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امللخص التنفيذي
يعرض تقرير أنشطة التشييد في إمارة عجمان لعام  2020إحصاءات سنوية منتظمة عن خصائص
ومكونات منشآت قطاع التشييد العاملة في القطاع الخاص لجميع مناطق إمارة عجمان لعام  2019والتي
تندرج تحتها أنشطة الهندسة املدنية،أنشطة تشييد املباني وأنشطة التشييد املتخصصة.
ويهدف التقرير إلى توفير أكبر قدر ممكن من اإلحصاءات عن أنشطة التشييد مثل إحصاءات املشتغلين
وتعويضاتهم ،اإلستهالك الوسيط ،باإلضافة إلى قيم اإلنتاج اإلجمالي ،إجمالي القيمة املضافة.
وفيما يلي ملخص ألهم ما ورد بالتقرير:
• بلغ عدد املنشآت العاملة في قطاع التشييد  9,614منشأة في إمارة عجمان لعام .2019
• عدد العاملين في املنشآت العاملة في قطاع التشييد بلغ 116,449عامل في إمارة عجمان
لعام .2019
• احتلت أنشطة التشييد املتخصصة القيمة األعلى لتعويضات العاملين لعام  2019حيث
بلغت  %63.49من إجمالي قيم تعويضات العاملين في قطاع التشييد .
• بلغت قيمة اإلنتاج اإلجمالي للمنشآت العاملة في قطاع التشييد حوالي  16مليار درهم
إماراتي في اإلمارة لعام . 2019
• بلغ إجمالي القيمة املضافة حوالي  6.6مليار درهم إماراتي لجميع أنشطة التشييد في إمارة
عجمان لعام .2019
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املقدمة
ً
يعتبر قطاع التشييد مـن أحد القطـاعـات اإلقتصادية األساسية فـي اإلمارة نظرا لحجم مساهمته في إجمالي
القيمة املضافة ،حيث تعتمد بياناته على نتائج املسوح االقتصادية الدورية لبناء مؤشرات حول أداء قطاع
التشييد  ،فهو ذا أهمية متعددة كونه يقدم صورة إحصائية موثوقة عن قيمة اإلنتاج اإلجمالي وقيمة
اإلستهالك الوسيط ألنشطة التشييد بأنواعها الثالث أنشطة التشييد،أنشطة الهندسة املدنية ،أنشطة
ّ
التشييد املتخصصة مما يمكن صانعي القرار من اتخاذ القرارات اإلستثمارية السليمة.
ويتضمن تقرير التشييد فصلين  :الفصل األول والذي يحتوي على املنهجية املتبعة في املسح  ،ويضم
الفصل الثاني تحليل النتائج والذي يتضمن عدد املنشأت  ،القوى العاملة ( العاملين في قطاع التشييد ،
إجمالي اإلنتاج والقيمة املضافة  ،اإلستهالك الوسيط .
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الفصل األول
املنهجية
 1.1أهداف املسح:
يهدف املسح إلى جمع وتوفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ذات جودة عالية عن قطاع التشييد في
إمارة عجمان لعام  .2019بحيث تساهم هذه البيانات في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم األداء،
وعلى هذا النحو يحقق املسح األهداف الرئيسية التالية:
ً
• معرفة عدد املنشآت العاملة في أنشطة التشييد املختلفة موزعة حسب نوع النشاط.
• معرفة عدد العاملين بتصنيفاتهم املختلفة وتعويضاتهم من رواتب وأجور ومزايا عينية و
نقدية.
• معرفة قيمة اإلستهالك الوسيط (مستلزمات اإلنتاج) املستخدمة في اإلنتاج.
• معرفة القيمة املضافة ألنشطة التشييد.
 2.1أهمية املسح
• يوفر لصانعي القرار املؤشرات الهامة التي تساعد في وضع الخطط ورسم السياسات
االقتصادية.
• تقدير وحساب الناتج املحلي إلمارة عجمان.
• توفير معلومات وبيانات يمكن اإلعتماد عليها في إعداد الدراسات والتنبؤات املستقبلية
للتنمية في التشييد والعوامل املؤثرة فيها.
 3.1دورية املسح
ً
ً
تم التخطيط لتنفيذ املسح بشكل دوري سنويا ضمن سلسلة املسوح االقتصادية نظرا ألهمية توفر قاعدة
البيانات األساسية ألنشطة التشييد في املسح.
