
1                                                                                                                  2020التقرير االقتصادي السنوي 

 

 اإلصدار السابع



2                                                                                                                  2020التقرير االقتصادي السنوي 

 

  

 

 : فريق إعداد التقرير 

 صــــــــــادي خبير اقت  -د.عبدالحليم محيسن  

 احث اقتصادي ب  -آمال عبيد العبــــــــــــــــــــدولي 

 حصائي  رئيســـي إ -عــــبير اسكنـــــــــــــــــدرانــــــــــــــــــــــــــي 

 

  

 اإلشراف: 

 السيدة/ فاطمة أحمد الشامس ي.

 

 

 اإلصدار السابع  – 2020 –التقرير االقتصادي السنوي 

 ـارات الـعــربـيـة الـمــتـحـدة.اإلمدولة  –حكومة عجمان   -دائرة التنمية االقتصادية© محفوظة  حقوق الطبع والنشر

 االمارات العربية املتحدة.دولة  –عجمان  870ص ب: 

   6  7033998+                  براق: 971 6 7033888هاتف: 

    info@ajmanded.ae                                              الـبريد اإللــكترونــي:

 www.ajmanded.ae                        الموقع االلكتروني: 

 

mailto:info@ajmanded.ae
mailto:info@ajmanded.ae
http://www.ajmanded.ae/
http://www.ajmanded.ae/


3                                                                                                                  2020التقرير االقتصادي السنوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 الشيخ/ حميد بن راشد النعيمي صاحب السمو 
عجمانإمارة حاكم  –عضو املجلس األعلى  

  



4                                                                                                                  2020التقرير االقتصادي السنوي 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 بن حميد النعيمي عّمار سمو الشيخ/ 
 عجمان إمارة ولي عهد  –رئيس املجلس التنفيذي 
 

  



5                                                                                                                  2020التقرير االقتصادي السنوي 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 سمو الشيخ/ أحمد بن حميد النعيمي
 عجمان -رئيس دائرة التنمية االقتصادية 

 



6                                                                                                                  2020التقرير االقتصادي السنوي 

 

  

 

ـــــــــــقـــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــ ــ  11 ................................................................................................................................................... املـ

 وفي دولة اإلمارات العربية املتحدةالقسم األول:  
ً
 13 ....................................................... التغيرات االقتصادية الكلية عامليا

 13 ........................................................................................................................................................ املقدمة 1. 1

 13 .......................................................................................................................... النمو االقتصادي في العالم: 2.  1

 14 ........................................................................................................................................ التضخم في العالم 3.  1

 15 ............................................................................................................................... ات التجارة العامليةاتجاه 5. 1

 17 ............................................................................................................................. التضخم في دولة االمارات: 8. 1

 18 ..................................................................................................... االستثمار األجنبي املباشر في دولة االمارات 10. 1

 20 ........................................................................................................................................................ املقدمة 1. 2

 20 .................................................................................................................................... الناتج املحلي اإلجمالي 2. 2

 21 ........................................................................................................... الهيكل القطاعي للناتج املحلي االجمالي: 3. 2

 22 ........................................................................ مساهمة القطاعات االقتصادية في نمو الناتج املحلي اإلجمالي:: 4.2

 22 ............................................................................................................................ : التكوين الرأسمالي الثابت:5. 2

 24 ..................................................................................................................................................... التضخم: 6. 2

 26 ........................................................................................................ القسم الثالث  التجارة عبر الحدود إلمارة عجمان

 26 ........................................................................................................................................................ املقدمة 1. 3

 26 ......................................................................................................... عبر الحدود تطور قيمة التجارة الخارجية 3-2

 27 ......................................................................................................................... امليزان التجاري إلمارة عجمان 3. 3

 27 ............................................................................................................. تحليل لقيمة الصادرات إمارة عجمان 4. 3

 30 ................................................................................................. تحليل لقيمة إعادة التصدير من إمارة عجمان 5. 3

 33 ........................................................................................................................................................ املقدمة 1. 4

 33 ............................................................................................................. تطور نمو قطاع الصناعات التحويلية 2. 4

 34 .......................................................................................... التكوين الرأسمالي الثابت في الصناعات التحويلية 3. 4

 35 ........................................................................................................................... الرخص الصناعية الفعالة  5. 4

 36 ............................................................................................................................. القسم الخامس   القطاع السياحي

 37 ........................................................................................................................................................ املقدمة 1. 5

 37 ................................................................................ لسياحي في الناتج املحلي اإلجمالي لإلمارةمساهمة القطاع ا 2. 5

 38 ......................................................................................................................... االستثمار في القطاع السياحي 3. 5

 39 ................................................................................................................. املنشآت الفندقية في إمارة عجمان 4. 5

 39 ...................................................................................................................................................... الزائرين 5. 5

 40 ............................................................................................................................................ ةالليالي الفندقي 6. 5

 42 ................................................................................................................................ نسب االشغال الفندقية 7. 6

 _____________________________________ قائمة املحتويات  



7                                                                                                                  2020التقرير االقتصادي السنوي 

 

 44 .............................................................................................................................. القسم السادس القطاع العقاري 

 45 ........................................................................................................................................................ املقدمة 1. 6

 45 ................................................................................ لعقاري في الناتج املحلي اإلجمالي لإلمارةمساهمة القطاع ا 2. 6

 46 ......................................................................................................................... االستثمار في القطاع العقاري  3. 6

 47 ........................................................................................................................................ املعامالت العقارية 4. 6

 48 ....................................................................................................................... رخص البناء وشهادات اإلنجاز 5. 6

 49 ................................................................................................................................... عقود اإليجار املسجلة 6 .6

 50 .......................................................................................................... القسم السابع األنشطة املالية وشركات التأمين

 51 ........................................................................................................................................................ املقدمة 1. 7

 51 ...................................................................... مساهمة األنشطة املالية وأنشطة التأمين في ناتج اقتصاد اإلمارة 2. 7

 52 .................................................................................................. االستثمار في األنشطة املالية وأنشطة التأمين 3. 7

 52 ......................................................................................................................................... املنشآت املصرفية 4. 7

 53 .............................................................................................................................. الودائع والقروض البنكية 5. 7

 54 ................................................................................................................................................ وثائق التأمين 7. 7

 54 ......................................................................................................................... أمين والتعويضاتأقساط الت 8. 7

 57 ........................................................................................................................................................ املقدمة 1. 8

 57 .............................................................. مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج املحلي اإلجمالي لإلمارة 2. 8

 58 ....................................................................................................... رة الجملة والتجزئةاالستثمار في قطاع تجا 3. 8

 59 .............................................................................................................. رخص ممارسة األنشطة االقتصادية 4. 8

 

 

  



8                                                                                                                  2020التقرير االقتصادي السنوي 

 

 

 
ً
 وإقليميا

ً
 وفي دولة اإلمارات القسم األول: التغيرات االقتصادية الكلية عامليا

 الرقم العنوان الصفحة

 1الشكل رقم  معدالت نمو االقتصاد العاملي 13ص

 2الشكل رقم  معدالت التضخم العاملي 14ص

 3الشكل رقم  األجنبي املباشرمعدالت نمو تدفق االستثمار  14ص

 4الشكل رقم  معدالت التجارة الخارجية العاملية 15ص

 5الشكل رقم  الناتج املحلي غير النفطي باألسعار الثابتة 15ص

 6الشكل رقم  الهيكل القطاعي للناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي 16ص

 7الشكل رقم  إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت )مليون درهم( 17ص

 8شكل رقم  معدالت التضخم السنوية % 17ص

 9الشكل رقم  حركة التجارة الخارجية للدولة 18ص

 10الشكل رقم  صافي تدفق االستثمار األجنبي بالدوالر 18ص

 التطورات االقتصادية في إمارة عجمانالقسم الثاني: 

 11شكل رقم  الجاريةلي االجمالي إلمارة عجمان باألسعار حالناتج امل 20ص

 12شكل رقم  معدالت نمو الناتج املحلي باألسعار الجارية 21ص

 13شكل  رقم التركيب القطاعي للناتج املحلي إلمارة عجمان 21ص

 14شكل رقم  (2015-2019تكوين رأس املال الثابت في إمارة عجمان خالل الفترة ما بين ) 23ص

 15شكل رقم 2019- 2015الرأسمالي الثابت للفترة الهيكل القطاعي للتكوين  23ص

 16شكل رقم  معدالت التضخم السنوية في إمارة عجمان 24ص

 التجارة عبر الحدود إلمارة عجمان القسم الثالث:

 17الجدول رقم  ون درهمملي -إجمالي التجارة الخارجية عبر الحدود  26ص

 18الجدول رقم  مليون درهم -عجمان إلمارةالعجز في امليزان التجاري  27ص

 19الجدول رقم  مليون درهم -صادرات امارة عجمان  27ص

 20شكل رقم  مليون درهم -اعادة التصدير عبر موانئ عجمان  30ص

قطاع الصناعات التحويلية القسم الرابع:  

 33ص
 مقارنة بمتوسط الدولة  في إمارة عجمان قطاع الصناعات التحويليةعدل النمو السنوي لناتج تطور م

(2015-2019) 
 21شكل رقم 

 22شكل رقم  ليون درهمم -التكوين الرأسمالي الثابت في القطاع الصناعي  34ص

 القطاع السياحي القسم الخامس:

 23شكل رقم  2019-2015) مقارنة بالدولة قطاع السياحة في إمارة عجماناملحلي للناتج لمعدل النمو السنوي  37ص

 _____________________________البيانيةاألشكال قائمة   
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 24شكل رقم  (2018-2014في إمارة عجمان )حصة الزائر من الناتج املحلي لقطاع السياحة تطور  38ص

 38ص
 ة مقارنة بمتوسط الدول في إمارة عجمانالسياحي  معدل النمو السنوي لتكوين رأس املال الثابت للقطاع

(2015-2019) 
 25شكل رقم 

 26شكل رقم  (2019-2015إمارة عجمان )تطور عدد غرف الفنادق والشقق الفندقية في  39ص

 27شكل رقم  (2019-2015)النزالء/ الزائرين إلمارة عجمان تطور عدد  40ص

 للجنسية خالل عام  40ص
ً
 28شكل رقم  2019التوزيع النسب لعدد الزائرين إلمارة عجمان وفقا

 29شكل رقم  (2019 - 2015)الليالي الفندقية في إمارة عجمان تطور عدد 41ص

 30شكل رقم  (2019 - 2015) مقارنة بدبي في عجمانيقضيها الزائر  الفندقية التيمتوسط عدد الليالي  41ص

 31شكل رقم  2019و 2015متوسط حصة الزائر من الليالي الفندقية وفقا للجنسية في عجمان خالل عامي  42ص

  42ص
ً
 32شكل رقم  2019للجنسية خالل عام توزيع النسب لعدد الليالي الفندقية في إمارة عجمان وفقا

 33الشكل رقم  (2019- 2015نسب اشغال الغرف والفنادق في إمارة عجمان ) 43ص

 القطاع العقاري القسم السادس: 

 46ص
-2015) مقارنة مع متوسط الدولة معدل النمو السنوي للناتج املحلي للقطاع العقاري في إمارة عجمان

2019) 

 34شكل رقم 

 

 46ص
 ة مقارنة بمتوسط الدول معدل النمو السنوي لتكوين رأس املال الثابت للقطاع العقاري في إمارة عجمان

(2019-2015) 
 35شكل رقم 

 36الشكل رقم  عدد معامالت البيع العقاري املسجلة 47ص

 37شكل رقم  2019-2015تطور قيمة املعامالت العقارية في إمارة عجمان خالل الفترة  47ص

 38شكل رقم  2019-2015عجمان خالل الفترة  إمارةفي  تطور عدد رخص البناء الصادرة 48ص

 39شكل رقم  2019-2015تطور عدد شهادات اإلنجاز الصادرة إمارة عجمان خالل الفترة  48ص

 40شكل رقم  2019-2015تطور عدد عقود اإليجار املسجلة لدى بلدية إمارة عجمان خالل الفترة  49ص

 للجنسية خالل عام يجإل التوزيع النسب لعدد عقود ا 49ص
ً
 41شكل رقم  2019ار املسجلة في إمارة وفقا

 األنشطة املالية وشركات التأمين القسم السابع:

 51ص
بمتوسط مقارنة في إمارة عجمان نشطة املالية وأنشطة التأمين ألل معدل النمو السنوي للناتج املحلي

 (2019-2015) الدولة
 42رقم شكل 

 52ص
نة مقار  في إمارة عجمانلألنشطة املالية وأنشطة التأمين معدل النمو السنوي لتكوين رأس املال الثابت 

 (2018-2014) بمتوسط الدولة 
 43شكل رقم 

 44شكل رقم  2019-2015بدولة اإلمارات خالل الفترة ما بين  واألجنبيةتطور عدد فروع البنوك املحلية  53ص

 45شكل رقم  2019-2015خالل الفترة والقروض البنكية في إمارة عجمان ودائع التطور قيمة  54ص

 لألفرع الصادرة في إمارة  54ص
ً
 46شكل رقم  2019عام  عجمان خاللالتوزيع النسبي لعدد وثائق التأمين وفقا

 لألفرع في إمارة  55ص
ً
 47شكل رقم  2019 عام عجمان خالللتوزيع النسبي لقيمة أقساط التأمين املكتتبة وفقا

 تطور قيمة األقساط املكتتبة  55ص
ً
 48شكل رقم  2019عام التأمين في إمارة عجمان خالل فرع أل واملطالبات املدفوعة وفقا

 تجارة الجملة والتجزئة القسم الثامن:
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 57ص
دولة  مقارنة مع إجماليمعدل النمو السنوي للناتج املحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة في إمارة عجمان 

 (2019-2015)اإلمارات 
 49شكل رقم 

 58ص
ع ممقارنة  إمارة عجمانتجارة الجملة والتجزئة في  معدل النمو السنوي لتكوين رأس املال الثابت لقطاع

 (2019-2015) متوسط الدولة
 50شكل رقم 

 لي للرخص الفعالة في إمارة عجمان التوزيع النسب 59ص
ً
 51شكل رقم  2019خالل عام لنوع وفقا

 52شكل رقم  2019 - 2018توزيع الرخص الجديدة خالل عامي  59ص

 بالعام السابق 2019أنشطة إصدارا للرخص الجديدة في العام   10أهم  60ص
ً
 53شكل رقم  مقارنة

 54شكل رقم  2018-2019املجددة  في إمارة عجمان خالل عامي  عدد الرخص 60ص

 بالعام السابق 2019أنشطة إصدارا للرخص املجددة في العام   10أهم  61ص
ً
 55شكل رقم  مقارنة

 56شكل رقم  2018-2019عدد التصاريح االقتصادية في إمارة عجمان خالل عامي  62ص

 بالعام السابق 2019االقتصادية في العام  أنشطة إصدارا للتصاريح  7أهم  62ص
ً
 57شكل رقم  مقارنة
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ــامل ـــــــــــــقـــــــــــــــــ ــــــدمــــــــــــ ـــــــــــــــ   ةــــــــــــ
 

 لاعداد الســـابقة من التقرير االقتصـــادي الســـنويت جار إصـــدار تقرير ســـنة 
ً
ت ليغطي التطورات 2020اســـتكماال

جرار تحليل ومقارنة لادار االقتصـــــــــــادي في هذا إمع ت 2019االقتصـــــــــــادية التي شـــــــــــهدها اقتصـــــــــــاد إمارة عجمان خالل عام 

بمــا يبرز الجهود املبــذولــة من  تعلى توثيق هــذا التطورات. وذلــم من أجــل العمــل 2015العــام مع الفترة املمتــدة منــذ عــام 

 محافظة على املكتسبات االقتصادية التي تم تحقيقيها.للقبل كافة الجهات املعنية في القطاعين العام والخاص 

ـــــتطاعت إمارةوقد بين التقرير أن  ــ ــ ــ أن تحقق معدل نمو إيجابي في قيمة الناتج املحلي  2019في عام  عجمان اســـ

ـــــ تــ  نحو  لي بــاألســــــــــــــعــار الجــاريــةاإلجمــا ــ ــ ــ ــــبــة أعلى من وهي  %2.3بلغــت نســـ ــ ــ ــ ــ لنــاتج املحلي رير النفطي للــدولــة ل املحققــةالنســ

نحو  2019- 2015ة خالل الفترة مار . وقد بلغ متوســـــــ  النمو الســـــــنوي للناتج املحلي ل  ذات  باألســـــــعار الجارية خالل العام

وهو األمر الذي يعكس مد  االرتباط الكبير في النمو  ت%3.1الذي بلغ  الدولةاملحقق على مســــــــــــــتو   أعلى من ووه %ت3.4

 االقتصادي بين املستو  املحلي واالتحادي نتيجة تأثرهما بنفس الظروف واملتغيرات االقتصادية اإلقليمية والعاملية.

