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عضو المجلس األعلى - حاكم عجمان

صاحب السمو الشيخ

His Highness Sheikh

Humaid bin Rashid Al Nuaimi
Member of the Federal Supreme Council - Ruler of Ajman



البيانــات اإلحصائيــة تســاعد فــي عمليــة تســهيل  إن  

القــرار  واتخــاذ  الســليم  التخطيــط  عمليــات  وتبســيط 

ــام  ــن األرق ــتثمرين م ــن والمس ــات الباحثي ــر احتياج وتوفي

الحقائــق  واقــع  علــى   للوقــوف  الســليمة  اإلحصائيــة 

والوصــول إلــى تخطيــط شــامل وناجــح .

 Statistical data help in the process of facilitating and
 simplifying the processes of proper planning and
 decision-making and provide the needs of researchers
 and investors of the correct and reliable statistical
 figures to find out the reality of the facts and access to

comprehensive and successful planning



ولي عهد إمارة عجمان-رئيس المجلس التنفيذي

سمو الشيخ

His Highness Sheikh

Ammar bin Humaid Al Nuaimi
Crown Prince of Ajman - Chairman of the Executive Council



وتطويــر   ، للتنميــة  األساســية  الدعامــة  هــو  اإلحصــاء 
قــدرات الكــوادر البشــرية ، وهــو المرتكــز المهــم فــي 
وضــع السياســات لحكومــة عجمــان، وتأســس أي مشــاريع 
قادمــة مــن واقــع إمكانيــات اإلمــارة واالحتياجــات الفعليــة 
لســكانها؛ ال ســيما وأن عجمــان مقبلــة على حزمة مشــاريع 
تنمويــة واســتثمارية فــي كافــة المجــاالت  وصــواًل لتحقيــق 

ــان 2021. ــة عجم رؤي

Statistics is the principal pillar of development, and 
promotion and upgrading of human resources, and is 
an important anchor in the development of policies 
for the Government of Ajman, and the establishment 
of any projects stemming from the realities of the 
emirate›s potentials and the needs of its population. 
Especially that Ajman is on the verge of a project 
package Development and investment in all fields to 

achieve Ajman 2021 Vision.



المدير التنفيذي لمركز اإلحصاء والتنافسية

سعادة الدكتورة

HE Dr. Hajar Saeed Al-Hubaishi
Executive Director of Ajman Statistics and Competitiveness Center



 ، «2018

The Ajman Statistics and Competitiveness Center, presents this book of ‘Ajman 
in Figures, 2018›, which embodies the most prominent activities of all local and 
federal government departments and institutions in the Emirate.

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 

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 خــال 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





All rights reserved - Ajman Statistics and Competitiveness Center, 

Government of Ajman. United Arab Emirates 2018©

Reproduction or use of any part of this book by any person, company 

or entity by any means, graphic, electronic or mechanical, including 

photocopying, recording on CD or any other means of publication, 
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To communicate and request statistical data, please contact:

Statistics and Competitiveness Center, Government of Ajman 

E-mail: info.scc@ajman.ae

Telephone Number +971 67016770 

website: www.scc.ajman.ae

PO Box 6556, Ajman, United Arab Emirates
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N.M.Not Measuredغير مقاس
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Estimated**بيانات تقديرية
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الحيويــة اإلحصــاءات 
V i t a l  S t a t i s t i c s

المواليد االحياء والوفيات في إمارة عجمان خالل  األعوام  2015 - 2017

Live Births & Deaths in the Emirate of Ajman 2015-2017

 السنوات
Years

 المواليد األحياء
Live Births

 الوفيات
Deaths

20157,760459

20167,379504

20177,313464

Source: Ajman medical Zoneالمصدر: منطقة عجمان الطبية
Preliminary data 2017 ** بيانات أولية 2017

2017

2016

 الوفيات
Deaths

 المواليد األحياء
Live Births

459

504

464

7,760

7,379

7,313

2015
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عقود الزواج في إمارة عجمان خالل األعوام , 2017-2015

Marriage Contracts in the Emirate of Ajman, 2015-2017

 السنوات
Years

 عدد عقود الزواج
No. of Marriage Contracts

2015891

2016950

2017938

Source: Ajman Sharia Courtالمصدر: محكمة عجمان الشرعية

2017

2016

2015

938

950

891
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العامــــلة القـــوى 
L a b o u r  Fo r c e

