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امللخص التنفيذي
يعرض تقرير مسح األنشطة املالية و أنشطة التأمين لعام  2020إحصاءات سنوية منتظمة عن
خصائص ومكونات القطاع املالي وقطاع التأمين في القطاع الخاص إلمارة عجمان والذي يضم أنشطة
الخدمات املالية وأنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان
االجتماعي اإللزامي واألنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية والتأمين.
ويهدف التقرير إلى توفير أكبر قدر ممكن من اإلحصاءات واملؤشرات املالية مثل عدد العاملين في قطاع
األنشطة املالية وأنشطة التأمين ،تعويضات العاملين ،اإلستهالك الوسيط ،باإلضافة إلى قيم اإلنتاج
اإلجمالي ،إجمالي القيمة املضافة باإلضافة إلى معرفة إيرادات األنشطة املالية وأنشطة التأمين.

وفيما يلي ملخص ألهم ما ورد بالتقرير:
• بلغ إجمالي عدد املنشآت العاملة في األنشطة املالية وأنشطة التأمين  158منشأة ،وبلغ عدد العاملين
في هذه املنشآت  1,386عامل.
• بلغت قيم اإلنتاج اإلجمالي للمنشآت العاملة في األنشطة املالية وأنشطة التأمين حوالي  1.1مليار
درهم إماراتي.
• بلغت إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط حوالي  105مليون درهم إماراتي لجميع األنشطة املالية
وأنشطة التأمين في إمارة عجمان.
• حققت تعويضات العاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين حوالي  286.6مليون درهم إماراتي.
• وصل إجمالي القيمة املضافة ألنشطة املالية وأنشطة التأمين حوالي  999مليون درهم لعام .2019
• وصلت تعويضات العاملين في أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات
حوالي  227مليون درهم إماراتي.
• حققت أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات أعلى قيمة مضافة
لقطاع أنشطة املالية وأنشطة التأمين التي بلغت قيمتها حوالي  812مليون درهم إماراتي.
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املقدمة
ً
يعتبر قطاع األنشطة املالية وأنشطة التأمين مـن إحدى القطـاعـات االقتصادية األساسية فـي اإلمارة نظرا
لحجم مساهمته في إجمالي القيمة املضافة ،حيث تعتمد بياناته على نتائج املسوح االقتصادية الدورية لبناء
مؤشرات حول أداء القطاع املالي وقطاع التأمين ،فهو ذا أهمية متعددة كونه يقدم صورة إحصائية موثوقة
عن أداء املالية كما تهدف نتائج املسح إلى التعرف على أهم مؤشرات القطاع املالي وقطاع التأمين مثل قيم
اإلنتاج اإلجمالي ،قيم اإلستهالك الوسيط لألنشطة املالية وأنشطة التأمين بأنواعها الثالث ( أنشطة
الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات واألنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات
املالية وأنشطة التأمين وتمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان
ً
ّ
االجتماعي اإللزامي) .مما يمكن أصحاب القرار من إتخاذ القرارات السليمة ونظرا لهذه األهمية يجري مركز
ً
ً
عجمان لإلحصاء والتنافسية مسحـا سنويا للمنشآت العاملـة في األنشطة االقتصادية ومن ضمنها األنشطة
االقتصادية في قطاع املالية والتأمين ويتم اعداد تقرير سنوي لتحليل نتائج املسح.
ويتضمن تقرير األنشطة املالية وأنشطة التأمين فصلين  :الفصل األول يضم املنهجية املتبعة في املسح،
الفصل الثاني ويضم تحليل النتائج والذي يتضمن عدد املنشآت ،القوى العاملة (العاملين في األنشطة
املالية وأنشطة التأمين) في القطاع  ،إجمالي اإلنتاج والقيمة املضافة  ،اإلستهالك الوسيط .
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الفصل األول
املنهجية
 1.1أهداف املسح:
 .1معرفة عدد املنشآت العاملة في أنشطة املالية وأنشطة التأمين.
 .2معرفة عدد العاملين وتعويضاتهم من رواتب وأجور ومزايا عينية ونقدية .
 .3تحديد قيم اإلنتاج اإلجمالي للمنشآت املالية .
 .4معرفة قيم اإلستهالك الوسيط) مستلزمات اإلنتاج (من السلع والخدمات املستخدمة في اإلنتاج.
 .5معرفة مقدار القيمة املضافة ملنشآت األنشطة املالية وأنشطة التأمين.
 .6معرفة إيرادات األنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان والتي تشمل (أنشطة الخدمات
املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات  ،تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق
املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي  ،األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات
املالية وأنشطة التأمين
 2.1أهمية املسح:
-1توفير البيانات الالزمة لقطاع األنشطة املالية وأنشطة التأمين إلعداد الحسابات القومية.
 -2توفير املؤشرات الهامة لصانعي القرار التي تساعد في وضع الخطط ورسم السياسات .
 -3توفير معلومات وبيانات يمكن اإلعتماد عليها في إعداد الدراسات والتنبؤات املستقبلية للقطاع املالي في
إمارة عجمان والعوامل املؤثرة فيها.
 -4التعرف على حجم االستثمار في القطاع املالي وقطاع التأمين في إمارة عجمان.
 3.1دورية املسح :