ــــف عن  التقريرت فقد تحققت نتائج إيجابية في العديد من املاشــــــرات االقتصــــــادية  األخر  كاالســــــتثمار وكما كشــ

بالررم مما شـــهدا العام من تقلبات  ت. وقد جارت هذا النتائجوالتجارة الخارجيةت وفي أدار رالبية القطاعات االقتصـــادية

ــــاحب تها الحكومة ممثلة بنبفضــــــل الرسية الســــــديدة والحكيمة التي ت رير مواتيةت  وتطورات اقتصــــــادية عاملية وإقليمية صــ

إمارة عجمانت والتي تم من خاللها عضـــو املجلس األعلى حاكم  ورعاات اشـــد النعيحي حفظ  هبن ر  حميد /ســـمو الشـــي ال

 تبني سياسات اقتصادية مرنة واستباقية ساهمت في تعزيز االستقرار االقتصادي في اإلمارة.

ـــــيم  إلى ثمانيةتم في هذا العدد م ــ ــ ــ ـــــادي تقســـ ــ ــ ــ ــــام ن التقرير االقتصـــ ــ ــ ــ ــ صــــــــــــــص: رئيســــــــــــــية أقســ
ُ
ـــم  خ ــ ــ ــ ــ  األول من القســـ

ــــتعرا  اال  ــ  وفي دولة االماراتســ
ً
ـــم الثاني .لتغيرات االقتصــــــــادية الكلية عامليا ــ ــ  فتناول أهم التغيرات االقتصــــــــادية تأما القسـ

ــــام التالية من الثالث وحت   .الكلية املحلية في إمارة عجمان ــ ــ ــ ــــيلية في  الثامن التطوراتوتناولت األقسـ ــ ــ ــ ـــــادية التفصـ ــ ــ االقتصــ

 ة عجمانت حيث تناولت بالترتيب إمار 
ً
الســياحةت قطاع الصــناعات التحويليةت قطاع التجارة الخارجيةت قطاع مما يلي:  كال

 األنشطة املالية وأنشطة التأمينت قطاع القطاع العقاريت 
ً
 .تجارة الجملة والتجزئةقطاع وأخيرا
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 القسم األول:

 وفيالتغيرات االقتصادية الكلية 
ً
  عامليا

 حدةدولة اإلمارات العربية املت
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 : القسم األول 

 ويرات االقتصادية الكلية التغ
ً
  اإلمارات العربية املتحدةفي دولة عامليا

 املقدمة  1. 1

 ملحة حول يتناول هذا القســــــــــــم بالتحليل 
ً
تقدمة من الدول امللعدد  2019حت  نهاية عام أهم التغيرات االقتصــــــــــــادية الكلية عامليا

رت تدفقات االستثمار األجنبي املباشو ت باإلضافة إلى التضخم العالمتفي  يالنمو االقتصادفي عدد من املجاالت االقتصادية ك ت ووالدول النامية

آخر  املتحدة خاللالتغيرات االقتصـــــــــــــادية الكلية في دولة اإلمارات العربية  نظرة على أهمهذا القســــــــــــم  . كما يلقيواتجاهات التجارة العاملية

 الخارجية. التضخم والتجارةاالستثمار األجنبي املباشرت و إلى الثابتت باإلضافة س املال أوتكوين ر ت اإلجماليسنوات حول الناتج املحلي  خمس

  :في العالم النمو االقتصادي 2.  1

ملي بنحو ات حيث قدر معدل النمو الع2018ل طفيف باملقارنة مع العام بشك 2019االقتصادي في عام تراجعت معدالت النمو 

وعة الدول النامية انخفض النمو موقد شمل هذا التراجع معظم دول ومناطق العالم. ففي مج . 2018% في عام 3.1% مقارنة مع نحو 2.5

% 3.8فقد تراجع معدل النمو االقتصادي الى الهادي  . أما في دول آسيا واملحي 2018 العام% خالل 4.3% مقارنة مع 3.6االقتصادي الى نحو 

 وقد كان الفتا التراجع الكبير في. الشكل التالي% في العام السابق. وكذا الحال بالنسبة للدول الصاعدة )انظر 4.4مقارنة مع  2019في عام 

. أما مجموعة الدول 2019% في عام 0.5الى ما يقارب  2018% في عام 1.9نحو  النمو االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي من دلمع

 .2018% في عام 2.2مقارنة مع  2019% عام 1.6فقد تراجع معدل النمو االقتصادي لها الى العربية 

 

 .املوقع الرسحي تاالنكتاد املصدر: 

 

االقتصادي في العالم ومعظم الدول واملجموعات االقتصادية العاملية لعل ساهمت مجموعة من العوامل في تراجع معدالت النمو 

أهمها الصــــــراعات التجارية واالقتصــــــادية بين أمريكا والصــــــين ومجموعة دول االتحاد األوروبيت وموجة الغمو  التي أحاطت بخرو  بريطانيا 

يات اإلنتا  املحددة في قبل أوبم في تراجع معدالت النمو لدول من االتحاد األوروبي. كما ســــــــــاهم تراجع أســــــــــعار النف  العاملية وضــــــــــواب  كم

 الخليج وعدد من الدول العربية األخر  
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م  رق ل  ك ش ل : 1)ا ي( مل ا ع ل ا د  ا ص ت ق ال ا و  م ن الت  د ع م

العالم الدول النامية دول اسيا واملحي  الدول الصاعدة دول مجلس التعاون الخليجي الدول العربية
 الهادي 
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  في العالم التضخم 3.  1

وارتفعـت العــام الســـــــــــــابق.  % في2.7مع  % مقــارنـة3.0الى نحو ليصـــــــــــــل  2019ارتفع معــدل التضــــــــــــخم العــاملي بقــدر يســــــــــــير في العــام 

ا وساهم في هذا االمر برامج التيسير الكحي التي أطلقته % خالل العامين املذكورين. 4.7الى  %4.1من نحو مستويات التضخم في الدول النامية 

النقدية ومن ساهم في زيادة السيولة بغر  ضخ السيولة النقدية في االقتصاد لزيادة الطلب املحلي. وهو األمر الذي عدد من الدول املتقدمة 

 ثم ارتفاع محدود لاسعار في عدد من هذا الدول.

% 2.1الى ما يقارب  2018% عام 0.5كذلم معدالت التضـــــــــــخم في دول مجلس التعاون الخليجي بشـــــــــــكل ملحو  من نحو  ترتفعوا

أما مجموعة الدول العربية فقد  وذلم نتيجة لبدر تطبيق ضــــــــريبة القيمة املضــــــــافة في عدد من هذا الدول كالســــــــعودية واالمارات. 2019عام 

  % سنويا خالل العامين املشار اليهما أعالا.5.2حافظت مستويات التضخم على قيمتها عند ما يقارب 

 املصدر: قاعدة بيانات البنم الدولي

 

 في العالم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر  4.1

% بعد أن 3بنســـــبة بلغت نحو  2019نموا إيجابيا في عام شـــــهدت تدفقات االســـــتثمار األجنبي املباشـــــر الواردة على الصـــــعيد العاملي 

النمو بين  وقد تباين معدالت%. 12.1حو بلغت نتراجع بنســــــــبة  2018األعوام الثالث الســــــــابقة توجت في العام تراجعت بمعدالت قياســــــــية في 

فيما نمت الهادي املباشــــــــر في الدول النامية ودول آســــــــيا واملحي   يمختلف مناطق ودول العالم حيث تراجعت معدالت نمو االســــــــتثمار األجنب

  .%2.3بلغت نحو  في دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة محدودة في الدول العربية% 6.6كبيرة بلغت بنسبة 

 ت االنكتاد2019لعاملي املصدر: تقرير االستثمار ا

2.
7%

2.
2%2.
3%2.

7%3.
0%

4.
6%

4.
2%4.

6%

4.
1%

4.
7%

2.
7%

0.
7%

-0
.1

%

0.
5%1.

0%

4.
4%4.

8%

4.
3%

3.
7%4.

1%

2.
4%

2.
2%

2.
1%

0.
5%

2.
1%

4.
7%

4.
0%4.

5%

5.
2%

5.
2%

2 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 82 0 1 9

رقم  لشكل  عاملي(: 2)ا ل ا خم  لتض ا عدالت  م

العالم الدول النامية دول اسيا واملحيط الدول الصاعدة دول مجلس التعاون الخليجي الدول العربية

الدول الصاعدةدول اسيا والمحيطالدول الناميةالعالم
دول مجلس التعاون 

الخليجي
الدول العربية

2015 45.4%7.8%11.6%-0.5%-33.1%-19.3%

2016 -2.9%-10.7%-9.0%-2.2%30.0%29.3%

2017 -14.3%7.5%7.2%4.0%-15.9%-5.1%

2018 -12.1%-0.2%-0.6%-0.7%6.0%8.3%

2019 3.0%-2.1%-4.9%0.3%6.6%2.3%

م  رق ل  ك ش ل : 3)ا ر( ش ا ب مل ا ي  ب ن ألج ا ر  ا م ث ت الس ا ق  ف د ت و  م ن الت  د ع م
2015 2016 2017 2018 2019
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 التجارة العامليةاتجاهات  5. 1

نمو إيجابي في العام السابق % مقارنة مع 2.8بنسبة بلغت نحو  2019تراجعت معدالت نمو التجارة الخارجية العاملية خالل العام 

وقد أصـــــــــــاب هذا  ودول االتحاد األوروبي.%ت وذلم نتيجة احتدام الصـــــــــــراع التجاري بين أمريكا وعدد من الدول العاملية كالصـــــــــــين 10بلغ نحو 

وبنسب متفاوتة باستثنار دول مجلس التعاون الخليجي التي نمت التجارة الخارجية فيها  نفس  الدول في العام تالتراجع معظم دول ومجموعا

 %. 2.8خالل هذا العام بنسبة محدودة بلغت نحو 

 

 املصدر: االنكتادت مرجع سابق

 الناتج املحلي اإلجمالي في دولة اإلمارات:  6.1

وقد اســـــــــتمدت معدالت   . 2018 % عن عام1 بنســـــــــبةترليون دهم مرتفعا  1.16نحو للدولة بلغ الناتج املحلي اإلجمالي رير النفطي  

نتيجة  أدت إلى تراجع األدار االقتصادي في معظمها من تطورات رير مواتية النمو زخمها خالل العامت بالررم مما شهدت  دول املنطقة والعالم

الناتج املحلي رير  ملا يتميز ب  اقتصــــــــــــاد الدولة من متانة وتنوع مكنت  من تحمل تبعات هذا التطوراتت واملوــــــــــــ ي بتادة وروية نحو زيادة قيمة

 النفطي عام
ً
 .أخر بعد ا

 

 واالحصار ةللتنافسياملصدر: الهيئة االتحادية    

الدول الصاعدةدول اسيا واملحي الدول الناميةالعالم
دول مجلس التعاون 

الخليجي
الدول العربية

2015 -12.2%-12.1%-13.0%-13.9%-2.3%-7.0%

2016 -3.1%-5.9%-4.7%-5.2%-7.3%-8.2%

2017 11.0%12.8%13.9%13.8%1.4%3.7%

2018 10.3%11.2%10.9%11.5%-0.8%4.0%

2019 -2.8%-3.5%-3.7%-3.3%2.8%-0.3%

م  رق لشكل  ة(: 4)ا ملي عا ل ا ة  رجي خا ل ا رة  جا لت ا دالت  ع م

2015 2016 2017 2018 2019

1,028,280       

1,058,101       

1,126,150       
1,147,650       

1,159,589       

2015 2016 2017 2018 2019

للدولة   الناتج املحلي غير النفطي باألسعار الجارية(5)الشكل رقم 
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االمارات بتنوع  من حيث التوزيع القطاعي للناتج املحلي رير النفطيت وباســـــتقرار هذا التوزيع النســـــبي بشـــــكل كبير ويتميز اقتصـــــاد 

% 18يســــــيطران على نحو  التشــــــييد و البنار و األنشــــــطة العقاريةحيث ما زال قطاعا  ت2019و 2015ي خالل الخمس ســــــنوات املمتدة بين عام

%ت ويحظى كل من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات 17ت فيما يأتي بعدهما قطاع التجارة بنحو الجاريةمن الناتج رير النفطي باألسعار 

  % من هذا الناتج.12املالية بنحو 

   

 مرجع سابق واالحصارت ةللتنافسياملصدر: الهيئة االتحادية      

 

الهيكل االقتصــادي  توســيع وتنويعوتعمل دولة اإلمارات على اتباع اســتراتيجية مســتدامةت وتطبيق ســياســات اقتصــادية تعمل على 

اتج واالنتاجي عبر تنفيذ ســـــلســـــلة من املبادرات واألنشـــــطة التي من شـــــأنها زيادة االعتماد على القطاعات رير النفطيةت وتعزيز مســـــاهمتها في الن

للدولةت بما يمكنها من تحقيق تنمية مســتدامة بعيدا عن النف  الذي يتســم بتقلب أســعارا العامليةت ومن ثم تذبذب مســاهمة  املحلي اإلجمالي

 هذا القطاع في الناتج املحلي.