2017

2016

2015

  العاملين المسجلين في وزارة الموارد البشرية والتوطين  بإمارة عجمان  خالل األعوام, 2015 - 2017
Total Employees Registered in the Ministry of Human Resources and Emiratization 

in the Emirate of Ajman during the years 2015-2017

 السنوات
Years

إجمالي العاملين  
Total  employees

2015212,877

2016228,264

2017240,829

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

240,829

228,264

212,877
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الدوائر
ذكور
Male

أناث
Female

المجموع
Total

Departments

173754Executive Councilالمجلس التنفيذي

20516221Dewanالديــــــــــــــــــوان

 Municipality and 392228620دائرة البلدية والتخطيط
planning department

 دائرة االراضي والتنظيم
Department Of Land and 454186العقاري                                                                                      

Real Estate Regulation

Department of Tourism 413980دائرة التنمية السياحية 
Development

 6814Department of  Humanدائرة الموارد البشرية
Resources

111223Ajman Digital Govermentحكومة عجمان الرقمية

 8169150Department of Economicدائرة التنمية اإلقتصادية
Devel 

 7432106Ajman Port & Customsدائرة الميناء والجمارك

القيادة العامة لشرطة 
 9701711,141General Directorate ofعجمان

Ajman Police

432366Department Of Financeدائرة المالية 

201535Ajman Audit Authorityجهاز الرقابة المالية

 213Department of Civilدائرة الطيران المدني
Aviation

404Ajman petrol Departmentدائرة نفط عجمان

 الموظفين المشتغلين في الدوائر المحلية حسب النوع بإمارة عجمان لعام ،2017
 The employees working in local departments by type  in the Emirate of 

Ajman for the year 2017

Source: Department of  Human Resourcesالمصدر: دائرة الموارد البشرية
مالحظة : بيانات  القيادة العامة لشرطة 

عجمان للموظفين المحليين فقط
 Note: Ajman Police General Command
data for local staff only
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399

743

629

24,276 عجمانعجمان

المنامةالمنامة

غير مبينغير مبين

مصفوتمصفوت

5,437

1,138

190

31,580

واألعــــــمال المــال 
Economy & Money

المناطق

العدد
NoAreas

20162017

24,27631,580Ajmanعجمان

399629Manamaالمنامة

7431,138Masfutمصفوت

5,437190Unspecifiedغير مبين

30,85533,537Totalالمجموع

Source: Department of Economic Developmentالمصدر: دائرة التنمية االقتصادية

المنشآت االقتصادية حسب المناطق إلمارة عجمان لعامي  2016 - 2017
Economic Establishments by areas the Emirate Of Ajman , 2016 - 2017  



7

رخص العضوية حسب نوع الرخصة في إمارة عجمان لعام, 2017
Licenses by type of type of License in the Emirate of Ajman, 2017

 المشاريع المقدمة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع موزعة حسب النوع في إمارة
عجمان خالل األعوام , 2015 - 2017

projects submitted to the Khalifa Fund to develop projects broken down 
by gender in the Emirate of Ajman – 2015 - 2017

نوع الرخص
العدد

Number
License Type

16,808Commercialرخصة تجارية

877Industrialرخصة صناعية

13Local industryرخصة صناعية محلية

15,803Professionalرخصة مهنية

36Beginningsرخصة بدايات

33,537Totalاإلجمالي

المصدر: دائرة التنمية االقتصادية

المصدر: صندوق خليفة لتطوير المشاريع

Source: Department of Economic Development

Source: Khalifa fund for Enterprise Development

gender 2017 2016 2015 النوع

Males 103 108 171 ذكور

Females 63 66 140 إناث

Total 166 174 311 المجمــــوع

Preliminary data ** بيانات أولية

هناك عدد من أصحاب المشاريع لديهم أكثر من مشروع
There are a number of entrepreneurs have more than one project
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الداخليــة التجــارة 
I n t e r n a l  Tr a d e

السنوات
Years

عدد الشهادات
No. of Certificates

قيم الشهادات )بالدرهم (
Certificate Value(AED)

201544,3165,126,199,635

201643,2504,663,193,983

201738,4304,489,090,525

    عدد وقيم شهادات المنشأ )التجارة(  في إمارة عجمان خالل األعوام , 2017-2015
Number and Values of Certificates of Origin ( trade ) , in the Emirate of Ajman, 2015-2017

Source: Ajman Chamberالمصدر: غرفة عجمان

2017

2016

2015

عدد الشهادات
No. of Certificates

قيم الشهادات )بالدرهم (
Certificate Value(AED)

44,316

43,250

38,430

5,126,199,635

4,663,193,983

4,489,090,525
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2017Monthsالشهور

678Januaryيناير

653Februaryفبراير

749Marchمارس

665Aprilابريل

872Mayمايو

622Juneيونيو

660Julyيوليو

669Augustأغسطس

617Septemberسبتمبر

783Octoberأكتوبر

729Novemberنوفمبر

704Decemberديسمبر

8,401Totalالمجموع

Source: Ajman free Zoneالمصدر: منطقة عجمان الحرة

تراخيص تجديد الشركات في منطقة عجمان الحرة حسب الشهور لعام ، 2017
Renewal Licenses for Companies by Months in Ajman Free Zone by 

Months , 2017
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الخارجيــة التجــارة 
E x t e r n a l  Tr a d e

حجم التجارة حسب القارات بالطـن خالل عـام 2017
Volume Of Trade According To Continents In Ton For The Year 2017

