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كلمة سمو 
رئيس الدائرة

تعمل دائرة التنمية االقتصادية منذ إنشائها على تحقيق 

 بتوجيهات 
ً
التنمية االقتصادية املستدامة في اإلمارة مستنيرة

قيادتها الرشيدة ورؤاها الثاقبة في صناعة املستقبل املشرق 

واملزدهر حيث تم ترجمتها في استراتيجية وأهداف وبرامج 

عمل ترتكز على تحسين بيئة االستثمار وتعزيز دور القطاع 

الخاص ودعمه وتقوية أدائه ، والعمل على تنظيم الشؤون 

في االمارة من خالل  االقتصادية وتنشيط قطاع األعمال 

تبني السياسات والتشريعات املتكاملة ، وأفضل املمارسات 

اإلدارية والعملية في مزاولة األنشطة االقتصادية، واالستعانة 

بأحدث الوسائل التقنية في جمع البيانات االقتصادية، وفي 

وضع الخطط السليمة لضمان االستغالل األمثل للموارد 

املادية والبشرية املتاحة في اإلمارة ، والعمل على توفير البنية 

التحتية االقتصادية املطلوبة لتنويع القاعدة االقتصادية 

مناخ  وتوفير   ، االمارة  في  االقتصادية  القطاعات  وتطوير 

مناسب لالستثمار في االمارة لجذب االستثمارات الوطنية 

واألجنبية اليها من خالل توفير املعلومات والبيانات الكافية 

عن األنشطة االقتصادية وفرص االستثمار في االمارة، ووضع 

الخطط الترويجية والتسويقية لإلمارة وملنتجاتها من السلع 

والخدمات ، وتوفير الحماية التجارية والرقابة على املنشآت 

فيما  الشريفة  املنافسة  وتنظيم  االقتصادية  واألنشطة 

ملقتضيات   
ً
مزاولتها ألنشطتها االقتصادية وفقا أثناء  بينها 

التشريعات السارية في الدولة وفي االمارة.

ويعتبر هذا التقرير املرجع االقتصادي الرسمي الذي يتضمن 

وفرص  االقتصادية  األنشطة  عن  والبيانات  املعلومات 

وتوزيع  نموها  معدالت  يوضح  حيث  اإلمارة  في  االستثمار 

االستثمارات عليها.

 
ً
توثيقا  

ً
سنويا التقرير  هذا  إصدار  على  الدائرة  وتحرص 

للتطورات االقتصادية وخدمة ملجتمع االعمال واملستثمرين 

واضحة  صورة  يعرض  فهو  القرار،  ومتخذي  والباحثين 

إضافة  ويعتبر  تطوره  واتجاهات  االقتصادي  الوضع  عن 

إلى مجموعة العوامل املساهمة في جذب االستثمار املحلي 

كما  االمارة.   في  االقتصادية  التنمية  يعزز  بما  واألجنبي 

تساهم بياناته ومعلوماته في وضع الخطط السليمة لضمان 

االستغالل األمثل للموارد املتاحة والتوجه نحو تحقيق رؤية 

عجمان 2021.  

لعام  السنوي إلمارة عجمان  االقتصادي  التقرير  ويتناول 

املؤشرات االقتصادية العاملية  رصد وتحليل أهم    2014

وعلى ضوء ذلك يستعرض موقف النمو االقتصادي في دولة 

االمارات العربية املتحدة وفي إمارة عجمان بشكل خاص.

نتقدم بجزيل الشكر لكافة الجهات والدوائر  وفي الختام، 

تزويدنا  في  ساهمت  التي  االتحادية  والوزارات  املحلية 

االقتصادي  التقرير  احتواها  التي  واإلحصاءات  بالبيانات 

.2014

الشيخ أحمد بن حميد النعيمي
رئيس الدائرة





مقدمة

درجت دائرة التنمية االقتصادية على إصدار التقرير االقتصادي 

السنوي إلمارة عجمان بهدف تجميع ورصد وتحليل البيانات 

واالحصاءات املتوفرة عن اقتصاد اإلمارة واالقتصاد العالمي 

لخدمة مجتمع االعمال واملستثمرين والباحثين ومتخذي القرار.

االقتصادية  تجميع االحصاءات  نحو  التقرير مساهمة  ويعتبر 

االقتصادية  للمؤشرات  تاريخية  بيانات  وتكوين  اإلمارة  حول 

واعتمد التقرير على مصادر املعلومات الرسمية واملعتمدة التي 

التنفيذي إلمارة عجمان،  املجلس  في  تشمل مكتب االحصاء 

واملركز الوطني لإلحصاء، والدوائر املحلية والوزارات االتحادية 

واملؤسسات الدولية االقتصادية.

ويرصد التقرير أهم  املؤشرات االقتصادية العاملية التي تعكس 

نمو االقتصاد العالمي.  ثم يستعرض أهم املؤشرات االقتصادية 

التي تعكس النمو االقتصادي في دولة االمارات العربية املتحدة. 

كما يتناول التقرير تطور اقتصاد إمارة عجمان على املستوى 

الكلى والقطاعي
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نمـو 
االقتصاد 

العالمي
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نمو االقتصاد العالمي
تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى استمرار تعافي االقتصاد 
العالمي من آثار األزمة ولكن بشكل ضعيف وغير متوازن حيث 
استطاعت بعض الدول من التعافي بينما البعض اآلخر مازال 

 الجدول 1
نمو االقتصاد العالمي)%( )2015-2011(

2015 2014 2013 2012

الناتج العالمي
االقتصادات المتقدمة

الواليات المتحدة األمريكية  
منطقة اليورو 

ألمانيا
فرنسا 
إيطاليا
أسبانيا
اليابان

المملكة المتحدة 
كندا

اقتصادات متقدمة اخرى 
االقتصادات الصاعدة والنامية 

دول الكومنولث المستقلة 
روسيا 

االقتصادات  اآلسيوية الصاعدة والنامية 
الصين 
الهند 

دول االسين
امريكا الالتينية والكاريبي

البرازيل 
المكسيك 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أفغانستان وباكستان 
دول افريقيا جنوب الصحراء

جنوب افريقيا

 3.8 3.3 3.3 3.4
 2.3 1.8 1.4 1.2
 3.1 2.2 2.2 2.3
 1.3 0.8 -0.4 -0.7
 1.5 1.4 0.5 0.9
 1.0 0.4 0.3 0.3
 0.8 -0.2 -1.9 -2.4
 1.7 1.3 -1.2 -1.6
 0.8 0.9 1.5 1.5
 2.7 3.2 1.7 0.3
 2.4 2.3 2.0 1.7
 3.1 2.9 2.3 2.0
 5.0 4.4 4.7 5.1
 1.6 0.8 2.2 3.4
 0.5 2.0 1.3 3.4
 6.6 6.5 6.6 6.7
 7.1 7.4 7.7 7.7
 6.4 5.6 5.0 4.7
 5.4 4.7 5.2 6.2
 2.2 1.3 2.7 2.9
 1.4 0.3 2.5 1.0
 3.5 2.4 1.1 4.0
 3.9 2.7 2.5 4.8 
 5.8 5.1 5.1 4.4
 2.3 1.4 1.9 2.5

المصدر: صندوق النقد الدولي – آفاق االقتصاد العالمي – اكتوبر 2014

يعاني ويتوقع أن ينمو بمعدل %3.3 في عام 2014 و بمعدل 
%3.8 في عام 2015 كما هو موضح أدناه:
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مازال االقتصاد العالمي يعاني من انعكاسات األزمة المالية من 
حيث المديونية وارتفاع معدالت البطالة وكذلك من خفض توقعات 

النمو المستقبلية مما أثر على الثقة والطلب والنمو في الوقت الراهن.

وتتعرض االقتصادات المختلفة لتأثير هذين العاملين بدرجات 
متفاوتة مما أفرز تباين في األداء االقتصادي للدول المختلفة.

استطاعت الواليات المتحدة والمملكة المتحدة في مجموعة 
الدول المتقدمة من تجاوز األزمة  بالرغم من أن معدل النمو 
الممكن يعتبر أقل من مما كان عليه في عام 2000 وتحققت 
زيادات قوية في معدل التوظف وطرأ تحسن في أوضاع القطاع 
العائلي وسط ظروف مالية مواتية باإلضافة إلى تعافي السوق العقاري.

الدين  من  يعاني  مازال  ولكن   
ً
نموا الياباني  االقتصاد  وحقق 

العام وانخفاض النمو الممكن حيث انكمش الناتج االجمالي 
نتيجة ضريبة االستهالك مما شكل تحديات كبيرة على مستوى 

االقتصاد الكلي والسياسة المالية.

المالية  األزمة  انعكاسات  من  تعاني  اليورو  منطقة  ومازالت 
والمديونية وانخفاض النمو الممكن مما أدى إلى بطء عملية 
بدرجات  الصاعدة  الناشئة  االقتصادات  وتعاني  التعافي. 
متفاوتة من انخفاض النمو الممكن )معدل النمو الذي يزيد 
االنتاج السنوي دون زيادة التضخم( .و حققت الصين معدل 
نمو مرتفع بالرغم من انقضاء فترة االزدهار العقاري واالئتماني.  
كما تعافت الهند من الركود النسبي بفضل السياسات المتبعة 
وتجديد الثقة ويتوقع ان يتجاوز معدل النمو %5.  ومازالت 
النمو  في  كبيرة  نسبة  تشكل  والنامية  الصاعدة  االقتصادات 

العالمي المحقق.

في  روسيا  في  االستثمار  مستقبل  بشأن  اليقين  عدم  وتسبب 
انخفاض النمو قبل أزمة أوكرانيا والتي فاقمت من األوضاع 
االقتصادية المتردية.   وفي امريكا الالتينية انخفضت توقعات 
النمو بمقدار النصف في 2014 %1.3 نتيجة انخفاض الصادرات 
ومعوقات محلية أخرى.  وتعاني البرازيل من انخفاض مستوى 

االستثمار الحالي وعدم اليقين بشأن تطوره المستقبلي.

التعافي  يتسم  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  وفي 
بالهشاشة بالرغم من توقع نمو متواضع نتيجة تحسن األوضاع 

األمنية المحلية وتحسن الطلب الخارجي.

بشكل عام يتوقع نمو قوى في أفريقيا جنوب الصحراء نتيجة 
الدعم من الطلب الخارجي وقوة الطلب على االستثمار بالنسبة 
للدول النامية ذات الدخل المنخفض استمر التحسن في أدائها 
االقتصادي بالرغم من انخفاض أسعار السلع العالمية ويتوقع 

ان تنمو بمعدل %6.1 في 2014 و%6.5 في عام 2015.

على  تعمل  تحديات  عدة  يواجه  العالمي  االقتصاد  مازال 
االستقرار  عدم  مخاطر  فهناك  النمو  استدامة  فرص  تقليل 
الجغرافية  المخاطر  وكذلك  المالية  األسواق  وتقلبات  المالي 

السياسية واالضطرابات في العديد من مناطق العالم.

هذا باإلضافة الى مخاطر بطء التعافي االقتصادي في منطقة 
اليورو والتخوف من المزيد من االنخفاض في الطلب ومن تحول 

انخفاض التضخم إلى كساد.

وينبغي ان تستخدم السياسات في االقتصادات المتقدمة في 
تم  وقد  الممكن  النمو  وانخفاض  األزمة  انعكاسات  مواجهة 
التركيز في التصدي لتداعيات األزمة على تحسين أوضاع البنوك 
في   

ً
تحديا تشكل  مازالت  واألفراد  الشركات  مديونية  أن  غير 

العديد من الدول.

لزيادة النمو الممكن في ظل ضعف الطلب الكلي فإن التيسير 
.
ً
النقدي وخفض معدالت الفائدة يصبح أمرا جوهريا

لم يظهر نمو قوى في الطلب في االقتصادات المتقدمة بالرغم 
وتراجع  الفائدة  ألسعار  المنخفضة  المستويات  استمرار  من 
المالية  أوضاع  ضبط  ذلك  في  بما  للتعافي  الكابحة  العوامل 

العامة أو ضيق األوضاع المالية.