ومن أجل االحتفا  بزخم النمو ررم االضــــــــــــطرابات االقليمية والعاملية في املجالين االقتصــــــــــــادي ورير االقتصــــــــــــاديت فقد أطلقت 

بهدف دعم النمو رير املعتمد على النف ت وبما يتســـــــــــق مع رسية االمارات  2019في العام مات املحلية واالتحادية مجموعة من املحفزات الحكو 

والحكومة االتحادية مجموعة متكاملة من املحفزات لدعم قطاع األعمال وتســــــــهيل ممارســــــــة األعمال  يأبو ظبإمارة  فقد أقرت حكومة. 2021

وتقوية اقتصــــــاد االماراتت فضــــــال عن إصــــــدار محفزات أخر  لتحســــــين أســــــاســــــيات الســــــوق ودعم القطاع الخاص وت ــــــجيع االســــــتثمار ونمو 

  السداد املبكر للرهون العقارية رسوماالت االعسار وخفض الودائع في القطاع املصرفيت باإلضافة إلى تشريع قانون خاص بح

والرســـــــــومت ووضـــــــــع تدابير للحد من التكاليف اإلجمالية ملمارســـــــــة األعمال للصـــــــــناعات بعض الضـــــــــرائب  دبي بخفضحكومة إمارة وقد قامت 

مبادرات عجمان بإطالق حكومة إمارة الدولة فضــــــــــال عن قيام االســــــــــتثمارات في نســــــــــبة  رفع في 2020إكســــــــــبو  معر دور ت وكذلم الرئيســــــــــية

تخفيض الرســــــــوم وتكلفة ممارســــــــة ك في تحفيز ودعم قطاعات األعمال واســــــــتقرار الســــــــوقت واهيئة منا  اســــــــتثماري جاذبحكومية ســــــــاهمت 

  وريرها من املبادرات األخر  التي ال يتسع املقام لذكرها جميعا. تاألعمال واإلعفارات

 دولة االمارات  في الثابتإجمالي التكوين الرأسمالي  :7.1

مليار درهم  228مع مليار درهمت مقارنة  231نحو 2019عام بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت للقطاعات رير النفطية للدولة في                  

وقد بلغت نسبة  ت وهي نسبة تتفق مع معدل النمو في الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية. %1.3بلغت ما يقارب  نموبنسبة  2018لعام في ا

11%
20%

16% 12%

41%

12%
18% 17%

12%

42%

الصناعات التحويلية  التشييد والبناء واألنشطة 

العقارية

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح

املركبات ذات املحركات 

والدراجات النارية

أنشطة التأ ميناألنشطة املالية و أخرى 

الهيكل القطاعي للناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي( 6)الشكل رقم 

2015 2019
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مما يعكس  ت2017والعام  2018وهي النســـــــــــبة نفســـــــــــها التي تم تحقيقها في العام  2019عام في  %20نحو التكوين الرأســـــــــــمالي الى الناتج املحلي 

 االقتصادي على مستو  الدولة. كفارة رأس املال الثابت في تحقيق النمو ثبات

 مرجع سابق واالحصارت ةللتنافسياملصدر: الهيئة االتحادية        

 التضخم في دولة االمارات:  8. 1

وتراجعت أسعار مجموعة . %3.1أن بلغ في العام السابق نحو بعد %2-سبةبن 2019عام معدل التضخم على مستو  الدولة في  انخفض

وتراجعت  على مستو  الدولةت بس ب تراخي الطلب على الوحدات العقارية املختلفةت وفي مختلف املناطق.%5- والكهربار بنحوالسكن واملياا 

ارتفعت أسعار وكذلم  ت%16 بلغتبنسبة الفتة  مجموعة الترويح والثقافةارتفعت أسعار  . بينما%4-أسعار مجموعة خدمات النقل بنحو 

 . %100نتيجة تطبيق الضريبة االنتقائية على منتجات التبغ بنسبة  %2مجموعة التبغ بنسبة 

 املصدر: الهيئة االتحادية ل حصار والتنافسيةت مرجع سابق.

 

 دولة االمارات الخارجية فيالتجارة  9. 1    

ت 2018في عام  ترليون درهم 1.63 نحومع ترليون درهم مقارنة  1.7نحو  2019 في عام ة التجارة الخارجية رير النفطيةبلغت قيم

وقد حافظت الصـــادرات رير النفطية على معدالت نموها اإليجابية التي وصـــلت الى  . 2018% في العام 1% مقارنة مع 5بنســـبة نمو بلغت نحو 

  . % في العام السابق12% مقارنة مع 13نحو 

257,843       256,416       

230,248       228,486       231,461       

2015 2016 2017 2018 2019

(مليون درهم)إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت للدولة  ( 7)الشكل رقم 

4.1

1.6

2

3.1

-2

2015 2016 2017 2018 2019

% معدالت التضخم السنوية ( 8)شكل رقم 
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 املصدر: وزارة االقتصاد

 دولة االمارات في االستثمار األجنبي املباشر  10. 1

العام  مليار دوالر في 10.4 نحو مقابلدوالر مليار  13.8نحو  2019بلغ صافي تدفق االستثمار األجنبي املباشر في الدولة في نهاية عام 

 .% فق 3 التي نمت بنحو بالنسبة للعالماالستثمارية لتدفقات النمو املحدود ل%ت وذلم ررم 33ت بنمو سنوي بلغ نحو 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رالهيئة االتحادية للتنافسية واالحصا املصدر:       

 

 

 

20152016201720182019

املستوردات -4%2%1%-4%2%

الصادرات غير النفطية 17%5%-3%12%13%

اعادة التصدير -8%-4%11%8%7%

التجارة الخارجية -3%1%3%1%5%

حركة التجارة الخارجية للدولة: 9الشكل رقم 

املستوردات الصادرات غير النفطية اعادة التصدير التجارة الخارجية

8,551 

9,605 10,354 10,385 

13,787 

-23%

12%
8%

0%

33%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

 16,000

2015 2016 2017 2018 2019

مليون دوالر -صافي تدفق االستثمار األجنبي ( 10)الشكل رقم 

القيمة باملليون دوالر  معدل النمو 
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 القسم الثاني: 

 التطورات االقتصادية في إمارة عجمان
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 القسم الثاني

 االقتصادية في إمارة عجمان التطورات

 املقدمة  1. 2

يتناول هذا القسم بالتحليل التغيرات االقتصادية الكلية املحلية في إمارة عجمانت حيث سيتناول تطور الناتج املحلي اإلجمالي 

ليل بتح والهيكل القطاعي ل ت ثم تحليل تطور االستثمار الكلي في اإلمارة من خالل تحليل بيانات إجمالي تكوين رأس املال الثابتت واختتم القسم

 عدل التضخم. تطور م

 الناتج املحلي اإلجمالي  2. 2

ت % عن العام السابق2.3باألسعار الجاريةت بنسبة نمو قدرها نحو مليار درهم  32نحو  2019بلغ الناتج املحلي اإلجمالي إلمارة عجمان في عام 

وقد استمرت قيمة الناتج  .2018في عام  4.3ومع % املحلي رير النفطي باألسعار الجارية على مستو  الدولةت  للناتج 1تحقيق %بالتزامن مع 

في  ت مما يعكس متانة اقتصاد اإلمارةآخراملحلي باألسعار الجارية بالنمو املتصاعد خالل السنوات األخيرةت وإن كان بوتائر متباينة بين عام و 

 ظل تقلبات رير اعتيادية شهداها املنطقة خالل هذا السنوات.

 
 عجمان ل حصار والتنافسية. مالحظة: مركز    

 

االمارة مع مســــــتو  نمو الناتج املحلي رير النفطي للدولةت كما يبين ذلم معدل النمو االقتصــــــادي في  اتجاهاتما إلى حد  وتتماشــــــ  

لنمو الناتج  املحققعدل أعلى من امل % وهو3.4الشــــــــــــكل أدناات حيث بلغ متوســــــــــــ  هذا املعدل خالل الســــــــــــنوات الخمس األخيرة ل مارة نحو 

مـارات إياكـد مـد  ارتبـاط النمو االقتصـــــــــــــادي ل مـارة مع بقيـة  وهو األمر الـذي %.3.1الـذي بلغ  املحلي رير النفطي للـدولـة خالل نفس الفترة

 الدولة وتأثرا بنفس طبيعة واتجاا املتغيرات االقتصادية املحلية واالقليمية.

23,066 23,936 24,764 
26,204 

27,613 
28,745 

29,828 
30,790 

32,128 32,872 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

الناتج املحلي اإلجمالي إلمارة عجمان باألسعار الجارية ( 11)شكل رقم 

(   مليون درهم )
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 املصدر: الهيئة االتحادية ل حصار والتنافسية

 

  الهيكل القطاعي للناتج املحلي االجمالي: 3. 2

الفترة تحت الدراســة الل خفي إمارة عجمان على هيكل الناتج املحليت اذ ســاهم  والبنار واألنشــطة العقاريةالتشــييد  ايســيطر قطاع

ناتج % من ال18و من أعلى املســــاهمات على مســــتو  الدولة التي بلغ متوســــ  مســــاهمة القطاع نح وهي %ت31.9و% 30.9بين بنســــبة تتراو  ما 

أعلى من تلم املحققة على  وهي نســــــــبة %ت18.8و% 18.6ما بين راو  تاملرتبة الثانية بنســــــــبة تقطاع الصــــــــناعات التحويلية رير النفطي. ويحتل 

في اإلمارة  الدولة. يعد قطاع التجارة ثالث قطاع من حيث املســـاهمة في الناتج املحلي ما الحال على مســـتو  وك %.12غت التي بل مســـتو  الدولة

 . 2019عام الدولة في  % على مستو  17مع نحو خالل الفترة تحت الدراسةت مقارنة  %18.8إلى %20بين تراوحت  بنسبة

 

 
 املصدر: الهيئة االتحادية ل حصار والتنافسية

 

18.6%

30.9%

20.0%

3.6%

30.3%

18.8%

31.9%

18.8%

3.6%

30.6%

الصناعة التحويلية  التشييد و البنار و 

األنشطة العقارية  

التجارة  املالية و التأمين  أخر  

التركيب القطاعي للناتج املحلي اإلجمالي إلمارة عجمان ( 13)شكل 

2015نسبة املساهمة  2019نسبة املساهمة 

2015 2016 2017 2018 2019

الدولة  5.4% 2.9% 6.4% 1.9% 1.0%

عجمان  4.1% 3.8% 3.2% 4.3% 2.3%

5.4%

2.9%

6.4%

1.9%

1.0%

4.1%
3.8%

3.2%

4.3%

2.3%

معدالت نمو الناتج املحلي باألسعار الجارية ( 12)شكل رقم 

الدولة  عجمان 
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 في  5تغييرات جوهرية على التركيبة القطاعية للناتج املحلي خالل آخروكما يالحظ لم تحدث 
ً
 عاما

ً
ســــــــــــنواتت مما يعكس اســــــــــــتقرارا

 هيكل اقتصاد اإلمارةت وفي مساهمة القطاعات االقتصادية في النمو االقتصادي السنوي. 

 مساهمة القطاعات االقتصادية في نمو الناتج املحلي اإلجمالي:: 4.2

عن عام  2019القطاعات االقتصــــــــــــادية في تحقيق نمو الناتج املحلي اإلجمالي في إمارة عجمان في عام  اختلفت حصــــــــــــة مســــــــــــاهمة

( 1ت حيث ارتفعت نســـبة مســـاهمة بعض القطاعات في حين انخفضـــت نســـبة مســـاهمة بعض القطاعات األخر ت ويوضـــ  الجدول رقم )2015

  .2019و 2015عامي  خاللباألسعار الجارية  الي إلمارة عجماننسبة مساهمة القطاعات الرئيسة في نمو الناتج املحلي اإلجم

 

 (1)جدول رقم 

  2019و 2015عامي  خالل نسبة مساهمة القطاعات االقتصادية في نمو الناتج املحلي اإلجمالي إلمارة عجمان

 

 القطاع 2015 2019

 الصناعات التحويلية 15.4% 0.7%-

 العقارية األنشطة التشييد والبنار 35.3% 73.4%

 اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري  4.1% 1.2%

 إصال  املركباتو تجارة الجملة والتجزئة؛  20.3% 9.2%

 النقل والتخزين % 1.1 0.7%

 التعليم 1.2% % 1.9-

 أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية 4.0% 2.6%

 األنشطة املالية وأنشطة التأمين 4.5% 1.2%

 األنشطة املهنية والعلمية والتقنية 1.2% 7.1%

 الخدمات اإلدارية والدعم 5.3% 0.3%

7.5% 8.7%  أخر   

 اجمالي الناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 100% 100%
 

 ل حصارمركز عجمان عن لصادرة ا 2020-2010عجمان  الجارية إلمارة باألســـعــــــاراإلجمالي النـــاتـــج املحلي التنمية االقتصادية بعجمانت باستخدام بيانات  بواسطة دائرةاملصدر: تم حساب  

 .2019ت والتنافسية

 

والبنار التشـــــــــييد هي ( أن أبرز القطاعات التي ارتفعت نســـــــــبة مســـــــــاهمتها في نمو الناتج املحلي اإلجمالي 1ويتضـــــــــ  من الجدول رقم )

لتالية: قطاع الصناعات التحويليةت قطاع القطاعات ا ةفي مساهم تراجعحدث  بينما توالتقنيةوالعلمية  واألنشطة املهنية واألنشطة العقارية

 والخدمات الغذائيةتقطاع أنشــــــــــــطة اإلقامة  إلدارة العامة والدفاع؛ الضــــــــــــمان االجتماعي اإلجباري قطاع ا التعليمتت قطاع النقل والتخزين

  املركبات.إصال   والتجزئة؛تجارة الجملة  والدعمت قطاعاإلدارية  قطاع الخدمات وأنشطة التأمينتقطاع األنشطة املالية 

 

 التكوين الرأسمالي الثابت: : 5. 2

 %ت11- تقدر بنحو انخفا مليار درهم بنســـــــبة  5نحو  2019عام في بلغت قيمة إجمالي التكوين الرأســـــــمالي الثابت إلمارة عجمان 

  . 2018% 4% في العام 4ت ومع نحو في نفس العام% 1للدولة بلغت نس ت  نحو إيجابي نمومقارنة مع 
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 املصدر: الهيئة االتحادية ل حصار والتنافسية

 

 يويختلف الهيكـل القطـاعي للتكوين الرأســــــــــــمـالي الثـابـت عن هيكـل النـاتج املحلي االجمـالي من نواةي عـدة من أهمهـا ســــــــــــيطرة قطـاع

الذي بلغت  2015عام عن مســـــتو   ملحو بارتفاع  ت2019عام الرأســـــمالي في  % من التكوين38على نحو التشـــــييد والبنار األنشـــــطة العقارية 

من املكون مســــاهمة قطاع الســــياحة  التكوينت وتبرز% من هذا 12نحو وبلغت مســــاهمة قطاع الصــــناعات التحويلية  %.35نحو في  النســــبة 

ومن الالفت   %.5ما نســــــــ ت   2015عما هو محقق في عام  %4نحو  عند 2019في  انخفضــــــــت التيشــــــــطة الترفي  أنقامة واملطاعم و إلأنشــــــــطة ا

 . الفترة تحت الدراسة % خالل8أيضا أن مساهمة قطاع الكهربار واملياا الكبيرة في التكوين الرأسمالي التي ناهزت نحو 

 

 

 املصدر: مركز عجمان ل حصار والتنافسية

 

 

 

 

5,876       

6,131       
6,234       

6,502       

5,801       

2015 2016 2017 2018 2019

(2015-2019)تكوين رأس املال الثابت في إمارة عجمان خالل الفترة ما بين ( 14) شكل رقم 

مليون درهم  

8% 10%

35%

5%

41%

12%

8%

38%

4%

39%

الصناعات التحويلية  الكهرباء واملياه  االنشاءات والعقارات  السياحة  أخرى 

2019-2015الهيكل القطاعي للتكوين الرأسمالي الثابت للفترة ( 15)شكل رقم 

2015

2019
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 التضخم: 6. 2

 

 لدولةت ومعمستو  ا %1.93-نحو مع  مقارنة %1.7- ا يناهزمالى  2019ل عام معدل التضخم السنوي في إمارة عجمان خال تراجع

 اإلقليمية والعاملية التي ةلتراجع القوة الشــــــرائية )الطلب املحلي( بفعل العوامل الجيوســــــياســــــينتيجة   الســــــابق. العام في% 4.4ارتفاع بنســــــبة 

    نطقة. أثرت على الدولة وامل

 
 املصدر: مركز عجمان ل حصار والتنافسية

 

ت أكبر نسبة تراجع معظم بنود سلة املستهلم التي يتم من خاللها احتساب الرقم القياس ي لتكاليف املعيشة. فكان 2019 في عام تتراجعوقد 

 . %3.3انخفا  مستمر في العام السابق بنسبة بلغت  معبالتوازي  %4.4 بلغت مجموعة السكن واملياا والكهربار والغاز بنسبة من نصيب

