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 : مقدمة

  لموقع جيبوتي:األهمية اإلقتصادية 

هي منطقة القرن اإلفريقي التي تعتبر على المستوى اإلقليمي والدولي قلب تقع جمهورية جيبوتي في 
 .المنطقة األكثر انتعاشًا وشراكة وتأثيرًا في العالقات الدولية

ستراتيجيوب بجملة  ، فإنها تتميز أيضاً الفريد جانب موقعها الجيوا 
قد والتي في غاية األهمية  واإلقتصادي من العوامل اإلستراتيجية

 كونإذا ما تم إستغاللها بشكل علمي وصحيح ـ أن تـ  تؤهلها
 .مهمًا يصعب إستغناه دولياً وتجاريًا مركزًا إقتصاديًا 

من بين األنشط واألكفئ  ورة تعدمتطو  بمرافئ حديثة أيضاً ع تتتمو 
حلمها وتساعدها في تحقيق  مكملة لذلك بنية تحتية جيدةإضافة إلى  القارة اإلفريقية المرافئ في
 .اإلقتصادي

  :معلومات أسياسية عن جيبوتي .1
 .2( ألف كم23.200)حوالي جمهورية جيبوتي بـة اإلجمالية لالمساح يقدر :المساحة
في يوليو عام  إلحصاءات الحكومةوفقًا وذلك ( نسمة 864000بحوالي )ها سكانعدد  يبلغو السكان:

 %(.99.6) ويشكل المسلمون فيها بحوالي م،2010
يقدر معدل النمو السكاني بحوالي و  السكاني:النمو 

(2.02 .)% 
وجد في جيبوتي عدد من ي :اللغات المستخدمة

العربية اللغات منها الصومالية والعفرية إال أن 
 .لغات رسمية للدولة انتعتبر والفرنسية 

الفرنك الجيبوتي هي  :وسياسة سعر الصرفالعملة 
مة سعر الصرف نظرًا وطنية تعييرًا يذكر في قيتشهد العملة ال العملة الوطنية والرسمية في البالد، ولم

 الدوالر األمريكي.إلرتباطها ب
م 1945عام ( وذلك منذ 177.72في حدود )لفرنك مقابل الدوالر األمريكي ف اسعر صر وقد ظل قيمة 

 م.2015حتى عام 
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 المؤشرات اإلقتصادية: .2

مصادر البنك بحسب  ( مليون دوالر،0.982اإلجمالي بـ)وبلغ الناتج المحلي : الناتج المحلي اإلجمالي
  م.2012المركزي الجيبوتي في عام 

%( وفقًا لتقرير الوكالة الوطنية 4.5وبلغ معدل النمو بحوالي ) :يمعدل نمو الناتج المحلي الحقيق
 م.2011لتنمية اإلستثمار في عام 

( دوالر، 1200ي )بحوالبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي : نصيب الفرد من الناتج المحلي
 م،2012في عام بحسب تقرير الوكالة الوطنية 

%( وذلك بحسب التقرير 4.3م، بلغ معدل التضخم في البالد بحوالي )2009في عام  :معدالت التضخم
 م.2009السنوي للوكالة الوطنية لتنمية اإلستثمار في عام 

قرابة %( في حين يعيش 50تتجاوز نسبة الفقر في أوساط المجتمع الجيبوتي بحوالي ) الفقر:معدل 
 .م2010وفقًا لتقرير الوكالة الوطنية في عام  تحت خط الفقرخمس السكان 

  ( مليون دوالر.350م، بلغت قيمة إجمالي الصادرات بحوالي )2010: في عام قيمة إجمالي الصادرات
 .ذاته ( مليون دوالر في العام987بلغت قيمة إجمالي الواردات بحوالي )بينما  :إجمالي الواردات

 اإلقتصادية: لسياسةا .3
 في البالد يتمتع النشاط التجاريما جعل م إقتصادي حرمنذ اإلستقالل بنظام  ةجيبوتيالحكومة التبنت 

بحيث ال يوجد موانع على عمليات اإلستيراد والتصدير كما أن  واإلنفتاح من الحرية بقدر كبير
 على كافة التحويالت المصرفية.الحكومة ال تفرض قيودًا أو رقابة 

