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 المقدمة

 
 السنوي االقتصادي التقرير يستعرض

 قتصادوا العالمي لالقتصاد البارزة المالمح
 ويصف ،المتحدة العربية االمارات دولة

 في والقطاعية الكلية االقتصادية التغيرات
 تطور التقرير يتتبع عجمان. إمارة

 اتجاهات تعكس التي االقتصادية المؤشرات
 بيانات ويوفر االقتصادي والنمو االستثمار،
 المحتملين المستثمرين لخدمة اقتصادية
 القرار وصناع والمخططين والباحثين
 التقرير يعبر عام. بشكل األعمال ومجتمع

 قاعدة بناء إلى لهادفةا الجهود الى اضافة
 االقتصادية التنمية لدعم اقتصادية معلومات

 .عجمان إمارة في
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 العالمي االقتصاد نمو
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 العالمي االقتصاد نمو
 العالمي الناتج نمو1-1

 
 المعدل مع مقارنة 2015 عام في )٪3.1( إلى تباطأ الدولي النقد لصندوق وفقا العالمي االقتصادي النمو 
 .2017 عام في )٪3.6( و 2016 عام في )٪3.4( إلى يرتفع أن المتوقع ومن ،2014 عام في المحقق
 .2017 و 2016 عام في )٪2.1( إلى يرتفع أن المتوقع ومن ، ببطء  زدادي المتقدمة االقتصادات في النمو

 في التحسن نتيجة 2015 عام في )٪2.5(  بلغ معدل سجل  االمريكية المتحدة الواليات اقتصاد في النمو 
 ارتفع .2017 و 2016 عام في )٪2.6( إلى يرتفع أن المتوقع المالي الوضع عن فضال العمل وسوق اإلسكان

 بدعم 2017 و 2016 عام في )٪1.7( إلى يرتفع أن ويتوقع ،2015 عام في )٪1.5( إلى اليورو منطقة في النمو
 النمو معدل يرتفع أن المتوقع ومن . حفزةالم المالية والظروف الخاص االستهالك وارتفاع النفط أسعار انخفاض من
 فوالظرو الدخل وارتفاع النفط، أسعار وانخفاض المالية، بالسياسة مدعوما ،2016 عام في )٪1(  بمعدل اليابان في

 المواتية. المالية
 مما 2014 بعام مقارنة 2015 عام في )٪4.0( بمعدل تباطأ والنامية الناشئة األسواق اقتصادات في النمو 
 الماضية. الخمس السنوات خالل االنخفاض نحو اتجاها يعكس
 أن ويتوقع ،2015 عام في العالمي النمو في )٪70(  يفوق بما ساهم والنامية الناشئة البلدان اقتصادات في النمو
 - : أدناه موضح هو كما التوالي على 2017 و 2016 عام في )٪4.7( و )٪4.3( إلى يرتفع
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 )2014-2017العالمي( االقتصاد نمو :1-1 الجدول

 2015 2014 الدول
2016 2017 

 التنبؤات
 3.6 3.4 3.1 3.4 العالمي الناتج

 2.1 2.1 1.9 1.8 المتقدمة االقتصادات
 2.6 2.6 2.5 2.4 األمريكية المتحدة االويات

 1.7 1.7 1.5 0.9 اليورو منطقة
 1.7 1.7 1.5 1.6 المانيا
 1.5 1.3 1.1 0.2 فرنسا
 1.2 1.3 0.8 -0.4 ايطاليا
 2.3 2.7 3.2 1.4 اسبانيا
 0.3 1.0 0.6 0 اليابان

 2.2 2.2 2.2 2.9 المتحدة المملكة
 2.1 1.7 1.2 2.5 كندا

 2.8 2.4 2.1 2.8 األخرى المتقدمة االقتصادات
 4.7 4.3 4 4.6 النامية واالقتصادات الناشئة االسواق
 1.7 0 -2.8 1.0 المستقلة الكمونويلث دول رابطة

 1.0 -1 -3.7 0.6 روسيا
 6.2 6.3 6.6 6.8 والنامية الناشئة اسيا دول

 6.0 6.3 6.9 7.3 الصين
 7.5 7.5 7.3 7.3 الهند

 3.4 3.1 3.4 2.8 والنامية الناشئة اوربا دول
 1.6 -0.3 -0.3 1.3 والكاريبي الالتينية أمريكا

 0.0 -3.5 -3.8 0.1  البرازيل
 2.9 2.6 2.5 2.3 المكسيك

 3.6 3.6 2.5 2.8 وباكستان وأفغانستان أفريقيا وشمال األوسط الشرق
 4.7 4.0 3.5 5.0 الصحراء جنوب افريقيا

  2016 الدولي النقد صندوق العالمي االقتصاد افاقالمصدر: 

 عام في تتعافى أن ويتوقع ،2015 عام في اقتصادي ركود في كومنولثلل المستقلة الدول رابطة دخلت
 حيث 2015 عام خالل ركود حالة في الروسي االقتصاد دخل ).٪1.7(  إلى يصل أن متوقع نمو بمعدل 2017
 القتصادا يبقى أن المتوقع ومن النفط أسعار وانخفاض االقتصادية العقوبات بسبب )٪3.7-( بمعدل سالبا انمو سجل

 في االقتصادي النمو تراجع .2017 عام في )٪1.0( بمعدل  ويرتفع 2016 عام خالل ركود حالة في الروسي
 بمعدل االنخفاض من  مزيد ويسجل  يتباطأ أن ويتوقع 2014 بعام مقارنة 2015 عام في )٪6.9( إلى الصين

 اراالستثم نمو انخفاض بسبب يتباطأ الصيني االقتصاد التوالي. على 2017و 2016 عام في )٪6.0( و )6.3٪(
 السوقو واالستهالك الخدمات نحو النمو  واتجاه والصادرات الصناعة  االستثمار، عن بعيدا التوازن إعادة عن الناتج
 والمتوقع 2015 وعام 2014 عام في )٪7.3( بمعدل نسبيا مرتفع نمو معدل على الهندي االقتصاد حافظ لية.المح
 ركود في  دخلت الكاريبي ومنطقة الالتينية أمريكا اقتصادات .2017و 2016 عامي في )٪7.5( إلى يرتفع أن

 .سجل2017  عام في  االرتفاع وتبدأ و 2016 عام في كذلك تظل أن المتوقع ومن ،2015 عام خالل اقتصادي
 عام خالل الركود في يستمر أن المتوقع ومن ،2015 عام في )٪3.8-( من بلغ سالبا نمو معدل البرازيلي االقتصاد
 عام مع مقارنة 2015 عام في تباطأت وباكستان أفغانستان أفريقيا، وشمال األوسط الشرق اقتصادات .2016
  .2017و 2016 عام في )٪3.6( إلى النمو تفعير أن المتوقع ومن ،2014

 بعام مقارنة 2015 عام في )٪3.5( بمعدل الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا في االقتصادي النمو انخفض
 .2017 عام في )٪4.7( و 2016 عام في )٪4( بمعدل يرتفع أن ويتوقع 2014
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 ، اليقين وعدم بالمخاطر  نموها افاق تحف سوف التي  العوامل من مجموعةب العالمي االقتصاد يتأثر سوف
  - يلي: ما تشمل وهذه

 . الناشئة السوق اقتصادات تباطؤ -
 وهذا والصادرات. الواردات خفض إلى والتصنيع االستثمار من الصين في االقتصادي النشاط توازن إعادة -

 ساسية.األ السلع وأسعار التجارة قنوات خالل من األخرى االقتصادات على يؤثر سوف األمر
 الطلب اليمال الوضع على النفط أسعار انخفاض يؤثر ، والسلع الطاقة أسعار وانخفاض الدولية  التجارة تباطؤ -

 ركاتش على الطاقة تكاليف يخفض سوف فانه األخرى الناحية ومن ، للنفط المصدرة الدول في والنمو المحلي
 ضغوطا يشكل سوف االنخفاض إلى السلع أسعار ميول إن المستوردة. البلدان في الطلب يدعم وسف األعمال

 . األولية للمنتجات المصدرة االقتصادات على
 سوف ألمريكيةا المتحدة الواليات في تشددا أكثر سياسة إلى التيسيرية النقدية السياسة من التدريجي التغيير ان -

 اتاقتصاد خارج إلى األموال رؤوس تدفق إلى ويؤدي المتقدمة االقتصادات في الفائدة أسعار رفع إلى يؤدي
 الناشئة. األسواق

 تركةو السكانية والشيخوخة ، اإلنتاجية النخفاض نظرا المتقدمة االقتصادات في  الممكن الناتج نمو انخفاض -
 المالية. األزمة

  الدولية البطالة 1-2

 لعملا لمنظمة وفقا العالم في العمل عن العاطلين عدد إجمالي فإن العالمي االقتصاد نمو تباطؤل ونتيجة 
 من وأعلى مليون بمقدار 2014 عام مستويات من أكثر 2015 عام في مليون )197.1( إلى ارتفع قد الدولية
 2015 عام في الدولية  البطالة من األكبر الجزء الناشئة االقتصادات شكلت . مليون )27(ب األزمة قبل ما مستوى
 ).٪8( بمعدل النامية واالقتصادات )٪24( بمعدل المتقدمة االقتصادات تليها )،٪69( بمعدل

 .2017 عام في مليون )200.5( و 2016 عام في مليون )199.4( إلى العالم في البطالة ترتفع أن المتوقع من
 الفترة خالل مليون )3.4( الى الدولية العمل منظمة لتوقعات ووفقا العالم في العاطلين عدد يرتفع أن المتوقع ومن

2017-2015.  
 مليون وبواقع 2015-2017 الفترة خالل مليون )3.8( إلى الناشئة االقتصادات في البطالة ترتفع أن المتوقع ومن
 الفترة خالل المتقدمة االقتصادات في مليون )1.4( بعدد تنخفض أن المتوقع من أنه حين في النامية، االقتصادات في

 ومن 2015 وعام 2014 عام في )٪5.8( نسبة سجل قد العالمي البطالة معدل أن التالي الجدول ويبين نفسها،
 - :2017 عام في )٪5.7( إلى قليال ينخفض أن المتوقع
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 2014-2017 المئوية) (النسب والتوقعات العالمي البطالة معدل -:2-1 الجدول

 .2016 االجتماعية والتوقعات الدولية االستخدام هاتجاهات الدولية العمل منظمة المصدر:

 ،2015 عام في )٪6.7( إلى 2014 عام في )٪7.1( من المتقدمة االقتصادات في البطالة وضع تحسن 
 .2017 عام في )٪6.4( إلى البطالة تنخفض أن ويتوقع

 2014 عام في )٪6.3( من البطالة معدل تراجع حيث االمريكى االقتصاد أداء إلى يرجع التحسن هذا كان 
 عام في )٪4.7( و 2016 عام في )٪4.9( إلى التراجع في يستمر أن ويتوقع ،2015 عام في )٪5.3( إلى

 أداء حسينت في أيضا ساهم والغربية والجنوبية الشمالية اوروبا في البطالة معدالت في األسفل نحو االتجاه .2017
 و 2014 عام في )٪24.9( بنسبة بطالة معدالت أعلى أفريقيا جنوب سجلت المجال. هذا في المتقدمة االقتصادات

 عالية نسبة سجلت قد أفريقيا شمال أن من الرغم على .2017 عام في )٪25.7( إلى المعدل يرتفع أن المتوقع من
 عام في )٪11.6( إلى المعدل ينخفض أن المتوقع من ولكن 2014 عام في )٪12.5( بمعدل البطالة من انسبي

 ومن ،2014 عام في )٪6.8( إلى )٪5.2( من البطالة معدالت في ارتفاع والبرازيل روسيا شهدت . 2017
 المنطقة في البطالة عدالتم وظلت التوالي. على 2017 عام في )٪7.6( و )٪6.1( إلى المعدل يرتفع أن المتوقع
 .2017 عام في )٪10.2( بنسبة طفيفة زيادة تشهد أن ويتوقع 2014 عام في )٪10.1( بنسبة عالية العربية
 تشهد أن المتوقع ومن 2014 عام في )٪3.5( بنسبة للبطالة معدل أدنى واليابان كوريا جمهورية و الهند سجلت
 .2017 عام في االنخفاض من مزيدا

 

 

 

 االساسية الدول مناطق

  بالمليون البطالة التنبؤات

2014 2015 2016 2017 
2015 2016 2017 

% % % % 
 200.5 199.4 197.1 5.7 5.8 5.8 5.8 العالم

 45.3 46.1 46.7 6.4 6.5 6.7 7.1 المتقدمة الدول

 139.1 137.7 135.3 5.6 5.6 5.6 5.5 الناشئة االقتصادات
 16.1 15.6 15.1 5.5 5.5 5.5 5.5 النامية االقتصادات

       10.4 10.7 10.9 11.6 19-األوربي االتحاد
       10.2 10.2 10.1 10.1 العربية الدول

       4.7 4.7 4.6 4.6 الصين
       3.1 3.2 3.3 3.5 اليابان
       3.4 3.5 3.7 3.5 كوريا جمهورية
       6.1 6.2 5.8 5.2 الروسي االتحاد

       7.6 7.7 7.2 6.8  البرازيل
       11.6 11.8 12.1 12.5 أفريقيا شمال

       9.7 9.9 10.1 10.7 والغربية والجنوبية الشمالية اوربا
       4.7 4.9 5.3 6.3 المتحدة الواليات

       3.4 3.4 3.5 3.5 الهند
       7.5 7.5 7.4 7.3 الصحراء جنوب افريقيا

       25.7 25.5 25.1 24.9 افريقيا جنوب
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 -العالمي: التضخم 1-3 

  جلتس حيث ، المناطق مختلف في الدولية التضخم معدالت في التغير المستهلك أسعار إحصاءات تعكس 
 إلى التضخم يرتفع أن ويتوقع ،2015 عام و ،2014 عام في )٪0.7( و )٪1.2( من أقل سنوية معدالت أوروبا

 - أدناه: مبين هو كما 2016 عام في )1.5٪(

 السنوي) التغير (نسبة المستهلك أسعار- :3-1 الجدول

 2015 العالمي االقتصاد افاق الدوي: النقد صندوق  المصدر:       
 
 

  العالمي التضخم معدل 1-1 الشكل:
 

 
 

 علىأ  المستقلة الكومونويلث دول ورابطة الجنوبية وأمريكا ، الكاريبي منطقة و الالتينية أمريكا سجلت 
 أمريكا في التضخم معدالت التوالي. على )٪8.1( و )٪ 9.9)،()٪11.2( بنسبة 2014 عام في تضخم معدالت
 عام في )٪3.0-( إلى تنخفض أن ويتوقع ،2015 عام في )٪10.7( إلى انخفضت الكاريبي ومنطقة الالتينية
 بمعدل مرتفعة تظل أن توقعيو ،2015 عام في )٪15.8( بمعدل الجنوبية أمريكا في األسعار ارتفعت .2016

 عام في )٪8.1( من المستقلة الكومونويلث دول رابطة في التضخم معدالت ارتفعت .2016 عام في )15٪(
 الشرق منطقة سجلت .2016 عام في )٪8.9( إلى تنخفض أن ويتوقع ،2015 عام في )٪15.9( إلى 2014
 أن ويتوقع ،2015 وعام 2014 عام في )٪6.5( نسبتها بلغت التضخم من معتدلة معدالت أفريقيا وشمال األوسط
 متواضعة تضخم بمعدالت الصحراء جنوب أفريقيا  منطقة ارتبطت .2016 عام في )٪5.5( إلى المعدل ينخفض
 .2016-2014 الفترة خالل االرتفاع الى متجهة تضخم بمعدالت ولكن نسبيا