مع ارتفاع ملحو  في السنة  مقارنة 2019 في العام %3.8بنسبة بلغت التجهيزات واملعدات املنزلية مجموعة وثاني أكبر نسبة تراجع تمثلت في 

ـــ  خدمات النقلوثالث أكبر نسبة تراجع كانت في مجموعة  .%5.2السابقة بنسبة  . وأقل املجموعات تراجعا 2019في عام  %2.4بنسبة تقدر بـ

تليها مجموعة .  %4.3مقارنة مع نسبة أعلى في العام السابق بنسبة بلغت %1.4التعليم بنسبة ارتفاع بلغت  في نسبة التضخم كانت مجموعة

 . 2019في العام  %0.2بنسبة بلغت التبغ املشروبات الكحولية و ومن ثم مجموعة  %0.8سلع وخدمات متنوعة بنسبة تراجع بلغت 

  

  

2015 2016 2017 2018 2019

نسبة التضخم  3.0% 0.5% 2.5% 4.4% -1.7%

3.0%

0.5%

2.5%

4.4%

-1.7%

معدالت التضخم السنوية في إمارة عجمان(16)شكل رقم 
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 :القسم الثالث 
 إلمارة عجمانعبر الحدود التجارة 
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 القسم الثالث 

 إلمارة عجمانعبر الحدود التجارة 

 املقدمة  1. 3

تتميز إمارة عجمان بموقع يتوس  إمارات الدولةت وتعتمد عجمان في الوقت الراهن على مينائها الرئيس ي في تصدير واستيراد 

وعدم جاهزية املينار الستقبال سفن الحاويات متر  7الذي يقدر بنحو املنتجات املختلفةت ونظرا لعدم عمق راطس مينار عجمان الحالي 

سينفذ في منطقة الزورار شمال املينار الحاليت وسوف يحتوي على خطة إلنشار مينار جديد  2017مارة خالل عام العمالقةت فقد أطلقت اإل 

 للتعامل مع سفن تصل حمولتها إلى خمسة آالف  12مترت وجسر ارتباط بطول ثالثة كيلومترات وبعمق يصل إلى  500رصيف بحري بطول 
ً
مترا

 م
ً
ت ومحطة برية مساحتها حاويةت وهي أكبر بخمس مرات تقريبا

ً
ألف متر مربع لتخزين الحاوياتت  500ن تلم التي تصل إلى مينار عجمان حاليا

يساهم في دعم  رئيس يو  الجديد مينار حاويات إقليحي سهايث تعمل اإلمارة ألن يصبح ميناإضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية األخر ت ح

 ي تسعى لتحقيقها اإلمارة. اقتصاد عجمان لتحقيق التنمية املستدامة الت

 عبر الحدود تطور قيمة التجارة الخارجية 3-2 

حسب تقديرات الدائرة )ال توجد إحصارات رسمية  عجمانإلمارة  1)عبر الحدود(  املباشرة جمالي قيمة التجارة الخارجيةإبلغ 

الذي تراجعت في  قيمة التجارة عبر الحدود  2018عام ال% مقارنة مع 0.1تراجع قدرها  ت بنسبة2019مليار درهم في عام  6.7 نحومنشورة( 

 %12بنسبة بلغت 

 

 
 دائرة املينار والجمارك عجماناملصدر: 

                                                      

معامالت التجارة  يقصد بالتجارة الخارجية املباشرة إلمارة عجمانت بيانات التجارة الخارجية التي تتم عبر مينار عجمانت اال أنها ال تعبر بدقة عن جميع  1

 جزر كبير منها من موانئ إمارات أخ
ً
ر  داخل الدولةت وذلم النخفا  الخارجية املرتبطة باإلمارةت وخاصة بالنسبة للصادرات وإعادة التصدير التي يتم حاليا

 راطس مينار عجمان الحاليت بما ال يسمح باستقبال السفن الكبيرة. 

2015 2016 2017 2018 2019

املجموع 8,637.51 7,465.76 7,649.32 6,725.51 6,721.00

معدل النمو السنوي  -13.6% 2.5% -12.1% -0.1%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

 -

 2,000.00

 4,000.00

 6,000.00

 8,000.00

 10,000.00

مليون درهم -تطور قيمة التجارة الخارجية عبر الحدود ( 17)شكل رقم 

املجموع معدل النمو السنوي 
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 امليزان التجاري إلمارة عجمان 3. 3

مليار درهم سنويا  5.6 في املتوس  تجاوزت قيمت و ت 2015إلمارة عجمان من عجز دائم منذ عام يعاني امليزان التجاري املباشر 

% عن العام السابق الذي نما في  هذا العجز 14.2مليار درهم بنسبة نمو  6.4نحو  2019ام لع وقد بلغت قيمة العجزسنواتت  5خالل آخر 

دات يتم ن معظم صادرات اإلمارة يتم تصديرها من موانئ في إمارات أخر  مجاورةت كما أن الكثير من الوار إالى جدير بالذكر  %.4.8بنحو 

 الشكل التاليإعادة تصديرت ويوض  استيرادها لالستهالك في إمارات الدولة املختلفة وليس في إمارة عجمان فق ت دون تسجيلها كعمليات 

 .2019-2015تطور قيمة العجز في امليزان التجاري املباشر إلمارة عجمان خالل الفترة 

 
 تم حساب  بواسطة دائرة التنمية االقتصادية حسب البيانات الصادرة من دائرة املينار و الجمارك املصدر: 

 

 صادرات إمارة عجمانالتحليل لقيمة  4. 3

وذلم ت مليار درهم 1.67حو ن 2019في عام بموجب شهادات املنشأ الصادرة عن الغرفة  صادراتالبلغت قيمة حسب بيانات ررفة عجمان 

    % فق .5. الذي بلغت في  نسبة النمو نحو 2018% عن العام 14ا نحو قدر  سنوي ارتفاع ب

 

 ررفة عجمان املصدر: 

5,423 5,357 5,337

5,591

6,384

0.4% -1.2% -0.4%
4.8%

14.2%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

2015 2016 2017 2018 2019

العجز في امليزان التجاري المارة عجمان(: 18)شكل رقم 

مليون درهم

القيمة معدل النمو

2015 2016 2017 2018 2019

قيمة الصادرات  1,154 1,981 1,392 1,464 1,676

معدل النمو  72% -30% 5% 14%

72%

-30%

5%
14%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

مليون درهم -صادرات إمارة عجمان ( 19)شكل رقم 

قيمة الصادرات  معدل النمو 
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 التوزيع الجغرافي لصادرات إمارة عجمان    1. 4. 3

مما يعكس  جمالي قيمة السلع املصدرة في هذا العامإ% من 63.3نحو  2019ي عام دول ف 10صادرات عجمان إلى أكبر نسبة بلغت 

 .( هذا الدول 1-3وض  الجدول رقم )وي للصادراتتتركزا جغرافيا كبير 

 

 (2جدول رقم )

 2019دول تم التصدير إليها من إمارة عجمان وفقا لشهادات املنشأ خالل عام  10أهم 

 

 الوزن النسبي

 من اجمالي صادرات عجمان
 م الدولة

 1 اململكة العربية السعودية 12.9%

 2  لي يا 12.5%

 3 مصر 9.2%

 4 عمان 5.4%

 5 الكويت 4.7%

 6 العراق 4.5%

 7 الهند 4.4%

 8 روسيا االتحادية 3.7%

 9 أمريكا  3.1%

 10 السودان  2.9%

 االجمالي 63.3%

 

 .2019املصدر: تم حسابها من بيانات شهادة املنشأ الصادرة عن ررفة عجمانت 

 

 من الدول التي تم التصدير إليها من 2ويتض  من الجدول رقم )
ً
 وتعد اململكةهي دول عربيةت  2019عجمان في عام إمارة ( أن كثيرا

ت حيث لي يا%ت يليها باملرتبة الثانية 12.9ت وذلم بأهمية نس ية بلغت نحو 2019العربية السعودية أكبر الدول التي تم التصدير إليها خالل عام 

 % 9.2املرتبة الثالثة بحصة بلغت نحو  مصر% من صادرات عجمانت وكما احتلت 12.5استقبلت نحو 
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 التوزيع السلعي لصادرات إمارة عجمان   2. 4. 3

جمالي املجموعات السلعية املصدرة في إ% من 53.4نحو  2019في عام مجموعات سلعية  10ان من أكبر عجم صادراتنسبة  بلغت

  ( هذا السلع ونسبة مساهمة كل منها:3التالي رقم )هذا العامت ويوض  الجدول 

(3جدول رقم )  

 2019سلع مصدرة من إمارة عجمان إلى خارج دولة اإلمارات وفقا لشهادات املنشأ خالل عام  10أهم 

 

 الوزن النسبي

 من اجمالي صادرات عجمان
 م السلعة

 1 للسجائر اللف(تبغ مفروم أو ومكبوس للتدخين)فرط  -تبغ وأبدال تبغ مصنعة  10%

10% 
لالا طبيعي أو مستنبت ت أحجار كريمة أوشب  كريمة ت معادن ثمينة ت معادن عادية مكسوة بقشرة من 

 من ذهب -معادن ثمينة ت مصنوعات من هذا املواد ؛ حلي الغواية )مقلدة ( ؛ نقود 
2 

 3 ريرها –املـائـية  أسمـاك وقشـريـات ت رخويــات وريرهـا مـن الـالفقريــات 6.1%

5.3% 
للمحركات التي يتم لالشتعال  -وقود معدني ت زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ؛ مواد قارية ؛ شموع معدنية 

 فيها بالشرر )بنزين(
4 

 5 ربيان )قريدس أو جمبري( -أسمـاك وقشـريـات ت رخويــات وريرهـا مـن الـالفقريــات املـائـية  4.9%

 6 لفائف سجائر عادية -وأبدال تبغ مصنعة  تبغ  4.6%

 7 قوارب بمحركات ت عدا القوارب ذات املحرك الخارجي رير الثابت -سفن وقوارب ومنشآت عائمة  3.8%

3.4% 
( ومواد ملونة أخر ؛ خالصات للدبارة والصبارة ؛ مواد دابغة ومشتقااها أصباغ ت ألوان سطحية )بيجمنت

 ريرها –دهانات وورنيش ؛ معاجين ؛ حبر 
8 

 9 ريرها –ومواد ملونة أخر ؛ دهانات وورنيش ؛ معاجين ؛ حبر  2.9%

 10 عدس –خضر ونباتات وجذور ودرنات رذائية ت صالحة لاكل  2.4%

 اإلجمالي 53.4%

 .2019عجمانت  املصدر: تم حسابها من بيانات شهادة املنشأ الصادرة عن ررفة

 

واألحجار الكريمة واملعادن  اللالا الطبيعينفس النسبة املحققة لصادرات منتجات التبغ ت حققت صادرات ( 3رقم ) للجدول  وفقا

والقشريات األسماك الثانية في حين جار باملرتبة  . املرتبة األولى في صادرات إمارة عجمان إلى خار  دولة اإلمارات العربية املتحدة احتال

 %.6.1نس ية بلغت  والرخويات بأهمية
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 تحليل لقيمة إعادة التصدير من إمارة عجمان 5. 3

% عن العام السابقت 16.7بنسبة نمو قدرها نحو  ت2019في عام  مليون درهم 350 عجمان نحوعبر موانئ إمارة التصدير بلغت قيمة إعادة 

 .2018كبيرا في عام وذلم بعد ان شهدت هذا الصادرات انخفاضا 

 عجمان  –والجمارك املينار  املصدر: دائرة

 التوزيع الجغرافي إلعادة التصدير من إمارة عجمان    1. 5. 3

% من اجمالي قيمة السلع املعاد تصديرها في هذا العامت 75.2نحو دول  10إمارة عجمان إلى أكبر إعادة التصدير من  نسبةبلغت 

( هذا الدول ووزنها النسبي من إجمالي إعادة التصدير ل مارة خالل 3-3أي أكثر من ثالثة أرباع ما تم إعادة تصديرات ويوض  الجدول رقم )

                                         :2019عام 

 (4جدول رقم )

 2019إعادة التصدير إليها من إمارة عجمان وفقا لشهادات املنشأ خالل عام دول تم  10أهم 

 

 م الدولة الوزن النسبيمن اجمالي صادرات عجمان

 1 لي يا 32.3%

 2 اململكة العربية السعودية  9.5%

 3 أثيوبيا 5.6%

 4 أنجوال 4.8%

 5 الكويت 4.7%

 6 عمان 4.6%

 7 العراق 3.9%

 8 مصر 3.9%

 9 اليمن 3.0%

 10 إيران 2.9%

 اإلجمالي 75.2%

 .2019املصدر: تم حسابها من بيانات شهادة املنشأ الصادرة عن ررفة تجارة وصناعة عجمانت 

977
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إعادة التصدير عبر موانئ عجمان ( 20)شكل رقم 

مليون درهم

القيمة  معدل النمو السنوي 
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أكبر الدول التي تم  لي يا( أن معظم الدول التي تم إعادة التصدير إليها من عجمان هي دول عربيةت وتعد 4ويتض  من الجدول رقم )

ت حيث استقبلت اململكة العربية السعودية%ت يليها باملرتبة الثانية 32.3ت وذلم بأهمية نس ية بلغت نحو 2019إعادة التصدير إليها خالل عام 

 %.5.6باملرتبة الثالثة بحصة بلغت نحو  أثيوبيا% من صادرات عجمانت وجارت 9.5نحو 

 التصدير من إمارة عجمان   التوزيع السلعي إلعادة 2. 5. 3

املعاد من اجمالي السلع % 29 ت نحو2019في عام  مجموعات سلعية 10ة عجمان ألكبر التصدير من إمار  إعادةنسبة بلغت 

( أهم هذا السلع ونسبة مساهمة كل منها في اجمالي صادرات إمارة عجمان إلى خار  دولة 4-3في هذا العامت ويوض  الجدول رقم ) تصديرها

 اإلمارات:

 (5جدول رقم )

 2019مجموعات سلعية معاد تصديرها من إمارة عجمان إلى خارج دولة اإلمارات وفقا لشهادات املنشأ خالل عام  10أهم 

 

النسبيالوزن   

 من اجمالي صادرات عجمان

 م السلعة

5.2%  1 ريرها -عربات عدا قاطرات وخطوط السكم الحديدية أو الترامت أجزاسها ولوازمها  

3.5%  2 ريرها –مفاعالت نووية ومراجل وآالت وأجهزة وأدوات آلية ؛ أجزاسها  

33.% أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوررافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والضب  الدقيق ت  

 ريرها –أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة ؛ أجزار ولوازم هذا األدوات واألجهزة 

3 

3.2% حيواني ت ألبان ومنتجات صناعة األلبان ؛ بيض طيور ؛ عسل طبيعي ؛ منتجات صالحة لاكل من أصل  

 لبن )حليب( طويل األجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد -رير مذكورة وال داخلة في مكان آخر 

4 

82.% شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها ؛ دهون رذائية محضرة ؛  شموع من أصل  

 ريرها –حيوان أو نباتي 

5 

72.% طيور ؛ عسل طبيعي ؛ منتجات صالحة لاكل من أصل حيواني ت ألبان ومنتجات صناعة األلبان ؛ بيض  

 لبن )حليب( طويل األجل بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد -رير مذكورة وال داخلة في مكان آخر 

6 

2.4%  7 ألررا  أخر  - - - - -وقود معدني ت زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ؛ مواد قارية ؛ شموع معدنية  

2.3% منتجات مطاحن ؛ شعير ناش  )مالت( ؛ نشار حبوب أو جذور أو درنات ؛ إينولين ؛ دابوق القمح )جلوتين(  

 دقيق حنطة )قمح( -

8 

91.%  9 ريرها –خشب ومصنوعات  ؛ فحم خشبي  

81.% تون  وبونيت مخط  البطن  -محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو الفقريات مائية أخر  

 )ساردا( وبونيت

10 

 اإلجمالي 29.1%

 .2019املصدر: تم حسابها من بيانات شهادة املنشأ الصادرة عن ررفة تجارة وصناعة عجمانت 

 

ت 2019املرتبة األولى في إعادة التصدير من إمارة عجمان خالل عام  ولوازمها احتلتالعربات ( أن 4-3ويتض  من الجدول رقم )

واآلالت منتجات املفاعالت النووية % من إجمالي صادرات اإلمارة في هذا العامت في حين جار باملرتبة الثانية 5.2وذلم بأهمية نس ية بلغة 

بأهمية نس ية بلغت  والجراحة وأجهزة الطب والتصوير الفوتوررافيأجهزة البصريات %ت وباملرتبة الثالثة 3.5بها بأهمية نس ية بلغت  املرتبطة

3.3%. 
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 :القسم الرابع

 ات التحويليةقطاع الصناع
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 القسم الرابع

 قطاع الصناعات التحويلية

 املقدمة   1. 4

 2019خالل العام حيث بلغت نسبة مساهمت  ت عجمانيعد قطاع الصناعات التحويلية أحد أهم القطاعات االقتصادية في إمارة 

طالقها في إالتي تم  2021املحلي اإلجمالي السنويت كما يعد كذلم أحد القطاعات الخمس املستهدفة في رسية عجمان  % من الناتج19يقارب ما 

ت حيث وضعت استراتيجية عجمان الصناعية زيادة حصة الصناعات عالية القيمة املضافة ضمن أولويااها األساسية عند تطوير 2014عام 

في تحقيق الكثير من اآلثار االقتصادية اإليجابية القتصاد اإلمارةت وذلم ملا يتميز ب  هذا القطاع من القطاع الصناعيت الذي يسهم تطويرا 

 ارتباطات أمامية وخلفية.