 4.1أسلوب جمع البيانات
تم استيفاء البيانات عن طريق الرابط اإللكتروني و بأسلوب املقابلة الشخصية بواسطة الباحثين املؤهلين
واملدربين وتحت اإلشراف املباشر من قبل موظفي مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية بإستخدام إستمارة
املسح املعتمدة .
 5.1عينة املسح
تم إستخدام عينة طبقية عشوائية منتظمة بحجم  317منشأة من إجمالي املنشآت في قطاع التشييد،
بحيث تمثل املنشأة وحدة املعاينة لهذه املسح وتم إستخدام مستويات مدروسة ومحددة من الطبقات
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وذلك لتصميم عينة فعالة وممثلة ملجتمع املسح ،وقد تم اإلستناد بشكل أساس ي على أعداد العاملين
والنشاط اإلقتصادي عند التصميم.
 6.1نطاق املسح
• اإلطارالزمني
ً
جمعت بيانات املسح اإلقتصادي ألنشطة التشييد ضمن سلسلة املسوح اإلقتصادية ميدانيا عن السنة
امليالدية 2019خالل الفترة  2020-9-13لغاية  2020-11-12وتمثل البيانات التي تم جمعها فترة االسناد الزمني
لعام .2019
• اإلطاراملكاني
شمل إمارة عجمان (مدينة عجمان و منطقتي مصفوت واملنامة).
 7.1مراحل املسح
تم اإلعداد واإلنتهاء من املسح حسب املراحل التالية:
 1.7.1املرحلة التحضيرية
تشمل املرحلة التحضيرية فهم وتحديد اإلحتياجات اإلحصائية الفعلية وإختيار العينة ثم تحديد أماكن
منشآت التشييد ضمن إطار املسوح اإلقتصادية في إمارة عجمان ،حيث تم إعداد وتصميم اإلستمارات
ومراجعتها واعتمادها وإجراء اإلختبارات الالزمة عليها للتأكد من مدى جودتها ،وكذلك إعداد البيانات
الوصفية لتحديد جداول املخرجات املطلوبة وإعداد قواعد التدقيق واملطابقة والتنسيق لبدء التنفيذ.
وتتضمن إستمارة املسح البنود األساسية التالية :
• البيانات الجغرافية والتعدادية املميزة للمنشأة.
• عدد العاملين وتعويضات العاملين.
• اإلستهالك الوسيط من املدخالت من أنشطة التشييد.
• قيم اإلنتاج وإيرادات األنشطة .
• املدفوعات واإليرادات من املعامالت املالية وعوائد امللكية.
 2.7.1مرحلة العمل امليداني
تم جمع البيانات واستيفاء بنود اإلستمارة اإللكترونية عن طريق الزيارة امليدانية بواسطة الباحثين
املؤهلين واملدربين ،وبإستخدام أجهزة اآليباد اإللكترونية لتعبئة اإلستمارة.
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 3.7.1مرحلة تدقيق البيانات
بعد إنتهاء مرحلة جمع البيانات الخاصة باملسح تم التدقيق عليها من قبل مركز عجمان لإلحصاء
والتنافسية وإرسال املالحظات الالزمة إن وجدت للباحث امليداني ليتم الرجوع ملدلي البيانات ،وبعد اإلنتهاء
من تعديل كافة املالحظات من قبل مدلي البيانات والتأكد من صحة استيفاء كافة بنود االستمارة املجمعة
وتدقيقها بشكل نهائي من قبل املختصين وتحويلها الى ملف النتائج الستخراج الجداول األولية ،ومن ثم
تدقيق هذه الجداول وفق قواعد اإلتساق واملعادالت الخاصة بها للوصول إلى الجداول بصورتها النهائية
ألغراض التحليل والنشر.
 4.7.1مرحلة استخالص النتائج ونشرالتقرير:
تولى املركز مسؤولية إعداد وتجهيز الجداول اإلحصائية وإدراج الرسوم البيانية للبيانات وتحليل وإعداد
املؤشرات وتجهيز البيانات إلعداد وكتابة التقرير النهائي.
بعد اإلنتهاء من إعداد التقرير النهائي وتدقيقه تم نشره عبر املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء و
التنافسية ،و بإحدى الصحف املحلية اليومية ،ومن ثم ُا ُ
ستخدم اإلنفوجرافيك على تطبيق االنستغرام،
باإلضافة إلى إرسال التقرير للجهات الحكومية عبر البريد اإللكتروني.
