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امللخص التنفيذي
يسعى مركز عجمان لإلحصاء لبناء وتطوير قواعد بيانات حديثة ودقيقة ملختلف األنشطة االقتصادية في
اإلمارة والتي تساعد في بناء املؤشرات االقتصادية الالزمة لتطوير وتنمية القطاعات االقتصادية ،حيث
يعرض تقرير املسوح االقتصادية إلمارة عجمان لعام  2021إحصاءات نتائج سنوية منتظمة عن خصائص
وأنواع منشآت األنشطة االقتصادية في القطاع الخاص لجميع مناطق إمارة عجمان والتي تندرج تحتها
أنشطة قطاع الصناعة التحويلية ،أنشطة الصناعة االستخراجية ،أنشطة قطاع التجارة الداخلية،
أنشطة قطاع الخدمات ،أنشطة قطاع التشييد ،أنشطة قطاع النقل والتخزين ،وأنشطة قطاع املالية
والتأمين.
ويهدف التقرير إلى توفير أكبر قدر ممكن من اإلحصاءات لألنشطة االقتصادية في اإلمارة والتي تعكس
مساهمة القطاعات في الناتج املحلي اإلجمالي وقيمة اإلنتاج اإلجمالي واإلستهالك الوسيط ملختلف أنواع
األنشطة االقتصادية  ،تعويضات العاملين من رواتب وأجور وتوفير قاعدة للبيانات املهمة والالزمة إلعداد
الحسابات القومية.
وفيما يلي ملخص ألهم نتائج التقرير :
األنشطة االقتصادية :
• بلغ عدد املنشآت في إمارة عجمان لعام  2020حوالي  50,444منشأة.
• بلغ إجمالي العاملين  338,108عامل لعام  ، 2020و 355,344عامل لعام .2019
• بلغت القيمة اإلجمالية لتعويضات العاملين حوالي 9.9مليار درهم لعام  2020مقارنة بقيمة
حوالي  9.6مليار درهم إماراتي في عام  2019ومعدل نمو بلغ  %2.82بين العامين.
• قيمة اإلنتاج اإلجمالية بلغت حوالي  46مليار درهم في إمارة عجمان لعام  2020وحوالي  52مليار
درهم في إمارة عجمان لعام .2019
• بلغت القيمة املضافة اإلجمالية حوالي  24مليار درهم إماراتي لعام  2020وحوالي  28مليار درهم
إماراتي لعام .2019
• بلغت إجمالي قيم االستهالك الوسيط حوالي  21.7مليار درهم إماراتي لعام .2020
قطاع الصناعة التحويلية:
• بلغ عدد املنشآت العاملة في القطاع  6,134منشأة ،وبلغ عدد العاملين في هذه املنشآت 69,319
عامل.
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• سجلت قيمة تعويضات العاملين حوالي  1.9مليار درهم إماراتي.
• بلغت قيم اإلنتاج اإلجمالي حوالي  14مليار درهم إماراتي.
• سجلت القيمة املضافة لألنشطة حوالي  5.8مليار درهم إماراتي.
• بلغ إجمالي قيمة اإلستهالك الوسيط حوالي  8.2مليار درهم إماراتي لجميع األنشطة.
قطاع الصناعة اإلستخراجية:
• بلغ عدد املنشآت العاملة في القطاع  15منشأة ،وبلغ عدد العاملين في هذه املنشآت  323عامل.
• سجلت قيمة تعويضات العاملين حوالي  10.3مليون درهم إماراتي.
• بلغت قيم اإلنتاج اإلجمالي حوالي  138.5مليون درهم إماراتي.
• سجلت القيمة املضافة لألنشطة حوالي  65.7مليون درهم إماراتي.
• إجمالي قيمة اإلستهالك الوسيط بلغ حوالي  72.8مليون درهم إماراتي لجميع األنشطة.
قطاع التجارة الداخلية:
• بلغ عدد املنشآت العاملة في القطاع  19,013منشأة في إمارة عجمان.
• عدد العاملين في منشآت التجارة الداخلية  76,505عامل في إمارة عجمان.
• قيمة تعويضات العاملين حوالي  2.2مليار درهم إماراتي وحقق نشاط تجارة الجملة باستثناء
املركبات ذات املحركات والدراجات النارية القيمة األعلى لتعويضات العاملين بنسبة حوالي  %52من
اإلجمالي في إمارة عجمان.
• بلغت قيمة اإلنتاج اإلجمالي حوالي  7.6مليار درهم إماراتي.
• وصل إجمالي قيم االستهالك الوسيط حوالي  2.5مليار درهم إماراتي لجميع األنشطة.
• بلغت القيمة املضافة حوالي  5.2مليار درهم إماراتي ،وحقق نشاط تجارة التجزئة باستثناء املركبات
ذات املحركات والدراجات النارية أعلى قيمة مضافة لقطاع أنشطة التجارة الداخلية بنسبة بلغت
 % 55.2من اإلجمالي.
قطاع التشييد:
• بلغ عدد املنشآت العاملة في القطاع 10,059منشأة في إمارة عجمان لعام .2020
• عدد العاملين في املنشآت بلغ 103,767عامل في إمارة عجمان لعام .2020
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• احتلت أنشطة التشييد املتخصصة القيمة األعلى لتعويضات العاملين لعام  2020حيث بلغت
%54.4من إجمالي قيم تعويضات العاملين.
• بلغت قيمة اإلنتاج اإلجمالي حوالي  13.4مليار درهم إماراتي في اإلمارة لعام . 2020
• بلغ إجمالي القيمة املضافة حوالي  5.7مليار درهم إماراتي لجميع األنشطة لعام .2020
• بلغت إجمالي قيمة االستهالك الوسيط حوالي  7.7مليار درهم إماراتي لجميع األنشطة في إمارة
عجمان لعام .2020
قطاع الخدمات:
• بلغ عدد املنشآت العاملة في القطاع حوالي  14,339منشأة في عام .2020
• بلغ إجمالي العاملين في منشآت الخدمات في إمارة عجمان  79,107عامل.
• وصلت تعويضات العاملين حوالي  2.8مليار درهم إماراتي.
• احتلت أنشطة التعليم القيمة األعلى لتعويضات العاملين حيث بلغت حوالي  495.5مليون درهم
إماراتي من اإلجمالي.
• قيمة اإلنتاج اإلجمالي في عام  2020بلغت حوالي  9.3مليار درهم إماراتي.
• إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط بلغ حوالي  2.9مليار درهم إماراتي.
• القيمة املضافة إلجمالي األنشطة بلغت حوالي  6.4مليار درهم إماراتي في عام .2020
قطاع النقل والتخزين:
• وصل إجمالي عدد املنشآت العاملة في القطاع  623منشأة بإجمالي عدد عاملين بلغ  6,726عامل.
• حازت أنشطة النقل البري والنقل عبر األنابيب على نسبة  %76.2من إجمالي عدد العاملين بعدد
 5,127عامل.
ّ
سجل إجمالي تعويضات العاملين في القطاع قيمة بلغت حوالي  106مليون درهم.
•
• احتلت أنشطة النقل البري والنقل عبر األنابيب القيمة األعلى لتعويضات العاملين بنسبة بلغت
 %57.3من إجمالي قيم تعويضات العاملين.
• وصلت قيمة اإلنتاج اإلجمالي حوالي  577.6مليون درهم إماراتي .
• بلغ إجمالي قيم االستهالك الوسيط حوالي  184مليون درهم إماراتي لجميع أنشطة النقل والتخزين.
• سجل إجمالي القيمة املضافة لجميع األنشطة حوالي  393.3مليون درهم إماراتي.
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قطاع األنشطة املالية و أنشطة التأمين:
• بلغ إجمالي عدد املنشآت العاملة في القطاع 261منشأة ،وبلغ عدد العاملين في هذه املنشآت 2,361
عامل.
• حققت تعويضات العاملين حوالي  534مليون درهم إماراتي ،منها حوالي  468مليون درهم إماراتي
كانت للعاملين في أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات.
• بلغت قيم اإلنتاج اإلجمالي حوالي  1.1مليار درهم إماراتي.
• بلغت قيمة اإلستهالك الوسيط ما يزيد عن  123مليون درهم إماراتي لجميع األنشطة في إمارة
عجمان.
• وصل إجمالي القيمة املضافة حوالي  984مليون درهم لعام .2020
• حققت أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات أعلى قيمة مضافة
لقطاع أنشطة املالية وأنشطة التأمين التي بلغت قيمتها حوالي  785مليون درهم إماراتي.
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املقدمة
يعتبر املسح االقتصادي من املسوحات الهامة التي تساهم في تقدير احتساب الناتج املحلي اإلجمالي .
ً
ً
ً
ونظرا لهذه األهمية ينفذ مركز عجمان لإلحصاء مسحـا سنويا للمنشآت العاملـة في اإلمارة والتي تشمل
أنشطة قطاع الصناعة التحويلية ،أنشطة الصناعة االستخراجية ،أنشطة قطاع التجارة الداخلية،
أنشطة قطاع الخدمات ،أنشطة قطاع التشييد ،أنشطة قطاع النقل و التخزين وأنشطة قطاع املالية
والتأمين.
وتبرز أهمية هذه املسوحات في توفير مجموعة من البيانات واملؤشرات الهامة كقيمة اإلنتاج اإلجمالي،
قيمة االستهالك الوسيط ،القيمة املضافة وإجمالي التكوين الرأسمالي لألنشطة التي تساعد صانعي القرار
في وضع الخطط ورسم السياسات االقتصادية.
ويتضمن التقرير تسعة فصول كالتالي:
الفصل األول :منهجية التقرير.
الفصل الثاني  :تحليل نتائج املسح االقتصادي.
الفصل الثالث  :قطاع الصناعة التحويلية.
الفصل الرابع  :قطاع الصناعة اإلستخراجية.
الفصل الخامس :قطاع التجارة الداخلية.
الفصل السادس :أنشطة التشييد.
الفصل السابع  :قطاع الخدمات.
الفصل الثامن  :قطاع النقل والتخزين.
الفصل التاسع  :األنشطة املالية وأنشطة التأمين.
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الفصل األول
منهجية التقرير
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منهجية التقرير
 1.1أهداف املسح:
 .1معرفة عدد وتوزيع املنشآت العاملة في القطاعات االقتصادية املختلفة بحسب نوع النشاط.
 .2معرفة عدد العاملين في كل قطاع وتعويضاتهم من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية.
 .3تحديد قيمة اإلنتاج اإلجمالي واإلنتاج من النشاط الرئيس ي واألنشطة الثانوية.
 .4معرفة قيمة اإلستهالك الوسيط) مستلزمات اإلنتاج (من السلع والخدمات املستخدمة في اإلنتاج.
 .5معرفة مقدار القيمة املضافة لألنشطة االقتصادية.
 2.1أهمية املسح:
• يوفر لصانعي القرار املؤشرات الهامة التي تساعد في وضع الخطط ورسم السياسات االقتصادية.
• توفير معلومات وبيانات يمكن اإلعتماد عليها في إعداد الدراسات والتنبؤات املستقبلية للتنمية
االقتصادية في إمارة عجمان والعوامل املؤثرة فيها.
• توفير بيانات تمكن من إعداد حسابات الناتج املحلي اإلجمالي.
 3.1دورية املسح االقتصادي:
ً ً
ينفذ املسح سنويا نظرا ألهميته في بناء قاعدة بيانات أساسية لألنشطة االقتصادية املشمولة في املسح.
 4.1أسلوب جمع البيانات:
تم استيفاء البيانات عن طريق املقابالت الشخصية بواسطة الباحثين امليدانيين فيما قام البعض باستيفاء
البيانات باستخدام البريد اإللكتروني والذي تم إرساله للمنشآت االقتصادية.
 5.1عينة املسح:
يغطي املسح عينة طبقية عشوائية منتظمة تمثل كافة األنشطة االقتصادية في إمارة عجمان ،باستثناء
ً
املنشآت العاملة في أنشطة الكهرباء واملياه وأنشطة الصرف الصحي ،وفقا للتصنيف الصناعي الدولي
املوحد  ، ISIC4بحيث تمثل املنشأة وحدة املعاينة لهذا املسح وتم استخدام مستويات مدروسة ومحددة
من الطبقات وذلك لتصميم عينة فعالة وممثلة ملجتمع املسح ،وقد تم االستناد بشكل أساس ي على أعداد
العاملين والنشاط االقتصادي عند التصميم.
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 6.1إطاراملسح:
اإلطارالزمني :

ً
جمعت بيانات املسح االقتصادي ميدانيا خالل الفترة من  2021-9-5لغاية  2021-12-26وتمثل البيانات
التي تم جمعها فترة االسناد الزمني لعام .2020

اإلطاراملكاني :
شمل املسح مدينة عجمان ومنطقتي ( املنامة ،مصفوت ).
 7.1مراحل املسح:
تم اإلعداد واإلنتهاء من املسح حسب املراحل التالية:
أ -املرحلة التحضيرية:
تشمل املرحلة التحضيرية فهم وتحديد االحتياجات اإلحصائية الفعلية واختيار العينة ثم تحديد أماكن
املنشآت ضمن إطار املسح االقتصادي في إمارة عجمان ،حيث تم إعداد اإلستمارات ومراجعتها واعتمادها
وتصميمها وإجراء اإلختبارات الالزمة عليها للتأكد من مدى جودتها ،وكذلك إعداد البيانات الوصفية
لتحديد جداول املخرجات املطلوبة وإعداد قواعد التدقيق واملطابقة والتنسيق لبدء التنفيذ ،وتضمنت
إستمارة املسح البنود األساسية التالية:
• البيانات الجغرافية والتعدادية املميزة للمنشأة.
• عدد العاملين وتعويضات العاملين.
• اإلستهالك الوسيط من املدخالت السلعية والخدمية.
• إجمالي قيمة اإلنتاج التجاري الداخلي وإيرادات األنشطة الرئيسية والثانوية.
• املدفوعات واإليرادات من املعامالت املالية وعوائد امللكية.
ب -مرحلة العمل امليداني:
تم جمع البيانات واستيفاء بنود اإلستمارة عن طريق املقابلة الشخصية بواسطة الباحثين املؤهلين
واملدربين وبعضهم عن طريق البريد اإللكتروني.
ت -مرحلة تدقيق البيانات:
بعد إنتهاء مرحلة جمع البيانات الخاصة باملنشآت تم تدقيق البيانات املجمعة من قبل مركز اإلحصاء في
إمارة عجمان وإرسال املالحظات الالزمة للباحث امليداني ليتم الرجوع ملدلي البيانات إن وجدت ،وبعد
اإلنتهاء من تعديل كافة املالحظات من قبل مدلي البيانات قام املركز بالتحقق من صحة استيفاء كافة بنود
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أسئلة استمارة البيانات املجمعة عن طريق تدقيق البيانات بشكل نهائي من قبل املختصين ،وفي حال التأكد
من صحة البيانات املجمعة يتم تحويلها إلى ملف النتائج ،وبدء عملية جدولة النتائج وذلك بعد اإلنتهاء من
إدخال البيانات وتدقيقها وتنقيتها ومعالجة األخطاء ،واستخراج الجداول األولية ،ومن ثم تدقيق هذه
الجداول وفق قواعد اإلتساق واملعادالت الخاصة بها للوصول إلى الجداول بصورتها النهائية ألغراض
التحليل والنشر.
ث -مرحلة تحليل البيانات واستخراج النتائج:
استخرج مركز اإلحصاء في إمارة عجمان نتائج املسح ،كما تولى املركز مسؤولية إعداد وتجهيز الجداول
اإلحصائية وإدراج الرسوم البيانية للبيانات وتحليل وإعداد املؤشرات وتجهيز البيانات إلعداد وكتابة
التقرير النهائي.
ج -مرحلة النشر:
بعد اإلنتهاء من إعداد التقرير النهائي وتدقيقه تم نشره عبر املوقع اإللكتروني ملركز اإلحصاء ،ومن ثم
استخدم اإلنفوجرافيك على تطبيق االنستغرام ،باإلضافة إلى إرسال التقرير للجهات الحكومية عبر البريد
اإللكتروني.
 8.1املفاهيم واملصطلحات:1
تشمل أهم املصطلحات والتعاريف الخاصة بالبيانات التي تم جمعها بهدف توضيحها ملستخدم البيانات
• املنشأة :2

ً
ً
ً
هي كل مشروع أو جزء منه والتي تمارس نشاطا سلعيا أو خدميا تعود إدارته إلى إدارة قد يكون

لديها حسابات منتظمة ،أو يعود فيه النشاط اإلنتاجي الرئيس ي بمعظم القيمة املضافة ،وتكون
ً
ً
حيازة هذه املنشأة لشخص طبيعيا او اعتباريا بغض النظر عن الكيان القانوني.
• املنشأة الصناعية:
هي الوحدة االقتصادية التي تنتج سلعة أو مجموعة من السلع والخدمات ويتم إدارتها بواسطة
ً
مالك واحد وإدارة واحدة وتقع ضمن منطقة جغرافية واحدة كما أنها قد تمتد أحيانا إلى مساحة
 1مسح األنشطة االقتصادية في إمارة عجمان لعام https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/Economic%20activities - 2020
04%20%281%29.pdf
 2دليل املسح االقتصادي السنوي -2020مركز عجمان لإلحصاء
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ً
ً
جغرافية أكبر في حالة وجود فروع وتمارس نشاطا صناعيا في مجاالت الصناعات االستخراجية
والتحويلية والكهرباء واملياه  ....وغيرها.
• املنشأة التجارية :
هي منشأة تقوم بعمليات البيع والشراء ضمن نطاق أنشطة التجارة الداخلية بهدف تحقيق
هامش ربح تجاري.
• املنشأة العاملة في قطاع النقل والتخزين:
هي الوحدة االقتصادية التي تقوم بتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع والتخزين.
• املنشأة اإلنشائية :
هي املنشأة االقتصادية التي تقوم ببناء وتشييد املنازل واملباني السكنية والتجارية وتشييد البنية
التحتية مثل الطرق والجسور وخطوط األنابيب ويضم هذا النشاط املنشآت العاملة في مجال
البناء وصيانة املباني واملنشآت العاملة في تشييد البنية التحتية وصيانتها.
• تعريف املنشأة الخدمية :
هي الوحدة االقتصادية التي تقدم خدمات ويتم إدارتها بواسطة مالك واحد وإدارة واحدة وتقع
ً
ضمن منطقة جغرافية واحدة كما أنها قد تمتد أحيانا إلى مساحة جغرافية أكبر في حالة وجود
ً
ً
فروع وتمارس نشاطا خدميا في مجاالت الخدمات.
• الصناعات التحويلية:
هي الصناعات التي تقوم على تغير شكل املادة الخام لتصبح سلعة جاهزة لالستخدام أو مادة أولية
تستخدم في الصناعات األخرى ،حيث يندرج تحت هذا النوع جميع الصناعات مثل:
 الصناعات الغذائية واملشروبات والتبغ. صناعة املنسوجات واملالبس الجاهزة واألحذية والجلود. صناعة الخشب واألثاثات. صناعة الورق والطباعة والنشر. صناعة مشتقات النفط املكررة. الصناعات الكيماوية ومشتقاتها األساسية. الصناعات البالستكية. الصناعات غير املعدنية ( اإلنشائية ) مثل (األسمنت  ،البالط  ،الطوب  ..وغيرها ).17

 الصناعات املعدنية واآلالت واملعدات. صناعات أخرى.• النشاط االقتصادي الرئيس ي:
وهو أهم نشاط اقتصادي تمارسه املؤسسة بشكل فعلي خالل فترة اإلسناد الزمني للمسح .
• اإلنتاج من النشاط الرئيس ي:
هو اإلنتاج الرئيس ي للوحدة اإلنتاجية بالنشاط الذي تزيد فيه القيمة املضافة املتحققة على أي
نشاط آخر يجري في نفس الوحدة.
• النشاط االقتصادي الثانوي:
ً
ً
ً
هو أن تمارس املنشأة نشاطا ثانويا أو أكثر بقصد زيادة إيراداتها ،ويشترط حتى يعتبر النشاط ثانويا
أن يكون اإليراد أقل من اإليراد من النشاط الرئيس ي وكذلك أن تكون عوامل اإلنتاج فيه ال يمكن
فصلها عن النشاط الرئيس ي.
• قيمة اإلنتاج:
هي قيمة السلع والخدمات املنتجة خالل العام نتيجة ممارسة املنشأة للنشاط اإلنتاجي.
• اإلستهالك الوسيط:
وهو يشمل الخامات واملواد األولية والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة في اإلنتاج بما في ذلك
الصيانة واإلصالح لألصول الرأسمالية واألبحاث ومصروفات أخرى غير مباشرة واإليجارات وغير
ذلك من املستلزمات السلعية والخدمية الالزمة للعملية اإلنتاجية.
• تعويضات العاملين:
ً
سواء كانت نقدية أم عينية
وهي تتألف من كافة األجور والرواتب املدفوعة للعاملين في املنشأة
(كتكلفة اإلسكان – الخدمات الطبية – الخدمات الترفيهية – تذاكر الطيران ) املقدمة للعاملين،
كما تشمل كافة املدفوعات التي يدفعها أصحاب العمل عن العاملين ( الضمان االجتماعي – مكافأة
نهاية الخدمة – التأمين الصحي  ....وغيرها ) .
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• األصول الثابتة:
وهي تمثل األصول الثابتة في ملكية اآلالت واملعدات واملباني واألراض ي ووسائل النقل واألثاث وكافة
األصول املادية األخرى ( امللموسة ) واملشابهة املستخدمة في إنتاج السلع والخدمات وتمكن املنشأة
من ممارسة نشاطها.
• القطاع الخاص:
هو قطاع يشمل جميع املنشآت واملؤسسات العامة في أي نشاط اقتصادي ،وتكون ملكيتها خالصة
بالكامل لفرد أو أكثر أو مجموعة مساهمين وال تساهم أي جهة حكومية محلية أو اتحادية في
ملكيتها.
• القيمة املضافة:
هي عبارة عن الفرق بين قيمة اإلنتاج واإلستهالك الوسيط على مستوى كل منشأة وكل نشاط
اقتصادي وتتوزع القيمة املضافة على (تعويضات العاملين – إهتالك رأس املال الثابت – صافي
الضرائب املباشرة والرسوم – فائض العمليات).
• التجارة الداخلية :
ھي عملیة تبادل للسلع والخدمات من خالل عقد الصفقات التجاریة بين تجار الجملة والتجزئة
واملستھلكين ضمن حدود البلد.
• تجارة الجملة :
هي إعادة البيع (البيع دون إجراء عمليات تحويل) للسلع الجديدة واملستعملة إلى تجار التجزئة أو
املستخدمين الصناعيين أو التجاريين أو املهنيين ،أو املؤسسات ،أو لتجار جملة آخرين ،أو القيام
بدور الوكيل أو الوسيط في شراء السلع من أجل أولئك األشخاص أو تلك الشركات أو بيعها لهم.
• تجارة التجزئة:
البيع بالتجزئة هو إعادة البيع للسلع الجديدة واملستعملة (البيع دون إجراء عمليات تحويل)
ً
للجمهور العام أساسا ،من أجل االستهالك واالستعمال الشخص ي أو األسري ،وتقوم به املحالت
واملتاجر الكبرى واألكشاك وبيوت تلبية طلبات الشراء بالبريد ،والبائعون املتجولون ،والجمعيات
التعاونية وصاالت املزادات وما إليها ،ومعظم تجار التجزئة يمتلكون السلع التي يبيعونها ،وإن كان
بعضهم يعمل كوكالء لتجار رئيسين ويقومون بالبيع على أساس الوديعة أو العمولة.
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• تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية:
تشمل جميع األنشطة املتصلة باملركبات ذات املحركات والدراجات النارية (فيما عدا صناعتها
وتأجيرها) بما في ذلك الشاحنات ،وذلك مثل بيع السيارات الجديدة واملستعملة بالجملة والتجزئة،
وإصالح وصيانة املركبات وبيع قطع غيار السيارات والدراجات النارية بالجملة والتجزئة ويدخل
ً
في هذا التصنيف أيضا أنشطة الوكالء بالعمولة الذين يعملون في بيع السيارات بالجملة والتجزئة.
• املزايا العينية:

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

الفرق بين الكلفة الكلية والرمزية املحصلة هو قيمة امليزة ويمكن أن تشمل (الطعام واملشروبات ،
املالبس ،املواصالت والتنقالت ،الخدمات الصحية والعالجية ،الخدمات االجتماعية والترفيهية،
اشتراكات العاملين في النوادي الرياضية واإلجتماعية أو ألغراض الترفيه والتسلية ،تذاكر السفر
املجانية ،توفير حضانات ألطفال العاملين.
• املزايا األخرى املدفوعة للعاملين:
وتتمثل في مساهمة املنشأة في أقساط التأمينات االجتماعية وبرامج التقاعد واإلدخار ومخصصات
ترك الخدمة في صناديق خاصة ،وأقساط التأمين على الحياة أو ضد الحوادث للعاملين وأقساط
التأمين الطبي لدى شركات التأمين.
• صفة املنشأة:
هو شكل التنظيم االقتصادي للمنشأة من حيث عالقات الفروع واملقرات.
• الكيان القانوني:
وهو الوضع القانوني للمؤسسة من حيث ملكية رأس املال كما حدده قانون الشركات أو أية قوانين
أخرى تنظم عمل املنشآت في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
• رأس املال املسجل:

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

• األصول غيراملالية:
هي تلك األصول امللموسة أو الثابتة التي تقتنيها املؤسسة.
• إيرادات النقل والتخزين:
تسجل ضمن هذا البند اإليرادات الناجمة عن نقل الركاب والبضائع والتخزين.
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• إيرادات الخدمات املقدمة للغير:
و تسجل ضمن هذا البند اإليرادات الناجمة عن نقل الركاب والبضائع والتخزين.
• أنشطة الخدمات املالية تشمل:
 .1الوساطة املالية وتضم:
 املصارف املركزية. أنواع الوساطة املالية األخرى. أنشطة الشركات القابضة و االتحادات االحتكارية. صناديق األموال والكيانات املالية املشابهة. .2أنشطة الخدمات املالية األخرى ،فيما عدا تمويل التأمين واملعاشات التقاعدية وتضم:
 التأجير املالي. أشكال منح القروض األخرى. أنشطة الخدمات املالية األخرى بإستثناء التأمين وتمويل املعاشات التقاعدية ،غيرّ
املصنفة في موضع آخر.
• تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان االجتماعي
اإللزامي:
تشمل التأمين بأنواعه املختلفة وهي:
 التأمين على الحياة. التأمين ،بخالف التأمين على الحياة. إعادة التأمين. تمويل املعاشات التقاعدية.• األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية و أنشطة التأمين تشمل:
األنشطة املساعدة للخدمات املالية فيما عدا تمويل التأمين واملعاشات التقاعدية وهي:
 إدارة األسواق املالية. أنشطة الوساطة املتعلقة بعقود األوراق املالية والسلع األساسية. -األنشطة األخرى املساعدة ألنشطة الخدمات املالية.
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األنشطة املساعدة ألنشطة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية وهي:
 تقييم املخاطر واألضرار. أنشطة وكالء وسماسرة التأمين. أنشطة أخرى مساعدة للتأمين وتمويل املعاشات التقاعدية. أنشطة إدارة األموال.• إيرادات التأمين وإعادة التأمين) تشمل عموالت وكالء و وسطاء التأمين(:
وتتمثل بمجموع صافي اإليرادات املستحقة لشركات و وكالء التأمين والناجمة عن األقساط
املكتسبة أو إعادة التأمين بعد طرح التعويضات املستحقة سواء كانت ضد الحوادث واإلصابات
أو تعويضات التأمين على الحياة.
• األقساط املكتسبة )املتحققة):
هي قيمة األقساط املحصلة من حاملي بواصل التأمين خالل العام مقابل مخاطر التأمين ،أقساط
التأمين على الحياة ،أو أقساط التأمينات غير التأمين على الحياة مثل أقساط تأمين اإلصابات
وأقساط تأمين الحريق و السرقة و ال بد من التمييز بين األقساط املتحققة من داخل الدولة و
تلك املتحققة من خارج الدولة.
• املطالبات املستحقة) التعويضات(:
هي قيمة التعويضات املستحقة على املنشأة خالل العام للمؤمن لهم سواء كانت هذه التعويضات
ضد اإلصابات أو التأمين على الحياة و البد من التمييز بين املطالبات املستحقة داخل الدولة
وتلك لخارج الدولة.
• صافي عمليات إعادة التأمين:
هي الفرق بين قيمة التعويضات املستحقة على شركات إعادة التأمين للمؤمن لهم واألقساط
املدفوعة لشركات أعادة التأمين خالل العام.
• أرباح خسائر فروقات عمالت أجنبية:
وتمثل قيمة الربح أو الخسارة نتيجة عمليات شراء وبيع العمالت األجنبية.
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• أرباح وخسائر بيع األصول الثابتة:
في حال باعت املؤسسة أي أصل ثابت خالل سنة اإلسناد الزمني و حققت ربح أو خسارة نتيجة
البيع يتم تسجيل قيمة الربح أو الخسارة بحساب الفرق بين القيمة البيعية وصافي القيمة
الدفترية لألصل املباع.
• القيمة الدفترية في بداية العام:

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

منه اإلهتالك املتراكم للسنوات السابقة عند التقدير لعدم توفر سجالت محاسبية.
• القيمة الدفترية في نهاية العام:
تسجل القيمة الدفترية في نهاية العام لألصول التي تملكها املؤسسة كما هي مسجلة في سجالتها.
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الفصل الثاني
تحليل نتائج املسح االقتصادي
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تحليل النتائج االقتصادية في إمارة عجمان
 1.2توزيع املنشآت العاملة في األنشطة االقتصادية في إمارة عجمان لعام 2020
توضح البيانات في جدول رقم ( )1.1.2إجمالي املنشآت االقتصادية حسب القطاع في إمارة عجمان لعام
 ،2020حيث بلغ عدد املنشآت العاملة في األنشطة االقتصادية حوالي  50,444منشأة ،وتعد أنشطة قطاع
التجارة الداخلية من أكثر األنشطة املوجودة في اإلمارة حيث جاءت في املرتبة األولى من حيث الترتيب وبلغ
إجمالي املنشآت العاملة في هذا النشاط 19,013منشأة بنسبة بلغت  %37.69من اإلجمالي .وجائت األنشطة
العاملة في قطاع الخدمات في املرتبة الثانية من حيث عدد املنشآت فقد بلغ عددها 14,339منشأة ،والتي
ً
شكلت نسبة  %28.43من إجمالي عدد املنشآت االقتصادية ،احتلت األنشطة العاملة في قطاع التشييد
املرتبة الثالثة من حيث عدد املنشآت فقد بلغ عدد املنشآت فيها  10,059منشأة  ،وبنسبة مئوية بلغت
 %19.94من اإلجمالي ،وحلت املنشآت العاملة في قطاع الصناعة التحويلية في املرتبة الرابعة بعدد منشآت
بلغ  6,134منشأة  ،وبنسبة بلغت  %12.16من إجمالي املنشآت االقتصادية في إمارة عجمان ،أما األنشطة
العاملة في قطاعات النقل والتخزين ،األنشطة املالية وأنشطة التأمين ،الصناعة االستخراجية حازت على
النسب األقل في عدد املنشآت مقارنة مع باقي القطاعات حيث أحرزت ( )%0.03 ،%0.52 ،%1.24على
التوالي ،النسب يوضحها الشكل رقم (.)1.1.2
جدول رقم ()1.1.2
إجمالي املنشآت االقتصادية حسب القطاع في إمارة عجمان لعام 2020
عدد املنشآت
2020

القطاع
الصناعة االستخراجية
الصناعة التحويلية
التشييد
التجارة الداخلية
النقل والتخزين
الخدمات
األنشطة املالية وأنشطة التأمين
املجموع

15
6,134
10,059
19,013
623
14,339
261
50,444

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء
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شكل رقم ()1.1.2
املنشآت االقتصادية حسب القطاع في إمارة عجمان لعام 2020
%1.24

%0.03

%0.52

%12.16

%37.69
%19.94

%28.43
الصناعة التحويلية

التشييد

الخدمات

التجارة الداخلية

الصناعة االستخراجية

األنشطة املالية وأنشطة التأمين

النقل والتخزين

 2.2القوى العاملة في األنشطة االقتصادية في إمارة عجمان بين عامي 2020 -2019
 1.2.2العاملين في األنشطة االقتصادية في إمارة عجمان بين عامي 2020 -2019
الشك أن األنشطة االقتصادية توفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية للعاملين ً
سواء كانت
وظائف تجارية ،صناعية ،إدارية ...أو غيرها من الوظائف ،حيث بلغ عدد العاملين في األنشطة االقتصادية
بإستثناء منشآت أنشطة املياه وأنشطة الصرف الصحي عدد  338,108عامل لعام  2020وعدد 355,344
عامل لعام  2019وبالتالي انخفض معدل التغير بين العامين ليبلغ  ،%4.85ربما يرجع ذلك إلى تأثير جائحة
كورونا والتي ألقت بظاللها على عدد من القطاعات االقتصادية في العالم أجمع.
ً
كما يعد قطاع التشييد من القطاعات الرائدة واألكثر توفيرا للفرص الوظيفية حيث احتل املرتبة األولى
من حيث عدد العاملين إذ بلغ عددهم  103,767عامل في عام  2020وبنسبة بلغت  %30.69مقارنة بعدد
 116,449عامل وبنسبة  %32.77من إجمالي العاملين في األنشطة االقتصادية في عام  2019وبمعدل تغير
بلغ ( )%10.89بين العاملين ،ويليه في املرتبة الثانية من حيث عدد العاملين األنشطة العاملة في قطاع
الخدمات بعدد  79,107عامل في العام  2020وبنسبة بلغت  %23.40من اإلجمالي ،مقارنة بعدد 79,649
عامل وبنسبة بلغت  %22.41من إجمالي العاملين في عام  2019وبمعدل تغير بلغ( ) %0.68بين العاملين،
احتلت أنشطة التجارة الداخلية املرتبة الثالثة في عدد العاملين بالرغم من أنها أكبر القطاعات من حيث
عدد املنشآت حيث بلغ عدد العاملين  76,505عامل في العام  2020مقارنة بعدد 75,580عامل شكلوا
نسبة مئوية قدرها  %21.27في العام  2019وبمعدل نمو بلغ %1.22بين العاملين ،كما بلغ عدد العاملين
في الصناعة التحويلية  69,319عامل في عام  2020مقارنة بعدد  74,245عامل وبنسبة مئوية تعادل
%20.89من إجمالي العاملين في األنشطة االقتصادية في عام  2019وبمعدل تغير بلغ(  ) %6.63بين العامين.
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تأتي في املركز األخير من حيث عدد العاملين األنشطة العاملة في قطاع الصناعة االستخراجية حيث بلغ
ً
عدد العاملين في النشاط  323عامال في عام  2020مقارنة بعدد  404عامل في عام  ،2019وهذا مايتماش ى
مع كون أن عدد املنشآت العاملة في هذا النشاط قليل مقارنة مع بقية األنشطة االقتصادية في اإلمارة  .كما
هو موضح في الجدول( )1.2.2والشكل رقم (.)1.2.2
جدول رقم ()1.2.2
معدل التغيرفي إجمالي العاملين في األنشطة االقتصادية حسب القطاع في إمارة عجمان بين عامي2020 -2019
عدد العاملين

القطاع

2019
404
74,245
116,449
75,580
7,631
79,649
1,386
355,344

الصناعة االستخراجية
الصناعة التحويلية
التشييد
التجارة الداخلية
النقل والتخزين
الخدمات
األنشطة املالية وأنشطة التأمين
املجموع1

معدل التغير

2020
323

%20.05-

69,319

%6.63-

103,767

%10.89-

76,505

%1.22

6,726

%11.86-

79,107
2,361
338,108

%0.68%70.35
%4.85-
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شكل رقم ()1.2.2
العاملين في األنشطة االقتصادية حسب القطاع في إمارة عجمان بين عامي 2020 -2019
2020

%0.10

%30.69

%0.70

%1.99

%20.50

2019

%0.11

%32.77

%20.89

%21.27

%22.63
%23.40
الخدمات

%0.39

%2.15

%22.41
التشييد

الصناعة التحويلية

التجارة الداخلية

األنشطة املالية وأنشطة التأمين

النقل والتخزين

الخدمات
الصناعة التحويلية
األنشطة املالية وأنشطة التأمين

الصناعة االستخراجية

 1املجموع قد اليتطابق بسبب التقريب
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التشييد
التجارة الداخلية
النقل والتخزين
الصناعة االستخراجية

 2.2.2تعويضات العاملين في األنشطة االقتصادية في إمارة عجمان بين عامي 2020 -2019
تبين النتائج في جدول رقم ( )2.2.2معدل التغير في تعويضات العاملين في األنشطة االقتصادية حسب
القطاع في إمارة عجمان بين عامي  ،2020 -2019حيث بلغت إجمالي تعويضات العاملين في عام 2020
حوالي  9.9مليار درهم إماراتي مقارنة بقيمة حوالي  9.6مليار درهم في عام  2019وبمعدل نمو بين العامين
بلغ  .%2.82بلغت نسبة تعويضات العاملين في قطاع الخدمات %28.27في عام  ،2020مقارنة بنسبة
 %27.62من إجمالي التعويضات في األنشطة االقتصادية في عام  ،2019وبمعدل نمو بلغ  %5.26عن عام
 ،2019ويرجح ارتفاع هذه النسبة مقارنة ببقية القطاعات نتيجة لتعدد األنشطة الخدمية وكثرة عددها
وعدد العاملين فيها ،بينما بلغت النسبة  %24.20في قطاع التشييد لعام  ،2020مقارنة بنسبة %25.76
لعام  2019كما يوضح الجدول رقم ( .)2.2.2ويبين الشكل رقم ( )2.2.2أن أقل تعويضات عاملين لعام
 2020في قطاع الصناعة االستخراجية حيث بلغت نسبتها  %0.10من اإلجمالي ويعود ذلك إلى قلة عدد
العاملين في هذا القطاع و صغر حجمه فقد بلغت عدد املنشآت العاملة في هذه القطاع  15منشأة فقط.
جدول رقم ()2.2.2
معدل التغير في تعويضات العاملين في األنشطة االقتصادية حسب القطاع في إمارة عجمان بين عامي 2020 -2019
القيمة :الدرهم

القطاع
الصناعة االستخراجية
الصناعة التحويلية
التشييد
التجارة الداخلية
النقل والتخزين
الخدمات
األنشطة املالية وأنشطة التأمين
اإلجمالي

تعويضات العاملين

معدل التغير

2019

2020

18,216,717
2,139,498,893
2,474,555,680
1,871,479,935
162,166,924
2,652,571,776
286,620,813
9,605,110,738

10,266,768

%43.64 -

1,866,914,645

%12.74 -

2,389,682,883

%3.43 -

2,176,567,194

%16.30

105,970,667

%34.65 -

2,792,206,588

%5.26

534,153,529

%86.36

9,875,762,274

%2.82

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء
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شكل رقم ()2.2.2
التوزيع النسبي إلجمالي تعويضات العاملين في األنشطة االقتصادية حسب القطاع في إمارة عجمان بين عامي
2020 -2019
2020
%0.10

%28.27

2019

%1.07

%0.19

%5.41

%27.62
%22.04

%1.69
%2.98

%19.48

%22.27
%24.20
التشييد

%18.90

%25.76

الخدمات

التشييد

الخدمات

التجارة الداخلية

الصناعة التحويلية

التجارة الداخلية

الصناعة التحويلية

النقل والتخزين

األنشطة املالية وأنشطة التأمين

النقل والتخزين

األنشطة املالية وأنشطة التأمين

الصناعة االستخراجية

الصناعة االستخراجية

 3.2إجمالي قيم اإلنتاج لألنشطة االقتصادية في إمارة عجمان بين عامي 2020 -2019
يبين الجدول رقم ( )1.3.2معدل نمو اإلنتاج اإلجمالي لألنشطة االقتصادية حسب القطاع في إمارة عجمان
بين عامي ،2020 -2019حيث بلغت قيمة اإلنتاج اإلجمالية حوالي  46.2مليار درهم في عام  ،2020مقارنة
بقيمة  52.1مليار درهم إماراتي في عام  2019وبالتالي تراجع معدل التغير حتى بلغ  %11.35بين العامين.
احتل قطاع الصناعة التحويلية املرتبة األولى في عام  2020من حيث قيمة اإلنتاج اإلجمالي بنسبة %30.37
من اإلجمالي ،مقارنة بنسبة  %28.94في عام ،2019يليه في املرتبة الثانية قطاع التشييد بنسبة إنتاج بلغت
%28.97من إجمالي اإلنتاج في القطاعات االقتصادية في عام  ،2020ويوضح الشكل ( )1.3.2أن أقل
ً
القطاعات إنتاجا بين عامي  2020 -2019هم قطاعي النقل و التخزين وقطاع الصناعة اإلستخراجية حيث
بلغت نسبة اإلنتاج %1.25و  %0.30على التوالي في عام  ،2020ونسبة %1.22و  %0.29في عام ،2019
النسب يوضحها شكل رقم (.)1.3.2
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جدول رقم ()1.3.2
معدل التغير في اإلنتاج اإلجمالي لألنشطة االقتصادية حسب القطاع في إمارة عجمان بين عامي 2020 -2019
القيمة :الدرهم

اإلنتاج اإلجمالي

القطاع

2019
152,332,898
15,067,828,445
16,146,562,497
8,628,360,635
10,330,161,141
635,375,893
1,103,738,098
52,064,359,607

الصناعة االستخراجية
الصناعة التحويلية
التشييد
التجارة الداخلية
الخدمات
النقل والتخزين
األنشطة املالية وأنشطة التأمين
اإلجمالي

معدل التغير

2020
138,504,389

%9.08 -

14,016,608,021

%6.98 -

13,372,340,261

%17.18 -

7,641,602,657

%11.44 -

9,300,429,374

%9.97 -

577,634,839

%9.09 -

1,107,922,801
46,155,042,342

%0.38
%11.35-

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم ()1.3.2
التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج اإلجمالي لألنشطة االقتصادية حسب القطاع في إمارة عجمان بين عامي 2020 -2019
2020

%0.30

%30.37

%1.25
%2.40

%0.29

%16.56

%28.94

2019

%16.57

%19.84

%20.15
%31.01

%28.97
التشييد

%1.22

%2.12

الصناعة التحويلية

التشييد

الصناعة التحويلية

التجارة الداخلية

الخدمات

التجارة الداخلية

الخدمات

النقل والتخزين

األنشطة املالية وأنشطة التأمين

النقل والتخزين

األنشطة املالية وأنشطة التأمين
الصناعة االستخراجية

الصناعة االستخراجية

 4.2إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط لألنشطة االقتصادية في إمارة عجمان بين عامي 2020 -2019
بلغ إجمالي قيمة االستهالك الوسيط لجميع القطاعات في إماره عجمان لعام  2020حوالي 22مليار درهم
إماراتي مقارنة بقيمة استهالك إجمالية بلغت حوالي  25مليار في عام  ،2019ويرجع انخفاض قيمة
االستهالك الوسيط إلى االنخفاض الكبير في قيمة اإلنتاج اإلجمالي لألنشطة االقتصادية في إمارة عجمان
عام .2020
احتل قطاع الصناعة التحويلية املركز األول في قيمة االستهالك الوسيط بحوالي  8مليار درهم وذلك بنسبة
مئوية بلغت  %37.97من إجمالي قيمة االستهالك الوسيط في عام .2020
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ً
تليها أنشطة قطاع التشييد بحوالي  8مليار تقريبا بنسبة مئوية بلغت  ،%35.51من إجمالي قيم االستهالك
في عام .2020
قطاع الخدمات أحرز املركز الثالث بحوالي  2.9مليار درهم إماراتي وبنسبة مئوية بلغت  %13.47في عام
ً
 ،2020مقارنة بقيمة زادت عن  3مليار درهم في عام  2019محققا تراجع بنسبة ( ) %8.58بين العامين.
يأتي قطاع التجارة الداخلية في املركز الرابع بما يزيد عن  2مليار درهم إماراتي وبنسبة حوالي  %11.29من
إجمالي قيم االستهالك الوسيط في عام .2020
وأيضا قطاع النقل والتخزين وقطاع األنشطة املالية وأنشطة التأمين يساهمان بحوالي (184مليون
123،مليون) وذلك بنسب مئوية ( ) %0.57،%0.85على التوالي لعام  ،2020ويأتي في املركز األخير قطاع
ً
الصناعة االستخراجية بحوالي 73مليون تقريبا بنسبة مئوية بلغت  %0.34من إجمالي قيم االستهالك في
عام  .2020كما هو موضح في جدول رقم (.)1.4.2
جدول رقم ()1.4.2
معدل التغير في إجمالي االستهالك الوسيط لألنشطة االقتصادية حسب القطاع في إمارة عجمان بين عامي -2019
2020
القيمة :الدرهم

القطاع

الصناعة االستخراجية
الصناعة التحويلية
التشييد
التجارة الداخلية
النقل والتخزين
الخدمات
األنشطة املالية وأنشطة التأمين
املجموع

االستهالك الوسيط

معدل التغير

2019

2020

76,116,769
8,899,162,135
9,566,452,574
2,460,992,386
194,562,064
3,198,766,413
104,969,367
24,501,021,708

72,842,328

%4.30 -

8,242,843,458

%7.38 -

7,708,885,462

%19.42 -

2,450,969,501

%0.41 -

184,392,060

%5.23 -

2,924,205,529

%8.58 -

123,474,910

%17.63

21,707,613,248

%11.40 -

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء
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شكل رقم ()1.4.2
التوزيع النسبي لقيم االستهالك الوسيط لألنشطة االقتصادية حسب القطاع في إمارة عجمان بين عامي -2019
2020
2020
%0.34