ت حيث سيتناول 2019-2015ويتناول هذا القسم تطور نمو قطاع الصناعات التحويلية في إمارة عجمان خالل الفترة الزمنية 

حلي اإلجماليت وتطور الرخص الصناعية وتوزيعها وفقا ألهم الصناعات وجنسية أصحابهات ثم يتناول العاملين في مساهمة القطاع في الناتج امل

القطاع الصناعي وتوزيعهم وفقا للصناعات وللجنسيةت ويختتم هذا القسم بتناول االستثمارات في هذا القطاعت وتوزيعها وفقا للصناعات 

 وللجنسية.  

 

 الصناعات التحويلية  تطور نمو قطاع  2. 4

% عن العام 0.1 انخفا بمعدل  ت2019مليار درهم في عام  6.16نحو في إمارة عجمان بلغت قيمة ناتج قطاع الصناعات التحويلية 

 %3.8الذي بلغ نحو  الدولةفي نمو المتوس  معدل أقل من %ت وهو 3.6بلغ  2019 – 2015بمتوس  معدل نمو سنوي خالل الفترة السابقت و 

الدولة خالل  مقارنة معلتحويلية في إمارة عجمان تطور معدل نمو الناتج املحلي لقطاع الصناعات ا الشكل التاليخالل نفس الفترةت ويوض  

 .2019-2015الفترة 

 
 

 .2020سية واالحصارت االمارات العربية املتحدةت املصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمانت باستخدام بيانات الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة االتحادية للتناف

 

و       2017خالل عامي نحو االرتفاع  كان اتجاا معدل نمو الناتج املحلي السنوي لقطاع الصناعات التحويلية ان الشكل السابقويتض  من 

حيث حدث انخفا   2019اال أن هذا االرتفاع لم يستمر في عام  بكل من الدولة وإمارة عجمان مع تفاوت معدال النمو بين كل منهمات 2018
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(  21)شكل رقم 

الدولة مقارنة بمتوسطفي إمارة عجمانقطاع الصناعات التحويليةعدل النمو السنوي لناتج تطور م

(2015-2019)
دولة اإلمارات  عجمان

%
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أحد القطاعات  التي تدعم هذا القطاع كون  وإيجاد الحلول مما يستدعي النظر في هذا النتائج  وإمارة عجمانتبمعدالت النمو لكل من الدولة 

 .2021الخمس املستهدفة في رسية عجمان  االقتصادية 

 في الصناعات التحويلية   التكوين الرأسمالي الثابت  3. 4

 

نمو قدرها  مليون درهم بنسبة686نحو عجمان التحويلية في إمارة  أنشطة الصناعات الثابت فيلتكوين الرأسمالي جمالي قيمة اإبلغ 

ولوحظ خالل الفترة تحت الدراسة أن معدل النمو  القيمة االجمالية ل  في كافة القطاعات.  % من12% عن العام السابق وتشكل نحو 6.3

 اإلجمالي.نسبة املساهمة في التكوين الرأسمالي  ارتفعتالسنوات األخيرة فيما  قد تراجع بشكل عام خاللالسنوي 

 

 

  والتنافسيةمركز عجمان ل حصار املصدر:  

 

 :القطاع الصناعي في اإلمارةهيكل  4.4

سيطرة الصناعات التقليدية ومنها يتبين ي القيمة املضافة للقطاع الصناعيت القطاعات الفرعية ف التالي مساهمةيبين الجدول 

همية بعض الصناعات أبينما نجد انخفا   القطاع.لعاملة وتلم املرتبطة بقطاع االنشارات على رالبية القيمة املضافة لهذا ا لايدياملكثفة 

 .املكثفة لرأس املال والتقنية املتقدمة

 (2018) عجمان(: الهيكل القطاعي للناتج الصناعي في إمارة 6الجدول رقم )

 2018املضافة للقطاع املساهمة في القيمة  القطاعات الفرعية

لة )مرتبطة بمواد البناء(
َّ
 %17 ُصنع منتجات املعادن املشك

 %16 ُصنع املنتجات الغذائية

 %11 ُصنع امللبوسات

 %8 ُصنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

 %7 ُصنع منتجات املطاط واللدائن

 %7 ُصنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية

2015 2016 2017 2018 2019

القيمة باملليون درهم  499 519 621 646 686

معدل النمو السنوي  3.0% 4.0% 19.6% 4.0% 6.3%
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 %5 األثاثُصنع 

 %5 ُصنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى 

 %4 ُصنع الورق ومنتجات الورق

 %4 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم املسّجلة

 %3 ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين

 %3 إصالح وتركيب اآلالت واملعدات

 %2 ُصنع املعدات الكهربائية

 %2 ُصنع املنسوجات

 %2 التحويلية األخرى الصناعات 

فة في موضع آخر
ّ
 %1 ُصنع اآلالت واملعدات غير املصن

 %1 ُصنع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة 

 %1 األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر

زات القاعدية
ّ
 %1 ُصنع الفل

 %1 ُصنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية

 %0 النقل األخرى ُصنع معدات 

 %0 ُصنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة
 

  والتنافسيةل حصار مركز عجمان  املصدر:

 

 

 الصناعية الفعالة الرخص 5. 4

 946نحو رخصة صناعية مقارنة مع  1004نحو  2019في إمارة عجمان بنهاية الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية بلغ عدد الرخص الفعالة 

 وتحتل صناعة االكياس البالستكية املرتبة األولى من حيث عدد الرخص الفعالة تليها صناعة األشغال املعدنية للمباني . 2018رخصة في نهاية عام 

 

 .2019في عام أنشطة  10حسب أهم الفعالة (: توزيع عدد الرخص الصناعية 7الجدول رقم )

 العدد النشاط
 45 صناعة األكياس البالسـتيكية 

 40 صناعة األشغال املعدنية للمباني 

 35 صناعة العطور 

 29 صناعة الشـحوم 

 28 صناعة األثاث املنزلي 

 21 صناعة األنابيب واملواسير البالستيكية 

 16 صناعة املنتجات البالستيكية املقواة باأللياف الزجاجية 

 15 صناعة أثاث وتركيبات املطاب  

 15 صناعة األوعية والصناديق من الكرتون 

 14 صناعة املناديل واملناشف الورقية 
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  والتنافسيةمركز عجمان ل حصار املصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :القسم الخامس

 القطاع السياحي1
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 القسم الخامس  

 1القطاع السياحي
 

 املقدمة   1. 5

 فقد أنشئت حكومة عجمان دائرة التنمية السياحية في عام 
ً
 خاصا

ً
في إطار سعيها  2012تولي إمارة عجمان قطاع السياحة اهتماما

ة وضع القطاع السياةي ضمن القطاعات االقتصادية املستهدف 2014إلبراز مكانة وأهمية املواقع السياحية املتوفرة في اإلمارةت كما تم في عام 

 . 2021ية في رسية عجمان وذات األول

ت حيث سيتم تناول حصة القطاع 2019-2015يتناول هذا القسم تطور نمو القطاع السياةي في إمارة عجمان خالل الفترة الزمنية 

عدد ررف  في الناتج املحلي االجمالي ل مارة ومقارنت  مع متوس  الدولة لنفس القطاعت حصة السائح من الناتج املحلي لقطاع السياحةت تطور 

 نسب ا
ً
 شغال الفندقية. أل الفنادق والشقق الفندقيةت تطور عدد النزالر والليالي الفندقيةت حصة الزائر من الليالي السياحيةت وأخيرا

 

 مساهمة القطاع السياحي في الناتج املحلي اإلجمالي لإلمارة  2. 5

التشابكاتت وبالتالي فهو يسهم في دعم ونمو بعض القطاعات يعد قطاع السياحة واحدا من القطاعات االقتصادية متعددة   

نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج املحلي اإلجمالي لعجمان خالل  تاالقتصادية بشكل مباشر والبعض اآلخر بشكل رير مباشرت وقد بلغ

تطور معدل نمو الناتج املحلي لقطاع السياحة في إمارة عجمان مقارنة مع معدل نمو  الشكل التالي ت  ويوض  %3.6نحو 2019 العامالفترة 

و (ت حيث بلغ متوس  معدل النمو السنوي للناتج املحلي لهذا القطاع في إمارة عجمان نح2019-2015نفس القطاع بالدولة خالل الفترة  )

نفس  % خالل1.6والذي بلغ ولة املحلي لهذا القطاع بالد الناتجالفترةت وهو معدل يرتفع عن متوس  املعدل السنوي لنمو  % خالل هذا6.2

 الفترة.

 

 2020سية واالحصارت االمارات العربية املتحدةت املصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمانت باستخدام بيانات الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة االتحادية للتناف

 

                                                      

 للمفهوم الواسع للسياحة.  1
ً
 يشمل قطاع السياحة كل من نشاطي اإلقامة والخدمات الغذائيةت والفنون والترفي  والترويح وفقا
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(  23)شكل رقم 

(2019-2015)مقارنة بالدولةقطاع السياحة في إمارة عجماناملحلي للناتج لمعدل النمو السنوي 

دولة اإلمارات عجمان 

%
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هذا  ولكن يبقى 2019و 2015ما بين في الفترة قطاع السياحة في إمارة عجمان  الناتج فيمعدل نمو  ثباتويتض  من الشكل السابق 

  في آخر عامين.أعلى من معدل النمو املحقق على مستو  الدولة املعدل 

إلى  2015درهم/ سائح في عام 1220أما عن حصة الزائر من الناتج املحلي لقطاع السياحة في إمارة عجمانت فقد ارتفعت من 

ساس ي إلى زيادة عدد الليالي السياحية التي قضاها الزائرون في إمارة عجمان في عام هذا الزيادة بشكل أ وترجعت 2019درهم/ سائح عام 1272

-2015تطور حصة السائح من الناتج املحلي لقطاع السياحة في إمارة عجمان خالل الفترة  الشكل التالي.  ويوض  2015مقارنة بعام  2019

2019 

 
 سطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمانت باستخدام: ااملصدر: تم حسابها بو 

 .2019حصارت االمارات العربية املتحدةت إل بيانات الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة االتحادية للتنافسية وا -

 دائرة التنمية السياحية بعجمانت النشرة االحصائيةت أعداد متفرقة. -
 

 

 االستثمار في القطاع السياحي  3. 5

مليون  222إلى  انخفضت 2015مليون درهم في عام  317للقطاع السياةي بإمارة عجمان نحو الثابت تكوين رأس املال جمالي قيمة إبلغ 

نفس % خالل 1.3بلغ  الذيعن متوس  الدولةت  ينخفضالفترةت وهو  هذا % خالل8.5سنوي بلغ  انكماشت بمتوس  معدل 2019درهم عام 

 جمالي الدولة خاللإس املال الثابت للقطاع السياةي في إمارة عجمان مقارنة مع أتطور معدل النمو في تكوين ر  الشكل التالي ويوض  الفترةت

  . 2019-2015الفترة 

 

 . 2020سية واالحصارت االمارات العربية املتحدةت املصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمانت باستخدام بيانات الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة االتحادية للتناف
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(  24)شكل رقم 

(2019-2015)في إمارة عجمان حصة الزائر من الناتج املحلي لقطاع السياحة تطور 

سائح/درهم

2015 2016 2017 2018 2019

دولة اإلمارات  4.8 4.7 -7.8 8.1 1.1

عجمان 47.8 4.2 4.2 6.8 -39.6
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مقارنة في إمارة عجمانالسياحي معدل النمو السنوي لتكوين رأس املال الثابت للقطاع

(2019-2015)بمتوسط الدولة 

دولة اإلمارات  عجمان

%
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لسياةي في كل من دولة اإلمارات وإمارة عجمانت حيث النمو في تكوين رأس املال الثابت للقطاع ا ملعدل املتقلب( االتجاا 3-5الشكل )ويتض  من 

  %. 47.8بمعدل نمو سنوي  2015في عام قص   معدل نمو ل  في إمارة عجمان أبلغ 

 املنشآت الفندقية في إمارة عجمان   4. 5

 تتميز إمارة عجمان بإتاحتها ملستويات مختلفة من املنشآت الفندقيةت والتي تالئم مختلف املستويات من السائحينت حيث يوجد بها الفنادق 

لسائحين الفنادق ذات النجمة الواحدةت باإلضافة إلى الشقق الفندقية املمتازة والعاديةت وهو ما ي جع االى الفاخرة ذات النجوم الخمست 

مرتفعة بنحو  منشأتين عن  2019منشأة في عام  41عدد املنشآت الفندقية في إمارة عجمان  يمستو  دخل ت وقد بلغ إجمال امة بها كٌل وفقل ق

  2019-2015تطور عدد ررف الفنادق واملنتجعات والشقق الفندقية واملفروشة  في إمارة عجمان خالل الفترة  الشكل التاليت ويوض  2018عام 

 

 دائرة التنمية السياحية بعجمانت نشرة إحصارات السياحةت أعداد متفرقة.  - 2020لعام الكتاب اإلحصائي السنوي  -املصدر: 

 

 %5.6سنوي بلغ بمتوس  معدل نمو  2019و 2015ارتفاع عدد ررف الفنادق واملنتجعات ما بين عامي  الشكل السابقويتض  من 

 .2019 -2015فق  خالل نفس الفترة  %0.8بنسبة  تراجعت أما بالنسبة لغرف الشقق الفندقية فقد  ت

 

 الزائرين 5. 5

إلى  2015ألف زائر في عام  509.7ت فقد ارتفع من 2018وحت  عام  2015اتخذ عدد النزالر/ الزائرين إلمارة عجمان اتجاها تصاعديا منذ عام 