 8.1املفاهيم واملصطلحات
تشمل أهم املصطلحات والتعاريف الخاصة بالبيانات التي تم جمعها بهدف توضيحها ملستخدم البيانات .
• املنشأة اإلنشائية
هي املنشأه االقتصادية التي تقوم بتشييد املنازل واملباني السكنية والتجارية و تشييد البنية التحتية مثل
الطرق والجسور وخطوط األنابيب ويضم هذا النشاط املنشآت العاملة في مجال البناء وصيانة املباني
واملنشآت العاملة في تشييد البنية التحتية وصيانتها.
• قيمة اإلنتاج
هي قيمة السلع املنتجة من أنشطة التشييد خالل العام نتيجة ممارسة املنشأة للنشاط اإلنتاجي.
اإلستهالك الوسيط :
وهو يشمل الخامات واملواد األولية والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة في اإلنتاج بما في ذلك الصيانة
واإلصالح لألصول الرأسمالية واألبحاث ومصروفات أخرى غير مباشرة واإليجارات وغير ذلك من
املستلزمات السلعية والخدمية الالزمة للعملية اإلنتاجية.
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• تعويضات العاملين
ً
سواء كانت نقدية أم عينية (كتكلفة
وهي تتألف من كافة األجور والرواتب املدفوعة للعاملين في املنشأة
اإلسكان –الخدمات الطبية –الخدمات الترفيهية – تذاكر الطيران ) املقدمة للعاملين ،كما تشمل كافة
املدفوعات التي يدفعها أصحاب العمل عن العاملين (– مكافأة نهاية الخدمة – التأمين الصحي و غيرها ) .
• القيمة املضافة
هي عبارة عن الفرق بين قيمة اإلنتاج واإلستهالك الوسيط على مستوى كل منشأة وكل نشاط اقتصادي
وتتوزع القيمة املضافة على (تعويضات العاملين – اهتالك رأس املال الثابت – صافي الضرائب املباشرة
والرسوم – فائض العمليات ).
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الفصل الثاني
تحليل نتائج التقرير
1.2املنشآت العاملة في قطاع التشييد في إمارة عجمان خالل عام 2019
بلغ عدد املنشآت االقتصادية التي تعمل في قطاع التشييد  9,614منشأة في إمارة عجمان عام  ،2019والتي
تمارس أنشطة تشييد املباني ،الهندسة املدنية وأنشطة التشييد املتخصصة.
وتعد أنشطة التشييد املتخصصة في إمارة عجمان من أكثر األنشطة املمارسة املوجودة في اإلمارة حيث بلغ
عدد املنشآت فيها  7,827منشأة وتشكل نسبة %81.41من إجمالي املنشآت كما هو مبين في الجدول ()1.1.2
والشكل ( .)1.1.2وتتسم هذه األنشطة عادة بالتخصص في جانب واحد من أنشطة التشييد التي تتطلب
مهارات متخصصة أو معدات متخصصة.
تليها أنشطة تشييد املباني والتي بلغ عددها 1,048منشأة والتي تشكل نسبة  %10.90من إجمالي عدد
ً
املنشآت العاملة في قطاع التشييد وبهذه النسبة تحتل املرتبة الثانية األكثر عددا وتشمل هذا الفرع تشييد
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 .
و من ثم أنشطة الهندسة املدنية حيث بلغ عددها  739منشأة وبنسبة مئوية بلغت  %7.69من اإلجمالي
والتي تشمل أنشطة التشييد العامة ملشاريع الهندسة املدنية .وتشمل األعمال الجديدة وأعمال اإلصالح
واإلضافة والتغيير ،وإقامة املنشآت السابقة الصنع على املوقع وكذلك أعمال التشييد ذات الطبيعة
املؤقتة ،ويدخل في هذه األنشطة نشاط إقامة اإلنشاءات الثقيلة مثل الطرق السريعة والشوارع والجسور
واألنفاق ،وخطوط الكهرباء ،ومرافق الرياضة الخارجية ،وغيرها ،ويمكن أن يكون هذا العمل للحساب
الخاص أو على أساس أجر أو تعاقد.
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جدول ()1.1.2
التوزيع النسبي ألنشطة التشييد حسب عدد املنشآت في إمارة عجمان خالل عام 2019
األنشطة