والتزال األوليات تتمثل في تجنب التعجل في سحب إجراءات 
الطبيعية  النقدية  السياسة  واستعادة  النقدية  التسهيالت 
وكذلك أهمية ضبط أوضاع المالية العامة بحيث تتوافق مع 
متطلبات دعم التعافي وخلق الوظائف والنمو طويل االجل .  وفي 

هذا اإلطار يمكن زيادة االستثمار العام في البنية.

التحتية في االقتصادات المتقدمة لزيادة الطلب على المدى 
المدى  على  الممكن  الناتج  زيادة  في  والمساهمة  القصير 
المتوسط بما أن هناك اختناقات في البنية التحتية في العديد 
من اقتصادات االسواق الصاعدة واالقتصادات النامية وحيث 
االقتصادات  وتتسم  منخفضة  تعتمد  اإلقراض  تكاليف  أن 
المتقدمة بضعف الطلب فإن زيادة االستثمار في البنية التحتية 
تعمل على زيادة الناتج في المدى القصير من خالل تعزيز الطلب 
الكلي وتقود إلى زيادة العرض في المدى الطويل، وهناك ضرورة 

إلصالحات هيكلية في االقتصادات الصاعدة لرفع الناتج الممكن.

االقتصاد  وتعافي  االقتصادية  األوضاع  تحسن  من  بالرغم 
العالمي من آثار األزمة االقتصادية إال أن التطورات االقتصادية 
سوق  اختالالت  ومواجهة  الستيعاب  كافية  تكون  لن  سوف 
العمل.  ويتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي في المستقبل القريب 
بمعدالت تقل عن المعدالت المحققة قبل األزمة مما يصعب 
عملية خلق الوظائف المطلوبة سنويا والمقدرة بأكثر من42 

مليون وظيفة الستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
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2016البلدان 2015 2014 2013 2012 2007

الجدول 2
معدل البطالة في العالم والتنبؤات حتى 2016 )%(

المصدر: منظمة العمل الدولية 2013

العالم

مجموعة العشرين

مجموعة العشرين في االقتصادات المتقدمة 

االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي

استراليا

كندا 

اليابان

البرازيل

المكسيك

شرق آسيا

جمهورية كوريا

جنوب شرق آسيا 

إندونيسيا

جنوب آسيا

الواليات المتحدة األمريكية

االتحاد األوروبي 

فرنسا

المانيا

إيطاليا

بريطانيا

جنوب شرق ووسط أوروبا 

روسيا

تركيا

الشرق األوسط

شمال أفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء 

جنوب أفريقيا

أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي 

األرجنتين

6.1  6.1  6.1  6  6  5.5

5.8  5.8  5.8  5.8  5.7  5.1

8.1  8.3  8.4  8.4  8.4  5.7

8.2  8.4  8.6  8.6  8.6  5.8

5.8  5.7  5.7  5.6  5.2  4.4

6.9  7  7  7.1  7.2  6

4  4  4  4.1  4.3  3.9

6.5  6.5  6.6  6.7  6.9  8.1

4.7  4.8  4.9  5  4.9  3.4

4.9  4.8  4.7  4.5  4.4  3.8

 3.4  3.3  3.3  3.2  3.2  3.2

4.3  4.3  4.3  4.2  4.1  5.5

 6  6  6  6  6.1  9.1

4.1  4.1  4  4  3.9  4.1

6.4  6.8  7.2  7.5  8.2  4.7

10.9  11.1  11.1  11  10.5  7.2

10.7  10.8  10.9  10.5  9.9  8

5.4  5.4  5.3  5.3  5.4  8.6

12.7  12.7  12.6  12.2  10.7  6.1

7.1  7.2  7.3  7.5  8  5.4

8.2  8.2  8.3  8.2  8  8.2

5.8  5.8  5.8  5.8  5.5  6

9.6  9.7  10  9.9  9.2  10.3

10.8  10.9  11  10.9  10.9  10.2

12.1  12.1  12.2  12.2  12.1  11.1

7.5  7.5  7.6  7.6  7.6  7.5

25.1  25.1  25.2  25.3  25  22.3

6.5  6.5  6.5  6.5  6.6  6.9

7.3  7.4  7.4  7.3  7.2  8.5
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وزادت البطالة في عام 2013  بمقدار 5 مليون لتصل الى 202 
مليون عاطل عن العمل على مستوى العالم مما يعني أن نمو 
الوظائف دون المستوى المطلوب الستيعاب النمو في القوى العاملة.

من   45% من  اكثر  آسيا  وجنوب  شرق  دول  نصيب  وشكل 
جنوب  أفريقيا  تليها  العمل  عن  للباحثين  الجديدة  اإلضافة 

الصحراء وأوروبا بينما بلغ نصيب أمريكا الالتينية %1 فقط.

وضع  يزداد  سوف  المنوال  هذا  على  األمور  استمرت  وإذا 
 ويتوقع أن يصل عدد الباحثين عن العمل نحو 

ً
البطالة سوءا

215 مليون نسمة خالل الثالثة سنوات القادمة حيث أنه في 
 
ً
هذه الفترة سوف يبلغ عدد الوظائف المتاحة 40 مليون سنويا
وهو يقل عن معدل الداخلين إلى سوق العمل والذي يبلغ نحو 

.
ً
43 مليون نسمة سنويا

وبلغ معدل البطالة على مستوى العالم نحو %6 خالل الفترة 
من 2012 إلى 2014.  وارتفع معدل البطالة في االتحاد األوروبي 
 2014 إلى   2012 الفترة من  %11  خالل  نحو  بلغ  بمتوسط 

المتقدمة  االقتصادات  وإيطاليا.  وسجلت  فرنسا  في  خاصة 

متوسط بطاله معدله نحو % 8,6 خالل الفترة من 2012 إلى 

2014  كما من الجدول السابق:

الشرق  منطقة  في  البطالة  معدالت  ارتفاع  الجدول  ويعكس 

األوسط وشمال أفريقيا بمتوسط سنوي تراوح بين %12 و 11% 

خالل الفترة من 2012 إلى 2014 بينما بلغ %7.6 في أفريقيا 

جنوب الصحراء و%6.5 في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي 

خالل نفس الفترة.

وقد سجلت جنوب أفريقيا أعلى معدل بطاله بمتوسط 25% 

خالل الفترة من 2012 إلى 2014  بينما سجلت جمهورية كوريا 

أدنى مستوى بلغ معدله %3.2 خالل نفس الفترة وبالرغم من تزايد 

معدالت البطالة في منطقة آسيا إال أنها سجلت أقل مستويات 

تراوحت بين % 4.7 و % 3.2 خالل الفترة من 2012 إلى 2014.
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تنخفض معدالت التضخم في االقتصادات المتقدمة وفي االقتصاد األمريكي ومنطقة اليورو إلى أقل من %2 كما يتضح ذلك في الجدول التالي:

سجلت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أعلى معدالت تضخم يتجاوز %8 تليها أفريقيا جنوب الصحراء ثم االقتصادات 
الصاعدة والنامية بنحو %6. بينما سجلت منطقة آسيا معدل تضخم يقل عن 4%.

الجدول 3 : التضخم العالمي

 شكل رقم 1
معدل التضخم العالمي حسب المناطق

المصدر: صندوق النقد الدولي

2015 2014 2013

االقتصادات المتقدمة

الواليات المتحدة

منطقة اليورو

االقتصادات الصاعدة والنامية

آسيا

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء

1.6  1.5  1.4

1.6  1.4  1.5

1.2  0.9  1.3

5.6  5.5  5.9

3.7  3.9  3.5

8.3  8.4  10.5

5.9  6.1  6.3

التضخم
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التجارة الدولية

انخفض معدل النمو في التجارة الدولية إلى % 2.2 في عام 2013 
)عبارة عن متوسط نمو حجم الصادرات والواردات لتفادي تأثير 

ويعزى انخفاض نمو التجارة العالمية لمجموعة عوامل منها 
المتقدمة  االقتصادات  في  الواردات  على  الطلب  انخفاض 
والتوقعات  اليورو  منطقة  في  والبطالة  الركود  وانعكاسات 

بشأن، السياسة النقدية.

 شكل رقم 2
نمو حجم التجارة الدولية 

 الجدول 4
نمو حجم التجارة الدولية

المصدر: تقرير التجارة الدولية 2014

2013 2012 2011

نمو الصادرات %

نمو الواردات %

2.5  2.4  5.5

1.9  2.1  5.3

البيان

التضخم( مقارنة بنمو بلغ % 5.4  في عام 2011 وهو يقل كثيرا 
عن معدالت النمو المحققه قبل األزمة في 2008/9.

وبالرغم من الزيادة في صادرات السلع والخدمات العالمية في 
 عن معدل النمو 

ً
عام2013  مقارنة بعام 2012 إال أنها تقل كثيرا

المحقق في عام 2011 وعن متوسط الفترة من 2005 إلى 2013 
كمل يتضح أدناه:
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الجدول 5

المصدر: تقرير التجارة الدولية 2014

االستثمار العالمي

إلى  المباشر  األجنبي  باالستثمار  المتصلة  التطورات  تشير 
انخفاض تدفقات االستثمار العالمية الوافدة بمتوسط سنوي 
بلغ معدله %2.08-  من 1409 بليون دوالر في عام 2010 إلى 

1351 بليون دوالر في عام 2012.

األجنبي  االستثمار  تدفقات  انخفاض  الفترة  نفس  وشهدت 
الصادر بمتوسط سنوي بلغ %3.8-  يعكسه الجدول التالي:

2013

صادرات السلع %

صادرات الخدمات التجارية %

واردات السلع %

واردات الخدمات التجارية %

8  2  0  20

8  6  2  12

7  1  0  19

8  5  3  12

نمو الصادرات العاملية %

نمو الواردات العاملية %

 شكل رقم 3
نمو الصادرات و الواردات العالمية
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الجدول 6
تدفقات االستثمار االجنبي المباشر )باليين الدوالرات( 2010 - 2012

2011 20102012

المصدر: االونكتاد تقرير االستثمار العالمي

إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة

إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادرة

-2.08%  1351  1652  1409

-3.86%  1391  1678  1505

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر
 معدل النمو السنوي

2012 - 2010

 شكل رقم 4
تدفقات االستثمار االجنبي المباشر )باليين الدوالرات( 2010 - 2012
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02
النمو 

االقتصادي 
في دولة 

اإلمارات
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2013 2012 2011 القطاعات
 متوسط النمو

 السنوي
2013 - 2011

املساهمة 
النسبية 2013

النمو االقتصادي في دولة االمارات
بلغ  سنوي  نمو  معدل  بمتوسط  االمارات  دولة  اقتصاد  نما 
نحو%5 خالل الفترة من 2011 إلى 2013 حيث ارتفع الناتج 
المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة من  987,318 مليون درهم في 

عام 2011إلى  1,087,246 مليون درهم في عام 2013.

