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مقدمة
رصد  إلى  عجمان  إلمارة  السنوي  االقتصادي  التقرير  يهدف 
عن  المتوفرة  واإلحصاءات  والبيانات  االقتصادية  المؤشرات 
والمستثمرين  األعمال  مجتمع  لخدمة  وتحليلها  عجمان  إمارة 

والباحثين ومتخذي القرار. 

حيث يستعرض التقرير المالمح العامة لنمو االقتصاد العالمي 
دولة  مستوى  على  االقتصادي  للنمو  الرئيسية  والمؤشرات 
اإلمارات العربية المتحدة. ثم بعد ذلك يتناول النمو االقتصادي 
ويركز  عجمان.   إمارة  في  والقطاعي  الكلي  المستوى  على 
على  لإلمارة  الكلي  االقتصاد  أداء  مستوى  عرض  في  التقرير 
الثابت  المال  رأس  وتكوين  اإلجمالي  المحلي  الناتج  مؤشرات 
مستوى  على  التقرير  ويتضمن  الخارجية.   والتجارة  واألسعار 
والصناعات  األعمال  نشاط  تطور  االقتصادية  القطاعات  نمو 

التحويلية والتشييد والعقارات والسياحة والقطاع المالي. 



منو االقتصاد 
العاملي

1
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نمو االقتصاد العالمي 

نمو االقتصاد العالمي  )2011 - 2014 ( 

بالرغم من مرور خمسة سنوات على بداية األزمة االقتصادية 
بطء  من  يعاني  مازال  العالمي  االقتصاد  أن  إال  العالمية 
محفوفة  أوضاع  ظل  في  االقتصادي  النمو  في  وضعف 

بالعديد من المخاطر والتحديات. 

عام  في    3.2% إلى   العالمي   الناتج  نمو  انخفض  حيث  
في  النمو  تراجع  نتيجة   2011 عام  في    3.9% بـ  مقارنة   2012

منطقة  في  االقتصادي  والركود  المتقدمة  االقتصادات 
اقتصادات  في  النمو  تراجع  كما  المتحدة.  والمملكة  اليورو 

دول  اقتصادات  تراجعت  وكذلك  والنامية  الناشئة  الدول 
أمريكا الالتينية والكاريبي و دول أفريقيا جنوب الصحراء.

المناطق  اقتصادات  نمو  تراجع  التالي  الجدول  ويعكس 
 2011 بعام  مقارنة   2012 عام  في  فيه  الواردة  والدول 
ارتفاعًا  شهدت  التي  األمريكية  المتحدة  الواليات  باستثناء 
طفيفًا في ناتجها من %1.8 إلى %2.3، واليابان من   0.6% - 
 3.5% ،%2 ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من  إلى 

إلى %5.2 خالل نفس الفترة. 

جدول رقم )1(

2014 2013 2012 2011

4.1%   3.5% الناتج العالمي 3.9%  3.2%

2.2%  1.4%  1.3%  1.6% االقتصادات المتقدمة

3%  2%  2.3%  1.8% الواليات المتحدة األمريكية

1% -0.2%    -0.4 %   1.4% منطقة اليورو 

1.4%  0.6%  0.9%  3.1% ألمانيا

0.9%  0.3%  0.2%  1.7% فرنسا

0.5%   -1%  -2.1%  0.4% إيطاليا

 0.8%  -1.5%   - 1.4%  0.4% أسبانيا

0.7%  1.2% 2% اليابان 0.6% - 

1.9% 1%   - 0.2%  0.9% المملكة المتحدة

3.9% 3.2% 1.8%  4% االقتصادات اآلسيوية حديثة التصنيع

5.9% 5.5% 5.1%  6.3% االقتصادات الناشئة والنامية

3.1% 2.4% 1.8%  5.3% وسط وشرق أوروبا 

4.1% 3.8% 3.6%  4.9% دول الكومنولث المستقلة

 3.8%  3.7%  3.6%   4.3% روسيا

 7.5% 7.1% 6.6%  8.1% االقتصادات اآلسيوية النامية

 8.5% 8.2% 7.8%  9.3% الصين

 6.4% 5.9% 4.5% 7.9% الهند

 3.9% 3.6% 3% 4.5% أمريكا الالتينية والكاريبي

 4% 3.5% 1% 2.7% البرازيل

 3.5% 3.5% 3.8% 3.9% المكسيك

 3.8% 3.4% 5.2% 3.5% الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 5.7% 5.8% 4.8% 5.3% دول أفريقيا جنوب الصحراء
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متواضع  نمو  معدل  األمريكية  المتحدة  الواليات  حققت 
التقشفية  المالية  السياسات  استمرار  بسبب   2012 عام  في 
وضعف الثقة وضعف الوضع المالي للقطاع العائلي.  وبينما 
عانت منطقة اليورو بشكل عام من الركود االقتصادي في 
المتحدة  والمملكة  وأسبانيا  إيطاليا  في  خاصة   2012 عام 
التي سجلت معدالت نمو سالبة وحققت بقية دول المنطقة 
معدالت نمو ضعيفة للغاية وذلك بسبب السياسات المالية 
االنكماشية وضعف األوضاع المالية الناجمة من أزمة الديون 
حالة  من  خرج  فقد  اليابان  القتصاد  وبالنسبة  السيادية. 
الركود في عام 2012 حيث بلغ معدل النمو  فيه %2 نتيجة 
زيادة اإلنفاق على إعادة التعمير إثر حادثة الزلزال واإلجراءات 

التي اتخذتها الحكومة لزيادة االستهالك الخاص. 

والنامية  الناشئة  االقتصادات  في  االقتصادي  النمو  وتراجع 
في عام 2012 مقارنة بعام 2011 خاصة في الدول االسيوية 
التي  الهيكلية  النامية بسبب انخفاض الصادرات والتحديات 
تعاني  حيث  والصين.   الهند  في  االقتصادي  النمو  تواجه 

الهند من الضغوط التضخمية وعجز الموازنة.  

فــإن  الـــدولي  النـــقد  صــندوق  لتنبؤات  ووفــقا 
عام  في  أفضل  سيكون  العـــالمي  االقتصــاد  وضع 
الناتج  يحقق  أن  ويتوقع   2012 بعام  مقارنة   2013

العالمي نموًا بمعـدل  % 3.5 حيث أن السياسات واالجراءات 
في  الديون  أزمة  حدة  من  خففت  قد  تنفيذها  تم  التي 
السياسات  في  االستمرار  مخاطر  من  وقللت  اليورو  منطقة 
وبالرغم  النمو.   على  السلبي  وتأثيرها  الصارمة  المالية 
مجموعة  يواجه  مازال  العالمي  االقتصاد  فان  ذلك  من 

البطالة،  معدالت  ارتفاع  في  أهمها  يتمثل  التحديات  من 
ومخاطر الديون السيادية. 

ويتوقع أن ينمو الناتج العالمي إلى % 3.5 في عام 2013 ثــم 
.  وتـشيـــر توقــعات صـــندوق   2014 في عـــام  إلــى  % 4.1 
منطقة  في  االقتصادي  الركود  استمرار  إلى  الدولي  النقد 
عام  بحلول  منه  الخروج  وإمكانية   2013 عام  في  اليورو 
من  أساسي  بشكل  العالمي  االقتصادي  النمو  ويأتي   .2014

النمو في االقتصادات الناشئة والنامية خاصة الصين والهند 
وكذلك الواليات المتحدة في عام 2013 و 2014 غير أن األداء 
االقتصادي لالقتصادات الناشئة والنامية سوف يتأثر بضعف 
الخارجي  الطلب  آلية  خالل  من  المتقدمة  االقتصادات  أداء 

وشروط التبادل التجاري لمصدري السلع. 

وبالنسبة لالقتصادات المتقدمة فإنها تعاني من مجموعة 
وضعف  البطالة  معدالت  ارتفاع  في  تتمثل  التحديات  من 
السيادية  الديون  وارتفاع  ذلك  على  المترتب  الكلي  الطلب 
تمويل  وضعف  المصرفي  القطاع  وهشاشة  وتداعياتها، 
مالية  واختالالت  االقتصادية  األزمة  بسبب  الخاص  القطاع 
أدت إلى تبني إجراءات وبرامج تقشفية.  باإلضافة إلى تراجع 
االقتصادي  النمو  معدالت  وبطء  وتدني  الخارجية  التجارة 

العالمي. 

ارتفعت معدالت البطالة في االقتصادات المتقدمة خاصة 
بلغ  حيث  األمريكية  المتحدة  والواليات  اليورو  منطقة  في 

معدلها نحو  % 8 في المتوسط كما هو موضح أدناه:

 3.8%  3.7%  3.6%   4.3% روسيا

 7.5% 7.1% 6.6%  8.1% االقتصادات اآلسيوية النامية

 8.5% 8.2% 7.8%  9.3% الصين

 6.4% 5.9% 4.5% 7.9% الهند

 3.9% 3.6% 3% 4.5% أمريكا الالتينية والكاريبي

 4% 3.5% 1% 2.7% البرازيل

 3.5% 3.5% 3.8% 3.9% المكسيك

 3.8% 3.4% 5.2% 3.5% الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 5.7% 5.8% 4.8% 5.3% دول أفريقيا جنوب الصحراء

المصدر: صندوق النقد الدولي  )آفاق االقتصاد العالمي يناير 2013(
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معدالت البطالة الحالية والمتوقعة في االقتصادات 
المتقدمة )2011 - 2013(

شكل رقم )1( معدالت البطالة الحالية والمتوقعة في االقتصادات 
المتقدمة )2011 - 2013(

جدول رقم )2( 

2013 2012 2011 االقتصادات

8.1%  8%  7.9% االقتصادات المتقدمة

8.1%  8.2%  9% الواليات المتحدة األمريكية

11.5%  11.2%  10.2% منطقة اليورو 

4.4%  4.5%  4.6% اليابان

8.1%  8.1%  8% المملكة المتحدة

7.3%  7.3%  7.5% كندا

4.6%  4.5% 4.5% اقتصادات متقدمة أخرى

المصدر: صندوق النقد الدولي )آفاق االقتصاد العالمي يناير 2013( 

0%

2013 8.1 % 8.1 % 11.5 % 4.4 % 8.1 % 7.3 % 4.6 %

8 % 8.2 % 11.2 % 4.5 % 8.1 % 7.3 % 4.5 %

7.9 % 9 % 10.2 % 4.6 % 8 % 7.5 % 4.5 %

2012

2011
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المتحدة
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األمريكية
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المتقدمة
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شكل رقم )2( عجز الوظائف مقارنة بمعدل الوظائف في عام 2007

2013 2012 2011 االقتصادات

8.1%  8%  7.9% االقتصادات المتقدمة

8.1%  8.2%  9% الواليات المتحدة األمريكية

11.5%  11.2%  10.2% منطقة اليورو 

4.4%  4.5%  4.6% اليابان

8.1%  8.1%  8% المملكة المتحدة

7.3%  7.3%  7.5% كندا

4.6%  4.5% 4.5% اقتصادات متقدمة أخرى

نحو              يبلغ  أن  ويتوقع  كبير  بشكل  البطالة  معدل  ارتفع 
% 12 بنهاية عام 2013 فى منطقة اليورو التي تشكل نسبة 

واليونان  أسبانيا  في  خاصة  العالمي  االقتصاد  من  كبيرة 
في  فيها.  العاملة  القوى  ربع  على  البطالة  طغت  حيث 
منطقة  في  قليلة  دول  في  البطالة  معدل  انخفض  حين 
كذلك  وهولندا.  ولكسمبورج  وألمانيا،  النمسا  مثل  اليورو 
يعاني االقتصاد األمريكي والذي بدوره يشكل وزنًا كبيرًا في 
االقتصاد العالمي من البطالة التي تجاوزت نسبتها % 8 في 
الرئيسي  التحدي  البطالة  معدل  ارتفاع  ويمثل    .2012 عام 
الذي يواجه تعافي االقتصاد العالمي من آثار األزمة العالمية 
المستهلكين  طلب  وتدني  االجور  نمو  عدم  عليه  ويترتب 
وضعف الطلب الكلي واهتزاز ثقة األعمال وزيادة نسبة تعثر 

ويعوق  المالي  القطاع  ضعف  من  يزيد  مما  الديون  سداد 
عملية تعافي االقتصاد العالمي. 

2012 عن حالة االقتصاد  المتحدة لعام  ويشير تقرير األمم 
االقتصاد  نمو  استمر  »إذا  أنه  إلى  تطوره  وآفاق  العالمي 
وبالسياسات   2013 عام  في  المتوقعة  بالمعدالت  العالمي 
 5 نحو  إلى  وأوروبا  المتحدة  الواليات  تحتاج  فسوف  الراهنة 
األزمة  جراء  من  الوظائف  في  الخسارة  لتعويض  سنوات 
الوظائف  في  العجز  حجم  بمقارنة  ذلك  ويتضح  العالمية«. 
وارد  هو  كما   2007 عام  في  األزمة  قبل  الوظائف  بمعدل 

أدناه: 

العالمي  االقتصاد  نمو  تواجه  التي  الهامة  التحديات  ومن 
الدين  نسبة  ارتفعت  وقد  السيادية.   الديون  مشكلة  أيضًا 
من  العديد  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  الحكومي 
مناطق العالم ويتوقع أن تواصل ارتفاعها وقد تراوحت ما 

بيـن  % 73 إلى % 77  في الـمتوسظط في منظطـقـة اليـورو 
والواليات المتحدة على التوالي في عامي 2011 و 2012 كما 

هو موضح أدناه:

2011 2012 2013 2014 2015

48 % 45.5 % 28.5 % 9.8 % -12.1%

60%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

-10%

-20%

المصدر: تقرير األمم المتحدة )حالة االقتصاد العالمي وآفاق تطوره عام 2012(

عجز الوظائف مقارنة 
بمعدل الوظائف في 

عام 2007 )مليون (
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نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي )2015-2011(

شكل رقم )3( نسبة الدين الحكومي إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي )2015-2011(

جدول رقم )3( 

2015 2014 2013 2012 2011 الدول والمناطق

72% 74% 76%  77% الواليات المتحدة األمريكية 76%

74% 74% 75% 74%  72% منطقة اليورو

130% 132% 134% 135% 137% اليابان والدول المتقدمة األخرى

19% 20% 20% 21% 23% الصين والهند

36% 37% 38% 38% 36% دول الكومنولث وآسيا الغربية

35% 35% 35% 35% 34% دول نامية أخرى

المصدر: تقرير األمم المتحدة )حالة االقتصاد العالمي وآفاق تطوره 2012( 

اإلنقاذ  برامج  إطار  في  السيادية  الديون  مشكلة  تطورت 
تحول  إلى  أدى  مما  العقارات  أزمة  انفجار  إثر  للبنوك  المالي 
مشكلة  أسباب  وترجع  سيادية.   ديون  إلى  الخاصة  الديون 
وتيسير  التمويل  عولمة  تتضمن  عوامل  عدة  إلى  الديون 
شروطه واألزمة المالية العالمية وأزمة العقارات والسياسات 

السيادية  الديون  مشكلة  تفاقمت  وقد  المتبعة.   المالية 
عن  المنطقة  دول  من  العديد  عجز  إثر  اليورو  منطقة  في 
السداد أو إعادة التمويل مما أدى إلى ارتفاع مخاطر انتشارها 
وتداعياتها خاصة بالنسبة للقطاع المصرفي األوروبي الذي 
يملك نسبة كبيرة من الديون السيادية.  وبنهاية عام 2012 

160

140
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دول الكومنولث دول نامية أخرى 
وآسيا الغربية

اليابان و الدول الصين و الهند 
المتقدمة 

األخرى

الواليات المتحدةأوروبا
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شكل رقم )4( عجز الموازنة كنسبة إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي )2015-2011(

المصدر: تقرير األمم المتحدة )حالة االقتصاد العالمي وآفاق تطوره 2012(

البالغة سبعة عشر  األوروبي  االتحاد  لجأت خمسة من دول 
دولة إلى طلب المساعدة بسبب أزمة الديون السيادية.  وقد 
االقتصادية  السياسات  من  مجموعة  األوروبي  االتحاد  تبنى 
واإلجراءات المالية لمواجهة األزمة تضمنت برنامج االستقرار 
المالي األوروبي وآلية االستقرار األوروبي وإصالحات اقتصادية 
لها.   المباشرة  القروض  وتقديم  البنوك  تنظيم  شملت 
الفائدة  سعر  بتخفيض  األوروبي  المركزي  المصرف  وتدخل 
منخفضة  بتكلفة  كقروض  يورو  ترليون  من  أكثر  وتوفير 

لدعم التدفقات المالية بين البنوك األوروبية. 

