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 امللخص التنفيذي 

بيانات حديثة ودقيقة ملختلف   لبناء وتطوير قواعد  األنشطة  يسعى مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

والتي    االقتصادية المارة  بناء  في  في  وتنمية  االؤشرات  املتساعد  لتطوير  الالزمة  القطاعات  قتصادية 

نتائج سنوية    إحصاءات  2021املسوح االقتصادية لمارة عجمان لعام  تقرير  ، حيث يعرض  االقتصادية

في القطاع الخاص لجميع مناطق إمارة عجمان    األنشطة االقتصاديةمنتظمة عن خصائص وأنواع منشآت  

أنشطة   تحتها  تندرج  قطاع  والتي  أنشطة  الداخلية،  التجارة  قطاع  أنشطة  التحويلية،  الصناعة  قطاع 

 النشاءات، أنشطة قطاع النقل والتخزين أنشطة قطاع املالية.  الخدمات، أنشطة قطاع

الحصاءات   من  ممكن  قدر  أكبر  توفير  إلى  التقرير  االقتصاديةويهدف  تعكس    لألنشطة  والتي  المارة  في 

الناتج املحلي الجمالي وقيمة النتاج الجمالي والستهالك الوسيط  القطاعات مساهمة   أنواع    في  ملختلف 

، تعويضات العاملين من رواتب وأجور وتوفير قاعدة البيانات املهمة والالزمة لعداد  قتصادية  األنشطة اال

 الحسابات القومية.

 وفيما يلي ملخص ألهم نتائج  التقرير  : 

 األنشطة االقتصادية : 

 . 2019منشأة في إمارة عجمان لعام    39,032االقتصادية العاملة في إمارة عجمان بلغ    املنشآتإجمالي   •

عجمان   • إمارة  في  االقتصادية  االنشطة  في  العاملين  إجمالي  أنشطة  1عامل   ,443355بلغ  حازت   ،

 من الجمالي.  %32.80وبنسبة 116,449التشييد على أكبر عدد عاملين بلغ 

مليار، كانت أنشطة الخدمات هي األعلى في تعويضات العاملين    9.6إجمالي تعويضات العاملين بلغت   •

 من الجمالي.  %27.60مليار وبنسبة  2.7بلغت 

 . 2019مليار درهم في إمارة عجمان لعام   52قيمة النتاج  الجمالية بلغت حوالي  •

إماراتي مليار    28حوالي     القيمة املضافة الجمالية  بلغت • أنشطة  و   درهم  القيمة  الخدمات  سجلت 

 من الجمالي. %25.87مليار وبنسبة   7األعلى حيث قاربت 

التحويلية:قطاع  الصناعه   

منشأة، وبلغ عدد العاملين في هذه    5,564أنشطة الصناعة التحويلية  بلغ عدد املنشآت العاملة في   •

 .عامل 74,245املنشآت  

 درهم إماراتي. مليار   2.1  التحويلية حواليأنشطة الصناعة تعويضات العاملين في  سجلت قيمة •

 درهم إماراتي.مليار  15حوالي التحويلية   الصناعةبلغت قيم النتاج الجمالي ملنشآت  •

 
 منشآت أنشطة املياه وأنشطة الصرف الصحي باستثناء عاملين  1 
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 مليار درهم إماراتي. 6سجلت القيمة املضافة ألنشطة الصناعة التحويلية حوالي  •

التحويلية  أنشطة الصناعة  درهم إماراتي لجميع    مليار  9  حواليلوسيط  الستهالك ا   ةإجمالي قيم  بلغ •

 في إمارة عجمان. 

 

 :الصناعه اإلستخراجيةقطاع  

منشأة، وبلغ عدد العاملين في هذه  13  أنشطة الصناعة الستخراجية  بلغ عدد املنشآت العاملة في   •

 عامل.  404املنشآت  

 درهم إماراتي.مليون   18  حوالي أنشطة الصناعة الستخراجية تعويضات العاملين في  سجلت قيمة •

 درهم إماراتي. مليون  152حوالي  الستخراجية الصناعةبلغت قيم النتاج الجمالي ملنشآت  •

 مليون درهم إماراتي. 76سجلت القيمة املضافة ألنشطة الصناعة الستخراجية حوالي  •

قيم • الوسيطالستهال  ةإجمالي  لجميع    مليون   76  حوالي  بلغ   ك  إماراتي  الصناعة  درهم  أنشطة 

 في إمارة عجمان.الستخراجية 

 

 :التجارة الداخليةقطاع  

األولىأنشطة    إحتلت • املرتبة  الداخلية  بلغ  التجارة  املنشآت   وبنسبة  منشأة12,557  من حيث عدد 

 . 2019من إجمالي األنشطة لعام  32.17%

 درهم إماراتي.مليار  8.6حوالي بلغت قيمة النتاج الجمالي   •

 . درهم إماراتي لجميع أنشطة التجارة الداخلية  مليار  2.5ي  وصل إجمالي قيم الستهالك الوسيط حوال •

 . عامل في إمارة عجمان 75,580ة عدد العاملين في منشآت التجارة الداخلي •

تعويض • حواليقيمة   العاملين  و   1.9  ات  إماراتي   درهم  باستثناء  مليار  التجزئة  تجارة  نشاط  حقق 

والدراجات  ذات   املركبات  لتعويضات   املحركات  األعلى  القيمة  بنسبة    النارية  من    %49.9العاملين 

 . الجمالي في إمارة عجمان

تجارة التجزئة باستثناء املركبات  نشاط  حققمليار درهم إماراتي، و  6.2بلغت القيمة املضافة حوالي  •

%    53  ذات املحركات والدراجات النارية أعلى قيمة مضافة لقطاع أنشطة التجارة الداخلية بنسبة

 . الجماليمن 
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 قطاع التشييد: 

 .2019منشأة في إمارة عجمان لعام   9,614التشييد بلغ عدد املنشآت العاملة في قطاع   •

 . 2019عامل في إمارة عجمان لعام  116,449 بلغ    التشييد عدد العاملين في املنشآت العاملة في قطاع   •

لعام   • العاملين  لتعويضات  األعلى   القيمة  املتخصصة  التشييد  أنشطة  بلغت    2019احتلت  حيث 

 .التشييد من إجمالي قيم تعويضات العاملين في قطاع  63.49%

ل • في قطاع  بلغت قيمة النتاج الجمالي  العاملة  في   16حوالي     التشييدلمنشآت  إماراتي  مليار درهم 

 .   2019 المارة لعام

في إمارة عجمان    التشييدمليار درهم إماراتي لجميع أنشطة    6.6حوالي  بلغ إجمالي القيمة املضافة   •

 .2019لعام 

 

 : قطاع الخدمات

 . 2019منشأة في عام 10,662بلغ عدد املنشآت العاملة في األنشطة الخدمية  •

 عامل. 79,649إجمالي  العاملين في منشآت الخدمات في إمارة عجمان  •

 مليار درهم إماراتي. 2.7وصلت تعويضات  العاملين في منشآت الخدمات في إمارة عجمان  •

بلغت حوالي   • العاملين حيث  لتعويضات  القيمة األعلى  التعليم  أنشطة  مليون درهم    516.2احتلت 

 من الجمالي . إماراتي 

 درهم إماراتي.  مليار 10.3بلغت  حوالي  2019قيمة النتاج الجمالي ملنشآت الخدمات  في عام  •

 مليار درهم إماراتي.    3.2إجمالي قيم الستهالك الوسيط لجميع األنشطة الخدمية بلغ حوالي  •

 .2019اتي في عام مليار درهم إمار  7.1  بلغت حواليالقيمة املضافة لجمالي األنشطة الخدمية  •

 

 : قطاع النقل والتخزين

  7,631منشأة بإجمالي عاملين بلغ  464  والتخزين  النقل  قطاععدد املنشآت العاملة في  وصل إجمالي   •

 .  عامل

  قطاع  فيالعاملين    % من إجمالي عدد72والنقل عبر األنابيب على نسبة    البري   النقل  حازت أنشطة  •

 عامل.  5,495 والتخزين بعدد النقل

 .مليون درهم 162حوالي  بلغت قيمة والتخزين النقل  قطاع في العاملين إجمالي تعويضات سّجل •
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  بنسبة بلغت   القيمة األعلى  لتعويضات العاملينوالنقل عبر األنابيب  النقل البري    أنشطة  حتلتإ •

 . النقل والتخزين قطاعتعويضات العاملين في إجمالي قيم من  76.5%

 إماراتي .  مليون درهم  635حوالي   والتخزين النقل قطاع فيقيمة النتاج الجمالي   وصلت  •

 لجميع أنشطة النقل والتخزين.إماراتي  مليون درهم    195حوالي    الوسيط  االستهالكبلغ إجمالي قيم   •

 درهم إماراتي. مليون   441 والتخزين حوالي النقل أنشطة لجميع إجمالي القيمة املضافةسجل   •

 

 قطاع األنشطة املالية وأنشطة التأمين: 

منشأة، وبلغ عدد العاملين    158بلغ إجمالي عدد املنشآت العاملة في األنشطة املالية وأنشطة التأمين   •

 عامل. 1,386في هذه املنشآت 

التأمين حوالي   • املالية وأنشطة  في األنشطة  العاملة  للمنشآت  مليار    1.1بلغت قيم النتاج الجمالي 

 درهم إماراتي. 

حوالي   • الوسيط  الستهالك  قيم  إجمالي  املالية     105بلغت  األنشطة  لجميع  إماراتي  درهم  مليون 

 وأنشطة التأمين في إمارة عجمان.

 مليون درهم إماراتي.   286.6حققت تعويضات العاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين حوالي  •

 . 2019مليون درهم لعام  999ية وأنشطة التأمين حوالي  وصل إجمالي القيمة املضافة ألنشطة املال •

  أنشطة الخدمات املالية، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات وصلت تعويضات العاملين في  •

 .درهم إماراتي  مليون  227حوالي 

املعاشات حققت   • التأمين وصناديق  تمويل  املالية، فيما عدا  الخدمات  أعلى قيمة مضافة    أنشطة 

 مليون درهم إماراتي. 812لقطاع أنشطة املالية وأنشطة التأمين التي بلغت قيمتها حوالي 
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 املقدمة

 .الناتج املحلي الجمالي تقدير احتساب التي تساهم في  من املسوحات الهامة  يعتبر املسح االقتصادي 

 لهذه األهمية 
ً
 للمنشآت العاملـة    ينفذ  ونظرا

ً
 سنويا

ً
في االمارة والتي  مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية مسحـا

الخدمات،    تشمل قطاع  أنشطة  الداخلية،  التجارة  قطاع  أنشطة  التحويلية،  الصناعة  قطاع  أنشطة 

 أنشطة قطاع النشاءات، أنشطة قطاع النقل و التخزين وأنشطة  قطاع املالية. 

الجمالي،   قيمة النتاجاملؤشرات الهامة  كمجموعة من البيانات و    ات في توفيره املسوحوتبرز أهمية هذ

التي تساعد صانعي القرار   لألنشطةقيمة االستهالك الوسيط، القيمة املضافة وإجمالي التكوين الرأسمالي 

 .في وضع الخطط ورسم السياسات االقتصادية

 فصول كالتالي:   تسعويتضمن التقرير 

 :منهجية التقريرالفصل األول 

 تحليل النتائج االقتصادية  الفصل الثاني :

 الصناعة التحويلية   : لثالفصل الثا

 ستخراجية  ال الفصل الرابع : الصناعة 

 التجارة الداخلية الفصل الخامس :

 أنشطة التشييدالفصل السادس: 

 الخدمات  الفصل السابع :

 النقل والتخزين  الفصل الثامن :

 األنشطة املالية وأنشطة التأمين الفصل التاسع :

 

 

 

 

 



 

11 
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 منهجية التقرير
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 منهجية التقرير

 أهداف املسح:  1.1

 املختلفة بحسب نوع النشاط. االقتصادية القطاعاتفي  العاملة املنشآت  وتوزيع عدد معرفة .1

 ونقدية. عينية ومزايا وأجور  رواتب من وتعويضاتهم في كل قطاع العاملين عدد معرفة .2

 .واألنشطةالثانوية الرئيس ي النشاط من والنتاح النتاج الجمالي قيمة تحديد .3

 .النتاج  في املستخدمة والخدمات  السلع  من  )النتاج مستلزمات( الوسيط الستهالك قيمة معرفة  .4

 االقتصادية. لألنشطة  املضافة القيمة معرفة مقدار .5

 أهمية املسح:   2.1

 .  االقتصاديةوفر لصانعي القرار املؤشرات الهامة التي تساعد في وضع الخطط ورسم السياسات  ي   •

توفير معلومات وبيانات يمكن العتماد عليها في إعداد الدراسات والتنبؤات املستقبلية للتنمية   •

 في إمارة عجمان والعوامل املؤثرة فيها.   االقتصادية

القراريتوف • مكن متخذي 
 
ت بيانات  توفير فرص عمل    ر  إلى  تهدف  التي  والخطط  البرامج  من وضع 

 والحد من البطالة. 

 القتصادي:ا  املسح دورية 3.1

 ينفذ املسح سنوي
ً
 ألهميته في ا

ً
 .املسح املشمولة في لألنشطة االقتصادية أساسية  بيانات  قاعدة بناء نظرا

 أسلوب جمع البيانات:  4.1

عن طريق املقابالت الشخصية بواسطة الباحثين امليدانيين فيما قام البعض باستيفاء    تم استيفاء البيانات 

 . باستخدام البريد اللكتروني والذي تم إرساله للمنشآت االقتصادية البيانات

 عينة املسح: 5.1 

جميع    تضم  عشوائية  طبقية  عينة  سحب  االقتصاديةتم  حسب   األنشطة  الثاني  الحد  مستوى    على 

الصناعيال املوحد  ال  تصنيف  االقتصاديةالجميع  دولي  من  2,818)  ( وعددها  ISIC4) التنقيح    ألنشطة   )

املياه  الكهرباء و أنشطة    العاملة في     املنشآتباستثناء  منشأة    39,032البالغ عددها    العاملة املنشآت   يإجمال

   . وأنشطة الصرف الصحي
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 املسح:إطار  6.1 

 اإلطار الزمني : 

 عن السنة امليالدية  امل جمعت بيانات  
ً
لغاية      2020-9-13خالل الفترة من   2019سح االقتصادي ميدانيا

 . 2019وتمثل البيانات التي تم جمعها فترة االسناد الزمني لعام  12-11-2020

 اإلطار املكاني : 

 .مصفوت ( ،  مدينة عجمان ومنطقتي ) املنامة  املسح شمل

 مراحل املسح:  7.1

 تم العداد والنتهاء من املسح حسب املراحل التالية:

 املرحلة التحضيرية: -أ

تشمل املرحلة التحضيرية فهم وتحديد االحتياجات الحصائية الفعلية واختيار العينة ثم تحديد أماكن  

الستمارات ومراجعتها واعتمادها  حيث تم إعداد    في إمارة عجمان،   املسح االقتصادي نشآت ضمن إطار  امل

الوصفية   البيانات  إعداد  وكذلك  جودتها،  مدى  من  للتأكد  عليها  الالزمة  الختبارات  وإجراء  وتصميمها 

وتضمنت    لتحديد جداول املخرجات املطلوبة وإعداد قواعد التدقيق واملطابقة والتنسيق لبدء التنفيذ،

 ستمارة املسح البنود األساسية التالية: إ

 بيانات الجغرافية والتعدادية املميزة للمنشأة. ال •

 عدد العاملين وتعويضات العاملين.  •

 ستهالك الوسيط من املدخالت السلعية والخدمية.  ال  •

 إجمالي قيمة النتاج التجاري الداخلي وإيرادات األنشطة الرئيسية والثانوية.   •

 امللكية.املدفوعات واليرادات من املعامالت املالية وعوائد  •

 مرحلة العمل امليداني:  -ب

طريق   عن  الستمارة  بنود  واستيفاء  البيانات  جمع   املؤهلين الباحثين بواسطة الشخصية املقابلةتم 

 . البريد اللكترونيوبعضهم عن طريق  واملدربين

 مرحلة تدقيق البيانات:  -ت 

الخاصة  إبعد   البيانات  جمع  مرحلة  الحصاء    باملنشآتنتهاء  مركز  قبل  من  املجمعة  البيانات  تدقيق  تم 

إن   البيانات  ملدلي  الرجوع  ليتم  امليداني  للباحث  الالزمة  املالحظات  وإرسال  عجمان  إمارة  في  والتنافسية 

امل قام  البيانات  مدلي  قبل  من  املالحظات  كافة  تعديل  من  النتهاء  وبعد  التحقق من صحة  ب ركز  وجدت، 
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قبل   من  نهائي  بشكل  البيانات  تدقيق  طريق  عن  املجمعة  البيانات  استمارة  أسئلة  بنود  كافة  استيفاء 

املختصين، وفي حال التأكد من صحة البيانات املجمعة يتم تحويلها إلى ملف النتائج، وبدء عملية جدولة  

البيانات وتدقيقها  األخطاء، واستخراج الجداول  ومعالجة    وتنقيتها    النتائج وذلك بعد النتهاء من إدخال 

ومن ثم تدقيق هذه الجداول وفق قواعد التساق واملعادالت الخاصة بها للوصول إلى الجداول   األولية،  

 بصورتها النهائية ألغراض التحليل والنشر.

 : النتائج   واستخراج  البيانات تحليل مرحلة -ث

تولى املركز مسؤولية إعداد وتجهيز    كمامركز الحصاء والتنافسية في إمارة عجمان نتائج املسح،  استخرج  

البيانات لعداد   وتجهيز  املؤشرات  وإعداد  وتحليل  للبيانات  البيانية  الرسوم  وإدراج  الحصائية  الجداول 

 وكتابة التقرير النهائي. 

 مرحلة النشر:    -ج  

املوقع اللكتروني ملركز الحصاء والتنافسية،    نشره عبر  يتمرير النهائي وتدقيقه  بعد النتهاء من إعداد التق 

تطبيق االنستغرام، بالضافة إلى  إرسال التقرير للجهات الحكومية    على  ومن ثم استخدام النفوجرافيك

 . عبر البريد اللكتروني

  8.1 املفاهيم واملصطلحات1:

 املصطلحات والتعاريف الخاصة بالبيانات التي تم جمعها بهدف توضيحها ملستخدم البيانات   أهمتشمل 

 املنشأة: 2 •

  تعود إدارته إلى إدارة  هي كل مشروع أو  
ً
 أو خدميا

ً
 سلعيا

ً
قد يكون  جزء منه والتي تمارس نشاطا

وتكون  ،  الرئيس ي بمعظم القيمة املضافة  النتاجيفيه النشاط    أو يعود،  حسابات منتظمة  لديها

 
ً
 او اعتباريا

ً
 بغض النظر عن الكيان القانوني  حيازة هذه املنشأة لشخص طبيعيا

 املنشأة الصناعية:  •

تنتج سلعة أو مجموعة من السلع والخدمات ويتم إدارتها بواسطة    هي التي  الوحدة االقتصادية 

 إلى مساحة  
ً
مالك واحد وإدارة واحدة وتقع ضمن منطقة جغرافية واحدة كما أنها قد تمتد أحيانا

 
  2019ن لعام مسح األنشطة االقتصادية في إمارة عجما 1

04%20%281%29.pdf-https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/Economic%20activities 

 
 لإلحصاء والتنافسية مركز عجمان -2019دليل المسح االقتصادي السنوي  2

 
 

https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/Economic%20activities-04%20%281%29.pdf
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الصناعات االستخراجية   في مجاالت   
ً
 صناعيا

ً
في حالة وجود فروع وتمارس نشاطا أكبر  جغرافية 

 ... إلخ. تحويلية والكهرباء واملياه . وال

 املنشأة التجارية : •

  تحقيق  بهدف  الداخلية  التجارة  أنشطة  نطاق  ضمن  والشراء  البيع  بعمليات  تقوم  منشأة  هي

 تجاري. ربح هامش

 : العاملة في قطاع النقل والتخزيناملنشأة   •

 . والتخزين  والبضائع  الركاب نقل خدمات بتقديم  م و هي  الوحدة االقتصادية التي تق

 املنشأة اإلنشائية   •

االقتصادية التي تقوم ببناء وتشييد املنازل واملباني السكنية والتجارية وتشييد البنية    ةهي املنشأ

مجال   في  العاملة  املنشآت  النشاط  هذا  ويضم  األنابيب  والجسور وخطوط  الطرق  مثل  التحتية 

 البناء وصيانة املباني واملنشآت العاملة في تشييد البنية التحتية وصيانتها. 

