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 قائمة األشكال البيانية

 

 التغيرات االقتصادية الكلية  األول: القسم
ً
 وإقليميا

ً
 وفي دولة اإلمارات عامليا

12ص   1-1الشكل  معدالت نمو االقتصادي العاملي 

13ص   2-1الشكل  معدالت التضخم السنوية 

14ص   3-1الشكل  األجنبي املباشر االستثمارتدفق  

15ص   4-1الشكل  معدالت نمو قيمة التجارة العاملية 

15ص   5-1الشكل  الناتج املحلي غير النفطي باألسعار الثابتة 

16ص   6-1الشكل  الهيكل القطاعي للناتج املحلي غير النفطي 

17ص   7-1الشكل  وين الرأسمالي الثابتاجمالي التك 

17ص   8-1الشكل  معدالت التضخم السنوية 

18ص   9-1الشكل  اتجاهات التجارة الخارجية 

18ص   10-1الشكل  صافي االستثمار األجنبي املباشر 

  :الثانيالقسم 

20ص   1-2الشكل  الناتج املحلي اإلجمالي إلمارة عجمان باألسعار الجارية 

20ص   2-2الشكل  الجاريةمعدالت نمو الناتج املحلي باألسعار  

21ص   3-2الشكل  التركيب القطاعي للناتج املحلي إلمارة عجمان 

21ص   4-2الشكل  2018-2014تكوين رأس املال الثابت في إمارة عجمان خالل الفترة  

22ص   5-2الشكل  الهيكل القطاعي للتكوين الرأسمالي الثابت 

22ص   6-2الشكل  معدالت التضخم السنوية في إمارة عجمان 

 :الثالثالقسم 

25ص   1-3الشكل  2018-2014تطور قيمة العجز في امليزان التجاري املباشر إلمارة عجمان خالل الفترة  

25ص   2-3الشكل  2018-2014تطور قيمة التجارة الخارجية املباشرة إلمارة عجمان خالل الفترة  

 :الرابعالقسم 

31ص   
قطاع الصناعات التحويلية في إمارة عجمان مقارنة بمتوسط الدولة  تطور معدل النمو السنوي لناتج 

(2014-2018) 
 1-4الشكل 

32ص   2-4الشكل  2018على األنشطة الصناعية بإمارة عجمان في عام  لالستثماراتالتوزيع النسبي  

33ص   لألنشطة الصناعية بإمارة عجمان في عام  
ً
 3-4الشكل  2018التوزيع النسبي الستثمارات األجانب وفقا

33ص   4-4الشكل  ( 2018-2014تطور عد د الرخص الصناعية في إمارة عجمان خالل الفترة ) 

34ص   5-4الشكل   2017التوزيع النسبي لحصة إمارات الدولة من الرخص الصناعية في عام  

34ص   ألهم األنشطة في عام  
ً
 6-4الشكل   2018التوزيع النسبي للرخص الصناعية في إمارة عجمان وفقا

35ص  لعدد العاملين في عام  
ً
 7-4الشكل   2018التوزيع النسبي لرخص املنشآت الصناعية في إمارة عجمان وفقا

35ص   لألنشطة الصناعية بإمارة عجمان في عام  
ً
 8-4الشكل   2018التوزيع النسبي للعاملين وفقا

36ص   لألنشطة الصناعية بإمارة عجمان في عام  
ً
 9-4الشكل   2018التوزيع النسبي للعاملين املواطنين وفقا

 :الخامسالقسم 

39ص   1-5الشكل  (2018-2014معدل النمو السنوي للناتج املحلي لقطاع السياحة في إمارة عجمان مقارنة بالدولة ) 

39ص   2-5الشكل  (2018-2014السياحة في إمارة عجمان ) تطور حصة الزائر من الناتج املحلي لقطاع 

40ص   
معدل النمو السنوي لتكوين رأس املال الثابت للقطاع السياحي في إمارة عجمان مقارنة بمتوسط الدولة  

(2014-2018) 
 3-5الشكل 
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41ص   4-5الشكل  (2017-2012تطور عدد غرف الفنادق والشقق الفندقية في إمارة عجمان ) 

41ص   5-5الشكل  (2018-2014تطور عدد النزالء/ الزائرين إلمارة عجمان ) 

42ص   للجنسية خالل عام  
ً
 6-5الشكل  2018التوزيع النسب لعدد الزائرين إلمارة عجمان وفقا

42ص   7-5الشكل  (2018-2014في إمارة عجمان )الفندقية  يعدد الليالتطور  

43ص   8-5الشكل  (2018-2014يقضيها الزائر في عجمان مقارنة بدبي )متوسط عدد الليالي الفندقية  التي  

43ص   9-5الشكل   2018و  2015متوسط حصة الزائر من الليالي الفندقية وفقا للجنسية في عجمان خالل عامي  

44ص   للجنسية خالل عام  
ً
 10-5الشكل   2018التوزيع النسب لعدد الليالي الفندقية في إمارة عجمان وفقا

44ص   11-5الشكل   2018و  2015تطور نسب اشغال غرف الفنادق والشقق الفندقية في إمارة عجمان في عامي  

 القسم السادس: 

47ص   
 معدل النمو السنوي للناتج املحلي للقطاع العقاري في إمارة عجمان مقارنة مع متوسط الدولة  

(2014-2018) 
 1-6الشكل 

47ص   
رأس املال الثابت للقطاع العقاري في إمارة عجمان مقارنة بمتوسط الدولة  معدل النمو السنوي لتكوين 

(2014-2018) 

 2-6الشكل 

48ص   3-6الشكل  2018-2014تطور عدد معامالت البيع العقاري املسجلة في إمارة عجمان خالل الفترة  

48ص   4-6الشكل  2018-2014تطور قيمة املعامالت العقارية في إمارة عجمان خالل الفترة  

49ص   5-6الشكل  2018-2014تطور عدد رخص البناء الصادرة في  إمارة عجمان خالل الفترة  

49ص   6-6الشكل  2017-2012تطور عدد شهادات االنجاز الصادرة إمارة عجمان خالل الفترة  

50ص   7-6الشكل  2018-2014تطور عدد عقود االيجار املسجلة لدى بلدية إمارة عجمان خالل الفترة  

50ص   للجنسية خالل عام  
ً
 8-6الشكل   2018التوزيع النسب لعدد عقود االيجار املسجلة في إمارة وفقا

 :السابعالقسم 

52ص   
املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان مقارنة بمتوسط   لألنشطةمعدل النمو السنوي للناتج املحلي 

 (2018-2014الدولة )
 1-7الشكل 

53ص   
معدل النمو السنوي لتكوين رأس املال الثابت لألنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان مقارنة 

 (2018-2014بمتوسط الدولة  )

 2-7الشكل 

54ص   3-7الشكل  2014-2018تطور عدد فروع البنوك املحلية واألجنبية بدولة اإلمارات خالل الفترة  

54ص   4-7الشكل  2018-2014البنكية في إمارة عجمان خالل الفترة تطور قيمة الودائع والقروض  

55ص   لألفرع الصادرة في إمارة عجمان  خالل عام  
ً
 5-7الشكل   2018التوزيع النسبي لعدد وثائق التأمين وفقا

56ص   لألفرع في إمارة عجمان  خالل عام  
ً
 6-7الشكل   2018التوزيع النسبي لقيمة أقساط التأمين املكتتبة وفقا

56ص   ألفرع التأمين في إمارة عجمان خالل عام  
ً
 7-7الشكل  2018تطور قيمة األقساط املكتتبة واملطالبات املدفوعة وفقا

 :الثامنالقسم 

58ص   
معدل النمو السنوي للناتج املحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة في إمارة عجمان مقارنة مع إجمالي دولة 

 (2018-2014اإلمارات )
 1-8الشكل 

59ص   
معدل النمو السنوي لتكوين رأس املال الثابت لقطاع تجارة الجملة والتجزئة في إمارة عجمان مقارنة مع 

 (2018-2014متوسط الدولة )
 2-8الشكل 

60ص   للنوع خالل عام  
ً
 3-8الشكل   2018التوزيع النسبي للرخص السارية في إمارة عجمان وفقا

60ص   4-8الشكل  2018-2017الجديدة الصادرة في إمارة عجمان خالل عامي عدد الرخص  

61ص   5-8الشكل  2018أنشطة تم إصدار رخص جديد لها في إمارة عجمان خالل عام  10أهم  

61ص   للرخص الجديدة الصادرة خالل عام  10أكثر  
ً
 6-8الشكل     2017مقارنة مع عام  2018جنسيات طلبا

62ص   7-8الشكل  2018و  2017ارة عجمان خالل عامي الرخص في إمحركة  مؤشر 
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ــامل ـــــــــــــقـــــــــــــــــ ــــــدمــــــــــــ ـــــــــــــــ   ةــــــــــــ
 

 

بغية اســــــــــتعراض أهم التطورات االقتصــــــــــادية التي  2018يأتي إصــــــــــدار التقرير االقتصــــــــــادي إلمارة عجمان لعام 

ــــنوات )الفترة  5خالل آخر شــــــــــهدها اقتصــــــــــاد اإلمارة في ملتلف املجاالت الكلية القطاعية  ــ ــ لك في ظل (، وذ2018-2014ســ

 .إمارة عجماناقتصاد البيانات املتاحة عن 

ـــــدار التقريرإويأتي  ــ ــ لهذا العام في ظل تطورات عاملية وإقليمية متصــــــــــــاعدة، وتقلب في العالقات االقتصــــــــــــادية  صـــ

 والتي منها الصراع التجاري بين الصين وأمريكا وعدد من الدول الغربية، واملخاض العسير الذي مرت به بريطانيا ،الدولية

 "بالبريكســــــــتور في إطار خروجها من االتحاد األ 
ً
". كما كان للتغييرات والتطورات الجيوســــــــياســــــــية التي وبي فيما يعرف عامليا

 شهدتها املنطقة تأثيراتها الجوهرية التي أرخت سدائلها على املنطقة عموما وعلى اقتصاد اإلمارة خصوصا.

وقد بين التقرير أن اإلمارة استطاعت رغم التطورات املذكورة أن تمض ي قدما في تحقيق نتائج الفتة في غير صعيد ومجال 

ـــــاد % 3.7، حيث ارتفع الناتج املحلي اإلجمالي باألســــــعار الجارية في املتوســــــط خالل الســــــنوات الخمس األخيرة بنحو االقتصـ

. واستمر تدفق االستثمارات األجنبية بمعدالت مقبولة. 
ً
 سنويا

تها الحكومة ممثلة نبوقد جاءت النتائج اإليجابية لألداء االقتصــــــــــــادي في اإلمارة بفضــــــــــــل الريية الســــــــــــديدة والحكيمة التي ت

 سعود بن راشد النعيمي حفظه هللا عضو املجلس األعلى حاكم اإلمارة بسمو الشيخ

 أ تســــعةوينقســــم التقرير إلى 
 
 ولتغيرات االقتصــــادية الكلية لصــــص األول منها قســــام خ

ً
أما ، في دولة االماراتعامليا

ى وحتالثالث الية من إمارة عجمان، وتناولت األقسام التالتغيرات االقتصادية الكلية املحلية في أهم تناول ف القسم الثاني

، لتجــارة الخــارجيــةاالتطورات االقتصــــــــــــــــاديــة التفصــــــــــــــيليــة في إمــارة عجمــان، حيــث تنــاولــت بــالترت ــب كــل ممــا يلي:  ثــامن ال

ــــطة التأمين، وأخير الصــــــــناعات التحويلية، الســــــــياحة، القطاع العقاري، األنشــــــــطة املالية و  ــ  أنشــ
ً
تجارة الجملة والتجزئة، ا

 أهم املؤشرات االجتماعية في إمارة عجمان. بإلقاء نظرة تقييمية علىواختتم التقرير 
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 القسم األول:

 وفي دولة اإلمارات
ً
 التغيرات االقتصادية الكلية عامليا
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 القسم األول 

 ويرات االقتصادية الكلية التغ
ً
  اإلمارات العربية املتحدةفي دولة عامليا

 

 املقدمة  1. 1

 ملحــة حول يتنــاول هــذا القســــــــــــم بــالتحليــل 
ً
كــل من الــدول ب، وذلــك 2018حتى نهــايــة عــام أهم التغيرات االقتصـــــــــــــاديــة الكليــة عــامليــا

 ، تدفقات االســــتثمار األجنبي املباشــــر، واتجاهاتباإلضــــافة إلى التضــــخم العالم،النمو االقتصــــاد في تقدمة والدول النامية، والتي ســــتتناول امل

اتج ســــــنوات حول الن 5آخر  املتحدة خاللالتغيرات االقتصــــــادية الكلية في دولة اإلمارات العربية  ، باإلضــــــافة إلى نظرة على أهمالتجارة العاملية

 الخارجية. التضخم والتجارةالثابت، باإلضافة إلى س املال أاإلجمالي وتكوين ر املحلي 

 

 في العالم  النمو االقتصادي 2.  1

 في معدالت النمو االقتصادي خاصة في عام  2018و 2017حقق االقتصاد العاملي خالل عامي 
ً
 نسبيا

ً
  2017انتعاشا

ً
الذي شهد نموا

%، بعد أن ضعف زخم النمو 3.6% الى نحو 3.8تراجعت قليال من  2018، لكن معدالت النمو في العام السنوات املاضيةخالل  اغير مسبوق

خاص. وقد جاء هذا التراخي بفعل العديد من العوامل، منها: ازدياد حدة الصراعات التجارية العاملية خالل النصف الثاني من هذا العام بشكل 

د من شركائها التجاريين وفي مقدمتهم الحرب التجارية الحمائية مع الصين ودول االتحاد األوروبي. كما بين الواليات املتحدة األمريكية، والعدي

واالضطرابات في صناعة السيارات في أملانيا نتيجة وضع شروط بيئية صارمة،  وتركيا، األرجنتين في الكلية ساهمت الضغوط االقتصادية

ين، والحد من سياسات التوسع الكمي في الدول االوربية في تلفيض تقديرات النمو االقتصادي والسياسات االئتمانية غير التوسعية في الص

 لهذا العام.

 .2019االقتصاد العاملي، فاق آتقرير املصدر: صندوق النقد الدولي: 

 

وقد تباطأ معدل النمو االقتصـــــــادي في الدول املتقدمة خاصـــــــة في منطقة اليورو بشـــــــكل فاق املتوقع نتيجة لتضـــــــافر مجموعة من 

زخم النمو االقتصـــادي في هذل الدول ومنها تراجع ثقة املســـتهلكين واملســـتثمرين في معظم هذل الدول خاصـــة في ثرت عكســـيا على أالتي العوامل 

اجعات حادة في معدالت االســــــــتثمار، وتزايد حدة املخاوف من الخرون غير املنضــــــــبط وبدون اتفاق إلنجلترا من االتحاد ايطاليا التي شــــــــهدت تر 

األوروبي. أما في بعض الدول املتقدمة األخرى كاليابان، فقد ضـــــــــعف زخم النمو االقتصـــــــــادي بشـــــــــكل كبير نتيجة ما شـــــــــهدته البالد من كورا  

 .2018طبيعية في أواخر العام 

3.6 3.4 3.4
3.8 3.6

2.1 2.3
1.7

2.4 2.2

4.7
4.3 4.6 4.8 4.5

2.7 2.4

5.3

1.8
1.4

2014 2015 2016 2017 2018

%معدالت نمو االقتصادي العاملي(: 1-1)شكل رقم 

العالم االقتصادات المتقدمة الدول الصاعدة والنامية دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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 تراجع معدالت النمو في الصــــــــين نتيجة ما واجهته صــــــــادراتها من ضــــــــغوط  
ً
وعلى صــــــــعيد الدول الصــــــــاعدة والنامية، فقد كان الفتا

 وكب
ً
 حمائية من قبل الواليات املتحدة، أما دول الشــــرق األوســــط وشــــمال افريقيا، فقد كان التراجع في معدالت النمو االقتصــــادي فيها الفتا

ً
، يرا

، نتيجة ما تمر به هذل املنطقة من تطورات وربما يكون من 
ً
 .عوامل النمو فيها بشكل سلبيعلى  تجيوسياسية أثر أكثر املناطق العاملية تراجعا

 

  في العالم التضخم 3.  1

% في العام الســـــابق. وبقيت معدالت 3.2% مقارنة مع 3.6ليصـــــل الى نحو  2018ارتفع معدل التضـــــخم العاملي بقدر يســـــير في العام 

% خالل العامين املذكورين نظرا لهبوط أســــــعار الســــــلع األولية، وضــــــعف معدالت نمو الطلب املحلي لد ها. 2التضــــــخم في الدول املتقدمة دون 

 في معدالت التضخم بين عامي 
ً
 طفيفا

ً
 % على التوالي.4.8% الى 4.3من نحو  2018و 2017وشهدت الدول النامية والصاعدة ارتفاعا

 

% مقارنة مع ما يقارب 8.7ليصــل إلى نحو  2018لشــرق األوســط، فقد ارتفع معدل التضــخم بشــكل كبير في عام وعلى صــعيد دول ا

، نتيجة ما شــــــهدته بعض هذل الدول من تحرير ألســــــعار عمالتها، وبرامج اصــــــالحية قلصــــــت من الدعم املقدم للعديد من 2017% العام 3من 

 السلع بما فيها األساسية منها.