الذي شهد تراجعا في معدل النمو بنسبة  2019ال أن  لم يبلغ مستواا في عام إت وعلى الررم من هذا االرتفاع 2018ألف زائر في عام  632.3

 .2019-2015تطور عدد النزالر في إمارة عجمان خالل الفترة  الشكل التالي ويوض  %2.4 السنوي للفترةنمو المتوس  معدل  وقد بلغت 11%
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(  26)شكل رقم 

(2019-2015)تطور عدد غرف الفنادق والشقق الفندقية في إمارة عجمان 

الشقق املفروشة/ عدد ررف الشقق الفندقية  عدد ررف الفنادق واملنتجعات
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 حصائيةت أعداد متفرقة.إل بعجمانت النشرة ا املصدر: دائرة التنمية السياحية

ت فقد تصدر مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة من اإلمارات األخر  عدد 2019أما عن جنسية الزائرين إلمارة عجمان في عام 

دول األسيوية واألفريقية بأهمية نس ية جمالي عدد الزائرينت ثم جار في املرتبة الثانية زوار الإ% من 25.0الزائرين ل مارة بأهمية نس ية بلغت 

التوزيع  الشكل التالي%ت ويوض  12.8بأهمية نس ية بلغت  روسيا%ت ثم 17.8%ت ثم الدول العربية األخر  بأهمية نس ية بلغت 24.3بلغت 

 .  2019النسبي للزائرين وفقا للجنسية في عام 

 

 . 2019املصدر: تم حسابها من بيانات دائرة التنمية السياحية بعجمانت النشرة اإلحصائيةت 

 

 الليالي الفندقية  6. 5

 إيأخذ عدد الليالي الفندقية في 
ً
 منذ عام مارة عجمان اتجاها

ً
 1614.1إلى  2017في عام  ةألف ليل 1418.5ت حيث ارتفعت من 2017تصاعديا

تطور عدد الليالي  التالي الشكلض  و ت وي2019-2015ما بين  للفترة %3.8 وذلم بمتوس  معدل نمو سنوي بلغت 2019ألف ليلة في عام 

 .2019-2015الفندقية في إمارة عجمان خالل الفترة 

509.7 542.9 544.4
632.3

560.3

-39.4%

6.5%
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-11.3%
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(  27)شكل رقم 

(2019-2015)الزائرين إلمارة عجمان / النزالءتطور عدد 

عدد النزالر  معدل النمو
ألف 

%25.0; اإلمارات 

%24.3; الدول األسيوية واإلفريقية

;  الدول العربية األخرى 

17.8%

; دول مجلس التعاون الخليجي

11.2%

%12.8; روسيا %7.4; الدول األوروبية

%1.5; الدول األمريكية وأستراليا

(  28)شكل رقم 

 للجنسية خالل عام التوزيع النسبي 
ً
2019لعدد الزائرين إلمارة عجمان وفقا
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 .2020املصدر: تم حسابها من بيانات دائرة التنمية السياحية بعجمانت النشرة اإلحصائيةت

 

ت حيث ويعكس زيادة عدد الليالي الفندقية بنسبة أكبر من معدل زيادة عدد الزائرين رربة الزائرين في البقار ملدة أطول خالل الزيارة الواحدة

كما يتض   2019عام  ليلة زائر في 2.8إلى  2015عام في ليلية/ زائر  2.7من  متوس  عدد الليالي الفندقية التي يقضيها الزائر في عجمان ارتفعت

ت وهو ما ياشر إلى زيادة الجاذبية السياحية ل مارةت وقد حدث هذا االرتفاع نتيجة للخط  التي قامت بوضعها وتنفيذها دائرة التاليالشكل من 

متوس  حصة الزائر من الليالي الفندقية في إمارة عجمان مقارنة  الشكل التاليويوض  . نشي  القطاع السياةي في اإلمارةالتنمية السياحية لت

 . 2019 -2015مع إمارة دبي ت خالل الفترة من 

 

 عجمان: محسوب بدائرة التنمية االقتصادية بعجمانت باستخدام بيانان دائرة التنمية السياحية بعجمانت النشرة االحصائيةت أعداد متفرقة. -املصدر: 

 التقرير االقتصادي السنويت دائرة التنمية االقتصاديةت دبيت أعداد متفرقة.  دبي:  -               

 

ماراتيةت إل رير ا الليالي من الزائرين من الجنسياتويأتي التحسن في متوس  مدة إقامة الزائرين في إمارة عجمان نتيجة الرتفاع متوس  عدد 

ليلة  6.4إلى  2015ليلة في عام  2.9ارتفع متوس  مدة إقامة الزائر الروس ي من . و 2019عام رتبة األولى خالل حيث يأتي الزائرين من روسيا في امل

 .2019و 2015متوس  حصة الزائر من الليالي الفندقية وفقا للجنسية في عجمان خالل عامي  الشكل التالي ت ويوض 2019في عام 
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(  29)شكل رقم 

(2019-2015)إمارة عجمان الليالي الفندقية في تطور عدد

عدد الليالي الفندقية  ألف معدل النمو
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(  30)شكل رقم 

(2019-2015)مقارنة بدبيفي عجمانمتوسط عدد الليالي الفندقية  التي يقضيها الزائر 

دبي  عجمان

زائر/ ليلة 
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 بعجمانت باستخدام بيانان دائرة التنمية السياحية بعجمانت النشرة االحصائيةت أعداد متفرقة. املصدر: محسوب بدائرة التنمية االقتصادية

 

 للجنسية في عام 
ً
%ت ثم الدول األسيوية 30ت فتحتل الجنسية الروسية املرتبة األولى بأهمية نس ية 2019أما عن توزيع عدد الليالي الفندقية وفقا

لعدد الليالي الفندقية  يالتوزيع النسب الشكل التالي%ت ويوض  15% ثم يليهما الدول األوروبية بأهمية نس ية بلغت 22واألفريقية بأهمية نس ية 

 للجنسية خالل عام 
ً
 .2019في إمارة عجمان وفقا

 

 .2018حصائيةت إل املصدر: تم حسابها من بيانات دائرة التنمية السياحية بعجمانت النشرة ا

 

يمثالن أهمية  حيثللسياحة في إمارة عجمانت  للسيا  الروس واالسيويين يتبين األهمية الكبيرة( 32( و )31ورد بالشكلين )وبمقارنة وتحليل ما 

ذب املزيد املزيد من الجهود الترويجية لج بذل % على التواليت وهو ما يعني ضرورة22و% 30كبيرة في عدد الليالي الفندقية بأهمية نس ية بلغت 

 بشكل خاص. املنطقتينمن الزائرين من هاتين 

 نسب االشغال الفندقية  7. 6

ت وذلم نتيجة للجهود الترويجية التي تقوم بها دائرة التنمية السياحية في 2019في إمارة عجمان خالل عام  ةشغال الفندقيأل ارتفعت نسب ا

  2019و 2015الفنادق والشقق الفندقية في إمارة عجمان في عامي شغال ررف أتطور نسب  الشكل التالياإلمارةت ويوض  
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(  31)شكل رقم 

2019و 2015متوسط حصة الزائر من الليالي الفندقية وفقا للجنسية في عجمان خالل عامي 

2015 2019

زائر/ ليلة 

%30.0; روسيا 

الدول األسيوية 

%22.0; واإلفريقية
%15.0; الدول األوروبية

%11.0; اإلمارات 

;  الدول العربية األخر  

%7.0; دول مجلس التعاون الخليجي14.0%

;  (وأستراليا)الدول األمريكية 

2.0%

(  32)شكل رقم 

 للجنسية خالل عتوزيع
ً
2019ام النسب لعدد الليالي الفندقية في إمارة عجمان وفقا
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 .2019املصدر: دائرة التنمية السياحيةت عجمانت  

 سوار في عام أأن الشقق الفندقية هي األكثر  الشكل السابقويتض  من 
ً
هي األقل  الشقق املفروشةت وأن 2019أو عام  2015شغاال

ت حيث أن نسبة أ
ً
 شغالها. أت وهو ما يعكس وجود حاجة لوضع خطة عمل فعالة لرفع نسبة 2019% فق  في عام 57شغالها بلغت أشغاال

  

61%
68%66%

59%

73%

57%

الشقق املفروشةالضقق الفندقيةالفنادق

(  33)الشكل رقم 

(  2019-2015)نسب اشغال الغرف والفنادق في إمارة عجمان 

2015 2019

 الشقق الفندقية 
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 :القسم السادس

  القطاع العقاري 1
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 القسم السادس

 1القطاع العقاري 

 املقدمة   1. 6

كمت  36تقع إمارة عجمان في موقع استراتيجي يتوس  إمارات دولة اإلمارات العربية املتحدةت حيث أنها ال تبعد عن إمارة دبي سو  

والشارقةت فقد تنامى الطلب على العقارات يجارات العقارات بعجمان عن دبي إكما أنها مجاورة إلمارة الشارقةت ومع انخفا  مستو  أسعار و 

 بها سوار من املقيمين بالدولة أو املستثمرين الخليجيينت وهو ما دفع العديد من املطورين العقاريين إلنشار مشروعات عقارية ذات خدمات

 للطلب العقاري املتنامي بهات وخاصة في ظل انخفا  املعرو  ومع ازدياد ح
ً
ركة السياحة والكثافة السكنية التي متميزة بهات وذلم تلبية

تشهدها اإلمارةت وجار هذا الطلب نتيجة ما أنفقت  حكومة عجمان خالل السنوات الخمس األخيرة من مليارات الدراهم في إنشار طرق وجسور 

ة داخل اإلمارة وسهولة حديثة وإيجاد مداخل إلمارة عجمان جعل الكثير من املقيمين يفضلون السكن في عجمان لسهولة الحركة املروري

 الوصول إلى اإلمارات املجاورة.

في نمو اقتصاد إمارة عجمانت ثم  ) بشقي  االنشارات والخدمات العقارية( ويتناول هذا القسم تطور مساهمة القطاع العقاري 

تطور االستثمارات في القطاع العقاريت ثم املعامالت العقارية من حيث عدد املعامالت وقيمتهات كما يتناول هذا القسم عدد رخص البنار 

 وشهادات إنجاز العقاراتت واختتم القسم بتحليل لعقود االيجار املسجلة في اإلمارة وجنسية أصحابها.   

  

 مساهمة القطاع العقاري في الناتج املحلي اإلجمالي لإلمارة 2. 6
 

يعد القطاع العقاري واحدا من القطاعات االقتصادية الهامة في اقتصاد إمارة عجمانت وهو يتصف بأن  متعدد التشابكات سوار   

 2019العام نسبة مساهمت  خالل  تاملحلي اإلجمالي إلمارة عجمانت حيث بلغ بأكثر من ربع الناتجاألمامية أو الخلفيةت ويساهم هذا القطاع 

تطور معدل نمو الناتج املحلي للقطاع العقاري في إمارة عجمان مقارنة مع معدل نمو نفس القطاع بالدولة  الشكل التالي%. ويوض  31.9نحو 

% خالل هذا الفترةت 8.5مان نحو تج املحلي لهذا القطاع في إمارة عج(ت حيث بلغ متوس  معدل النمو السنوي للنا2019-2015الفترة )خالل 

 % خالل نفس الفترة.0.3وهو معدل يرتفع عن متوس  معدل النمو السنوي لناتج هذا القطاع بالدولة والذي بلغ 

 

                                                      

 والبنار واألنشطة العقارية أي الخدمات املرتبطة بالعقارات.يشمل القطاع العقاري كل من نشاطي التشييد   1
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واالحصارت االمارات العربية املتحدةت  الجارية الصادرة عن الهيئة االتحادية للتنافسيةاملصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمانت باستخدام بيانات الحسابات القومية 

2020 

 

وحت   2015الفترة من عام  في إمارة عجمان فيعدل نمو الناتج املحلي السنوي للقطاع العقاري م ارتفاع الشكل السابقويتض  من 

ارتفاعا ملحوظا في معدل نمو الناتج املحلي للقطاع العقاري في امارة عجمان خالل فترة  2019وشهد عام   .للدولةأكثر معدل النمو  2019عام 

  سنوات املذكورة أعالا. 5

 

 االستثمار في القطاع العقاري  3. 6

ى ارتفع إلت 2015مليون درهم في عام  2042بإمارة عجمان نحو جمالي قيمة تكوين رأس املال الثابت للقطاع العقاري إبلغ 

% 1.1  الدولةت حيث بلغ سخالل هذا الفترةت وهو ينخفض عن متو  %1.8سنوي بلغ  نمومعدل ت بمتوس  2019درهم عام مليون 2189

جمالي إس املال الثابت للقطاع العقاري في إمارة عجمان مقارنة مع أتطور معدل النمو في تكوين ر  الشكل التاليويوض   نفس الفترة.خالل 

  .2019-2015الدولة خالل 

 

 .2020مارات العربية املتحدةت إل سية واالحصارت ااملصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمانت باستخدام بيانات الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة االتحادية للتناف
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(  34)شكل رقم 

معدل النمو السنوي للناتج املحلي للقطاع العقاري في إمارة عجمان 

2019-2015مقارنة مع متوسط الدولة 

عجمان  الدولة 
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(  35)شكل رقم 

سط الدولة مقارنة بمتو معدل النمو السنوي لتكوين رأس املال الثابت للقطاع العقاري في إمارة عجمان

(2019-2015)

القطاع العقاري بدولة اإلمارات  %القطاع العقاري بعجمان
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عام قص   قيمة ل  في أفي تكوين رأس املال الثابت للقطاع العقاري في إمارة عجمان بلغ ( أن معدل النمو 2-6ويتض  من الشكل )

 أخذ في االنخفا  بالسنوات التاليةت ليحقق انكماش%ت ثم 7.9حيث بلغ  ت2017
ً
باالستثمار في هذا القطاعت  امما يعكس انخفاض عامفي آخر  ا

  %. 5بنسبة نمو مستو  الدولة  املعدل علىبينما ارتفع هذا ت 2019% في عام 11.7معدل االنكماش حيث بلغ 

 املعامالت العقارية   4. 6

معاملة في العام  3136مقارنة مع  2019معاملة عام  3063نحو جمالي عدد معامالت البيع العقاري املسجلة في إمارة عجمان إبلغ 

(ت 2019 -2015إمارة عجمان خالل الفترة )عدد معامالت البيع العقاري املسجلة في ( تطور 3-6الشكل ) ويوض  %ت2السابق بانخفا  قدرا 

ت مما ياشر إلى زيادة الطلب على العقارات في اإلمارة 2017والذي يتض  من  أن أعلى عدد ملعامالت التداول العقاري في إمارة عجمان كان في عام 

 . 2017خالل عام 

 

 ت أعداد متفرقة.2020 حصائي السنوي إلمارة عجمانإل والتنافسيةت الكتاب ااملصدر: مركز اإلحصار 

 

 في عام  4.8أما عن قيمة التداوالت العقاريةت فقد بلغت 
ً
% عن  38 العقارية بنسبة حيث نمت التداوالت ت2019مليار درهم تقريبا

  تقريبا.مليار درهم  5.6بقيمة  2015قيمة للتداوالت العقارية في عام  وسجلت أعلى اإلمارة.في العام السابق 

 ت أعداد متفرقة.2020 املصدر: مركز اإلحصار والتنافسيةت الكتاب االحصائي السنوي إلمارة عجمان
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(36)الشكل رقم 

عدد معامالت البيع العقاري املسجلة 
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(37)شكل رقم 

2019-2015تطور قيمة املعامالت العقارية في إمارة عجمان خالل الفترة 
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ى قيمة تداوالت في ت حيث بلغ أعل2015لقيمة املعامالت العقارية في إمارة عجمان منذ عام  املتذبذب( االتجاا 4-6ويوض  الشكل )

 . 2019غي عام  لالنتعاشاملعامالت العقارية  .وعاودت قيمة2018هذا العامت ثم حدث بعض التراجع بعد ذلم ليصل إلى أقل قيمة ل  في عام 

 

 رخص البناء وشهادات اإلنجاز    5. 6

الوحدات الجديدةت وبالتالي فإن زيادت  تاشر إلى يعد ماشر رخص البنار واحدا من املاشرات الهامة التي تعكس معدل اإلقبال على بنار 

لتبلغ  2019احتمال دخول وحدات عقارية جديدة للسوق خالل فترة قصيرةت وقد بلغ عدد رخص البنار الصادرة في إمارة عجمان خالل عام 

( تطور عدد رخص البنار الصادرة في 5-6ويوض  الشكل )  .رخصة 2405الذي بلغ عدد رخص البنار في   السابق العامعن  مرتفعةت 2572

ت ثم 2015إمارة عجمان كانت في عام  الصادرة في(ت والذي يتض  من  أن أعلى قيمة لعدد رخص البنار 2019-2015خالل الفترة ) إمارة عجمان

عقارية الجديدة نتيجة زيادة املعرو  العقاري حدث بعض التراجع في األعوام التاليةت مما ياشر إلى انخفا  الطلب على بنار الوحدات ال

 الذي يشهدا السوق في الوقت الراهنت والذي أد  إلى انخفا  قيم الوحدات العقارية وكذلم إيجارااها.