كذلك نمت قطاعات التنويع االقتصادي التي تشمل مجموع 
القطاعات االقتصادية باستثناء النفط الخام بمتوسط سنوي 

الجدول 7
 الناتج المحلي اإلجمالي للدولة  باألسعار الثابتة لسنة 2007

 حسب القطاعات االقتصادية 2011-2013 )مليون درهم(

قطاع المشروعات غير المالية

الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

الصناعات االستخراجية

  *  النفط الخام والغاز الطبيعي

  *  المحاجر

الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والماء

التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

المطاعم والفنادق

النقل والتخزين واالتصاالت

  *  النقل والتخزين واالتصاالت االخرى

  *  االتصاالت

العقارات وخدمات االعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

قطاع المشروعات المالية

 93% 5% 1,006,960 959,699 913,162

 0.6% -3% 6,872 6,952 7,358

 33% 6% 357,918 341,504 318,397

 - 6% 355,457 339,312 315,410

 - -9% 2.461 2,193 2,987

 9% 4% 96,678 94,865 90,218

 3% 10% 32,146 30,487 26,458

 9% -2% 100,218 96,530 103,513

 12% 2% 126,417 123,398 122,539

 2% 6% 21,064 19,769 18,895

 10% 7% 104,042 96,944 91,354

 - 9% 75,025 68,626 63,190

 - 2% 29,017 28,318 28,164

 12% 11% 133,698 122,955 109,713

 3% 6% 27,907 26,294 24,717

 7% 6% 74,730 68,687 66,438

بلغ معدله نحو%4 حيث ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
الثابتة لهذه القطاعات من 671,908 مليون درهم في عام 2011 
بينما سجل قطاع   2013 في عام  مليون درهم   731,789 إلى 
 بلغ متوسطه السنوي 6% 

ً
النفط الخام والغاز الطبيعي نموا

خالل الفترة من 2001 إلى 2013 كما تعكسه االحصاءات التالية:

المصدر: إدارة االحصاءات االقتصادية –قسم الحسابات القومية
*اولية

قطاع الخدمات الحكومية

الخدمات المنزلية

ناقصا: الخدمات المصرفية المحتسبة

المجموع

مجموع القطاعات عدا النفط الخام

 6% 12% 64,409 58,587 51,628

 0.4% 1% 4,150 4,117 4,038

 -  63,003 57,586 47,947

 - 5% 1,087,246 1,033,504 987,318

 - 4% 731,789 694,192 671,908
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ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع المشروعات المالية من 
1,006,960 مليون  إلى   2011 في عام  913,162 مليون درهم 
درهم في عام 2013 بمتوسط سنوي بلغ معدلة %5 بينما حقق 
 بلغ متوسطة السنوي نحو 6% 

ً
قطاع المشروعات المالية نموا

خالل نفس الفترة.

وسجل قطاع الخدمات الحكومية متوسط معدل نمو سنوي 
بلغ نحو %12 بينما نما قطاع الخدمات االجتماعية والشخصية 
بمتوسط سنوي بلغ معدله نحو %6 خالل الفترة من 2011 إلى 

.2013

 
ً
مرتفعا  

ً
نموا االقتصادية  القطاعات  من  مجموعة  وشهدت 

العقارات  قطاع  شملت    2013 إلى   2011 من  الفترة  خالل 
وخدمات  األعمال بمتوسط سنوي بلغ %11، وقطاع الكهرباء 
والغاز والماء بمعدل سنوي بلغ %10 ثم قطاع النقل والتخزين 

واالتصاالت بنحو 9%.

اجمالي تكوين رأس المال الثابت

ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت على مستوى دولة اإلمارات من 274,258 مليون درهم في عام 2011 إلى 324,600 مليون درهم 
في عام 2013 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو %9 خالل الثالثة سنوات الماضية كما يتضح ادناه:

وسجلت قطاعات أخرى متوسط نمو سنوي دون المتوسط 
العام لنمو القطاعات االقتصادية البالغ %5 للفترة من 2011 
والتجزئة وخدمات  الجملة  تجارة  قطاع  تضمنت    2013 إلى 
اإلصالح بمعدل %2 وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل 4% 
واالتصاالت بمعدل %2 ، بينما نمت قطاعات التشييد والبناء 

والزراعة بمعدالت سالبة .

بلغت مساهمة القطاعات االقتصادية غير النفطية نحو 67% 
من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في عام 2013 بينما 

ساهم قطاع النفط بنسبة 33%.

وبلغت نسبة مساهمة كل من قطاع تجارة الجملة والتجزئة 
وخدمات اإلصالح وقطاع العقارات وخدمات األعمال نحو 12% 

من الناتج المحلي االجمالي في عام 2013 .

وساهمت كل من الصناعات التحويلية والتشييد والبناء بنسبة 
%9 من الناتج االجمالي في عام 2013.
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المصدر: إدارة االحصاءات االقتصادية –قسم الحسابات القومية

سجل قطاع النفط الخام والغاز أعلى معدل نمو بلغ نحو 24% 
الثابت خالل  المال  تكوين رأس  في إجمالي  كمتوسط سنوي 
الفترة من 2011 إلى 2012  يليه قطاع المشروعات المالية بنمو 

سنوي بلغ متوسطة %22 خالل نفس الفترة.

 
ً
ونما إجمالي تكوين رأس المال الثابت بمعدالت مرتفعة نسبيا
ولكنها دون المتوسط العام المحقق في كافة القطاعات حيث 
سجل متوسط سنوي بلغ %7 في كل من قطاعات الصناعات 
التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح، و %8 في 
التشييد والبناء، و%4 في الكهرباء خالل الفترة من 2011 إلى 2013.

الجدول 8
إجمالي تكوين رأس المال الثابت 2011-2013 )مليون درهم(

2013 2012 2011 القطاعات
 متوسط النمو

 السنوي
2013 - 2011

املساهمة 
النسبية 2013

قطاع المشروعات غير المالية

الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

الصناعات االستخراجية

*النفط الخام والغاز الطبيعي

*المحاجر

الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والماء

التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح

المطاعم والفنادق

النقل والتخزين واالتصاالت

* النقل والتخزين واالتصاالت األخرى

*االتصاالت

العقارات وخدمات األعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

قطاع المشروعات المالية

قطاع الخدمات الحكومية

المجموع

 85% 11% 277,953 257,958 226,722

 0.3% 4% 897 874 835

 14% 24% 46,823 44,082 30,480

 14% 24% 46,390 43,694 30,111

 0.13% 8% 434 388 369

 15% 7% 48,461 45,940 42,010

 7% 3% 24,107 22,649 22,575

 4% 8% 13,538 12,325 11,522

 5% 7% 16,806 16,130 14,695

 5% 10% 6,522 6,004 5,390

 15% 10% 49,647 45,986 41,328

 13% 10% 42,660 39,174 34,687

 2% 3% 6,987 6,812 6,641

 16% 11% 53,495 47,751 43,063

 5% 9% 17,657 16,217 14,823

 2% 22% 7,865 6,988 5,298

 12% -4%  38,782 34,423 42,238

 100% 9% 324,600 299,369 274,258

وبلغ معدل النمو السنوي في إجمالي تكوين رأس المال الثابت 
نحو %11 في قطاع العقارات وخدمات األعمال و %10 في كل من  
قطاع الفنادق والمطاعم والنقل والتخزين واالتصاالت خالل  

الفترة من 2011 إلى 2013.

في عام   16% بنسبة  الثابت  المال  تكوين رأس  وتركز إجمالي 
2013 في قطاع الخدمات االجتماعية الشخصية وبنسبة 15% 
في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت و%14 في كل من قطاعات 

النفط الخام والغاز الطبيعي والصناعات التحويلية



14

االسعار

في دولة اإلمارات كما يعكسه  زادت أسعار السلع والخدمات 
اإلنفاق  لمجموعات  المستهلك  ألسعار  القيا�سي  الرقم  مؤشر 

الجدول 9
األرقام القياسية ألسعار المستهلك ومعدالت التضخم في دولة 

األمارات )أكتوبر 2013 – أكتوبر 2014( سنة األساس )2007= 100(

معدل التضخم %أكتوبر 2014أكتوبر 2013القطاعات

الرقم القيا�سي العام

األغذية والمشروبات

المشروبات األخرى والتبغ

المالبس واألحذية

السكن والمياه والكهرباء والغاز

التجهيزات والمعدات المنزلية

خدمات الصحة

خدمات النقل

االتصاالت

الترويح والثقافة

التعليم

المطاعم والفنادق

سلع وخدمات متنوعة

3.11  122.47  118.77

3.72  147.24  141.95

3.69  150.10  144.76

0.43  110.24  109.78

4.17  113.22  108.69

4.57  132.89  127.07

0.86  108.05  107.12

1.50  122.51  120.71

0.78  98.89  98.12

0.69  116.63  115.83

4.01  157.43  151.36

1.29  141.74  139.92

4.60  128.96  123.29

الرئيسية والذى ارتفع من 118.77 في أكتوبر 2013 إلى 122.47 
 معدل تضخم بلغ %3.11 كما يتضح ادناه:

ً
في أكتوبر 2014 مسجال
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المنزلية  التجهيزات والمعدات  سجلت مجموعة اإلنفاق على 
أعلى نسبة زيادة في األسعار حيث ارتفع الرقم القيا�سي لألسعار 
من 127.07 في أكتوبر 2013 إلى 132.89 في أكتوبر 2014 بمعدل 
تضخم بلغ %4.57. كذلك ارتفع اإلنفاق على السكن والتعليم 
بشكل ملحوظ حيث بلغ معدل  التضخم %4.17  و%4.01 على 

التوالي خالل الفترة المذكورة.

 شكل رقم 5
معدالت التضخم في دولة األمارات ) أكتوبر 2013 – أكتوبر 2014(

سنة األساس )2007= 100(

 2014 عام  في   1% من  أقل  إلى  التضخم   معدل  انخفض 
الرئيسية  اإلنفاق  مجموعات  من  لعدد   2013 بعام  مقارنة 
شملت المالبس واألحذية %0.43، والترويج والثقافة 0.69%، 

واالتصاالت %0.78  والخدمات الصحية 0.86%.

4.57%

3.72%

3.11%

1.5%

1.29%

0.86%

0.43%

الترويج
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03
النمو 

االقتصادي 
في إمارة 

 عجمان
)المستوى الكلي(
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الناتج المحلي االجمالي
الناتج  زاد  حيث   5% بمعدل  عجمان  إمارة  اقتصاد  نما 
المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية من 15.690 مليون درهم في 
عام 2012 إلى 16.441 مليون درهم في عام 2013.  وجاءت 
مساهمة القطاعات االقتصادية المختلفة في النمو المحقق 
بمعدالت متفاوتة.  حيث نمت كل من قطاعات التشييد والبناء 
بمعدل  المالية  والمشروعات  األعمال  وخدمات  والعقارات 

الجدول 10
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

 في إمارة عجمان 2012-2013 )مليون درهم (

المصدر: المركز الوطني لالحصاء

 املساهمة النسبية20122013القطاعات
%2013

 معدل النمو
%2013

قطاع المشروعات غير المالية 

الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية 

الصناعات التحويلية 

الكهرباء والغاز والماء

التشييد والبناء 

تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح 

المطاعم والفنادق 

النقل والتخزين واالتصاالت 

العقارات وخدمات األعمال 

الخدمات االجتماعية والشخصية 

قطاع المشروعات المالية 

قطاع الخدمات الحكومية 

الخدمات المنزلية 

: الخدمات المصرفية المحتسبة 
ً
ناقصا

المجموع 

 5% 89% 14,641 13,962

 3% 1% 205 199

 3% 35% 5,833 5,681

 4% 3% 412 395

 8% 15% 2,455 2,271

 6% 13% 2,096 1,974

 3% 2% 360 348

 4% 6% 954 917

 8% 11% 1,855 1,714

 2% 3% 471 463

 8% 4% 734 681

 3% 6% 1,025 997

 3% 1% 236 230

 - - 195 180

 5% 100% 16,441 15,690

هذه  نمو  تجاوز  وقد   2012 بعام  مقارنه   2013 عام  في   8%
القطاعات متوسط النمو في اإلمارة .  كذلك حقق قطاع تجارة 
 بلغ معدله  %6 في عام 

ً
الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح نموا

2013 مقارنه بعام 2012.ويعكس الجدول التالي نمو قطاعات 
االخرى  القطاعات  يشمل  والذي  المالية  غير  المشروعات 

باستثناء القطاع المالي بنحو %5 في عام 2013 : 
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الناتج  من   35% نسبة  التحويلية  الصناعات  نشاط  وشكل 
المحلي اإلجمالي في عام 2013 .  وساهم قطاع التشييد والبناء 
بنسبة %15 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 والذي 
يتكون من نشاط المقاوالت العامة وأعمال الصيانة والتشييد 
واإلنشاءات المدنية كالطرق والجسور وشبكات المياه .  وبلغت 
وخدمات  التجزئة  الجملة  تجارة  لقطاع  النسبية  المساهمة 
الجديدة  السلع  بيع  إعادة  أنشطه  يتضمن  والذي  اإلصالح 
والمستعملة وأنشطة اإلصالح  والصيانة نحو  %13  من قيمة 

حققت مجموعه من القطاعات االقتصادية معدالت نمو في 
عام 2013  مقارنة بعام 2012 تقل عن المتوسط شملت قطاع 
الصناعات التحويلية %3، والمطاعم والفنادق  %3 ، والنقل 

 شكل رقم 6
هيكل الناتج المحلي اإلجمالي إلمارة عجمان )2013(

والتخزين %4، وقطاع الخدمات بمعدل %2 و %3 للخدمات 
االجتماعية والشخصية والحكومية على التوالي .

الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2013 . وساهم قطاع العقارات 
وخدمات األعمال والذي يشمل أنشطة العقارات والخدمات 
المتصله بها من إدارة وتأجير وبيع الوحدات السكنية واألرا�سي 
بنسبة  %11من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2013. كما بلغت 
مساهمة قطاع النقل والتخزين واالتصاالت نحو  %6 شملت 
أنشطة النقل بأنواعه المختلفة وعمليات التخزين وخدمات 

االتصاالت السلكية والال سلكية والخدمات البريدية.
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 شكل رقم 7
متوسط النمو السنوي للناتج في إمارة عجمان )2013-2012(

5%
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إجمالي تكوين راس المال الثابت

نما إجمالي تكوين رأس المال الثابت في إمارة عجمان بنسبة % 
5 حيث ارتفع من 3,638 مليون درهم في عام 2012 إلى 3,827 
المال  رأس  تكوين  إجمالي  وزاد   .2013 عام  في  درهم  مليون 
الثابت في قطاع المشروعات المالية بنسبه %11 في عام 2013 
وبنسبة %6 في قطاع المشروعات غير المالية . وحقق كل من 
 بمعدل 

ً
قطاع التشييد والبناء والعقارات وخدمات األعمال نموا

%8 في إجمالي تكوين رأس المال الثابت في عام 2013 .  وسجل 

الجدول 11
 إجمالي تكوين رأس المال الثابت في إمارة عجمان 2012-2013 )مليون درهم (

المصدر: المركز الوطني لإلحصاء

 معدل النمو20122013القطاعات
%2013

املساهمة النسبية 
% 2013

قطاع المشروعات غير المالية

الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز والماء

التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة وخدمات االصالح

المطاعم والفنادق

النقل والتخزين واالتصاالت

العقارات وخدمات األعمال

الخدمات االجتماعية والشخصية

قطاع المشروعات المالية

قطاع الخدمات الحكومية

المجموع

 83% 6% 3,190 3,019

 0.6% 5% 22 21

 12% 3% 475 463

 14% 4% 535 513

 3% 8% 125 116

 5% 6% 183 172

 3% 3% 102 99

 3% 4% 129 124

 35% 8% 1,349 1,246

 7% 2% 270 265

 0.3% 11% 10 9

 16% 3% 627 610

 100% 5% 3,827 3,638

 بمعدل % 
ً
قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح نموا

6 في عام 2013 في إجمالي تكوين رأس المال الثابت.  ويوضح 
بمعدل  الثابت  المال  رأس  تكوين  إجمالي  نمو  التالي  الجدول 
التحويلية  الصناعات  قطاعات  في   4% إلى    2% بين   يتراوح 
والخدمات  والتخزين  والنقل  والفنادق  والمطاعم  والكهرباء 

االجتماعية والحكومية:
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 شكل رقم 8
متوسط النمو السنوي إلجمالي تكوين رأس المال الثابت في إمارة 

عجمان 2013-2012 

 شكل رقم 9
 التوزيع القطاعي لتكوين رأس المال الثابت في

إمارة عجمان بالنسبة المؤية )2013(

35%
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 35% بنسبة   2013 عام  في  الثابت  المال  رأس  تكوين  تركز 
الخدمات  قطاع  يليه  األعمال  وخدمات  العقارات  قطاع  في 

األسعار
زيادة  والخدمات  للسلع  اإلنفاق  مجموعات  أسعار  كافة  زادت 
ملحوظة في إمارة عجمان حيث ارتفع الرقم القيا�سي العام ألسعار 

الجدول 12
 الرقم القياسي ألسعار المستهلك إلمارة عجمان ديسمبر

2013 – اكتوبر 2014

المصدر : المركز الوطني لإلحصاء

نسبة التضخمأكتوبر 2014ديسمبر 2013مجموعات اإلنفاق الرئيسية

الرقم القيا�سي العام

األغذية والمشروبات غير الكحولية

المشروبات األخرى والتبغ

المالبس واألحذية

السكن  والمياه والكهرباء والغاز

التجهيزات والمعدات المنزلية

خدمات الصحة

خدمات النقل

االتصاالت

الترويح والثقافة

التعليم

المطاعم والفنادق

سلع و خدمات متنوعة

2.39  127.59  124.61

4.91  166.08  158.30

2.26  149.17  145.87

1.67  113.46  111.59

0.03  112.88  112.84

2.01  134.73  132.07

0.06  108.43  108.36

2.83  123.07  119.68

0.16  106.37  106.19

2.77  103.05  100.27

6.20  131.08  123.42

0.13  155.93  155.72

6.68  135.89  127.38

الحكومية بنسبة %16 ثم الكهرباء والغاز والماء %14 وقطاع 
الصناعات التحويلية بنسبة 12%.

المستهلك من 124.61 في ديسمبر 2013 إلى 127.59 في أكتوبر 
2014 بنسبة زيادة بلغت % 2.39 كما يعكسه الجدول التالي :
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سجلت خدمات التعليم أكبر نسبة زيادة بلغت %6.2 إذ ارتفع 
الرقم القيا�سي لمجموعه اإلنفاق على التعليم من 123.42 في 

ديسمبر 2013 إلى 131.08 في أكتوبر 2014 .

وحققت مجموعه اإلنفاق على السكن والمياه والكهرباء والغاز 
أقل نسبة زياده في األسعار  % 0.03 إذ طرأ ارتفاع طفيف في 
الرقم القيا�سي ألسعار المستهلك  لهذه المجموعة من 112.84 

في ديسمبر 2013 إلى 112.88 في أكتوبر 2014.

بلغت  كذلك شهدت أسعار الخدمات الصحية زيادة طفيفة 
%0.06 حيث ارتفع الرقم القيا�سي ألسعار المستهلك لهذه المجموعة 

من 108.36 في ديسمبر 2013 إلى 108.43 في أكتوبر 2014 .

المطاعم  المستهلك لمجموعه  القيا�سي ألسعار  الرقم  وارتفع 
والفنادق من 155.72 في ديسمبر 2013 إلى 155.93 في أكتوبر 

 شكل رقم 10
معدل التضخم  في إمارة عجمان ديسمبر 2013  اكتوبر 2014

2014  بنسبة زيادة بسيطة بلغت %0.13.  كذلك زادت أسعار 
االتصاالت بنسبة طفيفة بلغت %0.16.  تعكس ارتفاع الرقم 
إلى   2013 ديسمبر  في   109.19 من  المجموعة  لهذه  القيا�سي 
106.37 في اكتوبر 2014 .  زادت أسعار األغذية والمشروبات 
بمعدل نمو يفوق المتوسط العام الرتفاع األسعار حيث ارتفع 
الرقم القيا�سي ألسعار المستهلك لهذه المجموعة من 158.3 إلى 

166.08 في أكتوبر 2014 بنسبة زيادة بلغت % 4.91.

وارتفعت األسعار بأعلى من المتوسط العام في مجموعه إنفاق 
خدمات النقل بمعدل % 2.83، ومجموعه الترويح والثقافة 
بمعدل %2.77 خالل الفترة من ديسمبر 2013 إلى أكتوبر 2014.

وبشكل عام شهدت إمارة عجمان ارتفاعا في معدل التضخم من 
%  1.26 في عام 2013 إلى % 2.39 في عام 2014.
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الجدول 13
مؤشرات التجارة الخارجية في إمارة عجمان   

التجارة الخارجية
زادت كافة أسعار مجموعات اإلنفاق للسلع والخدمات زيادة ملحوظة في إمارة عجمان حيث ارتفع الرقم القيا�سي العام ألسعار 

المستهلك من 124.61 في ديسمبر 2013 إلى 127.59 في أكتوبر 2014 بنسبة زيادة بلغت % 2.39 كما يعكسه الجدول التالي :

 زادت قيمة واردات اإلمارة بمتوسط سنوي بلغ معدله 11% 
تنامي  إلى   عن معدل نمو الصادرات مما أدى 

ً
وهو يقل كثيرا

فائض الميزان التجاري خالل الفترة من 2011 إلى 2013 حيث 
ارتفع فائض الميزان التجاري من 2,192 مليون درهم في عام 

المصدر : تم احتسابه استناداً على بيانات الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان وغرفة تجارة وصناعه عجمان وميناء وجمارك عجمان

2012 20112013

الصادرات )مليون درهم( مجموع الصادرات وإعادة التصدير

الواردات )مليون درهم (

الميزان التجاري )مليون درهم (

نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي %

 نسبة تغطية الصادرات للواردات %

 51% 13,496 18,563 5,915

 11% 4,571 4,448 3,723

 102% 8,925 14,115 2,192

  82% 118% 40%

  295% 417% 159%

 % متوسط النمو  البيان
السنوي 2013-2011

 شكل رقم 11
التجارة الخارجية في إمارة عجمان مليون درهم )2013-2011(

2011 إلى 8,925 مليون درهم في عام 2013 بمعدل نمو بلغ 
متوسطه السنوي % 102.

وبلغت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي %82 في عام 2013 
كما بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات %295 لنفس العام .

20112011 20122012 20132013
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الصادرات
 بمتوسط سنوي بلغ معدله %67 حيث ارتفعت قيمة إجمالي 

ً
شهدت صادرات إمارة عجمان والتي تتكون من الصادرات الصناعية نموا

الصادرات من 1,097 مليون درهم في عام 2011 إلى 3,073 مليون درهم في عام 2013 كما يتضح من الجدول التالي : 

الجدول 14
قيمة صادرات إمارة عجمان مليون درهم 2013-2011

المصدر : غرفة وصناعة عجمان - تم احتساب معدالت النمو والنسب

2013 2012 2011 صادرات
متوسط النمو 
2011-2013%

املساهمة النسبية 
لصادرات 2013%

صناعة الكيماويات  البترول والبالستيك 

صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والقوارب 

صناعة الخامات التعدينية غير المعدنية

صناعة  الغزل والنسيج والمالبس والجلود

صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 

الصناعات المعدنية واألساسية 

صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 

الصناعات التحويلية األخرى 

صناعة الخشب والمنتجات الخشبية واألثاث 

المجموع

165%  61%  1,883  365,7  269,0

28%  13%  413,7  315,9  253,5

4%  7%  201,9  226,2  188,1

52%  1.5%  44,6  215,6  19,5

60%  5%  156,7  145,1  61,5

14%  5%  156,0  91,5  120,6

-47%  0.8%  24,5  45,9  89,3

57%  5%  154,7  17,0  62,5

7%  1.2%  38,3  16,8  32,8

67  100.0  3,073  1,439  1,097

 شكل رقم 12
متوسط النمو للصادرات الصناعية في إمارة عجمان )2013-2011(

165%

28%

4%

52%
60%

14%

57%

7%

-47%
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والبالستيك  البترول  ومنتجات  الكيماويات  صادرات  سجلت 
اعلى معدل نمو سنوي بلغ )%165( خالل الفترة 2013-2011 
حيث زادت قيمتها من )269( مليون درهم في عام 2011 الى 
)1,883( درهم في عام 2013 . كذلك الصناعات التصديرية التي 
حققت نموا مرتفعا تتضمن صادرات المواد الغذائية بمتوسط 
معدل نمو سنوي بلغ)%60( وصادرات الغزل والنسيج بمتوسط 

سنوي بلغ معدله)%52( خالل الفترة 2013-2011 .