%0.57
%0.31

%0.85

%0.79
%10.04

%11.29
%37.97

2019

%0.43

%36.32
%13.47

%13.06

%39.05

%35.51

التشييد

الصناعة التحويلية

التشييد

الصناعة التحويلية

التجارة الداخلية

الخدمات

التجارة الداخلية

الخدمات

األنشطة املالية وأنشطة التأمين

النقل والتخزين

األنشطة املالية وأنشطة التأمين

النقل والتخزين
الصناعة االستخراجية

الصناعة االستخراجية

 5.2إجمالي القيمة املضافة في أنشطة الخدمات في إمارة عجمان بين عامي 2020 -2019
بلغ إجمالي القيمة املضافة للقطاعات العاملة في األنشطة االقتصادية في إمارة عجمان لعام  2020حوالي
 24مليار درهم إماراتي مقارنة بقيمة حوالي  28مليار لعام  ،2019وتعد أنشطة قطاع الخدمات من أكثر
ً
األنشطة مساهمة في إجمالي القيمة املضافة في اإلمارة حيث جاءت في املرتبة األولى من حيث الترتيب فقد
بلغ إجمالي القيمة املضافة في هذا القطاع ما يزيد عن  6مليار درهم إماراتي  ،والذي يشكل  %26.08من
إجمالي القيمة املضافة لعام  ،2020والذي يوضحها الجدول رقم (.)1.5.2
في املرتبة الثانية من حيث إجمالي القيمة املضافة كانت األنشطة العاملة في قطاع الصناعة التحويلية
ّ
فقد بلغت القيمة مايقارب  6مليار درهم إماراتي ،والتي شكلت نسبة  %23.62من إجمالي القيمة املضافة
لعام .2020
احتلت األنشطة العاملة في قطاع التشييد املرتبة الثالثة من حيث القيمة املضافة بقيم قاربت  6مليار
درهم إماراتي ،وبنسبة مئوية بلغت % 23.17من إجمالي القيمة املضافة لعام  ،2020تليها في املرتبة الرابعة
أنشطة التجارة الداخلية بقيم زادت عن  5مليار درهم إماراتي ،وبنسبة مئوية بلغت % 21.23من اإلجمالي.
وحلت املنشآت العاملة في األنشطة املالية وأنشطة التأمين في املرتبة الخامسة بقيمة مضافة بلغت حوالي
مليار درهم إماراتي وبنسبة بلغت  %4.03من إجمالي القيمة املضافة في إمارة عجمان .
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ً
أما األنشطة في قطاعات النقل والتخزين ،وقطاع الصناعة االستخراجية كانت أقل األنشطة مساهمة في
القيمة املضافة مقارنة مع أنشطة باقي القطاعات حيث ساهمت بنسبة  %0.27،%1.61على التوالي،
النسب يوضحها الشكل رقم(.)1.5.2
جدول رقم ()1.5.2
معدل التغير في إجمالي القيمة املضافة لألنشطة االقتصادية حسب القطاع في إمارة عجمان بين عامي -2019
2020
القيمة :الدرهم

القيمة املضافة

القطاع

2019

76,216,129
6,168,666,311
6,580,109,923
6,167,368,249
440,813,829
7,131,394,728
998,768,731
27,563,337,900

الصناعة االستخراجية
الصناعة التحويلية
التشييد
التجارة الداخلية
النقل والتخزين
الخدمات
األنشطة املالية وأنشطة التأمين
اإلجمالي

معدل التغير

2020
65,662,061

%13.85 -

5,773,764,563

%6.40 -

5,663,454,799

%13.93 -

5,190,633,156

%15.84 -

393,242,779

%10.79 -

6,376,223,845

%10.59 -

984,447,891

%1.43 -

24,447,429,094

%11.30 -

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم ()1.5.2
األنشطة االقتصادية بحسب القيمة املضافة في إمارة عجمان بين عامي 2020 -2019
2019
%0.28

%25.87

%22.38

%1.60

2020

%3.62

%0.27

%26.08

%22.38

%23.87

%23.62

%1.61
%4.03

%21.23

%23.17

التشييد

الصناعة التحويلية

التشييد

الصناعة التحويلية

التجارة الداخلية

الخدمات

التجارة الداخلية

الخدمات

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

النقل والتخزين

األنشطة المالية وأنشطة التأمين

النقل والتخزين

الصناعة االستخراجية

الصناعة االستخراجية
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الفصل الثالث
قطاع الصناعة التحويلية
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تحليل النتائج لقطاع الصناعة التحويلية في إمارة عجمان
 1.3توزيع املنشآت حسب أنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لعام 2020
بلغ عدد املنشآت الصناعية  6,134منشأة في عام  ،2020واحتلت صناعة امللبوسات في إمارة عجمان
املرتبة األولى من حيث عدد الصناعات املوجودة في اإلمارة حيث بلغ عدد املنشآت التي تعمل في صنع
امللبوسات  2,719منشأة وتشكل نسبة  %44.33من إجمالي املنشآت التي تعمل بنفس النشاط كما يبين
الجدول رقم (. )1.1.3
َّ
أما نشاط صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت واملعدات فقد بلغ عددها  1,102منشأة والتي
ً
تشكل نسبة  %17.97من إجمالي عدد املنشآت الصناعية وبهذه النسبة تحتل املرتبة الثانية األكثر عددا
في قطاع الصناعات التحويلية حيث شملت صنع املنتجات املعدنية اإلنشائية ،صنع الصهاريج والخزانات
واألوعية من املعادن ،صنع أدوات القطع والعدد اليدوية واألدوات املعدنية العامة معالجة وطلي املعادن،
املعالجة باآلالت وغيرها.
ً
احتل صنع املنتجات الغذائية الترتيب الثالث في األنشطة الصناعية األكثر عددا في إمارة عجمان لعام
 2020حيث بلغ عددها  450منشأة وتشكل نسبة  %7.34من إجمالي عدد املنشآت العاملة بالقطاع.
لوحظ وجود بعض األنشطة الصناعية النادرة في إمارة عجمان مثل صنع معدات النقل األخرى ،صنع
الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية ،صنع منتجات التبغ ،صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات
الصلة حيث ال تتعدى نسبة كل منهم  %0.16من إجمالي املنشآت الصناعية ،أما باقي نسب املساهمة
لألنشطة الصناعية فيوضحها الشكل رقم (.)1.1.3
جدول رقم ()1.1.3
التوزيع النسبي إلجمالي منشآت الصناعة التحويلية حسب األنشطة في إمارة عجمان لعام 2020
النشاط الصناعي
صنع املنتجات الغذائية
صنع املشروبات
صنع منتجات التبغ
صنع املنسوجات
صنع امللبوسات
صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة
صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ،باستثناء األثاث؛ صنع أصناف
من القش ومواد الضفر
صنع الورق ومنتجات الورق
ّ
الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم املسجلة
صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة
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عدد املنشآت
450
29
5
93
2,719
3
179

النسبة املئوية
%7.34
%0.47
%0.08
%1.52
%44.33
%0.05
%2.92

117
231
55

%1.91
%3.77
%0.90

يتبع ،،،جدول رقم ()1.1.3
التوزيع النسبي إلجمالي منشآت الصناعة التحويلية حسب األنشطة في إمارة عجمان لعام 2020
النشاط الصناعي
صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية
صنع منتجات املطاط واللدائن
صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى
ّ
صنع الفلزات القاعدية
َّ
صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت
واملعدات
صنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية
صنع املعدات الكهربائية
ّ
صنع اآلالت واملعدات غير املصنفة في موضع آخر
صنع املركبات ذات ّ
املحركات واملركبات املقطورة
ونصف املقطورة
صنع معدات النقل األخرى
صنع األثاث
الصناعات التحويلية األخرى
إصالح وتركيب اآلالت واملعدات
املجموع1

عدد املنشآت

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء

 1مجموع النسب قد ال يتطابق بسبب التقريب
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النسبة املئوية

144
169
87
22
1,102

%2.35
%2.76
%1.42
%0.36
%17.97

9
47
32
14

%0.15
%0.77
%0.52
%0.23

10
132
139
346

%0.16
%2.15
%2.27
%5.64
6,134

شكل رقم ()1.1.3
التوزيع النسبي إلجمالي منشآت الصناعة التحويلية حسب األنشطة في إمارة عجمان لعام 2020
%44.33

َّ
صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت واملعدات

%17.97

صنع املنتجات الغذائية

%7.34

النشاط الصناعي

صنع امللبوسات

إصالح وتركيب اآلالت واملعدات

%5.64
%3.77

ّ
املسجلة
الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم

%2.92

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

%2.76

صنع منتجات املطاط واللدائن

%2.35

صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية

%2.27

الصناعات التحويلية األخرى

%2.15

صنع األثاث

%1.91

صنع الورق ومنتجات الورق

%1.52

صنع املنسوجات

%1.42

صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى

%0.90

صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

%0.77

صنع املعدات الكهربائية

%0.52

ّ
املصنفة في موضع آخر
صنع اآلالت واملعدات غير

%0.47

صنع املشروبات

%0.36

ّ
صنع الفلزات القاعدية

%0.23

صنع املركبات ذات ّ
املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة

%0.16

صنع معدات النقل األخرى

%0.15

صنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية

%0.08

صنع منتجات التبغ

%0.05

صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100
النسبة املئوية
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 2.3القوى العاملة في أنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لعام 2020
 1.2.3العاملين في أنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لعام 2020
وفر قطاع الصناعة التحويلية إلمارة عجمان مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية للعاملين ً
سواء
كانت وظائف إنتاجية ،إدارية ،تسويقية أو غيرها من الوظائف ،حيث بلغ عدد العاملين  69,319عامل في
قطاع الصناعة التحويلية لعام .2020
وعند توزيع عدد العمال حسب األنشطة الصناعية لوحظ أن نشاط صنع امللبوسات احتل املرتبة األولى
من حيث عدد العاملين إذ بلغ عددهم  17,924عامل بنسبة  %25.86من اإلجمالي وبمتوسط  7عمال لكل
منشأة ،أغلبهم يعملون في كافة عمليات صناعة املالبس (الجاهزة أو املصنوعة حسب املقاس) ،بجميع
املواد (مثل الجلد والقماش وأقمشة التريكو والكروشيه وغيرها ،لجميع أنواع املالبس (مثل املالبس
الخارجية واملالبس الداخلية للرجال أو النساء أو األطفال ،ومالبس العمل ومالبس الخروج إلى الشارع أو
املالبس غير الرسمية ،وغيرها) وامللحقات ،وال يوجد تمييز بين مالبس البالغين ومالبس األطفال أو بين
املالبس الحديثة أو التقليدية.
َّ
يوضح الجدول رقم ( )1.2.3أن عدد العاملين في أنشطة صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت
واملعدات بلغ  11,754عامل بنسبة  %16.96من اإلجمالي وبذلك احتل ثاني أكبر األنشطة في حجم العمالة
توزعت بمعدل  11عامل في كل منشأة ،أما أقل األنشطة الصناعية من ناحية عدد العمال فكانت صنع
الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية والذي بلغت نسبة العمال فيها  %0.15من إجمالي العاملين في
منشآت الصناعة التحويلية .ويوضح الشكل رقم( )1.2.3توزيع عدد العمال حسب جميع أنشطة الصناعة
التحويلية في إمارة عجمان لعام .2020
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جدول رقم ()1.2.3
التوزيع النسبي إلجمالي العاملين في أنشطة الصناعة التحويلية حسب متوسط أعداد العاملين في إمارة عجمان
لعام 2020
النشاط الصناعي

عدد العمال

النسبة املئوية

متوسط العمال

صنع املنتجات الغذائية
صنع املشروبات
صنع منتجات التبغ
صنع املنسوجات
صنع امللبوسات
صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة
صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ،باستثناء األثاث؛ صنع
أصناف من القش ومواد الضفر
صنع الورق ومنتجات الورق
ّ
الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم املسجلة
صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة
صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية
صنع منتجات املطاط واللدائن
صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى
ّ
صنع الفلزات القاعدية
َّ
صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت واملعدات
صنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية
صنع املعدات الكهربائية
ّ
املصنفة في موضع آخر
صنع اآلالت واملعدات غير
صنع املركبات ذات ّ
املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة
صنع معدات النقل األخرى
صنع األثاث
الصناعات التحويلية األخرى
إصالح وتركيب اآلالت واملعدات
املجموع

6,628
1,005
928
1,106
17,924
216
1,890

%9.56
%1.45
%1.34
%1.60
%25.86
%0.31
%2.73

15
35
186
12
7
72
11

2,115
2,006
1,492
2,162
3,682
4,073
779
11,754
105
1,570
641
612
247
3,979
1,002
3,403
69,319

%3.05
%2.89
%2.15
%3.12
%5.31
%5.88
%1.12
%16.96
%0.15
%2.26
%0.92
%0.88
%0.36
%5.74
%1.45
%4.91
%100

18
9
27
15
22
47
35
11
12
33
20
44
25
30
7
10
11

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء
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شكل رقم ()1.2.3
التوزيع النسبي إلجمالي العاملين في أنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لعام 2020
%25.86

صنع امللبوسات

%16.96
%9.56

صنع املنتجات الغذائية

%5.88

صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى

%5.74

صنع األثاث

%5.31

صنع منتجات املطاط واللدائن

%4.91

إصالح وتركيب اآلالت واملعدات

النشاط الصناعي

َّ
صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت واملعدات

%3.12

صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية

%3.05

صنع الورق ومنتجات الورق

%2.89

ّ
املسجلة
الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم

%2.73

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

%2.26

صنع املعدات الكهربائية

%2.15

صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

%1.60

صنع املنسوجات

%1.45

صنع املشروبات

%1.45

الصناعات التحويلية األخرى

%1.34

صنع منتجات التبغ

%1.12

ّ
صنع الفلزات القاعدية

%0.92

ّ
املصنفة في موضع آخر
صنع اآلالت واملعدات غير

%0.88

صنع املركبات ذات ّ
املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة

%0.36

صنع معدات النقل األخرى

%0.31

صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة

%0.15

صنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100
النسبة املئوية
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 2.2.3تعويضات العاملين ألنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لعام 2020
بلغت قيمة متوسط تعويضات العاملين في قطاع الصناعة التحويلية حوالي  1.9مليار درهم إماراتي خالل
َّ
العام  2020وأظهرت النتائج أن أنشطة صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت واملعدات احتلت
القيمة األعلى لتعويضات العاملين والتي بلغت ما يقارب  291مليون درهم إماراتي من اإلجمالي توزعت على
 11,754عامل بنسبة  %15.58من اإلجمالي.
بينما حازت أنشطة صنع امللبوسات املرتبة الثانية من ناحية ارتفاع قيمة تعويضات العاملين بهذا النشاط
حيث بلغت حوالي  257مليون درهم إماراتي شكلت نسبة  %13.76من اإلجمالي.
كما يوضح الجدول رقم ( )2.2.3انخفاض نسب قيم تعويضات العاملين لبعض األنشطة الصناعية عن
غيرها لتصل إلى أقل من %1.00من اإلجمالي مثل أنشطة صنع معدات النقل األخرى ،صنع املنتجات
الجلدية واملنتجات ذات الصلة وصنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية ،ويرجع احتمالية ذلك
لقلة العاملين في هذه األنشطة.
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جدول رقم ()2.2.3
التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في أنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة :الدرهم

النشاط الصناعي

تعويضات العاملين

النسبة املئوية

صنع املنتجات الغذائية
صنع املشروبات
صنع منتجات التبغ
صنع املنسوجات
صنع امللبوسات
صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة
صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ،باستثناء األثاث؛ صنع
أصناف من القش ومواد الضفر
صنع الورق ومنتجات الورق
ّ
الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم املسجلة
صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة
صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية
صنع منتجات املطاط واللدائن
صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى
ّ
صنع الفلزات القاعدية
َّ
صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت واملعدات
صنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية
صنع املعدات الكهربائية
ّ
املصنفة في موضع آخر
صنع اآلالت واملعدات غير
صنع املركبات ذات ّ
املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة
صنع معدات النقل األخرى
صنع األثاث
الصناعات التحويلية األخرى
إصالح وتركيب اآلالت واملعدات
املجموع1

174,544,559
18,670,676
88,863,653
27,247,421
256,938,385
4,375,707
48,345,095

%9.35
%1.00
%4.76
%1.46
%13.76
%0.23
%2.59

44,754,620
66,392,126
41,400,973
83,143,257
81,151,934
232,819,925
28,345,021
290,922,626
1,497,600
61,900,009
33,176,273
26,875,992
4,989,256
98,767,035
30,193,868
121,598,634
1,866,914,645

%2.40
%3.56
%2.22
%4.45
%4.35
%12.47
%1.52
%15.58
%0.08
%3.32
%1.78
%1.44
%0.27
%5.29
%1.62
%6.51
%100

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء

 1مجموع النسب قد اليتطابق بسبب التقريب
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شكل رقم ()2.2.3
التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في أنشطة الصناعة التحويلية حسب النشاط الصناعي في إمارة عجمان خالل
عام 2020
َّ
صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت واملعدات

%15.58

%12.47

صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى
صنع املنتجات الغذائية

%9.35

النشاط الصناعي

%13.76

صنع امللبوسات

%6.51

إصالح وتركيب اآلالت واملعدات

%5.29

صنع األثاث

%4.76

صنع منتجات التبغ

%4.45

صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية

%4.35

صنع منتجات املطاط واللدائن

%3.56

ّ
املسجلة
الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم

%3.32

صنع املعدات الكهربائية

%2.59

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

%2.40

صنع الورق ومنتجات الورق

%2.22

صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

%1.78

ّ
املصنفة في موضع آخر
صنع اآلالت واملعدات غير

%1.62

الصناعات التحويلية األخرى

%1.52

ّ
صنع الفلزات القاعدية

%1.46

صنع املنسوجات

%1.44

صنع املركبات ذات ّ
املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة

%1.00

صنع املشروبات

%0.27

صنع معدات النقل األخرى

%0.23

صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة

%0.08

صنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية

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

 3.3إجمالي قيم اإلنتاج ألنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لعام 2020
تشير نتائج بيانات املسح أن قيمة اإلنتاج اإلجمالي للمنشآت الصناعية خالل عام  2020بلغت حوالي 14
مليار درهم إماراتي نتيجة ممارسة نشاط إنتاجي ،وبحسب نتائج املسح الصناعي سجلت أنشطة صنع
املنتجات الغذائية أعلى نسبة حيث بلغت  %16.02من إجمالي قيمة اإلنتاج ،تليها أنشطة صنع منتجات
َّ
املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت واملعدات بنسبة  %12.65من إجمالي قيمة اإلنتاج.
وأن قيمة إنتاج أنشطة صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة بلغت حوالي  23مليون درهم إماراتي
بنسبة  %0.16من إجمالي قيمة اإلنتاج وهي أقل قيمة إنتاج بين أنشطة الصناعة التحويلية وتعود
احتمالية ذلك ألنها تعتبر من أقل األنشطة املمارسة في اإلمارة ويوضح الجدول والشكل رقم ( (1.3.3التوزيع
النسبي لقيمة إجمالي اإلنتاج ألنشطة الصناعة التحويلية حسب النشاط الصناعي.
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جدول رقم ()1.3.3
التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج ألنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة :الدرهم

النشاط الصناعي

قيمة اإلنتاج

النسبة املئوية

صنع املنتجات الغذائية
صنع املشروبات
صنع منتجات التبغ
صنع املنسوجات
صنع امللبوسات
صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة
صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ،باستثناء األثاث؛ صنع
أصناف من القش ومواد الضفر
صنع الورق ومنتجات الورق
ّ
الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم املسجلة
صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة
صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية
صنع منتجات املطاط واللدائن
صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى
ّ
صنع الفلزات القاعدية
َّ
صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت واملعدات
صنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية
صنع املعدات الكهربائية
ّ
املصنفة في موضع آخر
صنع اآلالت واملعدات غير
صنع املركبات ذات ّ
املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة
صنع معدات النقل األخرى
صنع األثاث
الصناعات التحويلية األخرى
إصالح وتركيب اآلالت واملعدات
املجموع1

2,245,631,596
97,257,150
848,307,472
221,223,291
1,164,462,165
22,779,625
225,109,391

%16.02
%0.69
%6.05
%1.58
%8.31
%0.16
%1.61

488,640,928
277,364,069
1,215,765,814
730,105,489
1,475,716,491
1,138,305,164
178,855,492
1,772,527,439
92,884,500
217,306,106
245,160,599
129,567,171
38,911,515
648,967,237
74,720,047
467,039,271
14,016,608,021

%3.49
%1.98
%8.67
%5.21
%10.53
%8.12
%1.28
%12.65
%0.66
%1.55
%1.75
%0.92
%0.28
%4.63
%0.53
%3.33
%100

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء

 1املجاميع قد التتطابق بسبب التقريب
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شكل رقم ))1.3.3
التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج ألنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لعام 2020

صنع املنتجات الغذائية

%16.02
%12.65

صنع منتجات املطاط واللدائن

%10.53
%8.67

صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

%8.31

صنع امللبوسات

%8.12

صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى

النشاط الصناعي

َّ
صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت واملعدات

%6.05

صنع منتجات التبغ

%5.21

صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية

%4.63

صنع األثاث

%3.49

صنع الورق ومنتجات الورق

%3.33

إصالح وتركيب اآلالت واملعدات

%1.98

ّ
املسجلة
الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم

%1.75

ّ
املصنفة في موضع آخر
صنع اآلالت واملعدات غير

%1.61

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

%1.58

صنع املنسوجات

%1.55

صنع املعدات الكهربائية

%1.28

ّ
صنع الفلزات القاعدية

%0.92

صنع املركبات ذات ّ
املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة

%0.69

صنع املشروبات

%0.66

صنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية

%0.53

الصناعات التحويلية األخرى

%0.28

صنع معدات النقل األخرى

%0.16

صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة

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

النسبة املئوية
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 4.3إجمالي قيمة اإلستهالك الوسيط ألنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لعام 2020
يمثل الجدول رقم ( )1.4.3بيانات إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط ،والتي تشمل الخامات واملواد األولية
والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة في اإلنتاج بما في ذلك الصيانة واإلصالح لألصول الرأسمالية
واألبحاث ومصروفات أخرى غير مباشرة واإليجارات وغير ذلك من املستلزمات السلعية والخدمية الالزمة
للعملية اإلنتاجية ،حيث بلغت قيمة اإلستهالك الوسيط حوالي  8.2مليار درهم إماراتي لجميع األنشطة
الصناعية والتي تمثل جميع قيم السلع والخدمات التي تستﻬلك كمدخالت لعملية اإلنتاج.
كانت أعلى نسبة لقيم االستهالك الوسيط لنشاط صنع املنتجات الغذائية والتي بلغت  %19.30من
اإلجمالي كما يوضح الشكل رقم ( )1.4.3تليها أنشطة صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة والتي
بلغت  %11.35من اإلجمالي ،بينما تنخفض القيم إلى أقل من  %1.00ألنشطة صنع الحواسيب واملنتجات
ّ
املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة ،صنع
اإللكترونية والبصرية ،صنع املركبات ذات
املشروبات ،الصناعات التحويلية األخرى ،صنع معدات النقل األخرى ،صنع املنتجات الجلدية واملنتجات
ذات الصلة.
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جدول رقم ))1.4.3
التوزيع النسبي لقيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة :الدرهم

