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تم إنشـــاء "مركز عجمان لالحصاء و التنافســـية " استناد¯ للمرسوم ا�ميري رقم 
(28) لسنة 2017 .

ويعتبـــر المركز هو الجهة المختصـــة محلي³ في إمارة عجمـــان والمصدر الرئيس 
والمرجع الوحيد فيها في الشـــؤون ا�حصائية و التنافسية المنصوص عليها في 
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الرؤية
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مستخدمي البيانات ومتخذى القرار في ا�مارة.
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5.    دعم منظومة إتخاذ القرار في الحكومة ببيانات ومعلومات دقيقة وحديثة.
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إن البيانـــات ا�حصائية تســـاعد في عملية تســـهيل وتبســـيط 

عمليـــات التخطيط الســـليم واتخـــاذ القرار وتوفيـــر احتياجات 

الباحثين والمستثمرين من ا�رقام ا�حصائية السليمة للوقوف 

على واقـــع الحقائـــق والوصول إلـــى تخطيط شـــامل وناجح.

صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي

عجمان حاكم  لالتحاد-  ا�علـــى  المجلس  عضو 





ا�حصاء هـــو الدعامـــة ا�ساســـية للتنميـــة، وتطوير قدرات 

الكوادر البشـــرية، وهو المرتكز المهم في وضع السياسات 

لحكومـــة عجمان، وتأســـيس أية مشـــاريع قادمة من واقع 

إمكانيات ا�مـــارة واالحتياجات الفعلية لســـكانها؛ ال ســـيما 

وأن عجمان مقبلة على حزمة مشـــاريع تنموية واســـتثمارية 

فـــي كافـــة المجاالت وصـــوًال لتحقيق رؤيـــة عجمان 2021. 

سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي

التنفيذي المجلس  رئيـــس   - عجمان  إمارة  عهد  ولي 





سـعـادة الـدكـتـورة هـاجـر سـعـيـد الـحـبـيـشي
والتنافســـية االحصاء  لمركز  التنفيذي  المدير 

المنشـــآت االقتصادية طريق التنمية المستدامة

يســـر مركز عجمان ل©حصاء والتنافســـية ان يضع بين أيديكم تقرير 

المنشـــآت االقتصادية الصادر في عام 2019، والـــذي يتضمن بيانات 

إحصائيـــة شـــاملة ومفصلة عـــن مختلـــف القطاعـــات االقتصادية 

وأنشـــطتها في إمارة عجمان لعام 2019. وقد جاء هذا العمل تلبيًة 

لتوجيهـــات صاحب الســـمو الشـــيخ حميد بن راشـــد النعيمي، عضو 

المجلس ا�على، حاكم إمارة عجمان، وســـمو الشيخ عمار بن حميد 

النعيمي، ولي عهد إمارة عجمان ورئيس المجلس التنفيذي.

ويهدف التقريـــر إلى توفير بيانات اقتصادية بدرجـــة عالية من الدقة 

والشـــمول لتلبي احتياجات رجال ا�عمال والمستثمرين وصناع القرار 

لرســـم السياســـات االقتصادية المســـتقبلية والتنمية المســـتدامة 

لتحقيق رفاهية كافـــة أفراد المجتمع. ويتضمـــن التقرير بيانات عن 

إعـــداد المنشـــآت االقتصاديـــة موزعة حســـب توزيعهـــا الجغرافي  

وحسب ا�نشطة االقتصادية والقوى العاملة وغيره.

وفـــي الختـــام، نتقـــدم بخالـــص الشـــكر والتقديـــر لكافـــة الدوائر 

والمؤسســـات المحليـــة واالتحاديـــة في إمـــارة عجمـــان لتعاونهم 

المستمر في تزويدنا بالبيانات والمعلومات ا�حصائية واالقتصادية التي 

كان لها ا�ثر الفعال في إصدار هذا التقرير وإلى كل من ساهم في توفير 

البيانـــات ا�حصائية وشـــارك في تجهيز وجمـــع وإعداد وإخـــراج التقرير.
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يســـعى مركز عجمان ل©حصاء والتنافســـية لبنـــاء وتطوير قواعـــد بيانات حديثة 
ودقيقة لمختلف ا�نشـــطة االقتصادية في ا�مارة والتي تساهم في إعداد برامج 
وخطط تنمية هذه ا�نشـــطة، حيث يعرض تقرير مســـح ا�نشطة االقتصادية عام 
2019 إحصـــاءات  نتائج ســـنوية منتظمة عن خصائص وأنواع منشـــآت ا�نشـــطة 
االقتصادية فـــي القطاع الخاص لجميع مناطق إمارة عجمـــان والتي تندرج تحتها 
أنشطة قطاع الصناعة التحويلية، أنشـــطة قطاع التجارة الداخلية، أنشطة قطاع 
الخدمـــات، أنشـــطة قطاع ا�نشـــاءات، أنشـــطة قطـــاع النقل والتخزين أنشـــطة 

قطاع المالية.

ويهدف التقريـــر إلى توفير أكبر قدر ممكن من ا�حصاءات لËنشـــطة االقتصادية 
في ا�مارة والتي تعكس مساهمة القطاعات في الناتج المحلي ا�جمالي وقيمة 
ا�نتاج ا�جمالي وا�ســـتهالك الوسيط، تعويضات العاملين من رواتب وأجور وتوفير 

قاعدة البيانات المهمة والالزمة �عداد الحسابات القومية.

وفيمـــا يلي ملخص �هم نتائج التقرير لعام 2018:  

بلـــغ عـــدد المنشـــآت العاملـــة فـــي أنشـــطة الصناعـــة التحويليـــة 4,388   •
منشـــأة، و55,612 عامـــل يعملون في هـــذه المنشـــآت، بتعويضات عاملين 

بلغـــت ما يزيد عن 1.4 مليار درهم إماراتي.
بلـــغ ا�نتـــاج ا�جمالـــي للمنشـــآت الصناعيـــة 12.9 مليـــار درهـــم إماراتي،   •
حيث شـــكل نشـــاط صنع منتجات المعادن المشـــكلة نســـبة %18.83 من 
ا�جمالي كأعلى ا�نشـــطة إنتاج³ من النشـــاط الرئيســـي، أما أعلى ا�نشطة 
إنتاجـــ³ من النشـــاط الثانـــوي كان نشـــاط ُصنع المنتجـــات الغذائية بنســـبة 

%30.97 من ا�جمالي.

الملخص التنفيذي
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ســـجلت القيمـــة المضافة �نشـــطة صنـــع المعـــادن المشـــكلة مايزيد عن   •
855 مليون درهم إماراتي.

بلـــغ إجمالـــي قيـــم ا�ســـتهالك الوســـيط �نشـــطة الصناعـــة التحويليـــة   •
حوالي 8 مليار درهم إماراتي، بينما بلغت قيم التكوين الرأسمالي حوالي 126 

مليون درهم إماراتي.
إمـــارة  فـــي  منشـــأة  الداخليـــة 17,754  التجـــارة  منشـــآت  عـــدد  إجمالـــي   •
عجمـــان، حيث بلغ عـــدد العاملين في هذه المنشـــآت 57,282 عامل، وحقق 
نشاط تجارة التجزئة بإستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية القيمة 

ا�على لتعويضات العاملين بنسبة%51 من ا�جمالي في إمارة عجمان.
بلغـــت قيمـــة ا�نتـــاج ا�جمالـــي لمنشـــآت التجـــارة الداخليـــة حوالـــي 5.8   •
مليـــار درهـــم إماراتي، وحقق نشـــاط تجارة التجزئـــة بإســـتثناء المركبات ذات 
المحـــركات والدراجـــات الناريـــة أعلى قيمـــة مضافة لقطاع أنشـــطة التجارة 

الداخلية بنسبة %48.6 من ا�جمالي.
الداخليـــة  التجـــارة  �نشـــطة  الوســـيط  ا�ســـتهالك  قيـــم  إجمالـــي  بلـــغ   •
حوالـــي 2 مليار درهم إماراتي، واحتل نشـــاط تجارة الجملـــة والتجزئة وإصالح 
المركبـــات ذات المحركات والدراجات النارية القيمة ا�قل للتكوين الرأســـمالي 

حيث بلغ ما يزيد عن 764 ألف درهم إماراتي من ا�جمالي.
بلـــغ عـــدد المنشـــآت العاملـــة فـــي قطـــاع ا�نشـــاءات 9,897 منشـــأة في   •
إمارة عجمان لعام 2018، بعدد 90,920 عامل، حيث احتلت أنشـــطة التشييد 
المتخصصة القيمة ا�على  لتعويضات العاملين لعام 2018 فبلغت %46 من 

إجمالي قيم تعويضات العاملين في قطاع ا�نشاءات.
بلغـــت قيمـــة ا�نتـــاج ا�جمالـــي للمنشـــآت العاملة فـــي قطاع ا�نشـــاءات   •
حوالي 9 مليار درهم إماراتي، وبلغت قيمة ا�نتاج من النشاط الرئيسي �نشطة 

ا�نشاءات حوالي 8.6 مليار درهم في إمارة عجمان لعام 2018.
فـــي قطاع أنشـــطة ا�نشـــاءات بلـــغ إجمالي القيمـــة المضافـــة حوالي 4.2   •
مليار درهم إماراتي بينما بلغت قيمة التكوين الرأســـمالي حوالي 39.1 مليون 

درهم في إمارة عجمان لعام 2018.
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بلغ عـــدد المنشـــآت العاملـــة في ا�نشـــطة الخدميـــة 9,590 منشـــأة في   •
عام 2018، بعدد 62,428 عامل.

فـــي قطـــاع الخدمـــات كانـــت قيمـــة ا�نتـــاج ا�جمالـــي حوالـــي 6.8 مليار   •
درهم إماراتي، أما القيمة المضافة �جمالي ا�نشـــطة الخدمية بلغت حوالي 

4.5 مليار درهم إماراتي. 
بلـــغ عـــدد العاملين فـــي المنشـــآت العاملـــة في قطـــاع النقـــل والتخزين   •
6,223 عامل موزعين على 433 منشـــأة بإجمالـــي تعويضات للعاملين قدرها 

حوالي 156 مليون درهم.
بلـــغ إجمالـــي القيمـــة المضافـــة لجميع أنشـــطة النقـــل والتخزيـــن حوالي   •
310 مليـــون درهـــم إماراتي كفرق بيـــن ا�نتاج ا�جمالي لقطـــاع النقل البالغ 
حوالـــي 519 مليون درهم وا�ســـتهالك الوســـيط البالغ حوالـــي 209 مليون 

درهم.
بلـــغ عـــدد المنشـــآت العاملة في ا�نشـــطة الماليـــة وأنشـــطة التأمين 107   •
منشـــأة، وبلغ عـــدد العاملين في هذه المنشـــآت 1,662 عامـــل حيث بلغت 

تعويضاتهم ما يزيد عن 141 مليون درهم إماراتي.
إجمالـــي ا�نتـــاج للمنشـــآت الماليـــة فـــي إمـــارة عجمـــان بلـــغ حوالـــي 1.2   •
مليار درهم إماراتي بينما كان إجمالي قيم ا�ســـتهالك الوســـيط حوالي 182 

مليون درهم إماراتي.
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يعتبر المســـح االقتصادي من المســـوحات الهامة التي تساهم في الناتج المحلي 
ا�جمالي وتشغيل ا�يدي العاملة.

ونظر¯ لهـــذه ا�همية يجري مركز عجمان ل©حصاء والتنافســـية مسحــــ³ ســـنوي³ 
للمنشـــآت العاملــــة فـــي ا�نشـــطة االقتصادية وهي أنشـــطة قطـــاع الصناعة 
التحويلية، أنشطة قطاع التجارة الداخلية، أنشطة قطاع الخدمات، أنشطة قطاع 

ا�نشاءات، أنشطة قطاع النقل و التخزين وأنشطة قطاع المالية.
وتبرز أهمية هذه المســـوحات في توفير  مجموعة من البيانات والمؤشرات الهامة  
كقيمـــة ا�نتاج ا�جمالي، قيمة االســـتهالك الوســـيط، القيمـــة المضافة وإجمالي 
التكوين الرأســـمالي لËنشطة التي تساعد صانعي القرار في وضع الخطط ورسم 

السياسات االقتصادية.

ويحتوي تقرير ا�نشطة االقتصادية على 7 فصول :
يحتوي الفصل ا�ول على أهداف المســـح وأهميته، دورية المســـح وأســـلوب جمع 
البيانات، والمفاهيم والمصطلحات المســـتخدمة في التقرير والمنهجية التي تم 

إتباعها في المسح االقتصادي.

أما الفصل الثاني تضمن إجمالي عدد المنشـــآت بحســـب أنشطة قطاع الصناعة 
التحويليـــة، مقدار القيمـــة المضافة، وعدد العاملين بمنشـــآت الصناعة التحويلية، 

وإجمالي قيمة ا�ستهالك وقيمة ا�نتاج من أنشطة الصناعة التحويلية. 

و تضمنـــت الفصول من الفصـــل الثالث وحتى الفصل الســـابع نفس المحاور التي 
تناولها الفصل الثاني مرتبة حسب ا�نشطة التالية على التوالي:

أنشطة قطاع التجارة الداخلية، أنشطة قطاع الخدمات، أنشطة قطاع ا�نشاءات، 
أنشطة قطاع النقل و التخزين وأنشطة قطاع المالية.

مقدمة
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معرفـــة عـــدد وتوزيـــع  المنشـــآت العاملـــة فـــي ا�نشـــطة االقتصاديـــة   .1
المختلفة بحسب نوع النشاط.

تحديد التكوين الرأسمالي خالل العام.  .2
معرفـــة عـــدد العامليـــن وتعويضاتهـــم مـــن رواتب وأجـــور ومزايـــا عينية   .3

ونقدية.
4.   تحديد قيمة ا�نتاج ا�جمالي وا�نتاج من النشـــاط الرئيسي وا�نشطة الثانوية.
معرفـــة قيمـــة ا�ســـتهالك الوســـيط (مســـتلزمات ا�نتـــاج) مـــن الســـلع   .5

والخدمات المستخدمة في ا�نتاج.
معرفة مقدار القيمة المضافة لËنشطة االقتصادية.  .6

1.1 أهداف المسح:

توفـــر لصانعي القـــرار المؤشـــرات الهامـــة التي تســـاعد في وضـــع الخطط   •
ورسم السياسات االقتصادية. 

توفيـــر معلومـــات وبيانـــات يمكـــن ا�عتمـــاد عليهـــا في إعـــداد الدراســـات   •
والتنبـــؤات المســـتقبلية للتنميـــة االقتصاديـــة في إمارة عجمـــان والعوامل 

فيها.  المؤثرة 
توفيـــر بيانـــات ُتمكـــن متخـــذي القـــرار مـــن وضـــع البرامـــج والخطـــط التي   •

تهدف إلى توفير فرص عمل والحد من البطالة.

2.1 أهمية المسح: 

ينفذ المسح سنوي³ نظر¯ �هميته في بناء قاعدة بيانات أساسية لËنشطة االقتصادية 
المشمولة في المسح.

3.1 دورية المسح االقتصادي:
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تم اســـتيفاء البيانات بأســـلوب المقابلة الشخصية بواســـطة الباحثين المؤهلين 
والمدربين وتحت ا�شـــراف المباشـــر من قبـــل موظفي مركز عجمـــان ل©حصاء 

والتنافسية بإستخدام إســـتمارة المسح المعتمدة .

4.1 أسلوب جمع البيانات:

تـــم ســـحب عينة طبقيـــة عشـــوائية تضم جميـــع ا�نشـــطة االقتصادية على 
مســـتوى الحـــد الثانـــي حســـب التصنيـــف الصناعي الدولـــي الموحـــد لجميع 
ا�نشـــطة االقتصاديـــة التنقيـــح 4 - (ISIC4) وعددهـــا ( 1,810) مـــن إجمالـــي  

العاملة. المنشآت 

5.1 عينة المسح:

الزمني: ا�طار 
جمعـــت بيانات المســـح االقتصـــادي ميداني³ عن الســـنة الميالديـــة 2018 خالل 

لغاية 2019-12-31. الفترة 2019-10-15 

المكاني: ا�طار 
شـــمل مدينة عجمان ومنطقتي (المنامة، مصفوت).

6.1 إطار المسح:

تم ا�عداد وا�نتهاء من المسح حسب المراحل التالية:

أ- المرحلة التحضيرية
تشـــمل المرحلة التحضيرية فهـــم وتحديد االحتياجات ا�حصائيـــة الفعلية واختيار 
العينة ثم تحديد أماكن المنشـــآت ضمن إطار المسح االقتصادي في إمارة عجمان، 

حيـــث تم إعداد ا�ســـتمارات ومراجعتهـــا واعتمادها وتصميمها وإجـــراء ا�ختبارات 

7.1 مراحل المسح:
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الالزمة عليهـــا للتأكد من مدى جودتهـــا، وكذلك إعداد البيانـــات الوصفية لتحديد 
جـــداول المخرجـــات المطلوبة و إعداد قواعـــد التدقيق والمطابقة والتنســـيق لبدء 

التنفيذ، وتضمنت إستمارة المسح البنود ا�ساسية التالية:

البيانات الجغرافية والتعدادية المميزة للمنشأة.  •

عدد العاملين وتعويضات العاملين.   •

ا�ستهالك الوسيط من المدخالت السلعية والخدمية.   •

إجمالي قيمة ا�نتاج التجاري الداخلي وإيرادات ا�نشطة الرئيسية والثانوية.   •

المدفوعات وا�يرادات من المعامالت المالية وعوائد الملكية.  •

ب- مرحلة العمل الميداني:
تم جمع البيانات واســـتيفاء بنود ا�ســـتمارة عن طريق المقابلة الشخصية بواسطة 

الباحثين المؤهلين والمدربين.

ت- مرحلة تدقيق البيانات:
بعد إنتهاء مرحلة جمع البيانات الخاصة بالمنشآت تم تدقيق البيانات المجمعة من 
قبل مركز ا�حصاء والتنافسية في إمارة عجمان وإرسال المالحظات الالزمة للباحث 
الميداني ليتـــم الرجوع لمدلي البيانـــات إن وجدت، وبعد ا�نتهاء مـــن تعديل كافة 
المالحظات من قبـــل مدلي البيانات قام المركز بإعادة إرســـال ا�ســـتمارات للهيئة 
االتحادية للتنافســـية وا�حصاء من أجل التحقق من صحة استيفاء كافة بنود أسئلة 
اســـتمارة البيانـــات المجمعة عـــن طريـــق تدقيق البيانات بشـــكل نهائـــي من قبل 
المختصين، وفي حال التأكـــد من صحة البيانات المجمعة يتـــم تحويلها إلى ملف 
النتائج، وبدء عمليـــة جدولة النتائج وذلك بعد ا�نتهاء من إدخـــال البيانات وتدقيقها 
وتنقيتهـــا  ومعالجـــة ا�خطاء، واســـتخراج الجـــداول ا�ولية،  ومن ثـــم تدقيق هذه 
الجداول وفق قواعد ا�تساق والمعادالت الخاصة بها للوصول إلى الجداول بصورتها 

النهائية �غراض التحليل والنشر.
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ث- مرحلة تحليل البيانات واستخراج النتائج:
زودت الهيئـــة االتحادية للتنافســـية وا�حصاء مركز ا�حصاء والتنافســـية في إمارة 
عجمان بنتائج المسح، حيث تولى المركز مسؤولية إعداد وتجهيز الجداول ا�حصائية 
وإدراج الرســـوم البيانية للبيانات وتحليل وإعداد المؤشـــرات وتجهيـــز البيانات �عداد 

وكتابة التقرير النهائي.

ج- مرحلة النشر:
بعد ا�نتهاء مـــن إعداد التقرير النهائي وتدقيقه يتم نشـــره عبر الموقع ا�لكتروني 
لمركز ا�حصاء والتنافســـية، وبإحدى الصحف المحلية اليومية، ومن ثم اســـتخدام 
ا�نفوجرافيـــك علـــى تطبيـــق االنســـتغرام، با�ضافة إلى  إرســـال التقريـــر للجهات 

الحكومية عبر البريد ا�لكتروني.

تشـــمل أهم المصطلحـــات والتعاريف الخاصـــة بالبيانات التي تـــم جمعها بهدف 
توضيحها لمستخدم البيانات 

• المنشأة الصناعية:
هي الوحدة االقتصادية التي تنتج ســـلعة أو مجموعة من الســـلع والخدمات ويتم 
إدارتها بواســـطة مالك واحد وإدارة واحدة وتقع ضمن منطقة جغرافية واحدة كما 
أنها قد تمتد أحيان³ إلى مساحة جغرافية أكبر في حالة وجود فروع وتمارس نشاط³ 

صناعي³ في مجاالت الصناعات االستخراجية والتحويلية والكهرباء والمياه .... إلخ.

• المنشأة التجارية:
هي منشأة تقوم بعمليات البيع والشراء ضمن نطاق أنشطة التجارة الداخلية بهدف 

تحقيق هامش ربح تجاري.

• المنشأة العاملة في قطاع النقل والتخزين:
هي الوحدة االقتصادية التي تقوم  بتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع والتخزين.

8.1 المفاهيم والمصطلحات:
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• المنشأة ا�نشائية:
هي المنشأة االقتصادية التي تقوم ببناء وتشييد المنازل والمباني السكنية والتجارية 
وتشـــييد البنية التحتية مثل الطرق والجســـور وخطوط ا�نابيب ويضم هذا النشـــاط 
المنشـــآت العاملة في مجال البناء وصيانة المباني والمنشـــآت العاملة في تشـــييد 

البنية التحتية وصيانتها.

• تعريف المنشأة الخدمية:
هي الوحدة االقتصادية التي تقدم خدمات ويتم إدارتها بواسطة مالك واحد وإدارة 
واحدة وتقع ضمـــن منطقة جغرافية واحدة كما أنها قد تمتد أحيان³ إلى مســـاحة 

جغرافية أكبر في حالة وجود فروع وتمارس نشاط³ خدمي³ في مجاالت الخدمات.

• الصناعات التحويلية:
هـــي الصناعات التـــي تقوم على تغير شـــكل المـــادة الخام لتصبح ســـلعة جاهزة 
ل©ستخدام أو مادة أولية تستخدم في الصناعات ا�خرى، حيث يندرج تحت هذا النوع 

جميع الصناعات مثل:
  •  الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ. 

  •  صناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة وا�حذية والجلود. 

  •  صناعة الخشب والموبيليا وا�ثاث.

  •  صناعة الورق والطباعة والنشر.

  •  صناعة مشتقات النفط المكررة. 

  •  الصناعات الكيماوية ومشتقاتها ا�ساسية.
  •  الصناعات البالستكية.

  •  الصناعات غير المعدنية ( ا�نشائية ) مثل (ا�سمنت ، البالط ، الطوب .. الخ ).
  •  الصناعات المعدنية واÚالت والمعدات.

  •  صناعات أخرى.

• النشاط االقتصادي الرئيسي:
وهو أهم نشـــاط اقتصادي تمارســـه المؤسســـة بشـــكل فعلي خالل فترة ا�سناد 

الزمني للمسح .
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• ا�نتاج من النشاط الرئيسي:
هو ا�نتاج الرئيســـي للوحـــدة ا�نتاجية بالنشـــاط الـــذي تزيد فيه القيمـــة المضافة 

المتحققة على أي نشاط آخر يجري في نفس الوحدة.

• النشاط االقتصادي الثانوي:
هو أن تمارس المنشأة نشاط³ ثانوي³ أو أكثر بقصد زيادة إيراداتها، ويشترط حتى يعتبر 
النشـــاط ثانوي³ أن يكون ا�يراد أقل من ا�يراد من النشـــاط الرئيسي وكذلك أن تكون 

عوامل ا�نتاج فيه ال يمكن فصلها عن النشاط الرئيسي.

• قيمة ا�نتاج:
هي قيمة الســـلع والخدمات المنتجة خالل العام نتيجة ممارسة المنشأة للنشاط 

ا�نتاجي.

• ا�ستهالك الوسيط:
وهو يشـــمل الخامات والمواد ا�ولية والســـلع غير المعمرة والخدمات المستخدمة 
في ا�نتاج بما فـــي ذلك الصيانة وا�صالح لËصول الرأســـمالية وا�بحاث ومصروفات 
أخرى غير مباشـــرة وا�يجارات وغير ذلك من المستلزمات السلعية والخدمية الالزمة 

للعملية ا�نتاجية.

• تعويضات العاملين:
وهـــي تتألف من كافـــة  ا�جور والرواتب المدفوعة للعاملين في المنشـــأة ســـواًء 
كانت نقدية أم عينية ( كتكلفة ا�ســـكان – الخدمات الطبية – الخدمات الترفيهية 
– تذاكر الطيران ) المقدمة للعاملين، كما تشـــمل كافة المدفوعات التي يدفعها 
أصحاب العمل عن العاملين ( الضمان االجتماعي – مكافأة نهاية الخدمة – التأمين 

الصحي .... إلخ ).

• ا�صول الثابتة:
 وهي تمثـــل ا�صول الثابتة في ملكية اÚالت والمعدات والمباني وا�راضي ووســـائل 
النقل وا�ثاث وكافة ا�صول المادية ا�خرى ( الملموســـة ) والمشابهة المستخدمة 

في إنتاج السلع والخدمات وتمكن المنشأة من ممارسة نشاطها. 
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• القطاع الخاص:
هو قطاع يشـــمل جميع المنشآت والمؤسســـات العامة في أي نشـــاط اقتصادي، 
وتكون ملكيتها خالصة بالكامل لفرد أو أكثر أو مجموعة مساهمين وال تساهم أي 

جهة حكومية محلية أو اتحادية في ملكيتها.

• القيمة المضافة:
هي عبارة عن الفرق بين قيمة ا�نتاج وا�ســـتهالك الوسيط على مستوى كل منشأة 
وكل نشـــاط اقتصادي وتتوزع القيمة المضافة على (تعويضـــات العاملين – إهتالك 

رأس المال الثابت – صافي الضرائب المباشرة والرسوم – فائض العمليات) .

• التجارة الداخلية: 
هي عمليـــة تبادل للســـلع والخدمات من خالل عقـــد الصفقات التجاريـــة بين تجار 

الجملة والتجزئة والمستهلكين ضمن حدود البلد.

• تجارة الجملة:
هي إعادة البيع (البيع دون إجراء عمليات تحويل) للســـلع الجديدة والمستعملة إلى 
تجار التجزئة أو المســـتخدمين الصناعيين أو التجاريين أو المهنيين، أو المؤسسات، أو 
لتجار جملة آخرين، أو القيام بدور الوكيل أو الوســـيط في شراء السلع من أجل أولئك 

ا�شخاص أو تلك الشركات أو بيعها لهم. 

• تجارة التجزئة:
البيع بالتجزئة هو إعادة البيع للسلع الجديدة والمستعملة (البيع دون إجراء عمليات 
تحويل) للجمهور العام أساســـ³، من أجل االســـتهالك واالســـتعمال الشـــخصي أو 
اُ�ســـري، وتقوم به المحالت والمتاجر الكبرى وا�كشـــاك وبيوت تلبية طلبات الشراء 
بالبريـــد، والبائعـــون المتجولون، والجمعيـــات التعاونية وصاالت المـــزادات وما إليها، 
ومعظم تجـــار التجزئة يمتلكون الســـلع التي يبيعونهـــا، وإن كان بعضهم يعمل 

كوكالء لتجار رئيسين ويقومون بالبيع على أساس الوديعة أو العمولة.
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• تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية: 
تشمل جميع ا�نشـــطة المتصلة بالمركبات ذات المحركات والدراجات النارية (فيما 
عدا صناعتها  وتأجيرها)  بما في ذلك الشـــاحنات، وذلك مثل بيع الســـيارات الجديدة 
والمســـتعملة بالجملة والتجزئة، وإصالح وصيانة المركبات وبيع قطع غيار السيارات 
والدراجـــات النارية بالجملة والتجزئة ويدخل في هذا التصنيف أيض³ أنشـــطة الوكالء 

بالعمولة الذين يعملون في بيع السيارات بالجملة والتجزئة.