1.2

3.2
1.9

9.9
11.2

8.1
6.5 6.4

0.7
2.5

0.4

15.8

10.7

15.9

6.5 6.9

1.5
2.8

1.4

15

-3

8.9

5.5
7.3

اوروبا اسيا امريكا الشمالية ةامريكا الجنوبي ية أمريكا الالتين
والكاريبي

رابطة دول 
الكمون ويلث 

المستقلة

الشرق االوسط 
وشمال افريقيا

افريقيا جنوب
الصحراء

2014

2015

2016

 2016 2015 2014 الدول
 1.5 0.7 1.2 اوروبا
 2.8 2.5 3.2 اسيا

 1.4 0.4 1.9 الشمالية امريكا
 15.0 15.8 9.9 الجنوبية امريكا

 -3.0 10.7 11.2 والكاريبي الالتينية أمريكا
 8.9 15.9 8.1 المستقلة الكمونويلث دول رابطة

 5.5 6.5 6.5 افريقيا وشمال االوسط الشرق
 7.3 6.9 6.4 الصحراء جنوب افريقيا
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 - الدولية: التجارة 1-4

 لسلعيةا والواردات صادراتال حجم لنمو كمتوسط عنه معبر دوليةال السلعية التجارة حجم في النمو معدل بلغ 
 تغيير دون 2014 عام في )٪2.5( نحو الدول عبر الصرف وأسعار التضخم معدالت في التغيرات تأثير لتفادى
 مبين هو كما )٪13.9( والبالغة 2010 عام في   المحققة النسبة عن كثيرا يقل نمو وبمعدل ،2013 عام مع مقارنة
 - أدناه:

 
 (٪) الدولية  السلعية التجارة حجم -: 4-1 الجدول

 2015 الدولية التجارة تقرير المصدر:
   

 النسبي السنوي لتغيرا 1-2 الشكل:
 

 
 

 

 في النمو انخفاض هذه وتشمل الدولية  التجارة نمو في االنخفاض في ساهمت العوامل من مجموعة هناك 
 لمتقدمةا االقتصادات في المتكافئ غير الواردات على الطلب  ، الناشئة االقتصادات في اإلجمالي المحلي الناتج
 والطبيعية. الجيوسياسية العوامل إلى باإلضافة ، المتكافئ غير االقتصادي  تعافيوال

 منخفض معدل إلى 2010 عام في )٪13.4( من المتقدمة االقتصادات في السلعية الصادرات انخفضت 
 .2014 عام في ٪2 بلغ كبيرة بدرجة

 مع مقارنة 2014 عام في )٪3.1( إلى والناشئة النامية االقتصادات في السلعية الصادرات نمو انخفض 
 .2010 عام في )15.2٪(

 لفترةا خالل نسبيا أعلى بمعدل الناشئة واالقتصادات النامية البلدان في السلعية الصادرات حجم ارتفع 
 أدناه: مبين هو كما المتقدمة قتصاداتاال  في السلعية الصادرات نمو مع مقارنة 2014-2011

 
 والواردات الصادرات في المئوية التغير نسبة -:5-1 الجدول

 2015 الدولية التجارة تقرير المصدر:

2.5 2.5 2.2

5.3

13.9

0

5

10

15

2014 2013 2012 2011 2010

 لدوليةا  السلعية التجارة حجم في السنوي التغير نسبة
(٪) 

2010 2011 2012 2013 2014 
13.9 5.3 2.2 2.5 2.5 

 2014 2013 2012 2011 2010 % النمو نسبة
 -: السلعية التجارة صادرات

  المتقدمة االقتصادات
 

13.4 
 
5.1 

 
1.1 

 
2.2 

 
2.0 

 3.1 3.8 3.7 5.9 15.2 والنامية الناشئة االقتصادات
 -: السلعية التجارة واردات

 المتقدمة االقتصادات
 

10.9 
 
3.4 

 
0.0 

 
0.1- 

 
2.9 

 1.8 5.2 4.9 7.7 18.2 والنامية الناشئة االقتصادات
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 السلعية الصادرات 3-1 الشكل:

 

  السلعية الواردات 4-1 الشكل:

 

  
 لناميةا وكذلك المتقدمة االقتصادات من لكل االنخفاض نحو اتجاها السلعية والواردات الصادرات نمو يعكس 

 والناشئة النامية االقتصادات من الواردات من 2014 عام باستثناء 2014-2010 الفترة خالل الناشئة واالقتصادات
 .لمذكورةا الفترة خالل المتقدمة البلدان من الواردات من أسرع بمعدل
 .2012-2014 الفترة خالل الصادرات لتفوق التجارية الخدمات من الدولية الواردات نمو معدالت اتجهت
 2005-2014 للفترة المتوسط من أقل بمعدالت 2014 عام في الخدمات من العالم وواردات صادرات ارتفعت

 - أدناه: مبين هو كما
  التجارية الخدمات نمو -: 6-1  الجدول

 
 2014 2013 2012 2014-2005 الوصف

 4 5 3 7 العالم% في التجارية الخدمات من الصادرات نمو
 6 6 4 7 العالم% في التجارية الخدمات من الواردات نمو

 2015 الدولية التجارة تقرير المصدر:
 

 الداخلة المباشر االجنبي االستثمار تدفقات 5-1 الشكل:

  

3.1 23.8 2.23.7
1.1

5.9 5.1

15.2 13.4

االقتصادات الناشئة والنامية االقتصادات المتطورة
2014 2013 2012 2011 2010

1.8 2.95.2

-0.1

4.9
0

7.7
3.4

18.2
10.9

االقتصادات الناشئة والنامية

2014 2013 2012 2011 2010

االقتصادات المتطورة

2014 2013 2012
2%نمو الواردات من الخدمات التجارية في العالم %نمو الصادرات من الخدمات التجارية في العالم
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  -العالمي: االستثمار  1-5

 سنوي نمو معدل بمتوسط انخفاضا )FDI( العالمي المباشر األجنبي االستثمار من الداخلة التدفقات شهدت 
 في دوالر مليار )1.23( إلى 2012 عام في دوالر مليار )1.40( من ،2012-2014 الفترة خالل )٪6.4-( بلغ
 الداخلة التدفقات في انخفاض  في الجيوسياسية المخاطر جانب إلى ، العالمي االقتصاد نمو تباطؤ ساهم .2014 عام
 عام في دوالر مليار )1.23( إلى 2013 عام في دوالر مليار )1.46( من العالمي المباشر األجنبي االستثمار من

 - أدناه: موضح هو كما )٪16.3-( بمعدل 2014

 العالمي المباشر األجنبي االستثمار من الداخلة  التدفقات -: 7-1 الجدول
 مليارالعالمي( المباشر األجنبي االستثمار من الداخلة  التدفقات المنطقة

 دوالر)
 راالستثما من الداخلة  التدفقات في % المئوية الحصة

 العالمي المباشر األجنبي

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
       1228 1467 1403 العالم
       

 40.6 47.5 48.4 499 697 679 المتقدمة الدول

 55.5 45.7 45.6 681 671 639 النامية االقتصادات
 .2015 العالمي االستثمار حول األونكتاد تقرير المصدر: 

 

 الداخلة المباشر االجنبي االستثمار تدفقات 6-1 الشكل: 

 

 دوالر مليار )679( من المتقدمة االقتصادات الى العالمي االجنبي راالستثما من الداخلة التدفقات انخفضت 
 إلى الداخلة التدفقات ارتفعت ).%14.3-( بلغ سنوي بمعدل 2014 في دوال مليار )499( الى 2012 في

 النسبة انخفضت بينما .2014-2012 الفترة خالل )٪3( قدره سنوي بمعدل أخرى جهة من النامية االقتصادات
 2012 عام في )٪48.4( من الدولية المباشر نبياألج االستثمار تدفقات في المتقدمة االقتصادات لحصة المئوية

 في )٪55.5( إلى 2012 عام في )٪45.6( من النامية االقتصادات في  ارتفعت 2014 عام في )٪40.6( إلى
 .2014 عام

 )1354( إلى 2012 عام في دوالر مليار )1284( من الدولية المباشر األجنبي االستثمار تدفقات ارتفعت
 من الخارجة للتدفقات السنوي المعدل متوسط ).٪2.7( قدره سنوي معدل بمتوسط 2014 عام في دوالر مليار

 في دوال مليار )823( الى 2012 في دوالر مليار )873(من)-(%2.9بمعدل انخفض المتقدمة االقتصادات

1403

679 639

1467

697 671

1228

499
681

العالم االقتصادات المتقدمة االقتصادات النامية

2012 2013 2014
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  من )٪14.5( قدره سنوي بمعدل ارتفعت أخرى، جهة من النامية االقتصادات من الخارجة التدفقات .2014
 النسبية الحصة تراجعت بينما .2014 عام في دوالر مليار )468( إلى 2012 عام في  دوالر مليار )357(

 القتصاداتل النسبية األهمية فان ، الخارجة الدولية  المباشر األجنبي االستثمار تدفقات في المتقدمة لالقتصادات
 - التالي: الجدول من يتضح كما ارتفعت النامية

 الدولية  المباشرة االجنبية االستثمارات من الخارجة التدفقات -: 8-1 الجدول
 2015 العالمي االستثمار حول األونكتاد تقرير المصدر:

  المباشرة االجنبية االستثمارات من الخارجة التدفقات 7-1 الشكل:

 

 

  المباشرة االجنبية االستثمارات من الخارجة للتدفقات المئوية النسبة  8-1الشكل:

 

1354 1306 1284

823 834 873

468 381 357

2014 2013 2012

العالم االقتصادات المتقدمة االقتصادات النامية 

34.6
29.2 27.8

60.8 63.8 68

2014 2013 2012

االتصادات النامية االقتصادات المتقدمة

  ةالمباشر االجنبية االستثمارات من الخارجة التدفقات  المنطقة
 دوالر) (مليار الدولية

 االستثمار من الخارجة  التدفقات في % المئوية الحصة
 العالمي المباشر األجنبي

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
       1354 1306 1284 العالم

 60.8 63.8 68 823 834 873 المتقدمة االقتصادات
 34.6 29.2 27.8 468 381 357 النامية االقتصادات
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02 
 

 دولة في االقتصادي النمو
 المتحدة العربية االمارات
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 المتحدة العربية االمارات دولة في االقتصادي النمو
 -: االجمالي المحلي الناتج في النمو 2-1

 نويس نمو معدل بمتوسط المتحدة العربية اإلمارات دولة في الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج نما 
 عام في  إماراتي درهم مليار )1154.8( إلى 2012 عام في  إماراتي درهم مليار )1058.6( من )٪4(  بلغ

2014.  

 عام في إماراتي درهم مليار )719.3( من النفطي غير اإلجمالي المحلي الناتج ارتفع اآلخر الجانب من 
 الناتج نما .)٪5( قدره سنوي نمو معدل بمتوسط 2014 عام في  إماراتي درهم مليار  )791.8( إلى 2012
2012- الفترة خالل )٪4( قدره سنوي نمو معدل متوسطب المالية غير المشروعات قطاع اإلجمالي المحلي
 تلك خالل )٪16( قدره سنوي نمو معدل متوسطب المالية للمشروعات مالياإلج المحلي الناتج نما حين في ،2014
 - أدناه: موضح هو كما الفترة

 2012-،(2007 ( في الثابتة باالسعار االقتصادية قطاعال حسب اإلجمالي المحلي الناتج -: 1-2 الجدول
 درهم) (مليون 2014

 

 واالحصاء للتنافسية االتحادية ةالهيئ المصدر:          

  

 معدل متوسط
 قطاعال 2012 *2013 *2014 النسبية٪ الحصة السنوي النمو

  المالية غير المشروعات قطاع 974,508 1,006,772 1,045,164 %91  %4

 األسماك وصيد الحيوانية والثروة الزراعة - 6,952 6,934 6,952 %1 %0
 والمحاجر: المناجم - 341,508 352,136 366,190 %32  %4

 الطبيعي والغاز الخام  النفط   339,315 349,121 362,998 %31 %3.40
 المحاجر 2,193 3,015 3,192 30 % 21 %

 التحويلية الصناعات 96,321 97,464 100,548 9 % 2.20%
 والماء الطبيعي والغاز الكهرباء 30,488 31,134 32,630 3 % 3.5 %
 والبناء التشييد 109,198 112,936 121,201 10 % 5.40 %

 االصالح وخدمات والتجزئة الجملة تجارة 123,896 129,944 137,213 12 % 5.20 %

 والفنادق المطاعم 19,913 21,687 22,894 2 % 7.20 %
 واالتصاالت والتخزين النقل 96,984 99,479 104,180 9 %  %4

 االخرى واالتصاالت والتخزين النقل 67,666 69,221 72,842 6 %  %4

 االتصاالت 29,318 30,258 31,338 3 % %3.40
 االعمال وخدمات العقارات 122,955 127,540 125,794 11 % %1

 الشخصية االجتماعية الخدمات 26,294 27,516 27,563 2 % 2 %
  المالية المشروعات قطاع 68,404 81,757 91,965 8 % 16 %

 المساعدة واألنشطة المالية الخدمات أنشطة 49,737 60,358 68,726 6 % 18 %

 المساعدة واألنشطة التأمين وإعادة التأمين 18,667 21,399 23,239 2 % 12 %

 الحكومية الخدمات قطاع 58,587 65,214 72,346 6 % 11 %

 لألسر المنزلية الخدمات 4,699 5,639 6,190 %1 15 %
 المحتسبة) المصرفية الخدمات  (ناقصا: 47,574 55,010 60,820 5 % 13 %

 االجمالي 1,058,625 1,104,372 1,154,845   %4
 النفطية غير 719,310 755,251 791,847  5 %
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 قتصاد.الل العام متوسطال من أعلى سنوي نمو معدل متوسطب والتجارة والبناء والفنادق المطاعم اتقطاع نمت 

 توسطم من أقل  بمعدالت نما  والغاز النفط وقطاع التحويلية والصناعات للعقارات اإلجمالي المحلي الناتج 
 .2012-2014 خالل الكلي االقتصاد

 ساهمت والذي 2014 عام في اإلجمالي المحلي الناتج من )٪68( حوالي على النفطي غير القطاع استحوذ        
 .)٪8( والمالية )٪9( التحويلية والصناعات )٪10( والبناء )٪11( قاراتوالع )٪12( بنسبة التجارة فيه

 حيث النفط أسعار النخفاض نتيجة 2015 عام في المتحدة العربية اإلمارات دولة في االقتصادي النمو تباطأ 
 في )٪3.7( بةبنس النفطي غير اإلجمالي المحلي الناتج نما ).٪3.4( بنسبة الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج ارتفع
 لعميقا االثر ذات التأثيرات من االمارات القتصاد حماية االقتصادي التنويع حققه الذي المدى شكل وقد 2015 عام
 .النفط اسعار هبوط جراء من

  - أدناه مبين هو كما 2012-2015 الفترة خالل )٪22.3-( قدره سنوي بمعدل النفط أسعار انخفضت 

 دوالر/برميل النفط اسعار -:2-2 الجدول

2015 2014 2013 2012  
 112.0 108.9 98.9 52.4 دوالر/برميل النفط اسعار

 2015 السنوي التقرير المركزي االمارات فمصر المصدر:  

  دوالر/برميل النفط اسعار 2-1 الشكل:
 

 

 دوالر )46.8( إلى كذلك وانخفض ،2014 بعام مقارنة 2015 عام في )٪47( بنسبة النفط سعر انخفض 
 انخفاض أثر .2015 بعام مقارنة )٪11( حوالي قدرها انخفاض بنسبة 2016 عام من األول الربع بنهاية برميل /

 عام في التوالي على )٪15-( و )٪25-( بنسبة سواء حد على واإلنفاق الحكومية اإليرادات على سلبا النفط أسعار
 والمصروفات  االيرادات -: 3-2 الجدول :2014 بعام مقارنة 2015

2015 2014  
 درهم) مليار ( االيرادات 380.7 284.7
 درهم) المصروفات(مليار 414.6 354.4
 درهم) (مليار النفط صادرات 409.7 234.0
 درهم) (مليار نفطية غير صادرات 412.8 450.0
 درهم) (مليار التجاري الميزان 469.2 328.3

 2015 السنوي التقرير المركزي االمارات فمصر المصدر:  

  

0

112 108.9
98.9

52.4

2012 2013 2014 2015
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  والمصروفات االيرادات 2-2 الشكل:
 

 

 )٪30( بنسبة التجاري الميزان انخفض كما ،2015 عام في )٪42( بنسبة النفط صادرات قيمة انخفضت  
 إلى 2014 عام في إماراتي درهم مليار )412.8( من النفطية غير الصادرات ارتفعت اخر جانب من كذلك.