النشاط الصناعي
صنع املنتجات الغذائية
صنع املشروبات
صنع منتجات التبغ
صنع املنسوجات
صنع امللبوسات
صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة
صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ،باستثناء األثاث؛ صنع أصناف من القش
ومواد الضفر
صنع الورق ومنتجات الورق
ّ
الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم املسجلة
صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة
صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية
صنع منتجات املطاط واللدائن
صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى
ّ
صنع الفلزات القاعدية
َّ
صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت واملعدات
صنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية
صنع املعدات الكهربائية
ّ
املصنفة في موضع آخر
صنع اآلالت واملعدات غير
صنع املركبات ذات ّ
املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة
صنع معدات النقل األخرى
صنع األثاث
الصناعات التحويلية األخرى
إصالح وتركيب اآلالت واملعدات
املجموع1
املصدر:مركز عجمان لإلحصاء
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قيمة اإلستهالك
الوسيط
1,590,917,559
44,269,446
384,908,649
140,048,788
514,833,649
13,416,199
103,638,937

%19.30
%0.54
%4.67
%1.70
%6.25
%0.16
%1.26

298,901,647
158,058,775
935,401,693
450,867,931
913,206,874
727,870,632
96,697,421
871,736,127
64,508,870
88,525,732
109,365,089
55,111,261
16,451,442
387,944,125
30,484,261
245,678,352
8,242,843,458

%3.63
%1.92
%11.35
%5.47
%11.08
%8.83
%1.17
%10.58
%0.78
%1.07
%1.33
%0.67
%0.20
%4.71
%0.37
%2.98
%100

النسبة املئوية

شكل رقم ()1.4.3
التوزيع النسبي لقيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لعام 2020
صنع املنتجات الغذائية

%19.30

%11.08

صنع منتجات املطاط واللدائن

%10.58

َّ
صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت واملعدات

النشاط الصناعي

%11.35

صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى

%8.83
%6.25

صنع امللبوسات

%5.47

صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية

%4.71

صنع األثاث

%4.67

صنع منتجات التبغ

%3.63

صنع الورق ومنتجات الورق

%2.98

إصالح وتركيب اآلالت واملعدات

%1.92

ّ
املسجلة
الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم

%1.70

صنع املنسوجات

%1.33

ّ
املصنفة في موضع آخر
صنع اآلالت واملعدات غير

%1.26

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

%1.17

ّ
صنع الفلزات القاعدية

%1.07

صنع املعدات الكهربائية

%0.78

صنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية

%0.67

صنع املركبات ذات ّ
املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة

%0.54

صنع املشروبات

%0.37

الصناعات التحويلية األخرى

%0.20

صنع معدات النقل األخرى

%0.16

صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100
النسبة املئوية
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 5.3إجمالي القيمة املضافة ألنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لعام 2020
بلغ إجمالي القيمة املضافة لقطاع الصناعة التحويلية حوالي  6مليار درهم إماراتي والتي يتم حسابها كفرق
بين قيمة اإلنتاج واإلستهالك الوسيط على مستوى كل منشأة وكل نشاط اقتصادي وتتوزع القيمة املضافة
على ( تعويضات العاملين – اهتالك رأس املال الثابت – صافي الضرائب املباشرة والرسوم – فائض
َّ
العمليات) حيث شكل نشاط صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت واملعدات أعلى قيمة بلغت
حوالي  901مليون درهم إماراتي وبنسبة  %15.60من اإلجمالي يليها نشاط صنع املنتجات الغذائية والذي
كانت قيمته املضافة حوالي  655مليون درهم إماراتي والتي شكلت نسبة حوالي %11.34من اإلجمالي ،كما
يبين الجدول رقم()1.5.3وجود أنشطة بلغت مساهمتها أقل من  %1مثل أنشطة صنع املشروبات
والصناعات التحويلية األخرى ،صنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية ،صنع معدات النقل
األخرى ،صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة والتي يمكن أن تؤثر على خفض مساهمة القطاع
الصناعي في الناتج املحلي اإلجمالي في إمارة عجمان.
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جدول رقم ()1.5.3
التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة ألنشطة الصناعة التحويلية في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة :الدرهم

النشاط الصناعي

القيمة املضافة

النسبة املئوية

صنع املنتجات الغذائية
صنع املشروبات
صنع منتجات التبغ
صنع املنسوجات
صنع امللبوسات
صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة
صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ،باستثناء األثاث؛ صنع أصناف من
القش ومواد الضفر
صنع الورق ومنتجات الورق
ّ
الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم املسجلة
صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة
صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية
صنع منتجات املطاط واللدائن
صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى
ّ
صنع الفلزات القاعدية
َّ
صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت واملعدات
صنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية
صنع املعدات الكهربائية
ّ
املصنفة في موضع آخر
صنع اآلالت واملعدات غير
صنع املركبات ذات ّ
املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة
صنع معدات النقل األخرى
صنع األثاث
الصناعات التحويلية األخرى
إصالح وتركيب اآلالت واملعدات
املجموع1

654,714,037
52,987,704
463,398,823
81,174,503
649,628,516
9,363,426
121,470,454

%11.34
%0.92
%8.03
%1.41
%11.25
%0.16
%2.10

189,739,281
119,305,293
280,364,121
279,237,558
562,509,618
410,434,532
82,158,071
900,791,312
28,375,630
128,780,374
135,795,510
74,455,910
22,460,073
261,023,112
44,235,787
221,360,919
5,773,764,563

%3.29
%2.07
%4.86
%4.84
%9.74
%7.11
%1.42
%15.60
%0.49
%2.23
%2.35
%1.29
%0.39
%4.52
%0.77
%3.83
%100

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء
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شكل رقم ()1.5.3
التوزيع النسبي للقيمة املضافة الصناعة التحويلية حسب النشاط الصناعي في إمارة عجمان خالل عام 2020

%15.60
%11.34

صنع املنتجات الغذائية

%11.25

صنع امللبوسات

النشاط الصناعي

َّ
صنع منتجات املعادن املشكلة ،باستثناء اآلالت واملعدات

صنع منتجات املطاط واللدائن

%9.74
%8.03

صنع منتجات التبغ

%7.11

صنع منتجات املعادن الالفلزية األخرى

%4.86

صنع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

%4.84

صنع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية

%4.52

صنع األثاث

%3.83

إصالح وتركيب اآلالت واملعدات

%3.29

صنع الورق ومنتجات الورق

%2.35

ّ
املصنفة في موضع آخر
صنع اآلالت واملعدات غير

%2.23

صنع املعدات الكهربائية

%2.10

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

%2.07

ّ
املسجلة
الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم

%1.42

ّ
صنع الفلزات القاعدية

%1.41

صنع املنسوجات

%1.29

صنع املركبات ذات ّ
املحركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة

%0.92

صنع املشروبات

%0.77

الصناعات التحويلية األخرى

%0.49

صنع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية

%0.39

صنع معدات النقل األخرى

%0.16

صنع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100
النسبة املئوية
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الفصل الرابع
قطاع الصناعة االستخراجية
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تحليل النتائج لقطاع الصناعة اإلستخراجية في إمارة عجمان
 1.4توزيع املنشآت االقتصادية حسب أنشطة الصناعة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020
انحصرت أنشطة الصناعة االستخراجية في نشاطين ،األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر
وأنشطة خدمات دعم التعدين وبلغ عدد املنشآت العاملة في هذه األنشطة بعد تكبير العينة  15منشأة
اقتصادية %80.00 ،من املنشآت تعمل في مجال األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر والبالغ
عددها  12منشأة اقتصادية بينما توجد  3منشآت فقط تعمل في أنشطة خدمات دعم التعدين كما يبين
كل من الجدول والشكل رقم (.)1.1.4
جدول رقم ()1.1.4
التوزيع النسبي ملنشآت أنشطة الصناعة اإلستخراجية حسب األنشطة في إمارة عجمان لعام 2020
عدد املنشآت
12
3
15

النشاط الصناعي
األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر
أنشطة خدمات دعم التعدين
املجموع

النسبة املئوية
%80.00
%20.00
%100

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم ()1.1.4
التوزيع النسبي ملنشآت أنشطة الصناعة اإلستخراجية حسب األنشطة في إمارة عجمان لعام 2020

%20.00

أنشطة خدمات دعم التعدين

األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر

النشاط الصناعي
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النسبة املئوية
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 2.4القوى العاملة في أنشطة الصناعة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020
 1.2.4العاملين في أنشطة الصناعة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020
توضح البيانات في جدول رقم ( )1.2.4التوزيع النسبي للعاملين في أنشطة الصناعة اإلستخراجية في إمارة
عجمان لعام ، 2020حيث بلغ اجمالي العاملين في أنشطة الصناعة اإلستخراجية  323عامل ،وبمتوسط
عاملين بلغ  22عامل لكل منشأة ،أعلى عدد عاملين كان في األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر
بعدد  276عامل وبنسبة بلغت  %85.45من اإلجمالي  ،كما بلغ عدد العاملين في أنشطة خدمات دعم
التعدين  47عامل بنسبة  %14.55من إجمالي العاملين في أنشطة الصناعة اإلستخراجية لعام ،2020
النسب يوضحها شكل رقم (.)1.2.4
جدول رقم )(1.2.4
التوزيع النسبي للعاملين في أنشطة الصناعة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020
النشاط الصناعي
األنشطة األخرى للتعدين واستغالل
املحاجر
أنشطة خدمات دعم التعدين
املجموع

عدد العمال
276

النسبة املئوية
%85.45

متوسط العمال
23

47
323

%14.55
%100

16
22

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم )(1.2.4
التوزيع النسبي للعاملين في أنشطة الصناعة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020
%100

%80
%70
%60
%50
%40
%30
%14.55

%20
%10
%0

أنشطة خدمات دعم التعدين

األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر

النشاط االقتصادي
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النسبة املئوية

%85.45

%90

 2.2.4تعويضات العاملين ألنشطة الصناعة االستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020
يوضح الجدول رقم ( )2.2.4التوزيع النسبي لقيمة أنشطة الصناعة اإلستخراجية حسب تعويضات
العاملين حيث بلغت قيمة تعويضات العاملين حوالي  10.3مليون درهم ،فقد بلغت قيمة تعويضات
العاملين في األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر حوالي  5.8مليون وبنسبة  ،%56.36وأن
تعويضات العاملين ألنشطة خدمات دعم التعدين بلغت حوالي  4.5مليون وبنسبة  ،%43.64النسب
يوضحها الشكل رقم (. )2.2.4
جدول رقم ()2.2.4
التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في األنشطة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة :الدرهم القيمة :الدرهم

النشاط الصناعي
األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر
أنشطة خدمات دعم التعدين
املجموع

تعويضات العاملين
5,786,285
4,480,483
10,266,768

النسبة املئوية
%56.36
%43.64
%100

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم ()2.2.4
التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في األنشطة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020

%43.64

أنشطة خدمات دعم التعدين

األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر

النشاط الصناعي

56

النسبة املئوية

%56.36
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 3.4إجمالي قيم اإلنتاج ألنشطة الصناعة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020
بلغت قيمة اإلنتاج اإلجمالي ملنشآت الصناعة اإلستخراجية حوالي  138.5مليون درهم إماراتي خالل عام
ً
ً
ً
سواء كان هذا النشاط رئيسيا أو ثانويا ،وبحسب نتائج املسح الصناعي
 2020نتيجة ممارسة نشاط إنتاجي
سجلت األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر النسبة األعلى حيث بلغت  %76.51من إجمالي قيمة
اإلنتاج ثم أنشطة خدمات دعم التعدين بنسبة  %23.49من إجمالي قيمة اإلنتاج.
ويوضح الجدول والشكل رقم ( )1.3.4التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج ألنشطة الصناعة اإلستخراجية.
جدول رقم ()1.3.4
التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج ألنشطة الصناعة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة :الدرهم

النشاط الصناعي
األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر
أنشطة خدمات دعم التعدين
املجموع

النسبة املئوية
%76.51
%23.49
%100

قيمة اإلنتاج
105,965,084
32,539,305
138,504,389

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم ()1.3.4
التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج ألنشطة الصناعة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020
%100
%80
%70
%60
%50
%40
%23.49

%30
%20
%10
%0

األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر

أنشطة خدمات دعم التعدين
النشاط الصناعي

57

النسبة املئوية

%76.51

%90

 4.4إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة الصناعة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020
يمثل الجدول رقم ()1.4.4بيانات إجمالي قيمة اإلستهالك الوسيط ،والتي تشمل الخامات واملواد األولية
والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة في اإلنتاج بما في ذلك الصيانة واإلصالح لألصول الرأسمالية
واألبحاث ومصروفات أخرى غير مباشرة واإليجارات وغير ذلك من املستلزمات السلعية والخدمية الالزمة
للعملية اإلنتاجية ،حيث بلغت قيمة اإلستهالك الوسيط حوالي  72.8مليون درهم إماراتي ألنشطة الصناعة
اإلستخراجية.
كانت أعلى نسبة لقيم االستهالك الوسيط لألنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر والتي بلغت
 %83.78من اإلجمالي تليها أنشطة خدمات دعم التعدين والتي بلغت  %16.22من اإلجمالي كما يوضح
الشكل رقم (.)1.4.4
جدول رقم ()1.4.4
التوزيع النسبي لقيم االستهالك الوسيط ألنشطة الصناعة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة :الدرهم

النشاط الصناعي
األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر
أنشطة خدمات دعم التعدين
املجموع

االستهالك الوسيط
61,030,048
11,812,280
72,842,328

النسبة املئوية
%83.78
%16.22
%100

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم )(1.4.4
التوزيع النسبي لقيم االستهالك الوسيط ألنشطة الصناعة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020

%16.22

أنشطة خدمات دعم التعدين

األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر

النشاط الصناعي
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النسبة املئوية

%83.78
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 5.4إجمالي القيمة املضافة ألنشطة الصناعة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020
بلغ إجمالي القيمة املضافة ألنشطة الصناعة اإلستخراجية حوالي  65.7مليون درهم إماراتي توزعت على
نسبة  %68.43من اإلجمالي على األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر وبقيمة حوالي  45مليون
درهم إماراتي ،وحوالي  20.7مليون درهم إماراتي على أنشطة خدمات التعدين وبنسبة بلغت  %31.57من
إجمالي القيمة املضافة ألنشطة الصناعة اإلستخراجية لعام  . 2020كما هو موضح في الجدول والشكل
(.)1.5.4
جدول رقم ()1.5.4
التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة ألنشطة الصناعة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة :الدرهم

القيمة املضافة
44,935,036
20,727,025
65,662,061

النشاط الصناعي
األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر
أنشطة خدمات دعم التعدين
املجموع

النسبة املئوية
%68.43
%31.57
%100

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم )(1.5.4
التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة ألنشطة الصناعة اإلستخراجية في إمارة عجمان لعام 2020

%68.43

%80
%60
%40

%31.57

%20
%0
األنشطة األخرى للتعدين واستغالل املحاجر

أنشطة خدمات دعم التعدين
النشاط الصناعي

59

النسبة املئوية

%100

الفصل الخامس
قطاع التجارة الداخلية

60

تحليل النتائج لقطاع التجارة الداخلية في إمارة عجمان
 1.5توزيع املنشآت االقتصادية حسب أنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020
ً
تحظى املؤشرات االقتصادية بإهتمام واسع ومتزايد من قبل الخبراء واملختصين خاصة بعد األزمات
ً
ً
ً
االقتصادية التي شهدها االقتصاد العاملي مؤخرا ،وتمثل مسوح التجارة الداخلية مكونا رئيسيا في إعداد
الحسابات القومية ،حيث كانت نسبة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج املحلي إلمارة عجمان خالل عام
 2020حوالي  %19.1من إجمالي الناتج املحلي إلمارة عجمان .
أظهرت النتائج أن عدد منشآت التجارة الداخلية بلغ  19,013منشأة والتي تمارس أنشطة تجارة الجملة
والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية ،كما هو موضح بالجدول ).(1.1.5
وتعد تجارة الجملة بإستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية من أكثر األنشطة التجارية املوجودة
في اإلمارة حيث بلغ عدد منشآتها  9,676منشأة بنسبة بلغت %50.9من إجمالي منشآت التجارة الداخلية.
تليها أنشطة تجارة التجزئة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية بنسبة بلغت .%36.5
احتلت تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية املرتبة األخيرة من حيث
عدد املنشآت إذ بلغ عددها  2,389منشأة بنسبة  %12.6من إجمالي عدد املنشآت العاملة بالقطاع التجاري.
وهذه النسب موضحة بالشكل )(1.1.5
جدول )(1.1.5
التوزيع النسبي ملنشآت أنشطة التجارة الداخلية حسب األنشطة في إمارة عجمان لعام 2020
نوع النشاط

عدد املنشآت

النسبة املئوية

تجارة الجملة باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

9,676

%50.9

تجارة التجزئة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

6,948

%36.5

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

2,389

%12.6

املجموع

19,013

%100

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء
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شكل )(1.1.5
التوزيع النسبي ملنشآت أنشطة التجارة الداخلية حسب األنشطة في إمارة عجمان لعام 2020

%36.5

%12.6

النسبة املئوية

%50.9
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تجارة الجملة والتجزئة وإصالح تجارة التجزئة ،باستثناء املركبات تجارة الجملة باستثناء املركبات ذات
املحركات والدراجات النارية
املركبات ذات املحركات والدراجات ذات املحركات والدراجات النارية
النارية
األنشطة

 2.5القوى العاملة في أنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020
 1.2.5العاملين في أنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020
ً
ً ً
ومتنوعا من الفرص الوظيفية للعاملين ً
سواء كانت
يوفر قطاع التجارة الداخلية إلمارة عجمان عددا كبيرا
وظائف إنتاجية ،إدارية ،تسويقية أو غيرها من الوظائف ،حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع
 76,505عامل.
ويعد نشاط تجارة التجزئة باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية في مقدمة أنشطة التجارة
الداخلية التي تستخدم عمالة كبيرة حيث بلغ عدد العاملين  35,937عامل وبنسبة مئوية وقدرها  %47من
اإلجمالي منهم  259عامل مواطنين و 35,678عامل غير مواطنين.
أما أقل األنشطة التجارية من ناحية عدد العمال فكانت تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات
املحركات والدراجات النارية ،حيث بلغت نسبة العاملين  %11.6من إجمالي العاملين بالتجارة الداخلية
وبعدد  8,891عامل من إجمالي العاملين  ،كما هو موضح بالجدول رقم )(1.1.2.5والجدول رقم)(2.1.2.5
ويوضح الشكل رقم ) (1.2.5التوزيع النسبي لعدد العاملين حسب أنشطة التجارة الداخلية إلمارة عجمان
عام . 2020
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جدول )(1.1.2.5
التوزيع النسبي للعاملين في أنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020
نوع النشاط

عدد العاملين

النسبة املئوية

تجارة التجزئة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

35,937

%47.0

تجارة الجملة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

31,677

%41.4

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

8,891

%11.6

املجموع

76,505

%100

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء

جدول ()2.1.2.5
إجمالي العاملين في التجارة الداخلية حسب الجنسية والنوع في إمارة عجمان خالل عام 2020
مواطن

نوع النشاط

غير مواطن

املجموع

ذكور

إناث

ذكور

إناث

تجارة التجزئة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

129

130

32,193

3,485

35,937

تجارة الجملة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

281

220

28,539

2,637

31,677

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

97

-

8,794

-

8,891

املجموع

507

350

69,526

6,122

76,505

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء
* ) (-تعني غير متوفر

63

شكل )(1.2.5
التوزيع النسبي للعاملين في أنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام2020

%11.6

النسبة املئوية

%41.4
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تجارة الجملة والتجزئة وإصالح تجارة الجملة ،باستثناء املركبات ذات تجارة التجزئة ،باستثناء املركبات
ذات املحركات والدراجات النارية
املحركات والدراجات النارية
املركبات ذات املحركات والدراجات
النارية
األنشطة

 2.2.5تعويضات العاملين ألنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020
بلغت قيمة تعويضات العاملين في قطاع التجارة الداخلية حوالي  2.2مليار درهم إماراتي نهاية عام 2020
وأظهرت البيانات أن نشاط تجارة الجملة باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية لتعويضات
العاملين في املرتبة األولى والتي بلغت حوالي  1.1مليار درهم إماراتي من اإلجمالي والتي شملت الرواتب
واألجور والبدالت واملكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي وغيرها ،توزعت على  31,677عامل وبنسبة
مئوية بلغت  %51.8من اإلجمالي.
كما يوضح الجدول رقم ) (2.2.5أن مجموع تعويضات العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصالح
ً
املركبات ذات املحركات والدراجات النارية قد بلغت حوالي  162مليون درهم محققا النسبة األقل بين
أنشطة التجارة الداخلية حيث بلغت  %7.4من اإلجمالي ،ويرجع ذلك لقلة العاملين في هذا النشاط بينما
كانت نسبة تجارة التجزئة باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية  %40.8من اإلجمالي بقيمة
بلغت حوالي  887مليون درهم.
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جدول رقم )(2.2.5
التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في أنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة  :الدرهم

نوع النشاط

تعويضات العاملين

النسبة املئوية

تجارة الجملة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

1,127,923,281

%51.8

تجارة التجزئة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

886,977,435

%40.8

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية

161,666,478

%7.4

املجموع

2,176,567,194

%100

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم ()2.2.5
التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في أنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020

%40.8

%7.4

النسبة املئوية

%51.8
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تجارة الجملة والتجزئة وإصالح تجارة التجزئة ،باستثناء املركبات ذات تجارة الجملة ،باستثناء املركبات ذات
املحركات والدراجات النارية
املحركات والدراجات النارية
املركبات ذات املحركات والدراجات
النارية

األنشطة

 3.5إجمالي قيم اإلنتاج ألنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020
حققت قيمة اإلنتاج اإلجمالي خالل عام  2020ملنشآت التجارة الداخلية حوالي  7.6مليار درهم إماراتي
ً
ً
نتيجة ممارسة نشاط إنتاجي ً
سواء كان هذا النشاط رئيسيا أو ثانويا ،وبحسب نتائج املسح التجاري سجل
نشاط تجارة التجزئة باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية أعلى قيمة لإلنتاج حيث بلغت
ً
قيمته حوالي  4.2مليار درهم إماراتي بنسبة % 55.8من اإلجمالي ،وهذا يعتبر منطقيا مقارنة بعدد املنشآت
العاملة في تجارة التجزئة باإلمارة ،يليه نشاط تجارة الجملة بقيمة إنتاج وصلت حوالي  2.9مليار درهم
إماراتي ،وبنسبة  %38.8من إجمالي قيمة اإلنتاج.
65

بينما لوحظ أن أقل قيمة إنتاج كانت لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات
والدراجات النارية حيث بلغت حوالي  410مليون درهم إماراتي بنسبة  %5.4من إجمالي قيمة اإلنتاج
التجاري  ،ويوضح الجدول رقم ( )1.3.5والشكل ( )1.3.5التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج ألنشطة التجارة
الداخلية.