 النقد الدولي، مرجع سابق.املصدر: صندوق 

 في العالم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر  4.  1

 خالل عام 
ً
 ملحوظا

ً
 2017مقارنة بعام  2018شــــــــــــهدت تدفقات االســــــــــــتثمار األجنبي املباشــــــــــــر الواردة على الصــــــــــــعيد العاملي تراجعا

في أدنى  2018ترليون دوالر فقط. وقد كانت التدفقات في العام  1.3لتصـــــــــــل الى نحو   .%13.4مليار دوالر، وبنســـــــــــبة تراجع تبل   200.2بمقدار 

. وجاء ذلك في سـياق انلفاض املتوسـط السـنوي لنمو التدفقات في السـنوات العشـر املاضـية، الذي لم 2008مسـتوى لها منذ األزمة املالية في 

، في مقابل متوسط نمو لتل
ً
% في تسعينات القرن 20و ،و 2000% سنويا بين عامي 8ك التدفقات االستثمارية بل  يزيد على واحد في املائة كثيرا

 املاض ي.

 بنســــــــبة 
ً
مغايرة بذلك االتجال العاملي، ويرجع ذلك بســــــــبب ما  2018% في عام 5وقد شــــــــهدت دول غرب آســــــــيا وشــــــــمال إفريقيا نموا

اســـتثمارات وعدم عودة اســـتثمارات امريكية لد ها كما حد  في بقية ســـاهمت في جلب صـــالحات اقتصـــادية إاملنطقة من شـــهدته بعض بلدان 

 مناطق ودول العالم.

3.2
2.8 2.8

3.2
3.6

1.4

0.3
0.8

1.7 2

4.7 4.7
4.3 4.3

4.8
5.5

4.2
3.6

3

8.7

2014 2015 2016 2017 2018

%معدالت التضخم السنوية ( 2-1)شكل رقم 

العالم الدول المتقدمة الدول النامية والصاعدة الشرق األوسط
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لتشــــجيع  2017في  العام املاضــــ ي اإلصــــالي الضــــريبي الذي أجرته إدارة الرئ س األميركي دونالد ترمب بين أســــباب الهبوط خاللمن و 

 على إعادة أرباحها إلى الواليات املتحدة
ً
هجرة معاكســـــة بعد ســـــنوات من األميركية  لذا شـــــهدت الرســـــاميل، الشـــــركات األميركية املنتشـــــرة عامليا

 من النســــــــــبة املرتفعة للضــــــــــرائب على األرباي في أميركا. لذلك شــــــــــه
ً
دت الواليات البحث عن موطئ قدم لها خارن بالدها في جنات ضــــــــــريبية هربا

ين في مليار دوالر واحتلت املرتبة العاملية األولى على هذا الصعيد. وجاءت الص 252املتحدة األمريكية تدفقات لالستثمار األجنبي املباشر بنحو 

(، وهون  كون  الثالثة ) 139املرتبة الثانية )
ً
(، ثم ســــــــــــنغافورة ) 116مليارا

ً
(، وهولندا خامســــــــــــة ) 78مليارا

ً
(. وإذا كانتم 70مليارا

ً
الواليات  ليارا

 لالستثمار.
ً
 املتحدة محتفظة بمرتبتها األولى بين الدول، فإن آسيا تحتفظ بمرتبتها األولى بين القارات األكثر جذبا

 

 ، االنكتاد2019املصدر: تقرير االستثمار العاملي 

 التجارة العامليةاتجاهات  5. 1

% في العـام 11مقـارنة مع  2018% في العـام 10تبـاطأ معـدل نمو قيمـة التجـارة العـامليـة بشــــــــــــكـل طفيف لينلفض الى ما يقـارب من 

.  وقــد شــــــــــــهــدت معظم منــاطق العــالم تراجعــات متبــاينــة في 2017هــذل املالحظــات تراجعــات متبــاينــة قبــل عــام ، وذلــك بعــد أن شــــــــــــهــدت 2017

على معدالت نمو مســــــــــــتقرة خالل العامين املذكورين عند فريقيا التي حافظت أســــــــــــيا الغربية وشــــــــــــمال آ معدالت النمو باســــــــــــتوناء منطقة دول 

 %. 10مستوى 

 

 في أحجام هذل التجارة بفعل الصـــراعات التجارية بين  2018أما من حيث حجم التجارة الخارجية فقد شـــهد العام 
ً
تراجعا ملحوظا

الصــــــــــــين ودول االتحاد األوربي وهو األمر الذي أضــــــــــــعف من معدالت النمو ل جم التجارة العاملية الواليات املتحدة األمريكية وعدة دول منها 

فقط بين    %3.6% ل جم تجارة الدول املتقدمة الى ما يقارب 3.8. ومن 2017% في العام 4.8مقارنة مع  2018% في العام 3.5ليصـــــــــل الى نحو 

  العامين املذكورين. وقد شهدت منطقة دول غرب آسيا
ً
 في معدالت نمو حجم التجارة بنسبة  وشمال أفريقيا تراجعا

ً
نمو  % مقارنة مع1-سلبيا

 .% في العام السابق1ايجابي قدرل نحو 

1,357

2,034
1,919

1,497
1,297

677 729 656 691 706623

1,269 1,198

759
557

56 61 64 65 68

2014 2015 2016 2017 2018

(مليار دوالر)تدفق اإلستثمار األجنبي املباشر (  3-1)شكل رقم 

العالم الدول النامية الدول المتقدمة دول اسيا الغربية وشمال أفريقيا
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 املصدر: االنكتاد، مرجع سابق

  اإلمارات:الناتج املحلي اإلجمالي في دولة  6.  1

%. أما الناتج املحلي 1.7بنســـــــــبة نمو قدرها  2018مليار درهم باألســـــــــعار الثابتة في عام  1.44بل  الناتج املحلي اإلجمالي للدولة نحو  

، وقد اســــــــــــتمدت معدالت النمو 2017% عام 1.9مقارنة مع  2018% في عام 1.3اإلجمالي غير النفطي لدولة االمارات العربية املتحدة بنســــــــــــبة 

جاء ذلك نتيجة ملا يتميز به زخمها خالل العام، بالرغم مما شــــــــــــهدته دول املنطقة والعالم أدت إلى تراجع األداء االقتصــــــــــــادي في معظمها. وقد 

لناتج املحلي غير النفطي ســـــنة ا نحو زيادة قيمةواملضـــــ ي بتؤدة وروية اقتصـــــاد الدولة من متانة وتنوع مكنته من تحمل تبعات هذل التطورات، 

 بعد أخرى.

 

 املصدر: الهيئة االتحادية لإلحصاء والتنافسية

 

2014 2015 2016 2017 2018

العالم 0% -13% -3% 11% 10%

الدول النامية 0% -12% -5% 12% 11%

الدول الصاعدة -8% -31% -10% 23% 17%

الدول المتقدمة 1% -12% -1% 9% 9%

دول اسيا الغربية وشمال افريقيا -4% -19% -7% 10% 10%

معدالت نمو قيمة التجارة العاملية (  4-1)الشكل رقم 

902,011

947,766

978,697

997,764

1,010,344

الناتج املحلي غير النفطي باألسعار الثابتة(  5-1)شكل رقم 

2014 2015 2016 2017 2018*
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ويتميز اقتصـــــاد االمارات بتنوعه من حيث التوزيع القطاعي للناتج املحلي غير النفطي، وباســـــتقرار هذا التوزيع النســـــبي بشـــــكل كبير 

% من الناتج غير 20ال قطاعا التشــــــــــــ يد والعقارات يســــــــــــيطران على نحو ، حيث ما ز 2018و 2014خالل الخمس ســــــــــــنوات املمتدة بين عامي 

%، ويحظى كل من قطاعي الصـــــــــناعات التحويلية والخدمات املالية بنحو 17النفطي باألســـــــــعار الثابتة، فيما يأتي بعدهما قطاع التجارة بنحو 

 % من هذا الناتج. 12% الى 11

 

ســـــــــتدامة، وتطبيق ســـــــــياســـــــــات اقتصـــــــــادية تعمل على توســـــــــيع الهيكل االقتصـــــــــادي وتعمل دولة اإلمارات على اتباع اســـــــــتراتيجية م

 اتجواالنتاجي عبر تنفيذ ســـــلســـــلة من املبادرات واألنشـــــطة التي من شـــــأنها زيادة االعتماد على القطاعات غير النفطية، وتعزيز مســـــاهمتها في الن

عن النفط الذي يتســم بتقلب أســعارل العاملية، ومن ثم تذبذب مســاهمة املحلي اإلجمالي للدولة، بما يمكنها من تحقيق تنمية مســتدامة بعيدا 

 هذا القطاع في الناتج املحلي.

 

ومن أجل االحتفاظ بزخم النمو رغم االضــــــــــــطرابات االقليمية والعاملية في املجالين االقتصــــــــــــادي وغير االقتصــــــــــــادي، فقد أطلقت 

بهدف دعم النمو غير املعتمد على النفط، وبما  2018في الربع األخير من العام الحكومات املحلية واالتحادية مجموعة من املحفزات خاصــــــــــــة 

. وقد كان من بين هذل املبادرات قيام العديد من الوزارات االتحادية بتلفيض رســــــــــــوم مجموعة واســــــــــــعة من 2021يتســــــــــــق مع ريية االمارات 

والتشريعية في املجال االقتصادي، هذا فضال عن العديد  التنظيميةصدار االطر إاإلسراع في جل أمن خدماتها، وتفعيل املسرعات الحكومية 

مليـــار درهم، وقيـــام دبي بتلفيف التكـــاليف على  50املحليـــة والتي ـكــان من بينهـــا إطالق إمـــارة أبو ظبي لبرنـــامج تحفيزي قيمتـــه من املبـــادرات 

 غيرها من املبادرات األخرى التي ال يتسع املقام لذكرها جميعا. الشركات غير املجددة من رسوم املخالفات، و عفاء عجمان إممارسة األعمال، و 

 املصدر: الهيئة االتحادية لإلحصاء والتنافسية، مرجع سابق

 دولة االمارات  في الثابتإجمالي التكوين الرأسمالي  7.  1

مليار  255مليار درهم، مقارنة مع  251نحو  2018بل  إجمالي التكوين الرأســــــــــــمالي الثابت للقطاعات غير النفطية للدولة في عام 

 2018% في عام 22%. وقد بلغت نســــــــــــبة التكوين الرأســــــــــــمالي الى الناتج املحلي نحو 2بنســــــــــــبة تراجع بلغت ما يقارب من  2017درهم في العام 

لنمو االقتصــــــــــــادي على ، مما يعكس ارتفاع كفاءة رأس املال الثابت في تحقيق ا2014% في عام 26% في العام الســــــــــــابق، ونحو 23مقارنة مع 

 مستوى الدولة.

 

11%

21%
17%

12%

39%

12%

20%
17%

12%

39%

الصناعة التحويلية االنشاءات والعقارات التجارة الخدمات المالية أخرى

الهيكل القطاعي للناتج املحلي غير النفطي(6-1)الشكل رقم 

2014 2018
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 املصدر: الهيئة االتحادية لإلحصاء والتنافسية، مرجع سابق.

 : في دولة االمارات التضخم 8. 1

%. ويرجع هذا االرتفاع الى 2% بعد أن بل  في العام السابق نحو 3.1بنسبة  2018ارتفع معدل التضخم على مستوى الدولة في عام 

تطبيق ضـــــريبة القيمة املضـــــافة على مجموعة من الســـــلع والخدمات املختلفة، باإلضـــــافة الى الضـــــريبة االنتقائية على بعض الســـــلع ذات األثر 

نســــــان كالتب  والدخان واملشــــــروبات الكحولية، والتي بدأ تطبيقها في العام الســــــابق، مما ســــــبب في رفع اســــــعارها بنســـــب الســــــلبي على  ــــــحة اإل

 %. 57قياسية خالل العام لتصل الى نحو 

 

 املصدر: الهيئة االتحادية لإلحصاء والتنافسية، مرجع سابق.

على مستوى الدولة، بسبب تراخي الطلب على الوحدات العقارية املختلفة، وفي % 3.1وتراجعت أسعار مجموعة السكن وامليال والكهرباء بنحو 

%، خالل العام بسبب ارتفاع املواد االولية لهذا القطاع، وكذلك خدمات 15.1ملتلف املناطق. وارتفعت أسعار املالبس بنسبة الفتة بلغت 

 .% بسبب ارتفاع أسعار الوقود11النقل بنسبة 

 دولة االمارات الخارجية فيالتجارة  9. 1

ترليون  1.61ترليون درهم، مقــارنــة مع  1.63نحو  2018بلغــت قيمــة التجــارة الخــارجيــة غير النفطيــة )بمفهومهــا الضــــــــــــيق( في عــام 

الى  ســــا ــــ يأبشــــكل . وجاء تراجع معدل نمو التجارة الخارجية 2017% في العام 3% مقارنة مع 1درهم في العام الســــابق بنســــبة نمو بلغت نحو 

% إلعادة 8%، وبنســــــــــــبة 12%، فيما ارتفعت الصــــــــــــادرات غير النفطية بمعدالت قياســــــــــــية بلغت نحو 4انلفاض قيمة املســــــــــــتوردات بنســــــــــــبة 

% 12% من اجمالي قيمة التجارة الخارجية، مقابل 13التصدير، كما يبين ذلك الشكل أدنال. وقد شكلت الصادرات غير النفطية للدولة نحو 

253,842 

258,267 
256,617 

255,219 

251,098 

2014 2015 2016 2017 2018*

(مليون درهم)اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت ( 7-1)الشكل رقم 

2.4

4.1

1.6
2.0 3.1

2014 2015 2016 2017 2018

%معدالت التضخم السنوية (8-1)شكل رقم 
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(، وهو األمر الذي يؤكد مكانة اإلمارة 2017% في عام 27% من التجارة الخارجية )29. أما إعادة التصــــدير فسي تســــاهم بنحو في العام الســــابق

  .قليمية رائدةإعاملية و كمحطة ومنصة تجارية 

 

 املصدر: وزارة االقتصاد

فضـــــل مكانتها املحافظة على وتائر نمو مقبولة في مجال التجارة الخارجية بفضـــــل مكانتها هذل، بالرغم من بوقد اســـــتطاعت الدولة 

كاء التداعيات السلبية للحمائية التجارية والصراعات التجارية املستعرة بين عدد من الدول العاملية خاصة بين أمريكا والصين وهما من الشر 

 لتجاري.االستراتيجيين للدولة في املجال ا
 

وتنتهج الدولة سياسة االنفتاي االقتصادي والتجاري من بناء الشراكات التجارية املثمرة مع ملتلف الدول وفي كافة قارات العالم، 

 رةوتطوير خريطة التعاون التجاري مع األســــــــــــواق العاملية الواعدة. من أجل املحافظة على مكانتها املرموقة كالعب بارز ومؤثر في مجال التجا

دولة  20ضــــــــــــمن قائمة أهم  2007الخارجية الســــــــــــلعية والخدمية. وقد أظهرت العديد من التقارير العاملية بأن الدولة أصــــــــــــبحت منذ العام 

 ومنذ 
ً
. وتم في هذا املجال االستمرار في تنفيذ املبادرات واملشاريع االستراتيجية التي تدعم  2013مصدرة عامليا

ً
أصبحت تحتل املركز األول عربيا

، وكذلك املشــــاريع االســــتثمارية املحلية ذات العالقة املباشــــرة بهذا القطاع 2020مكانة الدولة التجارية، ومنها اســــتضــــافة معرض إكســــبو دبي 

  .والتي تعتبر أضخم مدينة عاملية لتجارة الجملة في العالم 2016الحيوي، ومنها اإلعالن عن بناء "مدينة دبي لتجارة الجملة" في الربع األول 
 

 في دولة االمارات االستثمار األجنبي املباشر  10. 1

درهم في العام  38.1مليار درهم مقابل نحو  38.5نحو  2018بل  صــــــــــــافي تدفق االســــــــــــتثمار األجنبي املباشــــــــــــر في الدولة في نهاية عام 

 في الجزء األول من التقرير.ليه إاالشارة %، وذلك رغم تراجع التدفقات االستثمارية في هذا العام كما تمت 1، بنمو سنوي بل  نحو 2017

 

االســــــــــــتثمـــار األجنبي الـــذي يتيت لغير املواطنين التملـــك في بعض القطـــاعـــات واألنشــــــــــــطـــة قرار قـــانون إ 2018وقـــد تم في نهـــايـــة عـــام 

أجل العمل على %، ومنت تأشـــــيرات مدتها عشـــــر ســـــنوات للقطاع الخاص، وذلك بهدف تهيئة املنا  املناســـــب من 100االقتصـــــادية حتى نســـــبة 

  تشجيع االستثمار األجنبي في الدولة ترسيلا ملكانتها االقليمية املتميزة في هذا املجال.