 مية : تعريف املنشأة الخد •

هي الوحدة االقتصادية التي تقدم خدمات ويتم إدارتها بواسطة مالك واحد وإدارة واحدة وتقع   

 إلى مساحة جغرافية أكبر في حالة وجود  
ً
ضمن منطقة جغرافية واحدة كما أنها قد تمتد أحيانا

 في مجاالت الخدمات.
ً
 خدميا

ً
 فروع وتمارس نشاطا

 الصناعات التحويلية:  •

تقوم على تغير شكل املادة الخام لتصبح سلعة جاهزة لإلستخدام أو مادة أولية  تي  هي الصناعات ال

 : تستخدم في الصناعات األخرى، حيث يندرج تحت هذا النوع جميع الصناعات مثل

 الصناعات الغذائية واملشروبات والتبغ.   -

 صناعة املنسوجات واملالبس الجاهزة واألحذية والجلود.   -

 ا واألثاث.صناعة الخشب واملوبيلي  -

 صناعة الورق والطباعة والنشر.  -

 صناعة مشتقات النفط املكررة.  -

 الصناعات الكيماوية ومشتقاتها األساسية. -



 

16 
 

 الصناعات البالستكية. -

 الطوب .. الخ ( .، البالط ، الصناعات غير املعدنية ) النشائية ( مثل )األسمنت  -

 . الصناعات املعدنية واآلالت واملعدات -

 أخرى.صناعات  -

 :الرئيس ي االقتصادي  النشاط •

 للمسح . الزمني السناد فترة خالل فعلي  بشكل املؤسسة تمارسه  اقتصادي  نشاط  أهم  وهو

 اإلنتاج من النشاط الرئيس ي: •

هو النتاج الرئيس ي للوحدة النتاجية بالنشاط الذي تزيد فيه القيمة املضافة املتحققة على أي  

 الوحدة.نشاط آخر يجري في نفس 

 :الثانوي  االقتصادي  النشاط •

  املنشأة تمارس هو أن
ً
  نشاطا

ً
   النشاط يعتبر حتى ويشترط إيراداتها، زيادة  بقصد أكثر أو ثانويا

ً
ثانويا

 يمكن ال فيه النتاج عوامل تكون  أن وكذلك الرئيس ي النشاط من اليراد أن يكون اليراد أقل من

 .الرئيس ي النشاط عن فصلها

 اإلنتاج: قيمة  •

 هي قيمة السلع والخدمات املنتجة خالل العام نتيجة ممارسة املنشأة للنشاط النتاجي.

 ستهالك الوسيط: اإل  •

وهو يشمل الخامات واملواد األولية والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة في النتاج بما في ذلك  

ومصروفات أخرى غير مباشرة واليجارات وغير  الصيانة والصالح لألصول الرأسمالية واألبحاث  

 ذلك من املستلزمات السلعية والخدمية الالزمة للعملية النتاجية.

 تعويضات العاملين:  •

في املنشأة سواًء كانت نقدية أم عينية   رواتب  الجور و األ   كافة    من  وهي تتألف للعاملين  املدفوعة 

تذاكر الطيران ( املقدمة للعاملين،   –لترفيهية  الخدمات ا  –الخدمات الطبية    –)كتكلفة السكان  

مكافأة    –كما تشمل كافة املدفوعات التي يدفعها أصحاب العمل عن العاملين ) الضمان االجتماعي  

 .  التأمين الصحي .... إلخ ( –نهاية الخدمة  
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 األصول الثابتة:  •

تمثل األصول الثابتة في ملكية اآلالت واملعدات واملباني واألراض ي ووسائل النقل واألثاث وكافة  وهي   

األصول املادية األخرى ) امللموسة ( واملشابهة املستخدمة في إنتاج السلع والخدمات وتمكن املنشأة  

 من ممارسة نشاطها.  

 : القطاع الخاص •

مة في أي نشاط اقتصادي، وتكون ملكيتها خالصة  هو قطاع يشمل جميع املنشآت واملؤسسات العا 

في   اتحادية  أو  محلية  أي جهة حكومية  تساهم  وال  مجموعة مساهمين  أو  أكثر  أو  لفرد  بالكامل 

 ملكيتها. 

 القيمة املضافة: •

نشاط   وكل  منشأة  كل  مستوى  على  الوسيط  والستهالك  النتاج  قيمة  بين  الفرق  عن  عبارة  هي 

صافي   –إهتالك رأس املال الثابت    –ضافة على )تعويضات العاملين  اقتصادي وتتوزع القيمة امل 

 . فائض العمليات( –الضرائب املباشرة والرسوم  

 التجارة الداخلية :   •

ھي عملیة تبادل للسلع والخدمات من خالل عقد الصفقات التجاریة بين تجار الجملة والتجزئة  

 واملستھلكين ضمن حدود البلد.

 تجارة الجملة : •

  أو   تجار التجزئة  إلى  واملستعملة   الجديدة  للسلع   تحويل(  عمليات   إجراء  دون   )البيع   البيع  إعادة هي  

 أو القيام  آخرين، جملة لتجار أو املؤسسات، أو املهنيين، أو التجاريين أو الصناعيين املستخدمين

 .  بيعها لهم أو الشركات تلك أو األشخاص أولئك أجل من  السلع شراء  في الوسيط أو الوكيل بدور 

 تجارة التجزئة •

تحويل(    عمليات  إجراء  دون   )البيع   واملستعملة  الجديدة  للسلع   البيع  إعادة  هو  بالتجزئة  البيع

،   للجمهور 
ً
سري،  أو  الشخص ي  واالستعمال  االستهالك  أجل  من   العام أساسا

 
  املحالت  به  وتقوم  األ

  والجمعيات   املتجولون،  والبائعون   بالبريد،  الشراء   طلبات  تلبية   واألكشاك وبيوت  الكبرى   واملتاجر

  كان  وإن  يبيعونها،  التي  السلع  يمتلكون   التجزئة  تجار  إليها، ومعظم  وما  املزادات  وصاالت  التعاونية

 .العمولة أو  الوديعة أساس  على ويقومون بالبيع رئيسين  لتجار كوكالء يعمل بعضهم
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 :  النارية  والدراجات املحركات  ذات املركبات  وإصالح والتجزئة الجملة تجارة •

صناعتها     عدا  )فيما  النارية  والدراجات  املحركات  ذات  باملركبات  املتصلة  األنشطة  جميع  تشمل   

 والتجزئة،  بالجملة  واملستعملة  الجديدة  السيارات   بيع  مثل  وذلك  الشاحنات،  ذلك  في  بما  وتأجيرها(

    والتجزئة ويدخل   بالجملة  النارية  السيارات والدراجات  غيار  قطع  وبيع  املركبات  وإصالح وصيانة

   هذا  في
ً
 .والتجزئة  بالجملة  السيارات  بيع  في  يعملون   الذين  بالعمولة  الوكالء  أنشطة  التصنيف أيضا

 املزايا العينية:   •

تقدم مجان  املؤسسة من سلع وخدمات  تتحمله  ما  قيمة    هي 
ً
يعتبر ا رمزية حيث  تكلفة  أو مقابل 

  ،  الطعام واملشروبات)  بين الكلفة الكلية والرمزية املحصلة هو قيمة امليزة ويمكن أن تشمل  الفرق 

والتنقالت  ،املالبس وترفيهية،  املواصالت  اجتماعية  خدمات  والعالجية  الصحية  ،  الخدمات 

السفر  تذاكر    أو ألغراض الترفيه والتسلية،    جتماعية اشتراكات العاملين في النوادي الرياضية وال 

 .توفير حضانات ألطفال العاملين، املجانية

 املزايا األخرى املدفوعة للعاملين:  •

دخار ومخصصات  وال   وتتمثل في مساهمة املنشأة في أقساط التأمينات االجتماعية وبرامج التقاعد

وأقساط    ترك الخدمة في صناديق خاصة، وأقساط التأمين على الحياة أو ضد الحوادث للعاملين

 .ين الطبي لدى شركات التأمينالتأم

 صفة املنشأة:  •

 . هو شكل التنظيم االقتصادي للمنشأة من حيث عالقات الفروع واملقرات

 الكيان القانوني:  •

وهو الوضع القانوني للمؤسسة من حيث ملكية رأس املال  كما حدده قانون الشركات أو أية قوانين 

 العربية املتحدة.أخرى تنظم عمل املنشآت في دولة المارات 

 : رأس املال املسجل •

. أسهو رأس املال املسجل عند الترخيص وقد يختلف قيمة ر 
ً
 املال املسجل عن املدفوع فعال

 األصول غير املالية:  •

 .هي  تلك االصول امللموسة أو الثابتة التي تقتنيها املؤسسة 
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 نقل والتخزين: إيرادات ال  •

 والتخزين.  والبضائع  الركاب نقل عن الناجمة اليرادات البند  هذا ضمن  تسجل 

 :إيرادات الخدمات املقدمة للغير •

 والتخزين.  والبضائع الركاب نقل عن الناجمة اليرادات البند هذا ضمن تسجل و

 أنشطة الخدمات املالية تشمل: •

 وتضم:  املالية الوساطة .1

 . املركزية املصارف -

 .األخرى  املالية الوساطة أنواع -

 . االحتكارية القابضة و االتحادات الشركات أنشطة -

 . املشابهة املالية والكيانات األموال  صناديق -

 وتضم:  التقاعدية واملعاشات التأمين تمويل عدا فيما األخرى، املالية الخدمات أنشطة .2

 . املالي التأجير -

 .األخرى  القروض منح أشكال -

 غير التقاعدية، املعاشات وتمويل التأمين بإستثناء  األخرى  املالية  الخدمات أنشطة -

 . آخر موضع في املصّنفة

 االجتماعي الضمان  بإستثناء  التقاعدية املعاشات وصناديق  التأمين وإعادة  التأمين تمويل •

 اإللزامي: 

 تشمل التأمين بأنواعه املختلفة وهي:

 .الحياة على التأمين -

 .الحياة على التأمين بخالف التأمين، -

 . التأمين إعادة -

 . التقاعدية املعاشات تمويل -

 التأمين تشمل:  وأنشطة املالية الخدمات ألنشطة  املساعدة األنشطة •

 التقاعدية وهي: واملعاشات التأمين تمويل عدا  فيما املالية للخدمات املساعدة األنشطة

 .املالية األسواق إدارة -
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 . األساسية والسلع املالية األوراق بعقود املتعلقة  الوساطة أنشطة -

 . املالية الخدمات ألنشطة املساعدة األخرى  األنشطة -

 التقاعدية وهي: املعاشات وصناديق التأمين  ألنشطة  املساعدة األنشطة

 . واألضرار املخاطر تقييم -

 .التأمين وسماسرة وكالء أنشطة -

 .التقاعدية املعاشات وتمويل للتأمين مساعدة أخرى  أنشطة -

 . األموال إدارة أنشطة -

 : )التأمين و وسطاء  وكالء عموالت تشمل( مينأ الت  وإعادة  مينأالت إيرادات •

وكالء لشركات املستحقة اليرادات صافي بمجموع وتتمثل  األقساط عن والناجمة التامين و 

 والصابات الحوادث ضد كانت  سواء  املستحقة التعويضات طرح بعد التأمين إعادة  أو املكتسبة

 .الحياة على التأمين تعويضات أو

 املتحققة(: (املكتسبة األقساط •

 أقساط التأمين، مخاطر مقابل العام خالل التأمين بوالص  حاملي من املحصلة  األقساط  قيمة هي

التأمين على التأمينات أقساط أو الحياة، على التأمين  الصابات تأمين أقساط  مثل الحياة غير 

و   الدولة داخل من  املتحققة  األقساط  بين التمييز  من  بد  و ال السرقةو   الحريق تأمين وأقساط 

 . الدولة خارج من  املتحققة تلك

 :)التعويضات( املستحقة املطالبات •

 التعويضات هذه كانت سواء لهم للمؤمن العام خالل املنشأة على املستحقة التعويضات قيمة هي

 الدولة داخل املستحقة املطالبات  بين التمييز من و البد  الحياة   على التأمين أو  الصابات  ضد

 . الدولة لخارج وتلك

 : التأمين إعادة عمليات صافي •

 واألقساط لهم للمؤمن التأمين إعادة شركات على املستحقة التعويضات قيمة بين الفرق  هي

 .العام خالل التأمين أعادة لشركات املدفوعة
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 :أجنبية عمالت فروقات خسائر أرباح •

 . األجنبية العمالت وبيع شراء عمليات نتيجة الخسارة أو الربح قيمة وتمثل

 :الثابتة األصول  بيع وخسائر  أرباح •

 خسارة نتيجة أو  ربح و حققت الزمني السناد سنة خالل ثابت أصل أي  املؤسسة باعت حال في

 القيمة وصافي البيعية  القيمة  بين الفرق  بحساب الخسارة  أو  الربح قيمة  تسجيل يتم البيع

 املباع. لألصل الدفترية

 العام: بداية في الدفترية القيمة •

   تكلفة أو املحاسبية، املؤسسة سجالت في هي كما العام بداية في األصول  قيمة وهي
ً
األصل مطروحا

 . محاسبية سجالت  توفر لعدم التقدير عند  السابقة للسنوات املتراكم الهتالك منه

 العام:  نهاية في الدفترية القيمة •

 .في سجالتها مسجلة هي كما املؤسسة تملكها التي لألصول  العام نهاية في الدفترية القيمة تسجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 
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 في إمارة عجمان  تحليل النتائج االقتصادية

 2019لعام  في إمارة عجمان قتصاديةنشطة االاألملنشآت العاملة في اتوزيع  1.2

وتعد    ،ةأمنش  39,032حوالي    2019في إمارة عجمان لعام    ألنشطة االقتصادية  بلغ عدد املنشآت العاملة في ا 

من حيث    حيث جاءت في املرتبة األولى  املوجودة في المارة  األنشطة  من أكثر    قطاع التجارة الداخلية    أنشطة

من  إجمالي     %32.17منشأة وتشكل نسبة  12,557  الترتيب وبلغ إجمالي املنشآت العاملة في هذا النشاط  

 . (1.1.2والذي يوضحها الجدول رقم  ) ، املنشآت

األ   كانت  املنشآت  عدد  حيث  من  الثانية  املرتبة  في  نشطة  في  الخدمات  العاملة  عددها  قطاع  بلغ  فقد 

 ش والتي  ،منشأة10,662
ً
 القتصادية. %من  إجمالي عدد املنشآت ا 27.32نسبة  ت لك

العاملة في قطاع التشييد املرتبة الثالثة من حيث عدد املنشآت حيث بلغ عدد املنشآت    األنشطةحتلت  ا 

 من الجمالي. %24.63منشأة وبنسبة مئوية بلغت   9,614فيها 

املو   في قطاعحلت  العاملة  التحويلية    نشآت  بعددالصناعة  الرابعة  املرتبة  بلغ    في  منشأة    5,564منشآت 

 من إجمالي املنشآت االقتصادية  في إمارة عجمان .  %14.25وبنسبة بلغت 

والتخزين،   النقل  قطاعات  في  العاملة  األنشطة  التأمينأما  وأنشطة  املالية  الصناعة  ،  األنشطة 

 ، %1.19حازت على النسب األقل في عدد املنشآت مقارنة مع باقي القطاعات حيث احرزت )  االستخراجية

 (..1.21) الشكل رقم ( على التوالي، النسب يوضحها  0.03% ،0.40%

(1.1.2جدول رقم  )   

  2019لعام  عجمان إمارة في   القطاع  حسب االقتصاديةاملنشآت إلجمالي  النسبي  التوزيع 

 النسبة املئوية   عدد املنشآت  القطاع

 32.17% 12,557 التجارة الداخلية 

 27.32% 10,662 الخدمات 

 24.63% 9,614 التشييد 

 14.25% 5,564 الصناعة التحويلية 

 1.19% 464 النقل والتخزين 

 0.40% 158 األنشطة املالية وأنشطة التأمين

 0.03% 13 الصناعة االستخراجية  

 100% 39,032 املجموع

                            املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية
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( 1.1.2شكل رقم  )   

  2019لعام  عجمان إمارة في   القطاع  حسب إلجمالي املنشآت االقتصادية النسبي  التوزيع 

 

 القوى العاملة  2.2

 عجمان العاملين في األنشطة االقتصادية في إمارة   2.2.1

وفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية  للعاملين سواًء كانت  الشك أن األنشطة االقتصادية ت

األنشطة االقتصادية   حيث بلغ عدد العاملين في ،أو غيرها من الوظائف  إدارية...، صناعية، تجاريةوظائف 

الصحي  منشآتباستثناء    2019لعام    عامل   355,344 الصرف  وأنشطة  املياه  قطاع يعد  كما  ،  أنشطة 

 للفرص الوظيفية حيث احتل املرتبة األولى من حيث عدد     الرائدة  التشييد من القطاعات
ً
واألكثر توفيرا

األنشطة االقتصادية،  من إجمالي العاملين في    %32.77عامل وبنسبة    116,449  العاملين إذ بلغ عددهم  

  ، عامل  79,649  عددالخدمات ب   العاملة في قطاع  نشطةاألية من حيث عدد العاملين  في املرتبة الثان  هويلي

العاملين22.41بلغت    بنسبةو  إجمالي  من  الداخلية     أنشطة  حتلتا،  %  عدد    في  الثالثة  املرتبةالتجارة 

املنشآت  العاملين   القطاعات من حيث عدد  أكبر  أنها  العاملين   بالرغم من  بلغ عدد  عامل  75,580حيث 

عامل وبنسبة مئوية    74,245  بلغ عدد العاملين في الصناعة التحويلية و   ،  %21.27نسبة مئوية قدرها    واشكل

 .األنشطة االقتصادية%من إجمالي العاملين في 20.89تعادل 

املركز األخير من حيث عدد العاملين حيث    تأتي فيالصناعة االستخراجية    طاعالعاملة في ق  نشطةاألأما   

.    منشأة  13كون أن عدد املنشآت العاملة في هذا النشاط اليتجاوز  مع  وهذا مايتماش ى      404بلغ عددهم  

 (. 1.2.2( والشكل رقم )1.2.2كما هو موضح في الجدول)
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  ( 1.2.2جدول رقم  ) 

  2019لعام   عجمان إمارة  في  القطاع حسب في األنشطة االقتصاديةالتوزيع النسبي إلجمالي العاملين 

قطاعال عاملين عدد ال   النسبة املئوية   

 32.77% 116,449 التشييد 

 22.41% 79,649 الخدمات 

 21.27% 75,580 التجارة الداخلية 

 20.89% 74,245 الصناعة التحويلية 

والتخزين النقل   7,631 %2.15 

 0.39% 1,386 األنشطة املالية وأنشطة التأمين

 0.11% 404 الصناعة االستخراجية  
 100% 355,344 املجموع1

                            املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

 

( 1.2.2شكل رقم  )   

  2019لعام   عجمان إمارة  في  القطاع حسب في األنشطة االقتصاديةالتوزيع النسبي إلجمالي العاملين 

 

 

 
   املجموع قد اليتطابق بسبب التقريب 1
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 2019لعام  عويضات العاملين في األنشطة االقتصادية في إمارة عجمان ت 2.2.2

 لتعويضات  
ً
العاملين تقاربت قيمة تعويضات العاملين في قطاعي الخدمات والتشييد كأكبر القطاعات قيمة

الخدمات   قطاع  في  العاملين  تعويضات  نسبة  بلغت  األنشطة  27.62حيث  في  التعويضات  إجمالي  من   %

وكثرة   الخدمية  األنشطة  لتعدد  نتيجة  القطاعات  ببقية  مقارنة  النسبة  هذه  ارتفاع  رجح  وي  االقتصادية 

 (.2.2.2رقم ) الجدول كما يوضح  % لقطاع التشييد25.76عددها وعدد العاملين فيها، تليها نسبة 

حيث بلغت نسبتها  ( أن أقل تعويضات عاملين في قطاع الصناعة االستخراجية  2.2.2ويبين الشكل رقم )

العاملين  0.19 عدد  قلة  إلى  ذلك  ويعود  الجمالي  من  عدد  %  بلغت  فقد  حجمه  صغر  و  القطاع  هذا  في 

 منشأة فقط. 13املنشآت العاملة في هذه القطاع 
 

(22.2.جدول رقم  )   

   2019في إمارة عجمان لعام  قطاعحسب الفي األنشطة االقتصادية التوزيع النسبي إلجمالي تعويضات العاملين 

 القيمة: الدرهم 

قطاعال عاملين ال تعويضات   النسبة املئوية  

 27.62% 2,652,571,776 الخدمات 

 25.76% 2,474,555,680 التشييد 

 22.27% 2,139,498,893 الصناعة التحويلية 

 19.48% 1,871,479,935 التجارة الداخلية 

 2.98% 286,620,813 األنشطة املالية وأنشطة التأمين

 1.69% 162,166,924 النقل والتخزين 

 0.19% 18,216,717 الصناعة االستخراجية  

 100% 9,605,110,738 الجمالي 

عجمان لإلحصاء والتنافسية           زاملصدر: مرك  
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 ( 2.2.2شكل رقم  ) 

   2019في إمارة عجمان لعام  قطاعحسب الفي األنشطة االقتصادية التوزيع النسبي إلجمالي تعويضات العاملين 

 

 2019لعام   ألنشطة االقتصادية في إمارة عجمانل إجمالي قيم اإلنتاج 3.2

، احتل التوزيع النسبي لقيم إجمالي النتاج لألنشطة االقتصادية حسب القطاع( 1.3.2يبين الجدول رقم )

فقد بلغت قيمة إجمالي النتاج  % من الجمالي  31.01بنسبة  املرتبة األولى من حيث النتاج  قطاع التشييد  

مليار    52قدره حوالي  مليار درهم من إجمالي قيمة النتاج لجميع القطاعات االقتصادية والبالغ    16حوالي  