• التكوين الرأسمالي:
هو مجمـــوع قيم ما يحتازه منتج مـــا من أصول ثابتة مخصومـــ³ منه قيمة ا�صول 
الثابتة التي يتخلص منها أثناء الفترة المحاســـبية با�ضافة إلـــى إضافات معينة إلى 

قيمة ا�صول غير المنتجة التي تأتي من خالل نشاط إنتاجي لوحدات مؤسسية.

• المزايا العينية: 
هي قيمة ما تتحمله المؤسســـة من ســـلع وخدمات تقدم مجان³ أو مقابل تكلفة 
رمزية حيـــث يعتبر الفرق بيـــن الكلفة الكليـــة والرمزية المحصلة هـــو قيمة الميزة 
ويمكن أن تشمل (الطعام والمشـــروبات ، المالبس، المواصالت والتنقالت، الخدمات 
الصحية والعالجية خدمـــات اجتماعية وترفيهية، اشـــتراكات العاملين في النوادي 
الرياضيـــة وا�جتماعيـــة أو �غراض الترفيه والتســـلية،  تذاكر الســـفر المجانية، توفير 

حضانات �طفال العاملين.

• المزايا ا�خرى المدفوعة للعاملين: 
وتتمثل في مســـاهمة المنشـــأة في أقســـاط التأمينات االجتماعية وبرامج التقاعد 
وا�دخار ومخصصات ترك الخدمة في صناديق خاصة، وأقســـاط التأمين على الحياة 

أو ضد الحوادث للعاملين وأقساط التأمين الطبي لدى شركات التأمين.

• صفة المنشأة:
هو شكل التنظيم االقتصادي للمنشأة من حيث عالقات الفروع والمقرات.

• الكيان القانوني:
وهـــو الوضع القانوني للمؤسســـة من حيـــث ملكية رأس المال  كمـــا حدده قانون 
الشـــركات أو أية قوانيـــن أخرى تنظم عمل المنشـــآت فـــي دولة ا�مـــارات العربية 

المتحدة.
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• رأس المال المسجل:
هو رأس المال المســـجل عند الترخيص وقد يختلف قيمة رأس المال المســـجل عن 

المدفوع فعًال.

• ا�صول غير المالية:
هي  تلك االصول الملموسة أو الثابتة التي تقتنيها المؤسسة.

• إيرادات النقل والتخزين:
تسجل  ضمن هذا البند ا�يرادات الناجمة عن نقل الركاب والبضائع والتخزين.

• إيرادات الخدمات المقدمة للغير:
و تسجل ضمن هذا البند ا�يرادات الناجمة عن نقل الركاب والبضائع والتخزين.

• أنشطة الخدمات المالية تشمل:

1.  الوساطة المالية وتضم:

   •  المصارف المركزية.

   •  أنواع الوساطة المالية ا�خرى.

   •  أنشطة الشركات القابضة و االتحادات االحتكارية.

   •  صناديق ا�موال والكيانات المالية المشابهة.

2.  أنشـــطة الخدمـــات المالية ا�خرى، فيمـــا عدا تمويل التأمين والمعاشـــات 
التقاعدية وتضم:

   •  التأجير المالي.

   •  أشكال منح القروض ا�خرى.

   •  أنشطة الخدمات المالية ا�خرى بإستثناء التأمين وتمويل المعاشات 
        لتقاعدية، غير المصّنفة في موضع آخر.
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• تمويـــل التأمين وإعـــادة التأمين وصناديق المعاشـــات التقاعدية بإســـتثناء 
الضمان االجتماعي ا�لزامي:

تشمل التأمين بأنواعه المختلفة وهي:

   •  التأمين على الحياة.

   •  التأمين، بخالف التأمين على الحياة.

   •  إعادة التأمين.

   •  تمويل المعاشات التقاعدية.

• ا�نشطة المساعدة �نشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين تشمل:

ا�نشـــطة المســـاعدة للخدمات المالية فيما عدا تمويل التأمين والمعاشات 
التقاعدية وهي:

   •  إدارة ا�سواق المالية.

   •  أنشطة الوساطة المتعلقة بعقود ا�وراق المالية والسلع ا�ساسية.

   •  ا�نشطة ا�خرى المساعدة �نشطة الخدمات المالية.

ا�نشطة المساعدة �نشطة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية وهي:

   •  تقييم المخاطر وا�ضرار.

   •  أنشطة وكالء وسماسرة التأمين.

   •  أنشطة أخرى مساعدة للتأمين وتمويل المعاشات التقاعدية.

   •  أنشطة إدارة ا�موال.

•  إيرادات التأمين وإعادة التأمين (تشمل عموالت وكالء و وسطاء التأمين):
وتتمثل بمجموع صافي ا�يرادات المستحقة لشركات و وكالء التامين والناجمة عن 
ا�قســـاط المكتســـبة أو إعادة التأمين بعد طرح التعويضات المستحقة سواء كانت 

ضد الحوادث وا�صابات أو تعويضات التأمين على الحياة.
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• ا�قساط المكتسبة (المتحققة):
هي قيمة ا�قســـاط المحصلة من حاملي بوالص التأمين خالل العام مقابل مخاطر 
التأمين، أقســـاط التأمين على الحياة، أو أقساط التأمينات غير التأمين على الحياة مثل 
أقســـاط تأمين ا�صابات وأقســـاط تأميـــن الحريق و الســـرقة و ال بد مـــن التمييز بين 

ا�قساط المتحققة من داخل الدولة و تلك المتحققة من خارج الدولة.

• المطالبات المستحقة (التعويضات):
هي قيمة التعويضات المســـتحقة على المنشـــأة خالل العام للمؤمن لهم ســـواء 
كانت هـــذه التعويضات ضد ا�صابـــات أو التأمين على الحياة  و البد مـــن التمييز بين 

المطالبات المستحقة داخل الدولة وتلك لخارج الدولة .

• صافي عمليات إعادة التأمين:
هي الفرق بين قيمة التعويضات المســـتحقة على شـــركات إعـــادة التأمين للمؤمن 

لهم وا�قساط المدفوعة لشركات أعادة التأمين خالل العام.

• أرباح خسائر فروقات عمالت أجنبية:
وتمثل قيمة الربح أو الخسارة نتيجة عمليات شراء وبيع العمالت ا�جنبية.

• أرباح وخسائر بيع ا�صول الثابتة:
في حال باعت المؤسســـة أي أصل ثابت خالل ســـنة ا�ســـناد الزمني و حققت ربح أو 
خسارة نتيجة البيع يتم تســـجيل قيمة الربح أو الخسارة بحســـاب الفرق بين القيمة 

البيعية وصافي القيمة الدفترية لËصل المباع.

• القيمة الدفترية في بداية العام:
وهي قيمة ا�صول في بداية العام كما هي في ســـجالت المؤسسة المحاسبية، أو 
تكلفة ا�صل مطروح³ منه ا�هتالك المتراكم للســـنوات السابقة عند التقدير لعدم 

توفر سجالت محاسبية.

• القيمة الدفترية في نهاية العام:
تســـجل القيمة الدفترية في نهاية العام لËصول التي تملكها المؤسسة كما هي 

مسجلة في سجالتها.

17



02

الصناعة قطاع 
يـلـيـة لتـحـو ا



إنخفض عدد  المنشآت الصناعية في إمارة عجمان خالل الفترة 2013-2018 بنسبة 
تراجـــع تقـــدر - %1.4 ،حيث بلغ عدد المنشـــآت الصناعية 4,388 منشـــأة في عام 

2018 مقارنة بعام 2013 والتي بلغت 4,711 منشأة. 
احتلت صناعة المالبس الجاهزة في إمارة عجمان المرتبة ا�ولى من أكثر الصناعات 
الموجودة في ا�مارة حيث بلغ عدد  المنشـــآت التي تعمل في ُصنع الملبوســـات 
الجاهـــزة بـــكل أنواعها 2,379 منشـــأة  وتشـــكل نســـبة %54.22 مـــن  إجمالي  

المنشآت التي تعمل بنفس النشاط كما يبين الجدول رقم  (1.1.2).
حيـــث تقوم حكومة عجمان بتشـــجيع ا�ســـتثمار فـــي قطاع صناعـــة المالبس 
الجاهـــزة من خالل منح العديـــد من ا�متيازات كدائرة التنميـــة االقتصادية وغرفة 
عجمان مثل إعفاء رســـوم تجديد الرخص وإعفاءهم من غرامات التأخير بالتجديد، 
وأهم ما يســـاعد المصانع لالســـتثمار بهذا المجال ا�نخفاض النسبي في رسوم 

ا�يجارات وقربها من ميناء عجمان والموانئ المجاورة .
لة، بإســـتثناء اÚالت والمعدات فقد بلغ  أما نشـــاط ُصنع منتجات المعادن المشـــكَّ
عددها 434 منشـــأة والتي تشـــكل نســـبة %9.89 مـــن إجمالي عدد  المنشـــآت 
الصناعيـــة وبهذه النســـبة تحتل المرتبـــة الثانية ا�كثر عدد¯ فـــي قطاع الصناعات 
التحويليـــة حيث شـــملت صنـــع المنتجـــات المعدنية ا�نشـــائية، صنـــع الصهاريج  
والخزانـــات وا�وعية مـــن المعادن، ُصنـــع أدوات القطع والعـــدد اليدوية وا�دوات 

المعدنية العامة معالجة وطلي المعادن ، المعالجة باÚالت وغيرها. 
احتلـــت صناعة إصـــالح و تركيـــب اÚالت والمعـــدات الترتيب الثالث في ا�نشـــطة 
الصناعية ا�كثر عدد¯  في إمارة عجمان لعام 2018 حيث بلغ عددها 317 منشـــأة 
وتشـــكل نســـبة %7.22 من إجمالي عدد  المنشـــآت العاملة بالقطاع ويوجد في 
ا�مارة العديد من ا�نشـــطة في مجال إصالح وتركيب اÚالت والمعدات، مثل إصالح 
لة واÚالت والمعدات، إصـــالح اÚالت، إصـــالح المعدات  منتجـــات المعـــادن المشـــكَّ
الكهربائية، إصالح معدات النقل فيمـــا عدا المركبات ذات المحركات تركيب اÚالت 

والمعدات الصناعية وغيرها. 
لوحظ وجود  بعض ا�نشـــطة الصناعية النادرة في إمارة عجمان مثل (ا�نشطة 
ا�خـــرى للتعدين واســـتغالل المحاجر وصنع المشـــروبات، ُصنع معـــدات النقل 
ا�خرى، ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة) حيث ال تتعدى 8 منشآت 

1.2 منشآت قطاع الصناعة التحويلية في إمارة عجمان 2018:  
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لكل نشـــاط من  إجمالي  المنشـــآت الصناعية، حيث بلغ عدد المنشآت في قطاع 
ا�نشـــطة ا�خرى للتعدين واستغالل المحاجر و قطاع صنع المشروبات 7 منشآت 
و تشـــكل نسبة %0.16 لكل منهما، بينما بلغت نسبة منشآت ُصنع معدات النقل 
ا�خرى، ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة %0.11، %0.07 على التوالي 

أما باقي نسب المساهمة لËنشطة الصناعية فيوضحها الشكل رقم (1.1.2).

جدول (1.1.2)
التوزيع النسبي �نشطة الصناعة التحويلية حسب عدد المنشآت 

في إمارة عجمان خالل عام 2018

ُصنع الملبوسات

لة، ُصنع منتجات المعادن المشكَّ
بإستثناء اÚالت والمعدات

إصالح وتركيب اÚالت والمعدات

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب
والفلين، بإستثناء ا�ثاث؛ ُصنع أصناف

من القش ومواد الضفر

ُصنع المنتجات الغذائية

الصناعات التحويلية ا�خرى

ُصنع منتجات المطاط واللدائن

الطباعة واستنساخ وسائط ا�عالم المسّجلة

 ُصنع الورق ومنتجات الورق

2,379

434

317

163

161

155

133

106

98

54.22%

9.89%

7.22%

3.71%

3.67%

3.53%

3.03%

2.42%

2.23%

النسبة المئويةعدد المنشآتا�نشطة االقتصادية

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء
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ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

ُصنع المنسوجات

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية ا�خرى

ُصنع ا�ثاث

ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

ُصنع المعدات الكهربائية

ُصنع اÚالت والمعدات غير المصّنفة
في موضع آخر

ُصنع الفّلزات القاعدية

ُصنع الحواسيب والمنتجات
ا�لكترونية والبصرية

ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات
المقطورة ونصف المقطورة

ا�نشطة ا�خرى للتعدين واستغالل المحاجر

ُصنع المشروبات

ُصنع معدات النقل ا�خرى

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

المجموع

95

75

71

60

44

24

22

10

10

9

7

7

5

3

4,388

2.16%

1.71%

1.62%

1.37%

1.00%

0.55%

0.50%

0.23%

0.23%

0.21%

0.16%

0.16%

0.11%

0.07%

100%

النسبة المئويةعدد المنشآتا�نشطة االقتصادية

 يتبع... جدول (1.1.2)
التوزيع النسبي �نشطة الصناعة التحويلية حسب عدد المنشآت 

في إمارة عجمان خالل عام  2018

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء
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شكل (1.1.2)
التحويلية  الصناعة  �نشطة  النسبي  التوزيع 

 2018 في إمارة عجمان خالل عام 

ُصنع الملبوسات

لة، بإستثناء اÚالت والمعدات ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

إصالح وتركيب اÚالت والمعدات

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، بإستثناء ا�ثاث؛
ُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

ُصنع المنتجات الغذائية

الصناعات التحويلية ا�خرى

ُصنع منتجات المطاط واللدائن

الطباعة واستنساخ وسائط ا�عالم المسّجلة

 ُصنع الورق ومنتجات الورق

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

ُصنع المنسوجات

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية ا�خرى

ُصنع ا�ثاث

ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

ُصنع المعدات الكهربائية

ُصنع اÚالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر

ُصنع الفّلزات القاعدية

ُصنع الحواسيب والمنتجات ا�لكترونية والبصرية

ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات
المقطورة ونصف المقطورة

ا�نشطة ا�خرى للتعدين واستغالل المحاجر

ُصنع المشروبات

ُصنع معدات النقل ا�خرى

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

9.9%
7.2%

3.7%
3.5%
3.0%

2.4%
2.2%
2.2%
1.7%
1.6%
1.4%
1.0%
0.5%
0.5%

0.2%
0.2%

0.2%
0.2%

0.1%
0.1%

0.2%

3.7%

ا�نشطة النسبة المئوية

54.2%
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2.2 القوى العاملة في قطاع الصناعة التحويلية
في إمارة عجمان 2018:  

1.2.2 عدد العاملين في قطاع الصناعة التحويلية
في إمارة عجمان 2018:  

وفـــر قطاع الصناعة التحويليـــة في إمارة عجمان  مجموعـــة كبيرة ومتنوعة من 
الفـــرص الوظيفية  للعاملين ســـواًء كانـــت وظائف إنتاجية، إدارية، تســـويقية أو 
غيرهـــا مـــن الوظائف، حيـــث بلغ عـــدد العامليـــن 55,612 عامل فـــي القطاع 

الصناعي لعام 2018 .
وعنـــد توزيـــع عـــدد العمال حســـب ا�نشـــطة الصناعيـــة لوحظ أن نشـــاط صنع 
الملبوســـات احتل المرتبة ا�ولى من حيث عـــدد العاملين إذ بلغ عددهم 15,743 
عامل  بنســـبة %28.31 من ا�جمالي، أغلبهم يعملون في جميع عمليات حياكة 
المالبـــس (الجاهـــزة أو المصنوعة حســـب المقـــاس)، بجميع المـــواد (مثل الجلد 
والقماش وأقمشة  التريكو والكروشـــيه، إلخ، لجميع أنواع المالبس (مثل المالبس 
الخارجية والمالبس الداخلية للرجال أو النســـاء أو ا�طفال، ومالبس العمل ومالبس 
الخروج إلى الشـــارع أو المالبس غير الرســـمية، إلخ) والملحقـــات، وال يوجد تمييز بين 

مالبس البالغين ومالبس ا�طفال أو بين المالبس الحديثة أو التقليدية. 
يوضح الجدول رقم (1.2.2) أن عدد العاملين في أنشـــطة ُصنع منتجات المعادن 
لة بلغ 8,490 عامل بنســـبة %15.27 من ا�جمالي وبذلك احتل ثاني أكثر  المشـــكَّ
ا�نشـــطة في حجم العمالة، أما أقل ا�نشـــطة الصناعية من ناحية عدد العمال 
فكانت (ُصنـــع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة، ُصنع المشـــروبات) والتي 
هي في ا�ســـاس عدد منشـــآتها ال تتجاوز 8 منشـــآت لكل نشـــاط منها.  ويوضح 
الشكل رقم (1.2.2) توزيع عدد العمال حسب جميع ا�نشطة الصناعية في إمارة 

عجمان لعام 2018. 
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جدول (1.2.2)
أنشطة الصناعات التحويلية  بحسب عدد العمال وعدد المنشآت

في إمارة عجمان خالل عام  2018

ُصنع الملبوسات

لة، ُصنع منتجات المعادن المشكَّ
بإستثناء اÚالت والمعدات

ُصنع المنتجات الغذائية

ُصنع منتجات المطاط واللدائن

ُصنع ا�ثاث

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية
ا�خرى

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب
والفلين، بإستثناء ا�ثاث؛ ُصنع

أصناف من القش ومواد الضفر

إصالح وتركيب اÚالت والمعدات

ُصنع الورق ومنتجات الورق

ُصنع المواد الكيميائية
والمنتجات الكيميائية

الطباعة واستنساخ وسائط
ا�عالم المسّجلة

15,743

8,490

4,875

4,405

3,484

2,093

2,054

1,970

1,854

1,722

1,721

28.31%

15.27%

8.77%

7.92%

6.26%

3.76%

3.69%

3.54%

3.33%

3.10%

3.09%

2,379

434

161

133

60

71

163

317

98

95

106

عدد المنشآتا�نشطة االقتصادية النسبة المئويةعدد العمال

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء
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يتبع... جدول (1.2.2)
أنشطة الصناعات التحويلية  بحسب عدد العمال وعدد المنشآت

في إمارة عجمان خالل عام  2018

عدد المنشآتا�نشطة االقتصادية عدد العمال

1,579

1,222

937

728

590

503

436

378

302

261

213

52

55,612

2.84%

2.20%

1.68%

1.31%

1.06%

0.90%

0.78%

0.68%

0.54%

0.47%

0.38%

0.09%

100%

155

44

75

24

22

9

7

5

10

10

3

7

4,388

النسبة المئوية

الصناعات التحويلية ا�خرى

ُصنع فحم الكوك والمنتجات
النفطية المكررة

ُصنع المنسوجات

ُصنع المعدات الكهربائية

ُصنع اÚالت والمعدات غير
المصّنفة في موضع آخر

ُصنع المركبات ذات المحّركات
والمركبات المقطورة ونصف

المقطورة

ا�نشطة ا�خرى للتعدين
واستغالل المحاجر

ُصنع معدات النقل ا�خرى

ُصنع الحواسيب والمنتجات
ا�لكترونية والبصرية

ُصنع الفّلزات القاعدية

ُصنع المنتجات الجلدية
والمنتجات ذات الصلة

ُصنع المشروبات

المجموع

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

25



شكل (1.2.2)
أنشطة الصناعات التحويلية بحسب عدد العمال

في إمارة عجمان خالل عام 2018

ُصنع الملبوسات

لة، بإستثناء اÚالت والمعدات ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

ُصنع المنتجات الغذائية

ُصنع منتجات المطاط واللدائن

ُصنع ا�ثاث

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية ا�خرى

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، بإستثناء ا�ثاث؛ ُصنع
أصناف من القش ومواد الضفر

إصالح وتركيب اÚالت والمعدات

ُصنع الورق ومنتجات الورق

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

الطباعة واستنساخ وسائط ا�عالم المسّجلة

الصناعات التحويلية ا�خرى

ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

ُصنع المنسوجات

ُصنع المعدات الكهربائية

ُصنع اÚالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر

ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة
ونصف المقطورة

ا�نشطة ا�خرى للتعدين واستغالل المحاجر

ُصنع معدات النقل ا�خرى

ُصنع الحواسيب والمنتجات ا�لكترونية والبصرية

ُصنع الفّلزات القاعدية

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

ُصنع المشروبات

8,490
4,875

4,405
3,484

2,093

1,970
1,854

1,722
1,721
1,579
1,222
937
728
590

436
378
302
261
213
52

503

2,054

ا�نشطة العدد 

15,743

26



2.2.2 تعويضات العاملين في قطاع الصناعة التحويلية
في إمارة عجمان 2018:  

وصلت قيمة تعويضات العاملين في قطاع الصناعة التحويلية 1.468 مليار درهم 
إماراتـــي نهايـــة عام 2018 وأظهـــرت النتائج أن أنشـــطة ُصنع منتجـــات المعادن 
لة بإســـتثناء اÚالت والمعدات إحتلت القيمة ا�علـــى لتعويضات العاملين  المشـــكَّ
والتـــي بلغت ما يزيـــد عن 253 مليون درهـــم إماراتي من ا�جمالـــي توزعت على  

8,490 عامل  بنسبة %17.24 من ا�جمالي.
بينمـــا حازت أنشـــطة ُصنع الملبوســـات المرتبـــة الثانية مـــن ناحية ارتفـــاع قيمة 
تعويضات العاملين بهذا النشاط حيث بلغت ما يزيد عن 240 مليون درهم إماراتي 

توزعت على 15,743 عامل حيث شكلت نسبة %16.38 من ا�جمالي.
كما يوضح الجدول رقم (2.2.2) انخفاض نســـب قيم تعويضات العاملين لبعض 
ا�نشـــطة الصناعية عن غيرها لتصل إلى أقل من %1 من ا�جمالي مثل أنشـــطة 
ُصنـــع الفّلزات القاعدية وأنشـــطة ُصنع المنتجات الجلديـــة والمنتجات ذات الصلة 
وأنشطة صنع المشروبات، ويرجع احتمالية ذلك لقلة العاملين في هذه ا�نشطة، 
مثل أنشـــطة ُصنع المشـــروبات والتي  بلغ عدد عمالها 52 عامل يعملون داخل 7 

منشآت فقط.
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جدول (2.2.2)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الصناعة التحويلية بحسب تعويضات العاملين

في إمارة عجمان خالل عام  2018 

لة ُصنع منتجات المعادن المشكَّ
بإستثناء اÚالت والمعدات

صنع الملبوسات

ُصنع منتجات المطاط واللدائن

صنع المنتجات الغذائية

ُصنع ا�ثاث

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية ا�خرى

ُصنع فحم الكوك والمنتجات
النفطية المكررة

الطباعة واستنساخ وسائط
ا�عالم المسّجلة

ُصنع المواد الكيميائية
والمنتجات الكيميائية

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب
والفلين، بإستثناء ا�ثاث؛

ُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

ُصنع الورق ومنتجات الورق   

260,344,568 

240,419,900

150,148,323

144,619,785

104,836,920

71,737,340

70,083,122

59,493,357

54,726,372

53,370,435

48,725,199

17.24%

16.38%

10.23%

9.85%

7.14%

4.89%

4.77%

4.05%

3.73%

3.64%

3.32%

النسبة المئويةتعويضات العاملينا�نشطة االقتصادية

القيمة: الدرهم المصدر: مركز عجمان ل©حصاء والتنافسية
المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء
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يتبع... جدول (2.2.2)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الصناعة التحويلية بحسب تعويضات العاملين

في إمارة عجمان خالل عام  2018 

النسبة المئويةتعويضات العاملينا�نشطة االقتصادية

إصالح وتركيب اÚالت والمعدات  

الصناعات التحويلية ا�خرى  

ُصنع اÚالت والمعدات غير المصّنفة
في موضع آخر

ُصنع المعدات الكهربائية

ُصنع المركبات ذات المحّركات
والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

ُصنع المنسوجات   

ا�نشطة ا�خرى للتعدين
واستغالل المحاجر

ُصنع الحواسيب والمنتجات
ا�لكترونية والبصرية

ُصنع معدات النقل ا�خرى  

ُصنع الفّلزات القاعدية

ُصنع المنتجات الجلدية
والمنتجات ذات الصلة

ُصنع المشروبات

المجموع

3.23%

2.40%

1.86%

1.65%

1.48%

1.43%

0.79%

0.56%

0.51%

0.47%

0.33%

0.05%

100%

47,427,421

35,265,779

27,234,715

24,221,480

21,662,722

21,065,742

11,645,075

8,165,220

7,489,234

6,887,264

4,915,470

769,600

1,468,022,013

المصدر: مركز عجمان ل©حصاء والتنافسية
المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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وصلت قيمـــة ا�نتاج ا�جمالي  للمنشـــآت الصناعية خالل عـــام 2018 إلى حوالي  
12.977 مليار درهم إماراتي نتيجة ممارســـة نشاط إنتاجي سواًء كان هذا النشاط 
رئيســـي³ أو ثانوي³، وبحســـب نتائج المسح الصناعي سجلت أنشـــطة  ُصنع منتجات 
لة أعلى نسبة حيث بلغت %19.03 من إجمالي قيمة ا�نتاج وهذا  المعادن المشكَّ
ما يتماشـــى نوع³ ما بشـــكل منطقـــي �حتاللهـــا المرتبة الثانية بأكثر  المنشـــآت 
الصناعية عدد¯ با�مارة، تليها أنشـــطة  ُصنع المنتجات الغذائية بنســـبة %14.8 من  
إجمالـــي قيمة ا�نتـــاج والتي تمارس منشـــآتها أنشـــطة تجهيز وحفـــظ اللحوم 
وأنشطة تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر وأنشطة ُصنع منتجات طواحين الحبوب 

والنشاء ومنتجات النشاء وغيرها من ا�نشطة. 
 وإن قيمة إنتاج أنشطة ُصنع المشروبات بلغت ما يزيد عن 5 مليون درهم إماراتي 
بنســـبة  %0.04 مـــن إجمالـــي قيمة ا�نتـــاج الصناعي وهـــي أقل قيمـــة إنتاج بين 
ا�نشـــطة الصناعيـــة و تعود احتمالية ذلـــك �نها تعتبر من ا�نشـــطة النادرة في 
ا�مـــارة حيث توجد 7 منشـــآت تمـــارس هذا النشـــاط الصناعي ويوضـــح الجدول 

والشكل رقم (1.3.2) التوزيع النسبي لقيم ا�نتاج لËنشطة الصناعية .

