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 أحدث التطورات 
 

تتسارع وتيرة اقتصاد جيبوتي الصغير مجددا. بعد نمو الناتج 

، منن  7142% عنا  0.1و  7142% عننا  1.4بننننسنبنن  

مع عنودة النتنجنارة  7142% عا  2المتوقع أ  يرتفع بنسب  

الدولي  إلى طبيعتها في إثينوبنينا إثنر ننجناة عنمنقنين  ا ننتن نا  

% في أكتوبر/41السياسي وخفض قيم  البر اإلثيوبي بنسب  

. سنينكنو  منانرم النننمنو  نو تصندينر 7142تشري  األو  

خدمات الن   والخدمات القوجستي  التي تدعمها البني  التاتنين  

لقتجارة والتي بدأ تشغيقها اديثًا. وسيظ  النننمنو فني الن نطناع 

الصناعي قوياً أيًضا مع تطور الصناع  الناشئ  لتصنيع بدائ  

 ا ستيراد )بشك  رئيسي مواد التغقيف والتعبئ  ومواد البناء(.

تتغير ماركات النمو أيًضا م  الطقب النمنانقني وا سنتنثنمنار 

العا  ناو الطقب الخارجي وصادرات الخدمات.  وبي  عامي 

، أضاف التننفنينل السنرينع لنمنشنارينع النبنننين  7140و 7141

ن اط مئوي  لمعد  النمنو  1إلى  3التاتي  العام  الضخم  م  

الا ي ني، منمنا دفنع ا قنتنصناد إلنى تنجناو  إمنكنانناتن  وأثنار 

 تاليرات بشأ  بعض تاديات ا ستدام . 

ومع للم، كانت  له ا ستثمنارات النعنامن  اناسنمن  لنطنمنوة 

الاكوم  إلى تاوي  جيبوتي إلى مرك  لقتجارة والقوجستينات 

والتجارة الرقمي  لشنر  إفنرين نينا و ادت بشنكن  كنبنينر من  

إمكانات النمو. وما الت  نام طاق  فنائضن  فني النعنديند من  

ال طاعات، بما في للم الن   والخدمات القوجستي  النمنوجنهن  

 ناو التصدير.

ويادث التاو  في ماركات النمو تأثيرات كنبنينرة لنتنان نين  

ا ست رار في ا قتصاد الكقي. عقى الجانب الخارجي، ت قص 

% 41.1العج  في مي ا  المعامالت الجارين  بناطنراد إلنى 

، ومن  النمنتنوقنع أ  7142م  إجمالي الناتج المنانقني عنا  

% عنا  77.2، منخفًضا م  7142% عا  44.4يص  إلى 

، ايث تراجعت الواردات المتعق   بنمنشنارينع النبنننين  7141

التاتي  الكبيرة وبندأت صنادرات النخندمنات النقنوجسنتنين  فني 

 التسارع. 