إنتاج  ،درهم بنسبة  التحويلية  الصناعة  قطاع  الثانية  املرتبة  في  من  28.94يليه  في  %  النتاج  إجمالي 

( الشكل  االقتصادية، ويوضح  التخزين  1.3.2القطاعات  و  النقل   هم قطاعي 
ً
إنتاجا القطاعات  أقل  أن   )

 .% على التوالي 0.29 %و1.22بلغت نسبة النتاج  وقطاع الصناعة الستخراجية حيث 
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(.231.جدول رقم  )   

  2019في إمارة عجمان لعام  قطاعحسب ال لألنشطة االقتصادية التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج اإلجمالي 

 القيمة: الدرهم 

 النسبة املئوية   النتاج الجمالي القطاع

 31.01% 16,146,562,497 التشييد 

 28.94% 15,067,828,445 الصناعة التحويلية 

 19.84% 10,330,161,141 الخدمات 

 16.57% 8,628,360,635 التجارة الداخلية 

 2.12% 1,103,738,098 األنشطة املالية وأنشطة التأمين

 1.22% 635,375,893 النقل والتخزين 

 0.29% 152,332,898 الصناعة االستخراجية  

% 100 52,064,359,607 الجمالي   

           املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

  ( .231.شكل رقم  ) 

  2019في إمارة عجمان لعام  قطاعحسب ال لألنشطة االقتصادية التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج اإلجمالي 

 
 

     2019لعام  اإلستهالك الوسيط لألنشطة االقتصادية في إمارة عجمانإجمالي قيم   4.2

،  مليار 25 حوالي 2019إماره عجمان لعام  ياالستهالك الوسيط لجميع القطاعات ف قيمةي بلغ إجمال

  ة مليار تقريبا وذلك بنسب  10ويحتل قطاع التشييد والبناء املركز األول فى االستهالك الوسيط بحوالى 
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 بنسب9  يبحوال  ياملركز الثان  ة كما يحتل قطاع الصناعه التحويلي  ،39.05%
ً
،  %36.32  ة مئوي  ة مليار تقريبا

   3 يوقطاع الخدمات فى املركز الثالث بحوال
ً
 %.13.06 ةمئوي ةبنسب مليار تقريبا

 .%  10.04  ةمئوي  ةمليار  وذلك بنسب  2  بما يزيد عناملركز الرابع  يف  ةالداخلي ةقطاع التجار  ييأت

األنشط وقطاع  والتخزين  النقل  قطاع  )  ةوأنشط  ة املالي  ةوأيضا  بحوالى  يساهمان  مليون  195التأمين 

مئوي105، بنسب  وذلك  (0.43،%0.79)  ةمليون(  التوالي  %  الصناع  يويأت  ،على  قطاع  األخير  املركز    ة فى 

  بنسب76 يبحوال ةاالستخراجي
ً
 (1.4.2رقم )% كما هو موضح فى جدول  0.31 ة مئوي ة مليون تقريبا

 (1.4.2رقم ) جدول  

  2019التوزيع النسبي لقيم  االستهالك الوسيط لألنشطة االقتصادية حسب القطاع في إمارة عجمان لعام 

: الدرهم القيمة   

  النسبة املئوية االستهالك الوسيط   القطاع 

 39.05% 9,566,452,574 التشييد 

 36.32% 8,899,162,135 الصناعة التحويلية 

 13.06% 3,198,766,413 الخدمات 

 10.04% 2,460,992,386 التجارة الداخلية 

 0.79% 194,562,064 النقل والتخزين 

 0.43% 104,969,367 األنشطة املالية وأنشطة التأمين

 0.31% 76,116,769 الصناعة االستخراجية 

% 100 24,501,021,708 املجموع  

                            والتنافسيةاملصدر:مركز عجمان لإلحصاء 

 ( 1.4.2شكل  رقم ) 

  2019التوزيع النسبي لقيم  االستهالك الوسيط لألنشطة االقتصادية حسب القطاع في إمارة عجمان لعام 
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 2019لعام  لقيمة املضافة في أنشطة الخدمات في إمارة عجماناإجمالي   5.2    

حوالي      2019في إمارة عجمان لعام  ألنشطة االقتصادية في اإجمالي القيمة املضافة للقطاعات العاملة  بلغ

 و   مليار درهم إماراتي،   28
 
 في إجمالي القيمة املضافةمن أكثر  قطاع الخدمات    عد أنشطة ت

ً
  األنشطة مساهمة

الي القيمة املضافة في هذا القطاع ما  حيث جاءت في املرتبة األولى من حيث الترتيب فقد بلغ اجمفي المارة  

عن   يشكل  7يزيد  والذي  إماراتي،  درهم  ا  % 25.87  مليار  إجمالي   املضافة،  من   يوضحها    لقيمة  والذي 

 . (1.5.2الجدول رقم  )

ت  فقد بلغالعاملة في قطاع التشييد  نشطة  في املرتبة الثانية من حيث إجمالي القيمة املضافة  كانت األ  

 شوالتي   مليار درهم إماراتي،  7رب القيمة مايقا
ّ
 .جمالي ال من   %23.87نسبة  ت لك

املرتبة الثالثة من حيث    قطاع التجارة الداخليةو   الصناعة التحويلية العاملة في قطاع    األنشطةحتلت  ا 

 من الجمالي. % 22.38مليار درهم إماراتي، وبنسبة مئوية متساوية بلغت   6القيمة املضافة بقيم زادت عن 

في املرتبة الرابعة بقيمة مضافة بلغت حوالي    األنشطة املالية وأنشطة التأمينحلت املنشآت العاملة في  و  

 من إجمالي القيمة املضافة  في إمارة عجمان . %3.62مليار درهم إماراتي  وبنسبة بلغت 

 في    الصناعة االستخراجيةأما األنشطة في قطاعات النقل والتخزين، وقطاع  
ً
كانت أقل األنشطة مساهمة

بنسبة   ساهمت  حيث  القطاعات  باقي  أنشطة  مع  مقارنة  املضافة  التوالي،  0.28%،1.60القيمة  على   %

 (..5.21الشكل رقم) النسب يوضحها 

 ( 2.5.1)  رقم   ول جد

 2019بحسب القيمة املضافة في إمارة عجمان لعام  األنشطة االقتصاديةالتوزيع النسبي لقيم 
 القيمة: الدرهم 

 النسبة املئوية  القيمة املضافة  القطاع

 25.87% 7,131,394,728 الخدمات 

 23.87% 6,580,109,923 التشييد 

 22.38% 6,168,666,311 الصناعة التحويلية 

 22.38% 6,167,368,249 التجارة الداخلية 

 3.62% 998,768,731 األنشطة املالية وأنشطة التأمين

 1.60% 440,813,829 النقل والتخزين 

 0.28% 76,216,129 الصناعة االستخراجية 

 100% 27,563,337,900 الجمالي 

                والتنافسيةاملصدر:مركز عجمان لإلحصاء 
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 ( 2.5.1)  رقم  لشك 

 2019بحسب القيمة املضافة في إمارة عجمان لعام  األنشطة االقتصاديةالتوزيع النسبي لقيم 

 

 
 
 
 

بالتفصيل، حيث سيتم وصف األنشطة  إلى القطاعات االقتصادية  القادمة  في الفصول  التطرق  وسيتم 

النتاج   قيمة  وعرض  األنشطة،االقتصادية  لهذه  الوسيط  الستهالك  قيمة  كل    الجمالي،  مستوى  على 

االستثمارية   القرارات  إتخاذ  من  واملستثمرين  الشركات  ن 
ّ
يمك مما  منشأة،  كل  حجم  وبحسب  نشاط 

 السليمة، وتم التطرق لها بحسب الترتيب التالي:

 الفصل الثالث: قطاع الصناعة التحويلية 

 ستخراجية الفصل الرابع: قطاع الصناعة اال 

 الفصل الخامس: قطاع التجارة الداخلية 

 الفصل السادس: أنشطة التشييد

 الفصل السابع: قطاع الخدمات 

 الفصل الثامن: قطاع النقل والتخزين 

 الفصل التاسع: االنشطة املالية وأنشطة التأمين 
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  لثالفصل الثا 
 

  التحويليةقطاع الصناعة 
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 الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لقطاع تحليل النتائج 

 2019لعام  إمارة عجمانفي  حويليةتتوزيع املنشآت حسب أنشطة الصناعة ال 1.3

  حيث ،%27بنسبة تقدر بحوالي    2019-2018ارتفع عدد املنشآت الصناعية في إمارة عجمان خالل العامين  

 منشأة.     4,388والتي بلغت   2018مقارنة بعام   2019منشأة في عام  5,564 بلغ عدد املنشآت الصناعية  

في إمارة عجمان املرتبة األولى من حيث عدد الصناعات املوجودة في المارة حيث    امللبوساتاحتلت صناعة  

نع امللبوسات  من  إجمالي  املنشآت  % 44.99 منشأة وتشكل نسبة  2,503 بلغ عدد  ملنشآت التي تعمل في ص 

 ( 1.1.3رقم )التي تعمل بنفس النشاط كما يبين الجدول 

الستثما بتشجيع  عجمان  حكومة  تقوم  من  حيث  العديد  منح  خالل  من  امللبوسات  صنع  قطاع  في  ر 

من   وإعفاءهم  الرخص  تجديد  رسوم  إعفاء  مثل  وغرفة عجمان  االقتصادية  التنمية  كدائرة  المتيازات 

بالتجديد، التأخير  في رسوم    غرامات  النسبي  النخفاض  املجال  بهذا  لإلستثمار  املصانع  يساعد  ما  وأهم 

 .   املجاورة ان واملوانئاليجارات وقربها من ميناء عجم

لة، ب أما نشاط  
َّ
نع منتجات املعادن املشك منشأة والتي   1,040فقد بلغ عددها   ستثناء اآلالت واملعداتاص 

  18.69تشكل نسبة  
ً
% من إجمالي عدد املنشآت الصناعية وبهذه النسبة تحتل املرتبة الثانية األكثر عددا

صنع املنتجات املعدنية النشائية، صنع الصهاريج والخزانات  في قطاع الصناعات التحويلية حيث شملت  

نع  املعادن، وطلي العامة معالجة املعدنية واألدوات اليدوية  والعدد القطع أدوات واألوعية من املعادن، ص 

 باآلالت وغيرها.   املعالجة

الغذائيةاحتل   املنتجات  نع     ص 
ً
عددا األكثر  الصناعية  األنشطة  في  الثالث  لعام    الترتيب  إمارة عجمان  في 

 % من إجمالي عدد املنشآت العاملة بالقطاع. 7.57منشأة وتشكل نسبة  421 حيث بلغ عددها 2019
 

نع معدات النقل األخرى لوحظ وجود بعض األنشطة الصناعية النادرة في إمارة عجمان مثل      نع  ،  ص  ص 

نع املنتجات الجلدية،  منتجات التبغ منشآت لكل نشاط من     8حيث ال تتعدى  واملنتجات ذات الصلة    ص 

نع معدات النقل األخرى إجمالي  املنشآت الصناعية، حيث بلغ عدد املنشآت في قطاع   منشآت و تشكل    8  ص 

منشآت  0.14نسبة   نسبة  بلغت  بينما  الجلدية%،  املنتجات  نع  ص  التبغ،  منتجات  نع  ذات    ص  واملنتجات 

 . (1.1.3رقم ) التوالي أما باقي نسب املساهمة لألنشطة الصناعية فيوضحها الشكل    % لكٍل على0.07  الصلة
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 ( 1.1.3) جدول رقم 
2019عام  لفي إمارة عجمان حسب األنشطة الصناعة التحويلية   منشآت إلجمالي التوزيع النسبي    

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مجموع النسب قد ال يتطابق بسبب التقريب  1

 النسبة املئوية  عدد املنشآت  النشاط الصناعي

نع امللبوسات   %44.99 2,503 ص 

لة، باستثناء اآلالت واملعدات 
َّ
نع منتجات املعادن املشك  %18.69 1,040 ص 

نع املنتجات الغذائية  %7.57 421 ص 

 %%5.5 306 إصالح وتركيب اآلالت واملعدات 

نع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛   ص 

نع أصناف من القش ومواد الضفر   ص 
172 3.09% 

نع   %2.82 157 منتجات املطاط واللدائن ص 

 %2.28 127 الصناعات التحويلية األخرى 

 %2.16 120 الطباعة واستنساخ وسائط العالم املسّجلة

نع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية  %2.12 118 ص 

نع األثاث   %2.07 115 ص 

نع الورق ومنتجات الورق   %2.03 113 ص 

نع   %1.55 86 املنسوجاتص 

نع منتجات املعادن الالفلزية األخرى   %1.46 81 ص 

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة   %0.88 49 ص 

نع املعدات الكهربائية   %0.74 41 ص 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر   %0.50 28 ص 

نع املشروبات   %0.43 24 ص 

زات 
ّ
نع الفل  %0.36 20 القاعديةص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف   ص 

 املقطورة 
16 0.29% 

نع الحواسيب واملنتجات اللكترونية والبصرية   %0.20 11 ص 

نع معدات النقل األخرى   %0.14 8 ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة  %0.07 4 ص 

نع منتجات التبغ   %0.07 4 ص 

 100%  5,564  1املجموع



 

35 
 

 ( 1.1.3) شكل رقم 

2019عام  لفي إمارة عجمان ألنشطة ا الصناعة التحويلية حسب  منشآت إلجمالي التوزيع النسبي    
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 القوى العاملة   2.3

   2019لعام  الصناعة التحويلية في إمارة عجمان  في أنشطةالعاملين  1.2.3

وفر قطاع الصناعة التحويلية لمارة عجمان مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية للعاملين سواًء  

عامل في    74,245كانت وظائف إنتاجية، إدارية، تسويقية أو غيرها من الوظائف، حيث بلغ عدد العاملين  

 . 2019التحويلية لعام قطاع الصناعة 

الصناعية لوحظ  أن نشاط صنع امللبوسات احتل املرتبة األولى  وعند توزيع عدد العمال حسب األنشطة

عمال لكل    8% من الجمالي وبمتوسط  27.49عامل  بنسبة    20,407 من حيث عدد العاملين إذ بلغ عددهم

في يعملون  أغلبهم  )الج  منشأة،  املقاس(، بجميع  جميع عمليات حياكة املالبس  أو املصنوعة حسب  اهزة 

والقماش   الجلد  )مثل  والكروش التر   وأقمشة  املواد    املالبس   مثل)   املالبس  أنواع  لجميع  ،  وغيرها   يهيكو 

 أو   الشارع  إلى  الخروج  ومالبس  العمل  األطفال، ومالبس  أو  النساء  أو  للرجال  الداخلية   واملالبس  الخارجية

بين    أو  األطفال  ومالبس  البالغين  مالبس  بين  تمييز  يوجد  وال  وامللحقات،وغيرها(    الرسمية،  غير  املالبس

 املالبس الحديثة أو التقليدية. 

لةأن عدد العاملين في أنشطة   ( 1.2.3)  رقميوضح الجدول  
َّ
نع منتجات املعادن املشك عامل    12,419  بلغ  ص 

عامل في    12األنشطة في حجم العمالة توزعت بمعدل  % من الجمالي وبذلك احتل ثاني أكبر  16.73بنسبة  

نع املنتجات الجلدية واملنتجات  كل منشأة، أما أقل األنشطة الصناعية من ناحية عدد العمال فكانت ) ص 

نع الحواسيب واملنتجات اللكترونية والبصرية،  ذات الصلة %  0.2نسبة العمال فيها    لم تتجاوز ( والتي  ص 

توزيع عدد العمال حسب جميع أنشطة الصناعة التحويلية  (  1.2.3)  رقمح الشكل  ا.  ويوضم لكل نشاط منه

 .  2019لعام  في إمارة عجمان
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 ( 1.2.3)  رقمجدول 

التوزيع النسبي إلجمالي العاملين في أنشطة الصناعة التحويلية حسب متوسط أعداد العاملين في إمارة عجمان  

 2019لعام 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 

 

 

 

 

 متوسط العمال  النسبة املئوية  عدد العمال الصناعيالنشاط 

نع امللبوسات   8 %27.49 20,407 ص 

لة، باستثناء اآلالت 
َّ
نع منتجات املعادن املشك ص 

 واملعدات 
12,419 16.73% 12 

نع املنتجات الغذائية  17 %9.57 7,108 ص 

نع منتجات املعادن الالفلزية األخرى   55 %6.02 4,471 ص 

نع   28 %5.88 4,362 منتجات املطاط واللدائن ص 

نع األثاث   34 %5.28 3,919 ص 

 11 %4.70 3,487 إصالح وتركيب اآلالت واملعدات 

نع الورق ومنتجات الورق   21 %3.14 2,329 ص 

نع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية  19 %3.05 2,263 ص 

 17 %2.82 2,096 املسّجلةالطباعة واستنساخ وسائط العالم 

نع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء   ص 

نع أصناف من القش ومواد الضفر   األثاث؛ ص 
2,048 2.76% 12 

نع املعدات الكهربائية   32 %1.78 1,318 ص 

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة   27 %1.77 1,313 ص 

نع املنسوجات  13 %1.50 1,111 ص 

 8 %1.33 991 الصناعات التحويلية األخرى 

نع املشروبات   40 %1.29 955 ص 

نع منتجات التبغ   232 %1.25 927 ص 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر   29 %1.08 803 ص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة   ص 

 ونصف املقطورة 
741 1.00% 46 

نع  زات القاعديةص 
ّ
 30 %0.80 593 الفل

نع معدات النقل األخرى   36 %0.39 287 ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة  39 %0.21 155 ص 

نع الحواسيب واملنتجات اللكترونية والبصرية   13 %0.19 142 ص 

 13 100% 74,245 املجموع
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 ( 1.2.3)  شكل رقم

  2019التوزيع النسبي إلجمالي العاملين في أنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لعام 

 

 
 

 2019 لعام تعويضات العاملين ألنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان 2.2.3
 

التحويلية    بلغت الصناعة  قطاع  في  العاملين  تعويضات  إ   مليار  2.1قيمة  عام    ماراتيدرهم    2019نهاية 

نع امللبوساتنتائج  وأظهرت ال ما يزيد  حتلت القيمة األعلى لتعويضات العاملين والتي بلغت  إ  أن أنشطة ص 

 % من الجمالي. 17.97بنسبة عامل  20,407إماراتي من الجمالي توزعت على مليون درهم  380عن 

حازت   بأبينما  لة، 
َّ
املشك املعادن  منتجات  نع  ص  ناحية  ا نشطة  من  الثانية  املرتبة  واملعدات  اآلالت  ستثناء 

شكلت نسبة  ماراتي  إ  مليون درهم   329ما يزيد عن  بلغت    حيثارتفاع قيمة تعويضات العاملين بهذا النشاط  

 جمالي. من ال  15.38%

%0.19

%0.21

%0.39

%0.80

%1.00

%1.08

%1.25

%1.29

%1.33

%1.50

%1.77

%1.78

%2.76

%2.82

%3.05

%3.14

%4.70

%5.28

%5.88

%6.02

%9.57

%16.73

%27.49

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

ُصنع معدات النقل األخرى

ُصنع الفلّزات القاعدية

ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر

ُصنع منتجات التبغ

ُصنع المشروبات

الصناعات التحويلية األخرى

ُصنع المنسوجات

ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

ُصنع المعدات الكهربائية

…أصناف من ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

ُصنع الورق ومنتجات الورق

إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

ُصنع األثاث

ُصنع منتجات المطاط واللدائن

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

ُصنع المنتجات الغذائية

ُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات

ُصنع الملبوسات

النسبة املئوية
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نشطة الصناعية عن  ( انخفاض نسب قيم تعويضات العاملين لبعض األ2.2.3كما يوضح الجدول رقم )

نع الحواسيب واملنتجات اللكترونية والبصريةمثل أنشطة  جمالي  من ال  %1  قل منألى  إغيرها لتصل     ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات و   . نشطةاألذه ويرجع احتمالية ذلك لقلة العاملين في ه ،الصلةص 
 

 

 

 (   2.2.3)  رقمجدول 

 2019عام  لالصناعة التحويلية في إمارة عجمان  أنشطة  لتعويضات العاملين في التوزيع النسبي 
 القيمة: الدرهم 

 ة والتنافسياملصدر:مركز عجمان لإلحصاء 

 

 

 

 
 املجموع ال يتطابق بسبب التقريب  1

 النسبة املئوية  تعويضات العاملين  النشاط الصناعي

نع امللبوسات   %17.79 380,558,252 ص 

لة، باستثناء اآلالت واملعدات 
َّ
نع منتجات املعادن املشك  %15.38 329,058,049 ص 

نع املنتجات الغذائية  %8.30 177,474,538 ص 

نع منتجات املعادن الالفلزية األخرى   %8.05 172,327,451 ص 

نع األثاث   %6.77 144,901,197 ص 

 %6.62 141,712,862 واملعدات إصالح وتركيب اآلالت 

نع منتجات املطاط واللدائن   %6.50 139,057,983 ص 

نع منتجات التبغ   %4.21 90,031,699 ص 

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة   %3.79 81,073,080 ص 

 %3.51 75,200,098 الطباعة واستنساخ وسائط العالم املسّجلة

نع املواد   %3.41 73,046,240 الكيميائية واملنتجات الكيميائيةص 

نع الورق ومنتجات الورق   %3.36 71,932,276 ص 

نع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛   ص 

نع أصناف من القش ومواد الضفر   ص 
48,330,039 2.26% 

نع املعدات الكهربائية   %2.04 43,576,716 ص 

نع املركبات ذات  املحّركات واملركبات املقطورة ونصف  ص 

 املقطورة 
32,601,179 1.52% 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر   %1.45 31,047,060 ص 