3.2 إجمالي قيمة ا�نتاج �نشطة الصناعة
التحويلية في إمارة عجمان 2018:  
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جدول (1.3.2)
التوزيع النسبي لقيمة  إجمالي ا�نتاج �نشطة الصناعة التحويلية

فى إمارة عجمان خالل عام 2018

قيمة ا�نتاجا�نشطة االقتصادية

لة ُصنع منتجات المعادن المشكَّ
بإستثناء اÚالت والمعدات

ُصنع المنتجات الغذائية

ُصنع فحم الكوك والمنتجات
النفطية المكررة

ُصنع منتجات المطاط واللدائن

ُصنع الملبوسات

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية ا�خرى

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات
الكيميائية

ُصنع ا�ثاث

ُصنع الورق ومنتجات الورق

الطباعة واستنساخ وسائط
ا�عالم المسّجلة

الصناعات التحويلية ا�خرى

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب
والفلين، بإستثناء ا�ثاث؛ ُصنع

أصناف من القش ومواد الضفر

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية

المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

19.03%

14.76%

12.18%

7.92%

7.52%

6.75%

5.41%

4.38%

3.72%

3.01%

2.77%

2.01%

2,469,516,636

1,915,124,854

1,580,811,347

1,028,390,850

976,199,687

876,260,816

702,205,681

568,529,753

483,035,005

390,735,670

359,549,793

260,344,568

النسبة المئوية
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المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية

المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

يتبع ... جدول (1.3.2)
التوزيع النسبي لقيمة  إجمالي ا�نتاج �نشطة الصناعة التحويلية

فى إمارة عجمان خالل عام 2018

النسبة المئويةقيمة ا�نتاجا�نشطة االقتصادية

ُصنع اÚالت والمعدات غير
المصّنفة في موضع آخر

ُصنع المنسوجات

ُصنع المعدات الكهربائية

إصالح وتركيب اÚالت والمعدات

ُصنع الفّلزات القاعدية

ُصنع المركبات ذات المحّركات 
والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

ا�نشطة ا�خرى للتعدين
واستغالل المحاجر

ُصنع الحواسيب والمنتجات
ا�لكترونية والبصرية

ُصنع معدات النقل ا�خرى

ُصنع المنتجات الجلدية
والمنتجات ذات الصلة

ُصنع المشروبات

المجموع

1.80% 233,531,972

1.57% 204,263,261

1.48% 191,655,226

1.41% 182,331,933

1.36% 176,614,874

0.90% 120,083,210

0.83% 107,647,801

0.55% 71,829,838

0.31% 39,783,586

0.26% 33,370,761

0.04% 5,115,000

100% 12,976,932,122

32



لة بإستثناء اÚالت والمعدات ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

ُصنع المنتجات الغذائية

ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

ُصنع منتجات المطاط واللدائن

ُصنع الملبوسات

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية ا�خرى

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

ُصنع ا�ثاث

ُصنع الورق ومنتجات الورق

الطباعة واستنساخ وسائط ا�عالم المسّجلة

الصناعات التحويلية ا�خرى

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، بإستثناء ا�ثاث؛
ُصنع أصناف من القش ومواد الضفر

ُصنع اÚالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر

ُصنع المنسوجات

ُصنع المعدات الكهربائية

إصالح وتركيب اÚالت والمعدات

ُصنع الفّلزات القاعدية

ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات
المقطورة ونصف المقطورة

ا�نشطة ا�خرى للتعدين واستغالل المحاجر

ُصنع الحواسيب والمنتجات ا�لكترونية والبصرية

ُصنع معدات النقل ا�خرى

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

الشكل (1.3.2)
التوزيع النسبي لقيمة  إجمالي ا�نتاج �نشطة الصناعة التحويلية

في إمارة عجمان خالل عام 2018

19.0%
14.8%

12.2%
7.9%

7.5%

0.8%
0.6%
0.3%
0.3%

6.8%
5.4%

4.4%
3.7%
3.0%
2.8%

2.0%

1.8%
1.6%
1.5%
1.4%
1.4%

0.9%

ا�نشطة النسبة المئوية
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1.3.2 إجمالي قيمة ا�نتاج من النشاط الرئيسي والثانوي
�نشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان 2018:  

تعـــد قيمـــة ا�نتاج من النشـــاط الرئيســـي أي النشـــاط االقتصادي الذي  تمارســـه 
المؤسسة بشكل فعلي خالل فترة ا�سناد الزمني للمسح من المحركات الرئيسية 
لنمـــو القيمة المضافة لقطاع  ا�نشـــطة الصناعية، إذ يبيـــن الجدول رقم (1.3.2) 
إجمالي قيم ا�نتاج من النشـــاط الرئيســـي والثانوي حيث بلغـــت قيمة ا�نتاج من 
النشـــاط الرئيســـي حوالي 11.6 مليار درهم إماراتي، تبين أن قيم  ا�نشطة ا�على 
إنتاج³ للنشـــاط الرئيسي هي نفس تلك ا�نشـــطة التي سجلت أعلى القيم ل©نتاج 
ا�جمالي لËنشـــطة الصناعية، كانت المســـاهمة ا�على لقيمة ا�نتاج من النشاط 
الرئيســـي لنشـــاط صنع منتجات المعادن المشكلة بنســـبة %18.83 من إجمالي 
ا�نتاج من النشـــاط الرئيســـي وبلغت قيمة ا�نتاج للنشـــاط الرئيســـي لهذا النشاط 
مايزيد عن 2 مليار درهم إماراتي يليه نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية 
المكررة بنســـبة %13.25 من ا�جمالي، بلغت قيم ا�نتاج للنشـــاط الرئيســـي أقل 
نســـب لكل من أنشـــطة صنع معـــدات النقل ا�خـــرى وُصنع المنتجـــات الجلدية 
والمنتجـــات ذات الصلـــة وصنـــع المشـــروبات المرتبـــات االخيـــرة بنســـبة 0.34%، 
%0.28،%0.04 على التوالي، وبلغت قيمة ا�نتاج للنشـــاط الرئيســـي لنشـــاط صنع 

المشروبات ما يزيد عن 5 مليون درهم إماراتي.
أما من ناحية قيمة ا�نتاج من النشـــاط الثانوي للمنشأة والذي يهدف لزيادة إيرادات 
المنشأة بشرط أن ال تزيد عن إيرادات النشاط الرئيسي وال تنفصل عوامل إنتاجه عن 
النشـــاط الرئيســـي  فقد بلغ إجمالي قيم ا�نتاج لËنشطة الثانوية ما يزيد عن 1.3 

مليار درهم إماراتي.
كانت المســـاهمة ا�على لقيمة ا�نتاج من النشـــاط الثانوي لنشاط ُصنع المنتجات 
الغذائية بنسبة %30.97 من إجمالي ا�نتاج من النشاط الثانوي وبلغت قيمة ا�نتاج 
للنشاط الثانوي لهذا النشاط أكثر من 421 مليون درهم إماراتي  يليه ُصنع منتجات 

المعادن المشكلة بنسبة %20.77 من ا�جمالي.
اليوجد أي إنتاج للنشاط الثانوي لكل من ا�نشطة التالية صنع معدات النقل ا�خرى 

و ُصنع منتجات المعادن الالفلزية ا�خرى و ُصنع ا�ثاث و ُصنع الفّلزات القاعدية.
بلغت قيمة ا�نتاج من ا�نشـــطة الثانوية لنشـــاط صنع المشروبات 40,000 درهم 

إماراتي بنسبة %0.003 من إجمالي قيم إنتاج ا�نشطة الثانوية لعام 2018.
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جدول (1.3.2) 
 التوزيع النسبي لقيم إنتاج النشاط الرئيسي والثانوي حسب ا�نشطة الصناعية

في إمارة عجمان خالل عام 2018

ُصنع منتجات
لة المعادن المشكَّ

ُصنع فحم
الكوك والمنتجات

النفطية المكررة

ُصنع المنتجات
الغذائية

ُصنع منتجات
المطاط واللدائن

ُصنع منتجات المعادن
الالفلزية ا�خرى

ُصنع الملبوسات

ُصنع المواد الكيميائية
والمنتجات الكيميائية

ُصنع ا�ثاث

ُصنع الورق
ومنتجات الورق

2,186,887,178

1,538,730,049

1,493,706,592

995,382,465

876,260,816

715,937,897

641,576,992

568,529,753

424,157,098

18.83%

13.25%

12.86%

8.57%

7.54%

6.16%

5.52%

4.89%

3.65%

282,629,458

42,081,298

421,418,262

33,008,384

0

260,261,790

60,628,689

0

58,877,907

20.77%

3.09%

30.97%

2.43%

0.00%

19.13%

4.46%

0.00%

4.33%

النسبة المئوية
من إجمالي ا�نتاج
للنشاط الثانوي

النسبة المئوية
من إجمالي ا�نتاج
للنشاط الرئيسي

ا�نتاج
للنشاط
الرئيسي

ا�نتاج من
ا�نشطة
الثانوية

ا�نشطة
االقتصادية

القيمة: الدرهم المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية

المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء
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يتبع... جدول (1.3.2) 
 التوزيع النسبي لقيم إنتاج النشاط الرئيسي والثانوي حسب ا�نشطة الصناعية

في إمارة عجمان خالل عام 2018

الصناعات التحويلية
ا�خرى

الطباعة واستنساخ
وسائط ا�عالم

المسّجلة

ُصنع الخشب
ومنتجات الخشب

والفلين

ُصنع اÚالت والمعدات
غير المصّنفة في

موضع آخر

ُصنع المنسوجات

ُصنع المعدات
الكهربائية

ُصنع الفّلزات القاعدية

ُصنع المركبات ذات
المحّركات والمركبات

المقطورة

354,850,277

348,800,022

228,215,453

226,498,918

203,768,104

189,456,646

176,614,874

108,869,329

3.05%

3.00%

1.96%

1.95%

1.75%

1.63%

1.52%

0.94%

4,699,516

41,935,648

32,129,114

7,033,054

495,158

2,198,580

0

11,213,881

0.35%

3.08%

2.36%

0.52%

0.04%

0.16%

0.00%

0.82%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية

المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

النسبة المئوية
من إجمالي ا�نتاج
للنشاط الثانوي

النسبة المئوية
من إجمالي ا�نتاج
للنشاط الرئيسي

ا�نتاج
للنشاط
الرئيسي

ا�نتاج من
ا�نشطة
الثانوية

ا�نشطة
االقتصادية

القيمة: الدرهم
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ا�نشطة ا�خرى
للتعدين واستغالل

المحاجر

ا�نشطة ا�خرى
للتعدين واستغالل

المحاجر

إصالح وتركيب
اÚالت والمعدات

ُصنع الحواسيب
والمنتجات

ا�لكترونية والبصرية

ُصنع معدات
النقل ا�خرى

ُصنع المنتجات
الجلدية والمنتجات

ذات الصلة

ُصنع المشروبات

المجموع

106,593,025

106,593,025

89,400,834

65,007,345

39,783,586

32,205,973

5,075,000

11,616,308,226

0.92%

0.92%

0.77%

0.56%

0.34%

0.28%

0.04%

100%

1,054,776

1,054,776

92,931,099

6,822,493

0

1,164,788

40,000

1,360,623,895

0.08%

0.08%

6.83%

0.50%

0.00%

0.09%

0.003%

100%

يتبع... جدول (1.3.2) 
 التوزيع النسبي لقيم إنتاج النشاط الرئيسي والثانوي حسب ا�نشطة الصناعية

في إمارة عجمان خالل عام 2018

النسبة المئوية
من إجمالي ا�نتاج
للنشاط الثانوي

النسبة المئوية
من إجمالي ا�نتاج
للنشاط الرئيسي

ا�نتاج
للنشاط
الرئيسي

ا�نتاج من
ا�نشطة
الثانوية

ا�نشطة
االقتصادية

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية

المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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يمثل الجدول رقم (1.4.2) بيانات إجمالي قيم ا�ســـتهالك الوسيط،  والتي تشمل 
الخامات والمواد ا�ولية والسلع غير المعمرة والخدمات المستخدمة في ا�نتاج بما 
فـــي ذلك الصيانـــة وا�صالح لËصول الرأســـمالية وا�بحاث ومصروفـــات أخرى غير 
مباشـــرة وا�يجارات وغير ذلك من المستلزمات السلعية والخدمية الالزمة للعملية 
ا�نتاجيـــة، حيث بلغت قيمة ا�ســـتهالك الوســـيط حوالي 8 مليـــار درهم إماراتي 
لجميع ا�نشطة الصناعية والتي تمثل جميع قيم السلع والخدمات التي تستهلك 

كمدخالت لعملية ا�نتاج الرئيسـي والثانوي.

كانـــت أعلى نســـبة لقيم ا�ســـتهالك الوســـيط لنشـــاط ُصنع منتجـــات المعادن 
لة والتي بلغـــت %20.24 من ا�جمالي تليها أنشـــطة ُصنع فحم الكوك  المشـــكَّ
والمنتجـــات النفطية المكـــررة، ُصنع المنتجات الغذائية والتـــي بلغت على التوالي 
%15.02، %14.19 من ا�جمالي، بينما تنخفض القيم إلى أقل من %1 للعديد من 
ا�نشطة الصناعية مثل ُصنع المشروبات وُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات 

الصلة، وتعود إحتمالية ذلك لقلة عدد منشآت تلك ا�نشطة في ا�مارة.

4.2 إجمالي قيمة ا�ستهالك الوسيط �نشطة الصناعة
التحويلية في إمارة عجمان 2018: 
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المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية

المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء
القيمة: الدرهم

جدول (1.4.2)
 التوزيع النسبي لقيم أنشطة الصناعة التحويلية بحسب االستهالك الوسيط

في إمارة عجمان خالل عام 2018

لة ُصنع منتجات المعادن المشكَّ
بإستثناء اÚالت والمعدات

ُصنع فحم الكوك والمنتجات
النفطية المكررة

 ُصنع المنتجات الغذائية  

ُصنع منتجات المطاط واللدائن

ُصنع منتجات المعادن
الالفلزية ا�خرى

 ُصنع الملبوسات  

ُصنع المواد الكيميائية
والمنتجات الكيميائية

ُصنع ا�ثاث

ُصنع الورق ومنتجات الورق

الصناعات التحويلية ا�خرى

 الطباعة واستنساخ وسائط
ا�عالم المسّجلة  

ُصنع اÚالت والمعدات غير
المصّنفة في موضع آخر

1,614,199,106

1,198,340,028

1,131,659,268

670,739,679

649,946,199

407,005,548

376,158,000

300,805,506

279,251,539

277,116,614

190,210,481

161,951,461

20.24%

15.02%

14.19%

8.41%

8.15%

5.10%

4.72%

3.77%

3.50%

3.47%

2.38%

2.03%

النسبة المئوية قيمة االستهالك الوسيط ا�نشطة االقتصادية

39



المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية

المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء
القيمة: الدرهم

يتبع...  جدول (1.4.2)
 التوزيع النسبي لقيم أنشطة الصناعة التحويلية بحسب االستهالك الوسيط

في إمارة عجمان خالل عام 2018

ُصنع الفّلزات القاعدية

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب
والفلين، بإستثناء ا�ثاث؛ ُصنع

أصناف من القش ومواد الضفر

ُصنع المنسوجات

ُصنع المعدات الكهربائية  

ُصنع المركبات ذات المحّركات
والمركبات المقطورة

ونصف المقطورة

ا�نشطة ا�خرى للتعدين
واستغالل المحاجر

إصالح وتركيب اÚالت والمعدات

ُصنع الحواسيب والمنتجات
ا�لكترونية والبصرية

ُصنع المنتجات الجلدية
والمنتجات ذات الصلة

 ُصنع معدات النقل ا�خرى  

ُصنع المشروبات

المجموع

128,425,816

126,068,301

117,306,253

97,309,486

60,891,872

55,117,642

52,416,865

41,233,897

18,749,341

18,182,942

3,087,620

7,976,173,464

1.61%

1.58%

1.47%

1.22%

0.76%

0.69%

0.66%

0.52%

0.24%

0.23%

0.04%

100%

النسبة المئوية قيمة االستهالك الوسيط ا�نشطة االقتصادية
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بلـــغ إجمالي  القيمة المضافة لقطـــاع الصناعة التحويلية حوالـــي 5 مليار درهم 
إماراتـــي  والتي يتم حســـابها كفرق بين قيمة ا�نتاج وا�ســـتهالك الوســـيط على 
مستوى كل منشأة وكل نشاط اقتصادي وتتوزع القيمة المضافة على ( تعويضات 
العاملين – اهتالك رأس المال الثابت – صافي الضرائب المباشـــرة والرسوم – فائض 
لة أعلى قيمة بلغت  العمليات )  حيث شـــكل نشاط ُصنع منتجات المعادن المشكَّ
حوالي 855 مليون درهم إماراتي وبنسبة %17.10 من ا�جمالي يليها  نشاط صنع 
المواد الغذائية والذي كانت قيمته المضافة ما يزيد عن 784 مليون درهم إماراتي 
والتي شـــكلت نسبة  %15.69 من ا�جمالي، كما يبين الجدول رقم (1.5.2) وجود 
أنشـــطة بلغت مســـاهمتها أقل مـــن %1 مثل أنشـــطة ُصنع المشـــروبات، ُصنع 
المنتجـــات الجلديـــة والمنتجات ذات الصلـــة، وصنع معدات النقـــل ا�خرى و ُصنع 
الحواســـيب والمنتجات ا�لكترونيـــة والبصرية وُصنع الفّلـــزات القاعدية و التي من 
الممكـــن أن توثـــر على خفض مســـاهمة القطـــاع الصناعي في الناتـــج المحلي 

ا�جمالي  في إمارة عجمان. 

5.2 إجمالي القيمة المضافة �نشطة الصناعة
التحويلية في إمارة عجمان 2018: 
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القيمة: الدرهم المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية

المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

لة ُصنع منتجات المعادن المشكَّ
بإستثناء اÚالت والمعدات

ُصنع المنتجات الغذائية

ُصنع الملبوسات

ُصنع فحم الكوك
والمنتجات النفطية المكررة

ُصنع منتجات المطاط واللدائن

ُصنع المواد الكيميائية
والمنتجات الكيميائية

ُصنع ا�ثاث

ُصنع منتجات المعادن
الالفلزية ا�خرى

ُصنع الورق ومنتجات الورق

الطباعة واستنساخ وسائط
ا�عالم المسّجلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب
والفلين، بإستثناء ا�ثاث؛ ُصنع أصناف

من القش ومواد الضفر

إصالح وتركيب اÚالت والمعدات

855,317,530

784,641,480

569,194,139

382,471,319

357,651,170

326,047,681

267,724,247

226,314,617

203,783,466

200,525,189

134,276,267

129,915,068

17.10%

15.69%

11.38%

7.65%

7.15%

6.52%

5.35%

4.52%

4.07%

4.01%

2.68%

2.60%

النسبة المئوية القيمة المضافة ا�نشطة االقتصادية

جدول (1.5.2)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الصناعة التحويلية بحسب القيمة المضافة

في إمارة عجمان خالل عام 2018
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المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية

المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء
القيمة: الدرهم

ُصنع المعدات الكهربائية

ُصنع المنسوجات

الصناعات التحويلية ا�خرى

ُصنع اÚالت والمعدات غير
المصّنفة في موضع آخر

ُصنع المركبات ذات المحّركات
والمركبات المقطورة

ونصف المقطورة

ا�نشطة ا�خرى للتعدين
واستغالل المحاجر

ُصنع الفّلزات القاعدية

ُصنع الحواسيب والمنتجات 
ا�لكترونية والبصرية

ُصنع معدات النقل ا�خرى

ُصنع المنتجات الجلدية 
والمنتجات ذات الصلة

ُصنع المشروبات

المجموع

94,345,740

86,957,009

82,433,179

71,580,512

59,191,338

52,530,159

48,189,058

30,595,941

21,600,644

14,621,420

2,027,380

5,001,934,553

1.89%

1.74%

1.65%

1.43%

1.18%

1.05%

0.96%

0.61%

0.43%

0.29%

0.04%

100%

النسبة المئوية القيمة المضافة ا�نشطة االقتصادية

يتبع... جدول (1.5.2)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الصناعة التحويلية بحسب القيمة المضافة

في إمارة عجمان خالل عام 2018
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يوضح الجدول (1.6.2)  قيم إجمالي التكوين الرأسمالي للصناعة التحويلية  والتي 

بلغت حوالي 126 مليون درهم إماراتي.  

لة  كانت أعلى نســـبة للتكوين الرأســـمالي لنشـــاط ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

والتي بلغت %37.03 من ا�جمالي بقيمة 46,663,943 درهم إماراتي، يليها  نشاط 

ُصنع الورق ومنتجات الورق والتي بلغت نســـبته 23.41%  من ا�جمالي، خســـر كل 

من نشـــاط إصالح وتركيب اÚالت والمعدات، نشـــاط ا�نشـــطة ا�خـــرى للتعدين و 

إســـتغالل المحاجر ونشـــاط ُصنـــع المنتجات الغذائية تكوينه الرأســـمالي بنســـبة 

%0.94، %3.13، %19.48 على التوالي.

6.2 إجمالي التكوين الرأسمالي �نشطة الصناعة
التحويلية في إمارة عجمان 2018: 

القيمة: الدرهم المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية

المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

جدول (1.6.2)
التوزيع النسبي لËنشطة الصناعية حسب التكوين الرأسمالي

في إمارة عجمان خالل عام 2018

التكوين الرأسماليا�نشطة االقتصادية

لة ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

ُصنع الورق ومنتجات الورق

الطباعة واستنساخ وسائط
ا�عالم المسّجلة

ُصنع فحم الكوك والمنتجات
النفطية المكررة

46,663,943

29,492,919

16,423,973

14,732,900

37.03%

23.41%

13.03%

11.69%

النسبة المئوية
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المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية

المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

ُصنع منتجات المعادن
الالفلزية ا�خرى

ُصنع منتجات المطاط واللدائن

ُصنع المواد الكيميائية
والمنتجات الكيميائية

ُصنع ا�ثاث

ُصنع الخشب ومنتجات
الخشب والفلين

ُصنع اÚالت والمعدات غير
المصّنفة في موضع آخر

ُصنع المركبات ذات المحّركات
والمركبات المقطورة

الصناعات التحويلية ا�خرى

ُصنع الملبوسات

ُصنع الفّلزات القاعدية

ُصنع المعدات الكهربائية

ُصنع المنسوجات

10,885,986

8,721,097

7,019,570

4,327,859

3,466,011

3,115,907

3,099,439

2,476,385

1,978,606

1,323,911

1,188,063

408,444

8.64%

6.92%

5.57%

3.43%

2.75%

2.47%

2.46%

1.97%

1.57%

1.05%

0.94%

0.32%

النسبة المئويةالتكوين الرأسماليا�نشطة االقتصادية

يتبع... جدول (1.6.2)
التوزيع النسبي لËنشطة الصناعية حسب التكوين الرأسمالي

في إمارة عجمان خالل عام 2018
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القيمة: الدرهم المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية

المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

ُصنع المنتجات الجلدية
والمنتجات ذات الصلة

ُصنع المشروبات

ُصنع الحواسيب والمنتجات
ا�لكترونية والبصرية

ُصنع معدات النقل ا�خرى

إصالح وتركيب اÚالت والمعدات

ا�نشطة ا�خرى للتعدين
واستغالل المحاجر

ُصنع المنتجات الغذائية

المجموع

347,459

0

0

0

- 1,182,596

- 3,948,188

- 24,541,628

126,000,060

0.28%

0.00%

0.00%

0.00%

-0.94%

-3.13%

-19.48%

100%

يتبع... جدول (1.6.2)
التوزيع النسبي لËنشطة الصناعية حسب التكوين الرأسمالي

في إمارة عجمان خالل عام 2018

النسبة المئويةالتكوين الرأسماليا�نشطة االقتصادية
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التجارة قطاع 
الـداخـلـيـة

03



تحظى المؤشرات االقتصادية بإهتمام واسع ومتزايد من قبل الخبراء والمختصين 
خاصـــًة بعد ا�زمـــات االقتصادية التي شـــهدها ا�قتصاد العالمـــي مؤخر¯، وتمثل 
مســـوح التجارة الداخلية مكون³ رئيسي³ في إعداد الحســـابات القومية، حيث كانت 
نســـبة مســـاهمة التجارة الداخلية في دولة ا�مارات العربيـــة المتحدة عام 2018 

.
@

حوالي %12.3 من إجمالي الناتج المحلي للدولة

أظهـــرت النتائـــج أن عدد المنشـــآت ا�جمالي بلـــغ 17,754 منشـــأة  والتي تمارس 
أنشـــطة تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، 
وتجارة التجزئة والجملة بإســـتثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، كما 

هو موضح بالجدول (1.1.3).

وتعد تجارة التجزئة من أكثر ا�نشطة التجارية الموجودة في ا�مارة حيث بلغ عدد 
منشآتها 9,923 منشأة بنسبة بلغت %56 من إجمالي منشآت التجارة الداخلية.

بينما احتلت تجـــارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبـــات ذات المحركات والدراجات 
النارية المرتبة ا�خيرة من حيث عدد المنشـــآت إذ بلغ عددها 1,829منشـــأة بنسبة 

%10 من إجمالي عدد المنشآت العاملة بالقطاع التجاري.

بلغت نسبة تجارة الجملة %34 وهذه النسب موضحة بالشكل (1.1.3).

1.3 منشآت قطاع التجارة الداخلية في إمارة عجمان 2018:  

@المصدر :  البوابة الرئيسية لحكومة االمارات العربية المتحدة – االقتصاد 

https://government.ae/ar-AE/about-the-uae/economy 
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جدول (1.1.3)
التوزيع النسبي �جمالي المنشآت العاملة في التجارة الداخلية حسب نوع النشاط

في إمارة عجمان خالل عام  2018

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية

المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

تجارة التجزئة بإستثناء
المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

تجارة الجملة بإستثناء
المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئة
وإصالح المركبات ذات

المحركات والدراجات النارية

المجموع

9,923

6,002

1,829

17,754

56%

34%

10%

100%

النسبة المئوية عدد المنشآتا�نشطة االقتصادية
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شكل (1.1.3)
التوزيع النسبي �جمالي المنشآت العاملة في التجارة الداخلية حسب نوع

النشاط في إمارة عجمان خالل عام   2018

2.3 القوى العاملة في قطاع التجارة الداخلية
في إمارة عجمان 2018:  

1.2.3 العاملين في قطاع التجارة الداخلية
في إمارة عجمان  2018:  

يوفر قطـــاع التجارة الداخلية فـــي إمارة عجمان عدد¯ كبيـــر¯ ومتنوع³ من الفرص 
الوظيفيـــة للعاملين ســـواًء كانت وظائـــف إنتاجية، إدارية، تســـويقية أو غيرها من 

الوظائف، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع 57,282 عامل.
ويعد نشـــاط تجارة التجزئة في مقدمة أنشـــطة التجارة الداخلية التي تســـتخدم 
عمالـــة كبيرة حيث بلغ  عدد العاملين 26,869 عامل وبنســـبة مئوية قدرها 47% 

من ا�جمالي.
أما أقل ا�نشـــطة التجارية من ناحية عدد العمـــال فكانت تجارة الجملة والتجزئة 
وإصـــالح المركبات ذات المحـــركات والدراجات النارية، حيث بلغت نســـبة العاملين 
%14 من إجمالي العاملين بالتجارة الداخلية وبعدد  8,123 عامل، كما هو موضح 
بالجدول رقم (1.2.3) ويوضح الشكل رقم (1.2.3) التوزيع  النسبي لعدد العاملين 

حسب أنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان عام 2018 . 