جدول ()1.3.5
التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج اإلجمالي ألنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة  :الدرهم

نوع النشاط
تجارة التجزئة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية
تجارة الجملة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات
النارية
املجموع

اإلنتاج اإلجمالي
4,263,249,973
2,968,378,934

النسبة املئوية
%55.8
%38.8

409,973,750

%5.4

7,641,602,657

%100

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء

شكل()1.3.5
التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج اإلجمالي ألنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020

%38.8

%5.4
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات
ذات املحركات والدراجات النارية

تجارة الجملة ،باستثناء املركبات ذات
املحركات والدراجات النارية

األنشطة
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تجارة التجزئة ،باستثناء املركبات ذات
املحركات والدراجات النارية

النسبة املئوية

%55.8
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 4.5إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020
يشمل اإلستهالك الوسيط الخامات واملواد األولية والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة في اإلنتاج بما
في ذلك الصيانة واإلصالح لألصول الرأسمالية واألبحاث ومصروفات أخرى غير مباشرة واإليجارات وغير
ذلك من املستلزمات السلعية والخدمية الالزمة للعملية اإلنتاجية.
يوضح تحليل بيانات الجدول رقم ( )1.4.5أن إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط بلغت حوالي  2.5مليار درهم
إماراتي لجميع أنشطة التجارة الداخلية ،وكانت أعلى نسبة لقيم اإلستهالك الوسيط لنشاط تجارة
التجزئة ،حيث بلغت نسبته  %57من اإلجمالي بقيمة حوالي  1.3مليار درهم يليها نشاط تجارة الجملة
باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية والتي بلغت نسبته  %37.5من اإلجمالي بقيمة حوالي
 919مليون درهم بينما كانت قيمة اإلستهالك الوسيط لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات
األقل بين قيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة التجارة الداخلية فكانت نسبته حوالي  %5.5من اإلجمالي
ويوضح الشكل ( )1.4.5التوزيع النسبي لقيم اإلستهالك الوسيط لألنشطة التجارية.
جدول ()1.4.5
التوزيع النسبي لقيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة  :الدرهم

نوع النشاط
تجارة التجزئة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية
تجارة الجملة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات النارية
املجموع 1
املصدر:مركز عجمان لإلحصاء

 1مجموع األرقام قد ال يتطابق بسبب التقريب
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اإلستهالك الوسيط
1,397,146,295
918,571,846
135,251,361
2,450,969,501

النسبة املئوية
%57.0
%37.5
%5.5
%100

شكل ()1.4.5
التوزيع النسبي لقيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020
%90
%80
%57.0

النسبة املئوية

%100

%70
%60
%50

%37.5

%40
%30
%20

%5.5

%10
%0

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات تجارة الجملة ،باستثناء املركبات ذات تجارة التجزئة ،باستثناء املركبات ذات
املحركات والدراجات النارية
املحركات والدراجات النارية
ذات املحركات والدراجات النارية
األنشطة

 5.5إجمالي القيمة املضافة ألنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020
يبين الجدول رقم ( )1.5.5التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة ألنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان
لعام  ،2020حيث سجل إجمالي القيمة املضافة لقطاع التجارة الداخلية حوالي  5.2مليار درهم إماراتي
حيث شكل نشاط تجارة التجزئة باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية أعلى نسبة بلغت
 %55.2من اإلجمالي ،أما نشاط تجارة الجملة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية سجل
قيمة مضافة بلغت حوالي  2.0مليار درهم إماراتي وبنسبة  %39.5من اإلجمالي.
أقل نسبة مساهمة كانت ألنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات فقد بلغت  %5.3من إجمالي
القيمة املضافة ألنشطة التجارة الداخلية إلمارة عجمان خالل عام .2020
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جدول رقم ()1.5.5
التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة ألنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة  :الدرهم

نوع النشاط
تجارة التجزئة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية
تجارة الجملة ،باستثناء املركبات ذات املحركات والدراجات النارية
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات املحركات والدراجات
النارية
املجموع 1

القيمة املضافة
2,866,103,678
2,049,807,088

النسبة املئوية
%55.2
%39.5

274,722,389

%5.3

5,190,633,156

%100

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم ()1.5.5
التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة ألنشطة التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام 2020
%100
%80
%70
%55.2
%39.5

%60
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%40
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%20

%5.3

%10

%0
تجارة الجملة والتجزئة وإصالح املركبات تجارة الجملة ،باستثناء املركبات ذات تجارة التجزئة ،باستثناء املركبات ذات
املحركات والدراجات النارية
املحركات والدراجات النارية
ذات املحركات والدراجات النارية
األنشطة
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النسبة املئوية

%90

الفصل السادس
أنشطة التشييد
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تحليل النتائج لقطاع التشييد في إمارة عجمان
1.6توزيع املنشآت االقتصادية حسب أنشطة التشييد في إمارة عجمان لعام 2020
بلغ عدد املنشآت االقتصادية التي تعمل في قطاع التشييد  10,059منشأة في إمارة عجمان لعام ،2020
والتي تمارس أنشطة تشييد املباني ،الهندسة املدنية وأنشطة التشييد املتخصصة.
وتعد أنشطة التشييد املتخصصة في إمارة عجمان من أكثر األنشطة املمارسة املوجودة في اإلمارة حيث بلغ
عدد املنشآت فيها  8,169منشأة وتشكل نسبة  %81.2من إجمالي املنشآت كما هو مبين في الجدول ()1.1.6
والشكل ( )1.1.6وتتسم هذه األنشطة عادة بالتخصص في جانب واحد من أنشطة التشييد التي تتطلب
مهارات أو معدات متخصصة.
تليها أنشطة تشييد املباني والتي بلغ عددها 1,153منشأة والتي تشكل نسبة  %11.5من إجمالي عدد املنشآت
ً
العاملة في قطاع التشييد وبهذه النسبة تحتل املرتبة الثانية األكثر عددا ويشمل الفرع تشييد املباني الكاملة
لألغراض السكنية أو غير السكنية  ،للحساب الخاص بغرض البيع أو على أساس أجر أو تعاقد من الباطن
على أجزاء من عملية التشييد أو على العملية بكاملها .
واحتلت أنشطة الهندسة املدنية املرتبة الثالثة حيث بلغ عددها  737منشأة وبنسبة مئوية بلغت %7.3
من اإلجمالي والتي تشمل أنشطة التشييد العامة ملشاريع الهندسة املدنية ،وتشمل األعمال الجديدة
وأعمال اإلصالح واإلضافة والتغيير ،وإقامة املنشآت السابقة الصنع على املوقع ،وكذلك أعمال التشييد
ذات الطبيعة املؤقتة ،ويدخل في هذه األنشطة نشاط إقامة اإلنشاءات الثقيلة مثل الطرق السريعة
والشوارع والجسور واألنفاق ،وخطوط الكهرباء ،ومرافق الرياضة الخارجية ،وغيرها ،ويمكن أن يكون هذا
العمل للحساب الخاص أو على أساس أجر أو تعاقد.
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جدول رقم )(1.1.6
التوزيع النسبي ألنشطة التشييد حسب عدد املنشآت في إمارة عجمان خالل عام 2020
نوع النشاط

عدد املنشآت

النسبة املئوية

أنشطة التشييد املتخصصة

8,169

%81.2

تشييد املباني

1,153

%11.5

الهندسة املدنية

737

%7.3

املجموع

10,059

%100

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم ()1.1.6
التوزيع النسبي ألنشطة التشييد حسب عدد املنشآت في إمارة عجمان خالل عام 2020
%81.2

النسبة املئوية

%100
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%50
%40
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%20
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%0

%7.3
الهندسة املدنية

%11.5

تشييد املباني

نوع النشاط
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أنشطة التشييد املتخصصة

 2.6القوى العاملة في أنشطة التشييد في إمارة عجمان لعام 2020
 1.2.6العاملين في أنشطة التشييد في إمارة عجمان لعام 2020
بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع التشييد 103,767عامل لعام  2020والذين يمارسون كافة األنشطة العاملة
في القطاع بأنواعها الثالث وهي أنشطة املباني وأنشطة التشييد املتخصصة وأنشطة الهندسة املدنية.
وتعد أنشطة التشييد املتخصصة في مقدمة أنشطة التشييد التي تستخدم عمالة ضخمة حيث بلغ عدد
العاملين في هذه األنشطة  70,400عامل وبنسبة مئوية قدرها  %67.8من اإلجمالي ،منهم  583عامل من
املواطنين و  69,817عامل من غير املواطنين ،و يليه في املرتبة الثانية من حيث عدد العمال أنشطة تشييد املباني
التي بلغ عدد العاملين فيها  20,122عامل بنسبة  %19.4من إجمالي العاملين في قطاع التشييد ،منهم  201عامل
من املواطنين و  19,921عامل من غير املواطنين  ،أما أقل األنشطة من ناحية عدد العمال فكانت أنشطة
الهندسة املدنية ،وذلك بسبب إنخفاض أعداد املنشآت في نشاط الهندسة املدنية مقارنة بأنشطة التشييد
األخرى حيث بلغت نسبة العاملين  %12.8من إجمالي العاملين وبعدد  13,245عامل ،منهم  32عامل من
املواطنين و  13,213عامل من غير املواطنين كما هو موضح بالجدول ( .)2.1.2.6( )1.1.2.6ويوضح الشكل
( )1.1.2.6التوزيع النسبي لعدد العمال ألنشطة التشييد في إمارة عجمان .2020
جدول رقم ()1.1.2.6
التوزيع النسبي ألنشطة التشييد حسب عدد العاملين في إمارة عجمان خالل عام 2020
نوع النشاط

إجمالي العاملين

النسبة املئوية

أنشطة التشييد املتخصصة

70,400

%67.8

تشييد املباني

20,122

%19.4

الهندسة املدنية

13,245

%12.8

املجموع

103,767

%100

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء

جدول رقم ()2.1.2.6
إجمالي العاملين في أنشطة التشييد حسب الجنسية والنوع في إمارة عجمان خالل عام 2020
نوع النشاط

غير مواطن

مواطن

إجمالي العاملين

ذكور

إناث

ذكور

إناث

أنشطة التشييد املتخصصة

583

0

69,351

466

70,400

تشييد املباني

162

39

19,591

330

20,122

الهندسة املدنية

30

2

13,201

12

13,245

املجموع

775

41

102,143

808

103,767

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء
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شكل رقم ()1.1.2.6
التوزيع النسبي ألنشطة التشييد بحسب عدد العاملين في إمارة عجمان خالل عام 2020
%100
%90
%67.8
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%12.8
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%19.4
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الهندسة املدنية

تشييد املباني

نوع النشاط
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أنشطة التشييد املتخصصة

النسبة املئوية

%60

 2.2.6تعويضات العاملين في قطاع التشييد في إ مارة عجمان خالل عام 2020
بلغت قيمة تعويضات العاملين في قطاع التشييد حوالي  2.4مليار درهم إماراتي لعام  2020وأظهرت
البيانات أن أنشطة التشييد املتخصصة كانت في املرتبة األولى من حيث تعويضات العاملين ،والتي بلغت
حوالي  1.3مليار درهم إماراتي من اإلجمالي توزعت على  70,400عامل ،بينما حاز نشاط الهندسة املدنية
على املرتبة الثانية من ناحية إرتفاع قيمة تعويضات العاملين بهذا النشاط حيث بلغت ما يزيد عن 592
مليون درهم إماراتي توزعت على 13,245عامل .
يوضح كل من الجدول والشكل رقم ( )2.2.6التوزيع النسبي لقيم تعويضات العاملين ألنشطة التشييد.
جدول رقم ()2.2.6
التوزيع النسبي ألنشطة التشييد بحسب تعويضات العاملين في إمارة عجمان خالل عام 2020
القيمة :الدرهم

نوع النشاط

تعويضات العاملين

النسبة املئوية

أنشطة التشييد املتخصصة

1,300,315,483

%54.4

الهندسة املدنية

592,411,571

%24.8

تشييد املباني

496,955,828

%20.8

املجموع 1

2,389,682,883

%100

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم ()2.2.6
التوزيع النسبي ألنشطة التشييد بحسب تعويضات العاملين في إمارة عجمان خالل عام 2020

%54.4

تشييد املباني

الهندسة املدنية

نوع النشاط
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أنشطة التشييد املتخصصة

النسبة املئوية

%20.8

%24.8
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 3.6إجمالي قيمة اإلنتاج ألنشطة التشييد في إمارة عجمان خالل عام 2020
وصلت قيمة اإلنتاج اإلجمالي ملنشآت التشييد خالل عام  2020إلى مايزيد عن  13مليار درهم إماراتي ،وحسب
نتائج مسح التشييد أظهرت النتائج أن أنشطة التشييد املتخصصة قد حققت املرتبة األولى من حيث قيمة
اإلنتاج وبنسبة  %47.7من إجمالي اإلنتاج في قطاع التشييد وحلت في املرتبة الثانية من قيمة اإلنتاج أنشطة
تشييد املباني التي حققت  %37.3من إجمالي قيمة اإلنتاج ،في حين بلغت قيمة إنتاج أنشطة الهندسة املدنية
حوالي  2مليار درهم إماراتي بنسبة  %14.9من إجمالي قيمة اإلنتاج ويوضح كل من الجدول و الشكل رقم ()1.3.6
التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج اإلجمالي ألنشطة التشييد.

جدول رقم ()1.3.6
التوزيع النسبي إلجمالي قيمة اإلنتاج حسب األنشطة التشييد في إمارة عجمان خالل عام 2020
القيمة  :الدرهم

نوع النشاط

اإلنتاج

النسبة املئوية

أنشطة التشييد املتخصصة

6,384,184,605

%47.7

تشييد املباني

4,989,994,574

%37.3

الهندسة املدنية

1,998,161,082

%14.9

املجموع

13,372,340,261

%100

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم()1.3.6
التوزيع النسبي إلجمالي قيمة اإلنتاج حسب األنشطة التشييد في إمارة عجمان خالل عام 2020

%37.3
%14.9

نوع النشاط

الهندسة املدنية

تشييد املباني
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أنشطة التشييد املتخصصة

النسبة املئوية

%47.7
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 4.6إجمالي قيمة اإلستهالك الوسيط ألنشطة التشييد في إمارة عجمان خالل عام 2020
يشمل اإلستهالك الوسيط كل قيم الخامات واملواد األولية والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة في
اإلنتاج بما في ذلك أعمال الصيانة الجارية لألصول الرأسمالية واألبحاث ومصروفات أخرى غير مباشرة
واإليجارات وغير ذلك من املستلزمات السلعية والخدمية الالزمة للعملية اإلنتاجية.
ويمثل الجدول ( )1.4.6بيانات إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط والتي بلغت حوالي  7.7مليار درهم إماراتي
لجميع أنشطة التشييد والتي تمثل جميع قيم مدخالت اإلنتاج ألنشطة التشييد ،وكانت أعلى نسبة لقيم
اإلستهالك الوسيط ألنشطة تشييد املباني والتي بلغت نسبتها  % 44.0من اإلجمالي  ،تليها أنشطة التشييد
املتخصصة والتي بلغت نسبتها  % 41.0من اإلجمالي ،بينما حاز نشاط الهندسة املدنية على املرتبة الثالثة
من ناحية اإلستهالك الوسيط حيث بلغت حوالي  1.2مليار درهم إماراتي وبنسبة مئوية  %15.0من اإلجمالي،
والذي يوضحها كل من الجدول والشكل رقم (.)1.4.6
جدول رقم ()1.4.6
التوزيع النسبي لقيم أنشطة التشييد بحسب اإلستهالك الوسيط في إمارة عجمان خالل عام 2020
القيمة  :الدرهم

نوع النشاط

اإلستهالك الوسيط

النسبة املئوية

تشييد املباني

3,392,496,526

%44.0

أنشطة التشييد املتخصصة

3,161,204,818

%41.0

الهندسة املدنية

1,155,184,117

%15.0

املجموع 1

7,708,885,462

%100

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم ()1.4.6
التوزيع النسبي لقيم أنشطة التشييد بحسب اإلستهالك الوسيط في إمارة عجمان خالل عام 2020
%100
%80

%40

%15.0

%20
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نوع النشاط

الهندسة املدنية

أنشطة التشييد املتخصصة

املجموع قد اليتطابق بسبب التقريب 1
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تشييد املباني

النسبة املئوية

%41.0

%44.0

%60

 5.6إجمالي مقدارالقيمة املضافة ألنشطة التشييد في إمارة عجمان خالل عام 2020
تعتبر القيمة املضافة من املتغيرات املهمة لنتائج املسوح حيث يتم إحتسابها نتيجة الفرق بين قيمة اإلنتاج
واإلستهالك الوسيط على مستوى كل منشأة وكل نشاط اقتصادي وتتوزع القيمة املضافة على ( تعويضات
العاملين – اهتالك رأس املال الثابت – صافي الضرائب املباشرة والرسوم – فائض العمليات ).
ً
وبناء على نتائج املسح فقد بلغ إجمالي القيمة املضافة لقطاع أنشطة التشييد حوالي  5.7مليار درهم إماراتي
في إمارة عجمان لعام  ،2020حيث شكلت أنشطة التشييد املتخصصة أعلى قيمة مضافة مقارنة بأنشطة
التشييد األخرى حيث بلغت حوالي  3.2مليار درهم إماراتي وبنسبة تعادل  %56.9من اإلجمالي.
وتليها أنشطة تشييد املباني التي بلغت قيمتها املضافة حوالي  1.6مليار درهم إماراتي بنسبة  %28.2من
اإلجمالي كما يبين كل من الجدول و الشكل رقم (.)1.5.6
جدول رقم ()1.5.6
التوزيع النسبي ألنشطة التشييد بحسب القيمة املضافة في إمارة عجمان خالل عام 2020
القيمة  :الدرهم

نوع النشاط

القيمة املضافة

النسبة املئوية

أنشطة التشييد املتخصصة

3,222,979,787

%56.9

تشييد املباني

1,597,498,048

%28.2

الهندسة املدنية

842,976,964

%14.9

املجموع

5,663,454,799

%100
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شكل رقم ()1.5.6
التوزيع النسبي لقيم أنشطة التشييد بحسب القيمة املضافة في إمارة عجمان خالل عام 2020

%28.2
%14.9

نوع النشاط

الهندسة املدنية

تشييد املباني
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أنشطة التشييد املتخصصة

النسبة املئوية

%56.9
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تحليل النتائج لقطاع الخدمات في إمارة عجمان
 1.7توزيع املنشآت االقتصادية حسب أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
بلغ عدد املنشآت العاملة في أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام  2020حوالي  14,339منشأة وتعد
أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات في إمارة عجمان من أكثر الخدمات املوجودة في اإلمارة حيث بلغ
إجمالي املنشآت العاملة في هذا النشاط  3,222منشأة وتشكل نسبة  %22.47من إجمالي املنشآت والذي
يوضحها الجدول رقم ( ،)1.1.7وجاءت في املرتبة الثانية أنشطة الخدمات الشخصية األخرى فقد بلغ
عددها  2,679منشأة والتي تشكل نسبة  %18.68من إجمالي عدد املنشآت الخدمية ،واحتلت أنشطة
ً
املكاتب الرئيسية ،واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة املرتبة الثالثة في األنشطة الخدمية األكثر عددا
في إمارة عجمان لعام  2020حيث بلغ عدد منشآتها  1,425منشأة و بنسبة  %9.94من إجمالي عدد املنشآت
العاملة بالقطاع.
وحلت أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع في املرتبة الرابعة حسب عدد املنشآت حيث بلغت
 1,235منشأة بنسبة  %8.61تليها أنشطة أبحاث اإلعالن والسوق بعدد  978منشأة وبنسبة بلغت %6.82
من إجمالي املنشآت العاملة في هذا القطاع .
كما لوحظ وجود بعض األنشطة الخدمية النادرة في إمارة عجمان مثل األنشطة البيطرية و أنشطة
املنظمات ذات العضوية بعدد  6و  5منشآت لكل منهما على التوالي ،و أنشطة املكتبات واملحفوظات
واملتاحف واألنشطة الثقافية األخرى والتي بلغ عدد املنشآت فيها منشأتين فقط ،أما باقي نسب املساهمة
ألنشطة الخدمات فهي كما في الشكل رقم (.)1.1.7
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جدول رقم ()1.1.7
التوزيع النسبي إلجمالي املنشآت حسب أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
نوع النشاط
أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات
أنشطة الخدمات الشخصية األخرى
أنشطة املكاتب الرئيسية ،واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة
أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع
أبحاث اإلعالن والسوق
األنشطة العقارية
األنشطة اإلدارية للمكاتب ،وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم لألعمال
أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة
األنشطة اإليجارية
ّ
وكاالت السفر ومشغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة املتصلة بها
التعليم
األنشطة املعمارية والهندسية ،واالختبارات الفنية والتحليل
إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية
األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى
األنشطة في مجال صحة اإلنسان
األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه
األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه
أنشطة االستخدام
أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى
أنشطة خدمات املعلومات
اإلقامة
أنشطة العمل االجتماعي ،دون إقامة
أنشطة األمن والتحقيقات
أنشطة النشر
األنشطة البيطرية
أنشطة املنظمات ذات العضوية
أنشطة املكتبات واملحفوظات واملتاحف واألنشطة الثقافية األخرى
املجموع
املصدر :مركز عجمان لإلحصاء
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عدد املنشآت
3,222
2,679
1,425
1,235
978
798
740
454
322
314
286
254
247
224
200
187
187
156
111
107
79
49
36
23
13
6
5
2
14,339

النسبة املئوية
%22.47
%18.68
%9.94
%8.61
%6.82
%5.57
%5.16
%3.17
%2.25
%2.19
%1.99
%1.77
%1.72
%1.56
%1.39
%1.30
%1.30
%1.09
%0.77
%0.75
%0.55
%0.34
%0.25
%0.16
%0.09
%0.04
%0.03
%0.01
%100

شكل()1.1.7
التوزيع النسبي إلجمالي املنشآت حسب أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات

%22.47
%18.68
%9.94

أنشطة املكاتب الرئيسية ،واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة

%8.61

األنشطة

أنشطة الخدمات الشخصية األخرى

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع
أبحاث اإلعالن والسوق

%6.82
%5.57

األنشطة العقارية

%5.16

األنشطة اإلدارية للمكاتب ،وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم لألعمال