نع املنسوجات  %1.09 23,375,470 ص 

 %1.02 21,811,583 الصناعات التحويلية األخرى 

زات القاعدية
ّ
نع الفل  %0.98 20,868,529 ص 

نع   %0.93 19,848,566 املشروبات ص 

نع معدات النقل األخرى   %0.54 11,546,528 ص 

نع الحواسيب واملنتجات اللكترونية والبصرية   %0.37 7,887,499 ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة  %0.10 2,232,000 ص 

 100% 2,139,498,893 1املجموع
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 ( 2.2.3)  رقم شكل

في إمارة عجمان خالل   النشاط الصناعي  الصناعة التحويلية حسب أنشطة  لتعويضات العاملين في التوزيع النسبي 

 2019عام  
 

 2019 لعام مارة عجمانفي إإجمالي قيم اإلنتاج ألنشطة الصناعة التحويلية  3.3

بلغت ما يزيد عن    2019الجمالي  للمنشآت الصناعية خالل عام    النتاجتشير نتائج بيانات املسح ان قيمة  

نع    مليار درهم إماراتي نتيجة ممارسة نشاط إنتاجي، وبحسب نتائج املسح الصناعي سجلت أنشطة    15 ص 

لة 
َّ
  13.45أعلى نسبة حيث بلغت   منتجات املعادن املشك

ً
% من إجمالي قيمة النتاج و هذا ما يتماش ى نوعا

 بالمارة، تليها أنشطة  
ً
 وحجما

ً
نع   ما بشكل منطقي لحتاللها املرتبة الثانية بأكثر  املنشآت الصناعية عددا ص 

 وحفظ %من  إجمالي قيمة النتاج والتي تمارس منشآتها أنشطة تجهيز12.64بنسبة    املنتجات الغذائية 

وأنشطة نع الفاكهة وحفظ تجهيز  اللحوم  ص  وأنشطة   والنشاء  الحبوب طواحين منتجات  والخضر 

 النشاء وغيرها من األنشطة.   ومنتجات

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلةوأن قيمة إنتاج أنشطة    مليون درهم    16بلغت ما يزيد عن    ص 

اج بين أنشطة الصناعة التحويلية وتعود  % من إجمالي قيمة النتاج وهي أقل قيمة إنت0.11إماراتي بنسبة  

%17.79

%15.38

%8.30

%8.05

%6.77

%6.62

%6.50

%4.21

%3.79

%3.51

%3.41

%3.36

%2.26

%2.04

%1.52

%1.45

%1.09

%1.02

%0.98

%0.93

%0.54

%0.37

%0.10

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

ُصنع الملبوسات

ُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات

ُصنع المنتجات الغذائية

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

ُصنع األثاث

إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

ُصنع منتجات المطاط واللدائن

ُصنع منتجات التبغ

ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

ُصنع الورق ومنتجات الورق

…ناف من القش ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع أص

ُصنع المعدات الكهربائية

ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر

ُصنع المنسوجات

الصناعات التحويلية األخرى

ُصنع الفلّزات القاعدية

ُصنع المشروبات

ُصنع معدات النقل األخرى

ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

النسبة املئوية
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منشآت تمارس هذا النشاط    4احتمالية ذلك ألنها تعتبر من أقل األنشطة املمارسة في المارة حيث توجد  

رقم  والشكل  الجدول  ويوضح  الصناعة    التوزيع)1.3.3)  الصناعي  ألنشطة  النتاج  إجمالي  لقيمة  النسبي 

 . التحويلية حسب النشاط الصناعي

 ( 1.3.3)  رقم جدول 

 2019عام  لالصناعة التحويلية في إمارة عجمان  نشطةلقيم اإلنتاج ألالتوزيع النسبي 
 القيمة: الدرهم 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 

 

 
 املجموع ال يتطابق بسبب التقريب  1

 النسبة املئوية  قيمة النتاج  النشاط الصناعي

لة، باستثناء اآلالت واملعدات 
َّ
نع منتجات املعادن املشك  %13.45 2,027,058,031 ص 

نع املنتجات   %12.64 1,904,371,207 الغذائيةص 

نع منتجات املطاط واللدائن   %9.68 1,459,018,082 ص 

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة   %9.40 1,416,502,192 ص 

نع امللبوسات   %8.79 1,325,108,083 ص 

نع منتجات املعادن الالفلزية األخرى   %6.68 1,006,928,399 ص 

نع املواد   %5.97 899,823,276 الكيميائية واملنتجات الكيميائيةص 

نع منتجات التبغ   %5.44 819,692,224 ص 

نع األثاث    %4.94 745,015,272 ص 

 %4.43 667,624,731 إصالح وتركيب اآلالت واملعدات  

نع الورق ومنتجات الورق   %4.31 649,514,316 ص 

 %2.40 362,204,142 املسّجلةالطباعة واستنساخ وسائط العالم 

نع املعدات الكهربائية   %1.99 299,320,701 ص 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر    %1.84 277,255,588 ص 

نع أصناف   نع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ص  ص 

 من القش ومواد الضفر 
262,547,372 1.74% 

نع   %1.40 211,053,075 املنسوجاتص 

زات القاعدية
ّ
نع الفل  %1.35 202,830,790 ص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة   %1.10 166,094,109 ص 

نع الحواسيب واملنتجات اللكترونية والبصرية   %0.78 118,225,442 ص 

نع املشروبات   %0.65 97,929,551 ص 

نع   %0.46 68,797,288 معدات النقل األخرى ص 

 %0.43 64,639,633 الصناعات التحويلية األخرى  

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة  %0.11 16,274,942 ص 

 100%  15,067,828,445  1املجموع
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 ( 1.3.3(شكل رقم 

 2019عام  لالصناعة التحويلية في إمارة عجمان  نشطةاإلنتاج أل لقيمالتوزيع النسبي 

 

 

 2019 لعام مارة عجمانفي إ ألنشطة الصناعة التحويليةستهالك الوسيط اإل إجمالي قيمة  3.4

الجدول رقم   ال 1.4.3)يمثل  بيانات إجمالي قيم  الوسيط(  والتي تشمل  ستهالك  األولية  ،  واملواد  الخامات 

  الجاري   النتاج بما في ذلك الصيانة والصالحكمدخالت لعملية  والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة  

املستلزمات   من  ذلك  وغير  واليجارات  مباشرة  غير  أخرى  ومصروفات  واألبحاث  الرأسمالية  لألصول 

  درهم  مليار  9غت قيمةالستهالك الوسيط حوالي  بلالسلعية والخدمية الالزمة للعملية النتاجية، حيث  

نع املنتجات الغذائية والتي بلغت  اال نسبة لقيم   أعلى   كانت .  إماراتي   % 14.98ستهالك الوسيط لنشاط ص 

نع    تليها (  1.4.3كما يوضح الشكل رقم )من الجمالي   نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة، ص  أنشطة ص 

بلغت والتي  واملعدات  اآلالت  باستثناء  لة، 
َّ
املشك املعادن  التوالي    منتجات  من  %  11.45،  %12.75على 

%13.45

%12.64

%9.68

%9.40

%8.79

%6.68

%5.97

%5.44

%4.94

%4.43

%4.31

%2.40

%1.99

%1.84

%1.74

%1.40

%1.35

%1.10

%0.78

%0.65

%0.46

%0.43

%0.11

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

ُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات

ُصنع المنتجات الغذائية

ُصنع منتجات المطاط واللدائن

ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

ُصنع الملبوسات

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

ُصنع منتجات التبغ

ُصنع األثاث

إصالح وتركيب اآلالت والمعدات

ُصنع الورق ومنتجات الورق

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

ُصنع المعدات الكهربائية

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر

…ناف من القش ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع أص

ُصنع المنسوجات

ُصنع الفلّزات القاعدية

ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

ُصنع المشروبات

ُصنع معدات النقل األخرى

الصناعات التحويلية األخرى

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

النسبة املئوية
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نع املشروبات للعديد من األنشطة  %1بينما تنخفض القيم إلى أقل من ، الجمالي نع  و  الصناعية مثل ص  ص 

 في المارة.  حتمالية ذلك لقلة عدد منشآت تلك األنشطةإعود تواملنتجات ذات الصلة، و  املنتجات الجلدية

 ( 1.4.3(  جدول رقم

 2019عام  لالصناعة التحويلية في إمارة عجمان  نشطةلقيم اإلستهالك الوسيط ألالتوزيع النسبي 
 القيمة: الدرهم 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 

 
 املجموع ال يتطابق بسبب التقريب  1

 النشاط الصناعي
قيمة الستهالك  

 الوسيط 
 املئوية النسبة 

نع املنتجات الغذائية  %14.98 1,332,755,872 ص 

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة   %12.75 1,134,791,197 ص 

لة، باستثناء اآلالت واملعدات 
َّ
نع منتجات املعادن املشك  %11.45 1,019,042,423 ص 

نع منتجات املطاط واللدائن   %9.86 877,683,084 ص 

نع   %7.01 623,495,372 منتجات املعادن الالفلزية األخرى ص 

نع امللبوسات   %6.51 579,123,187 ص 

نع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية  %6.26 557,456,682 ص 

نع الورق ومنتجات الورق   %5.14 457,263,813 ص 

نع األثاث   %4.91 436,887,525 ص 

 %4.60 409,360,239 واملعدات إصالح وتركيب اآلالت 

نع منتجات التبغ   %4.37 388,492,159 ص 

 %2.23 198,230,438 الطباعة واستنساخ وسائط العالم املسّجلة

نع املنسوجات  %1.51 134,250,042 ص 

نع املعدات الكهربائية   %1.47 131,117,505 ص 

نع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء  نع أصناف من القش ومواد ص  األثاث؛ ص 

 الضفر 
131,104,607 1.47% 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر   %1.34 119,509,221 ص 

زات القاعدية
ّ
نع الفل  %1.22 108,212,065 ص 

نع الحواسيب واملنتجات اللكترونية والبصرية   %0.94 83,494,192 ص 

نع املركبات ذات   %0.87 77,088,955 املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة ص 

نع املشروبات   %0.50 44,488,828 ص 

نع معدات النقل األخرى   %0.31 27,860,592 ص 

 %0.21 19,076,370 الصناعات التحويلية األخرى 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة  %0.09 8,377,765 ص 

 100% 8,899,162,135 1املجموع
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 ( 1.4.3)  شكل رقم

 2019عام  لالصناعة التحويلية في إمارة عجمان  نشطةلقيم اإلستهالك الوسيط ألالتوزيع النسبي 
 

 

 2019لعام إمارة عجمان في  ألنشطة الصناعة التحويليةإجمالي القيمة املضافة  5.3

  والتي يتم حسابها كفرق درهم إماراتي   مليار    6حوالي  القيمة املضافة لقطاع الصناعة التحويلية    إجمالي    بلغ

بين قيمة النتاج والستهالك الوسيط على مستوى كل منشأة وكل نشاط اقتصادي وتتوزع القيمة املضافة  

العاملين   تعويضات   ( الثابت    –على  املال  رأس  والرسوم    –اهتالك  املباشرة  الضرائب  فائض    –صافي 

لة، باستثناء اآلالت وامل  العمليات(
َّ
نع منتجات املعادن املشك قيمة بلغت    عدات أعلىحيث شكل نشاط ص 

  والذي كانت قيمته   امللبوساتنشاط صنع     يليها من الجمالي  %  16.34  وبنسبةإماراتي  حوالي مليار درهم  

كما يبين الجدول ،من الجمالي%12.09  حوالي  والتي شكلت نسبةمليون درهم إماراتي    746حوالي   املضافة  

نع املشروبات %1نشطة بلغت مساهمتها أقل من  أوجود    (1.5.3)رقم الصناعات التحويلية  و   مثل أنشطة ص 

املنتجات   نع  والبصرية، ص  اللكترونية  واملنتجات  الحواسيب  نع  األخرى، ص  النقل  نع معدات  األخرى، ص 

ن توثر على خفض مساهمة القطاع الصناعي في الناتج املحلي  أمكن ي يالجلدية واملنتجات ذات الصلة والت

 . انفي إمارة عجمالجمالي 
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 ( 1.5.3)  رقمجدول 

 2019 عاملنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان ألاملضافة   إلجمالي القيمةالتوزيع النسبي 
 القيمة: الدرهم 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 
 املجموع ال يتطابق بسبب التقريب  1

 النسبة املئوية  القيمة املضافة  النشاط الصناعي

لة، باستثناء اآلالت واملعدات 
َّ
نع منتجات املعادن املشك  %16.34 1,008,015,607 ص 

نع امللبوسات   %12.09 745,984,897 ص 

نع منتجات املطاط واللدائن   %9.42 581,334,997 ص 

نع املنتجات الغذائية  %9.27 571,615,336 ص 

نع منتجات التبغ   %6.99 431,200,065 ص 

نع منتجات املعادن الالفلزية األخرى    %6.22 383,433,027 ص 

نع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية   %5.55 342,366,594 ص 

نع األثاث    %5.00 308,127,747 ص 

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة     %4.57 281,710,995 ص 

 %4.19 258,264,491 إصالح وتركيب اآلالت واملعدات  

نع الورق ومنتجات الورق   %3.12 192,250,503 ص 

نع املعدات الكهربائية    %2.73 168,203,196 ص 

 %2.66 163,973,704 الطباعة واستنساخ وسائط العالم املسّجلة

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر    %2.56 157,746,367 ص 

نع أصناف من القش  نع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ص  ص 

 ومواد الضفر 
131,442,764 2.13% 

زات القاعدية
ّ
نع الفل  %1.53 94,618,725 ص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة   %1.44 89,005,154 ص 

نع املنسوجات  %1.25 76,803,032 ص 

نع املشروبات    %0.87 53,440,723 ص 

 %0.74 45,563,263 الصناعات التحويلية األخرى  

نع معدات النقل األخرى   %0.66 40,936,695 ص 

نع الحواسيب واملنتجات اللكترونية والبصرية   %0.56 34,731,250 ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة  %0.13 7,897,176 ص 

 100% 6,168,666,310 1املجموع
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  االستخراجيةقطاع الصناعة 
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 في إمارة عجمان   اإلستخراجيةالصناعة  تحليل النتائج لقطاع

 2019لعام  مارة عجمانفي إستخراجية اإل حسب أنشطة الصناعة  االقتصادية  توزيع املنشآت 1.4 

انحصرت أنشطة الصناعة االستخراجية في نشاطين هم أنشطة دعم التعدين واألنشطة األخرى للتعدين  

منشأة اقتصادية،    13واستغالل املحاجر وبلغت عدد املنشآت العاملة في هذه االنشطة بعد تكبير العينة  

منشأة    11بالغ عددها  % من املنشآت تعمل في مجال األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر وال84.61

الجدول   كل من  يبين  كما  التعدين  دعم  أنشطة خدمات  في  تعمل  منشأتين فقط  توجد  بينما  اقتصادية 

 (. 1.1.4والشكل رقم )
 

 ( 1.1.4) رقم جدول 
2019عام  لفي إمارة عجمان  ألنشطةحسب ا   أنشطة الصناعة اإلستخراجية  التوزيع النسبي ملنشآت   

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 ( 1.1.4) شكل رقم 
2019عام  لفي إمارة عجمان  ألنشطةحسب ا   أنشطة الصناعة اإلستخراجية  التوزيع النسبي ملنشآت   
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األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر أنشطة خدمات دعم التعدين
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النشاط الصناعي

 النسبة املئوية  املنشآت عدد  النشاط الصناعي

 84.61% 11  األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر 

 15.38%  2  أنشطة خدمات دعم التعدين 

 % 100 13 املجموع
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 القوى العاملة   2.4

 2019 لعام إمارة عجمانفي  أنشطة الصناعة اإلستخراجية في العاملين  1.2.4

حيث بلغ    (1.2.4عامل كما يوضح الجدول رقم )  404بلغ عدد العاملين في أنشطة الصناعة الستخراجية  

األنشطة   هذه  في  العاملين  منشأة  31متوسط  لكل  دعم  ،  عامل  خدمات  أنشطة  في  العاملين  عدد  وبلغ 

( أن  1.2.4% من إجمالي العاملين في هذا النشاط، ويوضح الشكل رقم )23.51عامل بنسبة    95التعدين  

 الجمالي. % من 76.51نسبة العاملين في األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر بلغت 

 

 (1.2.4)رقم  جدول 

    2019عام   لفي إمارة عجمان  في أنشطة الصناعة اإلستخراجية  لعاملينلالتوزيع النسبي 

 املصدر: مركز عجمان  لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 

 (1.2.4)شكل رقم 

    2019عام   لفي إمارة عجمان  في أنشطة الصناعة اإلستخراجية  لعاملينلالتوزيع النسبي 
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النشاط الصناعي

 متوسط العمال  النسبة املئوية   عدد العمال النشاط الصناعي

األنشطة األخرى للتعدين واستغالل  

 املحاجر 
 309  76.48 % 28 

 48 % 23.51  95  أنشطة خدمات دعم التعدين 

 31 % 100  404  املجموع
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 2019لعام  إمارة عجمان في ستخراجية  تعويضات العاملين ألنشطة الصناعة اال 2.2.4 

 

( رقم  الجدول  تعويضات  2.2.4يوضح  حسب  الستخراجية  الصناعة  أنشطة  لقيمة  النسبي  التوزيع   )

، فقد بلغت قيمة تعويضات العاملين  درهم  مليون   18العاملين حيث بلغت قيمة تعويضات العاملين حوالي  

 %.61.21وبنسبة  درهم   مليون  11في األنشطة االخرى للتعدين واستغالل املحاجر حوالي 

مليون   7( أن تعويضات العاملين ألنشطة خدمات دعم التعدين بلغت حوالي 2.2.4فيما يبين الشكل رقم )

 %. 38.79وبنسبة درهم 

 
 

 

 ( 2.2.4) رقم جدول 

  2019عام لفي إمارة عجمان في األنشطة اإلستخراجية  التوزيع النسبي لتعويضات العاملين 

 القيمة: الدرهم  القيمة: الدرهم

 املصدر: مركز عجمان  لإلحصاء والتنافسية 

 

 ( 2.2.4) رقم  شكل

  2019في األنشطة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام التوزيع النسبي لتعويضات العاملين 

 
 
 

 
 بسبب التقريب املجموع ال يتطابق  1
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النشاط الصناعي

 النسبة املئوية  تعويضات العاملين  النشاط الصناعي

 61.21%  11,150,673  األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر 

 38.79%  7,066,045  أنشطة خدمات دعم التعدين 
 100%  18,216,717  املجموع 1
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 2019 لعام مارة عجمانفي إ إجمالي قيم اإلنتاج ألنشطة الصناعة اإلستخراجية  3.4

الصناعة الستخراجية حوالي   إماراتي خالل عام  مليون درهم    152بلغت قيمة النتاج الجمالي  ملنشآت 

، وبحسب نتائج املسح الصناعي   2019
ً
 أو ثانويا

ً
نتيجة ممارسة نشاط إنتاجي  سواًء كان هذا النشاط رئيسيا

% من إجمالي قيمة 74.46النسبة األعلى حيث بلغت    سجلت األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر

 %من إجمالي قيمة النتاج. 25.54بنسبة  خدمات دعم التعدينالنتاج ثم أنشطة 

 التوزيع النسبي لقيم النتاج ألنشطة الصناعة الستخراجية.  (1.3.4)ويوضح الجدول والشكل رقم 
 

 ( 1.3.4رقم ) جدول 

 2019عام لفى إمارة عجمان ألنشطة الصناعة اإلستخراجية قيم االنتاج ل التوزيع النسبي 
 القيمة: الدرهم 

 املصدر: مركز عجمان  لإلحصاء والتنافسية 

 

 ( 1.3.4شكل رقم ) 

 2019عام لفى إمارة عجمان ألنشطة الصناعة اإلستخراجية قيم االنتاج ل التوزيع النسبي 

 

 
 

%74.64

%25.54

األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر أنشطة خدمات دعم التعدين

 النسبة املئوية  النتاج قيمة  النشاط الصناعي

 74.46%  113,428,290  األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر 

 25.54%  38,904,608  أنشطة خدمات دعم التعدين 

 100%  152,332,898  املجموع 
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 2019لعام إمارة عجمان في  ألنشطة الصناعة اإلستخراجيةستهالك الوسيط اإل إجمالي قيم   4.4

الخامات واملواد األولية  والتي تشمل      ،ستهالك الوسيطال   قيمةبيانات إجمالي   (1.4.4يمثل الجدول رقم )

الرأسمالية   الصيانة والصالح لألصول  في ذلك  بما  النتاج  في  املستخدمة  والخدمات  املعمرة  والسلع غير 

واألبحاث ومصروفات أخرى غير مباشرة واليجارات وغير ذلك من املستلزمات السلعية والخدمية الالزمة  

ألنشطة الصناعة  إماراتي    درهم  مليون   76وسيط حوالي  بلغت قيمةالستهالك الللعملية النتاجية، حيث  

قي  الستخراجية جميع  تمثل  وا  موالتي  الخلالسلع  الرئيسـي    يتدمات  النتاج  لعملية  كمدخالت  تستهلك 

 . والثانوي 

لقيم   أعلى  كانت الوسيط  اال نسبة  بلغت  لستهالك  والتي  املحاجر  واستغالل  للتعدين  األخرى  ألنشطة 

كما يوضح الشكل    من الجمالي%  3.57  أنشطة خدمات دعم التعدين والتي بلغت  تليهامن الجمالي    96.43%

 .(1.4.4)رقم 

 

 ( 1.4.4)  رقم جدول 

 2019عام ل ألنشطة الصناعة اإلستخراجية فى إمارة عجمان   االستهالك الوسيطالتوزيع النسبي لقيم   
 القيمة: الدرهم 

 املصدر: مركز عجمان  لإلحصاء والتنافسية 

 (1.4.4) شكل رقم

 2019عام ل ألنشطة الصناعة اإلستخراجية فى إمارة عجمان   االستهالك الوسيطالتوزيع النسبي لقيم   
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 النسبة املئوية  االستهالك الوسيط  النشاط الصناعي

 96.43%  73,396,009  األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر 

 3.57%  2,720,760  أنشطة خدمات دعم التعدين 

 100%  76,116,769  املجموع 
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 2019لعام  مارة عجمان في إستخراجية  اإل ألنشطة الصناعة  إجمالي القيمة املضافة  5.4

مليون درهم إماراتي توزعت بنسبة    76املضافة ألنشطة الصناعة الستخراجية حوالي  بلغ إجمالي القيمة  

املحاجر وبقيمة حوالي  52.52 للتعدين واستغالل  إماراتي، وكما    40% من األنشطة األخرى  مليون درهم 

% 47.48أن القيمة املضافة ألنشطة خدمات التعدين بلغت نسبة مئوية    (1.5.4)يوضح الجدول والشكل  

 من الجمالي. 