يتألف عج  المعامالت الجاري  الجديد م  مشارينع منرتنبنطن  

با ستثمار األجنبي المباشر )غير مدرة لقديو (،   سيما فني 

قطاعي السياا  )الفناد ( واإلسنكنا  وفني منننطن ن  النتنجنارة 

الارة الدولي  الجديدة.  م  المتوقع أ  تستن نر ا انتنيناطنينات 

شنهنر من   3.7الدولي  التي ياتفظ بها البنم المرك ي عننند 

الواردات، و و ما يكفي لتنغنطنين  ا انتنيناجنات من  الن ناعندة 

الن دي  ومجقس العمق ، في اي  أ  صافي األصو  األجنننبنين  

% 11التي تاتفظ بها البنوم التجاري  سيبقغ فني النمنتنوسنط 

% فني 4م  إجمالي الناتج الماقي. كا  النتنضنخن  أقن  من  

% فني 7العامي  الماضيي  ولك  م  المتوقع أ  يرتفنع إلنى 

 .7142عا  

كما انخفض عج  المالي  العام  سريعا، انينث اننخنفنض من  

% 1.3إلى  7141% م  إجمالي الناتج الماقي عا  73.2

. عقى الرغ  م  انخفاض تعبئن  اإلينرادات غنينر 7142عا  

الضريبي ، م  المتوقع أ  يتاس  موقف المالين  النعنامن  عنا  

مع تواص  انخفاض إجمالي اإلنفا . كما أ  اإلننفنا   7142

، ومن  7143الرأسمالي آخل في النعنودة إلنى مسنتنواه عنا  

، 7142المتوقع أيًضا أ  تنخفض المصروفات الجاري  عنا  

مع تشديد اإلنفا  عقى السقع والخدمات والتاويالت. ونتينجن  

لللم، بقغ الدي  الخارجي العا  والمضمو  م  ال طناع النعنا  

. 7142وم  المتوقع أ  ينننخنفنض عنا   7142لروت  عا  

% من  إجنمنالني الننناتنج 13وكا   لا الدين  قند ارتنفنع من  

، 7142% عا  23.1إلى ما ي در بناو  7141الماقي عا  

و و ما نتج أساًسا ع  ثالث  قنروض غنينر منينسنرة اصنقنت 

عقيها الاكوم  أو ضمنتها لبنناء خنط أننابنينب منيناه، ومنيننناء 

 متعدد األغراض، وخط سك  اديد جديدة إلى أثيوبيا.

عقى الرغ  م  تسارع وتيرة النمو ا قتصادي،   ي ا  الف ر 

، 7142متفشيا. فوف ًا ألادث استطالع لنقنرأي أرجنري عنا  

دو ر  7.42% م  السكا  يعيشو  عقى أق  م  74.4كا  

بتعاد  ال وة الشرائي  في النينو  )منا ينعناد  خنط  7144عا  

 4.21% عنقنى أقن  من  42.4الف ر الوطني( بينما يعنين  

دو ر في اليو . وسجقت المناط  معد  ف ر مدقع ين يند عن  

 %( ومننديننننن  جننيننبننوتنني 11.1ضننعننف الننمننعنند  الننوطننننني )

ً شندينداً فني 43.0)  %(. ويشهد معد  الف ر النمندقنع ارتنفناعنا

%. كنا  منعند  النبنطنالن  07.0المناط  الريفي  عنند نسنبن  

%، منع وجنود 12مرتفعًنا انينث بنقنغ  7142الرسمي عا  

اختالفات كبيرة بي  الجنسي . ويواج  األفنراد األصنغنر سنننا 

  أيضا معد ت بطال  أعقى بالم ارن  مع كبار الس .  

 

 

 اآلفاق المستقبلية 
 

إيجابي ، انينث تعد التوقعات ا قتصادي  عقى المدى المتوسط 

تكتسب استراتيجي  الاكوم  المتمثقن  فني تنانوين  النبنقند إلنى 

مرك  لقتجارة والقوجستيات وماورا رقنمنينا بنعنض الن خن . 

 جيبوتي 

/ معد ت الف ر الفعقي  والمتوقع  ونصيب الفرد م  إجمالي الناتج الماقي جيبوتي 2الشكل  / النمو وأرصدة الموا ن  والمعامالت الجاري  جيبوتي 1الشكل 

 الا ي ي 

 . 7مالاظات: انظر الجدو   .World Bankالمصادر:  المصادر: اكوم  جيبوتي وتوقعات خبراء البنم الدولي. 

 7102بعد تراجع قصير في النمو ا قتصادي عا  
اي  ت  التخقص التدريجي م  بعض مشاريع البني  

ولكن   7102التاتي  الضخم ، انتع  معد  النمو عا  
  ي ا  دو  إمكانات . وفي إطار سعيها لتا ي  

طمواها في أ  تصبح ماورا رقميا إققيميا، تعيد البالد 
تاوي  مارم النمو مرة أخرى إلى صادرات خدمات 

الن   والخدمات القوجستي  بعد  يمن  ا ستثمارات 
العام  لات الماتوى المرتفع م  الواردات مؤقتا 

وتمويقها بشك  رئيسي م  خال  تراك  الديو . إ  
سياس  ضبط أوضاع المالي  العام  وخفض الديو  
المستا   عقى الشركات الممقوك  لقدول  تخفض 

 تدريجيا عج  المالي  العام  وعج  المعامالت الجاري . 
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وتشير الت ديرات إلى أ  معد  نمو إجمنالني الننناتنج النمنانقني 