 ).٪9( قدرها زيادة نسبةب 2015 عام في درهم مليار )450(

 الثابت: المال راس تكوين اجمالي 2-2

 )347.9( إلى 2012 عام في  إماراتي درهم مليار )309.2( من الثابت المال رأس تكوين إجمالي ارتفع 
 ).٪6.1( قدره سنوي نمو بمتوسط 2014 عام في  إماراتي درهم مليار

 بلغ ويسن بمتوسط نما حيث االستثمار في األعلى النمو األخرى واالتصاالت والتخزين النقل قطاع سجل 
 مليون )001,49( إلى 2012 عام في درهم مليون )174,39( من سنوات ثالث فترة خالل )٪11.8( معدله
 خالل )٪10.5-( بنسبة سنويا والالسلكية السلكية االتصاالت في االستثمار انخفض حين في ،2014 عام في درهم
 إلى 2012 عام في درهم مليون )988,6( من االستثمارات في ارتفاعا المالية المشروعات قطاع شهد الفترة. نفس

 البناء و التشييد قطاع في االستثمار لسج ).٪11.1( قدره سنوي نمو بمعدل 2014 عام في درهم مليون )633,8(
 الفترة خالل سنويا )٪9( السنوي متوسطها بلغ نمو معدالت والشخصية االجتماعية والخدمات والفنادق والمطاعم

 أقل االستثمار نمو جاء ).٪7.6( التحويلية الصناعات قطاع في السنوي النمو متوسط بلغ حين في ،2014-2012
  والتجارة. المياه قطاعو غازوال والكهرباء والغاز النفط قطاع في العام المعدل من

 الصناعات : تنويع قطاع ثالثة في تركزت  2014 عام في االستثمارات إجمالي من )٪46( من أكثر 
 بةنس على والغاز النفط استحوذ بينما األعمال وخدمات والعقارات واالتصاالت والتخزين والنقل ، التحويلية

 - أدناه: موضح هو كما )13.6٪(

 

  

469.2

412.8 409.7 414.6
380.7

328.3

450

234

354.4

284.7

الميزان التجاري الصادرات غير النفطية الصادرات  النفطية المصروفات الواردات
2014 2015
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 درهم) (مليون 2012-2014 الثابت، المال رأس تكوين  اجمالي 4- 2 الجدول

 واالحصاء للتنافسية االتحادية ةالهيئ المصدر:

 المباشر. األجنبي االستثمار نمو -:2-3

 عام في درهم مليون )047,293( من )٪12( قدره سنوي معدل بمتوسط المباشر األجنبي االستثمار ارتفع 
 غبل مرتفع سنوي بمتوسط المباشر األجنبي االستثمار نما .2014 عام في درهم مليون )600,367( إلى 2012
 إلى 2012 عام في درهم مليون )339,71( من ارتفع حيث االعمال خدماتو العقارات قطاع في )٪15( معدله

 في المباشر األجنبي االستثمار ارتفع االقتصادي. للنمو العام وسطالمت متجاوزا إماراتي، درهم مليون )875,94(
 2014 عام في درهم مليون )273,74( إلى 2012 عام في درهم مليون )171,59( من المالية الوساطة قطاع

 اإلصالح وخدمات والتجزئة الجملة تجارة في األجنبي االستثمار ازداد ).% 12( بلغ سنوي نمو معدل بمتوسط
 درهم مليون )269,88( إلى 2012 عام في درهم مليون )339,73( من )٪10( معدله بلغ سنوي توسطبم

 خدماتو العقارات انشطة  حصة بلغت التحويلية. الصناعات في سنويا )٪11( وبنسبة 2014 عام في إماراتي
 تجارة تليها ،2014 عام في المباشر األجنبي االستثمار إجمالي من األكبر الحصة مشكلة )،٪26( نسبة االعمال
 الوارد النحو على )٪10( التحويلية والصناعات )٪20( المالية والوساطة )،٪24( ب التجزئة وتجارة الجملة

 -التالي الجدولب
 
 

 
 

 قطاعال

2012 2013 
 

2014  
 النمو معدل متوسط

 تكوين اجمالي السنوي
 المال راس

 الثابت

 تكوين اجمالي
 المال راس

 الثابت

 تكوين اجمالي
 المال راس

 الثابت

 النسبية٪ الحصة

 7.4 % 86.70 % 301,753 274,916 261,758  المالية غير المشروعات قطاع

 6.1 %   984 897 874 األسماك وصيد الحيوانية والثروة الزراعة -

 4.5 % 13.80 % 48,101 43,823 44,082  والمحاجر: المناجم - 

 4.4 % 13.60 % 47,625 43,390 43,694 الطبيعي والغاز الخام النفط   

 10.8 %   476 434 388  المحاجر 

 7.6 % 15.20 % 53,192 48,461 45,940  التحويلية الصناعات 
 1.6 % 7.60 % 26,460 24,107 25,649  والماء الطبيعي والغاز الكهرباء 

 9.8 % 4.20 % 14,860 13,538 12,325  البناء - 

 4.4 % 5.30 % 18,446 16,806 16,930  االصالح وخدمات والتجزئة الجملة تجارة 

 9.2 % 2.00 % 7,159 6,522 6,004  والفنادق المطاعم 

 8.8 % 15.60 % 54,453 49,610 45,986 واالتصاالت والتخزين النقل 

 11.8 %   49,001 44,643 39,174 االخرى واالتصاالت والتخزين النقل 

 -10.5 %   5,452 4,967 6,812 االتصاالت 

 6.1 % 15.40 % 53,717 53,495 47,751 االعمال وخدمات العقارات 

 9.3 % 5.50 % 19,380 17,657 16,217 الشخصية االجتماعية الخدمات 

 11.1 % 2.50 % 8,633 7,865 6,988  المالية المشروعات قطاع

 11.1 %   8,477 7,723 6,862 المساعدة واألنشطة المالية الخدمات أنشطة

 11.2 %   156 142 126 المساعدة واألنشطة التأمين وإعادة التأمين

 2.5 % 12.20 % 42,567 38,782 40,499 الحكومية الخدمات قطاع
 6.1 %   347,953 321,563 309,245 االجمالي
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 إماراتي درهم (مليون) 2012-2014 االقتصادي النشاط حسب المباشر األجنبي االستثمار-: 5- 2 الجدول

 واالحصاء للتنافسية االتحادية ةالهيئ :المصدر  

 2014 عام في المتحدة العربية اإلمارات إلى المباشرة األجنبية االستثمارات من التدفق مجموع من )% 12.7( 
 العربية المملكة ).٪5.6( وفرنسا )،٪6( والهند )،٪6.5( المتحدة الواليات تليها المتحدة، المملكة من وردت

 مبين هو كما 2014 عام في المباشر األجنبي االستثمار تدفق مجموع من )٪8.6( مجتمعتين والكويت السعودية
  أدناه:

 2014 الرئيسية البلدان من المباشر األجنبي لالستثمار النسبي التوزيع -: 6-2 الجدول

 واالحصاء للتنافسية االتحادية ةالهيئ المصدر:   

  المباشر االجنبي لالستثمار النسبي التوزيع 3- 2 الشكل:
 

3.4% 3.9% 4.7% 5.6% 6% 6.5%

12.7%

ايران الكويت المملكة العربية 
السعودية

فرنسا الهند الواليات المتحدة المملكة المتحدة

2014

2014 Linear (2014)

 االقتصادي النشاط 2012 2013 2014
 االسماك وصيد والغابات الزراعة 306 402 201

 والمحاجر: المناجم - 15,155 16,845 17,653
 التحويلية الصناعة 28,591 31,013 35,340
 الهواء وتكييف والبخار والغاز الكهرباء توريد 6,896 7,038 8,454
 والبناء التشييد 12,815 14,413 17,557
 النارية والدراجات المركبات إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة 73,339 76,499 88,269
 والتخزين النقل 6,049 8,479 8,339
 الغذائية والخدمات السكن أنشطة 1,605 685 694

 والتصاالت المعلومات 5,220 5,462 5,647
 المالية الوساطة 59,171 67,722 74,273
 األعمال وخدمات وااليجارات العقارات 71,339 84,962 94,835
 والفنية والعلمية المهنية االنشطة 8,640 9,868 10,757
 المساعدة والخدمات االدارية االنشطة 2,146 2,273 3,281
 التعليم 677 1,088 1,107
 اإلنسان وصحة االجتماعي العمل أنشطة 1,068 1,057 1,081
 أخرى خدمات 31 72 113

 االجمالي 293,047 327,879 367,600

 الدولة 2014
 المتحدة المملكة 12.7 %

 المتحدة الواليات 6.5 %
 الهند 6 %
 فرنسا 5.6 %
 السعودية العربية المملكة 4.7 %
 الكويت 3.9 %
 ايران 3.4 %
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 -:ودالنق رضع نمو 2-4 

 يسنو نمو معدل متوسطب نما بالمصارف الطلب تحت والودائع المتداولة العملة يشمل يوالذ النقود عرض  
 2015 عام في إماراتي درهم مليون )946,456( إلى 2012 عام في درهم مليون )173,299( من )٪15( قدره
 أدناه: مبين هو كما

 ودالنق عرض مؤشرات -:7- 2 الجدول

 ودالنق عرض مؤشرات 2012 2013 2014 2015
 اماراتي درهم مليون

 1النقود عرض 299,173 379,550 436,132 456,946
 2النقود عرض 862,374 1,056,770 1,141,119 1,204,314
 3النقود عرض 1,083,039 1,219,887 1,331,984 1,363,552

 المركزي. اإلمارات مصرف  ،2016 يناير والنقدية المصارف وإحصاءات الشهرية اإلحصائية النشرة المصدر:

 النقود عرض نمو 4-2 الشكل:

 

  

 والودائع التوفير (حسابات نقدية شبه ودائع إلى باإلضافة M1 من يتكون الذي 2M النقود عرض ارتفع 
 درهم مليون )1,204,314( إلى 2012 عام في درهم مليون )374,862( من األجنبية) بالعملة والودائع ألجل
 M2 + 1M يشمل والذي ،M3 النقود عرض نما ).٪11.7( قدره سنوي نمو معدل متوسطب 2015 عام في

 عام في درهم مليون )039,083,1( من )٪8( قدره سنوي نمو معدل متوسطب الحكومة، ودائع إلى باإلضافة
 الحقيقي. اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدل يفوق بمعدل .2015 عام في درهم مليون )552,363,1( إلى 2012

 

 

  -: االسعار  2-5

299,173 379,550 436,132 456,946

0

862,374

1,056,770
1,141,119 1,204,314

1,083,039

1,219,887

1,331,984
1,363,552

مؤشرات عرض النقود 2012 2013 2014 2015

3عرض النقود

2عرض النقود 

1عرض النقود 
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 المحلي الناتج يفوق بما النقود عرض في نمو من اعليه ترتبت ما و التوسعية النقدية السياسة اتباع ادى 
 )٪4.1( إلى 2012 عام في )٪0.6( من التضخم معدل ارتفع حيث األسعار مستوى ارتفاع الى الحقيقي اإلجمالي

  :ادناه موضح هو كما 2015 عام في
 االسعار في التضخم -: 8-2 الجدول

2015 2014 2013 2012 
% 4.1 % 2.3 % 1.1 % 0.6 

 االسعار في التضخم 5-2 الشكل:

 
 عام في )120.84( من ارتفع الرئيسية اإلنفاق لمجموعات )CPI( المستهلك ألسعار العام المؤشر ارتفع 
 السكن ألسعار القياسي الرقم ارتفع ).٪4.1( بنسبة تضخم معدل  وسجل 2015 عام في )125.75( إلى 2014

 كما )٪8.83( بنسبة تضخم معدل أعلى ليسجل 2015 عام في )121.47( إلى 2014 عام في )111.62( من
  - أدناه: موضح هو

 (سنة 2014 العام مع مقارنة 2015 لعام التضخم ومعدالت المستهلك ألسعار العام المؤشر -: 9-2 الجدول
 -)2007 = 100 األساس

 الرئيسية المجموعات 2014 2015  التضخم معدل
 السلع جميع 120.84 125.75 4.07
 والمشروبات االغذية 143.11 144.88 1.23
 والتبغ والمشروبات 148.53 150.28 1.18

 واالحذية والمالبس المنسوجات 109.45 107.68 1.62-
 السكن 111.62 121.47 8.83
 المنزلية والسلع واالأثاث السكن 132.28 135.24 2.24
 الطبية العناية 107.78 108.15 0.34
 النقل 121.85 124.29 2.00
 االتصاالت 98.70 98.82 0.13
 والثقافة الترويح 116.47 116.54 0.06
 التعليم 153.48 159.26 3.76
 والفنادق المطاعم 141.65 145.43 2.67
 متنوعة وخدمات سلع 127.34 130.10 2.17

  واإلحصاءات للتنافسية االتحادية الهيئة المصدر:   

 عام في )159.26( إلى 2014 عام في )153.48( من التعليم لمجموعة المستهلك ألسعار القياسي الرقم ارتفع    
 واألحذية والمالبس األقمشة ألسعار القياسي الرقم انخفض ).٪3.76( بنسبة تضخم معدل أعلى ثاني مسجال 2015

 ).1.62-الى( وصل سالب تضخم معدل مسجال 2015 عام في )107.68( إلى 2014 عام في )109.45( من
 سجلت بينما والثقافة. والترفيه واالتصاالت الطبية الرعاية لخدمات )٪1( من أقل بنسبة منخفضا التضخم معدل ظل

 األثاث انفاق اتمجموع سجلت ).٪1( من قليال أعلى التضخم، من نسبيا أقل معدالت والمشروبات األغذية مجموعة
 ).٪2-3(  بين تراوحت معتدلة تضخم معدالت والفنادق والمطاعم والنقل المنزلية والسلع

