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  مقدمةال
 

في ظل ، وذلك 2021حتى عام رؤيتها  2014إمارة عجمان في عام  أطلقت

القيادة الحكيمة لصــاحب الســمو الشــيخ حميد بن راشــد النعيمي عضــو المجلس 

األعلى حاكم إمارة عجمان، وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد 

"بناء مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد  إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي،

والتي تهدف بشـــكل  اد"،أخضـــر، تحفّزك حكومة متميزة منســـجمة مع روح االتح

أساسي للعمل نحو تحقيق التنمية المستدامة، وأن تصبح اإلمارة مركز جذب تجاري 

إمارة عجمان وتسير  .واستثماري، وأن ينعم سكانها بالسعادة والرفاهية المجتمعية

ية على ا مة المبن تدا تة نحو تحقيق التنمية االقتصــــادية المســـ ثاب لمعرفة بخطى 

قطاعات/ أنشطة استراتيجية  5، كما استهدفت رؤية اإلمار بتكاراتوالمرتكزة على اال

تتمثل في: الصناعات التحويلية، السياحة، النقل والتخزين، التعهيد الخارجي، االعالم 

 الرقمي.

والذي يرصـــد أهم  لإلمارةالتقرير االقتصـــادي  إطالقلذا فقد كان من الهام 

(، 2017-2012ســنوات )الفترة  6تمت في اإلمارة خالل آخر التغيرات االقتصــادية التي 

 .إمارة عجماناقتصاد المتاحة عن المحدودة وذلك في ظل البيانات 

صادية لصص األول منها اقسام خُ تسعةوينقسم التقرير إلى  لتغيرات االقت

 يتناول التغيرات االقتصـــادية الكلية فف أما القســـم الثاني، عالميا  واقليميا الكلية 

التغيرات أهم القســـم الثــالــث تنــاول ، في حين دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

الية من الرابع إمارة عجمان، وتناولت األقســـام التاالقتصـــادية الكلية المحلية في 

التطورات االقتصــــادية التفصـــيلية في إمارة عجمان، حيث تناولت وحتى التاســـع 

ياحة، القطاع ، لتجارة الخارجيةابالترتيب كل مما يلي:  ناعات التحويلية، الســـ الصـــ

 تجارة الجملة والتجزئة.ا  العقاري، األنشطة المالية وأنشطة التأمين، وأخير 
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 القسم األول

 عالميا  وإقليميا  يرات االقتصادية الكلية التغ
 

 

 المقدمة  1. 1

بالتحليل  حتى أهم التغيرات االقتصـــادية الكلية عالميا  لمحة حول يتناول هذا القســـم 

ــتتناول األداء االقتصــادي كل من الدول الب، وذلك 2017نهاية عام  متقدمة والدول النامية، والتي س
 باإلضافة إلى كل من التضخم وحالة التوظيف.العالمي والتوقعات المستقبلية، 

 

  العالمي والتوقعات المستقبلية األداء االقتصادي 2.  1

 الحقيقي لالقتصـــاد العالميناتج المحلي اإلجمالي لالســـنوية ل نموالشـــهدت معدالت 

في  %3.5. حيث بلغ معدل النمو العالمي 2017و 2012بشـــكل عام بين عامي انخفاضـــا  طفيفا  

، وشهدت بعدها تسارعا  %3.3إلى  2016أن تتراجع معدالت النمو بشكل بسيط في عام  قبل 2012

الصـــناعة وتحســـنا  في معدالت النمو قطاع  انتاج دايمدفوعة  بتز 2017في عام  %3.7لتصـــل إلى 

 بشكل عام على المستوى العالمي.

من المتوقع ف 2017وعلى الر م من النمو االقتصادي الجيد الذي شهدك العالم في عام 

( بعد تعافٍ اقتصادي استمر عقد ا 2020على المدى القريب )حتى  أن تتباطأ معدالت النمو العالمي

، وذلك مع اســـتمرار ارتفاع معدالت التضـــخم عالميا  2008من الزمن بعد األزمة المالية في عام 

ك المركزية في مدفوعة بارتفاع أســعار الطاقة لمســتويات أعلى مما كان متوقع، ومواصــلة البنو

 إلى صـــندوق النقد الدوليوهو ما دفع   .1الدول المتقدمة إلتباع ســـياســـات نقدية أقل تحفيزا 

لكل  ٪3.7إلى  ٪3.9تخفيض توقعاته للنمو العالمي على المدى القريب، من التقديرات السابقة عند 

لتوقعات ، وجاءت هذك التقديرات نتيجة )1-1(كما يتضح من الشكل رقم  2019و 2018من عامي 

يا،  ثل منطقة اليورو، وكور مة م قد مدى القصـــير لبعض االقتصــــادات المت ية على ال جاب قل إي أ

كانت كما  (.-Brexit-األوروبي االتحادوالمملكة المتحدة )مع مخاطر فشل مفاوضات الخروج من 

بالنســـبة لألســـواق الناشـــئ ة في أمريكا الالتينية )وخاصـــة عملية إعادة التقييم هذك أكثر حدة 

، وكذلك 2018انخفاض كبير في قيمة عملتها في األشــهر القليلة األولى من عام  بعد-األرجنتين 

إعادة فرض الواليات المتحدة  وســط-البرازيل والمكســيك، وكذلك الشــرق األوســط )وخاصــة إيران 

ســـواق أوروبا الناشـــئة )ال ســـيما (، وأ2015العقوبات التي تم رفعها بموجب االتفاق النووي لعام 

تركيا(. كما تم تعديل توقعات الصـــندوق الخاصـــة بالصـــين أيضـــا  بســـبب اســـتمرار زيادة التعرفة 

 الجمركية األمريكية على الواردات الصينية.

                                                      

World Economic Outlook, IMF, October 2018. 1 
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 (2017-2012في العالم خالل الفترة )وفقا لمجموعات الدول ( معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 1-1شكل رقم )

 
Source: IMF World Economic Outlook, October 2018. 

حاليا ،  همستوى نشاطعند قمة لى أن االقتصاد العالمي قد يكون عام، تشير التوقعات إبشكل و
مع تفاوتات في المســـتويات المتوقعة لألداء بين األقاليم واالقتصـــادات المختلفة حول العالم. 

على المدى المتوســط  %3.6نمو االقتصــاد العالمي إلى مســتوى  ءكما تشــير التوقعات على تباط

 . 1( وذلك بسبب توقعات النمو المنخفضة لالقتصادات المتقدمة2023أو  2022)حتى 
 (1-1جدول رقم )

خالل  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للعالم ولبعض الدول المختارة

 مقدرة )%(  )                           2019-2012الفترة )

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 3.7 3.7 3.7 3.3 3.5 3.6 3.5 3.5  العالم 

 2.1 2.4 2.3 1.7 2.3 2.1 1.4 1.2 ت المتقدمةاالقتصادا

 2.5 2.9 2.2 1.6 2.9 2.5 1.8 2.2 الواليات المتحدة االمريكية

 1.9 2 2.4 1.9 2.1 1.4 0.2- 0.9- منطقة اليورو

 1.5 1.4 1.7 1.8 2.3 2.9 2 1.4 المملكة المتحدة

 1.9 1.9 2.5 2.2 1.5 2.2 0.6 0.7 المانيا

 0.9 1.1 1.7 1 1.4 0.4 2 1.5 اليابان

 4.7 4.7 4.7 4.4 4.3 4.7 5.1 5.3 االقتصادات الناشئة والنامية

 2.2 1.2 1.3 0.6- 0.3 1.3 2.9 2.9 أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

 2.4 1.4 1 3.5- 3.5- 0.5 3 1.9 البرازيل

 2.5 2.2 2 2.9 3.3 2.8 1.4 3.6 المكسيك

 2.5 2 1.8 5.2 2.4 2.7 2.4 4.9 الشرق األوسط وشمال افريقيا

 7.4 7.3 6.7 7.1 8.2 7.4 6.4 5.5 الهند

 6.2 6.6 6.9 6.7 6.9 7.3 7.8 7.9  الصين

 1.8 1.7 1.5 0.2- 2.5- 0.7 1.8 3.7 روسيا

Source: IMF World Economic Outlook, October 2018.         

                                                      

1 World Economic Outlook, IMF, October 2018. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

االقتصادات المتقدمة 1.2 1.4 2.1 2.3 1.7 2.3 2.4 2.1

الشرق األوسط وشمال افريقيا 4.9 2.4 2.7 2.4 5.2 1.8 2 2.5

العالم 3.5 3.5 3.6 3.5 3.3 3.7 3.7 3.7

دول مجلس التعاون الخليجيى 5.9 3.9 3.1 3.3 2.9 0.2 2.5 3.4
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بشكل  مجلس التعاون لدول الخليج العربيةعانت اقتصادات منطقة دول أما اقليميا  فقد 

عقب انهيار أســواق النفط في عام  2014أســعار النفط في منتصــف عام  ملحوظ عقب انخفاض

مما أدى إلى تراجع مستويات  اإلنفاق العام في اقتصادات هذك الدول، انخفاض، مما أدى إلى 2014

مجلس التعاون لدول فقط على مستوى دول  %0.2النمو في الناتج اإلجمالي الحقيقي، لتصل إلى 

 ، 2017في عام  الخليج العربية

ما دفع بعض دول المنطقة   بإلى وهو  ية وتعديالت القيام  مال في أنظمة إصـــالحات ال

، تجاريةلتقليص االختالالت المالية والالتي كانت تقدمها هذك الدول، وذلك المســـاعدات واإلعانات 

صادية قدأو  تقلبات المالية وللحماية من أية أو أي دولة من  تحلق بأية أقاليم أخرى في العالم اقت

 منطقة الشرق األوسط.دول 

  التضخم 3.  1

 ٪ 2.8إلى  2012في عام  ٪ 4.1من  ا تنازلي ا متوســط معدل التضــخم في العالم اتجاهاتخذ 

وقد أسهم  .٪ 3.2ليصل إلى  2017قبل أن يبدأ في الصعود مجددا  في عام  ،2016فقط في عام 

، مقارنة بالعام السابق، في زيادة معدالت التضخم 2017 خالل عامارتفاع أسعار الطاقة العالمية 

متوســـط التضـــخم )وفي بعض الحاالت دون مســـتويات اعتدال بعد ســـنوات من ، وذلك عالميا 

 التضخم المستهدفة خاصة في االقتصادات المتقدمة(. 

بشكل خاص في منطقة الشرق األوسط وشمال مرتفعة جاءت مستويات التضخم وقد 

عام  ٪10ســـط بلغ بمتوأفريقيا  عام  ٪5من  ما يقربوتراجعت إلى ، انخفض 2012في   2016في 

ضخم في ويرجع  .2017في عام  ٪6.7قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى  االرتفاع في متوسط معدل الت

إلى ارتفاع معدل التضـــخم في مصـــر  2017منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيا في عام 

سودان عوامل نتيجة لمجموعة من الجاء هذا االرتفاع وعلى التوالي.  ٪25و ٪30إلى ما يقرب من  وال

انخفاض معدل أسعار الصرف في كال البلدين، إلى جانب متمثلة في  1.وقتية في مصر والسودانال

 دعم الوقود في مصر. وتخفيض( VATإدخال ضريبة القيمة المضافة)

 (2019-2012الفترة )لمجموعات الدول خالل  ( تطور معدل التضخم في العالم ووفقا 2-1شكل رقم )

  
Source: IMF World Economic Outlook, October 2018. 

 

                                                      

1 Regional Economic Outlook (MENA), IMF, October 2017. 
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اقتصادات متقدمة الشرق األوسط وشمال افريقيا العالم

االقتصادات الناشئة والنامية دول مجلس التعاون الخليجي
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الضغوط التضخمية في منطقة الشرق األوسط وشمال إلى احتمال زيادة  وتشير التوقعات

بالتراجع األخير لليرة في تركيا، و ،2018أفريقيا خالل عام   دفعهو ما مدفوعة بشـــكل رئيســـي 

ــــ  ضخم إلى ذروته خالل الـ ضخم الحاد  15معدل الت ضافة إلى ارتفاع معدل الت ضية، باإل عام ا الما

تقريب ا نتيجة العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة والتي تسببت في انخفاض  ٪30في إيران إلى 

 .1في العملة المحلية وعدم الوضوح بشأن السياسة النقدية للبالد

اســـتمرت معدالت التضـــخم أما بالنســـبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد 

شهدت مستويات األسعار  كما (،2017وحتى  2012مقاربة  للمعدل المستهدف خالل الفترة )من 

مدفوعة  إلى حد كبير بالتباطؤ في الطلب المحلي هذك الدول في  2017انخفاضـــا عاما في عام 

، المملكة العربية الســـعودية مجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي أكبر اقتصـــادين في دول 

 واإلمارات العربية المتحدة.

  التوظيف 4.  1

 زمةاأل عقبفي االقتصـــاديات المتقدمة بشـــكل ملحوظ تحســـنا   ةالبطالشـــهدت بيانات 

 ٪8على  من ما يزيدالمجموعة بدول هذك انخفضـــت معدالت البطالة ، حيث 2009-2008المالية 

ترجع هذك المكاسب في مستوى التوظيف بشكل و، 2017فقط في عام  ٪5.6إلى  2012في عام 

اليابان وكذلك تحسن مستوى األمريكية و بطالة في الواليات المتحدةالأعداد انخفاض رئيسي إلى 

 ٪9إلى  2012في عام  ٪11 ، التي انخفضـــت معدالت البطالة بها من في منطقة اليوروالتوظيف 

مرتفعة ال تزال  هذك المعدالت أن بمنطقة اليورو إال، وعلى الر م من هذا االنخفاض  2017في عام 

 .األمريكية بالواليات المتحدةإذا ما تم مقارنتها 

تزال معدالت البطالة )ال ســيما  فال ،ياإفريقمنطقة الشــرق األوســط وشــمال أما بالنســبة ل

فقد أدت التوترات الجيوســـياســـية والضـــعف أمام الصـــدمات  طالة الشـــباب( تمثل تحدي ا خطيرا ،ب

عار العالمي بات األســـ ية ببعض الخارجية )ســـواء التعرض لتقل ة أو انخفاض قيمة العمالت المحل

( إلى جعل المنطقة معرضــة بشــدة الرتفاع معدالت البطالة وانخفاض معدالت المشــاركة الدول

إلى أن معدالت البطالة في اإلحصـــاءات في العمل خاصـــة بين الشـــباب والنســـاء. وتشـــير أحد  

شرق األوسط وشمال أفريقيا تزيد عن  شباب تزيد قليال  عن ، وأن٪11منطقة ال سبة توظيف ال  ٪30 ن

 2العثور على وظيفة.جدد إلى سوق العمل  ثالثة داخلينسوى واحد من بين كل  ث ال يستطيعحي

، ال تزال إصالحات سوق العمل مستمرة في مجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دول و

ة ماهرالمنطقة مع التركيز على الحد من االعتماد على العمالة األجنبية ) ير الدول جميع أنحاء 

ثل  لب( والتي تم غا خاص في المنطقة،  ٪80في ال ظائف القطاع ال ما أدى إلى من و تحســـن م

 معدالت التوظيف ومشاركة النساء والشباب.

                                                      

 
2 MENA economic monitor, World Bank, October 2018. 
2MENA Economic Monitor, World Bank, April 2018. 
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باسم  مجلس التعاون لدول الخليج العربيةوال يزال توظيف المواطنين، والمعروف في دول 

الســـعودة في اإلمارات وة بدول"التوطين الوظيفي" بســـوق العمل )على ســـبيل المثال التوطين 

ارتفاع معدالت يشـــكل وو ير ذلك(، ... التعمين في ســـلطنة عُمان، و ديةوالمملكة العربية الســـع

قتصــاديات اال وخاصــة في. مجلس التعاون لدول الخليج العربيةعقبة أمام حكومات دول البطالة 

لة طا كةال ذات معدالت ب حال في الممل ية  مرتفعة بين المواطنين، كما هو ال ية الســـعود العرب

لة األخيرة بين المواطنين  طا غت معدالت الب يث بل مان، ح على التوالي  ٪9.3و ٪12.8وســـلطنة ع

 (.3-1)الشكل 

 

 2012نســـبة البطالة بين المواطنين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما بين عامي  3-1شـــكل رقم 

 .2017و

 
 

إصـــالحات للحد من اعتماد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنفيذ  العمل ببعض وجاري

عمال أجانب ي القطاع الخاص، إال أن اجتذاب وتوظيف دول على العمالة الوافدة وخاصـــة فهذك ال

اقتصــــادات  مجلس التعاون لدول الخليج العربيةإذا أصـــبحت دول  ،ذي مهارة عالية أمر ضـــروري

مجلس التعاون لدول تمثل الميزة الرئيسية األخرى لسوق العمل في دول . وت1تعتمد على المعرفة

ية مما يخلق فجوة  األجور المرتفعة المقدمة للعمال في القطاع الحكوميفي  الخليج العرب

والخاص لصــالح موظفي القطاع الحكومي )تصــل إلى الحكومي كبيرة بين األجور بين القطاعين 

في  ٪200خاص في المملكة العربية الســعودية وقطر وأكثر من من أجور القطاع ال ٪150أكثر من 

لدول الخليج في الكويت( مما جعل مواطني دول  ٪250البحرين وما يقرب من  مجلس التعاون 

 ستدامةا، اال أن هذك السياسة ال تدعم مدى الحياةالعمل في القطاع الحكومي يفضلون  العربية

 المستدامة.، وخاصة في ظل زيادة دعم هذك الدول لدور القطاع الخاص في التنمية التنمية

 
 لتحديدالقطاع الخاص منشــآت المعنيين بالعربية المتحدة بشــكل وثيق مع  وتعمل دولة اإلمارات

سبة للمواطنين في أنشطة القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية،  أهم  فرص العمل المنا

يا التي تزيد من وتقدم بعض ال ية العمل في القطاع الخاص بين مزا  اإلماراتيين، المواطنين جاذب

                                                      

1 Gulf economic monitor, World Bank, February 2018. 
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وتــدخــل وزارة الموارد البشـــريــة والتوطين في اإلمــارات العربيــة المتحــدة بــالتعــاون مع األجهزة 

الحكومية االتحادية والمحلية األخرى وأصــحاب المصــلحة في القطاع الخاص في خضــم برنامج 

ين ووضــع افالف من اإلماراتيين في القطاعات االقتصــادية االســتراتيجية )مثل توطين طموح لتعي

النقل والطيران والتطوير العقاري وتكنولوجيا المعلومات واالتصـــاالت والخدمات المالية وما إلى 

فقط  2017مواطن في القطاع الخاص في عام  6,862ذلك(. وقد أدت هذك المبادرة إلى توظيف 

 2016.1عن عام  ٪22وبزيادة قدرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 https://gulfnews.com/uae/government/15000-jobs-to-be-created-for-emiratis-in-2018-1.2170198  

https://gulfnews.com/uae/government/15000-jobs-to-be-created-for-emiratis-in-2018-1.2170198
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في دولة االمارات التغيرات االقتصادية الكلية  

 العربية المتحدة
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 الثانيالقسم 

 االقتصادية الكلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  طورات الت
 

 

 

 المقدمة  1. 2

التغيرات االقتصـــادية الكلية في دولة اإلمارات العربية  تطوريتناول هذا القســـم بالتحليل 

لةتطور النمو االقتصــــادي والتي يتمثل أهمها في  المتحدة، مال  اإلمارات، في دو تكوين رأس ال