 

 ( 1.5.4جدول رقم ) 

 2019 عامل في إمارة عجمان   اإلستخراجيةالصناعة   ألنشطة إلجمالي القيمة املضافةالتوزيع النسبي 
 القيمة: الدرهم  

 عجمان  لإلحصاء والتنافسية املصدر: مركز 

 

 

 (1.5.4)شكل رقم 

 2019 لعام في إمارة عجمان   اإلستخراجيةالصناعة   إلجمالي القيمة املضافة ألنشطةالتوزيع النسبي 

 

 
 
 
 

%52.52
%47.48

األنشطة األخرى للتعدين واستغالل المحاجر أنشطة خدمات دعم التعدين

 النسبة املئوية  القيمة املضافة  النشاط الصناعي

األنشطة األخرى للتعدين واستغالل  

 املحاجر 
40,032,281 %52.52 

 47.48% 36,183,848 أنشطة خدمات دعم التعدين 

 100% 76,216,129 املجموع
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  الخامسالفصل 
 

  قطاع التجارة الداخلية
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 في إمارة عجمان الداخليةالتجارة  تحليل النتائج لقطاع

 2019لعام  إمارة عجمانفى التجارة الداخلية   توزيع املنشآت االقتصادية حسب أنشطة 1.5 

اال املؤشرات  بتحظى  واملختصين واسع  هتمام إ قتصادية  الخبراء  قبل  من  األزمات   ومتزايد  بعد   
ً
خاصة

، وتمثل مسوح  
ً
 في إعداد  القتصادية التي شهدها القتصاد العاملي مؤخرا

ً
 رئيسيا

ً
التجارة الداخلية مكونا

القومية، املتحدة عام    الحسابات  العربية  المارات  دولة  في  الداخلية  التجارة  كانت نسبة مساهمة    حيث 

 .1الناتج املحلي الجمالي غير النفطي  من %13حوالي  2019

منشأة والتي تمارس أنشطة تجارة الجملة    12,557بلغ    منشآت التجارة الداخليةأظهرت النتائج أن عدد  

والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية، وتجارة التجزئة والجملة باستثناء املركبات  

 . (1.1.5)ذات املحركات والدراجات النارية، كما هو موضح بالجدول 

التجزئة  تجارة  التجارية  إ ب  وتعد  األنشطة  أكثر  من  النارية  والدراجات  املحركات  ذات  املركبات  ستثناء 

من إجمالي منشآت التجارة  %43.42منشأة بنسبة بلغت    5,452املوجودة في المارة حيث بلغ عدد منشآتها  

 .الداخلية

املرتبة األخيرة من    النارية  والدراجات  املحركات  ذات  املركبات  وإصالح   والتجزئة   الجملة  تجارةبينما احتلت  

من إجمالي عدد املنشآت العاملة بالقطاع  % 16.10 منشأة بنسبة  2,022حيث عدد املنشآت إذ بلغ عددها 

 . التجاري 

 . (1.1.5)وهذه النسب موضحة بالشكل %40.48 بلغت نسبة تجارة الجملةو 

 

 (1.1.5)جدول 

 2019لعام في إمارة عجمان  األنشطةلتجارة الداخلية حسب ا أنشطة ملنشآت    التوزيع النسبى 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 
 

 

 
 املركز االتحادي للتنافسية واالحصاء ر:املصد 1

https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/economy/economy-in-the-past-and-present 
 

 نوع النشاط عدد املنشآت  النسبة املئوية 

43.42 %  تجارة التجزئة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  5,452 

40.48 %  تجارة الجملة باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  5,083 

.1016 %  تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  2,022 

 الجمالي  12,557 %100

https://u.ae/ar-AE/about-the-uae/economy/economy-in-the-past-and-present
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 (1.1.5)شكل 

 2019لعام في إمارة عجمان األنشطة لتجارة الداخلية حسب ملنشآت أنشطة ا  التوزيع النسبى 

 
 
 
 

 القوى العاملة   2.5

 2019لعام التجارة الداخلية في إمارة عجمان   أنشطةفي العاملين  1.2.5

 من الفرص الوظيفية للعاملين سواءً   يوفر
ً
 ومتنوعا

ً
 كبيرا

ً
كانت    قطاع التجارة الداخلية لمارة عجمان عددا

الوظائف من  أوغيرها  تسويقية  إدارية،  إنتاجية،  عدد  ،  وظائف  إجمالي  بلغ  القطاع   العاملينحيث    في 

 عامل. 75,580

باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية في مقدمة أنشطة التجارة    ويعد نشاط تجارة التجزئة 

  %49.32  وبنسبة مئوية وقدرها عامل    37,276حيث بلغ عدد العاملين    كبيرةالداخلية التي تستخدم عمالة  

 . من الجمالي

  ذات  املركبات وإصالح  والتجزئة الجملة تجارة رية من ناحية عدد العمال فكانت أما أقل األنشطة التجا

من إجمالي العاملين بالتجارة الداخلية  %12.88، حيث بلغت نسبة العاملين النارية  والدراجات  املحركات

 (1.2.5) والشكل رقم كما هو موضح بالجدول ، عامل 9,731وبعدد 

 

 

 

%43.42

%40.48

%16.10

تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
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 (1.2.5)جدول 

   2019 لعام إمارة عجمانفي التجارة الداخلية  في أنشطةلعاملين لالتوزيع النسبي 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 (1.2.5)  شكل

   2019لعام  إمارة عجمانفي التجارة الداخلية للعاملين في أنشطة التوزيع النسبي 

 
 

      2019لعام التجارة الداخلية في إمارة عجمان ألنشطة تعويضات العاملين  2.2.5

  2019  درهم إماراتي نهاية عاممليار    1.9  حوالي  بلغت قيمة تعويضات العاملين في قطاع التجارة الداخلية

احتل القيمة    املحركات والدراجات الناريةباستثناء املركبات ذات    أن نشاط تجارة التجزئة   البيانات  وأظهرت 

درهم إماراتي  من الجمالي  والتي شملت الرواتب    مليون   934حوالي    األعلى لتعويضات العاملين والتي بلغت

عامل وبنسبة    37,276واألجور والبدالت واملكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي وغيرها، توزعت على   

 من الجمالي.   %49.90مئوية بلغت 

  وإصالح  والتجزئة   الجملة  تجارة أن مجموع تعويضات العاملين في نشاط    (2.2.5) كما يوضح الجدول رقم  

حوالي    النارية  والدراجات  املحركات  ذات  املركبات بلغت  بين   194قد  األقل  النسبة   
ً
محققا درهم  مليون 

%49.32

%37.80

%12.88

تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 نوع النشاط ين لمعدد العا النسبة املئوية 

 تجارة التجزئة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  37,276 %49.32

 املحركات والدراجات النارية تجارة الجملة، باستثناء املركبات ذات   28,573 %37.80

 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  9,731 %12.88

 الجمالي  75,580 %100
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بينما  ذلك لقلة العاملين في هذا النشاط    ويرجعمن الجمالي،    %10.36الداخلية حيث بلغت    ةالتجار   أنشطة

من الجمالي بقيمة  %39.74  تجارة الجملة باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية كانت نسبة  

 مليون  درهم.   744 بلغت حوالي 

    (2.2.5)جدول رقم  

 2019عام لفي إمارة عجمان   التجارة الداخليةفي أنشطة تعويضات العاملين ل النسبي  التوزيع 
 القيمة : الدرهم 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

  ( 2.2.5)  رقم شكل

 2019عام الداخلية في إمارة عجمان لفي أنشطة التجارة  تعويضات العاملين ل النسبي  التوزيع 

 

 
 

 2019 لعام إمارة عجمان فى إجمالي قيم اإلنتاج ألنشطة التجارة الداخلية   3.5

درهم إماراتي  مليار    8.6  حوالي  ملنشآت التجارة الداخلية  2019حققت قيمة النتاج الجمالي خالل عام  

، وبحسب نتائج املسح التجاري سجل 
ً
 أو ثانويا

ً
نتيجة ممارسة نشاط إنتاجي سواًء كان هذا النشاط رئيسيا

%49.90

%39.74

%10.36
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%90

%100

ذات تجارة التجزئة، باستثناء المركبات
المحركات والدراجات النارية

ات تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذ
المحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح 
المركبات ذات المحركات والدراجات 

النارية

ة 
وي

مئ
 ال

بة
س
الن

نوع النشاط

 نوع النشاط تعويضات العاملين  النسبة املئوية 

 تجارة التجزئة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  933,784,804 %49.90

 النارية تجارة الجملة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات  743,753,361 %39.74

 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  193,941,770 %10.36

 الجمالي  1,871,479,935 %100
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باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية أعلى قيمة لإلنتاج حيث بلغت    شاط تجارة التجزئةن

   من الجمالي،%  52.22ة  درهم إماراتي بنسب مليون    4,505حوالي    قيمته
ً
 بعدد   مقارنةوهذا يعتبر منطقيا

 . بالمارة التجزئة تجارة العاملة في املنشآت

إنتاج وصلت بقيمة  الجملة  تجارة  نشاط  وبنسبة  مليون    3,320  حوالي   يليه  إماراتي،  %من   38.49درهم 

 .    إجمالي قيمة النتاج

إنتاج كانت لنشاط       املحركات  ذات   املركبات   وإصالح   والتجزئه  الجملة  تجارةبينما لوحظ أن أقل قيمة 

بلغت  النارية    والدراجات بنسبمليون    802حوالي  حيث  إماراتي  النتاج  9.3  ةدرهم  قيمة  إجمالي  من   %

رقم   الجدول  ويوضح  التجارة    ( 1.3.5)   والشكل   ( 1.3.5) التجاري،  ألنشطة  النتاج  لقيم  النسبي  التوزيع 

 الداخلية.

  ( 1.3.5جدول ) 

 2019عام لفي إمارة عجمان   ألنشطة التجارة الداخلية اإلجمالي  التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج
 القيمة : الدرهم 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

   ( 1.3.5) شكل
 2019لقيم اإلنتاج اإلجمالي ألنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام التوزيع النسبي 

 

%52.22

%38.49

%9.30
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ت تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذا
المحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات 
المحركات والدراجات النارية

ت تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبا
ذات المحركات والدراجات النارية

ة 
وي

مئ
 ال

بة
س
الن

نوع النشاط

 نوع النشاط قيم النتاج  النسبة املئوية 

2252. %  تجارة التجزئة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  4,505,304,504 

38.49 % باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية تجارة الجملة،  3,320,959,583   

9.30 %  تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  802,096,548 

 الجمالي  8,628,360,635 %100
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 2019عجمان لعام فى إمارة اإلستهالك الوسيط ألنشطة التجارة الداخلية   إجمالي قيم 4.5

الخامات واملواد األولية والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة في النتاجيشمل ال     ستهالك الوسيط 
في ذلك الصيانة والصالح لألصول الرأسمالية واألبحاث ومصروفات أخرى غير مباشرة واليجارات وغير  بما  

 ذلك من املستلزمات السلعية والخدمية الالزمة للعملية النتاجية.

درهم  مليار    2.5حوالي  ( أن إجمالي قيم الستهالك الوسيط بلغت  1.4.5يوضح تحليل بيانات الجدول رقم )

الداخلية،إماراتي   التجارة  أنشطة  تجارة   أعلى  وكانت   لجميع  لنشاط  الوسيط  الستهالك  لقيم  نسبة 

باستثناء    درهم يليها نشاط تجارة الجملة  مليار    1.2حوالي  من الجمالي بقيمة   %  50حيث بلغت    التجزئة،

  1,019حوالي  مة  من الجمالي  بقي  %41.42املركبات ذات املحركات والدراجات النارية والتي بلغت نسبته  

األقل    املركبات  وإصالح  والتجزئه  الجملة  تجارةبينما كانت قيمة الستهالك الوسيط لنشاط  درهم  مليون  

من الجمالي ويوضح الشكل    %8.57بين قيم الستهالك الوسيط ألنشطة التجارة الداخلية فكانت نسبته  

 لألنشطة التجارية. ( التوزيع النسبي لقيم الستهالك الوسيط 1.4.5)

 
 

  ( 1.4.5)  جدول 

 2019م عا لفي إمارة عجمان  ألنشطة التجارة الداخليةستهالك الوسيط اإل  قيمل  النسبي  التوزيع 
 القيمة : الدرهم 

 لإلحصاء والتنافسية املصدر:مركز عجمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع النشاط ستهالك  الوسيط قيم ال  النسبة املئوية 

 النارية تجارة التجزئة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات  1,230,565,121 50.00%

 تجارة الجملة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  1,019,450,060 41.42%

 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  210,977,205 8.57%

 الجمالي  2,460,992,386 100%
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  ( 1.4.5) شكل 

 2019م عا لفي إمارة عجمان ألنشطة التجارة الداخلية ستهالك الوسيط اإل  لقيم النسبي  التوزيع 

 
 
 

 2019لعام  فى إمارة عجمان إجمالي القيمة املضافة ألنشطة التجارة الداخلية   5.5

  درهم إماراتي حيث شكل نشاط  مليار   6.2  التجارة الداخلية  القيمة املضافة لقطاع أنشطة سجل إجمالي  

 . من الجمالي53.1%   نسبة بلغت   أعلى  ، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات الناريةتجارة التجزئة  

الجملة سجلنشاط  أما    مقيم  تجارة  بلغت  ضاف ة  إماراتي  مليار    2.3حوالي  ة  من  %37.32  نسبةبو درهم 

 .الجمالي

في ة قليلة  مساهم  نسبة  على    حازت  املركبات  وإصالح  والتجزئه  الجملة  تجارة  نأ (  1.5.5يبين الجدول رقم ) 

من إجمالي القيمة املضافة ألنشطة    %9.58فبلغت    تجارية  نسب القيمة املضافة من الجمالي لألنشطة ال

 .2019التجارة الداخلية لمارة عجمان خالل عام 

 ( 1.5.5)  رقم جدول 

 2019عام لفي إمارة عجمان  ألنشطة التجارة الداخليةالقيمة املضافة  إلجمالي التوزيع النسبي 
 القيمة : الدرهم 

 

 ة املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسي

%50.00

%41.42

%8.57

تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

 نوع النشاط القيمة املضافة  النسبة املئوية 

 تجارة التجزئة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  3,274,739,383 %53.10

 تجارة الجملة، باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  2,301,509,523 %37.32

النارية تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات  591,119,343 %9.58  

 الجمالي  6,167,368,249 %100
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 ( 1.5.5)  رقمشكل 

 2019عام لفي إمارة عجمان ألنشطة التجارة الداخلية القيمة املضافة  إلجمالي التوزيع النسبي 
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 في إمارة عجمان تشييد ال تحليل النتائج لقطاع

 

 2019لعام في إمارة عجمان التشييد حسب أنشطة  املنشات االقتصادية توزيع  1.6  

، والتي 2019في إمارة عجمان عام    منشأة  9,614التشييد    االقتصادية التي تعمل في قطاع  نشآتاملبلغ عدد  

 أنشطة التشييد املتخصصة. و  املدنيةتمارس أنشطة تشييد املباني، الهندسة 

املوجودة في المارة حيث بلغ    األنشطة املمارسة  وتعد أنشطة التشييد املتخصصة في إمارة عجمان من أكثر

 (1.1.6)  الجدول كما هو مبين في  املنشآت    من إجمالي81.41%منشأة وتشكل نسبة    7,827  فيهاعدد املنشآت  

من أنشطة التشييد التي تتطلب   وتتسم هذه األنشطة عادة بالتخصص في جانب واحد  (1.1.6)  والشكل

 . مهارات متخصصة أو معدات متخصصة

املباني  يتل تشييد  أنشطة  عددها  والتي  ها  نسبة  1,048بلغ  تشكل  والتي  عدد    %10.90منشأة  إجمالي  من 

 وبهذه النسبة تحتل املرتبة الثاالعاملة في قطاع التشييد  املنشآت  
ً
وتشمل هذا الفرع تشييد    نية األكثر عددا

املباني الكاملة لألغراض السكنية أو غير السكنية، للحساب الخاص بغرض البيع أو على أساس أجر أو  

   تعاقد من الباطن على أجزاء من عملية التشييد أو على العملية بكاملها .