%3.17

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة

%2.25

األنشطة اإليجارية

%2.19

ّ
وكاالت السفر ومشغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة املتصلة بها

%1.99

التعليم

%1.77

األنشطة املعمارية والهندسية ،واالختبارات الفنية والتحليل

%1.72

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية

%1.56

األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة

%1.39

األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى

%1.30

األنشطة في مجال صحة اإلنسان

%1.30

األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه

%1.09

األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه

%0.77

أنشطة االستخدام

%0.75

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى

%0.55

أنشطة خدمات املعلومات

%0.34

اإلقامة

%0.25

أنشطة العمل االجتماعي ،دون إقامة

%0.16

أنشطة األمن والتحقيقات

%0.09

أنشطة النشر

%0.04

األنشطة البيطرية

%0.03

أنشطة املنظمات ذات العضوية

%0.01

أنشطة املكتبات واملحفوظات واملتاحف واألنشطة الثقافية األخرى

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

 2.7القوى العاملة في أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
 1.2.7العاملين في أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
ً
سواء كانت وظائف إنتاجية،
وفر قطاع الخدمات مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية للعاملين
ً
إدارية ،تسويقية أو غيرها من الوظائف ،حيث بلغ عدد العاملين في قطاع الخدمات  79,107عامال لعام ،2020
ً
ويعد نشاط خدمات األطعمة واملشروبات من األنشطة الرائدة في مجال الخدمات واألكثر توفيرا للفرص
الوظيفية حيث احتلت املرتبة األولى من حيث عدد العاملين إذ بلغ عددهم  16,301عامل وبنسبة  %20.61من
إجمالي العاملين في مجال األنشطة الخدمية ،ويليه في املرتبة الثانية من حيث عدد العاملين أنشطة تقديم
الخدمات للمباني وتجميل املواقع بعدد  13,226عامل ،وبنسبة بلغت  %16.72من إجمالي العاملين في القطاع
الخدمي ،احتلت أنشطة الخدمات الشخصية األخرى املرتبة الثالثة في عدد العاملين حيث بلغ عدد العاملين
 7,538عامل شكلوا نسبة مئوية قدرها  %9.53من اإلجمالي ،و بلغ عدد العاملين في أنشطة التعليم  6,951عامل
وبنسبة مئوية تعادل %8.79من إجمالي العاملين في قطاع الخدمات.
أما أنشطة املنظمات ذات العضوية تأتي في املركز األخير من حيث عدد العاملين حيث بلغ عددهم  11عامل
وبنسبة  %0.01من إجمالي العاملين في مجال األنشطة الخدمية ، ،كما هو موضح في الجدول( )1.2.7والشكل
رقم (.)1.2.7

83

جدول رقم ()1.2.7
التوزيع النسبي إلجمالي العاملين حسب أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
األنشطة

عدد العاملين

النسبة املئوية

أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات
أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع
أنشطة الخدمات الشخصية األخرى
التعليم
األنشطة العقارية
أنشطة األمن والتحقيقات
األنشطة في مجال صحة اإلنسان
اإلقامة
األنشطة اإلدارية للمكاتب ،وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم لألعمال
أبحاث اإلعالن والسوق
أنشطة املكاتب الرئيسية ،واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة
األنشطة املعمارية والهندسية ،واالختبارات الفنية والتحليل
األنشطة اإليجارية
األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه
ّ
وكاالت السفر ومشغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة املتصلة بها
إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية
أنشطة االستخدام
األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى
األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة
أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى
أنشطة العمل االجتماعي ،دون إقامة
أنشطة خدمات املعلومات
أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة
أنشطة النشر
األنشطة البيطرية
أنشطة املنظمات ذات العضوية
املجموع

16,301
13,226
7,538
6,951
6,280
5,053
4,514
3,529
2,700
2,268
1,624
1,431
1,337
1,058
898
884
742
713
575
505
335
258
172
136
52
16
11
79,107

%20.61
%16.72
%9.53
%8.79
%7.94
%6.39
%5.71
%4.46
%3.41
%2.87
%2.05
%1.81
%1.69
%1.34
%1.14
%1.12
%0.94
%0.90
%0.73
%0.64
%0.42
%0.33
%0.22
%0.17
%0.07
%0.02
%0.01
%100
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شكل رقم( )1.2.7
التوزيع النسبي إلجمالي العاملين حسب أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020

%16.72

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع

%9.53

أنشطة الخدمات الشخصية األخرى

%8.79

التعليم

%7.94

األنشطة العقارية

%6.39

أنشطة األمن والتحقيقات

%5.71

األنشطة في مجال صحة اإلنسان

%4.46

اإلقامة

%3.41

األنشطة اإلدارية للمكاتب ،وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم لألعمال

%2.87

أبحاث اإلعالن والسوق

%2.05

أنشطة املكاتب الرئيسية ،واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة

%1.81

األنشطة املعمارية والهندسية ،واالختبارات الفنية والتحليل

%1.69

األنشطة اإليجارية

%1.34

األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه

%1.14

ّ
وكاالت السفر ومشغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة املتصلة بها

%1.12

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية

%0.94

أنشطة االستخدام

%0.90

األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه

%0.73

األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى

%0.64

األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة

%0.42

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى

%0.33

أنشطة العمل االجتماعي ،دون إقامة

%0.22

أنشطة خدمات املعلومات

%0.17

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة

%0.07

أنشطة النشر

%0.02

األنشطة البيطرية

%0.01

أنشطة املنظمات ذات العضوية

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

%0
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األنشطة

%20.61

أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات

 2.2.7تعويضات العاملين ألنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
بلغت قيمة تعويضات العاملين في قطاع الخدمات حوالي  2.8مليار درهم إماراتي نهاية عام  2020وأظهرت
البيانات أن األنشطة في مجال التعليم احتلت القيمة األعلى لتعويضات العاملين والتي بلغت حوالي 495.5
مليون درهم إماراتي من اإلجمالي توزعت على  6,951عامل يعملون بنفس النشاط والتي شملت الرواتب
واألجور والبدالت واملكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي  ...وغيرها .
يوضح الجدول رقم ( )2.2.7أن األنشطة في مجال صحة االنسان حازت على املرتبة الثانية من ناحية ارتفاع
قيمة تعويضات العاملين بهذا النشاط حيث بلغت حوالي  428.2مليون درهم إماراتي توزعت على 4,514
عامل ,أما األنشطة العقارية فقد احتلت املرتبة الثالثة بقيمة بلغت حوالي  414.5مليون درهم ،يوضح
الشكل رقم ( )2.2.7إنخفاض نسب قيم تعويضات العاملين لبعض أنشطة الخدمات عن غيرها و يرجع
إحتمالية ذلك لقلة العاملين في هذه األنشطة ،مثل أنشطة املنظمات ذات العضوية و األنشطة البيطرية
و التي بلغ عدد العاملين اإلجمالي فيها  27عامل يعملون في إجمالي  11منشأة فقط للنشاطين.
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جدول رقم ()2.2.7
التوزيع النسبي إلجمالي تعويضات العاملين حسب أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة :الدرهم

األنشطة

تعويضات العاملين

النسبة املئوية

التعليم
األنشطة في مجال صحة اإلنسان
األنشطة العقارية
أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات
أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع
أنشطة األمن والتحقيقات
اإلقامة
أنشطة الخدمات الشخصية األخرى
األنشطة اإلدارية للمكاتب ،وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم
لألعمال
األنشطة املعمارية والهندسية ،واالختبارات الفنية والتحليل
أنشطة املكاتب الرئيسية ،واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة
أبحاث اإلعالن والسوق
أنشطة االستخدام
األنشطة اإليجارية
ّ
وكاالت السفر ومشغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة املتصلة بها
األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه
أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى
األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة
إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية
أنشطة العمل االجتماعي ،دون إقامة
األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه
أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة
أنشطة خدمات املعلومات
أنشطة النشر
أنشطة املنظمات ذات العضوية
األنشطة البيطرية
املجموع 1

495,474,509
428,212,409
414,471,726
259,431,680
240,338,340
184,860,722
146,072,022
113,204,849
95,680,014

%17.7
%15.3
%14.8
%9.3
%8.6
%6.6
%5.2
%4.1
%3.4

89,221,466
65,198,264
60,013,750
29,791,502
29,064,243
25,699,322
24,908,578
22,792,918
15,754,000
14,259,041
9,208,700
8,999,692
8,994,429
6,769,071
2,006,667
936,000
466,673
376,000
2,792,206,588

%3.2
%2.3
%2.2
%1.1
%1.0
%0.9
%0.9
%0.8
%0.6
%0.5
%0.3
%0.3
%0.3
%0.2
%0.1
%0.0
%0.0
%0.0
%100

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء

 1املجاميع قد التتطابق بسبب التقريب

87

شكل رقم ()2.2.7
التوزيع النسبي إلجمالي تعويضات العاملين حسب أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
%17.74

التعليم

%14.84

األنشطة العقارية

%9.29

أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات

%8.61

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع
أنشطة األمن والتحقيقات

%6.62
%5.23

%100

%90

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

األنشطة

%15.34

األنشطة في مجال صحة اإلنسان

اإلقامة

%4.05

أنشطة الخدمات الشخصية األخرى

%3.43

األنشطة اإلدارية للمكاتب ،وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم لألعمال

%3.20

األنشطة املعمارية والهندسية ،واالختبارات الفنية والتحليل

%2.34

أنشطة املكاتب الرئيسية ،واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة

%2.15

أبحاث اإلعالن والسوق

%1.07

أنشطة االستخدام

%1.04

األنشطة اإليجارية

%0.92

ّ
وكاالت السفر ومشغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة املتصلة بها

%0.89

األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه

%0.82

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى

%0.56

األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى

%0.51

األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة

%0.33

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية

%0.32

أنشطة العمل االجتماعي ،دون إقامة

%0.32

األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه

%0.24

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة

%0.07

أنشطة خدمات املعلومات

%0.03

أنشطة النشر

%0.02

أنشطة املنظمات ذات العضوية

%0.01

األنشطة البيطرية

%10

النسبة املئوية

88

%0

 3.7إجمالي قيم اإلنتاج ألنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
بلغت قيمة اإلنتاج اإلجمالي ملنشآت الخدمات لعام  2020حوالي  9.3مليار درهم إماراتي نتيجة ممارسة نشاط
ً
ً
إنتاجي ً
سواء كان هذا النشاط رئيسيا أو ثانويا ،وبحسب نتائج مسح منشآت الخدمات سجلت األنشطة العقارية
أعلى نسبة حيث بلغت  %27.84من اإلجمالي ،تليها أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات بنسبة بلغت %15.86
ً
من اإلجمالي  ،ثم جاءت في املرتبة الثالثة من حيث األنشطة األعلى إنتاجا أنشطة التعليم بنسبة بلغت %10.62
من إجمالي قيمة اإلنتاج في حين بلغت قيمة إجمالي إنتاج أنشطة النشر حوالي  6.2مليون درهم إماراتي  ،أما
األنشطة البيطرية فقد بلغت حوالي  2.6مليون درهم اماراتي من اإلجمالي ،أما أنشطة املنظمات ذات العضوية
فقد سجلت أقل قيمة لإلنتاج بلغت حوالي  393ألف درهم  ،وتعود إحتمالية ذلك إلعتبارها من األنشطة النادرة
في اإلمارة ويوضح الجدول والشكل رقم ( )1.3.7التوزيع النسبي لقيم إجمالي اإلنتاج ألنشطة الخدمات.
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جدول رقم ()1.3.7
التوزيع النسبي لقيم إجمالي اإلنتاج حسب أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة  :الدرهم

األنشطة

اإلنتاج اإلجمالي

النسبة املئوية

األنشطة العقارية
أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات
التعليم
األنشطة في مجال صحة اإلنسان
اإلقامة
أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع
األنشطة اإليجارية
أنشطة الخدمات الشخصية األخرى
أنشطة األمن والتحقيقات
األنشطة اإلدارية للمكاتب ،وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة
الدعم لألعمال
أبحاث اإلعالن والسوق
األنشطة املعمارية والهندسية ،واالختبارات الفنية والتحليل
أنشطة املكاتب الرئيسية ،واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة
األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه
أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى
أنشطة االستخدام
ّ
وكاالت السفر ومشغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة املتصلة
بها
األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة
إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى
األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه
أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة
أنشطة العمل االجتماعي ،دون إقامة
أنشطة خدمات املعلومات
أنشطة النشر
األنشطة البيطرية
أنشطة املنظمات ذات العضوية
املجموع 1

2,589,503,311
1,475,197,087
987,945,308
914,390,522
498,097,853
473,026,571
321,289,043
310,659,926
279,726,970
267,590,237

%27.84
%15.86
%10.62
%9.83
%5.36
%5.09
%3.45
%3.34
%3.01
%2.88

249,225,421
214,971,130
118,657,052
104,124,787
98,039,039
93,282,744
91,040,729

%2.68
%2.31
%1.28
%1.12
%1.05
%1.00
%0.98

49,638,507
40,907,167
36,882,148
35,816,245
20,439,365
13,332,580
7,453,333
6,240,000
2,559,000
393,300
9,300,429,374

%0.53
%0.44
%0.40
%0.39
%0.22
%0.14
%0.08
%0.07
%0.03
%0.00
%100
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شكل رقم ()1.3.7
التوزيع النسبي لقيم إجمالي اإلنتاج حسب أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
%27.84

األنشطة العقارية

%15.86

%10.62

التعليم

%9.83

%90 %100

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

األنشطة

أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات

األنشطة في مجال صحة اإلنسان

%5.36

اإلقامة

%5.09

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع

%3.45

األنشطة اإليجارية

%3.34

أنشطة الخدمات الشخصية األخرى

%3.01

أنشطة األمن والتحقيقات

%2.88

األنشطة اإلدارية للمكاتب ،وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم لألعمال

%2.68

أبحاث اإلعالن والسوق

%2.31

األنشطة املعمارية والهندسية ،واالختبارات الفنية والتحليل

%1.28

أنشطة املكاتب الرئيسية ،واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة

%1.12

األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه

%1.05

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى

%1.00

أنشطة االستخدام

%0.98

ّ
وكاالت السفر ومشغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة املتصلة بها

%0.53

األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة

%0.44

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية

%0.40

األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى

%0.39

األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه

%0.22

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة

%0.14

أنشطة العمل االجتماعي ،دون إقامة

%0.08

أنشطة خدمات املعلومات

%0.07

أنشطة النشر

%0.03

األنشطة البيطرية

%10

النسبة املئوية
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%0

 4.7إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
يوضح الجدول رقم ( )1.4.7بيانات إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط والتي بلغت حوالي  2.9مليار درهم
إماراتي لجميع أنشطة الخدمات والتي تتضمن جميع قيم الخدمات التي تقدم كمدخالت لعملية اإلنتاج
الرئيس ي والثانوي وكانت أعلى نسبة لقيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة خدمات األطعمة واملشروبات والتي
بلغت قيمتها حوالي  761مليون درهم إماراتي وبنسبة  %26.03من اإلجمالي تليها األنشطة العقارية بقيمة
بلغت حوالي  585مليون درهم إماراتي وبنسبة  %20.01من اإلجمالي ،ثم أنشطة اإلقامة حيث سجلت قيمة
اإلستهالك الوسيط لهذه املجموعة حوالي  285مليون درهم إماراتي وبنسبة وصلت  %9.75من اإلجمالي
والذي يوضحها الشكل رقم ( )1.4.7بينما تنخفض القيم إلى  %0.1وأقل لبعض األنشطة الخدمية مثل
أنشطة النشر ،أنشطة خدمات املعلومات ،األنشطة البيطرية وأنشطة املنظمات ذات العضوية.
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جدول رقم ()1.4.7
التوزيع النسبي إلجمالي اإلستهالك الوسيط حسب أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة :الدرهم

األنشطة
أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات
األنشطة العقارية
اإلقامة
التعليم
األنشطة في مجال صحة اإلنسان
أبحاث اإلعالن والسوق
أنشطة الخدمات الشخصية األخرى
أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع
أنشطة األمن والتحقيقات

اإلستهالك الوسيط
761,133,156
585,118,759
285,147,262
225,213,424
218,998,030
145,951,047
135,887,698
124,645,722
62,247,205

النسبة املئوية
%26.03
%20.01
%9.75
%7.70
%7.49
%4.99
%4.65
%4.26
%2.13

األنشطة اإلدارية للمكاتب ،وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة
الدعم لألعمال
األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه
األنشطة املعمارية والهندسية ،واالختبارات الفنية والتحليل
األنشطة اإليجارية
أنشطة املكاتب الرئيسية ،واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة
ّ
وكاالت السفر ومشغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة
املتصلة بها
أنشطة االستخدام
أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر
املوسيقى
األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة
إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى
األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه
أنشطة العمل االجتماعي ،دون إقامة
أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة
أنشطة النشر
أنشطة خدمات املعلومات
األنشطة البيطرية
أنشطة املنظمات ذات العضوية
املجموع 1

62,317,952

%2.13

55,714,111
43,972,446
39,172,844
38,558,309
33,871,749

%1.91
%1.50
%1.34
%1.32
%1.16

21,330,873
18,488,869

%0.73
%0.63

13,973,517
13,583,542
12,612,751
10,702,634
5,946,904
3,965,492
2,880,800
1,695,920
871,880
202,632
2,924,205,529

%0.48
%0.46
%0.43
%0.37
%0.20
%0.14
%0.10
%0.06
%0.03
%0.01
%100
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شكل()1.4.7
التوزيع النسبي إلجمالي اإلستهالك الوسيط حسب أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
%26.03

أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات

اإلقامة

%9.75

%90 %100

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%7.70

التعليم

%7.49

األنشطة في مجال صحة اإلنسان

%20

%4.99

أبحاث اإلعالن والسوق

%4.65

أنشطة الخدمات الشخصية األخرى

%4.26

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع

%2.13

األنشطة اإلدارية للمكاتب ،وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم لألعمال

%2.13

أنشطة األمن والتحقيقات

%1.91

األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه

%1.50

األنشطة املعمارية والهندسية ،واالختبارات الفنية والتحليل

%1.34

األنشطة اإليجارية

%1.32

أنشطة املكاتب الرئيسية ،واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة

%1.16

ّ
وكاالت السفر ومشغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة املتصلة بها

%0.73

أنشطة االستخدام

%0.63

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى

%0.48

األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة

%0.46

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية

%0.43

األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى

%0.37

األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه

%0.20

أنشطة العمل االجتماعي ،دون إقامة

%0.14

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة

%0.10

أنشطة النشر

%0.06

أنشطة خدمات املعلومات

%0.03

األنشطة البيطرية

%0.01

أنشطة املنظمات ذات العضوية

%10

النسبة املئوية
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%0

األنشطة

%20.01

األنشطة العقارية

 5.7إجمالي القيمة املضافة ألنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
يبين الجدول رقم ( )1.5.7أن إجمالي القيمة املضافة لقطاع أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
بلغت حوالي  6.4مليار درهم إماراتي حيث شكلت األنشطة العقارية أعلى قيمة بلغت حوالي  2مليار درهم
إماراتي وبنسبة  %31.44من اإلجمالي تليها أنشطة التعليم والتي كانت قيمتها املضافة حوالي  763مليون
درهم إماراتي والتي شكلت نسبة  %11.96من اإلجمالي وجاءت أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات في
املرتبة الثالثة بنسبة  %11.20من اإلجمالي ،يبين الشكل رقم ( )1.5.7أن عدة أنشطة خدمية ال تتجاوز
نسبة مساهمتها  %0.05من إجمالي القيمة املضافة ألنشطة الخدمات مثل أنشطة النشر واألنشطة
البيطرية وذلك بنسب  %0.03 ،%0.05على التوالي ،بينما بلغت القيمة املضافة ألنشطة املنظمات ذات
العضوية حوالي  191ألف درهم إمارتي وبذلك تكون أقل أنشطة الخدمات من حيث القيمة املضافة .
جدول رقم ()1.5.7
التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة حسب أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة  :الدرهم

األنشطة
األنشطة العقارية
التعليم
أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات
األنشطة في مجال صحة اإلنسان
أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع
األنشطة اإليجارية
أنشطة األمن والتحقيقات
اإلقامة
األنشطة اإلدارية للمكاتب ،وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم لألعمال
أنشطة الخدمات الشخصية األخرى
األنشطة املعمارية والهندسية ،واالختبارات الفنية والتحليل
أبحاث اإلعالن والسوق
أنشطة املكاتب الرئيسية ،واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة
أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى
أنشطة االستخدام
ّ
وكاالت السفر ومشغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة املتصلة بها
األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه
األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة
إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية
األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه
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القيمة املضافة
2,004,384,551
762,731,883
714,063,931
695,392,493
348,380,849
282,116,198
217,479,765
212,950,591
205,272,285
174,772,228
170,998,684
103,274,374
80,098,743
79,550,170
71,951,871
57,168,980
48,410,676
35,664,990
27,323,624
25,113,610

النسبة املئوية
%31.44
%11.96
%11.20
%10.91
%5.46
%4.42
%3.41
%3.34
%3.22
%2.74
%2.68
%1.62
%1.26
%1.25
%1.13
%0.90
%0.76
%0.56
%0.43
%0.39

يتبع،،،جدول رقم ()1.5.7
التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة حسب أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
القيمة  :الدرهم

األنشطة
األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى
أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة
أنشطة العمل االجتماعي ،دون إقامة
أنشطة خدمات املعلومات
أنشطة النشر
األنشطة البيطرية
أنشطة املنظمات ذات العضوية
املجموع 1
املصدر:مركز عجمان لإلحصاء
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القيمة املضافة
24,269,397
16,473,873
7,385,676
5,757,413
3,359,200
1,687,120
190,668

النسبة املئوية
%0.38
%0.26
%0.12
%0.09
%0.05
%0.03
%0.00

6,376,223,845

%100

شكل رقم ()1.5.7
التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة حسب أنشطة الخدمات في إمارة عجمان لعام 2020
%31.44

األنشطة العقارية

%11.20

أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات

%10.91

األنشطة في مجال صحة اإلنسان

%5.46

أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل املواقع

%4.42

%90 %100

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

األنشطة

%11.96

التعليم

األنشطة اإليجارية

%3.41

أنشطة األمن والتحقيقات

%3.34

اإلقامة

%3.22

األنشطة اإلدارية للمكاتب ،وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم لألعمال