 

 الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء املصدر:       

40,633 
31,382 35,250 

38,052 …

2014 2015 2016 2017 2018

(مليون درهم)صافي االستثمار األجنبي املباشر ( 10-1)شكل رقم 

2014 2015 2016 2017 2018

المستوردات 3% -4% 2% 1% -4%

الصادرات غير النفطية -6% 17% 5% -3% 12%

اعادة التصدير 3% -8% -4% 11% 8%

التجارة الخارجية 2% -3% 1% 3% 1%

%اتجاهات التجارة الخارجية (9-1)شكل رقم 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيالقسم الثا

   التغيرات االقتصادية الكلية املحلية في إمارة عجمان
 

 

 القسم األول:

  املحلية في إمارة عجمانالتغيرات االقتصادية الكلية 
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 املقدمة  1. 2

 الناتج املحلي اإلجمالي، حيث ســـــــــــيتناول تطور التغيرات االقتصـــــــــــادية الكلية املحلية في إمارة عجمانيتناول هذا القســـــــــــم بالتحليل 

الثـابت، واختتم القســــــــــــم س املال أجمـالي تكوين ر إبيـانات في اإلمارة من خالل تحليـل  االســــــــــــتثمـار الكلي، ثم تحليـل تطور والهيكـل القطـاعي له

 تطور معدل التضخم.ب

 املحلي اإلجمالي  الناتج 2. 2

% 2.9% مقارنة مع 3.6مليار درهم باألســعار الجارية، بنســبة نمو قدرها نحو  20نحو  2018بل  الناتج املحلي إلمارة عجمان في عام 

 وقد اســــتمرت قيمة الناتج املحلي باألســــعار الجارية .2017% في عام 3.1املحلي غير النفطي باألســــعار الجارية على مســــتوى الدولة، ومع للناتج 

بالنمو املتصــــــــــــاعد خالل الســــــــــــنوات األخيرة، وإن كان بوتائر متباينة بين ســــــــــــنة وأخرى، مما يعكس متانة اقتصــــــــــــاد اإلمارة في ظل تقلبات غير 

 دتها املنطقة خالل هذل السنوات.اعتيادية شه
  

 املصدر: الهيئة االتحادية لإلحصاء والتنافسية

 

وتتماشـــــــــ ى اتجاهات معدل النمو االقتصـــــــــادي في االمارة مع مســـــــــتوى نمو الناتج املحلي غير النفطي للدولة، كما يبين ذلك الشـــــــــكل 

% على مســـــــتوى الدولة. وهو األمر 4.5%، مقارنة مع نحو 4أدنال، حيث بل  متوســـــــط هذا املعدل خالل الســـــــنوات الخمس األخيرة لإلمارة نحو 

 وتأثرل بنفس طبيعة واتجال املتغيرات االقتصادية املحلية واالقليمية.مارات الدولة إبقية النمو االقتصادي لإلمارة مع الذي يؤكد مدى ارتباط 
 

 املصدر: الهيئة االتحادية لإلحصاء والتنافسية

 

17,238
17,948

18,721
19,307

19,998

2014 2015 2016 2017 2018*

الناتج املحلي اإلجمالي إلمارة عجمان باألسعار الجارية ( 1-2)شكل رقم 

(مليون درهم)

2014 2015 2016 2017 2018*

عجمان 4.8% 4.1% 4.3% 3.1% 3.6%

الدولة 7.9% 5.4% 2.9% 3.6% 2.9%

معدالت نمو الناتج املحلي باألسعار الجارية(2-2)شكل رقم 
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 الهيكل القطاعي للناتج املحلي االجمالي: 3. 2

الل آخر خمس سنوات بما يزيد عن ثلث خت التحويلية في إمارة عجمان على هيكل الناتج املحلي، اذ ساهم يسيطر قطاع الصناعا

% من الناتج غير النفطي. ويحتل 12قيمة هذا الناتج، وهي من أعلى املســـــاهمات على مســـــتوى الدولة التي بل  متوســـــط مســـــاهمة القطاع نحو 

%، وهي نســـــــبة مشـــــــابهة لتلك على مســـــــتوى الدولة. وكما الحال على مســـــــتوى 21نســـــــبة تراوي حول املرتبة الثانية بنشـــــــاءات والعقار إلقطاعا ا

% خالل الفترة تحت الدراسة، مقارنة 13الى  12الدولة. يعد قطاع التجارة ثالث قطاع من حيث املساهمة في الناتج املحلي بنسبة تراوحت بين 

 .2018% على مستوى الدولة في عام 17مع نحو 

 الهيئة االتحادية لإلحصاء والتنافسية املصدر:
 

 في  5وكما يالحظ لم تحد  تغييرات جوهرية على التركيبة القطاعية للناتج املحلي خالل آخر 
ً
 عاما

ً
ســــــــــنوات، مما يعكس اســــــــــتقرارا

قتصـــــادي لإلمارة بين هيكل اقتصـــــاد اإلمارة، وفي مســـــاهمة القطاعات االقتصـــــادية في النمو االقتصـــــادي الســـــنوي. وقد بقيت نســـــبة التنوع اال

 %. 36عند نحو  2018و 2014عامي 
 

 التكوين الرأسمالي الثابت:  4. 2

%، 2.9مليار درهم بنســــــــــــبة نمو تقدر بنحو  4.9نحو  2018بلغت قيمة إجمالي التكوين الرأســــــــــــمالي الثابت إلمارة عجمان في عام 

%. ولكن تبقى نســـــبة النمو هذل أقل من تلك التي تحققت في األعوام املاضـــــية، والتي بلغت 2مقارنة مع تراجع ســـــلبي للدولة بلغت نســـــبته نحو 

%. وقد حافظت نسبة التكوين الرأسمالي 8.5حيث وصلت النسبة الى ما يقارب من  2018، والتي بلغت ذروتها في عام 2017% في عام 3.1نحو 

 في إنتاجية رأس املال 25%الى  24الثابت إلى الناتج املحلي باألســــــــــــعار الجارية على قيمتها بين 
ً
% خالل الفترة تحت الدراســــــــــــة، مما يعكس ثباتا

 % خالل نفس الفترة. 23% الى 22سب املتحققة على مستوى الدولة والتي تراوحت بين الثابت. وهي تقارب الن

 
 

 املصدر: الهيئة االتحادية لإلحصاء والتنافسية

4,046
4,390 4,617 4,758 4,894

2014 2015 2016 2017 2018*

2018-2014تكوين رأس املال الثابت في إمارة عجمان خالل الفترة ( 4-2)شكل رقم 

مليون درهم

33%

22%

13%

4%

28%

34%

21%

12%

5%

29%

الصناعة التحويلية االنشاءات والعقارات التجارة المالية والتأمين أخرى

التركيب القطاعي للناتج املحلي إلمارة عجمان( 2-3)شكل رقم 

2014 2018
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ويلتلف الهيكــل القطــاعي للتكوين الرأســــــــــــمــالي الثــابــت عن هيكــل النــاتج املحلي االجمــالي من نواحي عــدة من أهمهــا ســــــــــــيطرة قطــاع 

الذي بلغت فيه النســــبة  2014بانلفاض نســــبي عن مســــتوى عام  ،2018% من التكوين الرأســــمالي في عام 22لى نحو نشــــاءات عإلالعقارات وا

% من هذا التكوين، فيما يقل بنســـــــبة كبيرة عن مســـــــاهمته في الناتج املحلي 12%. وبلغت مســـــــاهمة قطاع الصـــــــناعات التحويلية نحو 24نحو 

قامة إلســـــــياحة بشـــــــقيه املكونان من أنشـــــــطة ااإلشـــــــارة إليه في هذا التقرير. وتبرز مســـــــاهمة قطاع الاإلجمالي التي تزيد عن الثلث كما ســـــــبقت 

. ومن 2018% في عام 12الى ما يقارب من  2014% في عام 10الترفيه الذي ارتفعت مساهمته في التكوين الرأسمالي من نحو شطة أنواملطاعم و 

 % خالل الفترة تحت الدراسة.14الكبيرة في التكوين الرأسمالي التي ناهزت نحو الالفت أيضا أن مساهمة قطاع الكهرباء وامليال 

 

 
 املصدر: مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

 التضخم: 5. 2

% على مســــــــــــتوى الدولة، ومع 3.1% مقارنة مع نحو 4.4ما يناهز  2018بل  معدل التضــــــــــــخم الســــــــــــنوي في إمارة عجمان خالل عام 

نقطة مئوية عن العام السابق نتيجة للقيام بتطبيق ضريبة القيمة  1.9ويرجع ارتفاع نسبة التضخم في اإلمارة بنحو   % مع العام السابق. 2.5

                      مستوى الدولة. نتقائية منذ بداية هذا العام في اإلمارة وعلىاملضافة والضريبة اال 

 

 املصدر: مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية
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الصناعات التحويلية االنشاءات والعقارات الكهرباء والمياه السياحة أخرى

الهيكل القطاعي للتكوين الرأسمالي الثابت( 5-2)شكل رقم 

2018 2014
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معدالت التضخم السنوية في إمارة عجمان(6-2)شكل رقم 
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معظم بنود ســــــــلة املســــــــتهلك التي يتم من خاللها احتســــــــاب الرقم القيا ــــــــ ي لتكاليف املع شــــــــة. فكان أن  2018وقد ارتفعت في عام 

% في العام الســــــــــــابق. كما ارتفعت مجموعة خدمات النقل 18% مقارنة مع 52الكحولية والتب  بنســــــــــــبة بلغت ارتفعت مجموعة املشــــــــــــروبات 

. أما األغذية واملشــــــــروبات فقد ارتفع معدل التضــــــــخم لها بنســــــــبة زادت عن 2018% في العام 13ومجموعة الترويت والثقافة بنســــــــبة زادت عن 

وعة الســـــكن الوحيدة من بنود مكونات ســـــلة املســـــتهلك التي انلفضـــــت نســـــبة التضـــــخم لها % للعام الســـــابق. وكانت مجم4.2% مقارنة مع 4.4

 % في العام السابق نتيجة ما يمر به قطاع العقار من تطورات أثر على أدائه.0.12مقارنة مع تراجع بنسبة  2018% في العام 3.3بنحو 
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  الثالثالقسم 

 مارة عجمانإل  التجارة الخارجية
 

 املقدمة  1. 3

ها الرئ س ي في تصدير واستيراد مينائتعتمد عجمان في الوقت الراهن على توسط إمارات الدولة، و يتتميز إمارة عجمان بموقع 

اإلمارة  أطلقتسفن الحاويات العمالقة، فقد  الستقبالمان الحالي وعدم جاهزية امليناء ونظرا لعدم عمق غاطس ميناء عجاملنتجات املختلفة، 

متر،  500وسوف يحتوي على رصيف بحري بطول في منطقة الزوراء شمال امليناء الحالي،  س نفذميناء جديد خطة إلنشاء  2017عام خالل 

 للتعامل مع سفن تصل حمولتها إلى  12وجسر ارتباط بطول ثالثة كيلومترات وبعمق يصل إلى 
ً
خمسة آالف حاوية، وهي أكبر بلمس مرات مترا

، ومحطة برية مساحتها 
ً
 من تلك التي تصل إلى ميناء عجمان حاليا

ً
ألف متر مربع لتلزين الحاويات، إضافة إلى تطوير الخدمات  500تقريبا

 يساهم مينائ، حيث تعمل اإلمارة ألن يصبت اللوجستية األخرى 
ً
 رئ سيا

ً
في دعم اقتصاد عجمان لتحقيق التنمية ها الجديد ميناء حاويات إقليميا

 املستدامة التي تسعى لتحقيقها اإلمارة. 

 

 :الثالثالقسم 

 التجارة الخارجية إلمارة عجمان 
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 تطور قيمة التجارة الخارجية 2. 3

 بنسبة نلفضم، 2018في عام مليار درهم  6.7إلمارة عجمان نحو  1املباشرة جمالي قيمة التجارة الخارجيةإبل  
ً
عن عام % 12.1ة

 باملنطقة والتي أدت إلى تراجع وذلك ، 2017
ً
املباشرة إلمارة  جميع عناصر التجارة الخارجيةنتيجة لألوضاع غير املستقرة سياسيا واقتصاديا

 .2018-2014(، تطور قيمة التجارة الخارجية املباشرة إلمارة عجمان خالل الفترة 1-3الشكل التالي رقم ) عجمان، ويوضح

 
 السنوي إلمارة عجمان، أعداد ملتلفة.الكتاب االحصائي املصدر: 

 

 امليزان التجاري إلمارة عجمان 3. 3

 سنوات، 5مليار درهم سنويا خالل آخر  5تجاوزت قيمته  ،2014عجز دائم منذ عام  إلمارة عجمان من يعاني امليزان التجاري املباشر

، كما أن اإلمارة يتم تصديرها من موانئ في إمارات أخرى مجاورةمعظم صادرات ن أحيث الواردات عن قيمة الصادرات، قيمة  الرتفاعوذلك 

، ملختلفة ول س في إمارة عجمان فقط، دون تسجيلها كعمليات إعادة تصديرالكثير من الواردات يتم استيرادها لالستهالك في إمارات الدولة ا

 .2018-2014إلمارة عجمان خالل الفترة تطور قيمة العجز في امليزان التجاري املباشر  (2-3(ويوضح الشكل رقم 

 

 .ملتلفةأعداد حصائي السنوي إلمارة عجمان، املصدر: تم حسابها باستلدام بيانات الكتاب اال 

 

                                                      

معامالت التجارة  يقصد بالتجارة الخارجية املباشرة إلمارة عجمان، بيانات التجارة الخارجية التي تتم عبر ميناء عجمان، اال أنها ال تعبر بدقة عن جميع  1

 جزء كبير منها من موانئ إمارات أخ
ً
رى داخل الدولة، وذلك النلفاض الخارجية املرتبطة باإلمارة، وخاصة بالنسبة للصادرات وإعادة التصدير التي يتم حاليا

 غاطس ميناء عجمان الحالي، بما ال يسمت باستقبال السفن الكبيرة. 