من الجمالي    7.69%وبنسبة مئوية بلغت  منشأة    739حيث بلغ عددها    الهندسة املدنيةو من ثم أنشطة   

  شمل األعمال الجديدة وأعمال الصالح ت التشييد العامة ملشاريع الهندسة املدنية. و أنشطة  شمل  والتي ت

الطبيعة   ذات  التشييد  أعمال  وكذلك  املوقع  على  الصنع  السابقة  املنشآت  وإقامة  والتغيير،  والضافة 

اءات الثقيلة مثل الطرق السريعة والشوارع والجسور  ش إقامة الن ه األنشطة نشاط  دخل في هذوي،  املؤقتة

الرياضة الخارجية،  ،  واألنفاق الكهرباء، ومرافق  هذا العمل للحساب    ويمكن أن يكون   وغيرها،وخطوط 

 . الخاص أو على أساس أجر أو تعاقد

 (1.1.6)جدول 

 2019عام لفي إمارة عجمان األنشطة  حسبالتشييد   ملنشآت أنشطة التوزيع النسبي 

 النسبة املئوية  عدد املنشآت  األنشطة

 % 81.41 7,827 أنشطة التشييد املتخصصة

 % 10.90 1,048 تشييد املباني 

 % 7.69 739 الهندسة املدنية 

 %100.00 9,614 املجموع

                            والتنافسيةاملصدر:مركز عجمان لإلحصاء                
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 (1.1.6)  شكل

 2019عام لفي إمارة عجمان األنشطة  حسبالتشييد   ملنشآت أنشطة التوزيع النسبي 

 

   القوى العاملة2.6 

 2019عام لفي إمارة عجمان   التشييد  في أنشطةالعاملين 1.2.6

  ة يمارسون كافة األنشطة العاملوالذين    2019عامل لعام  116,449  التشييدفي قطاع  عاملين  عدد البلغ إجمالي  

 أنشطة التشييد املتخصصة وأنشطة الهندسة املدنية. و الثالث وهي أنشطة املباني   نواعهابأالقطاع في 

عدد  بلغ   حيث  ضخمة  عمالة  تستخدم  التي  التشييد  أنشطة  مقدمة  في  املتخصصة  التشييد  أنشطة  وتعد 

و يليه في املرتبة الثانية من    % من الجمالي،67.34عامل وبنسبة مئوية قدرها    78,419  هذه األنشطة    في  العاملين

% من إجمالي  19.44عامل بنسبة    22,632عدد العاملين فيها    التي بلغ حيث عدد العمال أنشطة تشييد املباني  

العمال فكا ناحية عدد  أقل األنشطة من  أما  التشييد،  في قطاع  املدنية، وذلك العاملين  الهندسة  أنشطة  نت 

بأنخفاض  إبسبب   النشاط مقارنة  هذا  في  املنشآت  األ أعداد  التشييد  العامليننشطة  نسبة  بلغت    خرى حيث 

  (1.2.6)ويوضح الشكل    (1.2.6)عامل، كما هو موضح بالجدول    15,398% من إجمالي العاملين وبعدد  13.22

 .2019عجمان لعاملين في إمارة انشطة التشييد بحسب عدد التوزيع النسبي أل
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 (1.2.6)جدول 

 2019لعام في إمارة عجمان التشييد  للعاملين في أنشطةالتوزيع النسبي 

 النسبة املئوية  عدد العاملين  األنشطة

 % 67.34 78,419 أنشطة التشييد املتخصصة

 % 19.44 22,632 تشييد املباني 

 % 13.22 15,398 الهندسة املدنية 

 %100.00 116,449 املجموع

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية                                 

        

 

 (1.2.6)شكل  

 2019لعام في إمارة عجمان التشييد  التوزيع النسبي للعاملين في أنشطة

 

 2019عام لفي إمارة عجمان   التشييدألنشطة   تعويضات العاملين 2.2.6 

التشييد  بلغت قطاع  في  العاملين  تعويضات  درهم    2.5حوالي    قيمة  وأظهرت    2019عام  لإماراتي  مليار 

 والتي بلغت ،  كانت في املرتبة األولى من حيث تعويضات العاملين البيانات أن أنشطة التشييد املتخصصة

نشاط تشييد املباني    عامل، بينما حاز   78,419درهم إماراتي من الجمالي  توزعت على  مليار    1.6    مايزيد عن  

  537.7  مايزيد عن    رتفاع قيمة تعويضات العاملين بهذا النشاط حيث بلغتإمن ناحية  لثانية  على املرتبة ا

 عامل . 22,632درهم إماراتي توزعت على  مليون 

 النسبي لقيم تعويضات العاملين ألنشطة التشييد.  ( التوزيع2.2.6)والشكل الجدول  كل من يوضح
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 (2.2.6جدول ) 

 2019 عام لفي إمارة عجمان  في أنشطة التشييد تعويضات العاملينلالتوزيع النسبي  
 القيمة: الدرهم 

 النسبة املئوية  تعويضات العاملين  األنشطة

 % 63.49 1,571,186,216 أنشطة التشييد املتخصصة

 % 21.73 537,703,497 املباني تشييد 

 % 14.78 365,665,967 الهندسة املدنية 

 % 100.00 2,474,555,680 املجموع 

                       املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية               

         

 

 ( 2.2.6شكل ) 

 2019 عام لفي إمارة عجمان   في أنشطة التشييد تعويضات العاملينلالتوزيع النسبي 

 
 

 2019عام لفي إمارة عجمان   إجمالي قيم اإلنتاج ألنشطة التشييد 3.6

درهم إماراتي، وحسب    مليار16  مايزيد عن    إلى  2019وصلت قيمة النتاج الجمالي ملنشآت التشييد خالل عام  

التشييد   أنتائج مسح  ان  النتائج  املتخصصة  أظهرت  التشييد  قيمة    تحقق قد  نشطة  األولى من حيث  املرتبة 

نتاج أنشطة  ال من قيمة  في املرتبة الثانية    ت من إجمالي االنتاج في قطاع التشييد وحل  %51.07  وبنسبة  نتاج  ال 

إجمالي قيمة النتاج، في حين بلغت قيمة إنتاج أنشطة الهندسة املدنية  من  35.46%التي حققت    تشييد املباني 

(  1.3.6من إجمالي قيمة النتاج ويوضح كل من الجدول و الشكل )%  13.48درهم إماراتي بنسبة  مليار    2حوالي  

 التوزيع النسبي لقيم النتاج الجمالي  ألنشطة التشييد. 
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 (1.3.6جدول ) 

 2019ام علإمارة عجمان  ألنشطة التشييد في  اإلجمالي   اإلنتاج  قيمل التوزيع النسبي  
 القيمة : الدرهم 

 النسبة املئوية  قيمة النتاج الجمالي  األنشطة

 51.07% 8,245,781,419 أنشطة التشييد املتخصصة

 35.46% 5,724,829,626 تشييد املباني 

 13.48% 2,175,951,452 الهندسة املدنية 

 100.00% 16,146,562,497 املجموع

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية                           

 ( 1.3.6شكل ) 

 2019ام لعإمارة عجمان  ألنشطة التشييد في  اإلجمالي   اإلنتاج  لقيمالتوزيع النسبي  

 

 

 2019عام لالتشييد في إمارة عجمان ستهالك الوسيط ألنشطة إجمالي قيم اإل  4.6

الوسيط كل قيم الخامات واملواد األولية والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة في    يشمل الستهالك

لألصول الرأسمالية واألبحاث ومصروفات أخرى غير مباشرة    عمال الصيانة الجاريةالنتاج بما في ذلك أ

 واليجارات وغير ذلك من املستلزمات السلعية والخدمية الالزمة للعملية النتاجية. 

درهم إماراتي   مليار    9.6حوالي  ستهالك الوسيط والتي بلغت  ( بيانات إجمالي قيم ال 1.4.6يمثل الجدول )و 

نسبة لقيم   وكانت أعلى،  التشييدألنشطة  خالت النتاج  مد  ثل جميع قيملجميع أنشطة التشييد والتي تم

الوسيط ألنشطة  ال  املتخصصةستهالك  نسبتها   التشييد  بلغت  تل %44.70  والتي  الجمالي  أنشطة  يمن  ها 

املدنية الهندسة  وأنشطة  املباني  التوالي    تشييد  على  نسبتهم  بلغت  الجمالي% 13.66،% 41.64والتي   من 

 (. 1.4.6الشكل )كل من الجدول و ا والذي يوضحه 
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 (1.4.6جدول ) 

 2019عام ل التشييد في إمارة عجمان ألنشطة ستهالك الوسيطاإل  لقيمالتوزيع النسبي 
 القيمة : الدرهم 

 النسبة املئوية  قيمة الستهالك الوسيط  األنشطة

 % 44.70 4,275,945,626 أنشطة التشييد املتخصصة

 % 41.64 3,983,892,182 تشييد املباني 

 % 13.66 1,306,614,765 الهندسة املدنية 

 100.00% 9,566,452,574 1املجموع

 مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية                            املصدر:

 

 ( 1.4.6شكل ) 

 2019عام ل التشييد في إمارة عجمان ألنشطة ستهالك الوسيطاإل لقيم التوزيع النسبي 

 
 

 2019عام لفي إمارة عجمان   إجمالي القيمة املضافة ألنشطة التشييد 5.6

بين قيمة النتاج    الفرق   إحتسابها نتيجة  حيث يتمتعتبر القيمة املضافة من املتغيرات املهمة لنتائج املسوح 

قتصادي وتتوزع القيمة املضافة على ) تعويضات  إوالستهالك الوسيط على مستوى كل منشأة وكل نشاط  

 . فائض العمليات ( – صافي الضرائب املباشرة والرسوم  –اهتالك رأس املال الثابت   –العاملين 

  درهم إماراتي  مليار  6.6حوالي  طة التشييد  بلغ إجمالي القيمة املضافة لقطاع أنش وبناًء على نتائج املسح فقد  

حيث شكلت أنشطة التشييد املتخصصة أعلى قيمة مضافة مقارنة بأنشطة   ، 2019في إمارة عجمان لعام 

 من الجمالي. %60.33درهم إماراتي وبنسبة تعادل مليار  3.97حوالي التشييد األخرى حيث بلغت  

 
 املجموع قد ال يتطابق بسبب التقريب  1
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تشمل األعمال الجديدة وأعمال الصالح والضافات والتغييرات، وإقامة  وتليها أنشطة تشييد املباني والتي  

املؤقتة الطبيعة  ذات  التشييد  أعمال  املوقع، وكذلك  التجهيز على  والنشاءات سابقة  بلغت   املباني    التي 

يبين كل من الجدول و  جمالي  من ال %  26.46درهم إماراتي بنسبة  مليار    1.74  حوالي  قيمتها املضافة كما 

 ( 1.5.6الشكل )

 (1.5.6جدول ) 

 2019عام ل التشييد في إمارة عجمان   إلجمالي القيمة املضافة ألنشطةالتوزيع النسبي  
 القيمة : الدرهم 

 النسبة املئوية  القيمة املضافة  األنشطة

 % 60.33 3,969,835,793 أنشطة التشييد املتخصصة

 % 26.46 1,740,937,443 املباني تشييد 

 % 13.21 869,336,687 الهندسة املدنية 

 % 100.00 6,580,109,923 املجموع

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية                                      

             

 

 ( 1.5.6شكل ) 

 2019عام ل التشييد في إمارة عجمان   إلجمالي القيمة املضافة ألنشطةالتوزيع النسبي 
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السابعالفصل    

  قطاع الخدمات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

 في إمارة عجمان خدمات ال تحليل النتائج لقطاع

  2019أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام   حسب االقتصاديةاملنشآت  توزيع 1.7  

لعام   إمارة عجمان  في  الخدمات  أنشطة  في  العاملة  املنشآت  وتعد    10,662حوالي    2019بلغ عدد  منشأة 

أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات في إمارة عجمان من أكثر الخدمات املوجودة في المارة حيث جاءت في 

منشأة وتشكل نسبة    2,669 املرتبة األولى من حيث الترتيب وبلغ إجمالي املنشآت العاملة في هذا النشاط  

25.03( رقم   الجدول  يوضحها  والذي  املنشآت  إجمالي   أنشطة  1.1.7% من   الثانية  املرتبة  في  وجاءت   ،)

بلغ عددها   فقد  األخرى  الشخصية  نسبة    2,334الخدمات  تشكل  والتي  إجمالي عدد 21.89منشأة  %من 

وتج للمباني  الخدمات  تقديم  أنشطة  واحتلت  الخدمية،  األنشطة  املنشآت  في  الثالثة  املرتبة  املواقع  ميل 

 في إمارة عجمان لعام 
ً
%  11.21منشأة و بنسبة   1,195حيث بلغ عدد منشآتها   2019الخدمية األكثر عددا

 من إجمالي عدد  املنشآت العاملة بالقطاع . 

بلغت    حيث  املنشآت  عدد  الرابعة حسب  املرتبة  في  والسوق  العالن  أبحاث  أنشطة  نشأة  م  720وحلت 

% من إجمالي املنشآت  6.54منشأة وبنسبة بلغت نحو    697% تليها األنشطة العقارية بعدد  6.75بنسبة   

 العاملة في هذا القطاع . 

منشآت    5كما لوحظ وجود بعض األنشطة الخدمية النادرة في إمارة عجمان مثل  األنشطة البيطرية بعدد   

منشآت أما باقي نسب املساهمة ألنشطة    3ملنشآت فيها   وأنشطة املنظمات ذات العضوية والتي بلغ عدد ا

 (..1.71الخدمات فهي كما في الشكل رقم)
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 (1.1.7جدول رقم  ) 

2019في إمارة عجمان لعام  أنشطة الخدمات حسب األنشطةالتوزيع النسبي ملنشآت   

 النسبة املئوية   عدد املنشآت  األنشطة

واملشروباتأنشطة خدمات األطعمة    2,669 %25.03 

 21.89% 2,334 أنشطة الخدمات الشخصية األخرى  

 11.21% 1,195 أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع 

 6.75% 720 أبحاث العالن والسوق  

 6.54% 697 األنشطة العقارية  

األنشطة الدارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من    

 أنشطة الدعم لألعمال 
531 %4.98 

لو الجوالت السياحية وخدمات الحجز   
ّ
وكاالت السفر ومشغ

 واألنشطة املتصلة بها 
266 %2.49 

 2.40% 256 األنشطة اليجارية 

 2.19% 234 أنشطة املكاتب الرئيسية، واألنشطة االستشارية في مجال الدارة  

الشخصية واملنزلية إصالح أجهزة الحاسوب والسلع    227 %2.13 

 1.87% 199 التعليم  

 1.68% 179 األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة  

 1.68% 179 األنشطة املعمارية والهندسية، واالختبارات الفنية والتحليل  

 1.60% 171 األنشطة في مجال صحة النسان 

 1.42% 151 األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى  

 1.36% 145 األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه  

 1.24% 132 األنشطة البداعية والفنون وأنشطة الترفيه  

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من   

 أنشطة
111 %1.04 

 0.94% 100 أنشطة االستخدام  

 0.42% 45 القامة 

االجتماعي، دون إقامة أنشطة العمل    34 %0.32 

 0.22% 23 أنشطة خدمات املعلومات  

 0.21% 22 أنشطة األمن والتحقيقات  

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية   

 ونشر املوسيقى 
17 %0.16 

 0.09% 10 أنشطة النشر 

 0.07% 7 االتصاالت 

 0.05% 5 األنشطة البيطرية 

 0.03% 3 أنشطة املنظمات ذات العضوية  

 100% 10,662 املجموع

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية                                                              
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 ( 1.1.7شكل) 

 2019في إمارة عجمان لعام  أنشطة الخدمات حسب األنشطةالتوزيع النسبي ملنشآت   

 

 القوى العاملة  2.7

 2019العاملين في أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام  1.2.7

إنتاجية،   وظائف  كانت  سواًء  للعاملين  الوظيفية   الفرص  من  ومتنوعة  كبيرة  مجموعة  الخدمات  قطاع  وفر 

   79,649العاملين في قطاع الخدمات  إدارية، تسويقية أو غيرها من الوظائف،حيث بلغ عدد  
ً
، 2019لعام    عامال

للفرص    
ً
توفيرا واألكثر  الخدمات  مجال  في  الرائدة  األنشطة  من  واملشروبات  األطعمة  خدمات  نشاط  ويعد 

% من  22.77عامل وبنسبة    18,135الوظيفية حيث احتلت املرتبة األولى من حيث عدد العاملين إذ بلغ عددهم  

املرتبة في  ويليه  الخدمية،  األنشطة  مجال  في  العاملين  تقديم    إجمالي  أنشطة  العاملين  عدد  حيث  من  الثانية 

% من إجمالي العاملين في القطاع  16.92عامل، وبنسبة بلغت  13,480الخدمات للمباني وتجميل املواقع بعدد  

الخدمي، إحتلت أنشطة  الخدمات الشخصية األخرى املرتبة الثالثة  في عدد العاملين حيث بلغ عدد العاملين   
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أنشطة األمن والتحقيقات
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األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه
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التعليم
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صلة بهاوكاالت السفر ومشغّلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة المت

…ة األنشطة اإلدارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشط
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  7,459، و بلغ عدد العاملين في أنشطة   التعليم  من الجمالي  %10.31ة مئوية قدرها  عامل شكلو نسب    8,213

 %من إجمالي العاملين في قطاع الخدمات. 9.36عامل وبنسبة مئوية تعادل  

بلغ عددهم   العاملين حيث  األخير من حيث عدد  املركز  في  تأتي  العضوية  املنظمات ذات  أنشطة  وهذا    9أما  

أن  كون  مع  في   مايتماش ى  موضح  هو  منشآت،كما  الثالث  اليتجاوز  النشاط  هذا  في  العاملة  املنشآت  عدد 

 (.1.2.7( والشكل رقم )1.2.7الجدول)

 

  ( 1.2.7جدول رقم ) 

2019التوزيع النسبي للعاملين  في أنشطة الخدمات  في إمارة عجمان لعام   

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية                                                         

 

 

 النسبة املئوية   عدد العاملين  األنشطة

 % 22.77 18,135 األطعمة واملشروباتأنشطة خدمات  

 % 16.92 13,480 أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع 

 % 10.31 8,213 أنشطة الخدمات الشخصية األخرى  

 % 9.36 7,459 التعليم  

 % 7.48 5,960 األنشطة العقارية  

 % 5.39 4,291 أنشطة األمن والتحقيقات  

 % 4.58 3,649 النساناألنشطة في مجال صحة  

 % 4.20 3,349 القامة 

 % 3.11 2,477 األنشطة الدارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم لألعمال   

 2.63% 2,092 أبحاث العالن والسوق  

 % 2.04 1,621 األنشطة املعمارية والهندسية، واالختبارات الفنية والتحليل  

 % 1.75 1,391 األنشطة اليجارية 

 % 1.34 1,064 إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية  

لو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة املتصلة بها  
ّ
 % 1.21 967 وكاالت السفر ومشغ

 % 1.17 930 األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه  

 % 1.06 843 الرئيسية، واألنشطة االستشارية في مجال الدارة أنشطة املكاتب  

 % 0.89 711 األنشطة البداعية والفنون وأنشطة الترفيه  

 % 0.88 700 أنشطة االستخدام  

 % 0.75 601 األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى  

 % 0.56 450 األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة  

 % 0.42 331 األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقىأنشطة إنتاج  

 % 0.35 282 أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة  

 % 0.33 260 أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة  
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 ( 1.2.7يتبع....جدول رقم ) 

2019التوزيع النسبي للعاملين  في أنشطة الخدمات  في إمارة عجمان لعام   

 النسبة املئوية  عدد العاملين  األنشطة

 0.26% 209 االتصاالت 

 0.14% 110 أنشطة خدمات املعلومات  

 0.06% 51 أنشطة النشر 

 0.02% 14 األنشطة البيطرية 

 0.01% 9 أنشطة املنظمات ذات العضوية  
 100% 79,649 املجموع1

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية                                                         

 

 

 ( 1.2.7شكل رقم) 

 2019التوزيع النسبي للعاملين  في أنشطة الخدمات  في إمارة عجمان لعام 

 
 

 
   املجاميع قد التطابق بسبب التقريب 1
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 2019تعويضات العاملين ألنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام  2.2.7
مايقارب  بلغت   الخدمات   في قطاع  العاملين  تعويضات   عام    2.7قيمة  نهاية  إماراتي     2019مليار درهم 

بلغت   والتي  العاملين  لتعويضات  األعلى   القيمة  إحتلت  التعليم  في مجال  األنشطة  أن  البيانات  وأظهرت 

على    516.2حوالي   توزعت  الجمالي  من  إماراتي   درهم  بنفس  7,459مليون  يعملون  والتي    عامل  النشاط 

  شملت الرواتب واألجور والبدالت واملكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي ... وغيرها .