تجارة التجزئة بإستثناء 
المركبات ذات المحركات 

والدراجات النارية

تجارة الجملة بإستثناء 
المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئه 
وإصالح المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية

10% 34% 56%
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جدول (1.2.3)
إجمالي منشآت التجارة الداخلية حسب عدد العاملين ونوع النشاط

في إمارة عجمان خالل عام 2018

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية

المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

تجارة التجزئة بإستثناء
المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

تجارة الجملة بإستثناء
المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئة
وإصالح المركبات ذات

المحركات والدراجات النارية 

@
المجموع

26,869

22,289

8,123

57,282

9,923

6,002

1,829

17,754

عدد المنشآتعدد العاملينا�نشطة االقتصادية

*مالحظة: المجموع ال يتطابق  بسبب التقريب
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2.2.3 تعويضات العاملين في قطاع التجارة الداخلية
في إمارة عجمان  2018:  

بلغـــت قيمة تعويضات العاملين في قطـــاع التجارة الداخلية حوالي 1.45 مليار 
درهم إماراتي نهاية عام 2018 وأظهرت البيانات أن نشـــاط تجارة التجزئة احتل 
القيمـــة ا�علـــى لتعويضـــات العاملين والتـــي بلغت حوالـــي 735 مليون درهم 
إماراتي  من ا�جمالي  والتي شملت الرواتب وا�جور والبدالت والمكافآت وتذاكر 
الســـفر والتأمين الصحـــي وغيرها، توزعت علـــى 26,869 عامل وبنســـبة مئوية 

بلغت %51 من ا�جمالي. 
كمـــا يوضح الجـــدول رقم (2.2.3) أن مجمـــوع تعويضات العاملين في نشـــاط 
تجارة الجملـــة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحـــركات والدراجات النارية قد 
بلغـــت حوالـــي 146 مليون درهـــم محقق³ النســـبة ا�قل بين أنشـــطة التجارة 
الداخليـــة حيث بلغـــت %10 من ا�جمالي، ويرجع ذلك لقلـــة العاملين في هذا 
النشـــاط بينما كانت نســـبة تجـــارة الجملة بإســـتثناء المركبـــات ذات المحركات 

والدراجات النارية %39مـــن ا�جمالي بقيمة بلغت حوالي 575 مليون  درهم. 

شكل (1.2.3)
التوزيع النسبي �جمالي العاملين في التجارة الداخلية حسب نوع النشاط

في إمارة عجمان خالل عام  2018

تجارة التجزئة بإستثناء 
المركبات ذات المحركات 

والدراجات النارية

تجارة الجملة بإستثناء 
المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئه 
وإصالح المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية

14% 39% 47%
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جدول (2.2.3)
التوزيع النسبي �جمالي قيم تعويضات العاملين حسب نوع

النشاط في إمارة عجمان خالل عام  2018

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

تجارة التجزئة بإستثناء
المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

تجارة الجملة بإستثناء
المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئة
وإصالح المركبات ذات

المحركات والدراجات النارية

المجموع

735,249,511

574,604,575

145,893,045

1,455,747,131

51%

39%

10%

100%

النسبة المئويةتعويضات العاملينا�نشطة االقتصادية
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حققـــت قيمة ا�نتاج ا�جمالي خالل عام 2018  لمنشـــآت التجارة الداخلية حوالي 
5.821 مليار درهم إماراتي نتيجة ممارســـة نشـــاط إنتاجي سواًء كان هذا النشاط 
رئيســـي³ أو ثانوي³، وبحســـب نتائج المسح التجاري سجل نشـــاط تجارة التجزئة أعلى 
قيمـــة ل©نتاج حيث بلغت قيمته حوالي 2.872 مليار درهم إماراتي بنســـبة 49.3% 
من ا�جمالـــي، وهذا يعتبـــر منطقي³ مقارنة بعدد المنشـــآت العاملـــة في تجارة 

التجزئة في ا�مارة.
يليه نشـــاط تجارة الجملة بقيمة بلغت حوالي 2.34 مليار درهم إماراتي، وبنســـبة 

%40.3 من ا�جمالي.
 بينمـــا لوحـــظ أن أقل قيمة إنتاج كانت لنشـــاط تجـــارة الجملـــة والتجزئه وإصالح 
المركبـــات ذات المحركات  والدراجات النارية حيث بلغت حوالي 605 مليون درهم 
إماراتي بنســـبة %10.4 من إجمالي قيمة ا�نتـــاج التجاري وهي أقل قيمة إنتاج بين 
أنشـــطة التجارة الداخلية، ويوضح الجدول رقم (1.3.3) والشـــكل (1.3.3) التوزيع 

النسبي لقيم ا�نتاج �نشطة التجارة الداخلية.

3.3 إجمالي قيمة ا�نتاج �نشطة التجارة الداخلية
في إمارة عجمان  2018: 

شكل (2.2.3)
التوزيع النسبي �جمالي قيم تعويضات العاملين حسب نوع النشاط

في إمارة عجمان خالل عام   2018

تجارة التجزئة بإستثناء المركبات
ذات المحركات والدراجات النارية

المركبات  بإستثناء  الجملة  تجارة 
ذات المحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح 
المركبات ذات المحركات 

والدراجات النارية

51%
39%

10%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

النسبة المئوية نوع النشاط
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شكل (1.3.3)
التوزيع النسبي �جمالي قيم ا�نتاج حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2018

جدول (1.3.3)
التوزيع النسبي �جمالي قيم ا�نتاج حسب نوع النشاط في

إمارة عجمان خالل عام   2018

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

تجارة التجزئة بإستثناء  المركبات
ذات المحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة  بإستثناء المركبات
ذات المحركات  والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئه وإصالح المركبات
ذات المحركات  والدراجات النارية

المجموع

2,871,784,065

2,343,791,773

604,961,725

5,820,537,563

49.3%

40.3%

10.4%

100%

النسبة المئويةا�نشطة االقتصادية قيم ا�نتاج

تجارة التجزئة بإستثناء  المركبات
ذات المحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة  بإستثناء المركبات
ذات المحركات  والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئه وإصالح 
المركبات ذات المحركات  

والدراجات النارية

49.3%
40.3%

10.4%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%
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10%

0%

النسبة المئوية نوع النشاط
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1.3.3 إجمالي قيمة ا�نتاج  من النشاط الرئيسي والثانوي 
�نشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان   2018:  

أما من ناحية قيمة ا�نتاج من النشاط الرئيسي للمنشأة والذي يعد من المحركات 
الرئيســـية لنمو القيمة المضافة لقطاع التجارة الداخلية سجلت القيمة ا�جمالية 
من النشـــاط الرئيســـي حوالي 4.966 مليار درهم، إذ يبين الجدول رقم (2.3.3)  أن 
القيم  لËنشـــطة ا�على إنتاج من النشاط الرئيســـي هي نفس تلك ا�نشطة التي 
سجلت أعلى القيم ل©نتاج ا�جمالي للتجارة الداخلية، وعند مقارنة أنشطة التجارة 
الداخلية من حيث ا�نتاج من النشاط الرئيسي والثانوي يتضح أن تجارة التجزئة حازت 
على أعلى قيم انتاج من النشاط الرئيسي والثانوي وبنسبة %50، %44 على التوالي، 
أما تجارة الجملة فكانت في المرتبة الثانية من حيث ا�نتاج الرئيســـي ولكنها في 
المرتبة الثالثة من حيث ا�نتاج من النشـــاط الثانوي وبنســـبة بلغت %43، %25 على 
التوالي، في المرتبة ا�خيرة ل©نتاج من النشـــاط الرئيســـي تجـــارة الجملة والتجزئه 
وإصالح المركبات ذات المحركات  والدراجات النارية بقيمة بلغت حوالي 349 مليون 
درهم وبنســـبة %7 من ا�جمالي الالفت للنظر أن تجـــارة الجملة والتجزئه وإصالح 
المركبـــات ذات المحركات والدراجـــات النارية حازت على المرتبـــة الثانية من حيث 
ا�نتاج من النشـــاط الثانـــوي بقيمة حوالـــي 256 مليون درهم وبنســـبة %31 من 
ا�جمالي، ويمكن تفســـير ذلك بأن غالبية منشآت تجارة ملحقات ولوازم السيارات 
تمارس أنشـــطة إصالح المركبات كنشـــاط ثانوي، ويوضح الشـــكل (2.3.3) التوزيع 
النســـبي لقيم ا�نتاج من النشاط الرئيسي والثانوي بحسب أنشطة التجارة الداخية 

في إمارة عجمان خالل عام 2018.

56



جدول (2.3.3)
التوزيع النسبي لقيم ا�نتاج من النشاط الرئيسي والثانوي بحسب ا�نشطة

في إمارة عجمان خالل عام   2018

ا�نشطة
االقتصادية

النسبة المئوية
من إجمالي ا�نتاج
للنشاط الثانوي

النسبة المئوية
من إجمالي ا�نتاج
للنشاط الرئيسي

قيمة ا�نتاج
للنشاط
الرئيسي

قيمة ا�نتاج 
من ا�نشطة

الثانوية

تجارة التجزئة
بإستثناء المركبات

ذات المحركات 
والدراجات النارية

تجارة الجملة
بإستثناء المركبات

ذات المحركات
والدراجات النارية

تجارة الجملة
والتجزئه وإصالح

المركبات ذات
 المحركات

والدراجات النارية

المجموع

2,505,775,941

2,141,745,251

348,823,276

4,966,344,468

50%

43%

7%

100%

366,008,124

202,046,522

256,138,449

824,193,095

44%

25%

31%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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شكل (2.3.3)
التوزيع النسبي �جمالي قيم ا�نتاج من النشاط الرئيسي

في إمارة عجمان خالل عام  2018

شكل (3.3.3)
التوزيع النسبي �جمالي قيم ا�نتاج من النشاط الثانوي

في إمارة عجمان خالل عام  2018

تجارة التجزئة بإستثناء 
المركبات ذات المحركات 

والدراجات النارية

تجارة الجملة بإستثناء 
المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئه 
وإصالح المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية

44%

25%
31%

بإســـتثناء  التجزئـــة  تجـــارة 
المحـــركات  ذات  المركبـــات 

والدراجات النارية

بإســـتثناء  الجملـــة  تجـــارة 
المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئه وإصالح 
المحـــركات  ذات  المركبـــات 

والدراجات النارية

7% 43% 50%

100%

90%
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النسبة المئوية نوع النشاط
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يشمل ا�ستهالك الوسيط الخامات والمواد ا�ولية والسلع غير المعمرة والخدمات 
المستخدمة في ا�نتاج بما في ذلك الصيانة وا�صالح لËصول الرأسمالية وا�بحاث 
ومصروفـــات أخرى غير مباشـــرة وا�يجارات وغير ذلك من المســـتلزمات الســـلعية 

والخدمية الالزمة للعملية ا�نتاجية.

يوضح الجدول رقم (1.4.3) أن إجمالي قيم ا�ستهالك الوسيط بلغت حوالي 2.06 
مليـــار درهم إماراتي لجميع أنشـــطة التجارة الداخلية، وكانت أعلى نســـبة لقيم 
ا�ســـتهالك الوســـيط لنشـــاط تجارة التجزئة، حيث بلغت حوالي 1.05 مليار درهم 
إماراتي بنســـبة %51 من ا�جمالي يليها نشـــاط تجارة الجملة والتي بلغت قيمته 
حوالي 845 مليون درهم بنســـبة %41 من ا�جمالي بينما كانت قيمة ا�ستهالك 
الوسيط لنشاط تجارة الجملة والتجزئه وإصالح المركبات ا�قل بين قيم ا�ستهالك 
الوسيط �نشطة التجارة الداخلية فكانت نسبته %8 من ا�جمالي ويوضح الشكل 

(1.4.3) التوزيع النسبي لقيم ا�ستهالك الوسيط لËنشطة التجارية.

4.3 إجمالي قيمة ا�ستهالك الوسيط �نشطة التجارة
الداخلية في إمارة عجمان 2018: 
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جدول (1.4.3)
التوزيع النسبي �جمالي قيم ا�ستهالك الوسيط حسب نوع النشاط

في إمارة عجمان خالل عام  2018

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

تجارة التجزئة بإستثناء
المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

تجارة الجملة  بإستثناء
المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئه
وإصالح المركبات ذات

المحركات  والدراجات النارية

المجموع

1,053,273,473

845,067,700

170,660,040

2,069,001,213

51%

41%

8%

100%

النسبة المئوية قيم ا�ستهالك الوسيطا�نشطة االقتصادية
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شكل (1.4.3)
التوزيع النسبي �جمالي قيم ا�ستهالك الوسيط حسب نوع

النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2018

ســـجل إجمالي القيمة المضافة لقطاع أنشـــطة التجـــارة الداخلية حوالي 3.74 
مليار درهم إماراتي حيث شـــكل نشـــاط تجارة التجزئة أعلى نسبة بلغت 48.6% 

ا�جمالي. من 
 أما نشـــاط تجارة الجملة ســـجل قيمـــة مضافة بلغت حوالـــي 1.48 مليار درهم 

إماراتي وبنسبة %39.8 من ا�جمالي.
يبين الجدول رقم (1.5.3) أن تجـــارة الجملة والتجزئه وإصالح المركبات حازت على 
نســـبة مساهمة قليلة في نسب القيمة المضافة من ا�جمالي لËنشطة التجارية 
فبلغـــت %11.6 من إجمالي القيمة المضافة �نشـــطة التجارة الداخلية في إمارة 

عجمان خالل عام 2018.

5.3 إجمالي القيمة المضافة �نشطة التجارة الداخلية
في إمارة عجمان  2018: 

تجارة التجزئة بإستثناء  
المركبات ذات المحركات  

والدراجات النارية

تجارة الجملة  بإستثناء  
المركبات ذات المحركات  

والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئه 
وإصالح المركبات ذات 

المحركات والدراجات النارية

8% 41% 51%
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جدول (1.5.3)
التوزيع النسبي �جمالي القيمة المضافة بحسب نوع النشاط

في إمارة عجمان خالل عام   2018

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

ا�نشطة االقتصادية

تجارة التجزئة بإستثناء
المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

تجارة الجملة  بإستثناء
المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئه
وإصالح المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

المجموع

1,818,510,592

1,488,293,697

434,301,685

3,741,105,974

النسبة المئوية

48.6%

39.8%

11.6%

100%

القيمة المضافة
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يوضـــح الجدول (1.6.3) بيانات إجمالي قيم التكوين الرأســـمالي �نشـــطة التجارة 

الداخليـــة والتي بلغـــت حوالي 62 مليـــون درهم إماراتي لجميع أنشـــطة التجارة 

الداخلية والتي تمثل مجموع ا�صول من مباني غير سكنية، آالت ومعدات وأجهزة، 

سيارات نقل البضائع والركاب، وا�ثاث والمفروشات، وبرامج الكمبيوتر، وكانت أعلى 

نســـبة للتكوين الرأســـمالي لنشـــاط تجارة الجملة والتي بلغت %54 من ا�جمالي 

بقيمـــة حوالي 33 مليون درهم إماراتي، يليها نشـــاط تجـــارة التجزئة والتي بلغت 

نســـبته %45 مـــن ا�جمالي، بينما كانت قيمة التكوين الرأســـمالي لنشـــاط تجارة 

الجملة والتجزئه وإصالح المركبات ذات المحركات  والدراجات النارية ا�قل بين قيم 

التكوين الرأســـمالي �نشـــطة التجـــارة الداخلية حيث بلغت %1، ويوضح الشـــكل  

(1.6.3) التوزيع النسبي لقيم التكوين الرأسمالي لËنشطة التجارية.

6.3 إجمالي التكوين الرأسمالي �نشطة التجارة الداخلية
في إمارة عجمان 2018: 
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جدول (1.6.3)
التوزيع النسبي �جمالي قيم التكوين الرأسمالي بحسب نوع النشاط

في إمارة عجمان خالل عام 2018

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

ا�نشطة االقتصادية

تجارة الجملة  بإستثناء
المركبات ذات  المحركات

والدراجات النارية

تجارة التجزئة بإستثناء
المركبات ذات المحركات

والدراجات النارية

تجارة الجملة والتجزئه
وإصالح المركبات ذات

المحركات والدراجات النارية

المجموع

33,320,735

27,628,889

764,108

61,713,732

النسبة المئوية قيم التكوين الرأسمالي

54%

45%

1%

100%
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شكل (1.6.3)
التوزيع النسبي �جمالي قيم التكوين الرأسمالي بحسب نوع النشاط

في إمارة عجمان خالل عام  2018

54%
45%

1%

تجارة الجملة بإستثناء 
المركبات ذات المحركات 

والدراجات النارية

تجارة التجزئة بإستثناء 
المركبات ذات المحركات 

والدراجات النارية

والتجزئه  الجملة  تجارة 
وإصالح المركبات ذات 

الناري المحركات  والدراجات 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

النسبة المئوية نوع النشاط
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قطـاع
ا�نشـاءات

04



بلغ عدد المنشآت التي تعمل في قطاع ا�نشاءات 9,897 منشأة في إمارة عجمان 
عـــام 2018، والتي تمارس أنشـــطة تشـــييد المباني، الهندســـة المدنية وأنشـــطة 

التشييد المتخصصة.
وتعد أنشطة التشـــييد المتخصصة في إمارة عجمان من أكثر ا�نشطة الممارسة 
الموجودة في ا�مارة حيث بلغ عدد المنشـــآت فيها 7,935 منشأة وتشكل نسبة 
%80.2 من إجمالي المنشـــآت كما هو مبين في الجدول (1.1.4) والشكل (1.1.4)، 
وتتســـم هذه ا�نشطة عادة بالتخصص في جانب واحد من أنشطة التشييد التي 

تتطلب مهارات متخصصة أو معدات متخصصة.
تليها أنشـــطة تشـــييد المباني والتي بلغ عددها 1,012منشأة والتي تشكل نسبة 
%10.2 من إجمالي عدد المنشـــآت العاملة في قطاع ا�نشـــاءات وبهذه النســـبة 
تحتـــل المرتبـــة الثانيـــة ا�كثر عـــدد¯ وتشـــمل ا�عمـــال الجديدة وأعمـــال ا�صالح 
وا�ضافات والتغييرات، وإقامة المباني وا�نشـــاءات ســـابقة التجهيز على الموقع، 

وكذلك أعمال التشييد ذات الطبيعة المؤقتة.
 ومن ثم أنشـــطة الهندســـة المدنية حيث بلغ عددها 950 منشأة وبنسبة مئوية 
بلغت %9.6 من ا�جمالي والتي تشمل أنشطة التشييد العامة لمشاريع الهندسة 
المدنية، وتشـــمل ا�عمال الجديـــدة وأعمال ا�صـــالح وا�ضافة والتغييـــر، وإقامة 
المنشـــآت الســـابقة الصنع علـــى الموقع وكذلـــك أعمال التشـــييد ذات الطبيعة 
المؤقتة، ويدخل في هذه  ا�نشـــطة نشاط إقامة ا�نشـــاءات الثقيلة مثل الطرق 
السريعة والشوارع والجسور وا�نفاق، وخطوط الكهرباء، ومرافق الرياضة الخارجية، 
وغيرها، ويمكن أن يكون هذا العمل للحساب الخاص أو على أساس أجر أو تعاقد.

1.4 منشآت قطاع ا�نشاءات في إمارة عجمان 2018:  
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جدول (1.1.4)
التوزيع النسبي �نشطة ا�نشاءات حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2018

شكل (1.1.4)
التوزيع النسبي �نشطة ا�نشاءات حسب نوع  النشاط

في إمارة عجمان خالل عام 2018

النسبة المئويةعدد المنشآتا�نشطة االقتصادية

أنشطة التشييد المتخصصة

تشييد المباني

الهندسة المدنية

المجموع

7,935

1,012

950

9,897

80.2%

10.2%

9.6%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

الهندسة المدنية

9.6%

أنشطة التشييد
المتخصصة

80.2%

تشييد المباني

10.2%

النشاط االقتصادي 

النسبة المئوية
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2.4 القوى العاملة في قطاع ا�نشاءات
في إمارة عجمان 2018:  

1.2.4 العاملين في قطاع ا�نشاءات في إمارة عجمان 2018:  

بلغ إجمالي العاملين في قطاع ا�نشـــاءات 90,920 عامل لعام 2018 يمارســـون 
كافة ا�نشـــطة العاملة في القطاع بأنواعها الثالث وهي أنشـــطة تشييد المباني 

وأنشطة التشييد المتخصصة وأنشطة الهندسة المدنية.
وتعد أنشطة التشـــييد المتخصصة في مقدمة أنشطة ا�نشاءات التي تستخدم 
عمالة ضخمة حيث بلغ عدد العاملين في هذه ا�نشـــطة 54,586 عامل وبنســـبة 
مئويـــة قدرها %60 من ا�جمالي، و يليـــه في المرتبة الثانية من حيث عدد العمال 
أنشطة تشييد المباني التي بلغ عدد العاملين فيها 19,362 عامل بنسبة %21 من 
إجمالي العاملين في قطاع ا�نشـــاءات، أما أقل ا�نشـــطة من ناحية عدد العمال 
فكانت أنشطة الهندســـة المدنية، وذلك بسبب إنخفاض أعداد المنشآت في هذا 
النشـــاط مقارنة بأنشـــطة التشـــييد ا�خرى حيث بلغت نســـبة العاملين %19 من 
إجمالـــي العاملين وبعدد 16,973 عامل، كما هو موضح بالجدول (1.2.4). ويوضح 
الشـــكل (1.2.4) التوزيع النسبي �نشطة ا�نشاءات بحسب عدد العمال في إمارة 

عجمان 2018.
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جدول (1.2.4)
التوزريع النسبي �نشطة ا�نشاءات  حسب عدد العاملين في إمارة عجمان خالل عام 2018

النسبة المئويةعدد العاملين@ا�نشطة االقتصادية

أنشطة التشييد المتخصصة

تشييد المباني

الهندسة المدنية

المجموع

54,586

19,362

16,973

90,920

60%

21%

19%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*مالحظة:   المجموع ال يتطابق بسبب تكبير العينة  

شكل (1.2.4)
التوزيع النسبي �نشطة ا�نشاءات  بحسب عدد العاملين

في إمارة عجمان خالل عام 2018

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

أنشطة التشييد
المتخصصة

تشييد المباني الهندسة المدنية

60%

21% 19%

النشاط االقتصادي 

النسبة المئوية
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2.2.4 تعويضات العاملين في قطاع ا�نشاءات
في إمارة عجمان 2018:  

بلغـــت قيمة تعويضـــات العاملين في قطاع ا�نشـــاءات ما يزيد عـــن 1.99مليار 
درهـــم إماراتي لعـــام 2018 وأظهرت البيانات أن أنشـــطة التشـــييد المتخصصة  
كانت فـــي المرتبة ا�ولى من حيث تعويضات العامليـــن، والتي بلغت مايزيد عن  
913 مليـــون درهـــم إماراتي من ا�جمالي  توزعت علـــى 54,586 عامل، بينما حاز 
نشـــاط تشـــييد المباني علـــى المرتبة ا�خيرة مـــن ناحية إرتفاع قيمـــة تعويضات 
العامليـــن بهذا النشـــاط حيـــث بلغت مايزيد عـــن  423.8 مليون درهـــم إماراتي 

توزعت على 19,362 عامل .
يوضح كل من الجدول والشكل (2.2.4) التوزيع النسبي لقيم تعويضات العاملين 

�نشطة ا�نشاءات. 

جدول (2.2.4)
التوزيع النسبي �نشطة ا�نشاءات بحسب تعويضات العاملين

في إمارة عجمان خالل عام 2018

النسبة المئويةتعويضات العاملينا�نشطة االقتصادية

أنشطة التشييد المتخصصة

الهندسة المدنية

تشييد المباني

المجموع

913,497,324

658,736,383

423,818,329

1,996,052,036

46%

33%

21%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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شكل (2.2.4)
التوزيع النسبي �نشطة ا�نشاءات بحسب تعويضات العاملين

في إمارة عجمان خالل عام 2018

وصلت قيمة ا�نتاج ا�جمالي لمنشـــآت ا�نشاءات خالل عام 2018 إلى  مايزيد عن 
8.9 مليار درهم إماراتي، وحســـب نتائج مســـح ا�نشـــاءات حقق ا�نتاج من أنشطة 
تشـــييد المباني %41 من إجمالي ا�نتاج في قطاع ا�نشـــاءات وحـــل في المرتبة 
الثانية ا�نتاج من أنشطة التشييد المتخصصة التي حققت %36 من إجمالي قيمة 
ا�نتاج، في حين بلغت قيمة إنتاج أنشـــطة الهندسة المدنية حوالي 2 مليار درهم 
إماراتـــي بنســـبة %23 من إجمالي قيمة ا�نتاج ويوضح كل من الجدول و الشـــكل 

(1.3.4) التوزيع النسبي لقيم ا�نتاج ا�جمالي �نشطة ا�نشاءات.

3.4 إجمالي قيمة ا�نتاج �نشطة ا�نشاءات 
في إمارة عجمان 2018: 
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10%

0%

أنشطة التشييد
المتخصصة

الهندسة المدنية تشييد المباني

46%
33%

21%

النشاط االقتصادي 

النسبة المئوية
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جدول (1.3.4)
التوزيع النسبي  �جمالي قيمة ا�نتاج �نشطة ا�نشاءات

فى إمارة عجمان خالل عام 2018

النسبة المئويةقيمة ا�نتاج ا�جماليا�نشطة االقتصادية

تشييد المباني

أنشطة التشييد المتخصصة

الهندسة المدنية

المجموع

3,694,372,664

3,184,204,176

2,070,927,176

8,949,504,016

41%

36%

23%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

شكل (1.3.4)
التوزيع النسبي  �جمالي قيمة ا�نتاج �نشطة ا�نشاءات

في إمارة عجمان خالل عام 2018
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1.3.4 إجمالي قيمة ا�نتاج من النشاط الرئيسي والثانوي
�نشطة ا�نشاءات في إمارة عجمان 2018:  

أما من ناحية قيمة ا�نتاج من النشـــاط الرئيســـي للمنشـــأة فيعـــد من المحركات 

الرئيســـية لنمو القيمة المضافة لقطاع ا�نشـــاءات كما أنه من المؤشرات الهامة 

لتحديـــد النمو المســـتقبلي للقطاع ويبيـــن الجدول (2.3.4)  أن القيم  لËنشـــطة 

ا�على ل©نتاج الرئيســـي هي نفس تلك ا�نشطة التي ســـجلت أعلى القيم ل©نتاج 

ا�جمالي لقطاع ا�نشاءات.

جدول (2.3.4)
التوزيع النسبي لقيمة إنتاج النشاط الرئيسي بحسب أنشطة

ا�نشاءات في إمارة عجمان خالل عام 2018

النشاط الرئيسي@قيمة ا�نتاج منا�نشطة االقتصادية
النسبة المئوية

 تشييد المباني

أنشطة التشييد المتخصصة

الهندسة المدنية

المجموع

3,684,781,275 

2,882,017,612 

2,067,690,995 

8,634,489,881

43%

33%

24%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*المالحظة: المجموع ال يتطابق بسبب التقريب
القيمة: الدرهم
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شكل (2.3.4)
التوزيع النسبي لقيمة إنتاج النشاط الرئيسي بحسب أنشطة ا�نشاءات 

في إمارة عجمان خالل عام 2018

بينمـــا لوحظ ا�ختالف في قيم ا�نتاج من ا�نشـــطة الثانوية حيث ســـجلت أعلى 

قيمة ل©نتاج أنشطة التشـــييد المتخصصة والتي بلغت  حوالي 302 مليون درهم 

إماراتي بنســـبة %96 من إجمالي قيم ا�نتاج من ا�نشـــطة الثانوية تليها أنشـــطة 

تشـــييد المباني والتي بلغت نســـبتها %3 من  إجمالي ا�نشـــطة وبلغت أنشـــطة 

الهندسة المدنية %1 من ا�جمالي كما يوضحها الجدول (3.3.4).
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0%

تشييد المباني أنشطة التشييد
المتخصصة

الهندسة المدنية

43%
33%

24%

النشاط االقتصادي 

النسبة المئوية
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جدول (3.3.4)
التوزيع النسبي لقيمة ا�نتاج من النشاط الثانوي بحسب أنشطة ا�نشاءات

في إمارة عجمان خالل عام 2018

شكل (3.3.4)
التوزيع النسبي لقيمة ا�نتاج من النشاط الثانوي بحسب أنشطة ا�نشاءات

في إمارة عجمان خالل عام 2018

أنشطة التشييد المتخصصة

تشييد المباني

الهندسة المدنية

المجموع

302,186,564

9,591,389

3,236,182

315,014,134

96%

3%

1%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*المالحظة: المجموع ال يتطابق بسبب التقريب
القيمة: الدرهم

@قيمة ا�نتاج منا�نشطة االقتصادية
النشاط الثانوي

النسبة المئوية
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الهندسة المدنية

1%

أنشطة التشييد
المتخصصة

96%

تشييد المباني

3%

النشاط االقتصادي 

النسبة المئوية
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يشـــمل ا�ستهالك الوسيط كل قيم الخامات والمواد ا�ولية والسلع غير المعمرة 
والخدمات المســـتخدمة في ا�نتـــاج بما في ذلك أعمال الصيانـــة الجارية لËصول 
الرأســـمالية وا�بحـــاث ومصروفـــات أخرى غير مباشـــرة وا�يجـــارات وغير ذلك من 

المستلزمات السلعية والخدمية الالزمة للعملية ا�نتاجية.
ويمثل الجدول (1.4.4) بيانات إجمالي قيم ا�ستهالك الوسيط والتي بلغت حوالي 
4.7 مليار درهم إماراتي لجميع أنشطة ا�نشاءات والتي تمثل جميع قيم مدخالت 
ا�نتاج �نشـــطة ا�نشاءات، وكانت أعلى نســـبة لقيم ا�ستهالك الوسيط �نشطة 
المباني والتي بلغت %46 من ا�جمالي تليها أنشـــطة الهندســـة المدنية وأنشطة 
التشـــييد المتخصصة والتي بلغت نسبتهم على التوالي %28 , %26 من ا�جمالي 

والذي يوضحها كل من الجدول والشكل (1.4.4).