8.8 8.6 7.5 7.6 6.7
8.3
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-10.0
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2014 2015 2016 2017 2018

(  1-3)شكل رقم 

2018-2014تطور قيمة التجارة الخارجية املباشرة إلمارة عجمان خالل الفترة 

اجمالي التجارة الخارجية المباشرة  معدل النمو 

مليار درهم

4982 5423 5357 5337 5591

2014 2015 2016 2017 2018

(  2-3)شكل رقم 

2018-2014تطور قيمة العجز في امليزان التجاري املباشر إلمارة عجمان خالل الفترة 

مليون درهم
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 تحليل لقيمة صادرات إمارة عجمان 4. 3

في عام % عن قيمتها 9.2، وذلك بمتوسط ارتفاع سنوي قدرل 1مليون درهم 1464.2نحو  8201بلغت قيمة صادرات إمارة عجمان في عام 

  ع الجغرافي لصادرات إمارة عجمان، وذلك وفقا لبيان شهادات املنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة عجمان، وفيما يلي التوزي2014
ً
وفقا

 .2018سلع تم تصد ها من إمارة عجمان خالل عام  10دول تم التصدير إليها، وكذلك التوزيع السلعي وفقا ألهم  10ألهم 

 التوزيع الجغرافي لصادرات إمارة عجمان    1. 4. 3

قيمة جمالي إ% من 61.4، وهو ما يمثل نحو 2018مليون درهم في عام  899دول نحو  10بلغت قيمة صادرات عجمان إلى أكبر 

 ،هذل الدول  (1-3رقم )، ويوضح الجدول من إمارة عجمان السلع املصدرةقيمة حوالي ثلثي يقترب من أي بما  ،السلع املصدرة في هذا العام

 ووزنها النسبي من إجمالي صادرات اإلمارة: ،مارة عجمانيمة الصادرات إليها من إوق

 (1-3جدول رقم )

 2018إمارة عجمان وفقا لشهادات املنشأ خالل عام دول تم التصدير إليها من  10أهم 

 

 الوزن النسبي

 من اجمالي صادرات عجمان

 القيمة

 )باملليون درهم(
 م السلعة

 1 اململكة العربية السعودية 227.4 15.5%

 2 جمهورية مصر العربية  179.3 12.2%

 3 الهند 98.3 6.7%

 4 الكويت 98.3 6.7%

 5 روسيا االتحادية 60.3 4.1%

 6 اليمن 51.3 3.5%

 7 إيران 48.6 3.3%

 8 إيطاليا 46.7 3.2%

مان 46.2 3.2%  9 سلطنة ع 

 10 البحرين 42.6 2.9%

 االجمالي 899.0 61.4%

 

 .2019املصدر: تم حسابها من بيانات شهادة املنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة عجمان، 

 من الدول  ( أن1-3ويتضح من الجدول رقم )
ً
 وتعد اململكةهي دول عربية،  2018في عام  التي تم التصدير إليها من عجمانكثيرا

 جمهورية%، يليها باملرتبة الثانية 15.5نحو ذلك بأهمية نسبية بلغت ، و 2018أكبر الدول التي تم التصدير إليها خالل عام  العربية السعودية

 بحصة بلغت نحوملرتبة الثالثة اوالكويت  الهندكما احتلت كل من دولتي % من صادرات عجمان، و 12.2، حيث استقبلت نحو مصر العربية

 لكل منهما.% 6.7

                                                      

 .8201تم حسابها من واقع بيانات شهادات المنشأ، وذلك بعد استبعاد شهادات المنشأ الموجهة لدولة اإلمارات، وفقاً لبيانات عام  1
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  إمارة عجمان التوزيع السلعي لصادرات  2. 4. 3

% من 79.3، وهو ما يمثل نحو 2018مليون درهم في عام  1161.1نحو  يةسلعمجموعات  10أكبر  صادرات عجمان من بلغت قيمة

ونسبة مساهمة كل منها في اجمالي صادرات هذل السلع ( 2-3رقم )املصدرة في هذا العام، ويوضح الجدول التالي  املجموعات السلعيةجمالي إ

 إمارة عجمان:

 (2-3جدول رقم )

 2018سلع مصدرة من إمارة عجمان إلى خارج دولة اإلمارات وفقا لشهادات املنشأ خالل عام  10أهم 

 

 الوزن النسبي

 من اجمالي صادرات عجمان

 القيمة

 )باملليون درهم(
 م السلعة

 1 وتب  وأبدال تب  مصنعة ،مشروبات  ،منتجات صناعة األغذية  281.5 19.2%

 2 حيوانات حية ومنتجات اململكة الحيوانية 226.1 15.4%

 3 معـــادن ومصنــوعـــاتهــا 208.9 14.3%

 4 عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة 190.4 13.0%

 5 املرتبطة بهامنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات  97.5 6.7%

 6 منتجات معدنية 67.9 4.6%

 7 لدائن ومصنوعاتها 31.6 2.2%

 8 منتجات اململكة النباتية 20.9 1.4%

 9 عجائن من خشب أو مواد سيليلوزية؛ ورق أو ورق مقوى. 19.8 1.3%

 10 مـواد نسجيـة ومـصنوعـاتها 16.7 1.1%

 اإلجمالي 1161.1 79.3%

 .2018بيانات شهادة املنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة عجمان، املصدر: تم حسابها من 

 

املرتبة األولى في صادرات إمارة عجمان إلى خارن  منتجات صناعة األغذية واملشروبات والتب  احتلت( أن 2-3ويتضح من الجدول رقم )

الثانية الحيوانات الحية جاء باملرتبة ، في حين 2018في عام  اإلمارة% من إجمالي صادرات 19.2دولة اإلمارات العربية املتحدة بأهمية نسبية بلغة 

 %.14.3%، وباملرتبة الثالثة جاءت املعادن ومصنوعاتها بأهمية نسبية بلغت 15.4ومنتجات اململكة الحيوانية بأهمية نسبية بلغت 

 

 تحليل لقيمة إعادة التصدير من إمارة عجمان 5. 3

وذلك وفقا لبيان شهادات املنشأ الصادرة من غرفة  ،2018مليون درهم في عام  2123.3بلغت قيمة إعادة التصدير من إمارة عجمان نحو 

 إمارة  إلعادة التصدير منيع الجغرافي تجارة وصناعة عجمان، وفيما يلي التوز 
ً
التصدير إليها، وكذلك إعادة دول تم  10ألهم  عجمان وفقا

 .2018تصد ها من إمارة عجمان خالل عام إعادة سلع تم  10لعي وفقا ألهم التوزيع الس
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 إمارة عجمان   إلعادة التصدير من التوزيع الجغرافي  1. 5. 3

% من 77، وهو ما يمثل نحو 2018مليون درهم في عام  1634.7دول نحو  10إلى أكبر إعادة التصدير من إمارة عجمان بلغت قيمة 

هذل الدول وقيمة  (3-3رقم )ويوضح الجدول  ما تم إعادة تصديرل،ع امن ثالثة أرب أكثرأي  ،في هذا العاماملعاد تصديرها السلع قيمة اجمالي 

 :2018خالل عام  إلمارةإعادة التصدير لإليها من إمارة عجمان ووزنها النسبي من إجمالي  إعادة التصدير

 (3-3جدول رقم )

 2018إليها من إمارة عجمان وفقا لشهادات املنشأ خالل عام إعادة التصدير دول تم  10أهم 

 

 الوزن النسبي

 من اجمالي صادرات عجمان

 القيمة

 )باملليون درهم(
 م السلعة

 1 اململكة العربية السعودية 407.3 19.2%

مان 238.7 11.2%  2 سلطنة ع 

 3 الكويت 212.3 10.0%

 4 أنجوال 136.7 6.4%

 5 اثيوبيا 123.7 5.8%

 6 مصر 109.0 5.1%

 7 اليمن 107.4 5.1%

 8 األردن 105.7 5.0%

 9 البحرين 101.5 4.8%

 10 السودان 92.4 4.4%

 اإلجمالي 1634.7 77.0%

 

 .2019املصدر: تم حسابها من بيانات شهادة املنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة عجمان، 

اململكة العربية إليها من عجمان هي دول عربية، وتعد  إعادة التصدير( أن معظم الدول التي تم 3-3ويتضح من الجدول رقم )

سلطنة %، يليها باملرتبة الثانية 19.2، وذلك بأهمية نسبية بلغت نحو 2018إليها خالل عام إعادة التصدير أكبر الدول التي تم  السعودية

 %.10 باملرتبة الثالثة بحصة بلغت نحو دولة الكويتان، وجاءت % من صادرات عجم11.2، حيث استقبلت نحو ٌعمان

 

 إمارة عجمان   إلعادة التصدير منالتوزيع السلعي  2. 5. 3

، وهو ما يمثل نحو 2018مليون درهم في عام  782.7مجموعات سلعية نحو  10كبر من إمارة عجمان أل إعادة التصديربلغت قيمة 

هذل السلع ونسبة مساهمة كل منها في اجمالي صادرات إمارة  ( أهم4-3رقم )% من اجمالي السلع املصدرة في هذا العام، ويوضح الجدول 35.4

 عجمان إلى خارن دولة اإلمارات:
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 (4-3جدول رقم )

 2018من إمارة عجمان إلى خارج دولة اإلمارات وفقا لشهادات املنشأ خالل عام  معاد تصديرهامجموعات سلعية  10أهم 

 

 الوزن النسبي

 من اجمالي صادرات عجمان

 القيمة

 )باملليون درهم(
 م السلعة

ــة ومصنــوعـــاتهــا 305.5 13.8%  1 معـــادن عـــاديــــ

 2 بها منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات املرتبطة 90.1 4.1%

 3 لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته 82.1 3.7%

 4 عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة 60.7 2.7%

 5 خشب ومصنوعاته ؛  60.4 2.7%

2.3% 
 6 مـواد نسجيـة ومـصنوعـات مـن هـذل املـواد 50.6

1.9% 43.0 
شبه كريمة ،  لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، أحجار كريمة أو

 .معادن ثمينة ، معادن عادية
7 

 8 منتجات اململكة النباتية 41.5 1.9%

 9 حيوانات حية ومنتجات اململكة الحيوانية 26.6 1.2%

1.0% 22.1 
منتجات صناعة األغذية ؛ مشروبات ؛ سوائل ؛ ؛ تب  وأبدال 

 تب  مصنعة
10 

 اإلجمالي 782.7 35.4%

 .2019املنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة عجمان، املصدر: تم حسابها من بيانات شهادة 

 

ــــة ومصنــوعـــاتهــا احتلت( أن 4-3ويتضح من الجدول رقم ) خالل إمارة عجمان املرتبة األولى في إعادة التصدير من  املعـــادن العـــاديــ

منتجات الصناعات باملرتبة الثانية جاء ، في حين في هذا العام % من إجمالي صادرات اإلمارة13.8بأهمية نسبية بلغة ، وذلك 2018عام 

 .%3.7بأهمية نسبية بلغت لدائن ومصنوعاتها ال%، وباملرتبة الثالثة 4.1بأهمية نسبية بلغت الكيماوية والصناعات املرتبطة بها 
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 لرابعاالقسم 

  ات التحويليةالصناعقطاع 

 
 املقدمة   1. 4

 في الناتج املحلي اإلجمالي  
ً
يعد قطاع الصناعات التحويلية أحد أهم القطاعات االقتصادية في إمارة عجمان، وأكثرها مساهمة

أكثر من ثلث الناتج املحلي اإلجمالي السنوي، كما يعد كذلك أحد القطاعات  2018-2014لإلمارة، حيث بلغت نسبة مساهمته خالل الفترة 

، حيث وضعت استراتيجية عجمان الصناعية زيادة حصة الصناعات 2014عام طالقها في إتم التي  2021الخمس املستهدفة في ريية عجمان 

، الذي يسهم تطويرل في تحقيق الكثير من اآلثار االقتصادية عالية القيمة املضافة ضمن أولوياتها األساسية عند تطوير القطاع الصناعي

 اإليجابية القتصاد اإلمارة، وذلك ملا يتميز به هذا القطاع من ارتباطات أمامية وخلفية.

، حيث سيتناول 2018-2014ويتناول هذا القسم تطور نمو قطاع الصناعات التحويلية في إمارة عجمان خالل الفترة الزمنية 

لقطاع في الناتج املحلي اإلجمالي، وتطور الرخص الصناعية وتوزيعها وفقا ألهم الصناعات وجنسية أ حابها، ثم يتناول العاملين في مساهمة ا

القطاع الصناعي وتوزيعهم وفقا للصناعات وللجنسية، ويلتتم هذا القسم بتناول االستثمارات في هذا القطاع، وتوزيعها وفقا للصناعات 

 وللجنسية.  

 

 تطور نمو قطاع الصناعات التحويلية   2. 4

، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي خالل الفترة 2018مليار درهم في عام  6.72بلغت قيمة ناتج قطاع الصناعات التحويلية نحو 

يوضح الشكل نفس الفترة، و  % خالل4.2متوسط معدل نمو ناتج نفس القطاع بالدولة، حيث بل  يتقارب مع %، وهو 4.1بل   2018 – 2014

 .2018-2014خالل الفترة  عجمان مقارنة بمتوسط الدولة( تطور معدل نمو الناتج املحلي لقطاع الصناعات التحويلية في إمارة 1-4رقم )

 
سية واالحصاء، املصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمان، باستلدام بيانات الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة االتحادية للتناف

 .2019االمارات العربية املتحدة، 

 

 من عام معدل نمو الناتج املحلي السنوي لقطاع الصناعات التحويلية اتجال ( 1-4رقم )ويتضح من الشكل 
ً
بكل من  2016نحو االرتفاع اعتبارا

والذي يعد أحد القطاعات ، ويرجع هذا النمو إلى االهتمام الكبير بقطاع الصناعة عجمان مع تفاوت معدال النمو بين كل منهما ةالدولة وإمار 

النمو أكثر القطاعات االقتصادية املساهمة في تحقيق يعد هذا القطاع أن كما ، 2021 عجمانية االقتصادية الخمس املستهدفة في ري 

 هذا العام.املحقق في الناتج املحلي اإلجمالي % من نمو 39ساهم بمفردة بنحو ، حيث 2018خالل عام مارة اإل االقتصادي في 

6.5

1.1
1.4

4.8

7.8

2.7
3.8

1.7

3.0
4.2

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2014 2015 2016 2017 2018

(  1-4)شكل رقم 

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

(2014-2018)

دولة اإلمارات  %عجمان
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 تطور االستثمار في الصناعات التحويلية    3. 4

في حين ، 2018عام نهاية درهم في  مليار 1.95في إمارة عجمان نحو ات التحويلية قيمة االستثمارات في أنشطة الصناعجمالي إبل  

 خالل هذل الفترة. %، 2.1بمتوسط معدل نمو سنوي بل   ، وذلك2014عام نهاية مليار درهم في  1.79نحو  ابلغت قيمته

، مارة عجمانالصناعي في إ القطاعجمالي استثمارات إ% من 88.9على  2018عام نهاية في مجموعات صناعية  10أعلى  تستحوذو 

، تالها في املرتبة الثانية نشاط % 18املرتبة األولى، بأهمية نسبية بلغت  منتجـات الخـامات التعـدينية غير املعـدنيـة نشاط صـناعةاحتل وقد 

بأهمية نسبية بلغت  املعدنيةثم جاء باملرتبة الثالثة صناعة املنتجات %، 15.7بأهمية نسبية بلغت والبالستيكية  املنتجات املطاطيةصناعة 

 .2018( التوزيع النسبي لالستثمارات على أهم األنشطة الصناعية في إمارة عجمان خالل عام 2-4ويوضح الشكل رقم )، 13.2%

 

 .2019املصدر: وزارة الطاقة والصناعة، قطاع الصناعة، 

فقد احتل املواطنون املرتبة األولى، حيث بلغت حصتهم نحو  ،2018ستثمرين في األنشطة الصناعية في نهاية عام أما عن جنسية امل

%، وأما النسبة املتبقية 2فقط نحو دول مجلس التعاون للخليج العربية جمالي االستثمارات، في حين بلغت حصة املستثمرين من إمن % 78

 جانب من جنسيات ملتلفة. % فإنها استثمارات أل 20والتي تبل  

جمالي استثماراتهم بقطاع الصناعات إ% من 78أنشطة صناعية بأهمية نسبية بلغت  8وقد تركزت استثمارات األجانب في 

% من االستثمارات، وجاء في املرتبة الثانية قطاع 19.2التحويلية، وقد احتل نشاط صناعة املنتجات املعدنية املرتبة األولى وحظي بنسبة 

ب نما احتلت صناعة األخشاب واملنتجات الخشبية املرتبة الثالثة بأهمية %، 13.1صـناعة املواد الغـذائيـة واملشـروبات بأهمية نسبية بلغت 