( أن األنشطة في مجال صحة االنسان حازت على املرتبة الثانية من ناحية ارتفاع  2.2.7يوضح الجدول رقم )

حوالي   بلغت  النشاط حيث  بهذا  العاملين  تعويضات  على  مليون    410قيمة  توزعت  إماراتي    3,649درهم 

مليون    333عامل, أما أنشطة خدمات األطعمة و املشروبات فقد إحتلت املرتبة الثالثة بقيمة بلغت حوالي  

( إنخفاض نسب قيم تعويضات العاملين لبعض أنشطة الخدمات عن  2.2.7درهم . يوضح الشكل رقم ) 

ألنشطة, مثل األنشطة البيطرية و أنشطة املنظمات  غيرها و يرجع إحتمالية ذلك لقلة العاملين في هذه ا

 منشآت فقط للنشاطين.   8عامل يعملون في إجمالي    23ذات العضوية و التي بلغ عدد العاملين الجمالي فيها  

 

 (2.2.7جدول  رقم ) 

2019التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في أنشطة الخدمات  في إمارة عجمان لعام   
 الدرهم القيمة: 

 النسبة املئوية  تعويضات العاملين  األنشطة

 % 19.46 516,194,008 التعليم  

 % 15.45 409,926,106 األنشطة في مجال صحة النسان 

 % 12.55 332,890,364 أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات 

 % 7.21 191,345,292 األنشطة العقارية  

وتجميل املواقعأنشطة تقديم الخدمات للمباني    189,888,207 7.16 % 

 % 7.02 186,252,896 القامة 

 % 5.28 140,132,545 أنشطة األمن والتحقيقات  

 % 4.90 129,901,908 أنشطة الخدمات الشخصية األخرى  

األنشطة الدارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم    

 لألعمال 

119,018,537 4.49 % 

 % 3.85 102,203,819 األنشطة املعمارية والهندسية، واالختبارات الفنية والتحليل  

 % 2.56 67,898,034 أبحاث العالن والسوق  

 % 1.27 33,569,538 أنشطة االستخدام  

 % 1.26 33,290,444 أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية                                                           
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 ( 2.2.7يتبع ....جدول رقم ) 

2019التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في أنشطة الخدمات  في إمارة عجمان لعام   
 القيمة: الدرهم 

العاملين  تعويضات  األنشطة  النسبة املئوية  

 % 1.18 31,225,087 األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه  

لو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة املتصلة   
ّ
وكاالت السفر ومشغ

 بها 
28,700,954 %1.08 

 1.03% 27,424,518 أنشطة املكاتب الرئيسية، واألنشطة االستشارية في مجال الدارة  

 1.02% 27,108,301 األنشطة اليجارية 

 0.64% 16,919,288 األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة  

 0.61% 16,057,798 إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية  

 0.54% 14,434,002 األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى  

البداعية والفنون وأنشطة الترفيه األنشطة    13,613,169 %0.51 

 0.35% 9,270,010 أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة  

 0.19% 4,909,600 االتصاالت 

 0.18% 4,783,500 أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة  

 0.10% 2,719,550 أنشطة خدمات املعلومات  

 0.07% 1,836,000 أنشطة النشر 

 0.03% 734,300 األنشطة البيطرية 

 0.01% 324,000 أنشطة املنظمات ذات العضوية  
ـــموع1 ـــ ـــ ـــ ـــ  100% 2,652,571,776 املجـ

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   املجاميع قد التطابق بسبب التقريب 1
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( 7.2.2شكل رقم )   

2019التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في أنشطة الخدمات  في إمارة عجمان لعام   
  

 

 2019لعام  عجمانإجمالي قيم اإلنتاج ألنشطة الخدمات في إمارة  3.7

مليار درهم إماراتي نتيجة ممارسة نشاط    10.3حوالي    2019بلغت قيمة النتاج الجمالي  ملنشآت الخدمات لعام  

، وبحسب نتائج مسح منشآت الخدمات سجلت  األنشطة العقارية 
ً
 أو ثانويا

ً
إنتاجي سواًء كان هذا النشاط رئيسيا

% 16.64الجمالي،  تليها أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات بنسبة بلغت % من  27.31أعلى نسبة حيث بلغت   

 بالمارة،
ً
ثم جاءت فى املرتبة الثالثة من   من الجمالي  وهذا يتماش ى مع كونها من أكثر املنشآت الخدمية عددا

 أنشطة التعليم بنسبة بلغت  
ً
ن بلغت قيمة  في حي  % من إجمالي قيمة النتاج10.83حيث األنشطةاألعلى إنتاجا

مليون درهم إماراتي وان أنشطة املنظمات ذات العضوية بلغت قيمة    3إجمالي إنتاج األنشطة البيطرية حوالي  

ألف درهم اماراتي، وتعود إحتمالية ذلك لعتبارها من األنشطة النادرة في المارة    470إجمالي االنتاج لها حوالي  

 النسبي لقيم إجمالي النتاج ألنشطة الخدمات. ( التوزيع 1.3.7رقم )والشكل ويوضح الجدول 
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 ( 1.3.7جدول رقم ) 

 2019التوزيع النسبي لقيم  اإلنتاج اإلجمالي ألنشطة الخدمات فى إمارة عجمان لعام 
 القيمة : الدرهم 

 النسبة املئوية  النتاج الجمالي  األنشطة

 % 27.31 2,821,317,900 األنشطة العقارية  

 % 16.64 1,719,009,396 األطعمة واملشروباتأنشطة خدمات  

 % 10.83 1,118,840,890 التعليم  

 % 9.51 982,091,432 األنشطة في مجال صحة النسان 

 % 5.83 602,064,855 القامة 

 % 4.54 469,405,893 أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع 

 % 3.90 402,556,230 أنشطة الخدمات الشخصية األخرى  

 % 3.50 361,737,274 األنشطة اليجارية 

األنشطة الدارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة    

 الدعم لألعمال 

304,963,076 2.95 % 

 % 2.85 294,223,035 أبحاث العالن والسوق  

 % 2.26 233,812,969 والتحليل األنشطة املعمارية والهندسية، واالختبارات الفنية  

 % 1.86 192,201,641 أنشطة األمن والتحقيقات  

 % 1.31 135,310,159 أنشطة املكاتب الرئيسية، واألنشطة االستشارية في مجال الدارة  

 % 1.23 127,257,589 أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى 

لو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة املتصلة   
ّ
وكاالت السفر ومشغ

 بها 

108,466,411 1.05 % 

 % 1.03 106,561,547 األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه  

 % 1.01 104,548,780 أنشطة االستخدام  

 % 0.56 58,158,661 األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة  

 % 0.44 45,154,100 أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية إصالح  

 % 0.38 39,451,278 األنشطة البداعية والفنون وأنشطة الترفيه  

 % 0.37 38,193,656 األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى  

 % 0.20 21,090,488 أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة  

 % 0.15 15,930,000 أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة  

 % 0.11 11,067,500 االتصاالت 

 % 0.07 7,209,580 أنشطة خدمات املعلومات  

 % 0.06 6,120,000 أنشطة النشر 

 % 0.03 2,947,000 األنشطة البيطرية 

 % 0.00 469,800 أنشطة املنظمات ذات العضوية  

 % 100 10,330,161,141 1املجموع 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 
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 ( 1.3.7شكل رقم ) 

 2019التوزيع النسبي لقيم  اإلنتاج اإلجمالي ألنشطة الخدمات فى إمارة عجمان لعام  

 

 2019إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام  4.7
)يوضح   رقم  حوالي  1.4.7الجدول  بلغت  والتي  الوسيط  الستهالك  قيم  إجمالي  بيانات  درهم    3.2(  مليار 

تقدم كمدخالت لعملية النتاج    يتإماراتي لجميع أنشطة الخدمات  والتي تتضمن جميع قيم الخدمات ال

الرئيسـي والثانوي وكانت أعلى نسبة لقيم الستهالك الوسيط ألنشطة خدمات األطعمة واملشروبات والتي 

% من الجمالي تليها األنشطة العقارية بفارق  28.03مليون درهم إماراتي وبنسبة    897بلغت قيمتها حوالي   

%من الجمالي،  19.56مليون درهم إماراتي وبنسبة    626الي  واضح حيث بلغت قيمة الستهالك الوسيط حو 

مليون درهم إماراتي    361ثم أنشطة القامة حيث سجلت قيمة الستهالك الوسيط لهذه املجموعة حوالي

%   0.4( بينما تنخفض القيم إلى  1.4.7% من الجمالي  والذي يوضحها الشكل رقم )11.28وبنسبة وصلت   
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ال خدمية مثل أنشطة خدمات املعلومات واألنشطة البيطرية وأنشطة املنظمات  و أقل لبعض األنشطة 

 ذات العضوية. 

 (1.4.7) جدول  رقم 

 2019التوزيع النسبي لقيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 

 القيمة : درهم  

 النسبة املئوية  الستهالك الوسيط  األنشطة

 % 28.03 896,466,540 واملشروباتأنشطة خدمات األطعمة 

 % 19.56 625,777,458 األنشطة العقارية 

 % 11.28 360,862,243 القامة

 % 7.86 251,274,390 التعليم

 % 6.29 201,246,796 األنشطة في مجال صحة النسان

 % 5.35 171,200,085 أبحاث العالن والسوق 

 % 4.89 156,341,663 أنشطة الخدمات الشخصية األخرى 

 % 3.52 112,623,537 أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع

 % 2.05 65,501,278 األنشطة الدارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم لألعمال 

 % 1.72 55,096,084 األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه 

 % 1.47 46,951,599 املكاتب الرئيسية، واألنشطة االستشارية في مجال الدارة أنشطة 

 % 1.40 44,731,032 األنشطة املعمارية والهندسية، واالختبارات الفنية والتحليل 

 % 1.39 44,342,959 األنشطة اليجارية

لو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة 
ّ
 % 1.19 37,919,747 املتصلة بها وكاالت السفر ومشغ

 % 0.67 21,456,487 أنشطة األمن والتحقيقات

 % 0.58 18,507,933 أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى

 % 0.54 17,174,849 أنشطة االستخدام

 % 0.49 15,764,358 إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية 

 % 0.39 12,606,538 األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة 

 % 0.39 12,570,109 األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى 

 % 0.39 12,539,503 األنشطة البداعية والفنون وأنشطة الترفيه 

 % 0.15 4,788,330 أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة 

 % 0.14 4,423,594 البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة أنشطة 

 % 0.10 3,096,240 االتصاالت

 % 0.09 2,828,205 أنشطة النشر 

 % 0.04 1,374,866 أنشطة خدمات املعلومات 

 % 0.03 1,044,786 األنشطة البيطرية 

 % 0.01 255,204 أنشطة املنظمات ذات العضوية 

 .% 100 3,198,766,413 1املجموع 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية                                                            
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 ( 1.4.7) شكل

 2019التوزيع النسبي لقيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام  

 

 2019لعام  إجمالي القيمة املضافة ألنشطة الخدمات في إمارة عجمان 5.7

  2019( أن إجمالي القيمة املضافة لقطاع أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام  1.5.7يبين الجدول رقم  )

مليار درهم إماراتي    2.2مليار درهم إماراتي حيث شكلت األنشطة العقارية أعلى قيمة بلغت حوالي   7.1بلغ  

حوالي  30.79وبنسبة   املضافة  قيمتها  كانت  والتي  التعليم  أنشطة  تليها   الجمالي  درهم    868%من  مليون 

شروبات في املرتبة  %من الجمالي وجاءت   أنشطة خدمات األطعمة وامل12.17إماراتي والتي شكلت نسبة  

( أن عدة أنشطة خدمية مساهمتها في نسب  1.5.7%من الجمالي، يبين الشكل رقم )11.53الثالثة بنسبة  

% مثل أنشطة النشر واألنشطة البيطرية  0.05القيمة املضافة من الجمالي ألنشطة الخدمات ال تتجاوز  
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 (1.5.7) جدول رقم  

 2019التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة ألنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 
 القيمة : الدرهم 

 النسبة املئوية  القيمة املضافة    األنشطة

 % 30.79 2,195,540,443 األنشطة العقارية  

 % 12.17 867,566,501 التعليم  

 % 11.53 822,542,856 أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات 

 % 10.95 780,844,636 األنشطة في مجال صحة النسان 

 % 5.00 356,782,357 الخدمات للمباني وتجميل املواقعأنشطة تقديم  

 % 4.45 317,394,315 األنشطة اليجارية 

 % 3.45 246,214,567 أنشطة الخدمات الشخصية األخرى  

 % 3.38 241,202,612 القامة 

 % 3.36 239,461,799 األنشطة الدارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم لألعمال   

 % 2.65 189,081,937 األنشطة املعمارية والهندسية، واالختبارات الفنية والتحليل  

 % 2.39 170,745,153 أنشطة األمن والتحقيقات  

 % 1.73 123,022,951 أبحاث العالن والسوق  

 % 1.52 108,749,656 املوسيقىأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر  

 % 1.24 88,358,560 أنشطة املكاتب الرئيسية، واألنشطة االستشارية في مجال الدارة  

 % 1.23 87,373,932 أنشطة االستخدام  

لو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة املتصلة بها  
ّ
 % 0.99 70,546,665 وكاالت السفر ومشغ

 % 0.72 51,465,463 الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه األنشطة  

 % 0.64 45,552,123 األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة  

 % 0.41 29,389,742 إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية  

 % 0.38 26,911,775 األنشطة البداعية والفنون وأنشطة الترفيه  

 % 0.36 25,623,547 والعلمية والتقنية األخرى األنشطة املهنية  

 % 0.23 16,666,894 أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة  

 % 0.16 11,141,670 أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة  

 % 0.11 7,971,260 االتصاالت 

 % 0.08 5,834,713 أنشطة خدمات املعلومات  

 % 0.05 3,291,795 أنشطة النشر 

 % 0.03 1,902,214 األنشطة البيطرية 

 % 0.00 214,596 أنشطة املنظمات ذات العضوية  

 .% 100 7,131,394,728 1املجموع 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية            
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 (  1.5.7شكل رقم ) 

 2019التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة ألنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام  
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 عجمان تحليل نتائج قطاع النقل والتخزين في إمارة  

 2019لعام  إمارة عجمان فى  النقل والتخزين   االقتصادية حسب أنشطة  نشآتتوزيع امل1.8  

كما هو    منشأة  464في إمارة عجمان   2019والتخزين لعام   إجمالي عدد املنشآت العاملة في قطاع النقلبلغ  

والنقل عبر  %من هذه املنشآت تعمل في أنشطة النقل البري  54.96ويالحظ أن    (1.1.8)مبين في الجدول  

تليها أنشطة التخزين وأنشطة الدعم  ، منشأة 255حيث بلغ عدد املنشآت العاملة في هذا النشاط  األنابيب 

  ،% من إجمالي املنشآت العاملة في قطاع النقل و التخزين40.52منشأة وبنسبة تعادل    188للنقل بعدد  

 %3.66وبنسبة  نشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبينبأ نشآت تعمل م17بالضافة إلى 

 .   %0.86منشأت وبنسبة  4ثم جاءت فى املرتبة األخيرة أنشطة النقل املائي عدد 

   (1.1.8)جدول 

 2019عام لفي إمارة عجمان  األنشطة والتخزين حسب   النقل  أنشطةملنشآت التوزيع النسبي 

 النسبة املئوية  املنشآت عدد  نوع النشاط

 % 54.96 255 النقل البري والنقل عبر األنابيب 

 % 40.52 188 التخزين وأنشطة الدعم للنقل 

 % 3.66 17 أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين 

 % 0.86 4 النقل املائي  

 % 100 464 املجموع

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

   (1.1.8)شكل  

 2019والتخزين حسب األنشطة في إمارة عجمان لعام   ملنشآت أنشطة النقلالتوزيع النسبي 
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 القوى العاملة 2.8 

 2019لعام في إمارة عجمان النقل والتخزين   أنشطةفي العاملين  1.2.8

 من الفرص الوظيفية  النقل والتخزين  قطاع    يوفر
ً
 ومتنوعا

ً
 كبيرا

ً
كانت    للعاملين سواءً لمارة عجمان عددا

  7,631  في القطاع  حيث بلغ إجمالي عدد العاملين،  وظائف إنتاجية، إدارية، تسويقية أوغيرها من الوظائف

 عامل. 

  كبيرة تستخدم عمالة  النقل والتخزين التيويعد نشاط النقل البري والنقل عبر األنابيب في مقدمة أنشطة 

عامل مواطنين    38منهم    من الجمالي%  72.01   ئوية قدرهاوبنسبة م عامل   5,495العاملين  بلغ عددحيث  

 عامل غير مواطنين.  5,456و

% حيث بلغ عدد  24.54للنقل بنسبة مئوية قدرها  وأنشطة الدعم  إحتلت في املرتبة الثانية أنشطة التخزين  

هذا النشاط  . أن عدد الغير املواطنين العاملين في  2019عامل خالل عام    1,873العاملين في هذا النشاط  

عامل، مقارنة بعدد املواطنين العاملين في هذا النشاط الذي    1827يفوق عدد املواطنين حيث يبلغ عددهم  

 عامل.  46يبلغ عددهم 

غير    عامل   23  العاملين فيه   عدد حيث بلغ  النقل املائي    نشاط   أما أقل األنشطة من ناحية عدد العمال فكان

قدر  
 
كما هو  .  2019بالنقل والتخزين خالل عام  من إجمالي العاملين  % 0.30املئوية    تهم نسبمواطن، وكانت ت

 .2.1.2.8) (والجدول رقم 1.1.2.8)  (موضح بالجدول رقم

عجمان    النقل والتخزين لمارةلعدد العاملين حسب أنشطة  ( التوزيع النسبي1.1.2.8ويوضح الشكل رقم )

   .2019عام 

 

 ( (1.1.2.8جدول 

 2019عام لفي إمارة عجمان األنشطة النقل والتخزين حسب   أنشطةلعاملين في ل التوزيع النسبي  

 النسبة املئوية   عدد العاملين  نوع النشاط

 % 72.01 5,495 النقل البري والنقل عبر األنابيب 

 % 24.54 1,873 التخزين وأنشطة الدعم للنقل 

 % 3.15 240 أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين 

 % 0.30 23 النقل املائي  

 % 100 7,631 املجموع

  عجمان لإلحصاء والتنافسية زاملصدر: مرك
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 ( 1.1.2.8 )  شكل

 2019التوزيع النسبي  للعاملين في أنشطة النقل والتخزين حسب  األنشطة في إمارة عجمان لعام 

 

 
 

 

 ( 2.1.2.8 ) جدول رقم

 2019عام ل إمارة عجمانالجنسية والنوع في حسب    النقل والتخزين أنشطة العاملين فى 

 النشاط االقتصادي 
 غير املواطنين املواطنين

 1الجمالي 
 اناث ذكور  اناث ذكور 

 5,495 23 5,433 4 34 النقل البري والنقل عبر األنابيب 

 1,873 36 1,791 4 42 التخزين وأنشطة الدعم للنقل 

 240 0 238 2 0 أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين

 23 0 23 0 0 النقل املائي 

 7,631 59 7,485 10 76 الجمالي 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 املجموع قد ال يتطابق بسبب التقريب  1

%72.01

%24.54

%3.15
%0.30

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

%90

%100

ر النقل البري والنقل عب
األنابيب

التخزين وأنشطة الدعم 
للنقل

أنشطة البريد ونقل 
الطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

ة 
وي

مئ
 ال

بة
س
الن

نوع الشاط 



 

89 
 

 2019لعام  في إمارة عجمانالنقل والتخزين ألنشطة تعويضات العاملين   2.2.8 

  2019  درهم إماراتي نهاية عام مليون    162  النقل والتخزين حواليبلغت قيمة تعويضات العاملين في قطاع  

  والتي بلغت  احتل القيمة األعلى لتعويضات العاملين أن النقل البري والنقل عبر األنابيب البيانات  وأظهرت 

ت واملكافآت وتذاكر السفر والتأمين  والتي شملت الرواتب واألجور والبدال ،  درهم إماراتي  مليون 124حوالي  

 من الجمالي.   %76.51عامل وبنسبة مئوية بلغت 5,495 الصحي وغيرها، توزعت على  

درهم مما    مليون   30حوالي    التخزين وأنشطة الدعم للنقلبينما بلغت قيمة تعويضات العاملين في نشاط  

%  18.73الجمالية لتعويضات العاملين حيث بلغت نسبتها  جعلها تحتل املركز الثاني لألنشطة في القيمة  

 . (2.2.8)كما يوضح الجدول رقم من الجمالي 

 بباقي    تأما النشاط الذي احتل أقل قيمة في تعويضا
ً
نشاط  كان    أنشطة النقل والتخزينالعاملين مقارنة

املائي بلغت قيمة    النقل  العاملين فيحيث  بلغتدرهم  ألف    380ه حوالي  تعويضات  % من  0.23  وبنسبة 

 4عامل يعملون في    23حيث كان عدد العاملين فيه    ذلك لقلة العاملين في هذا النشاط  ويرجع  الجمالي،

 منشآت فقط. 

   ( (2.2.8 رقم   جدول 

  2019عام لفي إمارة عجمان  في أنشطة النقل والتخزين تعويضات العاملين ل النسبي  التوزيع 
 القيمة:درهم 

 النسبة املئوية  تعويضات العاملين  نوع النشاط

 % 76.51 124,066,147 النقل البري والنقل عبر األنابيب 

 % 18.73 30,375,512 التخزين وأنشطة الدعم للنقل 

 % 4.53 7,345,766 أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين

 % 0.23 379,500 النقل املائي 
 % 100  162,166,924   املجموع1

 املصدر: مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية       

 

 

 

 

 

 

 

 
 التقريب املجموع قد ال يتطابق بسبب  1
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 ( (2.2.8 رقم شكل

  2019عام في أنشطة النقل والتخزين في إمارة عجمان لتعويضات العاملين ل النسبي  التوزيع 

 
 

 2019لعام عجمان  فى إمارة   النقل والتخزيناإلنتاج ألنشطة   إجمالي قيم 3.8

 درهم إماراتي،  مليون   635 النقل والتخزين حواليملنشآت  2019قيمة النتاج الجمالي خالل عام حققت 

مليون درهم إماراتي    507بقيمة إنتاج حوالى    النقل البري والنقل عبر األنابيبجاءت فى املرتبة األولى أنشطة  

  95  حوالي  بقيمة إنتاج وصلت  يليه نشاط التخزين وأنشطة الدعم للنقلو   ،% من الجمالي79.82وبنسبة  

 .    %من إجمالي قيمة النتاج15.02درهم إماراتي، وبنسبة مليون 

درهم إماراتي  أالف    3حوالي  حيث بلغت قيمة    بينما لوحظ أن أقل قيمة إنتاج كانت لنشاط النقل املائي

التوزيع النسبي   1.3.8)  رقم)  والشكل)  1.3.8  (% من إجمالي قيمة النتاج، ويوضح الجدول رقم0.54  ةبنسب

 .النقل والتخزينلقيم النتاج ألنشطة 

 (  1.3.8 رقم)  جدول 

 2019عام لفي إمارة عجمان  اإلجمالي ألنشطة النقل والتخزين التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج 
 القيمة:درهم 

 النسبة املئوية  قيم النتاج  نوع النشاط

 % 79.82 507,134,010 النقل البري والنقل عبر األنابيب 

 % 15.02 95,447,989 التخزين وأنشطة الدعم للنقل 

 % 4.62 29,343,895 أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين

 % 0.54 3,450,000 النقل املائي 
 % 100 635,375,893 املجموع1

 ةاملصدر: مركز عجمان لإلحصاء والتنافسي

 
 املجموع قد ال يتطابق بسبب التقريب  1
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 (  1.3.8 رقم)  شكل

 2019النسبي لقيم اإلنتاج اإلجمالي ألنشطة النقل والتخزين في إمارة عجمان لعام التوزيع 

 
 2019لعام  عجمانفى إمارة  النقل والتخزينإجمالي قيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة  4.8

بما    النتاجستهالك الوسيط الخامات واملواد األولية والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة في  يشمل ال 

في ذلك الصيانة والصالح لألصول الرأسمالية واألبحاث ومصروفات أخرى غير مباشرة واليجارات وغير  

 ذلك من املستلزمات السلعية والخدمية الالزمة للعملية النتاجية.