4.4 إجمالي قيمة ا�ستهالك الوسيط �نشطة ا�نشاءات
في إمارة عجمان 2018: 

جدول (1.4.4)
التوزيع النسبي لقيم أنشطة ا�نشاءات بحسب ا�ستهالك الوسيط

في إمارة عجمان خالل عام  2018

النسبة المئويةقيمة ا�ستهالك الوسيطا�نشطة االقتصادية

تشييد المباني

الهندسة المدنية

أنشطة التشييد المتخصصة

المجموع

2,186,224,171

1,319,988,276

1,234,077,343

4,740,289,790

46%

28%

26%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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شكل (1.4.4)
التوزيع النسبي لقيم أنشطة ا�نشاءات بحسب ا�ستهالك الوسيط

في إمارة عجمان خالل عام  2018

تعتبر القيمة المضافة من المتغيرات المهمة لنتائج المســـوح حيث يتم إحتسابها 
نتيجة الفرق بين قيمة ا�نتاج وا�ســـتهالك الوسيط على مستوى كل منشأة وكل 
نشـــاط اقتصادي وتتوزع القيمة المضافة على ( تعويضات العاملين – إهتالك رأس 

المال الثابت – صافي الضرائب المباشرة والرسوم – فائض العمليات).
وبناًء على نتائج المسح فقد بلغ إجمالي القيمة المضافة لقطاع أنشطة ا�نشاءات 
حوالـــي 4.209  مليار درهم إماراتي في إمارة عجمان لعام 2018، حيث شـــكلت 
أنشـــطة التشـــييد المتخصصة مثل ا�عمـــال الجديدة وأعمال ا�صـــالح  وا�ضافة 
والتغيير، وإقامة المنشآت السابقة الصنع على الموقع وغيرها أعلى قيمة مضافة 
مقارنة بأنشـــطة التشـــييد ا�خرى حيث بلغـــت حوالي 1.95 مليـــار درهم إماراتي 

وبنسبة تعادل %46 من ا�جمالي.

5.4 إجمالي القيمة المضافة �نشطة ا�نشاءات
في إمارة عجمان 2018: 
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28% 26%
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النسبة المئوية
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وتليها أنشـــطة تشـــييد المباني و التي تشـــمل ا�عمال الجديـــدة وأعمال ا�صالح 
وا�ضافات والتغييرات، وإقامة المباني وا�نشـــاءات ســـابقة التجهيز على الموقع، 
وكذلك أعمال التشـــييد ذات الطبيعة المؤقتة التي بلغت قيمتها المضافة حوالي 
1.5 مليار درهم إماراتي والتي شـــكلت ما يزيد عن ثلث إجمالي القيمة المضافة و 

بنسبة %36 من ا�جمالي كما يبين كل من الجدول و الشكل (1.5.4)

جدول (1.5.4)
التوزيع النسبي �نشطة ا�نشاءات بحسب القيمة المضافة

في إمارة عجمان خالل عام  2018

النسبة المئويةالقيمة المضافةا�نشطة االقتصادية

أنشطة التشييد المتخصصة

تشييد المباني

الهندسة المدنية

المجموع

1,950,126,832

1,508,148,493

750,938,901

4,209,214,226

46%

36%

18%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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شكل (1.5.4)
التوزيع النسبي لقيم أنشطة ا�نشاءات بحسب القيمة المضافة

في إمارة عجمان خالل عام 2018

وبلغ إجمالي التكوين الرأســـمالي حوالي 39 مليون درهم لقطاع ا�نشـــاءات في 
إمارة عجمان لعام 2018 موزعة على ا�نشـــطة الثالثة، حيث بلغت قيمة التكوين 
الرأســـمالي لنشاط تشـــييد المباني حوالي 22 مليون درهم بنسبة بلغت %57 من 
ا�جمالي، تليها أنشطة التشييد المتخصصة حيث بلغت نسبة التكوين الرأسمالي 
%29 من ا�جمالي، بينما بلغت قيمة التكوين الرأسمالي �نشطة الهندسة المدنية 
حوالي 5.6 مليون درهم، الجدول والشكل (1.6.4) يوضحان التوزيع النسبي لقيم 

أنشطة ا�نشاءات بحسب التكوين الرأسمالي.

6.4 التكوين الرأسمالي �نشطة ا�نشاءات
في إمارة عجمان 2018: 
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18%

النشاط االقتصادي 

النسبة المئوية
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جدول (1.6.4)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة ا�نشاءات بحسب التكوين الرأسمالي ا�جمالي

في إمارة عجمان خالل عام  2018

شكل (1.6.4)
 التوزيع النسبي �نشطة ا�نشاءات بحسب التكوين الرأسمالي ا�جمالي

في إمارة عجمان خالل عام 2018

النسبة المئويةالتكوين الرأسماليا�نشطة االقتصادية

تشييد المباني

أنشطة التشييد المتخصصة

الهندسة المدنية

المجموع

22,193,347

11,231,335

5,687,759

39,112,441

57%

29%

14%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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النشاط االقتصادي 

النسبة المئوية

81



قطـاع
الخدمات

05



بلغ عدد المنشـــآت العاملة في أنشـــطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2018 
حوالي 9,590 منشـــأة وتعد أنشـــطة خدمـــات ا�طعمة والمشـــروبات في إمارة 
عجمان من أكثـــر الخدمات الموجودة في ا�مارة حيث جـــاءت في المرتبة ا�ولى  
من حيث الترتيب وبلغ إجمالي المنشـــآت العاملة في هذا النشـــاط  2,454 منشأة 
وتشـــكل نســـبة %25.6 من إجمالي المنشـــآت والذي يوضحها الجـــدول (1.1.5)،  
واحتلت في المرتبة الثانية وبالترتيب أنشـــطة الخدمات الشخصية ا�خرى فقد بلغ 
عددها 2,235 منشـــأة والتي تشـــكل نســـبة %23.3 من إجمالي عدد المنشـــآت 
الخدميـــة، واحتلت أنشـــطة تقديم الخدمـــات للمباني وتجميـــل المواقع المرتبة 
الثالثة في ا�نشـــطة الخدمية ا�كثر عدد¯  في إمارة عجمان لعام 2018 حيث بلغ 
عـــدد منشـــآتها 1,221 منشـــأة وبنســـبة %12.7 مـــن إجمالـــي عدد  المنشـــآت 

العاملة بالقطاع.

 احتلت ا�نشـــطة العقارية في المرتبة الرابعة حســـب عدد المنشـــآت حيث بلغت 
653 منشـــأة بنســـبة %6.8 تليها ا�نشـــطة ا�داريـــة للمكاتب، وأنشـــطة الدعم 
للمكاتب وغير ذلك من أنشـــطة الدعم لËعمال بعدد 542 منشـــأة وبنسبة بلغت 

نحو %5.7 من إجمالي المنشآت العاملة في هذا القطاع.

كما لوحظ وجود بعض ا�نشـــطة الخدمية النادرة في إمارة عجمان مثل أنشطة 
النشر والتي بلغ عدد المنشآت فيها 5 منشآت وا�نشطة البيطرية بعدد 3 منشآت 

أما باقي نسب المساهمة �نشطة الخدمات فهي كما في الشكل (1.1.5).

1.5 منشآت قطاع الخدمات في إمارة عجمان 2018:  
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جدول (1.1.5)
التوزيع النسبي �نشطة الخدمات حسب النوع في إمارة عجمان خالل عام 2018

أنشطة خدمات ا�طعمة والمشروبات

أنشطة الخدمات الشخصية ا�خرى

أنشطة تقديم الخدمات للمباني
وتجميل المواقع

ا�نشطة العقارية

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب، وأنشطة
الدعم للمكاتب وغير

ذلك من أنشطة الدعم لËعمال

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع
الشخصية والمنزلية

أبحاث ا�عالن والسوق

ا�نشطة ا�يجارية

أنشطة المكاتب الرئيسية، وا�نشطة
االستشارية في مجال ا�دارة

وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السياحية
وخدمات الحجز وا�نشطة المتصلة بها

التعليم

ا�نشطة المعمارية والهندسية،
واالختبارات الفنية والتحليل

2,454

2,235

1,221

653

542

325

278

222

217

209

195

162

25.6%

23.3%

12.7%

6.8%

5.7%

3.4%

2.9%

2.3%

2.3%

2.2%

2.0%

1.7%

النسبة المئوية@عدد المنشآتا�نشطة االقتصادية

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*المالحظة: مجموع النسب ال يساوي
%100 بسبب التقريب
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161

126

124

122

89

63

60

40

36

30

13

5

5

3

9,590

1.7%

1.3%

1.3%

1.3%

0.9%

0.7%

0.6%

0.4%

0.4%

0.3%

0.1%

0.1%

0.1%

0.0%

100%

ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان

ا�نشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه

ا�نشطة المهنية والعلمية والتقنية ا�خرى

ا�نشطة ا�بداعية والفنون وأنشطة الترفيه

ا�نشطة القانونية وأنشطة المحاسبة

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة
االستشارية وما يتصل بها من أنشطة

أنشطة ا�ستخدام

ا�قامة 

االتصاالت

أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

أنشطة ا�من والتحقيقات

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج
التليفزيونية والتسجيالت الصوتية

ونشر الموسيقى

أنشطة النشر

ا�نشطة البيطرية

المجموع

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*المالحظة: مجموع النسب ال يساوي
%100 بسبب التقريب

يتبع...جدول (1.1.5)
التوزيع النسبي �نشطة الخدمات حسب النوع في إمارة عجمان خالل عام 2018

النسبة المئوية@عدد المنشآتا�نشطة االقتصادية
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شكل (1.1.5)
التوزيع النسبي �نشطة الخدمات حسب النوع في إمارة عجمان خالل عام 2018

أنشطة خدمات ا�طعمة والمشروبات

أنشطة الخدمات الشخصية ا�خرى

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع

ا�نشطة العقارية

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير
ذلك من أنشطة الدعم لËعمال

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية

أبحاث ا�عالن والسوق

ا�نشطة ا�يجارية

أنشطة المكاتب الرئيسية، وا�نشطة االستشارية في مجال ا�دارة

وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز
وا�نشطة المتصلة بها

التعليم

ا�نشطة المعمارية والهندسية، واالختبارات الفنية والتحليل

ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان

ا�نشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه

ا�نشطة المهنية والعلمية والتقنية ا�خرى

ا�نشطة ا�بداعية والفنون وأنشطة الترفيه

ا�نشطة القانونية وأنشطة المحاسبة

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما
يتصل بها من أنشطة

أنشطة ا�ستخدام

ا�قامة 

االتصاالت

أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

أنشطة ا�من والتحقيقات

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية
ونشر الموسيقى

أنشطة النشر

12.7%
6.8%

3.4%
2.9%

2.3%
2.3%

2.0%
1.7%
1.7%

1.3%
1.3%
1.3%
0.9%

0.6%
0.4%
0.4%
0.3%
0.1%

0.1%

0.1%

0.7%

5.7%

2.2%

ا�نشطة النسبة المئوية

25.6%
23.3%
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2.5 القوى العاملة في قطاع الخدمات في إمارة عجمان 2018:  

1.2.5 العاملين في قطاع الخدمات في إمارة عجمان 2018:  

وفـــر قطاع الخدمات مجموعـــة كبيرة ومتنوعة من الفـــرص الوظيفية للعاملين 
سواًء كانت وظائف إنتاجية، إدارية، تسويقية أو غيرها من الوظائف، حيث بلغ عدد 
العامليـــن في قطاع الخدمات  62,428 عامل لعام 2018، ويعد نشـــاط خدمات 
ا�طعمة والمشـــروبات من ا�نشـــطة الرائدة في مجال الخدمـــات وا�كثر توفير¯ 
للفرص الوظيفية حيث احتل المرتبة ا�ولى من حيث عدد العاملين إذ بلغ عددهم  
13,045 عامل وبنسبة %20.9 من إجمالي العاملين في مجال ا�نشطة الخدمية، 
ويليه في المرتبة الثانية من حيث عدد العاملين أنشطة تقديم الخدمات للمباني 
وتجميـــل المواقع بعـــدد 10,945 عامل من ا�جمالي، وبنســـبة بلغت %17.5 من 
إجمالي العاملين في القطاع الخدمي، إحتلت أنشـــطة التعليم المرتبة الثالثة في 
عـــدد العاملين حيث بلغ عدد العاملين 7,289 عامل شـــكلو نســـبة مئوية قدرها 
%11.7، وبلغ عدد العاملين في أنشـــطة الخدمات الشخصية ا�خرى 6,047 عامل 

وبنسبة مئوية تعادل %9.7 من إجمالي العاملين في قطاع الخدمات.

أما ا�نشـــطة البيطريـــة تأتي في المركز ا�خير من حيث عـــدد العاملين حيث بلغ 
عددهـــم 15 عامل وهذا ما يتماشـــى مع كون أن عدد المنشـــآت العاملة في هذا 
النشاط اليتجاوز الثالث منشآت، كما هو موضح في الجدول (1.2.5) والشكل (1.2.5).
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جدول (1.2.5)
التوزيع النسبي �جمالي العاملين في أنشطة الخدمات حسب النشاط

في إمارة عجمان خالل عام  2018

النسبة المئوية@عدد العاملينا�نشطة االقتصادية

أنشطة خدمات ا�طعمة والمشروبات

أنشطة تقديم الخدمات
للمباني وتجميل المواقع

التعليم

أنشطة الخدمات الشخصية ا�خرى

أنشطة ا�من والتحقيقات

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب،
وأنشطة الدعم للمكاتب

ا�نشطة العقارية

ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان

ا�قامة

إصالح أجهزة الحاسوب
والسلع الشخصية والمنزلية

ا�نشطة ا�يجارية

أنشطة المكاتب الرئيسية، وا�نشطة
االستشارية في مجال ا�دارة

وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السياحية
وخدمات الحجز وا�نشطة المتصلة بها

13,045

10,945

7,289

6,047

4,357

2,814

2,665

2,491

2,282

1,459

1,303

1,210

1,205

20.9%

17.5%

11.7%

9.7%

7.0%

4.5%

4.3%

4.0%

3.7%

2.3%

2.1%

1.9%

1.9%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*المالحظة: مجموع النسب ال يساوي 100%
 بسبب التقريب
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يتبع...جدول (1.2.5)
التوزيع النسبي �جمالي العاملين في أنشطة الخدمات حسب النشاط

في إمارة عجمان خالل عام  2018

ا�نشطة المعمارية والهندسية،
واالختبارات الفنية والتحليل

أبحاث ا�عالن والسوق

ا�نشطة الرياضية وأنشطة التسلية
والترفيه

أنشطة ا�ستخدام

ا�نشطة ا�بداعية والفنون أنشطة الترفيه

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج
التليفزيونية والتسجيالت الصوتية

ا�نشطة المهنية والعلمية والتقنية ا�خرى

أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

ا�نشطة القانونية وأنشطة المحاسبة

أنشطة البرمجة الحاسوبية
والخبرة االستشارية

االتصاالت

أنشطة النشر

ا�نشطة البيطرية

المجموع

1,059

948

854

695

457

292

265

257

233

113

91

37

15

62,428

1.7%

1.5%

1.4%

1.1%

0.7%

0.5%

0.4%

0.4%

0.4%

0.2%

0.2%

0.1%

0.0%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*المالحظة: مجموع النسب ال يساوي 100%
 بسبب التقريب

النسبة المئوية@عدد العاملينا�نشطة االقتصادية
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شكل (1.2.5)
التوزيع النسبي �جمالي العاملين في أنشطة الخدمات حسب النشاط

في إمارة عجمان خالل عام  2018

أنشطة خدمات ا�طعمة والمشروبات

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع

التعليم

أنشطة الخدمات الشخصية ا�خرى

أنشطة ا�من والتحقيقات

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب

ا�نشطة العقارية

ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان

ا�قامة

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية

ا�نشطة ا�يجارية

أنشطة المكاتب الرئيسية، وا�نشطة االستشارية في مجال ا�دارة

وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السياحية
وخدمات الحجز وا�نشطة المتصلة بها

ا�نشطة المعمارية والهندسية، واالختبارات الفنية والتحليل

أبحاث ا�عالن والسوق

ا�نشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه

أنشطة ا�ستخدام

ا�نشطة ا�بداعية والفنون أنشطة الترفيه

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية

ا�نشطة المهنية والعلمية والتقنية ا�خرى

أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

ا�نشطة القانونية وأنشطة المحاسبة

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية

االتصاالت

أنشطة النشر

17.5%
11.7%

9.7%
7.0%

4.5%
4.3%

4.0%
3.7%
2.3%

1.4%
1.1%
0.7%
0.5%
0.4%

0.4%
0.4%
0.2%
0.2%
0.1%

2.1%
1.9%

1.9%

1.7%
1.5%

ا�نشطة النسبة المئوية

20.9%
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2.2.5 تعويضات العاملين في قطاع الخدمات
في إمارة عجمان  2018:  

بلغـــت قيمة تعويضـــات العاملين في قطـــاع الخدمات حوالـــي 2.2 مليار درهم 
إماراتي نهاية عام 2018 وأظهرت البيانات أن ا�نشـــطة في مجال التعليم احتلت 
القيمـــة ا�على لتعويضات العاملين والتي بلغت حوالي 596 مليون درهم إماراتي 
مـــن ا�جمالي توزعت علـــى 7,289 عامل يعملون بنفس النشـــاط والتي شـــملت 

الرواتب وا�جور والبدالت والمكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي وغيرها. 
حازت ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان على المرتبة الثانية من ناحية إرتفاع قيمة 
تعويضـــات العاملين بهذا النشـــاط حيث بلغت حوالـــي 298 مليون درهم إماراتي 
توزعت على 2,491 عامل، أما أنشـــطة خدمات ا�طعمة والمشروبات فقد احتلت 

المرتبة الثالثة بقيمة بلغت حوالي 251 مليون درهم.
يوضـــح الجدول (2.2.5) إنخفاض نســـب قيم تعويضات العاملين لبعض أنشـــطة 
الخدمات عن غيرها ويرجع إحتمالية ذلك لقلة العاملين في هذه ا�نشطة أو أنها 
ال تحتاج إلى عمالة ماهرة مثل ا�نشطة البيطرية والتي بلغ عدد العاملين فيها 15 

عامل يعملون في 3 منشآت فقط.

جدول (2.2.5)
التوزيع النسبي �جمالي تعويضات العاملين حسب النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2018 

النسبة المئويةتعويضات العاملينا�نشطة االقتصادية

التعليم

ا�نشطة في مجال
صحة ا�نسان

أنشطة خدمات ا�طعمة
والمشروبات

595,796,368

297,597,894

250,624,159

26.0%

13.0%

10.9%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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أنشطة تقديم الخدمات
 للمباني وتجميل المواقع

أنشطة ا�من والتحقيقات

ا�قامة

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب، 
وأنشطة الدعم للمكاتب

وكاالت السفر ومشّغلو
الجوالت السياحية وخدمات الحجز

وا�نشطة المتصلة بها

ا�نشطة العقارية

أنشطة الخدمات
الشخصية ا�خرى

ا�نشطة الرياضية وأنشطة
التسلية والترفيه

ا�نشطة المعمارية والهندسية،
واالختبارات الفنية والتحليل

ا�نشطة ا�يجارية

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج
التليفزيونية والتسجيالت الصوتية

إصالح أجهزة الحاسوب
والسلع الشخصية والمنزلية

171,366,061

140,064,318

134,703,836

110,565,738

109,307,413

97,197,265

94,911,205

54,469,728

49,176,957

32,818,444

31,140,726

24,018,053

7.5%

6.1%

5.9%

4.8%

4.8%

4.2%

4.1%

2.4%

2.1%

1.4%

1.4%

1.1%

يتبع...جدول (2.2.5)
التوزيع النسبي �جمالي تعويضات العاملين حسب النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2018 

النسبة المئويةتعويضات العاملينا�نشطة االقتصادية

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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أبحاث ا�عالن والسوق

أنشطة ا�ستخدام

أنشطة المكاتب الرئيسية،
وا�نشطة االستشارية في

مجال ا�دارة

ا�نشطة القانونية وأنشطة المحاسبة

ا�نشطة ا�بداعية والفنون
وأنشطة الترفيه

أنشطة العمل االجتماعي،
دون إقامة

ا�نشطة المهنية والعلمية
والتقنية ا�خرى

أنشطة النشر

االتصاالت

أنشطة البرمجة الحاسوبية
والخبرة االستشارية

ا�نشطة البيطرية

المجموع@

21,655,301

17,930,080

17,384,409

12,539,907

8,898,011

7,257,299

4,774,151

4,211,285

2,336,259

2,227,714

615,000

2,293,587,579

0.9%

0.8%

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

0.0%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

@المالحظة: المجاميع التطابق بسبب التقريب 
القيمة: الدرهم

يتبع...جدول (2.2.5)
التوزيع النسبي �جمالي تعويضات العاملين حسب النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2018 

النسبة المئويةتعويضات العاملينا�نشطة االقتصادية
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شكل (2.2.5)
التوزيع النسبي �جمالي تعويضات العاملين حسب النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2018 

التعليم

ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان

أنشطة خدمات ا�طعمة والمشروبات

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع

أنشطة ا�من والتحقيقات

ا�قامة

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب

وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز
وا�نشطة المتصلة بها

ا�نشطة العقارية

أنشطة الخدمات الشخصية ا�خرى

ا�نشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه

ا�نشطة المعمارية والهندسية، واالختبارات الفنية والتحليل

ا�نشطة ا�يجارية

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية

أبحاث ا�عالن والسوق

أنشطة ا�ستخدام

أنشطة المكاتب الرئيسية، وا�نشطة االستشارية في مجال ا�دارة

ا�نشطة القانونية وأنشطة المحاسبة

ا�نشطة ا�بداعية والفنون وأنشطة الترفيه

أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

ا�نشطة المهنية والعلمية والتقنية ا�خرى

أنشطة النشر

االتصاالت

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية 

13.0%
10.9%

7.5%
6.1%

5.9%
4.8%

4.8%

4.2%
4.1%

2.4%
2.1%

1.4%
1.4%
1.1%
0.9%
0.8%
0.8%
0.6%
0.4%
0.3%
0.2%
0.2%

0.1%
0.1%

ا�نشطة النسبة المئوية

26.0%
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بلغت قيمة ا�نتاج ا�جمالي لمنشآت الخدمات لعام 2018 حوالي 6.8 مليار درهم 
إماراتي نتيجة ممارســـة نشـــاط إنتاجي ســـواًء كان هذا النشـــاط رئيســـي³ أو ثانوي³، 
وبحســـب نتائـــج مســـح منشـــآت الخدمات ســـجلت أنشـــطة خدمـــات ا�طعمة 
والمشـــروبات أعلى نسبة حيث بلغت %21.4 وهذا ما يتماشى مع كونها من أكثر 
المنشـــآت الخدمية عدد¯ با�مارة، تليها ا�نشـــطة في مجال التعليم التي شكلت  
%17.6من  إجمالي قيمة ا�نتاج، ثم جاءت فى المرتبة الثالثة من حيث ا�على قيم³ 
ل©نتاج أنشـــطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع بنسبة بلغت %9.3 من 
إجمالـــي قيمة ا�نتاج في حيـــن بلغت قيمة إجمالي إنتاج ا�نشـــطة البيطرية 2.1 
مليـــون درهم إماراتـــي ويعود إحتمالية ذلك �نها تعتبر من ا�نشـــطة النادرة في 

ا�مارة ويوضح الجدول (1.3.5) التوزيع النسبي لقيم ا�نتاج �نشطة الخدمات.