  Source: Department of Ports & Customs Ajmanالمصدر: دائرة الميناء والجمارك-عجمان 

   مقارنـة  حجم التجـارة  بالقيمة )درهم(  خالل األعوام ,2017-2015
Comparing Trade Volume With Value (AED) During The Years 2015-2017

القــارات
الواردات

Import  

الصــادرات

Export  

إعادة التصدير             

 Re-export

الواردات إلعادة التصدير
 Import for Re-export

Regions

562,966.67350,523.1432,387.9140,093.80Asiaأسيــــا

5,919.220013.13Africaأفريقيــــا

135,021.57056.548,877.14Europeأوروبا

253,210.90001848.46Americaأمريكــــا

8,210.920027.60Oceaniaأوشينيا

0000Otherأخرى

965,329.28350,523.1432,444.4550,860.13Totalاإلجمــــالـي

التجــارة
201520162017

Trade 
Value  القيمــةValue  القيمــةValue  القيمــة

6,282,544,217.745,842,767,053.715,886,589,489Importالواردات

630,236,257.30526,397,540.13556,375,864Exportالصــادرات

976,880,562.14528,012,558.11599,642,414Re-exportإعادة التصدير

الواردات إلعادة 
 747,851,468.83568,580,068.45606,716,689Imports forالتصدير

Re-export

 8,637,512,505.007,465,757,220.407,649,324,454Totalاإلجمالي 

  Source: Department of Ports & Customs Ajmanالمصدر: دائرة الميناء والجمارك-عجمان 
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الواردات
Import  

الصــادرات

Export  

إعادة التصدير             

 Re-export

الواردات إلعادة التصدير
 Import for Re-export

60
6,

71
6,

68
9

56
8,

58
0,

06
8.

45

74
7,

85
1,

46
8.

83

59
9,

64
2,

41
4

52
8,

01
2,

55
8.

11

97
6,

88
0,

56
2.

14

55
6,

37
5,

86
4

52
6,

39
7,

54
0.

13

63
0,

23
6,

25
7.

30

5,
88

6,
58

9,
48

9

5,
84

2,
76

7,
05

3.
71

6,
28

2,
54

4,
21

7.
74

Total Total Total
7,649,324,454.00 7,465,757,220.40 8,637,512,505.00

2017 2016 2015

   مقارنـة  حجم التجـارة  بالقيمة )درهم(  خالل األعوام ,2017-2015
Comparing Trade Volume With Value (AED) During The Years 2015-2017
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المجموع

Total

عدد العقود لغير المواطنين
No.of  Contracts

Non- Citizen

عدد العقود للمواطنين
No.of Contracts

Citizen

السنوات

Years

42,023 39,923 2,100 2015

47,824 45,726 2,098 2016

53,374 50,179 3,195 2017

والتـــــشـــــيــيــــد الــبنــــــاء 
Building and Construction

 Source: Municipality & Planning Departmentالمصدر: دائرة البلدية والتخطيط

عقود اإليجار المسجلة بحسب الجنسية في إمارة عجمان خالل األعوام 2017-2015
Tenancy Contracts Registered by Nationalty in the Emirate of Ajman, 2015-2017

2,100

2,098

3,195
لغير المواطنينللمواطنين

39,923

45,726

50,179

42,023

47,824

53,374

201520162017
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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 ،2017-2015
Certificates of achievement issued by type in the Emirate of Ajman, 2015 - 2017

السنة

Year

شهادات اإلنجاز المؤقتة

Temp. Certificates of 
Achievement

شهادات اإلنجاز النهائية

Perm. Certificates of 
Achievement

المجموع

Total

2015482,1402,188

2016691,5931,662

2017611,7311,792

Note: The listed numbers represent Ajman, 
Manama , Masfoot                  

مالحظة : األرقام المدرجة تمثل كل من عجمان 
والمنامة ومصفوت 

تداوالت دائرة األراضي والتنظيم العقاري إلمارة عجمان خالل األعوام   2017-2015
Trading Volume Department Of Land and Real Estate Regulation in the Emirate 

of Ajman , 2015-2017
القيمة : بالدرهم                                     

Years السنوات                                     Trading  volume حجم التداول

20155,673,387,692

20164,506,733,504

20174,805,331,747

Volume: AED
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والتـــــشـــــيــيــــد الــبنــــــاء 
Building and Construction

 المعامالت المنجزة لدائرة األراضي والتنظيم العقاري بإمارة عجمان، 2015 - 2017
completed transactions for Department Of Land and Real Estate Regulation in 

the Emirate of Ajman, 2015 -2017

 المعامالت المنجزة لدائرة األراضي والتنظيم العقاري بإمارة عجمان  2017
completed transactions for Department Of Land and Real Estate Regulation in the 

