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زيادة الصادرات يمكنكيف 
% 10املحلية لإلمارة بنسبة 

سنويا وملدة خمس سنوات؟ سياسة تنمية الصادرات
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اساسيات  عامـــــــة

13

ملةمكتعتبرالصادراتتنميةسياسة1.
األجنبياالستثمارجذبلسياسة
بطر أهميةوبالتاليالخارجيوالترويج

اتاملبادر منواالستفادةالسياستان
ئةبيلخدمةالسياستينفياملطروحة
االمارةفياالعمال

معاليبرئاسةاالقتصاديالتكامللجنة2.
فيمستهدفحددتاالقتصادوزير

محجرفعفياالقتصاديالنفوذمحور 
السبةبناملستهدفةالدول إلىالصادرات

 %10عنتقل
 
سنوات10ملدةسنويا

الصادراتتنميةسياسة
ئةالبيتحسينالىتهدف

االمارةفيالتصديرية
يناملصدر علىواملحافظة
التتسهيومنحهمالحاليين

تنافسيةوامتيازات
منافسةمنلتمكينهم
خرى األ االماراتفينظرائهم

فياملبذولةالجهودضعف1.
اركبعلىللمحافظةاالمارة

املصدرين

االمتيازاتضعف2.
تمنحقدالتيواملحفزات

بانهعلماللمصدرين،
علىيحصلون بعضهم
اماراتمننوعيةامتيازات

معينةبرامجضمنأخرى 

2
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عام  ملخص

االمارةصادراتتشكل

الناتجمن%7حوالي

ةمقارناإلجمالي،املحلي

%35ولدبي%25مع

يستدعيمماألبوظبي،

ريةالتصديالبيئةتعزيز

نمونسبثباتعدم

حيثاالمارة،فيالصادرات

ةسنبينالنسبتتأرجح

صادراتانكما،وأخرى 

نة،معيدول فيتتركزاالمارة

علىسلباينعكسقدمما

حالفيالصادراتحجم

هذهمنالطلبانخفض

منهاأياوالدول 

الاملصدرينمن94%
عجمانميناءيستخدمون 

بسببمجاورةموانئبل
مماالقائمة،التحديات

تجالناعلىسلباينعكس
،لإلمارةاإلجمالياملحلي

صعوبةعنهينتجمما
الصادراتقيمةتحديد

الحقيقية

فياالمارةصادراتترتكز
غيابمعمعينة،سلع

يةوالخدمالنوعيةالسلع
.االمارةصادراتعن

اومبادراتوجودوعدم
علىحقيقيةبرامج

لدعماالمارةمستوى 
االمارةفياملصدرين
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مساهمة الصادرات في الناتج املحلي / اإلمارة الوضع الحالي لصادرات 
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دبي دولة اإلمارات عجمان أبوظبي

نسبة مساهمة الصادرات في الناتج املحلي اإلجمالي
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المنشأشهاداتواالحصاء،للتنافسيةاالتحاديةالهيةوالتنافسية،اإلحصاءمركز:المصدر

إلمارةلضعف مساهمات الصادرات في التنمية االقتصادية 

تقلب وعدم ثبات نسب النمو للصادرات
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التركز الجغرافي لصادرات االمارة 

2018/عجمانغرفة –حسب بيانات شهادة املنشأ 

لهايجعمماالصادراتفيكبيرجغرافيتركز
الخارجيةواملخاطرللتقلباتعرضة

خاطراملولعرضالصادراتتركزاتفياألبرز السنةلكونهاوكعينة2018اخذتم)
(جديدةاقأسو فتحيتملمحالفيعجمانإمارةصادراتلهاتتعرضقدالتيالكبيرة

اءللمينعينةاظهرت
للعاموالجمارك

النتائجنفس2020
نسبةبلغحيث

5ألعلىالصادرات
اجماليمن%54دول 

الصادرات

السعودية، مصر، 
الهند، الكويت 
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التركز السلعي لصادرات االمارة

وفقا لتقرير البنك الدولي

أهم الصادرات املحلية م

الغذائيةاملواد 1

الدخان 2

األملونيوم 3

الحديد 4

املنتوجات النفطية 5

قطع السيارات 6

املواد الغذائية البحرية 7

معدات قطع غيار املاكينات 8

األثاث 9

صناعات الورق 10

ينةمعسلعفيالصادراتتركز
الصادراتمساهمةوضعف
والنوعيةالخدمية
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االختالف في بيانات الصادرات في االمارة 