ويرجع الفضل في ذلك إلى نمو ملحوظًا  تطورات إيجابيةفي الفترة الماضية  شهد االقتصاد الجيبوتيو 
الحركة االقتصادية، وتحسن األوضاع الداخلية والمناخ المحلي القائم، نتيجة للجهود الكبيرة التي 

جذب االستثمارات األجنبية وإلشراك بجانب  عادة هيكلة اإلقتصاد وتنويع مصادرهإلتبذلها الحكومة 
 .اعيةالقطاع الخاص في عملية التنمية االقتصادية واالجتم

 قطاع الخدمات لم تتكلل بنجاح وما زال ياإلقتصادفي معالجة الخلل  الحكومة محاوالتكافة  إال أن
من الناتج %( 75لوحده فقط بما يزيد بحوالي )بحيث يشكل  على بقية القطاعات اإلنتاجية يهيمن

 .المحلي اإلجمالي
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بير على المعونات والدعم بشكل كو ـ حتى اآلن ـ يعتمد اإلقتصاد الجيبوتي من جهة أخرى ما زال  
 .الخارجي

بإمتداد  الفرنسية ا الحكومةتهجهتنالتي كانت  لسياسات طبيعية ةجنتائوكان ذلك ـ بحسب المراقبين ـ 
 حقبة اإلستعمار.

ا مم ،البالد في اإلنتاجية القطاعاتكافة على همال إل ـ بشكل مقصودو ـ  تلك السياسية تعتمد تكانو 
ى اليوم تح ما تكافح الحكومةوهو وهشًا ال يقوم على أسس علمية سليمة،  مشوهاً ًا إقتصادخلق 

حتواء  .السالبةوآثاره تداعياته  بمعالجته وا 
 :محاوالت اإلصالح اإلقتصادي 
أقرت الجمعية م، إذ 1995 الح االقتصادي في أواخر أغسطس عامإلصبدأت المرحلة األولى من او 

نفاق الحكومي وزيادة اإليرادات اقتصادية صارمة من خالل تخفيض اإلخطة على  الوطنية )البرلمان(
 ( مليون دوالر.41) بحوالي

وواجهت الحكومة صعوبات كبيرة في معالجة األزمة اإلقتصادية التي ضربة البالد في مطلع 
 اليبحو  م،2002عام أمرًا قائمًا بحيث بلغ  الميزانية العامة عجزوظل  ،التسعينات من القرن الماضي

 مليارات فرنك جيبوتي. ( 3.4)
ستمرت محاوالت الحكومة حول اإلصالح اإلقتصادي وفي  هذا الصدد أعلن الرئيس إسماعيل عمر وا 

أهداف  اإلقتصاد وتحقيق طويرخطة سياسية جديدة لتب، م2011 في خالل برنامجه االنتخابي جيله
 شاملة في البالد.التنمية ال

كان ( سنوات، و 5يجب تحقيقها ضمن فترة زمنية ال تتجاوز بـ) األهدافجملة من وحدد لهذه الخطة ب
 من أبرزها:

  وجعلها نقطة ارتكاز تجارية ومالية والدولي تعزيز مكانة جيبوتي في االقتصاد اإلقليمي
 وصناعية.

  توفير فرص العمل.الصغيرة والمتوسطة بهدف تطوير القطاع الخاص، وتعزيز الصناعات 

 ية من أجل تحقيق ال مركزية النموداخلية إلى مراكز اقتصادية حقيقتحويل المناطق ال 
 واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية.

  ،من خالل وضع تدابير عملية للحد من قيمة المواد االستهالكية دعم القدرة الشرائية لألسر
 األساسية، وخفض نفقات المعيشة مثل الطاقة والسكن.
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 القطاعات اإلنتاجية: .4

  الزراعة:قطاع 
ويقتصر  وقلة المساحات الصالحةنتيجة لنقض المياه ما زال محدودًا جدًا في جيبوتي  اإلنتاج الزراعي

النشاظ الزراعي في البالد ببعض المحاصيل لإلستهالك المحلي فقط،  كالخضروات والفواكه إضافة 
 إلى التمور.

%( 3.8ئيلة جدًا ال تتجاوز بحوالي )ويساهم القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ط
 فقط.
 :قطاع الصناعة 

قطاع الصناعة في جيبوتي ال يختلف كثيرًا عن القطاع الزراعي من حيث صغر حجمه ومحدودية 
 إنتاجه.

