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كيف يمكن زيادة الصادرات
املحلية لإلمارة بنسبة %10
سنويا وملدة خمس سنوات؟
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اساسيات عام ـ ــة
1

سياسة تنمية الصادرات
تهدف الى تحسين البيئة
التصديرية في االمارة
واملحافظة على املصدرين
الحاليين ومنحهم تسهيالت
تنافسية
وامتيازات
لتمكينهم من منافسة
نظرائهم في االمارات األخرى

www.ajmanded.ae

2

 .1سياسة تنمية الصادرات تعتبر مكملة
لسياسة جذب االستثمار األجنبي
والترويج الخارجي وبالتالي أهمية ربط
السياستان واالستفادة من املبادرات
املطروحة في السياستين لخدمة بيئة
االعمال في االمارة
 .2لجنة التكامل االقتصادي برئاسة معالي
وزير االقتصاد حددت مستهدف في
محور النفوذ االقتصادي في رفع حجم
الصادرات إلى الدول املستهدفة بنسبة ال
تقل عن  %10سنويا ملدة  10سنوات

3

 .1ضعف الجهود املبذولة في
االمارة للمحافظة على كبار
املصدرين
االمتيازات
 .2ضعف
واملحفزات التي قد تمنح
للمصدرين ،علما بانه
بعضهم يحصلون على
امتيازات نوعية من امارات
أخرى ضمن برامج معينة
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ملخص عام

تشكل صادرات االمارة
حوالي  %7من الناتج
املحلي اإلجمالي ،مقارنة
مع  %25لدبي و %35
ألبوظبي ،مما يستدعي
تعزيز البيئة التصديرية

www.ajmanded.ae

عدم ثبات نسب نمو
الصادرات في االمارة ،حيث
تتأرجح النسب بين سنة
وأخرى  ،كما ان صادرات
االمارة تتركز في دول معينة،
مما قد ينعكس سلبا على
حجم الصادرات في حال
انخفض الطلب من هذه
الدول او أي منها

 %94من املصدرين ال
يستخدمون ميناء عجمان
بل موانئ مجاورة بسبب
التحديات القائمة ،مما
ينعكس سلبا على الناتج
املحلي اإلجمالي لإلمارة،
مما ينتج عنه صعوبة
تحديد قيمة الصادرات
الحقيقية

ترتكز صادرات االمارة في
سلع معينة ،مع غياب
السلع النوعية والخدمية
عن صادرات االمارة.
وعدم وجود مبادرات او
برامج حقيقية على
مستوى االمارة لدعم
املصدرين في االمارة
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الوضع الحالي لصادرات اإلمارة  /مساهمة الصادرات في الناتج املحلي
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المصدر :مركز اإلحصاء والتنافسية ،الهية االتحادية للتنافسية واالحصاء ،شهادات المنشأ
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التركز الجغرافي لصادرات االمارة

تركز جغرافي كبير في الصادرات مما يجعلها
عرضة للتقلبات واملخاطر الخارجية
(تم اخذ  2018كعينة و لكونها السنة األبرز في تركزات الصادرات ولعرض املخاطر
الكبيرة التي قد تتعرض لها صادرات إمارة عجمان في حال لم يتم فتح أسواق جديدة)

اظهرت عينة للميناء
للعام
والجمارك
 2020نفس النتائج
حيث بلغ نسبة
الصادرات ألعلى 5
دول  %54من اجمالي
الصادرات
www.ajmanded.ae

السعودية ،مصر،
الهند ،الكويت

حسب بيانات شهادة املنشأ – غرفة عجمان2018/
ajmanded

التركز السلعي لصادرات االمارة
أهم الصادرات املحلية

م
1

املواد الغذائية

2

الدخان

3

األملونيوم

4

الحديد

5

املنتوجات النفطية

6

قطع السيارات

7

املواد الغذائية البحرية

8

معدات قطع غياراملاكينات

9

األثاث

10

صناعات الورق

تركز الصادرات في سلع معينة
وضعف مساهمة الصادرات
الخدمية والنوعية

وفقا لتقرير البنك الدولي
www.ajmanded.ae
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االختالف في بيانات الصادرات في االمارة
حجم الصادرات إلمارة عجمان حسب شهادات املنشأ مع نسب التغير /بالدرهم