عدد املنشآت

النسبة املئوية

أنشطة التشييد املتخصصة

7,827

%81.41

تشييد املباني

1,048

%10.90

الهندسة املدنية

739

%7.69

املجموع

9,614

%100.00

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

شكل ()1.1.2
التوزيع النسبي ألنشطة التشييد حسب عدد املنشآت في إمارة عجمان خالل عام 2019
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 2.2القوى العاملة ( العاملين) في أنشطة التشييد في إمارة عجمان خالل عام 2019
بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع التشييد 116,449عامل لعام  2019والذين يمارسون كافة األنشطة العاملة
في القطاع بأنواعها الثالث وهي أنشطة املباني وأنشطة التشييد املتخصصة وأنشطة الهندسة املدنية.
وتعد أنشطة التشييد املتخصصة في مقدمة أنشطة التشييد التي تستخدم عمالة ضخمة حيث بلغ عدد
العاملين في هذه األنشطة  78,419عامل وبنسبة مئوية قدرها  %67.34من اإلجمالي ،و يليه في املرتبة الثانية من
حيث عدد العمال أنشطة تشييد املباني التي بلغ عدد العاملين فيها  22,632عامل بنسبة  %19.44من إجمالي
العاملين في قطاع التشييد ،أما أقل األنشطة من ناحية عدد العمال فكانت أنشطة الهندسة املدنية ،وذلك
بسبب إنخفاض أعداد املنشآت في هذا النشاط مقارنة بأنشطة التشييد األخرى حيث بلغت نسبة العاملين
 %13.22من إجمالي العاملين وبعدد  15,398عامل ،كما هو موضح بالجدول ( .)1.2.2ويوضح الشكل ()1.2.2
التوزيع النسبي ألنشطة التشييد بحسب عدد العمال إلمارة عجمان .2019
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جدول ()1.2.2
التوزيع النسبي ألنشطة التشييد حسب عدد العاملين في إمارة عجمان خالل عام 2019
األنشطة