 والتضخم، التجارة الخارجية، والسياسة النقدية للدولة. الثابت،

 االقتصادي والنمو النشاط 2. 2

دوالر  30أســـعار النفط إلى ، وانخفاض 2014انهيار ســـوق النفط في منتصـــف عام  عقب

ا طفيف ا في األســعار العالمية بمتوســط  2017للبرميل، شــهد عام  دوالر  54يزيد قليال  عن انتعاشــ 

وقد أثر االنخفاض الحاد في أســـعار الســـلع العالمية بشـــكل كبير على 1 .2017للبرميل في عام 

بدأ  2017عائدات اإلمارات العربية المتحدة الهيدروكربونية في السنوات القليلة الماضية. وفي يناير 

ق إلنتاج النفط بين أعضائها والدول األخرى من  ير أعضاء  سَّ اتفاق أوبك والذي ينص على خفض مُن

. وكجزء 2017في عام  ٪24أسعار النفط العالمية بنسبة تقارب إلى تحسن متوسط  أوبك مما أدى

من هذا االتفاق فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة وافقت على خفض إنتاجها من النفط بنســـبة 

ســـنوي ا منذ عام  ٪3بعد ســـنوات من النمو المطرد في إنتاج النفط )ما يقرب من  2017في عام  2٪

 2(.2014ناء باستث 2012

أدى  %3.9بنسبة إنتاج النفط  أن تخفيضات إال، 2017وعلى الر م من انتعاش أسعار النفط في عام 

ليبلغ في اإلمارات  )مع النفط( حقيقياإلجمالي الالناتج المحلي االجمالي نمو  انخفاض معدل إلى

عام 0.8% ما 2017 في  بدون النفط فقد ارتفع ، أ ناتج المحلي اإلجمالي  عام  %2.5بمعدل ال في 

مدفوع ا عموم ا بانتعاش ملحوظ في االســـتهالك الحكومي مقارنة 2016 عام مقارنة مع  2017

( معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة مع 1-2ويوضـــح الشـــكل رقم )، 20163بعام 

  .2017-2012أسعار النفط لدولة اإلمارات خالل الفترة 

 

 

                                                      

 ، مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.2017التقرير السنوي  1
  ، مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.2017التقرير السنوي  2

3 United Arab Emirates Economic Outlook, World Bank, October 2018. 
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لدولة اإلمارات العربية المتحدة منذ عام  حقيقيالاإلجمالي الناتج المحلي بتحليل بيانات 

ســـنوي ا  ٪5و ٪4حول معدل صـــحي يتراوح بين معدل نموك دور يكان  2015، نرى أنه حتى عام 2012

قعات تشــير تو. وعلى التوالي ٪0.8و ٪3مســجال   2017و 2016بشــكل كبير في عام قبل االنخفاض 

لدولة اإلمارات سيشهد انتعاش ا  حقيقيالناتج المحلي اإلجمالي ال نموصندوق النقد الدولي إلى أن 

نمو بين نظرائها في دول ب)مع توقع على التوالي  ٪3.7و ٪2.9بنســـبة  2019و 2018قوي ا في عامي 

(. ومن المتوقع أن 2019عام  نمو أقوى فيو 2018في عام  مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عدَّل  بك المُ فاق أو عاش هو ات هذا االنت لدافع وراء  يادة يكون ا تاج النفط فضـــال  عن الز بشــــأن إن

مما ســـيعزز الناتج المحلي اإلجمالي  ســـعر النفط على المدى المتوســـطالمتوقعة في متوســـط 

ناتج المحلي اإلجمالي ال حقيقيال لذي  حقيقيللنفط، والتحســـن في ال ســـيتحقق  ير النفطي ا

قانون توجه نحو اصــدار ، وال2020فة خاصــة اســتضــافة معرض إكســبو مختلنتيجة تنفيذ مبادرات 

التســـهيالت المختلفة الجاري العمل عليها لتيســـير إجراءات إنشـــاء و ،الســـتثمار األجنبي المباشـــرل

 1.المشروعات

 1-2جدول 
 مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالناتج المحلي اإلجمالي  ير النفطي للفرد، تعادل القوة الشرائية لدول 

 2016-2000)باستثناء قطر(، 

 )بالدوالر األمريكي(

 
2000-2007 

 )قبل األزمة( 
2008-2013 

 )بعد األزمة( 
2014-2016 

 )انخفاض أسعار النفط( 
2016 

 45.5 42.0 32.3 26 البحرين

 44.7 37.8 27.1 28.9 الكويت

 34.9 31.8 25.1 19.8 عمان

 41.0 37.2 24.3 21 السعودية 

 56.8 50.9 38.5 57.1 اإلمارات

 .2017مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، التقرير السنوي المصدر: 

                                                      

 

لة اإلمارات خالل الفترة  معدل النمو 1-2رقم شكل  لدو عار النفط  نة مع أســـ ناتج المحلي اإلجمالي مقار في ال

2012-2017 

 
 .2018المصدر: اإلحصاءات الصادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
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ســـجل اقتصـــاد دولة اإلمارات العربية المتحدة أعلى متوســـط لنصـــيب الفرد من الناتج المحلي 

ناء قطراإلجمالي  باســـتث ية ) لدول الخليج العرب لة في  نتيجة (،دول مجلس التعاون  لدو لجهود ا

ماد على النفط التنويع حد من االعت لة  بوضـــوحظهر ت ،  1  االقتصــــادي وال جهود التنويع في دو

اإلمارات العربية المتحدة عالمات واعدة جد ا منها الذي ســـجل أعلى ناتج محلي اإلجمالي للنفط 

ن لدى كما أ. و2016ألف دوالر أمريكي في عام  56.8حوالي ، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد  2للفرد

 بتلكمقارنة دولة اإلمارات العربية المتحدة أعلى ناتج محلي إجمالي  ير نفطي قبل األزمة المالية 

. وعلى الر م من الناتج المحلي مجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دول  األخرى الدول األربع

في دولة اإلمارات العربية المتحدة بســبب األفراد  إنفاقاإلجمالي  ير النفطي تأثر بشــدة مســتوى 

ية لعام  مال مة ال نت 2008األز كا مدى الحاجة إلى اإل، والتي  ية الالزمة أظهرت  صـــالحات الهيكل

الطاقة العالمية أو األســواق أزمات لحماية االقتصــاد المحلي من الصــدمات الخارجية الناجمة عن 

 المالية.

مركزي أن فائض الحســاب الجاري للبالد قد ارتفع وقدر مصــرف اإلمارات العربية المتحدة ال

ع ٪3.8من  ناتج المحلي اإلجمالي في  عام  ٪7.3إلى  2016ام من ال يادة ، وت2017في  هذك الز رجع 

درات  ير النفطية جارية في أنشطة الصاتفي الميزان التجاري إلى زيادة أسعار النفط والتحسينات ال

ا. وفي الواقع تشير بيانات المصرف المركزي إلى أن الميزان الواردات دون تغيير نسبي في حين ظلت 

من  ٪19.6التجاري لدولة اإلمارات العربية المتحدة )أكبر عنصـــر في الحســـاب الجاري( قد ارتفع من 

 (.2-2)الشكل  20173في عام  ٪21.4إلى  2016الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

انهيار ســـوق  عقبدولة اإلمارات العربية المتحدة المصـــارف والبنوك بتســـاعد جهود دمج 

العجز المالي في البالد. وكانت اإلمارات واحدة من أوائل دول  خفيضفي ت 2014النفط في عام 

الوقود، ومؤخر ا أعلنت والتي عدلت رســـوم الكهرباء والماء  مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ير النفطية وإ الق الفجوة نويع قاعدة عائداتها  عن اعتماد ضـــريبة القيمة المضـــافة من أجل ت

 .2018المالية، والتي دخلت حيز التنفيذ في األول من يناير 

 

 

 

 

 

                                                      

 .معدل تكافؤ القوة الشرائية 1
 معدل تكافؤ القوة الشرائية. 2
 ، مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.2017التقرير السنوي  3
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التأثير على الموازنة العامة للدولة، إلى  2014وكان قد أدى انخفاض أســعار النفط في عام 

سبة  2013من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ٪10.4بلغ حيث تحول الفاض ال في  ٪4.3إلى عجز بن

الر م من ارتفاع اإلنفاق الرأســـمالي واســـترداد أســـعار على  2017. ومع ذلك في عام 2016عام 

النفط وبعض إجراءات اإليرادات مثل حزم الحوافز الحكومية واســـتحدا  الضـــرائب الجديدة فمن 

 1.من الناتج المحلي اإلجمالي ٪3.1المتوقع تحسين العجز المالي إلى 

األكثر ة من االقتصـــادات ومن الناحية الهيكلية، تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة واحد

-2. ويوضح الجدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةدول على تنويع مصادر دخلها بين حرصا  

أن دولة اإلمارات هي الدولة األقل اعتماد ا على عائدات الهيدروكربونات، واالقتصـــاد الثاني األقل  2

ناتجها المحلي اإلجمالي )خلف مملكة  بالهيدروكربونات في  اعتماد ا على األنشـــطة المرتبطة 

تحســن البحرين مباشــرة(. ومن الواضــح أن جهود اإلمارات في تنويع اقتصــادها تؤتي ثمارها مع ال

المســتمر في قدرتها على الصــمود أمام الصــدمات الخارجية، والتخفيض المســتمر في اعتمادها 

                                                      

1 MENA Economic Monitor, World Bank, April 2018. 

خالل الفترة الميزان التجاري لدولة اإلمارات العربية المتحدة )مليار درهم(، بحسب المكونات المختلفة،  2-2 رقم شكل

2015-2017 

 
 

 .2017العربية المتحدة المركزي، التقرير السنوي المصدر: مصرف اإلمارات 
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على الصـــادرات الهيدروكربونية )انخفضـــت صـــادرات الهيدروكربون كنســـبة مئوية إلى إجمالي 

 1(.2017في  ٪50.2إلى  2012في عام  ٪61الصادرات من 

  2-2جدول 

 )النسب المئوية(2017ل الخليج العربية مؤشرات اقتصادية مختارة، التنويع بين دول مجلس التعاون لدو

 

 عمان قطر البحرين السعودية الكويت اإلمارات 

قطاع الهيدروكربون كنسبة مئوية من 
 إجمالي الناتج المحلي

29.5 50.8 43.3 19.2* 48.4 38.3 

اإليرادات الهيدروكربونية كنسبة مئوية 
 من إجمالي اإليرادات

34.5 89.3 63.0 75.1 82.7 72.9 

صـــادرات الهيدروكربون كنســـبة مئوية 
 من إجمالي الصادرات

50.2 91.6 77.2 39.9 85.7 78.1 

 * الناتج المحلي اإلجمالي للهيدروكربونات في البحرين كنسبة مئوية من الناتج المحلي االجمالي 
 .2016لعام 

 .2018الدولي، نوفمبر المصدر: الشاشة االقتصادية الخليجية، البنك 

 
توضــح أحد  البيانات الصــادرة عن الهيئة االتحادية للتنافســية واإلحصــاء في دولة اإلمارات 

بنســبة  )ســاهمهو القطاع األكثر مســاهمة في العربية المتحدة أنه بعد قطاع الهيدروكربونات 

يعد  ، وكما2017الحقيقي لدولة اإلمارات العربية المتحدة في عام الناتج المحلي االجمالي  (29.5٪

 حقيقيقطاع البيع بالجملة والتجزئة واإلصـــالح ثاني أكبر مســـاهم في الناتج المحلي اإلجمالي ال

تأمين )٪11.7للبالد ) مالي وال يه القطاع ال بة ٪8.6(، يل طة التصـــنيع بنســـ ناء وأنشـــ (، ثم قطاع الب

 3-2على التوالي. ويبين الجــدول  حقيقيالالنــاتج المحلي االجمــالي في  ٪8.3و ٪8.4مســــاهمــة 

بمقارنة  2017في عام  حقيقيالالناتج المحلي االجمالي مســـاهمة القطاعات االقتصـــادية في 

 .2016و 2012مساهمتها بين عامي بمتوسط ذلك 

ومن ناحية أخرى يعد القطاع المالي والتأمين أكبر الفائزين من حيث المســاهمة النســبية 

بالمقارنة مع إسهام القطاع في  ٪0.6بزيادة  2017في عام  حقيقيالالناتج المحلي االجمالي في 

سابقة مما يعزز أهمية هذا القطاع في سنوات الخمس ال دولة اإلمارات العربية المتحدة وصورة  ال

 البلد باعتبارها مركز ا اقتصادي ا ومالي ا إقليمي ا ودولي ا.

 

 

 

                                                      

1 MENA Economic Monitor, World Bank, April 2018. 
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 3-2جدول 

 2017-2012حسب النشاط االقتصادي،  حقيقيالمساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي ال

   المئوية()النسب 

 القطاعات/األنشطة االقتصادية
متوسط 
المساهمة 

2012 -2016 * 

مساهمة في 
 2017عام 

 *االتجاك

 0.0 0.7 0.7 الزراعة والغابات وصيد األسماك

)بما في ذلك النفط الخام والغاز التعدين والمحاجر 

 الطبيعي(
31.4 29.5 1.9- 

 0.3 8.3 7.9 التحويلية الصناعات

الكهرباء والغاز وإمدادات المياك، أنشطة إدارة 
 النفايات

2.7 3.2 0.5 

 -0.8 8.4 9.1 البناءأعمال 

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
 المحركات والدراجات النارية

11.6 11.7 0.1 

 -0.3 5.4 5.7 النقل والتخزين

 0.3 2.2 1.9 اإلقامة وأنشطة الخدمات الغذائية

 0.2 2.9 2.7 المعلومات واالتصاالت

 0.6 8.6 8.0 األنشطة المالية والتأمين

 0.3 5.7 5.4 األنشطة العقارية

 0.0 2.6 2.6 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 0.1 1.9 1.7 أنشطة الخدمات اإلدارية والدعم

اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 

 اإلجباري

5.5 5.8 0.3 

 0.1 0.9 0.9 التعليم

 0.1 1.2 1.2 صحة اإلنسان وأنشطة العمل االجتماعي

 0.0 0.5 0.5 الفنون واالستجمام وأنشطة الخدمات األخرى

 0.0 0.6 0.5 أنشطة منزلية مثل أرباب العمل

 -   إجمالي

 1.9   إجمالي  ير نفطي
 

 2017مقارنة مساهمة القطاع في الناتج المحلي االجمالي الحقيقي في عام * 

الناتج المحلي االجمالي مســاهمة هذا القطاع في : متوســط 2016- 2012متوســط المســاهمة 
 .2016إلى  2012اإلجمالي الحقيقي في الفترة الزمنية من 

 
 .2018المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

 
القطاع المالي والتأمين في اإلمارات العربية المتحدة أســـرع معدل نمو ســـنوي ســـجل 

عامي  حقيقي ناتج المحلي اإلجمالي بين  (، ويظهر معدل نمو جيد في ٪10) 2016و 2012في ال

ا ) 2017عام  ض  عالوة على ذلك نما  (، وذلك وفق ا لبيانات الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء.٪2أي
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بشكل ملحوظ في السنوات األخيرة، وسجل قطاع الخدمات الغذائية واإلسكان 1قطاع السياحة

. وعلى الر م من تباطؤ االســـتهالك 2016إلى  2012أعلى معدل نمو ســـنوي للســـنوات من ثاني 

فقد ساهمت مبادرات متنوعة في جميع أنحاء دولة اإلمارات لتحفيز  2017الخاص الكلي في عام 

بالمقارنة مع قطاعات مختارة  حقيقيصـــناعة الســـياحة في أكبر نمو للناتج المحلي اإلجمالي ال

 (.3-2)الشكل  ٪8.5أخرى بمعدل نمو 

حيث ســـجل النمو في أنشـــطة تجارة الجملة  2017عام بالخاص  في االســـتهالك البطيء اســـتمر

فقط بانخفاض عن  ٪0.3والتجزئة )القطاع األقرب والمرتبط عادة باالســـتهالك الخاص أو المنزلي( 

كما تباطأ أداء األنشطة ذات الصلة بالبناء  .2016و 2012ين عامي ب ٪5.2معدل النمو السنوي بنسبة 

في عام  ٪1.6قطاع البناء بنســـبة معدل نمو ناتج . وتحديد ا انخفض 2017بشـــكل أكبر في عام 

 2.8) 2017العقارات ينمو بوتيرة أبطأ في عام خدمات في حين أن قطاع  2016مقارنة بعام  2017

(. وتشـــير بيانات مصـــرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي إلى حدو  ٪ 5.5) 2016( بالمقارنة مع ٪

 ٪1.3و ٪7.6بنســـبة  2017ودبي في عام  أبو ظبيانخفاض آخر في أســـعار العقارات الســـكنية في 

  على التوالي.

 

 .2018 المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، دولة اإلمارات العربية المتحدة،

 تكوين رأس المال الثابت اجمالي 3. 2

، ال تزال اإلمارات العربية 2017النفط في عام  ر م انخفاض عائدات الحكومة بسبب انخفاض إنتاج

المتحدة مستمرة في سياساتها التوسعية مع التركيز على االستثمارات الثابتة بما يؤدى إلى زيادة 

وال تزال  .2016مقارنة بعام  2017في عام  ٪1.5إجمالي تكوين رأس مال الثابت العام لتنمو أكثر من 

إلنفاق الحالي وترشيدك مستمرة في دولة اإلمارات العربية الجهود المبذولة للسيطرة على ا

                                                      

يشمل قطاع السياحة كل من نشاطي اإلقامة والخدمات الغذائية، والفنون والترفيه والترويح  1

 وفقا  للمفهوم الواسع للسياحة.