نالحظ الفروقات بين بيانات شهادات
املنشأ وبين بيانات امليناء والجمارك ،مما
يدل على عدم استخدام امليناء والجمارك
في التصدير

السنة

الصادرات

نسبة التغير

2014

1,028,526,771.86

-

2015

1,154,428,622.60

%12

2016

1,980,759,877.79

%72

2017

1,391,700,163.35

()%30

2018

1,464,198,335.05

%5

2019

1,675,523,099 31

%14

2020

1,369,741,228.38

()%19

حجم الصادرات إلمارة عجمان حسب بيانات امليناء والجمارك /درهم
السنة

الصادرات

نسبة التغير

2016

526,397,540

)(16%

2017

556,375,864

%6

2018

13,922,469

2019

9,679,625

2020

1,248,977

()%30
()%87

تم تعديل بيانات الصادرات من امليناء والجمارك آلخر  3سنوات ،وال يمكن مقارنتها مع  2017لتضارب البيانات
www.ajmanded.ae
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تحديات التي تواجه املصدرين  /حسب نتائج االستبيانات
التحديات التي تواجه املصدرين وفق دراسة البنك الدولي

أهم التحديات التي تواجه مجتمع األعمال في اإلمارة وفق
دائرة التنمية االقتصادية
عدم االستقرار في األوضاع االقتصادية

19%

تراجع الطلب على المنتجات

18%

ارتفاع الرسوم الحكومية

12%

ارتفاع قيمة اإليجارات

11%

ارتفاع تكلفة الخدمات

11%

ضريبة القيمة المضافة

9%

ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج

8%

عدم توافر التمويل المصرفي

7%

صعوبة اإلجراءات و المتطلبات الحكومية

7%

المنافسة غير العادلة

6%

قوانين العمالة
أخرى
عدم توافر العمالة الماهرة

تواجه املصدرين كما هو حال املستثمرين عامة في اإلمارة مجموعة من التحديات التي تتعلق باملنافسة والرسوم واإلجراءات وضعف التمويل وغيرها
www.ajmanded.ae

5%
4%
3%

املصدر :دائرة التنمية االقتصادية  /تقرير مؤشرالثقة في بيئة األعمال 2020/النصف الثاني
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أهم التحديات االخرى التي تواجه املصدرين في االمارة من و اقع الزيارات امليدانية
التحديات

#
1

محدودية املساحات املتوفرة لألنشطة الصناعية

طريقة التصدي
✓ استقطاب الصناعات التصديرية القابلة للتوسع الرأس ي.
✓ استهداف األنشطة املكثفة لرأس املال والتركيز على الصناعات ذات التكنولوجيا العالية.
✓ تنسيق خطط تطوير البنية التحتية مع خطط التطوير الحضري

2

نقص التوعية واملعلومات والبيانات عن األسواق الخارجية ✓
باإلضافة الى ضعف برامج الترويج الخارجي والتعريف مليزات ✓
✓

3

تعدد وارتفاع بعض الرسوم املحلية واالتحادية كالصرف ✓ أسعار الكهرباء وتكاليف الصرف الصحي ال تعتبر تنافسية ،فقد تشكل أحيانا عامال رئيسيا لخروج املصدرين
من االمارة الى إمارات أخرى تكون فيها أسعار الكهرباء تنافسية وتكاليف صرف صحي اقل خاصة في القطاع
الصحي والكهرباء ،حيث هناك شكاوى دائمة من املصانع
الصناعي
✓ دراسة إمكانية ربط رسوم الصرف الصحي مع االستهالك الحقيقي للمصانع

4

عدم توفر التمويل للمصنعين على مستوى اإلمارة ،توفير و/أو املساعدة في توفير التمويل املطلوب كعقد اتفاقية مع جهات تمويلية لتسهيل مهام التمويل

وإمكانيات التصدير في اإلمارة ،وعدم وجود مبادرات مستدامة
ومتكاملة للترويج للمنتجات املحلية في األسواق الخارجية
✓

تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العالقة لوضع آلية ترويج للصناعات املحلية.
االستفادة من البرامج العربية واالتحادية القائمة.
حث وتشجيع القطاع الصناعي باملشاركة في امللتقيات و/أو املؤتمرات و/أو الفعاليات ذات العالقة سواء
االتحادية أو اإلقليمية
انشاء منصة للمصدرين تعتبر كدليل ومعرض افتراض ي لكافة املصدرين في االمارة