%2.74

أنشطة الخدمات الشخصية األخرى

%2.68

األنشطة املعمارية والهندسية ،واالختبارات الفنية والتحليل

%1.62

أبحاث اإلعالن والسوق

%1.26

أنشطة املكاتب الرئيسية ،واألنشطة االستشارية في مجال اإلدارة

%1.25

أنشطة إنتاج األفالم والبرامج التليفزيونية والتسجيالت الصوتية ونشر املوسيقى

%1.13

أنشطة االستخدام

%0.90

ّ
وكاالت السفر ومشغلو الجوالت السياحية وخدمات الحجز واألنشطة املتصلة بها

%0.76

األنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه

%0.56

األنشطة القانونية وأنشطة املحاسبة

%0.43

إصالح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية واملنزلية

%0.39

األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه

%0.38

األنشطة املهنية والعلمية والتقنية األخرى

%0.26

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية وما يتصل بها من أنشطة

%0.12

أنشطة العمل االجتماعي ،دون إقامة

%0.09

أنشطة خدمات املعلومات

%0.05

أنشطة النشر

%0.03

األنشطة البيطرية

%10

النسبة املئوية
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%0

الفصل الثامن
قطاع النقل والتخزين
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تحليل نتائج قطاع النقل والتخزين في إمارة عجمان
 1.8توزيع املنشآت االقتصادية حسب أنشطة النقل والتخزين في إمارة عجمان لعام 2020
بلغ إجمالي عدد املنشآت العاملة في قطاع النقل والتخزين لعام  2020في إمارة عجمان  623منشأة كما هو
مبين في الجدول( )1.1.8ويالحظ أن أنشطة التخزين وأنشطة الدعم للنقل حازت على أعلى نسبة فقد
بلغت  %49.6بعدد  309منشأة من إجمالي املنشآت العاملة في قطاع النقل والتخزين ،تليها نسبة %44.3
من هذه املنشآت تعمل في أنشطة النقل البري والنقل عبر األنابيب حيث بلغ عدد املنشآت العاملة في هذا
النشاط  276منشأة ،أما أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين فقد بلغ عدد املنشآت فيها  28منشأة
شكلوا نسبة  %4.5من اإلجمالي ،في املرتبة األخيرة جاءت أنشطة النقل املائي بعدد 10منشآت وبنسبة %1.6
من اإلجمالي.
جدول رقم ()1.1.8
التوزيع النسبي إلجمالي املنشآت العاملة في قطاع النقل والتخزين حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام
2020
نوع النشاط
التخزين وأنشطة الدعم للنقل
النقل البري والنقل عبر األنابيب
أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين
النقل املائي

عدد املنشآت
309
276
28
10

النسبة املئوية
%49.6
%44.3
%4.5
%1.6

املجموع

623

%100
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شكل رقم ()1.1.8
التوزيع النسبي إلجمالي املنشآت العاملة في قطاع النقل والتخزين حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام
2020

%4.5

%1.6
النقل املائي

أنشطة البريد ونقل الطرود النقل البري والنقل عبر
األنابيب
بواسطة مندوبين

النسبة املئوية

%44.3

%49.6

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

التخزين وأنشطة الدعم
للنقل

النشاط االقتصادي

2.8القوى العاملة في أنشطة النقل والتخزين في إمارة عجمان لعام 2020
 1.2.8العاملين في أنشطة النقل والتخزين في إمارة عجمان لعام 2020
ً
ً ً
ومتنوعا من الفرص الوظيفية للعاملين ً
سواء كانت
يوفر قطاع النقل والتخزين إلمارة عجمان عددا كبيرا
وظائف إنتاجية ،إدارية ،تسويقية أو غيرها من الوظائف ،حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع
 6,726عامل.
ويعد نشاط النقل البري والنقل عبر األنابيب في مقدمة أنشطة النقل والتخزين التي تستخدم عمالة كبيرة
حيث بلغ عدد العاملين  5,127عامل وبنسبة مئوية قدرها  %76.2من اإلجمالي منهم  15عامل من املواطنين
الذكور واإلناث و  5,112عامل من غير املواطنين الذكور واإلناث.
احتلت في املرتبة الثانية أنشطة التخزين وخدمات الدعم للنقل بنسبة مئوية قدرها %17.1حيث بلغ عدد
العاملين في هذا النشاط  1,151عامل خالل عام  ،2020وأن هذا العدد يتمثل في العاملين الغير مواطنين
من الذكور واإلناث  ،بينما لم تسجل أي أعداد للمواطنين في هذا النشاط.
وفي املرتبة الثالثة تأتي أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين بنسبة بلغت  %5.9وبعدد  396من
إجمالي العاملين  2 ،منهم فقط من اإلناث املواطنين و 394من إجمالي غير املواطنين الذكور واإلناث.

100

أما أقل األنشطة من ناحية عدد العمال فكان نشاط النقل املائي حيث بلغ عدد العاملين فيه  52عامل
جميعهم من الذكور غير املواطنين ،وتقدر نسبتهم املئوية  %0.8من إجمالي العاملين بالنقل والتخزين خالل
عام  .2020كما هو موضح بالجدول رقم (  )1.1.2.8والجدول رقم ( .)2.1.2.8
ويوضح الشكل رقم ( )1.1.2.8التوزيع النسبي إلجمالي العاملين في قطاع النقل والتخزين حسب نوع النشاط
في إمارة عجمان خالل عام 2020
جدول رقم ( )1.1.2.8
التوزيع النسبي إلجمالي العاملين في قطاع النقل والتخزين حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2020
نوع النشاط

عدد العاملين

النسبة املئوية

النقل البري والنقل عبر األنابيب

5,127

%76.2

التخزين وأنشطة الدعم للنقل

1,151

%17.1

أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين

396

%5.9

النقل املائي

52

%0.8

املجموع

6,726

%100

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء
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جدول رقم ()2.1.2.8
إجمالي العاملين في قطاع النقل والتخزين حسب الجنسية والنوع في إمارة عجمان خالل عام 2020
النشاط االقتصادي
النقل البري والنقل عبر األنابيب
التخزين وأنشطة الدعم للنقل
أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين
النقل املائي
املجموع

املواطنين
ذكور
اناث
4
11
0
0
2
0
0
0
6
11

غير املواطنين
ذكور
اناث
6
5,106
76
1,075
7
387
0
52
89
6,620

املجموع
5,127
1,151
396
52
6,726

املصدر:مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم ( )1.1.2.8
التوزيع النسبي إلجمالي العاملين في قطاع النقل والتخزين حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2020

%17.1
%5.9

%0.8
النقل املائي

أنشطة البريد ونقل الطرود التخزين وأنشطة الدعم
للنقل
بواسطة مندوبين

النسبة املئوية

%76.2

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

النقل البري والنقل عبر
األنابيب

النشاط االقتصادي

 2.2.8تعويضات العاملين ألنشطة النقل والتخزين في إمارة عجمان لعام 2020
بلغت قيمة تعويضات العاملين في قطاع النقل والتخزين حوالي  106مليون درهم إماراتي نهاية عام 2020
وأظهرت البيانات أن النقل البري والنقل عبر األنابيب احتل القيمة األعلى لتعويضات العاملين والتي بلغت
حوالي  61مليون درهم إماراتي ،والتي شملت الرواتب واألجور والبدالت واملكافآت وتذاكر السفر والتأمين
الصحي وغيرها ،بنسبة مئوية بلغت %57.3من اإلجمالي وتوزعت هذه التعويضات على  5,127عامل.
بينما بلغت قيمة تعويضات العاملين في نشاط التخزين وأنشطة الدعم للنقل حوالي  33مليون درهم
توزعت على  1,151من العاملين مما جعلها تحتل املركز الثاني لألنشطة في القيمة اإلجمالية لتعويضات
العاملين حيث بلغت نسبتها %31.6من اإلجمالي كما يوضح الجدول رقم) .)2.2.8
102

احتلت أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين املركز الثالث بقيمة تعويضات بلغت حوالي 10مليون
و بنسبة  %9.6من اإلجمالي توزعت على  396من العاملين.

ً
أما النشاط الذي أحتل أقل قيمة في تعويضات العاملين مقارنة بباقي أنشطة النقل والتخزين كان نشاط

النقل املائي حيث بلغت قيمة تعويضات العاملين فيه حوالي 2مليون وبنسبة بلغت  %1.6من اإلجمالي،
ويرجع ذلك لقلة العاملين في هذا النشاط حيث كان عدد العاملين فيه  52عامل يعملون في  10منشآت.
جدول رقم ))2.2.8
التوزيع النسبي لقيم تعويضات العاملين حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2020
القيمة:درهم

نوع النشاط
النقل البري والنقل عبر األنابيب
التخزين وأنشطة الدعم للنقل
أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين
النقل املائي
املجموع 1

النسبة املئوية
%57.3
%31.6
%9.6
%1.6
%100

تعويضات العاملين
60,698,221
33,442,165
10,130,185
1,700,095
105,970,667
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شكل رقم ))2.2.8
التوزيع النسبي لقيم تعويضات العاملين حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2020

%31.6

%1.6
النقل املائي

%9.6

أنشطة البريد ونقل الطرود التخزين وأنشطة الدعم
للنقل
بواسطة مندوبين

النشاط االقتصادي
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النقل البري والنقل عبر
األنابيب

النسبة املئوية
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 3.8إجمالي قيم اإلنتاج ألنشطة النقل والتخزين في إمارة عجمان لعام 2020
حققت قيم اإلنتاج اإلجمالي خالل عام  2020ملنشآت النقل والتخزين حوالي  578مليون درهم إماراتي
،جاءت في املرتبة األولى أنشطة النقل البري والنقل عبر األنابيب بقيمة إنتاج حوالي  458مليون درهم إماراتي
وبنسبة %79.3من اإلجمالي ،يليه نشاط التخزين وأنشطة الدعم للنقل بقيمة إنتاج وصلت حوالي 91
مليون درهم إماراتي وبنسبة %15.7من إجمالي قيم اإلنتاج.
بينما بلغت قيم اإلنتاج ألنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين حوالي  26مليون درهم إماراتي
وبنسبة  %4.4من إجمالي قيم اإلنتاج.
أقل قيمة إنتاج كانت ألنشطة النقل املائي حيث سجلت حوالي  3مليون درهم إماراتي بنسبة  %0.6من
إجمالي قيم اإلنتاج  ،ويوضح الجدول رقم( ) 1.3.8والشكل رقم(  ) 1.3.8التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج
ألنشطة النقل والتخزين.
جدول رقم( ) 1.3.8
التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2020
القيمة:درهم

نوع النشاط
النقل البري والنقل عبر األنابيب
التخزين وأنشطة الدعم للنقل
أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين
النقل املائي
املجموع

النسبة املئوية
%79.3
%15.7
%4.4
%0.6
%100

قيم اإلنتاج
457,871,235
90,918,614
25,543,316
3,301,674
577,634,839
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شكل رقم( ) 1.3.8
التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2020

%15.7
%0.6
النقل املائي

%4.4
أنشطة البريد ونقل الطرود
بواسطة مندوبين
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للنقل
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 4.8إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة النقل والتخزين في إمارة عجمان لعام 2020
يشمل االستهالك الوسيط الخامات واملواد األولية والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة في اإلنتاج بما
في ذلك الصيانة واإلصالح لألصول الرأسمالية واألبحاث ومصروفات أخرى غير مباشرة واإليجارات وغير
ذلك من املستلزمات السلعية والخدمية الالزمة للعملية اإلنتاجية.
يوضح تحليل بيانات الجدول رقم ( )1.4.8أن إجمالي قيم االستهالك الوسيط بلغت حوالي 184مليون درهم
إماراتي لجميع أنشطة النقل والتخزين والتي تحتوي على 623منشأة ،وكانت أعلى قيمة استهالك وسيط لنشاط
النقل البري والنقل عبر األنابيب بقيمة بلغت حوالي  145مليون درهم إماراتي ،شكلت نسبة %78.4من
اإلجمالي ،يليه نشاط التخزين وأنشطة الدعم للنقل والتي بلغت نسبته %17.3من اإلجمالي بقيمة بلغت
حوالي  32مليون درهم إماراتي.
بينما سجلت قيمة االستهالك الوسيط لنشاط البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين قيمة بلغت حوالي
7مليون درهم إماراتي وبنسبة بلغت  %3.6من اإلجمالي.
أقل قيمة استهالك وسيط بين قيم االستهالك الوسيط ألنشطة النقل والتخزين كانت لنشاط النقل املائي
بقيمة زادت عن مليون درهم إماراتي وبنسبة بلغت %0.8من اإلجمالي ،الشكل( )1.4.8يوضح التوزيع النسبي
إلجمالي قيم االستهالك الوسيط حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام .2020

جدول رقم ()1.4.8
التوزيع النسبي إلجمالي قيم االستهالك الوسيط حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2020
القيمة:درهم

االستهالك الوسيط
144,591,222
31,860,280
6,556,855
1,383,703
184,392,060

نوع النشاط
النقل البري والنقل عبر األنابيب
التخزين وأنشطة الدعم للنقل
أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين
النقل املائي
املجموع 1
املصدر :مركز عجمان لإلحصاء
مان لإلحصاء

 1مجموع النسب ال يتطابق بسبب التقريب

105

النسبة املئوية
%78.4
%17.3
%3.6
%0.8
%100

شكل رقم ()1.4.8
التوزيع النسبي إلجمالي قيم االستهالك الوسيط حسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2020

%17.3
%0.8

%3.6

أنشطة البريد ونقل الطرود التخزين وأنشطة الدعم
النقل املائي
للنقل
بواسطة مندوبين
النشاط االقتصادي

النسبة املئوية

%78.4
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النقل البري والنقل عبر
األنابيب

 5.8إجمالي القيمة املضافة ألنشطة النقل والتخزين في إمارة عجمان لعام 2020
سجل إجمالي القيمة املضافة لقطاع أنشطة النقل والتخزين حوالي  393مليون درهم إماراتي حيث شكل
نشاط النقل البري والنقل عبر األنابيب أعلى نسبة بلغت % 79.7من اإلجمالي وبقيمة قاربت  313مليون
درهم إماراتي.
أما أنشطة التخزين وأنشطة الدعم للنقل سجلت قيمة مضافة بلغت حوالي  59مليون درهم إماراتي
وبنسبة  %15.0من اإلجمالي.
حازت أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين على نسبة  %4.8من إجمالي القيمة املضافة وبقيمة
بلغت حوالي  19مليون درهم إماراتي.
ويبين الجدول رقم ( )1.5.8أن أنشطة النقل املائي حازت على أقل قيمة مضافة حيث بلغت حوالي  2مليون
درهم إماراتي وبنسبة بلغت %0.5من إجمالي القيمة املضافة ألنشطة النقل والتخزين في إمارة عجمان
خالل عام .2020
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جدول رقم ()1.5.8
التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة بحسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2020
القيمة:درهم

نوع النشاط
النقل البري والنقل عبر األنابيب
التخزين وأنشطة الدعم للنقل
أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين
النقل املائي
املجموع 1

النسبة املئوية
%79.7
%15.0
%4.8
%0.5
%100

القيمة املضافة
313,280,013
59,058,333
18,986,461
1,917,971
393,242,779
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شكل رقم ()1.5.8
التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة بحسب نوع النشاط في إمارة عجمان خالل عام 2020

%15.0
%0.5
النقل املائي

%4.8
أنشطة البريد ونقل الطرود
بواسطة مندوبين

التخزين وأنشطة الدعم
للنقل

النشاط االقتصادي
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األنابيب
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الفصل التاسع
األنشطة املالية و أنشطة التأمين
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تحليل نتائج قطاع األنشطة املالية و أنشطة التأمين في إمارة عجمان
 1.9توزيع املنشآت االقتصادية حسب األنشطة املالية و أنشطة التأمين في إمارة عجمان لعام 2020
يعد قطاع األنشطة املالية وأنشطة التأمين من األنشطة االقتصادية الهامة في اقتصاد إمارة عجمان حيث
يشمل هذا القطاع ثالثة أنشطة :األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين ،أنشطة
الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات ،وأنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين
وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي حسب التصنيف الصناعي الدولي
لألنشطة الصناعية.
تشمل األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين على إدارة األسواق املالية وأنشطة
وكالء وسماسرة التأمين وبعض األنشطة األخرى ،كما تشمل أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل
التأمين وصناديق املعاشات على العديد من األنشطة ومنها أنشطة الشركات القابضة واملصارف املركزية
وبعض األنشطة األخرى  ،تشمل أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية على
عدة أنشطة ومنها أنشطة التأمين والتأمين على الحياة وإعادة التأمين.
ويبين الجدول ( )1.1.9أن إجمالي عدد منشآت قطاع األنشطة املالية وأنشطة التأمين بلغت  261منشأة
 ،توزعت هذه املنشآت بين أنشطة القطاع املختلفة حيث بلغ عدد املنشآت التي تعمل في أنشطة الخدمات
املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات  145منشأة بنسبة  % 55.6من إجمالي املنشآت وبلغ
عدد املنشآت التي تعمل في األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين  104منشأة بنسبة
بلغت  %39.8من اإلجمالي ،أما أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية
بإستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي تحتل املرتبة األخيرة فقد بلغ عدد منشآتها  12منشأة فقط بنسبة
 %4.6من إجمالي املنشآت الشكل ( )1.1.9يوضح تلك النسب.
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جدول رقم ()1.1.9
التوزيع النسبي ملنشآت األنشطة املالية وأنشطة التأمين حسب األنشطة في إمارة عجمان خالل عام 2020
األنشطة

عدد املنشآت

النسبة املئوية

أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات

145

%55.6

األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين
تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء
الضمان االجتماعي اإللزامي

104

%39.8

12

%4.6

261

% 100

املجموع
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الشكل رقم ()1.1.9
التوزيع النسبي ملنشآت األنشطة املالية وأنشطة التأمين حسب األنشطة في إمارة عجمان خالل عام 2020
%100
%90
%80
%55.6

%60
%50

%39.8

%40
%30
%20

%4.6

%10
%0

تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات
املالية وأنشطة التأمين
املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان
االجتماعي اإللزامي
األنشطة

110

أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا
تمويل التأمين وصناديق املعاشات

النسبة املئوية

%70

 2.9القوى العاملة في األنشطة املالية و أنشطة التأمين في إمارة عجمان لعام 2020
 1.2.9العاملين في األنشطة املالية و أنشطة التأمين في إمارة عجمان لعام 2020
تشير النتائج بأن إجمالي عدد العاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين بلغ  2,361عامل من إجمالي
العاملين في القطاعات االقتصادية في إمارة عجمان ارتفعت عن عدد العاملين في عام  2019حيث بلغ
 1,386عامل بمعدل نمو بلغ  ، %70.3حيث بلغ عدد العاملين الذين يعملون في أنشطة الخدمات املالية،
فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات  1,426عامل بنسبة  %60.4من إجمالي العاملين الذين
يعملون في  145منشأة ،بينما بلغ عدد العاملين في األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة
التأمين  816عامل بنسبة  %34.6من اإلجمالي موزعين على  104منشأة بمتوسط  8عاملين في كل منشأة
كما هو موضح في الجدول رقم ( ،)1.1.2.9وبلغ عدد العاملين في تمويل التأمين و إعادة التأمين وصناديق
ً
املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي  119عامال بنسبة % 5.0من اإلجمالي موزعين
على  12منشأة بمتوسط  10عاملين في كل منشأة ،الشكل ( )1.1.2.9يوضح تلك النسب.
يبين الجدول رقم ( )2.1.2.9العاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين حسب النوع والجنسية،
وتوضح النتائج أن عدد العاملين في أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات
هم  134عامل من فئة الذكور املواطنين و  217عاملة من فئة اإلناث املواطنات ،بينما في األنشطة املساعدة
ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين بلغ عدد العاملين املواطنين من فئة الذكور  14عامل بينما بلغ
عدد العاملين الذكور الغير مواطنين  566عامل.
جدول رقم ()1.1.2.9
منشآت األنشطة املالية وأنشطة التأمين حسب متوسط أعداد العاملين في إمارة عجمان خالل عام 2020
األنشطة

عدد العاملين

عدد املنشآت

متوسط عدد العاملين
في املنشأة

أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات

1,426

145

10

األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين

816

104

8

تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء
الضمان االجتماعي اإللزامي

119

12

10

املجموع

2,361

261

9
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جدول رقم ()2.1.2.9
العاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين حسب الجنسية والنوع في إمارة عجمان خالل عام 2020
األنشطة
أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل
التأمين وصناديق املعاشات
األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات
املالية وأنشطة التأمين
تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق
املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان
االجتماعي اإللزامي

مواطنين
134
217
351
14
31
45
0
26
26

النوع
ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع

غير مواطنين
989
86
1,075
566
205
771
66
27
93

املجموع
1,123
303
1,426
580
236
816
66
53
119
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الشكل رقم ()1.1.2.9
التوزيع النسبي للعاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2020

%60.4

%5.0
تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا
تمويل التأمين وصناديق املعاشات
املالية وأنشطة التأمين
املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان
االجتماعي اإللزامي
األنشطة
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 2.2.9تعويضات العاملين لألنشطة املالية و أنشطة التأمين في إمارة عجمان لعام 2020
بلغت قيمة تعويضات العاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين حوالي  534مليون درهم إماراتي في نهاية
عام  2020ارتفعت عن عام  2019حيث بلغت حوالي  287مليون درهم إماراتي بمعدل نمو بلغ .%86.4
وأظهرت البيانات أن أنشطة الخدمات املالية فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات احتلت القيمة
األعلى لتعويضات العاملين والتي بلغت حوالي  468مليون درهم إماراتي من إجمالي التعويضات التي توزعت
على  1,426عامل يعملون بنفس النشاط والتي شملت الرواتب واألجور والبدالت واملكافآت و تذاكر السفر
والتأمين الصحي  ...وغيرها .حازت األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية والتأمين على املرتبة الثانية
من ناحية ارتفاع قيمة تعويضات العاملين بهذه األنشطة حيث بلغت مايقارب  54مليون درهم إماراتي
ً
توزعت على  816عامل حيث شكلت نسبة  % 10.0من إجمالي تعويضات العاملين ،الجدول والشكل
( )2.2.9يوضحان تلك النتائج.
جدول رقم ()2.2.9
التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2020
القيمة:درهم

األنشطة
أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات
األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين
تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان
االجتماعي اإللزامي
املجموع

تعويضات العاملين
468,268,685
53,630,134

%87.7
%10.0

12,254,710

%2.3

534,153,529

%100

النسبة املئوية
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الشكل رقم ()2.2.9
التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2020

%2.3
تمويل التأمين وإعادة التأمين
وصناديق املعاشات التقاعدية
باستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي

%10.0
األنشطة املساعدة ألنشطة
الخدمات املالية وأنشطة التأمين

األنشطة
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 3.9إجمالي قيم اإلنتاج لألنشطة املالية و أنشطة التأمين في إمارة عجمان لعام 2020
يوضح الجدول رقم ( )1.3.9التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج اإلجمالي ألنشطة املالية و التأمين في إمارة عجمان
خالل عام  ،2020حيث بلغت قيمة اإلنتاج اإلجمالي ملنشآت املالية والتأمين خالل عام  2020حوالي 1.1
مليار درهم إماراتي .توزعت على أنشطة الخدمات املالية فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات والتي
سجلت أعلى قيمة بلغت حوالي  859مليون درهم وبنسبة %77.5من إجمالي قيم اإلنتاج  ،تليها األنشطة
املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين بقيمة حوالي  153مليون درهم و بنسبة  %13.8من
اإلجمالي ،أقل قيمة إنتاج كانت ألنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية
بإستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي بقيمة بلغت حوالي  96مليون درهم إماراتي بنسبة  %8.6من إجمالي
قيمة اإلنتاج ألنشطة املالية والتأمين.
جدول رقم ()1.3.9
التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج اإلجمالي ألنشطة املالية و التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2020
القيمة:درهم

قيم اإلنتاج

األنشطة
أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات

859,018,618

النسبة املئوية
%77.5

األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين

153,082,848

%13.8

تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء
الضمان االجتماعي اإللزامي

95,821,334

%8.6

املجموع 1

1,107,922,801

%100

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء

 1مجموع النسب ال يتطابق بسبب التقريب
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الشكل رقم ()1.3.9
التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج اإلجمالي ألنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2020

%8.6
تمويل التأمين وإعادة التأمين
وصناديق املعاشات التقاعدية
باستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي

%13.8

النسبة املئوية

%77.5

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

األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا
تمويل التأمين وصناديق املعاشات
املالية وأنشطة التأمين

األنشطة

 4.9إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط لألنشطة املالية و أنشطة التأمين في إمارة عجمان لعام 2020
يمثل الجدول ( )1.4.9بيانات إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط والتي تشمل الخامات واملواد األولية والسلع
غير املعمرة والخدمات املستخدمة في اإلنتاج بما في ذلك الصيانة واإلصالح لألصول الرأسمالية واألبحاث
ومصروفات أخرى غير مباشرة واإليجارات وغير ذلك من املستلزمات السلعية والخدمية الالزمة للعملية
اإلنتاجية حيث بلغت قيمة اإلستهالك الوسيط لألنشطة املالية وأنشطة التأمين ما يزيد عن  123مليون
ً
درهم إماراتي مرتفعا عن قيمته في عام  2019حيث بلغ مايقارب  105مليون درهم إماراتي .وكانت أعلى نسبة
لقيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات والتي بلغت
 74مليون درهم بنسبة بلغت حوالي  %60.0من اإلجمالي تليها األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية
وأنشطة التأمين والتي بلغت قيمتها مايقارب  45مليون درهم وبنسبة بلغت حوالي  %36.0من إجمالي قيمة
اإلستهالك الوسيط بينما بلغت قيمة اإلستهالك الوسيط لتمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق
املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي حوالي  5مليون درهم بنسبة بلغت  %3.9من
اإلجمالي كما هو مبين في الشكل رقم (.)1.4.9
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جدول رقم ()1.4.9
التوزيع النسبي لقيم اإلستهالك الوسيط لألنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2020
القيمة:درهم

األنشطة
أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق
املعاشات
األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين
تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية
بإستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي
املجموع 1

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء

 1مجموع النسب ال يتطابق بسبب التقريب
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قيم اإلستهالك الوسيط

النسبة املئوية

74,121,549

%60.0

44,502,880

%36.0

4,850,482

%3.9

123,474,910

%100

الشكل رقم ()1.4.9
التوزيع النسبي لقيم اإلستهالك الوسيط لألنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2020

%90
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%60.0
%36.0

%70
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%10
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تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق
املعاشات التقاعدية باستثناء الضمان
االجتماعي اإللزامي
األنشطة

األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل
التأمين وصناديق املعاشات
وأنشطة التأمين
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النسبة املئوية

%100

 5.9القيمة املضافة لألنشطة املالية و أنشطة التأمين في إمارة عجمان لعام 2020
بلغ إجمالي القيمة املضافة ألنشطة املالية وأنشطة التأمين حوالي  984مليون درهم لعام . 2020
بلغت القيمة املضافة ألنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات حوالي 785
ً
مليون درهم شكلت نسبة  %79.7من اإلجمالي ،تليها األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة
التأمين حوالي  109مليون درهم بنسبة  %11.0من إجمالي القيمة املضافة.
احتلت أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان االجتماعي
اإللزامي املرتبة األخيرة حيث بلغت حوالي  91مليون درهم وبنسبة  %9.2من اإلجمالي ،النسب يوضحها
الشكل ()1.5.9
جدول رقم ()1.5.9
التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة ألنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2020
القيمة:درهم

القيمة املضافة

األنشطة
أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق
املعاشات
األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة
التأمين
تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية
بإستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي
املجموع

النسبة املئوية

784,897,070

%79.7

108,579,969

%11.0

90,970,852

%9.2

984,447,891

%100

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء

شكل رقم ()1.5.9
التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة ألنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2020

%9.2

%11.0

تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات
املالية وأنشطة التأمين
املعاشات التقاعدية باستثناء الضمان
االجتماعي اإللزامي
األنشطة
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أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا
تمويل التأمين وصناديق املعاشات

النسبة املئوية

%79.7

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

املراجع
• دليل تدريب املسح االقتصادي  - 2020مركز عجمان لإلحصاء .
• التصنيف الصناعي الدولي َّ
املوحد لجميع األنشطة االقتصادية التنقيح .4-
https://scc.ajman.ae/en/node/480
• قطاع الصناعة في إمارة عجمان لعام  - 2021مركز عجمان لإلحصاء .2022-
)The industry sector2021.pdf (ajman.ae
• أنشطة قطاع الخدمات في إمارة عجمان لعام  -2021مركز عجمان لإلحصاء .2022-
https://2u.pw/lNc0p
• أنشطة النقل والتخزين في إمارة عجمان لعام  -2021مركز عجمان لإلحصاء .2022-
https://2u.pw/GiVMW
• األنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان لعام  - 2021مركز عجمان لإلحصاء .2022-
https://2u.pw/MVF7r
• أنشطة التشييد في إمارة عجمان لعام  - 2021مركز عجمان لإلحصاء .2022-
https://cutt.us/hlozW
• التجارة الداخلية في إمارة عجمان لعام  -2021مركز عجمان لإلحصاء .2022-
https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/domestic trade2021.pdf
• التقرير االقتصادي السنوي عجمان  - 2019دائرة التنمية االقتصادية .2020-
https://www.ajmanded.ae/doc/Report_2020_Ar/2020_Report.html#p=4
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املرفقات
2021 استمارة املسح االقتصادي لعام

Please fill the questionnaire
Data will be treated in strict
confidence according to the law.
Data will be used for statistical
purposes only.
Thank you in advance for your
cooperation with us.
The annual economic survey aims to
collect modern statistical data that
contribute to decision-making, to
know the distribution of business on
various economic sectors, and to
measure the Gross Domestic Product
(GDP) of the Emirate of Ajman

 يرجى استيفاء بيانات استمارة املسح االقتصلدي،
ً
علما بأنه سيتم التعامل مع البيانات بسرية تامة
ً
وفقا للقانون وسوف تستخدم البيانات لألغراض
ً
 شاكرين لكم سلفا حسن تعاونكم.اإلحصائية فقط
معنا

2021 المسح االقتصادي

يهدف املسح االقتصادي السنوي إلى جمع البيانات
اإلحصائية الحديثة التي تساهم في صنع القرارات،
ومعرفة توزيع األعمال على مختلف القطاعات
 وقياس الناتج املحلي اإلجمالي إلمارة،االقتصادية
عجمان

Economic Survey 2021

Data are collected for the financial
year 2020, January 1st to December
31

…
…
…
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تستوفي البيانات عن الفترة املرجعية من
31/12/2020  الى01/01/2020

Identification Information

البيـانـات التعريفيـة

Establishment commercial name

اإلســم التجاري للمنشأة

Establishment license Name

االسم حسب رالتخيص

Makani Number

مكان
 رقم يEmirate:

اإلمارة

Flat Number

 رقم الشقةCity:

المدينة

Telephone Number

 رقــم الهــاتـفRegion

الح
 ي/المنطقة

 ب.  صStreet:

الشارع

P.O. Box
E-Mail
Web Site

 التيد رBulding Name
اإللكت يون
ر
 الموقع رBuilding Number
اإللكت يون

For Office Use only

اسم المبن
رقم المبن

إلستعمال المكتب

Supervisor

 إســم رEstablishment SN
المشف

مسلسل المنشأة يف قاعدة البيانات

Auditor Name

 اسم المدققResearcher Name

إســم الباحث

Researcher Phone

رقم هاتف الباحث

121

01

Is there a license for the Establishment
1 - Yes
2 - No
3 - Exempted

02

Name of Licensing Authority :

03

License No.:

هل يوجد ترخيص للمنشأة
 نعم- 1
Go to question 05
05 انتقل اىل السؤال
 ال- 2
Go to question 06
05 انتقل اىل السؤال
معف
-3
ي
اسم جهة ر
………………….…………………………..…………………………
التخيص

……………………………………………………………………………………………………

04

Eatablishment Number (MOHRE ID)

05

Establishment Status
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)

01

02

رقم الرخصة

03

)رقم العمل (بطاقة المنشأة

04

حالة المنشأة
 تعمل بشكل دائم- 1
موسم
 تعمل بشكل- 2
ي
 تحت التجهت- 3
 متوقفة بشكل مؤقت- 4
نهان
 متوقفة بشكل ي- 5
 وحدة نشاط مساند- 6

05

: اسم المدير المسؤول

06

07

Main Economic Activity in Detail
الرئيس بالتفصيل
النشاط االقتصادي
ي
......................................................................................................................................................

07

08

Secondary Economic Activity
النشاط الثانوي بالتفصيل
......................................................................................................................................................

08

09

Date of Commencing the Activity:

: الحال
تاريـ ــخ بدء مزاولة النشاط
ي

09

10

Number of actual work months During Last year

عدد شهور العمل الفعلية خالل السنة السابقة

10

11

Type of establishment
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

صفة المنشأة
) 13  مفردة ليس لها فروع …… ( انتقل اىل سؤال- 1
) 13 رئيس له فروع …… ( انتقل اىل سؤال
 مركز- 2
ي
محل يمسك حسابات مستقلة
 فرع- 3
ي
محل ال يمسك حسابات مستقلة
 فرع- 4
ي
فرع ر- 5
لشكة اجنبية

11

06

Manager Name:

) (انتهت االستمارة
) (انتهت االستمارة

……………………………………………………………………………………………………
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12

Headquarter address

ئيس
عنوان المركز الر ي
Headquarter name
Emirate / Country
Phone No
Emai
P.O.Box

13

Legal Entity
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 ):

14

Authorized Capital ( Nominal )

15

Paid capital by nationality
Value in (AED)
1
UAE Private sector
UAE government sector
Gulf Cooperation Council (GCC)
Other Arab countries
Asian
Other countries
Total

12

ئيس
اسم المركز الر ي
 الدولة/ االمارة
رقم الهاتف
ر
ون
عنوان رالتيد األلكت ي
صندوق رالتيد
القانون
الكيان
ي
 مؤسسة فردية- 1
 رشكة تضامن- 2
 رشكة توصية بسيطة- 3
 رشكة مساهمة عامة- 4
 رشكة مساهمة خاصة- 5
 رشكة ذات مسؤولية محدودة- 6
 رشكة توصية باألسهم- 7

........................................................................

......................../AED

2
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13

 فرع لمنشآة اجنبية- 8
 جمعية تعاونية- 9
 هيئة ال تهدف اىل الربــح- 10
 رشكة حكومية- 11
:  اخرى اذكرها- 12

) المرصح به/ (االسم
راس المال المسجل
ي
رأس المال المدفوع حسب الجنسية بالدرهم
القيمة بالدرهم
1
امار ر يان قطاع خاص
حكوم
امار ر يان
ي
الخليح
دول مجلس التعاون
ري
دول عربية اخرى
اسيوي
دول اخرى
المجموع

14
15
code
1
2
3
4
5
6
99

16 Average Number of Employees *

 متوسط عدد العاملي16

16.1-Unpaid Employees (Owners, Members of the family and
Trainees)
1

، افراد األشة، العاملون بدون أجور(أصحاب العمل-16.1
)المتدربون

4

3

2

المجموع

غت المواطني

المواطني

Total

Non-Citizen

Citizen

1

Gender

#

النوع

Male

ذكور

1

Female

إناث

2

المجموع

99

Total

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

) يف االنتاج، (ف اإلدارة
 العاملون برواتب أجور ي-16.2

المجموع

غت المواطني

المواطني

Total

Non-Citizen

Citizen

Gender

النوع

#

Male

ذكور

3

Female

إناث

4

Total

 المجموع991

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

17 Wages , Salaries And Other Cash In Kind Benefits

Item

* متوسط عدد العاملي = مجموع عدد العاملي يف نهاية كل شهر من السنة المالية
12 مقسوما عل

 األجور والمزايا النقدية و العينية17

المبلغ بالدرهم
Value in AED

البيان

الرقم
S/N

Wages and salaries *

*  الرواتب واألجور النقدية1

Payments in Kind **

**  المزايا العينية2

Other benefits ***

***  المزايا االخرى3
Total

المجموع

99

* wages and salaries during the reference year include: Basic salary or wage,
allowances,bonuses to the board of directors, premium and overtime in
addition to,temporary employees wages.

األساس والعالوات
 الراتب أو األجر:* الرواتب واألجور النقدية تشمل
ي
االضاف كما تشمل
والمكافآت ومكافأة اعضاء مجلس االدارة وأجور العمل
ي
اجور العمال الموسميون والمؤقتون

** Payments in kind include: food, accommodation, transportation, and
recreational and social services provided by the establishment to its
employees.

 تشمل قيمة الطعام والسكن والمالبس (ليس الغراض:** المزايا العينية
العمل) والمواصالت والخدمات االجتماعية ر
 وتوفت حضانات،والتفيهية
ر
.الت تقدمها المؤسسة للعاملي فيها
البناء العاملي ي

*** Other benefits : Include Social Security Premiums , Medical Insurance
,Life Insurance , Woke Accidents Insurance Premiums , Allocation for end of
Service Provisions .
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،  تشمل أقساط التأمينات االجتماعية والتقاعدية: *** المزايا االخرى
،  التأمي ضد أصابات العمل،  التأمي عىل الحياه، الصح
التأمي
ي
. ومخصصات مكافأة نهاية الخدمة عن سنة المسح

18 - Administrative, operating and general expenses
EXPENSES

القيمة بالدرهم
Value in AED

 المصاريف التشغيلية واإلدارية والعمومية- 18
المصاريف

Rental of buildings

#

إيجارات األبنية

1

 ر،  هاتف،  بريد، اتصاالت
 فاكس، إنتنت

2

الماء والكهرباء

3

وقود ومحروقات وغاز

4

صيانة وإصالح اآلالت والمعدات

5

صيانة وإصالح لألبنية واإلنشاءات

6

صيانة وسائل النقل

7

Transportation, ware housing and
storage service

خدمات النقل والتخزين والشحن

8

Rental Machinery and equipment

استئجار آالت ومعدات

9

Advertisements expenses

 مصاريف دعاية وإعالن10

Communications, Postal, phone, internet
and fax
Electricity and Water
Fuel, Gas and Oils
Maintenance and repair of machinery
and equipment
Maintenance of buildings and
construction
Transport maintenance

Payments to sub-contractors

 مدفوعات للمقاولي من الباطن11

Interest expense

 مصاريف الفوائد12
 عموالت بنكية13

Banking commission
Auditor fees

 تدقيق حسابات14

Legal & judicial Expenses

 مرصوفات قانونية وقضائية15

Official business travels

 سفريات لمهمات رسمية16

Training Expenses

 مصاريف تدريب17

Research expenses and experiences

 مصاريف أبحاث وتجارب18
ر
اشتاكات الغرفة التجارية
19

Chamber of Commerce subscriptions
Cleaning services

 خدمات النظافة20

Security Services

 خدمات الحراسة21

Sewerage expenses

الصح
 الرصف22
ي

Depreciation of fixed assets

 استهالك األصول الثابتة23

Payments to sponsor and service agent

 مدفوعات للكفيل ووكيل الخدمات24

Civil Defense

المدن
 الدفاع25
ي

1. Others (specify)
………………………………………

) اخرى(حدد.1
26
.......................................

Total

المجـم ــوع

125

99

 اإليرادات من النشاط الرئيسي و الثانوي خالل السنة المالية-19

19- Revenues of the main activity and the secondary during the Fiscal year
Revenues is filled by the type of revenue that applicable to the establishment activities

Type of Revenues

القيمة بالدرهم
Value in AED

بناء على نوع اإليرادات التي تنطبق على نشاط المنشأة
ً يتم تعبئة اإليرادات
نوع اإليرادات

#

مبيعات البضائع المشتراة بغرض إعادة البيع

01

مبيعات البضائع المصنعة

02

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

اإليرادات من أنشطة المقاوالت (تشمل أعمال المقاوالت من الباطن
)وقيمة األعمال المنجزة من المقاوالت الرئيسية

03

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

،إيرادات الخدمات المقدمة للغير (تشمل خدمات اإلقامة والمطاعم
،  وكاالت السياحة،  التعليم، الصحة،األنشطة اإلدارية للمكاتب
) وأنشطة الخدمات األخرى........ األنشطة المهنية

04

اإليرادات من نقل الركاب والبضائع والتخزين

05

 وسائل نقل وآالت ومعدات، ايجار مباني

06

إيرادات من أنشطة التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز

07

إيرادات الفوائد والعموالت المالية

08

)إيرادات التامين وإعادة التامين (تشمل عموالت وكالء ووسطاء التأمين

09

أرباح (خسائر) من فروقات وصرف العمالت عمالت اجنبية

10

اإلنتاج لالستخدام الذاتي

11

أرباح (خسائر) بيع األصول الثابتة

12

أرباح (خسائر) األسهم

13

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

14

Sales of goods purchased for resale
Sales of manufactured goods

Passenger and Freight transportatio and storage revenues
Rentals of Buildings, Transportation, Machineries and
equipments
Mining, quarrying and Extraction of crude petroleum
and 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)
.....................................

اإلجمالي

Total

126

99

 المخزون ومشتريات المواد األولية والبضائع بالدرهم-20

20 - Inventories , Purchases raw material and goods - AED

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

) مخزون منتجات تامة الصنع وتحت التشغيل (لإلنتاح الصناعي.1

Opening inventory

مخزون بداية المدة

01

End of period stock

مخزون نهاية المدة

02

 مخزون المواد األولية.2

2. Inventories of Raw Material and other consumable material
Start-up stock
Purchases during the Year
End of period stock

مخزون بداية المدة

01

المشتريات خالل السنة

02

مخزون نهاية المدة

03

 مخزون البضائع المشتراه بغرض إعادة البيع.3

3. Inventories of Purchasing Goods for resale
Start-up stock
Purchases during the Year
End of period stock
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مخزون بداية المدة

01

المشتريات خالل السنة

02

مخزون نهاية المدة

03

21-Taxes and fees on production-AED

 21الرسوم والرصائب عىل اإلنتاج -بالدرهم
القيمة

رسوم وضائب

Fees and taxes

Value
T3

T1

T1

Customs fees/ import duties

 1رسوم جمركية
رسوم ترخيص المؤسسة (دائرة التنمية االقتصادية،
2
البلديات ،الوزارات ).....،

)Licensing fees (DED, municipality, ministries ...
Vehicle license fees

 3رسوم ترخيص مركبات

Official Stamps

 4طوابع رسمية

)Fees and taxes on labor (Tasheel

 5رسوم وضائب عل األيدي العاملة (تسهيل)

Resident fees on labor

 6رسوم االقامة عل العاملي

Other Taxes

 7ضائب أخرى (حدد)..................

Total

 99المجموع

22-Value Added Tax

 22ضيبة القيمة المضافة

? Does your establishment registered in the Fedral Tax Authority

 .1هل المنشأة مسجلة يف الهيئة االتحادية للرصائب؟
 - 1نعم
 - 2ال  ....انتقل اىل الصفحة التالية
معف  ....انتقل اىل الصفحة التالية
-3
ي

ين للمنشأة
 .2الرقم الرص ر ي

1 - Yes
(2 - No ………..)go to Next page
(3 - Exempted …. )go to Next page

2. Tax ID Number

……………………………

 .3قيمة ضيبة القيمة المضافة المدفوعة عل
ر
المشتيات

3. Value of VAT paid on purchases

 .4ضيبة القيمة المضافة عل المبيعات

4. VAT on sales

 .5القيمة المحولة اىل الهيئة االتحادية للرصائب

5. The Value paid to Fedral Tax Authority

ر
المشتيات المسجلة من السلع والخدمات شاملة ضيبة القيمة
 .6هل
المضافة؟

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

 - 1نعم
 - 2ال

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

1 - Yes
2 - No

?7. Does Registered Sales of Goods and Services include VAT
1 - Yes
2 - No

 - 1نعم
 - 2ال
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 االصول غير المالية-23

23 - Non Financial Assets
% نسبة دبي

(Value in AED )القيمة بالدرهم

Fixed Assets

صافي القيمة الدفترية نهاية
* المدة
اإلهتالك خالل السنة
Net book Value Depreciation of the
at the End of the
year
period

5

4

االستبعادات
Ommisions

اإلضافات
Additions

صافى القيمة الدفترية اول
المدة
Net book value at the
beginning of the
period

3

2

1

األصول ثابتة

#

 أراضي1

Lands

 مباني وإنشاءات ومرافق2

Buildings & Constructions

 المركبات3

Vehicles

 أثاث وأجهزة مكاتب4

Furniture and Fixtures
Equipment
software

آالت ومعدات

5

البرمجيات الجاهزة

6

براءات االختراع وحقوق الملكية
7
الفكرية

Patents and Property

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

Capital Work in progress WIP

8

 أصول أخرى9

Others
Total of Non Financial
Assets

مجـموع األصول غير المالية

* Net book Value at the End of the period = Net book value at the beginning of the period + Additions Omissions - Depreciation of the year
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99

الدفتية نهاية المدة = صاف القيمة ر
* صاف القيمة ر
 االهالك السنوي-  االستبعادات-  االضافات+ الدفتية اول المدة
ي

 -24عناوين الفروع والوحدات غير المستقلة التي وردت بياناتها ضمن هذه االستمارة

اسم الفرع  /الوحدة
Branch/ Unit Name

رقم الرخصة
License No

24- Addresses of Branches & Non Independent units Enrolled in this Questionnair

النشاط اإلقتصادي
Economic Activity

معلومات المدلي بالبيانات

عدد المشتغلين
No.of Workers

Respondent Data

اإلسم
الوظيفة
الهاتف
الهاتف
المتحرك
البريد
االلكتروني

Name
Job Title
Telephone
Mobile
Email

130

االمارة
Emirate

المدينة
City

رقم هاتف
Tel.No