ي على بعض الصناعات التحويلية كصناعة األغذية والمشروبات، واألثاث، ويتركز النشاط الصناع
عادة  المياه والمصنوعات الحرفية والورق، ومواد البناء، وتعبئة إضافة إلى صناعة السفن والزوارق وا 

 .تصليحها
%( وذلك بحسب 3.6ويقدر نسبة التي يساهم قطاع الصناعة في الناتج المجلي اإلجمالي بحوالي )

 م.2011تقرير الوكالة الوطنية لتنمية اإلستثمار في عام 

 قطاع الخدمات 
 خدمات الترانزت: 

وقادرة بإستيعاب لجميع السفن وبمختلف ومتطورة مرافئ حديثة لبنية تحتية جيدة و تتمتع جيبوتي 
 .وتقدم كافة الخدمات التجارية حموالتها

وتسعى سلطة المواني والمناطق الحرة الترانزيت والنقل عمليات ورًا مهمًا في ويلعب ميناء دورالي مح
  وأكثر جودة. تقديم خدمات أفضلدف جمارك بهسلطة جيبوتي و بخلق شراكة إستراتيجية مع مطار 

 القطاع المصرفي : 

مثل محاربة مجاالت بإصالحات مالية شملت عديد من الخالل السنوات الماضية  الحكومة أجرت
 غسيل األموال في ةحاربتم إصدار قانون محيث بلى النظام المصرفي سيل األموال والمراجعة عغ

 م.2002عام 
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صرافة،  ( شركة10بنوك، و)( 8)من  للتنمية فإن القطاع المالي يتكون األفريقيووفقًا لتقارير البنك 
 ر.يالصغعدد من المؤسسات المالية المتوسطة و وشركتان للتأمين بجانب 

بدأ الصندوق لصغيرة، و لتسهيل تمويل المشروعات ا 2001قامت الحكومة بإنشاء صندوق للتنمية عام 
 ( مليون دوالر.33بميزانية بلغت بـ)ننشاطه في المرحلة األولي 

%( في حين 25%( بينما يساهم القطاع الخاص بحوالي )5وبلغت نسبة تمويل الحكومة بحوالي )
 %(.70فيه بنسبة )يساهم التمويل العربي 

ت ونشاط الخدمات الذي يهيمن على كافة ينز ابتجارة التر بشكل كبير ويرتبط اإلقتصاد الجيبوتي 
 %( من الناتج المحلي اإلجمالي.75بنسبة )القطاعات اإلنتاجية بحيث يستأثر 

 أهم الصادرات: .5

رتفاعًا ملحوظًا  حجم صادرات البالدم، شهد 2002ومنذ عام   كانت قيمة الصادراتحين وفي تطورًا وا 
 .فقط( مليون دوالر 43بحوالي )م، 1997تتجاوز في  ال

فإن قيمة الصادرات حققت نمو مستمرًا بلغ في عام 
في عام ( دوالر، في حين بلغ 250م، بحوالي )2004
  ( مليون دوالر.512م، بحوالي )2012
الملح، والجلود و  أهم صادرات البالد: المواشيومن 

 إضافة إلى البن وغيره.   

 أهم الواردات: .6

تستورد جيبوتي كل شيء تقريبا، ومن أهمها: األغذية، 
 المشروبات، معدات النقل، والسيارات، منتجات البترول، والمواد الكيماوية. 

م، السعودية 2011في الوكالة الوطنية حسب تقرير بومن بين الدول التي تستورد منها جيبوتي، 
%، الواليات المتحدة األمريكية 5.1ليزيا %، ما5.9%، اندونيسيا 15.4%، الهند 16.1%، الصين 17.6
     %.4.1%، باكستان 4.2
    

 الوضع اإلقتصادي الراهن: .7

 نمو اإلقتصاديال: 
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ـ  جيبوتيالقتصاد االإال أن  األخيرةالعشر سنوات ال خاللكل الجهود التي بدلتها الحكومة رغم وعلى 
على  قادراً  من العمل والنشاط لجعله اقتصاداً  بحاجة كبيرة إلى المزيدما زال  وفقًا للتقارير الدولية ـ 

