحــدث برامجــه لتنميــة األســواق املاليــة الروســية، 
يــز املنافســة يف الســوق املاليــة، والحفــاظ عــىل  ربــع أولويــات عليــا للســوق املاليــة الروســية يف ٢019-٢0٢1 وهــي: خلــق بيئــة مــن الثقــة، وتعز أ
ر املــايل، وضمــان الوصــول إىل الخدمــات املاليــة ورأس املــال. وأصــدر كذلــك مــرصف قطــر املركــزي خطتــه االســرتاتيجية الثانيــة  االســتقرا
يــز  يــز تنظيــم القطــاع املــايل وتعز لتنظيــم القطــاع املــايل لتحديــد أهدافــه للفــرتة ٢017-٢0٢٢. وتــرد الخطــة خمســة أهــداف أساســية: تعز
ــز الشــمول  ي ر املــايل، والحفــاظ عــىل نزاهــة النظــام املــايل والثقــة فيــه، وتعز ــز االبتــكا ي ــر األســواق املاليــة وتعز التعــاون التنظيمــي، وتطوي
يــة لالثنــني لديهــا الكثــر مــن القواســم  املــايل ومحــو األميــة املاليــة، وتطويــر رأس املــال البــرشي. تظهــر هاتــان الخطتــان أن البنــوك املركز
يــز الحصــول عــىل رأس املــال، ودفــع  املشــرتكة مــن حيــث األهــداف الواحــدة. وتأمــل الدولتــان يف تحســني الثقــة يف النظــام املــايل، وتعز

ر، والحفــاظ عــىل نظــام مــايل مســتقر بشــكل عــام. عجلــة االبتــكا

نظرة عامة عىل االقتصاد الرويس
الجدول 1: مؤرشات اقتصادية مختارة يف روسيا

روسيــا

إجمايل الناتج املحيل بالدوالر األمرييك الثابت لعام )٢0١9(

 املصدر: البنك الدويل

املستوى
املرتبة العاملية

الزراعة

الصناعة

التصنيع

الخدمات

املستوى

املرتبة العاملية

املستوى

املرتبة العاملية

املستوى

املرتبة العاملية

املستوى

املرتبة العاملية

املستوى

املرتبة العاملية

املستوى

املرتبة العاملية

املرتبة

معدل، %

يليون دوالر أمريي 1.7 تر
11

4٨1.٣ مليار دوالر أمريي
17

٣5٢.9 مليار دوالر أمريي
19

11.6 ألف دوالر أمريي
٨0

٢9.٢ ألف دوالر أمريي
57

144.4 مليون
9

%49
164

#٢٨

% 1.9

%٣

%٣٢

%1٣

%54

تكوين الناتج املحيل اإلجمايل )٢0١9(

 املصدر: البنك الدويل

نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل )٢0١9(

 املصدر: البنك الدويل

نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل،
)٢0١9( PPP ،ية ر الجار  األسعا

 املصدر: البنك الدويل

نمو الناتج املحيل اإلجمايل )٪ سنوية، ٢009-٢0١9(
املصدر: البنك الدويل

سهولة ممارسة أنشطة األعمال من قبل

البنك الدويل )٢0٢0(

البرتول والفحم والقمحأعىل الصادرات )٢0١9(

االنفتاح االقتصادي )٢0١9(
)الصادرات + الواردات( / الناتج املحيل اإلجمايل 

املصدر: البنك الدويل

السكان )٢0١9(
املصدر: البنك الدويل

الصادرات بالدوالر األمرييك الثابت من

 السلع والخدمات )٢0١9(

الواردات بالدوالر األمرييك الثابت  من

السلع والخدمات )٢0١9(
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العـالقـة االقتصـاديـة

يــرتاوح نصيــب الفــرد  يشــمل البلــدان الــي  يــف البنــك الــدويل، والــذي  تعتــر روســيا مــن البلــدان ذات الدخــل املتوســط األعــىل وفًقــا لتعر
يكًيــا.  انتقلــت روســيا نحــو اقتصــاد الســوق بعــد انهيــار  يكًيــا و1٢5٣5 دوالًرا أمر فيهــا مــن الدخــل القومــي اإلجمــايل بــني 4،046 دوالًرا أمر
يــة الرجماتيــة. وهــي واحــدة مــن الــدول املدرجــة يف  يــة والسياســة االقتصاد ر االتحــاد الســوفيايت، واليــوم تعطــي األولويــة لألعمــال التجا
يــي، فإنهــا تحتــل  يليــون دوالر أمر اقتصــادات األســواق املتقدمــة والناشــئة ملجموعــة العرشيــن. مــع ناتجهــا املحــيل اإلجمــايل البالــغ 1.7 تر
ــج املحــيل اإلجمــايل )األســعار الحاليــة، تعــادل  املرتبــة الثانيــة عــرش بــني أكــر اقتصــاد يف مجموعــة العرشيــن. ويبلــغ نصيــب الفــرد مــن النات
ــج املحــيل اإلجمــايل، فــإن أكــر ثــالث صناعــات يف روســيا هــي  يــي. ومــن حيــث النســبة املئويــة للنات القــوة الرشائيــة( ٢9.٢ ألــف دوالر أمر
التصنيــع )1٣.1%(، وتجــارة الجملــة والتجزئــة )1٢.٣%(، والتعديــن واملحاجــر )11.٣%(. وتمتلــك روســيا عــىل غــرار قطــر صناعــة كبــرة 
للتعديــن واملحاجــر.  شــكلت املناجــم واملحاجــر يف عــام ٢019 19.٨% مــن صــادرات الصناعــات التحويليــة يف روســيا و1٢.6% مــن إجمــايل 
ــج املحــيل اإلجمــايل و٢1% مــن الصــادرات الروســية.  يشــكل 1٣% مــن النات ــًرا  ــا كب ــا صناعًي يًضــا قطاًع القيمــة املضافــة. تمتلــك روســيا أ
وتمتلــك روســيا قطاعــني قويــني همــا الخامات/املعــادن واألغذيــة ويشــكل كل منهمــا 7% مــن الصــادرات. ومــن بــني القطاعــات الهامــة 

األخــرى التكنولوجيــا والخدمــات املاليــة والنقــل. 

يــي، وتصــل إىل 90% مــن الناتج  يليــون دوالر أمر تمتلــك روســيا نظاًمــا مالًيــا متطــوًرا وقويـًـا، حيــث تصــل أصــول القطــاع املــرصيف إىل 1.٣ تر
ــة رأس املــال البالغــة 7.%1٢.  ي ــح مــن نســبة كفا يتض يعتــر النظــام املــرصيف الــرويس ذو رأس مــال جيــد، كمــا  املحــيل اإلجمــايل للبــالد.  
ر النظــام املــايل مــع تكييــف التدابــر الراميــة إىل تخفيــف أثــر الوبــاء عــىل القطــاع املــرصيف، بمــا يف  ويرصــد بنــك روســيا عــن كثــب اســتقرا
ًرا مــن األول مــن  بنــًكا عامــالً يف الدولــة اعتبــا ذلــك إعــادة هيكلــة القــروض وغرهــا مــن تدابــر السياســة التحوطيــة الكليــة.  ويوجــد ٣71 

ديســمر ٢0٢0 وفًقــا لبنــك روســيا.  

ــة  ي ــة وحما ــروة الوطني ــاء ال ــالد وبن ــايل يف الب ر امل ــة تضمــن االســتقرا ــذ إصالحــات هيكلي ــايل يف تنفي ــد امل ونجحــت الحكومــة عــىل الصعي
ر املــايل الســليم عــىل مــدى الســنوات املاضيــة للحكومــة  ر النفــط. وقــد وفــر ضبــط األوضــاع املاليــة واإلطــا االقتصــاد مــن تقلبــات أســعا
ــج  مرونــة ماليــة قويــة يف التعامــل مــع الضغــوط غــر املتوقعــة الناجمــة عــن الوبــاء. حققــت روســيا فائًضــا يف املزانيــة بنســبة 1.٨% مــن النات
ــج املحــيل  ــا يف عــام ٢0٢0 بنســبة 0.٨ % مــن النات ــا أن تحقــق فائًض ــل جائحــة كورون املحــيل اإلجمــايل يف عــام ٢019. وكان مــن املتوقــع قب
ــج املحــيل   لصنــدوق النقــد الــدويل أن يكــون صــايف اإلقراض/االقــرتاض الحكومــي الــرويس -5.٣% مــن النات