0.6%
1.1%

2.3%

4.1%

2012

2013

2014

2015
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 إمارة في  االقتصادي النمو
  عجمان
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  عجمان في  الكلي االقتصادي النمو
  االجمالي المحلي الناتج نمو 3-1

 إلى 2012 عام في درهم مليون )690,15( من الجارية سعاراألب لعجمان اإلجمالي المحلي الناتج ارتفع 
 البناء و التشييد اتقطاع تنم ).٪5( قدره سنوي نمو معدل بمتوسط 2014 عام في درهم مليون )220,17(

2012- الفترة خالل )٪8( بلغ نسبيا مرتفع سنوي معدل بمتوسط المالية المشروعات و االعمال وخدمات والعقارات
 حيث 2014 عام في اإلجمالي المحلي الناتج من )٪35( حوالي على التحويلية الصناعات قطاع استحوذ .2014
 نمو معدل بمتوسط 2014 عام في درهم مليون )992,5( إلى 2012 عام في درهم مليون )681,5( من ارتفع
 ).%3( قدره سنوي

 بمتوسط ونما ،2014 عام في )٪13( نحو اإلصالح وخدمات والتجزئة الجملة تجارة لقطاع النسبية المساهمة بلغت
 وخدمات العقارات لقطاع اإلجمالي المحلي الناتج ارتفع  .2012-2014 الفترة خالل )٪6( معدله بلغ سنوي

 2014 عام في إماراتي درهم مليون )008,2( إلى 2012 عام في درهم مليون )714,1( من التجارية األعمال
 والنقل والفنادق والمطاعم التحويلية الصناعة اتقطاع نمت لعجمان. اإلجمالي المحلي الناتج من )٪12( نسبة شكللي

 ماك العام المتوسط من أقل معدالتب والشخصية االجتماعية والخدمات الحكومية والخدمات واالتصاالت والتخزين
  أدناه: موضح هو

 درهم) (مليون 2014-2012 عجمان إلمارة االقتصادي النشاط حسب اإلجمالي المحلي الناتج -:1-3 الجدول

  جاريةال سعاراألب

  واإلحصاءات للتنافسية االتحادية الهيئة لمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 معدل متوسط
 السنوي النمو

 الحصة
 النسبية٪

 القطاع 2012 *2013 *2014

  المالية غير المشروعات قطاع 13,962 14,635 15,332 89 % 5 %
 األسماك وصيد الحيوانية والثروة الزراعة - 199 205 211   3 %
 التحويلية الصناعات 5,681 5,833 5,992 35 % 3 %
 والماء الطبيعي والغاز الكهرباء 395 412 433 2.5 % 5 %
 والبناء التشييد 2,271 2,455 2,626 15.2 % 8 %
 االصالح وخدمات والتجزئة الجملة تجارة 1,974 2,096 2,206 12.8 % 6 %

 والفنادق المطاعم 348 360 378 2.2 %  %4
 واالتصاالت والتخزين النقل 917 954 995 5.8 %  %4

 االعمال وخدمات العقارات 1,714 1,855 2,008 11.7 % 8 %
 الشخصية االجتماعية الخدمات 463 465 483 2.8 % 2 %
  المالية المشروعات قطاع 681 734 801 4.7 % 8 %

 الحكومية الخدمات قطاع 997 1,025 1,054 6.1 % 3 %

 لألسر المنزلية الخدمات 230 236 239 1.4 % 2 %
 المحتسبة) المصرفية الخدمات  (ناقصا: 180 195 211 1.2 % 8 %
 االجمالي 15,690 16,441 17,220   5 %
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 الثابت: المال راس تكوين اجمالي  3-2

2012- الفترة خالل )٪5.5( قدره سنوي بمعدل عجمان إمارة في الثابت المال رأس تكوين إجمالي نما 
 االستثمار ارتفع إماراتي. درهم مليون )046,4( إلى 2012 عام في درهم مليون )638,3( من ارتفع حيث 2014

 إلى 2012 عام في درهم مليون )019,3( )من%5.9( بلغ نمو معدل بمتوسط المالية غير المشروعات قطاع في
 متوسطب المالية المشروعات قطاع في االستثمار انم االخر الجانب من . 2014 عام في درهم مليون )385,3(

 تكوين  حقق االستثمار. لنمو معدل اعلى مسجال 2014- 2012 الفترة خالل )٪10.6( قدره سنوي نمو معدل
 خالل )٪8.7( قدره سنوي نمو معدل  بمتوسط والفنادق، المطاعم قطاع في مرتفعا نموا اإلجمالي الثابت المال رأس
 2012 عام في درهم مليون )246,1( من األعمال وخدمات العقارات في االستثمار  ارتفع.2014-2012 الفترة
 في االستثمار نما ، وبالمثل ).٪8.2( قدره سنوي نمو معدل متوسطب 2014 عام في درهم مليون )459,1( إلى

 المال رأس تكوين إجمالي نما  .2012-2014 الفترة خالل )٪7.5( معدله بلغ يسنو بمتوسط البناءو التشييد قطاع
 و واالتصاالت، والتخزين والنقل ، والكهرباء والغاز الصناعة اتقطاع في العام المعدل من أقل بمعدل الثابت

 التالي: الجدول من يتضح كما الخدمات

 درهم) (مليون 2012-2014 الثابت، المال رأس تكوين اجمالي -: 2-3 الجدول
  واإلحصاءات للتنافسية االتحادية الهيئة :المصدر

  

 استأثر قد 2014 عام في االستثمارات إجمالي من )٪36( أن االقتصادية اتقطاعال بين االستثمارات توزيع أظهر
 في االستثمارات إجمالي من )٪16( على الحكومية الخدمات قطاع استحوذ األعمال. خدماتو العقارات قطاع بها
 أن من الرغم على التحويلية. الصناعات لقطاع )٪12(و )٪14( والغاز الكهرباء قطاع نصيب بلغو ،2014 عام

 بلغت راتاالستثما إجمالي من النسبية حصته أن إال االستثمار، في نسبيا امرتفع انمو سجل والفنادق المطاعم قطاع
 .2014 عام في فقط )3٪(

 

 
  السنوي النمو متوسط

2014 2013 2012  
 القطاع

 المساهمة
  النسبية

 اجمالي 
 راس تكوين
 الثابت المال

 اجمالي 
 راس تكوين
 الثابت المال

 اجمالي 
 راس تكوين
 الثابت المال

  المالية غير المشروعات قطاع 3,019 3,185 3,385 83.7 % 5.9 %
 األسماك وصيد الحيوانية والثروة الزراعة - 21 22 23 0.6 % 4.7 %
 التحويلية الصناعات 463 475 490 12 % 2.9 %
 والماء الطبيعي والغاز الكهرباء 513 535 560 14 % 4.5 %
 والبناء التشييد 116 125 134 3.3 % 7.5 %
 االصالح وخدمات والتجزئة الجملة تجارة 172 183 192 5 % 5.7  %
 والفنادق المطاعم 99 102 117 3 % 8.7 %
 واالتصاالت والتخزين النقل 124 129 135 3 % 4.3 %
 االعمال وخدمات العقارات 1,246 1,349 1,459 36 % 8.2 %

 الشخصية االجتماعية الخدمات 265 266 275 7 % 1.9 %
  المالية المشروعات قطاع 9 10 11 0.3 % 10.6 %

 الحكومية الخدمات قطاع 610 627 645 16 % 2.8 %
 االجمالي 3.638 3.827 4.046   5.5 %
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 -: االسعار 3-3

 إلى 2014 ديسمبر في )127.83( من عجمان إمارة في المستهلك ألسعار العام القياسي الرقم ارتفع 
 التي الرئيسية اإلنفاق مجموعات وتشمل ).٪2( بنسبة تضخم معدل ليسجل 2015 عام من ديسمبر في )130.39(

 ارتفع افية.الثق والخدمات السلع و والترفيه والتعليم والفنادق والمطاعم السكن قطاع عجمان في التضخم في ساهمت
 2015 ديسمبر في )121.31( إلى 2014 ديسمبر في )114.68( من للسكن المستهلك ألسعار القياسي الرقم
 والفنادق المطاعم مجموعةل المستهلك سعارأل العام القياسي الرقم ارتفع ).٪5.8( بنسبة الى تضخمال معدل ليصل
 ).٪2.99( بمعدل تضخم لليسج 2015 عام من ديسمبر في )162.69( إلى 2014 ديسمبر في )157.96( من

 ألسعار القياسي الرقم زاد حيث )،٪2.97( الى وصل تضخم بمعدل التعليم على اإلنفاق مجموعة تكاليف ارتفعت
 في االنفاق أسعار .ارتفعت2015 ديسمبر في )98,134( إلى 2014 ديسمبر في )131.08( من المستهلك
  التالي: الجدول حسب .2015 ديسمبر في )٪2.93( بلغ تضخم بمعدل الثقافية والخدمات الترفيه مجموعة

 عجمان في الرئيسية اإلنفاق لمجموعات المستهلك ألسعار القياسي الرقم -:3-3 الجدول

 التضخم معدل ديسمبر  الرئيسية االنفاق مجموعة

2014 2015 
 2.00 130.39  127.83  المستهلك ألسعار العام المؤشر

 -0.79 161.83  163.12  والمشروبات االغذية
 - 149.17  149.17  والتبغ والمشروبات

 1.61 115.68  113.84  واالحذية والمالبس المنسوجات
 5.78 121.31  114.68  السكن

 -0.88 133.85  135.04  المنزلية والسلع األثاث
 -0.44 108.86  109.35   الطبية العناية

 -0.80 122.11  123.10  النقل
 0.13 106.46  106.32  االتصاالت

 2.93 106.61  102.60  والخدمات الثقافية والسلع جالتروي
 2.97 134.98  131.08  التعليم

 2.99 162.69  157.96  والفنادق مطاعمال
 -0.07 135.15  135.25  متنوعة وخدمات سلع

  واإلحصاءات للتنافسية االتحادية الهيئة المصدر:      

 

 اإلنفاق مجموعاتل عجمان في  2015 عام من ديسمبر لشهر المستهلك ألسعار القياسي الرقم انخفض 
 - التالية:

 والمشروبات االغذية 
 المنزلية والسلع واألثاث السكن 
 الطبية العناية 
 النقل 
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  الخارجية التجارة 3-4

  : الصادرات -أ)

 مليون )1,844( من 2014 بعام مقارنة 2015 عام في )٪2( بنسبة عجمان في الصادرات قيمة ارتفعت 
 - أدناه: مبين هو كما درهم مليون )781,1( إلى إماراتي درهم

 2014-2015  درهم) مليون ( الصناعي النشاط حسب عجمان صادرات -:4-3 الجدول

 النمو متوسط
 % السنوي

 درهم مليون القيمة 2015 % النسبة
2014          2015  

 الصادرات

  والمعدات واالالت المعدنية المنتجات صناعات 552 293 16 % -47 %
 والتبغ والمشروبات االغذية صناعة 114 258 14 % 126 %

  والبالستيكية البترولية والمنتجات الكيماويات صناعات 131 140 8 % 7 %

 الالفلزية المعادن منتجات صناعة 203 92 5 % -55 %

 للمعادن االساسية الصناعات 60 89 5 % 48 %
 االخرى التحويلية الصناعات 12 57 3 % 375  %
 الجلدية والصناعات الجاهزة والمالبس والنسيج الغزل صناعات 98 50 3 % - 49 %
 واالثاث الخشبية والمنتجات الخشب صناعة 56 28 2 % -50 %
 والنشر والطباعة الورقية والمنتجات الورق صناعة 13 16 %1 15 %
 أخرى 249 759 43 % 205 %

 االجمالي 1,844 1,781 100 % 20 %

 عجمان وصناعة تجارة غرفة المصدر:  

 النمو نسب احتساب تم * 

 إلى 2014 عام في درهم مليون )12( من )٪375( بنسبة األخرى التحويلية الصناعات صادرات نمت 
 )114( من التبغ وصناعة والمشروبات األغذية صناعات صادرات .ارتفعت2015 عام في درهم مليون )57(

 بنسبة مرتفع سنوي نمو معدل مسجلة 2015 عام في إماراتي درهم مليون )258( إلى 2014 عام في درهم مليون
 2014 عام في درهم مليون )60( من )٪48( بنسبة األساسية المعدنية الصناعات صادرات ارتفعت ).126٪(

 والمعدات واآلالت المعدنية المنتجات صناعة من الصادرات قيمة .انخفضت2015 عام في درهم مليون )89( إلى
 سالب سنوي نمو معدل مسجلة ،2015 عام في إماراتي درهم مليون )293( إلى 2014 عام في درهم )552( من

 ).٪47-( بنسبة

 بتهنس بلغت سالب بمعدل الجلدية والصناعات الجاهزة والمالبس والنسيج الغزل صناعات صادرات نمت 
 .2015 عام في درهم )50( إلى 2014 عام في درهم مليون )98( من انخفضت ثحي )49٪-(

 )92( إلى 2014 عام في درهم مليون )203( من المعدنية غير التعدينية الصناعات صادرات انخفضت 
 صناعات من الصادرات قيمة انخفضت ).٪55-( بلغت انخفاض نسبة مسجلة 2015 عام في إماراتي درهم مليون
 إلى 4201 عام في مليون )56( درهم من )٪50-( قدره سنوي بمعدل األثاث وصناعة الخشبية والمنتجات الخشب

  .2015 عام في درهم مليون )28(
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 2014 عام في )٪37( من المعدنية والمنتجات والمعدات اآلالت من للصادرات النسبية األهمية تراجعت 
 المواد لصادرات النسبية االهمية ارتفعت اخر جانب من .2015 عام في الصادرات إجمالي قيمة من )٪16( إلى

 الصادرات إجمالي قيمة من )٪14( إلى 2014 عام في )٪8( حوالي من  ، التبغ وصناعة والمشروبات الغذائية
 في الصادرات إجمالي قيمة من )٪8( والبالستيكية النفطية والمنتجات الكيميائية الصناعات شكلت .2015 عام في
 .2015 عام

 معا شكلت العربية والدول الخليجي التعاون مجلس دول أن إلى عجمان لصادرات الجغرافي التوزيع يشير 
  - أدناه: مبين هو كما 2015 عام في الصادرات  إجمالي قيمة من )٪56( نسبة

 2015 الجغرافية المناطق حسب عجمان صادرات -:  5-3 الجدول 

 عجمان وصناعة تجارة غرفة المصدر:

 المناطق حسب التصدير 1-3 الشكل:

 

   

 

 

31%

25%

13%

5%

0.1%

21%

دول مجلس التعاون الخليجي الدول العربية اسيا افريقيا اوروبا أخرى

 
 المناطق

 القيمة
 (درهم) مليون

 
 % الحصة

 31% 555 الخليجي التعاون مجلس دول
 25 % 445 العربية الدول

 13 % 230 اسيا
 5 % 82 افريقيا
  4% 68 اوروبا

 1% 23 الشمالية امريكا
 0.2 % 5 أوقيانوسيا

 0.1 % 3  الجنوبية امريكا
 21 % 370 أخرى

 100 1,781 االجمالي
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 صادرات من افريقيا نصيب وبلغ آسيا، الى 2015 عام في عجمان صادرات إجمالي قيمة من )٪13( جهتات
 )٪16( على عجمان مع رئيسيا تجاريا شريكا باعتبارها السعودية العربية المملكة استحوذت ).٪5( نحو عجمان