 لألنشطة ( ا3-4ويوضح الشكل رقم )الصناعية، جمالي االستثمارات األجنبية إمن % 8.3نسبية بلغت 
ً
لتوزيع النسبي الستثمارات األجانب وفقا

 .2018الصناعية في إمارة عجمان خالل عام 

صـناعة منتجـات الخـامات التعـدينية 

%18.0; غير املعـدنيـة

صـناعة املنتجـات املطـاطية و 

%15.7; البالسـتكية 

; صناعة املنتجات املعدنية

13.2%

;  صـناعة املواد الغـذائيـة و املشـروبات

9.3%

صناعة الورق واملنتجات 

%9.2; الورقية

صـناعة الكيمـاويـات و 

منتجـاتهـا

7%

صـناعة األخـشاب و املنتجـات 

%4.5; الخـشبية

ـطصـناعة منتجـات تكـرير النف

4%

الصناعات املعدنية 

%4.0; االساسية

%3.7; صناعة االثا  

%11.3; الصناعات األخرى 

(  2-4)شكل رقم 

2018عام التوزيع النسبي لإلستثمارات على األنشطة الصناعية بإمارة عجمان في 
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 .2019املصدر: وزارة الطاقة والصناعة، قطاع الصناعة، 

 

 تطور عدد املنشآت الصناعية     4. 4

، 2014رخصة في نهاية عام  883نحو الصناعية املسجلة لدى وزارة الصناعة والطاقة عن إمارة عجمان جمالي الرخص إعدد بل  

( تطور 4-4%، ويوضح الشكل رقم )2.4، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي خالل هذل الفترة بل  2018رخصة في نهاية عام  970ارتفعت إلى 

 (.2018-2014عدد الرخص الصناعية في إمارة عجمان خالل الفترة )

 
 .2019والصناعة، املصدر: تم حسابها من بيانات وزارة الطاقة 

 

، اال أن معدل نموها 2018وحتى  2014( أن عدد الرخص الصناعية في ارتفاع مستمر منذ الفترة الزمنية 4-4ويتضح من الشكل )

%، 4.1حيث بل   2014، حيث بل  معدل نمو الرخص الصناعية أعلى قيمة له في عام 2017حتى عام  2012السنوي في تراجع مستمر منذ عام 

، ويرجع انلفاض الطلب على الرخص الصناعية نتيجة عوامل عدم االستقرار التي تشهدها 2018% في عام 1.9ثم أخذ في االنلفاض ليبل  

صادرات من الصادرات إمارة عجمان تعد   ثال  أرباعاملنطقة مما أدى إلى انلفاض الطلب الخارن على املنتجات املحلية، حيث أن أكثر من 

 وفقا لبيانات شهادات املنشأ.   لك، وذصناعية

%19.2; صناعة المنتجات المعدنية

%13.1; صـناعة المواد الغـذائيـة و المشـروبات خـشاب و المنتجـات الخـشبية
أ
;  صـناعة ال

8.3%

; الصناعات المعدنية الساسية
7.8%

%7.6; صـناعة منتجـات تكـرير النفـط

صـناعة المنتجـات المطـاطية و 
صـناعة منتجـات الخـامات التعـدينية غير %7.2; البالسـتكية 

%6.9; المعـدنيـة

%6.5; صناعة المالبس الجاهزة

خرى 
أ
%23.4; الصناعات ال

(  3-4)شكل رقم 

 لألنشطة الصناعية بإمارة 
ً
2018عجمان في عام التوزيع النسبي الستثمارات األجانب وفقا

883 907 933 952 970

4.1%

2.7%
2.9%
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(  4-4)شكل رقم 

رخصة(2018-2014)لرخص الصناعية في إمارة عجمان خالل الفترة عد د اتطور 
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على املرتبة الثالثة التي تحتلها بين إمارات الدولة من حيث عدد رخص املنشآت الصناعية،  2017حافظت إمارة عجمان في عام وقد 

 .2017عام ( التوزيع النسبي لحصة إمارات الدولة من الرخص الصناعية في 5-4رخصة صناعية، ويوضح الشكل رقم ) 970وذلك بعدد 

 

 .2019، وزارة الطاقة والصناعة، االمارات العربية املتحدة، 2019املصدر: الدليل االحصائي 

  

 عدد الرخص الصناعية  أما عن توزيع
ً
فقد احتل نشاط صـناعة املنتجـات املطـاطية والبالسـتكية  ،2018لألنشطة في عام وفقا

%، وفي املرتبة 13.6واحتل املرتبة الثانية نشاط صناعة املنتجات املعدنية بأهمية نسبية بلغت %، 14.2املرتبة األولى بأهمية نسبية بلغت 

( التوزيع النسبي للرخص 6-4%، ويوضح الشكل رقم )8.6الثالثة صـناعة منتجـات الخـامات التعـدينية غير املعـدنيـة بأهمية نسبية بلغت 

 ألهم األنشطة 
ً
أنشطة صناعية بأهمية نسبية بلغت حوالي  عشرة، حيث تركزت الرخص في 2018في عام الصناعية في إمارة عجمان وفقا

83.1.% 

 

 .2019املصدر: وزارة الطاقة والصناعة، قطاع الصناعة، 

، حيث متناهية الصغر وصغيرة وفقا لتعريف مجلس الوزراءوتتصف معظم منشآت القطاع الصناعي العاملة في إمارة عجما بأنها 

لرخص الصناعية في إمارة ل( التوزيع النسبي 7-4عامل، ويوضح الشكل ) 100% من هذل املنشآت ينلفض عدد العاملين بها عن 89.9أن 

 لعدد العاملين في عام 
ً
 .2018عجمان وفقا

%40.1; دبي 

%25.4; الشارقة

%14.5; عجمان 

بوظبي
أ
%8.3; ا

س الخيمة
أ
%5.5; را

م القيـوين
أ
ا

4%
%1.5; الفجيرة

(  5-4)شكل رقم 

2017التوزيع النسبي لحصة إمارات الدولة من الرخص الصناعية في عام 

كية صـناعة المنتجـات المطـاطية و البالسـت
 ;14.2%

%13.6; صناعة المنتجات المعدنية

ة غير صـناعة منتجـات الخـامات التعـديني
%8.6; المعـدنيـة

%8.4; صـناعة الكيمـاويـات و منتجـاتهـا

;  صـناعة المواد الغـذائيـة و المشـروبات
8.2%

%7.0; صناعة المالبس الجاهزة
ثاث

أ
%6.0; صناعة الورق والمنتجات الورقية%6.7; صناعة ال

%5.5; صـناعة منتجـات تكـرير النفـط

خـشاب و المنتجـات 
أ
صـناعة ال

%4.9; الخـشبية

خرى 
أ
%16.9; الصناعات ال

(  6-4)شكل رقم 

 ألهم األنشطة في عام لالتوزيع النسبي ل
ً
2018رخص الصناعية في إمارة عجمان وفقا
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 .2019املصدر: وزارة الطاقة والصناعة، قطاع الصناعة،            

 

 القوى العاملة في األنشطة الصناعية    5. 4

 42452، ارتفع عددهم ليصل إلى 2014عامل في عام  40048بل  عدد العاملين في أنشطة الصناعات التحويلية في إمارة عجمان نحو 

 % خالل هذل الفترة الزمنية. 1.5، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي بل  2018عامل في عام 

جمالي العاملين إ% من 82.9أنشطة بلغت حصتهم نحو  10في بشكل أسا  ي   2018وقد تركز العاملين بالصناعات التحويلية في عام 

، بالصناعات التحويلية، ويتصف معظم هذل األنشطة الصناعية بأنه من األنشطة كثيفة العمالة منلفضة املهارة منلفضة القيمة املضافة

%، أما صناعة املنتجات 26.3عامل، وبأهمية نسبية بلغت  11177وقد احتل نشاط صناعة املالبس الجاهزة املرتبة األولى بعدد عاملين بل  

وجاءت صـناعة منتجـات الخـامات %، 11.7عامل، وبأهمية نسبية بلغت  4966املعدنية فجاءت في املرتبة الثانية وبل  عدد العاملين بها نحو 

 لألنشطة 8-4ويوضح الشكل رقم )%، 9.5عـدينية غير املعـدنيـة باملرتبة الثالثة وبأهمية نسبية بلغت الت
ً
( التوزيع النسبي للعاملين وفقا

 .2018عام في الصناعية في إمارة عجمان 

 

 

 .2019املصدر: وزارة الطاقة والصناعة، قطاع الصناعة، 

 

%11.6; 9الى 1من 

%68.0; 49الى 10من 

%10.3; 99الى 50من 

كبر من 
أ
99ا

10.1%

(  7-4)شكل رقم 

 لعدد ا
ً
2018لعاملين في عام التوزيع النسبي لرخص املنشآت الصناعية في إمارة عجمان وفقا

%26.3; صناعة المالبس الجاهزة %11.7; صناعة المنتجات المعدنية

;  صـناعة منتجـات الخـامات التعـدينية غير المعـدنيـة
9.5%

; صـناعة المنتجـات المطـاطية و البالسـتكية 
7.2%

خـشاب و المنتجـات الخـشبية
أ
;  صـناعة ال

6.3%

صـناعة المواد الغـذائيـة و المشـروبات
%4.5; صناعة الورق والمنتجات الورقية6%

;  صـناعة الكيمـاويـات و منتجـاتهـا
4.2%

%4.0; الصناعات المعدنية الساسية

%3.6; صناعة الثاث 

خرى 
أ
%17.1; الصناعات ال

(  8-5)شكل رقم 

 لألنشطة الصناعية بإمارة عجمان في ع
ً
2018ام التوزيع النسبي للعاملين وفقا
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املرتبة األولى،  واملعـدات فيصـناعة اآلالت ، فيأتي نشاط 2018املين خالل عام الع عددأما عن األنشطة الصناعية األكثر نموا في 

، وارتفع عدد العاملين به ومنتجـاتهـاصـناعة الكيمـاويـات %، ويأتي في املرتبة الثانية 18بنسبة الصناعي حيث ارتفع عدد العاملين بهذا النشاط 

 %.10.6وارتفع عدد العاملين به بنسبة إعادة التدوير  %، وجاء باملرتبة الثالثة نشاط12.6بنسبة 

 

% 98.7، فقد بلغت حصة غير املواطنين نحو 2018أما عن التوزيع النسبي لجنسية العاملين بقطاع الصناعات التحويلية في عام 

%، وبلغت نسبة مواطني دول مجلس 1االمارات العربية املتحدة نحو  ةين بلغت نسبة مواطني دولجمالي العاملين بهذا القطاع، في حمن ا

، وهو ما يعكس عدم 2014هذل النسب  مع التوزيع النسبي للعاملين في عام  % من اجمالي العاملين، وتتفق0.3التعاون للخليج العربية نحو 

اهية الصغر نوذلك ألن معظم املصانع تصنف على انها مت في الوقت الراهن بإمارة عجمان، جاذبية القطاع الصناعي للمواطنين للعمل به

 . أشرنا إلى ذلك من قبل يرة كما غوص

يتمثل أهمها في و ، 2018وفقا إلحصاءات عام  أنشطة صناعية 10في ي قطاع الصناعال% من املواطنين العاملين ب88.4ويتركز نحو 

% من املواطنين، يليه نشاط صـناعة املنتجـات املطـاطية والبالسـتكية، ويعمل 20.8صناعة املنتجات املعدنية، حيث يعمل بهذا القطاع نحو 

( التوزيع 9-4ويوضح الشكل رقم )، %8.6نسبية بلغت  واملشـروبات بأهميةاملواد الغـذائيـة  ثم يأتي باملرتبة الثالثة صـناعة%، 17.1به نحو 

 لألنشطة الصناعية في إ
ً
 .2017مارة عجمان خالل عام النسبي للعاملين املواطنين وفقا

 

 .2019املصدر: وزارة الطاقة والصناعة، قطاع الصناعة، 

 

 

 

 

 

%20.8; صناعة المنتجات المعدنية

%17.1; صـناعة المنتجـات المطـاطية و البالسـتكية 

%8.6; صـناعة المواد الغـذائيـة و المشـروبات

خـشاب و المنتجـات الخـشبية
أ
%8.1; صـناعة ال

%7.2; صـناعة منتجـات الخـامات التعـدينية غير المعـدنيـة

ثاث%6.7; صـناعة منتجـات تكـرير النفـط%6.9; صـناعة الكيمـاويـات و منتجـاتهـا
أ
%5.3; صناعة ال

%4.2; صناعة معدات النقل اخرى 

;  صناعة الورق والمنتجات الورقية
3.5%

خرى 
أ
%11.6; الصناعات ال

(  9-4)شكل رقم 

 لألنشطة الصناعية بإمارة 
ً
2018عجمان في عام التوزيع النسبي للعاملين املواطنين وفقا
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  خامس الالقسم 

 1القطاع السياحي
 

 املقدمة   1. 5

كم، كما تمتلك اإلمارة مناطق للجذب السياحي، حيث 16تقع إمارة عجمان على ساحل الخليج العربي، ولد ها شاطئ يمتد لنحو 

واسعة لرحالت الصيد البحري، وكذلك  بفرص السياي ويحظىالصافية، تتميز شواطئها بالجمال وبالرمال الناعمة النظيفة وامليال الزرقاء 

حراء والواحات ورياضة تسلق الجبال خاصة في منطقتي مصفوت واملنامة. وتضم مدينة مصفوت منطقتي مزيرع الرحالت البرية إلى الص

. كما تضفي منطقة جاذبة للسياي جعلهاوالصبغة. وتشتهر املنطقة بالزراعة حيث التربة الخصبة والوديان الفسيحة واملنا  املعتدل مما 

 بالوديان الجبال الشاهقة مثل جبل دفتا، وجبل ل شن 
ً
والجبل األبيض املزيد من السحر على هذل املنطقة الجبلية الرائعة، كما تشتهر أيضا

ل املربعة، قلعة املنامة، وغيرها، كما يعد الفسيحة مثل وادي غلفا والصوامر ومصفوت والخنفرية ووادي الضفدع. وهناك أبران أخرى مث

غرفة تجسد كل  16تحفة معمارية وقبلة سياحية لزوار اإلمارة حيث يتكون من  1775متحف عجمان الوطني الذي يعود تاريله إلى العام 

مظاهر الحياة في املاض ي مثل الصيد والزراعة واألسلحة واملخطوطات واأللعاب واألزياء الشعبية واملطبخ القديم ومقتنياته وأدوات الفن 

.
ً
 الشعبي واألسواق الشعبية والحرف املهنية قديما

 فقد أنشئت حكومة عجمان دائرة التنمية السياحية في عام  وتولي إمارة
ً
 خاصا

ً
في إطار سعيها  2012عجمان قطاع السياحة اهتماما

ة وضع القطاع السياحي ضمن القطاعات االقتصادية املستهدف 2014إلبراز مكانة وأهمية املواقع السياحية املتوفرة في اإلمارة، كما تم في عام 

 . 2021عجمان  وذات األولية في ريية

، حيث س تم تناول حصة القطاع 2018-2014يتناول هذا القسم تطور نمو القطاع السياحي في إمارة عجمان خالل الفترة الزمنية 

رف في الناتج املحلي االجمالي لإلمارة ومقارنته مع متوسط الدولة لنفس القطاع، حصة السائت من الناتج املحلي لقطاع السياحة، تطور عدد غ

 لفنادق والشقق الفندقية، تطور عدد النزالء والليالي الفندقية، حصة الزائر من الليالي السياحية، ا
ً
 . شغال الفندقيةأل نسب اوأخيرا

 

 مساهمة القطاع السياحي في الناتج املحلي اإلجمالي لإلمارة  2. 5

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

اإلجمالي الناتج املحلي االقتصادية بشكل مباشر والبعض اآلخر بشكل غير مباشر، وقد بل  املتوسط السنوي لنسبة مساهمة هذا القطاع في 

( تطور معدل نمو الناتج املحلي لقطاع السياحة في إمارة عجمان 1-5%،  ويوضح الشكل رقم )3.4نحو  2018 -2014لعجمان خالل الفترة 