 

  2020 دائرة التنمية االقتصادية بعجمان قاعدة بياناتاملصدر: 

 

تعد ماشرا على عر  الوحدات العقارية الجديدة بالسوقت والتي يتم إصدارها وأما عن عدد شهادات اإلنجاز الصادرة في إمارة عجمانت والتي 

 2190من  شهادة إنجاز منخفضة 1278نحو  2019عند االنتهار من جميع العمليات الخاصة بعملية التشييد والبنارت فقد بلغ عددها بعام 

(ت والذي 2019-2015خالل الفترة ) جاز الصادرة في إمارة عجمانإلنتطور عدد شهادات ا الشكل التالي ت ويوض 2015في عام  إنجاز شهادة

 السنوات التالية. في ت ثم حدث تراجع2015نجاز صدرت في عام إل يتض  من  أن أعلى عدد لشهادات ا

  
 ت أعداد متفرقة.2020 حصائي السنوي إلمارة عجمانإل املصدر: مركز اإلحصار والتنافسيةت الكتاب ا
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(  38)شكل رقم 

2019-2015إمارة عجمان خالل الفترة في تطور عدد رخص البناء الصادرة
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(  39)شكل رقم 

2019-2015تطور عدد شهادات اإلنجاز الصادرة إمارة عجمان خالل الفترة 
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 املسجلة    يجار إل عقود ا 6. 6

يجار املسجلة واحد من املاشرات التي يتم استخدامها في التعرف إلى مستو  نشاط السوق العقاري إل يعد ماشر عدد عقود ا

 عن 2019ألف عقد عام  57.7يجار التي تم تسجيلها لد  بلدية عجمان نحو إل والطلب على السكن في اإلمارةت وقد بلغ عدد عقود ا
ً
ت مرتفعة

 الشكل التاليت ويوض  (2019-2015للفترة ما بين ) %8.2سنوي بلغ ألف عقدت وذلم بمتوس  معدل نمو  42.0ذي سجل ب  ال 2015عام 

يجار إل من  االتجاا التصاعدي لعدد عقود ا (ت والذي يتض 2019-2015خالل الفترة ) تطور عدد عقود االيجار املسجلة في بلدية عجمان

 .2015املسجلة لد  البلدية منذ عام 

 
 أعداد متفرقة. ت2020السنوي إلمارة عجمان اإلحصائياملصدر: مركز اإلحصار والتنافسيةت الكتاب 

 
 

يجار املسجلة لد  إل % من عقود ا93.4ت والذي يتض  من  أن الشكل التالييجارت فيوضحها إل أما عن جنسية أصحاب عقود ا

 % فكانت ملواطنين.6.6والبالغة البلدية كانت لغير املواطنينت أما النسبة املتبقية 

 

 ت أعداد متفرقة.2020 السنوي إلمارة عجمان اإلحصائياملصدر: مركز اإلحصار والتنافسيةت الكتاب 

 

 

42.0
47.9

53.4
57.8 57.7

2015 2016 2017 2018 2019

(  40)شكل رقم 

2019-2015تطور عدد عقود اإليجار املسجلة لدى بلدية إمارة عجمان خالل الفترة 
ألف عقد

عقود االيجار املسجلة لغير 

%93.4; املواطنين
عقود االيجار املسجلة 

%6.6; للمواطنين

(  41)شكل رقم 

 للجنسية خالل عام إل التوزيع النسب لعدد عقود ا
ً
2019يجار املسجلة في إمارة وفقا
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 :القسم السابع

   األنشطة املالية وشركات التأمين
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 القسم السابع

 األنشطة املالية وشركات التأمين  
 

 املقدمة    1. 7

تعد أنشطة الخدمات املالية والتأمين من األنشطة ذات القيمة املضافة العاليةت ويستعر  هذا القسم تحليل حول مساهمة 

اإلضافة إلى عدد املنشآتت تطور قيمة باألنشطة املالية وأنشطة التأمين في الناتج املحلي اإلجمالي ل مارة وكذلم في تكوين رأس املال الثابتت 

     و  البنكيةت وعدد شركات قطاع التأمينت ووثائق التأمينت ثم أقساط التأمين والتعويضات.الودائع والقر 

  مساهمة األنشطة املالية وأنشطة التأمين في ناتج اقتصاد اإلمارة 2. 7

نسبة مساهمتها ت الهامة في اقتصاد إمارة عجمانت وقد بلغتعد األنشطة املالية وأنشطة التأمين من األنشطة االقتصادية   

 2015مليون درهم في عام  1026نحو ت وقد بلغت قيمة ناتجها 2019العام الفترة  خالل %3.6و ل مارة نحالسنوية في الناتج املحلي اإلجمالي 

 هذا الفترة.خالل  %3.4بلغ نحو ت بمتوس  معدل نمو سنوي 2019درهم في عام مليون  1171إلىارتفع 

معدل نمو الناتج املحلي لانشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان مقارنة بمتوس  الدولة خالل تطور ويوض  الشكل التالي 

 (:2019-2015الفترة )

 

مارات حصارت اإل إل ة للتنافسية وااملصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمانت باستخدام بيانات الحسابات القومية الجارية الصادرة عن الهيئة االتحادي

 2019العربية املتحدةت 

 

 
ً
ت فقد بلغ منخفضاويتض  من الشكل السابق أن معدل نمو الناتج املحلي السنوي لانشطة املالية وأنشطة التأمين يأخذ اتجاها

ويعد من القطاعات  .2019% في عام 0.8%ت ثم أخذ في االنخفا  ليبلغ 6بلغ ت حيث 2016في عام معدل النمو في عجمان أعلى مستو  ل  

بلغ متوس  معدل النمو  ل مارةت وقدسنوات مقارنة مع نمو إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي  5في إمارة عجمان خالل آخر  النمو الجيدذات 

  كبير.عن عجمان بفارق  منخفض وهو %1.8( نحو 2019-2015السنوي لناتج هذا القطاع بالدولة خالل الفترة )

5.3
6

4.2

2.5

0.8

8.4

5.1

1.7

-1.3

1.9

2015 2016 2017 2018 2019

42شكل رقم 

ان مقارنة معدل النمو السنوي للناتج املحلي لألنشطة املالية و أنشطة التأمين في إمارة عجم

2019-2015بمتوسط الدولة 

عجمان  الدولة 
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 في األنشطة املالية وأنشطة التأمين االستثمار  3. 7

 18إلى  انخفض ت2015عام درهم في مليون  27التأمين نحو بلغ اجمالي قيمة تكوين رأس املال الثابت لانشطة املالية وأنشطة 

انكماشا دولة للنمو سنوي المعدل  متوس  بينما شهدهذا الفترةت خالل %  9.2 غبلسنوي  انكماشل ت بمتوس  معد2019مليون درهم 

س املال الثابت لانشطة املالية وأنشطة التأمين في أتطور معدل النمو السنوي لتكوين ر  الشكل التاليويوض  نفس الفترة.  % خالل10بنسبة 

  .2019-2015 الفترة ما بين إمارة عجمان مقارنة مع متوس  الدولة خالل

 

مارات العربية إل حصارت اإل للتنافسية وا االتحاديةبعجمانت باستخدام بيانات الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة  املصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية

 2019املتحدةت 

 

 

نمو في تكوين رأس املال الثابت لانشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان بلغ اقص   ال( أن معدل 2-7الشكل )ويتض  من 

ت مما يعكس 2019م في عا % 6.9بلغ  انكماشالسنوات التاليةت ليحقق في %ت ثم أخذ في االنخفا  90.7بلغ  ت حيث2015قيمة ل  في عام 

املتناقص منذ عام  االتجاا النمو ملتوس  الدولةت فيتبين أنهما يأخذان نفس االستثمار في هذا القطاع ت أما عن املقارنة مع معدل انخفا 

ت ويعود الس ب في انخفا  معدل نمو تكوين رأس املال الثابت لانشطة املالية وأنشطة التأمين إلى دمج بعض البنوكت مما ترتب علي  2015

 تخفيض عدد الفروعت وذلم لرفع الكفارة التشغيليةت وخاصة في آخر عامين.

 

 املنشآت املصرفية  4. 7

 في نهاية عام  60بلغ عدد البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية املتحدة    
ً
ت و 27ت منها 2019بنكا

ً
 أجن يا

ً
ت أما  21بنكا

ً
 وطنيا

ً
بنكا

 بنسبة2019في نهاية عام  677عدد فروع البنوك الوطنية فقد بلغ 
ً
ت وجار تخفيض عدد الفروع املحلية 2018% عن عددها في عام 9ت منخفضا

 في رفع الكفارة التشغيلية للبنوك الوطنيةت حيث تم خالل عام نتيج
ً
دمج بنم أبوظبي الوطني مع بنم الخليج  2017ة دمج بعض البنوكت رربة

الحديث عن اندما  املزيد من البنوك معا مثل اندما  بنم أبوظبي التجاري مع بنم االتحاد الوطني  2018األولت كما أن  تم خالل عام 

% عن  33ت مرتفعا بنسبة 2019فرعا خالل عام  106يان الجديد على مصرف الهاللت أما عدد فروع البنوك األجن ية فقد بلغ واستحواذ الك

 .2015-2019تطور عدد فروع البنوك املحلية واألجن ية في دولة اإلمارات خالل الفترة  الشكل التالي. ويوض  2018عام 

 

41.7

3.1
-17.6 -14
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(  43)شكل رقم 

في إمارة ين لألنشطة املالية وأنشطة التأممعدل النمو السنوي لتكوين رأس املال الثابت 

(2019-2015)مقارنة بمتوسط الدولة عجمان

دولة اإلمارات العربية املتحدة عجمان

%
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 املركزيت التقرير السنويت أبو ظبيت أعداد متفرقة.املصدر: مصرف اإلمارات 

 

 في نهاية  20أما عن فروع البنوك العاملة في إمارة عجمان فقد بلغ عددها 
ً
 لبنكا

ً
% من إجمالي عدد فروع 3بما يمثل 2019عام فرعا

 لبنوك وطنيةت وفرع لبنم أجنبيت أما ع 19ت منهم 2019البنوك العاملة بالدولة في عام 
ً
 2019د أجهزة الصراف اآللي فبلغ عددها في نهاية دفرعا

  3اإلمارةت وبالنسبة لعدد محالت الصرافة فقد بلغ عددها نحو جهاز موزعة لتغطي جميع أنحار  189نحو 
ً
 املصرف املركزي  مرخصة من تمحال

  عجمان.ملحالت الصرافة في إمارة  فرعا 54و

 

 الودائع والقروض البنكية    5. 7

 2019درهم في عام مليار  25.5إلى درهمت ارتفعت مليار  17.0نحو  2015بلغ إجمالي قيمة الودائع بالبنوك العاملة في عجمان عام 

مليار درهم في  18.9ارتفعت إلى ت 2015في عام مليار درهم  13.5قيمتها القرو  فقد بلغت  %ت أما عن10.7سنوي بلغ ت بمتوس  معدل نمو 

تسارع نمو الطلب على القرو  مقارنة بالودائعت ومما ياكد ذلم هو ارتفاع نسبة %ت ويالحظ 8.8ت بمتوس  معدل نمو سنوي بلغ 2019عام 

تطور قيمة الودائع والقرو  البنكية في إمارة  التالي الشكل ت ويوض 2019عام % في 74.1إلى  2015عام % في 79.8الودائع من إلى القرو  

 2019 - 2015عجمان خالل الفترة 

874

86

846

85

771

82

743

80

677

106

البنوك الوطنية البنوك األجنبية

(44)شكل رقم 

2019-2015تطور عدد فروع البنوك املحلية و األجنبية بدولة اإلمارات خالل الفترة ما بين 

2015 2016 2017 2018 2019
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    .1920املصدر: مصرف اإلمارات املركزيت أبو ظبيت 

 

 وثائق التأمين       7. 7

وتـــأتي بـــاملرتبـــة األولى وثـــائق تـــأمين  وثيقـــةتألف  37.8 نحو 2019عـــام بلغ إجمـــالي عـــدد وثـــائق التـــأمين املكتتبـــة في إمـــارة عجمـــان في 

ت ثم باملرتبة الثانية التأمين الصــــــــــــ ي 2019% في عام 64ت ألف وثيقة بأهمية نســــــــــــ ية بلغ 24.3الســــــــــــيارات واملركباتت حيث بلغ عددها نحو 

 لافرع الصادرة ف التوزيعالتالي الشكل %ت ويوض   19بأهمية نس ية بلغت 
ً
  2019ي إمارة عجمان خالل عام النسبي لعدد وثائق التأمين وفقا

 
 . 2019املصدر: هيئة التأمينت االمارات العربية املتحدةت 

 

 أقساط التأمين والتعويضات       8. 7

 118ت ارتفعت إلى 2015مليون درهم في عام  109بلغ إجمالي قيمة األقســــــــــــاط املكتتبة ألفرع التأمين املختلفة في إمارة عجمان نحو 

وتحتل أقســاط التأمين الصــ ي املرتبة األولى من حيث قيمة األقســاط  %ت2معدل نمو ســنوي بلغ ت وذلم بمتوســ  2019مليون درهم في عام 

ت ويأتي باملرتبة الثانية تأمين الســــــــــــيارات 2019% من إجمالي األقســــــــــــاط املكتتبة في إمارة عجمان خالل عام 46املكتتبة بأهمية نســــــــــــ ية بلغت

17.0 17.2 

19.9 21.8 

25.5 
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18.979.8%
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(  45)شكل رقم 

2019-2015خالل الفترة والقروض البنكية في إمارة عجمان ودائع التطور قيمة 

الودائع  القرو   نسبة القرو  إلى الودائع

%64.0; تأمين السيارات واملركبات األخر  

%19.0; تأمين ص ي

%2.0; تأمين حياة فردي

%2.0; تأمين الحريق
%3.0; التأمين البحري والطيران

%9.0; األخر  

(  46)شكل رقم 

 لألفرع الصادرة في إمارة 
ً
2019عجمان  خالل عام التوزيع النسبي لعدد وثائق التأمين وفقا

 مليار درهم 



55                                                                                                                  2020التقرير االقتصادي السنوي 

 

التوزيع النســـبي  الشـــكل التالي% ويوضـــ  12%ت وفي املرتبة الثالثة تأمين الحياة الفردي بأهمية نســـ ية بلغت 23أهمية نســـ ية بلغتواملركبات ب

 لافرع في إمارة عجمان  خالل عام 
ً
  2019لقيمة أقساط التأمين املكتتبة وفقا

 . 2019املصدر: هيئة التأمينت االمارات العربية املتحدةت 

% من 54ت وذلم بما يمثل نحو 2019مليون درهم عن عام  95,090قيمة إجمالي مطالبات التأمين املدفوعة في إمارة عجمان نحووقد بلغت 

 ألفرع التأمين في إمارة عجمان  الشكل التاليإجمالي قيمة األقساط املكتتبةت ويوض  
ً
تطور قيمة األقساط املكتتبة واملطالبات املدفوعة وفقا

  .2019خالل عام 

 . 2019املصدر: هيئة التأمينت االمارات العربية املتحدةت   

ارتفاع نسبة املطالبات املدفوعة عن األقساط املكتتبة في كل من تأمين السيارات واملركبات األخر ت حيث بلغت  السابقالشكل ويتض  من 

% حيث 55%ت بينما بلغت نسبة املطالبات املدفوعة إلى األقساط املكتتبة 98%ت يليها في املرتبة الثانية تأمين حياة فردي بنسبة 56هذا النسبة 

كتتبة واملطالبات املدفوعة في التأمين الص ي أما باقي أفرع التأمين األخر  فإن املطالبات املدفوعة أقل من األقساط تساو  كل من األقساط امل

 املكتتبة. 