ولضرورات السوق ،تبيع الشركات باألجل بفترة أطول من فترة
تسديد الشركة التزاماتها وقد يحصل أنها قد تحتاج لتمويل أما
لسداد العجز في النقد أو/وتوسيع عملياتها
www.ajmanded.ae
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استطالع رأي املصدرين في االمارة بخصوص التصدير من خالل امليناء
خلصت الدراسة التي قامت بها غرفة عجمان من خالل
استطالع رأي عدد  60شركة مصنعة في امارة عجمان على
ان التحديات التي تواجهها اغلب الشركات املصنعة في
االمارة هي:

▪
تواصلت غرفة تجارة وصناعة عجمان و امليناء
والجمارك مع عينة مختارة من املصدرين من
قاعدة بيانات غرفة عجمان لكبار املصدرين في
االمارة وخلص االستطالع على ان معظم العينة
تصدر عن طريق البر واحد املصدرين يصدر عن
طريق البحر ولم يكن لدية مانع في االطالع على
الخدمات التي يقدمها ميناء عجمان .و ابدى
االغلبية بعض التحفظات على اعطاء املعلومة
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▪
▪

▪
▪

 %94ال يستخدمون ميناء عجمان للتصدير ،مما يؤثر
على بيانات التجارة في االمارة
 %93ال يستخدمون ميناء عجمان الستيراد البضائع3.
 %45ال يستخدمون ميناء عجمان بسبب عدم وجود
خطوط مالحية مباشرة.
 %13ال يستخدمون ميناء عجمان بسبب طول الفترة
الزمنية للتصدير.
اسباب اخرى :سهولة االجراءات وتو افرمكاتب
التخليص بكثرة في جبل علي
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أسباب عزوف املصدرين عن استعمال ميناء عجمان
التوضيح

التحدي
الوقت املستغرق للتصدير

الوقت املستغرق لتصدير البضاعة هو  148ساعة من ميناء عجمان مقابل  52ساعة من بميناء جبل علي

توفرالحاويات للنقل

قلة الحاويات في امليناء وذلك نظرا لضعف الطلب ولعدم توفر خطوط املالحة املباشرة من والى امليناء وكذلك عدم توفر مشغلي الحاويات
بأنواعها املختلفة

خطوط املالحة الرئيسية

ال تتوفر خطوط املالحة رئيسية لنقل البضائع عبر ميناء عجمان ،مما يفقد عجمان ميزة تنافسية مهمة

تأخرمواعيد البواخر

من ابرز املخاطر هو تأخر مواعيد مغادرة او وصول البواخر ،حيث ان رحلة الحاويات الصادرة من ميناء عجمان تعتمد على رحلتين وهي رحلة
محلية ورحلة دولية ،وال يملك ميناء عجمان امكانية التحكم في الرحلة الدولية

تركيزالصادرات

وسائل النقل االخرى
منافسة املوانئ االخرى

تتركز % 54من الصادرات في  5دول فقط
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.
حدة املنافسة في عمليات الصادرات من املوانئ االخرى التي تمتلك خطوط مالحة مباشرة وقرب تلك املوانئ من امارة عجمان وتوفر بنية تحتية
متكاملة بها لتخدم جميع أنواع البضائع واملنتجات املراد تصديرها وتقديمها لتلك الخدمات بأسعار منافسة.

بيانات املصدرين واستطالع
صعوبة التواصل مع املصدرين
الرأي
www.ajmanded.ae
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املبادرات االستراتيجية املتاحة السياسة تنمية الصادرات
املبادرة

الوصف

اهميتها

بناء ميناء لوجستي /منطقة لوجستية

تخصيص منطقة لوجستية /ميناء بري (على األرجح في املنامة)
بحيث تنفذ فيها جميع األنشطة املتعلقة بالنقل واللوجستيات
وتوزيع البضائع على أساس تجاري بواسطة عدد من املشغلين.
تتضمن املنطقة عدد من املرافق كاملستودعات ،ومراكز التوزيع،
ومناطق التخزين ،واملكاتب ،وخدمات الشاحنات.