  أدناه: مبين هو كما 2015 عام في إماراتي درهم مليون )281( يعادل ما أي الصادرات إجمالي قيمة من

 2015 في عجمان لصادرات الرئيسية الوجهات -:6-3 الجدول

 
 الدولة

 القيمة
 (درهم) مليون

 
 % الحصة

 16 % 281 السعودية العربية المملكة
 13 % 230 العراق
 9 % 153 قطر
 3 % 57 الكويت
 3 % 50 السودان
 3 % 45 الهند
 53 % 965 أخرى

 100 1,781 االجمالي
 عجمان وصناعة تجارة غرفة المصدر:   

 عام في الصادرات إجمالي من )٪13( تمثل بنسبة عجمان،  لصادرات المتلقية للدول الثاني المركز في العراق جاء
 ).٪9( بنسبة قطر تليه 2015

  -التصدير: إعادة ب)

 درهم مليون )4,077( مقابل 2015 عام في درهم مليار )3,345( عجمان من التصدير إعادة قيمة بلغت 
 من التصدير إعادة تجارة قيمة من )٪98( أن يبين التالي الجدول ).٪18-( بنسبة انخفاضا محققة 2014 عام في

  - :2014 عام في مناطق أربعة إلى توجيهها تم عجمان،

 2015-2014 – الجغرافية المناطق حسب عجمان من التصدير اعادة -:  7-3 الجدول

 
 المنطقة

2014 
 %                           (القيمة)

2015 
 %                       (القيمة)

 
 % النمو معدل

 3.5 %  47 %                    1,578   29 %                         1,170 الخليجي التعاون مجلس دول
 -60 %  24 %                        812  49 %                         2,007 العربية الدول

 - 5 %  14 %                        474  12 %                            497 اسيا
 - %18  7 %                         250  8 %                              308 افريقيا

 - 9 %  0.6 %                         21 0.6 %                            23   الشمالية امريكا
 - 25 %  0.5 %                         18  0.6 %                            24  اوروبا

 0%  0.3 %                         11  0.3 %                             11 الجنوبية امريكا
 -67 % 03. %                         1 0  0.1 %                               3 أوقيانوسيا
 42 4 %  5 %                          178  0.8 %                             34 أخرى

 - %18 100 %                 345,3 100 %                   077,4  االجمالي
 عجمان وصناعة تجارة غرفة المصدر:   

 نصف نحو توجهت بينما )٪29( بنسبة التصدير إعادة تجارة ثلث الخليجي التعاون مجلس دول استقبلت 
 )٪8( وأفريقيا )،٪12( آسيا حصة بلغت .2014 عام في أخرى عربية بلدان إلى )٪49( بنسبة التصدير إعادة قيمة
 .2014 عام في عجمان من التصدير إعادة قيمة من

 امع في عجمان من التصدير إعادة أرباع ثالثة من أكثر استقبلت وحدهما العربية المنطقة أن نجد وهكذا 
 إلى 2014 عام في درهم مليون )1,170( من الخليجي التعاون مجلس دول إلى التصدير إعادة توارتفع  .2014

 التعاون مجلس دول حصة ارتفعت لذلك تبعا ).٪35( قدره سنوي بمعدل 2015 عام في درهم مليون )1,578 (
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 قيمة انخفضت.2015 عام في )٪47( إلى 2014 عام في )٪29( من التصدير إعادة قيمة إجمالي من الخليجي
 2014 عام في درهم مليون )2007( من )٪60-( قدره سنوي بمعدل األخرى العربية البلدان إلى التصدير إعادة
 ).٪24( إلى النسبية الحصة كذلك ،2015 امع في إماراتي درهم مليون )812( إلى

 من ارتفعت حيث 2015 عام في )٪36( بنسبة السعودية العربية المملكة إلى التصدير إعادة قيمة نمت 
 التصدير إعادة قيمة ثلث من أكثر يمثل وهذا درهم مليون )1175( درهم إلى 2014 عام في درهم مليون )862(

 درهم مليون )215( إلى 2014 عام في درهم مليون )135( من قطر إلى التصدير إعادة قيمة تارتفع عجمان. من
  أدناه: مبين هو كما )٪6( إلى )٪3( من النسبية الحصة ضاعف مما )،٪59( بلغ سنوي بمعدل إماراتي

 2015 في عجمان من التصدير العادة الرئيسية الوجهات -: 8-3 الجدول

 
 الدولة

2014 
 %                   (القيمة)

2015 
 %                (القيمة)

 
 %  السنوي النمو

 %36 %35 1175 %21 862 السعودية العربية المملكة
 %4- %90 306 %8 318 ايران
 %83- %7 235 %35 1414 ليبيا
 %59 %6 215 %3 135 قطر
 %7 %6 198 %5 185 ايثيوبيا
 %57- %4 122 %7 286 العراق
 %300 %3 116 %0.7 29 اليمن
 %34 %3 115 %2 86 السودان
 %57 %3 110 %2 70  االردن
 %19 %2 74 %2 62 البحرين
 %46 %2 67 %1 46 الكويت
 %19- %2 58 %2 72 الجزائر
 %29- %1 46 %2 65 عمان
 %15 %1 45 %0.9 39 مصر
 %24- %1 37 %1 49 الهند
 %18 %13 424 %9 359 أخرى

 %18-  3,345                     4,077  االجمالي
 عجمان وصناعة تجارة غرفة المصدر:

  عجمان من التصدير إلعادة الرئيسية الوجهات 2-3 الشكل:

 

  

 

 األردن )،٪300( اليمن بينها من الدول من مجموعة مع مرتفعة معدالتب الصادرات إعادة تجارة نمت 
 ).٪34( والسودان )٪46( الكويت )،57٪(

36%

-4%

-83%

59%
7%

-57%

300%

34% 57%
19% 46%

-19% -29%

15%

-24%

18%

المملكة العربية السعودية ايران
ليبيا قطر
ايثيوبيا العراق
اليمن السودان
االردن  البحرين
الكويت الجزائر

ا  اليمن
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 اراستقر وعدم اضطرابات من تعاني التي البلدان مع سالبة نمو معدالت عجمان من تصديرال إعادة انشطة سجلت
 .  سالبة نمو معدالت أيضا وإيران الهند إلى التصدير إعادة  سجلت كما )،٪57-( العراق )،٪83-( ليبيا مثل

 :-الواردات -ت)

 )282,6( الى 2014 عام في درهم مليون )020,6( من )%4( بنسبة عجمان واردات اجمالي نمت 
 )٪41(  بنسبة للنمو معدل أعلى الميكانيكية واألجهزة اآلالت من الواردات سجلت .2015 عام في درهم مليون
 هو كما 2015 عام في إماراتي درهم مليون )673( إلى 2014 عام في درهم مليون )478( من ارتفعت حيث

 - أدناه: موضح

 .2014-2015 ) درهم مليون ( لعجمان  لرئيسيةا الواردات -: 9-3 الجدول

 
 الواردات

2014 
 %           (القيمة)

2015 
 %           (القيمة)

 %  السنوي النمو

 11 %  %21             1,344  20 %         1,215 الحيوانية جاتوالمنت الحيوانات
 - 8 %  16 %               998  18 %              1,090   تنوعةم مصنعة بنود

 10 %  17 %             1,080   16 %                986 الجاهزة االغذية
 5 % 14 %                860   14 %                 809 ومنتجاتها المنسوجات
 - 30 %  %6                   379  9 %                   542 التعدينية المنتجات

 41 % 11 %                 673  8 %                   478 الميكانيكية واالجهزة االالت
 7 %  15 %                948  15 %                 890 أخرى

  4% 100             6,282 100             6,020  االجمالي
 .عجمان والجمارك الموانئ دائرة المصدر: 

 إلى 2014 عام في درهم مليون )215,1( من الحيوانية والمنتجات الحيوانات من الواردات ارتفعت 
 المنتجات و الحيوانات من الواردات وشكلت ).٪11( بلغ نمو بمعدل درهم 2015 عام في مليون )344,1(

 نموا المتنوعة المصنعة المواد واردات سجلت .2015 عام في الواردات إجمالي قيمة من )٪21( نسبة الحيوانية
 الغذائية المواد واردات وارتفعت .2015 عام في الواردات إجمالي قيمة من )٪16( نسبة وشكلت )٪8-( بلغ الباس

 عام في الواردات قيمة إجمالي من )٪17( حوالي ومثلت )٪10( قدره سنوي بمعدل أخرى ناحية من المعدة
 بحصة الرئيسية الواردات مجموعات من الرابعة المرتبة في ومنتجاتها المنسوجات من الواردات .جاءت2015
 .2015 عام في )٪14( بلغت نسبية

 داتلوار الرئيسي المصدر  تشكل زالت ما انها إال الصين من لوارداتل النسبي االنخفاض من الرغم على 
 البرازيل من الواردات وارتفعت .2015 عام في الواردات إجمالي قيمة من )٪27( بلغت نسبية بحصة عجمان

 مليون )958( إلى 2014 عام في درهم مليون )841( من عجمان لواردات الثاني الرئيسي المصدر باعتبارها
 - أدناه: موضح هو كما )٪14( قدره سنوي بمعدل 2015 عام في درهم

 

 

  : 2015-2014 -): درهم مليون ( عجمان واردات منشأ  -: 10-3 الجدول
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 الدولة

2014 
 %                   (القيمة)

2015 
 %                (القيمة)

 
 %  السنوي النمو

 %0.05- %27 1,716 %28 1,717 الصين
 %14 %15 958 %14 841  البرازيل

 %30- %6 366 %7 523 االسالمية ايران جمهورية
 %9 %8 473 %6 432 الهند

 %21- %4 255 %5 324 االمريكية المتحدة الواليات
 %67 %8 510 %5 305 تايالند
 %4 %4 267 %4 257 فرنسا
 %7- %28 1,737 %31 1,877 أخرى

 %0.1 %100 6,282 %100 6,276 االجمالي
 عجمان. والجمارك الموانئ دائرة المصدر:

 )510( إلى 2014 عام في درهم مليون )305( من )٪67( بنسبة للنمو معدل علىأ تايالند من الواردات سجلت
 .2015 عام في درهم مليون

  عجمان واردات منشأ 3-3 الشكل:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,716

958

366
473

255

510

267

1,717

541 523
432

324 305 257

الصين البرازيل  جمهورية ايران االسالمية الهند الواليات المتحدة االمريكية تايالند فرنسا

2015
2014
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04 
 

 في القطاعي االقتصادي النمو
  عجمان إمارة
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 األعمال نشاط 
 التجارية االعمال افاق 4-1

 اقتصادية توقعات الى مشيرا نقطة )109( 2016 عام من االول للربع )BCI( األعمال ثقة مؤشر سجل 
 لتنميةا دائرة قامت الذي االعمال عينة مسح نتائج على المؤشر أعتمد .عجمان ةامار في ومستقرة وايجابية متفائلة

 األعمال بيئة في االستقرار أو النمو إما األعمال رجال من العظمى الغالبية  تتوقع. تنفيذه على باإلشراف االقتصادية
 في )٪32( بنسبة النمو أو )٪49( بنسبة االستقرار اإم عجمان في التجارية األعمال من )٪71(  تتوقع حيث

 الشركات غالبية أعربت الربحية. في استقرار تتوقع ال )٪51( بنسبة الشركات نصف من أكثر المبيعات. إيرادات
 تتوقع بانها الشركات من )٪31( ذكرت بينما الحالي وضعها في العمالة مستوى على االبقاء تتصور بأنها )62٪(

 أوامر على االبقاء وقعتت بأنها الشركات معظم أعربت ، الشراء بأوامر يتعلق وفيما . لديها العمالة مستوى زيادة
 توقعات جاءت الشراء. طلبات لزيادة تخطط بانها الشركات من )٪24(  ذكرت بينما ، الحالي مستواها عند الشراء

 والربحية مهاوأحجا المبيعات، بإيرادات يتعلق يماف التصديرية غير الشركات من تفاؤال أكثر التصديرية الشركات
 لمصدرةا غير للشركات بالنسبة أما مبيعاتها عائدات في زيادة تتوقع المصدرة الشركات من )٪41( الشراء. وأوامر

 ركاتالش من تفاؤال أكثر هي الكبيرة التجارية المؤسسات أن  الى المسح نتائج تشير).٪30( الى النسبة فانخفضت
 أنه على والتشييد البناء قطاع برز . نقطة 108 مقارنة  نقطة 121  عند ) BCI( ثقة بمؤشر والمتوسطة الصغيرة
 اتقطاعال كأقل الصناعة قطاعات جاءت بينما نقطة 122 االعمال ثقة مؤشر مع حقق حيث تفاؤال األكثر القطاع

 آفاق بشأن تفاؤلها عن األجنبية الشركات اعربت منهما. لكل نقطة 102 االعمال في ثقة مؤشر سجل حيث فاؤالت
 لتحدياتا من تعتبران االيجار تكلفة وارتفاع المنافسة أن على االستطالع في نوالمشارك اشار عجمان. في األعمال
 عجمان. في األعمال قطاع تواجه التي الرئيسية

   التجارية األعمال نمو -

 )802,23( من األنواع جميعل القائمة الرخص وتجديد الجديدة الرخص ذلك في بما الرخص عدد إجمالي ارتفع
 تنم .٪2 بلغ متوسط سنوي نمو معدل متوسطب 2015 عام في رخصة )790,24( إلى 2013 عام في رخصة
 رخصة )998( من الجديدة الرخص عدد ارتفع حيث المهنية الخدمات انشطة في مرتفع معدلب التجارية األعمال

                                   - أدناه: موضح هو كما ٪24 قدره سنوي نمو بمتوسط 2015 عام في رخصة )540,1( إلى 2013 عام في
 2013-2015 للرخص والتجديد الجديدة الرخص -:1-4 الجدول

  السنوي النمو متوسط %10.60 0.38 % %24.20 0.45 % %5.80 -2.50 % 0 %10.90 2 %
 عجمان االقتصادية التنمية دائرة المصدر:

 

 

 

 السنة تجارية مهنية صناعية بدايات االجمالي
 اصدار تجديد

 جديد
 اصدار تجديد

 جديد
 اصدار تجديد

 جديد
 اصدار تجديد

 جديد
23,802 13 25 723 50 9,044 998 11,599 1,350 2013 
25,830 19 43 754 65 9,504 299,1 12,296 1,852 2014 
24,790 16 25 687 56 9,126 540,1 11,688 1,652 2015 
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 2015- 2013 والمجددة الجديدة الرخص 1-4 الشكل:

 

 اخر جانب من .2015 عام في الصادرة الجديدة الرخص عدد إجمالي من ٪47 المهنية الرخص شكلت 
 2015 عام في الصادرة الجديدة الرخص مجموع من )٪50( نحو شكل والذي الجديدة التجارية الرخص عدد ارتفع
 ارتفعت .2015 عام في رخصة )652,1( إلى 2013 عام في رخصة )350,1( من ٪11 قدره سنوي بمعدل

 رخصة )50( من ارتفعت حيث )٪6( قدره سنوي نمو معدل متوسطب الصناعية الرخص من الجديدة االصدارات
  .2015 عام في )56( إلى 2013 عام في

 الفترة خالل والتجارية، المهنية قطاعال في )٪1( من أقل سنوي نمو معدل بمتوسط الرخص تجديد ارتفع 
 تجديد ارتفع حين في )،٪2.5-( قدره سنوي نمو معدل متوسطب الصناعية الرخص تجديد وتراجع 2013-2015
 .2015-2013 الفترة خالل ٪11 قدره سنوي بمعدل بدايات