%46.0; تأمين ص ي

تأمين السيارات واملركبات 

%23.0; األخر  

;  تأمين حياة فردي …

%9.0; تأمين الحريق

%3.0; تأمين حياة جماعي 
;  التأمين الهندس ي واالنشارات والطاقة

1.0%

%5.0; أخر  

(  47)شكل رقم 

 لألفرع في إمارةا
ً
2019عجمان  خالل عاملتوزيع النسبي لقيمة أقساط التأمين املكتتبة وفقا
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تأمين ص ي تأمين السيارات 

واملركبات األخر  

تأمين حياة فردي تأمين الحريق تأمين حياة جماعي التأمين الهندس ي

واالنشارات 

والطاقة

التأمين البحري 

والطيران

أخر  

( 48)شكل رقم 

 تطور قيمة األقساط املكتتبة 
ً
لتأمين في إمارة افرع أل واملطالبات املدفوعة وفقا

2019عام عجمان خالل 

إجمالي األقساط املكتتبة املطالبات املدفوعة نسبة املطالبات املدفوعة إلى األقساط املكتتبة

مليون درهم 
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 :القسم الثامن 

1 تجارة الجملة والتجزئة
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 القسم الثامن

 تجارة الجملة والتجزئة

 املقدمة    1. 8

يعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة من القطاعات الهامة واألساسية في دعم النمو االقتصادي في إمارة عجمانت وقد أخذا هذا 

قامة في اإلمارة باألعوام األخيرةت ويتناول هذا القسم تطور مساهمة قطاع تجارة الجملة إلفي التوسع في ظل تنامي الطلب على العمل واالقطاع 

ثم تطور االستثمارات في هذا القطاعت ويختتم هذا القسم باستعرا  لتطور عدد رخص ممارسة األنشطة االقتصادية  نموتالوالتجزئة في 

 ت وأخيرا يختتم بماشر حركة الرخص.لدائرةمن االصادرة 

 مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج املحلي اإلجمالي لإلمارة 2. 8

 

غ متوس  كما بل ل مارة. %19الي حو  2019للعام نسبة مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج املحلي اإلجمالي  تبلغ  

عن متوس   أقلت وهو معدل (2019-2015الفترة ) خالل %1.8نحو ل مارة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة املحليمعدل النمو السنوي للناتج 

  .هذا الفترة % خالل نفس4.6 بلغناتج املحلي لنفس القطاع بالدولة الذي السنوي للنمو المعدل 

تطور معدل نمو الناتج املحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة في إمارة عجمان مقارنة مع معدل نمو الناتج  الشكل التاليويوض   

  (. 2019-2015) نالفترة ما بيخالل  الدولةاملحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة في 

 

مارات إل ادولة  حصارتإل للتنافسية وا االتحاديةالهيئة  الحسابات القومية الصادرة عناملصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمانت باستخدام بيانات 

 2019العربية املتحدةت 

ن  أال إت 2019-2015تذبذب معدل نمو الناتج املحلي السنوي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة خالل الفترة  الشكل التاليويتض  من 

 2017عام  فياتخذ االتجاا الصاعد 
ً
 هابطا

ً
 فيت وهو اتجاا معاكس التجاا معدل نمو الناتج املحلي لنفس القطاع بالدولة والذي اتخذ اتجاها

 انخفا بنسبة  2019في العام الذي يلي  أي عام  االنخفا  ت وواصل2018عام  واالنخفا  فيللتذبذب ولكن  عاد ت 2017نفس العام أي 

   %.4املحققة على مستو  الدولة التي بلغت و لكنها تبقى أقل من نسبة النمو 1.1بلغت 

4.2

2.5
1.9 1.6

1.1

3.3

5.9

0.9
-0.5

4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2015 2016 2017 2018 2019

(  49)شكل رقم 

مقارنة ان معدل النمو السنوي للناتج املحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة في إمارة عجم

(  2019-2015)مع إجمالي دولة اإلمارات 

عجمان  دولة اإلمارات 

% 
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 االستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 3. 8

 انخفض 2015مليون درهم في عام 744نحو الجملة والتجزئة في إمارة عجمان تكوين رأس املال الثابت لقطاع تجارة جمالي قيمة إبلغ 

عن متوس  معدل تكوين  منخفضت وهو معدل %10.8بلغ سنوي خالل هذا الفترة  انكماشت بمتوس  معدل 2019عام مليون درهم  470إلى 

 
ً
س املال الثابت لقطاع أتطور معدل النمو في تكوين ر  الشكل التالي ت ويوض %3ة بنسبأقل رأس املال الثابت بالدولة والذي حقق انكماشا

   .2019-2015 تجارة الجملة والتجزئة مقارنة مع متوس  دولة اإلمارات خالل الفترة

 

حصارت إل ة للتنافسية وااملصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمانت باستخدام بيانات الحسابات القومية الجارية الصادرة عن الهيئة االتحادي

 2019مارات العربية املتحدةت اإل 

 

وكذلم بإمارة  تتذبذب معدل نمو تكوين رأس املال الثابت لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بدولة اإلمارات السابقويتض  من الشكل 

وقد حقق أعلى معدل نمو ل  في عجمان  النمو في للدولةتمعدل عجمان ما بين الصعود والهبوطت وأن معدل النمو في عجمان يأخذ نفس اتجاا 

على معدل نمو أبلغ  ةحين أن  بالدول %ت في33.9بمعدل  2019ي االنخفا  ليحقق انكماش في عام %ت ثم أخذ ف12.6ت حيث بلغ 2018في عام 

  %.3بنسبة  2019 ولكن  انكمش فجأة في عام%5حيث بلغ  2018ل  في عام 

2015 2016 2017 2018 2019

عجمان  4.7 2.5 -17.2 12.6 -33.9

دولة اإلمارات  2.0 3.8 -10.4 5.0 -3.0

4.7

2.52.0

3.8

-10.4

5.0

-3.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

(  50)شكل رقم 

وسط مقارنة مع متإمارة عجمانتجارة الجملة والتجزئة في معدل النمو السنوي لتكوين رأس املال الثابت لقطاع

(2019-2015)الدولة

عجمان  دولة اإلمارات 

%
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 رخص ممارسة األنشطة االقتصادية  4. 8

.  2018% عن عام 2ت مرتفعة بنسبة 2019ألف رخصة في نهاية عام  35871عجمان نحو في إمارة  1الفعالةجمالي عدد الرخص إبلغ 

 18701نحو ت حيث بلغ عددها 2019وتأتي الرخص املهنية الفعالة باملرتبة األولى من حيث عدد الرخص الفعالة في إمارة عجمان في عام 

 ل الشكل التاليرخصةت ويوض  
ً
  2019.نوع النشاط خالل عام التوزيع النسبي للرخص الفعالة في إمارة عجمان وفقا

 .2020 املصدر: دائرة التنمية االقتصادية بعجمان

 

 عن %21منخفضة بنسبة  ترخصة 3843فقد بلغ عددها نحو  2019أما بالنسبة للرخص الجديدة التي صدرت في إمارة عجمان خالل عام 

ومن %ت 32 بنسبة الرخص التجارية تليهات جمالي الرخص الجديدةمن إ %64 تبلغ بنسبةوقد احتلت الرخص املهنية املرتبة األولى ت 2018عام 

  2019-2018توزيع الرخص الجديدة الصادرة بإمارة عجمان خالل عامي  الشكل التالي%ت ويوض   2 تبلغ بنسبة الصناعيةالرخص ثم 

 

 مرجع سابق .2020املصدر: دائرة التنمية االقتصادية بعجمانت 

 

 

                                                      

لعام ولكنها لم يقصد بالرخص الفعالة مجموع الرخص الجديدة الصادرة خالل العام والرخص املجددة خالل نفس العام والرخص التي كان ينبغي تجديدها خالل ا  1

 تجدد.
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2434

1249

7782
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( 52)شكل رقم 

2019-2018توزيع الرخص الجديدة خالل عامي 

2018 2019

%45; تجارية

%52; مهنية

%1; بدايات%3; صناعية 

(  51)شكل رقم 

 لي للرخص الفعالة في إمارة عجمان التوزيع النسب
ً
2019خالل عام لنوع وفقا

تجارية مهنية صناعية  بدايات
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أنشطة تم إصدار رخص جديد لها في إمارة عجمان  10أهم  تاليالشكل الت فيوض  ةجديد ةلها رخص تاألنشطة التي صدر أما بالنسبة ألهم 

  . 2018العام ومقارنتهم مع  2019خالل عام 

 

 سابق  ع.مرج2020بعجمانت املصدر: دائرة التنمية االقتصادية 

 

 للرخص الجديدة في إمارة عجمان خالل عام إأنشطة  10أن أهم  سابقالشكل الويتض  من 
ً
% من عدد الرخص 39تمثل نحو  2019صدارا

ت ويأتي نشاط  صيانة 2019الجديدة الصادرة خالل هذا العام مما يدل على عدم وجود تركز في األنشطة املصدر لها رخص جديدة في عام 

%  15  بمعدل نمو بلغ ةرخص 584وبلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة  ت2019املباني في صدارة األنشطة التي صدر لها رخص جديدة في عام 

ت ثم جار باملرتبة الثانية نشاط خدمات التنظيف الخار  )وجهات املباني( وبلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة من اجمالي الرخص الجديدة

   .%4بمعدل نمو بلغ رخصة  144نحو 

 

 

2018

2019

نيصيانة املبا خدمات 

التنظيف 

الداخلية 

للمباني

بيع الوجبات

الخفيفة 

(كافتيريا)

خدمات 

التنظيف 

) الخارجي 

( واجهات 

املباني

قص 

وتصفيف 

الشعر 

والحالقة 

للرجال

مطعم س تجارة املالب

الرجالية 

-الجاهزة 

بالجملة

أعمال تنفيذ

التصميم 

-الداخلي 

الديكور 

تجارة عامة تفصيل 

وخياطة 

املالبس 

النسائية

1137

116 118 124 143 133 157 103 72 50

584

144 133 127 107 99 90 81 73 56

(  53)شكل رقم 

 بالعام السابق   2019أنشطة إصدارا للرخص الجديدة في العام  10أهم 
ً
مقارنة

2018 2019

21

12933
11764

78128

12181 12276

829

بدايات  تجارية  مهنية  صناعية 

( 54)شكل رقم 

2018-2019عدد الرخص املجددة  في إمارة عجمان خالل عامي 

2018 2019
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% مقارنة بمجموع 1حيث شهدت الرخص املجددة تراجعا طفيفا بنسبة  ت25314نحو  2019لعام  بلغ عدد الرخص املجددة في إمارة عجمانو 

%. وشهد القطاع 6بنسبة نمو بلغت  2019شهد القطاع الصناعي أعلى نسبة ارتفاع في مجموع الرخص املجددة في عام حيث العام السابق. 

% عن العام السابق. بينما شهد القطاع التجاري 4بنسبة نمو بلغت  2019ام املنهي ثاني أعلى نسبة ارتفاع في مجموع الرخص املجددة للع

 بالعام السابق. ويوض  الشكل  2019% في عام 6تراجعا ملحوظا بنسبة انخفا  بلغت 
ً
ألهم األنشطة وفقا توزيع الرخص املجددة  التاليمقارنة

 . 2019و 2018إمارة عجمان خالل عامي في 

 

 للرخص إأنشطة  10أهم  أن السابق ويتض  من الشكل
ً
% من عدد الرخص 42تمثل نحو  2019في إمارة عجمان خالل عام  املجددةصدارا

املباني في  نشاط صيانةت ويأتي 2019في عام  مجددةخالل هذا العام مما يدل على عدم وجود تركز في األنشطة املصدر لها رخص  املجددة

من اجمالي الرخص  %12 بمعدل بلغ 3025 ل  حوالي املجددةت وبلغ عدد الرخص 2019في عام  مجددةصدارة األنشطة التي صدر لها رخص 

رخصة  1518نحو  لهذا النشاط املجددةوبلغ عدد الرخص  ديكور  -أعمال تنفيذ التصميم الداخليت ثم جار باملرتبة الثانية نشاط املجددة

 . 2019من إجمالي الرخص املجددة للعام  %6بمعدل بلغ 

. حيث شهد مجموع التصاريح االقتصادية انخفاضا سلبيا حادا في عام 2019عدد التصاريح االقتصادية في إمارة عجمان للعام  التاليضح الشكل و يو 

 بمجموع العام السابق بنسبة انخفاض بلغت  2019
ً
  % مقارنة بمجموع التصاريح االقتصادية لنفس الفترة في العام السابق.9مقارنة

2018

2019

2244

617 798 721 396 743 768 810 688 470

3025

1518
1148

842 836 800 709 698 630
438

(  55)شكل رقم 

 بالعام السابق   2019أنشطة إصدارا للرخص املجددة في العام  10أهم 
ً
مقارنة

2018 2019
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في إمارة عجمان  االقتصادية للتصاريح أنواع 7أهم أنت ويتض  من هذا الشكل الشكل التالي أهم األنشطة االقتصادية إصدارا للتصاريحويبين 

 العام.خالل هذا التي تم إصدارها  التصاريح االقتصادية% من عدد 93تمثل نحو  2019خالل عام 

52739

48020

2018 2019

( 56)شكل رقم 

2018-2019عدد التصاريح االقتصادية في إمارة عجمان خالل عامي 

2018

2019

تصريح لوضع 

الفتة اإلسم 

التجاري على 

واجهة املنشأة

إعتماد نموذج 

ة مواصفات الفت

إعالنية

تصريح إعالن 

إضافي لإلسم 

التجاري أو 

ة العالمة التجاري

للمنشأة

تصريح توزيع 

منتجات 

للسيارة )

(الواحدة

تصديق قائمة 

أسعار الخدمات

أة تصريح للمنش

للقيام بطبع 

ات وتوزيع اإلعالن

الورقية

حملة ترويجية 

/ متوسطة 

شاملة

32511

10771
1941 1667 1031 1047 641

30006

8191
2235 1556 995 960 636
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 بالعام السابق   2019أنواع للتصاريح االقتصادية في العام  7أهم 
ً
مقارنة

2018 2019
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 اإلصدار السابع