عدد العاملين

النسبة املئوية

أنشطة التشييد املتخصصة

78,419

%67.34

تشييد املباني

22,632

%19.44

الهندسة املدنية

15,398

%13.22

املجموع

116,449

%100.00

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

شكل ()1.2.2
التوزيع النسبي ألنشطة التشييد بحسب عدد العاملين في إمارة عجمان خالل عام 2019
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 1.2.2تعويضات العاملين في قطاع التشييد في إمارة عجمان خالل عام 2019
بلغت قيمة تعويضات العاملين في قطاع التشييد حوالي  2.475مليار درهم إماراتي لعام  2019وأظهرت
البيانات أن أنشطة التشييد املتخصصة كانت في املرتبة األولى من حيث تعويضات العاملين ،والتي بلغت
مايزيد عن  1.571مليار درهم إماراتي من اإلجمالي توزعت على  78,419عامل ،بينما حاز نشاط تشييد
املباني على املرتبة الثانية من ناحية إرتفاع قيمة تعويضات العاملين بهذا النشاط حيث بلغت مايزيد عن
 537.7مليون درهم إماراتي توزعت على 22,632عامل .
يوضح كل من الجدول والشكل ( )2.2.2التوزيع النسبي لقيم تعويضات العاملين ألنشطة التشييد.
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جدول ()2.2.2
التوزيع النسبي ألنشطة التشييد بحسب تعويضات العاملين في إمارة عجمان خالل عام 2019
القيمة :الدرهم

األنشطة

تعويضات العاملين

النسبة املئوية

أنشطة التشييد املتخصصة

1,571,186,216

%63.49

تشييد املباني

537,703,497

%21.73

الهندسة املدنية

365,665,967

%14.78

املجموع

2,474,555,680

%100.00

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

شكل ()2.2.2
التوزيع النسبي ألنشطة التشييد بحسب تعويضات العاملين في إمارة عجمان خالل عام 2019
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 3.2إجمالي قيمة اإلنتاج ألنشطة التشييد في إمارة عجمان خالل عام 2019
وصلت قيمة اإلنتاج اإلجمالي ملنشآت التشييد خالل عام  2019إلى مايزيد عن 16مليار درهم إماراتي ،وحسب
نتائج مسح التشييد أظهرت النتائج ان أنشطة التشييد املتخصصة قد حققت املرتبة األولى من حيث قيمة
اإلنتاج وبنسبة  %51.07من إجمالي االنتاج في قطاع التشييد وحلت في املرتبة الثانية من قيمة اإلنتاج أنشطة
تشييد املباني التي حققت %35.46من إجمالي قيمة اإلنتاج ،في حين بلغت قيمة إنتاج أنشطة الهندسة املدنية
حوالي  2مليار درهم إماراتي بنسبة  %13.48من إجمالي قيمة اإلنتاج ويوضح كل من الجدول و الشكل ()1.3.2
التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج اإلجمالي ألنشطة التشييد.
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جدول ()1.3.2
التوزيع النسبي إلجمالي قيمة اإلنتاج حسب األنشطة التشييد فى إمارة عجمان خالل عام 2019
القيمة  :الدرهم

األنشطة

قيمة اإلنتاج اإلجمالي

النسبة املئوية

أنشطة التشييد املتخصصة
تشييد املباني
الهندسة املدنية
املجموع

8,245,781,419
5,724,829,626
2,175,951,452
16,146,562,497

%51.07
%35.46
%13.48
%100.00

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

شكل ()1.3.2
التوزيع النسبي إلجمالي قيمة اإلنتاج حسب األنشطة التشييد فى إمارة عجمان خالل عام 2019
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 4.2إجمالي قيمة اإلستهالك الوسيط ألنشطة التشييد في إمارة عجمان خالل عام 2019
يشمل اإلستهالك الوسيط كل قيم الخامات واملواد األولية والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة في
اإلنتاج بما في ذلك أعمال الصيانة الجارية لألصول الرأسمالية واألبحاث ومصروفات أخرى غير مباشرة
واإليجارات وغير ذلك من املستلزمات السلعية والخدمية الالزمة للعملية اإلنتاجية.
ويمثل الجدول ( )1.4.2بيانات إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط والتي بلغت حوالي  9.6مليار درهم إماراتي
لجميع أنشطة التشييد والتي تمثل جميع قيم مدخالت اإلنتاج ألنشطة التشييد ،وكانت أعلى نسبة لقيم
اإلستهالك الوسيط ألنشطة التشييد املتخصصة والتي بلغت نسبتها  %44.70من اإلجمالي تليها أنشطة
تشييد املباني وأنشطة الهندسة املدنية والتي بلغت نسبتهم على التوالي  %13.66،%41.64من اإلجمالي
والذي يوضحها كل من الجدول والشكل (.)1.4.2
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جدول ()1.4.2
التوزيع النسبي لقيم أنشطة التشييد بحسب اإلستهالك الوسيط في إمارة عجمان خالل عام 2019
القيمة  :الدرهم