Emirate of Ajman 2017

2017 2016 2015
إجمالي المعامالت المنجزة

Total completed transactions

16 16 20
عدد اتفاقيات التسوية المنجزة

 The number of completed settlement
agreements

128 353 429
عدد االستشارات العقارية المقدمة

Number of real estate consultancy provided

6308 4435 1126

عدد المعامالت المنجزة على وحدات عقارية  أي جميع 
التصرفات العقارية على الوحدات

 The number of completed transactions on real
estate units

6,452 4,804 1,575 Total اإلجمالي

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

إجمالي المعامالت 
المنجزة

Total completed 
transactions

عدد اتفاقيات التسوية المنجزة
The number of completed settlement agreements

16

عدد االستشارات العقارية المقدمة
Number of real estate consultancy provided

128

عدد المعامالت المنجزة على وحدات عقارية  أي جميع التصرفات العقارية على الوحدات
The number of completed transactions on real estate units6,308

6,452



15

بطاقات الوسيط العقاري حسب القطاع الجغرافي  في إمارة عجمان لعام، 2017
Broker cards by Geographical Sector in the Emirate of Ajman, 2017

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

City center sectorقطاع مركز المدينة

Eastern Sectorالقطاع الشرقي

Northern Sectorالقطاع الشمالي

Southern Sectorالقطاع الجنوبي

Middle Sectorالقطاع األوسط

Al Manama Sectorقطاع المنامة

Masfoot Sectorقطاع مصفوت

AL Zora Sectorقطاع الزوراء

Not Indicatedغير مبين

Totalالمجموع

2,809

691

1,338

6

12

672

79

1

10

0
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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، 2015 - 2017
Greened Areas (Square Meters) in the emirate of Ajman, 2015-2017

 الحدائق العامة  في إمارة عجمان حسب المناطق  لعام, 2017
public Parks data by Area in the emirate of Ajman, 2017

السنة

Year

المساحة التي تم تخضيرها  )م2(

Greened Area )m2(

20151,155,883

20161,199,000

20171,620,683

*Areas include streets, roundabouts and public parks.               المساحات تشمل الشوارع والدوارات والحدائق العامة *

11
Total

المجموع

3

2

22

1

1
الجرف

Al Jerf 

Al Hamidiya
 الحميدية

مصفوت
Masfoot

الراشدية

المنامة

مشيرف

Manama

Rashidiya

Musheirf
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 Source: Municipality & Planning Departmentالمصدر: دائرة البلدية والتخطيط

 إنتاج المشتل  في إمارة عجمان  لألعوام, 2015 - 2017
Productivity of the Agriculture  in the emirate of Ajman for the years , 2015 - 2017

 إنتاج المشتل  في إمارة عجمان  عام,  2017
Productivity of the Agriculture  in the emirate of Ajman for the year  2017

السنه
Year

أشجار
Trees

شجيرات
Shrubbery

زهور موسمية
Seasonal Flowers

مغطيات 
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201521,76227,33702,96359,36860,2865,083158,2503,30072,237

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

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

26,640

58.952

57,007

90,100

أشجار
Trees

شجيرات
Shrubbery زهور

موسمية
Seasonal 
Flowers

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

البيانات اإلحصائية المتعلقة بالنقل المدرسي لعام، 2017
Statistical Data Related to School Transportation for the Year 2017

2017Dataالبيان

27No. of Schoolsعدد المدارس

14,024No. of Registered Studentsعدد الطلبة المسجلين

10,333No. of Transported Studentsعدد الطلبة المنقولين

عدد الحافالت المخصصة للنقل 
No. of Buses dedicated for School 170المدرسي

Transportation

No. of Student Transportation 153عدد حافالت نقل الطلبة
Buses

17No. of Reserved Busesعدد الحافالت االحتياطية

No. of Rented Vehicles-عدد المركبات المستأجرة

عدد المقاعد المتاحة في حافالت 
No . of Seats Available on 14,362المؤسسة

Enterprise  buses

No. of School Transportation 161عدد سائقي النقل المدرسي
Drivers

عدد الخطوط المنتظمة لحافالت 
No. of Regular Lines for School 284الطلبة

Buses

55Average no. of seats for each lineمعدل عدد المقاعد لكل خط

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

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

 رحالت ركاب الحافالت  العامة حسب الشهور إلمارة عجمان لألعوام، 2015 - 2017
Public passenger buses by  Months in the emirate of Ajman for the years . 2015 - 2017  
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المصدر: المواصالت المدرسية الحكومية . عجمان

المصدر: مؤسسة المواصالت العامة

Source: Government school transportation. Ajman 

Source: Public Transport Corporation 

أعداد حافالت مواصالت اإلمارات حسب النوع في إمارة عجمان لعام، 2017
Number of Emirates Transport Buses by Type in the emirate of Ajman in , 2017

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

101810911120

حافلة متوسطة
Medium Bus

00000

حافلة صغيرة
Small Bus

301444650

Total 1312215317170اإلجمالي

 رحالت ركاب الحافالت  العامة حسب الشهور إلمارة عجمان لألعوام، 2015 - 2017
Public passenger buses by  Months in the emirate of Ajman for the years . 2015 - 2017  