التي حققت نموا منخفضا نسبيا فهي تشمل  اما الصادرات 
صادرات الخامات التعدنية غير المعدنية بمتوسط سنوي بلغ 
بمعدل)%7(سنويا  واالثاث  الخشب  وصادرات  معدله)4%( 

الجدول 15
صادرات عجمان حسب المناطق 2012

المصدر :الكتاب االحصائي السنوي المارة عجمان 2013 المجلس التنفيذي وغرفه تجارة وصناعة عجمان .

الصادرات 2013 %الصادرات 2012 %املنطقة

أسيا

افريقيا

اخرى

 53% 80%

 17% 19%

 30% 1%

 100% 100%

بينما سجلت صناعة الورق نمو سنوي بمعدل سالب)47%-( 
خالل الفترة 2013-2011.

النسبية  االهمية  حيث  من  عجمان  امارة  صادرات  تركزت 
بنسبة)%81( من اجمالي قيمة الصادرات في عام 2013 في ثالثة 
صناعات شملت الكيماويات ومنتجات البالستيك بنسبة)61%( 
المنتجات المعدنية والماكينات والقوارب بنسبة)%13( وصناعة 

الخامات التعدنية غير المعدنية بنسبة)7%(.

اتجهت حوالي)%80(  من قيمة اجمالي صادرات امارة عجمان في 
عام 2012 الى منطقة أسيا بينما بلغ نصيب افريقيا نحو)19%( 

كما يتضح ادناه :

 شكل رقم 13
التوزيع النسبي للصادرات الصناعية في إمارة عجمان )2013(
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بلغ نصيب الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي نحو)70%( 
من قيمة الصادرات في عام 2013 توزعت بنسبة)%53( للدول 

العربية و)%17( لدول مجلس التعاون الخليجي .

 شكل رقم 15
صادرات عجمان حسب المناطق 2013

لصادرات  مستقبله  دول  عشرة  اهم  التالي  الجدول  يوضح 
امارة عجمان مرتبة حسب نسبة المساهمة في اجمالي قيمة 

الصادرات في عام 2013:- 

 شكل رقم 14
صادرات عجمان حسب المناطق 2013-2012
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استقبل العراق والسعودية اكثر من نصف صادرات امارة عجمان في عام 2013

الجدول 16
اهم الدول المستقبلة للصادرات 2013

المصدر غرفة تجارة وصناعة عجمان

نسبة املساهمة في قيمة الصادرات %الدول 

العراق 

السعودية 

البحرين 

الهند 

ليبيا 

قطر

السودان

ايران

اليمن

الكويت 

اخرى 

45%

6%

6%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

29%

100%

 شكل رقم 16
التوزيع النسبي اهم الدول المستقبلة للصادرات 2013
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والمنتجات  الخشب  صناعة  تصدير  اعادة   نشاط  سجل 
الخشبية واالثاث نموا مرتفعا بلغ متوسطة السنوي  )131%( 
حيث زادت القيمة المعاد تصديرها من )104( مليون درهم 
في عام 2011 الى )556( مليون درهم في عام 2013. ارتفعت 
قيمة اعادة تصدير الخامات التعدينية غير المعدنية من)672( 
الى )2009 مليون درهم( في عام   2011 مليون درهم في عام 
2013 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ)%73( حققت مجموعه 
من انشطة اعادة التصدير نموا ينخفض قليال عن المتوسط 
العام تضمنت صناعة الغزل والنسيج )%45( وصناعة المنتجات 
المعدنية والماكينات والقوارب والصناعات المعدنية االساسية 

بمعدل سنوي بلغ)43%(.

بينما تراجع نشاط اعادة تصدير الورق ومنتجاته بمعدل سنوي 
بلغ سالب)%16-( سجل نشاط اعادة تصدير الكيماويات نموا 
طفيفا بمعدل سنوي يقل عن)%1(. تركز نشاط اعادة التصدير 
من حيث نسبة المساهمة في اجمالي القيمة المعاد تصديرها 
ب بنسبة )%78( في اربعه انشطة :صناعة المنتجات المعدنية 
والماكينات والقوارب بنسبه )%40(، صناعة الخامات التعدينية 
غير المعدنية بنسبه )%19(  صناعة منتجات البترول والبالستيك 

بنسبة)%11( وصناعة النسيج بنسبة)8%(.

اتجهت )%85(من قيمة اعادة التصدير في عام 2012 الى منطقة 
اسيا بينما استقبلت اوروبا نحو)%8( وافريقيا )6%(.

اعادة التصدير
 زاد نشاط اعادة التصدير بمعدل بلغ متوسطه السنوي  )%47( حيث ارتفعت قيمتة من )4,817(مليون درهم  في عام 2011 الى 

)10,420( درهم في عام 2013 كما يعكسه الجدول التالي :

الجدول 17
اعادة التصدير في اماره عجمان )مليون درهم ( 2013-2011

المصدر : غرفة تجارة وصناعة عجمان

2013 2012 2011 اعادة التصدير
املساهمة 

النسبية 2013%
متوسط النمو 

السنوي 2013-2011

صناعة الكيماويات ومنتجات البترول والبالستيك

صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والقوارب

صناعة الخامات التعدينية وغير معدنية

صناعة الغزل والنسيج والمالبس والجلود

صناعة المواد الغذائية والتبغ

الصناعات المعدنية االساسية

صناعة الورق و منتجاته والطباعة والنشر

الصناعات التحويلية االخرى

صناعة الخشب والمنتجات الخشبية واالثاث

المجموع

 11% 0.27% 1,128 3,091 1,122

 40% 43% 4,200 4,685 2,047

 19% 73% 2,009 1,912 672

 8% 45% 816 3,858 389

 2% 30% 203 605 121

 1.5% 43% 162,4 726 79

 0.2% -16% 26 51 37

 13% 132% 1,320 1,602 246

 5% 131% 556 592 104

 100.0 47% 10420 17,124 4,817
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كذلك نحو)%82( من قيمة اعادة التصدير في عام 2013 اتجهت 
بنسبة)20%(  والليبية  بنسبة)42%(  العراقية  االسواق  نحو 

 شكل رقم 17
متوسط معدل النمو السنوي لنشاط إعادة التصدير في إمارة عجمان )2013-2011(

 شكل رقم  18
التوزيع النسبي النشطة اعادة التصدير في امارة عجمان )2013(

والسعودية بنسبة)%12( والعمانية بنسبة)%8( كما يتضح من 
الجدول التالي :

0.27%

43%

73%

45%

30%

43%

-16%

132%

131%

المتوسط العام47%

40%

19%

13%

8%

1.5%

0.2%
صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والقوارب
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 شكل رقم 19
 األهمية النسبية للدول المستقبلية لتجارة 

إعادة التصدير في  إمارة عجمان )2013(

الجدول 18
اعادة التصدير في اماره عجمان )مليون درهم ( 2013-2011

المصدر: غرفة تجارة وصناعة عجمان

نسبة اعادة التصدير %الدولة 

العراق 

ليبيا

السعودية 

عمان 

ايران 

االردن 

قطر 

اثيوبيا 

اخرى 

42%

20%

12%

8%

2%

2%

1%

1%

12%
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الواردات
ارتفعت واردات امارة عجمان من )4,448( مليون درهم في عام 2012 الى )4,571( مليون درهم في عام 2013 بنسبة زيادة بلغت %3 كما يتضح ادناه : 

الجدول 19
أهم واردات إمارة عجمان )مليون درهم(

زادت واردات المواد الغذائية والمشتقات البترولية والمالبس 
والواردات االخرى بمعدل )%47(، )%41(، )%9(، )%14( على 
التوالي في عام2013 مقارنة بعام 2012 بينما تراجعت واردات 

االثاث واجهزه التكيف .

شكلت واردات االثاث نحو)%13(من اجمالي قيمه الواردات في 

المصدر : ميناء وجمارك عجمان

نسبة املساهمة 2013%النمو السنوي 2013%20122013الواردات 

االثاث 

المالبس 

المواد الغذائية

مشتقات بترولية

اجهزة تكيف

اخرى 

اجمالي الواردات 

 13% -33% 617 915

 12% 9% 546 501

 6% 47% 293 199

 5% 41% 244 173

 5% -32% 236 348

 58% 14% 2,635 2,312

  3% 4,571 4,448

 شكل رقم 20
 األهمية النسبية للورادات  في إمارة عجمان )2013(

عام 2013 وساهمت واردات المالبس بنسبة)%12( وواردات 
المواد الغذائية بنسبة)%6( . بينما زادت الواردات من الصين 
في عام 2013 زيادة طفيفة تراجعت واردات امارة عجمان من 
الهند وايران وتايالند . نمت الواردات من البرازيل بمعدل)42%( 

في عام 2013 مقارنة بعام 2012 حسب الجدول التالي:
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استحوذت الصين على نحو)%37( من اجمالي قيمة واردات امارة عجمان في عام 2013 . تركزت الواردات بنسبة)%67( في الدول 
الخمس الموضحة اعاله. 

الجدول 20
اهم الدول الموردة الى امارة عجمان )مليون درهم(

المصدر: ميناء وجمارك عجمان

نسبة املساهمة 2013% النمو السنوي %20122013الدول املوردة 

الصين 

الهند

ايران 

تايالند

البرازيل 

اخرى

 37% 1% 1,706 1,687

 7% -25% 299 397

 8% -6% 349 373

 7% -13% 323 370

 8% 42% 348 245

 34% 12% 1546 1,376

 شكل رقم 21
معدل النمو في الواردات الرئيسية  في إمارة عجمان )2013-2011(
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ارتفعت واردات امارة عجمان من )4,448( مليون درهم في عام 2012 الى )4,571( مليون درهم في عام 2013 بنسبة زيادة بلغت 3% 
كما يتضح ادناه : 

 شكل رقم 22
األهمية النسبية ألهم الدول الموردة  إلمارة عجمان )2013(

شكل رقم  23
معدل نمو واردات أهم الدول الموردة إلمارة عجمان )2013(

7%
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04
النمو 

االقتصادي في 
إمارة عجمان 

المستوى 
القطاعي
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نشاط األعمال
 حيث ارتفع إجمالي 

ً
 ملحوظا

ً
شهد نشاط األعمال في إمارة عجمان نموا

عدد الرخص الصادرة من بلدية عجمان من 21,799 رخصة في عام 

 الجدول 21
أعداد الرخص التي أصدرتها دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 

حسب النوع ) جديد وتجديد( خالل السنوات 2013-2011

المصدر : دائرة البلدية والتخطيط  - التقرير السنوي 2013 وتم احتساب معدالت النمو

اجملموع

نوع الرخصة

تجديد

صناعية مهنية تجارية

جديد تجديد جديدتجديد جديد

السنوات      

2011

2012

2013

 متوسط
النمو السنوي

21,799  628  40  8,135  1,308  10,421  1,267  

23,088  693  42  9,069  1,004  11,194  1,086  

24,525  749  33  9,534  888  12,077  1,206  

6%  9%   8%  -17%  8%  -2.4%  

 شكل رقم 24 
رخص األعمال الجديدة و المجددة في  إمارة عجمان )2013-2011(

2011 إلى 24,525 رخصة في عام 2013 بمتوسط معدل نمو سنوي 
بلغ % 6 خالل هذه الفترة حسب ما يعكسه الجدول التالي:

-9%
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السنوات      

 الرخصالبيان
التجارية

 الرخص
الخدمية

الرخص
الصناعية

 رخص التجارة
االلكترونية

مجموع
الرخص

نمت الرخص الصادرة المجددة بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 
%9 للرخص الصناعية بينما شهدت الرخص الجديدة الصادرة 
 بلغ متوسطه السنوي نحو %2.4-  للرخص التجارية الجديدة 

ً
انخفاضا

و %9 - للرخص الصناعية الجديدة و%17-  للرخص المهنية .