3.5 إجمالي قيمة ا�نتاج �نشطة الخدمات
في إمارة عجمان  2018: 

جدول (1.3.5)
التوزيع النسبي لقيم  إجمالي ا�نتاج �نشطة الخدمات فى إمارة عجمان خالل عام 2018 

أنشطة خدمات ا�طعمة
والمشروبات

التعليم

أنشطة تقديم الخدمات للمباني
وتجميل المواقع

ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان

1,453,790,031

1,194,414,846

633,059,576

574,524,619

21.4%

17.6%

9.3%

8.5%

النسبة المئويةا�نتاج ا�جماليا�نشطة االقتصادية

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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يتبع...جدول (1.3.5)
التوزيع النسبي لقيم  إجمالي ا�نتاج �نشطة الخدمات فى إمارة عجمان خالل عام 2018 

ا�قامة

ا�نشطة العقارية

وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت
السياحية وخدمات الحجز وا�نشطة

المتصلة بها

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب،
وأنشطة الدعم للمكاتب

أنشطة الخدمات الشخصية ا�خرى

أنشطة ا�من والتحقيقات

أنشطة البرمجة الحاسوبية
والخبرة االستشارية

ا�نشطة ا�يجارية

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج
التليفزيونية والتسجيالت الصوتية

ا�نشطة الرياضية وأنشطة
التسلية والترفيه

ا�نشطة المعمارية والهندسية،
واالختبارات الفنية والتحليل

أبحاث ا�عالن والسوق

393,014,984

384,913,586

355,604,059

322,958,830

285,329,078

213,298,685

134,321,809

131,431,769

129,128,759

122,471,794

102,549,433

101,057,271

5.8%

5.7%

5.2%

4.8%

4.2%

3.1%

2.0%

1.9%

1.9%

1.8%

1.5%

1.5%

النسبة المئويةا�نتاج ا�جماليا�نشطة االقتصادية

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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إصالح أجهزة الحاسوب والسلع
الشخصية والمنزلية

أنشطة ا�ستخدام

أنشطة المكاتب الرئيسية، وا�نشطة
االستشارية في مجال ا�دارة

ا�نشطة ا�بداعية والفنون
وأنشطة الترفيه

ا�نشطة القانونية
وأنشطة المحاسبة

ا�نشطة المهنية والعلمية
والتقنية ا�خرى

أنشطة العمل االجتماعي،
دون إقامة

االتصاالت

أنشطة النشر

ا�نشطة البيطرية

المجموع@

67,410,659

43,641,900

38,022,553

29,803,895

23,570,740

18,667,155

15,980,095

6,952,938

6,570,053

2,100,024

6,784,589,139

1.0%

0.6%

0.6%

0.4%

0.4%

0.3%

0.2%

0.1%

0.1%

0.0%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
القيمة: الدرهمالمصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*المالحظة: المجاميع التطابق بسبب التقريب

يتبع...جدول (1.3.5)
التوزيع النسبي لقيم  إجمالي ا�نتاج �نشطة الخدمات فى إمارة عجمان خالل عام 2018 

النسبة المئويةا�نتاج ا�جماليا�نشطة االقتصادية
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شكل (1.3.5)
التوزيع النسبي لقيم  إجمالي ا�نتاج �نشطة الخدمات فى إمارة عجمان خالل عام 2018 

أنشطة خدمات ا�طعمة والمشروبات

التعليم

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع

ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان

ا�قامة

ا�نشطة العقارية

وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز
وا�نشطة المتصلة بها

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب

أنشطة الخدمات الشخصية ا�خرى

أنشطة ا�من والتحقيقات

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية

ا�نشطة ا�يجارية

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية

ا�نشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه

ا�نشطة المعمارية والهندسية، واالختبارات الفنية والتحليل

أبحاث ا�عالن والسوق

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية

أنشطة ا�ستخدام

أنشطة المكاتب الرئيسية، وا�نشطة االستشارية في مجال ا�دارة

ا�نشطة ا�بداعية والفنون وأنشطة الترفيه

ا�نشطة القانونية وأنشطة المحاسبة

ا�نشطة المهنية والعلمية والتقنية ا�خرى

أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

االتصاالت

أنشطة النشر 

17.6%
9.3%

8.5%
5.8%

5.2%
4.8%
4.2%

3.1%
2.0%
1.9%
1.9%
1.8%
1.5%
1.5%
1.0%
0.6%
0.6%
0.4%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0.1%

5.7%

ا�نشطة النسبة المئوية

21.4%

98



1.3.5 إجمالي قيمة ا�نتاج من النشاط الرئيسي والثانوي
�نشطة الخدمات في إمارة عجمان 2018:  

أما من ناحية قيمة ا�نتاج من النشـــاط الرئيســـي للمنشـــأة  فيعتبر من المحركات 
الرئيســـية لنمو القيمـــة المضافة لقطاع الخدمات كما أنه من المؤشـــرات الهامة 
لتحديد النمو المســـتقبلي للقطاع ويبيـــن الجدول (2.3.5)  أن إجمالي قيمة ا�نتاج 
مـــن النشـــاط الرئيســـي بلغت حوالـــي 6.26 مليار درهـــم إماراتـــي وكانت القيم 
لËنشطة ا�على ل©نتاج الرئيسي هي نفس تلك ا�نشطة التي سجلت أعلى القيم 
ل©نتـــاج ا�جمالـــي لقطـــاع الخدمـــات حيث حـــازت أنشـــطة خدمـــات ا�طعمة 
والمشـــروبات على أعلى قيمة إنتاج من النشـــاط الرئيســـي حيث بلغت 1.43 مليار 
درهم إماراتي وبنســـبة بلغـــت %22.8 من ا�جمالي، وتليها ا�نشـــطة في مجال 
التعليـــم  بقيمـــة بلغـــت حوالي 1.12مليـــار درهـــم إماراتي ونســـبة %17.9 من 
ا�جمالـــي، وإحتلـــت المرتبة الثالثة أنشـــطة تقديـــم الخدمات للمبانـــي وتجميل 
المواقع التي حازت على نسبة %9.5 من ا�جمالي، بينما سجلت ا�نشطة البيطرية 
أقـــل قيمة إنتاج من النشـــاط الرئيســـي بقيمة بلغت حوالـــي 2  مليون درهم من 
إجمالي إنتاج النشاط الرئيسي ويعزى ذلك إلى إنخفاض عدد المنشآت العاملة في 

المجال البيطري، النسب يوضحها الشكل (2.3.5) 

جدول (2.3.5)
التوزيع النسبي لقيم إنتاج النشاط الرئيسي بحسب أنشطة  الخدمات 

في إمارة عجمان خالل عام 2018  

النسبة المئويةا�نشطة االقتصادية

أنشطة خدمات
ا�طعمة والمشروبات

التعليم

1,430,472,990

1,123,180,640

22.8%

17.9%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

قيمــة ا�نتاج من
الرئيسي النشاط 
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النسبة المئويةا�نشطة االقتصادية

أنشطة تقديم الخدمات
للمباني وتجميل المواقع

ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان

ا�قامة

وكاالت السفر ومشّغلو
الجوالت السياحية وخدمات الحجز

وا�نشطة المتصلة بها

ا�نشطة العقارية

أنشطة الخدمات الشخصية ا�خرى

أنشطة ا�من والتحقيقات

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب،
وأنشطة الدعم للمكاتب

أنشطة البرمجة الحاسوبية
والخبرة االستشارية

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج
التليفزيونية والتسجيالت الصوتية

ا�نشطة الرياضية وأنشطة
التسلية والترفيه

ا�نشطة المعمارية والهندسية،
واالختبارات الفنية والتحليل

597,914,575

538,991,297

391,180,536

352,904,059

326,594,687

285,329,078

213,298,685

205,674,697

134,321,809

129,128,759

112,767,910

85,896,555

9.5%

8.6%

6.2%

5.6%

5.2%

4.6%

3.4%

3.3%

2.1%

2.1

1.8%

1.4%

يتبع...جدول (2.3.5)
التوزيع النسبي لقيم إنتاج النشاط الرئيسي بحسب أنشطة  الخدمات 

في إمارة عجمان خالل عام 2018  

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

قيمــة ا�نتاج من
الرئيسي النشاط 
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أبحاث ا�عالن والسوق

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع
الشخصية والمنزلية

أنشطة ا�ستخدام

أنشطة المكاتب الرئيسية، وا�نشطة
االستشارية في مجال ا�دارة

ا�نشطة ا�يجارية

ا�نشطة ا�بداعية والفنون
وأنشطة الترفيه

ا�نشطة القانونية
وأنشطة المحاسبة

ا�نشطة المهنية والعلمية
والتقنية ا�خرى

أنشطة العمل االجتماعي،
دون إقامة

االتصاالت

أنشطة النشر

ا�نشطة البيطرية

المجموع@

69,710,865

52,691,994

43,641,900

38,022,553

33,194,625

29,803,895

23,570,740

18,307,659

15,980,095

6,841,091

6,570,053

2,076,024

6,268,067,768

1.1%

0.8%

0.7%

0.6%

0.5%

0.5%

0.4%

0.3%

0.3%

0.1%

0.1%

0.0%

100%

قيمــة ا�نتاج منا�نشطة االقتصادية
الرئيسي النشاط 

النسبة المئوية

يتبع...جدول (2.3.5)
التوزيع النسبي لقيم إنتاج النشاط الرئيسي بحسب أنشطة  الخدمات 

في إمارة عجمان خالل عام 2018  

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
القيمة: الدرهمالمصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*المالحظة: المجاميع التطابق بسبب التقريب
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شكل (2.3.5)
التوزيع النسبي لقيم إنتاج النشاط الرئيسي بحسب أنشطة  الخدمات

في إمارة عجمان خالل عام  2018 

أنشطة خدمات ا�طعمة والمشروبات

التعليم

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع

ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان

ا�قامة

وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السياحية
وخدمات الحجز وا�نشطة المتصلة بها

ا�نشطة العقارية

أنشطة الخدمات الشخصية ا�خرى

أنشطة ا�من والتحقيقات

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية

ا�نشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه

ا�نشطة المعمارية والهندسية، واالختبارات الفنية والتحليل

أبحاث ا�عالن والسوق

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية

أنشطة ا�ستخدام

أنشطة المكاتب الرئيسية، وا�نشطة االستشارية في مجال ا�دارة

ا�نشطة ا�يجارية

ا�نشطة ا�بداعية والفنون وأنشطة الترفيه

ا�نشطة القانونية وأنشطة المحاسبة

ا�نشطة المهنية والعلمية والتقنية ا�خرى

أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

االتصاالت

أنشطة النشر

22.8%
17.9%

9.5%
8.6%

6.2%

5.2%
4.6%
3.4%
3.3%
2.1%
2.1%
1.8%
1.4%
1.1%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.5%
0.4%
0.3%
0.3%
0.1%
0.1%

5.6%

ا�نشطة النسبة المئوية
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ويبين الجـــدول (3.3.5) أن إجمالي قيمة ا�نتاج من النشـــاط الثانوي  بلغت حوالي 
517 مليون درهم إماراتي حيث حازت ا�نشـــطة ا�دارية للمكاتب، وأنشطة الدعم 
للمكاتب على أعلى قيمة إنتاج من النشاط الثانوي بلغت حوالي 117 مليون درهم 
إماراتي وبنسبة بلغت %22.7 من ا�جمالي، وتليها ا�نشطة ا�يجارية بقيمة حوالي 
98 مليون درهم إماراتي بنســـبة %19 من ا�جمالي وإحتلت المرتبة الثالثة أنشطة 
التعليم التي حازت على نسبة %13.8 من ا�جمالي بقيمة حوالي 71 مليون درهم 

إماراتي، النسب يوضحها شكل (3.3.5).

جدول (3.3.5)
التوزيع النسبي لقيمة ا�نتاج من النشاط الثانوي بحسب أنشطة الخدمات

في إمارة عجمان خالل  عام 2018 

قيمة ا�نتاج منا�نشطة االقتصادية
النشاط الثانوي

النسبة المئوية

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب،
وأنشطة الدعم للمكاتب

ا�نشطة ا�يجارية

التعليم

ا�نشطة العقارية

ا�نشطة في مجال
صحة ا�نسان

أنشطة تقديم الخدمات
للمباني وتجميل المواقع

أبحاث ا�عالن والسوق

117,284,133

98,237,144

71,234,206

58,318,900

35,533,322

35,145,001

31,346,406

22.7%

19.0%

13.8%

11.3%

6.9%

6.8%

6.1%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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يتبع...جدول (3.3.5)
التوزيع النسبي لقيمة ا�نتاج من النشاط الثانوي بحسب أنشطة الخدمات

في إمارة عجمان خالل  عام 2018 

قيمة ا�نتاج منا�نشطة االقتصادية
النشاط الثانوي

النسبة المئوية

أنشطة خدمات ا�طعمة
والمشروبات

ا�نشطة المعمارية والهندسية،
واالختبارات الفنية والتحليل

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع
الشخصية والمنزلية

ا�نشطة الرياضية وأنشطة
التسلية والترفيه

وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت
السياحية وخدمات الحجز

وا�نشطة المتصلة بها

ا�قامة

ا�نشطة المهنية والعلمية
والتقنية ا�خرى

االتصاالت

ا�نشطة البيطرية

المجموع@

23,317,041

16,652,878

14,718,664

9,703,885

2,700,000

1,834,448

359,496

111,848

24,000

516,521,371

4.5%

3.2%

2.9%

1.9%

0.6%

0.4%

0.1%

0.0%

0.0%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*مالحظة: المجاميع ال تطابق بسبب التقريب

القيمة: الدرهم
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شكل (3.3.5)
التوزيع النسبي لقيمة ا�نتاج من النشاط الثانوي بحسب أنشطة الخدمات

في إمارة عجمان خالل عام  2018 

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب،
وأنشطة الدعم للمكاتب

ا�نشطة ا�يجارية

التعليم

ا�نشطة العقارية

ا�نشطة في مجال
صحة ا�نسان

أنشطة تقديم الخدمات
للمباني وتجميل المواقع

أبحاث ا�عالن والسوق

أنشطة خدمات ا�طعمة
والمشروبات

ا�نشطة المعمارية والهندسية،
واالختبارات الفنية والتحليل

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع
الشخصية والمنزلية

ا�نشطة الرياضية وأنشطة
التسلية والترفيه

وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت
السياحية وخدمات الحجز

وا�نشطة المتصلة بها

ا�قامة

ا�نشطة المهنية والعلمية
والتقنية ا�خرى 

22.7%

19.0%

13.8%

11.3%

6.9%

6.8%

6.1%

4.5%

3.2%

2.9%

1.9%

0.6%

0.4%

0.1%

ا�نشطة النسبة المئوية
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يوضح الجدول (1.4.5) بيانات إجمالي قيم ا�ستهالك الوسيط والتي بلغت حوالي 
2,238 مليار درهم إماراتي لجميع أنشـــطة الخدمـــات  والتي تتضمن جميع قيم 
المدخـــالت التي تقـــدم كمدخالت لعملية ا�نتاج الرئيسـي والثانـــوي وكانت أعلى 
نســـبة لقيم ا�ستهالك الوسيط �نشـــطة خدمات ا�طعمة والمشـــروبات والتي 
بلغـــت قيمتهـــا 722 مليـــون درهم إماراتي وبنســـبة %32.3 مـــن ا�جمالي تليها 
أنشـــطة التعليم حيث بلغت قيمة ا�ستهالك الوسيط 255 مليون درهم إماراتي 
وبنســـبة %11.4 من ا�جمالي، ثم ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان حيث سجلت 
قيمة ا�ســـتهالك الوســـيط لهذه المجموعـــة حوالي 179 مليـــون درهم إماراتي 
وبنســـبة وصلت %8 من ا�جمالي والذي يوضحها الشـــكل (1.4.5) بينما تنخفض 
القيـــم إلـــى %0.4 و أقـــل لبعـــض ا�نشـــطة الخدميـــة مثـــل أنشـــطة النشـــر 

وا�نشطة البيطرية.

4.5 إجمالي قيمة ا�ستهالك الوسيط �نشطة الخدمات
في إمارة عجمان  2018:

جدول (1.4.5)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الخدمات بحسب االستهالك الوسيط

في إمارة عجمان خالل عام 2018 

النسبة المئويةا�ستهالك الوسيطا�نشطة االقتصادية

أنشطة خدمات ا�طعمة
والمشروبات

التعليم

ا�نشطة في مجال
صحة ا�نسان

722,346,034

255,103,565

178,633,928

32.3%

11.4%

8.0%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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أنشطة تقديم الخدمات
للمباني وتجميل المواقع

ا�قامة

أنشطة الخدمات
الشخصية ا�خرى

وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت
السياحية وخدمات الحجز وا�نشطة

المتصلة بها

ا�نشطة العقارية

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب،
وأنشطة الدعم للمكاتب

أنشطة البرمجة الحاسوبية
والخبرة االستشارية

ا�نشطة ا�يجارية

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج
التليفزيونية والتسجيالت الصوتية

أبحاث ا�عالن والسوق

ا�نشطة الرياضية وأنشطة
التسلية والترفيه

أنشطة ا�من والتحقيقات

159,307,877

148,062,093

107,873,274

101,075,450

85,566,589

84,368,158

76,420,673

59,206,713

56,248,322

40,937,812

36,963,066

25,706,911

7.1%

6.6%

4.8%

4.5%

3.8%

3.8%

3.4%

2.6%

2.5%

1.8%

1.7%

1.1%

يتبع...جدول (1.4.5)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الخدمات بحسب االستهالك الوسيط

في إمارة عجمان خالل عام 2018 

النسبة المئويةا�ستهالك الوسيطا�نشطة االقتصادية

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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يتبع...جدول (1.4.5)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الخدمات بحسب االستهالك الوسيط

في إمارة عجمان خالل عام 2018 

النسبة المئويةا�ستهالك الوسيطا�نشطة االقتصادية

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع
الشخصية والمنزلية

ا�نشطة المعمارية والهندسية،
واالختبارات الفنية والتحليل

أنشطة المكاتب الرئيسية، وا�نشطة
االستشارية في مجال ا�دارة

أنشطة ا�ستخدام

ا�نشطة ا�بداعية والفنون
وأنشطة الترفيه

ا�نشطة المهنية والعلمية
والتقنية ا�خرى

أنشطة العمل االجتماعي،
دون إقامة

ا�نشطة القانونية وأنشطة المحاسبة

االتصاالت

أنشطة النشر

ا�نشطة البيطرية

المجموع@

23,510,032

16,342,287

13,723,365

12,505,576

11,555,225

7,322,921

5,551,294

5,119,291

3,539,170

863,048

749,049

2,238,601,721

1.1%

0.7%

0.6%

0.6%

0.5%

0.3%

0.2%

0.2%

0.2%

0.0%

0.0%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
القيمة: الدرهمالمصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*مالحظة: المجاميع ال تطابق بسبب التقريب
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شكل (1.4.5)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الخدمات بحسب االستهالك الوسيط

في إمارة عجمان خالل عام  2018 

أنشطة خدمات ا�طعمة والمشروبات

التعليم

ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع

ا�قامة

أنشطة الخدمات الشخصية ا�خرى

وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السياحية
وخدمات الحجز وا�نشط المتصلة بها

ا�نشطة العقارية

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية

ا�نشطة ا�يجارية

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج
التليفزيونية والتسجيالت الصوتية

أبحاث ا�عالن والسوق

ا�نشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه

أنشطة ا�من والتحقيقات

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية

ا�نشطة المعمارية والهندسية،
واالختبارات الفنية والتحليل

أنشطة المكاتب الرئيسية، وا�نشطة
االستشارية في مجال ا�دارة

أنشطة ا�ستخدام

ا�نشطة ا�بداعية والفنون وأنشطة الترفيه

ا�نشطة المهنية والعلمية والتقنية ا�خرى

أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

ا�نشطة القانونية وأنشطة المحاسبة

االتصاالت 

32.3%

11.4%
8.0%

7.1%
6.6%

4.8%

0.6%
0.5%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%

4.5%

3.8%
3.8%
3.4%

2.6%

1.8%
1.7%
1.1%
1.1%

0.7%

0.6%

2.5%

ا�نشطة النسبة المئوية
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يبيـــن الجـــدول (1.5.5) أن إجمالي القيمة المضافة لقطاع أنشـــطة الخدمات في 
إمارة عجمان لعام 2018 بلغ  ما يزيد عن  4.546 مليار درهم إماراتي حيث شكلت 
أنشـــطة التعليـــم أعلى قيمة بلغت حوالـــي 939 مليون درهم إماراتي  وبنســـبة 
%20.7 مـــن ا�جمالي تليها أنشـــطة خدمات ا�طعمة والمشـــروبات والتي كانت 
قيمتها المضافة حوالي 731 مليون درهم إماراتي والتي شـــكلت نسبة %16 من 
ا�جمالي وجاءت أنشـــطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع في المرتبة 
الثالثة بنســـبة %10.4 من ا�جمالي، يبين الشـــكل ( 1.5.5) أن عدة أنشطة خدمية 
مساهمتها في نســـب القيمة المضافة من ا�جمالي �نشطة الخدمات ال تتجاوز 
%3 مثل ا�نشـــطة المهنية والعلمية والتقنية ا�خرى وأنشـــطة العمل االجتماعي 
دون إقامة بنســـب %0.3، %0.2 على التوالي  بينما كانت نســـب أنشـــطة النشـــر 

واالتصاالت حوالي %0.1 لكل نشاط.

5.5 إجمالي القيمة المضافة �نشطة الخدمات
في إمارة عجمان 2018: 

جدول (1.5.5)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الخدمات بحسب القيمة المضافة

في إمارة عجمان خالل عام  2018 

النسبة المئوية

التعليم

أنشطة خدمات
ا�طعمة والمشروبات

أنشطة تقديم الخدمات
للمباني وتجميل المواقع

939,311,281

731,443,997

473,751,699

20.7%

16.1%

10.4%

القيمة المضافة

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

ا�نشطة االقتصادية
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ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان

ا�نشطة العقارية

وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت
السياحية وخدمات الحجز

وا�نشطة المتصلة بها

ا�قامة

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب،
وأنشطة الدعم للمكاتب

أنشطة ا�من والتحقيقات

أنشطة الخدمات
الشخصية ا�خرى

ا�نشطة المعمارية والهندسية،
واالختبارات الفنية والتحليل

ا�نشطة الرياضية وأنشطة
التسلية والترفيه

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج
التليفزيونية والتسجيالت الصوتية

ا�نشطة ا�يجارية

أبحاث ا�عالن والسوق

395,890,691

299,346,998

254,528,609

244,952,891

238,590,672

187,591,774

177,455,804

86,207,147

85,508,728

72,880,437

72,225,056

60,119,459

8.7%

6.6%

5.6%

5.4%

5.3%

4.1%

3.9%

1.9%

1.9%

1.6%

1.6%

1.3%

يتبع...جدول (1.5.5)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الخدمات بحسب القيمة المضافة

في إمارة عجمان خالل عام  2018 

النسبة المئوية القيمة المضافة

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

ا�نشطة االقتصادية
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أنشطة البرمجة الحاسوبية
والخبرة االستشارية

إصالح أجهزة الحاسوب
والسلع الشخصية والمنزلية

أنشطة ا�ستخدام

أنشطة المكاتب الرئيسية، وا�نشطة
االستشارية في مجال ا�دارة

ا�نشطة القانونية
وأنشطة المحاسبة

ا�نشطة ا�بداعية
والفنون وأنشطة الترفيه

ا�نشطة المهنية
والعلمية والتقنية ا�خرى

أنشطة العمل االجتماعي،
دون إقامة

أنشطة النشر

االتصاالت

ا�نشطة البيطرية

المجموع@

57,901,135

43,900,627

31,136,325

24,299,188

18,451,450

18,248,670

11,344,234

10,428,801

5,707,005

3,413,768

1,350,975

4,545,987,419

1.3%

1.0%

0.7%

0.5%

0.4%

0.4%

0.3%

0.2%

0.1%

0.1%

0.0%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

يتبع...جدول (1.5.5)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الخدمات بحسب القيمة المضافة

في إمارة عجمان خالل عام  2018 

النسبة المئوية القيمة المضافة ا�نشطة االقتصادية

القيمة: الدرهم
*مالحظة: المجاميع ال تطابق بسبب التقريب

112



شكل (1.5.5)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الخدمات بحسب القيمة المضافة

في إمارة عجمان خالل عام   2018 

التعليم

أنشطة خدمات ا�طعمة والمشروبات

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع

ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان

ا�نشطة العقارية

وكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السياحية
وخدمات الحجز وا�نشطة المتصلة بها

ا�قامة

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب

أنشطة ا�من والتحقيقات

أنشطة الخدمات الشخصية ا�خرى

ا�نشطة المعمارية والهندسية، واالختبارات
الفنية والتحليل

ا�نشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج التليفزيونية
والتسجيالت الصوتية

ا�نشطة ا�يجارية

أبحاث ا�عالن والسوق

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية

أنشطة ا�ستخدام

أنشطة المكاتب الرئيسية، وا�نشطة
االستشارية في مجال ا�دارة

ا�نشطة القانونية وأنشطة المحاسبة

ا�نشطة ا�بداعية والفنون وأنشطة الترفيه

ا�نشطة المهنية والعلمية والتقنية ا�خرى

أنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

أنشطة النشر

االتصاالت 

16.1%
10.4%

8.7%
6.6%

1.6%
1.3%
1.3%

1.0%
0.7%

0.5%

0.4%
0.4%
0.3%
0.2%

0.1%
0.1%

5.4%
5.3%

4.1%
3.9%

1.9%

1.9%

1.6%

5.6%

ا�نشطة النسبة المئوية

20.7%
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يوضح الجدول  (1.6.5) أن إجمالي التكوين الرأســـمالي  لقطاع أنشـــطة الخدمات 
بلـــغ حوالي 330 مليون درهم إماراتي حيث شـــكلت ا�نشـــطة في مجال صحة 
ا�نســـان أعلى قيمة تكوين رأســـمالي بلغـــت حوالي 230 مليـــون درهم إماراتي  
وبنســـبة %69.7 من ا�جمالي تليها أنشـــطة التعليم وكانـــت قيمتها حوالي 56 
مليون درهم إماراتي والتي شـــكلت نسبة %17.10 من ا�جمالي، و جاءت أنشطة 
إنتاج ا�فالم والبرامج التليفزيونية والتســـجيالت الصوتية في المرتبة الثالثة  بنسبة 
%5.76 من ا�جمالي، كما يبين الشكل (1.6.5) أن عدة أنشطة خدمية مساهمتها 
في نســـب التكوين الرأســـمالي  تقل عن %0.1 مثل ا�نشـــطة المهنية والعلمية 
والتقنية ا�خرى أنشـــطة الخدمات الشـــخصية ا�خرى، وكاالت الســـفر ومشـــّغلو 

الجوالت السياحية وخدمات الحجز وا�نشطة المتصلة بها، االتصاالت، وغيرها.

6.5 إجمالي التكوين الرأسمالي �نشطة الخدمات
في إمارة عجمان  2018: 

جدول (1.6.5)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الخدمات بحسب التكوين الرأسمالي

في إمارة عجمان خالل عام  2018 

النسبة المئويةا�نشطة االقتصادية

ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان

التعليم

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج
التليفزيونية والتسجيالت الصوتية

ا�قامة

229,922,934

56,389,273

18,985,078

9,279,162

69.7%

17.1%

5.8%

2.8%

التكوين الرأسمالي

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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يتبع.. جدول (1.6.5)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الخدمات بحسب التكوين الرأسمالي

في إمارة عجمان خالل عام  2018 

النسبة المئويةا�نشطة االقتصادية

أبحاث ا�عالن والسوق

ا�نشطة ا�يجارية

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب،
وأنشطة الدعم للمكاتب

أنشطة تقديم الخدمات
للمباني وتجميل المواقع

ا�نشطة الرياضية وأنشطة
التسلية والترفيه

ا�نشطة العقارية

أنشطة ا�من والتحقيقات

ا�نشطة القانونية وأنشطة
المحاسبة

أنشطة خدمات ا�طعمة
والمشروبات

ا�نشطة ا�بداعية والفنون
وأنشطة الترفيه

ا�نشطة المهنية والعلمية
والتقنية ا�خرى

2,745,065

2,682,654

1,844,712

1,686,854

1,590,756

1,059,498

929,480

829,941

766,704

377,882

232,835

0.8%

0.8%

0.6%

0.5%

0.5%

0.3%

0.3%

0.3%

0.2%

0.1%

0.1%

التكوين الرأسمالي

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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النسبة المئويةا�نشطة االقتصادية

أنشطة الخدمات الشخصية ا�خرى

وكاالت السفر ومشّغلو
الجوالت السياحية وخدمات الحجز

وا�نشطة المتصلة بها

االتصاالت

أنشطة ا�ستخدام

أنشطة العمل االجتماعي،
دون إقامة

المجموع

228,821

125,529

50,777

23,122

20,978

329,772,055

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100%

التكوين الرأسمالي

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

يتبع.. جدول (1.6.5)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الخدمات بحسب التكوين الرأسمالي

في إمارة عجمان خالل عام  2018 

القيمة: الدرهم
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شكل (1.6.5)
التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الخدمات بحسب التكوين الرأسمالي

في إمارة عجمان خالل عام 2018 

أنشطة الخدمات الشخصية ا�خرى

ا�نشطة المهنية والعلمية والتقنية ا�خرى

ا�نشطة ا�بداعية والفنون وأنشطة الترفيه

أنشطة خدمات ا�طعمة والمشروبات

ا�نشطة القانونية وأنشطة المحاسبة 

أنشطة ا�من والتحقيقات

ا�نشطة العقارية

ا�نشطة الرياضية وأنشطة
التسلية والترفيه

أنشطة تقديم الخدمات للمباني
وتجميل المواقع

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب، وأنشطة
الدعم للمكاتب

ا�نشطة ا�يجارية

أبحاث ا�عالن والسوق

ا�قامة

أنشطة إنتاج ا�فالم والبرامج
التليفزيونيةوالتسجيالت الصوتية

التعليم

ا�نشطة في مجال صحة ا�نسان

0.1%

0.1%

0.1%

0.2%

  0.3%

  0.3%

  0.3%

     0.5%

     0.5%

     0.6%

      0.8%

      0.8%

           2.8%

                5.8%

                           17.1%

                                                          69.7%

ا�نشطة النسبة المئوية
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06

النقل قطاع 
والتخزين



بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في قطاع النقل والتخزين لعام 2018 في إمارة 
عجمان 433 منشأة كما هو مبين في الجدول ( 1.1.6 ) ويالحظ أن %55 من هذه 
المنشـــآت تعمل في أنشطة النقل البري حيث بلغ عدد المنشآت العاملة في هذا 
النشاط 238 منشأة، تليها أنشطة التخزين وأنشطة الدعم للنقل بعدد 185 منشأة 
وبنســـبة تعادل %43 من إجمالي المنشـــآت العاملة في قطـــاع النقل و التخزين، 
با�ضافة إلى 10 منشآت تعمل مناصفة ضمن أنشطة النقل المائي وأنشطة البريد 

ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبين بعدد 5 منشآت لكل نشاط.