 هذا القطاع فيل املحلي (، حيث بل  متوسط معدل النمو السنوي للناتج2018-2014مقارنة مع معدل نمو نفس القطاع بالدولة خالل الفترة  )

القطاع بالدولة والذي بل  هذا ل املحلي الناتجن متوسط املعدل السنوي لنمو يرتفع ع، وهو معدل الفترةهذل % خالل 3.9نحو إمارة عجمان 

 % خالل نفس الفترة.1.4

                                                      

 والخدمات الغذائية، والفنون والترفيه والترويح وفقاً للمفهوم الواسع للسياحة.يشمل قطاع السياحة كل من نشاطي اإلقامة   1
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املصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمان، باستلدام بيانات الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة االتحادية 

 2018واالحصاء، االمارات العربية املتحدة، للتنافسية 

 

عاود انه  ، إال2017 – 2014إمارة عجمان خالل الفترة  في السياحةقطاع  عن ناتجالنمو المعدل ويتضح من الشكل السابق تراجع 

 % في هذا العام. 0.4القطاع بالدولة والذي حقق نفس كما أنه تجاوز معدل نمو ناتج  %،4.8حقق لي 2018الرتفاع مرة أخرى في عام ل

 

 1094إلى  2014درهم/ سائت في عام  706أما عن حصة الزائر من الناتج املحلي لقطاع السياحة في إمارة عجمان، فقد ارتفعت من 

ة عدد الليالي السياحية التي %، وترجع هذل الزيادة بشكل أسا  ي إلى زياد11.6، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي بل  2018درهم/ سائت عام 

 املحلي لقطاعتطور حصة السائت من الناتج  (2-5رقم ).  ويوضح الشكل 2014مقارنة بعام  2018قضاها الزائرون في إمارة عجمان في عام 

 2018-2014السياحة في إمارة عجمان خالل الفترة 

 

 

 املصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمان، باستلدام: 

 .2019العربية املتحدة، حصاء، االمارات إل االتحادية للتنافسية وان الهيئة بيانات الحسابات القومية الصادرة ع -

 دائرة التنمية السياحية بعجمان، النشرة االحصائية، أعداد متفرقة. -
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(  1-5)شكل رقم 

(2018-2014)مقارنة بالدولةقطاع السياحة في إمارة عجماناملحلي للناتج لمعدل النمو السنوي 

دولة اإلمارات عجمان 
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(  2-5)شكل رقم 

(2018-2014)في إمارة عجمان حصة الزائر من الناتج املحلي لقطاع السياحة تطور 

سائت/درهم
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  السياحياالستثمار في القطاع  3. 5

مليون  563.4، ارتفع إلى 2014مليون درهم في عام  397بإمارة عجمان نحو  السياحيتكوين رأس املال الثابت للقطاع جمالي قيمة إبل  

، خالل نفس الفترة% 3.4ط الدولة، حيث بل  س% خالل هذل الفترة، وهو يرتفع عن متو 9.1، بمتوسط معدل نمو سنوي بل  2018درهم عام 

س املال الثابت أ( تطور معدل النمو في تكوين ر 3- 5ويوضح الشكل رقم ) .مما يعكس ارتفاع الطلب على االستثمارات السياحية في إمارة عجمان

  .2018-2014جمالي الدولة خالل إفي إمارة عجمان مقارنة مع  السياحيللقطاع 

 

-  

التنمية االقتصادية بعجمان، باستلدام بيانات الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، املصدر: تم حسابها بواسطة دائرة 

 .2019االمارات العربية املتحدة، 

 

حيث  عجمان،إمارة كل من دولة اإلمارات و في  السياحيالنمو في تكوين رأس املال الثابت للقطاع االتجال الهابط ملعدل  (3-5ويتضح من الشكل )

هما في هذا العام %، وذلك نتيجة افتتاي فندقين كبيرين في اإلمارة 28بمعدل نمو سنوي  2015إمارة عجمان في عام قص ى معدل نمو له في أبل  

ن معدل أال إالتراجع، ذا وعلى الرغم من هيون درهم، مل 270، باستثمارات زادت قيمتها عن 2إيوان  وفندق وأجنحةمنتجع فيرمونت عجمان 

من زيادة الطلب على اإلشارة إليه وهو ما يؤكد ما سبق ، أعلى من متوسط معدل النمو للدولة 2018و 2017في إمارة عجمان بعامي  بقيالنمو 

 في إمارة عجمان، وذلك للمزايا املتنوعة التي تتميز بها اإلمارة. االستثمارات السياحية 

 

 عجمان  املنشآت الفندقية في إمارة  4. 5

 تتميز إمارة عجمان بإتاحتها ملستويات ملتلفة من املنشآت الفندقية، والتي تالئم ملتلف املستويات من السائحين، حيث يوجد بها الفنادق 

ما يشجع الفاخرة ذات النجوم الخمس، والتي تتدرن حتى الفنادق ذات النجمة الواحدة، باإلضافة إلى الشقق الفندقية املمتازة والعادية، وهو 

 ملستوى دخله، وقد بل  إجمال عدد املنشآت الفندقية في إمارة عجمان 
ً
مرتفعة بنحو   2018منشأة في عام  39السائحين لإلقامة بها كٌل وفقا

ل في إمارة عجمان خال واملفروشة  والشقق الفندقيةواملنتجعات ( تطور عدد غرف الفنادق 4- 5، ويوضح الشكل رقم )2016منشأتين عن عام 

  2018-2014الفترة 
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(  3-5)شكل رقم 

وسط مقارنة بمتفي إمارة عجمانالسياحي معدل النمو السنوي لتكوين رأس املال الثابت للقطاع

(2018-2014)الدولة 

متوسط دولة اإلمارات  عجمان
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 .2019الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان  -املصدر:       

 دائرة التنمية السياحية بعجمان، نشرة إحصاءات السياحة، أعداد متفرقة. -            

 

معدل نمو سنوي بل   بمتوسط 2018و 2014ما بين عامي  واملنتجعات ( ارتفاع عدد غرف الفنادق4-5ويتضح من الشكل رقم )

، وهو ما يؤشر إلى زيادة الطلب 2018 -2014% فقط خالل نفس الفترة 1.5فقد نمت ولكن بمعدل لشقق الفندقية لغرف ا ما بالنسبةأ%، 8.7

 لزائرين أكثر من الشقق الفندقية.على الغرف الفندقية بشكل متسارع، حيث أن الفنادق تتيت مستويات مرتفعة من الرفاهية ل

 

 الزائرين 5. 5

إلى  2015ألف زائر في عام  509.7، فقد ارتفع من 2018وحتى عام  2015عجمان اتجاها تصاعديا منذ عام مارة إل اتلذ عدد النزالء/ الزائرين 

، 2014عام في ال أنه لم يبل  مستوال إوعلى الرغم من هذا االرتفاع %، 5.5، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي بل  2018ألف زائر في عام  632.3

 .2018-2014الفترة ( تطور عدد النزالء في إمارة عجمان خالل 5- 5الشكل رقم ) ضحو وي

 

 ، أعداد متفرقة.حصائيةإل النشرة ااملصدر: دائرة التنمية السياحية بعجمان، 
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(  4-5)شكل رقم 

(2017-2012)تطور عدد غرف الفنادق والشقق الفندقية في إمارة عجمان 

الشقق المفروشة/ عدد غرف الشقق الفندقية  عدد غرف الفنادق والمنتجعات
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(  5-5)شكل رقم 

(2018-2014)الزائرين إلمارة عجمان / النزالءتطور عدد 
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، فقد تصدر مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة من اإلمارات األخرى عدد 2018أما عن جنسية الزائرين إلمارة عجمان في عام 

جمالي عدد الزائرين، ثم جاء في املرتبة الثانية زوار الدول األسيوية واألفريقية بأهمية نسبية إ% من 25.9الزائرين لإلمارة بأهمية نسبية بلغت 

بأهمية نسبية بلغت  مجلس التعاون لدول الخليج العربية%، ثم دول 14.7%، ثم الدول العربية األخرى بأهمية نسبية بلغت 22.4بلغت 

 .  2018( التوزيع النسبي للزائرين وفقا للجنسية في عام 6- 5%، ويوضح الشكل رقم )12.4

 
 .2018، ئيةحصااإل نشرة ال بعجمان،املصدر: تم حسابها من بيانات دائرة التنمية السياحية 

 

 الليالي الفندقية  6. 5

 اتجاهمارة عجمان إفي الفندقية عدد الليالي يأخذ 
ً
 تصاعدي ا

ً
ألف  1570.3إلى  2014في عام  ةألف ليل 895.8، حيث ارتفعت من 2014منذ عام  ا

عدد الليالي الفندقية في إمارة عجمان خالل  ( تطور 7- 5رقم )ضح الشكل و ، وي%15.1، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي بل  2018ليلة في عام 

 .2018-2014الفترة 

 

 .2018املصدر: تم حسابها من بيانات دائرة التنمية السياحية بعجمان، النشرة اإلحصائية، 

 

%25.9; اإلمارات 

سيوية واإلفريقية
أ
%22.4; الدول ال

خرى 
أ
%14.7; الدول العربية ال

;  دول مجلس التعاون الخليجي
12.4%

وروبية
أ
%12.3; روسيا %10.3; الدول ال

ستراليا
أ
مريكية وا

أ
%2.1; الدول ال

(  6-5)شكل رقم 

 للجنسية خالل عام 
ً
2018التوزيع النسب لعدد الزائرين إلمارة عجمان وفقا
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(  7-5)شكل رقم 

(2018-2014)إمارة عجمان الليالي الفندقية في تطور عدد

عدد الليالي الفندقية  لف معدل النمو
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رغبة الزائرين في البقاء ملدة أطول خالل الزيارة الواحدة، حيث عدد الليالي الفندقية بنسبة أكبر من معدل زيادة عدد الزائرين يعكس زيادة و 

(، وهو ما يؤشر إلى زيادة 8- 5كما يتضح من الشكل رقم ) 2018في عام ليلة زائر  2.5إلى  2014ليلية/ زائر في عام  1.1الزائر من حصة  ارتفعت

قامت بوضعها وتنفيذها دائرة التنمية السياحية لتنشيط القطاع الجاذبية السياحية لإلمارة، وقد حد  هذا االرتفاع نتيجة للخطط التي 

، إال أنه ال يزال ينلفض 2014عن  2018السياحي في اإلمارة، وعلى الرغم من ارتفاع حصة الزائر من الليالي الفندقية في إمارة عجمان في عام 

( متوسط حصة 8- 5ليلة / زائر ، ويوضح الشكل رقم ) 3.5نحو  ،2018عن املتوسط املحقق في إمارة دبي خالل نفس الفترة، حيث بل  في عام 

 . 2018 -2014بي ، خالل الفترة من الزائر من الليالي الفندقية في إمارة عجمان مقارنة مع إمارة د

 

 النشرة االحصائية، أعداد متفرقة. بعجمان،عجمان: محسوب بدائرة التنمية االقتصادية بعجمان، باستلدام بيانان دائرة التنمية السياحية  -املصدر: 

 أعداد متفرقة. دائرة التنمية االقتصادية، دبي، التقرير االقتصادي السنوي،  دبي:  -               
 

ويأتي التحسن في متوسط مدة إقامة الزائرين في إمارة عجمان نتيجة الرتفاع متوسط عدد الليالي من الزائرين من الجنسيات األجنبية غير 

ليلة  2.9، فقد ارتفع متوسط مدة إقامة الزائر الرو  ي من 2017و 2016، حيث يأتي الزائرين من روسيا في املرتبة األولى خالل عامي ماراتيةإل ا

( متوسط حصة الزائر من الليالي الفندقية وفقا للجنسية في عجمان خالل 9- 5الشكل رقم ) ، ويوضح2018ليلة في عام  5.4إلى  2015في عام 

 .2018و 2015عامي 

. 

 النشرة االحصائية، أعداد متفرقة. بعجمان،بدائرة التنمية االقتصادية بعجمان، باستلدام بيانان دائرة التنمية السياحية  املصدر: محسوب
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 للجنسية
ً
%، ثم الدول 26.8املرتبة األولى بأهمية نسبية  الروسيةالجنسية  ، فتحتل2018في عام  أما عن توزيع عدد الليالي الفندقية وفقا

التوزيع النسب ( 10- 5الشكل رقم )، ويوضح %16نسبية بلغت بأهمية  األوروبية% ثم يليهما الدول 20.3األسيوية واألفريقية بأهمية نسبية 

 للجنسية خالل عام 
ً
 .2018لعدد الليالي الفندقية في إمارة عجمان وفقا

 

 .2018، حصائيةإل اتنمية السياحية بعجمان، النشرة دائرة الاملصدر: تم حسابها من بيانات 

( يتبين األهمية الكبيرة للسوقية الرو  ي واألوروبي للسياحة في إمارة عجمان، فعلى الرغم 10 - 5( و )6 - 5ورد بالشكلين )وبمقارنة وتحليل ما 

هما يمثالن أهمية كبيرة في عدد الليالي الفندقية بأهمية نسبية % على التوالي اال أن10.3و% 12.3جمالي عدد الزائرين إمن انلفاض حصتهما إلى 

ن بشكل ين الجنس تياملزيد من الجهود الترويجية لجذب املزيد من الزائرين من هات بذل % على التوالي، وهو ما يعني ضرورة16و% 26.8بلغت 

 خاص.

 ل الفندقية نسب االشغا 7. 6

، وذلك نتيجة للجهود الترويجية التي تقوم بها دائرة التنمية السياحية في 2018في إمارة عجمان خالل عام  ةشغال الفندقيأل نسب اارتفعت 

  2018و 2015غرف الفنادق والشقق الفندقية في إمارة عجمان في عامي شغال أ( تطور نسب 11- 5رقم )مارة، ويوضح الشكل اإل 

 

 .2019عجمان، ، املصدر: دائرة التنمية السياحية

 

 سواء في عام أ( أن الشقق الفندقية هي األكثر 11- 5يتضح من الشكل رقم )و 
ً
، وأن املنتجعات هي األقل 2018أو عام  2015شغاال

، حيث أن نسبة أ
ً
، وهو ما يعكس وجود 2018في عام  % فقط49شغالها بلغت أشغاال

ً
فعالة  لحاجة لوضع خطة عم، وهي نسبة متدنية جدا

 شغالها. ألرفع نسبة 
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 للجنسية خالل عتوزيع
ً
2018ام النسب لعدد الليالي الفندقية في إمارة عجمان وفقا
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 :السادسالقسم 

 الــقـــطــــــاع الــــعـــــقـــــــاري 
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 السادسالقسم 

  1القطاع العقاري 

 

 املقدمة   1. 6

كم،  36تقع إمارة عجمان في موقع استراتيجي يتوسط إمارات دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث أنها ال تبعد عن إمارة دبي سوى 

يجارات العقارات بعجمان عن دبي والشارقة، فقد تنامى الطلب على العقارات إأسعار و كما أنها مجاورة إلمارة الشارقة، ومع انلفاض مستوى 

من املطورين العقاريين إلنشاء مشروعات عقارية ذات خدمات املقيمين بالدولة أو املستثمرين الخليجيين، وهو ما دفع العديد  بها سواء من

 للطلب العقاري املتنامي بها، وخاصة في ظل انلفاض املعروض ومع ازدياد حركة السياحة والكثافة السكنية التي 
ً
متميزة بها، وذلك تلبية

وجاء هذا الطلب نتيجة ما أنفقته حكومة عجمان خالل السنوات الخمس األخيرة من مليارات الدراهم في إنشاء طرق وجسور تشهدها اإلمارة، 

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

 .الوصول إلى اإلمارات املجاورة

ويتناول هذا القسم تطور مساهمة القطاع العقاري في نمو اقتصاد إمارة عجمان، ثم تطور االستثمارات في القطاع العقاري، ثم 

املعامالت العقارية من حيث عدد املعامالت وقيمتها، كما يتناول هذا القسم عدد رخص البناء وشهادات إنجاز العقارات، واختتم القسم 

 املسجلة في اإلمارة وجنسية أ حابها.    بتحليل لعقود االيجار

  

 مساهمة القطاع العقاري في الناتج املحلي اإلجمالي لإلمارة 2. 6
 

يعد القطاع العقاري واحدا من القطاعات االقتصادية الهامة في اقتصاد إمارة عجمان، وهو يتصف بأنه متعدد التشابكات سواء   