 

مقابل  2017 في عامالقطاعات االقتصادية وفقا ألهم  حقيقيلي اإلجمالي النمو الناتج المح 3-2الشكل 

 2016 – 2012متوسط الفترة 
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المتحدة، حيث يعد اإلنفاق االستثماري أحد األدوات الهامة في دعم تنوع مصادر النمو االقتصادي 

 ةالمعرفوتحفيزك ودعم الجهود في التحول إلى اقتصاد قائم على 

 
والذي  االنخفاض الطفيف في صــافي االســتثمار من قبل القطاع الخاصوعلى الر م من 

، فمن المتوقع أن تؤدي السـياسـات الحكومية 2016من عام  2017في عام  ٪0.03انخفض بنسـبة 
التوســـعية وتباطؤ وتيرة االندماج المالي واالنتعاش المتوقع في التجارة والســـياحة إلى ما بعد 

 2020اص في المســـتقبل خاصـــة مع اقترابنا من معرض إكســـبو إلى تعزيز االســـتثمار الخ 2017

 (.4-2)الشكل 
 

وقد نما صــافي االســتثمار بشــكل أســرع في القطاعات التي شــهدت زيادة في مســتوى التنويع 
على التوالي(  ٪9.3و ٪10.7االقتصــــادي ودعم التنمية البشـــرية مثل قطاعي الصـــحة والتعليم )

ياحة ية )( 1٪4.6) والســـ مادية واإللكترون ية ال ية التحت كل ٪7.8والبن تاريخي ا 5-2( )الشـــ نجد أن (، و

في إجمالي االستثمار الصافي القطاعات مساهمة قطاعات النفط والغاز والعقارات والنقل أعلى 

في  ٪18.6ســـاهم قطاع النفط والغاز بنســـبة  2017في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وفي عام 
 (.٪14.1( ثم قطاع النقل والتخزين )٪15.3ثمار الصافي ويليه األنشطة العقارية )إجمالي االست

 

 

 

                                                      

 الغذائية.لقطاع اإلقامة والخدمات  1

 

نمو اجمالي قيمة تكوين رأس المال  4-2الشكل 

سبة  2016مئوية(، بحسب القطاع، عام  الثابت )ن

 .2017مقابل 

 

 

نمو اجمالي قيمة تكوين رأس المال الثابت )نسبة  5-2شكل 

 .2017مئوية(، حسب النشاط االقتصادي المختار، 

 

  
 

  .2018المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
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ستثمار إلى د يؤديو شاطعم الحساب المالي زيادة اال ستثماري في اإلمارات العربية  والن اال

مليار دوالر أمريكي في عام  10.4المتحدة من خالل زيادة االستثمار األجنبي المباشر الداخل والبالغ 

  1.ر أمريكيمليار دوال 130في البالد إلى ما يقرب من الستثمار األجنبي ما أدى إلى زيادة ا، وهو 2017

لالســـتثمارات األجنبية أولى  العربية كوجهةالدول وقد تصـــدرت اإلمارات العربية المتحدة 
، كما جاءت في المرتبة الثانية في مناطق  رب آســـيا والشـــرق األوســـط 2017المباشـــرة في عام 

شمال أفريقيا لنفس العام بعد تركيا  شكل )األولى التي احتلت المرتبة و صل 6-2ال اإلمارات (. وتوا
جذب المزيد من االســـتثمار األجنبي المميزات والقدرة على  العربية المتحدة اكتســـاب المزيد من

من حيث تدفقات االســـتثمار األجنبي المباشـــر من راتب م 5الدولة ، حيث تقدم ترتيب المباشـــر
من أكبر تعتبر اإلمارات أيضـــ ا واحدة و ،2017في عام  30، حيث احتلت المرتبة التصـــنيف العالمي

 2016في عام  21ن المركز ة، وقد تقدمت ماالقتصـــادات في العالم من حيث االســـتثمار الخارج

 (.8-2 ،7-2)الشكل راجع  2017.2في  19إلى 

                                                      

 األونكتاد 1
 ونكتاداأل 2

 

: تدفقات االســـتثمار األجنبي المباشـــر )بمليارات الدوالرات األمريكية( منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 6-2الشـــكل 

  .2017أفريقيا 

 
 .  2018المصدر: بيانات األونكتاد، 
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صادرة عن الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، دولة اإلمارات العربية  ستخدام اإلحصاءات ال المصدر: تم حسابها با

 .2018المتحدة، 

 

لمملكة المتحدة فقد احتلت  دول،بســبب العالقات الممتدة والقوية لدولة اإلمارات مع الكثير من 
والهند والواليات المتحدة هي الدول الثال  األولى من حيث أصل أسهم االستثمار األجنبي المباشر 

كــان تراكم  مجلس التعــاون لــدول الخليج العربيــةومن بين دول في اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
 لمملكةاالســـتثمار األجنبي المباشـــر في اإلمارات مدفوع ا في الغالب باالســـتثمارات القادمة من ا

 (.9-2العربية السعودية )الشكل 

 

 التضخم  4. 2

 

، (ألســعار المســتهلكم قياســه كمؤشــر متوســط )يتظل معدل التضــخم في اإلمارات، 

لكن ال يزال أعلى قليال  من  2017في عام  ٪2ســـبة معتدال  وضـــمن هدف معدل التضـــخم البالغ ن

صندوق  .مجلس التعاون لدول الخليج العربيةمعدالت التضخم المسجلة في دول  ووفق ا لبيانات 

في عام  ٪1.6النقد الدولي ارتفع معدل التضخم في اإلمارات العربية المتحدة بشكل طفيف من 

قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة في دولة  7-2الشكل 
 2016اإلمارات حسب أهم األنشطة االقتصادية 

 
االستثمار األجنبي المباشر معدل النمو في  8-2الشكل 

في دولة اإلمارات حسب أهم األنشطة االقتصادية 
2016. 

: االستثمار األجنبي المباشر في دولة االمارات 9-2كل الش 

العربية المتحدة )مليارات الدوالرات األمريكية( حسب أهم 

 2016البلدان 

 
 المتحدة، العربية اإلمارات في االقتصاد وزارة :المصدر

 
 2018 املتحدة، العربية اإلمارات دولة واالحصاء، للتنافسية االتحادية الهيئة :املصدر
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زال أقل بكثير من مســتوى التضــخم المســجل في ، ومع ذلك فإنه ال ي2017في عام  ٪2إلى  2016

 ما في المملكة العربية الســـعودية وتراجعت ضـــغوط االنكماش إلى حد 1.٪4.1البالغ  2015عام 

. وقد كان لمعدالت 2017في عام  ٪0.9بنســـبة منخفض ولكن معدل التضـــخم في البالد ال يزال 

التضــخم في قطر تأثيرات مختلطة إلى حد ما. وفي حين ارتفع التضــخم في أســعار الغذاء في 

مجلس التعاون لدول الخليج نتيجة للمقاطعة من دول  2017قطر اعتبار ا من شــهر يونيو من عام 

معدل تجات والخدمات بمتوســـط المجاورة، انخفضـــت أســـعار الســـكن و يرها من المن العربية

 فقط. ٪0.4عند  2017التضخم في قطر 

 
وتعتبر اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســـعودية هما الدولتان الوحيدتان في 

ضريبة القيمة المضافة ابتداء  من التالن أعلنتا عن تطبيق  مجلس التعاون لدول الخليج العربيةدول 

دة والمملكة في اإلمارات العربية المتح ٪4.9و ٪2.9. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 2018يناير 

 .ضريبة القيمة المضافة تطبيق العربية السعودية على التوالي نتيجة  ل

 ٪4.1انخفاض معدل التضــخم الذي شــهدته دولة اإلمارات العربية المتحدة، بانخفاض من 

على التوالي، كان مدفوع ا أســـاســـ ا بانخفاض  2017و 2016في عام  ٪2و ٪1.6إلى  2015في عام 

من ســـلة االســـتهالك  ٪66وتمثل الســـلع  ير القابلة للتداول  2.قابلة للتداولأســـعار الســـلع  ير ال

 ٪52القياســـي في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث تغطي تكاليف اإلســـكان والمرافق حوالي 

عات أو  عار المســــاكن )ســـواء المبي جة كبيرة االنخفاض الملحوظ في أســـ بدر ها. وقد دفع  من

وتيرة جهود الحكومة لخفض دعم خدمات المرافق معدالت التضـــخم اإليجارات( وكذلك بطء 

 .2015مقارنة بعام  2017وعام  2016إلى مستويات أدنى بكثير في عام 

  

                                                      

 مخطط بيانات صندوق النقد الدولي 1
 المتحدة المركزي.، مصرف اإلمارات العربية 2017التقرير السنوي  2

 
مجلس معدل التضخم، متوسط أسعار المستهلك )تغيير النسبة المئوية السنوية(، دول  10-2الشكل 

 2019-2012 التعاون لدول الخليج العربية

 
 .2018 الدولي،صندوق النقد المصدر: 
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سعار المساكن  شهدت أ
يف  ل تكــا في ذلــك  بمــا  (
لة ركود في  حا المرافق( 

ــن  ــرة م ــت ــف ــى  2016ال إل
، مســــجّلــة معــدل 2017

فقط.  ٪0.9تضـــخم قدرك 
بينمــا مجموعــات اإلنفــاق 
األخرى المرتبطــة ارتبــاط ــا 

وثيق ا باالسـتهالك األسـري 
مثــل المالبس واألحــذيــة 
واألثا  والســـلع المنزلية، 
كمــا شــــهــدت األ ــذيــة 

لم معــدالت وا شــــروبــات 

وبسبب تطبيق الضرائب على التوالي.  ٪1.2و ٪1.1و ٪0.2عند  2017تضخم منخفضة للغاية في عام 
 2017 في عامحيث تم تطبيق ضريبة على التبغ ومنتجاته  تطبيقها،التي تم   ير المباشرةالنوعية 

 تجارة الخارجية ال 5. 2

مقارنة مع  2017في عام  ٪5نما إجمالي التجارة الخارجية في اإلمارات العربية المتحدة بما يقارب 

يد قليال  عن بلغ حيث  2016عام  ناتج المحلي االجمالي من  ٪173تريليون درهم )حوالي  2ما يز ال

بذلك عن للبالد لذي ارتفع بحوالي (، مرتفعا  لذي  2017 في عام ٪4النمو في التجارة العالمية ا وا

تعافى بعد عامين من األداء الضعيف. وهذا يؤكد على الدور األساسي الذي تلعبه باستمرار التجارة 

الخارجية، وال ســيما في المنتجات والخدمات  ير النفطية، في اســتراتيجية النمو االقتصــادي لدولة 

 اإلمارات العربية المتحدة.

 

سبة وقد ارتفعت ا سابق، لتصل بذلك قيمة  2017في عام  ٪ 2.7لواردات بن مقارنة بالعام ال

إجمالي واردات اإلمارات العربية المتحدة )الواردات المباشــرة ومن خالل المناطق الحرة( إلى ما يزيد 

 مليار درهم.  850قليل ا عن 

معدل التضخم في اإلمارات العربية المتحدة حسب  11-2الشكل 
 2017، ةاإلنفاق الرئيسي اتمجموع

 
للتنافسية واالحصاء، دولة اإلمارات العربية المتحدة، المصدر: الهيئة االتحادية 

2018. 

 2017-2012ات خالل الفترة الميزان التجاري لدولة اإلمار 12-2الشكل 

 
 .2018المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
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إجمالي ، وارتفع ٪25.1نسبة مواد الهيدروكربونية بصادرات اإلمارات العربية المتحدة من الارتفعت و

مقارنة بالعام  2017في عام  ٪3الصــادرات  ير الهيدروكربونية )بما في ذلك إعادة التصــدير( بنحو 

 (.13-2السابق )الشكل 

وتوضـــح البيانات الصـــادرة عن 

الهيئة االتحادية للتنافســـية 

ــي  واإلحصـــــاء حــول إجــمــال

التجارة  ير النفطية في دولة 

ـــام  ـــع ـــارات ل أن  2017اإلم

دولــة الشـــركــاء التجــاريين لــ

ظــلــوا دون تــغــيــيــر اإلمــارات 

نوات  مقــارنــة بــالســــ ــا  يب  تقر

ــقــة. وقــد تصـــــدرت  الســـــاب

االقــتصـــــادات افســـــيــويــة 

تثنــاء الــدول العربيــة(  )بــاســــ

ترتيب أهم الشركاء التجاريين 

ية المتحدة  مع اإلمارات العرب

من إجمالي قيمة  ٪43بنســبة 

في  فطيــة  ن ل ير ا تجــارة   ل ا

اإلمارات )الهند والصـــين هما 

( )معظمها مع ٪20) جاء بالمرتبة الثانية دول أوروبا(. والشــريكان األكثر أهمية في هذك المجموعة

( )في الغالب مع الواليات المتحدة( واقتصـــاديات ٪11ألمانيا والمملكة المتحدة( ودول أمريكية )

( )معظمها مع المملكة العربية السعودية وسلطنة ٪8) مجلس التعاون لدول الخليج العربيةدول 

 (14-2)الشكل راجع  عمان( ودول أخرى

منها اإلمارات العربية المتحدة في  تســـتوردالتي أكثر الدول اوتعتبر الصـــين والهند واليابان هي 

يا  ثاني من حيث المتحدة األمريكية  في حين احتلت الواليات. 2017عام خالل آســـ أكثر المركز ال

لدول التي اســـتوردت منها  ية المتحدة في نفسا اإلقليمي . وعلى الصـــعيد العام اإلمارات العرب

ا من ض  سعودية أي ستوردت  كانت الواردات من تركيا والمملكة العربية ال أهم دول المنطقة التي ا

أهم  (15-2)الشـــكل الشـــكل رقم  ويوضـــح 2017خالل عام  ت العربية المتحدةدولة اإلمارامنها 

 .2017الدول التي استوردت منها دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل عام 

 

الميزان التجاري لدولة اإلمارات العربية المتحدة )مليار  13-2شـــكل ال
 2017-2015درهم(، حسب المكونات المختلفة، 

 
المصدر: مصرف دولة اإلمارات العربية المتحدة المركزي، التقرير السنوي 

2017. 
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دولة اإلمارات الغير نفطية في في الهيكل الجغرافي للصــادرات لتشــابه وبشــكل عام فإنه هناك 

من إجمالي قيمة الصادرات اإلماراتية الغير نفطية في  %11.4اتجهت  السابقة، حيثعوام مع األ 2017عام 

ارتفعت كذلك  (. كما%10.3بلغت )بأهمية نســـبية  تركياوتأتي في المرتبة الثانية لدولة الهند،  2017عام 

، وكان أعلى تلك الحصـــص مجلس التعاون لدول الخليج العربيةدول لالصـــادرات الغير نفطية أيضـــا  حصـــة 

ناحية عمليات إعادة %7.5ومن ثم للمملكة العربية الســـعودية ) %8.2لســـلطنة عمان بنســـبة  (. أما من 

من إجمالي قيمة إعادة  %14.8يران األعلى خالل ذلك العام بنســـبة التصــــدير، فكان نصـــيب جمهورية إ

 .(17-2و 16-2 ( )شكل%8.7والعراق )( %11التصدير، متبوعة  بكل من الهند )
 

 
ناحية أهم الســـلع الغير نفطية المصــــدرة، فكانت نســـبة الســـلع من األحجار الكريمة  أما من 

من إجمالي  %43( هي األعلى بفارق كبير، حيث سجلت نسبة HS 71والمعادن الثمينة )ما يعرف بــــ 

التوزيع النســـبي للتجارة الخارجية  14-2شـــكل رقم 
لدول  لدولة اإلمارات، وفقا  لمجموعات ا  ير النفطية 

 2017خالل عام 
 

التوزيع النســـبي ألهم الــدول التي  15-2 شـــكــل رقم
 2017استوردت منها دولة اإلمارات خالل عام 

  

 .2018العربية المتحدة، المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، دولة اإلمارات 

ــــكــل  دول  10الــوزن الــنســــبــي ألهــم  16-2رقــم ش
 2017مستقبلة للصادرات اإلماراتية خالل عام 

سبي ألهم  17-2شكل رقم  دول مستقبلة  10الوزن الن
 2017إلعادة التصدير من دولة اإلمارات خالل عام 

  
 .2018المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
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( HS 76قيمة الســلع المصــدرة من دولة اإلمارات. تلى ذلك الصــادرات من األلومنيوم ومصــنوعاته )
(. وبشكل عام، فإن قائمة السلع الغير %8.6، ومن ثم منتجات اللدائن ومصنوعاتها )%13.9ة بنسب

نفطية العشـــر األهم التي يتم تصــــديرها من قبل دولة اإلمارات لم تتغير في الســـنوات الثال  

األخيرة. يتبين من الســـابق، أن ســـلة الصـــادرات اإلماراتية الغير نفطية يجب أن تتنوع بشـــكل أكبر 
مان دعم الســـلع األخرى في المنافســـة اإلقليمية والعالمية في أســـواق التصـــدير، وتقليل لضـــ

نة )والتي  المخاطر المتعلقة بســـلعة واحدة أو نوع واحد من الســـلع كاألحجار والمعادن الثمي
النصـــف من كامل ســـلة صـــادرات الدولة الغير نفطية( والتي قد تكون عرضـــة  ما يقاربتشـــكل 

 و العرض العالمي.لتقلبات األسعار أ

وتأتي أهمية عمليات إعادة التصــدير لدولة اإلمارات من ثقلها النســبي المرتفع في عمليات التجارة 
الخارجية للدولة. أما من ناحية أهم الســـلع التي يتم إعادة تصـــديرها عن طريق موانف ومنافذ 

الثمينة في المرتبة األولى  الدولة المختلفة فتأتي عمليات إعادة تصــدير األحجار الكريمة والمعادن

(، متبوعة بعمليات إعادة تصـــدير الســـيارات 2017من إجمالي قيمة إعادة التصـــدير لعام  37.5%)
، ومن ثم الســـلع المتعلقة بافالت واألجهزة والمعدات %14.3( بنســـبة HS 87والعربات وأجزاؤها )

وعلى الر م أن عمليات إعادة . %13.3( بنســبة HS 85وأجهزة تســجيل وإذاعة الصــوت ) الكهربائية
التصدير هي بغالب حاالتها تكون عمليات تصدير بدون إضافة قيمة مضافة حقيقية لتلك السلع 
أو المنتجات، إال أن هناك بعض األمثلة العالمية التي أثبتت نجاح تلك االقتصـــادات القائمة بشـــكل 

عمليات إعادة التصدير فيها نسبة كبير على عمليات إعادة التصدير ومنها هونج كونج التي شكلت 

 . 17201 من إجمالي الصادرات في عام %98تقارب 

 النقدية  السياسة 5. 2

 

مجلس التعاون كما هو الحال في دول )الســـياســـة النقدية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

كبير بســـبب ربط عملتها المحلية  ير فعالة إلى باســـتثناء الكويت(،  األخرى لدول الخليج العربية

بالدوالر األمريكي. ومن أهم القيود التي تفرضـــها ســـياســـة الربط بالدوالر هي أن البنك المركزي 

يضـــطر أن يحاكي ســـياســـة االحتياطي الفيدرالي األمريكي في ما يتعلق بأســـعار الفائدة، كم أن 

عرض النقود( في األســواق  هذك الســياســة تقيد دول المنطقة في التحكم في نمو الســيولة )أو

المحلية وبذلك عدم قدرة البنوك المركزية الخليجية الســـتخدام مثل هذك الســـياســـات النقدية 

 التوسعية لتحفيز النمو االقتصادي أو االنكماشية للحد من نسب التضخم في االقتصاد. 