األنشطة

قيمة اإلستهالك الوسيط

النسبة املئوية

أنشطة التشييد املتخصصة

4,275,945,626

%44.70

تشييد املباني

3,983,892,182

%41.64

الهندسة املدنية

1,306,614,765

%13.66

املجموع1

9,566,452,574

%100.00

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

شكل ()1.4.2
التوزيع النسبي لقيم أنشطة التشييد بحسب اإلستهالك الوسيط في إمارة عجمان خالل عام 2019
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 5.2إجمالي مقدارالقيمة املضافة ألنشطة التشييد في إمارة عجمان خالل عام 2019
تعتبر القيمة املضافة من املتغيرات املهمة لنتائج املسوح حيث يتم إحتسابها نتيجة الفرق بين قيمة اإلنتاج
واإلستهالك الوسيط على مستوى كل منشأة وكل نشاط إقتصادي وتتوزع القيمة املضافة على ( تعويضات
العاملين – اهتالك رأس املال الثابت – صافي الضرائب املباشرة والرسوم – فائض العمليات ).
ً
وبناء على نتائج املسح فقد بلغ إجمالي القيمة املضافة لقطاع أنشطة التشييد حوالي  6.6مليار درهم إماراتي
في إمارة عجمان لعام  ،2019حيث شكلت أنشطة التشييد املتخصصة أعلى قيمة مضافة مقارنة بأنشطة
التشييد األخرى حيث بلغت حوالي  3.97مليار درهم إماراتي وبنسبة تعادل  %60.33من اإلجمالي.

 1املجموع قد ال يتطابق بسبب التقريب
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وتليها أنشطة تشييد املباني و التي تشمل األعمال الجديدة وأعمال اإلصالح واإلضافات والتغييرات ،وإقامة
املباني واإلنشاءات سابقة التجهيز على املوقع ،وكذلك أعمال التشييد ذات الطبيعة املؤقتة التي بلغت
قيمتها املضافة حوالي  1.74مليار درهم إماراتي بنسبة  %26.46من اإلجمالي كما يبين كل من الجدول و
الشكل ()1.5.2
جدول ()1.5.2
التوزيع النسبي ألنشطة التشييد بحسب القيمة املضافة في إمارة عجمان خالل عام 2019
القيمة  :الدرهم

األنشطة

القيمة املضافة

النسبة املئوية

أنشطة التشييد املتخصصة

3,969,835,793

%60.33

تشييد املباني

1,740,937,443

%26.46

الهندسة املدنية

869,336,687

%13.21

املجموع

6,580,109,923

%100.00

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

شكل ()1.5.2
التوزيع النسبي لقيم أنشطة التشييد بحسب القيمة املضافة في إمارة عجمان خالل عام 2019
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املراجع
• مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية – دليل تدريب املسح اإلقتصادي 2020
• مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية-اإلنشاءات في إمارة عجمان لعام 2019
https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/Report%2019.pdf

• التصنيف الصناعي الدولي َّ
املوحد لجميع األنشطة االقتصادية التنقيح 4
https://www.sesric.org/imgs/news/ISIC4.pdf
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املرفقات
إستمارة املسح االقتصادي لعام 2020
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