  رة األمامية أو الخلفية، ويساهم هذا القطاع بأكثر من خمس الناتج املحلي اإلجمالي إلمارة عجمان، حيث بل  متوسط نسبة مساهمته خالل الفت

في إمارة عجمان مقارنة مع معدل نمو للقطاع العقاري طور معدل نمو الناتج املحلي ت( 1-6ويوضح الشكل رقم )%. 21.5و نح 2018 -2014

هذا القطاع في إمارة عجمان نحو املحلي ل (، حيث بل  متوسط معدل النمو السنوي للناتج2018-2014الفترة )نفس القطاع بالدولة خالل 

 % خالل نفس الفترة.2.4اتج هذا القطاع بالدولة والذي بل  لنالسنوي النمو عدل يرتفع عن متوسط معدل % خالل هذل الفترة، وهو م3.2

 

                                                      

 يشمل القطاع العقاري كل من نشاطي التشييد والبناء واألنشطة العقارية أي الخدمات المرتبطة بالعقارات.  1
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واالحصاء،  ة للتنافسيةاملصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمان، باستلدام بيانات الحسابات القومية الجارية الصادرة عن الهيئة االتحادي

 2019العربية املتحدة، االمارات 

 

، في إمارة عجمانسواء بالدولة أو االتجال الهابط ملعدل نمو الناتج املحلي السنوي للقطاع العقاري  (1-6رقم )ويتضح من الشكل 

 في آخر ثال  سنوات عن متوسط الدولة. 
ً
 وعلى الرغم من ذلك فإن معدل النمو بإمارة عجمان ظل مرتفعا

 

 القطاع العقاري االستثمار في  3. 6

 1075.5، ارتفع إلى 2014مليون درهم في عام  987.5جمالي قيمة تكوين رأس املال الثابت للقطاع العقاري بإمارة عجمان نحو إبل  

% خالل 5.3ط الدولة، حيث بل  سعن متو ينلفض % خالل هذل الفترة، وهو 2.2، بمتوسط معدل نمو سنوي بل  2018مليون درهم عام 

جمالي الدولة إس املال الثابت للقطاع العقاري في إمارة عجمان مقارنة مع أ( تطور معدل النمو في تكوين ر 2-6ويوضح الشكل رقم ) الفترة.نفس 

  .2018-2014خالل 

 

مارات إل االتحادية للتنافسية واالحصاء، ااملصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمان، باستلدام بيانات الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة 

 .2019العربية املتحدة، 

 

قص ى قيمة له في عام أ( أن معدل النمو في تكوين رأس املال الثابت للقطاع العقاري في إمارة عجمان بل  2-6ويتضح من الشكل )

 باالستثمار في هذا القطاع، امما يعكس انلفاض عامينانكماش في آخر ليحقق %، ثم أخذ في االنلفاض بالسنوات التالية، 8، حيث بل  2014

  %.4.3 بل على مستوى الدولة والذي  املحقق ه أقل من معدل االنكماشنأال إ، 8201في عام % 0.4نكماش ال معدل احيث بل  
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 املعامالت العقارية   4. 6

عدد ( تطور 3-6الشكل ) ، ويوضح2018معاملة عام  3136في إمارة عجمان نحو املسجلة جمالي عدد معامالت البيع العقاري إبل  

(، والذي يتضح منه أن أعلى عدد ملعامالت التداول العقاري في 2018 -2014إمارة عجمان خالل الفترة )في املسجلة معامالت البيع العقاري 

 . 2017، مما يؤشر إلى زيادة الطلب على العقارات في اإلمارة خالل عام 2017إمارة عجمان كان في عام 

 

 أعداد متفرقة. ،إلمارة عجمان السنوي حصائي إل ا الكتابمركز اإلحصاء والتنافسية، املصدر: 
 

 مليار درهم  3.5أما عن قيمة التداوالت العقارية، فقد بلغت 
ً
وهي أقل قيمة تسجل للمعامالت العقارية في  ،2018في عام تقريبا

  (2018-2014اإلمارة خالل الفترة )

 

 املصدر: مركز اإلحصاء والتنافسية، الكتاب االحصائي السنوي إلمارة عجمان، أعداد متفرقة.

، حيث بل  أعلى قيمة تداوالت في 2015( االتجال الهابط لقيمة املعامالت العقارية في إمارة عجمان منذ عام 4-6ويوضح الشكل )

 . 2018ثم حد  بعض التراجع بعد ذلك ليصل إلى أقل قيمة له في عام  العام،هذا 

 

 رخص البناء وشهادات اإلنجاز    5. 6

ؤشرات الهامة التي تعكس معدل اإلقبال على بناء الوحدات الجديدة، وبالتالي فإن زيادته تؤشر إلى يعد مؤشر رخص البناء واحدا من امل

لتبل   2018عام البناء الصادرة في إمارة عجمان خالل  احتمال دخول وحدات عقارية جديدة للسوق خالل فترة قصيرة، وقد بل  عدد رخص
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(، 2018-2014خالل الفترة ) ( تطور عدد رخص البناء الصادرة في إمارة عجمان5-6) ، ويوضح الشكلمنلفضة عن األعوام السابقة، 2405

، في األعوام التالية، ثم حد  بعض التراجع 2014والذي يتضح منه أن أعلى قيمة لعدد رخص البناء الصادرة  في إمارة عجمان كانت في عام 

، يدة نتيجة زيادة املعروض العقاري الذي يشهدل السوق في الوقت الراهنمما يؤشر إلى انلفاض الطلب على بناء الوحدات العقارية الجد

 والذي أدى إلى انلفاض قيم الوحدات العقارية وكذلك إيجاراتها.

 

 املصدر: مركز اإلحصاء والتنافسية، الكتاب االحصائي السنوي إلمارة عجمان، أعداد متفرقة.
 

عجمان، والتي تعد مؤشرا على عرض الوحدات العقارية الجديدة بالسوق، والتي يتم إصدارها وأما عن عدد شهادات اإلنجاز الصادرة في إمارة 

، 2014في عام  1597نلفضة من م 1235نحو  2018عند االنتهاء من جميع العمليات الخاصة بعملية التش يد والبناء، فقد بل  عددها بعام 

(، والذي يتضح منه أن أعلى عدد 2018-2014خالل الفترة ) في إمارة عجمانجاز الصادرة إلنشهادات ا( تطور عدد 6-6الشكل رقم ) ويوضح

 .السنوات التالية، ثم حد  تراجع 2015نجاز صدرت في عام إل لشهادات ا

  

 حصائي السنوي إلمارة عجمان، أعداد متفرقة.إل املصدر: مركز اإلحصاء والتنافسية، الكتاب ا
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 املسجلة   يجار إل عقود ا 6. 6

يجار املسجلة واحد من املؤشرات التي يتم استلدامها في التعرف إلى مستوى نشاط السوق العقاري إل عقود ايعد مؤشر عدد 

 عن 2018ألف عقد عام  57.8يجار التي تم تسجيلها لدى بلدية عجمان نحو إل والطلب على السكن في اإلمارة، وقد بل  عدد عقود ا
ً
، مرتفعة

( تطور عدد عقود االيجار 7-6%، ويوضح الشكل رقم )19ألف عقد، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي بل   28.8الذي سجل به  2014عام 

املسجلة لدى البلدية منذ عام يجار إل اعقود يتضح منه االتجال التصاعدي لعدد (، والذي 2018-2014خالل الفترة ) املسجلة في بلدية عجمان

2014. 

  

 السنوي إلمارة عجمان، أعداد متفرقة. اإلحصائياملصدر: مركز اإلحصاء والتنافسية، الكتاب 

 
 

يجار املسجلة لدى إل % من عقود ا93.3منه أن تضح والذي ي (،8-6يجار، فيوضحها الشكل رقم )إل عقود اأ حاب أما عن جنسية 

 % فكانت ملواطنين.6.7البلدية كانت لغير املواطنين، أما النسبة املتبقية والبالغة 
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(  7-6)شكل رقم 

2018-2014تطور عدد عقود اإليجار املسجلة لدى بلدية إمارة عجمان خالل الفترة 
لف عقد

 
أ

عقود االيجار املسجلة لغير 

%93.3; املواطنين
عقود االيجار املسجلة 

%6.7; للمواطنين

(  8-6)شكل رقم 

 للجنسية خالل عام إل التوزيع النسب لعدد عقود ا
ً
2018يجار املسجلة في إمارة وفقا
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 سابعالقسم ال

 األنشطة املالية وشركات التأمين  
 

 املقدمة    1. 7

يستعرض هذا القسم تحليل حول مساهمة تعد أنشطة الخدمات املالية والتأمين من األنشطة ذات القيمة املضافة العالية، و 

املنشآت، تطور قيمة اإلضافة إلى عدد بالثابت، األنشطة املالية وأنشطة التأمين في الناتج املحلي اإلجمالي لإلمارة وكذلك في تكوين رأس املال 

     والتعويضات.أقساط التأمين لبنكية، وعدد شركات قطاع التأمين، ووثائق التأمين، ثم الودائع والقروض ا

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

نسبة مساهمتها  متوسطبل   اد إمارة عجمان، وقدتعد األنشطة املالية وأنشطة التأمين من األنشطة االقتصادية الهامة في اقتص  

مليون درهم في عام  764.8، وقد بلغت قيمة ناتجها نحو 2018-2014 الزمنية الفترةل خال% 4.5اإلجمالي لإلمارة نحو في الناتج املحلي السنوية 

 .% خالل هذل الفترة4.2بل  نحو سنوي ، بمتوسط معدل نمو 2018مليون درهم في عام  902.7ارتفع إلى  2014

في إمارة عجمان مقارنة بمتوسط  التأمين( تطور معدل نمو الناتج املحلي لألنشطة املالية وأنشطة 1-7ويوضح الشكل التالي رقم )

 (:2018-2014الدولة خالل الفترة )

 

ة للتنافسية املصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمان، باستلدام بيانات الحسابات القومية الجارية الصادرة عن الهيئة االتحادي

 2019واالحصاء، االمارات العربية املتحدة، 

 

 ويتضح من الشكل السابق أن معدل نمو الناتج املحلي السنوي لألنشطة املالية وأنشطة التأمين 
ً
 هابطا

ً
، فقد بل  معدل يأخذ اتجاها

 إالوعلى الرغم من هذا التراجع ، 2018عام في % 2%، ثم أخذ في االنلفاض ليبل  9، حيث بل  2014عام   على مستوى له فيأجمان النمو في ع

الجيد في إمارة عجمان خالل آخر  النمو ويعد من القطاعات ذات ، %4.2( بل  2018-2014وسط معدل نمو سنوي خالل الفترة )مت أنه حقق

متوسط معدل بل  وقد  ، % بدون قطاع النفط3.7والذي بل  عن نفس الفترة  لإلمارةمقارنة مع نمو إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي  سنوات 5

 .وهو يرتفع عن عجمان بفارق بسيط% 4.5( نحو 2018-2014تج هذا القطاع بالدولة خالل الفترة )االنمو السنوي لن
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(  1-7)شكل رقم 

بمتوسط  مقارنةفي إمارة عجمان نشطة املالية وأنشطة التأمين أللمعدل النمو السنوي للناتج املحلي

(2018-2014)الدولة 

اجمالي دولة اإلمارات عجمان

%
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 االستثمار في األنشطة املالية وأنشطة التأمين 3. 7

مليون  15.5، ارتفع إلى 2014مليون درهم في عام  11بل  اجمالي قيمة تكوين رأس املال الثابت لألنشطة املالية وأنشطة التأمين نحو 

 عن % خالل هذل الفترة، وهو9، بمتوسط معدل نمو سنوي بل  2018درهم عام 
ً
متوسط معدل الدولة حيث أنه حقق متوسط  يرتفع كثيرا

الثابت لألنشطة املالية س املال أتكوين ر ل( تطور معدل النمو السنوي 2-7ويوضح الشكل رقم ) . هذل الفترةنفس خالل % 0.9نمو سنوي بل  

  .2018-2014الدولة خالل  متوسطوأنشطة التأمين في إمارة عجمان مقارنة مع 

 

حصاء، إل للتنافسية وا تحاديةالااملصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمان، باستلدام بيانات الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة 

 .2018املتحدة، مارات العربية إل ا

 

( أن معدل النمو في تكوين رأس املال الثابت لألنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان بل  اقص ى 2-7ويتضح من الشكل )

، مما يعكس 2018% في عام 2%، ثم أخذ في االنلفاض بالسنوات التالية، ليحقق معدل نمو بل  27.3، حيث بل  2015قيمة له في عام 

 ،2015منذ عام املتناقص نفس  انيأخذنهما أفيتبين باالستثمار في هذا القطاع ، أما عن املقارنة مع معدل النمو ملتوسط الدولة،  اانلفاض

تلفيض ويعود السبب في انلفاض معدل نمو تكوين رأس املال الثابت لألنشطة املالية وأنشطة التأمين إلى دمج بعض البنوك، مما ترتب عليه 

 وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية، وخاصة في آخر عامين. ع،عدد الفرو 

   

 املنشآت املصرفية  4. 7

 في 60بل  عدد البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية املتحدة    
ً
، و 38، منها 2018عام  نهاية بنكا

ً
 أجنبيا

ً
، أما  22بنكا

ً
 وطنيا

ً
بنكا

 بنسبة 2018 عامنهاية في  743عدد فروع البنوك الوطنية فقد بل  
ً
، وجاء تلفيض عدد الفروع 2016% عن عددها في عام 3.6، منلفضا

 في رفع الكفاءة التشغيلية للبنوك الوطنية، حيث تم خالل عام 
ً
دمج بنك أبوظبي الوطني مع بنك  2017املحلية نتيجة دمج بعض البنوك، رغبة

الوطني أبوظبي التجاري مع بنك االتحاد اندمان بنك ل ثاملزيد من البنوك معا م اندمانالحديث عن  2018خالل عام نه تم أكما  ،الخليج األول 

% عن  2.4، منلفضا بنسبة 2018فرعا خالل عام  80أما عدد فروع البنوك األجنبية فقد بل  واستحواذ الكيان الجديد على مصرف الهالل، 

 2018-2014واألجنبية في دولة اإلمارات خالل الفترة  ( تطور عدد فروع البنوك املحلية3-7. ويوضح الشكل رقم )2017عام 
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(  2-7)شكل رقم 

مقارنة انفي إمارة عجملألنشطة املالية وأنشطة التأمين معدل النمو السنوي لتكوين رأس املال الثابت 
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 متفرقة.عداد أ، أبو ظبيمارات املركزي، التقرير السنوي، إل املصدر: مصرف ا

 

 في نهاية عام  23أما عن فروع البنوك العاملة في إمارة عجمان فقد بل  عددها 
ً
 لبنكا

ً
جمالي عدد إمن % 2.8بما يمثل  2018فرعا

 لبنوك وطنية، وفرع لبنك أجنبي 22، منهم 2018العاملة بالدولة في عام فروع البنوك 
ً
أما عد أجهزة الصراف اآللي فبل  عددها في نهاية ، فرعا

  53، وبالنسبة لعدد محالت الصرافة فقد بل  عددها نحو جهاز موزعة لتغطي جميع أنحاء اإلمارة 189نحو  2018
ً
 من املصرف محال

ً
 مرخصا

 املركزي.

