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يقــدم  مركــز اإلحصــاء والتنافســية فــي إمــارة عجمــان كتــاب »عجمــان فــي أرقــام لعــام 2019« ، 

والــذي يتضمــن ابــرز نشــاطات جميــع الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة المحليــة واالتحاديــة فــي 

اإلمارة. 

ويأتــي هــذا الكتيــب ترجمــة لرؤيــة وتطلعــات صاحــب الســمو الشــيخ حميــد بن راشــد النعيمي 

عضــو المجلــس األعلــى حاكــم عجمــان، وســمو الشــيخ عمــار بــن حميــد النعيمــي، ولــي عهــد 

إمــارة عجمــان ورئيــس المجلــس التنفيــذي، مــن أجــل غــد أفضــل للمجتمــع.

يتوجــه مركــز اإلحصــاء والتنافســية بإمــارة عجمــان  بجزيــل الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم 

فــي إنجــاح هــذا العمــل، وخصوصــً دوائــر إمــارة عجمــان الحكوميــة المحليــة واالتحاديــة، علــى 

التعــاون المثمــر الــذي أبــدوه مــن خــالل تزويدنــا بالبيانــات اإلحصائيــة والمعلومــات الالزمــة.

The Ajman Statistics and Competitiveness Center, presents this book of ‘Ajman 
in Figures, 2019›, which embodies the most prominent activities of all local and 
federal government departments and institutions in the Emirate.

This booklet stands as a mirror reflecting the vision and aspirations of His 
Highness Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Member of the Supreme 
Council and Ruler of Ajman, and His Highness Sheikh Ammar Bin Humaid Al 
Nuaimi, Crown Prince of Ajman and Chairman of the Executive Council, for a 
better bright and promising future for the community.

The Statistics and Competitiveness Center in the Emirate of Ajman, would like 
to thank all those who contributed to the success of this work, especially the 
Ajman local and federal government departments, for the fruitful cooperation 
they have shown, by providing us with the sufficient statistical data and required 
information.



التعريف بمركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

تم إنشاء )مركز عجمان لإلحصاء و التنافسية( استنادا للمرسوم األميري رقم )28( لسنة 2017 م.

ويعتبرالمركــز هــو الجهــة المختصــة محليــً فــي إمــارة عجمــان والمصــدر الرئيــس والمرجــع الوحيــد 

فيهــا فــي الشــؤون اإلحصائيــة و التنافســية المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم.

يهدف المركز إلى تحقيق الغايات التالية:

1.  تنظيم وتطوير العمل اإلحصائي بما يحقق مصالح الدولة واإلمارة.

2.  بناء نظام إحصائي محلي متكامل.

3.  رفع القدرة التنافسية لإلمارة في مختلف القطاعات.

4.  المساهمة في تعزيز مكانة اإلمارة في تقارير التنافسية المحلية والعالمية.

5.  دعم منظومة اتخاذ القرار في الحكومة ببيانات ومعلومات دقيقة وحديثة.

الرؤية: 
بالمعرفة نعزز مستقبل عجمان

الرسالة: 
االرتقــاء بالعمــل اإلحصائــي والتنافســي مــن خــالل تطبيــق أفضــل الممارســات بإتبــاع 

ــً لتلبــي إحتياجــات  ــر الموصــى بهــا دولي ــة والمعايي ــة اإلحصائي ــات العلمي المنهجي

مســتخدمي البيانــات ومتخــذى القــرار فــي االمــارة

القيم:
الجــودة /  الحياديــة /  االحترافيــة  /  الموثوقيــة  /  االبــداع واالبتــكار  /  الســرية  /  

الشــفافية



ABOUT THE DEPARTMENT
Ajman Statistics and Competitiveness Center has been established pursuant to the Amiri 

Decree No.28 of 2017. The Center is the competent local authority in Ajman and the main 

source and the sole reference in respect of statistical and competitiveness affairs prescribed 

in this Decree.

The Center aims at realizing the following objectives:

. 1 Organization and development of statistical activities, so that the interests of the UAE 

and the Emirate are achieved.

. 2 Development of an integrated local statistical system.

. 3 Upgrading the competitiveness of the Emirate in various sectors.

. 4 Contribution to the promotion of the Emirate’s status in the local and international 

competitiveness reports.

. 5 Supporting the decision making system of the government through providing 

accurate and up-to-date data and information.

The Vision  : 
To enhance Ajman›s future through the use of Knowledge

The Mission  : 
To promote statistical and competitive efforts through the application of 

best practices and following the scientific and statistical methodologies 

as well as internationally recommended standards to meet the needs of 

data users and decision makers in the Emirate

The Values  :
Quality/Fairness/Professionalism/Credibility/Creativity and Innovation/

Confidentiality/Transparency



ABBREVIATIONS               اختصـــــــــــارات

Unavailable-غير متوفر

0Nilالقيمة = صفر

TRCTracesضئيل

N.M.Not Measuredغير مقاس

.Pre*بيانات اولية

Estimated**بيانات تقديرية
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اإلحصــاءات الحـيـويــــة
V i t a l  S t a t i s t i c s

المواليد األحياء والوفيات في إمارة عجمان خالل األعوام  2016 - 2018

 Live Births & Deaths in the Emirate of Ajman, 2016-2018

 السنوات
Years

 المواليد األحياء
Live Births

 الوفيات
Deaths

20167379504

20177313464

20186780524

Source: Ministry of Health & Preventionالمصدر: وزارة الصحة ووقاية المجتمع 

2018

2017

 الوفيات
Deaths

 المواليد األحياء
Live Births

504

464

524

7379

7313

6780

2016
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Source: Ministry of Health & Preventionالمصدر: وزارة الصحة ووقاية المجتمع 