نسبة التغير الصادراتالسنة

20141,028,526,771.86-

20151,154,428,622.6012%

20161,980,759,877.7972%

20171,391,700,163.35(30)%

20181,464,198,335.055%

20191,675,523,099 3114%

20201,369,741,228.38(19)%

نسبة التغير الصادراتالسنة

2016526,397,540(16%)

2017556,375,8646%

201813,922,469

20199,679,625(30)%

20201,248,977(87)%

بالدرهم/  حجم الصادرات إلمارة عجمان حسب شهادات املنشأ مع نسب التغير

درهم/ حجم الصادرات إلمارة عجمان حسب بيانات امليناء والجمارك

شهاداتنالحظ الفروقات بين بيانات 
مما ك، وبين بيانات امليناء والجمار املنشأ 

ك والجمار استخدام امليناء يدل على عدم 
في التصدير

لتضارب البيانات2017سنوات، وال يمكن مقارنتها مع 3تم تعديل بيانات الصادرات من امليناء والجمارك آلخر 
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حسب نتائج االستبيانات / املصدرين تحديات التي تواجه 

التحديات التي تواجه املصدرين وفق دراسة البنك الدولي

النصف الثاني  2020/تقرير مؤشر الثقة في بيئة األعمال / دائرة التنمية االقتصادية : املصدررها وغيتواجه املصدرين كما هو حال املستثمرين عامة في اإلمارة مجموعة من التحديات التي تتعلق باملنافسة والرسوم واإلجراءات وضعف التمويل 
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18%

19%

عدم توافر العمالة الماهرة

أخرى

قوانين العمالة

المنافسة غير العادلة

صعوبة اإلجراءات و المتطلبات الحكومية 

عدم توافر التمويل المصرفي

ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج

ضريبة القيمة المضافة 

ارتفاع تكلفة الخدمات 

ارتفاع قيمة اإليجارات

ارتفاع الرسوم الحكومية

تراجع الطلب على المنتجات

عدم االستقرار في األوضاع االقتصادية 

اإلمارة وفق أهم التحديات التي تواجه مجتمع األعمال في 
دائرة التنمية االقتصادية
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اقع الزيارات امليدانية التي تواجه التحديات االخرى أهم  املصدرين في االمارة من  و

طريقة التصديحدياتتال#

1

محدودية املساحات املتوفرة لألنشطة الصناعية 

.الرأس يللتوسعالقابلةالتصديريةالصناعاتاستقطاب✓
.العاليةالتكنولوجياذاتالصناعاتعلىوالتركيزاملاللرأساملكثفةاألنشطةاستهداف✓
الحضري التطويرخططمعالتحتيةالبنيةتطويرخططتنسيق✓

يةالخارجاألسواقعنوالبياناتواملعلوماتالتوعيةنقص2

مليزاتوالتعريفالخارجيالترويجبرامجضعفالىباإلضافة

دامةمستمبادراتوجودوعدماإلمارة،فيالتصديروإمكانيات

ارجيةالخاألسواقفياملحليةللمنتجاتللترويجومتكاملة

.املحليةللصناعاتترويجآليةلوضعالعالقةذاتالحكوميةالجهاتمعالجهودتنسيق✓
.القائمةواالتحاديةالعربيةالبرامجمناالستفادة✓
سواءالقةالعذاتالفعالياتأو/واملؤتمراتأو/وامللتقياتفيباملشاركةالصناعيالقطاعوتشجيعحث✓

اإلقليميةأواالتحادية
االمارةفياملصدرينلكافةافتراض يومعرضكدليلتعتبرللمصدرينمنصةانشاء✓

فكالصر واالتحاديةاملحليةالرسومبعضوارتفاعتعدد3

املصانعمندائمةشكاوى هناكحيثوالكهرباء،الصحي

 تشكلفقدتنافسية،تعتبرالالصحيالصرفوتكاليفالكهرباءأسعار✓
 
 أحيانا

 
 رئيعامال

 
املصدرينلخروجسيا

القطاعفيخاصةاقلصحيصرفوتكاليفتنافسيةالكهرباءأسعارفيهاتكون أخرى إماراتالىاالمارةمن

الصناعي

للمصانعالحقيقياالستهالكمعالصحيالصرفرسومربطإمكانيةدراسة✓

اإلمارة،مستوى علىللمصنعينالتمويلتوفر عدم4

فترةمنأطول بفترةباألجلالشركاتتبيعالسوق،ولضرورات

أماتمويللتحتاجقدأنهايحصلوقدالتزاماتهاالشركةتسديد

عملياتهاوتوسيع/أوالنقدفيالعجزلسداد

التمويلمهاملتسهيلتمويليةجهاتمعاتفاقيةكعقداملطلوبالتمويلتوفيرفياملساعدةأو/وتوفير
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االمارة بخصوص التصدير من خالل امليناء استطالع رأي املصدرين في 