ً
اإلجمــايل. ومــن املتوقــع وفقــا

 
ً
يعتــر منخفضــا ــج املحــيل اإلجمــايل، وهــو مــا  يبلــغ إجمــايل الديــن الحكومــي العــام 1٨.9% مــن النات اإلجمــايل يف عــام ٢0٢0، مــع توقــع أن 

رنــة بــدول أخــرى.  مقا
ً
جــدا

يــد مــن هوامشــها   أقــوى وتز
ً
 خارجيــا

ً
ر النفــط وســعر الــرصف، كانــت روســيا تبــي قطاعــا وبفضــل القاعــدة املاليــة وفــك االرتبــاط بــني أســعا

ــج املحــيل اإلجمــايل، وفقــا لصنــدوق  يــي، أو ٣.٨% مــن النات املاليــة. بلــغ رصيــد الحســاب الجــاري لروســيا لعــام ٢019 65.٣ مليــار دوالر أمر
يجعلهــا دولــة مصــدرة  يــي، ممــا  النقــد الــدويل. وبلــغ صــايف تجــارة روســيا للســلع والخدمــات لعــام ٢019 )BoP( 1٢9.0 مليــار دوالر أمر

يجــايب بعــد أملانيــا والصــني.  كبــرة مــع ثالــث أكــر مــزان تجــاري إ

 للبنــك الــدويل فــإن أكــر خمســة رشكاء يف التصديــر لروســيا هــم الصــني وهولنــدا وأملانيــا وبيالروســيا وتركيــا. قطــر منخفضــة 
ً
ووفقــا

 يف هــذه القائمــة، يف املرتبــة 116. ويشــار إىل أن أكــر خمســة رشكاء لروســيا يف االســتراد هــم الصــني واملانيــا وبيــالروس والواليــات 
ً
نســبيا

ــارة عــن وقــود. وأكــر 5 صــادرات  ــاد، فــإن 60% مــن الصــادرات الروســية عب ــا لألونكت ــا، أمــا قطــر ففــي املرتبــة 97. وفًق يطالي املتحــدة وإ
يــي(، والنفــط املكــرر )7٨.٢ مليــار دوالر  لروســيا وفقــا ألحــدث بيانــات البنــك الــدويل )٢01٨( هــي النفــط الخــام )1٢9.٢ مليــار دوالر أمر
يــي(، والغــاز الطبيعــي  ــح املشــرتك، أو املســيلني )٨.٣ مليــار دوالر أمر يــي(، والقم يــي(، والفحــم البيتوميــي )14.6 مليــار دوالر أمر أمر
يــي(، وغرهــا مــن األدويــة من  يــي(. أمــا أكــر 5 واردات يف روســيا فهــي أجهــزة النقــل )٨.6 مليــار دوالر أمر املســال )5.٣ مليــار دوالر أمر
يــي(، وقطــع الغيــار وملحقــات عمليــة  يــي(، والطائــرات )5.9 مليــار دوالر أمر املنتجــات املختلطــة أو غــر املختلطــة )5.9 مليــار دوالر أمر

ــم  يذكــر ان تجــارة روســيا مــع الصــني رشيكتهــا األوىل تت ــار دوالر(.  ــي(، والســيارات )٢.7 ملي ي ــار دوالر أمر ــة )٣.1 ملي ــات التلقائي البيان
بشــكل كبــر مــن صــادرات الوقــود والــواردات مــن الســلع الرأســمالية واآلالت وااللكرتونيــات. ويف حــني أن قطــر يف مرتبــة أقــل يف هــذه 
رنــة بالــدول األخــرى، فقــد زاد حجــم التجــارة بــني الدولتــني بشــكل كبــر يف العقــد املــايض، ومــن املرجــح أن يســتمر يف ذلــك. القوائــم مقا
ــج املحــيل اإلجمــايل يف عــام ٢019، وصــدرت   مــن االقتصــاد الــرويس ُمشــكلًة 9.5% مــن النات

ً
 كبــرا

ً
كمــا تشــكل تجــارة الخدمــات جــزءا

يــي يف الخدمــات. وكانــت نســبة ٣4.4 % مــن صــادرات الخدمــات يف صناعــة النقــل، و٣.%17  روســيا يف نفــس العــام 6٢.٨ مليــار دوالر أمر
يف قطــاع الســفر. وتركــز معظــم بقيــة صــادرات الخدمــات الروســية يف صناعــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت والثقافــة والرتفيــه 

يــة. ر واألنشــطة التجا

يًضــا أرمينيــا وبيالروســيا وكازاخســتان وقرغزســتان. وقــد تؤســس  يضــم أ وتعتــر روســيا جــزء مــن االتحــاد االقتصــادي األورايس الــذي 
يــة للــدول األعضــاء فيهــا.  يــز التنميــة االقتصاد قبــل 5 ســنوات بهــدف تحســني بيئــة األعمــال وتعز

يــة واملخاطــر االئتمانيــة املســتقرة. وتحتــل  ر ر. والدليــل عــىل ذلــك اقتصــاد روســيا املرحــب باألعمــال التجا توفــر روســيا بيئــة مواتيــة لالســتثما
بــدء األعمــال  يأخــذ يف االعتبــار ســهولة   املرتبــة ٢٨ يف مــؤرش البنــك الــدويل لســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال، والــذي 

ً
روســيا حاليــا

يــة املســتثمرين  ــح البنــاء، والحصــول عــىل الكهربــاء، وتســجيل املمتلــكات، والحصــول عــىل االئتمــان، وحما ي ر يــة، والتعامــل مــع تصا ر التجا
مــن األقليــات، ودفــع الرضائــب، والتــداول عــر الحــدود، وإنفــاذ العقــود، وحــل التحديــات. ونالــت روســيا درجــات جيــدة خاصــة يف فئــات 
الحصــول عــىل الكهربــاء، وتســجيل املمتلــكات، وإنفــاذ العقــود، يف املرتبــة 7، 1٢، ٢1 يف تلــك املجــاالت عــىل التــوايل. وتعــي النتيجــة القويــة 
الــي ســجلتها روســيا يف هــذا املــؤرش أن بيئتهــا التنظيميــة مواتيــة لبــدء وتشــغيل رشكــة محليــة. التصنيــف االئتمــاين لروســيا مــن قبــل فيتش 
يشــر إىل أن روســيا بلــد ذو مخاطــر ائتمانيــة  يــز هــو Baa٣ )مســتقرة(، وS&P هــو BBB-)مســتقرة(. وهــذا  هــو BBB )مســتقرة(، مود

 وتوقعــات مســتقرة القــدرة عــىل ســداد الســندات الســيادية.
ً
منخفضــة نســبيا
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التوقعات االقتصادية لروسيا

ــغ إجمــايل  ــذ التســعينيات. وبل ــًرا من ــا كب ــا مالًي ــة انتعاًش ــن املاضيــني حيــث شــهدت الدول ــر يف العقدي ــرويس بشــكل كب نمــا االقتصــاد ال
يــي يف عــام ٢009 و196 مليــار  يليــون دوالر أمر رنــة بـــ 1.٢ تر يــي يف عــام ٢019، مقا يليــون دوالر أمر ــج املحــيل اإلجمــايل )الحــايل( 1.7 تر النات
يًضــا أكــر مــن الســنوات الســابقة بنصيــب 11.6 ألــف دوالر  ًرا عــىل مســتوى الفــرد أ يــي يف عــام 1999. وتشــهد األمــة ازدهــا دوالر أمر
ــج  يكًيــا يف عــام 1999. وبلــغ معــدل نمــو النات يكًيــا يف عــام ٢009 و1٣٣0 دوالًرا أمر ٌع مــن ٨56٢ دوالًرا أمر رتفــا يــي يف عــام ٢019، وهــو ا أمر
ينمــو أكــر يف  املحــيل اإلجمــايل يف عــام ٢019 1.٣4%، وبعــد االنكمــاش يف عــام ٢0٢0 بســبب وبــاء كوفيــد -19، بــدأ االقتصــاد مــن املتوقــع أن 
يــادة مــن 4.7% يف الربــع األول مــن  يحــوم حــول 6% ، بز عامــي ٢0٢1 و ٢0٢٢. بحلــول الربــع الثــاين مــن عــام ٢0٢0، كان معــدل البطالــة 
عــام ٢0٢0. ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل أن تبلــغ نســبة البطالــة يف عــام ٢0٢0 5.6%. إال أنــه مــن املتوقــع أن تنخفــض البطالــة أثنــاء التعــايف 
مــن األزمــة االقتصــاد للجائحــة. ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل أن تصــل البطالــة يف روســيا إىل 5.٢% بحلــول عــام ٢0٢1 و 4.7% بحلــول 

عــام ٢0٢٢.