 .مو في ظل المتغيرات الدوليةالتأقلم والن
وردت  ما نفإ ت التنمية في البالد الحكومة حول معدال االتي تعلنهالمشجعة بخالف النتائج الرسمية و 

لدى كثير من  لآلمال ةكانت صادمة ومخيب، م2014التقرير العالمي حول التنمية البشرية لعام في 
 .المراقبين
وبهذا ، 0.447م، لم يتجاوز لـ 2014خالل معدل تنمية الذي حققته جيبوتي  أنأشار التقرير بحيث 

 دولة. 174 شمل علىتصنيف الدولي الذي الحسب ب ،149احتلت المركز 
م، لم تختلف كثيرًا 2013حول التنمية في  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيكما أن نتائج التقرير السنوي ل

 ( دولة.174للدول البالغة عددها بـ)( من بين التصنيف العالمي 163إحتلت جيبوتي بالمركز )بحيث 
ت تجاوز معدالتمن الشعب يعيشون تحت عتبة الفقر، بينما  3 / 2 حواليوقد أشار التقرير بأن 

 .%(60ي أوساط المواطنين بـحوالي )البطالة ف
دوالر، يكون نصيب الفرد منه بـحوالي  ( مليون0.982اإلجمالي بـ)هذا في حين بلغ الناتج القومي 

 .م2010 عام التقرير االقتصادي العربي الموحدة فيفي ( دوالر وذلك وفق ما جاء 1131)
  التنمية البشرية:حول 

أن البالد تحقق معدالت مرتفعة حول التنمية والنمو اإلقتصادي بيد بومع أن الحكومة تؤكد بإستمرار 
، وذلك التنمية البشرية معدالتب كبير نخفاضإمن ـ  وفقًا للتقارير الدولية ما زالت تعاني ـ جيبوتيأن 
 :سباب عديدة منها أل

لم  بحيث المحلي اإلجمالي لناتجامن  فاق الدولة على الصحة والتعليمإنفي مستوى انخفاض  .1
من الناتج المحلي فقط %  6.4 م عن2009م ـ 2008في عام  على الصحة إنفاق الحكومةيتجاوز 
 .اإلجماليالمحلي  % من الناتج7.1لغ إنفاق الحكومة على التعليم بحوالي ب، في حين اإلجمالي

 ( دوالر بحسب تقرير الحكومة1200 ـ 1131يتراوح ما بين )والذي الفردي  الدخل إنخفاض مستوى .2
 م.2010في عام 
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الفقر  معدلفإن  ، م2012 عام فيبنك اإلفريقي للتنمية اللتقرير ووفقًا  األميةو الفقر معدالت إرتفاع ب .3
تحت السكان  من( %42) حوالي %( هذا في وقت الذي يعيش75في أوساط المجتمع بلغ بحوالي )

 .(in extreme poverty)خط الفقر 

حتلت جيبوتي المرتبة األخيرة بين الدول العربية التي شمل عليها و  التقرير االقتصادي العربي ا 
 .م2010وفي  الموحد

التقرير وفق ما جاء في  وذلك%( 29.7) حوالي بلغ متوسط معدل األمية إلىإرتفاع األمية حيث  .4
 م.2010االقتصادي العربي الموحد لعام 

 يساوي جيبوتي في التنمية دليل قيمة فإن البشرية، التنمية تحدد التي المؤشرات هذه من وانطالقا .5
 المتحدة األمم برنامج تقرير شملها التي العربية الدول بين األخيرة المرتبة في بقيت ولذلك .0.494

 . م2010 لعام اإلنمائي

 البطالة تمعدال: 

أهداف التنمية ه الحكومة الجيبوتية في سعيها لتحقيق تحديات التي تواجهيعتبر البطالة من أكثر الو 
 الشاملة في البالد.