 

 

 

 

                                                      

1 https://www.censtatd.gov.hk/home/index.jsp 
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تماشـــي ا مع قرار بنك ي دولة اإلمارات واصـــلت اتجاهها صـــعودا  وعليه، فإن أســـعار الفائدة ف 

. 2017واستمرت بالصعود التدريجي في عام  2016االحتياطي الفيدرالي الذي بدأها في أواخر عام 

سبة إلى الدوالر  سعر الليبور للدرهم وسعر الفائدة على المبادالت ن ومع ذلك، تراجع كل من فرق 

عام  بب تحســـن  2017األمريكي في  بســـ

. ففي عالوة المخــاطر في دولــة اإلمــارات

، أعلن المصـــرف المركزي 2017خالل عــام 

في دولة اإلمارات في شـــهر مارس ويونيو 

عام  ومرة أخرى في ديســـمبر من نفس ال

شهادات  سعار الفائدة على  عن زيادة في أ

نك  ماشـــي ا مع قرار ب به ت اإليداع الخاصــــة 

االحتيــاطي الفيــدرالي الــذي جعــل ســـعر 

ين  ب تراوح  ي تهــدف  لمســــ لفــائــدة ا  1.25ا

، وبالمثل، ارتفع ســعر إعادة الشــراء %1.55و

المطبق على اقتراض البنوك للســـيولــة 

مركزي  ل لمصــــرف ا من ا يرة األجــل  قصــــ

من شـــهــادات  حيــازتهــااإلمــاراتي مقــابــل 

 .1%1.75إلى  %1.5اإليداع من 

ما يعرف بعرض النقود(، فلقد اســـتمر النمو في المعروض  ية )أو  ناحية الســـيولة المحل ما من  أ

 M2بسبب زيادة العملة المتداولة، كم ارتفع  %3.9بنسبة  M1)حيث ارتفع  2017ام النقدي خالل ع

 %5.4و %4.1)والذي ارتفع بسبب زيادة الودائع الحكومية مما دعّم السيولة المحلية( بنسبة  M3و

على التوالي(. عكســــت تغيرات الســـيولة هذك على الميزانية العمومية للبنك المركزي في دولة 

، ويعود 2016في عام  %7.4مقابل انكماش بنسبة  2017في  %11.5والتي ارتفعت بنسبة اإلمارات، 

ذلك بشــكل كبير الســتقرار أســعار النفط في مســتويات أعلى نوعا  ما والزيادة في تدفقات رؤوس 

 .2017األموال من خارج الدولة في عام 

 3.67بالدوالر األمريكي بنســـبة كما تم التبيين أعالك، فإن ســـعر الصـــرف للدرهم اإلماراتي مربوط 

ـــة الربط هذك في عدم التحكم في تقلبات  درهم تقريبا  لكل دوالر أمريكي. وعليه فتؤثر ســـياس

ســـعر الصـــرف للدرهم اإلماراتي مقابل العمالت األخرى )الغير مربوطة بالدوالر األمريكي(، وبذلك 

لدوالر مقابل عملة أخرى. التعرض لما يعرف بالتضــخم المســتورد في حال انخفاض ســعر صــرف ا

صرف ال2017وفي عام  سعر ال سبة  حقيقي، انخفض متوسط   %0.3االسمي للدرهم اإلماراتي بن

لدرهم بلغت  مة الصـــرف ل يادة في قي نة بز عام  %3مقار في ســـعر الصـــرف  والنظر. 2016في 

نسبة مشابهه لنتائج سعر الصرف االسمي، حيث تراجع ب 2017فكانت نتائجه في عام  الحقيقي،

، والذي يعزى لمستويات التضخم المنخفضة في دولة اإلمارات في ذلك العام مقابل زيادة 0.7%

  (18-2)شكل 2017عام الضغوط التضخمية لدى بعض شركاء التجارة الرئيسيين للدولة في 

 

                                                      

 .2017التقرير السنوي لمصرف اإلمارات المركزي،  1 

 حقيقيســـعري الصـــرف ال تطورات 18-2 شـــكل رقم
 2017-2013 الفترة سمي خاللاالو

  
       Source:  Central Bank of the UAE, Annual Report 2017     
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المحلية فيالتغيرات االقتصادية الكلية    
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 الثالثالقسم 

 التغيرات االقتصادية الكلية المحلية في إمارة عجمان  
 

 

 المقدمة  1. 3

، حيث التغيرات االقتصــادية الكلية المحلية في إمارة عجمانيتناول هذا القســم بالتحليل 

إمارات الدولة األخرى المختلفة ، مقارنة مع في إمارة عجمان االقتصــــادي  نموالســـيتناول تطور 

اإلمارات والعالم، ثم يتم االنتقال إلى مسـاهمة القطاعات االقتصـادية في تحقيق متوسـط دولة 

نمو الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة، ثم تحليل تطور االســـتثمار  الكلي في اإلمارة من خالل تحليل 

بيانات اجمالي تكوين راس المال الثابت، واختتم القســـم بأربعة من المؤشـــرات الهامة هي تطور 

التضـــخم، نصـــيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ، متوســـط االنتاجية للعامل، وأخيرا  معدل 

 متوسط األجر  للعامل.

 

 في إمارة عجمان االقتصادي والنمو النشاط 2. 3

بــاألســـعــار مليــار درهم إمــاراتي  19إلمــارة عجمــان أكثر من نــاتج المحلي اإلجمــالي بلغ ال

سنة  األسمية سبة 2017ل صادي 2016مقارنة بعام  %3.1نمو بلغت ، محققا  ن . جاء هذا النمو االقت

ناتج لإلمارة أبطأ بشـكل بسـيط من متوسـط نمو ال 1اإلجمالي باألسـعار االسـمية المحلي في الناتج

ــــــ  2017الغير نفطي للدولة لعام المحلي اإلجمالي  ، وكذلك أقل من مســـتويات %3.2والمقدر بـ

الغير نفطي والمحققة من قبل باقي إمارات الدولة، باســـتثناء إمارة ناتج المحلي اإلجمالي النمو لل

ــــــ ناتج المحلي اإلجمالي والتي حققت نمو في ال أبو ظبي .  وقد يعكس %2.8الغير نفطي يقدر بـ

 أبو ظبياعتماد بعض القطاعات )ومنها االســـتهالكية( في إمارة  أبو ظبيذلك البطء في إمارة 

الناتج المحلي تقريبا  من  %35ى القطاع النفطي )والذي يشـــكل بشـــكل مباشـــر أو  ير مباشـــر عل

لإلمارة( والذي تأثر بشكل ملحوظ بالتزام دولة اإلمارات بما يتعلق باتفاقية منظمة أوبيك االجمالي 

   (.1-3 )شكل 2017إنتاج النفط والتي بدأت مطلع عام  لتخفيض

 

 

 

 

 

                                                      

(، وهي المنهجية الصحيحة Real Pricesتعذر استخدام الحسابات القومية باألسعار الحقيقية ) 1 

استبعاد تأثير األسعار في الحسابات لمقارنة النمو تاريخيا  أو للمقارنة باقتصادات أخرى عن طريق 
القومية، وذلك لعدم وجود هذك البيانات لدى مركز عجمان للتنافسية واإلحصاء، وعدم احتسابها 

 من قبل الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء أيضا .
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إلى  2012( إلمارة عجمان للســـنوات من CAGRكما قدّر متوســـط النمو الســـنوي المركب )

، وهو أقل من متوسط الدولة خالل تلك السنوات، وأيضا  أبطأ من المتوسطات %4.2بحوالي  2017

الدولة األخرى، باستثناء إمارة دبي حيث حققت متوسط نمو سنوي المحققة من قبل باقي إمارات 

سنوي إلمارة عجمان جاء متراجعا  نوعا  1مماثل إلمارة عجمان . وعلى الر م من أن متوسط النمو ال

ما لهذك الســـنوات مقارنة   بإمارات الدولة األخرى إال أن هناك بعض المؤشـــرات اإليجابية التي يمكن 

النتائج أعالك. ومن ذلك، أن متوسط النمو السنوي الذي حققته عجمان في السنوات أن تستمد من 

يعد أداء  قويا  وأعلى بشـــكل ملحوظ من متوســـط النمو الســـنوي  2017وحتى  2012األخيرة من 

(، وحتى %2.3( ومقارنة بمجموعة االقتصــادات الناشــئة )%1.4لالقتصــاد العالمي ككل ) 2المركب

ــا ، نلحأ أن معدالت النمو . 3( لنفس الســنوات%1.5-ط أداء دول الخليج )بالمقارنة مع متوســ وأيض

با ( من ناتج المحلي اإلجمالي في ال قل تقل نت أكثرا اســـتقرارا  )أ كا هذك الســـنوات  لعجمان في 

ودبي والشــارقة، مما قد يعني أن  أبو ظبيمعدالت النمو المحققة في إمارات أخرى، خاصــة إمارة 

مارة عج مل الخارجية، وقد يعزى ذلك اقتصــــاد إ بات أو العوا بالمتقل تأثرا   قل  مان المحلي يعد أ

  ألسباب منها أن اقتصاد عجمان يعد من أكثر اقتصادات الدولة تنوعا .

 

يعرف اقتصــــاد إمارة عجمان بتنوعه االقتصــــادي، ولكن بوجود قاعدة قوية تتمثل في القطاع 

ج اإلجمالي المحلي لإلمارة باألســعار االســمية في من النتا %33.4الصــناعي والذي ســاهم بنســبة 

، نجد أن نسب مساهمة القطاعات 2012لإلمارة منذ ناتج المحلي اإلجمالي . وبتحليل هيكل ال2017

                                                      

 تم استخدام بيانات الناتج اإلجمالي المحلي الغير نفطي لكل اإلمارات وعلى مستوى الدولة 1 

  باألسعار االسمية أيضا  2 

 بيانات صندوق النقد الدولي 3 

نفطي باألســـعار االســـمية على مســـتوى اإلمارات المختلفة، الغير ناتج المحلي اإلجمالي نمو ال 1-3 شـــكل
2012-2017 

 
 

متوسط النمو 

الســــنــوي الــمــركــب 

(CAGR) 

2012-2017 

5.4% 
متوســـط 

 الدولة

 أبوظبي 6.3%

 عجمان 4.2%

 دبي 4.2%

 الفجيرة 5.0%

5.6% 
رأس 

 الخيمة

 الشارقة 6.6%

5.0% 
أم 

 القيوين

  

 .2018االتحادية للتنافسية واالحصاء، اإلمارات العربية المتحدة، المصدر: الهيئة 
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(. فنســبة مســاهمة القطاع 2-3 االقتصــادية في اقتصــاد عجمان لم تتغير بشــكل كبير )شــكل

 الصناعي، وهو أكبر القطاعات 

في عجمان، انخفضـــت بشـــكل 

فــي عــام  %34.6طــفــيــف مــن 

، 2017فـــي  %33.4إلـــى  2012

وقــابــل ذلــك زيــادة في نســــب 

مســـــاهــمــة قــطــاعــات أخــرى 

كــالــتشــــيــيــد والــبــنــاء وقــطــاع 

العقارات، والتي تعكس النشــاط 

االقتصــادي المتزايد التي شــهدك 

هذين القطاعين نتيجة للطلب 

لزيــادة  من ا ثق  ب من ل متزايــد ا ل ا

دد ســـكــان الملحوظــة في عــ

 عجمان في تلك السنوات. 

يأتي قطاع التشـــييد والبناء في 

المرتبــة الثــانيــة، خلف القطــاع 

 %14.6الصناعي، في األهمية النسبية بين القطاعات المختلفة في إمارة عجمان، بنسبة مساهمة 

(، ثم %12.1االســـمي لإلمارة، متبوعا  بقطاع تجارة الجملة والتجزئة )الناتج المحلي االجمالي من 

(، والذي  البا  يعكس نفس اتجاهات %5.7( ثم قطاع األنشطة العقارية )%6.8األنشطة العقارية )

أداء قطاع التشــييد والبناء، فكال هذبن القطاعين شــهدا نموا  نســبيا  جيدا  خالل الســنوات الســت 

ظ في عدد الماضـــية، مدفوعة بزيادة الحركة في تلك النشـــاطات والتي كان خلفها النمو الملحو

ســكان اإلمارة في تلك الســنوات. تأتي المســاهمة النســبية لبعض القطاعات المهمة مثل قطاع 

. 2017، على التوالي، لعام %4.6و %3.4وقطاع المال والتأمين منخفضــة نوعا  ما، بنســبة  1الســياحة

ياحي هو بال بل هو قطاع  فالقطاع الســـ شــــك قطاع اســـتراتيجي ليس فقط إلمارة عجمان، 

مســـتهدف على مســـتوى الدولة ككل. باإلضـــافة المتالك إمارة عجمان كثير من المميزات إليجاد 

قطاعٍ سياحي قوي وداعم لعجلة النمو االقتصادي المستدام لإلمارة، كوقوع عجمان في موقعٍ 

ســـاحلي اســـتراتيجي قريب من إمارتي الشـــارقة ودبي وباقي اإلمارات الشـــمالية األخرى، وكذلك 

ن المعروفة بانفتاحها المعتدل وقبولها للسياح بمختلف ثقافاتهم. ولقطاع التمويل صورة عجما

وأنشطة التأمين إمكانات كامنة في إمارة عجمان، فهي تقع بالقرب من إمارة دبي والتي تعد من 

أهم المحاور والوجهات اإلقليمية والعالمية للقطاع البنكي وخدمات قطاع األعمال، مما يمكن 

ان من االســتفادة من هذك األنشــطة الحيوية في إمارة دبي عن طريق التأثير المباشــر أو إمارة عجم

( Back office functions( وذلك عن طريق بناء أنشـــطة في الدعم )Spillover Effect ير المباشـــر )

 (. Outsourcingوأنشطة التعاقد الخارجي )

                                                      

تم دمج قطاع اإلقامة والخدمات الغذائية وقطاع الفنون والترفيه والخدمات األخرى للوصول  1 

 Tourism Satellite Accountلمساهمة القطاع السياحي في اقتصاد عجمان، وذلك تبعا  لمنهجية 

(TSA) التابعة لألمم المتحدة  لمنظمة السياحة العالميةUNWTO 

ناتج  مســــاهمة 2-3شـــكل رقم  عات االقتصــــادية في ال القطا
 2017و 2012المحلي اإلجمالي لعجمان، أهم القاعات، مقارنة 

  
المصــدر: الهيئة االتحادية للتنافســية واالحصــاء، اإلمارات العربية المتحدة، 

2018. 
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لإلمارة ناتج المحلي اإلجمالي شهد قطاع التعليم في عجمان ثاني أعلى معدل نمو في ال

خلف النمو في فئة القطاعات "األخرى" لنفس الســـنة والتي كان أكبر  %3.9بمعدل  2017في عام 

المســـاهمين فيها قطاع الزراعة، وقطاع الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم، والقطاع الصـــحي، 

ع التعليمي في عجمــان والقطــاع الحكومي العــام )اإلدارة العــامــة والــدفــاع(. يــأتي نمو القطــا

متوقعا  حيث شهدت اإلمارة نشاطا  ملحوظا  في مختلف نشاطات القطاع التعليمي، من مدارس 

ومعاهد حكومية وخاصـــة في الســـنوات األخيرة، ودور حضـــانة لألطفال و يرها من النشـــاطات 

المحلي  ناتجالتعليمية المتخصـــصـــة. وجاء قطاع األنشـــطة العقارية ثالثا  من حيث النمو في ال

، ويعتبر ذلك شــاهدا  على 2016مقارنة بســنة  2017في  %3.1باألســعار االســمية بنســبة اإلجمالي 

على -اســـتمرارية النمو وجاذبية هذا القطاع في عجمان )والذي يعتبر امتدادا  لقطاع اإلنشـــاءات(، 

قطـاع . ونمـا -مؤخرا  في الـدولـة بشـــكـل عـام في هـذا القطـاع الر م من تبـاطف وتيرة النمو

بة  ية بنســـ عات التحويل نا عام  %3الصـــ هذا القطاع  ما يعكسوهو  2017في  ية لنمو  اســـتمرار

األســاســي في اإلمارة، ومخرجات هذا القطاع من ســلع تخدم إمارات الدولة األخرى ويتعدى ذلك 

تأمين  يل وال كل من قطاع التمو يأتي  ية. و عالم ية وال كا  لصــــادرات عجمان اإلقليم ليكون محر

 2017لكل منهما في عام  %2.9نقل والتخزين مناصـــفة  في المرتبة التالية، بمعدل نمو وقطاع ال

 .(3-3 )شكل

، نرى أن القطاع 2017وحتى  2012( منذ عام CAGRما بالنســبة لمتوســط النمو الســنوي المركب )أ

باألســـعار ناتج المحلي اإلجمالي المالي وخدمات التأمين نما بوتيرة هي األســـرع بمعدل نمو في ال

ـــ  جاء القطاع المالي متبوعا  بكل من قطاع األنشطة العقارية وقطاع سنويا .  %6.3االسمية يقدر بـ

–على التوالي، كمتوســـط ســـنوي مركب  %4.9و %5.8التشـــييد، حيث كانت معدالت النمو فيهما 

هذين القطاعين  ما  أن معدالت النمو في  ته في أعوام بلغ عل ســـط . وجاء متو2014و 2013ذرو

القطاعات "األخرى" مرتفعا  أيضـــا  في هذك الســـنوات، مدفوعا  بشـــكل كبير بمعدل نمو كبير في 

(، وقطاع الكهرباء %5.7(، والخدمات اإلدارية وخدمات الدعم )%6.8قطاع المعلومات واالتصاالت )

ي (. وحقق القطاع الســـياحي أيضـــا  معدالت نمو كبيرة، بمتوســـط نمو ســـنو%5.7والغاز والمياك )

في  %4.8في أنشـــطة اإلقامة والخدمات الغذائية ومعدل  %3.8، متمثال  بمعدل نمو %4.2مركب 

قطاع الفنون والترفيه، مما يعكس أهمية وتنافســـية هذا القطاع الخدمي في دعم عجلة النمو 

ستدام في اإلمارة  صادي الم سبة مساهمته المنخفضة نوعا  ما إلجمالي –االقت على الر م من ن

 . -المحلي الناتج
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 في سنة معينة الالناتج المحلي االجمالي ومن المهم توضيحه هو أن مساهمة قطاع معيا  في 
تعكس بالضرورة نسبة مساهمة ذلك القطاع في نمو الناتج المحلي في تلك السنة. فعلى سبيل 

لعجمان ما يقارب ناتج المحلي اإلجمالي المثال، فلقد كانت مساهمة قطاع النقل والتخزين في ال
ذلك ال يعني أن مساهمة هذا القطاع  أعالك. لكن 3-3كما هو موضح في شكل  2017لعام  4.6%

نت  بالغ ناتج المحلي اإلجمالي فقط من نمو ال %4.6كا من  0.14)أي  2017لعام  %3.1لإلمارة وال

ناتج المحلي لذلك العام(. بل إن نســبة مســاهمة القطاع الحقيقية في نمو ال 3.1النمو المقدر بــــــ 
ــــــ )اإلجمــالي  (، وتم Growth Decompositionتحســــب عن طريق اســـتخــدام منهجيــة تعرف بـ

أدناك لتوضيح مساهمة القطاعات الرئيسية في متوسط النمو  1-3 استخدامها في الجدول رقم

 . 2017وحتى  2012السنوي المركب لعجمان من 

  1-3 جدول رقم
 2017- 2012السنوي المركب لعجمان،  مساهمة القطاعات الرئيسية في معدل متوسط النمو

 ية()نسبة مئو

 معدل النمو المرجح

نســبة المســاهمة 

ــج  ــات ــن ــمــو ال فــي ن

 اإلجمالي 

مــتــوســـــط الــنــمــو 

ــمــركــب  الســـــنــوي ال

(CAGR) 

متوسط الحصة من 

ــي  ــج اإلجــمــال ــات ــن ال

 المحلي

 القطاع

 السياحة 3.4 4.2 3.4 0.1

 التشييد والبناء 14.7 4.9 17.1 0.7

 التعليم 2.3 2.7 1.4 0.1

 وأنشطة التأميناألنشطة المالية  4.4 6.3 6.6 0.3

 الصناعات التحويلية 33.6 3.5 27.8 1.2

 األنشطة العقارية 6.7 5.8 9.2 0.4

 النقل والتخزين 4.7 3.2 3.6 0.2

 تجارة الجملة والتجزئة 12.4 3.8 11.3 0.5

 أخرى 17.8 4.8 20 0.8

 الناتج المحلي اإلجمالي 100 4.2 100 4.2

 
 .2018للتنافسية واالحصاء، اإلمارات العربية المتحدة، المصدر: الهيئة االتحادية 

 

ساهمة ونمو القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي لعجمان، أهم القاعات، م( 3-3شكل رقم )
2012-2017 

 
 2018العربية المتحدة،  المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، اإلمارات
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 وتكوين رأس المال الثابتاالستثمار  3. 3

 

تســـتمر االســـتثمارات الرأســـمالية )أو ما يعرف بإجمالي تكوين رأس المال الثابت أو صـــافي 

االســـتثمارات( في النمو ولعب دور مهم في دفع عجلة النمو االقتصـــادي واســـتدامته في إمارة 

عجمان، كاستمرارية لسياسات الدولة ككل في السعي خلف زيادة تدفقات االستثمار الرأسمالي 

 ص. العام والخا

 1واستمر ارتفاع معدل إجمالي تكوين رأس المال الثابت كنسبة من النتاج المحلي اإلجمالي