ينكمــش  ــج املحــيل اإلجمــايل لروســيا خــالل الســنوات القليلــة املقبلــة. ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدويل أن  ينمــو النات كمــا مــن املتوقــع أن 
 يف الســنوات القادمــة. كمــا مــن 

ً
ــا معتــدال ــر الجائحــة، ســيتبعه انتعاًش ــج املحــيل اإلجمــايل لروســيا بنســبة 4.1% يف عــام ٢0٢0 عــىل إث النات

يســتمر هــذا النمــط  يتباطــأ إىل ٢.4% يف عــام ٢0٢٢، عــىل أن  ــج املحــيل اإلجمــايل ٢.٨% يف عــام ٢0٢1 وأن  يبلــغ نســبة نمــو النات املتوقــع أن 
يوليــو أنهــا ســتضع  يجعــل روســيا رشيــًكا مثالًيــا لالســتثمار االقتصــادي طويــل األجــل. وقــد أعلنــت الحكومــة الروســية يف  مــن النمــو؛ ممــا 
يــة  يــادة متوســط عمــر روســيا وتحســني الرعا ز خطــة تنميــة وطنيــة جديــدة اســتجابة لجائحــة كوفــد-19، بمــا يف ذلــك أهــداف مثــل 

الصحيــة عــىل الصعيــد الوطــي.

يــة الخاصــة بالجائحــة. ففــي ســبتمر ٢0٢0 خّفــض بنــك روســيا  ووضعــت روســيا عــدًدا مــن السياســات النقديــة اســتجابًة لألزمــة االقتصاد
ية املفعــول لعــام ٢0٢1 عــىل الودائــع  ســعر الفائــدة إىل 4.٢5%. أدى هــذا الرقــم القيــايس املنخفــض، جنًبــا إىل جنــب مــع رضيبــة 1٣% ســار
ًرا مــن أكتوبــر، بلــغ التضخــم 4 %  رتفــاع حــاد يف االســتثمار يف األســهم والســندات. اعتبــا يــي، إىل ا يــد عــن 14000 دوالر أمر املرصفيــة الــي تز

يكــون ٣-٣.5 % بحلــول منتصــف عــام ٢0٢1 وفًقــا لصنــدوق النقــد الــدويل. ومــن املتوقــع أن 

نظرة عامة عىل االقتصاد القطري
الجدول ٢: مؤرشات اقتصادية مختارة لدولة قطر

إجمايل الناتج املحيل بالدوالر األمرييك الثابت لعام )٢0١9(

 املصدر: البنك الدويل

املستوى
املرتبة العاملية

الزراعة

الصناعة

التصنيع

الخدمات

املستوى

املرتبة العاملية

املستوى

املرتبة العاملية

املستوى

املرتبة العاملية

املستوى

املرتبة العاملية

املستوى

املرتبة العاملية

املستوى

املرتبة العاملية

املرتبة

معدل، %

175.4 مليار دوالر أمريي
54

9٢.0 مليار دوالر أمريي
45

66.٨ مليار دوالر أمريي
54

6٢.6 ألف دوالر أمريي
16

94 .ألف دوالر أمريي
4

٢.٨ مليون نسمة
1٣9

90.٣
٨٢

#77

% 5.6

% 0.٢

% 56.٨

% 7.7

% 46.7

تكوين الناتج املحيل اإلجمايل )٢0١9(

 املصدر: البنك الدويل

نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل )٢0١9(

 املصدر: البنك الدويل

نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل،
)٢0١9( PPP ،ية ر الجار  األسعا

 املصدر: البنك الدويل

نمو الناتج املحيل اإلجمايل )٪ سنوية، ٢009-٢0١9(
املصدر: البنك الدويل

سهولة ممارسة أنشطة األعمال من قبل

البنك الدويل )٢0٢0(

البرتول والغاز والنفطأعىل الصادرات )٢0١9(

االنفتاح االقتصادي )٢0١9(
)الصادرات + الواردات( / الناتج املحيل اإلجمايل 

املصدر: البنك الدويل

السكان )٢0١9(
املصدر: البنك الدويل

الصادرات بالدوالر األمرييك الثابت من

 السلع والخدمات )٢0١9(

الواردات بالدوالر األمرييك الثابت  من

السلع والخدمات )٢0١9(

دولــة قطــر



13 12

العـالقـة االقتصـاديـة

يــي يف  ــج املحــيل اإلجمــايل لدولــة قطــر )الحــايل( 175.4 مليــار دوالر أمر تعتــر دولــة قطــر مــن الــدول ذات الدخــل املرتفــع حيــث بلــغ النات
يــي، وهــو مــن أعــىل املعدالت يف العــامل واألعىل يف منطقة  ــج املحــيل اإلجمــايل 6٢.6 ألــف دوالر أمر عــام ٢019، وبلــغ نصيــب الفــرد مــن النات
ــج املحــيل اإلجمــايل  يتكــون اقتصــاد قطــر مــن قطــاع الطاقــة بشــكل كبــر، حيــث يشــكل ٣4% مــن النات يقيــا.  الــرشق األوســط وشــمال إفر
االســمي يف عــام ٢019، وهــي النســبة األكــر مــن أي صناعــة. إال أن الدولــة تعمــل عــىل تنويــع اقتصادهــا بعيــًدا عــن الهيدروكربونــات. وجــاء 
ــج املحــيل اإلجمــايل يف عــام ٢019  قطــاع البنــاء يف املرتبــة الثانيــة والصناعــات يف املرتبــة الثالثــة، حيــث بلــغ نصيبهمــا 1٣.9% و٨.6% مــن النات
يــد ولديهــا صناعــة ســياحية صاعــدة،  عــىل التــوايل. وبــرصف النظــر عــن هــذه القطاعــات، فــإن الدولــة لديهــا قطــاع خدمــات ماليــة مزتا
رئيــي لألعمــال يف منطقــة الــرشق  مــن املقــرر أن تتوســع أكــر مــن خــالل اســتضافة بطولــة كأس العــامل لكــرة القــدم املقبلــة. وهــي مركــز 
يــادة االزدهــار ملواطنيهــا. بالنظــر إىل مســتقبل األهــداف  يــة العامليــة وز يــادة مشــاركتها االقتصاد ز يقيــا، وتتطلــع إىل  األوســط وشــمال أفر
رئيســية: التنميــة البرشيــة، والتنميــة االجتماعيــة،  ربــع ركائــز  يــة، ترتكــز خطــة التنميــة لرؤيــة قطــر الوطنيــة ٢0٣0 عــىل أ يــة القطر االقتصاد
يــة، والتنميــة البيئيــة. كمــا تقــدم اســرتاتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة لدولــة قطــر )٢01٨-٢0٢٢( عــدًدا مــن األهــداف  والتنميــة االقتصاد
. تخطــط قطــر للقيــام بذلــك مــن خــالل 

ً
للنهــوض باالقتصــاد القطــري، والحفــاظ عــىل تنميتــه، وخلــق مســتويات معيشــية عاليــة مســتقبال

يــة االجتماعيــة والســالمة واإلثــراء الثقــايف والرشاكــة العامليــة وجهــود االســتدامة. يــادة الحما يــة وز ر التغلــب عــىل التحديــات اإلدا

ــج املحــيل اإلجمــايل يف عــام ٢019.  ــة ٨.٣% مــن النات ــة والتأميني ــة متطــورة، إذ شــكلت الخدمــات املالي كمــا تمتلــك قطــاع خدمــات مالي
 لهيئــة 

ً
ــة. باإلضافــة إىل ذلــك، ووفقــا  و7 بنــوك أجنبي

ً
ــا ي  قطر

ً
ــكا ــه، 11 منهــا بن  ل

ً
 مرخصــا

ً
 ملــرصف قطــر املركــزي، 1٨ مرصفــا

ً
ويوجــد، وفقــا

تنظيــم مركــز قطــر للمــال، هنــاك -- بنــك و-- رشكــة تأمــني مرخصــة مــن قبــل مركــز قطــر للمــال وتعمــل تحــت إرشاف هيئــة تنظيــم مركــز 
يــات رأس املال/إجمــايل األصــول مــن املســتوى األول بنســبة  يــة يف قطــريف عــام ٢019، نســبة كفا ر قطــر للمــال. وكان لــدى البنــوك التجا
يــر الصناعــة يف عــني االعتبــار. 9.9% ونســبة أصــول رأســمالية/مخاطر مــن املســتوى األول تبلــغ 17.5%، والــي تعتــر كافيــة مــع األخــذ بمعا

ــج املحــيل  يبلــغ صــايف اإلقراض/االقــرتاض الحكومــي يف قطــر يف عــام ٢0٢0 ٣% مــن النات  لصنــدوق النقــد الــدويل، مــن املتوقــع أن 
ً
ووفقــا

يــة، يف عــام ٢019 فائًضــا  اإلجمــايل، وهــو انخفــاض طفيــف عــن 4.9% يف عــام ٢019. وحققــت مزانيــة قطــر وفًقــا لبيانــات وزارة املاليــة القطر
يــي. ســتواجه قطــر عجــًزا يف عــام ٢0٢0 بســبب اآلثــار الســلبية للجائحــة وانخفــاض أســعار الطاقــة. إال أن هنــاك  قــدره 1.7٣ مليــار دوالر أمر

تحكــم يف العجــز بفضــل التدابــر الــي اتخذتهــا الحكومــة. 