األزمة وتقليل  الحد من  المتبعة في  اإلجراءات  وقد نجحت 
وبالرغم  اليورو.   منطقة  دول  كافة  إلى  انتشارها  مخاطر 
تحديًا  تشكل  السيادية  الديون  مشكلة  مازالت  ذلك  من 
العالمي ورفع معدالته  االقتصادي  النمو  تعزيز  أمام فرص 

المالية  األزمة  تداعيات  وتجاوز  التعافي  عملية  الستكمال 
العالمية. 

المتبعة  االقتصادية  السياسات  انعكاسات  وتشكل 
في  العالمي  االقتصاد  في  الكبير  الوزن  ذات  الدول  في 
أمام  صعوبات  المالي  التوازن  وعدم  االختالالت  مواجهة 
الركود  معاودة  دون  يحول  بما  االقتصادي  والتعافي  النمو 
تطور  في  المؤثرة  الدول  معظم  تواجه  حيث  العالمي.  
الموازنة  عجز  في  تتمثل  مالية  اختالالت  العالمي  االقتصاد 
الفترة  خالل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  نسبته  وارتفاع 
الماضية ويتوقع أن يستمر ذلك حتى عام 2015 خاصة في 
الواليات المتحدة األمريكية ومنطقة اليورو كما يتضح ذلك 

أدناه : 

اتبعت الواليات المتحدة األمريكية سياسات مالية انكماشية 
النمو  على  سلبًا  تؤثر  ولكنها  الموازنة  عجز  لمواجهة 
ورفع  الكلي  الطلب  خفض  إلى  تؤدي  حيث  االقتصادي 
البطالة وخفض ثقة األعمال والمستهلكين وتؤثر  معدالت 
على القطاع العقاري بزيادة حاالت حبس الرهن بما ينعكس 
سابقة  التحديات  إلى  إضافة  المصرفي.   القطاع  على  سلبًا 
االقتصادات  فإن  المتقدمة  االقتصادات  تواجه  التي  الذكر 

النامية خاصة الصين تعاني من مشاكل داخلية تتمثل في 
بعض  في  التمويل  ونقص  االستثمار  على  الطلب  ضعف 
في  اإلنتاجية  الطاقة  في  وفائض  االقتصادية  القطاعات 
تباطؤ  حدوث  احتمال  في  المخاطر  وتتمثل  أخرى  قطاعات 
العالمي  النمو  قادت  التي  النامية  االقتصادات  في  حاد 

خاصة في الصين. 

2011

2012

2013

2014

2015

4%

2%

0%

-12%

-11%

-10.1%

-9.1%

-8.2%

-7.2%

- 6% - 8.2% - 3.2% - 0.5% - 2.2%

- 7.5% - 3% 0.9% - 2.4%

- 6.6% - 3.4% 1.6% - 2.4%

- 5.8% - 3.4% 1.9% - 2.5%

- 5% - 3.4% 2.1% - 2.4%

- 6.8%

- 6.5%

- 5.9%

- 5.4%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

دول الكومنولث دول نامية أخرى 
وآسيا الغربية

اليابان و الدول الصين و الهند
المتقدمة األخرى

الواليات 
المتحدة 

أوروبا
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وفي ظل بطء نمو الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادات 
البطالة  معدل  وارتفاع  الخاص  الطلب  وضعف  المتقدمة 
ينبغي توخي الحذر من المضي قدمًا في السياسات المالية 
استمرارها  أن  حيث  القصير  المدى  في  المتبعة  االنكماشية 
سوف ينعكس سلبًا على نمو االقتصاد العالمي ويبطئ من 
عملية التعافي والخروج من األزمة.  ولدعم عملية التعافي 
من  المزيد  تبني  على  التركيز  ينبغي  العالمي  االقتصاد  في 
العمل  فرص  وخلق  للنمو  المحفزة  واإلجراءات  السياسات 
المستوى  على  الشأن  بهذا  والتنسيق  القصير  المدى  في 

العالمي. 

وتتمثل السياسات المعززة لنمو االقتصاد العالمي واإلسراع 
المالي  الضمان  شبكات  تقوية  في  التعافي  بعملية 
لمواجهة مخاطر الديون وتبني إصالحات في السوق المالي 
العالمي وتنسيق السياسات النقدية على المستوى العالمي 
من أجل استقرار أسعار الصرف والتدفقات الرأسمالية.  وتشير 
تنبؤات بعض المؤسسات العالمية إلى أن اإلخفاق في تعزيز 
النمو وتجاوز مشكلة البطالة في الواليات المتحدة وتجاوز 
أزمة الديون السيادية قد يدخل االقتصاد العالمي في فترة 

أخرى من الركود االقتصادي.



النمو االقتصادي 
يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة

2
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النمو االقتصادي في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة

 1,025,623 إلى   2009 930,475 مليون درهم في عام  الثابتة في دولة االمارات من  باألسعار  المحلي اإلجمالي  الناتج  ارتفع   

مليون درهم في عام 2012 بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه % 3.3 كما يوضح ذلك الجدول التالي: 

المساهمة 

النسبية 2012

متوسط النمو 

السنوي

2012 - 2009 2012 2011 2010 2009      النشاط االقتصادي / السنة

90% 3.3% 942,910 907,214 871,390 855,791 قطاع المشروعات غير المالية 

0.7% -3.4% 7,398 7,358 7,346 8,210 - الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

33% 5.5% 338,272 318,397 298,845 287,798 - الصناعات االستخراجية 

8.9% 4.2%

335,279 315,410 295,793 284,893  * النفط الخام والغاز الطبيعي

2,993 2,987 3,052 2,904  * المحاجر

91,764 90,710 83,154 81,021 - الصناعات التحويلية

2.7% 6.8 %  28,007 26,458 23,663 22,966 - الكهرباء والغاز الطبيعي

10% - 1% 102,849 102,763 105,426 106,213 - التشييد والبناء

12.5% 0.9% 128,396 127,587 127,437 124,861 - تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

1.9% 3.6% 19,482 18,799 17,487 17,516 - المطاعم والفنادق

9% 2.1% 93,279 91,079 88,256 87,605 - النقل والتخزين واالتصاالت

6% 0.9% 63,021 62,915 61,672 61,285   * التقل والتخزين واالتصاالت األخرى

3% 4.8% 30,258 28,164 26,584 26,320  * االتصاالت

10.5% 3% 108,148 101,747 98,790 99,033 - العقارات وخدمات األعمال

2.5% 7.2% 25,316 22,316 20,984 20,569 - الخدمات االجتماعية والشخصية

7% 1.1% 71,483 67,447 64,700 69,148 قطاع المشروعات المالية

5.5% 8.6% 56,397 51,628 49,697 44,080 قطاع الخدمات الحكومية

0.4% 5.3% 4,515 4,383 4,106 3,868 - الخدمات المنزلية

49,682 47,947 43,871 42,412 ناقصًا: الخدمات المصرفية المحتسبة

100% 3.3% 1,025,623 982,725 946,021 930,475 المجموع

67% 2.3% 690,344 667,316 650,229 645,582 مجموع القطاعات عدا النفط الخام

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لسنة 2007 حسب 
القطاعات االقتصادية )مليون درهم( )2012-2009( 

جدول رقم )4( 
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المساهمة 

النسبية 2012

متوسط النمو 

السنوي

2012 - 2009 2012 2011 2010 2009      النشاط االقتصادي / السنة

90% 3.3% 942,910 907,214 871,390 855,791 قطاع المشروعات غير المالية 

0.7% -3.4% 7,398 7,358 7,346 8,210 - الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

33% 5.5% 338,272 318,397 298,845 287,798 - الصناعات االستخراجية 

8.9% 4.2%

335,279 315,410 295,793 284,893  * النفط الخام والغاز الطبيعي

2,993 2,987 3,052 2,904  * المحاجر

91,764 90,710 83,154 81,021 - الصناعات التحويلية

2.7% 6.8 %  28,007 26,458 23,663 22,966 - الكهرباء والغاز الطبيعي

10% - 1% 102,849 102,763 105,426 106,213 - التشييد والبناء

12.5% 0.9% 128,396 127,587 127,437 124,861 - تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

1.9% 3.6% 19,482 18,799 17,487 17,516 - المطاعم والفنادق

9% 2.1% 93,279 91,079 88,256 87,605 - النقل والتخزين واالتصاالت

6% 0.9% 63,021 62,915 61,672 61,285   * التقل والتخزين واالتصاالت األخرى

3% 4.8% 30,258 28,164 26,584 26,320  * االتصاالت

10.5% 3% 108,148 101,747 98,790 99,033 - العقارات وخدمات األعمال

2.5% 7.2% 25,316 22,316 20,984 20,569 - الخدمات االجتماعية والشخصية

7% 1.1% 71,483 67,447 64,700 69,148 قطاع المشروعات المالية

5.5% 8.6% 56,397 51,628 49,697 44,080 قطاع الخدمات الحكومية

0.4% 5.3% 4,515 4,383 4,106 3,868 - الخدمات المنزلية

49,682 47,947 43,871 42,412 ناقصًا: الخدمات المصرفية المحتسبة

100% 3.3% 1,025,623 982,725 946,021 930,475 المجموع

67% 2.3% 690,344 667,316 650,229 645,582 مجموع القطاعات عدا النفط الخام

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء

الناتج  % 33 من  نحـو  الذي شكل  والغاز  النفط  سجل قطاع 

2012 نمــوًا بلغ متوسطــة الســنوي  المحلي اإلجمالي في 

نمو  تباطأ  بينما   2012 إلى   2009 من  الفترة  خالل   5.5 %

 2.3 % السنوي  بلغ متوسطها  التي   النفطية  القطاعات غير 

النفطية  غير  القطاعات  شكلت  وقد  الفترة.   نفس  خالل 

عام  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  إجمالي  من   67% نحو 

االقتصادي  التنويع  سياسات  فعالية  يعكس  مما   2012

الجملة  تجارة  قطاع  وساهم  اإلمارات.  دولة  تنتهجها  التي 

المحلي  الناتج  من   13% بنسبة  اإلصالح  وخدمات  والتجزئة 

وخدمات  العقارات  قطاع  يليه   2012 عام  في  اإلجمالي 

%10  وقطاعي  % 11 ثم التشييد والبناء بنسبة  األعمال بنحو 

النقل والتخزين والصناعات التحويلية بنسبة مساهمة بلغت 

نحو % 9 ثم قطاع المشروعات المالية بنسبة % 7. 

 2009 من  الفترة  خالل  نمو  أعلى  الخدمات  قطاع  وحقق 

للـــخدمات   9% السنــــوي  متوســــطه  بلغ  حيث   2012 إلى 

الحكوميــة و %7 للخدمات االجتماعية الشخصية، في حين 

سجل قطاع  الكهرباء نموًا بلغ متوسطه السنوي نحو % 7.  

التشييد  قطاع  في   -1 % بلغ  سنوي  بمتوسط  النمو  وتراجع 

قطاعات  سجلت  وقد  الزراعة.  قطاع  في   -  3.4 % و  والبناء، 

النقل والتخزين والتجارة والعقارات معدالت نمو سنوية دون 

المتوسط العام خالل الفترة نفسها. 
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تكوين رأس المال الثابت في دولة اإلمارات 
سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت في دولة اإلمارات نموًا بلغ متوسطه السنوي نحو % 5 خالل الفترة من 2009 إلى 2012 

حيث ارتفع من 269,224 مليون درهم في عام 2009 إلى 309,173  في عام 2012 كما هو موضح أدناه: 

إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب القطاعات 
االقتصادية في دولة اإلمارات )مليون درهم( )2012-2009(

جدول رقم )5( 

المساهمة

النسبية 2012 

 متوسط النمو

السنوي

2012-2009 2012 2011 2010 2009      النشاط االقتصادي / السنة

 83%  7.5% 257,185 234,154 215,873 206,937 قطاع المشروعات غير المالية  

 0.3%  0.3% 927 837 775 918 - الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

 11%  - 3.5% 34,261 30,480 38,047 38,078 - الصناعات االستخراجية:

 10.9% - 3.6% 33,875 30,111 37,690 37,826  * النفط الخام والغاز الطبيعي

 0.1%  .15 % 386 369 357 252  * المحاجر

 14.7%  10.6% 45,583 40,809 40,336 35,695 - الصناعات التحويلية

 7.9%  - 4.9% 42,336 22,575 22,736 28,272 - الكهرباء والغاز والماء

 4%  3% 12,503 11,965 13,718 11,438 - التشييد والبناء

 4.4%  9.2% 13,548 12,817 12,340 10,396 - تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

 1.7%  1.3% 4,847 4,270 4,097 4,661 - المطاعم والفنادق

 16%  18.9% 49,974 44,421 32,068 29,754 - النقل والتخزين واالتصاالت

 13.8%  19.7% 42,656 37,382 28,636 24,845   *التقل والتخزين واالتصاالت األخرى

 2.5%  15.7% 7,609 7,039 3,432 4,909  * االتصاالت

 17.8%  9.6% 55,159 52,086 43,190 41,911 العقارات وخدمات األعمال

 5%  40.3% 16,046 13,893 8,567 5,814 الخدمات االجتماعية والشخصية

 1.8%  4.4% 5,695 5,298 7,472 5,011 قطاع المشروعات المالية

 15%  - 6.7% 46,293 42,238 39,230 57,276 قطاع الخدمات الحكومية

 4.7% 309,173 281,690 262,575 269,224 المجموع

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء
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األسعار
ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك في دولة اإلمارات من 116.51 في يونيو 2012 إلى 117.98 في يونيو 2013، 

حيث بلغ معدل التضخم % 1.25 بنهاية النصف األول من عام 2013 كما يعكس ذلك الجدول التالي: 

األرقام القياسية ألسعار المستهلك ومعدالت التضخم في دولة 
اإلمارات )يونيو 2012–يونيو 2013(

المساهمة

النسبية 2012 

 متوسط النمو

السنوي

2012-2009 2012 2011 2010 2009      النشاط االقتصادي / السنة

 83%  7.5% 257,185 234,154 215,873 206,937 قطاع المشروعات غير المالية  

 0.3%  0.3% 927 837 775 918 - الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

 11%  - 3.5% 34,261 30,480 38,047 38,078 - الصناعات االستخراجية:

 10.9% - 3.6% 33,875 30,111 37,690 37,826  * النفط الخام والغاز الطبيعي

 0.1%  .15 % 386 369 357 252  * المحاجر

 14.7%  10.6% 45,583 40,809 40,336 35,695 - الصناعات التحويلية

 7.9%  - 4.9% 42,336 22,575 22,736 28,272 - الكهرباء والغاز والماء

 4%  3% 12,503 11,965 13,718 11,438 - التشييد والبناء

 4.4%  9.2% 13,548 12,817 12,340 10,396 - تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

 1.7%  1.3% 4,847 4,270 4,097 4,661 - المطاعم والفنادق

 16%  18.9% 49,974 44,421 32,068 29,754 - النقل والتخزين واالتصاالت

 13.8%  19.7% 42,656 37,382 28,636 24,845   *التقل والتخزين واالتصاالت األخرى

 2.5%  15.7% 7,609 7,039 3,432 4,909  * االتصاالت

 17.8%  9.6% 55,159 52,086 43,190 41,911 العقارات وخدمات األعمال

 5%  40.3% 16,046 13,893 8,567 5,814 الخدمات االجتماعية والشخصية

 1.8%  4.4% 5,695 5,298 7,472 5,011 قطاع المشروعات المالية

 15%  - 6.7% 46,293 42,238 39,230 57,276 قطاع الخدمات الحكومية

 4.7% 309,173 281,690 262,575 269,224 المجموع

حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت في قطاع الخدمات 
متوسطه  بلغ  نمو  معدل  أعلى  والشخصية  االجتماعية 
5,814 مليون درهم في عام  % 40 حيث ارتفع من  السنوي 
2009 إلى 16,046 مليون درهم في عام 2012.  ونما االستثمار 

بلغ  سنوي  بمعدل  واالتصاالت  والتخزين  النقل  قطاع  في 
2012 بينما  2009 إلى  خالل  الفترة من   20 % متوسطه نحو 
التحويلية  الصناعة  قطاعات  في  السنوية  معدالته  بلغت 
وخدمات  والتجزئة  الجملة  )تجارة  والتجارة  والعقارات 

اإلصالح( % 11، و % 10، و% 9 على التوالي خالل نفس الفترة. 