تسهيل مرور صادرات اإلمارة عبر ربط امليناء البري باملنافذ
البحرية املجاورة عبر ممرات سريعة وجذب استثمارات
عاملية تعمل على زيادة القدرات التصديرية

صناعات عالية القيمة منخفضة الوزن

إنشاء منطقة  /مجمع متخصص بالتكنولوجيا واالبتكار في إمارة
عجمان

برنامج والء

اختيار مجموعة من كبار املصدرين في اإلمارة لتقديم خدمات
نوعية لهم كمرحلة أولى على ان تشمل جميع املصدرين الحقا

.1

دعم األبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية
للقيام باألنشطة االستثمارية
تحسين اإلنتاجية والجودة والقيمة املضافة وخلق
صناعات وخدمات جديدة و دعم توجهات الدولة
نحو اقتصاد املعرفة ،وتنمية واحتضان املواهب
والقوى البشرية املحلية
استقطاب الصناعات التكنولوجية وصناعة
الخدمات والتجارة االلكترونية

.1

استفادة الشركات التصديرية املميزة من خدمات
الجواز اللوجستي العاملي.
 وسهولة النفاذ الى األسواق العاملية. االستفادة من اإلعفاءات املمنوحة لشاحناتالشركات عند مرورها بشوارع اإلمارة.

.2

.3

www.ajmanded.ae

.2
.3

الكلفة
(تحتاج الى دراسة ومراجعة)

طرح املشروع للشراكة بين القطاع العام والخاص
PPP

حوالي  150مليون درهم

 200الف درهم باإلضافة الى كلفة امليزات املمنوحة
ajmanded

املبادرات االستراتيجية
ميناء بري /منطقة لوجستية

High value Low weight sector

برنامج التميز للمصدرين  /برنامج والء
وصف الخيار

وصف الخيار

وصف الخيار

تخصيص منطقة لوجستية /ميناء بري (على األرجح في املنامة)
بحيث تنفذ فيها جميع األنشطة املتعلقة بالنقل واللوجستيات
وتوزيع البضائع على أساس تجاري بواسطة عدد من املشغلين.
تتضمن املنطقة عدد من املرافق كاملستودعات ،ومراكز التوزيع،
ومناطق التخزين ،واملكاتب ،وخدمات الشاحنات.

إنشاء منطقة  /مجمع متخصص بالتكنولوجيا
واالبتكار في إمارة عجمان

اختيار مجموعة من كبار املصدرين في اإلمارة
لتقديم خدمات نوعية لهم كمرحلة أولى على ان
تشمل جميع املصدرين الحقا

االيجابيات

االيجابيات

االيجابيات

دعم األبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام باألنشطة
االستثمارية , ،وتحسين اإلنتاجية والجودة والقيمة املضافة
وخلق صناعات وخدمات جديدة و دعم توجهات الدولة نحو
اقتصاد املعرفة ،وتنمية واحتضان املواهب والقوى البشرية
املحليةالتحديات
السلبيات و/أو

استفادة الشركات التصديرية املميزة من خدمات الجواز
اللوجستي العاملي.
 وسهولة النفاذ الى األسواق العاملية. االستفادة من اإلعفاءات املمنوحة لشاحنات الشركات عندمرورها بشوارع اإلمارة.

تسهيل مرور صادرات اإلمارة عبر ربط امليناء البري باملنافذ البحرية
املجاورة عبر ممرات سريعة وجذب استثمارات عاملية تعمل على
زيادة القدرات التصديرية

السلبيات و/أو التحديات
الكلفة املالية املرتفعة وطول الفترة الزمنية الالزمة
لتأسيس املنطقة .

طرح املشروع للشراكة بين القطاع العام والخاص
PPP
www.ajmanded.ae

املنافسة الحادة مع املراكز واملجمعات املماثلة في اإلمارات
املجاورة وعدم وجود إطار تشريعي مناسب خاصة في
مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع
االستثمار الخاص في هذه املجاالت.

التكلفة
 150مليون درهم

السلبيات و/أو التحديات

محدودية الحوافز التي يمكن أن تقدم في مجال الرسوم
واإلجراءات في االمارة.
 صعوبة االشتراطات لالنضمام لالستفادة من الجوازاللوجستي العاملي.

التكلفة
 200الف درهم
ajmanded

ً
شكرا لحسن استماعكم