شهر

 مواطن
Citizen

 غير مواطن
Non – Citizen

إجمالي الذكور 
 واإلناث

 Total &
  Males

 Females

Month
 ذكور

Males
 إناث

Females
 المجموع

Total
 ذكور

Males
 إناث

Females
 المجموع

Total

262046258274532578Januaryيناير

172946234246480526Februaryفبراير

182038285250535573Marchمارس

281543240216456499Aprilابريل

302151261248509560Mayمايو

252550255226481531Juneيونيو

213051283265548599Julyيوليو

292756252239491547Augustأغسطس

343367273277550617Septemberسبتمبر

212445270283553598Octoberأكتوبر

251742269256525567Novemberنوفمبر

232346292247539585Decemberديسمبر

2972845813172302761996780Totalالمجموع

المواليد األحياء حسب النوع والجنسية وشهر الميالد بإمارة عجمان، 2018

Live Births by Type, Nationality and Month of Birth in the Emirate of Ajman, 2018
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6199

 غير مواطن
Non – Citizen

581

 مواطن
Citizen

المواليد األحياء حسب النوع والجنسية بإمارة عجمان، 2018

Live Births by Type and Nationality in the Emirate of Ajman, 2018

 ذكور
Males

 المجموع
Total

 ذكور
Males

 إناث
Females

 إناث
Females

29728431723027
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عقود الزواج في إمارة عجمان خالل األعوام، 2018-2016

Marriage Contracts in the Emirate of Ajman, 2016-2018

 السنوات
Years

 عدد عقود الزواج
No. of Marriage Contracts

2016950

2017938

2018943

Source: Court of Ajmanالمصدر: محاكم عجمان

2018

2017

2016

938

943

950
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العاملــة القــوى 
L a b o u r  Fo r c e

2018

2017

2016

 العاملين المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتوطين  بإمارة عجمان  خالل األعوام،
 2016 - 2018

Employees Registered in the Ministry of Human Resources and Emiratization in the 
emirate of Ajman during the years ,2016-2018

 السنوات
Years

إجمالي العاملين 
Total employees

2016228,264

2017240,829

2018234,972

Source: Ministry of Human Resources & Emiratizationالمصدر: وزارة الموارد البشرية والتوطين

240,829

234,972

228,264
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 الموظفين المشتغلين في الدوائر المحلية حسب النوع في إمارة عجمان عام، 2018
Employees working in local departments by Type in the emirate of Ajman, 2018

Source: Gentral Human Resourcesالمصدر: الموارد البشرية المركزية

*مالحظة: بيانات القيادة العامة لشرطة عجمان 
للموظفين المحليين فقط

* Note: Ajman Police General Command  
data for local staff only

الدوائر
ذكور
Male

أناث
Female

المجموع
Total

Departments

183856Executive Councilالمجلس التنفيذي

دائرة البلدية 
 422261683Municipality & Planningوالتخطيط

Department

دائرة االراضي 
Department Of Land and 433982والتنظيم العقاري                                                                                      

Real Estate Regulation

دائرة التنمية 
Department of Tourism 404383السياحية 

Development

 الموارد البشرية
81321Central Human Resourcesالمركزية                                           

 121224Ajman Digitalحكومة عجمان الرقمية
Government

دائرة التنمية 
 8174155Department of Economicاالقتصادية

Development

 7330103Ajman Port & Customsدائرة الميناء والجمارك

*القيادة العامة 
 Ajman Police General*10521671219لشرطة عجمان

Headquarters

482775Department Of Financeدائرة المالية 

201535Financial Audit Authorityجهاز الرقابة المالية
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905

1,670

2%

45,689

535

3%

1%

94%

واألعــــــمال المــال 
Economy & Money

المناطق
العدد

No

النسبة 
المئوية

percent
Areas

94Ajman %45,689عجمان

2Manama %905المنامة

3Masfout %1,670مصفوت

1Unspecified %535غير مبين

100Total %48,799المجموع

Source: Department of Economic Developmentالمصدر: دائرة التنمية االقتصادية

الرخص المصدرة السارية موزعة حسب المناطق بإمارة عجمان لعام، 2018
Valid issued licenses by region in the Emirate of Ajman , 2018

النسبة المئوية
percent

العدد
No

عجمان
Ajman

المنامة
Manama

مصفوت
Masfout

غير مبين
Unspecified

عجمان
Ajman

المنامة
Manama

مصفوت
Masfout

غير مبين
Unspecified
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المصدر: دائرة التنمية االقتصادية

المصدر: دائرة التنمية االقتصادية

Source: Department of Economic Development

Source: Department of Economic Development

Source: Department of Economic Developmentالمصدر: دائرة التنمية االقتصادية

الرخص المصدرة السارية حسب نوع الرخصة بإمارة عجمان لعام، 2018
Valid Licenses issued in the Emirate of Ajman by type of license, 2018

نوع الرخص
العدد

Number
License Type

24012Commercialتجارية

1177Industrialصناعية

33Local industryصناعية محلية

22583Professionalمهنية

401Beginningsبدايات

Investment 592استثمارية

1Unspecifiedغير مبين

48,799Totalالمجموع

الرخص الجديدة والمجددة بإمارة عجمان لألعوام، 2017 - 2018

New and Renewed Licenses in the Emirate of Ajman for the Years, 2017 – 2018

20172018License Typeنوع الرخص

New 40974831الجديدة

Renew 2476425499المجددة 

2886130330Totalالمجموع
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  عدد وقيم شهادات المنشأ )التجارة( في إمارة عجمان خالل األعوام، 2018-2016
Number and Values of Certificates of Origin ( trade ) in the Emirate of Ajman, 

2016 - 2018

السنوات
Years

عدد شهادات المنشأ
No. of Certificates

قيم شهادات المنشأ )بالدرهم (
Certificate Value(AED)