وشكلت الرخص التجارية نسبة %54 من مجموع الرخص الصادرة 

الجدول 22
نمو األعمال في منطقة عجمان الحرة ) الرخص الجديدة 2013 – 2014(

المصدر: منطقة عجمان الحرة

معدل نمو الرخص المجددة 2014

معدل نمو الرخص الجديدة 2014

33%  600%  60%  12%  30%

70%  77%  -95%  4200%  63%

 شكل رقم 25
متوسط النمو السنوي في رخص األعمال الجديدة 

والمجددة في إمارة عجمان )2013-2011(

في عام 2013 تليها الرخص المهنية بنسبة %42 ثم الصناعية.

ونمت الرخص المجددة في منطقة عجمان الحرة بمعدل 33% 
في عام 2014 مقارنة بعام 2013 بينما حققت الرخص الجديدة 
الصادرة في نفس الفترة نسبة زيادة بلغت %70 كما يعكس ذلك 

الجدول التالي:

-2.4%
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بنسبة  الحرة  المنطقة  في  الجديدة  التجارية  الرخص  زادت 
%63 في عام 2014 مقارنة بعام 2013 بينما تراجعت الرخص 
وبلغت   ، الفترة  نفس  %30 خالل  بنسبة  المجددة  التجارية 
نسبة الزيادة في الرخص الخدمية الجديدة الصادرة في المنطقة 
الحرة  نحو %4200 في عام 2014 مقارنة بالعام الما�سي بينما 
حققت الرخص الخدمية المجددة  زيادة بلغت نسبتها 12% 
 بمعدل 

ً
.  أما الرخص الصناعية المجددة فقد شهدت نموا

بنسبة  الجديدة  الرخص  تراجعت  بينما   2014 عام  في   60%
%95 نفس العام مقارنة بعام 2013.  وسجلت رخص التجارة 
 بلغ معدل %77 في عام 2014 بينما 

ً
االلكترونية الجديدة نموا

تجاوز نمو الرخص االلكترونية المجددة نسبة 600%.

 شكل رقم 26
نمو رخص األعمال في  منطقة  عجمان الحرة )2014-2013(

وشكلت الرخص التجارية المجددة في المنطقة الحرة نسبة 
%86 من إجمالي عدد الرخص المجددة في عام 2014 بينما بلغ 

نصيب الرخص الصناعية المجددة %12 والخدمية 2%.

وتوزعت الرخص الجديدة الصادرة في المنطقة الحرة بنسبة 
التجارية و%20 على الرخص الخدمية و  %79 على الرخص 

%0.5 على الرخص الصناعية.

وارتفعت عضوية غرفة تجارة وصناعة عجمان من 25,143 في 
عام  2012 إلى  27,871 في عام 2013 بنسبة زيادة بلغت 10% 

كما يتضح من الجدول التالي:
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معدل النمو 201220132013نوع الرخصة

الجدول 23
عضوية غرفة عجمان حسب النشاط

المصدر :- غرفة تجارة وصناعة عجمان

التجاري  النشاط  يمارسون  الذين  األعضاء  نسبة  بلغت 
نحو %62 من مجموع العضوية في عام 2013 بينما توزعت 
النشاط  في  و3%  المنهي  النشاط  في   35% بنسبة  العضوية 

تجارية

مهنية

صناعية

بدايات

المجموع

13%  17,419  15,431

8%  9,658  8,972

3%  752  727

223%  42  13

10%  27,871  25,143

 شكل رقم 27
معدل نمو عضوية غرفة عجمان حسب النشاط  )2013(

الصناعي. وقد نمت العضوية في النشاط التجاري بنسبة % 13 
في عام 2013 مقارنة بعام 2012 وبنسبة %8 في النشاط المنهي 

و%3 في النشاط الصناعي.

10
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الصناعات التحويلة
التحويلة  يرتكز اقتصاد إمارة عجمان على قطاع الصناعات 
المحلي  الناتج  في  مساهمه  القطاعات  أكبر  من  يعتبر  والذي 

اإلجمالي لإلمارة والتي بلغت نسبة %35 في عام 2013.

وشكل قطاع الصناعات التحويلة نحو%12 من إجمالي تكوين 
الصناعات  . وحقق قطاع   2013 عام  في  الثابت  المال  رأس 
التحويلية متوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو %4  في كل من 
الناتج المحلي اإلجمالي وتكوين رأس المال الثابت في القطاع 

خالل الفترة من 2011 إلى 2013 .

الجدول 24
المنشآت الصناعية حسب فئات العمال ورأس المال 2013

المصدر: تعداد المنشآت الصناعية لإلمارة عجمان 2013 المجلس التنفيذي .

النسبة %عدد املنشآتفئات العمال / ورأس املال

)1-9( عامل 

)10-24 ( عامل

)25-49( عامل 

اكثر من 50 عامل 

مجموع المنشآت الصناعية 

أقل من مليون درهم 

)1-10( مليون درهم 

اكثر من 10 مليون درهم 

مجموع المنشآت الصناعية 

 73% 3,461

 18% 846

 5% 224

 4% 180

 100% 4,711

 95% 231

 4.9% 4

 0.1% 4,457

 100% 4,711

وحسب بيانات تعداد المنشآت الصناعية في إمارة عجمان بلغ 
عدد المنشآت الصناعية نحو 4,711 منشأة خاصة تتضمن 
منشأة واحدة أجنبية . ومن حيث الكيان القانوني فقد شكلت 
المسؤولية  ذات  الشركات  بينما   78% نسبة  الفردية  المنشآت 

المحدودة بلغت نسبتها % 21 من إجمالي عدد المنشآت الصناعية .

وشكلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توظف عمالة تتراوح 
بين 1-24 عامل ويقل رأسمالها عن مليون درهم اكثر من % 90 من 

إجمالي عدد المنشآت الصناعية كما يتضح من الجدول التالي :
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 شكل رقم 28
 التوزيع النسبي للمنشأت  الصناعية حسب فئات

العمال في إمارة عجمان )2013(

 شكل رقم 29
 التوزيع النسبي للمنشأت  الصناعية حسب فئات رأس

المال في إمارة عجمان )2013(

73%
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توزع  عدد المنشآت الصناعية بنسبة %82 على سبعة أنشطة صناعية موضحة في الجدول التالي :

تركز عدد المنشآت الصناعية بنسبة %64 في صناعة الملبوسات وصناعة المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات .

الجدول 25
األنشطة الصناعية في إمارة عجمان 2013

المصدر: تعداد المنشأت الصناعية للمجلس التنفيذي 2013 في عام 2013

النسبةعدد املنشآتاألنشطة الصناعية

صناعة الملبوسات 

صناعة المنتجات المعدنية واآلالت والمعدات 

صناعة منتجات المخابز 

صناعة األثاث 

صناعة منتجات المعادن الالفلزيه

صناعة منتجات المطاط 

إصالح وتركيب اآلالت والمعدات 

الصناعات األخرى

 42.9% 2,021

 21% 991

 5.6% 266

 4.5% 211

 2.7% 129

 2.6% 123

 2.5% 120

 18.2% 850

 شكل رقم 30
 التوزيع النسبي  ألهم األنشطة الصناعية في إمارة عجمان )2013(
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شكلت صناعة المنتجات المعدنية اإلنشائية والمعادن الالفلزية أكثر من ثلث الناتج المحلى اإلجمالي الصناعي .

تشير بيانات المسح الصناعي الذي نفذه المجلس التنفيذي في 
إمارة عجمان في عام 2012 إلى أن %70 من قيمة الناتج المحلى 

الجدول 26
مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية الفرعية في الناتج المحلى 

اإلجمالي للقطاع الصناعي 2013

المصدر : المسح الصناعي إلمارة عجمان 2012 المجلس التنفيذي

األنشطة الفرعية
املساهمة في الناتج املحلى 

االجمالي للصناعة%

المنتجات المعدنية اإلنشائية

منتجات المعادن الفلزية

المنتجات الغذائية

المالبس وتهيئة صباغة الفراء

األثاث والمنتجات األخرى

الخشب والمنتجات الخشبيه

أنشطة صناعية أخرى

المجموع

26%

12%

10%

10%

7%

5%

30%

100%

 شكل رقم 31
 التوزيع النسبي  لمساهمة األنشطة  الفرعية في الناتج المحلى 

االجمالي الصناعي إلمارة عجمان )2013(

ستة  به  ساهمت  قد  التحويلية  الصناعات  لقطاع  اإلجمالي 
أنشطة صناعية فرعية موضحه في الجدول التالي : 

األثات 
والمنتجات 

األخرى
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الجدول 27
توزيع رأس المال الثابت حسب األنشطة الصناعية

ويشير الجدول التالي إلى توزيع تكوين رأس المال الثابت بنسبة % 82 على الصناعات التحويلية المذكورة أدناه:

تركز تكوين رأس المال الثابت بنسبة %41 في صناعات معدات النقل والمنتجات المعدنية اإلنشائية .

المصدر: المسح الصناعي إلمارة عجمان 2012 المجلس التنفيذي

الصناعات التحويلية الفرعية
نسبة املساهمة في اجمالي تكوين رأس 

املال الثابت الصناعي %

معدات نقل أخرى

المنتجات المعدنية اإلنشائية

منتجات التبغ

الورق ومنتجاته

المنتجات الغذائية والمشروبات

أثاث ومنتجات أخرى

منتجات المعادن الفلزية

المواد والمنتجات الكيمائية

الصناعات التحويلة األخرى

المجموع

24%

17%

10%

8%

7%

6%

5%

5%

%18

100%

 شكل رقم 32
التوزيع النسبي  لمساهمة األنشطة  الفرعية في اجمالي تكوين 

رأس المال الثابت الصناعي إلمارة عجمان )2013(
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الجدول 28

نمت رخص البناء الصادرة في إمارة عجمان بمعدل %33 حيث 
ارتفعت من  1,733 رخصة في عام 2011 إلى 2,311 رخصة 
في عام 2012.  وتعزى الزيادة في رخص البناء الصادرة في عام 
2012 أساسا إلى ارتفاع رخص الصيانة إلى 623 رخصة مشكلة 

التشييد والعقارات
 حيث ارتفعت عقود 

ً
 ملحوظا

ً
شهد الطلب على العقارات نموا

اإليجار في إمارة عجمان من 11,020 في عام 2011 إلى 19,860 
في عام 2013 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 34%. 