 األول بالربع مقارنة 2016 عام من األول الربع في ٪13 قدره سنوي بمعدل الجديدة التجارية األعمال نمت 
 رخصال نمت .)058,1( إلى رخصة )940( من الصادرة الجديدة الرخص عدد مجموع ارتفع حيث 2015 عام من
 رخصة )564( إلى 2015   عام من األول الربع في رخصة )494( من ٪14 قدره سنوي بمعدل جديدةال تجاريةال
 في التوالي على ٪12 و ٪24 بنسبة الجديدة والمهنية الصناعية الرخص زادت كما 2016 عام من األول الربع في

 -أدناه: مبين هو كما 2016 عام من األول الربع

 2013-2015  القائمة لرخصا وتجديد الجديدة الرخص -: 2-4 الجدول

 الرخص انواع  2015 من األول الربع  2016 من األول الربع %  السنوي النمو
 

% 14 
% 1.8 - 

 
564 

3,393 

 
494 

3,456 

 تجارية
 جديدة اصدارات
 رخص تجديد

 
% 11.8 

% 2 - 

 
473 

2580 

 
423 

2,634 

 مهنية
 جديدة اصدارات
 رخص تجديد

 
% 23.5 
% 10.7 - 

 
21 

190 

 
17 

213 

 صناعية
 جديدة اصدارات
 رخص تجديد

 
 

% 57 - 

 
0 
3 

 
6 
7 

 بدايات
 جديدة اصدارات
 رخص تجديد

 
% 12.5 
% 2.3- 

 
1,058 
6,166 

 
940 

6,310 

 االجمالي
 جديد اصدار

 تجديد
 عجمان. االقتصادية التنمية دائرة المصدر:  

1,652

11,688

1,540

9,126

56 687 25 16
1,852

12,296

1,299

9,504

65 754 43 19
1,350

11,599

998

9,044

50 723 25 13

اصدار جديد تجديد اصدار جديد تجديد اصدار جديد تجديد اصدار جديد تجديد

2015
2014

مهنيةبدايات تجاريةصناعية
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 تجديد .2015 عام من األول بالربع ةمقارن 2016 عام من األول الربع في الرخص أنواع جميع تجديد وتراجع
 مبين هو كما 2013-2015 الفترة خالل )٪36( قدره سنوي معدل بمتوسط نما بعجمان الحرة المنطقة في الرخص

  - أدناه:

 2013-2015 الحرة المنطقة في الرخص تجديد-: 3-4 الجدول

 الرخص تجديد 2013 2014 2015
5,383 3,842 2,890 

 التنفيذي بالمجلس البحوث وادارة عجمان المارة السنوي االحصائي الكتاب المصدر: 

 الحرة عجمان منطقة في الرخص تجديد 2-4 الشكل:

 

 من األول الربع في رخصة )275,1( من عجمان الحرة المنطقة  من الصادرة الجديدة الرخص ارتفعت 
 تجديد معدل ارتفع ).٪13(  بلغت زيادة بنسبة 2015 عام من االخير الربع في رخصة )438,1( إلى 2015 عام

 )162,1( إلى 2015 عام من األول الربع في رخصة )997( من الحرة المنطقة في )٪17( بنسبة التراخيص
   -: ادناه مبين هو كما  2015 عام من  األخير الربع في رخصة

 الربع - 2015 من األول الربع بعجمان الحرة المنطقة في الرخص وتجديد الجديدة الرخص -: 4-4 الجدول
 2015 من األخير

 الرخص األول الربع الثاني الربع الثالث الربع األخير الربع
 جديدة اصدارات 997 1,208 1,022 1,162
 رخص تجديد 1,275 1,449 1,221 1,438

 التنفيذي بالمجلس البحوث و االحصاء ادارة أرقام: في 2016 عجمان المصدر:

 الحرة المنطقة في الرخص وتجديد الجديدة الرخص 3-4 الشكل:

 

 

2,890
3,842

5,383

2013 2014 2015

1,162

1,022

1,208

997

1,438

1,221

1,449

1,275

الربع األخير

الربع الثالث

الربع الثاني

الربع األول

تجديد رخص اصدارات جديدة
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 القائمة الرخص تجديد ارتفع حين في )،٪8( بنسبة الجديدة الرخص زادت 2016 عام من األول الربع في 
 ).٪36( بنسبة

 829,27 من ٪10 قدره سنوي نمو معدل متوسطب عجمان وصناعة تجارة غرفة عضوية مجموع ارتفع 
  - أدناه: موضح هو كما التجارية األعمال نمو يعكس مما 2015 عام في 906,33 إلى 2013 عام في عضو

 2013-2015 عجمان وصناعة تجارة غرفة عضوية -:5-4 الجدول

  2013 2014 2015 % السنوي النمو متوسط
 تجارية 17,419 18,409 22,063 13 %

 مهنية 9,658 9,969 11,081 7 %
 صناعية 752 725 762 0.7  %
 االجمالي 27,829 29,103 33,906 10 %

  عجمان وصناعة تجارة غرفة المصدر:

 عجمان وصناعة تجارة غرفة عضوية 4-4 الشكل:

 

 العضوية اتليه ،2015 عام في الغرفة عضوية مجموع من )٪65(  نسبة التجارية االنشطة عضوية تشكل 
 قدره سنوي نمو معدل بمتوسط التجارية العضوية نمت ).٪2( بنسبة الصناعية والعضوية )٪33( بنسبة المهنية

 االنشطة عضوية تارتفع .2015 عام في عضو )22,063( إلى 2013 عام عضو )419,17( من )13٪(
 ليق قدره سنوي نمو معدل متوسطب الصناعية العضوية نمت حين في )،٪7( قدره سنوي نمو معدل متوسطب المهنية

 .2015-2013 الفترة خالل )٪1(  عن

  

752 725 762

9,658 9,969 11,081

17,419 18,409

22,063

2013 2014 2015

صناعية
مهنية
تجارية

عجمان عضوية
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 - التحويلية: الصناعات 4-2

 وسجلت .2012-2014 الفترة خالل )٪5( قدره سنوي نمو معدل متوسطب الصناعية الرخص عدد ارتفع 
 كما 2012-2014 الفترة خالل )٪10( بنسبة سنوي نمو معدل متوسط أعلى المكررة النفطية المنتجات صناعات

  - أدناه: مبين هو

 الصناعية األنشطة حسب الرخص توزيع -:6-4 الجدول
 الفرعية الصناعية قطاعال 2012-2014 السنوي النمو معدل متوسط %2014 في المساهمة نسبة

 الحرفية الصناعات  %4 1.5 %
 التدوير إعادة 0.0 % 0.7 %
 أخرى ومنتجات أثاث 4.3 % 7.0 %
 أخرى نقل معدات 0.0 % 1.6 %
 والمقطورات المحركات ذات المركبات 0.0 % 0.9 %
 الكهربائية واالجهزة االالت 4.4 % 1.4 %
 والمعدات االالت تصنيع 0.0 % 1.4 %
 المعدنية المنتجات صناعات 6.0 % 13.7 %

 للمعادن االساسية الصناعات 0.0 % 1.0 %
 المعدنية غير الصناعات 1.0 % 9.2 %
 والبالستيك المطاط منتجات صناعات 9.0% 14.5 %

 الكيماوية والمنتجات الكيماويات صناعات 2.2 % 7.8 %
 المكررة البترولية المنتجات صناعة 10.0 % 5.2 %
 والنشر الطباعة صناعات 5.0 % 2.6 %
 الورقية والمنتجات الورق صناعات 6.0 % 5.2 %
 الخشبية والمنتجات الخشب صناعات 3.4 % 5.3 %
  الجلدية والمنتجات الجلود صناعات 0.0 % 0.9 %
 الجاهزة المالبس صناعات 0.0 % 7.6 %
 النسيج صناعة 5.0 % 5.0 %
 التبغ منتجات صناعات 0.0 % 0.1 %
 والمشروبات األغذية صناعات 9.0% 7.5 %

 االجمالي 5.0 % 100
 االقتصاد. وزارة المصدر:  

 نمو طمتوس والمشروبات الغذائية المواد وصناعات البالستيكية والمنتجات المطاط صناعات من كل سجلت 
 أعلى سنوي نمو معدل متوسطب نمت التي الصناعات 2014-2012 الفترة خالل )٪9( نسبته بلغت مرتفع سنوي

 الصناعات شكلت الخشبية. المنتجات وصناعات المعدنية المنتجات صناعات شملت للصناعة العام المتوسط من
 .2014 عام في الصناعية الرخص مجموع من )٪15( نسبة البالستيكية والمنتجات المطاطية

 شكلت بينما .2014 في التراخيص مجموع من )٪14( نسبة المعدنية والمنتجات الصناعات حصة وبلغت 
 المواد صناعة حصة شكلت الوقت نفس وفي الرخص مجموع من )٪9( نسبة الالفلزية المعادن منتجات صناعات
 .2014 عام في منها لكل )٪8( نسبة الكيماوية والمنتجات المنسوجات وصناعات والمشروبات الغذائية

 سجلت .2014-2012 الفترة خالل ٪2 قدره سنوي نمو معدل متوسطب الصناعي االستثمار وارتفع 
 - أدناه: موضح هو كما )٪7( بلغ االستثمار في سنوي نمو معدل أعلى ةالورقي والمنتجات الورق صناعات
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 الصناعية األنشطة حسب االستثمار نمو -:7-4 الجدول
 الفرعية الصناعية قطاعال 2012-2014 السنوي النمو معدل متوسط %2014 في المساهمة نسبة

 الحرفية الصناعات 4.4 % 0.2 %
 التدوير إعادة 0.0 % 0.1 %

 أخرى ومنتجات أثاث 2.0 % 4.0 %
 أخرى نقل معدات 0.0 % 1.5 %
 السيارات 0.0 % 0.2 %
 الكهربائية واالجهزة االالت 1.3 % 1.1 %

 والمعدات االالت تصنيع 0.0 % 1.0 %
 المعدنية المنتجات صناعات 0.0 % 10.5 %

 للمعادن االساسية الصناعات 0.0 % 4.4 %
 الالفلزية المعادن منتجات 0.2 % 17.3 %

 والبالستيك المطاط منتجات صناعات 1.2 % 17.5 %
 الكيماوية والمنتجات الكيماويات صناعات 1.0 % 6.1 %
 المكررة البترولية المنتجات صناعة 3.0 % 4.2 %
 والنشر الطباعة صناعات 1.0 % 2.2 %

 الورقية والمنتجات الورق صناعات 7.0 % 7.7 %
 الخشبية والمنتجات الخشب صناعات 1.2 % 5.5 %
  الجلدية والمنتجات الجلود صناعات 0.0 % 0.3 %

 الجاهزة المالبس صناعات 0.0 % 3.9 %
 النسيج صناعة 3.4 % 1.6 %
 التبغ منتجات صناعات 0.0 % 0.01 %

 والمشروبات األغذية صناعات 2.0 % 10.1 %
 االجمالي 2.0 % 100

 االقتصاد. وزارة المصدر:   

 الحرفية، الصناعات في 2014-2012 الفترة خالل العام المتوسط من أعلى بمعدل االستثمار وارتفع 
 بالستيكيةال والمنتجات المطاطية الصناعات استأثرت والنسيج الغزل وصناعة المكررة النفطية المنتجات وصناعات

 )٪17( بنسبة الالفلزية المعدنية المنتجات تليها ،2014 عام في االستثمارات إجمالي من )٪18( نسبة يقارب ماب
 ).٪11( بنسبة المعدنية والمنتجات والصناعات

2012- الفترة خالل )٪2( قدره سنوي نمو معدل متوسطب الصناعي القطاع في التوظيف معدل وارتفع 
 صناعة تليها )،٪8(   بلغ سنوي بمعدل المكررة البترولية المنتجات صناعة في العمالة أعداد وتزايدت .2014
 - أدناه: مبين هو كما )٪5( بنسبة والمشروبات الغذائية الصناعات ثم  )٪6( بنسبة البالستيكية والمنتجات المطاط
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  الصناعي القطاع في العمالة وتوزيع نمو -:8-4 الجدول

 االقتصاد. وزارة المصدر:    

 الجاهزة. المالبس صناعات في 2014 عام في الصناعية العمالة إجمالي من )٪28( نسبة تركزت 

 إجمالي من )٪10(  نسبة على الالفلزية المعدنية والمنتجات  المعدنية المنتجات صناعات  من كل استحوذت 
 .2014 عام في العمالة

  

 الفرعية الصناعية قطاعال 2012-2014 السنوي النمو معدل متوسط %2014 في المساهمة نسبة
 

 الحرفية الصناعات 2.0 % 1.3 %
 التدوير إعادة 0.0 % 0.3 %

 أخرى ومنتجات أثاث 3.0 % 3.6 %
 أخرى نقل معدات 0.0 % 3.0 %
 السيارات 0.0 % 1.3 %
 الكهربائية واالجهزة االالت 3.3 % 0.8 %
 والمعدات االالت تصنيع 0.0 % 1.0 %
 المعدنية المنتجات صناعات 3.4 % 10.4 %

 للمعادن االساسية الصناعات 0.0 % 4.2 %
 الالفلزية المعادن منتجات 0.2 % 9.8 %
 والبالستيك المطاط منتجات صناعات 6.0 % 7.0 %
 الكيماوية والمنتجات الكيماويات صناعات 1.4 % 3.6 %
 المكررة البترولية المنتجات صناعة 8.1 % 2.7 %
 والنشر الطباعة صناعات 2.0 % 2.3 %
 الورقية والمنتجات الورق صناعات 4.0 % 4.4 %
 الخشبية والمنتجات الخشب صناعات 1.1 % 6.6 %
  الجلدية والمنتجات الجلود صناعات 0.0 % 0.8  %
 الجاهزة المالبس صناعات 0.0 % 27.8 %

 النسيج صناعة 3.4 % 3.7 %

 التبغ منتجات صناعات 0.0 % 0.3 %

 والمشروبات األغذية صناعات 5.3 % 4.7 %
 االجمالي 2.0 % 100
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  والعقارات تشييدال 3-4

 المؤسسات غالبية .2013 عام في منشاة )283( االقتصادية المنشآت لتعداد وفقا العقارية المنشآت عدد بلغ 
 أقل أموال رؤوس تستثمر منها )٪89(  ونسبة عمال 9 من أقل توظف التي الصغيرة الشركات من )٪94( بنسبة
  - التالي: الجدول في الوارد النحو على درهم مليون من

 2013 القانوني الشكل:و والعمالة المال رأس حسب مصنف العقارات قطاع-: 9-4 الجدول

  التنفيذي المجلس 2015 عجمان إلمارة السنوي اإلحصائي الكتاب المصدر:

 أقل مال رأس لديها منها )٪96( عامل. 24-1 نبي ما توظف العقارية المنشآت عدد اجمالي من )99٪( 
 فردية  مؤسسات )٪63( : نوعين إلى القانوني الشكل: حسب يةالعقار الشركات تصنيف يمكن  .درهم مليون 10 من
 بالعام مقارنة 2013 عام في )860,19( إلى اإليجار عقود انخفضت محدودة. مسؤولية ذات شركات )٪34( و