التصدير
export

إعادة 
التصدير

Re-export

المجموع
Total

التصدير
export

إعادة التصدير
Re-export

المجموع
Total

201617,15525,71542,8702,205,952,6822,431,609,4504,637,562,132

201710,98226,95537,9371,606,392,5922,642,767,0534,249,159,645

20189,75225,52935,2811,642,329,8362,364,1145,224,006,444,358

ــة ــارة الداخــلـيـ التج
I n t e r n a l  Tr a d e

Source: Ajman Chamberالمصدر: غرفة عجمان

2018

2017

2016

عدد الشهادات المنشأ
No. of Certificates

قيم شهادات المنشأ )بالدرهم (
Certificate Value(AED)

42,870

37,937

35,281

4,637,562,132

4,249,159,645

4,006,444,358
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المصدر: منطقة عجمان الحرة

المصدر: منطقة عجمان الحرة

Source: Ajman free Zone Authority

Source: Ajman free Zone Authority

تراخيص تجديد الشركات في منطقة عجمان الحرة حسب الشهور لألعوام، 2017 - 2018
Companies Renewal Licenses in Ajman Free Zone by Months, 2017 - 2018

20172018Monthsالشهور

678646Januaryيناير

653619Februaryفبراير

749657Marchمارس

665667Aprilابريل

872710Mayمايو

622491Juneيونيو

660542Julyيوليو

669452Augustأغسطس

617578Septemberسبتمبر

783462Octoberأكتوبر

729465Novemberنوفمبر

704353Decemberديسمبر

84016642Totalالمجموع

الشركات التابعة للمناطق الحرة حسب نوع الرخصة بإمارة عجمان  لألعوام، 2017 - 2018

Free Zone Affiliates Companies by License Type in the emirate of  Ajman, 2017-2018

مالحظة : تم االعتماد على نوع الرخص في التصنيف 

20172018License Typeنوع الرخصة

19281516Servicesالخدمية

83156302Tradingالتجارية

147159Industrial الصناعية

103907977Totalالمجموع



12

التـجـــارة الخـارجـيـــة
E x t e r n a l  Tr a d e

حجم التجارة حسب القارات بالطـن خالل عـام، 2018
Trade Volume in Tons Classified by Continents, 2018

المصدر: دائرة الميناء والجمارك

القــارات
الواردات

Import 

الصــادرات

Export 

إعادة التصدير       

 Re-export

الواردات إلعادة التصدير
 Import for Re-export

Regions

589,010215,336287,86129,839Asiaأسيــــا

217,41201,21927.00Africaأفريقيــــا

101,119084.478,057Europeأوروبا

347,71800432,923Americaأمريكــــا

3,852000Oceaniaأوشـــانيــــا

10651166216181295Otherأخرى

1,269,762215,502310,782472,141Totalالمجموع

التجــارة
201620172018

Trade 
Value القيمــةValue القيمــةValue القيمــة

5,842,767,053.715,886,589,4895,643,185,055Importالواردات

526,397,540.13556,375,864267,255,856Exportالصــادرات

528,012,558.11599,642,414299,804,705Re-exportإعادة التصدير

الواردات إلعادة 
 568,580,068.45606,716,689515,259,472Imports forالتصدير

Re-export

 7,465,757,220.407,649,324,4566,725,505,088Totalالمجموع 

Source: port & customs department المصدر: دائرة الميناء والجمارك

  مقارنـة  حجم التجـارة  بالقيمة )درهم(  خالل األعوام، 2018-2016
Trade Value Comparison in CIF (AED) during , 2016-2018

Source: port & customs department
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الواردات
Import 

الصــادرات

Export 

إعادة التصدير       

 Re-export

الواردات إلعادة التصدير
 Import for Re-export

51
5,

25
9,

47
2

60
6,

71
6,

68
9

29
9,

80
4,

70
5

59
9,

64
2,

41
4

26
7,

25
5,

85
6

5,
64

3,
18

5,
05

5

5,
88

6,
58

9,
48

9

Total Total Total
6,725,505,088 7,649,324,456 7,465,757,220.40

2018 2017 2016

5,
84

2,
76

7,
05

3.
71

52
6,

39
7,

54
0.

13

56
8,

58
0,

06
8.

45

52
8,

01
2,

55
8.

11

55
6,

37
5,

86
4

  مقارنـة حجم التجـارة بالقيمة )درهم( خالل األعوام، 2018-2016
Trade Value Comparison in CIF (AED) during, 2016-2018
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المجموع

Total

عدد العقود لغير المواطنين
No.of Contracts

Non- Citizen

عدد العقود للمواطنين
No.of Contracts

Citizen

السنوات

Years

47,824 45,726 2,098 2016

53,374 50,179 3,195 2017

57,800 53,950 3,850 2018

والتـــــشـــــيــيــــد الــبنــــــاء 
Building and Construction

 Source: Municipality & Planning Departmentالمصدر: دائرة البلدية والتخطيط

عقود اإليجار المسجلة بحسب الجنسية في إمارة عجمان خالل األعوام، 2018-2016
Tenancy Contracts Registered by nationality in the Emirate of Ajman 

during year, 2016-2018

2,098

3,195

3,850

45,726

50,179

53,950

47,824

53,374

57,800

201620172018
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المصدر: دائرة البلدية والتخطيط

المصدر: دائرة االراضي والتنظيم العقاري

Source: Municipality & Planning Department 

Source: Department Of Land and Real Estate Regulation 

شهادات اإلنجاز الصادرة حسب النوع في إمارة عجمان خالل األعوام، 2018-2016
Certificates of achievement issued by type in the emirate of Ajman, 2016 - 2018