يــا الجنوبيــة والصــني  ربــع الســنوية ملــرصف قطــر املركــزي يف عــام ٢019، كان أكــر 5 رشكاء تصديــر لقطــر هــم اليابــان وكور ووفًقــا للنــرشة 
والهنــد وســنغافورة، وكان أكــر 5 رشكاء اســتراد هــم الواليــات املتحــدة والصــني وأملانيــا واململكــة املتحــدة والهنــد. ســجلت قطــر 7٣ مليــار 
يــة املصــدرة مــن  يــي مــن صــادرات الخدمــات. ٨5% مــن املنتجــات القطر يــي إجمــايل صــادرات الســلع و19 مليــار دوالر أمر دوالر أمر
الوقــود و1٢% مــن املنتجــات املصنعــة. مــن هــذه الصــادرات الخدميــة، كان 55.9% منهــا يف النقــل، و٢٨.5% يف الســفر. واســتوردت يف عــام 
يــي يف الخدمــات، وحققــت ٢5.٣ مليــار دوالر مــن صــايف تجــارة الســلع والخدمــات،  ٢019 ٣1 مليــار دوالر مــن الســلع و٣5 مليــار دوالر أمر
يجــايب عــىل مســتوى العــامل وفقــا للبنــك الــدويل. حقــق االقتصــاد  يجعلهــا دولــة مصــدرة كبــرة يف املرتبــة 17 مــن أكــر مــزان تجــاري إ ممــا 

ــج املحــيل اإلجمــايل.   يمثــل حــوايل ٢.4% مــن النات يــي، وهــو مــا   يف الحســاب الجــاري قــدره 4.٢ مليــار دوالر أمر
ً
القطــري فائضــا

 
ية مواتيــة. ويتجــىل ذلــك يف القفــزة األخــرة  يــة واســتثمار ر وعملــت جاهــدة لتوفــر البنيــة التحتيــة والتعديــالت التنظيميــة لخلــق بيئــة تجا
ر 6 درجــات يف مــؤرش البنــك الــدويل لســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال. وأعلــن البنــك الــدويل أن قطــر كانــت  الــي ســجلتها الدولــة بمقــدا
ــج جيــدة يف فئــات تســجيل املمتلــكات،  ضمــن أفضــل ٢0 دولــة لتحســني بيئــة األعمــال العامليــة يف املــؤرش يف عــام ٢0٢0. وتســّجل قطــر نتائ
ودفــع الرضائــب، والتعامــل مــع تراخيــص البنــاء، حيــث تحتــل املرتبــة األوىل والثالثــة والثالثــة عــرش عــىل التــوايل. التصنيــف االئتمــاين للدولــة 
يــدل عــىل أن قطــر تتمتــع  يــز Aa٣ )مســتقرة( ، وS&P هــو AA - )مســتقرة(. وهــذا  مــن قبــل فيتــش هــو AA - )مســتقرة( ، مود

باقتصــاد مســتقر وقــدرة جيــدة عــىل ســداد الســندات الســيادية.

آفاق قطر االقتصادية

ــج املحــيل اإلجمــايل  نمــا االقتصــاد القطــري بقفــزات كبــرة متجــاوًزا العديــد مــن اآلفــاق يف العقديــن املاضيــني، ويف عــام ٢019، بلــغ النات
يــي يف عــام 1999.  بـــ 97.٨ مليــار دوالر يف عــام ٢009 و1٢.4 مليــار دوالر أمر رنــة  يــي، مقا لدولــة قطــر )الحــايل( 175.4 مليــار دوالر أمر
ــج املحــيل اإلجمــايل لقطــر بنســبة ٢.5% يف عــام ٢0٢0  ينكمــش النات  للبيــان األخــر لصنــدوق النقــد الــدويل، ويف حــني مــن املتوقــع أن 

ً
ووفقــا

يُنتظــر أن تتعــاىف قطــر برعــة خــالل عــام ٢0٢1 وتُســجل   إىل البنــك الــدويل، 
ً
يــة العامليــة بســبب الجائحــة واســتنادا بســبب األزمــة االقتصاد

 قــدره ٣%.
ً
نمــوا

يــة الناجمــة عــن جائحــة »كوفيــد-19«. حيــث أنشــأت الدولــة  ر االقتصاد  مــن الخطــوات للتخفيــف مــن األرضا
ً
واتخــذت الدولــة عــددا

ــج املحــيل تهــدف  يــي أو أكــر مــن 1٢% مــن إجمــايل النات ــج املحــيل اإلجمــايل لعــام ٢019 بقيمــة ٢0.6 مليــار دوالر أمر حزمــة إغاثــة مــن النات
 مــن الجائحــة، بمــا يف ذلــك الســياحة والبيــع بالتجزئــة والضيافــة والخدمــات 

ً
ملســاعدة الــرشكات الصغــرة والقطاعــات األكــر تــرضرا

يــي مــن دعــم الســيولة مــن مــرصف قطــر املركــزي للبنــوك املحليــة  ــح 1٣.7 مليــار دوالر أمر ــة. وتــم من ي ر اللوجســتية واملجمعــات التجا
يــي يف  مــن خــالل نافــذة اتفــاق إعــادة الــرشاء خاصــة بســعر فائــدة 0%. واســتخدمت األمــوال الحكوميــة الســتثمار ٢.٨ مليــار دوالر أمر
ــج املحــيل اإلجمــايل. كمــا وضعــت الحكومــة اعفــاءات ملــدة ســتة اشــهر عــىل املرافــق  يعــادل 1.٨% مــن النات ســوق األوراق املاليــة، أي مــا 
ومدفوعــات االيجــار للمناطــق اللوجســتية والــرشكات الصغــرة واملتوســطة الحجــم ثــم مــددت هــذه االعفــاءات ملــدة ثالثــة اشــهر اضافيــة 
اعتبــارا مــن 16 ســبتمر. كمــا فرضــت إعفــاًء ملــدة ســتة أشــهر مــن الرســوم الجمركيــة عــىل املــواد الغذائيــة والســلع الطبيــة، فضــالً عــن دعــم 

الرواتــب بالكامــل للعمــال الوافديــن يف الحجــر الصحــي أو الخاضعــني للعــالج مــن فــروس كورونــا.

يــة الناجمــة عــن جائحــة »كوفيــد-19«. وللحفــاظ  ر االقتصاد  مــن السياســات النقديــة للمســاعدة يف مكافحــة األرضا
ً
وضعــت قطــر عــددا

يتمــاىش مــع أســعار االحتياطــي  بمــا  ر الفائــدة  بتخفيــض أســعا يكيــة، قــام مــرصف قطــر املركــزي  باألمر يــة  ربــط العملــة القطر عــىل 
ــم تخفيــض ســعر  ــع إىل 1%، كمــا ت ــدة عــىل الودائ ــم تخفيــض ســعر الفائ ــم تخفيــض ســعر اإلقــراض إىل ٢.5%، وت ــي. ت ي ــدرايل األمر الفي

يبــو إىل %1. الر
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العـالقـة االقتصـاديـة

العــالقــات الثنــائيــة
نظره عامة

يــة الروســية الحديثــة إىل العالقــات الســابقة بــني قطــر واالتحــاد الســوفيي. إذ دشــنت دولــة قطــر يف عــام  تعــود جــذور العالقــات القطر
19٨٨ عالقــات دبلوماســية مــع االتحــاد الســوفيي، بعــد تدشــني دول أخــرى مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــرشق األوســط يف 
وقــت ســابق مــن الثمانينيــات. جــاء هــذا املحــور الســوفييي للعالقــات الــرشق أوســطية األوســع يف أعقــاب فــرتة البريســرتويكا لإلصالحــات 

االقتصاديــة والسياســية يف الثمانينيــات.