ضيين، ليصـل إلى نسـبة  من  %25، ويرتفع بعد ذلك ليصـبح 2012في عام  %23خالل العقدين الما

، نما إجمالي تكوين رأس المال 2012فمنذ عام . 2017إلمارة عجمان في ناتج المحلي اإلجمالي ال

بت إلمارة عجمان من  ثا قارب  3.6ال ما ي يار إلى  عام  4.8مل يار درهم في  )بمتوســـط نمو  2017مل

  (.CAGR 5.5%سنوي مركب 

المختلفة في إجمالي تكوين رأس  االقتصــاديةأما من ناحية متوســط حصــص القطاعات 

من إجمالي  %20قد استحوذ قطاع األنشطة العقارية على ، ف2017وحتى  2012المال الثابت منذ 

 ( )شكل%11( والقطاع السياحي )%12صافي االستثمارات، متبوعا  بكل من الصناعات التحويلية )

ومن المثير لالهتمام في القطاع السياحي، هو تسجيله لمعدل نمو في صافي االستثمارات  (. 3-4

)خلف قطاع األنشـــطة المالية والتأمين فقط( بمتوســـط  يعد هو األعلى بين القطاعات المختلفة

)سجل نشاط اإلقامة والخدمات الغذائية متوسط  2012تقريبا  منذ  %9نمو سنوي مركب يقدر بــــ 

ية  %4و %18نمو  لنشــــاط الفنون والترفيه لنفس الســـنوات(. ويعد هذا مؤشـــرا  هاما  على جاذب

، كوجهه ســـياحية مهمة للقادمين من داخل االســـتثمار في القطاع الســـياحي في إمارة عجمان

الدولة وخارجها. ويعكس هذا النمو الكبير في صــافي االســتثمارات في القطاع الســياحي النتائج 

اإليجابية التي سجلتها دائرة السياحة في اإلمارة من زيادة في عدد المنشآت السياحية )من فنادق 

إلمارة عجمان، ك نمو في إجمالي عدد الزوار ( ملحوظة في السنوات األخيرة، وكذلفندقيةوشقق 

 .و يرك من المؤشرات اإليجابية

 

 

 

 

                                                      

 .باألسعار االسمية1 
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  التضخم 4. 3

 ،بالقوة الشرائية الحقيقية للنقود الرتباطهالكلية الهامة، وذلك نظرا  يعد التضخم أحد المؤشرات

للنقود نتيجة انخفاض قوتها الشرائية،  انخفضت القيمة الحقيقيةرتفع معدل التضخم فكلما ا

، وهو يرتفع قليال عن 2017في عام  %2.5قتصاد إمارة عجمان معدل تضخم بلغ اوقد حقق 

في نفس ا لعام، اال أنه ال يزال في الحدود المقبولة، وبشكل عام  %2الذ بلغ متوسط الدولة 

لم ، حيث 2017 – 2013معدل تضخم مقبول خالل الفترة مارة الحفاظ على اإلاستطاع اقتصاد 

إمارة عجمان، ويوضح  االستقرار النسبي للمستوى العام لألسعار فيإلى ، مما يؤشر %3يرتفع عن 

( تطور معدل التضخم في إمارة عجمان مقارنة بمتوسط دولة اإلمارة خالل 6-3الشكل رقم )

 .2017-2012الفترة 

 

 2018االتحادية للتنافسية واالحصاء، اإلمارات العربية المتحدة، المصدر: الهيئة 
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2017)

دولة اإلمارات إمارة عجمان 

%

كل رقم عات  4- 3 شـــ متوســـط حصـــص القطا
االقتصادية الرئيسية في إجمالي تكوين رأس المال 

 2017-2012الثابت، 

ناتج النمو الســنوي المركب لل متوســط 5-3 شــكل رقم
القطــاعــات االقتصـــــاديــة  اإلجمــالي حســـــبالمحلي 
 2017-2012الرئيسية، 

 
 

 .2018المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، اإلمارات العربية المتحدة، 
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ارتفاعه بشكل مالحأ في بعض ، إلى 2017دل التضخم بإمارة عجمان في عام ارتفاع مع ويرجع

المشروبات الكحولية ، واال ذية والمشروبات  ير الكحوليةالفرعية، يتمثل اهمها في  موعاتالمج

( الرقم القياسي ألسعار المستهلكين 7-3ويوضح الشكل رقم ) والتعليم،، وخدمات النقل، والتبغ

 .2017-2015في إمارة عجمان وفقا لمجموعات االنفاق الرئيسة خالل عامي 

 

 .2018العربية المتحدة،  تالمصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، اإلمارا
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 القسم الرابع 

 مارة عجمانإل التجارة الخارجية
 

 المقدمة  1. 4

تعتمد عجمان في الوقت الراهن على توسط إمارات الدولة، ويتتميز إمارة عجمان بموقع 

ان مونظرا لعدم عمق  اطس ميناء عجها الرئيسي في تصدير واستيراد المنتجات المختلفة، مينائ

عام اإلمارة خالل  أطلقتسفن الحاويات العمالقة، فقد  جاهزية الميناء الستقبالالحالي وعدم 

وسوف يحتوي سينفذ  في منطقة الزوراء شمال الميناء الحالي، ميناء جديد خطة إلنشاء  2017

مترا   12متر، وجسر ارتباط بطول ثالثة كيلومترات وبعمق يصل إلى  500على رصيف بحري بطول 

تصل حمولتها إلى خمسة آالف حاوية، وهي أكبر بخمس مرات تقريبا  من تلك للتعامل مع سفن 

ألف متر مربع لتخزين الحاويات،  500التي تصل إلى ميناء عجمان حاليا ، ومحطة برية مساحتها 

ها الجديد ميناء مينائ، حيث تعمل اإلمارة ألن يصبح إضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية األخرى

حاويات إقليميا  رئيسيا  يساهم في دعم اقتصاد عجمان لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى 

 لتحقيقها اإلمارة. 

  االقتصادي  مؤشر درجة االنفتاح 2. 4

فتاح الهامة التي تدل على درجة انواحدا من المؤشرات  االقتصادييعد مؤشر االنفتاح 

 أهمية التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي،وهو يقيس  الخارجي،االقتصاد على العالم 

بين معدل قوية طردية وقد أشارت بعض الدراسات االقتصادية المتخصصة إلى وجود عالقة 

يزداد معدل النمو  لما ارتفع معدل االنفتاح التجاريأي كوالنمو االقتصادي، االقتصادي  االنفتاح

 .صحيح والعكساالقتصادي، 

ونظرا  ألن ميناء عجمان الحالي صغير، وال يسمح باستقبال السفن الكبيرة، لذا فإن معظم 

صادرات إمارة عجمان يتم تصديرها حاليا  من موانف أخرى داخل الدولة، لذا فقد تم حساب مؤشر 

الخارجية المباشرة مرة باستخدام بيانات التجارة لتجارة الخارجية، اباستخدام القيم االنفتاح التجاري 

وقد تالحأ في كال الحالتين ، 2التجارة الخارجيةومرة أخرى عقب تعديل بيانات  ،1إلمارة عجمان

جميع تراجع قيم  ، وذلك نتيجة2014منذ عام  إلمارة عجمان مؤشر االنفتاحقيمة االتجاك الهابط ل

ألوضاع  ير المستقرة لالصادرات وإعادة التصدير نتيجة وخاصة ن مكونات التجارة الخارجية م

، والتي أدت إلى انخفاض أو توقف حركة الصادرات وإعادة التصدير إلى سياسيا واقتصاديا  بالمنطقة

الشكل   حويوض، التي كانت تتمتع معهم إمارة عجمان بعالقة تجارية كبيرة بعض دول المنطقة

 .2017-2012رة إلمارة عجمان خالل الفتاالقتصادي ( تطور مؤشر االنفتاح 1-4) رقم 

                                                      

يقصد بالتجارة الخارجية المباشرة إلمارة عجمان، بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن جمارك  1 
 عجمان.

يقصد بالتجارة الخارجية المعدلة أي استخدام بيانات صادرات وإعادة صادرات عجمان من واقع  2 

 بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن جمارك عجمان.شهادة المنشأ محل، 
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امارة عجمان -مركز اإلحصاء والتنافسية،  – 2018 واالحصاء، اإلمارات العربية المتحدة، المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية

 .2018الكتاب االحصائي إلمارة عجمان، -
     

مع بعض  2017وإذا ما تم مقارنة قيمة مؤشر االنفتاح التجاري إلمارة عجمان في عام 

 متوسط دولة ،دبي ، سنغافورة،هونغ كونغلوكسمبورغ، لم مثل االقتصادات األخرى في العا

حين أنه يرتفع عن الهند، الصين، ي سابقة الذكر ف ة الدوليتضح انخفاضه عن مجموع ،اإلمارات

 ( 2-4كما يتضح من الشكل رقم ) األمريكية، وذلكالواليات المتحدة 

 

 2018االقتصادي إلمارة دبي التقرير  المصدر:
 

 تطور قيمة التجارة الخارجية 3. 4

في عام مليار درهم  7.6إلمارة عجمان نحو المباشرة  بلغ اجمالي قيمة التجارة الخارجية

 2015و  2014وذلك بعد أن حققت انكماش في عامي ، 2016عن عام  %2.5مرتفعة  بنسبة ، 2017

نتيجة لألوضاع  ير المستقرة سياسيا واقتصاديا  بالمنطقة والتي  على التوالي %13.6و  %1.9بنسبة 

رتفاع قيمة انتيجة  2017جميع عناصر التجارة الخارجية، وقد حد  التعافي في عام أدت إلى تراجع 
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والواردات الواردات،  ارتفاععن مستواها في السنوات السابقة بسبب  2017التجارة الخارجية في عام 

(، تطور قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلمارة 3-4ويوضح الشكل التالي رقم )، بغرض التصدير

 .2017-2013عجمان خالل الفترة 

 
 

 الميزان التجاري إلمارة عجمان 4. 4

تجاوزت قيمته  ،2013عجز دائم منذ عام  إلمارة عجمان من يعاني الميزان التجاري المباشر

الواردات عن قيمة الصادرات، حيث ان قيمة  الرتفاعوذلك  سنوات، 5مليار درهم سنويا خالل آخر  5

، كما أن الكثير من معظم صادرات اإلمارة يتم تصديرها من موانف في إمارات أخرى مجاورة

لمختلفة وليس في إمارة عجمان فقط، دون في إمارات الدولة االواردات يتم استيرادها لالستهالك 

تطور قيمة العجز في الميزان التجاري  (4-4(ويوضح الشكل رقم ، تسجيلها كعمليات إعادة تصدير

 .2017-2013المباشر إلمارة عجمان خالل الفترة 

 

 .2018عجمان، المصدر: تم حسابها باستخدام بيانات الكتاب االحصائي السنوي إلمارة 
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 .2018االحصائي إلمارة عجمان،  الكتاب-امارة عجمان -المصدر: مركز اإلحصاء والتنافسية، 
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 تحليل لقيمة صادرات إمارة عجمان 5 . 4

، 2017مليون درهم في عام  1577.2نحو  2017بلغت قيمة صادرات إمارة عجمان في عام 

، وذلك وفقا لبيان 2015عن قيمة الصادرات في عام  %5.7وذلك بمتوسط ارتفاع سنوي قدرك 

وفيما يلي التوزيع الجغرافي لصادرات  شهادات المنشأ الصادرة من  رفة تجارة وصناعة عجمان،

سلع  10دول تم التصدير إليها، وكذلك التوزيع السلعي وفقا ألهم  10إمارة عجمان   وفقا  ألهم 

 .20171تم تصديها من إمارة عجمان خالل عام 

 التوزيع الجغرافي لصادرات إمارة عجمان    1. 5. 4

، وهو 2017مليون درهم في عام  1034دول نحو  10بلغت قيمة صادرات عجمان إلى أكبر 

من اجمالي السلع المصدرة في هذا العام أي بما يوازي حوالي ثلثي السلعة  %65.6ما يمثل نحو 

المصدرة، ويوضح الجدول التالي هذك الدول وقيمة الصادرات المتوجهة إليها من  مارة عجمان 

 ووزنها النسبي من إجمالي صادرات اإلمارة:

 (1-4جدول رقم )

 2017إمارة عجمان وفقا لشهادات المنشأ خالل عام دول تم التصدير إليها من  10أهم 
 

 الوزن النسبي
من اجمالي صادرات 

 عجمان

 القيمة
 )بالمليون درهم(

 م السلعة

 1 العراق 296 18.8%

 2 المملكة العربية السعودية 205 13.0%

 3 مصر 160 10.1%

 4 الكويت 112 7.1%

 5 الهند 50 3.2%

 6 قطر 48 3.0%

 7 السودان 47 3.0%

 8 سلطنة عُمان 44 2.8%

 9 روسيا االتحادية 37 2.3%

 10 البحرين 35 2.2%

 االجمالي            1034 65.6%

 

 .2018المصدر: بيانات شهادة المنشأ الصادرة عن  رفة تجارة وصناعة عجمان، 

                                                      

تم حسابها من واقع بيانات شهادات المنشأ، وذلك بعد استبعاد شهادات المنشأ الموجهة لدولة اإلمارات،  1
 .2017وفقا  لبيانات عام 
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معظم الدول التي تم التصدير إليها من عجمان دولة  ( أن1-4ويتضح من الجدول رقم )

ذلك ، و2017العرق تعد أكبر الدول التي تم التصدير إليها خالل عام هي دول عربية، وتعد دولة 

، يليها بالمرتبة الثانية دولة المملكة العربية السعودية، حيث %18.8نحو بأهمية نسبية بلغت 

 .%10.1 بحصة بلغت نحوصر بالمرتبة الثالثة من صادرات عجمان، وجاءت م %13استقبلت نحو 

 

  إمارة عجمان التوزيع السلعي لصادرات  2 . 5. 4

لى خارج دولة االمارات العربية المتحدة نحو إسلع  10أكبر  صادرات عجمان من بلغت قيمة

من اجمالي السلع المصدرة في هذا  %34.2، وهو ما يمثل نحو 2017مليون درهم في عام  541.1

العام، ويوضح الجدول التالي هذك السلع ونسبة مساهمة كل منها في اجمالي صادرات إمارة 

 عجمان إلى خارج دولة اإلمارات:

 (1-4جدول رقم )
 2017سلع مصدرة من إمارة عجمان إلى خارج دولة اإلمارات وفقا لشهادات المنشأ خالل عام  10أهم 

 

 الوزن النسبي
من اجمالي صادرات 

 عجمان

 مةالقي
 )بالمليون درهم(

 م السلعة

 1 تبغ مصنع للتدخين 136.0 8.6%

 2 روبيان مجمد 81.4 5.2%

 3 مصنوعات من حديد أو فوالذ 66.6 4.2%

 4 ألومنيـــــــــوم ومصنوعاتــــــــــــه 61.1 3.9%

 5 أسماك طازجة أو مبردة 50.4 3.2%

3.2% 50.3 
زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد 

 معدنية قارية  ير خام
6 

 7 اصباغ ومواد ملونه تستخدم في الطالء 37.0 2.3%

 8 لدائن ومصنوعاتها 28.9 1.8%

 9 مبردات )رادياتورات( للمركبات وأجزاؤها 16.5 1.0%

 10 البستر( مجمدعقارب البحر ) 12.9 0.8%

 اإلجمالي 541.1 34.2%

 

 .2018 رفة تجارة وصناعة عجمان، المصدر: بيانات شهادة المنشأ الصادرة عن 
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( أن التبغ المصنع للتدخين يحتل المرتبة األولى في صادرات 1-4ويتضح من الجدول رقم )

من إجمالي صادرات  %8.6إمارة عجمان إلى خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة بأهمية نسبية بلغة 

، وبالمرتبة الثالثة %5.2بأهمية نسبية بلغت  اإلمارة، في حين يأتي بالمرتبة الثانية الروبيان المجمد

 .%4.2المصنوعات من حديد أو فوالذ بأهمية نسبية بلغت 
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:الخامسالقسم    

 قطاع الصناعات التحويلية
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 الخامسالقسم 

  ات التحويليةقطاع الصناع

 
 المقدمة   1. 5

الصناعات التحويلية أحد أهم القطاعات االقتصادية في إمارة عجمان، وأكثرها يعد قطاع 

-2012مساهمة  في الناتج المحلي اإلجمالي  لإلمارة، حيث بلغت نسبة مساهمته خالل الفترة 

أكثر من ثلث الناتج المحلي اإلجمالي السنوي، كما يعد كذلك أحد القطاعات الخمس  2017

، حيث وضعت استراتيجية 2014التي تم أطالقها في عام  2021ن المستهدفة في رؤية عجما

عجمان الصناعية زيادة حصة الصناعات عالية القيمة المضافة ضمن أولوياتها األساسية عند تطوير 

القطاع الصناعي، الذي يسهم تطويرك في تحقيق الكثير من افثار االقتصادية اإليجابية القتصاد 

 به هذا القطاع من ارتباطات أمامية وخلفية.اإلمارة، وذلك لما يتميز 

ويتناول هذا القسم تطور نمو قطاع الصناعات التحويلية في إمارة عجمان خالل الفترة 

، حيث سيتناول مساهمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي، وتطور الرخص 2017-2012الزمنية 

ثم يتناول العاملين في القطاع الصناعية وتوزيعها وفقا ألهم الصناعات وجنسية أصحابها، 

الصناعي وتوزيعهم وفقا للصناعات وللجنسية، ويختتم هذا القسم بتناول االستثمارات في هذا 

   القطاع، وتوزيعها وفقا للصناعات وللجنسية.