السنة

Year

شهادات اإلنجاز المؤقتة

Temp. Certificates of 
Achievement

شهادات اإلنجاز النهائية

Perm. Certificates of 
Achievement

المجموع

Total

2016691,5931662

2017611,7311792

2018411,1941235

Note: The listed numbers represent Ajman, 
Manama , Masfout         

مالحظة : األرقام المدرجة تمثل كل من المدن: 
عجمان والمنامة ومصفوت 

تداوالت دائرة األراضي والتنظيم العقاري إلمارة عجمان خالل األعوام، 2018-2016
Tradings of the Department Of Land and Real Estate Regulation in the emirate 

of Ajman , 2018-2016
القيمة : بالدرهم                   

Years السنوات                   Trading volume حجم التداول

20164,506,733,504

20174,805,331,747

20183,490,085,751

Volume: AED
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والتـــــشـــــيــيــــد الــبنــــــاء 
Building and Construction

 Source: Department Of Land and Real Estate Regulationالمصدر: دائرة االراضي والتنظيم العقاري

 المعامـــــــــالت حسب النوع للتسجيل العقاري
No. of transactions by type for real estate registration

السنة

Years

تسجيل بيع 
عقار

Real estate

/

وحدة عقارية

 real estate 
unit sale 

registration

تسجيل 
مبدئى لبيع 
وحدة عقارية

Initial 
registration 
of the real 
estate unit

الهبة تسجيل 
نهائى لبيع 
وحدة عقارية

 Giveaway
 Final

 registration
 to sell a real

estate unit

تسجيل عقار 
أو وحدة 

عقارية بالهبة

 Registration
 of real estate
 or real estate

 unit in the
Waiver

تسجيل 
الرهن

 Mortgage
registration

تسجيل فك 
الرهن

 Register
 mortgage

decoder

التحوط

 Hedging

التقييم 
العقاري

 Real Estate
Appraisal

20183136416682131397330154518

معامالت دائرة األراضي و التنظيم العقاري حسب النوع  للتسجيل العقاري إلمارة عجمان لعام، 2018
Transactions Land Department and Real Estate Regulation by type of real estate 

registration by type in the Emirate of Ajman, 2018
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 Source: Department Of Land and Real Estate Regulationالمصدر: دائرة االراضي والتنظيم العقاري

معامالت دائرة األراضي و التنظيم العقاري  حسب النوع إلمارة عجمان لعام، 2018
Transactions of the Department Of Land and Real Estate by Type in the 

emirate of Ajman , 2018

السنة

Years

عـــدد المعامـــــــــالت

No. of transactions

شهادات القيد 
الصادرة

Enrollment 
certificates 

issued

بطاقة مزاولة 
نشاط عقاري

 Real estate
activity card

عدد طلبات 
الترويج واالعالن

 Number of
 promotion

 and
 advertising

requests

عدد منتسبي 
الدورات التخصصية 

لنشاط عقاري

Number of 
trainees to 
Specialized 

courses for real 
estate activity

عدد منتسبي 
الدورات التأهيلية 

لوسيط عقاري

Number of 
trainees to 

training courses 
for real estate 

broker.

201832236010512395
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عـــــــــــة ا ر لز ا
Agriculture

المصدر: دائرة البلدية والتخطيط

المصدر: دائرة البلدية والتخطيط

Source: Municipality & Planning Department 

Source: Municipality & Planning Department 

المساحات التي تم تخضيرها )متر مربع( في إمارة عجمان خالل األعوام، 2016 - 2018
Greened Areas (Square Meters) in the Emirate of Ajman, 2016-2018

 الحدائق العامة في إمارة عجمان حسب المنطقة لعام، 2018
Public Parks by region in the Emirate of Ajman, 2018

السنوات

Years

المساحة التي تم تخضيرها )م2(

Greened Area )m2(

20161,199,000

20171,620,683

20181,751,683

Note: Areas include streets, roundabouts and public parks        مالحظة: المساحات تشمل الشوارع والدوارات والحدائق العامة

11
Total

المجموع

3

1

22

1

1

1
الجرف

Al Jerf 

Al Hamidiya
 الحميدية

مصفوت

الراشدية

المنامة

الحليو

مشيرف

Manama

Al Helio

Rashidiya

Musheirf Masfout
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 Source: Municipality & Planning Departmentالمصدر: دائرة البلدية والتخطيط

 إنتاج المشتل في إمارة عجمان لألعوام، 2016 - 2018
Production of Agriculture Nurseries in the emirate of Ajman for the years , 2016 - 2018

 إنتاج المشتل في إمارة عجمان عام، 2018
Productivity of the Agriculture in the emirate of Ajman for the year, 2018

السنه
Year

أشجار
Trees

شجيرات
Shrubbery

زهور موسمية
Seasonal Flowers

مغطيات 
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20164,61010,7802,60027,58811,2252,42234,82486,90094,100

20179,2249,6337,78328,40628,4862,06010,43246,57590,100

20185,3065,18517,55619,34319,0003,11376,35037,59535,671

28,047

41,456

113,945

35,671

أشجار
Trees

شجيرات
Shrubbery زهور

موسمية
Seasonal 
Flowers

مغطيات تربة
covered soil
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النقــل والـمواصــــالت
T r a n s p o r t a t i o n

البيانات اإلحصائية المتعلقة بالنقل المدرسي لعام، 2018
Statistical Data on School Transport for the Year, 2018

2018Dataالبيان

27No. of Schoolsعدد المدارس 

13944No. of Registered Studentsعدد الطلبة المسجلين

9778No. of Transported Studentsعدد الطلبة المنقولين

عدد الحافالت المخصصة للنقل 
No. of Buses dedicated for 175المدرسي

School Transportation

No. of Student Transportation 158عدد حافالت نقل الطلبة
Buses

17No. of Reserved Busesعدد الحافالت االحتياطية

0No. of Rented Vehiclesعدد المركبات المستأجرة

عدد المقاعد المتاحة في حافالت 
14545No. Available Seatsالمؤسسة

No. of School Transportation 165عدد سائقي النقل المدرسي
Drivers

عدد الخطوط المنتظمة لحافالت 
No. of Regular Lines for School 158الطلبة

Buses

Average no. of seats for each 45معدل عدد المقاعد لكل خط
line

Average no. of Transported 45معدل عدد المنقولين لكل خط
Students for each line

 Source: Government school transportation. Ajmanالمصدر: المواصالت المدرسية الحكومية - عجمان
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 Source: Government school transportation. Ajmanالمصدر: المواصالت المدرسية الحكومية - عجمان