بــني  بعــد حــل االتحــاد الســوفيي يف 6 ديســمر 1991.  وقــد أدت العالقــات الدبلوماســية  يــة  بروســيا االتحاد رســمًيا  واعرتفــت قطــر 
يــه  يــر الخارجيــة الــرويس اندر ر وز زا بالفعــل إىل إنشــاء ســفارتيهما يف موســكو والدوحــة. ويف العــام 199٢  قطــر واالتحــاد الســوفيايت 
ــرة مــع دول مجلــس  ــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وبالرغــم مــن ذلــك مل تشــهد فــرتة التســعينيات مشــاركة روســية كب ي ير كوز
التعــاون الخليجــي باســتثناء زرع البــذور املبكــرة للعالقــات الحديثــة بــني الــدول. بيــد أن انتخــاب الرئيــس الــرويس فالديمــر بوتــن يف عــام 
٢000 أدى إىل تغيــر يف االســرتاتيجية. حيــث ركــزت روســيا عــىل تحســني عالقاتهــا الدبلوماســية واالقتصاديــة مــع دول مجلــس التعــاون 
يــة ثنائيــة لتوســيع عالقاتهــا  ر يــارة للرئيــس الــرويس فالديمــر بوتــني إىل الدوحــة وتوقيــع معاهــدة تجا الخليجــي. ويف عــام ٢007 كان هنــاك ز
يــة. ويف حــني أن التعــاون املبكــر تنــاول يف املقــام األول قطــاع الطاقــة، فقــد توســعت العالقــات الثنائيــة لتشــمل صناعــات متنوعــة  االقتصاد
يــر الطاقــة  منــذ ذلــك الحــني. ويف عــام ٢01٣ أجــرى ســعادة الســيد فيكتــور زوبكــوف، املمثــل الخــاص للرئيــس الــرويس، مفاوضــات مــع وز
ــروم يف الدوحــة، وهــو األول مــن نوعــه يف  زب ــب غا ــاح مكت ــوا بافتت ــة قطــر ســعادة الســيد محمــد الســادة. كمــا رحب والصناعــة يف دول
يــرة العربيــة. وعقــد الرئيــس الــرويس فالديمــر بوتــني وصاحــب الســمو األمــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثــاين، أمــر دولــة قطــر  شــبه الجز

اجتمــاع عمــل مًعــا خــالل دورة األلعــاب األوملبيــة يف ســوتيش ٢014. 

 أكــر، حيــث أصبحــت قطــر واحــدة مــن الــدول األوىل لالســتثمار األجنــي املبــارش يف روســيا. 
ً
يــة نمــوا وقــد شــهدت العالقــات الروســية القطر

وتمتــد العالقــة حــى إىل التخطيــط لــكأس العــامل ٢0٢٢. وأرســلت قطــر ممثلــني إىل كأس العــامل ٢01٨ يف روســيا، باإلضافــة إىل اســتخالص 
يــورخ لالســتفادة مــن تجربــة روســيا يف التخطيــط لــكأس العــامل بنجــاح. املعلومــات التاليــة لــكأس العــامل يف مقــر فيفــا يف ز

ر عالقات االستثما
ــج املحــيل  يمثــل 1.9% مــن النات يــي، ممــا  بلــغ صــايف تدفقــات االســتثمار األجنــي املبــارش الــرويس ٣٢ مليــار دوالر أمر ويف عــام ٢019، 
اإلجمــايل للدولــة. وهــذا الرقــم أعــىل مــن املتوســط لعــام ٢019 بــني إجمــايل دول أوروبــا وآســيا الوســطى الــذي بلــغ 1.4%. إال أنــه ينخفــض
يضــا أقــل قليــال مــن متوســط الدولــة عــىل مــدى الســنوات ال 10 املاضيــة )٢009-٢019( مــن ٢.0%. شــهدت روســيا ٢1.9 مليــار دوالر مــن  أ
صــايف تدفقــات االســتثمار األجنــي املبــارش الخارجيــة يف عــام ٢019. وتميــل تدفقــات االســتثمار األجنبيــة الداخليــة املبــارشة الروســية كنســبة 
ــارش الروســية إىل االنخفــاض يف  ــج املحــيل اإلجمــايل إىل التقلــب حســب الســنة، وتتجــه تدفقــات االســتثمار األجنــي املب ــة مــن النات مئوي
العقــد املــايض )انظــر الشــكل ٢ أدنــاه(. غــر أن هــذه األرقــام ال تــزال أكــر بكثــر مــن تلــك الــي كانــت يف التســعينات وأوائــل العقــد الحــادي 

والعرشيــن، وهــي أكــر مــن املتوســط يف اقتصــادات الرشيحــة العليــا مــن دول الدخــل املتوســط. 

يــي، 4.6% منهــا كانــت مــن االســتثمار األجنــي املبــارش، حــوايل 1.5 مليــار  مــن ضمــن صــايف التدفقــات الــواردة بقيمــة ٣٢ مليــار دوالر أمر
يجعــل قطــر ســابع أكــر مصــدر لصــايف تدفقــات االســتثمار  يــي، وجــاءت مــن دولــة قطــر وفقــا للبنــك املركــزي الــرويس. وهــذا  دوالر أمر
ــون يف روســيا إىل االســتثمار يف الــرشكات  ي ــل املســتثمرون القطر ــاه(. ويمي ــارش يف روســيا يف عــام ٢019 )انظــر الشــكل ٢ أدن األجنــي املب
ــج واالســتحواذ، والطــرح العــام األويل والثانــوي، واســتثمار املحافــظ. وتشــر التقديــرات إىل  الروســية القائمــة مــن خــالل عمليــات الدم
أن اســتثمارات قطــر يف روســيا يف الســنوات الخمــس املاضيــة قــد ازدادت بشــكل كبــر خاصــة وبدرجــة أوىل يف الصناعــات املعدنيــة، 

يــة، والتصنيــع )املركبــات ومعــدات النقــل( والصناعــات الخدميــة. ر والصناعــات االســتخراجية، واملاليــة، والتأمــني، واإلدا

 

الشكل ٢: صايف تدفقات االستثمار األجني املبارش الرويس

املصدر: البنك الدويل

 Pokrovsky Hills الــرويس، ويمتلــك 100% مــن مــرشوع VTB ر الكثــر يف روســيا. ويمتلــك حصًصــا يف بنــك اســتثمر جهــاز قطــر لالســتثما
ر الروســية.  يــق االســتثما العقــاري يف موســكو، ويســتثمر يف سلســلة متاجــر التجزئــة الروســية Lenta، ويســتثمر يف العديــد مــن صناد
ر املبــارش وجهــاز قطــر  يــي بــني الصنــدوق الــرويس لالســتثما ويف عــام ٢014 كان هنــاك اتفــاق اســتثمار مشــرتك بقيمــة ٢ مليــار دوالر أمر
بــأن تســتثمر قطــر يف مختلــف القطاعــات الروســية، بمــا يف ذلــك، عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص، العقــارات  لالســتثمار. ونصــت االتفاقيــة 
والتجزئــة وســوق األســهم. ويمتلــك جهــاز قطــر لالســتثمار اآلن حصــة نســبتها 19% يف رشكــة النفــط الروســية روســنفت. ويف عــام ٢019، 

وقعــت وكالــة االســتثمار الدوليــة يف قطــر و«روســكونغريس« اتفاقيــة للتعــاون يف مجــال تبــادل فــرص االســتثمار.
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العـالقـة االقتصـاديـة

الشكل ٣: صايف تدفقات االستثمار األجني املبارش إىل روسيا حسب الدولة
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يــة عــام ٢01٨. ويف الربــع األول مــن عــام ٢019،  يــي يف رصيــد االســتثمار األجنــي املبــارش الــوارد بنها شــهدت قطــر زهــاء ٣٣.9 مليــار دوالر أمر
 
ً
يوجــد حاليــا  ملصــادر رســمية، 

ً
يــي. ووفقــا يــي، ويف الربــع الثــاين وصــل إىل 41.7 مليــار دوالر أمر وصــل هــذا الرقــم إىل 4٢.٢ مليــار دوالر أمر

ــج العــريب بشــكل كبــر  يــة مملوكــة بشــكل مشــرتك تعمــل يف قطــر. وتســتثمر روســيا مــن بــني دول الخلي أكــر مــن 50 رشكــة روســية قطر
يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، ويبلــغ إجمــايل أســهمها مــن االســتثمار األجنــي املبــارش يف الخــارج ٢4% إىل الخــارج و٢9% إىل الداخــل.