درهم   مليون 195حواليأن إجمالي قيم الستهالك الوسيط بلغت    (1.4.8)  رقم  يوضح تحليل بيانات الجدول  

النقل البري والنقل  نسبة لقيم الستهالك الوسيط لنشاط   أعلى ، وكانت  النقل والتخزينإماراتي لجميع أنشطة  

التخزين  مليون    161بقيمة زادت عن  من الجمالي  %  82.87حيث بلغت    ، األنابيبعبر   يليها نشاط  درهم 

 درهم.  مليون 25حوالي  الجمالي بقيمةمن   %13.00والتي بلغت نسبته  الدعم للنقلوأنشطة 

النقل  األقل بين قيم الستهالك الوسيط ألنشطة   بينما كانت قيمة الستهالك الوسيط لنشاط النقل املائي

نسبته    والتخزين الشكل  %  0.34فكانت  ويوضح  الجمالي  لقيم    التوزيع  (1.4.8)من    الستهالكالنسبي 

 . النقل والتخزينالوسيط لألنشطة 
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   (1.4.8)جدول 

 2019م عالفي إمارة عجمان  ألنشطة النقل والتخزينستهالك الوسيط اإل  قيمل  النسبي  التوزيع 
 القيمة:درهم 

 النسبة املئوية  االستهالك الوسيط نوع النشاط

 % 82.87 161,241,007 النقل البري والنقل عبر األنابيب 

 % 13.00 25,298,476 التخزين وأنشطة الدعم للنقل 

 % 3.78 7,359,606 أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين

 % 0.34 662,975 النقل املائي 

 % 100 194,562,064 املجموع

 املصدر: مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

 

 (1.4.8)  شكل 

 2019م عالفي إمارة عجمان ألنشطة النقل والتخزين ستهالك الوسيط اإل  لقيم النسبي  التوزيع 
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 2019لعام  إمارة عجمان والتخزين فيالنقل إجمالي القيمة املضافة ألنشطة  5.8

 

درهم إماراتي حيث شكل    مليون 441  النقل والتخزين حوالي  املضافة لقطاع أنشطة  سجل إجمالي القيمة

 مليون.   346وبقيمة قاربت  من الجمالي%78.47 بلغت نسبة أعلى النقل البري والنقل عبر األنابيب نشاط

التخزين أنشطة  للنقل  أما  الدعم  مقيم   سجلت وأنشطة  حوالي  ضافة  بلغت  إماراتي    مليون   70ة  درهم 

 . من الجمالي%15.91 نسبةبو 

حيث بلغت  في نسب القيمة املضافة    على أقل نسبة   حاز  النقل املائيأن    (1.5.8)يبين الجدول رقم جدول  

 .2019%من إجمالي القيمة املضافة ألنشطة النقل والتخزين لمارة عجمان خالل عام 0.63نسبته 

    (1.5.8)جدول 

 2019عام لفي إمارة عجمان  ألنشطة النقل والتخزينالتوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة 
 القيمة:درهم 

 املئوية  النسبة  القيمة املضافة  نوع النشاط

 % 78.47 345,893,003 النقل البري والنقل عبر األنابيب 

 % 15.91 70,149,512 التخزين وأنشطة الدعم للنقل 

 % 4.99 21,984,289 أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين

 % 0.63 2,787,025 النقل املائي 

 % 100  440,813,829   املجموع

 املصدر: مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية
 

   (1.5.8)شكل  

 2019عام لفي إمارة عجمان  ألنشطة النقل والتخزينالتوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة 
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 تحليل نتائج قطاع األنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان 

 2019عام لفي إمارة عجمان  وأنشطة التأمين األنشطة املاليةحسب  املنشات االقتصادية توزيع  1.9 

حيث    عجمان  إمارة قتصادا في الهامة  االقتصادية األنشطة املالية وأنشطة التأمين من األنشطة يعد قطاع

أنشطة ثالثة  القطاع  املاليةاألنشطة املساعدة  :يشمل هذا  الخدمات  التأمين  ألنشطة  أنشطة    ،وأنشطة 

املعاشات وصناديق  التأمين  تمويل  عدا  فيما  املالية،  ال  أنشطة  ،الخدمات  وإعادة  التأمين  تأمين  تمويل 

التقاعدي املعاشات  اللزامي  بإستثناء  ةوصناديق  االجتماعي  ا  الضمان  التصنيف  الدولي  حسب  لصناعي 

 . لألنشطة الصناعية

 أنشطةاملالية و  األسواق إدارةتشمل األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين على   

املالية، فيما عدا  ، كما تشمل  األخرى التأمين وبعض األنشطة   وسماسرة وكالء الخدمات  تمويل أنشطة 

القابضة واملصارف املركزية   الشركات ومنها أنشطة على العديد من األنشطة    التأمين وصناديق املعاشات 

على   تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية أنشطة  تشمل،  األخرى وبعض األنشطة 

 . عدة أنشطة ومنها أنشطة التأمين والتأمين على الحياة وإعادة التأمين

  منشأة   158بلغت    األنشطة املالية وأنشطة التأمينقطاع  عدد منشآت    إجمالي( أن  1.1.9يبين الجدول )و  

في    إجماليمن   بين أعجمان  إمارةاملنشآت االقتصادية   بلغ عدد  ، توزعت  القطاع  املختلفة حيث  نشطة 

   منشأة    84  التأمين وصناديق املعاشاتأنشطة الخدمات املالية، فيما عدا تمويل  في    املنشآت التي تعمل

األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات  عدد املنشآت التي تعمل في    بلغو املنشآت    إجماليمن  %  53.16بنسبة   

تمويل التأمين وإعادة  أما أنشطة    % من الجمالي،39.87بنسبة بلغت    منشأة  63  املالية وأنشطة التأمين

فقد بلغ  تحتل املرتبة األخيرة    الضمان االجتماعي اللزامي   بإستثناء التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية  

 .( يوضح تلك النسب1.1.9الشكل ) املنشآت  إجماليمن  %6.96 بنسبة فقط منشآة  11عدد منشآتها 
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 ( 1.1.9) رقم جدول 

2019  عاملعجمان  إمارةفي  حسب األنشطة  التأمينأنشطة  املالية و  األنشطة ملنشآتالتوزيع النسبي 

                                                                           املصدر: مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية        

 

 

  ( 1.1.9) رقم    شكل

2019  عاملفي إمارة عجمان  املالية وأنشطة التأمين حسب األنشطةملنشآت األنشطة التوزيع النسبي 
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ة  النسبة املئوي  األنشطة عدد  املنشآت في إمارة عجمان  

53.16 %  أنشطة الخدمات املالية، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات 84 

39.87 %  ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأميناألنشطة املساعدة  63 

6.96 %  11 
  بإستثناءتمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية 

 الضمان االجتماعي اللزامي 

 املجموع 158 %100



 

97 
 

 القوى العاملة   2.9

 2019لعام في إمارة عجمان   التأمينأنشطة و   ةاملالي األنشطةفي    العاملين 1.2.9

عامل من إجمالي   1,386تشير النتائج بأن إجمالي عدد العاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين بلغ   

في إمارة عجمان،    في القطاعات االقتصادية  في  حيث  العاملين   الذين يعملون  العاملين  أنشطة بلغ عدد 

املعاشات وصناديق  التأمين  تمويل  عدا  فيما  املالية،  بنسبة     713  الخدمات  إجمالي  %51.44عامل  من 

في   يعملون  املالية    84العاملين  الخدمات  في األنشطة املساعدة ألنشطة  العاملين  بلغ عدد  بينما  منشأة، 

منشأة كما هو موضح في الجدول    63% من الجمالي موزعين على  40.07  عامل بنسبة  555التأمين  أنشطة  و 

في  (1.1.2.9)رقم   العاملين  عدد  وبلغ  و،  التأمين  املعاشات    تمويل  وصناديق  التأمين  التقاعدية  إعادة 

 بنسبة    118  الضمان االجتماعي اللزامي   بإستثناء
ً
، الشكل  منشأه  11من الجمالي موزعين على  %  8.51عامال

 يوضح تلك النسب.   (1.1.2.9)

حسب النوع والجنسية، وتوضح   وأنشطة التأميناملالية    األنشطةالعاملين في    (2.1.2.9)يبين الجدول رقم  

  37هم    أنشطة الخدمات املالية، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات النتائج ان عدد العاملين في  

بينما   ملواطنين  الذكور  فئة  من  املساعدة    320عامل  األنشطة  في  بينما  املواطنات،  االناث  فئة  عامل من 

منهم من    380بينما    6لغ عدد العاملين املواطنين من فئة الذكور  ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين ب

 غير املواطنين. 

 ( 1.1.2.9)  رقمجدول 

2019عام  ل عجمان  إمارةحسب متوسط أعداد العاملين في   التأمينأنشطة و  املالية  األنشطة نشآت م     

                              املصدر: مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية        

 

 

 

 

 

 

في   متوسط عدد العاملين 

 املنشأة 
 األنشطة  عدد العاملين  عدد  املنشآت 

11 11 118 
تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان  

 االجتماعي اللزامي

 األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين 555 63 9

 أنشطة الخدمات املالية، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات 713 84 8

 املجموع 1,386 158 9
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 ( 2.1.2.9)  رقمجدول 

 20191عام لالتأمين حسب الجنسية والنوع في إمارة عجمان أنشطة و  ة املالي األنشطةفي   العاملين

                                                                           املصدر: مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية        

 

 

 ( 1.1.2.9)  رقمشكل   

     2019عام لعجمان    إمارةفي  التوزيع النسبي للعاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين 
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 املجموع غيرمواطنين   مواطنين  النوع   األنشطة

أنشطة الخدمات املالية، فيما عدا  

 تمويل التأمين وصناديق املعاشات

 353 315 37 ذكور 

 360 40 320 إناث

 713 355 358 املجموع

املساعدة ألنشطة الخدمات   األنشطة

 املالية وأنشطة التأمين

 386 380 6 ذكور 

 169 144 25 إناث

 555 524 31 املجموع

تمويل التأمين وإعادة التأمين  

وصناديق املعاشات التقاعدية 

 بإستثناء الضمان االجتماعي اللزامي 

 69 69 0 ذكور 

 49 27 23 إناث

 118 95 23 املجموع
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 2019لعام  في إمارة عجمان  لألنشطة املالية وأنشطة التأمين تعويضات العاملين 2.2.9

نهاية  في  ماراتي   إ درهم  مليون    287 حواليوأنشطة التأمين    األنشطة املاليةقيمة تعويضات العاملين في    بلغت

أن    2019عام   البيانات  املاليةوأظهرت  الخدمات  التأمين    أنشطة  تمويل  عدا  املعاشاتفيما    وصناديق 

والتي    احتلت العاملين  لتعويضات  األعلى   حوالالقيمة  من  مليون    227ي  بلغت  إماراتي  إجمالي  درهم 

عامل  يعملون  بنفس النشاط والتي شملت الرواتب واألجور والبدالت    713توزعت على     التعويضات التي

...    واملكافآت و األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية    ت.حاز وغيرهاتذاكر السفر والتأمين الصحي 

مايقارب  بلغت    ه األنشطة حيثاملرتبة الثانية من ناحية ارتفاع قيمة تعويضات العاملين بهذ  على  والتأمين

لتحيث  عامل    555ى  ماراتي توزعت علإدرهم    مليون   44
ً
تعويضات العاملين،   إجماليمن    15.31%نسبة    شك

 يوضحان تلك النتائج.  (2.2.9)لشكل الجدول وا

  ( 2.2.9) رقم جدول 

   2019  عامل عجمان  إمارةفي   وأنشطة التأمين املالية األنشطةالعاملين في    لتعويضات التوزيع النسبي 
 إماراتي  القيمة:درهم

                                                                           املصدر: مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية        

 ( 2.2.9) رقم  شكل

  2019 عاملعجمان   إمارةفي  أنشطة التأمين و   في األنشطة املالية  لتعويضات العاملين التوزيع النسبي 
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ة النسبة املئوي  األنشطة تعويضات العاملين  

 املالية، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشاتأنشطة الخدمات  226,918,963 % 79.17

 األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين 43,871,204 % 15.31

5.52 % 15,830,646 
الضمان   بإستثناءتمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية 

 االجتماعي اللزامي

 املجموع 286,620,813 % 100
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 2019إجمالي قيم اإلنتاج لألنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان لعام  3.9

ال   بلغت النتاج  املالية   جماليقيمة  عام    والتأمين  للمنشآت  درهم  1.1  حوالي  2019خالل  إماراتي    مليار 

( رقم  الجدول  أ1.3.9ويوضح  املالية  (   الخدمات  أنشطة  املعاشات ن  التأمين وصناديق  تمويل  عدا    فيما 

األنشطة املساعدة  ، تليها  جماليمن ال  % 79.87بلغت  قيمة النتاج حيث    إجماليسجلت أعلى نسبة من  

قيمة النتاج بينما بلغت قيمة إنتاج    إجماليمن     %10.97بنسبة    ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين

التقاعدية أنشطة   املعاشات  وصناديق  التأمين  وإعادة  التأمين  االجتماعي    بإستثناء  تمويل  الضمان 

 وهي أقل قيمة إنتاج بين األنشطة.  قيمة النتاج  إجماليمن   %9.16  مليون درهم إماراتي بنسبة   101اللزامي

 (1.3.9)رقم  جدول 

 2019عام لفي إمارة عجمان  وأنشطة التأمين  ألنشطة املاليةالتوزيع النسبي لقيم اإلنتاج اإلجمالي 

 إماراتي  القيمة:درهم

 األنشطة قيم النتاج  النسبة املئوية 

 تمويل التأمين وصناديق املعاشاتأنشطة الخدمات املالية، فيما عدا  881,576,020 % 79.87

 األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين 121,076,349 % 10.97

9.16 % 101,085,729 
  بإستثناءتمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية 

 الضمان االجتماعي اللزامي 

 املجموع 1,103,738,098 % 100

                                                                           املصدر: مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية        

  (1.3.9)رقم  شكل

 2019عام لعجمان   إمارةفي  وأنشطة التأمين  املالية ألنشطة جمالي التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج اإل 
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 2019عام لفي إمارة عجمان   ألنشطة املالية وأنشطة التأمينالوسيط ل   اإلستهالكإجمالي قيم   4.9

الخامات واملواد األولية والسلع  والتي تشمل  الوسيط    الستهالكقيم    إجمالي بيانات    (  1.4.9الجدول )يمثل  

غير املعمرة والخدمات املستخدمة في النتاج بما في ذلك الصيانة والصالح لألصول الرأسمالية واألبحاث  

ومصروفات أخرى غير مباشرة واليجارات وغير ذلك من املستلزمات السلعية والخدمية الالزمة للعملية  

درهم    مليون   105ما يقارب    لألنشطة املالية وأنشطة التأمينسيط  الو   الستهالكبلغت قيمةالنتاجية حيث  

لقيم   أعلى  وكانت.  إماراتي التأمين  ألنشطة  الوسيط    الستهالكنسبة  تمويل  عدا  فيما  املالية،  الخدمات 

  تليها   جماليمن ال   %66.32  حواليبلغت    مليون درهم بنسبة  70مايقارب    وصناديق املعاشات والتي بلغت

مليون درهم    31  مايقاربقيمتها    والتي بلغت  األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين

الوسيط    الستهالكالوسيط بينما بلغت قيمة    الستهالكقيمة    إجمالي من  %   29.41  حوالي   وبنسبة بلغت

التقاعديةل املعاشات  وصناديق  التأمين  وإعادة  التأمين  اللزامي  بإستثناء  تمويل  االجتماعي    4  الضمان 

 (1.4.9) كما هو مبين في الشكل رقم  جمالي% من ال 4.27 بلغت حوالي مليون درهم بنسبة

  ( 1.4.9) رقم جدول 

  2019 عام ل عجمان  إمارةفي  وأنشطة التأمين  املالية  لألنشطةالوسيط   اإلستهالك التوزيع النسبي لقيم 
 إماراتي  القيمة:درهم

 املصدر: مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

      ( 1.4.9) رقم شكل 

  2019 عام ل في إمارة عجمان  وأنشطة التأمين  املالية  لألنشطةاإلستهالك الوسيط  التوزيع النسبي لقيم 
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الوسيط الستهالك قيم  النسبة املئوية   األنشطة 

%66.32 69,612,685 
أنشطة الخدمات املالية، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق  

 املعاشات

 األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين 30,873,543 %29.41

%4.27 4,483,139 
التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية تمويل التأمين وإعادة 

 بإستثناء الضمان االجتماعي اللزامي 

 املجموع 104,969,367 % 100
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 2019عام لفي إمارة عجمان  القيمة املضافة لألنشطة املالية وأنشطة التأمين  5.9

 .   2019مليون درهم لعام  999حوالي  القيمة املضافة ألنشطة املالية وأنشطة التأمين إجماليبلغ 

  812  حوالي  املعاشات نشطة الخدمات املالية، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق  بلغت القيمة املضافة أل

لت  مليون درهم
ً
تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات  تليها    من الجمالي،%  81.30  نسبة  شك

القيمة    إجمالي  من  %9.67بنسبة  مليون درهم    97  حوالي  الضمان االجتماعي اللزامي  بإستثناء التقاعدية  

 .  املضافة

مليون درهم   90 حوالياملرتبة األخيرة  األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين احتلت

 (1.5.9)، النسب يوضحها الشكل جمالي % من ال 9.03وبنسبة 

 (1.5.9)رقم   جدول 

  2019 عاملعجمان   إمارةفي  القيمة املضافة ألنشطة املالية وأنشطة التأمين  جمالي إل  التوزيع النسبي 
 إماراتي  القيمة:درهم

 والتنافسيةاملصدر: مركز عجمان لإلحصاء 

 (1.5.9)رقم شكل 

  2019 عاملفي إمارة عجمان  التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة ألنشطة املالية وأنشطة التأمين 

 
 

 املجموع قد ال يتطابق بسبب التقريب  1
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 األنشطة القيمة املضافة  النسبة املئوية 

81.30 % 811,963,335 
أنشطة الخدمات املالية، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق  

 املعاشات

9.67 % 96,602,590 
تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية 

 الضمان االجتماعي اللزامي  بإستثناء

9.03 % 90,202,805 
األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة  

 التأمين

 1ملجموعا 998,768,731 % 100
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 املراجع 

 .  مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية - 2020دليل تدريب املسح القتصادي   •

د لجميع األنشطة االقتصادية التنقيح   •  4-التصنيف الصناعي الدولي املوحَّ

 .2021-مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية - 2020لعام   في إمارة عجمان  قطاع الصناعة •

 2021-مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية -2020قطاع الخدمات في إمارة عجمان لعام   •

 .2021-مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية -2020عام ل  أنشطة النقل والتخزين في إمارة عجمان •

_of_transport__.pdfhttps://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/Report 

-مركــز عجمــان لإلحصــاء والتنافســية - 2020األنشطة املالية وأنشــطة التــأمين فــي إمــارة عجمــان لعــام  •

2021. 

https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/Report%20on.pdf 

 .2021-مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية - 2020لعام   أنشطة التشييد في إمارة عجمان •

https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/Construction2020.pdf 

 .2019-  االقتصاديةدائرة التنمية   - 2019التقرير االقتصادي السنوي عجمان   •

.html#p=4Reporthttps://www.ajmanded.ae/doc/Report_2019_Ar/2019_ 

 .  2018-االقتصادوزارة   -  2018التقرير القتصادي السنوي   •

https://www.economy.gov.ae/EconomicalReports2018.pdf 

 .2018-المارات العربية املتحدة املركزي مصرف   - 2018تقريرالستقرار املالي   •

11pdf-https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2019 

 

 

 

 

 

 

https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/Report_of_transport_and_storage_activities_in_the_Emirate_of_Ajman_in_20200.pdf
https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/Report%20on%20a%20survey%20of%20the%20financial%20activities%20in%20The%20Emirate%20Of%20Ajman%20for%20the%20year%202020.pdf
https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/Construction%20activities%20in%20the%20Emirate%20of%20Ajman%20for%20the%20year%202020.pdf
https://www.ajmanded.ae/doc/Report_2019_Ar/2019_Report.html#p=4
https://www.economy.gov.ae/EconomicalReports/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%86%D9%88%D9%8A%202018.pdf
https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2019-11/CBUAE-FSR-ARB-v.6.pdf
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 املرفقات 

 2020 لعام  استمارة املسح االقتصادي 
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