حافالت مواصالت اإلمارات حسب النوع في إمارة عجمان لعام، 2018
Emirates Transport Buses by Type in the emirate of Ajman in , 2018

النوع
Type

عدد الحافالت العامة
No. of Public Busesأنشطة و احتياط

 Activities and
 Reservation

إجمالي الحافالت

Total No. of Buses
Students طلبة

اإلجمالي
Total

رحلتين
Two Trips

رحلة
One Trip

حافلة كبيرة
Big Bus

961310912121

حافلة صغيرة
Small Bus

40949554

Total 1362215817175اإلجمالي

حافالت النقل العام حسب رحالت الركاب والخطوط إلمارة عجمان لعام، 2018
Public Transport buses by passengers trips and lines in the emirate of Ajman in, 2018

الرحالت 
2018

Trips الخطوط
Lines

الحافالت
Buses

الركاب
Passengers

6292,202,989Internal transportالنقل الداخلي

6191,657,345Intercity عبر المدن

12483,860,334Totalالمجموع

 Source: Public Transport Corporationالمصدر: مؤسسة المواصالت العامة
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3,860,334

12

48

حافالت النقل العام حسب رحالت الركاب والخطوط إلمارة عجمان لعام، 2018
Public Transport buses by passengers trips and lines in the emirate of Ajman in, 2018

النقــل والـمواصــــالت
T r a n s p o r t a t i o n

الخطوط
Lines

الركاب
Passengers

الحافالت
Buses
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سيارات األجرة حسب الشركة الناقلة إلمارة عجمان لعام، 2018
Taxis by carrier Company in the Emirate of Ajman, 2018

  عدد مركبات األجرةاسم الشركة
 Number of taxis 

Company Name

*2082Taxisمركبات األجرة*

11Sawari Limousineمركبات الليموزين

14Mahra Taxiمهرة لألجرة

2107Totalالمجمــوع 

 Source: Public Transport Corporationالمصدر: مؤسسة المواصالت العامة

*Note: Taxi vehicles, including (201) hybrid vehicles                 مالحظة : مركبات األجرة من ضمنها عدد )201( مركبة هجينة*
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ــم التـعلــــيــ
E d u c at i o n

Source: Ajman University of Science and Technologyالمصدر: جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

Nationality 2019-2018 *2018–2017 2017-2016 الجنسية

United Arab Emirates 92 105 313 اإلمارات العربية المتحدة

G.C.C. Countries 53 67 230 دول مجلس التعاون

Other Arabs 
countries 178 134 764 دول عربية أخرى

Asian and African 
countries 10 15 53 دول آسيوية وأفريقية

Others 1 3 25 أخرى

Iran 8 8 39 إيران

Total 342 332 1424 المجموع

 الطلبة الخريـجون في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا )فرع عجمان( حسب
الجنسية لألعوام، 2016 - 2019

Graduates students at Ajman University of Science and Technology 

(Ajman Branch) classified by Nationality for the years , 2016-2019

*Note: Data 2017/2018 were recorded to autumn *مالحظة : بيانات 2017 / 2018 تم تسجيلها إلى)فصل الخريف( 

اإلمارات العربية المتحدة
United Arab Emirates

دول مجلس التعاون
G.C.C. Countries

دول عربية أخرى
Other Arabs countries

دول آسيوية وأفريقية
Asian and African countries

10

أخرى
Others

1

342

المجموع
Total

2019 – 2018

92

53

178

8
إيران
Iran

 الطلبة الخريـجون في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا )فرع عجمان( حسب
الجنسية لألعوام،  2018 - 2019

Graduates students at Ajman University of Science and Technology (Ajman 
Branch) classified by Nationality for the years, 2018 - 2019
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 الطالبات المسجالت حسب الجنسية في الكلية الجامعية لألم والعلوم األسرية
لألعوام، 2016 - 2019

Registered Female students by Nationality at University College for 

Mother and Family Science, 2016-2019 

Nationality 2019 - 2018 2018 - 2017 2017 - 2016 الجنسية

United Arab 
Emirates 317 270 232 اإلمارات العربية المتحدة

G.C.C. Countries 6 8 14 دول مجلس التعاون

Other Arabs 
Countries 155 181 138 دول عربية أخرى

Other Asians & 
Africans Countries 12 16 16 دول آسيوية وأفريقية

Others 0 2 3 أخرى

Iran 5 6 3 إيران

Total 495 483 406 المجموع

 الطلبة الخريـجون في كلية المدينة الجامعية في امارة عجمان  حسب الجنسية لألعوام،
2019 - 2016

Graduates students at City University College of Ajman classified by Nationality, 
2016-2019

Nationality 2019 - 2018 2018 - 2017 2017 - 2016 الجنسية

United Arab Emirates 75 87 105 اإلمارات العربية المتحدة

G.C.C. Countries 0 2 71 دول مجلس التعاون

Other Arabs 
countries 50 32 144 دول عربية أخرى

Asian and African 
countries 14 6 10 دول آسيوية وأفريقية

Others 0 6 11 أخرى

Iran 1 0 8 إيران

Total 140 133 349 المجموع

المصدر: كلية المدينة الجامعية بعجمان

المصدر: الكلية الجامعية لألم والعلوم األسرية

Source: City University College of Ajman

Source: University College for Mother and Family Science
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لـصــــــحــــة ا
H e a l t h