1.6 منشآت قطاع النقل والتخزين في إمارة عجمان 2018: 

جدول (1.1.6)
التوزيع النسبي �جمالي المنشآت العاملة في قطاع النقل والتخزين حسب

نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام  2018

النسبة المئويةعدد المنشآتا�نشطة االقتصادية

النقل البري والنقل عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل الرسائل
والطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

المجموع

238

185

5

5

433

55%

43%

1%

1%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء
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2.6 القوى العاملة في قطاع النقل والتخزين
في إمارة عجمان 2018:  

1.2.6 العاملين في قطاع النقل والتخزين
في إمارة عجمان 2018:  

يوضـــح الجدول (1.2.6) والشـــكل ( 1.2.6 ) أن إجمالي عـــدد العاملين في قطاع 

النقـــل والتخزيـــن في إمارة عجمان لعـــام 2018 بلغ 6,223 عامـــل، يعملون  في 

أنشطة النقل البري بعدد 4,807 عامل وبنسبة %77.2 من ا�جمالي، كما أن 1,272 

عامل منهم يعملون في أنشـــطة التخزين وأنشطة الدعم للنقل بنسبة 20.4% 

من ا�جمالي  با�ضافة إلى 80 عامل يعملون ضمن أنشـــطة البريد ونقل الرسائل 

والطرود بواسطة مندوبين وبنسبة %1.3 من ا�جمالي، و 64 عامل فقط يعملون 

في أنشـــطة النقل المائي بنسبة تمثل %1 من إجمالي العاملين في قطاع النقل 

والتخزين في إمارة عجمان.
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جدول (1.2.6)
التوزيع النسبي �جمالي العاملين في قطاع النقل والتخزين حسب  نوع النشاط

في إمارة عجمان خالل عام  2018

@النسبة المئويةعدد العاملينا�نشطة االقتصادية
النقل البري والنقل عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل الرسائل
والطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

المجموع

4,807

1,272

80

64

6,223

77.2%

20.4%

1.3%

1.0%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*المالحظة: مجموع النسب ال يتطابق 100%
بسبب التقريب
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شكل (1.2.6)
عدد العاملين في أنشطة النقل والتخزين حسب نوع النشاط

في إمارة عجمان خالل عام 2018

شكل (2.2.6)
 *التوزيع النسبي للعاملين في أنشطة النقل والتخزين حسب نوع النشاط

في إمارة عجمان خالل عام 2018

النقل البري والنقل
عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل الرسائل
والطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

77.2%

20.4%

1.3%

1.0%

النقل البري والنقل
عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل
الرسائل والطرود بواسطة

مندوبين

النقل المائي

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

100

4,807 1,272 80 64

*المالحظة: مجموع النسب ال تطابق 100% بسبب التقريب

نوع النشاط النسبة المئوية

نوع النشاط

ن
لي

ام
ع

 ال
دد

ع
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2.2.6 تعويضات العاملين في قطاع النقل والتخزين
في إمارة عجمان  2018:  

بلـــغ إجمالي تعويضات العاملين في قطـــاع النقل والتخزين حوالي 156 مليون 
درهـــم والتي توزعت علـــى مختلف أنشـــطة القطاع، يوضح الجـــدول ( 2.2.6 ) 
قيمـــة تعويضات العاملين في النقل البري التي بلغت حوالي 112 مليون درهم 
وبنســـبة بلغت حوالي %72 من إجمالي القطاع، بينما بلغت تعويضات العاملين 
فـــي التخزين ودعم النقل حوالي 39 مليون درهم وبنســـبة %25 من ا�جمالي، 
فـــي حين بلغت قيمة تعويضات العاملين في البريد ونقل الرســـائل حوالي 2.7 
مليـــون درهم وبنســـبة %2 من إجمالي قطاع النقل وجاء قطـــاع النقل المائي 
في المرتبـــة ا�خيرة من حيث حجم التعويضات التـــي بلغت حوالي 1.6 مليون 

درهم ونســـبة %1 من إجمالي تعويضات العاملين.

جدول (2.2.6)
تعويضات العاملين في أنشطة النقل والتخزين حسب نوع النشاط

في إمارة عجمان خالل عام 2018

النسبة المئوية*تعويضات العاملينا�نشطة االقتصادية

النقل البري والنقل عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل الرسائل
والطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

المجموع

112,382,601

39,314,802

2,728,675

1,626,110

156,052,187

72%

25%

2%

1%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

@المالحظة: المجموع قد ال يتطابق بسبب التقريب
القيمة: الدرهم
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شكل (2.2.6)
التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في أنشطة النقل والتخزين حسب

نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام  2018

يوضـــح الجدول ( 1.3.6 ) أن ا�نتاج ا�جمالي لقطـــاع النقل بلغ حوالي 519 مليون 
درهم وإن النقل البري قد ســـاهم بحوالي %68 من ا�نتاج ا�جمالي بقيمة بلغت 
حوالـــي 354 مليون درهم، بينما ســـاهم التخزين وأنشـــطة دعم النقل بنســـبة 
%29.9 من ا�نتاج ا�جمالي  لقطاع النقل، وســـاهمت أنشـــطة البريد بنسبة 1.5% 
من ا�نتاج ا�جمالي بقيمة بلغت حوالي 7.6 مليون درهم، وكانت المساهمة ا�قل 
فـــي قيمـــة ا�نتاج ا�جمالـــي  لقطاع النقل �نشـــطة النقل المائي بنســـبة 0.5% 

وبقيمة إنتاج حوالي 2.6 مليون درهم. 

3.6 إجمالي قيمة ا�نتاج �نشطة لقطاع النقل
والتخزين �مارة عجمان لعام  2018: 

النقل البري والنقل
عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل الرسائل
والطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

72%

25%

2%

1%

نوع النشاط النسبة المئوية
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جدول (1.3.6)
التوزيع النسبي ل©نتاج ا�جمالي  �نشطة النقل والتخزين حسب نوع النشاط

في إمارة عجمان خالل  عام  2018

ا�نتاج ا�جمالي

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

النسبة المئويةا�نشطة االقتصادية

النقل البري والنقل
عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل الرسائل
والطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

المجموع

353,656,860

155,301,868

7,627,751

2,627,520

519,213,999

68.1%

29.9%

1.5%

0.5%

100%
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شكل (1.3.6)
التوزيع النسبي ل©نتاج ا�جمالي  �نشطة النقل والتخزين حسب

نوع النشاط في إمارة عجمان خالل  عام 2018

1.3.6 إجمالي قيمة ا�نتاج من النشاط الرئيسي والثانوي
�نشطة النقل والتخزين �مارة عجمان لعام 2018:  

بلـــغ ا�نتاج من النشـــاط الرئيســـي لقطاع النقـــل والتخزين حوالـــي 454 مليون 
درهـــم كما هو مبين في الجـــدول (1.3.6) والذي يبين كذلك التوزيع النســـبي 
لقيـــم ا�نتاج من النشـــاط الرئيســـي على أنشـــطة النقل البـــري والتخزين ونقل 
الطرود والنقل المائي، ساهمت أنشـــطة النقل البري بنسبة %64.2 من إجمالي 
ا�نتـــاج الرئيســـي لقطـــاع النقل بقيمة حوالـــي 291 مليون درهم، بينما شـــكل 
نشاط التخزين وأنشـــطة دعم النقل %33.6 من إجمالي ا�نتاج الرئيسي لقطاع 
النقل بقيمة بلغت حوالي 152 مليون درهم، في حين بلغت مســـاهمة أنشطة 
البريد ونقل الطرود %1.7 من إجمالي قيمة ا�نتاج من النشـــاط الرئيسي لقطاع 
النقـــل بقيمـــة بلغت حوالـــي 7.6 مليون درهم، وســـاهم النقل المائي بنســـبة 
%0.6 من انتاج النشـــاط الرئيســـي لقطاع النقل بقيمة حوالي 2.6 مليون درهم. 
يقصد بالنشـــاط الثانوي أن تمارس المنشـــأة نشـــاط³  ثانوي³ أو أكثـــر بقصد زيادة 

النقل البري والنقل
عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل الرسائل
والطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

68.1%

29.9%

1.5%

0.5%

نوع النشاط النسبة المئوية
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ايراداتهـــا ويشـــترط حتى يعتبر النشـــاط ثانوي³ أن يكون ا�يراد أقـــل من ا�يراد من 
النشـــاط الرئيســـي وكذلـــك أن تكون عوامـــل ا�نتاج فيـــه ال يمكـــن فصلها عن 

النشاط الرئيسي. 
يبيـــن الجدول (2.3.6) أن قيم ا�نتاج من ا�نشـــطة الثانوية لقطاع النقل والتخزين 
فـــي إمارة عجمان لعام  2018 بلغت حوالي 65 مليون درهم، وبلغت قيمة ا�نتاج 
من ا�نشـــطة الثانوية �نشطة النقل البري حوالي 62 مليون درهم وبنسبة  بلغت 
%95.5 من ا�جمالي، تليها أنشـــطة التخزين وأنشـــطة الدعـــم للنقل حيث بلغت 
قيم ا�نتاج من ا�نشـــطة الثانوية لها حوالي 3 مليون درهم  وبنســـبة %4.5 من 
ا�جمالي، أما ا�نشـــطة المتعلقة بالبريد والنقل المائي فلم تسجل اي قيم إنتاج 

من ا�نشطة الثانوية.

جدول (1.3.6)
التوزيع النسبي �جمالي قيم ا�نتاج من النشاط الرئيسي لقطاع النقل والتخزين

حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل  عام  2018

النسبة المئوية@ا�نشطة االقتصادية

النقل البري والنقل عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل الرسائل
والطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

المجموع

64.2%

33.6%

1.7%

0.6%

100%

291,474,281

152,396,369

7,627,751

2,627,520

454,125,921

قيمة ا�نتاج من
النشاط الرئيسي

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

@المالحظة: مجموع النسب ال يساوي
%100 بسبب التقريب

القيمة: الدرهم
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شكل (1.3.6)
*التوزيع النسبي �جمالي قيم ا�نتاج من النشاط الرئيسي لقطاع النقل والتخزين

حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام  2018

النقل البري والنقل
عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل الرسائل
والطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

64.2%

33.6%

1.7%

0.6%

نوع النشاط النسبة المئوية

*المالحظة: مجموع النسب ال يساوي %100 بسبب التقريب

128



جدول (2.3.6)
التوزيع النسبي �جمالي قيم ا�نتاج من ا�نشطة الثانوية لقطاع النقل والتخزين

حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام  2018

قيم ا�نتاج من
ا�نشطة الثانوية

النسبة المئويةا�نشطة االقتصادية

النقل البري والنقل
عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل الرسائل
والطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

المجموع

62,182,579

2,905,499

0

0

65,088,078

95.5%

4.5%

0.0%

0.0%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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شكل (2.3.6)
التوزيع النسبي �جمالي قيم ا�نتاج من ا�نشطة الثانوية لقطاع النقل والتخزين

حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2018

التخزين وأنشطة الدعم للنقل

4.5%
95.5%

النقل البري والنقل عبر ا�نابيب
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بلغت قيمة االســـتهالك الوســـيط في قطاع النقل والتخزيـــن حوالي 209 مليون 
درهم ، كما هو مبين في الجدول (1.4.6) وبلغت قيمة االستهالك الوسيط للنقل 
البري حوالي 131.6 مليون وبنســـبة %63 من إجمالي االستهالك الوسيط  لقطاع 
النقل، وإحتلت أنشـــطة التخزين وأنشـــطة الدعم للنقل المرتبـــة الثانية من حيث 
ا�ســـتهالك الوســـيط والذي بلغ حوالي 73.5 مليون درهم وبنســـبة %35.2، وفي 
المرتبة الثالثة حلت أنشطة البريد ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبين بقيمة 
إجمالية حوالي 3 مليون درهم وبنسبة بلغت %1.4 من ا�جمالي ، وجاءت أنشطة 
النقل المائي في المرتبة ا�خيرة من حيث ا�ســـتهالك الوسيط ضمن قطاع النقل 
والتخزيـــن في إمارة عجمان لعام 2018 حيث بلغـــت قيمته ا�جمالية حوالي 0.8 

مليون درهم بنسبة تعادل %0.4 من ا�جمالي.

4.6 إجمالي قيمة ا�ستهالك الوسيط �نشطة النقل
والتخزين في إمارة عجمان 2018: 

131



جدول (1.4.6)
التوزيع النسبي ل©ستهالك الوسيط �نشطة النقل والتخزين حسب

نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام  2018

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم

النسبة المئويةا�نشطة االقتصادية

النقل البري والنقل
عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل الرسائل
والطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

المجموع

131,667,530

73,531,210

3,009,382

865,740

209,073,862

63.0%

35.2%

1.4%

0.4%

100%

ا�ستهالك الوسيط

132



شكل (1.4.6)
التوزيع النسبي ل©ستهالك الوسيط �نشطة النقل والتخزين حسب

نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2018

بلغـــت القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين حوالي 310 مليون درهم كما هو 
مبين في الجدول (1.5.6) حيث توزعت القيمة المضافة على أنشـــطة النقل البري 
والتخزيـــن والبريد والنقل المائي، وقد بلغت القيمـــة المضافة للنقل البري حوالي 
222 مليون درهم وبنســـبة %71.6 من إجمالي القيمة المضافة في قطاع النقل 
والتخزيـــن، وبلغـــت القيمة المضافة �نشـــطة التخزين حوالـــي 82  مليون درهم 
وبنســـبة %26.4 من القيمة المضافة لقطاع النقل، بينمـــا بلغت القيمة المضافة 
�نشطة البريد حوالي 4.6 مليون درهم وبنسبة %1.5 من القيمة المضافة لقطاع 
النقـــل، في حين بلغت القيمـــة المضافة للنقل المائي 1.7 مليون درهم ونســـبة 

%0.6 من القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين.

5.6 إجمالي القيمة المضافة �نشطة النقل والتخزين 
في إمارة عجمان 2018: 

النقل البري والنقل
عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل الرسائل
والطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

63.0%

35.2%

1.4%

0.4%

نوع النشاط النسبة المئوية
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جدول (1.5.6)
التوزيع النسبي �جمالي القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين حسب

نوع النشاط  في إمارة عجمان خالل عام  2018

221,989,330

81,770,659

4,618,369

1,761,780

310,140,137

71.6%

26.4%

1.5%

0.6%

100%

النسبة المئويةا�نشطة االقتصادية

النقل البري والنقل
عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل الرسائل
والطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

المجموع@

القيمة المضافة

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*المالحظة: المجموع قد ال يتطابق
بسبب التقريب

القيمة: الدرهم
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شكل (1.5.6)
التوزيع النسبي للقيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين حسب نوع النشاط االقتصادي

في إمارة عجمان خالل عام  2018

يبين الجدول ( 1.6.6 ) أن التكوين الرأسمالي ا�جمالي  لقطاع النقل والتخزين في 
إمـــارة عجمان لعام 2018  بلغت قيمتة ا�جمالية حوالي 14 مليون درهم، إحتلت 
أنشـــطة النقل البري القيمة ا�على إذ بلغ التكوين الرأسمالي ا�جمالي  لها حوالي 
14مليون درهم وبنســـبة مئوية بلغت %99.8 من ا�جمالي، تليه أنشطة التخزين 
وأنشـــطة الدعم  للنقل بقيمة إجمالية قدرها حوالي 25 مليون درهم  وبنســـبة 
ضئيلة جد¯ تمثل %0.2 من التكوين الرأســـمالي ا�جمالي  لقطاع النقل والتخزين، 
مع عدم وجود أي تكوين رأســـمالي �نشـــطة النقل المائي وأنشطة البريد ونقل 
الرسائل والطرود بواسطة مندوبين، الشكل (1.6.6) يوضح التوزيع النسبي للتكوين 

الرأسمالي �نشطة النقل والتخزين في إمارة عجمان.

6.6 إجمالي التكوين الرأسمالي ا�جمالي �نشطة
النقل والتخزين في إمارة عجمان 2018: 

النقل البري والنقل
عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل الرسائل
والطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

71.6%

26.4%

1.5%

0.6%

نوع النشاط النسبة المئوية

135



جدول (1.6.6)
التوزيع النسبي للتكوين الرأسمالي ا�جمالي لقطاع النقل والتخزين حسب نوع النشاط 

في إمارة عجمان خالل عام 2018

التكوين الرأسمالي النسبة المئويةا�نشطة االقتصادية

النقل البري والنقل
عبر ا�نابيب

التخزين وأنشطة
الدعم للنقل

أنشطة البريد ونقل الرسائل
والطرود بواسطة مندوبين

النقل المائي

المجموع

14,100,143

25,029

0

0

14,125,172

99.8%

0.2%

0.0%

0.0%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

القيمة: الدرهم
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شكل (1.6.6)
 التوزيع النسبي للتكوين الرأسمالي ا�جمالي  �نشطة النقل والتخزين حسب

نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام  2018

التخزين وأنشطة الدعم للنقل

0.2%
99.8%

النقل البري والنقل عبر ا�نابيب
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07

ا�نشطة قطاع 
المالية



يعد قطاع ا�نشطة المالية وأنشطة التأمين من ا�نشطة االقتصادية الهامة في 
اقتصاد إمارة عجمان حيث يشـــمل هذا القطاع ثالثة أنشـــطة وهي أوًال ا�نشطة 
المســـاعدة �نشـــطة الخدمات المالية، ثاني³ أنشـــطة التأمين و أنشـــطة الخدمات 
المالية، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشـــات، ثالث³ أنشـــطة تمويل التأمين 
وإعادة التأمين وصناديق المعاشـــات التقاعدية حســـب التصنيف الصناعي الدولي 

لËنشطة الصناعية.

تشمل ا�نشطة المساعدة �نشـــطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين على إدارة 
ا�ســـواق المالية وأنشطة وكالء وسماســـرة التأمين وبعض ا�نشطة ا�خرى، كما 
تشمل أنشطة الخدمات المالية، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشات على 
العديد من ا�نشـــطة ومنها أنشـــطة الشـــركات القابضة والمصـــارف المركزية 
وبعض ا�نشطة ا�خرى ، تشـــمل أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق 
المعاشـــات التقاعدية على عدة أنشـــطة ومنها أنشـــطة التأميـــن والتأمين على 

الحياة وإعادة التأمين.

 ويبين الجدول (1.1.7) أن إجمالي عدد منشـــآت قطاع ا�نشـــطة المالية وأنشطة 
التأمين بلغت 107 منشـــأة  من إجمالي المنشـــآت االقتصاديـــة في إمارة عجمان 
و البالغ عددها 43,412 منشـــأة ، توزعت بين أنشـــطة القطاع المختلفة حيث بلغ 
عدد المنشـــآت التي تعمل في ا�نشـــطة المســـاعدة �نشـــطة الخدمات المالية 
و أنشـــطة التأمين 57 منشـــأة  بنســـبة %53.3 مـــن إجمالي المنشـــآت وبلغ عدد 
المنشـــآت التي تعمـــل في أنشـــطة الخدمات الماليـــة، فيما عدا تمويـــل التأمين 
وصناديق المعاشات 45 منشأة أما أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق 
المعاشات التقاعدية  تحتل المرتبة ا�خيرة فقد بلغ عدد منشآتها 5 منشآت فقط 

بنسبة %4.7 من إجمالي المنشآت.

1.7 منشآت قطاع ا�نشطة المالية وأنشطة
التأمين في إمارة عجمان  2018: 
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جدول (1.1.7)
التوزيع النسبي لمنشآت القطاع المالي حسب ا�نشطة

في إمارة عجمان خالل عام 2018

النسبة المئوية@عدد المنشآتا�نشطة االقتصادية

ا�نشطة المساعدة
�نشطة الخدمات المالية

وأنشطة التأمين

أنشطة الخدمات المالية،
فيما عدا تمويل التأمين

وصناديق المعاشات

تمويل التأمين وإعادة
التأمين وصناديق المعاشات

التقاعدية

المجموع

57

45

5

107

53.3%

42.1%

4.7%

100%

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*المالحظة: مجموع النسب ال يساوي
%100 بسبب التقريب
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شكل (1.1.7)
التوزيع النسبي لمنشآت القطاع المالي حسب ا�نشطة

في إمارة عجمان خالل عام 2018

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

ا�نشطة المساعدة
�نشطة الخدمات المالية

وأنشطة التأمين

أنشطة الخدمات المالية،
فيما عدا تمويل التأمين

وصناديق المعاشات

تمويل التأمين وإعادة
التأمين وصناديق

المعاشات التقاعدية

53.3%
42.1%

4.7%

ا�نشطة االقتصادية

ية
ئو

لم
ة ا

سب
لن

ا
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2.7 القوى العاملة في قطاع ا�نشطة المالية
وأنشطة التأمين في إمارة عجمان  2018:  

1.2.7 العاملين في قطاع ا�نشطة المالية وأنشطة
التأمين في إمارة عجمان 2018:  

تشـــير النتائج بأن إجمالي عدد العاملين في ا�نشطة المالية وأنشطة التأمين بلغ  
1,662 عامـــل من إجمالي العاملين  فـــي القطاعات االقتصادية في إمارة عجمان 
والبالـــغ عددهم 275,510 عامل،  بلغ عدد العاملين الذين يعملون في أنشـــطة 
الخدمات المالية، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشات 1,038  عامل بنسبة 
%62.5 من إجمالي العاملين يعملون في 45 منشأة، بينما بلغ عدد العاملين في 
ا�نشطة المساعدة �نشـــطة الخدمات المالية والتأمين 551 عامل بنسبة 33.2% 
من ا�جمالي موزعين على 57 منشأة ويعود ذلك لكثرة عدد المنشآت التي تعمل 
في هذا النشـــاط مقارنة مع عدد المنشـــآت التي تعمل با�نشـــطة المالية ا�خرى 
كما هو موضح في الجدول رقم (1.2.7)، وبلغ عدد العاملين في تمويل التأمين و 
إعادة التأمين وصناديق المعاشـــات التقاعدية 73 عامًال بنسبة %4.4 من ا�جمالي 

موزعين على 5 منشآت، الشكل (1.2.7) يوضح تلك النسب. 

142



جدول (1.2.7)
المنشآت المالية حسب متوسط أعداد العاملين

في إمارة عجمان خالل عام 2018

ا�نشطة االقتصادية

أنشطة الخدمات المالية،
فيما عدا تمويل التأمين

وصناديق المعاشات

تمويل التأمين وإعادة التأمين
 وصناديق المعاشات التقاعدية

ا�نشطة المساعدة 
�نشطة الخدمات المالية 

وأنشطة التأمين

المجموع

1,038

73

551

1,662

45

5

57

107

23

15

10

16

المصدر: مركز عجمان ل©حصاء والتنافسية
المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

عدد المنشآت متوسط عددعدد العاملين
العاملين
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شكل (1.2.7)
 *التوزيع النسبي للعاملين في ا�نشطة المالية وأنشطة

التأمين في إمارة عجمان  خالل عام  2018

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

أنشطة الخدمات المالية،
فيما عدا تمويل التأمين

وصناديق المعاشات

ا�نشطة المساعدة
�نشطة الخدمات المالية

وأنشطة التأمين

تمويل التأمين وإعادة
التأمين وصناديق

المعاشات التقاعدية

62.5%

33.2%

4.4%

ا�نشطة االقتصادية

ية
ئو

لم
ة ا

سب
لن

ا

*المالحظة: مجموع النسب ال يساوي %100 بسبب التقريب
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2.2.7 تعويضات العاملين في قطاع ا�نشطة المالية
وأنشطة التأمين في إمارة عجمان 2018:  

بلغـــت قيمة تعويضـــات العاملين في قطاع ا�نشـــطة المالية وأنشـــطة التأمين 
حوالـــي 141.3 مليون درهـــم إماراتي  في نهاية عـــام 2018 وأظهرت البيانات أن 
أنشـــطة الخدمات المالية فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشـــات احتلت 
القيمـــة ا�على  لتعويضـــات العاملين والتـــي بلغت حوالـــي 101 مليون درهم 
إماراتـــي  مـــن إجمالـــي التعويضات التي  توزعـــت على  1,038 عامـــل  يعملون  
بنفس النشـــاط والتي شملت الرواتب وا�جور والبدالت والمكافآت و تذاكر السفر 

وغيرها.   ... الصحي  والتأمين 

حازت ا�نشـــطة المساعدة �نشـــطة الخدمات المالية والتأمين على المرتبة الثانية 
من ناحية ارتفـــاع قيمة تعويضات العاملين بهذه ا�نشـــطة حيث بلغت مايقارب 
31.6 مليون درهم إماراتي توزعت على 551 عامل حيث شكلت نسبة %22.3 من 

إجمالي تعويضات العاملين، الجدول والشكل (2.2.7) يوضحان تلك النتائج.
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جدول (2.2.7)
تعويضات العاملين في أنشطة المالية وأنشطة التأمين

في إمارة عجمان خالل عام 2018

النسبة المئوية@ا�نشطة االقتصادية

أنشطة الخدمات المالية،
فيما عدا تمويل التأمين

وصناديق المعاشات

ا�نشطة المساعدة
�نشطة الخدمات

المالية وأنشطة التأمين

تمويل التأمين وإعادة
التأمين وصناديق

المعاشات التقاعدية

المجموع@

101,243,668

31,574,979

8,517,161

141,335,808

71.6%

22.3%

6.0%

100%

تعويضات العاملين

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*المالحظة: مجموع النسب ال يساوي
%100 بسبب التقريب

القيمة: الدرهم
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شكل (2.2.7)
التوزيع النسبي  لتعويضات العاملين في ا�نشطة المالية وأنشطة التأمين

في إمارة عجمان خالل عام  2018

بلغت قيمة ا�نتاج ا�جمالي  للمنشـــآت المالية خالل عـــام 2018 حوالي 1.2 مليار 
درهم إماراتي ويوضح الجدول رقم (1.3.7) أن أنشـــطة الخدمات المالية فيما عدا 
تمويل التأمين وصناديق المعاشـــات سجلت أعلى نســـبة من إجمالي قيمة ا�نتاج 
حيث بلغت %84.3 من ا�جمالي، تليها ا�نشـــطة المســـاعدة �نشـــطة الخدمات 
المالية وأنشـــطة التأمين بنســـبة %9.2 من  إجمالي قيمة ا�نتاج بينما بلغت قيمة 
إنتاج أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية مايقارب 
77 مليون درهم إماراتي بنســـبة 6.5 % من إجمالـــي قيمة ا�نتاج وهي أقل قيمة 

إنتاج بين ا�نشطة.