ــح االســتثمار األجنــي املبــارش، حيــث تعمــل كل مــن وكالــة االســتثمار يف قطــر، ووزارة التجــارة  بنــاء البنيــة التحتيــة يف قطــر لصال وقــد تــم 
والصناعــة، وهيئــة مركــز قطــر للمــال، وهيئــة املناطــق الحــرة يف قطــر، وواحــة قطــر العلــوم والتكنولوجيــا يف قطــر عــىل خلــق مســار مالئــم 
يــادة التجــارة الثنائيــة لهــا أهميــة كبــرة يف  ز يميــل االســتثمار األجنــي املبــارش الــرويس إىل اتبــاع التجــارة، لــذا فــإن  للمســتثمرين مــن روســيا. 

يــة بــني البلديــن. العالقــات االقتصاد

يســعون للتوســع يف ســوق جديــدة. ويفعلــون ذلــك إمــا مــن خــالل  يكــون املســتثمرون الــروس يف قطــر مســتثمرين اســرتاتيجيني  غالًبــا مــا 
ــح مكتــب يف قطــر. ومــن األمثلــة الواضحــة عــىل ذلــك افتتــاح  يــق فت ــة أو عــن طر ي إنشــاء مــرشوع مشــرتك مــع منظمــات ورشكات قطر
ــِه مســتثمرو الــرشكات، إال  ب يقــوم  ــذي  يكــون النمــوذج ال  مــا 

ً
ــا ــك، ففــي حــني أن هــذا غالب ــب يف الدوحــة. ومــع ذل  ملكت

ً
روســنفت مؤخــرا

ــة، مــن االســتثمار  ي يقّدرهــا املســتثمرون الــروس يف الرشاكــة القطر أن هنــاك الكثــر مــن التنــوع فيمــا تقــدره املمارســات واألولويــات الــي 
ــاء. ي ر العقــاري مــن قبــل األفــراد األثر التكنولوجــي مــن قبــل الــرشكات الناشــئة إىل االســتثما

بشــكل كبــر حســب القطــاع. ويميــل املســتثمرون الــروس يف العديــد مــن الصناعــات املذكــورة  ويختلــف املســتثمرون الــروس يف قطــر 
بــأن  وقــد نجــد  بالتوطــني داخــل قطــر.  واالهتمــام  بهــا  يف مجــاالت االســتثمار الخاصــة  يكونــوا رشكات كبــرة ذات خــرة  أعــاله إىل أن 
ــح يف قطــاع األدويــة أن  .  مــن املرج

ً
زراعــة الخضــار مــن رشكات متخصصــة يف هــذا املجــال أصــال املســتثمرين يف مجــال الزراعــة املائيــة أو 

يكــون  ــح أن  ــا، مــن املرج ــة روســية تســعى إىل التوســع يف الــرشق األوســط. ويف مجــال التكنولوجي يكــون املســتثمرون الــروس رشكات أدوي
 
ً
املســتثمرون مــن الــرشكات الروســية لتكنولوجيــا املعلومــات الــي تتطلــع إىل توســيع خدماتهــا يف الــرشق األوســط والــي تجــد قطــر مركــزا

 التصالهــا وفرصهــا التعليميــة العليــا الكبــرة. ويف قطــاع البرتوكيماويــات، يرجــح أن يكــون املســتثمرون رشكات نفــط وغــاز روســية. 
ً
 نظــرا

ً
كبــرا

يكــون املســتثمرون رشكات روســية إلدارة األمــوال واألصــول. ويف مجــال العقــارات، مــن  ويف النقــل والخدمــات اللوجســتية، مــن املرجــح أن 
يكــون املســتثمرون مــن أصحــاب الــروات العاليــة الباحثــني عــن العقــارات الفاخــرة. ويعتــر املســتثمرون الــروس رشكاء مثاليــني  ــح أن  املرج

 للفــرص العديــدة املتاحــة للمنفعــة املتبادلــة بــني القطاعــات.
ً
لقطــر نظــرا

املصدر: البنك املركزي الرويس

املصدر: البنك املركزي الرويس

ية العالقات التجار
زاد حجــم التجــارة بــني قطــر وروســيا بشــكل رسيــع يف العقــد املــايض ومــن املرجــح أن يســتمر يف ذلــك. وقــد زادت الصــادرات والــواردات 
ــه  ــة منــذ عــام ٢007 تعــود أصول ــادة القوي ي ــأن هــذه الز ب ــح  ــاه(. ويرج ــادة كبــرة يف العقــد املــايض )انظــر الشــكل ٣ أدن ي ز بــني الدولتــني 
للمعاهــدة التجــارة الثنائيــة املوقعــة بــني الدولتــني يف عــام ٢007 للعمــل عــىل تشــجيع االســتثمار والتجــارة الثنائيــني، والــي أعقبتهــا ســنوات 

يــة املزدهــرة. ر مــن العالقــات التجا
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ًرا مــن عــام ٢019، وتصدر قطر بشــكل أســايس املــواد الكيميائية  تصــدر روســيا بشــكل أســايس املعــادن والخــرضوات والقمــح إىل قطــر اعتبــا
واملنتجــات البالســتيكية أو املطاطيــة إىل روســيا. ومــن املعــادن األكــر شــيوًعا الــي تصدرهــا روســيا إىل قطــر األســالك النحاســية الــي يتجــاوز 
أبعادهــا القصــوى 6 مــم والفــوالذ ذو املقطــع العــريض املســتطيل )بمــا يف ذلــك املربــع(، ويبلــغ عرضــه أقــل مــن ضعــف ســمكه. وهــذا 
يــة والنحاســية. ــج الدولــة كالً مــن األســالك الفوالذ يوفــر فرصــة محتملــة للتعــاون مــع روســيا يف توطــني إنتــاج املعــادن يف قطــر، حيــث تنت

الشكل ٣: الواردات الروسية من قطر والصادرات إىل قطر

الواردات من قطر مقابل السنة

يكية( مقابل السنة الصادرات إىل قطر )بماليني الدوالرات األمر
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العـالقـة االقتصـاديـة

ر األجنيب املبارش مجاالت الفرص لالستثما
نظره عامة

يًضــا صناعــات تعدينيــة  لــدى قطــر وروســيا عــدد ال بــأس بــِه مــن القواســم املشــرتكة؛ فكالهمــا مــن منتجــي الطاقــة الرئيســيني ولديهمــا أ
يــد مــن االســتثمار يف  ــا يف التكنولوجيــا. كالهمــا تعامــل مــع الجائحــة كعامــل محفــز ملز

ً
وتصنيعيــة مهمــة. ويتوقــع لكليهمــا مســتقبالً مرشق

يــة الصحيــة. وأوجــه التشــابه هــذه، مــن بــني أمــور أخــرى، واضحــة يف األهــداف املســتقبلية للدولتــني ويف مجــاالت قليلــة مــن الفرص  الرعا
الــي ســلط عليهــا الضــوء لالســتثمار األجنــي املبــارش. تشــرتك الــدول يف عــدد مــن األهــداف، ويتضــح ذلــك مــن خــالل رؤيــة قطــر الوطنيــة 
٢0٣0 وخطــة التنميــة الوطنيــة لروســيا ملــا بعــد جائحــة كوفــد-19. تؤكــد أهــداف قطــر وروســيا للتنميــة يف العقــد املقبــل عــىل تحســني نوعيــة 
الحيــاة ورأس املــال البــرشي والتنميــة البرشيــة. وتؤثــر هــذه الــرؤى املزدوجــة عــىل الصناعــات الــي ســتحمل مســتقبل االســتثمار األجنــي 

يمكــن للــدول أن تتعــاون فيهــا. املبــارش الثنــايئ للــدول.  وتســلط الضــوء عــىل املجــاالت الرئيســية للمواءمــة االســرتاتيجية الــي 

األهداف
 املشرتكة

التنمية البرشية

التعليم وتنمية
 القوى العاملة

ية الصحية الرعا

البنية التحتية

التكنولوجيا

رؤية قطر ركائز 
الوطنية ٢030 األربع

يوليو  ركائز مرسوم 
الرويس الخمسة

يــة التنميــة البشــر

التنميــة االجتمــاعيــة

يــة التنميــة االقتصــاد

التنميــة البيئيــة

الحفاظ عىل السكان والصحة والرفاه 

خلق بيئة معيشية أكرث أمانًا وراحة

خلق فرص لتحقيق الذات وتنمية املواهب

يادة أعمال ناجحة وعمالة نشطة ر امتالك 

السعي نحو التحول الرقمي

يتوافق بشكل مبارش مع كل جانب  عمود األهداف املشرتكة ال 

ــج االســتثمار يف قطــر  باإلضافــة إىل ذلــك، توفــر االتفاقيــات الســابقة نقطــة انطــالق لعالقــات االســتثمار املســتقبلية. حيــث وقعــت وكالــة تروي
ر الثنائيــة يف منتــدى الدوحــة يف ديســمر ٢019.  وســوف تنــئ هــذه االتفاقيــة  وروســكونغريس اتفاقيــة للتعــاون يف تبــادل فــرص االســتثما