 الودائع والقروض البنكية    5. 7

، 2018مليار درهم في عام  21.8مليار درهم، ارتفعت إلى  17.1نحو  2014في عجمان عام العاملة الودائع بالبنوك قيمة جمالي إبل  

مليار درهم في عام  17.2، ارتفعت إلى 2014في عام  مليار درهم 12.5%، أما عن القروض فقد بلغت قيمتها 6.2بمتوسط معدل نمو سنوي بل  

%، ويالحظ تسارع نمو الطلب على القروض مقارنة بالودائع، ومما يؤكد ذلك هو ارتفاع نسبة 8.3، بمتوسط معدل نمو سنوي بل  2018

 ( تطور قيمة الودائع والقروض البنكية في4-7، ويوضح الشكل رقم )2018% في عام 78.7إلى  2014% في عام 72.8القروض إلى الودائع من 

 2018 - 2014إمارة عجمان خالل الفترة 

   
    .9201، أبو ظبياملركزي، مارات إل مصرف ااملصدر: 
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(  3-7)شكل رقم 

2014-2018تطور عدد فروع البنوك املحلية واألجنبية بدولة اإلمارات خالل الفترة 
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(  4-7)شكل رقم 

2018-2014خالل الفترة والقروض البنكية في إمارة عجمان ودائع التطور قيمة 

الودائع  القروض  نسبة القروض إلى الودائع

 مليار درهم 
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 شركات قطاع التأمين      6. 7

عام شــــــــــــركة تأمين في نهاية  62إلى عددها ارتفع ، 2014شــــــــــــركة في عام  60نحو  بل  عدد شــــــــــــركات التأمين العاملة في دولة اإلمارات

فرع  264، ارتفع إلى 2014فرع في عام  223عدد ها عن عدد الفروع فقد بل   أجنبية، أما تأمين شــركة 27وشــركة تأمين وطنية  35منها  ،2018

 .%4.3، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي بل  2018في نهاية عام 

 وتأمين وتأمين املمتلكات األموال، تكوين وعمليات خاصشـــــــــاأل تأمين(  التأمين فروع جميع تزاول  لتيوبل  عدد شـــــــــركات التأمين ا

 املسؤوليات وتأمين املمتلكات تأمين فروع تزاول  التي وشركتين أجنب تين، أما عدد الشركات  وطنية شركة  15نحو 2018في نهاية   )املسؤوليات

 األموال تكوين وعمليات األشــخاص تأمين تزاول  التي التأمين شــركات وعدد أجنبية، شــركة 17و وطنية شــركة 15فقط، فقد بل  عددها نحو 

أجنبية، في حين بل  عدد شـــــركات ائتمان الصـــــادرات شـــــركة وطنية واحدة، كما أن جميع شـــــركات  شـــــركات 9فقط نحو ثال  شـــــركات وطنية و

 تأمينية.أنشطة تقديم الخدمات الشركات تأمين تزاول  6شركة، أما في إمارة عجمان فهناك  12افلي هي وطنية وبل  عدد التأمين التك

    

 وثائق التأمين       7. 7

ألف وثيقـــة في عـــام  33.4ارتفع إلى ألف وثيقـــة  30.8نحو  2014وثـــائق التـــأمين املكتتبـــة في إمـــارة عجمـــان في عـــام جمـــالي عـــدد إبل  

ألف  23.2تأمين الســـــــــــيارات واملركبات، حيث بل  عددها نحو وثائق ، وتأتي باملرتبة األولى %2بمتوســـــــــــط معدل نمو ســـــــــــنوي بل   ، وذلك2018

 7-5))%، ويوضــح الشــكل رقم 14.6التأمين الصــ ي بأهمية نســبية بلغت ، ثم باملرتبة الثانية 2018في عام  %69.4بأهمية نســبية بلغت وثيقة 

 لألفرع 
ً
  2018عام  عجمان خاللفي إمارة الصادرة التوزيع النسبي لعدد وثائق التأمين وفقا

 
 . 2019االمارات العربية املتحدة، املصدر: هيئة التأمين، 

 

 أقساط التأمين والتعويضات       8. 7

ارتفعــت إلى ، 2014في عــام مليون درهم  98.8جمــالي قيمــة األقســــــــــــــاط املكتتبــة ألفرع التــأمين املختلفــة في إمــارة عجمــان نحو إبل  

املرتبة األولى من حيث قيمة الص ي تأمين الوتحتل أقساط %، 12.8وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي بل  ، 2018مليون درهم في عام  160.1

تأمين ، ويأتي باملرتبة الثانية 2018املكتتبة في إمارة عجمان خالل عام جمالي األقســـــــــاط إ% من 32.7األقســـــــــاط املكتتبة بأهمية نســـــــــبية بلغت 

-7)ويوضــح الشــكل رقم  %،18بلغت  نســبية الحياة الفردي بأهمية%، وفي املرتبة الثالثة تأمين 29.7بأهمية نســبية بلغت الســيارات واملركبات 

 لألفرع في إمارة عجمان  خالل عام ( 6
ً
  2018التوزيع النسبي لقيمة أقساط التأمين املكتتبة وفقا

خرى 
أ
مين السيارات والمركبات ال

أ
%69.4; تا

مين صحي
أ
%14.6; تا

مين حياة فردي
أ
%3.1; تا

مين الحريق
أ
مين البحري والطيران%2.7; تا

أ
%2.4; التا

خرى 
أ
%7.8; ال

(  5-7)شكل رقم 

 لألفرع الصادرة في إمارة 
ً
2018عجمان  خالل عام التوزيع النسبي لعدد وثائق التأمين وفقا
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 . 2019املصدر: هيئة التأمين، االمارات العربية املتحدة، 

% من 64، وذلك بما يمثل نحو 2018مليون درهم عن عام  103.1جمالي مطالبات التأمين املدفوعة في إمارة عجمان نحو إقيمة وقد بلغت 

 ألفرع التأمين في إمارة 7-7املكتتبة، ويوضح الشكل رقم )جمالي قيمة األقساط إ
ً
( تطور قيمة األقساط املكتتبة واملطالبات املدفوعة وفقا

 .2018عجمان خالل عام 

   
 . 2019املصدر: هيئة التأمين، االمارات العربية املتحدة، 

 

 هذل النسبة التأمين البحري والطيران، حيث بلغتمن عن األقساط املكتتبة في كل ( ارتفاع نسبة املطالبات املدفوعة 7-7ويتضح من الشكل )

 ، أما باقي أفرع التأمين األخرى فإن املطالبات املدفوعة أقل من األقساط املكتتبة. %131الحريق بنسبة تأمين في املرتبة الثانية  %، يليها175

 

  

مين صحي
أ
%32.7; تا

خرى 
أ
مين السيارات والمركبات ال

أ
;  تا

29.7%

مين حياة فردي
أ
%18.0; تا

مين الحريق
أ
%9.6; تا

مين حياة جماعي 
أ
%1.9; تا

مين الهندسي والنشاءات والطاقة
أ
مين البحري والطيران%1.5; التا

أ
%0.8; التا

خرى 
أ
%5.8; ا

(  6-7)شكل رقم 

 لألفرع في إمار 
ً
2018ة عجمان  خالل عام التوزيع النسبي لقيمة أقساط التأمين املكتتبة وفقا
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(  7-7)شكل رقم 

 تطور قيمة األقساط املكتتبة 
ً
عام ان خالل التأمين في إمارة عجمفرع أل واملطالبات املدفوعة وفقا

2018

إجمالي األقساط املكتتبة املطالبات املدفوعة نسبة املطالبات املدفوعة إلى األقساط املكتتبة

مليون درهم 
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  الثامنالقسم 

 1 تجارة الجملة والتجزئة

 املقدمة    1. 8

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

اع قامة في اإلمارة باألعوام األخيرة، ويتناول هذا القسم تطور مساهمة قطإلالقطاع في التوسع بإمارة عجمان في ظل تنامي الطلب على العمل وا

لتتم هذا القسم باستعراض لتطور عدد رخص هذا القطاع، وي عجمان، ثم تطور االستثمارات فيتجارة الجملة والتجزئة في نمو اقتصاد إمارة 

 قتصادية الصادرة في إمارة عجمان، وأخيرا يلتتم بمؤشر حركة الرخص.ممارسة األنشطة اال

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

أي خالل الفترة  املاضية الخمسبلغت نسبة مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج املحلي اإلجمالي على مدار السنوات   

 يرتف، وهو معدل % خالل نفس الفترة2.5نحو املحلي له  لناتجل%، كما بل  متوسط معدل النمو السنوي 12.3نحو  2014-2018
ً
عن ع قليال

( تطور معدل نمو 1-8% خالل نفس هذل الفترة، ويوضح الشكل رقم )2.4نفس القطاع بالدولة الذي بل  لتج املحلي النامتوسط معدل نمو 

  . (2018-2014الفترة )إمارة عجمان مقارنة مع إجمالي دولة اإلمارات خالل في  الناتج املحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة

 

 حصاء،إل للتنافسية وا تحاديةالاالهيئة  الصادرة عناملصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمان، باستلدام بيانات الحسابات القومية 

 2019مارات العربية املتحدة، إل ا

 

ن خالل الفترة في إمارة عجما تذبذب معدل نمو الناتج املحلي السنوي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة (1-8رقم )ويتضح من الشكل 

قطاع بالدولة والذي ، وهو اتجال معاكس التجال معدل نمو الناتج املحلي لنفس ال2016تلذ االتجال الصاعد منذ عام ا هنأال إ، 2014-2018

 منذ نفس العام أي 
ً
 هابطا

ً
 في عجمان بل  0.5معدل انكماش بل  حقق  2018عام نه في أ، حتى 2016اتلذ اتجاها

ً
  %.2.1% بالدولة مقابل نموا

                                                      

إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية يشمل هذا القطاع وفقاً لما ورد بالحسابات القومية قطاع تجارة الجملة والتجزئة؛   1

 .بالعقارات
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 االستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 3. 8

ارتفع  2014مليون درهم في عام  192تكوين رأس املال الثابت لقطاع تجارة الجملة والتجزئة في إمارة عجمان نحو جمالي قيمة إبل  

ن متوسط معدل تكوين رأس املال يرتفع ع%، وهو معدل 2بل   الفترة ، بمتوسط معدل نمو سنوي خالل هذل2018مليون درهم عام  207إلى 

 بنسبة الذي و الثابت بالدولة 
ً
الثابت لقطاع تجارة س املال أتكوين ر ( تطور معدل النمو في 2-8، ويوضح الشكل رقم )%0.1حقق انكماشا

  .2018-2014الفترة الجملة والتجزئة مقارنة مع متوسط دولة اإلمارات خالل 

 

ة للتنافسية املصدر: تم حسابها بواسطة دائرة التنمية االقتصادية بعجمان، باستلدام بيانات الحسابات القومية الجارية الصادرة عن الهيئة االتحادي

 2019املتحدة، مارات العربية اإل حصاء، إل وا

 

ارة وكذلك بإم رأس املال الثابت لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بدولة اإلماراتتكوين تذبذب معدل نمو  (2-8ويتضح من الشكل )

حقق أعلى معدل نمو له في وقد  معدل النمو في للدولة،عجمان ما بين الصعود والهبوط، وأن معدل النمو في عجمان ال يأخذ نفس اتجال 

على معدل أ%، في حين أنه بالدول بل  3بمعدل  2018حقق انكماش في عام %، ثم أخذ في االنلفاض لي7.3، حيث بل  2015عام عجمان في 

  .2017% في عام 10.4قد انكمش بمعدل %، وذلك بعد أن كان 5حيث بل   2018نمو له في عام 

 رخص ممارسة األنشطة االقتصادية  4. 8

% عن عام 8.7مرتفعة بنسبة ، 8201ألف رخصة في نهاية عام  35062في إمارة عجمان نحو  1الرخص الفعالةجمالي عدد إبل  

 17546نحوها ، حيث بل  عدد2018في عام  في إمارة عجمانالفعالة الرخص حيث عدد من الفعالة باملرتبة األولى  ملهنيةوتأتي الرخص ا  .2017

 لنوع النشاط خالل عام  الفعالة( التوزيع النسبي للرخص 3-8رخصة، ويوضح الشكل رقم )
ً
  2018.في إمارة عجمان وفقا

                                                      

مجموع الرخص الجديدة الصادرة خالل العام والرخص المجددة خالل نفس العام والرخص التي كان ينبغي يقصد بالرخص الفعالة   1

 تجدد.تجديدها خالل العام ولكنها لم 
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 .2019املصدر: دائرة التنمية االقتصادية بعجمان، 

 

 

 بنسبة  4831نحو فقد بل  عددها  2018في إمارة عجمان خالل عام أما بالنسبة للرخص الجديدة التي صدرت 
ً
% عن عدد 18رخصة، مرتفعة

بمعدل  الصناعيةالرخص  تليها%، 32بل   عدل نموبموقد احتلت الرخص املهنية املرتبة األولى  ،2017خالل عام الرخص الجديدة الصادرة 

بإمارة عجمان الصادرة الرخص الجديدة توزيع ( 4-8رقم )ويوضح الشكل %، 8أما الرخص التجارية فقد حد  بها تراجع بنسبة %، 1نمو بل  

  2018-2017خالل عامي 

   
 .2019املصدر: دائرة التنمية االقتصادية بعجمان، 

 

أنشطة تم إصدار رخص جديد لها في إمارة  10أهم ( 5-8رقم )الشكل يوضح ، فةجديد ةخصلها ر  تالتي صدر أما بالنسبة ألهم األنشطة 

  2017ومقارنتهم مع  2018عجمان خالل عام 

 

 

%46.9; تجارية

%50.0; مهنية

%0.4; بدايات%2.7; صناعية 

(  3-8)شكل رقم 

 لي للرخص السارية في إمارة عجمان التوزيع النسب
ً
2018خالل عام لنوع وفقا
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   (5-8شكل رقم )

 2018رخص جديد لها في إمارة عجمان خالل عام   أنشطة تم إصدار  10أهم 

 

 .2019لتنمية االقتصادية بعجمان، املصدر: دائرة ا

 

 صدار إطة أنش 10( أن أهم 5-8ويتضح من الشكل رقم )
ً
% من عدد الرخص 47تمثل نحو  2018الجديدة في إمارة عجمان خالل عام للرخص  ا

صيانة  ويأتي نشاط ، 2018مما يدل على عدم وجود تركز في األنشطة املصدر لها رخص جديدة في عام  العامالجديدة الصادرة خالل هذا 

بلغت   ارتفاعبنسبة رخص  1137خص الجديدة الصادرة وبل  عدد الر ، 2018في صدارة األنشطة التي صدر لها رخص جديدة في عام املباني 

 189خدمات التنظيف الخارن )وجهات املباني( وبل  عدد الرخص الجديدة الصادرة نحو نشاط  ، ثم جاء باملرتبة الثانية2017عن عام   60%

 %. 59 معدل نمو  رخصة، ب 157ــ ور( بأعمال تنفيذ التصميم الداخلي )الديك  جاء نشاط %،  وفي املرتبة الثالثة800رخصة بمعدل نمو 

 للرخص  10أكثر ( 6-8)فيوضح الشكل رقم ، 2018خالل  ما بالنسبة لجنسية املستثمرين في الرخص الجديدة في إمارة عجمان
ً
جنسيات طلبا

  2017مع  ومقارنتهم 2018الجديدة الصادرة خالل عام 

 (6-8شكل رقم )

 للرخص 10أكثر 
ً
    2017عام  مقارنة مع 2018الجديدة الصادرة خالل عام  جنسيات طلبا

 

 .2019املصدر: دائرة التنمية االقتصادية بعجمان، 

 مستثمر
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 إ للمستثمرين في جنسيات 10( أن أهم 6-8ويتضح من الشكل رقم )
ً
% 97تمثل نحو  2018لرخص الجديدة في إمارة عجمان خالل عام ا صدارا

داخل إمارة عجمان، وهو ما يحتان إلى وضع خطة منظمة لزيادة  املستثمرينمما يشير إلى وجود تركز في عدد  املستثمرين،جمالي إمن من عدد 

  وتنويع املستثمرين.

 مؤشر حركة الرخص   5. 8

في إمارة  الرخص ( مؤشر حركة8-8، ويوضح الشكل رقم )رخصة جديدة صادرة 100امللغاة لكل عدد الرخص يوضح مؤشر حركة الرخص 

 2018و 2017عجمان خالل عامي 

 

 (7-8شكل رقم )

 2018و 2017مؤشر حركة الرخص في إمارة عجمان خالل عامي 

 

 .2019املصدر: دائرة التنمية االقتصادية بعجمان، 

 

رخصة جديدة تم إصدارها خالل هذا  100رخصة مقابل كل  16.5بل   2018أن عدد الرخص امللغاة في عام ( 8-8ويتضح من الشكل رقم )

اال أنه  وعلى الرغم من هذا التراجع نقطة، 1.3محدود بل   بمقدار 2017عام ب مقارنة 2018الل عام هذا املؤشر خقيمة  تتراجعقد و العام، 

 ال يزال في الحدود اآلمنة.

 

 

 



63 
 

 