الثابت  المال  رأس  تكوين  إجمالي  في  النمو  وتراجع 
والكهرباء  والغاز  النفط  قطاعات  في  سالبة  بمعدالت 

والخدمات الحكومية خالل الفترة من 2009 إلى 2012 بلغت 
متوسطاتها السنوية  % 3.6 -، و % 4.9 -، و % 6.7 - على التوالي.  
وقد نما االستثمار بمعدالت سنوية تقل عن المتوسط العام 
المالية  والخدمات  والبناء  التشييد  قطاعات  في   5 % البالغ 

والمطاعم والفنادق. 

والغاز  )النفط  االستخراجية  الصناعات  قطاع  ساهم  وقد 
المال  رأس  تكوين  إجمالي  من   11 % بنسبة  والمحاجز( 
أربعة  في   64 % بنسبة  االستثمار  تركز  2012.  وقد  في عام 
قطاعات من قطاعات التنويع االقتصادي تضمنت العقارات 
بنسبة % 18 والنقل والتخزين بنسبة % 16، وبنسبة % 15 في 
كل من قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات الحكومية. 

جدول رقم )6( 

معدل التضخم % يونيو 2013 يونيو 2012 مجموعات اإلنفاق الرئيسية

1.25 % 117.98 116.51 الرقم القياسي العام

3.66 % 140.46 135.51 األغذية والمشروبات

17.29 % 144.66 123.33 المشروبات األخرى والتبغ

0.57 % 109.23 108.60 المالبس واألحذية

0.28 % 108.19 107.89 السكن والمياه والكهرباء والغاز

1.22 % 127 125.47 التجهيزات والمعدات المنزلية

0.57 % 107.55 106.94 خدمات الصحة 
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المصدر: المركز الوطني لإلحصاء

2016 2015 2014 السنة
122.76 120.95 119.27 الرقم القياسي ألسعار المستهلك

1.50 % 1.42 % 1.11 % معدل التضخم %

معدل التضخم % يونيو 2013 يونيو 2012 مجموعات اإلنفاق الرئيسية

0.88 % 120 118.96 خدمات النقل

- 0.03 % 98.13 98.16 االتصاالت

1.27 % 115.53 114.09 الترويج والثقافة

5.90 % 145 136.92 التعليم

0.80 % 139.90 138.79 المطاعم والفنادق

- 0.46 % 123.07 123.64 سلع وخدمات متنوعة

مجموعة  سجلت  وقد  والمشروبات  األغذية  أسعار  زادت 
المشروبات   األخرى   والتبغ   أعلى   معدل  للتــضخم بلغت  
123.33 في يونيو  % 17.3 حيث ارتفع الرقم الـــقياسي من 

2012 إلى 144.66 في يونيو 2013.  كما ارتفع الرقم القياسي 

 2012 135.51 في يونيو  لمجموعة األغذية والمشروبات من 
إلى 140.46 في يونيو 2013 وقد بلغ معدل التضخم لهذه 

المجمـوعة % 3.6.  كذلك ارتــفــع الــــرقم القياسي ألسعار 
مجموعة التعليم من 136.92 في يونيو 2012  إلى 145 في 
يونيو 2013 بمعدل تضخم بلغ نحو   % 6   وقد زادت األسعار 
متفاوتة  بمعدالت  الرئيسية  اإلنفاق  مجموعات  لمعظم 
المتنوعة  والخدمات  والسلع  االتصاالت  مجموعة  باستثناء 

التي شهدت تراجعًا طفيفًا في معدالت األسعار. 

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء

توقعات األسعار في دولة االمارات )2016-2014(

ويتوقع أن تشهد األسعار في دولة االمارات ارتفاعًا طفيفًا خالل الفترة من 2014 إلى 2016 حسب توقعات المركز الوطني 
لإلحصاء كما يتضح ذلك في الجدول التالي: 

جدول رقم )7( 



معدل التضخم % يونيو 2013 يونيو 2012 مجموعات اإلنفاق الرئيسية

0.88 % 120 118.96 خدمات النقل

- 0.03 % 98.13 98.16 االتصاالت

1.27 % 115.53 114.09 الترويج والثقافة

5.90 % 145 136.92 التعليم

0.80 % 139.90 138.79 المطاعم والفنادق

- 0.46 % 123.07 123.64 سلع وخدمات متنوعة

النمو االقتصادي 
يف إمارة عجمان 

)املستوى الكلي(

3
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المساهمة

% النسبية 

 2012

 متوسط

 النمو السنوي

2012-2010 *2012 2011 2010 القطاعات

90.3 %  3.9% 13,962 13,456 12,924 قطاع المشروعات غير المالية

1.3 %   - 3% 199 213 212 الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

36.7 %  5% 5,681 5,420 5,153 الصناعات التحويلية

2.6 %  4.5% 395 378 362 الكهرباء والغاز والماء

14.7 %  3% 2,271 2,194 2,135 التشييد والبناء

12.8 %  3% 1,974 1,915 1,859 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

2.3 %  4.3% 348 337 320 المطاعم والفنادق

5.9 %  5.1% 917 887 830 النقل والتخزين واالتصاالت

11 %  2% 1,714 1,675 1,644 العقارات وخدمات األعمال

3 %   6.4 % 463 446 409 قطاع الخدمات االجتماعية والشخصية

 4.4 %  4% 681 651 629 قطاع المشروعات المالية

6.4 %  4.6% 997 953 912 قطاع الخدمات الحكومية

- - - - - الخدمات المنزلية

- - 180 177 177 ناقصات الخدمات المصرفية المحتسبة

100 %  4% 15,460 14,892 14,288 المجموع

الناتج المحلي اإلجمالي
إلى   2010 الفترة من  % 4 خالل  الجـارية إلمارة عجمـان بمتوسط سنوي بلغ معدله  المحلي اإلجمالي باألسعـار  الناتج  ارتفع 
2012، حيث ارتفع من 14,288 مليون درهم في عـام 2010 إلى 15,460 مليون درهم في عام 2012 كما يعكس ذلك الجدول 

التالي:

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء
*تقديرات أولية 

الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة االقتصادية باألسعار 
الجارية إلمارة عجمان )مليون درهم( )2012-2010(

جدول رقم )8( 
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يتكون الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة من خمسة قطاعات 
المضافة  القيمة  إجمالي  من   82% بنسبة  ساهمت  رئيسية 
في عام 2012. يأتي قطاع الصناعات التحويلية في مقدمة 
مساهمته  بلغت  حيث  الرئيسية  االقتصادية  القطاعات 
في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  قيمة  من   37% نحو  النسبية 
 15% بنسبة  والبناء  التشييد  قطاع  وساهم    .2012 عام 

 2012 عام  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  قيمة  إجمالي  من 
بنسبة  اإلصالح  وخدمات  والتجزئة  الجملة  تجارة  قطاع  يليه 
مساهمة بلغت نحو %13 في نفس العام.  وقد بلغت نسبة 
وساهم   11% األعمال  وخدمات  العقارات  قطاع  مساهمة 
من قيمة الناتج   6% قطاع النقل والتخزين واالتصاالت بنحو 

المحلي اإلجمالي في عام 2012.

خالل  متقاربة  بمعدالت  االقتصادية  القطاعات  نمت  وقد 
فترة الثالث سنوات الماضية في حين سجلت مجموعة من 
شملت  العام  المتوسط  من  أعلى  نمو  معدالت  القطاعات 
قطاع الخدمات االجتماعية بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه  
%6.4 ، والخدمات الحكومية بمعدل  %4.6 ، وقطاع الصناعة 

%4.5، وقــطــاع  الكهرباء والغاز بمعدل  %5، وقطاع  بنسبة 

السـيـــاحة )المطاعم والفنادق( بمـــعدل %4.3 خالل نفس 
التشييد والبناء والتجارة  الفترة.  وقد انخفض نمو قطاعات 
دون  والعقارات  اإلصالح(  وخدمات  والتجزئة  الجملة  )تجارة 
  3% إلى   2% بين   تراوح  سنوي  نمو  بمعدل  العام  المتوسط 

خالل الفترة من 2010 إلى 2012.

شكل رقم )5( هيكل الناتج المحلي 
اإلجمالي إلمارة عجمان )2012( 

قطاع المشروعات غير المالية

الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والماء

التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة  وخدمات اإلصالح

المطاعم والفنادق

النقل والتخزين واالتصاالت

العقارات وخدمات األعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

قطاع المشروعات المالية

قطاع الخدمات الحكومية

90.3% 

1.3%

14.7%

12.8%

2.3% 

 5.9%

11% 
3% 

4.4% 6.4%

36.7%

2.6% 
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شكل رقم )6( متوسط النمو السنوي للناتج المحلي في إمارة عجمان 
على حسب األنشطة االقتصادية )مليون درهم( )2010 - 2012( 

3.9 %

-3%

5 % 4.5 % 

3 % 3 % 
4.3 % 

5.1 % 

2 % 

6.4 % 

4 % 
4.6 % 
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المساهمة

 النسبية % 

2012

متوسط 

النمو السنوي 

2012-2010 *2012 2011 2010 القطاعات

83% 3.5 % 3,019 2,923 2,817 قطاع المشروعات غير المالية

0.6 % 0 % 21 21 21 الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

12.7 % 4.8 % 463 442 422 الصناعات التحويلية

14 % 4.5 % 513 491 470 الكهرباء والغاز والماء 

3.2 % 3.2 % 116 112 109 التشييد والبناء

3.2 % 3 % 172 167 162 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

4.7 % 4.3 % 99 96 91 المطاعم والفنادق

3.4 % 7.7 % 124 120 107 النقل والتخزين واالتصاالت

34.2 % 2 % 1,246 1,218 1,195 العقارات وخدمات األعمال

7.3 % 5 % 265 256 240 الخدمات االجتماعية والشخصية

0.2 % 0 % 9 9 9 قطاع المشروعات المالية

16.8 % 3.9 % 610 584 565 قطاع الخدمات الحكومية

100 % 3.6 % 3,638 3,516 3,391 المجموع

تكوين رأس المال الثابت
 2012 إلى   2010 الفترة من  % 3.6 خالل  بلغ معدله  الثابت في إمارة عجمان بمتوسط سنوي  المال  زاد إجمالي تكوين رأس 
حيث ارتفع من 3,391 مليون درهم في عام 2010 إلى 3,638 مليون درهم في عام 2012 كما يتضح ذلك في الجدول التالي:

إجمالي تكوين رأس المال الثابت في إمارة 
عجمان )مليون درهم( )2012-2010(

جدول رقم )9( 

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء
*تقديرات أولية
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نمو  معدل  أعلى  واالتصاالت  والتخزين  النقل  قطاع  حقق 
في تكوين رأس المال  الثابت بمتوسط   سنوي   بلغ معدله  
نحو % 8 خالل الفترة من 2010 إلى 2012 حيث ارتفع من 107 
مليون درهم في عام 2010 إلى 124 مليون درهم في عام 
2012. وقد نما تكوين رأس المال الثابت بمتوسط نمو سنوي 

تراوح بـين  % 3.9 و % 5 خالل الفترة من 2010 إلى 2012 وهو 
3.6 فـي كل من قـطاعات   % البالغ  العام  المتوسط  يفوق 
االجتماعية  والخدمات  والسياحة  والكهرباء  الصناعة 

والحكومية.

الثابت(  المال  رأس  )تكوين  االستثمار  بقى  أخرى،  جهة  من 
بين  السنوي  معدله  وتراوح  المالي،  القطاع  في  حاله  على 
قطاعات  في   .2012 إلى   2010 من  الفترة  خالل   3.2 % و   2 %

وخدمات  والتجزئة  الجملة  )تجارة  والتجارة  والبناء  التشييد 
العام.   المتوسط  دون  نموها  جاء  التي  والعقارات  اإلصالح( 

ويشير التوزيع القطاعي لتكوين رأس المال الثابت إلى تركز 
والذي  العقارات  قطاعي  في   50 % تفوق  بنسبة  االستثمار 
جاءت مساهمته بنسبة % 34.2 والخدمات الحكومية والتي 

تشمل اإلنفاق على الصحة والتعليم بنسبة  % 16.8.

شكل رقم )7( متوسط النمو السنوي إلجمالي تكوين رأس المال الثابت 
في إمارة عجمان )مليون درهم( )2010 - 2012(

3.5 %

4.8 % 4.5 %
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4.3 %
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شكل رقم )8( التوزيع القطاعي لتكوين رأس المال الثابت بالنسبة 
المئوية )2012(

استحوذ قطاع الكهرباء والغاز والمياه على % 14 من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في عام 2012 بينما بلغ نصيب قطاع 
% 77.7 في قطاعات العقارات والخدمات  2012 بنسبة  % 12.7، وقد جاء التركيز االستثماري في عام  الصناعات التحويلية 

الحكومية والكهرباء والصناعة مجتمعة.