ر الثنــايئ. مجموعــة عمــل للتخطيــط للتعــاون املشــرتك، والتجــارة الثنائيــة، وفــرص االســتثما

ــخ  ي ر ــي لهــا تا ــط مــن الصناعــات ال ــروس يف قطــر هــي خلي ــم بهــا املســتثمرون ال يهت ــي  ر، فــإن الصناعــات ال ــا ــن هــذا يف عــني االعتب آخذي
يهتــم بهــا املســتثمرون الــروس الصناعــات الغذائيــة، والبرتوكيماويــات،  يــة الــي  قــوي أو مســتقبل واعــد يف قطــر. مــن أكــر الصناعــات القطر
يعتــر املســتثمرون الــروس هــذه  والعقــارات، واألدويــة، والنقل/الخدمــات اللوجســتية، والتكنولوجيــا، والطاقة/املرافــق. ومــن املرجــح أن 
ويعتقــدون أن لديهــم املعرفــة يف هــذه الصناعــات لتحقيــق تعــاون واســتثمار مفيديــن.  الصناعــات مهمــة ملســتقبل االقتصــاد القطــري، 
يــب.  كمــا يوجــد فرصــة لالســتثمار  يــة يف املســتقبل القر وبالنظــر لتأثــر الجائحــة، ســيكون إنتــاج األغذيــة واألدويــة والتكنولوجيــا أمــًرا مهًمــا للغا
وتوفــر قطــر فرصــة كبــرة لــرشكات  وآســيا الوســطى.  يف أوروبــا الرشقيــة  يف الخــارج يف صناعــة النقل/اللوجســتيات، وال ســيما  املشــرتك 
يقيــا األكــر عــر مكانــة قطــر اإلقليميــة. ومــن املتوقــع أن تــرى  التكنولوجيــا الروســية للتعــاون والوصــول إىل منطقــة الــرشق األوســط وشــمال إفر
يــًدا عنــد التعــاون يف هــذه املجــاالت.  ويوجــد منطــق مفهــوم وراء اهتمــام املســتثمرون الــروس يف الصناعــات  يـًـا مزتا ًرا اقتصاد الدولتــني ازدهــا

املذكــورة أعــاله عــىل املــدى الطويــل.

سوق العقــارات
يــة واســعة النطــاق. وأظهــروا بالفعــل  ر يعها العقا يهتــم املســتثمرون الــروس بالعقــارات يف قطــر بســبب النمــو الســكاين يف قطــر ومشــار
اهتماًمــا بالعقــارات يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى مثــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة، بعــد أن اســتثمروا 71 مليــار دوالر 
يــر عــام ٢017 الصــادر عــن تــاس. لذلــك، ونظــًرا للتشــابه يف املوقــع والطقــس واالتجاهــات  يــي يف عقــارات ديب يف عــام ٢016 وفًقــا لتقر أمر
يمكــن أن تقــدم قطــر تجربــة مماثلــة ملشــرتي العقــارات الــروس يف ســوق الدوحــة الفاخــر. ويمكــن مالحظــة هــذه الفــرص  يــة،  االقتصاد
يــة يف الــرشق األوســط. وقــد كانــت اللؤلــؤة أول قطعــة أرض يف قطــر متاحــة  ر يع العقا يف اللؤلــؤة ولوســيل، وهمــا مــن أكــر املشــار
يكــون املشــرتون الــروس مهتمــني بالحصــول عــىل عقــارات يف اللؤلــؤة. كمــا كانــت 60% مــن املســاكن  مللكيــة املواطنــني األجانــب، لذلــك قــد 
يــة الجديــدة يف عــام ٢019 يف لوســيل وهــي متاحــة لالســتثمار مــن قبــل املواطنــني األجانــب. تمتــد لوســيل عــىل مســاحة ٣٨ كيلومرًتا  القطر
يتطلعــون إىل  مربًعــا، ويمكــن أن تســتوعب ٢00 ألــف مقيــم و170 ألــف موظــف و٨0 ألــف ضيــف. ويوفــر هــذا فرصــة كبــرة للــروس الذيــن 

يــة. االســتثمار يف العقــارات القطر

األدويــــة
يــب كال البلديــن عــىل االســتعداد بشــكل أفضــل للتحديــات  ر الــرويس يف املســتحرضات الصيدالنيــة يف املســتقبل القر سيســاعد االســتثما
يــة معقــم اليديــن واملطهــرات لتلبيــة الطلــب  يــة لعــرص الجائحــة. فعــىل ســبيل املثــال، وفــرت رشكات األدويــة القطر والفــرص االقتصاد
يكــون  عــىل هــذه املنتجــات هــذا العــام. واألدويــة ذات أولويــة عاليــة للمســتثمرين الــروس يف حــال أخذنــا الجائحــة بعــني االعتبــار. وقــد 
 لالســتثمار 

ً
 مثاليــا

ً
مســتثمرو األدويــة الــروس مهتمــني بتوطــني اإلنتــاج يف قطــر. كمــا أن بيئــة األعمــال املضيافــة يف قطــر تجعلهــا مكانــا

يف مجــال األدويــة. وهنــاك عــدد مــن رشكات األدويــة الروســية الــي لديهــا بالفعــل حضــور دويل. إذ تــوزع فارماســنتس منتجاتهــا داخــل 
روســيا ودول رابطــة الــدول املســتقلة األخــرى. كمــا أن رشكــة بيــوكاد الروســية العمالقــة للمســتحرضات الصيدالنيــة يف مجــال التكنولوجيا 
ر هــذه  وعــىل غــرا والواليــات املتحــدة.  والصــني  والهنــد  يــل  ز والرا بيالروســيا  يف  ولكــن  روســيا،  يف  الحيويــة لهــا حضــور ليــس فقــط 
يــني لجلــب املعرفــة واملنتجــات الروســية إىل  يمكــن لــرشكات األدويــة الروســية أن تتشــارك مــع مصنعــني قطر االســتثمارات األجنبيــة، 

يــة. الســوق القطر

البرتوكيماويات
تعتــر كل مــن قطــر وروســيا رائدتــني عامليتــني يف صناعــة البرتوكيماويــات. واملنتجــات البرتولية هي أعىل الصــادرات من كل منهما. ويمكن 
يعــود بالفائــدة عــىل الطرفــني. وتهتــم الــرشكات الروســية باالســتثمار يف  يتقاســمان معارفهمــا التكنولوجيــة والســوقية بمــا  للبلــدان أن 
يــة  يع التنقيــب. حيــث شــكلت صــادرات الوقــود 51.6% مــن الصــادرات الســلعية الروســية و9٣.٨% مــن الصــادرات الســلعية القطر مشــار
يرغبــون يف االســتثمار واحصــاء  يأمــل املســتثمرون الــروس يف االســتفادة مــن هــذه املعرفــة الصناعيــة املشــرتكة. وقــد  يف عــام ٢019. قــد 
وقــد افتتحــت رشكــة النفــط  وإدارة منشــأة إلنتــاج األســمدة النيرتوجينيــة.  يــة،  الــرشكات العاملــة يف عمليــات البرتوكيماويــات القطر

الروســية روســنفت مؤخــرا مكتبــا لهــا ىف واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا.

التكنولوجيا
ــي املوجــودة يف  ــا إىل جنــب مــع الجامعــات ذات املســتوى العامل ــع النمــو يف قطــر جنًب ــا والــرشكات الناشــئة رسي يوفــر قطــاع التكنولوجي
ر، األمــر الــذي يجــذب انتبــاه مســتثمري التكنولوجيــا الــروس. وتعتــر روســيا دولــًة لديهــا تــراث مــن االبتــكار   واســًعا لالبتــكا

ً
الدوحــة مجــاال

يضــم مركــز ســكولكوفو لالبتــكار، وهــو جــزء مــن موســكو   يف هــذا املجــال. 
ً
 مثاليــا

ً
يجعلهــا رشيــكا يف مجــال العلــوم والتكنولوجيــا وهــذا 

يراداتــه يف عــام ٢019 1.٣ مليــار دوالر  ر إليــه بالعاميــة الروســية باســم وادي الســيليكون يف روســيا، ٢676 رشكــة ناشــئة وبلغــت إ يشــا
 لهــذا املجــال التكنولوجــي املزدهــر، 

ً
يــي يف عــام ٢019.   ونظــرا يــي. وشــهدت ســكولكوفو اســتثمارات بقيمــة 170.9 مليــون دوالر أمر أمر

هنــاك العديــد مــن رشكات التكنولوجيــا الروســية الكــرى الــي تأمــل يف التوســع إىل الــرشق األوســط وعــىل الصعيــد العاملــي يف املســتقبل. 
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  »سكولكوفو اليوم« سكولكوفو، )٢0٢0(.