ملخص إحصائيات مدينة خليفة الطبية في إمارة عجمان لألعوام، 2018-2016
Summary of the statistics of Khalifa Medical City in the emirate of 

Ajman for the years, 2016 – 2018

ملخص إحصائيات مدينة خليفة الطبية في إمارة عجمان لعام، 2018
Summary of the statistics of Khalifa Medical City in the emirate of Ajman for the years, 2018

البيان
مستشفى الشيخ خليفة

Khalifa HospitalData
201620172018

عدد المرضى في العيادة 
No. of out patients 15100113782552,165الخارجية 

No. of Operation 286717072,146عدد العمليات الجراحية
Performed

110100104No. of Hospitals Bedsعدد أسرة المستشفى

البيان

مستشفى خليفة للنساء والوالدة
 Khalifa Hospital for Women and

childbirthData

201620172018

عدد المرضى في العيادة 
No.  of out patients 13,681--الخارجية

No. of Operation 8566931,012عدد العمليات الجراحية
Performed

100125111No, of Hospitals Bedsعدد أسرة المستشفى
Source: Khalifa Medical Cityالمصدر: مدينة خليفة الطبية

مستشفي الشيخ خليفة
Khalifa Hospital

مستشفى خليفة للنساء والوالدة
 Khalifa Hospital for Women and

childbirth

عدد أسرة المستشفى
No. of Hospitals Beds

1,012

13,681

111 104

عدد العمليات الجراحية
No. of Operation Performed 2,146

عدد المرضى في العيادة الخارجية52,165
 No.  of out patients
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المستشفيات الحكومية حسب الجهة التابعة لها في إمارة عجمان لألعوام، 2017 - 2018
Government hospitals according to affiliate in the Emirate of Ajman for the years, 2017 - 2018

الجهة 
20172018Hospital nameاسم المستشفىالتابعة

Affiliate

وزارة شؤون 
الرئاسة

مستشفى  الشيخ 
Sheikh Khalifa 11خليفة العام 

Hospital Ajman

 Ministry of
 Presidential

Affairs

مستشفى الشيخ 
خليفة للنساء و 

الوالدة 
11

 Sheikh Khalifa
 Women and

Children’s Hospital

مستشفى الشيخ 
Sheikh Khalifa 11خليفة مصفوت

Masfout hospital

اجمالي المستشفيات 
التابعة لوزارة شؤون 

الرئاسة
33Total MOPA hospital

حكومية 
محلية

مستشفى عجمان 
Ajman specialty 11التخصصي

hospital
 Local

government

                                         Source:   Ministry of Health & Preventionالمصدر: وزارة الصحة ووقاية المجتمع

Note: There are no government hospitals affiliated to the Ministry of Health and Community 
Protection in the Emirate of Ajman

مالحظة : ال توجد مستشفيات حكومية تابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع فى إمارة عجمان
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الـعــامـــــة والـصــحـــة  الـبـيـئـــة 
Environment & General Health

  Source:  Municipality & Planning Departmentالمصدر: دائرة البلدية والتخطيط

أنشطة قسم الصحة ببلدية عجمان خالل األعوام، 2016 - 2018
Activities of Health Division in Ajman Municipality for the years, 2016 - 2018

أنشطة قسم الصحة ببلدية عجمان خالل العام، 2018
Activities of Health Division in Ajman Municipality for the year, 2018

األنشطة
Activities

السنوات
Years

محالت تم 
زيارتها

Shops 
Visited

شهادات 
صالحية تصدير

Exporting 
Certifications

مصادرات مواد 
غذائية ) كغم( 

Foodstuff 
Confiscated 

)kg(

تصاريح 
سيارات 
التوزيع

Distribution 
Vehicles 
Permits 

ملف
تفتيش دوري

 File Periodic
inspections

إنذارات
Warnings

مخالفات 
للمحالت

Breaches

23,687 3,781 20,499.5 2,201 848 5,174 1,047 2016

16,381 4,732 94,254.9 1,473 1,064 4,680 852 2017

24,857 4,187 106,733 4,509 805 2,776 722 2018

مخالفات للمحالت
Breaches

إنذارات
Warnings

ملف
تفتيش دوري

 File Periodic
inspections

تصاريح 
سيارات 
التوزيع

Distribution 
Vehicles 
Permits 

مصادرات 
مواد غذائية ) 

كغم( 
Foodstuff 

Confiscated 
)kg(

شهادات 
صالحية تصدير

Exporting 
Certifications

محالت تم 
زيارتها
Shops 
Visited

Activities األنشطة

7222,7768054,509106,7334,187 24,857
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المصدر: دائرة البلدية والتخطيط

المصدر: دائرة البلدية والتخطيط

  كميات النفايات  الصناعية والمنزلية  والتجارية والطبية خالل األعوام، 2016 - 2018
Quantities of industrial, household, commercial and medical waste during the 

years ,2016-2018

 كمية النفايات الواردة لمحطة تدوير النفايات و كمية النفايات التي تم فرزها أو تحويلها إلى سماد
   عضوي خالل األعوام، 2016 - 2018

Quantity of waste received by the waste recycling plant and the amount of waste 

that has been sorted or converted to organic fertilizer during the years, 2016-2018

السنة

Year

نفايات صناعية غير خطرة 
)طن(

Industrial Waste )Ton(

 نفايات منزلية وتجارية
)طن(

House hold & commercial 
Waste )Ton(

النفايات الطبية )كجم(
Medical Waste )kg(

201694,987175,095295,296

201726,782323,844357,445

201881,136251,653448,126

السنة

Year

 كمية النفايات الواردة لمحطة تدوير
النفايات ) طن(

Quantity of solid Waste received 
in the recycling plant ( Ton )

 كمية النفايات التي تم فرزها أو تحويلها
إلى سماد عضوي )طن(

Quantity of solid Waste received or 
composted ( Ton )