 قطاع المشروعات غير المالية 

الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية

الصناعات التحويلية

الكهرباء و الغاز و الماء

التشييد و البناء

تجارة الجملة و التجزئة  و خدمات االصالح

المطاعم و الفنادق

النقل و التخزين و االتصاالت

العقارات و خدمات األعمال

الخدمات االجتماعية و الشخصية

قطاع المشروعات المالية

قطاع الخدمات الحكومية

0.83% 

0.006%0.127%
0.14%

0.032%
0.032%

0.047%
0.034%

0.342%

0.073%
0.002%

0.168% 



األسعار
5
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% 2012 2011 مجموعات االنفاق الرئيسية

3.47% 122.18 118.07 الرقم القياسي العام

8.51% 152.87 140.88 األغذية والمشروبات

7.98% 109.18 101.12 المالبس واألحذية

1.76% 111.96 110.02 السكن والمياه والكهرباء والغاز

3.52% 127.50 123.17 التجهيزات والمعدات المنزلية

2.93% 108.18 105.10 خدمات الصحة 

0.51% 119.43 118.82 خدمات النقل

- 0.45% 106.20 106.68 االتصاالت

2.91% 97.79 95.03 الترويج والثقافة

5.77% 112.86 106.70 التعليم

1.92% 155.68 152.75 المطاعم والفنادق

1.30% 125.76 124.15 سلع وخدمات متنوعة

األسعار
ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك في إمارة عجمان بنسبة % 3.47، من 118.07 في عام 2011 إلى 122.18 في 

عام 2012 كما هو موضح أدناه: 

األرقام القياسية ألسعار المستهلك ونسب 
التغير في إمارة عجمان )2012-2011(

جدول رقم )10( 

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء

طفيفًا  انخفاضًا  شهدت  التي  االتصاالت  مجموعة  باستثناء 
2011 بنسبة تقل  2012  مقارنة بعام  في األسعار في عام 
عن  % 1، يـشـير الجدول الى ارتفاع أسـعار كـافة مجموعات 
مجموعة  وحققت  متفاوتة.  بنسب  أعاله  الواردة  اإلنفاق 
حيث  األسعار  الرتفاع  معدل  أعلى  والمشروبات  األغذية 
إلى   2011 عام  في   140.88 من  القياسي  رقمها  ارتفع 

152.87 في عام 2012 بنسبة زيادة بلغت % 8.51.  ثم جاءت 

ارتفع  الثانية حيث  المرتبة  المالبس واألحذية في  مجموعة 
عام  في   101.12 من  المجموعة  ألسعار  القياسي  الرقم 
2011 إلى 109.18 في عام 2012 بنسبة بلغت % 7.98.  كما 

حيث   5.77  % بمعدل  التعليم  مجموعة  في  األسعار  زادت 
 2011 عام  في   106.7 من  لألسعار  القياسي  الرقم  ارتفع 

معدل التضخم % السنة

0.56 % 2008 – 2009

1.47 % 2009 – 2010

3.53 % 2010 – 2011

3.47 % 2011 - 2012
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المصدر: المركز الوطني لإلحصاء

معدل التضخم % السنة

0.56 % 2008 – 2009

1.47 % 2009 – 2010

3.53 % 2010 – 2011

3.47 % 2011 - 2012

معدل التضخم في إمارة عجمان )2012-2008(
جدول رقم )11( 

والمعدات  التجهيزات  واحتلت    .2012 عام  في   112.86 إلى 
ألسعار  القياسي  الرقم  ارتفع  حيث  الرابع  المركز  المنزلية 
127.50 في عام  2011 إلى  123.17 في عام  المجموعة من 

2012 بمعدل % 3.52. 

أيضًا ارتفعت األسعار في بعض مجموعات اإلنفاق في عام 
2012 مقارنة بعام 2011 بنسب منخفضة تقل عن المعدل 

العام البالغ % 3.47 وهذه تشمل مجموعة خدمات الصحة 
التـي زادت بنـسـبــة  % 2.93،  ومـجمــوعة الترويــج  والثــقافة  
بنـسبــة  % 2.91 ومــجمـوعـة المـطـاعم والـفـنـادق بمعدل              

بنـسبة   والغاز  والكهرباء  والمياه  السكن  ومجموعة   1.92 %

% 1.76 ثـم مجمـوعة خدمات النـقل التي سجلت أقل نسبة 

في ارتفاع األسعار وهي % 0.51. 

وسجل التضخم في إمارة عجمان معداًل منخفضًا يقل عن 
يرتفع بصورة  وبدأ   ،2009 إلى   2008 الفترة من عام  % 1 في 
الهبوط  2011 ثم عاود  إلى   2009 الفترة من  منتظمة خالل 
كما   2011 بـــعام  مقارنة   2012 عــام  في   0.06 % بمقـــدار 

يعكس ذلك الجدول التالي:

شكل رقم )9( معدل التضخم في إمارة عجمان )2012-2008(

.56

1.47

3.53 3.47

2008-2009 2009 -2010 2010-2011 2011-2012

معدل التضخم %





التجارة
اخلارجية
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التجارة الخارجية
التي  الفترة  خالل  الخارجية  عجمان  إمارة  تجارة  ازدهرت 
متضمنة  الصادرات  ارتفعت  حيث  االقتصادية  األزمة  أعقبت 
عام  في  درهم  مليون   3,400 من  التصدير  إعادة  لقيمة 
نمو  بمعدل   2011 عام  في  درهم  مليون   5,915 إلى   2009

الواردات  نمت  المـقابل  وفي    .32% متوســطه  بلغ  سنــوي 

 2,610 من  ارتفعت  حيث   19% معدله  بلغ  سنوي  بمتوسط 
في  درهم  مليون   3,723 إلى   2009 عام  في  درهم  مليون 
عام 2011.  وسجل الميزان التجاري فائضًا بلغ متوسط نموه 
السنوي نحو %67 خالل الفترة من 2009 إلى 2011 كما يتضح 

ذلك في الجدول التالي: 

في   130% من  للواردات  الصادرات  تغطية  نسبة  وارتفعت 
فائض  عاود  حيث   2011 عام  في   159% إلى   2009 عام 
الميزان التجاري ارتفاعه عقب الهبوط المنتظم الذي شهده 
خالل الفترة من 2008 إلى 2010 حيث ارتفع من 250 مليون 
درهم في عام 2010 إلى 2,192 مليون درهم في عام 2011 
الصادرات  لتعافي  واضحًا  مؤشرًا   يعتبر  مما   777% بمعدل 
العالمية.   االقتصادية  األزمة  تداعيات  من  اإلمارة  واقتصاد 

وتـشـكل هـيـكل صادرات إمـارة عجـمـان بـنـسـبـة  % 84 من 
2011 من خمسة صادرات صناعية  قيمة الصادرات في عام 
 25% بنحو  ومنتجاتها  الكيماويات  صناعة  تضمنت  رئيسية 
وصناعة  المنتجات المعدنية المصنعة بنسبة %23، وصناعة 
الـمعـدنيـة  والـصـنـاعات   ،17% بـنـحو  التعديـنـيـة  المـنتجات 
%8 كما يعكس  %11 وصناعة الورق بنحو  األساسية بنسبة 

ذلك الجدول التالي:

متوسط النمو السنوي
2011-2009 

2011 2010 2009

32 % 5,915 3,339 3,400 الصادرات

19 % 3,723 3,089 2,610 الواردات

67 % 2.192 250 790 * الميزان التجار ي

159 % 108 % 130% نسبة تغطية الصادرات* للواردات %

تجارة إمارة عجمان )مليون درهم( )2011-2009(
جدول رقم )12( 

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان
 *تم احتساب الميزان التجاري

متوسط معدل
 النمو السنوي
 2011 - 2009 

المساهمة النسبية %
الصادرات

2011 2010 2009

35% 5.6% 5.8% 4.2% صناعة األغذية والمشروبات 
والتبغ

-56.6% 1.8% 3.5% 13.5% صناعة النسيج والمالبس والجلود

60.7% 3% 1.9% 1.6% صناعة الخشب واألثاث

119.9% 8.1% 3.7% 2.3% صناعة الورق والطباعة والنشر

43% 24.5% 16.0% 16.4% صناعة الكيماويات ومنتجاتها

7.1% 17.2% 24.8% 20.5% صناعة المنتجات التعدينية

39.2% 11.0% 9.5% 7.8% الصناعات المعدنية األساسية

0.11% 23.1% 32.4% 31.5% صناعة المنتجات المعدنية 
المصنعة

83.9% 5.7% 2.5% 2.3% صناعات تحويلية أخرى

16.9% 100.0% 100% 100% اإلجمالي



29

هيكل صادرات إمارة عجمان حسب النشاط 
الصناعي )2011-2009(

جدول رقم )13( 

متوسط معدل
 النمو السنوي
 2011 - 2009 

المساهمة النسبية %
الصادرات

2011 2010 2009

35% 5.6% 5.8% 4.2% صناعة األغذية والمشروبات 
والتبغ

-56.6% 1.8% 3.5% 13.5% صناعة النسيج والمالبس والجلود

60.7% 3% 1.9% 1.6% صناعة الخشب واألثاث

119.9% 8.1% 3.7% 2.3% صناعة الورق والطباعة والنشر

43% 24.5% 16.0% 16.4% صناعة الكيماويات ومنتجاتها

7.1% 17.2% 24.8% 20.5% صناعة المنتجات التعدينية

39.2% 11.0% 9.5% 7.8% الصناعات المعدنية األساسية

0.11% 23.1% 32.4% 31.5% صناعة المنتجات المعدنية 
المصنعة

83.9% 5.7% 2.5% 2.3% صناعات تحويلية أخرى

16.9% 100.0% 100% 100% اإلجمالي

المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية غرفة تجارة وصناعة عجمان )2009-2010-2011( )تم احتساب معدل النمو( 

شكل رقم )10( التوزيع النسبي للصادرات الصناعية في إمارة عجمان )2011(

5.6%

1.8%
3%

8.1%

24.5%

17.2%

11%

23.1%

5.7%

صناعات 
تحويلية 

أخرى 

صناعة 
المنتجات 
المعدنية 
المصنعة

الصناعات 
المعدنية 
األساسية

صناعات 
المنتجات 
التعدينية

صناعة 
الكيماويات
و منتجاتها

صناعة الورق 
و الطباعة

و النشر

صناعة 
الخشب
و اآلثاث

صناعة 
النسيج

و المالبس
و الجلود

صناعة 
األغدية و 

المشروبات
و التبغ
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متوسط النمو السنوي  2009 - 2011  األهمية النسبية  % 2011 الدول
15 % 31 % دول مجلس التعاون الخليجي

45 % 27 % الدول اآلسيوية

8 % 15 % الدول العربية األخرى

41 % 6 % الدول األفريقية 

8 % 4 % الدول األوروبية 

- 16 % دول أخرى

شكل رقم )11( معدل النمو في الصناعات المكونة لصادرات إمارة عجمان )2011-2009(

يشير  هيكل الصادرات الوارد في الجدول إلى زيادة األهمية 
صادرات  من  لكل   2011 إلى   2009 من  الفترة  خالل  النسبية 
والكيماويات  والورق  واألثاث  والخشب  والمشروبات  األغذية  
المقابل  في  األساسية.   المعدنية  والصناعات  ومنتجاتها 
لصادرات  المذكورة  الفترة  خالل  النسبية  األهمية  انخفضت 
النسيج والمالبس والمنتجات التعدينية والمنتجات المعدنية 
سنوي  بمتوسط  اإلجمالية  الصادرات  قيمة  ونمت  المصنعة 
حيث   2011 إلى   2009 من  الفترة  خالل   17 % معدله  بلغ 
إلى   2009 من  الفترة  خالل  نمو  أعلى  الورق  صادرات  سجلت 
2011 بلغ متوسطه السنوي نحو % 120 ثم صادرات الخشب 

بنــسبـــــة 43%  الكـيمــــاويات  وصادرات   61 % بنحو  واألثاث 

والصادرات المعدنية األساسية بنسبة % 39 وصادرات األغذية 
صادرات  تراجعت  المقابل  وفي    .35 % بنسبة  والمشروبات 
النسيج والمالبس خالل الفترة من 2009 إلى 2011 بمتوسط 

سنوي بلغ معدله % 57 -.  

واتجهت نحو % 46 من صادرات إمارة عجمان في عام 2011 
إلى الدول العربية وبشكل رئيسي إلى دول مجلس التعاون 
الخليجي بنسبة % 31 والدول العربية األخرى بنسبة % 15 ثم 
% 27 كما يتضح  الدول اآلسيوية التي استحوذت على نسبة 

ذلك من الجدول التالي: 

اتجاه صادرات إمارة عجمان حسب المناطق الجغرافية )2011(
جدول رقم )14( 

المصدر: النشرة اإلحصائية السنوية لغرفة تجارة وصناعة عجمان ) 2009-2011(  )تم احتساب معدل النمو(

35 % 

60.7 %

119.9 %

43 %

7.1 %

39.2 %

0.11 %

83.9 %

-56.6% 

صناعة األغدية و المشروبات و التبغ 

صناعة النسيج و المالبس و الجلود

صناعة الخشب و اآلثاث

صناعة الورق و الطباعة و النشر

صناعة الكيماويات و منتجاتها

صناعات المنتجات التعدينية

الصناعات المعدنية األساسية

صناعة المنتجات المعدنية المصنعة

صناعات تحويلية أخرى 
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متوسط النمو السنوي  2009 - 2011  األهمية النسبية  % 2011 الدول
15 % 31 % دول مجلس التعاون الخليجي

45 % 27 % الدول اآلسيوية

8 % 15 % الدول العربية األخرى

41 % 6 % الدول األفريقية 

8 % 4 % الدول األوروبية 

- 16 % دول أخرى

شكل رقم )12( األهمية النسبية لصادرات إمارة 
عجمان على حسب المناطق الجغرافية )2011(

شكل رقم )13( معدل النمو لصادرات إمارة عجمان 
على حسب المناطق الجغرافية  )2009- 2011 (

وقد نمت صادرات إمارة عجمان إلى الدول اآلسيوية بمعدل سنوي بلغ متوسطه نحو % 45 خالل الفترة من 2009 إلى 2011. 
كذلك شهدت حركة الصادرات إلى الدول األفريقية نموًا مرتفعًا بلغ متوسطه السنوي % 41 لترتفع المساهمة النسبية إلى 
% 6 في عام 2011. كما بلغ معدل النمو للصادرات إلى الدول الخليجية نحو % 15 كمتوسط سنوي للفترة من 2009 إلى 2011. 

الدول العربية األخرى

الدول اآلسيوية

دول مجلس التعاون الخليجي

دول أخرى

الدول األوروبية

الدول األفريفية

دول مجلس التعاون الخليجي

الدول اآلسيوية

الدول العربية األخرى

الدول األفريقية

الدول األوروبية

31 % 

27 % 

15 % 

6 % 

4 % 

16 % 

15 %

41 %

8 %

8 %

45 %
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متوسط النمو السنوي
2011-2009 

األهمية النسبية %
الدولة

2011 2009

67 % 16 % 8 % إيران

 -4 % 11 % 17 % المملكة العربية السعودية

30 % 10 % 8 % قطر

74 % 6 % 3 % عمان

33 % 5 % 4 % العراق

19 % 4 % 4 % الهند

وتصدرت إيران قائمة أبرز الدول المستقبلة لصادرات إمارة عجمان في عام 2011 بنسبة % 16 تليها المملكة العربية السعودية 
بنـسـبـة  % 11 وقطر بنسبة % 10 وعمان بنسبة % 6 ثم العراق بنسبة % 5 والهند بنسبة % 4 كما يعكس ذلك الجدول التالي: 

أهم الدول المستقبلة لصادرات إمارة عجمان )2011-2009(
جدول رقم )15( 

المصدر: النشرة اإلحصائية لغرفة تجارة وصناعة عجمان 2011-2010  )تم احتساب معدل النمو( 

شكل رقم )14( األهمية النسبية لصادرات عجمان 
على حسب الدول )2011(

أهم الدول المستقبلة لصادرات إمارة عجمان )2011-2009(
جدول رقم )15( 

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

16 %

11 %

10 %

6 % 5 %

4 %

إيرانالسعوديةقطرعمانالعراقالهند
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شكل رقم )15( متوسط النمو السنوي لصادرات عجمان 
على حسب الدول )2011-2009(

وشهدت صادرات عجمان إلى سلطنة عمان أعلى معدل نمو 
بلغ متوسطه السنوي نحو % 74 خالل الفترة من 2009 إلى 
إجمالي  من   6 % إلى  النسبية  مساهمتها  وتضاعفت   2011

بمعدل  إيران  إلى  عجمان  صادرات  زادت  كذلك  الصادرات.  
إلى   2009 الفترة من  % 67 خالل  بلغ متوسطه نحو   سنوي 
عام  في   16 % إلى  النسبية  أهميتها  تضاعفت  حيث   2011

 33 % بمعدل  العراق  إلى  عجمان  صادرات  نمت  بينما    .2011

بلغ  سنوي  بمتوسط  السعودية  إلى  الصادرات  وتراجعت 
معدله % 4-   خالل الفترة من 2009 إلى 2011.