 

 تطور نمو قطاع الصناعات التحويلية   2. 5

، وذلك 2017في عام مليار درهم  6.45بلغت قيمة ناتج قطاع الصناعات التحويلية نحو 

، وهو ينخفض عن متوسط معدل %2.8بلغ  2017 – 2012بمتوسط معدل نمو سنوي خالل الفترة 

( تطور 1-5نفس الفترة، ويوضح الشكل رقم ) خالل %3.2نمو ناتج نفس القطاع بالدولة، حيث بلغ 

وسط الدولة معدل نمو الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية في إمارة عجمان مقارنة بمت

 .2017-2012لنفس القطاع خالل الفترة 

 .2018المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، االمارات العربية المتحدة، 

6.3

2.3

6.5

1.1
1.4

4.84.8

2.6 2.7

3.8

1.7

3.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

(  1-5)شكل رقم 
ارنة مقفي إمارة عجمانقطاع الصناعات التحويليةعدل النمو السنوي لناتج تطور م

(2017-2012)بمتوسط الدولة 

دولة اإلمارات  عجمان

%
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ويتضح من الشكل السابق تذبذب معدل نمو الناتج المحلي السنوي لقطاع الصناعات التحويلية ما 

، وقد ارتفع متوسط معدل النمو السنوي باإلمارة 2017 – 2012بين االرتفاع والهبوط خالل الفترة 

للقطاع عن متوسط الدولة في ثال  سنوات في حين أنه انخفض في ثال  سنوات أخرى ، وعلى 

، اال أنه ظل اقل من الدولة %3ليبلغ  2017لر م من تحسن معدل نمو ناتج القطاع خالل عام ا

،  ويرجع تذب نمو هذا لقطاع إلى ارتباطه بصادرات اإلمارة التي يتصف %4.8بنفس العام، حيث بلغ 

معظمها بأنها صادرات صناعية، والتي تذبذبت بسبب حالة عدم االستقرار التي تعاني منها 

 نطقة. الم

 

 تطور االستثمار في الصناعات التحويلية    3. 5

 

مليار  1.89بلغ اجمالي قيمة االستثمارات في األنشطة الصناعية في إمارة عجمان نحو 

وذلك  ، وذلك2012مليار درهم في عام  1.7في حين بلغت قيمته نحو ، 2017درهم في عام 

، وهو ينخفض عن متوسط معدل النمو السنوي إلجمالي %1.5بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 

 . %4.5االستثمارات في اإلمارة خالل نفس الفترة، والذي بلغ 

أنشطة بلغت  8بشكل أساسي في  2017وتركز استثمارات الصناعات التحويلية في عام 

من اجمالي االستثمارات، حيث احتل نشاطي صـناعة منتجـات الخـامات  %81حصتهم نحو 

لتعـدينية  ير المعـدنيـة، وصـناعة المنتجـات المطـاطية والبالسـتكية المرتبة األولى، بأهمية نسبية ا

لكل منهما من اجمالي االستثمارات، تالهما في المرتبة الثانية نشاط صناعة المنتجات  % 16بلغت 

لالستثمارات على ( التوزيع النسبي 2-5، ويوضح الشكل رقم )%13.5المعدنية بأهمية نسبية بلغت 

 .2017أهم األنشطة الصناعية في إمارة عجمان خالل عام 

 

 .2018المصدر: وزارة الطاقة والصناعة، قطاع الصناعة، 

، فقد احتل المواطنون 2017أما عن جنسية المستثمرين في األنشطة الصناعية في عام 

من اجمالي االستثمارات، في حين بلغت حصة  %78المرتبة األولى، حيث بلغت حصتهم نحو 

الصناعات المعدنية 

االساسية

4%

صـناعة األخـشاب 

والمنتجـات الخـشبية

5%

صـناعة الكيمـاويـات 

ومنتجـاتهـا

7%

صناعة الورق والمنتجات الورقية
9%

صـناعة المواد الغـذائيـة 

والمشـروبات

10%

صناعة المنتجات 

المعدنية

14%

صـناعة المنتجـات 

ةالمطـاطية والبالسـتكي

16%

صـناعة منتجـات الخـامات 

التعـدينية  ير المعـدنيـة

16%
الصناعات األخرى

19%

(  2-5)شكل رقم 
2017عام التوزيع النسبي لإلستثمارات على األنشطة الصناعية بإمارة عجمان في 
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، وأما النسبة المتبقية والتي تبلغ %2فقط نحو دول مجلس التعاون للخليج العربية المستثمرين من 

 تثمارات ألجانب من جنسيات مختلفة. فإنها اس 20%

من اجمالي  %78أنشطة صناعية بأهمية نسبية بلغت  8وقد تركزت استثمارات األجانب في 

استثماراتهم بقطاع الصناعات التحويلية، وقد احتل نشاط صناعة المنتجات المعدنية المرتبة 

ة قطاع صـناعة المواد الغـذائيـة من االستثمارات، وجاء في المرتبة الثاني %20األولى وحظي بنسبة 

( التوزيع النسبي الستثمارات 3-5، ويوضح الشكل رقم )%13والمشـروبات بأهمية نسبية بلغت 

 .2017األجانب وفقا  لألنشطة الصناعية في إمارة عجمان خالل عام 

 

 .2018المصدر: وزارة الطاقة والصناعة، قطاع الصناعة، 

 
 الصناعية    تطور عدد المنشآت  4. 5

على المرتبة الثالثة التي تحتلها بين إمارات الدولة من  2017حافظت إمارة عجمان في عام 

( 4-5رخصة صناعية، ويوضح الشكل رقم ) 952حيث عدد رخص المنشآت الصناعية، وذلك بعدد 

 .2017التوزيع النسبي لحصة إمارات الدولة من الرخص الصناعية في عام 

 
 .2018، وزارة الطاقة والصناعة، االمارات العربية المتحدة، 2018االحصائي  المصدر: الدليل

ةصناعة المنتجات المعدني

20%

صـناعة المواد الغـذائيـة و المشـروبات

13%
صـناعة األخـشاب و 

المنتجـات الخـشبية

10%

الصناعات المعدنية

االساسية

8%

صـناعة منتجـات تكـرير

النفـط

7%
صـناعة المنتجـات 

المطـاطية و 

البالسـتكية 

7%

صـناعة منتجـات الخـامات 
التعـدينية  ير المعـدنيـة

7%

صناعة المالبس 

الجاهزة

7%

الصناعات األخرى

21%

(  3-5)شكل رقم 
عام ي عجمان فالتوزيع النسبي الستثمارات األجانب وفقا  لألنشطة الصناعية بإمارة 

2017

دبي 

40%

الشارقة

26%

عجمان 

15%

أبوظبي

8%

رأس الخيمة

5%
أم القيـوين

4%

الفجيرة

2%

(  4-5)شكل رقم 

2017التوزيع النسبي لحصة إمارات الدولة من الرخص الصناعية في عام 
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 2017-2012وقد ارتفع عدد رخص المنشآت الصناعية في إمارة عجمان خالل الفترة 

( تطور عدد الرخص الصناعية في 5-5، ويوضح الشكل رقم )%3.4بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 

 (.2017-2012)إمارة عجمان خالل الفترة 

 
 .2018وزارة الطاقة والصناعة، قطاع الصناعة، المصدر: 

( أن عدد الرخص الصناعية في ارتفاع مستمر منذ الفترة الزمنية 5-5ويتضح من الشكل )

، 2017حتى عام  2012، اال أن معدل نموها السنوي في تراجع مستمر منذ عام 2017وحتى  2012

، ثم أخذ في %5.3حيث بلغ  2012حيث بلغ معدل نمو الرخص الصناعية أعلى قيمة له في عام 

رجع انخفاض الطلب على الرخص الصناعية نتيجة عوامل ، وي2017في عام  %2االنخفاض ليبلغ 

عدم االستقرار التي تشهدها المنطقة مما أدى إلى انخفاض الطلب الخارج على المنتجات المحلية، 

 من صادرات إمارة عجمان تعد صادرات صناعية وفقا لبيانات شهادات المنشأ.   %75حيث أن أكثر من 

، فقد 2017ناعات التحويلية وفقا  ألنشطته في عام أما عن توزيع رخص منشآت قطاع الص

، %14.4احتل نشاط صـناعة المنتجـات المطـاطية والبالسـتكية المرتبة األولى بأهمية نسبية بلغت 

، وفي المرتبة %13.9واحتل المرتبة الثانية نشاط صناعة المنتجات المعدنية بأهمية نسبية بلغت 

، ويوضح %8.6التعـدينية  ير المعـدنيـة بأهمية نسبية بلغت  الثالثة صـناعة منتجـات الخـامات

( التوزيع النسبي للرخص الصناعية في إمارة عجمان وفقا  ألهم األنشطة في 6-5الشكل رقم )

 .%78.5، حيث تركزت الرخص في تسعة أنشطة صناعية بأهمية نسبية بلغت حوالي 2017عام 

805 848 883 907 933 952
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(  5-5)شكل رقم 
رخصة(2017-2012)لرخص الصناعية في إمارة عجمان خالل الفترة عد د اتطور 
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 .2018الصناعة، المصدر: وزارة الطاقة والصناعة، قطاع 

وتتصف معظم منشآت القطاع الصناعي العاملة في إمارة عجما بأنها صغيرة وكثيفة 

عامل، ويوضح الشكل  49من هذك المنشآت ينخفض عدد العاملين بها عن  %79.4العمالة، حيث أن 

التوزيع النسبي لرخص المنشآت الصناعية في إمارة عجمان وفقا  لعدد العاملين في عام ( 5-7)

2017  

 
 .2018المصدر: وزارة الطاقة والصناعة، قطاع الصناعة،            

 

 القوى العاملة في األنشطة الصناعية    5. 5

عامل في  38690بلغ عدد العاملين في أنشطة الصناعات التحويلية في إمارة عجمان نحو 

، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي 2017عامل في عام  41637، ارتفع عددهم ليصل إلى 2012عام 

 خالل هذك الفترة الزمنية.  %1.9بلغ 

أنشطة بلغت  8ي بشكل أساسي ف 2017وقد تركز العاملين بالصناعات التحويلية في عام 

من اجمالي العاملين بالصناعات التحويلية، ويتصف معظم هذك األنشطة  %75حصتهم نحو 

الصناعية بأنه من األنشطة كثيفة العمالة منخفضة المهارة منخفضة القيمة المضافة، وقد احتل 

نسبية بلغت عامل، وبأهمية  11177نشاط صناعة المالبس الجاهزة المرتبة األولى بعدد عاملين بلغ 

 4891فجاءت في المرتبة الثانية وبلغ عدد العاملين بها نحو  صناعة المنتجات المعدنية، أما 27%

صـناعة المنتجـات 

المطـاطية و البالسـتكية

%14.4؛ 

صناعة المنتجات 

%13.9؛ المعدنية
صـناعة منتجـات 

ر الخـامات التعـدينية  ي

%8.6؛ المعـدنيـة

صـناعة الكيمـاويـات و 

%8.3؛ منتجـاتهـا

صـناعة المواد الغـذائيـة

%8.2؛ و المشـروبات

؛  صناعة المالبس الجاهزة

7.1%
صناعة االثا  وصناعة 

%6.8؛ اخرى

صناعة الورق والمنتجات

%5.8؛ الورقية

صـناعة منتجـات تكـرير

%5.4؛ النفـط

%21.5؛ الصناعات األخرى

(  6-5)شكل رقم 
ي ألنشطة فالتوزيع النسبي لرخص المنشآت الصناعية في إمارة عجمان وفقا  ألهم ا

2017عام 

9الى 1من 

12%

49الى 10من 

67.6%

99الى 50من 

10%

99أكبر من 

10%

(  7-5)شكل رقم 
ين لعاملالتوزيع النسبي لرخص المنشآت الصناعية في إمارة عجمان وفقا  لعدد ا

2017في عام 
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( التوزيع النسبي للعاملين وفقا  8-5، ويوضح الشكل رقم )%13عامل، وبأهمية نسبية بلغت 

 .2017لألنشطة الصناعية في إمارة عجمان خالل عام 

 

 .2018والصناعة، قطاع الصناعة، المصدر: وزارة الطاقة 

 

، فيأتي نشاط 2017أما عن األنشطة الصناعية األكثر نموا في الطلب على العمالة خالل عام 

، %14.8صناعة المنتجات المعدنية في المرتبة األولى، حيث ارتفع عدد العاملين بهذا النشاط بنسبة 

، وجاء %8.7ات، وارتفع عدد العاملين به بنسبة ويأتي في المرتبة الثانية نشاط صـناعة افالت والمعـد

 .%6.9بالمرتبة الثالثة نشاط صـناعة المواد الغـذائيـة والمشـروبات وارتفع عدد العاملين به بنسبة 

، فقد 2017أما عن التوزيع النسبي لجنسية العاملين بقطاع الصناعات التحويلية في عام 

من اجمالي العاملين بهذا القطاع، في حين بلغت نسبة  %98.7بلغت حصة  ير المواطنين نحو 

، وبلغت نسبة مواطني دول مجلس التعاون للخليج %1مواطني دول االمارات العربية المتحدة نحو 

من اجمالي العاملين، وتتقارب هذك النسب كثيرا  مع التوزيع النسبي للعاملين  %0.3نحو العربية 

 ، وهو ما يعكس عدم جاذبية القطاع الصناعي للمواطنين للعمل به. 2012في عام 

أنشطة  7من المواطنين العاملين بقطاع الصناعات التحويلية في  %75ويتركز نحو 

من  %21لمنتجات المعدنية، حيث يعمل بهذا القطاع نحو صناعية، يتمثل أهمها في صناعة ا

، ويوضح %17المواطنين، يليه نشاط صـناعة المنتجـات المطـاطية والبالسـتكية، ويعمل به نحو 

( التوزيع النسبي للعاملين المواطنين وفقا  لألنشطة الصناعية في إمارة عجمان 9-5)الشكل رقم 

 .2017خالل عام 

صناعة المالبس الجاهزة

27%

صناعة المنتجات المعدنية

12%
صـناعة منتجـات الخـامات 

التعـدينية  ير المعـدنيـة

10%

صـناعة المنتجـات المطـاطية

والبالسـتكية

7%
صـناعة األخـشاب 

والمنتجـات الخـشبية

6%
صـناعة المواد الغـذائيـة 

والمشـروبات
5%

صناعة الورق والمنتجات الورقية

4%

صناعة االثا  وصناعات اخرى

4%

الصناعات األخرى

25%

(  8-5)شكل رقم 
2017ام التوزيع النسبي للعاملين وفقا  لألنشطة الصناعية بإمارة عجمان في ع
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 .2018الطاقة والصناعة، قطاع الصناعة، المصدر: وزارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صناعة المنتجات المعدنية

21%

صـناعة المنتجـات المطـاطية و البالسـتكية 

17%

صـناعة المواد الغـذائيـة و المشـروبات

8%

صـناعة األخـشاب و المنتجـات

الخـشبية

8%

صـناعة منتجـات الخـامات 

التعـدينية  ير المعـدنيـة

7%

صـناعة الكيمـاويـات و منتجـاتهـا

7%

صـناعة منتجـات تكـرير النفـط

7%

الصناعات األخرى

25%

(  9-5)شكل رقم 
2017عجمان في عامالتوزيع النسبي للعاملين المواطنين وفقا  لألنشطة الصناعية بإمارة 
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  السادسالقسم 

 1القطاع السياحي
 

 المقدمة   1. 6

كم، كما تمتلك 16تقع إمارة عجمان على ساحل الخليج العربي، ولديها شاطف يمتد لنحو 

اإلمارة مناطق للجذب السياحي، حيث تتميز شواطئها بالجمال وبالرمال الناعمة النظيفة والمياك 

الزرقاء الصافية، وتتوافر للسياح فرصا واسعة لرحالت الصيد البحري، وكذلك الرحالت البرية إلى 

لصحراء والواحات ورياضة تسلق الجبال خاصة في منطقتي مصفوت والمنامة. وتضم مدينة ا

مصفوت منطقتي مزيرع والصبغة. وتشتهر المنطقة بالزراعة حيث التربة الخصبة والوديان 

الفسيحة والمناخ المعتدل مما أهلها لتكون مركز جذب للسياحة. كما تضفي الجبال الشاهقة 

ليشن والجبل األبيض المزيد من السحر على هذك المنطقة الجبلية الرائعة،  مثل جبل دفتا، وجبل

كما تشتهر أيضا  بالوديان الفسيحة مثل وادي  لفا والصوامر ومصفوت والخنفرية ووادي الضفدع. 

وهناك أبراج أخرى مثل المربعة، قلعة المنامة، و يرها، كما يعد متحف عجمان الوطني الذي يعود 

 رفة تجسد  16تحفة معمارية وقبلة سياحية لزوار اإلمارة حيث يتكون من  1775لعام تاريخه إلى ا

كل مظاهر الحياة في الماضي مثل الصيد والزراعة واألسلحة والمخطوطات واأللعاب واألزياء 

الشعبية والمطبخ القديم ومقتنياته وأدوات الفن الشعبي واألسواق الشعبية والحرف المهنية 

 قديما .

إمارة عجمان قطاع السياحة اهتماما  خاصا  فقد أنشئت حكومة عجمان دائرة  وتولي

في إطار سعيها إلبراز مكانة وأهمية المواقع السياحية المتوفرة  2012التنمية السياحية في عام 

وضع القطاع السياحي ضمن القطاعات االقتصادية  2014في اإلمارة، كما تم في عام 

 . 2021ي رؤية عجمان المستهدفة وذات األولية ف

يتناول هذا القسم تطور نمو القطاع السياحي في إمارة عجمان خالل الفترة الزمنية 

، حيث سيتم تناول حصة القطاع في الناتج المحلي االجمالي لإلمارة ومقارنته مع 2012-2017

 رف  متوسط الدولة لنفس القطاع، حصة السائح من الناتج المحلي لقطاع السياحة، تطور عدد

الفنادق والشقق الفندقية، تطور عدد النزالء والليالي الفندقية، حصة الزائر من الليالي السياحية، 

 نسب االشغال الفندقية. 

 مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة  2. 6

يعد قطاع السياحة واحدا من القطاعات االقتصادية متعددة التشابكات، وبالتالي فهو   

يسهم في دعم ونمو بعض القطاعات االقتصادية بشكل مباشر والبعض افخر بشكل  ير مباشر، 

اإلجمالي الناتج المحلي االجمالي وقد بلغ المتوسط السنوي لنسبة مساهمة هذا القطاع في 

( تطور معدل نمو الناتج 1-6،  ويوضح الشكل رقم )%3.5نحو  2017 -2012فترة لعجمان خالل ال

 المحلي لقطاع السياحة في إمارة عجمان مقارنة مع معدل نمو نفس القطاع بالدولة خالل الفترة 

                                                      

يشمل قطاع السياحة كل من نشاطي اإلقامة والخدمات الغذائية، والفنون والترفيه والترويح  1 

 وفقا  للمفهوم الواسع للسياحة.



63 
 

 %4.2، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج الحقيق لقطاع السياحة نحو (2012-2017)

، وهو معدل ينخفض عن متوسط المعدل السنوي لنمو ناتج القطاع 2017-2012خالل الفترة 

 خالل نفس الفترة. %5.7بالدولة والذي بلغ 

 

 2018المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، االمارات العربية المتحدة، 
 

ويتضح من الشكل السابق التراجع الكبير لنمو ناتج قطاع السياحة بدولة اإلمارات خالل 

اال أنه هناك بعض التحسن في  %0.1، حيث بلغ 2016وحتى عام 11.2حيث بلغ  2014الفترة من عام 

، ثم 2014، أما بالنسبة لنمو ناتج قطاع السياحة فقد أخذ االتجاك التصاعدي حتى عام 2017عام 

، وعلى الر م من هذا االنخفاض أال أنه ظل مرتفعا  في عامي 2017ه نحو االنخفاض حتى عام اتج

 الدولة.متوسط  عن 2016و 2015

أما عن حصة الزائر من الناتج المحلي لقطاع السياحة في إمارة عجمان، فقد ارتفعت من 

سط معدل نمو ، وذلك بمتو2017درهم/ سائح عام  1212إلى  2012درهم/ سائح في عام  908

، وترجع هذك الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة عدد الليالي السياحية التي قضاها %5.9سنوي بلغ 

.  ويوضح الشكل التالي تطور حصة 2012مقارنة بعام  2017الزائرون في إمارة عجمان في عام 

 2017-2012السياحة في إمارة عجمان خالل الفترة  المحلي لقطاعالسائح من الناتج 

 
 .2017الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، االمارات العربية المتحدة، -المصدر:  -
 دائرة التنمية السياحية بعجمان، النشرة االحصائية،  -
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(  1-6)شكل رقم 
مقارنة بالدولةمعدل النمو السنوي لناتج قطاع السياحة في إمارة عجمان

(2012-2017)
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( 2-6)شكل رقم 

(2017-2012)في إمارة عجمان حصة الزائر من الناتج المحلي لقطاع السياحة تطور 
سائ/درهم



64 
 

  السياحياالستثمار في القطاع  3. 6

مليون  364بإمارة عجمان نحو  السياحيبلغ اجمالي قيمة تكوين رأس المال الثابت للقطاع 

، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 2017مليون درهم عام  551.1، ارتفع إلى 2012درهم في عام 

، مما خالل نفس الفترة %4.3ط الدولة، حيث بلغ سخالل هذك الفترة، وهو يرتفع عن متو 8.7%

( 3- 6ويوضح الشكل رقم ) .يعكس ارتفاع الطلب على االستثمارات السياحية في إمارة عجمان

في إمارة عجمان مقارنة مع  السياحيمعدل النمو في تكوين راس المال الثابت للقطاع  تطور

  .2017-2012اجمالي الدولة خالل 

 

-  
 .2018المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، االمارات العربية المتحدة،  -

 

في  السياحيمعدل النمو في تكوين رأس المال الثابت للقطاع تذبذب  (3- 6ويتضح من الشكل )

، حيث ارتفع 2018ما بين الصعود والهبوط، وأنه بلغ اقصى معدل نمو له في عام  إمارة عجمان

هما منتجع فيرمونت ، وذلك نتيجة افتتاح فندقين كبيرين في اإلمارة %28بمعدل نمو سنوي بلغ 

مليون درهم. وعند مقارنة معدل  270، باستثمارات زادت قيمتها عن 2إيوان  وفندق وأجنحةعجمان 

يتضح انهما  2017 – 2012نمو تكوين رأس المال الثابت في عجمان مع متوسط الدولة خالل الفترة 

ال يسيران في اتجاك واحد بشكل عام، وارتفاع متوسط معدل النمو لعجمان عن متوسط الدولة، 

فقط،  %4.3كما سبق اإلشارة إلى ذلك من قبل، أما في الدولة فقد بلغ  %8.7حيث بلغ في عجمان 

وهو ما يؤكد ما سبق توضيحه من زيادة الطلب على االستثمارات السياحية في إمارة عجمان، وذلك 

 للمزايا المتنوعة التي تتميز بها اإلمارة. 