ناءامليو عجمانوصناعةتجارةغرفةتواصلت
مناملصدرينمنمختارةعينةمعوالجمارك

فيناملصدريلكبار عجمانغرفةبياناتقاعدة
ينةالعمعظمانعلىاالستطالعوخلصاالمارة
عنر يصداملصدرينواحدالبر طريقعنتصدر 
علىعاالطال فيمانعلديةيكنولمالبحر طريق

وابدى.عجمانميناءيقدمهاالتيالخدمات
علومةاملاعطاءعلىالتحفظاتبعضاالغلبية

خلصت الدراسة التي قامت بها غرفة عجمان من خالل 
شركة مصنعة في امارة عجمان على 60استطالع رأي عدد 

في ان التحديات التي تواجهها اغلب الشركات املصنعة
:االمارة هي

ثر للتصدير، مما يؤ ال يستخدمون ميناء عجمان % 94▪
على بيانات التجارة في االمارة 

3.ئعال يستخدمون ميناء عجمان الستيراد البضا% 93▪
ال يستخدمون ميناء عجمان بسبب عدم وجود % 45▪

.خطوط مالحية مباشرة
رة ال يستخدمون ميناء عجمان بسبب طول الفت% 13▪

.الزمنية للتصدير
افر مكاتب : اسباب اخرى ▪ سهولة االجراءات وتو

التخليص بكثرة في جبل علي
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أسباب عزوف املصدرين عن استعمال ميناء عجمان

التوضيحالتحدي

ساعة من بميناء جبل علي52ساعة من ميناء عجمان مقابل  148غرق لتصدير البضاعة هوتالوقت املسالوقت املستغرق للتصدير

غلي الحاويات قلة الحاويات في امليناء وذلك نظرا لضعف الطلب ولعدم توفر خطوط املالحة املباشرة من والى امليناء وكذلك عدم توفر مشتوفر الحاويات للنقل

بأنواعها املختلفة

، مما يفقد عجمان ميزة تنافسية مهمةال تتوفر خطوط املالحة رئيسية لنقل البضائع عبر ميناء عجمانخطوط املالحة الرئيسية

تأخر مواعيد البواخر
ي رحلة من ابرز املخاطر هو تأخر مواعيد مغادرة او وصول البواخر، حيث ان رحلة الحاويات الصادرة من ميناء عجمان تعتمد على رحلتين وه

محلية ورحلة دولية، وال يملك ميناء عجمان امكانية التحكم في الرحلة الدولية

دول فقط5من الصادرات في %54تتركز تركيز الصادرات

وسائل النقل االخرى 
بعض صادرات امارة عجمان قد يتم نقلها في وسائل نقل اخرى كالشاحنات عن طريق البر

.او الطائرات جوا وذلك بناء  على نوع البضاعة ومدى قرب بلد املقصد من الدولة

منافسة املوانئ االخرى 
وفر بنية تحتية حدة املنافسة في عمليات الصادرات من املوانئ االخرى التي تمتلك خطوط مالحة مباشرة وقرب تلك املوانئ من امارة عجمان وت

.متكاملة بها لتخدم جميع أنواع البضائع واملنتجات املراد تصديرها وتقديمها لتلك الخدمات بأسعار منافسة

العواستطاملصدرينبيانات
الرأي

صعوبة التواصل مع املصدرين
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السياسة تنمية الصادرات املبادرات االستراتيجية املتاحة 

الكلفة  
( تحتاج الى دراسة ومراجعة)

اهميتها  الوصف املبادرة

صطرح املشروع للشراكة بين القطاع العام والخا
PPP

باملنافذالبري امليناءربطعبراإلمارةصادراتمرورتسهيل
استثماراتوجذبسريعةممراتعبراملجاورةالبحرية
التصديريةالقدراتزيادةعلىتعملعاملية

(نامةاملفياألرجحعلى)بري ميناء/لوجستيةمنطقةتخصيص
وجستياتواللبالنقلاملتعلقةاألنشطةجميعفيهاتنفذبحيث
.غليناملشمنعددبواسطةتجاري أساسعلىالبضائعوتوزيع