فقد  عجمان  إمارة  في  التصدير  إعادة  تجارة  يختص  وفيما 
% 26 خالل الفترة من  حققت نموًا بلغ معدله السنوي نحو 
في   2011 عام  في   80 % بنسبة  وتركزت   2011 إلى   2009

المعدنية  المنتجات  صناعة  تضمنت  رئيسية  أنشطة  ثالثة 
المصنعة بنسبة % 43 وصناعة الكيماويات ومنتجاتها % 23 
وصناعة المنتجات التعدينية % 14 كما يعكس ذلك الجدول 

التالي:

10 %

-10 %
-4 %

20 %

30 %

40 %
30 %

33 %

19 %

50 %

60 %

70 %
67 %

74 %

إيرانالسعوديةقطرعمانالعراقالهند
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متوسط النمو السنوي 
2009-2011 

المساهمة النسبية %
إعادة الصادرات

2011 2010 2009

5.3% 2.5% 2.5% 3.6% صناعة األغذية والمشروبات والتبغ

-22% 8.1% 8.1% 21.1% صناعة النسيج والمالبس والجلود

44.7% 2.2% 2.2% 1.6% صناعة الخشب واألثاث

13.9% 0.8% 0.8% 0.9% صناعة الورق والطباعة والنشر

96.9% 23.3% 23.3% 9.6% صناعة الكيماويات ومنتجاتها

29.7% 13.9% 13.9% 13.2% صناعة المنتجات التعدينية

149.9% 1.6% 1.7% 0.4% الصناعات المعدنية األساسية

23.2% 42.5% 54.8% 44.6% صناعة المنتجات المعدنية المصنعة

30.3% 5.1% 4.7% 4.8% صناعات تحويلية أخرى

26.3% 100% 100% 100% اإلجمالي

هيكل إعادة التصدير في إمارة عجمان حسب النشاط
الصناعي )2009 - 2011(

جدول رقم )16( 

 المصدر: النشرة اإلحصائية غرفة تجارة وصناعة عجمان )2009-2010-2011( )تم احتساب معدل النمو( 

شكل رقم )16( معدل النمو في نشاط إعادة التصدير في إمارة عجمان )2011-2009(

صناعة األغدية و المشروبات و التبغ 

صناعة النسيج و المالبس و الجلود

صناعة الخشب و اآلثاث

صناعة الورق و الطباعة و النشر

صناعة الكيماويات و منتجاتها

صناعات المنتجات التعدينية

الصناعات المعدنية األساسية

صناعة المنتجات المعدنية المصنعة

صناعات تحويلية أخرى

5.3 % 

44.7 % 

13.9 % 

96.9 % 

29.7 % 

23.2 % 

30.3 % 

149.9 % 

-22 % 

 متوسط النمو السنوي

 2009 - 2011
األهمية النسبية % 2011 الدول

37 % 42 % الدول العربية األخرى

26 % 34 % دول مجلس التعاون الخليجي

10 % 15 % الدول اآلسيوية

9 % دول أخرى  
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اتجاه إعادة التصدير في عجمان حسب المناطق 
الجغرافية )2011-2009(

جدول رقم )17( 

األساسية  المعدنية  الصناعات  تصدير  إعادة  تجارة  سجلت 
% 150 خـالل  بلغ متوسـطـه نحـو  أعـلى معـدل نمو سنوي 
إعادة  نمو  متوسط  بلغ  بينما   ،2011 إلى   2009 من  الفترة 
% 97 خالل نفس الفترة.   تصدير الكيماويات ومنتجاتها نحو 
والمالبس  النسيج  تصدير  إعادة  أداء  تراجع  المقابل  وفي 

والجلود بمعدل سنوي بلغ متوسطه % 22- . 

واتجهت نحو % 76 من تجارة إعادة التصدير في إمارة عجمان 
في عام 2011 إلى الدول العربية منها % 34 إلى دول مجلس 
التعاون الخليجي ونسبة % 42 إلى الدول العربية األخرى بينما 
بلغ نصيب الدول اآلسيوية نحو % 15 كما يوضح ذلك الجدول 

التالي:

المصدر: النشرة اإلحصائية غرفة تجارة وصناعة عجمان ) 2009 - 2011( )تم احتساب معدل النمو( 

 متوسط النمو السنوي

 2009 - 2011
األهمية النسبية % 2011 الدول

37 % 42 % الدول العربية األخرى

26 % 34 % دول مجلس التعاون الخليجي

10 % 15 % الدول اآلسيوية

9 % دول أخرى  

شكل رقم )17( األهمية النسبية للدول المستقبلة لتجارة 
إعادة التصدير إلمارة عجمان )2011(

الدول العربية األخرى

دول مجلس التعاون الخليجي

الدول االسيوية

دول أخرى

42 %

34 %

15 %

9 %
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% 6 من  ارتفعت حصته من  التصدير في عجمان حيث  الدول المستقبلة لمنتجات إعادة  بين  المركز األول من  العراق  احتل 
قيمة إجمالي إعادة التصدير في عام 2009 إلى % 25 في عام 2011.  ونمت تجارة إعادة التصدير لعجمان بمعدل نمو سنوي 

بلغ متوسطه % 155 خالل الفترة من 2009 إلى 2011 إلى كل من العراق وعمان كما موضح ادناه: 

أهم الدول المستقبلة لمنتجات إعادة التصدير
 إلمارة عجمان )2011-2009(

جدول رقم )18( 

متوسط النمو السنوي
2011-2009 

األهمية النسبية %
الدول

2011 2009

155 % 25 % 6 % العراق 

26 % 22 % 22 % المملكة العربية السعودية

10 % 12 % 16 % إيران 

155 % 6 % 2 % عمان

28 % 5 % 4 % مصر

35 % 3 % 3 % السودان

المصدر: النشرة اإلحصائية غرفة تجارة وصناعة عجمان ) 2009-2011( )تم احتساب معدل النمو(  

عجمان  إلمارة  التصدير  إعادة  تجارة  من   59% نحو  اتجهت 
2011 إلى ثـالثة دول رئيـسية هي العراق بنــسـبـة  فـي عـام 
% 25، ثـم الممــلكة العربية الســعودية بنــسبة % 22 وإيران 

بنسبة  % 12.  وقد تراجعت األهمية النسبية إليران في عام 
2011 بينما زادت لكل من العراق وعمان ومصر.  

نحو  السنوي  متوسطه  بلغ  بمعدل  عجمان  واردات  وزادت 
واردات  سجلت  وقد   .2011 إلى   2009 من  الفترة  خالل   19 %

وارتفعت   36 % السنوي نحو  بلغ معدله  ارتفاعًا  الملبوسات 
واألحذية  سنويًا،    28 % بمعدل  المنزلية  المعدات  واردات 
 ،2011 إلى   2009 من  الفترة  خالل   25 % بلغ  سنوي  بمتوسط 

كما يعكس ذلك الجدول التالي: 

متوسط النمو السنوي
2011-2009 

األهمية النسبية %
البيان

2011 2010 2009

12.2 % 23.8 % 26.4 % أثاث % 26.9

11 % 16 % 14 % 18 % أغذية ومشروبات

36 % 8.8 % 7.5 % 6.8 % ملبوسات 

7.4 % 5.7 % 7 % 7 % مكيفات

3.1 % 3.5 % 7.9 % 4.6 % مشتقات بترولية

24.7 % 3.3 % 3.2 % 3 % أحذية جلدية

27.5 % 3.6 % 3.4 % - معدات منزلية
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هيكل الواردات في إمارة عجمان )2011-2009(

جدول رقم )19( 

المصدر: ميناء وجمارك عجمان

متوسط النمو السنوي
2011-2009 

األهمية النسبية %
البيان

2011 2010 2009

12.2 % 23.8 % 26.4 % أثاث % 26.9

11 % 16 % 14 % 18 % أغذية ومشروبات

36 % 8.8 % 7.5 % 6.8 % ملبوسات 

7.4 % 5.7 % 7 % 7 % مكيفات

3.1 % 3.5 % 7.9 % 4.6 % مشتقات بترولية

24.7 % 3.3 % 3.2 % 3 % أحذية جلدية

27.5 % 3.6 % 3.4 % - معدات منزلية

شكل رقم )18( األهمية النسبية للواردات في إمارة عجمان )2011(
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شكل رقم )19( معدل النمو في الواردات 
الرئيسية في إمارة عجمان )2011-2009(

واردات   إجــمالـي قـيمــة  % 24 من  األثــــاث  واردات  شـــكلت 
عجمان في عام 2011، واألغذية والمشـــروبات نســـبة % 16، 

والملبوسات نسبة % 9.  
ويوضح التوزيع الجغرافي لواردات إمارة عجمان في عام 2011 
 ،35 % بنسبة  الصين  تتضمن  لإلمارة  الموردة  الدول  أهم  أن 
وإيــران بنسبـــة   % 8، ثــم تــايـالند والـبــرازيــل بـنحو  % 7، الهند 

بنسبة % 6، وماليزيا بنحو  % 5. 

ويشير هيكل الواردات في عام 2011 إلى أن % 43 من واردات 
اإلمارة أتت بصورة أساسية من الصين وإيران كما هو موضح 

في الجدول التالي: 

جدول رقم )20( أهم الدول الموردة إلى
 إمارة عجمان )2012-2010(

جدول رقم )20( 

متوسط النمو السنوي 2009-2011 األهمية النسبية % 2011 الدولة

13.9 % 34.5 % الصين

 -1.7 % 8 % إيران 

9.1 %  6.8 % تايالند

 -1.3 % 7.2 % البرازيل

1.7 % 5.1 % ماليزيا

77 % 5.8 % الهند
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شكل رقم )20( األهمية النسبية ألهم الدول الموردة إلمارة عجمان )2011( 

متوسط النمو السنوي 2009-2011 األهمية النسبية % 2011 الدولة

-9.4% 2.8% أندونيسيا

24% 2.9% الواليات المتحدة األمريكية

8.8% 2.3% النمسا

-3% 3.8% فرنسا

0.2% 1.9% المملكة المتحدة

 المصدر: ميناء وجمارك عجمان

شكل رقم )21( معدل النمو في واردات أهم الدول الموردة 
إلمارة عجمان )2011-2009(
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نشاط األعمال
حقق قطاع األعمال في إمارة عجمان نموًا مشهودًا حسب المؤشرات التالية: 

الرخص الصادرة وشهادات المنشأ في إمارة عجمان )2011-2009(
جدول رقم )21( 

متوسط النمو السنوي
2011-2009

2011 2010 2009 البيان

10.4 % 21,799 17,063 17,873 عدد الرخص الصادرة من البلدية

22.5 % 2,386 1,644 1,590 عدد الرخص الصادرة من 
المنطقة الحرة

11.5 % 24,185 18,692 19,463 مجموع الرخص الصادرة

4.7 % 29,969 30,000 27,328 عدد شهادات المنشأ

8.8 % 5,915 5,541 4,996 قيمة شهادات المنشأ
)مليون درهم(

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان 2012 )تم احتساب معدل النمو(  

شكل رقم )22( متوسط النمو السنوي إلصدار الرخص وشهادات المنشأ في 
إمارة عجمان )2011-2009(
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الصادرة من 

البلدية

متوسط النمو السنوي
2011-2009

2011 2010 2009 نوع الرخصة

9.7 % 11,688 9,028 9,707 تجارية

1.1 % 1,267 1,031 1,239 إصدار جديد

10.9 % 10,421 7,997 8,468 تجديد

11.1 % 9,443 7,573 7,650 مهنية 

15.7 % 1,308 1,079 977 إصدار جديد

10.4 % 8,135 6,494 6,673 تجديد

13.8 % 668 464 516 صناعية

54.4 % 40 28 17 إصدار جديد

12.2 % 628 434 499 تجديد

10.4 % 21,799 17,063 17,873 المجموع
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متوسط النمو السنوي
2011-2009

2011 2010 2009 نوع الرخصة

9.7 % 11,688 9,028 9,707 تجارية

1.1 % 1,267 1,031 1,239 إصدار جديد

10.9 % 10,421 7,997 8,468 تجديد

11.1 % 9,443 7,573 7,650 مهنية 

15.7 % 1,308 1,079 977 إصدار جديد

10.4 % 8,135 6,494 6,673 تجديد

13.8 % 668 464 516 صناعية

54.4 % 40 28 17 إصدار جديد

12.2 % 628 434 499 تجديد

10.4 % 21,799 17,063 17,873 المجموع

أعداد وأنواع الرخص الصادرة من بلدية عجمان )2011-2009(
جدول رقم )22( 

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان )2011-2012( المجلس التنفيذي )تم احتساب معدل النمو(

وخارج  الحرة  المنطقة  في  الصادرة  الرخص  مجموع  ارتفع 
إلى   2009 عام  في  رخصة   19,463 من  الحرة  المنطقة 
متوسطه  بلغ  سنوي  بنمو   2011 عام  في  رخصة   24,185

نحو % 12.  وشهد نشاط األعمال في منطقة عجمان الحرة 
نموًا مرتفعًا بلغ متوسطه السنوي نحو % 23 حيث زاد عدد 
الرخص الصادرة من 1,590 رخصة في عام 2009 إلى 2,386 
االستثمار  بيئة  جاذبية  يعكس  مما   2011 عام  في  رخصة 
كما  الحرة.   المنطقة  في  المقدمة  والحوافز  والخدمات 
سجل عدد الرخص الصادرة من بلدية عجمان نموًا ملحوظًا 
% 10.4، إذ ارتفع من  لنشاط األعمال بلغ متوسطه السنوي 

عام  في  رخصة   21,799 إلى   2009 عام  في  رخصة   17,873

تجارة  غرفة  من  الصادرة  المنشأ  شهادات  عدد  وزاد    .2011

إلى   2009 عام  في  شهادة   27,328 من  عجمان  وصناعة 
متوسطه  بلغ  سنوي  بنمو   2011 عام  في  شهادة   29,969

بـلغ  بمـعدل  المنشأ  شـهادات  قـيمة  زادت  بـيـنما   ،5% نـحو 
متوسطه السنوي % 9 خالل نفس الفترة.  