لدول بين امن على األهي %، وتعتبر 50وبحسب التقرير العربي الموحد فإن البطالة ترتفع إلى 
  إلى العوامل التالية: في البالد وتعود أسباب إرتفاع البطالةالعربية التي شملها التقرير، 

 خاصة التعليم التقني والمهني. التعليمتدني مستوى تشار األمية و ان .1

 في توليد فرص العمل.ها التنمية وعجز حول تحقيق  الحكومة فشل برامج .2

 .االقتصادي االنفتاح سياسات تطبيق في ممنهج اقتصادي تخطيطرؤية و  غياب .3

 .لخلق مزيد من الفرص  الصغر والمتناهية الصغيرة المشروعات إلى التوجه ضعف .4

  البطالة: المطروحة إلحتواء أزمةالحلول 
 يتطلب، سنوياً  %( 6) إلى تصل ةبنسب ترتفع التيو  متفاقمةال البطالةمن أزمة  تجاوزويرى الخبراء أن 

 من المستويات مثل هذه تحقيق أن غير، سنوياً (   %10) عن زيدتتنموية  معدالت من الحكومة بتحقيق

إحتواء الحكومة بخطوات عملية وملموسة في  نفذما لم تًا، صعب اً أمر يبدو  في جيبوتي االقتصادي النمو
زالة ستثماراال عمليات تنشيط إعادة خالل مناألزمة بشكل عاجل وذلك   التي والقانونية التنظيمية القيود وا 

 .واألجنبية العربية األموال جذب لرؤوس دون تحول
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 معدل التضخم:  

الجيبوتي خاصة التضخم من أخطر المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي تواجه المجتمع ويتعتبر 
 دوي الدخل المحدود.
 زيادةالم، بتنفيذ عديد من األهداف التنموية كان على رأسها، 2002في عام  تعهدتورغم أن الحكومة 

%( وهو ما لم 2السيطرة على معدالت التضخم والحفاظ عليه بحدود )و ي خل الفردفي مستوى الد
م، إلى 2002 عام  % في2 منظل معدل التضخم بإرتفاع مستمر بحيث  ،الواقعأرض يتحقق في 

للوكالة الوطنية  ارير السنويةتقالحسب بوذلك م، 2009 عام في % 4.3إلى  م،2005 عام % في3
        .للتنمية االستثمارات

  الدين الخارجيحجم: 

رجية إال أن تقرير الديون الخاكافة المعلومات المتعلقة ب علىتفرضه الحكومة هناك غموض كبير 
 .اعًا كبيرًا خالل الفترة األخيرةشهد إرتفي الدين الخارجيصحفية عديدة تحدثت بأن 

تلك  فإن م،2004عام  في مليون دوالر( 394)  وفي حين كانت التقديرات حول الدين الخارجي بحوالي
    مليون دوالر. ( 661ما يزيد عن ) إلى ،م2010 عام فيت وصل الديون

 

 .اعات الجاذبة لالستثمارالقط .8

 االستثمارات األجنبية المباشرة:   
ترحب حكومة جمهورية جيبوتي باالستثمارات األجنبية المباشرة ، وهناك العديد من العوامل التي 
تؤدي إلى جذب مزيدًا من االستثمارات إلى الدولة ومن ذلك  الموقع االستراتيجي للدولة، والنظام 

لكوميسا الدوالر وعضوية جيبوتي في كل من اإليجاد و االمفتوح ، وعملتها المربوطة ب التجاري
 .   ACPوتمتعها بمعاملة االجوا ، وكذا معاملة 

 . مليون دوالر أمريكي 400االستثمارات األجنبية المباشرة في مشروع ميناء دورالي وتبلغ أكبر تتمثل 

Evolution of investment rate (% of GDP) 

 2001 2005 2006 2007 2008 2009 

Investment rate (in 
% of GDP) 

8 23 30,1 40 39 41.5 
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 حوافز االستثمار:  
وسنت الحكومة بنصوص قانونية عديدة لدعم وتنشيط اإلستثمار كما تقدم حوافز كبيرة للمستثمرين من 

 أجل جذب مزيد من اإلستثمارات األجنبية في البالد.
( مليون فرنك كحد أدنى لإلستثمار األجنبي وذلك لمنحه عديد من الحوافز القانونية 10وحدد القانون بـ)

 من بينها: 
 سنوات من بداية اإلنتاج.( 10) اإلعفاء من الضرائب لمدة تصل إلى .1

 اإلعفاء من قيود االستيراد. .2

 . اإلعفاء من ضرائب االستهالك والرسوم العقارية .3
وضع السياسات التسويقية  على منح المستثمرين الحق في أيضاً  ينصقانون االستثمار كما أن ال

 الخاصة بهم وحرية التعامل مع من يروهم من الموردين.
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