 في )2311( من البناء تصاريح عدد زاد .2014 عام في )826,28( إلى )٪45( نسبته بمعدل وارتفعت السابق
 - أدناه: مبين هو كما )٪19( قدره سنوي نمو معدل متوسطب 2014 عام في )251,3( إلى 2012 عام

 منجزةال المباني االيجار وعقود البناء تصاريح -:10-4 الجدول 

  التنفيذي المجلس 2015 عجمان إلمارة السنوي اإلحصائي الكتاب المصدر:

  5-4 الشكل:

 

2,311

35,462

1,091

2,539

19,860

1,310

3,251

28,826

1,597

تصاريح البناء

عقود االيجار

المباني الجاهزة

2014 2013 2012

 النسبية٪ الحصة المنشات عدد القانوني والهيكل المال راس وفئات العمالة
 -العمالة:

 عامل 9-1
 عامل 24-10
 عامل 25 من اكثر

 
265 
14 
4 

 
% 94 

% 5 
%1 

 100 % 283 االجمالي
 -: المال رأس

 درهم مليون من أقل
 درهم مليون 1 - 10
 درهم مليون 10 من أكثر

 
253 
19 
11 

 
% 89 

% 7 
%4  

 100 % 283 االجمالي
 :_ القانوني  الشكل:

 فردية مؤسسة
 محدودة مسئولية ذات شركة

 أخرى

 
179 
97 
7 

 
% 63 
% 34 

% 3 
 100 % 283 االجمالي

 السنوي المعدل متوسط 2014 2013 2012 السنة
 3,251 2,539 2,311 البناء تصاريح " المنجزة "المباني

 28,826 19,860 35,462 االيجار عقود
 21 % 21.9 % 1,597 1,310 1,091 المنجزة المباني
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 زاد .2014 عام في )597,1( الى2012 عام في )091,1( من )% 21( بنسبة المنجزة المباني زادت
 شهادات عدد مجموع نما .2015 عام في )53( إلى 2013 عام )13( من االساسين العقاريين المطورين عدد

 عام في )339,3( إلى 2012 عام في شهادة (1,789) من )٪37( قدره سنوي معدل بمتوسط الصادرة الملكية
 الحكومية المباني تصاريح .2012-2014 الفترة خالل مرتفعة بمعدالت المباني تصاريح أنواع جميع نمت .2014
 ويسن بمعدل والتجارية السكنية المباني تصاريح ارتفعت حين في )،٪64( قدره سنوي نمو معدل بمتوسط زادت
  -ادناه: مبين هو كما )٪41( بلغ

 النوع حسب مصنفة الصادرة البناء تصاريح -:11-4 الجدول

  السنوي النمو متوسط 2014 2013 2012 البناء نوع
 سكنية فلل

 % الحصة
839 

% 36 
1,025 1,340 

% 41 
% 26 

 
 وتجارية سكنية مباني

 % الحصة
154 

% 7 
187 307 

% 9 
% 41 

 صناعية مباني
 % الحصة

101 
%4  

99 141 
%4  

% 18 

 حكومية مباني
 % الحصة

10 
% 0.4- 

27 27 
%  0.8 

% 64 

 الصيانة
 % الحصة

623 
% 27 

462 686 
% 21 

% 4.9 

 أخرى
 % الحصة

584 
% 25 

739 750 
% 23 

 

 18.6 % 3,251 2,539 2,311 االجمالي
  التنفيذي المجلس 2015 عجمان إلمارة السنوي اإلحصائي الكتاب المصدر:

 متوسطب 2014 عام في تصريح 1,340 إلى 2012 عام في 839 من السكنية الفلل تصاريح ارتفعت 
 من )٪41( إلى 2012 عام في )٪36( من السكنية للفلل النسبية الحصة زادت ).٪26( قدره سنوي نمو معدل

 الفترة خالل )٪18( قدره سنوي بمعدل الصناعية المباني تصاريح ارتفعت .2014 عام في التصاريح مجموع
 عام في )317,20( الى 2012 عام في )899,7( من االراضي بيع معامالت عدد ارتفع وقد .2014-2012
 - العقارية: المعامالت توزيع اليالت الجدول ويبين  ).60(% بلغ سنوي نمو معدل بمتوسط 2014

 عجمان في النوع حسب االراضي معامالت-: 4-12 الجدول

  السنوي النمو متوسط 2014 2013 2012 الوصف

 1,498 المبيعات
%) (19 

3,056 3,161 
%) (16 

% 45 

 501 العقاري الرهن
%) (1.8 

321 250 
%) (1.2 

% 29  

 133 التنازل
%) (1.6 

214 143 
%) (0.7 

%4  

 3,066 موقع مخطط اصدار
%) (39 

6,210 7,951 
% 39 

% 61 

 العقاري الرهن
 التنازل

122 
%) (1.5 

185 189 
%) (0.9 

% 24 

 2,930 الملكية سند اصدار
) % (37 

6,545 8,623 
%) (42 

% 72 

 60 % 20,317 16,531 7,899 المعامالت عدد مجموع

  التنفيذي المجلس 2015 عجمان إلمارة السنوي اإلحصائي الكتاب المصدر:

 عدد مجموع من )٪42( مثلت والتي الملكية سندات إصدار شكل في المعامالت من األكبر الجزء جاء
 مخطط اصدار عن عبارة كانت 2014 عام في األراضي معامالت من )٪39( نحو.2014 عام في المعامالت

 )٪72( قدره سنوي نمو معدل متوسطب الملكية سندات إصدارات عدد فعارت ).٪16( المبيعات شكلت حين في موقع،
 الموقع مخطط إصدار معامالت عدد نما .2014 عام في )623,8( إلى 2012 عام في ملكية سند )930,2( من
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 ارتفعت بينما )،٪61( قدره سنوي نمو بمعدل 2014 عام في )951,7( إلى 2012 عام في معاملة )066,3( من
 متوسطب األراضي صفقات قيمة وارتفعت الفترة. نفس خالل )٪45( قدره نويس بمعدل األراضي مبيعات معامالت

 - أدناه: المبين النحو على 2012-2014 الفترة خالل )٪74( قدره سنوي نمو معدل

 2012-2014 خالل وقيمتها االراضي معامالت -: 13-4 الجدول
 2014 2013 2012 السنة

 بالدرهم االراضي معامالت قيمة مجموع
  السنوي النمو متوسط

1,167,557,975 2,071,602,947 3,531,153,186 
 %74النمو=

  التنفيذي المجلس 2015 عجمان إلمارة السنوي اإلحصائي الكتاب المصدر:    

  بالدرهم االراضي معامالت قيمة مجموع 6-4 الشكل:

 

  

1,167,557,975

2,071,602,947

3,531,153,186

2012 2013 2014
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 السياحة 4-4
 ةالتنمي في كبيرا إسهاما يساهم أن توقعي استراتيجي كقطاع السياحة على 2021 عجمان رؤية ركزت 

 والشقق الفنادق من المعروض ازداد هامة. تغييرات للسياحة التحتية البنية شهدت عجمان. إمارة في االقتصادية
 عام من األول الربع في منشأة )30( من العرض ارتفع حيث )٪17( حوالي قدره ينسب بمعدل كبير بشكل الفندقية
 الفترة خالل )٪8.7( قدره سنوي معدل بمتوسط المنشآت عدد ارتفع .2015 من األول الربع في )35( إلى 2014
 في )٪23( بنسبة الفنادق عدد ارتفع .2015 عام في )36( إلى 2012 عام في منشأة )28( من 2015-2012
 )٪11.7( بنسبة دقيةالفن الشقق عدد ارتفع حين في ،2014 عام من األول بالربع مقارنة 2015 من األول الربع
 . السياحية المؤشرات تطور التالي الجدول يبين الفترة. نفس خالل

 2010-2015 الفترة خالل ةالسياح مؤشرات تطور -:14-4 الجدول

2015 2014 2013 2012 2015 2014  
 األول الربع األول الربع العام نهاية العام نهاية العام نهاية العام نهاية الفترة

 المنشآت عدد مجموع 30 35 28 29 31 36
  الفنادق عدد 13 16 10 11  
 الفندقية الشقق عدد 17 19 18 18  

 األسرة عدد مجموع 4,876 4,788 4,226 3,975 4,938 5,074
 الفنادق في االسرة عدد 2,707 2,844 2,034 2,061  
 الفندقية الشقق في األسرة عدد 2,169 1,944 2,192 1,914  

 الغرف عدد مجموع 3,041 3,140 2,503 2,730 2,992 3,354
 الفنادق في الغرف عدد 1,847 1,943 1,125 1,526  
 الفندقية الشقق في الغرف عدد 1,194 1,197 1,378 1,204  

 2015,2014,2013,2012  السياحية االحصاءات- السياحية التنمية دائرة المصدر:

  7-4 الشكل:

 

  

 )074,5( إلى 2012 عام في سرير )226,4( من الفندقية والشقق الفنادق في األسرة عدد إجمالي ارتفع 
 الغرف عدد مجموع ازداد .2012 -2015 الفترة خالل )٪6.2( قدره سنوي معدل بمتوسط 2015 عام في سرير
 2014 عام من األول ربعبال مقارنة )٪3.2( بنسبة 2015   عام من األول الربع في الفندقية والشقق الفنادق في

 من المعروض في الزيادة تساهم .2012-2015 الفترة خالل )٪10.2( قدره نسبيا مرتفع سنوي نمو معدل وسجل
 السياحي. الجذب وزيادة السكن تكاليف خفض في ةيالسياح المرافق
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 إلى 2014 عام في للغرفة درهم )275.8( من )٪4.6( بنسبة الغرف ألسعار العام المتوسط انخفض 
 نسبب الفندقية والشقق الفنادق لبقية االسعار وانخفضت ، نجوم 4 فئة الفنادق باستثناء 2015 عام في درهم )263(

 -: أدناه مبين هو كما متفاوتة

 (درهم) ليلة/سنة) الغرفة سعر ( متوسط -: 15-4 الجدول

 

 الفندق نوع

2014 

 األول الربع

2015 

 األول الربع

2014 

 العام نهاية

2015 

 العام نهاية

 514.3 522.5 596.4 298.51 نجوم 5 الفنادق

 212 203.4 201.2 214.72 نجمة 4 الفنادق

 201.2 217.4 211.8 225.77 نجمة 2 الفنادق

 187.5 229.5 202.9 239.54 نجمة 1الفنادق

 244 246.7 268.13 252.7 فاخرة فندقية شقق

 219 235.3 242.8 227.02 نموذجية فندقية شقق

 263 275.8   الكلي المتوسط

   السياحية االحصاءات السياحية التنمية دائرة المصدر:

 (درهم) ليلة/سنة) الغرفة سعر ( متوسط 8-4 الشكل:

 

  

 )187.5( إلى 2014 عام في درهم )229.5( من )٪18( بنسبة واحدة 1نجمة فئة الفنادق اسعار انخفضت 
 االمارة. في إلمارةل التنافسي الوضع تحسين على يعمل مما.2015 عام في درهم

 نهاية في )658,509( إلى )٪39( بنسبة انخفض الفندقية والشقق الفنادق لنزالء اإلجمالي العدد أن من الرغم على
 تصاعديا اتجاها يعكس 2015 من األخير والربع األول الربع خالل األداء ان اال.2014 مع مقارنة 2015 عام
   أدناه: موضح هو كما

 

 

                                                           

219 244
187.5 201.2 212

514.3

235.3 246.7 229.5 217.4 203.4

522.5

ةشقق فندقية نموذجي شقق فندقية فاخرة نجمة1الفنادق نجمة2الفنادق  نجمة4الفنادق  نجوم5الفنادق 

2015 2014
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 فالغر وليالي االقامة وليالي النزالء عدد -: 16-4 الجدول   
 ،2015السياحية االحصاءات السياحية: التنمية دائرة المصدر:

  والموتيالت. والمنتجعات المفروشة الشقق تشمل أخرى *

  2015-2014 االقامة وليالي النزالء عدد 9-4الشكل:

 
 )156,141( إلى 2015 من األول الربع في )173,118( من الفندقية والشقق الفنادق نزالء اجمالي ارتفع 

 نزالء قبل من رئيسي بشكل الزيادة هذه جاءت لقدو ).٪19.4( بنسبة ارتفاعا مسجال 2015 من األخير الربع في
 نزالء عدد ازداد حين في األول بالربع مقارنة 2015 من األخير الربع في ٪22 بنسبة عددهم ارتفع الذين الفنادق
 )779,895( من زيادة االقامة ليالي مجموع سجل  الفترة. نفس خالل )٪5.6( قدره بلغ أقل بمعدل الفندقية الشقق

 كل في الليالي مجموع ارتفع ).٪55( قدرها زيادة بنسبة 2015 عام في ليلة )406,392,1( إلى 2014 عام في
 .2015 عام في المعدل بنفس الفندقية والشقق الفنادق من

 نم ارتفاعا والموتيالت والمنتجعات المفروشة الشقق تشمل التي اإلقامة أماكن من االخرى االنواع شهدت 
 )047,3( من )٪30.25( بنسبة الغرف ليالي عدد ارتفع حيث 2015 من الثاني النصف في خاصة األهمية حيث
 .2015 عام من الرابع الربع في ليلة )127,80( إلى الثالث الربع في ليلة

 

 كما السياحة على الطلب لنمو نتيجة 2012-2015 الفترة خالل الفندقية والشقق الفنادق إشغال معدل ارتفع
 - أدناه: مبين هو

840,644
509,658

895,779 1,392,406

2014 اجمالي عدد النزالء2015 اجمالي عدد ليالي النزالء

2015 
 

2014 
 

 الغرف وليالي االقامة وليالي النزالء عدد

 الربع االجمالي
 األخير

 الربع
 الثالث

 الربع
 الثاني

 الربع
 األول

 الربع االجمالي
 األول

 النزالء عدد اجمالي 218,102 840,644 118,173 119,376 130,953 141,156 509,658

  الفنادق نزالء عدد 146,947 597,859 79,378 79,829 86,373 96,914 342,494
 الفندقية الشقق نزالء عدد 71,155 242,785 38,795 39,547 41,409 40,959 160,710

 أخرى     3,171 3,283 6,454
 النزالء ليالي عدد اجمالي 242,752 895,779 441,281 324,692 300,948 325,485 1,392,406
 النزالء ليالي عدد 123,604 474,224 180,996 176,194 172,344 200,750 730,284
 الفندقية الشقق في النزالء ليالي عدد 119,148 421,555 260,285 148,498 118,330 119,689 646,802
 أخرى     10,274 5,046 15,320

 الغرف ليالي عدد اجمالي   202.968 186,063 190,735 208.860 788.626
 الغرف ليالي عدد   150,100 115,070 114,437 128,510 
 الفندقية الشقق في الغرف ليالي عدد   90,800 70,993 73,251 77,580 
 أخرى     3,047 80,127 
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 2012-2015 الغرف اشغال معدل -:17-4 الجدول

 ،2015 ةيالسياح حصاءاتاال السياحية: التنمية :دائرة المصدر         

  2015- الغرف اشغال معدل 10-4الشكل:   

 

 

 في )٪64( و 2014 عام في )٪60( إلى 2012 عام في )٪55( من الفنادق في اإلشغال معدل ارتفع
 الربع في )٪71( إلى 2012 عام في )٪60( من الفندقية الشقق إشغال معدل زاد .2015 عام من الرابع الربع
 السكن. من النوع هذا تفضيل الى يشير مما الفنادق حققته الذي المعدل يفوق وهذا ،2015 عام من األخير