 2011 عام  في  عجمان  بلدية  من  الصادرة  الرخص  وتوزعت 
إلى رخص تجارية بنسبة % 54 ومهنية بنسبة % 43 وصناعية 

بنسبة % 3 كما هو موضح في الجدول التالي: 



44

شكل رقم )23( معدل متوسط النمو السنوي للرخص الصادرة 
من البلدية )2011-2009(

عجمان  بلدية  من  الصادرة  التجارية  الرخص  عدد  ارتفع 
في  رخصة   11,688 إلى   2009 عام  في  رخصة   9,707 من 
% 10.  وقد جاء  2011 بنمو بلغ متوسطه السنوي نحو  عام 
 2011 إلى   2009 الفترة من  التجارية خالل  الرخص  النمو في 
بشكل أساسي من مساهمة الرخص المجددة والتي نمت 
التجارية  الرخص  نمت  بينما   11 % نحو  بلغ  سنوي  بمتوسط 
الجديدة بمتوسط سنوي بلغ معدله نحو % 1.  كما سجلت 
نمو  معدل  عجمان  بلدية  من  الصادرة  المهنية  الرخص 
 7,650 من  ارتفعت  حيث   11 % نحو  متوســطه  بلغ  سنــوي 
رخصة في عام 2009 إلى 9,443 رخصة في عام 2011.  وقد 
نمت الرخص المهنية الجديدة الصادرة من البلدية بمتوسط 

المجددة  الرخص  نمت  بينما   16 % نحو  معدله  بلغ  سنوي 
% 10.4 خالل الفترة من  بمعدل بلغ متوسطه السنوي نحو 
2009 إلى 2011.  أيضًا زاد عدد الرخص الصناعية الصادرة من 

في  رخصة   668 إلى   2009 عام  في  رخصة   516 من  البلدية 
عام 2011 بمتوسط سنوي بلغ معدله نحو % 14.  وقد تحقق 
أكبر معدل نمو سنوي في الرخص الصناعية الجديدة حيث 
بلغ % 54.5 بينما سجلت الرخص الصناعية المجددة نموًا بلغ 
التصاريح  مؤشر  ويعكس    .12.2 % نحو  السنوي  متوسطه 
واإلعالنات متوسط معدل نمو سنوي بلغ % 7.4 خالل الفترة 

من 2009 إلى 2011 كما هو موضح أدناه: 

رخص التصاريح الترويجية واإلعالنات الصادرة من 
بلدية عجمان )2011-2009(

جدول رقم )23( 

متوسط النمو السنوي
  2011 - 2009

2011 2010 2009 البيان

7.4 % 5,916 5,549 5,133
مجموع التصاريح الترويجية 

واإلعالنات

المصدر : الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان )2011-2012( المجلس التنفيذي 
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متوسط النمو السنوي
2011-2009

2011 2010 2009 القطاعات

3.5 % 15,852 13,130 13,930 تجارية

5.8 % 9,151 7,188 7,583 مهنية

1.6 % 713 597 694 صناعية

4.2 % 25,716 20,915 22,207 المجموع
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شكل رقم )24( مجموع التصاريح الترويجية واإلعالنات الصادرة 
من بلدية عجمان )2011-2009(

مؤشر عضوية غرفة عجمان حسب القطاعات 
االقتصادية )2011-2009(

جدول رقم )24( 

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان )2011-2012( المجلس التنفيذي 

متوسط النمو السنوي
2011-2009

2011 2010 2009 القطاعات

3.5 % 15,852 13,130 13,930 تجارية

5.8 % 9,151 7,188 7,583 مهنية

1.6 % 713 597 694 صناعية

4.2 % 25,716 20,915 22,207 المجموع

زادت عضوية غرفة تجارة وصناعة عجمان بمتوسط سنوي بلغ معدله نحو % 4 حيث ارتفعت من 22,207 في عام 2009  إلى 
25,716 في عام 2011 كما يعكس ذلك الجدول التالي:
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شكل رقم )25( متوسط النمو السنوي لعضوية غرفة عجمان 
حسب القطاعات االقتصادية )2011-2009(

وقد نمت عضوية الغرفة حسب القطاعات االقتصادية بمعدالت سنوية بلغ متوسطها % 6 في قطاع األنشطة المهنية و % 4 
في التجارية ونحو % 2 في الصناعية خالل نفس الفترة.
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والنشر 9.6 % 416,4 المنتجات 

الغذائية

2.4 % 105,6
اآلالت 

واألجهزة 
الكهربائية
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المطاط 
واللدائن

9.7 % 422 المالبس وتهيئة 
وصباغة الفراء

0.2 % 9.5 معدات نقل 
أخرى 12 % 524,5

منتجات 
المعادن 
الالفلزية

0.4 % 16 دباغة وتهيئة 
الجلود

6.8 % 295 أثاث ومنتجات 
أخرى 2.6 % 114,2

الصناعات 
األساسية 
للمعادن

5.3 % 229,2
الخشب 

والمنتجات 
الخشبية

100 % 4,3486 المجموع 25.6 % 1112,0
المنتجات 
المعدنية 
اإلنشائية

4 % 173,9 الورق ومنتجاته
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الناتج اإلجمالي للقطاع الصناعي

حصر المسح الصناعي لعام 2012 النشاط الصناعي في إمارة عجمان في نحو عشرين نشاطًا حسب القطاعات الواردة في 
الجدول أدناه: 

الصناعات التحويلية 

الناتج الصناعي في إمارة عجمان حسب 
القطاعات ) مليون درهم ( )2012(

جدول رقم )25( 

المساهمة
 النسبية %

قيمة 
الناتج 

اإلجمالي

النشاط 
الصناعي

المساهمة 
النسبية

%
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%

قيمة 
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اإلجمالي

النشاط
 الصناعي

3.6 % 156,7
اآلالت 

والمعدات 
المصنعة

3.5 % 153,1 الطباعة 
والنشر 9.6 % 416,4 المنتجات 

الغذائية

2.4 % 105,6
اآلالت 

واألجهزة 
الكهربائية

2.9 % 126
المنتجات 
البترولية 
المكررة

1.1 % 49,3 منتجات التبغ

- -

معدات 
وأجهزة الراديو 

والتلفزيون 
واالتصاالت

2 % 88,8
المواد 

والمنتجات 
الكيماوية

2.6 % 113,4 المنسوجات 

0.2 % 6,7
المركبات ذات 

المحركات 
والمقطورات

3.5 % 150,4
منتجات 
المطاط 
واللدائن

9.7 % 422 المالبس وتهيئة 
وصباغة الفراء

0.2 % 9.5 معدات نقل 
أخرى 12 % 524,5

منتجات 
المعادن 
الالفلزية

0.4 % 16 دباغة وتهيئة 
الجلود

6.8 % 295 أثاث ومنتجات 
أخرى 2.6 % 114,2

الصناعات 
األساسية 
للمعادن

5.3 % 229,2
الخشب 

والمنتجات 
الخشبية

100 % 4,3486 المجموع 25.6 % 1112,0
المنتجات 
المعدنية 
اإلنشائية

4 % 173,9 الورق ومنتجاته

المصدر: المسح الصناعي إلمارة عجمان 2012 - المجلس التنفيذي
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نشاط  أن  إلى   2012 عام  في  الصناعي  المسح  بيانات  تشير 
قيمة  من   26  % نحو  يشكل  اإلنشائية  المعدنية  المنتجات 
 4348,6 البالغ  التحويلية  الصناعات  لقطاع  اإلجمالي  الناتج 
في  الالفلزية  المعادن  منتجات  نشاط  وجاء  درهم.   مليون 
 12 % شكل  حيث  النسبية  األهمية  حيث  من  الثانية  المرتبة 
التحويلية.   الصناعات  لقطاع  المضافة  القيمة  إجمالي  من 

الفراء  وصباغة  وتهيئة  المالبس  نشاط  من  كل  وساهم 
الناتج  إجمالي  من   10 % بنحو  الغذائية  المنتجات  ونشاط 
المضافة  القيمة  وشكلت  الصناعي.   للقطاع  اإلجمالي 
إجمالي  من   9 % نسبة  مجتمعة  والورق  الخشب  لصناعات 
القيمة المضافة في القطاع الصناعي كما ساهمت صناعة 

اآلثاث بنحو % 7. 

القطاعات  2012 موزعًا حسب  1179,9 مليون درهم في عام  الصناعي نحو  القطاع  المدفوع في  المال  رأس  بلغ إجمالي 
التالية:

رأس المال المستثمر في القطاع الصناعي 

رأس المال الصناعي المستثمر في إمارة عجمان حسب 
القطاعات )مليون درهم( )2012(

جدول رقم )26( 

المساهمة 
النسبية
%

رأس المال 
المستثمر

النشاط 
الصناعي

المساهمة 
النسبية
%

رأس 
المال 

المستثمر

النشاط 
الصناعي

المساهمة 
النسبية

%       

رأس المال 
المستثمر

النشاط 
الصناعي

2 % 20,9
اآلالت 

والمعدات 
المصنعة

4 % 48,8 الطباعة 
والنشر 10 % 115,6 المنتجات الغذائية 

والمشروبات

1 % 17,2
اآلالت 

واألجهزة 
الكهربائية

2 % 18,0
المنتجات 

البترولية 
المكررة

3 % 40,8 منتجات التبغ

- -

معدات 
وأجهزة 

الراديو 
والتلفزيون 
واالتصاالت

3 % 32,6
المواد 

والمنتجات 
الكيماوية

1 % 15,8 المنسوجات 

0.2 % 2,5

المركبات 
ذات 

المحركات 
والمقطورات

3 % 34,2
منتجات 
المطاط 
واللدائن

8 % 93,7 المالبس وتهيئة 
وصباغة الفراء

3 % 34,6 معدات نقل 
أخرى 24 % 281,5

منتجات 
المعادن 
الالفلزية

0.2 % 2,7 دباغة وتهيئة الجلود

7 % 86,0
أثاث 

ومنتجات 
أخرى

2 % 18,8
الصناعات 
األساسية 

للمعادن
2 % 21,0 الخشب والمنتجات 

الخشبية

100 % 1179,9 المجموع 23 % 273,7
المنتجات 
المعدنية 
اإلنشائية

2 % 23,5 الورق ومنتجاته

المصدر: المسح الصناعي إلمارة عجمان 2012 – المجلس التنفيذي
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المال  رأس  إجمالي  نصف  يقارب  ما  أن  إلى  الجدول  يشير 
المستثمر في القطاع الصناعي تركز في نشاطيين أساسيين 
ونشاط   24 % بنسبة  الالفلزية  المعادن  منتجات  نشاط  هما 
المنتجات المعدنية اإلنشائية بنسبة % 23.  وتوزع رأس المال 
المستثمر في صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 
% 10 من إجمالي رأس المال المستثمر في القطاع الصناعي 

وبنسبة % 8 في صناعة المالبس وتهيئة وصباغة الفراء و% 7 
في صناعة األثاث. وانخفضت نسبة رأس المال المستثمر في 
العديد من األنشطة الصناعية الواردة في الجدول كصناعة 
التبغ والمنسوجات والمالبس والجلود والخشب والورق مما 
يشير إلى أن معظم النشاط الصناعي يرتكز على استخدام 

تقنيات إنتاج مكثفة للعمل.

2012 موزعًا  180 مليون درهم في عام  بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع الصناعي في إمارة عجمان نحو 
حسب األنشطة الصناعية الواردة في الجدول التالي: 

تكوين رأس المال الثابت في القطاع الصناعي

جدول رقم )27( تكوين رأس المال الثابت الصناعي حسب 
القطاعات)مليون درهم( )2012(

جدول رقم )27( 

المساهمة
النسبية

%

تكوين 
رأس المال 

الثابت

النشاط 
الصناعي

المساهمة 
النسبية

%       

رأس 
المال 

المستثمر

النشاط 
الصناعي

المساهمة 
النسبية

%       

تكوين 
رأس المال 

الثابت

النشاط 
الصناعي

2.9 % 5,3
اآلالت 

والمعدات 
المصنعة

0.7 % 1,3 الطباعة 
والنشر 7.2 % 12,9

المنتجات 
الغذائية 

والمشروبات

- -
اآلالت 

واألجهزة 
الكهربائية

3.6 % 6,4
المنتجات 

البترولية 
المكررة

9.6 % 17,2 منتجات التبغ

- -

معدات 
وأجهزة 

الراديو 
والتلفزيون 
واالتصاالت

4.6 % 8,3
المواد 

والمنتجات 
الكيماوية

2.7 % 4,8 المنسوجات 

0.03 % 0.06

المركبات 
ذات 

المحركات 
والمقطورات

2.8 % 5,1
منتجات 
المطاط 
واللدائن

0.4 % 0,7 المالبس وتهيئة 
وصباغة الفراء

24.4 % 44,0 معدات نقل 
أخرى 5.2 % 9,3

منتجات 
المعادن 
الالفلزية

0.8 % 1,5 دباغة وتهيئة 
الجلود

6.3 % 11,3
أثاث 

ومنتجات 
أخرى

3.2 % 5,7
الصناعات 
األساسية 

للمعادن
2 % 3,6

الخشب 
والمنتجات 

الخشبية

- 180.0 المجموع 17 % 30,7
المنتجات 
المعدنية 
اإلنشائية

7.8 % 14,0 الورق ومنتجاته

المصدر: المسح الصناعي إلمارة عجمان 2012 – المجلس التنفيذي
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 24 % نسبة  أعاله  الجدول  حسب  النقل  معدات  قطاع  شكل 
الصناعي  القطاع  في  الثابت  المال  رأس  تكوين  إجمالي  من 
نشاط  في   17 % بنسبة  الثابت  المال  رأس  تكوين  تركز  بينما 
رأس  تكوين  نسبة  بلغت  وقد  اإلنشائية.   المعدنية  المنتجات 

المال الثابت نحو % 10 في أنـشطة مـنتـجات الـتــبغ ونــحو % 8 
في أنــشطة منتجات الورق و% 7 من إجمالي تكوين رأس المال 
% 6 في  الغذائية والمشروبات وحوالي  المنتجات  أنشطة  في 

منتجات األثاث. 

الصناعات  أنشطه  على   2012 عام  في  درهم  مليون   1,140 نحو  بلغت  والتي  األجور  إجمالي  توزيع  إلى  أدناه  الجدول  يشير 
التحويلية المختلفة كما يلي: 

األجور في القطاع الصناعي 

األجور في القطاع الصناعي في إمارة عجمان حسب 
األنشطة )مليون درهم( )2012(

جدول رقم )28( 

المساهمة 
النسبية
%

إجمالي 
األجور

النشاط 
الصناعي

المساهمة 
النسبية
%

إجمالي 
األجور

النشاط 
الصناعي

المساهمة 
النسبية

%

إجمالي 
األجور 

النشاط 
الصناعي

2.8 % 37,0
اآلالت 

والمعدات 
المصنعة

4.5 % 51,6 الطباعة 
والنشر 6.3 % 71,5 المنتجات الغذائية 

والمشروبات

0.02 % 24,2
اآلالت 

واألجهزة 
الكهربائية

1.8 % 21,0
المنتجات 

البترولية 
المكررة

1.7 % 19,6 منتجات التبغ

- -

معدات 
وأجهزة 

الراديو 
والتلفزيون 
واالتصاالت

2.3 % 26,1
المواد 

والمنتجات 
الكيماوية

2.6 % 29,1 المنسوجات 

0.08 % 1,4

المركبات 
ذات 

المحركات 
والمقطورات

3.4 % 38,2
منتجات 
المطاط 
واللدائن

11.5 % 131,1 المالبس وتهيئة 
وصباغة الفراء

2.8 % 31,6 معدات نقل 
أخرى 8.9 % 101,7

منتجات 
المعادن 
الالفلزية

0.3 % 3,7 دباغة وتهيئة الجلود

9 % 103,6
أثاث 

ومنتجات 
أخرى

1.3 % 14,7
الصناعات 
األساسية 

للمعادن
2.5 % 28,1 الخشب والمنتجات 

الخشبية

- 1140 المجموع  31% 354,2
المنتجات 
المعدنية 
اإلنشائية

4.5% 51,6 الورق ومنتجاته

المصدر: المسح الصناعي إلمارة عجمان 2012 - المجلس التنفيذي

متوسط النمو السنوي
2011-2009

2011 2010 2009 البيان

- 18.8 % 11,020 13,199 16,707 عقود اإليجار

 - 2.9 % 1,733 1,925 1,839 رخص البناء

- 8 % 1,092 1,129 1,289 المباني الجاهزة 
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استحوذ نشاط المنتجات المعدنية اإلنشائية على مايقارب ثلث إجمالي األجور في القطاع الصناعي بنحو % 31، بينما شكل 
نشاط المالبس وتهيئة وصباغة الفراء حوالي % 12 من إجمالي األجور، في حين توزعت األجور بنسبة % 9 في كل من نشاط 

منتجات المعادن الالفلزية ومنتجات األثاث. 