201679,3425,964

201774,7547,048

201894,54710,613

Source:  Municipality & Planning Department  

Source:  Municipality & Planning Department  
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األمــن والـســــالمـــــة
                                                                       Safety  and  Security

 عدد المركبات المسجلة والمجددة بحسب النوع وبحسب األشهر لعام، 2018
Number of Registered and Renewed Vehicles By Type & months, 2018

الشهر
دراجة نارية

Motorcycle

مركبة 
خفيفة

 Light
Vehicle

مركبة 
ثقيلة

 Heavy
Vehicle

حافلة 
خفيفة

 Light
Bus

حافلة 
ثقيلة

 Heavy
Bus

جهاز 
ميكانيكي 

)خفيف(

 Light
 Mechanic

Machine

جهاز 
ميكانيكي 

)ثقيل(

 Heavy
 Mechanic

Machine

Month

781,84312830251219Januaryيناير

171,5259611468Februaryفبراير

251,6821191112315Marchمارس

331,805981631512Aprilابريل

411,852101161173Mayمايو

211,4997554512Juneيونيو

431,92457161087Julyيوليو

391,328435628Augustاغسطس

531,92472610103Septemberسبتمبر

472,3125615878Octoberاكتوبر

502,16146105211Novemberنوفمبر

372,70045141066Decemberديسمبر

48422,55593615510883112Totalالمجموع

المصدر: القيادة العامة لشرطة عجمان - إدارة 
المرور والدوريات

Source: Ajman Police G.H.Q - Administration 
of Traffic and Licensing
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 Source: Ajman Police G.H.Q -  Administration ofالمصدر: القيادة العامة لشرطة عجمان - إدارة المرور والدوريات           
Traffic and Licensing 

الحوادث المرورية المسجلة حسب نوع الحادث خالل األعوام، 2018-2016
Traffic accidents recorded by type of accident during the years, 2016 - 2018

 المركبات والمعدات الفنية التابعة إلدارة الدفاع المدني حسب نوعها في إمارة عجمان خالل
األعوام، 2018-2016

Vehicles and technical equipment of the Department of Civil Defense by type in 
the Emirate of Ajman during the years, 2016 - 2018

السنة
Year

نوع الحادث
Accident Type

تصادم
Collusion

صدم
Accident

تدهور
Overturning

دهس 
إنسان

Human 
Run Over

دهس 
حيوان

Animal 
Run Over

سقوط
Falling

أخرى
Others

مجموع 
الحوادث

Total 
accidents

20163467233231251064038418642490

20173593631091281064146377943145

2018306744283132882325190837133

سيارات اإلسعاف
Ambulance Cars

سيارات اإلطفاء
Fire Cars

مضخات مقطورة ومحمولة
Portable & Trailed Pumps

مقص وفتاحة هيدروليكية
Hydraulic Cutter and Opener

زوارق إطفاء وإنقاذ
 Firefighting and Rescue boats

اسكوتر بحري
Marine Scooter

0
6 6

2 2 2

3 2 2

13 19 19

8 17 17

9 14 12

201620172018



32

واألوقــاف اإلســالمية  الشــؤون 
                                                                                                                                            I s lamic  affairs  & Awqaf  

عدد المساجد حسب السعة في إمارة عجمان خالل األعوام، 2016 - 2018
Number of Mosques classified by Capacity in the Emirate of Ajman for the years, 

2016 -2018

المجموع

Total

السعة
Capacity

السنوات

Years

أكثر من 
500

 More
than 500

500-400 400-300 300-200 200-100

أقل من 100

 Less than
100

307 84 39 48 57 57 22 2016

311 99 36 41 56 57 22 2017

304 150 35 38 44 34 3 2018

 العاملون في المساجد حسب المهنة والجنسية في إمارة عجمان خالل األعوام،
2018 - 2016

 Mosques Employees by Occupation and Nationality in the emirate of  Ajman,
2016 -2018

المجموع
Total

المهنة  
Job

السنوات
Years

مشرف مسجد
Mosque Supervisor

مؤذن
Muazzin

إمام
Emam

غير مواطن
Non-Citizen

مواطن
Citizen

غير مواطن
Non-Citizen

مواطن
Citizen

غير مواطن
Non-Citizen

مواطن
Citizen

313 24 0 50 0 233 6 2016

301 23 0 50 0 223 5 2017

321 33 0 51 2 230 5 2018

المصدر: الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

المصدر: الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

Source: General Authority of lslamic Affairs & Awqaf               

Source: General Authority of lslamic Affairs & Awqaf               

Unit : personوحدة القياس : فرد
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المساجد في إمارة عجمان حسب القطاع لعام، 2018
Mosques in the emirate of Ajman by sector, 2018 

Sectors

عدد المساجد

Number of 
Mosques

القطاعات

City Center Sector 98 قطاع  مركز المدينة

Northern Sector 6 القطاع الشمالي

Southern Sector 56 القطاع الجنوبي

Middle Sector 76 القطاع األوسط

Eastern Sector 15 القطاع الشرقي

Manama Sector 16 قطاع المنامة

Masfout Sector 37 قطاع مصفوت

Total 304 المجموع

المصدر: الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

المصدر: الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

Source: General Authority of lslamic Affairs & Awqaf               

Source: General Authority of lslamic Affairs & Awqaf               

304

المجموع
Total

98

6

56

76

15

16

37

قطاع  مركز المدينة

القطاع الشمالي

القطاع الجنوبي

القطاع األوسط

القطاع الشرقي

قطاع المنامة

قطاع مصفوت

City Center Sector

Northern Sector

Southern Sector

Middle Sector

Eastern Sector

Manama Sector

Masfout Sector

المساجد في إمارة عجمان حسب القطاع لعام، 2018
Mosques in the emirate of Ajman by sector, 2018 
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واألنـشـطـــــة السياحـــة 
  Tourism & ac t ivit ies