 )159( من ارتفع حيث )٪31(  معدله غبل سنوي  توسطبم الفندقية والشقق الفنادق ايرادات  اجمالي زاد
 - أدناه: مبين هو كما 2015 عام في إماراتي درهم مليون )357( إلى 2012 عام في درهم مليون

 2012-2015 ) درهم (مليون االيرادات -:18-4 الجدول
 2015 2014 2013 2012 السنة

 290 217 156 123 الفنادق

 67 65 65 36 الفندقية الشقق

 357 282 221 159 االجمالي

 . 2012 2013/ 2014/ 2015/ ةيالسياح حصاءاتاال السياحية: التنمية دائرة المصدر:

 

 

 

  الفندقية والشقق الفنادق ايرادات مجموع 11-4 الشكل:

71% 68%
63%

71%
64%

59% 59% 62%

الربع األخير الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

الشقق الفندقية الفنادق
2015 2015 2015 2015

  

2012 

 

2014 

2015 

 األول الربع

2015 

 الثاني الربع

2015 

 الثالث الربع

2015 

 األخير الربع

 64 % 59 % 59 % 62 % 59.5 % 55 % الفنادق

 71 % 68 % 63 % 71 % 70.5 % 60 % الفندقية: الشقق
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 ارتفعت .2012-2015 الفترة خالل تصاعديا اتجاها الفندقية والشقق ادقالفن من كل ايرادات عكست
 معدل بمتوسط 2015 عام في درهم مليون )290( إلى 2012 عام في درهم مليون )123( من الفنادق إيرادات
 زادت حيث )% 23( هرقد سنوي نمو معدل بمتوسط الفندقية الشقق إيرادات ارتفعت كذلك ).٪33( قدره سنوي

 دولو تاإلمارا دولة مواطني شكل .2015 عام في درهم مليون )67( إلى 2012 عام في درهم مليون )36( من
 عام في عجمان إمارة إلى للزوار الكلي العدد من )٪60( نسبة األخرى العربية والجنسيات الخليجي التعاون مجلس

 - التالي: الجدول في الوارد النحو على 2015

 

 2015 الجنسيات حسب الزوار عدد :-19-4 الجدول

2015 2012  
 % 2015 الجنسيات حسب الزوار عدد 

 
 % العدد

 المتحدة العربية االمارات %7 132,455 26%
 الخليجي التعاون مجلس دول %4 93,510 18.3%
 أخرى عربية جنسيات 7% 78,905 15.5%
  واالفارقة االسيويون 13% 89,113 17.5%
 االوربيون  22% 45,659 8.9%
 الباسيفيك االمريكيون/االستراليون/دول _ 19,934 3.9%
 المستقلة/البلطيق الكومنويلث دول الروس/رابطة 38% 50,082 9.8%

 الزوار مجموع 100 % 509,658 100 %
 2015 السياحية حصاءاتاال السياحية: التنمية دائرة المصدر:      

 

 

 

 

 2015  الجنسيات حسب الزوار عدد مجموع  12-4 الشكل:

290
217

156 123

67

65

65

36

2015 2014 2013 2012

الفنادق الشقق الفندقية
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 من ارتفع حيث 2015 عام في الزوار عدد اجمالي من )٪26( اإلمارات دولة مواطني من النزالء عدد بلغ 
 )٪18.3( إلى 2012 عام في )٪4( من الخليجي التعاون مجلس دول مواطني حصة ارتفعت .2012 عام في )7٪(

 إلى 2012 عام في )٪13( من فارقةواأل لألسيويين النسبية ميةااله وزادت 2015 في الزوار عدد إجمالي من
  ).٪551.( لتبلغ 2015 عام في األخرى العربية الجنسيات من الزوار نسبة وتضاعفت 2015 عام في )17.5٪(

 عام في )٪38( من ملحوظ بشكل والبلطيق المستقلة الكومونويلث دول رابطة / روسيا من الزوار نصيب انخفض
 إلى 2012 عام في )٪22( من األوروبيين حصة انخفضت مماثلة وبصورة .2015 عام في )٪9.8( إلى 2012

 .2015 عام في )9.8٪(

  

132,455
93,510

78,905

89,113

45,659

19,934

50,082

االمارات العربية المتحدة

دول مجلس التعاون الخليجي

جنسيات عربية أخرى

االسيويون واالفارقة 

االوربيون

دول الباسيفيك/االستراليون/االمريكيون

البلطيق/رابطة دول الكومنويلث المستقلة/الروس
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 - والتأمين: البنوك 4-5

 الفترة خالل مركز 23 ددبع تغيير دون الدولة في العاملة الوطنية التجارية للبنوك الرئيسية المراكز ظلت 
 عام في )869( إلى 2013 عام )841( من ٪3 بنسبة التجارية المصارف فروع عدد ارتفع .2015-2012
  - أدناه: مبين هو كما 2014

 2013-2015 االمارات دولة في التجارية البنوك عدد -:20-4 الجدول

 2015 2014 2013 التجارية البنوك
 الوطنية البنوك

 23 23 23 الرئيسية المراكز
 856 869 841 الفروع

 الخليجي التعاون مجلس دول بنوك

   6 6 الرئيسية المراكز
   4 4 الفروع

 األجنبية البنوك

 26 20 22 الرئيسية المراكز
 86 82 83 الفروع

  المركزي االمارات فمصر المصدر:

 التجارية للمصارف الرئيسية المراكز 13-4 الشكل:

 

 الرئيسية المصارف فروع 14-4 الشكل:

 

  

26
23

20

6

2322

6

23

البنوك األجنبية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي البنوك الوطنية
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2014
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4
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البنوك األجنبية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي البنوك الوطنية

2015

2014
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 2015 عام في )856( إلى 2014 عام في )869( من الوطنية التجارية المصارف فروع عدد انخفض 
 يف عليه كانت كما الخليجي التعاون مجلس بنوك وفروع الرئيسية المراكز وظلت التكلفة. فعالية العتبارات نظرا

 الفترة خالل ٪2 بمعدل وفروعها ٪9 قدره سنوي بمعدل األجنبية للبنوك الرئيسية المراكز عدد ارتفع .2014
2013-2015 

 البنوك شكلت .2013 عام في )30( إلى 2012 امع في )29( من ارتفع عجمان في البنوك عدد  ارتفع 
 .2013 عام في عجمان في افتتحت التي  التجارية البنوك إجمالي من )٪93( نسبة الوطنية

 عجمان:_ في التجارية البنوك

 2013-2015  عجمان امارة  في التجارية البنوك عدد -:21-4 الجدول

 السنة 2012 2013

 الوطنية البنوك 27 28

 األجنبية البنوك 2 2

 االجمالي 29 30

 2015 لعجمان السنوي االحصائي الكتاب المصدر:      

 

 عجمان في التجارية البنوك 15-4 الشكل:    

 

 

 

 

 

 

 

 

2

27

2

28

البنوك األجنبية البنوك الوطنية

2012
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  التأمين:
 لعربيةا اإلمارات دولة في الحياة على والتأمين العام التأمين ذلك في بما المكتتبة التأمين ساطأق إجمالي ارتفع

 في إماراتي درهم مليار )33.5( إلى 2012 عام في درهم مليار )26.3( من ٪13 قدره سنوي بمعدل المتحدة
  - أدناه: موضح هو كما 2014 عام

 2012-2014 االمارات في التأمين انواع -:22-4 الجدول

  السنوي النمو متوسط
2014-2012  

 التأمين نوع 2012 2013 2014

 العام التأمين 20,315,923 22,473,259 24,888,224 10.7 %
 الحياة على التأمين 5,958,859 7,030,665 8,645,603 20.5 %

 االجمالي 26,274,782 29,503,924 33,533,827 13 %
 التأمين. هيئة 2014 للتأمين السنوي التقرير- المصدر:   

  2012-2014السنوي النمو متوسط 16-4الشكل:

 

 

 2012 عام في إماراتي درهم مليار )20.3( من والمسؤولية الممتلكات على العام التأمين اقساط ارتفعت 
 التأمين حصة انخفضت ).٪10.7( قدره سنوي نمو معدل متوسطب 2014 عام في إماراتي درهم مليار )24.9( إلى
 ناحية ومن .2014 عام في )٪74( إلى 2012 عام في المكتتبة التأمين أقساط إجمالي من )٪77( من قليال العام

 قدره نويس معدل بمتوسط األموال تكوين وعمليات الحياة على للتأمين المكتتبة التأمين أقساط إجمالي ارتفع أخرى
 وبالتالي ،2014 عام في تيإمارا درهم مليار )8.6( إلى 2012 عام في درهم مليار )5.9( درهم من )20.5٪(

 االستثمارات إجمالي ارتفع الفترة. نفس خالل األقساط إجمالي من )٪26( إلى )٪23( من النسبية الحصة ارتفعت
2012- الفترة خالل ٪17 قدره سنوي نمو معدل متوسطب المتحدة العربية اإلمارات دولة في التأمين شركات قبل من

 مبين هو كما 2014 عام في إماراتي درهم مليار )38.9( إلى 2012 امع في درهم مليار )28.7( من 2014
 - أدناه:

 2012-2014 المتحدة العربية االمارات دولة في التأمين شركات استثمارات :_23-4 الجدول

 السنة 2012 2013 2014  السنوي النمو متوسط
 الوطنية الشركات 19,257,770 23,055,898 22,935,793 9.1 %
 األجنبية الشركات 9,437,231 14,716,082 16,060,221 30.5 %
 االجمالي 28,695,001 37,771,980 38,996,014 16.6 %

 التأمين. هيئة 2014 للتأمين السنوي التقرير- المصدر:   

  

10.7%

20.5%

التأمين العام

التأمين على الحياة



 

51 
 

 وطنية )34( منها شركة 60 المتحدة العربية اإلمارات دولة في العاملة التأمين شركات عدد إجمالي وبلغ 
 لغتب حيث االستثمارات إجمالي من األكبر الجزء الوطنية التأمين شركات استثمارات حصة شكلت أجنبية. )26( و
 مليار )19.3( من الوطنية التأمين شركات استثمارات ارتفعت .2014 عام في )٪59( و 2012 عام في )67٪(

 قدره سنوي نمو معدل متوسطب 4201 عام في إماراتي درهم مليار )22.9( إلى 2012 عام في إماراتي درهم
 درهق سنوي بمعدل النمو معدالت في ارتفاع االجنبية التأمين شركات استثمارات سجلت اآلخر الجانب من ).9٪(
 حصتها وارتفعت  2014 عام في  إماراتي درهم مليار  )16( إلى 2012 عام في درهم مليار )9.4( من )31٪(

 االستثمار أفضلية التالي الجدول ويبين الفترة. هذه خالل االستثمارات إجمالي من )٪41( إلى )٪33( من النسبية
 - والودائع: العقارات حصة انخفضت بينما والسندات لألسهم النسبية األهمية ارتفاع مع التأمين لشركات

 2012-2014 ) درهم الف ( المتحدة  العربية االمارات دولة في التأمين شركات استثمارات -:24-4 الجدول

  2012 % 2013 % 2014 %  السنوي النمو متوسط
%  5.4  64.7

% 
25,211,034 % 57.3 21,659,743  47.9

% 
 والسندات االسهم 13,752,482

% 5.8-  12.7
% 

4,942,620 % 15.7 5,914,566  19.4
% 

 والعقارات االراضي 5,565,327

 القروض 91,820 0.3 % 184,344 0.5 % 147,587 0.4 % 26.8 %
% 3.2-  22.3

% 
8,604,773 % 26.5 10,013,327  32.4

% 
 الودائع 9,285,372

 االجمالي 28,695,001 100 37,771,980 100 38,996,014 100 16.6 %
 التأمين. هيئة 2014 للتأمين السنوي التقرير المصدر:

 التامين شركات استثمارات 17-4 الشكل:

 

 األسهم في الشركات قبل من 2012 عام في التأمين استثمارات إجمالي من )٪4.8( يحوال استثمار تم 
 في والسندات لألسهم النسبية الحصة ).٪19( بنسبة والعقارات واألراضي )٪32( بنسبة الودائع تليها ،والسندات
 والعقارات واألراضي الودائع نسبة انخفضت حين في 2014 عام في )٪65( إلى ارتفعت التأمين استثمارات إجمالي

 عام في إماراتي درهم مليار )13.7( من والسندات األسهم في االستثمار ارتفع التوالي. على )٪13( و )٪22( إلى
 األراضي في االستثمار ).٪5.4( قدره سنوي نمو بمعدل 2014 عام في إماراتي رهم مليار )25.2( إلى 2012

 .2012-2014 الفترة خالل سلبيا نموا سجل لودائعوا والعقارات

 في درهم مليار )80.8( من عجمان في والمسؤولية الممتلكات على لتأمينل ةالمكتتب األقساط إجمالي ارتفع 
-2012 الفترة خالل )٪28( بلغ سنوي نمو معدل بمتوسط 2014 عام في درهم مليار )132.7( إلى 2012 عام

 عام في )٪66.7( بنسبة عجمان في التأمين لشركات الحياة على التأمين في المكتتبة التأمين أقساط ارتفعت .2014
 - أدناه: مبين هو كما 2013 بعام مقارنة 2014

28,695,001

37,771,980 38,996,014
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 عجمان امارة في المعلقة التأمين شركات ومطالبات والمدفوعة ةالمكتتب االقساط :_25-4 الجدول

   ةوالمسؤولي الممتلكات على التأمين الحياة على التأمين

2014 2013 2014 2012 
 المكتتبة االقساط اجمالي 80,769 132,729 57,000 95,000
 المدفوعة التعويضات مطالبات   82,105 93,000 42,000

 المعلقة المطالبات 27,352 21,349 58,000 27,000
 .2015 لعجمان السنوي االحصائي الكتاب المصدر:  

 في  لحياةا على والتأمين والمسؤولية الممتلكات على التأمين من والمدفوعة المستحقة عويضاتتال انخفضت 
 المسؤوليةو الممتلكات على التأمينات من المختلفة لألنواع المئوية النسبة توزيع التالي الجدول ويبين .2014 عام
 - :2014 عام خالل عجمان في

 .2014عجمان في والمسؤولية الممتلكات على التأمين وتعويضات المكتتبة االقساط -:26-4 الجدول

 التعويضات
 المعلقة) (المطالبات

 التعويضات
 المدفوعة) (المطالبات

 المكتتبة االقساط
% 

 التأمين نوع

 والمسؤولية الحوادث على التأمين 35 % 43.5 % 49.8 %

 والجوي والبحري البري النقل على التأمين 3.4 % 3.3 % 9 %

 الحريق ضد التأمين 30 % 9 % 20.5 %

 الصحي التأمين 30 % 26.5 % 20.5 %

 األخرى المخاطر على التأمين 0.8  % 0.1 % 0.3 %

 التنفيذي. المجلس :2015 لعجمان السنوي االحصائي الكتاب المصدر:  

 مينوالتأ الممتلكات  على للتامين المكتتبة األقساط إجمالي من )٪35( والمسؤولية الحوادث على التأمين شكل 
 التأمين ).٪30( بنسبة الصحي والتأمين )٪30(  بنسبة الحريق على التأمين يليه ،2014 عام في المسؤولية على
 يليهما ، المسددة غير والمستحقة المدفوعة التعويضات من حصة اكبر شكال ايضا المسؤولية والتأمين الحوادث على

 الحريق. على والتامين الصحي التأمين
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