201520162017Monthالشهر

.7,0067,81215,500Janيناير
.6,3287,30815,500Febفبراير
7,0067,81215,500Marchمارس

6,7807,56015,500Aprilأبريل

7,0067,81215,500Mayمايو

6,7807,56016,691Juneيونيو

7,0067,81216,691Julyيوليو

.7,0067,81216,691Augأغسطس
.6,7807,56016,691Septسبتمبر

.7,0067,81216,691Octأكتوبر
.6,7807,56016,691Novنوفمبر

.7,0067,81216,691Decديسمبر

82,49092,232194,337Totalالمجموع
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حافالت النقل العام حسب رحالت الركاب والخطوط إلمارة عجمان لعام2017
Public Transport buses by passengers trips and lines in the emirate of Ajman in , 2017

حافالت النقل العام حسب رحالت الركاب والخطوط إلمارة عجمان لعام2017
Public Transport buses by passengers trips and lines in the emirate of Ajman in , 2017

الرحالت 
2017

Trips الخطوط
Lines

الحافالت
Buses

الركاب
Passengers

6291,638,507Internal transportالنقل الداخلي

6291,437,154Intercity عبر المدن

12583,075,661Totalالمجموع

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

 Source: Public Transport Corporationالمصدر: مؤسسة المواصالت العامة

3,075,661

12

58



21 رحالت ركاب النقل البحري حسب الشهور إلمارة عجمان لعام 2017
Passenger’s trips by months in the emirate of Ajman in , 2017

رحالت ركاب النقل البحري حسب الشهور إلمارة عجمان لعام 2017
Passenger’s trips by months in the emirate of Ajman in , 2017

 Source: Public Transport Corporationالمصدر: مؤسسة المواصالت العامة

الشهر

 العــــــــــــبرات
Abra

Month
 عدد رحالت الركاب

Number of Passenger’s Trips

60Januaryيناير 

32Februaryفبراير

26Marchمارس

86Aprilابريل

76Mayمايو

39Juneيونيو

0Julyيوليو

0Augustاغسطس

147Septemberسبتمبر

158Octoberاكتوبر

128Novemberنوفمبر

324Decemberديسمبر

Total 1,076المجموع
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لــتـعلـيــــم ا
E d u c at i o n

المصدر: وزارة التربية والتعليم

المصدر: وزارة التربية والتعليم

Source: Ministry of Education

Source: Ministry of Education

المدارس الحكومية حسب المرحلة والنوع للعام الدراسي , 2016 - 2017
Government Schools classified by Level of Education and gender: 2016-2017

المجموع

Total

المرحلة الدراسية
 Level of Education   

السنة 
الدراسية

Academic 
Year

دينـــــــي
Religious

ثانوي
Secondary

حلقة ثانية
Cycle 2

حلقة أولى
Cycle 1

رياض األطفال

Kindergarten
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40 0 1 6 6 5 3 0 5 7 7 2017/2016

المدارس الخاصة  بإمارة عجمان  للعام الدراسي , 2016 - 2017
Private schools in the Emirate of Ajman for the academic year 2016-2017

المجموع
Total

السنة الدراسية
Academic Year

33 2017 / 2016

40 33

73
المجموع

Total

المدارس الخاصة
Private schools

المدارس الحكومية
Government Schools
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Source: Ajman University of Science and Technologyالمصدر: جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

Nationality 2018–2017* 2017-2016 الجنسية

U.A.E 105 313 اإلمارات العربية المتحدة

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

Other Arabs countries 134 764 دول عربية أخرى

Asian and African countries 15 53 دول آسيوية وأفريقية

Others 11 64 أخرى

Total 332 1,424 المجموع

 الطلبة الخريـجين في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا )فرع عجمان( حسب
الجنسية لألعوام ,  2016 - 2018

Graduated students at Ajman University of Science and Technology 

(Ajman Branch) classified by Nationality for the years , 2016/2018

 الطلبة الخريـجين في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا )فرع عجمان( حسب
الجنسية لألعوام ,  2017 - 2018

Graduated students at Ajman University of Science and Technology (Ajman 
Branch) classified by Nationality for the years , 2017/2018

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

اإلمارات العربية المتحدة
U.A.E105

دول مجلس التعاون
G.C.C. Countries67

دول عربية أخرى
Other Arabs countries

134

دول آسيوية وأفريقية
Asian and African countries

15

أخرى
Others

3

332

المجموع
Total

2018 – 2017
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لتـــعلـيــــم ا
E d u c at i o n

 الطالبات المسجالت حسب الجنسية في الكلية الجامعية لألم والعلوم األسرية
لألعوام ,  2016 - 2018

Female students registered by nationality at the University College of 

the Mother and Family Sciences During the years 2016 - 2018

Nationality 2018 - 2017 2017 - 2016 الجنسية

U.A.E 270 232 اإلمارات العربية المتحدة

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

Other Arabs Countries 181 138 دول عربية أخرى

Other Asians & Africans 
Countries 16 16 دول آسيوية وأفريقية

Others 8 6 أخرى

Total 483 406 المجموع

الطلبة الخريـجين في كلية المدينة الجامعية بعجمان حسب الجنسية لألعوام ,  2016 - 2018
Graduated students at City University College of Ajman classified by Nationality, 