3.7 إجمالي قيمة ا�نتاج لÉنشطة المالية وأنشطة
التأمين في إمارة عجمان  2018: 
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جدول (1.3.7)
ا�نتاج ا�جمالي لËنشطة المالية وأنشطة التأمين 

في إمارة عجمان خالل عام 2018

النسبة المئويةا�نشطة االقتصادية

أنشطة الخدمات المالية،
فيما عدا تمويل التأمين

وصناديق المعاشات

ا�نشطة المساعدة
�نشطة الخدمات المالية

وأنشطة التأمين

تمويل التأمين وإعادة
التأمين وصناديق

المعاشات التقاعدية

المجموع

995,010,267

108,293,368

76,766,111

1,180,069,745

84.3%

9.20%

6.50%

100%

@قيم ا�نتاج

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*المالحظة: المجموع اليتطابق بسبب التقريب
القيمة: الدرهم
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شكل (1.3.7)
التوزيع النسبي لقيم ا�نتاج ا�جمالي في ا�نشطة المالية

وأنشطة التأمين في إمارة عجمان  خالل عام 2018
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1.3.7 إجمالي قيمة ا�نتاج  من النشاط الرئيسي والثانوي
لÉنشطة المالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان 2018:  

تعـــد قيمـــة ا�نتاج من النشـــاط الرئيســـي أي النشـــاط االقتصادي الذي  تمارســـه 
المؤسســـة بشـــكل فعلي خالل فترة ا�ســـناد الزمني للمســـح مـــن المحركات 
الرئيســـية لنمـــو القيمة المضافة لقطاع  ا�نشـــطة المالية إذ يبين الجدول رقم 
(2.3.7) أن قيمة ا�نتاج من النشـــاط الرئيســـي للقطاع المالي بلغت حوالي 983 

إماراتي.  درهم  مليون 

كانت المســـاهمة ا�على لقيمة ا�نتاج من النشـــاط الرئيســـي �نشـــطة الخدمات 
المالية، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشـــات بنســـبة %81.9  من إجمالي 
ا�نتاج من النشـــاط الرئيســـي وبلغت قيمة ا�نتاج للنشـــاط الرئيســـي لهذا النشاط 
حوالي 805 مليون درهم إماراتي يليه ا�نشـــطة المســـاعدة �نشـــطة الخدمات 

المالية وأنشطة التأمين بنسبة %10.3 من ا�جمالي. 

بلغت قيمة إنتاج النشاط الرئيسي لنشـــاط تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق 
المعاشات التقاعدية حوالي 77 مليون درهم إماراتي بنسبة %7.8 من ا�جمالي.

أما من ناحية قيمة ا�نتاج من النشـــاط الثانوي للمنشأة والذي يهدف لزيادة إيرادات 
المنشـــأة بشرط أن التزيد عن إيرادات النشاط الرئيسي وال تنفصل عوامل إنتاجه عن 
النشاط الرئيسي  فقد بلغ إجمالي قيم ا�نتاج لËنشطة الثانوية حوالي 197 مليون 

درهم كما هو مبين في جدول (3.3.7). 

كانت المساهمة ا�على لقيمة ا�نتاج من النشاط الثانوي �نشطة الخدمات المالية، 
فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشـــات بنسبة %96.6 من إجمالي ا�نتاج من 
النشـــاط الثانوي وبلغت قيمة ا�نتاج للنشـــاط الثانوي لهذا النشـــاط مايقارب 190

مليون درهم إماراتي  تليه ا�نشطة المساعدة �نشطة الخدمات المالية وأنشطة 
التأمين بنســـبة %3.4 من ا�جمالي مع مالحظة عدم وجود أي إنتاج من النشـــاط 

الثانوي �نشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية.
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جدول (2.3.7)
التوزيع النسبي لقيم إنتاج النشاط الرئيسي حسب أنشطة المالية والتأمين

في إمارة عجمان خالل  عام 2018

المصدر: مركز عجمان ل©حصاء والتنافسية
المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

النسبة المئويةا�نشطة االقتصادية

أنشطة الخدمات المالية،
فيما عدا تمويل التأمين

وصناديق المعاشات

ا�نشطة المساعدة
�نشطة الخدمات المالية

وأنشطة التأمين

تمويل التأمين وإعادة
التأمين وصناديق

المعاشات التقاعدية

المجموع

804,597,643

101,543,368

76,766,111

982,907,122

81.9%

10.3%

7.8%

100%

النشاط الرئيسي

القيمة: الدرهم
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جدول (3.3.7)
التوزيع النسبي لقيم إنتاج النشاط الثانوي حسب أنشطة المالية

والتأمين في إمارة عجمان خالل عام  2018

المصدر: مركز عجمان ل©حصاء والتنافسية
المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

النسبة المئويةا�نشطة االقتصادية

أنشطة الخدمات المالية،
فيما عدا تمويل التأمين

وصناديق المعاشات

ا�نشطة المساعدة
�نشطة الخدمات المالية

وأنشطة التأمين

تمويل التأمين وإعادة
التأمين وصناديق

المعاشات التقاعدية

المجموع

190,412,624

6,750,000

0

197,162,624

96.6%

3.4%

0.0%

100%

النشاط الثانوي

القيمة: الدرهم
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يمثـــل الجـــدول (1.4.7) بيانات إجمالي قيم ا�ســـتهالك الوســـيط والتي تشـــمل 
الخامات والمواد ا�ولية والسلع غير المعمرة والخدمات المستخدمة في ا�نتاج بما 
فـــي ذلك الصيانـــة وا�صالح لËصول الرأســـمالية وا�بحاث ومصروفـــات أخرى غير 
مباشـــرة وا�يجارات وغير ذلك من المستلزمات السلعية والخدمية الالزمة للعملية 
ا�نتاجية حيث بلغت قيمةا�ستهالك الوسيط لËنشطة المالية وأنشطة التأمين ما 
يقارب 182 مليون درهم إماراتي، وكانت أعلى نســـبة لقيم ا�ســـتهالك الوســـيط 
�نشـــطة الخدمات المالية، فيما عـــدا تمويل التأمين وصناديق المعاشـــات والتي 
بلغـــت مايقـــارب 153 مليون درهم بنســـبة حوالـــي، %84.0 مـــن ا�جمالي تليها 
ا�نشـــطة المســـاعدة �نشـــطة الخدمات المالية وأنشـــطة التأميـــن والتي بلغت 
قيمتهـــا أكثـــر مـــن 26 مليون درهم وبنســـبة بلغـــت %14.4 مـــن إجمالي قيمة 
ا�ســـتهالك الوسيط بينما بلغت قيمة ا�ستهالك الوســـيط لتمويل التأمين وإعادة 
التأمين وصناديق المعاشـــات التقاعدية ما يقارب 3 مليون درهم بنسبة %1.6 من 

ا�جمالي كما هو مبين في الشكل رقم (1.4.7).

4.7 إجمالي قيمة ا�ستهالك الوسيط لÉنشطة المالية
 وأنشطة التأمين في إمارة عجمان 2018: 
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جدول (1.4.7)
ا�ستهالك الوسيط لËنشطة المالية وأنشطة التأمين

في إمارة عجمان خالل عام   2018

أنشطة الخدمات المالية، فيما عدا تمويل
التأمين وصناديق المعاشات

ا�نشطة المساعدة
�نشطة الخدمات المالية

وأنشطة التأمين

تمويل التأمين وإعادة
التأمين وصناديق

المعاشات التقاعدية

@المجموع

152,754,360

26,178,687

2,831,017

181,764,065

قيم االستهالك الوسيط ا�نشطة االقتصادية

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*المالحظة: المجموع اليتطابق بسبب التقريب
القيمة: الدرهم
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شكل (1.4.7)
التوزيع النسبي لËنشطة المالية وأنشطة التأمين بحسب ا�ستهالك

الوسيط في إمارة عجمان خالل  2018

بلـــغ إجمالي القيمة المضافة �نشـــطة المالية وأنشـــطة التأمين حوالي عن 998 
مليـــون درهم لعام 2018. شـــكلت أنشـــطة الخدمات المالية، فيمـــا عدا تمويل 
التأمين وصناديق المعاشـــات نسبة %84.4 من إجمالي القطاع المالي وقد بلغت 
حوالي 842 مليون درهم تليها ا�نشـــطة المســـاعدة �نشـــطة الخدمات المالية 
وأنشـــطة التأمين مايزيد عن 82 مليون درهم بنســـبة %8.2 مـــن إجمالي القيمة 
المضافة، بينما احتلت أنشـــطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات 
التقاعدية المرتبة ا�خيرة بما يقارب 74 مليون درهم وبنســـبة %7.4 من ا�جمالي 

كما هو مبين في الشكل (1.5.7)

5.7 إجمالي القيمة المضافة لÉنشطة المالية وأنشطة التأمين 
في إمارة عجمان 2018:
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جدول (1.5.7)
إجمالي القيمة المضافة �نشطة المالية وأنشطة التأمين

في إمارة عجمان خالل عام  2018

المصدر: مركز عجمان ل©حصاء والتنافسية
المصدر: الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

أنشطة الخدمات المالية، فيما عدا تمويل
التأمين و صناديق المعاشات

ا�نشطة المساعدة �نشطة
الخدمات المالية و أنشطة التأمين

تمويل التأمين وإعادة التأمين
وصناديق المعاشات التقاعدية

@المجموع

842,255,906

82,114,680

73,935,094

998,305,681

القيمة المضافة ا�نشطة االقتصادية

*المالحظة: المجموع اليتطابق بسبب التقريب
القيمة: الدرهم
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شكل (1.5.7)
التوزيع النسبي لمساهمة ا�نشطة في تكوين إجمالي القيمة المضافة �نشطة

المالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2018

يوضـــح الجدول (1.6.7) بيانات إجمالي قيم التكوين الرأســـمالي �نشـــطة المالية 
وأنشـــطة التأميـــن والتي بلغـــت حوالي 371 مليـــون درهم، وبلغت أعلى نســـبة 
للتكويـــن الرأســـمالي في أنشـــطة الخدمـــات المالية، فيمـــا عدا تمويـــل التأمين 
وصناديق المعاشات والتي بلغت حوالي %76.1 من ا�جمالي بقيمة حوالي 282.4 
مليـــون درهـــم إماراتي، يليها  نشـــاط تمويل التأميـــن و إعادة التأميـــن و صناديق 
المعاشـــات التقاعديـــة والتي بلغت حوالـــي %23.3 من ا�جمالـــي، وبلغ إجمالي 
التكوين الرأسمالي لËنشطة المساعدة �نشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين 

حوالي 2 مليون درهم بنسبة %0.5 من إجمالي التكوين الرأسمالي. 

6.7 إجمالي التكوين الرأسمالي لÉنشطة المالية وأنشطة
التأمين في إمارة عجمان 2018: 
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جدول (1.6.7)
التوزيع النسبي �نشطة المالية وأنشطة التأمين بحسب التكوين

الرأسمالي في إمارة عجمان خالل عام  2018

النسبة المئوية@ا�نشطة االقتصادية

أنشطة الخدمات المالية،
فيما عدا تمويل التأمين

وصناديق المعاشات

تمويل التأمين وإعادة
التأمين وصناديق

المعاشات التقاعدية

ا�نشطة المساعدة
�نشطة الخدمات المالية

وأنشطة التأمين

المجموع

282,478,143

86,475,426

2,038,895

370,992,464

76.1%

23.3%

0.5%

100%

التكوين الرأسمالي

المصدر : مركز عجمان  ل©حصاء والتنافسية
المصدر : الهيئة االتحادية للتنافسية وا�حصاء

*المالحظة: مجموع النسب ال يساوي
%100 بسبب التقريب

القيمة: الدرهم
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شكل (1.6.7)
التوزيع النسبي �نشطة المالية وأنشطة التأمين بحسب التكوين

الرأسمالي في إمارة عجمان خالل عام  2018
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استمارة المسح االقتصادي لعام 2019

يرجى استيفاء بيانات استمارة المسح االقتصادي.

علًما بأنه سيتم التعامل مع البيانات بسرية تامة وفق³ للمرسوم ا�ميري رقم (6) 

لسنة 2017، وسوف تستخدم البيانات لËغراض ا�حصائية فقط. 

شاكرين لكم سلف³ حسن تعاونكم معنا 

تستوفي البيانات عن الفترة المرجعية

من 2018/01/01 الى 2018/12/31

للمعلومات والمساعدة يرجى االتصال على الرقم :

80070
Please fill in the follwing econmic survey questionnaire.

The Data will be strictlly confidentional according to the Amiriِ Decree 
NO: (6) 2017. Data will only be used for statistical purposes.

Thank you in for your fruitful cooperation.
Data will be collected for the financial year

2018, January 1st to December 31

For Help and Information please call :
80070

المسح االقتصادي 2019
Economic Survey 2019

المرفقات:
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اسم المراقب : ..................

االسم التجاري للمنشأة

االسم حسب الترخيص

Establishment commercial name

Establishment license name

رقم مكاني

رقم الشقة

رقم الهاتف

ص.ب

البريد ا�لكتروني

الموقع  ا�لكتروني

Makani No.

Flat No.

Telephone No.

P.O. Box

E-mail

Website

ا�مارة

المدينة

المنطقة / الحي

الشارع

اسم المبنى

رقم المبنى

Emirate

City

Region

Street

Building Name

Building No.

اسم المشرف

اسم المدقق

Supervisor

Auditor Name

مسلسل  المنشأة
في قاعدة البيانات

اسم الباحث

رقم هاتف الباحث

Identification Informationالبيانات التعريفية

�For Office Use Onlyستعمال المكتب

Establishment
SN

Researcher
Name

Researcher
Phone
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Is there a license for the Establishmentهل يوجد ترخيص للمنشأة

1 - تعمل بشكل دائم

2 - تعمل بشكل موسمي

3 - تحت التجهيز

4 - متوقفة بشكل مؤقت

5 - متوقفة بشكل نهائي  (انتهت االستمارة )

6 - وحدة نشاط مساند  (انتهت االستمارة )

1 - Yes

2 - No

3 - Exempted

1 - Working Continuously

2 - Operating on a Seasonal Bases

3 - Under Equipping

4 - Non operating temporarily

5 - Totally Non-operating... (Stop Here)

6 - Supporting Unit...          (Stop Here)

1-  نعم

2-   ال

3 - معفي

انتقل إلى السؤال 05

انتقل إلى السؤال 05

Go to question 05

Go to question 05

1 1

Name of Licensing Authority2اسم جهة الترخيص 2

License No.3رقم الرخصة 3

Establishment Number (MOHRE ID)4رقم العمل (بطاقة المنشأة) 4

Establishment Status5حالة المنشأة 5

Manager Name6اسم المدير المسؤول 6

وصف النشاط االقتصادي
الرئيسي بالتفصيل

Describe Main Economic Activity
in Detail7 7

وصف النشاط الثانوي
بالتفصيل

Describe Secondary Economic
Activity Detail8 8
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Date of Commencing the Activity9تاريخ بدء مزاولة النشاط الحالي 9

عدد شهور العمل الفعلية
خالل السنة السابقة

Number of actual work months
During Last year10 10

11 11

1 - مفردة ليس لها
       فروع ...... (انتقل الى سؤال 13)

2 - مركز رئيسي له
       فروع ...... (انتقل الى سؤال 13)

3 - فرع محلي يمسك حسابات مستقلة

4 - فرع محلي ال يمسك حسابات مستقلة

5 - فرع لشركة اجنبية

1 - Sole without
     Branches (Go to Question 13)

2 - Headquarter with
     Branches (Go to Question 13)

3 - branch with separate accounts

4 - Branch without Separate Accounts

5 - Foreign Establishment Branch

Headquarter Name

Emirate / Country

Phone No.

Email

P.O Box

اسم المركز الرئيسي

ا�مارة / الدولة

رقم الهاتف

عنوان البريد ا�لكتروني

صندوق البريد

Type of Establishmentصفة المنشأة

12 Headquarter Addressعنوان المركز الرئيسي12
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1 - مؤسسة فردية

2 - شركة تضامن

3 - شركة توصية بسيطة

4 - شركة مساهمة عامة

5 - شركة مساهمة خاصة

6 - شركة ذات مسؤولية محدودة

7 - شركة توصية با�سهم

8 - فرع لمنشآة اجنبية

9 - جمعية تعاونية

10 - هيئة ال تهدف الى الربح

11 - شركة حكومية

12- اخرى اذكرها:

1 - Sole Proprietorship

2 - Partnership company

3 - Simple Partnership recommendation.

4 - Puplic Joint Stock company

5 - Private joint stock company

6 - Limited liability company

7 - Shared Limited Liability Co

8 - Branch of a Foreign est

9 - Co-Operative Society

10 - Non-profit

12 - Government Co.

97 - Others (to be Stated):

Legal Entity13الكـيـان الـقـانـوني 13

رأس المال المسجل
(االسمي / المصرح به)

Authorized Capital
( Nominal )14 14/AED

إماراتي قطاع خاص

إماراتي حكومي

دول مجلس التعاون
الخليجي

دول عربية اخرى

اسيوي

دول اخرى

المجموع

UAE Private sector

UAE government sector

Gulf Cooperation
Council (GCC)

Other Arab countries

Asian

Other countries

Total

رأس المال المدفوع حسب
الجنسية بالدرهم

Paid Capital by
Nationality15 15

123

Value in (AED)القيمة بالدرهم

1

2

3

4

5

6

99

code

166



16.1- العاملون بدون أجور (أصحاب العمل، أفراد ا�سرة، المتدربون)

Genderالنوع
Total Non-Citizen Citizen

المجموع غير المواطنين المواطنين

16.1- Unpaid Employees (Owners, Members of the family and Trainees)

16.2- العاملون برواتب أجور (في ا�دارة ، في االنتاج)

16.2 - Paid Employees (Administration,In production,Others)

* متوسط عدد العاملين = مجموع عدد العاملين في نهاية كل شهر
من السنة المالية مقسوما على 12

*Average Number of Employees = Total Number of Employees at the end of 
every month of the year divided by 12

Average Number of Employees*16متوسط عدد العاملين 16

ذكور

إناث

المجموع

Male

Female

total

12341

1

2

99

#

Genderالنوع
Total Non-Citizen Citizen

المجموع غير المواطنين المواطنين

ذكور

إناث

المجموع

Male

Female

total

3

4

991

#
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*wages and salaries during the reference year 
include: Basic salary or wage, allowances,bonuses 
to the board of directors, premium and overtime in
**Payments in kind include: food, accommodation, 
transportation, and
recreational and social services provided by the 
establishment to its employees
***Other benefits: Include Social Security 
Premiums, Medical Insurance, Life Insurance, 
Woke Accidents Insurance Premiums, Allocation 
for end of Service Provisions.

@ الرواتـــب وا�جـــور النقدية تشـــمل: الراتـــب أو ا�جر 
ا�ساســـي والعـــالوات والمكافآت ومكافـــأة اعضاء 

مجلس االدارة وأجور العمل.
@@ المزايـــا العينية: تشـــمل قيمة الطعام والســـكن 
والمالبـــس (ليـــس �غـــراض العمـــل) والمواصـــالت 

والخدمات االجتماعية والترفيهية.
@@@المزايا االخرى: تشمل أقساط التأمينات االجتماعية 
والتقاعديـــة، التأميـــن الصحي، التأمين علـــى الحياة، 
التأميـــن ضد أصابـــات العمل، ومخصصـــات مكافأة 

نهاية الخدمة عن سنة المسح.

ا�جور والمزايا النقدية
والعينية

Wages , Salaries and 
Other Cash In Kind Benefits17 17

Itemالبيان
Value in AED
المبلغ بالدرهم

الرواتب وا�جور النقدية @

المزايا العينية @@

المزايا االخرى @@@

المجموع

Wages and salaries *

Payments in Kind **

Other benefits ***

Total

1

2

3

99

S/N
الرقم
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المصاريف التشغيلية وا�دارية
والعمومية

Operating expenses
and General and administrative18 18

Expensesالمصاريف
Value in AED
القيمة بالدرهم

Rental of buildings

Postal tell communication
services

Electricity and Water

Fuel, Gas and Oils

Maintenance and repair of
machinery and equipment

Maintenance of buildings
and construction

Transport maintenance

Transportation, ware
housing and storage service

Rental Machinery and equipment

Advertisements expenses

Payments to sub-contractors

Interest expense

Banking commission

Auditor fees

Legal & judicial Expenses

Official business travels

Training Expenses

Research expenses & experiences

Subscriptions & professional fees

Cleaning services

Security Services

1.Other Expense
(specify)..........................

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

99

S/N
الرقم

إيجارات ا�بنية

خدمات البريد وا�تصاالت

الماء والكهرباء

وقود ومحروقات وغاز

صيانة وإصالح اÚالت والمعدات

صيانة وإصالح لËبنية وا�نشاءات

صيانة وسائل النقل

خدمات النقل والتخزين والشحن

استئجار آالت ومعدات

مصاريف دعاية وإعالن

مدفوعات للمقاولين من الباطن

مصاريف الفوائد

عموالت بنكية

تدقيق حسابات

مصروفات قانونية وقضائية

سفريات لمهمات رسمية

مصاريف تدريب

مصاريف أبحاث وتجارب

رسوم واشتراكات مهنية

خدمات النظافة

خدمات الحراسة

1. مصاريف تشغيية أخرى
(حدد  . . . . . . . . . . . . . . . . )

المجـمـــوع
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ا�يرادات من النشاط الرئيسي
والثانوي خالل السنة المالية

Revenues of the main activity
and the secondary during the
Fiscal year

19 19

يتم تعبئة ا�يرادات بناًء  على نوع ا�يرادات التي تنطبق على نشاط المنشأة
Revenues is filledby the type of revenue that applicable to the

establishment activities

Type of Revenuesنوع ا�يرادات
Value in AED
القيمة بالدرهم

م

مبيعات البضائع المشتراة 
بغرض إعادة البيع

مبيعات البضائع المصنعة

ا�يرادات من أنشطة المقاوالت
(تشمل أعمال المقاوالت من

الباطن و قيمة ا�عمال المنجزة
من المقاوالت الرئيسية)

إيرادات الخدمات المقدمة للغير
(تشمل خدمات ا�قامة والمطاعم،

ا�نشطة ا�دارية للمكاتب، الصحة،
التعليم، وكاالت السياحة،

ا�نشطة المهنية ........
وأنشطة الخدمات ا�خرى)

ا�يرادات من نقل الركاب
والبضائع والتخزين

ايجار مباني، وسائل نقل
وآالت ومعدات

إيرادات من أنشطة التعدين
والمحاجر واستخراج النفط والغاز

إيرادات الفوائد والعموالت المالية

إيرادات التامين وإعادة التامين
( تشمل عموالت وكال ء

ووسطاء التأمين )

أرباح (خسائر) من فروقات
وصرف العمالت عمالت اجنبية

ا�نتاج لالستخدام الذاتي

أرباح (خسائر) بيع ا�صول الثابتة

أرباح (خسائر) ا�سهم

إيرادات تشغيلية أخرى
(حدد)........................................

ا�جمالي

Sales of goods purchased for
resale

Sales of manufactured goods

Total revenue from contracting
activities (Including Value of
completed works as sub contract
and main contractor)

Revenues of services provided to
others (including Accommodation,
Restaurants activity, Office
administrative, Travel agency, Securety,
Professional, Health,Education .....
and other services)

Passenger and Freight  transportatio
and storage revenues

Rentals of Buildings, Transportation,
Machineries and equipments.

Mining, quarrying and Extraction
of crude petroleumand natural gas

Interest and commission income

Revenues of Insurance and
Reinsurance (Include Insurance
Agents' and Brokers' Commissions)

Gains (losses) on exchange and
exchange differences

Productions for self use

Gains (Loss) Sale of Fixed Assets

Gains (Loss) from the disposal of shares

Other Operating Revenues
(specify).....................................

Total

1

2

3

4

 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

99
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المخزون ومشتريات المواد
ا�ولية والبضائع بالدرهم

Inventories , Purchases raw
material and goods - AED20 20

مخزون بداية المدة

مخزون نهاية المدة

Opening inventory

End of period stock

1

2

1. مخزون منتجات تامة الصنع
وتحت التشغيل (ل¢نتاح الصناعي)

1. Inventories of finished and semi
- finished products (Manufacturing Activity)

مخزون بداية المدة

المشتريات خالل السنة

مخزون نهاية المدة

Start-up stock

Purchases during the Year

End of period stock

1

2

3

Inventories of Raw Material and .22. مخزون المواد ا�ولية
other consumable material

مخزون بداية المدة

المشتريات خالل السنة

مخزون نهاية المدة

Start-up stock

Purchases during the Year

End of period stock

1

2

3

3. مخزون البضائع المشتراه
بغرض إعادة البيع

3. Inventories of Purchasing
Goods for resale
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الرسوم والضرائب على
ا�نتاج - بالدرهم

Taxes and fees on
production - AED21 21

Fees and taxesرسوم وضرائب

T1 T2 T1

Value
القيمة

1

2

3

4

5

6

99

رسوم جمركية

رسوم ترخيص المؤسسة

رسوم ترخيص مركبات

طوابع رسمية

رسوم وضرائب على ا �يدي العاملة

ضرائب أخرى (حدد)..................

المجموع

Customs fees/ import duties

License fees

Vehicle license fees

Official Stamps

Fees and taxes on labor

Other Taxes

Total
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1. هل المنشأة مسجلة في
الهيئة االتحادية للضرائب؟

Value Added Tax22ضريبة القيمة المضافة 22

1 - Yes

2 - No ........  (go to Next page)

3 - Exempted ... (go to Next page)

1-  نعم

2-   ال .... انتقل الى الصفحة التالية

3 - معفي .... انتقل الى الصفحة التالية

1. Does your establishment registered
in the Fedral TaxAuthority ?

6. هل المشتريات من السلع والخدمات
شاملة ضريبة القيمة المضافة؟ 

1 - Yes

2 - No

1-  نعم

2-   ال

6. Does Registered purchases of
Goods and Services include VAT?

7. هل المبيعات المسجلة من السلع
والخدمات شاملة ضريبة القيمة المضافة؟ 

1 - Yes

2 - No

1-  نعم

2-   ال

7. Does Registered Sales of Goods
and Services include VAT?

Tax ID Number .22. الرقم الضريبي للمنشأة

3. قيمة ضريبة القيمة المضافة
المدفوعة على المشتريات

3. Value of VAT paid
on purchases

5. القيمة المحولة الى الهيئة
االتحادية للضرائب

5. The Value paid to
Fedral TaxAuthority

4. ضريبة القيمة المضافة
على المبيعات

4. VAT on sales
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Non Financial Assets23االصول غير المالية 23

* Net book Value at the Endof the period = Net book value at the beginning of the period +
Additions - Omissions - Depreciation of the year

@صافي القيمة الدفترية نهاية المدة = صافى القيمة الدفترية اول المدة + االضافات - االستبعادات - االهالك السنوي

Fixed Assets

Net book
Value at

the end of
the period

صافي القيمة
الدفترية

نهاية المدة@

Depreciation
of the year

ا�هتالك
خالل السنة

Ommisions

االستبعادات

Additions

ا�ضافات

Net book
value at the
beginning of
the period

5 4 3 2 1

صافى القيمة
الدفترية

أول المدة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

99

م

أراضي

مباني وإنشاءات 
ومرافق

المركبات

أثاث وأجهزة
مكاتب

آالت ومعدات

البرمجيات
الجاهزة

براءات االختراع
وحقوق

الملكية الفكرية

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ

أصول أخرى

مجموع
ا�صول

غير المالية

Lands

Buildings &
Constructions

Vehicles

Furniture and
Fixtures

Equipment

Software

Patents and
Property

Capital Work in
progress WIP

Others

Total of
Non Financial
Assets

ا�صول ثابتة

174



االسم

الوظيفة

الهاتف

الهاتف المتحرك

البريد االلكتروني

Name

Job Title

Telephone

Mobile

Email

عناوين الفروع والوحدات غير
المستقلة التي وردت بياناتها

ضمن هذه االستمارة

Addresses of branches &
Non Independent units
Enrolled in this Questionnair

24 24
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