 المنشآت الفندقية في إمارة عجمان   4. 6

بإتاحتها لمستويات مختلفة من المنشآت الفندقية، والتي تالئم تتميز إمارة عجمان  

مختلف المستويات من السائحين، حيث يوجد بها الفنادق الفاخرة ذات النجوم الخمس، والتي 

تتدرج حتى الفنادق ذات النجمة الواحدة، باإلضافة إلى الشقق الفندقية الممتازة والعادية، وهو ما 

ا كلٌ وفقا  لمستوى دخله، وقد بلغ إجمال عدد المنشآت الفندقية يشجع السائحين لإلقامة به

منشآت  11، ونحو 2016مرتفعة بنحو  منشأتين عن عام  2017منشأة في عام  39في إمارة عجمان 

( تطور عدد  رف الفنادق والشقق الفندقية 4- 6، ويوضح الشكل رقم )2012عن عددها في عام 

  2017-2012في إمارة عجمان خالل الفترة 
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( 3-6)شكل رقم 

نة مقارفي إمارة عجمانالسياحي معدل النمو السنوي لتكوين رأس المال الثابت للقطاع

(2017-2012)بمتوسط الدولة 

متوسط دولة اإلمارات  عجمان
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 .2017الكتاب االحصائي إلمارة عجمان، -امارة عجمان -المصدر: مركز اإلحصاء والتنافسية،  -  
 دائرة التنمية السياحية بعجمان، نشرة إحصاءات السياحة، أعداد متفرقة. -          

 

 بمتوسط 2017و 2012( ارتفاع عدد  رف الفنادق ما بين عامي 4-6الشكل رقم )ويتضح من 

 2017، وذلك على حساب الشقق الفندقية التي تراجع عددها في عام %16.3معدل نمو سنوي بلغ 

، وهو ما 2017 -2012خالل الفترة  %1.8، بمتوسط معدل انخفاض سنوي بلغ 2012مقارنة بعام 

لى الغرف الفندقية بشكل متسارع، حيث أن الفنادق تتيح مستويات يؤشر إلى زيادة الطلب ع

 مرتفعة من الرفاهية للزائرين أكثر من الشقق الفندقية، ويوضح الشكل التالي  

 نالزائري 5. 6

عندما بلغ أعلى عدد  2014وحتى عام  2012عجمان اتجاها تصاعديا منذ عام لاتخذ عدد الزائرين 

وقد عاود العدد في  ألف، 509.7ليبلغ  2015ألف زائر، ثم انخفض العدد في عام  840.6له، حيث بلغ 

، وعلى الر م من هذا االرتفاع 2017ألف نزيل في عام  544.4نحو  ذلك ليبلغاالرتفاع مرك أخرى بعد 

تطور ( 5- 6ويوضح الشكل رقم ) ،2014-2012اال أنه لم يبلغ مستواك في أي من سنوات الفترة 

 .2017-2012الفترة خالل  عدد النزالء والليالي الفندقية في إمارة عجمان

 

 شرة االحصائية، أعداد متفرقة.المصدر: دائرة التنمية السياحية بعجمان، الن
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(  4-6)شكل رقم 
(2017-2012)تطور عدد  رف الفنادق والشقق الفندقية في إمارة عجمان 
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، فقد تصدر مواطني دولة اإلمارات 2017أما عن جنسية الزائرين إلمارة عجمان في عام 

من اجمالي عدد  %26العربية المتحدة من اإلمارات األخرى عدد الزائرين لإلمارة بأهمية نسبية بلغت 

، ثم %22األفريقية بأهمية نسبية بلغت الزائرين، ثم جاء في المرتبة الثانية زوار الدول األسيوية و

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم دول %16الدول العربية األخرى بأهمية نسبية بلغت 

( التوزيع النسبي للزائرين وفقا للجنسية في 6- 6، ويوضح الشكل رقم )%15بأهمية نسبية بلغت 

 .  2017عام 

 
 النشرة االحصائية، أعداد متفرقة.دائرة التنمية السياحية بعجمان، 

 

 الليالي الفندقية  6. 6

( كما أشرنا إلى ذلك من قبل، اال ان 2017-2012على الر م من انخفاض  عدد الزائرين خالل الفترة )

حيث بلغ  2017االتجاك العام لعدد الليالي الفندقية في ارتفاع، حيث بلغ اعلى مستوى له في عام 

، 2012عن عام  %14.8، وذلك بمتوسط معدل ارتفاع سنوي بلغ   2017في عام  ألف ليلة 1418.5نحو  

مما يعكس زيادة ر بة الزائرين في البقاء لمدة أطول خالل الزيارة الواحدة، حيث ارتفع ت حصة الزائر 

(، وهو ما يؤشر 5- 6ليلة زائر كما يتضح من الشكل رقم ) 2.6إلى  2012ليلية/ زائر في عام  1.1من 

زيادة الجاذبية السياحية لإلمارة، وقد حد  هذا االرتفاع نتيجة للخطط التي قامت بوضعها  إلى

وتنفيذها دائرة التنمية السياحية لتنشيط القطاع السياحي في اإلمارة، وعلى الر م من ارتفاع 

خفض ، إال أنه ال يزال ين2012عن  2017حصة الزائر من الليالي الفندقية في إمارة عجمان في عام 

ليلة / زائر  3.6، نحو 2017عن المتوسط المحقق في إمارة دبي خالل نفس الفترة، حيث بلغ في عام 

( متوسط حصة الزائر من الليالي الفندقية في إمارة عجمان مقارنة مع 7- 6، ويوضح الشكل رقم )

 . 2017 -2012بي ، خالل الفترة من إمارة د

اإلمارات 
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(  6-6)شكل رقم 
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 بعجمان، النشرة االحصائية، أعداد متفرقة.دائرة التنمية السياحية -المصدر: 
 دبي: التقرير االقتصادي السنوي، أعداد متفرقة.   -               

 

ويأتي التحسن في متوسط مدة إقامة الزائرين في إمارة عجمان نتيجة الرتفاع متوسط عدد الليالي 

رين من روسيا في المرتبة األولى من الزائرين من الجنسيات األجنبية  ير االماراتية، حيث يأتي الزائ

 2016ليلة في عام  4.9، فقد ارتفع متوسط مدة إقامة الزائر الروسي من 2017و  2016خالل عامي 

، كما يأتي الزائرين من الدول األوروبية بالمرتبة الثانية، حيث ارتفع متوسط 2017ليلة في عام  6.6إلى 

، ويوضح الشكل  2017ليالي في عام  5إلى  2016عام ليلة في  4.7مدة إقامة الزائر األوروبي من 

 2016( متوسط حصة الزائر من الليالي الفندقية وفقا للجنسية في عجمان خالل عامي 8- 6رقم )

  2017و 

. 

 المصدر: دائرة التنمية السياحية بعجمان، النشرة االحصائية، أعداد متفرقة.

، %21للجنسية، فتحتل روسيا المرتبة األولى بأهمية نسبية أما عن توزيع عدد الليالي الفندقية وفقا  

ثم يليهما الدول األوروبية بأهمية نسبية بلغت  %20ثم الدول األسيوية واألفريقية بأهمية نسبية 

( 9 - 6( و )6 - 6(، وبمقارنة وتحليل ما ورد بالشكلين )9- 6وذلك كما يتضح من الشكل رقم ) 19%
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للسوقية الروسي واألوروبي للسياحة إمارة عجمان، فعلى الر م من يتبين األهمية الكبيرة 

على التوالي اال أن هما يمثالن أهمية كبيرة  %10و  %8انخفاض حصتهما إلى اجمالي عدد الزائرين 

على التوالي، وهو ما يعني ضرورة المزيد  %19و  %21في عدد الليالي الفندقية بأهمية نسبية بلغت 

 ية لجذب المزيد من الزائرين من هاتان الجنسيتان بشكل خاص.من الجهود الترويج

 
 المصدر: دائرة التنمية السياحية بعجمان، النشرة االحصائية، 

 

 نسب االشغال الفندقية  7. 6

بنسبة انخفاض كبيرة مقارنة  2017انخفضت نسب االشغال الفندقي في إمارة عجمان خالل عام 

(، وذلك بسبب ارتفاع عدد الغرف 10- 6ذلك من الشكل رقم )مع السنوات السابقة كما يتضح 

، في حين أن نسبة ارتفاع الزوار لم 2016عن عام  %10.2بنسبة  2017والشقق الفندقية خالل عام 

 فقط، وهو ما أدى إلى إخفاض نسبة االشغال العامة. %0.3ترتف اال بنسبة 

 

 .2017المصدر: دائرة التنمية السياحية بعجمان، 
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( أن 11- 6أما عن نسب اشغال المنشآت الفندقية وفقا  لنوعها فيتضح من الشكل رقم )

، وأن المنتجعات هي األقل 2017أو عام  2016الشقق الفندقية هي األكثر اشغاال  سواء في عام 

فقط، وهي نسبة متدنية جدا ، وهو ما يعكس وجود  %36اشغاال ، حيث أن نسبة اشغالها بلغت 

 خطة عم فعالة لرفع نسبة اشغالها. حاجة لوضع 

 

 .2017، 2016المصدر: دائرة التنمية السياحية بعجمان، نشرة إحصاءات السياحة 
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:السابعالقسم    

 القطاع العقاري
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 السابعالقسم 

  1القطاع العقاري

 

 المقدمة   1. 7

العربية المتحدة، تقع إمارة عجمان في موقع استراتيجي يتوسط إمارات دولة اإلمارات 

كم، كما أنها مجاورة إلمارة الشارقة، ومع انخفاض  36حيث أنها ال تبعد عن إمارة دبي سوى 

مستوى أسعار وايجارات العقارات بعجمان عن دبي والشارقة، فقد تنامى الطلب على العقارات بها 

من المطورين العقاريين سواء من المقيمين بالدولة أو المستثمرين الخليجيين، وهو ما دفع العديد 

إلنشاء مشروعات عقارية ذات خدمات متميزة بها، وذلك تلبية  للطلب العقاري المتنامي بها، 

وخاصة في ظل انخفاض المعروض ومع ازدياد حركة السياحة والكثافة السكنية التي تشهدها 

األخيرة من  اإلمارة، وجاء هذا الطلب نتيجة ما أنفقته حكومة عجمان خالل السنوات الخمس

مليارات الدراهم في إنشاء طرق وجسور حديثة وإيجاد مداخل إلمارة عجمان جعل الكثير من 

المقيمين يفضلون السكن في عجمان لسهولة الحركة المرورية داخل اإلمارة وسهولة الوصول 

 إلى اإلمارات المجاورة.

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

تطور االستثمارات في القطاع العقاري، ثم المعامالت العقارية من حيث عدد المعامالت وقيمتها، 

كما يتناول هذا القسم عدد رخص البناء وشهادات إنجاز العقارات، واختتم القسم بتحليل لعقود 

 االيجار المسجلة في اإلمارة وجنسية أصحابها.   

  

 العقاري في الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة مساهمة القطاع 2. 7

يعد القطاع العقاري واحدا من القطاعات االقتصادية الهامة في اقتصاد إمارة عجمان،   

وهو يتصف بأنه متعدد التشابكات سواء األمامية أو الخلفية، ويساهم هذا القطاع بأكثر من 

  خمس الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة عجمان، حيث بلغ متوسط نسبة مساهمته خالل الفترة 

خالل  %5.2بلغ متوسط معدل النمو السنوي لناتج هذا القطاع نحو  ، كما%21.4 نحو 2012-2017

االجمالي  اإلجمالي،الناتج المحلي ، وهو معدل يرتفع عن متوسط معدل نمو 2017-2012الفترة 

 .%4.2إلمارة عجمان خالل نفس الفترة، والذي بلغ 

المحلي للقطاع العقاري مقارنة ( تطور معدل نمو الناتج 1-7ويوضح الشكل التالي رقم )

 :(2017-2012الفترة )اإلجمالي لإلمارة خالل  معدل النمو السنوي للناتج المحليب

                                                      

يشمل القطاع العقاري كل من نشاطي التشييد والبناء واألنشطة العقارية أي الخدمات المرتبطة  1 

 بالعقارات.
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 .2018المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، اإلمارات العربية المتحدة، 

ويتضح من الشكل السابق أن معدل نمو الناتج المحلي السنوي للقطاع العقاري بلغ اعلى 

، ثم أخذ في االنخفاض بعد هذا العام ليبلغ %8.8، حيث بلغ معدل نمو 2013مستوى له في عام 

اإلجمالي لإلمارة خالل الفترة الناتج المحلي االجمالي ، كما أنه ظل مرتفعا  عن 2017عام  2.5%

اإلجمالي لإلمارة في السنوات الناتج المحلي االجمالي (، ثم انخفض عن معدل نمو 2013-2015)

التالية، وعلى الر م من هذا التراجع إال أنه يعد أعلى من متوسط معدل نمو القطاع بالدولة، والذي 

 .     %0.5بنسبة  2017حقق انكماش في ناتجه بعام 

 االستثمار في القطاع العقاري  3. 7

مليون  842بلغ اجمالي قيمة تكوين رأس المال الثابت للقطاع العقاري بإمارة عجمان نحو 

، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 2017مليون درهم عام  1080، ارتفع إلى 2012درهم في عام 

ويوضح  خالل نفس الفترة. %5خالل هذك الفترة، وهو يرتفع قليال  عن متوط الدولة، حيث بلغ  5.1%

( تطور معدل النمو في تكوين راس المال الثابت للقطاع العقاري في إمارة 2-7قم )الشكل ر

  .2017-2012عجمان مقارنة مع اجمالي الدولة خالل 

 

 
 .2018المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، اإلمارات العربية المتحدة، 
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( أن معدل النمو في تكوين رأس المال الثابت للقطاع العقاري في 2-7ويتضح من الشكل )

، ثم أخذ في االنخفاض بالسنوات %8.6، حيث بلغ 2012إمارة عجمان بلغ اقصى قيمة له في عام 

، مما يعكس انخفاض باالستثمار في هذا 2017في عام  %2.6التالية، ليحقق معدل انكماش يلغ 

لمقارنة مع معدل النمو لمتوسط الدولة، فيتبين تذبذب النمو ، أما عن ا2017القطاع في عام 

أنهما ال يسيران في اتجاك  ، كما2017 – 2012بمتوسط الدولة ما بين االرتفاع والهبوط خالل الفترة 

     واحد.

 المعامالت العقارية   4. 7

، 2017معاملة عام  3404بلغ اجمالي عدد معامالت البيع العقاري في إمارة عجمان نحو 

 ، ويوضح%17.8، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 2012معاملة في عام  1498مرتفعة  من 

(، 2017-2012إمارة عجمان خالل الفترة )عدد معامالت البيع العقاري في ( تطور 3-7الشكل )

، مما 2017والذي يتضح منه أن أعلى عدد لمعامالت التداول العقاري في إمارة عجمان كان في عام 

 . 2017يؤشر إلى زيادة الطلب على العقارات في اإلمارة خالل عام 

 

  . أعداد متفرقة.2018الكتاب االحصائي إلمارة عجمان، -امارة عجمان -المصدر: مركز اإلحصاء والتنافسية، 
 

مرتفعة  عن عام  2017مليار درهم في عام  4.8أما عن قيمة التداوالت العقارية، فقد بلغت 

، %32.7معدل نموك سنوي بلغ  وذلك بمتوسطمليار درهم،  1.2أضعاف، حيث بلغت  4بحوالي  2012

(، 2017-1012خالل الفترة ) ( تطور قيمة المعامالت العقارية في إمارة عجمان4-7ويوضح الشكل )

، ثم حد  2015والذي يتضح منه أن أعلى قيمة للمعامالت عقارية في إمارة عجمان كانت في عام 

 2017بعض التراجع في عام 
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 . أعداد متفرقة. 2018االحصائي إلمارة عجمان،  الكتاب-امارة عجمان -المصدر: مركز اإلحصاء والتنافسية، 

 

 رخص البناء وشهادات اإلنجاز    5. 7

رخص البناء واحدا من المؤشرات الهامة التي تعكس معدل اإلقبال على بناء الوحدات يعد مؤشر 

الجديدة، وبالتالي فإن زيادته تؤشر إلى احتمال دخول وحدات عقارية جديدة للسوق خالل فترة 

، مرتفعة  عن 2910لتبلغ  2017قصيرة، وقد بلغ عدد رخص البناء الصادرة في إمارة عجمان بعام 

( 5-7، ويوضح الشكل )%4.7، و ذلك بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 2311جث بلغت  ،2012عام 

(، والذي يتضح منه أن 2017-2012خالل الفترة ) تطور عدد رخص البناء الصادرة في إمارة عجمان

، ثم حد  بعض 2014أعلى قيمة لعدد رخص البناء الصادرة  في إمارة عجمان كانت في عام 

، اال أنه ال يزال اق من 2017، اال أنه حد  بعض التحسن في عام 2016و  2015التراجع في عامي 

 . 2014المستوى الذي بلغته في عام 

 

 . أعداد متفرقة. 2018االحصائي إلمارة عجمان،  الكتاب-امارة عجمان -المصدر: مركز اإلحصاء والتنافسية، 

 

وأما عن عدد شهادات اإلنجاز الصادرة في إمارة عجمان، والتي تعد مؤشرا على عرض 

الوحدات العقارية الجديدة بالسوق، والتي يتم إصدارها عند االنتهاء من جميع 

 2017في عام  1792نحو  2017العمليات الخاصة بعملية التشييد والبناء، فقد بلغ عددها بعام 
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، ويوضح الشكل %10.4معدل نمو سنوي بلغ  وذلك بمتوسط، 2012في عام  1091مرتفعة  من 

(، والذي 2017-1012خالل الفترة ) ( تطور عدد شهادات االنجاز الصادرة في إمارة عجمان6-7رقم )

 2016، ثم حد  تراجع في عامي 2015يتضح منه أن أعلى عدد لشهادات االنجاز صدرت في عام 

 .2017و

  

 . أعداد متفرقة.2018االحصائي إلمارة عجمان،  الكتاب-امارة عجمان -والتنافسية، المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 عقود االيجار المسجلة    6. 7

يعد مؤشر عدد عقود االيجار المسجلة واحد من المؤشرات التي يتم استخدامها في 

عقود التعرف إلى مستوى نشاط السوق العقاري والطلب على السكن في اإلمارة، وقد بلغ عدد 

 2012، مرتفعة  عن عام 2017ألف عقد عام  53.4االيجار التي تم تسجيلها لدى بلدية عجمان نحو 

-7، ويوضح الشكل رقم )%8.5ألف عقد، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ  35.5الذي سجل به 

منه  (، والذي يتضح2017-1012خالل الفترة ) ( تطور عدد عقود االيجار المسجلة في بلدية عجمان7

 .2017وحتى عام  2013االتجاك التصاعدي لعدد العقود المسجلة لدى البلدية منذ عام 

  

 . أعداد متفرقة.2018االحصائي إلمارة عجمان،  الكتاب-امارة عجمان -المصدر: مركز اإلحصاء والتنافسية، 
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:الثامنالقسم    

 األنشطة المالية وشركات التأمين  
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 ثامنالالقسم 

 األنشطة المالية وشركات التأمين  
 

 المقدمة    1. 8

مقارنة مع  2017ظل اجمالي عدد البنوك الوطنية واألجنبية في إمارة عجمان ثابتا  في عام 

، ويستعرض هذا القسم تحليل حول مساهمة األنشطة المالية فرعا  30بإجمالي عدد  2016عام 

لإلمارة وكذلك في تكوين رأس المال الثابت، اإلضافة وأنشطة التأمين في الناتج المحلي اإلجمالي 

إلى عدد المنشآت، تطور قيمة الودائع والقروض البنكية، وعدد شركات قطاع التأمين، وأقساط 

     التأمين والتعويضات.