2016/2018

Nationality 2018 - 2017 2017 - 2016 الجنسية

U.A.E 87 105 اإلمارات العربية المتحدة

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

Other Arabs countries 32 144 دول عربية أخرى

Asian and African countries 6 10 دول آسيوية وأفريقية

Others 6 19 أخرى

Total 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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الطلبة الخريـجين في كلية المدينة الجامعية بعجمان حسب الجنسية لألعوام , 2017 - 2018
Graduated students at City University College of Ajman classified by Nationality: 

2017/2018

كلية المدينة الجامعية بعجمان

 اإلمارات العربية
المتحدة

U.A.E 
65%

 دول مجلس التعاون
G.C.C. Countries 

1%

 دول عربية أخرى
Other Arabs 

countries 
24%

 دول آسيوية
وأفريقية

Asian and African 
countries 

5%

أخرى
Others 

5%
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لـصــــــحــــة ا
H e a l t h

ملخص إحصائيات مدينة خليفة الطبية في إمارة عجمان لألعوام , 2017-2015
Summary of the statistics of Khalifa Medical City in the emirate of Ajman for 

the years,  2015 – 2017

ملخص إحصائيات مدينة خليفة الطبية في إمارة عجمان لعام , 2017
Summary of the statistics of Khalifa Medical City in the emirate of Ajman for the years .  2017

البيان
مستشفى الشيخ خليفة

Sheikh Khalifa HospitalData
201520162017

عدد المرضى في العيادة 
No .  of out patients 141,602151,00113,7825الخارجية 

No . of Operation 2,8692,8671,707عدد العمليات الجراحية
Performed

103110100No . of Hospitals Bedsعدد أسرة المستشفى

البيان

201520162017

Data مستشفى خليفة للنساء والوالدة
 Khalifa Hospital for Women and

childbirth

No . of Operation 843856693عدد العمليات الجراحية
Performed

100100125No . 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

693

125 100

عدد العمليات الجراحية
No . of Operation Performed

1,707
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Source:  Ajman Specialist Hospitalالمصدر: مستشفى عجمان التخصصي

عدد الموظفين والعيادات الخاصة بمستشفى عجمان التخصصي لألعوام , 2015 - 2017
No . of staff and private clinics Specialist Hospital, Ajman, 2015-2017

Data 2017 2016 2015 البيان

No. of Employees 54 45 43 عدد الموظفين اإلداريين

No. of Dental Clinics 1 1 1 عدد عيادات األسنان

No. of Doctors 22 17 16 عدد األطباء )البشريين(

No. of Dentists 2 2 2 عدد أطباء األسنان

No. Nurses 42 39 40 عدد الممرضين

No. of Technicians 25 23 19 عدد الفنيين

العيادات الخاصة

Private Clinics

No. Private Clinics 18 13 12 عدد العيادات الخاصة

No. of Doctors 22 17 16 عدد أطباء العيادات 
الخاصة

Nursing Staff 42 39 40 هيئة تمريض

Others 19 19 17 أخرون

الصيدليات ومختبرات التحليل

Pharmacies and Laboratories

No. of Pharmacies 1 1 1 عدد الصيدليات

No. of Laboratories 1 1 1 عدد مختبرات التحليل
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الـعــامـــــة والـصــحـــة  الـبـيـئـــة 
Environment & General Health

Source: Municipality and Planning Departmentالمصدر: دائرة البلدية والتخطيط

أنشطة قسم الصحة ببلدية عجمان  خالل  األعوام، 2015 - 2017
Activities of Health Division in Ajman Municipality for the years, 2015 - 2017

أنشطة قسم الصحة ببلدية عجمان  خالل  العام ،  2017
Activities of Health Division in Ajman Municipality for the year,  2017

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

22,737 3,594 6,714.8 1,606 558 3,695 1,383 2015

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

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

8524,6801,0641,47394,254.9

4,73216,381
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المصدر: دائرة البلدية والتخطيط

   كميات النفايات الصناعية والمنزلية والطبية خالل األعوام، 2015 - 2017
Quantities of industrial, household and medical wastes during the years 2015-2017

   كميات النفايات  الصناعية والمنزلية والطبية خالل بالعام ،  2017
Quantities of industrial, household and medical wastes during the year 2017

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 (

20158,385252,596280,926

201694,987175,095295,296

201726,782323,844357,445

نفايات صناعية غير خطرة ) طن (
Industrial Waste ) Ton (

26,782

نفايات منزلية وتجارية 
) طن (

House hold & 
commercial  Waste 

) Ton (

323,844

357,445

النفايات الطبية ) كجم (
Medical Waste ) kg (

2017

Source: Municipality and Planning Department
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والســالمـــــة األمــن 
                                                                                                                                         Safety   and    Security     