تراجعت مؤشرات التشييد والعقارات خالل الفترة من 2009 إلى 2011 كما تعكس ذلك اإلحصاءات التالية: 

عقود اإليجار ورخص المباني الصادرة والمباني الجاهزة 
في إمارة عجمان )2011-2009(

جدول رقم )29( 

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان )2011-2012( المجلس التنفيذي

التشييد والعقارات

متوسط النمو السنوي
2011-2009

2011 2010 2009 البيان

- 18.8 % 11,020 13,199 16,707 عقود اإليجار

 - 2.9 % 1,733 1,925 1,839 رخص البناء

- 8 % 1,092 1,129 1,289 المباني الجاهزة 

شكل رقم )26( عقود اإليجار ورخص المباني الصادرة والمباني 
الجاهزة في إمارة عجمان )2009 - 2011(
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 2009 عام  في  عقدًا   16,707 من  اإليجار  عقود  انخفضت 
سنوي  انخفاض  بمعدل   2011 عام  في  عقدًا   11,020 إلى 
% 19 - ، مما يعـكس تـراجع الطـلـب على  بــلغ متـوسـطــه 
العقارات خالل هذه الفترة.  كما سجلت رخص البناء الصادرة 
انخفاضًا بلغ متوسطه السنوي نحو % 3 - من 1,839 رخصة 
ويعزى    .2011 عام  في  رخصة   1,733 إلى   2009 عام  في 
ذلك لإلنخفاض الكبير الذي شهدته رخص الصيانة في هذا 
العام.  كما تراجع نمو المباني الجاهزة من 1,289 مبنى في 

عام 2009 إلى 1,092 مبنى في عام 2011 بمعدل انخفاض 
سنوي بلغ متوسطه % 8 -. 

وقد شهدت جميع أنواع رخص البناء الصادرة نموًا ملحوظًا 
خالل الفترة من 2009 إلى 2011 باستثناء رخص الصيانة التي 
مساهمة  بنسبة    2010 عام  في  رخصة   609 من  انخفضت 
بلغت % 31 من إجمالي الرخص الصادرة إلى الصفر في عام 

2011 كما توضح ذلك البيانات التالية: 

عدد رخص البناء مصنفة حسب النوع 2011-2009

جدول رقم )30( 

متوسط النمو
 السنوي

2011-2009  

2011 2010 2009

نوع البناء
األهمية 

النسبية %
عدد 

الرخص
األهمية 

النسبية %
عدد 

الرخص
األهمية 

النسبية %
عدد 

الرخص

3.5 % 52 % 901 41 % 784 45.7 % 840 فلل سكنية 

79 % 17.2 % 299 8 % 148 5 % 93 مباني سكنية وتجارية

11.7 % 6.1 % 106 6 % 115 4.6 % 85 مباني صناعية

93.7 % 1.7 % 30 1 % 13 0.4 % 8 مباني حكومية

- - 0 31 % 609 25.7 % 473 صيانة

8 % 22.9 % 397 13 % 254 18.5 % 340 أخرى

- 2.9 % 1,733 1,925 1,839 المجموع

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان )2011-2012( المجلس التنفيذي



53

متوسط النمو
 السنوي

2011-2009  

2011 2010 2009

نوع البناء
األهمية 

النسبية %
عدد 

الرخص
األهمية 

النسبية %
عدد 

الرخص
األهمية 

النسبية %
عدد 

الرخص

3.5 % 52 % 901 41 % 784 45.7 % 840 فلل سكنية 

79 % 17.2 % 299 8 % 148 5 % 93 مباني سكنية وتجارية

11.7 % 6.1 % 106 6 % 115 4.6 % 85 مباني صناعية

93.7 % 1.7 % 30 1 % 13 0.4 % 8 مباني حكومية

- - 0 31 % 609 25.7 % 473 صيانة

8 % 22.9 % 397 13 % 254 18.5 % 340 أخرى

- 2.9 % 1,733 1,925 1,839 المجموع

الفلل  لغرض  الصادرة  الرخص  عدد  زيادة  إلى  الجدول  يشير 
عام  في   901 إلى   2009 عام  في  رخصة   840 من  السكنية 
2011 بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه بلغ % 3.5، وارتفعت 

أهميتها النسبية من نحو % 46 إلى % 52 من إجمالي رخص 
رخص  عدد  نما  وقد  المذكورة.   الفترة  خالل  الصادرة  البناء 
بمتوسط  والتجارية  السكنية  المباني  لغرض  الصادرة  البناء 
في  رخصة   93 من  ارتفعت  حيث   79 % معدله  بلغ  سنوي 
أهميتها  بالتالي  وزادت   2011 عام  في   299 إلى   2009 عام 
% 17 من إجمالي رخص  2009 إلى  % 5 في عام  النسبية من 
الرخص  عدد  زاد  كذلك    .2011 عام  في  الصادرة  البناء 

الصادرة للمباني الصناعية من 85 رخصة في عام 2009 إلى 
السنوي  متوسطه  بلغ  بمعدل   2011 عام  في  رخصة   106

بلغ  نموًا  الحكومية  المباني  رخص  سجلت  كما    .12 % نحو 
متوسطه السنوي نحو % 94 حيث ارتفعت من 8 رخص في 

عام 2009 إلى 30 رخصة في عام 2011.  

إمارة  في  األراضي  معامالت  في  التداول  حجم  وارتفع 
إلى   2010 عام  في  درهم   759,290,633 من  عجمان 
766,094,269 درهم في عام 2011 بنسبة زيادة بلغت % 0.9 

كما هو موضح أدناه:

معامالت األراضي حسب حجم التداول 
إلمارة عجمان )2011-2009(

جدول رقم )31( 

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان )2011-2012( المجلس التنفيذي

شكل رقم )27( متوسط النمو السنوي لرخص البناء )2011-2009(

2011 2010 2009 البيان

766,094,269 759,290,633 897,361,966 حجم التداول
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وارتفع عدد معامالت بيع األراضي من 789 معاملة في عام 
2011 بمعدل نمو سنوي  1,292 معاملة في عام  2009 إلى 

إجمالي  من   19 % نسبة  شكلت  وقد   ،30 % متوسطه  بلغ 
إصدار  معامالت  عدد  وزاد    .2011 عام  في  المعامالت 
مخطط موقع من 1,053 في عام 2009 إلى 2,634 في عام 
2011 بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه % 58، وبلغت نسبتها 

كذلك    .  2011 عام  في  المعامالت  عدد  إجمالي  من   39 %

سندًا   1,528 من  الملكية  سند  إصدار  معامالت  عدد  ارتفع 
في عام 2009 إلى 2,350 في عام 2011 بمعدل نمو سنوي 
بلغ متوسطه % 24 وبأهمية نسبية بلغت % 35 من إجمالي 
ذلك  يعكس  كما    ،2011 عام  في  األراضي  معامالت  عدد 

الجدول التالي: 

جدول رقم )32( معامالت األراضي حسب 
النوع في إمارة عجمان )2011-2009(

جدول رقم )32( 

عدد المعامالت
إصدار سند البيانات

ملكية فك الرهن إصدار مخطط 
موقع التنازل الرهن البيع

1,528 116 1,053 132 175 789 2009

1,541 167 1,692 156 141 907 2010

2,350 177 2,634 148 142 1,292 2011

35 % 3 % 39 % 2 % 2 % 19 % المساهمة النسبية 2011

24 % 23.5 % 58 % 5.9 % - 10 % 30 % متوسط النمو السنوي 

2011-2009

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان )2011-2012( المجلس التنفيذي

شكل رقم )28( المساهمة النسبية لمعامالت األراضي 
حسب النوع في إمارة عجمان )2011(

البيع

الرهن

التنازل

إصدار مخطط موقع

فك الرهن

إصدار سند الملكية

19 %

2 %

2 %

39 %

3 %

35 %

متوسط معدل
 النمو السنوي
2011-2005*  

2011 2010 2009 2005 البيان

20 % 27 22 21 9 عدد الفنادق 

22 % 2,078 1,951 1,840 619 عدد الغرف الفندقية

17 % 3,761 3,293 2,927 1,441 عدد األسّرة

13 % 1,074 878 829 509 العمالة
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مؤشرات قي قطاع السياحة في إمارة 
عجمان )2011-2005(

جدول رقم )33( 

 المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان )2010-2011-2012( المجلس التنفيذي
* )تم احتساب معدل النمو(

شكل رقم )29( متوسط النمو السنوي لمعامالت األراضي حسب النوع 
في إمارة عجمان )2011-2009(

السياحة
تطور النشاط السياحي في إمارة عجمان بشكل ملحوظ حيث زاد عدد الفنادق من 9 فنادق في عام 2005 إلى 27 فندقًا 

في عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه نحو % 20 كما يتضح أدناه: 

متوسط معدل
 النمو السنوي
2011-2005*  

2011 2010 2009 2005 البيان

20 % 27 22 21 9 عدد الفنادق 

22 % 2,078 1,951 1,840 619 عدد الغرف الفندقية

17 % 3,761 3,293 2,927 1,441 عدد األسّرة

13 % 1,074 878 829 509 العمالة

0

10

20

30

40

50

60

30 %

-10 %

 5.9 %

58 %

24 %23.5 %

إصدار سند 
الملكية

إصدار فك الرهن
مخطط 

موقع

التنازل

الرهن

البيع



56

شكل رقم )30( متوسط النمو السنوي في مؤشرات قطاع 
السياحة في إمارة عجمان )2011-2005(

إلى   2005 619 غرفة في عام  الفندقية من  الغرف  وارتفع عدد 
  .22 % متوسطه  بلغ  سنـوي  نمو  بمعدل   2011 عام  في   2,078

كما زاد عـدد األسـّرة بمعدل سـنـوي بلغ مـتـوسـطه % 17، ونمت 
 .2011 إلى   2005 من  الفترة  خالل  سنويًا   13 % بمعدل  العمالة 
ارتـفـاع  إلـى  عجمان  إلمارة  السنوي  اإلحصائي  الكتاب  ويشير 
عـدد زوار متحـف عجمان بمتوسط سـنوي بلغ % 24، حيث زاد من 

12,848 زائرًا في عام 2009 إلى 19,346 زائرًا في عام 2011.  وارتفع 

إمارة عجمان  الفندقية في  الفنادق والشقق  نزالء  إجمالي عدد 
من 186,500 نزياًل في عام 2009 إلى 602,033 نزياًل في عام 2012 
بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه % 48 كما يعكس ذلك الجدول 

التالي:

مؤشرات في قطاع السياحة تشمل الفنادق 
والشقق الفندقية )2012-2009(

جدول رقم )34( 

* متوسط النمو
2012 السنوي 2012-2009 2011 2010 2009 المؤشرات

- 57 % 53 % 49 % 51 % معدل إشغال غرف الفنادق 
والشقق الفندقية %

-6 % 201 194 201 245 متوسط أسعار الفنادق والشقق 
الفندقية / السنة )درهم(

14% 159,640,003 138,593,518 114,897,630 107,743,065 إيرادات الفنادق والشقق 
الفندقية )درهم(

48% 602,033 415,778 270,010 186,500 عدد نزالء الفنادق والشقق 
الفندقية

46 % 710,426 468,968 292,381 227,315 ليالي اإلقامة في الفنادق 
والشقق الفندقية

االمصدر: دائرة التنمية السياحية - إحصاءات قطاع السياحة  2012-2009
* )تم احتساب معدل النمو(
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شكل رقم )31( معدل إشغال غرف الفنادق والشقق 
الفندقية في إمارة عجمان )2012-2009(

شكل رقم )32( معدل النمو السنوي في مؤشرات الفنادق 
والشقق الفندقية في إمارة عجمان )2012-2009(

الفندقية  والشقق  الفنادق  في  اإلقامة  ليالي  زادت  كما 
من  الفترة   خالل   46 % متوسطه  بلغ  سنوي  نمو  بمعدل 
والشقق  الفنادق  إيرادات  إجمالي  زاد  بينما   ،2012 إلى   2009

لنفس   14 % متوسطه  بلغ  سنوي  نمو  بمعدل  الفندقية 

الفنادق  أسعار  انخفاض  إلى  أعاله  الجدول  ويشير  الفترة.  
 ،-  6 % متوسـطه  بلغ  سنــوي  بــمعـدل  الفندقــية  والشقق 
والشقق  الفنادق  في  الغرف  إشغال  نسبة  ارتفاع  وكذلك 

الفندقية من %51 في 2009 إلى %57 في 2012. 
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* متوسط النمو السنوي
2012-2009  

2012 2011 2010 2009 المؤشرات

- 55 % 51 % 43 % 44 % معدل إشغال غرف الفنادق %

- 7 % 218 208 210 274 متوسط أسعار الليلة في السنة 
)درهم(

10 % 123,153,503 111,515,823 95,850,093 92,800,623 إيرادات الفنادق )درهم(

24 % 283,960 255,298 229,864 147,863 عدد نزالء الفنادق 

19 % 265,061 241,216 215,283 156,831 ليالي اإلقامة 

الفنادق
تعكس مؤشرات الفنادق نموًا مضطردًا في الطلب على السياحة وازدياد الحركة السياحية في إمارة عجمان خالل الفترة 

من 2009 إلى 2012 كما توضح ذلك اإلحصاءات التالية: 

مؤشرات الفنادق في إمارة عجمان  )2012-2009(
جدول رقم )35( 

االمصدر: دائرة التنمية السياحية: إحصاءات قطاع السياحة 2012-2009
*)تم احتساب معدل النمو(

شكل رقم )33( معدل إشغال غرف الفنادق في إمارة 
عجمان )2012-2009( 
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شكل رقم )34( معدل النمو السنوي في مؤشرات 
الفنادق في إمارة عجمان )2012-2009(

 2009 عام  في  نزياًل   147,863 من  الفنادق  نزالء  عدد  ارتفع 
بلغ  سنوي  نمو  بمعدل   2012 عام  في  نزياًل   283,960 إلى 
نمو  بمعدل  اإلقامة  ليالي  زادت  وقد    .24 % نحو  متوسطه 
ليلة   156,831 من  ارتفعت  حيث   19 % متوسطه  بلغ  سنوي 
عام 2009 إلى 265,061 في عام 2012.  كما شهدت تكلفة 
من  الفترة  خالل  ملحوظًا  انخفاضًا  الفنادق  في  اإلقامة 
2009 إلى 2012 مما شكل عامل جذب للسواح من مختلف 

الليلة  سعر  متوسط  انخفض  حيث    . اإلمارة  إلى  الجنسيات 
درهم   218 إلى   2009 عام  في  اليوم  في  درهم   274 من 
السنوي  متوسطه  بلغ  بمعدل   2012 عام  في  اليوم  في 
اإلقامة  أسـعار  انخفــــاض مــتوســـط  وتـــرتـب على    .-  7 %

في الفنادق زيادة الطلب حيث ارتفع معدل إشغال الغرف 
  . الفندقية من % 44 في عام 2009 إلى % 55 في عام 2012
 ،10 % السنوي  متوسطه  بمعدل  الفنادق  إيرادات  نمت  كما 
إلى   2009 عام  في  درهم   92,800,623 من  ارتفعت  حيث 

123,153,503 درهم في عام 2012. 