ــيٌ للتطــور  ــا. وهــي مركــزٌ عامل ــوم والتكنولوجي ــا والتوطــني يف واحــة قطــر للعل رائعــة لالســتثمار يف مجــال التكنولوجي ــة  وتوفــر قطــر بيئ
التكنولوجــي واالحتضــان. وعليــه توفــر قطــر بيئــة مثاليــة لعمالقــة التكنولوجيــا يف روســيا إلقامــة عملياتهــم، ســواء داخــل قطــر أو يف 

يقيــا األوســع. منطقــة الــرشق األوســط وشــمال أفر

الصناعات الغذائية
يــد عــدد الســكان يف قطــر، فــإن إنتــاج الغــذاء وأمــن اإلمــدادات  يعتــر إنتــاج األغذيــة صناعــة هائلــة يهتــم بهــا املســتثمرون الــروس. ومــع تزا
رتفــع مــن  ربعــة أضعــاف يف العقديــن املاضيــني، حيــث ا الغذائيــة يشــغالن أذهــان املســتثمرين. وقــد تضاعــف عــدد ســكان قطــر بأكــر مــن أ
570.5 ألــف نســمة يف عــام 1999 إىل ٢.٨ مليــون نســمة يف عــام ٢019. وهــذا يعــي بطبيعــة الحــال أن إنتــاج الغــذاء يف قطــر يتوســع برعــة 
ــة  ــروة الحيواني ــاج ال ــادة إنت ي ــول عــام ٢0٢٢ لز ــة بحل ــة يف قطــر، تخطــط الدول ــة والبيئ ــوزارة البلدي  ل

ً
ــا ــة احتياجــات الســكان. ووفق لتلبي

ــح  بنســبة ٣0% وإنتــاج األســماك بنســبة 65%، بعــد نمــو مثــر لإلعجــاب بنســبة 400% يف صناعــة إنتــاج األغذيــة منــذ عــام ٢017. ويمكــن أن تتي
يكــون املســتثمرون الــروس مهتمــني بشــكل خــاص باملســاعدة  ر الــرويس. قــد  يــادة التوســع فرصــة لالســتثما ز هــذه الخطــط الراميــة إىل 
يقدمــوا  يف تطويــر زراعــة الخــرضوات والزراعــة املائيــة يف قطــر. ويمكــن للمســتثمرين الــروس ذوي الخــرة الســابقة يف هــذه املجــاالت أن 

رؤيــة اســرتاتيجية.

النقل والخدمات اللوجستية
توفــر االتصــاالت العامليــة والبنيــة التحتيــة الرائعــة يف قطــر نقطــة انطــالق قويــة للتعــاون الــرويس يف مجــال النقــل والخدمــات اللوجســتية.  
 لالســتثمار يف البنيــة التحتيــة 

ً
يعــي أن هنــاك مجــااًل واســعا ــد عــدد ســكان قطــر والفعاليــات القادمــة مثــل كأس العــامل  ي  عــن تزا

ً
فضــال

عاليــة الجــودة مــن املالعــب إىل وســائل النقــل العــام. وقــد أرســلت قطــر بالفعــل ممثلــني عنهــا إىل كأس العــامل لكــرة القــدم ٢01٨ يف روســيا 
يــد مــن   لتقديــم املز

ً
ــخ لالســتفادة مــن تجربــة روســيا. وتمتلــك روســيا مجــاال ي يور ز وإىل االســتجواب التــايل لــكأس العــامل يف مقــر الفيفــا يف 

املشــورة قبــل كأس العــامل ٢0٢٢، واالســتثمار يف البنيــة التحتيــة للنقــل والخدمــات اللوجســتية ذات الصلــة. وتأمــل روســيا يف توفــر رؤى 
اســرتاتيجية واســتثمارات ماليــة يف هــذا املجــال، وهــي مهتمــة بشــكل خــاص بتوســع املرحلــة الثانيــة مــن مــرتو الدوحــة )الخــط األزرق(. 
ومــع اســتمرار قطــر يف توســيع بنيتهــا التحتيــة للنقــل والخدمــات اللوجســتية يف املســتقبل، ســيكون هنــاك مجــال واســع لالســتثمار الرويس 

يف هــذه الصناعــة.

يمكــن لهــذه الصناعــة أن تكــون فرصــة  يــة،  ر الــرويس يف البنيــة التحتيــة للنقــل والخدمــات اللوجســتية القطر وباإلضافــة إىل االســتثما
ــد مــن  ــة مــع العدي ــة قوي ــع بعالقــات اقتصادي ــزال روســيا تتمت ــرويس يف االســتثمار يف دول أخــرى. وال ت عظيمــة للتعــاون القطــري ال
 مــا تكــون أحــد كبــار املســتثمرين. عــىل ســبيل املثــال، يف بيالروســيا، روســيا هــي املســتثمر األول، بعــد 

ً
الــدول الســوفيتية الســابقة وغالبــا

أن ســاهمت بنســبة 4٨.4% مــن االســتثمار األجنــي املبــارش للدولــة يف ٢016-٢019. ٣6% مــن االســتثمار األجنــي املبــارش يف بيــالروس كان 
يــز  يمكــن لروســيا وقطــر اســتخدام معرفتهمــا الصناعيــة املشــرتكة لتعز يف صناعــة النقــل، ممــا أظهــر فرصــة كبــرة للمســتثمرين األجانــب. 

العالقــات االقتصاديــة مــع دول أوروبــا الرشقيــة وآســيا الوســطى الــي كانــت تشــكل كتلــة االتحــاد الســوفيي.

الطاقة واملرافق
يتطلــع املســتثمرون الــروس إىل االســتثمار يف قطــاع الطاقــة واملرافــق يف قطــر يف املســتقبل. وتــرى روســيا يف هــذا القطــاع قمــة  قــد 
ــم املســتثمرون  يهت ــح أن  ــل األجــل يف هــذا املجــال. ومــن املرج يحفــز االســتثمار الطوي ــة قطــر ممــا  ــذي ســتقدمه دول الدعــم القــوي ال
ــح مجــال أكــر  يــد عــدد ســكان قطــر والتوســع يف صناعــة الســياحة كذلــك لفت الــروس بمــرشوع الخزانــات املائيــة الضخمــة. ويحيــل تزا

لالســتثمار يف املنطقــة.

الـــخـــالصـــة
يخيــة مــع الــرشكات  ــح الدولتــني؛ مــن الــرشاكات التار بــني روســيا وقطــر يف الســنوات األخــرة لصال يــة  ازدهــرت العالقــات االقتصاد
بالفعــل إمكانيــة أن تصبحــا رشيكتــني  وقطــر  روســيا  وأثبتــت  ر،  واالســتثما يــادة التجــارة  ز يف  ــح املتبادلــة  الروســية الكــرى إىل املصال
اقتصاديتــني وثيقتــني. ومــع اقــرتاب موعــد منتــدى ســانت بطرســرغ االقتصــادي الــدويل وكأس العــامل لكــرة القــدم، هنــاك مجــال كبــر 
يــادة التجــارة واالســتثمار األجنــي املبــارش. أثبــت اقتصــادا روســيا وقطــر مرونــة عاليــة ويمكــن لرشاكتهمــا التبادليــة أن تســتمر يف النمــو.  لز
يــة بــني الدولتــني، والتطلــع إىل رغبــات  ر ويتجــىل ذلــك مــن خــالل دراســة االقتصاديــن الــرويس والقطــري، واستكشــاف العالقــات التجا
 مــن خــالل فهــم مجــاالت التعــاون ذات األولويــة القصــوى. ومــن خــالل متابعــة توصيــات هــذه 

ً
واحتياجــات املســتثمرين الــروس، وأخــرا

يــة املتناميــة بــني قطــر وروســيا بشــكل كبــر يف الســنوات القليلــة املقبلــة. يمكــن أن تنمــو العالقــة االقتصاد الدراســة، 
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