 المركبات المسجلة والمجددة بحسب النوع  وبحسب األشهر لعام ، 2017
Registered and Renewed Vehicles By Kind & by month in , 2017

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

491,9533626161115Januaryيناير

1274619104410Februaryفبراير

371,905283191118Marchمارس

261,9963023101319Aprilابريل

322,158261512816Mayمايو

181,750191224917Juneيونيو

341,865282014417Julyيوليو

511,78547263044Augustاغسطس

291,373421125718Septemberسبتمبر

299751621310310Octoberاكتوبر

24901161111182Novemberنوفمبر

138201178201144Decemberديسمبر

35418,2277151,01817686150Total  المجموع

المصدر: القيادة العامة لشرطة عجمان - إدارة 
المرور والدوريات

Source: Ajman Police G.H.Q -  
Administration of Traffic and Licensing

*   بيانات أولية
* Preliminary data 
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Source: General Directorate of Civil Defence , Ajmanالمصدر: اإلدارة العامة للدفاع المدني – عجمان

 المركبات والمعدات الفنية التابعة إلدارة الدفاع المدني بحسب النوع  في إمارة عجمان خالل
األعوام , 2015 – 2017

Vehicles and technical equipment of the Department of Civil Defense by type in 

the Emirate of Ajman during the years, 2015-2017

المركبات والمعدات الفنية التابعة إلدارة الدفاع المدني بحسب النوع في إمارة عجمان خالل عام , 2017
Vehicles and technical equipment of the Department of Civil Defense by type in the 

Emirate of Ajman during the year, 2017

السنة

Year

نوع المعدات الفنية
Type of Technical Machines

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

2015--171222

2016619171222

2017619171422

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

60

مجموع المعدات 
الفنية

Total of Technical 
Machines

6

2

2

19

17

14
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واألوقــاف اإلســالمية  الشــؤون 
                                                                                                                                            I s lamic  affairs  & Awqaf  

المساجد حسب السعة في إمارة عجمان خالل األعوام ،2015  - 2017
Mosques classified by Capacity in the Emirate of Ajman for the years, 2015 -2017

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

286 84 31 41 55 56 19 2015

307 84 39 48 57 57 22 2016

311 99 36 41 56 57 22 2017

العاملون في المساجد حسب المهنة والجنسية في إمارة عجمان خالل األعوام ، 2015 - 2017
Mosques Employees by Occupation and Nationality in the Emirate of Ajman, 2015 -2017

المجموع
Total

المهنة   
Job Title

السنوات
Years

عامل
Labor

مؤذن
Muazzin

إمام
Emam

غير 
مواطن

Non-
Citizen

مواطن

Citizen

غير 
مواطن

Non-
Citizen

مواطن

Citizen

غير مواطن

Non-
Citizen

مواطن

Citizen

314 24 0 47 0 238 5 2015

313 24 0 50 0 233 6 2016

301 23 0 50 0 223 5 2017

المصدر: الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

المصدر: الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

Source: General Authority of lslamic Affairs and Endowments          

                              

Unit : personوحدة القياس : فرد

Source: General Authority of lslamic Affairs and Endowments          
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Sectors

عدد المساجد

Number of 
Mosques

القطاعات

City Sector 107 قطاع المدينة

Northern Sector 6 القطاع الشمالي

Southern Sector 57 القطاع الجنوبي

Mid Sector 72 القطاع األوسط

Eastern Sector 14 القطاع الشرقي

Manama Sector 16 قطاع المنامة

Masfout Sector 39 قطاع مصفوت

Total 311 المجموع

المصدر: الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

311

المجموع
Total

المساجد في إمارة عجمان حسب القطاع الجغرافي لعام ، 2017
Mosques in the emirate of Ajman by geographical sector , 2017

Source: General Authority of lslamic Affairs and Endowments          

                              

المساجد في إمارة عجمان حسب القطاع الجغرافي لعام ، 2017
Mosques in the emirate of Ajman by geographical sector , 2017
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واألنـشـطـــــة السياحـــة 
  Tourism & ac t ivit ies

الفنادق في إمارة عجمان حسب مستوى التصنيف خالل األعوام  2015 , 2017
Hotels in the emirate of Ajman by rating level 2015 - 2017

Rating level 2017 2016 2015 مستوى تصنيف الفنادق

5 Stars Hotels 5 4 4   5 نجوم 

4  Stars  Hotels 2 2 2  4 نجوم 

3  Stars  Hotels 2 2 0  3 نجوم 

2  Stars  Hotels 0 0 2  2 نجمة 

1  Stars  Hotels 6 6 6 نجمة واحده

Total 15 14 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 ,  2015 - 2017
Hotel apartments in the emirate of Ajman by rating level in , 2015 -2017