روسيا  مناطق  من  الفنادق  نزالء  من   70 % من  أكثر  ويأتى 
ذلك  يوضح  كما  وآسيا  وأوربا  والبلطيق  الكومونولث  ودول 

الجدول التالى:

إيرادات نزالء الفنادقليالي االقامة 
الفنادق

) درهم (

متوسط 
أسعار الليلة 
في السنة 

)درهم(
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نزالء الفنادق حسب المناطق )2012-2009(

الشقق الفندقية 

جدول رقم )36( 

المساهمة
النسبية
2012 % 

المساهمة
النسبية
2011 % 

المساهمة
النسبية
2010 % 

المساهمة
النسبية
2009 % 

38 % 33 % 36 % 36 % روسيا ودول الكومنولث
ودول البلطيق

22 % 25 % 23 % 31 % دول أوروبا

13 % 13 % 12 % 8 % دول آسيا

7 % 9 % 16 % 11 % دولة اإلمارات

4 % 5 % 4 % 3 % دول مجلس التعاون
 الخليجي

7 % 6 % 4 % 4 % دول عربية أخرى

4 % 5 % 3 % 4 % أمريكا الشمالية

3 % 2 % 2 % 3 % دول أخرى

100 % 100 % 100 % 100 %

االمصدر: دائرة التنمية السياحية: إحصاءات قطاع السياحة 2012-2009

زادت األهمية النسبية لمناطق روسيا والبلطيق حيث شكلت 
 ،38 % 2012 بمعدل بلغ  أكثر من ثلث نزالء الفنادق قي عام 
بينما انخفضـت األهمية  النــسبية للــنزالء من أوروبا من % 31 
في عام 2009 إلى % 22 في عام 2012.  كذلك زادت األهمية 

النسبية للنزالء من دول آسيا إلى % 13 والدول العربية األخرى 
دولة  من  للنزالء  انخفضت  بينما   2012 عام  في   7 % إلى 

اإلمارات من %11 في عام 2009 إلى %7 في عام 2012. 

شهد الطلب على الشقق الفندقية نموًا بمعدالت مرتفعة مقارنة بالطلب على الفنادق كما تعكس ذلك المؤشرات التالية: 
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المساهمة
النسبية
2012 % 

المساهمة
النسبية
2011 % 

المساهمة
النسبية
2010 % 

المساهمة
النسبية
2009 % 

38 % 33 % 36 % 36 % روسيا ودول الكومنولث
ودول البلطيق

22 % 25 % 23 % 31 % دول أوروبا

13 % 13 % 12 % 8 % دول آسيا

7 % 9 % 16 % 11 % دولة اإلمارات

4 % 5 % 4 % 3 % دول مجلس التعاون
 الخليجي

7 % 6 % 4 % 4 % دول عربية أخرى

4 % 5 % 3 % 4 % أمريكا الشمالية

3 % 2 % 2 % 3 % دول أخرى

100 % 100 % 100 % 100 %

مؤشرات الشقق الفندقية في إمارة 
عجمان )2012-2009(

جدول رقم )37( 

االمصدر: دائرة التنمية السياحية - إحصاءات قطاع السياحة 2012-2009
*)تم احتساب معدل النمو(

* متوسط النمو السنوي
2012-2009 

2012 2011 2010 2009

102 % 318,118 162,680 40,146 38,637 عدد نزالء الشقق الفندقية

85 % 445,365 227,752 77,098 70,484 ليالي اإلقامة في الشقق الفندقية

35 % 36,486,500 27,077,694 19,047,537 14,942,441 إيرادات الشقق الفندقية )درهم(

- 5 % 183 180 193 216 متوسط أسعار الليلة في السنة 
)درهم(

60 % 56 % 54 % 58 % معدل اشغال غرف
 الشقق الفندقية  %

شكل رقم )35( مؤشرات الشقق الفندقية في إمارة عجمان )2012-2009(

عدد نزالء الشقق الفندقية

ليالي اإلقامة في الشقق الفندقية
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شكل رقم )36( معدل إشغال غرف الشقق الفندقية في إمارة عجمان )2012-2009(

زاد عدد نزالء الشقق الفندقية في إمارة عجمان من 38,637 
نزياًل في عام 2009 إلى 318,118 نزياًل في عام 2012 بمعدل 
نمو سنوي بلغ متوسطه % 102.  كما سجلت ليالي اإلقامة 
 85 % نحو  متوسطه  بلغ  سنويًا  نموًا  الفندقية  الشقق  في 
 445,365 إلى   2009 عام  في  ليلة   70,484 من  ارتفعت  حيث 
ليلة في عام 2012.  ونمت إيرادات الشقق الفندقية بمعدل 
14,942,441 درهم  % 35 إذ زادت من  بلغ متوسطه السنوي 
في   .2012 عام  في  درهم   36,486,500 إلى   2009 عام  في 
الفندقية  الشقق  في  الليلة  سعر  متوسط  شهد  حين 
من  انخفض  حيث   ،  -  5 % السنوي  متوسطه  بلغ  انخفاضا 

 2012 عام  في  درهم   183 إلى    2009 عام  في  درهم   216

الفنادق  في  الليله  أسعار  مستويات  عن  تقل  بذلك  وهي 
بنـسبة تتـراوح بين   % 8 إلـى  % 21.  أيضًا ارتـفع معدل إشغال 
غرف الشقق الفندقية إلى % 60 في عام 2012 تبعًا الزدياد 

النشاط السياحي في اإلمارة . 

ويشير الجدول التالي إلى أن األغلبية العظمى لنزالء الشقق 
ارتفعت  الخليجي حيث  التعاون  الفندقية من دول مجلس 
في   70 % إلى   2009 عام  في   23 % من  النسبية  أهميتهم 

عام 2012: 

نزالء الشقق الفندقية في إمارة عجمان )2012-2009(
جدول رقم )38( 

المساهمة النسبية
2012 % 

المساهمة النسبية
2011 % 

المساهمة النسبية 
2010 %

المساهمة النسبية 
2009 %

7 % 14 % 37 % 31 % دولة اإلمارات

70 % 62 % 22 % 23 % دول مجلس التعاون 
الخليجي

3 % 4 % 15 % 18 % دول عربية أخرى

13 % 12 % 19 % 21 % دول  آسيا

7 % 8 % 7 % 7 % دول أخرى

100 % 100 % 100 % 100 %

المصدر: دائرة التنمية السياحية - إحصاءات قطاع السياحة 2012-2009
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متوسط النمو السنوي 2011 2010 البيان

53 % 230 150 عدد المطاعم

7 % 990 922 عدد العاملين

66 % 120.023.750 72,464,121 إيرادات المطاعم
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متوسط النمو السنوي 2011 2010 البيان

53 % 230 150 عدد المطاعم

7 % 990 922 عدد العاملين

66 % 120.023.750 72,464,121 إيرادات المطاعم

انخفضت األهمية النسبية لنزالء الشقق الفندقية من دولة اإلمار ات من %31 في عام 2009 إلى %7 في عام 2012، وكذلك 
نسبة النزالء من الدول العربية األخرى من %18 إلى %3، والنزالء من دول آسيا مــن  % 21 إلى  % 13 خالل نفس الفترة. 

ارتفع عدد المطاعم إلى 230 في عام 2011 بنسبة زيادة بلغت % 53 مقارنة بالعام السابق كما يتضح أدناه:

مؤشرات المطاعم في إمارة عجمان )2011-2010(
جدول رقم )39( 

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان 2012 

المطاعم 

شكل رقم )37( مؤشرات المطاعم في إمارة عجمان )2011-2010(
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شكل رقم )38( معدل النمو السنوي في مؤشرات المطاعم إمارة عجمان )2011-2010(

إلى   2010 عام  في  درهم   27,464,121 من  ارتفعت  حيث   66 % معدله  بلغ  مرتفعًا  نموًا  المطاعم  قطاع  إيرادات  سجلت 
120,023,750 درهم في عام 2011، كما زادت العمالة في القطاع بمعدل % 7 في نفس الفترة. 

متوسط معدل النمو السنوي

عدد المطاعمعدد المشتغلينإيرادات المطاعم

متوسط معدل
ا2011 النمو السنوي 2010 2009 البيان

5 % 22 22 20 المصارف المحلية

0 2 1 2 المصارف األجنبية

4.5 % 24 23 22 المجموع

العمالة

2 % 247 234 237 مواطنين

- 0.4 % 268 262 270 وافدين

0.8 % 515 496 507 المجموع
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القطاع المالي - المصارف 
سنوي  بمتوسط  واألجنبية  المحلية  المصارف  عدد  ارتفع 
 24 إلى   2009 عام  في  مصرفًا   22 من   5 % نحو  معدله  بلغ 
من   92 % المحلية  البنوك  وشكلت   ،2011 عام  في  مصرفًا 
العمالة  زادت  كما  عجمان.   إمارة  في  البنوك  عدد  إجمالي 
 515 2009 إلى  507 عاماًل في عام  في قطاع المصارف من 
  . عاماًل في عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه % 0.8
كما ارتفع عدد العمالة المواطنة في البنوك من 237 عاماًل 

مواطنًا في عام 2009 إلى 247 عاماًل مواطنًا في عام 2011 
% 2، بينما انخفضت العمالة الوافدة  بمعدل نمو سنوي بلغ 
وقد  الفترة.   نفس  خالل   -  0.4 % نحو  بلغ  سنوي  بمتوسط 
العمالة  إجمالي  من   48 % نسبة  المواطنة  العمالة  شكلت 
في المصارف في إمارة عجمان في عام 2011 كما تعكس 

ذلك المؤشرات التالية: 

نمو العمالة وعدد المصارف المحلية واألجنبية في إمارة عجمان )2010-2009(
جدول رقم )40( 

متوسط معدل
ا2011 النمو السنوي 2010 2009 البيان

5 % 22 22 20 المصارف المحلية

0 2 1 2 المصارف األجنبية

4.5 % 24 23 22 المجموع

العمالة

2 % 247 234 237 مواطنين

- 0.4 % 268 262 270 وافدين

0.8 % 515 496 507 المجموع

المصدر: الكتاب االحصائي السنوي إلمارة عجمان )2011-2012( المجلس التنفيذي

شكل رقم )39(متوسط النمو السنوي للمصارف المحلية 
واألجنبية في إمارة عجمان )2010-2009(
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العمالة واألجور وعدد شركات الصرافة في إمارة عجمان )2011-2009(
جدول رقم )41( 

متوسط النمو السنوي
2010-2009

ا201 2010 2009 البيان

7 % 16 15 14 عدد الشركات

العمالة

- 16 % 14 14 20 مواطنة

4.5 % 216 203 198 وافدة

2.7 % 230 217 218 مجموع العمالة

11.6 % 11,705,468 10,752,849 9,395,376 األجور )درهم(

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان )2011-2012( المجلس التنفيذي

0
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2 %

0.8 %

-0.4%

نمت شركات الصرافة بمتوسط سنوي بلغ معدله % 7 حيث ارتفع عددها من 14 شركة في  عام 2009 إلى 16 شركة في  
عام 2011، مما يعكس نمو الطلب على الخدمات المالية التي تقدمها شركات الصرافة كما توضح ذلك المؤشرات التالية: 

شكل رقم )40( متوسط النمو السنوي للعمالة في المصارف 
المحلية واألجنبية في إمارة عجمان )2010-2009(

شركات الصرافة 

مواطنينالمجموع

وافدين
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شكل رقم )41( متوسط النمو السنوي في  العمالة وعدد شركات الصرافة 
في إمارة عجمان )2010-2009(

ارتفع إجمالي العمالة في شركات الصرافة بمتوسط سنوي 
بلغ معدله نحو % 3 من 218 شركة في عام 2009 إلى 230 
شركة في عام 2011.  وقد زادت العمالة الوافدة بمتوسط 
إلى   2009 عام  في  عاماًل   198 من   5 % نحو  بلغ  سنوي  نمو 
في  المواطنة  العمالة  وسجلت    .2011 عام  في  عاماًل   268

هذا القـطاع مـتــوســط انــخفــاض سنــوي بلغ % 16 - حيث 

انخفض العدد من 20 عاماًل في عام 2009 إلى 14 عاماًل في 
الصرافة  لشركات  النسبية  األهمية  وانخفضت   2011 عام 
من % 10 إلى  % 7 خالل الفترة من 2009 إلى 2011.  وارتفعت 
األجور في شركات الصرافة بمتوسط سنوي بلغ معدله نحو 

% 12 خالل الفترة من 2009 إلى 2011.
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مؤشرات قطاع التأمين في إمارة عجمان )2011-2009(
جدول رقم )42( 

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان )2011-2012( المجلس التنفيذي

 ارتفعت العمالة في شركات التأمين من 73 عاماًل في عام 2009 إلى 102 عاماًل في عام 2011 بمتوسط سنوي بلغ معدله 
% 18. كما زادت األجور في قطاع التأمين بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو % 28 خالل الفترة من 2009 إلى 2011 كما توضح ذلك 

المؤشرات التالية: 

شركات التأمين

متوسط النمو السنوي
2011-2009

ا201 2010 2009 البيان

18 % 102 95 73 العمالة

28.4 % 3,458 7,089 2,099 األجور )ألف درهم(

عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات

0.2 % 105,026 102,842 104,641 إجمالي األقساط المكتبية
خالل السنه )ألف درهم(

17.5 % 85,245 84,900 61,772 إجمالي التعويضات
 المدفوعة )ألف درهم(

- 34 % 16,624 14,682 38,491 إجمالي التعويضات
تحت التسوية )ألف درهم(

تأمين األشخاص وعمليات تكوين األموال

- 34.5 % 94 118 219 إجمالي األقساط المكتبية
خالل السنه )ألف درهم(

- 30 60 إجمالي التعويضات
المدفوعة )ألف درهم(

- 16 18 إجمالي التعويضات
تحت التسوية )ألف درهم(
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متوسط النمو السنوي
2011-2009

ا201 2010 2009 البيان

18 % 102 95 73 العمالة

28.4 % 3,458 7,089 2,099 األجور )ألف درهم(

عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات

0.2 % 105,026 102,842 104,641 إجمالي األقساط المكتبية
خالل السنه )ألف درهم(

17.5 % 85,245 84,900 61,772 إجمالي التعويضات
 المدفوعة )ألف درهم(

- 34 % 16,624 14,682 38,491 إجمالي التعويضات
تحت التسوية )ألف درهم(

تأمين األشخاص وعمليات تكوين األموال

- 34.5 % 94 118 219 إجمالي األقساط المكتبية
خالل السنه )ألف درهم(

- 30 60 إجمالي التعويضات
المدفوعة )ألف درهم(

- 16 18 إجمالي التعويضات
تحت التسوية )ألف درهم(

شكل رقم )42( مؤشرات قطاع التأمين في إمارة عجمان )2011-2009(

شكل رقم )43( متوسط معدل النمو السنوي في العمالة واألجور في 
شركات التأمين )2010-2009(
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شكل رقم )44( عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات في شركات 
التأمين في إمارة عجمان )2011-2009(

شكل رقم )45( تأمين األشخاص وعمليات تكوين األموال في 
شركات التأمين في إمارة عجمان )2011-2009(

وزادت األقساط المكتبية لعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات  من 104,641 ألف درهم في عام 2009 إلى 105,026 ألف 
درهم  في عام 2011 بمعدل سنوي بلغ متوسطه % 0.2، بينما زادت التعويضات المدفوعة بمتوسط سنوي بلغ معدله نحو 

% 18 خالل الفترة من 2009 إلى 2011.

إجمالي التعويضات تحت 
التسوية ) ألف درهم (

إجمالي التعويضات 
المدفوعة ) ألف درهم (

إجمالي األقساط المكتبية 
خالل السنة )ألف درهم (
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