لتوزيع،اومراكزكاملستودعات،املرافقمنعدداملنطقةتتضمن
.الشاحناتوخدماتواملكاتب،التخزين،ومناطق

ةمنطقة  لوجستي/بناء ميناء لوجستي

مليون درهم150حوالي 

يةوالتكنولوجالتطبيقيةالعلميةاألبحاثدعم1.
االستثماريةباألنشطةللقيام

خلقو املضافةوالقيمةوالجودةاإلنتاجيةتحسين2.
الدولةتوجهاتدعموجديدةوخدماتصناعات

باملواهواحتضانوتنميةاملعرفة،اقتصادنحو
املحليةالبشريةوالقوى 

وصناعةالتكنولوجيةالصناعاتاستقطاب3.
االلكترونيةوالتجارةالخدمات

في إمارة مجمع  متخصص بالتكنولوجيا واالبتكار/ إنشاء منطقة 
عجمان

عالية القيمة منخفضة الوزنصناعات

نوحةاملمامليزاتكلفةالىباإلضافةدرهمالف200

اتخدممناملميزةالتصديريةالشركاتاستفادة1.
.العاملياللوجستيالجواز

.العامليةاألسواقالىالنفاذوسهولة-2.

لشاحناتاملمنوحةاإلعفاءاتمناالستفادة-3.
.اإلمارةبشوارعمرورهاعندالشركات

مات اختيار مجموعة من كبار املصدرين في اإلمارة  لتقديم خد
حقا نوعية لهم  كمرحلة أولى على ان تشمل جميع املصدرين ال 

برنامج والء
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املبادرات االستراتيجية

أو التحديات/السلبيات و

منطقة لوجستية/ بري ميناء 

االيجابيات

( نامةعلى األرجح في امل)ميناء بري / تخصيص منطقة لوجستية
جستيات  بحيث تنفذ فيها جميع األنشطة املتعلقة بالنقل واللو 

.  ينوتوزيع البضائع   على أساس تجاري بواسطة عدد من املشغل
وزيع، تتضمن املنطقة عدد من املرافق كاملستودعات، ومراكز الت

.ومناطق التخزين، واملكاتب، وخدمات الشاحنات

وصف الخيار

طرح املشروع للشراكة بين القطاع العام والخاص
PPP

افذ البحرية تسهيل مرور صادرات اإلمارة  عبر ربط امليناء البري  باملن
لى املجاورة  عبر ممرات سريعة وجذب استثمارات عاملية تعمل ع

زيادة القدرات التصديرية

الزمة الكلفة املالية املرتفعة وطول الفترة الزمنية ال

.لتأسيس املنطقة 

أو التحديات/السلبيات و

High value Low weight sector

االيجابيات

جيا مجمع  متخصص بالتكنولو / إنشاء منطقة 
واالبتكار  في إمارة عجمان

اإلمارات املنافسة الحادة مع املراكز واملجمعات املماثلة في
املجاورة وعدم وجود إطار تشريعي مناسب خاصة في 
ع مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجي

.االستثمار الخاص في هذه املجاالت

أو التحديات/السلبيات و

برنامج والء/ برنامج التميز  للمصدرين 

االيجابيات

رة  اختيار مجموعة من كبار املصدرين في اإلما
ان لتقديم خدمات نوعية لهم  كمرحلة أولى على

تشمل جميع املصدرين الحقا 

ومالرسمجالفيتقدمأنيمكنالتيالحوافزمحدودية
.االمارةفيواإلجراءات

وازالجمنلالستفادةلالنضماماالشتراطاتصعوبة-
.العاملياللوجستي

وصف الخيار

م باألنشطة دعم األبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيا
ة وتحسين  اإلنتاجية والجودة والقيمة املضاف ,االستثمارية،

وخلق صناعات وخدمات جديدة و دعم توجهات الدولة نحو 
رية اقتصاد املعرفة، وتنمية واحتضان املواهب والقوى البش

املحلية

وصف الخيار

زالجواخدماتمناملميزةالتصديريةالشركاتاستفادة
.العاملياللوجستي

.العامليةاألسواقالىالنفاذوسهولة-
ندعالشركاتلشاحناتاملمنوحةاإلعفاءاتمناالستفادة-

.اإلمارةبشوارعمرورها

التكلفة
مليون درهم150

التكلفة
الف درهم200



 لحسن استماعكم
ً
شكرا