Rating level of 
hotel apartments 2017 2016 2015  مستوى تصنيف

الشقق الفندقية

Superior 7 6 5 ممتازة

Standard 11 17 17 عادية

TFA 3 0 0 شقق مفروشة

Resort 3 0 0 منتجعات

Total 24 23 22 المجموع
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Source: Department of Tourism Developmentالمصدر: دائرة التنمية السياحية

الفنادق والغرف والشقق الفندقية في إمارة عجمان لعام,  2017
Hotels, Rooms & Hotel Apartments in the Emirate of Ajman , 2017

Data 2017 البيــــان

No . Of  Hotels 15 عدد الفنادق

No . Of  Hotel Apartments 24 عدد الشقق الفندقية

Total 39  المجموع

No. Of Hotel’s Beds 3,282 عدد االسرة بالفنادق

No . Of  Hotel Apartments Beds 2,797 عدد االسرة بالشقق الفندقية

Total 6,079 المجموع

No. Of Hotel’s Rooms 2,257 عدد غرف الفنادق

No. Of Hotel Apartment’s Rooms 1,397 عدد غرف الشقق الفندقية

Total 3,654 المجموع

عدد الفنادق
No . Of
Hotels

 عدد الشقق
الفندقية

No . Of  Hotel 
Apartments

15

24

2,797

3,282

عدد االسرة بالشقق الفندقية
No . Of  Hotel Apartments Beds

عدد غرف الشقق الفندقية
No. Of Hotel Apartment’s Rooms

1,397

2,257

عدد االسرة بالفنادق
No. Of Hotel’s Beds

عدد غرف الفنادق
No. Of Hotel’s Rooms 
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Projects and initiatives
 Beneficiaries 
المشاريع والمبادرات  المستفيدين

2017 2016
The Zakat of His Highness the Ruler 12,000 12,000 زكاة صاحب السمو الحاكم

Iftar 160,500 160,500 إفطار صائم

Mir Ramadan project 3,000 3,000 المير الرمضاني

Zakat Fitr 2,000 2,000 زكاة الفطر

Eid Gifts 3,000 3,000 كسوة العيد

Project winter bag 500 500 مشروع الحقيبة الشتوية

Orphan sponsorship 250 250  كفالة األيتام

pleasure of the disabled 20 14 اسعاد أصحاب الهمم

student (school coupon) 1,000 1,000 الطالب ) الكوبون المدرسي  (

Family Gathering in Ramadan 255 280 الملتقى األسرى الرمضاني

Maintenance project 32 13 مشروع الصيانة 

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

253 288 مشروع بسمة برعاية مؤسسة محمد بن  
راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واألنسانية

Zayed Day for Human Action 1,040 700 يوم زايــــــــــــد للعمل األنساني

First orphan festival 0 89 مهرجان االيتام األول

Meal provided by families 500 0 وجبة الخير بدعم من االسر الميسورة 

Total 184,350 183,634 المجـــموع

Assistances
 Beneficiaries 
المستفيدين المساعدات

2017 2016
Furnishing of homes 58 46 تأثيث المساكن

Maintenance of homes 6 13 صيانة المساكن

Completion of Building 34 46 استكمال بناء

Electronics 50 168 اإللكترونيات

Rent 16 18 االيجار

Treatment outside or within the state 11 5 عالج خارج أو داخل الدولة 

Support local institutions 10 5 دعم مؤسسات محلية 

Ensure educational support 540 60 كفالة الدعم التعليمي

initiative holders of issues and debt 58 60 مبادرة يسر ألصحاب القضايا والمدانين

Total 783 421 المجـــموع
Source: Humaid Bin Rashid Al Nuaimi Foundationالمصدر: مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية

المستفيدين من مساعدات مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية لعامي 2016 - 2017
Beneficiaries of assistance from Humaid Bin Rashid Al Nuaimi charity during , 2016 - 2017

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

المستفيدين حسب نوع المساعدة من جمعية دار الـــــــبر فرع عجمان  عام. 2015 - 2017
Beneficiaries by Type of assistance of Dar Al Ber Society in Ajman Branch for the 

years, 2015 – 2017

Type of assistance

    عدد المستفيدين
No . of  beneficiaries نوع المساعدة

2017 2016 2015

Rental Assistance 1,032 1,007 977 المساعدات اإليجارية

Study Assistance 712 812 908 المساعدات الدراسية

Treatment Assistance 193 192 199 المساعدات العالجية

Assistance )electricity + 
general expenses + other( 332 369 588 المساعدات ) كهرباء + 

مصاريف عامة + أخرى (

Total 2,269 2,380 2,672 المجـــموع

1,032

712

193

332

المساعدات ) كهرباء + مصاريف عامة + أخرى ( المساعدات الدراسية

Rental Assistance
المساعدات اإليجارية

Study Assistance

Treatment Assistance
المساعدات العالجية

Assistance )electricity + general expenses + other(

2,269

المستفيدين حسب نوع المساعدة من جمعية دار الـــــــبر فرع عجمان  عام 2017
Beneficiaries by Type of assistance of Dar Al Ber Society in Ajman Branch for 

the year, 2017