قب  أ  تتسارع وتينرتن  إلنى  7142% عا  2.1ستص  إلى 

. وسنينتن  دعن  النننمنو من  7173-7171% في الفترة 2.1

خننال  صننادرات الننننن نن  والننخنندمننات الننقننوجسننتننينن  وخنندمننات 

ا تصا ت السقكي  والالسقكي ، ايث تجني البالد عائدات م  

، فنن  برنامجها ا ستثماري الطموة. عقى المدى النمنتنوسنط 

ا رتفاع النتندرينجني لنقنصنادرات غنينر النتن نقنيندين ، وخناصن  

الصناعات الخفيف  م  مناط  تجهي  الصادرات سنين يند من  

النن ننيننمنن  الننمننضننافنن . ومننع اسننتننمننرار نننمننو تنندفنن ننات الننتننجننارة 

وا ستثمار إلى إثيوبيا، ستؤدي الناناجن  إلنى قندر أكنبنر من  

ال درة عقى ا تصا  إلى دفع تدف ات رأس الما  عقى النمندى 

والمساعدة في  يادة استخدا  النمنرافن  النقنوجسنتنين  المتوسط 

الاالي ، بما في للم ال درات المضاف  اديثًنا. منع بندء إننتنا  

الغا  الطبيعي في إثيوبيا، ست يد ماط  تصدير في جنينبنوتني 

 م  تع ي  النشاط.

عقى جانب السياس  العام ، ستواص  الاكوم  تنفنينل رؤينتنهنا 

. ومع وجود مراف  البني  التاتي  الايوي ، سنتنواصن  7131

الاكوم  تنفيل اإلصالة لتاديث إدارتها، بنمنا فني للنم إدارة 

الشركات الممقنوكن  لنقندولن ، وتنننمنين  رأس النمنا  النبنشنري 

وال طاع الخاص، وفتح بعض قطاعاتها المانمنين  لنقنمنننافسن . 

ومما  اد م  الرغب  في اإلصالة األداء الن نوي النلي ظنهنر 

مؤخرا في ت رير ممارس  أنشط  األعما  وكللم عقى مؤشر 

 أداء الخدمات القوجستي .  

 4.21منعند  النفن نر النمندقنع النبنالنغ م  المتوقع أ  ينخفض 

و  7142٪ فني عنامني 41.1٪ و 40.3دو ر يوميًا إلى 

عقى التوالي. وتواج  البالد التادي الصعب المتنمنثن   7142

في قق  الوظائف مما يؤدي إلى انخفاض معند ت النمنشناركن  

في سو  العم  وارتفاع معد ت البطال . قند ينتنسنننى إجنراء 

م يد م  التخفنينضنات فني مسنتنوينات النفن نر إلا  اد النننمنو 

  ا قتصادي م  ديناميكي  ال طاع الخاص. 

 

 

 

 المخاطر والتحديات 
( 4جوانب عد  الي ي  منرتنبنطن  بنالنجنواننب النتنالنين : )

 ا عتماد الكبير عقى إثيوبيا التي تمر بمراق  اننتن نالنين   
( قابقي  عالي  لنقنتنأثنر بنالصندمنات النخنارجنين ، منثن  7) 

ارتنفنناع أسننعنار واردات األغننلينن  والننوقننود النمننرتننفننعنن  
( الننفننشنن  فنني تنننننفننيننل 3واألعنناصننيننر والننفننيننضننانننات  )

اإلصالاات. فبدو  تنفنينل إصنالانات السنيناسن  بشنكن  
كبير، قد تصبح جيبوتي جيبًا لقموانئ الناندينثن  فني بنقند 
يعاني بخالف للم م  تخقف قطاع الطاق  وتكننولنوجنينا 
المعقومات وا تصا  والنتنعنقنين ، منع فن نر منرتنفنع فني 
األطراف. إ  الوصو  إلى الفن نراء فني األطنراف  نو 
التادي الرئيسي لقسياس  لجنعن  النننمنو شنامنالً. وعنقنى 
عكس البقدا  التي تتمتع بأصو  طبيعي  منو عن  عنقنى 
نطا  واسع يمك  الوصو  إليها بسهولن ، فنن  طنبنينعن  
األصو  الطبيعي  لجيبوتي، و و منوقنعنهنا النجنغنرافني، 
 ي أن  ينبغي تجميع الموارد وال درات لجعقهنا منننتنجن  

 وتو يع المكاسب م  أج  المنفع  الجماعي . 

 التغير السنوي بالنسب  المئوي  ما ل  يرلَكر غير للم( ) / مؤشرات آفا  ا قتصاد الكقي والف ر جيبوتي. 2الجدول 