الفنادق في إمارة عجمان حسب مستوى التصنيف خالل األعوام، 2016 - 2018
Hotels in the emirate of Ajman by rating level, 2016 - 2018

rating level 2018 2017 2016 مستوى تصنيف الفنادق

5 Stars Hotels 5 5 4 5  

4 Stars Hotels 3 2 2 4

3 Stars Hotels 2 2 2 3

2 Stars Hotels 0 0 0 نجمتان

1 Stars Hotels 6 6 6 نجمة واحده

Total 16 15 14 المجموع

المصدر: دائرة التنمية السياحية

المصدر: دائرة التنمية السياحية

Source: Department of Tourism Development

Source: Department of Tourism Development

الشقق الفندقية في امارة عجمان حسب مستوى التصنيف خالل
األعوام , 2016 - 2018

Hotel apartments in the emirate of Ajman by rating level in , 2016 -2018

Rating level of 
hotel apartments 2018 2017 2016  مستوى تصنيف

الشقق الفندقية

Superior 6 7 6 ممتازة

Standard 11 11 17 عادية

TFA 3 3 0 شقق مفروشة

Resort 3 3 0 منتجعات

Total 23 24 23 المجموع

نجوم

نجوم

نجوم
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Source: Department of Tourism Developmentالمصدر: دائرة التنمية السياحية

عدد الفنادق والغرف والشقق الفندقية في إمارة عجمان لعام, 2018
Number of Hotels & Hotel Apartments & Flats in the emirate of Ajman , 2018

Data 2018 البيــــان

No, Of  Hotels 16 عدد الفنادق

No, Of  Hotel Apartments 23 عدد الشقق الفندقية

No, Of  Beds 3683 عدد االسرة بالفنادق

No, Of  Hotel Apartments Beds 2436 عدد االسرة بالشقق الفندقية

No, Of  Rooms 2569 عدد غرف الفنادق

No, Flats or Rooms 1215 عدد غرف الشقق الفندقية

الفنادق
Hotels

1623

1215

2436

عدد االسرةعدد االسرة
No, Of BedsNo, Of Beds

عدد الغرفعدد الغرف
No, Of RoomsNo, Of Rooms

الشقق الفندقية
Hotel Apartments

2569

3683
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Projects and initiatives
المستفيدون

 Beneficiaries  المشاريع والمبادرات
2018

The Zakat of His Highness the Ruler 12,500 زكاة صاحب السمو الحاكم

Iftar 196,500 إفطار صائم

Mir Ramadan project 3500 المير الرمضاني

Zakat Fitr 2000 زكاة الفطر

Eid Gifts 300 كسوة العيد

Project winter bag 1000 مشروع الحقيبة الشتوية

Orphan sponsorship 250  كفالة األيتام

pleasure of the disabled 25 اسعاد أصحاب الهمم

student (school coupon) 1500 الطالب ) الكوبون المدرسي  (

Family Gathering in Ramadan 271 الملتقى األسرى الرمضاني

Maintenance project 55 مشروع الصيانة 

Basma Project is sponsored by the 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum 
Charitable and Humanitarian Foundation

234
مشروع بسمة برعاية مؤسسة محمد 
بن  راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية 

واألنسانية

Zayed Day for Human Action 1100 يوم زايــــــــــــد للعمل األنساني

First orphan festival 50 مهرجان االيتام األول

Meal provided by families 500 وجبة الخير بدعم من االسر الميسورة 

Total 219,785 المجـــموع

Assistances
المستفيدون

 Beneficiaries المساعدات
2018

Furnishing of homes 146 تأثيث المساكن

Maintenance of homes 55 صيانة المساكن

Completion of Building 48 استكمال بناء

Electronics 87 اإللكترونيات

Rent 61 االيجار

Treatment outside or within the state 7 عالج خارج أو داخل الدولة 

Support local institutions 20 دعم مؤسسات محلية 

Ensure educational support 62 كفالة الدعم التعليمي

initiative holders of issues and debt 99 مبادرة يسر ألصحاب القضايا والمدانين

Total 585 المجـــموع
Source: HUMAID BIN RASHID AL NOUIMI FOUNDATIONالمصدر: مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية

المستفيدون من مساعدات مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية لعام، 2018
Beneficiaries of assistance from Humaid Bin Rashid Al Nuaimi charity during , 2018

العــام النفــع  ذات  المؤسســات 
I nst itut ions publ ic  B enefit
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Source: Dar Al Ber Societyالمصدر: جمعية دار البــر

المستفيدون  حسب نوع المساعدة من جمعية دار الـــــــبر فرع عجمان  لألعوام، 2016 - 2018
Beneficiaries by Type of assistance of Dar Al Ber Society in Ajman Branch for the 

years, 2016 – 2018

Type of assistance

  عدد المستفيدون
No. of beneficiaries نوع المساعدة

2018 2017 2016

Rental Assistance 736 1032 1007 المساعدات اإليجارية

Study Assistance 431 712 812 المساعدات الدراسية

Treatment Assistance 106 193 192 المساعدات العالجية

Assistance (electricity, 
general expenses and other) 285 332 369 المساعدات ) كهرباء 

ومصاريف عامة وأخرى (

Total 1558 2269 2380 المجـــموع

736

431

106

285

المساعدات ) كهرباء + مصاريف عامة + أخرى ( المساعدات الدراسية

Rental Assistance
المساعدات اإليجارية

Study Assistance

Treatment Assistance
المساعدات العالجية

Assistance )electricity + general expenses + other(

1558

المستفيدون حسب نوع المساعدة من جمعية دار الـــــــبر فرع عجمان عام 2018
Beneficiaries by Type of assistance of Dar Al Ber Society in Ajman Branch for the 

year, 2018

المجـــموع

Total