المصدر : دائرة البلدية والتخطيط - التقرير السنوي 2013 وتم حساب النمو

نسبة املساهمة في اجمالي تكوين 
201120122013رأس املال الثابت الصناعي %

متوسط النمو السنوي 
2013_2011

شهادات اإلنجاز

عقود اإليجار 

 5% 1,414 1,240 1,290 

 34% 19,860 35,462 11,020

 شكل رقم 33
عقود اإليجار و شهادة اإلنجاز في إمارة عجمان )2013-2011(

وارتفع عدد المباني المنجزة من 1,290 في عام 2011 إلى 1,414 
في عام 2013 بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو %5، كما يتضح أدناه :

نسبة %27 من إجمالي رخص البناء الصادرة، بينما انخفض 
عدد رخص البناء الصادرة للفلل السكنية والمباني الحكومية 

والسكنية والتجارية والصناعية .
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ويشير الجدول التالي إلى انخفاض نصيب الفلل السكنية من %52 من إجمالي رخص البناء الصادرة في عام 2011 إلى %36 في عام 
2012 والمباني السكنية والتجارية من %17 إلى %7، والمباني الصناعية من %6 إلى 4% :

الجدول 29
 عدد رخص البناء الصادرة في إمارة عجمان مصنفة

حسب النوع خالل السنوات 2012-2011

المصدر: دائرة البلدية والتخطيط

املجموع

نوع البناء

اخرى صيانة
 مباني

حكومية
 مباني سكنية

وتجارية
 مباني

صناعية فيالت سكنية
السنوات

2010

المساهمة%

2012

المساهمة%

 1733 397 0 30 106 299 901

 100% 23% 0 2% 6% 17% 52%

 2311 584 623 10 101 154 839 

 100% 25% 27% 0.4% 4% 7% 36%

 شكل رقم 34
 التوزيع النسبي لرخص البناء الصادرة 

مصنفة حسب النوع في إمارة عجمان )2012(
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بالرغم من تراجع إجمالي رخص البناء الصادرة الجديدة في عام 2013 
مقارنة بعام 2012 بسبب انخفاض الرخص الصادرة للمباني األخرى 

الجدول 30
عدد رخص البناء الصادرة )الجديدة ( في إمارة عجمان مصنفة حسب النوع

المصدر : التقرير السنوي 2013 دائرة البلدية والتخطيط

20122013نوع البناء

فلل سكنية

مباني سكنية تجارية

مباني تجارية )محالت ومراكز تسوق (

مباني صناعية

مباني حكومية

أخرى

المجموع

742  618

46  26

43  47

34  29

21  1

201  830

1,089  1,551

 شكل رقم 35
عدد رخص البناء الصادرة )الجديدة ( في إمارة عجمان مصنفة 

حسب النوع )2013-2012(

 في معظم فئات 
ً
إال أن رخص البناء الصادرة الجديدة قد شهدت نموا

المباني المختلفة  كما يعكس ذلك الجدول التالي: 

21
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نمت قيمة معامالت األرا�سي في إمارة عجمان بمعدل %52، إذ 
ارتفع حجم التداول من 766,094,269 درهم في عام 2011 إلى 

1,167,557,975 درهم في عام 2012 .

زاد إجمالي عدد معامالت األرا�سي من 6,743 في عام 2011 إلى 
7,899 في عام 2012 بنسبة زيادة بلغت 17% 

الجدول 31
معامالت االراضي واالمالك حسب النوع إلمارة عجمان 2012-2011

المصدر: الكتاب االحصائي السنوي 2013 إلمارة عجمان - المجلس التنفيذي

عدد املعامالتالسنوات

اصدار التنازلالرهنالبيع
مخطط موقع

اصدار سند فك الرهن
ملكية

اجمالي عدد 
املعامالت

حجم التداول 
درهم

2011

2012

 المساهمة
النسبية 2012

النمو2012

 766,094,269 6,743 2,350 177 2,634 148 142 1,292

 1,167,557,975 7,899 2,930 122 3,066 133 150 1,498

  100% 37% 1.5% 39% 1.6% 1.8% 19%

 52%   17% 25% -31% 16% -10% 6% 16%

 شكل رقم 36
المساهمات النسبية لمعمالت األراضي حسب النوع في إمارة عجمان )2013(

وقد تركز عدد المعامالت في عام 2012 بنسبة %39 في إصدار 
مخطط موقع وبنسبة %37 في إصدار سند ملكية وبنسبة 19% 
في معامالت بيع األرا�سي .  وسجلت معامالت إصدار سند الملكية 
أعلى نمو في عام 2012 بمعدل %25 تليها معامالت إصدار مخطط 
موقع ومعامالت البيع بمعدل %16 لكل منهما.  وتراجعت معامالت 

فك الرهن والتنازل كما يعكسه الجدول التالي :

1.5%
1.6%

1.8%
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تشير مؤشرات قطاع العقارات إلى ارتفاع شهادات الملكية الصادرة من 706 شهادة في عام 2011 إلى 2197  في عام 2012 بمتوسط 
معدل نمو سنوي بلغ %76  خالل هذه الفترة كما يتضح أدناه :

الجدول 32
مؤشرات العقارات

المصدر: مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري

عدد المطورين العقاريين الرئيسين

عدد المشاريع العقارية المعتمدة

عدد المشاريع المنجزة في عام 2014

عدد األبراج المنجزة قبل عام 2014

عدد المشاريع العقارية قيد التنفيذ

عدد شهادات الملكية الصادرة في: 2011

2012

2013

2014)النصف االول (

قيمة التداوالت العقارية )درهم (

13

172

5

84

20

706

1,789

2,197

1,962

710,903,458

 شكل رقم 37
النمو السنوي لمعمالت األراضي حسب النوع في إمارة عجمان )2013-2012(
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وقد بلغ عدد شهادات الملكية الصادرة في النصف االول من 
عام 2014 ،1,962شهادة ، وقيمة تداوالت بلغت 710,903,458  

 شكل رقم 38
مؤشرات القطاع العقاري في إمارة عجمان )2013( 

درهم . وارتفع عدد شهادات الملكية الصادرة بمتوسط سنوي 
بلغ %76 خالل الفترة من 2011 إلى 2013
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المحلي  الناتج  في  السياحة  مساهمة  انخفاض  من  بالرغم 
يعتبر من  السياحي  النشاط  إمارة عجمان إال أن  في  اإلجمالي 
اإلمارة.   في  االقتصادية  للتنمية  الداعمة  الواعدة  األنشطة 
القطاعات  من  السياحة  تعتبر   2021 عجمان  لرؤية   

ً
ووفقا

االستراتيجية ذات األولوية التي يعّول عليها في تحقيق التنمية 

السـياحـة

الجدول 33
األنشطة السياحية في إمارة عجمان 2013

المصدر: تعداد المنشآت االقتصادية في إمارة عجمان 2013 - المجلس التنفيذي

النسبة املئويةعدد املنشآتاألنشطة السياحية

أنشطة اإلقامة القصيرة المدى

أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقلة

أنشطة تقديم المشروبات

أنشطة خدمات الطعام األخرى

تقديم وجبات الطعام في المناسبات

المجموع

 3% 40

 88% 1,233

 7% 103

 1.8% 25

 0.2% 2

 100% 1,403

 شكل رقم 39
معدل النمو في مؤشرات قطاع السياحة)الفنادق و الشقق الفندقية( 

في إمارة عجمان )النصف األول 2013 - 2014( 

االقتصادية.  وتشير إحصاءات تعداد المنشآت االقتصادية في 
إمارة عجمان التي نفذها  مكتب اإلحصاء بالمجلس التنفيذي 
إلى أن عدد المنشآت السياحية بلغ نحو 1,403 تتركز بنسبة 
%88  في أنشطة المطاعم وخدمات األطعمة المتنقلة وبنسبة 

%7 في أنشطة تقديم المشروبات كما يتضح أدناه: 

0.2%
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الجدول 34
المؤشرات المجمعة لقطاع السياحة 2012-2014 )النصف األول(

شكلت المنشآت الوطنية الخاصة نسبة %98.6 من مجموع 
 20 األجنبية  المنشآت  عدد  بلغ  بينما  السياحية  المنشآت 
منشأة بنسبة %1.4 .تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
1,244 منشأة  .توظف نحو  السياحي  النشاط  %98 من  نحو 
تمثل نسبة %89 من مجموع المنشآت السياحية عماله يتراوح 
عددها ما بين 1-9 عامل، بينما نحو %9 من المنشآت تتراوح 

عمالتها ما بين 10-24 عامل.

المصدر: دائرة التنمية السياحية

 201220132014املؤشرات املجمعة لقطاع السياحة
)النصف األول(

معدل إشغال غرف الفنادق والشقق الفندقية %

متوسط أسعار الفنادق والشقق الفندقية الليلة/السنة )درهم(

إيرادات الفنادق والشقق الفندقية )درهم(

عدد نزالء الفنادق والشقق الفندقية

ليالي اإلقامة في الفنادق والشقق الفندقية

 72.5% 76.5% 57%

 381  201

 53,704,745 42,963,796 159,640,003

 203,748 118,757 602,033

 258,728 128,204 710,426

 شكل رقم 40
معدل النمو في مؤشرات قطاع السياحة)الفنادق و الشقق 

الفندقية( في إمارة عجمان )النصف األول 2013 - 2014( 

ويقل رأس المال المدفوع عن مليون درهم لنحو 1,350 منشأة 
سياحية تمثل نسبة %96 من مجموع منشآت القطاع، بينما 

يتراوح بين 1-10 مليون لنحو %3 من المنشآت.

المجمعة  المؤشرات  حسب  السياحية  اإلحصاءات  وتشير 
النشاط  في  ملحوظ  تحسن  إلى  الفندقية  والشقق  للفنادق 
السياحي في إمارة عجمان في النصف األول من عام 2014 بعد 
أن تراجعت مؤشرات األداء في عام 2013 مقارنة بعام 2012 

كما يتضح أدناه:
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الجدول 35
مؤشرات الفنادق 2012 - 2014 )النصف األول(

المصدر: دائرة التنمية السياحية 2014

تراجع أداء الفنادق في إمارة عجمان في عام 2013 مقارنة بعام 
 في 

ً
2012. حيث انخفض عدد نزالء الفنادق من 283,960 نزيال

عام 2012 إلى 82,700 نزيل في عام 2013 بنسبة انخفاض بلغت 
%71، كما انخفضت ليالي اإلقامة بنسبة %72 من 265,061 

ارتفع معدل إشغال غرف الفنادق والشقق الفندقية من 57% 
 إلى 73% 

ً
في عام 2012 إلى %77 في عام 2013 وانخفض قليال

في النصف األول من عام 2014.  وشهد مؤشر نزالء الفنادق 
 بلغت نسبته %80 من 602,033 

ً
والشقق الفندقية انخفاضا

انخفضت  كما    ،2013 عام  في   118,757 إلى   2012 عام  في 
ليالي اإلقامة في الفنادق والشقق الفندقية من 710,426 إلى 

128,204 وبنسبة %82 خالل نفس الفترة.

تبع ذلك انخفاض في إيرادات الفنادق والشقق الفندقية بنسبة 73% 
من 159,640,003 في عام 2012 إلى 42,963,796 في عام 2013.

الفنادق

 201220132014مؤشرات الفنادق
)النصف األول(

معدل أشغال غرف الفنادق

متوسط أسعار الليلة/السنة )درهم(

عدد الفنادق

عدد الغرف الفندقية

عدد العاملين بالفنادق

ايرادات الفنادق )درهم(

عدد نزالء الفنادق

ليالي الفنادق

 59.2% 81.8% 55%

 - - 218

 13 11 11

 1705 - 

 1,847 1,526 

 51,339,675 30,984,595 123,153,503

 148,865 82,700 283,960

 162,388 73,709 265,061

وارتفع متوسط سعر الليلة في الفنادق والشقق الفندقية في 
السنة من 201 درهم في عام 2012 إلى 381 درهم في النصف 
األول من عام 2014 بمعدل نمو سنوي بلغ %38 خالل هذه 

الفترة مما أثر بشكل عام على الطلب على السياحة في اإلمارة.

الفنادق  نزالء  في  زيادة   2014 النصف األول من عام  وشهد 
وبلغت   2013 بعام  مقارنة   72% بنسبة  الفندقية  والشقق 
نسبة الزيادة في ليالي اإلقامة في الفنادق والشقق الفندقية 
نحو %102،  كما سجلت إيرادات الفنادق والشقق الفندقية 

 بلغت نسبته 25%.
ً
ارتفاعا

ليلة في عام 2012 إلى 73,709 ليلة في عام 2013 ، وتبع ذلك 
تراجع في إيرادات الفنادق بنسبة %75.  وسجل النصف األول 
 في النشاط السياحي مقارنة بعام 

ً
 ملحوظا

ً
من عام 2014 نموا

2013، كما يتضح ذلك في الجدول التالي:
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الجدول 36
نزالء الفنادق في إمارة عجمان حسب المناطق 2012

المصدر: دائرة التنمية السياحية

 في عام 
ً
زاد عدد نزالء الفنادق بنسبة بلغت %66 من 82,700 نزيال

في النصف األول من عام 2014، كما  إلى 148,865 نزيل   2013
ارتفعت ليالي اإلقامة من 73,709 ليلة في عام 2013 إلى 162,388 ليلة 

في النصف األول من عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 120%.