  في ناتج اقتصاد اإلمارة ألنشطة المالية وأنشطة التأمينمساهمة ا 2. 8
من األنشطة االقتصادية الهامة في اقتصاد إمارة  التأمينألنشطة المالية وأنشطة تعد ا  

في الناتج المحلي اإلجمالي السنوي إلمارة عجمان خالل الفترة  %4.4عجمان، وقد ساهمت بنسبة 

مليون  885ارتفع إلى  2012مليون درهم في عام  651، وقد بلغت قيمة ناتجها نحو 2012-2017

خالل هذك الفترة، وهو معدل يرتفع عن  %6.3بلغ نحو ، بمتوسط معدل نمو 2017درهم في عام 

االجمالي إلمارة عجمان لنفس هذك الفترة، والذي بلغ  اإلجمالي،الناتج المحلي متوسط معدل نمو 

4.2%. 

ألنشطة المالية وأنشطة ( تطور معدل نمو الناتج المحلي ل1-8ويوضح الشكل التالي رقم )

 :(2017-2012الي الدولة خالل الفترة )في إمارة عجمان مقارنة بإجم التأمين

 

 .2018العربية المتحدة،  تالمصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، اإلمارا
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ألنشطة المالية وأنشطة ويتضح من الشكل السابق أن معدل نمو الناتج المحلي السنوي ل

، ثم أخذ في االنخفاض بعد هذا العام %9، حيث بلغ 2014بلغ اعلى مستوى له في عام  التأمين

، وعلى الر م من هذا االنخفاض المتتالي لمعدل النمو، إال أنه ظل مرتفعا  عن 2017عام  %2.9ليبلغ 

، مما يؤشر إلى التماسك لنسبي لهذا القطاع في إمارة 2017و 2016اجمالي الدولة في عامي 

 مقارنة بإجمالي الدولة.  عجمان

 ألنشطة المالية وأنشطة التأميناالستثمار في ا 3. 8

مليون  9نحو  ألنشطة المالية وأنشطة التأمينبلغ اجمالي قيمة تكوين رأس المال الثابت ل

 %10.8، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 2017مليون درهم عام  15، ارتفع إلى 2012درهم في عام 

خالل هذك الفترة، وهو أفضل كثيرا  عن اجمالي الدولة حيث أنه حقق انكماش خالل هذك الفترة 

كوين في ت السنوي تطور معدل النمو( 2-8. ويوضح الشكل رقم )2.6بمتوسط معدل سنوي بلغ 

في إمارة عجمان مقارنة مع اجمالي الدولة  ألنشطة المالية وأنشطة التأمينل راس المال الثابت

  .2017-2012خالل 

 

 .2018المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، اإلمارات العربية المتحدة، 

 

ألنشطة المالية ل تكوين رأس المال الثابت( أن معدل النمو في 2-8ويتضح من الشكل )

، ثم أخذ في %27.3، حيث بلغ 2015في إمارة عجمان بلغ اقصى قيمة له في عام وأنشطة التأمين 

، مما يعكس انخفاض 2017في عام  %2.9االنخفاض بالسنوات التالية، ليحقق معدل نمو يبلغ 

الدولة، فيتبين ، أما عن المقارنة مع معدل النمو لمتوسط 2017باالستثمار في هذا القطاع في عام 

، كما أن اإلمارة 2017 – 2012تذبذب النمو بمتوسط الدولة ما بين االرتفاع والهبوط خالل الفترة 

، ويعود السبب في انخفاض معدل نمو 2015والدولة يسيران في اتجاك واحد متناقص منذ عام 

 وك، مما ترتب عليهإلى دمج بعض البن ألنشطة المالية وأنشطة التأمينل تكوين رأس المال الثابت

 عدد الفروع، وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية .
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(  2-8)شكل رقم 
في إمارة لألنشطة المالية وأنشطة التأمينمعدل النمو السنوي لتكوين رأس المال الثابت 

(2017-2012)مقارنة بمتوسط الدولة عجمان

اجمالي دولة اإلمارات  عجمان
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 المنشآت المصرفية  4. 8

، منها 2017بنكا  في عام  49بلغ عدد البنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة    

، منخفضا  2017في عام  771بنكا  وطنيا ، أما عدد فروع البنوك الوطنية فقد بلغ  22بنكا  أجنبيا ، و 27

البنوك،  ، وجاء تخفيض عدد الفروع المحلية نتيجة دمج بعض2016عن عددها في عام  %8.9بنسبة 

 أبو ظبيدمج بنك  2017ر بة  في رفع الكفاءة التشغيلية للبنوك الوطنية، حيث تم خالل عام 

، 2017فرعا خالل عام  82الوطني مع بنك الخليج األول، أما عدد فروع البنوك األجنبية فقد بلغ 

المحلية ( تطور عدد فروع البنوك 3-8. ويوضح الشكل رقم )2016عن عام  % 3.5منخفضا بنسبة 

 2017-2013واألجنبية في دولة اإلمارات خالل الفترة 

 
 .المصدر: مصرف االمارات المركزي، التقرير السنوي، أبو ظبي، اعداد متفرقة

 

 

فرعا  لبنكا  في نهاية عام  30أما عن فروع البنوك العاملة في إمارة عجمان فقد بلغ عددها 

فرعا   28، منهم 2017من اجمالي عدد فروع البنوك العاملة بالدولة في عام  %3.5بما يمثل  2017

 31، كما يعمل بعجمان 2013لبنوك وطنية، وفرعين لبنكين أجنبيين، وهذا العدد ثابت منذ عام 

 . 2015محل صرافة، وهذا العدد ثابت لم يتغير منذ عام 

 

 كية   البنوالقروض  ودائعال 5. 8

مليار درهم، ارتفعت  17.1نحو  2014بلغت قيمة اجمالي الودائع بالبنوك في عجمان عام 

، أما عن القروض فقد %5.2، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 2017مليار درهم في عام  19.9إلى 

، بمتوسط معدل نمو 2017مليار درهم في عام 16.7مليار درهم، ارتفعت إلى  13.3قيمتها بلغت 

، ويالحأ تسارع نمو الطلب على القروض مقارنة بالودائع، ومما يؤكد ذلك هو %7.9سنوي بلغ 

، ويوضح الشكل 2017في عام  %84إلى  2014في عام  %78ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع من 

 2017 - 2014خالل الفترة الودائع والقروض البنكية في إمارة عجمان طور قيمة ( ت4-8رقم )
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 .2018المصدر: مصرف االمارات المركزي، بيانات  ير منشورة، أبو ظبي، 

 شركات قطاع التأمين      6. 8

، 2017شــركة تأمين في نهاية عام  62بلغ عدد شــركات التأمين العاملة في دولة اإلمارات 

 جميع تزاول التي الشـــركات أجنبية، وبلغ عدد تأمين شـــركة  27شـــركة تأمين وطنية و  35منها 

  )المسؤوليات وتأمين وتأمين الممتلكات األموال، تكوين وعمليات األشخاص تأمين( التأمين فروع

 الممتلكات تأمين فروع تزاول التي وشــركتين أجنبيتين، أما عدد الشــركات  وطنية شــركة  15نحو

 وعدد أجنبية، شـــركة  17و وطنية شـــركة 15فقط، فقد بلغ عددها نحو  المســـؤوليات وتأمين

فقط نحو ثال  شـــركات  األموال تكوين وعمليات األشـــخاص تأمين تزاول التي التأمين شـــركات

بية، في حين بلغ عدد شركات ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن أجن شركات 9وطنية و

 شركة.     12جميع شركات التأمين التكافلي هي وطنية وبلغ عدد 

 أقساط التأمين والتعويضات       7. 8

 151.7بلغ اجمالي قيمة األقســـاط المكتتبة ألفرع التأمين المختلفة في إمارة عجمان نحو 

، وتحتل أقســـاط تأمين الســـيارات والمركبات المرتبة األولى من حيث 2017عام  مليون درهم في

بأهمية نســـبية بلغت  طقيمة األقســــا من اجمالي األقســــاط المكتتبة في إمارة  %40المكتتبة 

، وفي %29، ويأتي بالمرتبة الثانية التأمين الصـــحي بأهمية نســـبية بلغت 2017عجمان خالل عام 

  8-5) ، ويوضح الشكل رقم )%10الحريق بأهمية نسبية  المرتبة الثالثة تأمين
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(  4-8)شكل رقم 
2017-2014خالل الفترة والقروض البنكية في إمارة عجمان ودائع التطور قيمة 

الودائع  القروض 

 مليار درهم 
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 2018، أبو ظبي، 2017المصدر: هيئة التأمين، التقرير السنوي لعام 

مليون درهم عن  78.6وقد بلغت قيمة اجمالي مطالبات التأمين المدفوعة في إمارة عجمان نحو 

المكتتبة، ويوضح الشكل رقم من اجمالي قيمة األقساط  %51.8، وذلك بما يمثل نحو 2017عام 

تطور قيمة األقساط المكتتبة والمطالبات المدفوعة وفقا  ألفرع التأمين في إمارة عجمان ( 8-6)

 .2017خالل عام 

   
 2018، أبو ظبي، 2017المصدر: هيئة التأمين، التقرير السنوي لعام 

 

( ارتفاع نسبة المطالبات المدفوعة إلى األقساط المكتتبة في تأمين 6-8ويتضح من الشكل )

، وفي حين أنها تنخفض في التأمين البحري %68السيارات والمركبات، حيث بلغت هذك النسبة نحو 

   التوالي.على  %14و %17والطيران والفروع األخرى من التأمين في اإلمارة، حيث بلغت هذك النسبة 
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(  5-8)شكل رقم 
ان  خالل ة عجمالتوزيع النسبي لقيمة أقساط التأمين المكتتبة وفقا  لألفرع في إمار
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(  6-8)شكل رقم 
إمارة التأمين فيفرع ألوالمطالبات المدفوعة وفقا  تطور قيمة األقساط المكتتبة 

2017عام عجمان خالل 

إجمالي األقساط المكتتبة المطالبات المدفوعة نسبة المطالبات المدفوعة إلى األقساط المكتتبة

مليون درهم 
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  التاسعالقسم 

 1 تجارة الجملة والتجزئة

 المقدمة    1. 9

يعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة من القطاعات الهامة واألساسية في دعم النمو 

االقتصادي في إمارة عجمان، وقد أخذا هذا القطاع في التوسع بإمارة عجمان في ظل تنامي 

الطلب على العمل واالقامة في اإلمارة باألعوام األخيرة، ويتناول هذا القسم تطور مساهمة قطاع 

هذا القطاع،  عجمان، ثم تطور االستثمارات فيوالتجزئة في نمو اقتصاد إمارة تجارة الجملة 

ويختتم هذا القسم باستعراض لتطور عدد رخص ممارسة األنشطة االقتصادية الصادرة في إمارة 

 عجمان.

 مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة 2. 9

ع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي اإلجمالي على مدار بلغت نسبة مساهمة قطا  

، كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لناتج هذا القطاع %12.4السنوات الست الماضية حوالي 

الناتج المحلي ، وهو معدل ينخفض عن متوسط معدل نمو 2017-2012خالل الفترة  %3.8نحو 

، كما ينخفض عن نمو نفس %4.2خالل نفس الفترة، والبالغ االجمالي إلمارة عجمان  اإلجمالي،

( تطور معدل نمو 1-9خالل نفس هذك الفترة، ويوضح الشكل رقم ) %4.7القطاع بالدولة الذي بلغ 

الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة إلمارة عجمان مقارنة مع إجمالي دولة اإلمارات خالل 

  (2017-2012) الفترة 

 

 2018المصدر الهيئة االتحادية للتنافسية واالحصاء، االمارات العربية المتحدة، 
 

                                                      

يشمل هذا القطاع وفقا  لما ورد بالحسابات القومية قطاع تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح  1 

المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بالعقارات، ويعاني هذا القطاع من محدودية البيانات 

 المتوافرة حوله. 
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(  1-9)شكل رقم 
معدل النمو السنوي للناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة في إمارة عجمان
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ويتضح من الشكل السابق تذبذب معدل نمو الناتج المحلي السنوي لقطاع تجارة الجملة 

، وذلك نتيجة حالة عدم 2017 – 2012والتجزئة بدولة اإلمارات ما بين االرتفاع والهبوط خالل الفترة 

والخالفات السياسية التي تعيشها المنطقة، والتي انعكست ناتج هذا القطاع، وأن ناتج االستقرار 

هذا القطاع في عجمان ال يتحرك بشكل متوازي مع الدولة، حيث ارتفع عن الدولة بجميع سنوات 

الذي حدثت به طفرة في الدولة أدت إلى ارتفاعه بشكل  2016باستثناء عام  2017-2014الفترة 

، وهو ما يعكس النمو المستمر لناتج هذا 2017عاود لالنخفاض بنسبة كبيرة في عام  ملحوظ، ثم

 القطاع في إمارة عجمان.

 االستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 3. 9

بلغ اجمالي قيمة تكوين رأس المال الثابت لقطاع تجارة الجملة والتجزئة في إمارة عجمان 

، بمتوسط معدل نمو 2017مليون درهم عام  214ارتفع إلى  2012مليون درهم في عام  172نحو 

، وهو معدل ينخفض عن متوسط معدل تكوين رأس المال الثابت %4.5سنوي خالل هذك بلغ 

، كما ينخفض عن نمو نفس القطاع %5.5االجمالي  إلمارة عجمان خالل نفس الفترة، والبالغ 

تطور معدل النمو في ( 2-9وضح الشكل رقم )خالل نفس هذك الفترة،  وي %7.3بالدولة الذي بلغ 

 خالل لقطاع تجارة الجملة والتجزئة مقارنة مع متوسط دولة اإلمارات تكوين راس المال الثابت

  .2017-2012 الفترة 

 

 2018االتحادية للتنافسية واالحصاء، االمارات العربية المتحدة،  المصدر الهيئة

 

لقطاع تكوين رأس المال الثابت ( االنخفاض الكبير في معدل نمو 2-9ويتضح من الشكل )

، 2017عام  %1.5إلى  2013في عام  %28.3تجارة الجملة والتجزئة بدولة اإلمارات، حيث انخفض من 

لهذا القطاع في عجمان يأخذ االتجاك المتزايد  تكوين رأس المال الثابتكما يتضح أن معدل نمو 

 2017-2014والمتناقص خالل نفس الفترة، كم أنه يرتفع عن متوسط الدولة بجميع سنوات الفترة 

، وهو ما يدل على ارتفاع الجاذبية االستثمارية إلمارة عجمان في قطاع تجارة 2016ما عدا عام 

    ة.الجملة والتجزئة في السنوات األربع األخير
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 رخص ممارسة األنشطة االقتصادية  4. 9

ألف رخصة في نهاية  32في إمارة عجمان نحو 1 بلغ اجمالي عدد الرخص المصدرة الفعالة

 ، 2017-2013خالل الفترة  %3.1، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 2017عام 

وتستحوذ الرخص التجارية على الحصة األكبر من الرخص في إمارة عجمان، حيث بلغ عدد 

رخصة، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ  17071نحو  2017الرخص التجارية السارية في عام 

التوزيع النسبي للرخص السارية في إمارة عجمان ( 3-9، ويوضح الشكل رقم )2014عن عام  5.3%

  2017شاط خالل عام وفقا  لنوع الن

 
 .2017عجمان، -المصدر: دائرة التنمية االقتصادية 

مقارنة بعام  2017في عام  %16وقد ارتفع عدد الرخص الجديدة المصدرة في إمارة عجمان بنسبة 

، تلها الرخص %30.4، وقد احتلت الرخص المهنية المرتبة األولى وبلغ معدل نموها نحو 2015

، ويوضح الشكل التالي معدل النمو في الرخص الجديدة بإمارة %4.8التجارية بمعدل نمو بلغ 

  2017-2015عجمان خالل عامي 

   
 .2017عجمان، -المصدر: دائرة التنمية االقتصادية 

%52.5؛ تجارية

%44.7؛ مهنية

%0.2؛ بدايات%2.7؛ صناعية 

(  3-9)شكل رقم 
2017خالل عام لنوع وفقا  لي للرخص السارية في إمارة عجمان التوزيع النسب
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(  4-9)شكل رقم 
2017-2014تطور الرخص الجديدة الصادرة في إمارة عجمان خالل الفترة  

تجارية مهنية صناعية

مليون درهم
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أنشطة  9أما عن أهم األنشطة اصدارا للرخص الجديدة في إمارة عجمان، فهي تتركز في نحو 

، يأتي في مقدمتها 2017من الرخص الصادرة خالل عام  %82تمثل رخصها الجديدة المصدرة نحو 

ر( بأهمية ثم أعمال تنفيذ التصميم الداخلي )الديكو %22نشاط صيانة المباني بأهمية نسبية بلغت 

-9رقم )، ويوضح الشكل %9ثم أعمال الطالء والدهانات للمباني بأهمية نسبية بلغت  %10نسبية 

 .2017التوزيع النسبي للرخص الجديدة المصدرة في إمارة عجمان وفقا  لألنشطة خالل عام ( 5

 

 
 .2017عجمان،  -المصدر: دائرة التنمية االقتصادية 

 

 

 

 

 

 

صيانة المباني

24%

يم أعمال تنفيذ التصم

(الديكور) الداخلي 

10%

أعمال الطالء 

والدهانات للمباني

9%

خدمات التنظيف 

الداخلية للمباني 

.والمساكن

7%
أعمال التطيين 

(البالستر) للمباني 

7%
استيراد

7%

تجارة المالبس 

-النسائية الجاهزة 

بالجملة

6%

-تجارة المالبس العربية 

بالجملة

6%
تجارة المالبس الرجالية الجاهزة  بالجملة

6%

األخرى

18%

(  5-9)شكل رقم 

لألنشطة وفقا  ي للرخص الجديدة المصدرة في إمارة عجمان التوزيع النسب
2017خالل عام 
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