نسبة املساهمة 2012 %الدول

روسيا و دول الكومنولث والبلطيق

دول أوروبا

دول آسيا

دولة اإلمارات

دول عربية أخرى

دول مجلس التعاون الخليجي

الواليات المتحدة األمريكية

دول أخرى

المجموع

38%

22%

13%

7%

7%

4%

4%

2%

100%

 شكل رقم 41
 معدل النمو في مؤشرات قطاع الفنادق في إمارة عجمان

)النصف األول 2014-2013(

ونمت إيرادات الفنادق بنسبة %66، من 30,984,595 درهم إلى 
51,339,675 درهم في النصف األول من عام 2014.

وتعتبر روسيا ودول الكومنولث ودول البلطيق ودول أوروبا المصدر 
األسا�سي للسياحة في إمارة عجمان حيث شكلت نسبتهم %60 من 

نزالء الفنادق في عام 2012 كما يتضح من الجدول التالي
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الجدول 37
مؤشرات الشقق الفندقية 2012-2014 )النصف األول(

المصدر: دائرة التنمية السياحية

 بمتوسط مستوى بلغ معدله %58- ،  حيث انخفض عدد نزالء الشقق الفندقية من 
ً
شهد الطلب على الشقق الفندقية تراجعا

 في عام 2012 إلى 54,883 نزيل في النصف األول من عام 2014 كما يعكس ذلك الجدول التالي:
ً
318,118 نزيال

شكلت دول آسيا نسبة %13 من نزالء الفنادق في إمارة عجمان في عام 2012 بينما بلغ نصيب كل من دولة اإلمارات والدول العربية األخرى نحو 7%.

الشقق الفندقية

 201220132014مؤشرات الشقق الفندقية
)النصف األول(

عدد نزالء الشقق الفندقية

ليالي اإلقامة في الشقق الفندقية

إيرادات الشقق الفندقية )درهم(

معدل أشغال غرف الشقق الفندقية %

متوسط أسعار الليلة/السنة )درهم(

عدد غرف الشقق الفندقية

عدد العاملين بالشقق الفندقية

 54,883 95,485 318,118

 79,646 118,597 445,365

 16,884,642 59,894,183 36,486,500

 67.4% 71.2% 60%

 - - 183

 - 1526 1843

 - 281 -

 شكل رقم 42
التوزيع النسبي لنزالء الفنادق في إمارة عجمان حسب المناطق 2012
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الجدول 38
التوزيع النسبي لنزالء الشقق الفندقية في امارة عجمان حسب المناطق 2012

المصدر: دائرة التنمية السياحية

شكل مواطني دولة اإلمارات نسبة %7 من نزالء الفنادق في عام 2012، بينما بلغ  نصيب دول آسيا 13%.

انخفضت ليالي اإلقامة من 445,365 ليلة في عام 2012 إلى 79,646 
ليلة في النصف األول من عام 2014 بمتوسط مستوى بلغ معدله 
%58- وزادت إيرادات الشقق الفندقية من 36,486,500 درهم في 
عام 2012 إلى 59,894,183 درهم في عام 2013 بنسبة زيادة بلغت 
%64. غير أنها تراجعت في النصف األول من عام 2014 بنسبة 
%72. كما زاد متوسط أشغال غرف الشقق الفندقية من 60% 

نسبة املساهمة 2012 %الدول

دول مجلس التعاون الخليجي

دول آسيا

دولة اإلمارات

دول عربية أخرى

دول أخرى

المجموع

70%

13%

7%

3%

7%

100%

 شكل رقم 43
نسب مساهمة  نزالء الشقق الفندقية  في إمارة عجمان حسب المناطق 2012

في عام 2012 إلى %71 في عام 2013 ليعاود االنخفاض في النصف 
األول من عام 2014 إلى نحو 67%.

 من دول مجلس التعاون 
ً
ويأتي الطلب على الشقق الفندقية أساسا

الخليجي التي شكلت نسبة %70 من إجمالي نزالء الشقق الفندقية 
في إمارة عجمان في عام 2012 كما يعكس ذلك الجدول التالي
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الجدول 40
نمو المصارف الوطنية 2013

الجدول 39
المصارف التجارية العاملة في الدولة

المصدر : الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة عجمان 2013 – المجلس التنفيذي

المصدر : التقرير السنوي 2013 - مصرف اإلمارات المركزي

 في عدد المصارف الوطنية بمعدل  
ً
شهدت إمارة عجمان نموا

%23 حيث ارتفع من  22 في عام 2011 إلى 27 في عام  2012  
ليرتفع مجموع المصارف إلى 29 في عام 2012 مقارنه بنحو 24 

ارتفع عدد فروع المصارف الوطنية في الدولة  من  805 في عام 
2012  إلى 841 في عام 2013  بنسبة زيادة بلغت %4.5. بينما 
لم يطرأ تغير  في عدد المراكز الرئيسية ، كذلك شهدت مصارف 

المصارف

القطاع المالي: المصارف والتأمين 

املصارف التجارية

البيان

2012

2012

املصارف الوطنية

الدول

الدول

2013

2013

مركز رئي�سي 

فرع إضافي 

المصارف الوطنية 

المصارف األجنبية 

المجموع 

فرع رئي�سي 

فرع إضافي 

فرع رئي�سي

فرع إضافي 

23

805

 27 22

 2 2

 29 24

6

2

22

83

23

841

6

4

22

83

 في فروعها بنسبة  %100 في 
ً
دول مجلس التعاون الخليجي نموا

عام 2013 . بينما لم يطرأ تغيير في عدد المصارف األجنبية كما 
هو موضح أدناه:

في عام 2011 وبنسبة زيادة بلغت %21 حيث لم يطرأ تغيير في 
عدد المصارف األجنبية كما هو موضح أدناه : 
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التأمين
بلغ حجم األقساط المكتتبة لشركات التأمين في الدولة نحو 29.5 مليار درهم في عام 2013 بنسبة زيادة بلغت %12 مقارنه بعام 2012 

كما يتضح ذلك أدناه : 

الجدول 41
تطور أجمالي األقساط المكتتبة لشركات التأمين العاملة بالدولة -2012 2013

المصدر : التقرير السنوي لنشاط التأمين 2013 - هيئة التأمين

السنةالبيان

2013 2012

أقساط التأمينات العامة 

أقساط التأمين على الحياة

إجمالي األقساط 

 22,473,259 20,315,923

 7,030,665 5,958,859

 29,503,924 26,274,782

 شكل رقم 44
معدل النمو السنوي للقطاع المصرفي في إمارة عجمان 2012-2011
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الجدول 42
استثمارات شركات التأمين في الدولة ألف درهم 2011 - 2012

المصدر : التقرير السنوي نشاط التأمين 2013 هيئة التأمين

زادت أقساط التأمينات العامة ) الممتلكات والمسؤوليات ( 
في الدولة بنسبة  %10.86 في عام 2013 و شكلت نسبة  76% 
من إجمالي األقساط بينما نمت أقساط التأمين على الحياة في 
الدولة ) تأمين الحياة وتكوين األموال ( بمعدل %18  في عام 

2013 وشكلت نسبة %24 من إجمالي األقساط.

معدل النمو %السنة

20122013

السنة

الشركات الوطنية 

الشركات األجنبية 

اإلجمالي 

 19.1% 23,055,898 19,257,770

 56.3% 14,716,082 9,437,231

 31.8% 37,771,980 28,695,001

 شكل رقم 45
نسب النمو األقساط المكتتبة لشركات التأمين العاملة بالدولة 2012 - 2013

وقد بلغ نصيب شركات التأمين الوطنية نسبة %74 من إجمالي 
أقساط التأمينات العامة المكتتبة في الدولة في عام 2013 كما 

بلغ نصيبها نحو %21.8 من إجمالي أقساط تأمين الحياة.

وارتفعت استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة من 28.6 
مليار درهم في عام 2012 إلى 37.7 مليار درهم في عام 2013 

بمتوسط نمو سنوي بلغ %31.8 كما يتضح أدناه:
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نمت استثمارات شركات التأمين الوطنية بنحو  %19 في عام 
 
ً
2013. بينما حققت استثمارات شركات التأمين األجنبية نموا
ارتفاع   إلى  أدى  العام مما  في نفس   56.3% نحو   بلغ معدله 
نصيبها من إجمالي االستثمارات  من %33  في عام 2012 إلى عام  
%39 في عام 2013 على حساب نصيب االستثمارات الوطنية 

التي أنخفض نصيبها  من %67 إلى %61 خالل نفس الفترة .

الجدول 43
إجمالي استثمارات شركات التأمين في الدولة ) الوطنية + األجنبية ( 

حسب نوع اإلستثمار 2013 ) الف درهم (

المصدر : التقرير السنوي 2013 هيئة التأمين

اجمالي استثمارات مجال اإلستثمار
شركات التأمين 2013

النسبة %

أسهم وسندات 

أرا�سي وعقارات 

قروض

ودائع 

اإلجمالي 

  57.3% 21,659,743

 15.7% 5,914,566

 0.5% 184,344

 26.5% 10,013,327

 100.0 37,771,980

 شكل رقم 46
معدل نمو االستثمار في شركات التأمين بالدولة 2013

وشهد عام 2013 تراجع استثمارات شركات التأمين من مجال 
وقد  والسندات.  األسهم  نحو  والودائع  والعقارات  األرا�سي 
في   57.3% بنسبة  التأمين  استثمارات شركات  إجمالي  تركزت 
األسهم والسندات الخاصة و %26.5 في الودائع و  %15.7 في 

األرا�سي والعقارات كما يعكس ذلك الجدول التالي :
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انخفضت األقساط المكتتبة لشركات التأمين في إمارة عجمان 
لتأمين الممتلكات والمسؤوليات بنسبة %23  في عام 2012 

الجدول 44
مؤشرات قطاع التأمين في إمارة عجمان 2011 - 2012

المصدر : الكتاب اإلحصائي السنوي إلمار ة عجمان 2013 - المجلس التنفيذي

عمليات تأمين الحياة وتكوين األموال عمليات تأمين املمتلكات واملسؤوليات

20112011 20122012

البيان

إجمالي األقساط المكتتبه ) الف درهم ( 

إجمالي التعويضات ) الف درهم ( 

إجمالي التعويضات تحت التسوية ) الف درهم ( 

عدد العمال 

األجور ) الف درهم ( 

 119 94 80,769 105,026

 - - 95,950 85,245

 - - 27,352 16,624

 123 - - 102

 3685 - - 3,458

 شكل رقم 47
التوزيع النسبي الجمالي استثمارات شركات التأمين في الدولة 

حسب النوع 2013 

لعمليات  المكتتبة  األقساط  زادت  بينما   2011 بعام  مقارنة 
تأمين الحياه بمعدل  %26.5  لنفس الفترة كما يتضح أدناه : 
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تأمين  لعمليات  المدفوعة  اإلجمالية  التعويضات  زادت 
عام  في   12.5% بنسبة  عجمان  في  والمسؤوليات  الممتلكات 
2012 مقارنة بالعام الذي سبقه . وشهدت العمالة في شركات 

 شكل رقم 48
 قيم عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات في إمارة عجمان

)الف درهم(  2012-2011 

 بمعدل %20.5  في عام 2012 
ً
التأمين في إمارة عجمان نموا

مقارنه بعام 2011 وارتفعت  األجور بمعدل 6.5%. 