ً
ً
يتم تنفيذ املسح بشكل دوري سنويا ضمن سلسلة املسوح االقتصادية نظرا ألهمية بناء قاعدة البيانات

األساسية لألنشطة املالية وأنشطة التأمين املشمولة في املسح.
 4.1أسلوب جمع البيانات:
تم استيفاء البيانات عن طريق الرابط اإللكتروني و بأسلوب املقابلة الشخصية بواسطة الباحثين املؤهلين
واملدربين وتحت اإلشراف املباشر من قبل موظفي مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية باستخدام إستمارة
املسح املعتمدة .
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 5.1عينة املسح:
ً
يغطي املسح عينة طبقية عشوائية منتظمة بلغت  17منشأة بينها منشآت تم استيفائها تقديريا من إجمالي
ً
املنشآت العاملة في األنشطة املالية وأنشطة التأمين وفقا للتصنيف الصناعي الدولي املوحد . ISIC4
 6.1نطاق املسح :
• النطاق الزمني

ً
جمعت بيانات مسح األنشطة املالية وأنشطة التأمين ضمن سلسلة املسوح االقتصادية ميدانيا عن السنة
امليالدية  2019خالل الفترة  2020-09-13لغاية .2020-11-12
• النطاق املكاني
شمل إمارة عجمان (مدينة عجمان و منطقتي مصفوت واملنامة).
 7.1مراحل املسح:
تم اإلعداد واإلنتهاء من املسح حسب املراحل التالية:
 1.7.1املرحلة التحضيرية:
تشمل املرحلة التحضيرية فهم وتحديد اإلحتياجات اإلحصائية الفعلية واختيار العينة ثم تحديد أماكن
املنشآت املالية ضمن إطار املسوح االقتصادية في إمارة عجمان،حيث يتم إعداد اإلستمارات ومراجعتها
واعتمادها ومن ثم تصميم الروابط اإللكترونية وكذلك إعداد البيانات الوصفية لتحديد جداول املخرجات
املطلوبة و إعداد قواعد التدقيق واملطابقة و التنسيق لبدء التنفيذ .
وتتضمن إستمارة املسح البنود األساسية التالية:
 .1البيانات الجغرافية والتعدادية املميزة للمنشأة .
 .2عدد العاملين وتعويضات العاملين .
 .3اإلستهالك الوسيط من املدخالت السلعية والخدمية.
 .4قيم اإلنتاج وإيرادات األنشطة.
 .5املدفوعات واإليرادات من املعامالت املالية وعوائد امللكية.
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 2.7.1املرحلة التنفيذية:
تم جمع البيانات واستيفاء بنود اإلستمارة اإللكترونية عن طريق املقابلة الشخصية بواسطة الباحثين
املؤهلين واملدربين ،وبإستخدام أجهزة اآليباد اإللكترونية لتعبئة اإلستمارة.
بعد إنتهاء مرحلة جمع البيانات الخاصة باملسح يتم تدقيقهامن قبل مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية
وإرسال املالحظات الالزمة إن وجدت للباحث امليداني ليتم الرجوع ملدلي البيانات ،وبعد اإلنتهاء من تعديل
كافة املالحظات من قبل مدلي البيانات والتأكد من صحة استيفاء كافة بنود االستمارة املجمعة وتدقيقها
بشكل نهائي من قبل املختصين يتم تكبير العينة واستخراج النتائج ،ومن ثم تتم عملية جدولة النتائج من
قبل املختصين واستخراج الجداول األولية ،ومن ثم تدقيقهاوفق قواعد اإلتساق واملعادالت الخاصة بها
للوصول إلى الجداول بصورتها النهائية ألغراض التحليل والنشر.
 3.7.1مرحلة استخالص النتائج ونشرالتقرير:
تولى املركز مسؤولية إعداد وتجهيز الجداول اإلحصائية وإدراج الرسوم البيانية للبيانات وتحليل وإعداد
املؤشرات وتجهيز البيانات إلعداد وكتابة التقرير النهائي.
بعد اإلنتهاء من إعداد التقرير النهائي وتدقيقه تم نشره عبر املوقع اإللكتروني ملركز عجمان لإلحصاء و
التنافسية ،وبإحدى الصحف املحلية اليومية ،ومن ثم ُا ُ
ستخدم اإلنفوجرافيك على تطبيق االنستغرام،
باإلضافة إلى إرسال التقرير للجهات الحكومية عبر البريد اإللكتروني.
 8.1املفاهيم واملصطلحات1:

تشمل أهم املصطلحات والتعاريف الخاصة بالبيانات التي تم جمعها بهدف توضيحها ملستخدم البيانات .
أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات تشمل:
 .1الوساطة املالية وتضم:
 املصارف املركزية. أنواع الوساطة املالية األخرى. أنشطة الشركات القابضة. االتحادات االحتكارية وصناديق األموال والكيانات املالية املشابهة. .2أنشطة الخدمات املالية األخرى ،فيما عدا تمويل التأمين واملعاشات التقاعدية وتضم:
 التأجير املالي 1املصدر :املركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء – دليل التدريب الفني – املسح اإلقتصادي
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 -أشكال منح القروض األخرى

ّ
املصنفة في موضع
 أنشطة الخدمات املالية األخرى بإستثناء التأمين وتمويل املعاشات التقاعدية ،غيرآخر
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 املاليةاألنشطة املساعدة ألنشطة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية وهي:
 تقييم املخاطر واألضرار أنشطة وكالء وسماسرة التأمين أنشطة أخرى مساعدة للتأمين وتمويل املعاشات التقاعدية أنشطة إدارة األموالقيمة اإلنتاج :
هي قيمة السلع والخدمات املنتجة خالل العام نتيجة ممارسة املنشأة للنشاط اإلنتاجي .
إيرادات التأمين وإعادة التأمين) تشمل عموالت وكالء و وسطاء التأمين(:
وتتمثل بمجموع صافي اإليرادات املستحقة لشركات ووكالء التأمين والناجمة عن األقساط املكتسبة أو
إعادة التأمين بعد طرح التعويضات املستحقة سواء كانت ضد الحوادث واإلصابات أو تعويضات التأمين
على الحياة.
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األقساط املكتسبة )املتحققة):
هي قيمة األقساط املحصلة من حاملي بوالص 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 و تلك 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 وخسائر فروقات عمالت أجنبية:
وتمثل قيمة الربح أو الخسارة نتيجة عمليات شراء وبيع العمالت األجنبية
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.
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 ( كتكلفة
وهي تتألف من كافة األجور والرواتب املدفوعة للعاملين في املنشأة
اإلسكان – الخدمات الطبية – الخدمات الترفيهية – تذاكر الطيران ) املقدمة للعاملين  ،كما تشمل كافة
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املدفوعات التي يدفعها أصحاب العمل عن العاملين ( الضمان االجتماعي – مكافأة نهاية الخدمة – التأمين
الصحي  ....إلخ ) .
القيمة املضافة :
هي عبارة عن الفرق بين قيمة اإلنتاج واإلستهالك الوسيط على مستوى كل منشأة وكل نشاط اقتصادي
وتتوزع القيمة املضافة على ( تعويضات العاملين – اهتالك رأس املال الثابت – صافي الضرائب املباشرة
والرسوم – فائض العمليات ).
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 النتائج
 1.2توزيع املنشات االقتصادية حسب األنشطة املالية و أنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام
2019
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 ،أنشطة 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 ( )1.1.2أن إجمالي عدد منشآت قطاع األنشطة املالية وأنشطة التأمين بلغت  158منشأة
من إجمالي املنشآت االقتصادية في إمارة عجمان ،توزعت بين أنشطة القطاع املختلفة حيث بلغ عدد
املنشآت التي تعمل في أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات  84منشأة
بنسبة  % 53من إجمالي املنشآت وبلغ عدد املنشآت التي تعمل في األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات
املالية وأنشطة التأمين  63منشأة بنسبة بلغت  %40من اإلجمالي ،أما أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين
وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي تحتل املرتبة األخيرة فقد بلغ عدد
منشآتها  11منشآة فقط بنسبة  %7من إجمالي املنشآت الشكل ( )1.1.2يوضح تلك النسب.
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جدول رقم ()1.1.2
التوزيع النسبي ملنشآت األنشطة املالية و أنشطة التأمين حسب األنشطة في إمارة عجمان خالل عام 2019
األنشطة

عدد املنشآت في إمارة عجمان

النسبة املئوية

أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات

84

%53

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

63

%40

11

%7

158

%100

املجموع
املصدر :مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

الشكل رقم ()1.1.2
التوزيع النسبي ملنشآت األنشطة املالية وأنشطة التأمين حسب األنشطة في إمارة عجمان خالل عام 2019

%40

%7
تمويل التأمين وإعادة التأمين
وصناديق المعاشات التقاعدية
بإستثناء الضمان االجتماعي
اإللزامي

أنشطة الخدمات المالية ،فيما عدا
األنشطة المساعدة ألنشطة
الخدمات المالية وأنشطة التأمين تمويل التأمين وصناديق المعاشات

األنشطة
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النسبة المئوية

%53
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 2.2القوى العاملة (العاملين في األنشطة املالية و أنشطة التأمين) في إمارة عجمان خالل عام 2019
تشير النتائج بأن إجمالي عدد العاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين بلغ  1,386عامل من إجمالي
العاملين في القطاعات االقتصادية في إمارة عجمان ،حيث بلغ عدد العاملين الذين يعملون في أنشطة
الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات  713عامل بنسبة  %51من إجمالي العاملين
يعملون في  84منشأة ،بينما بلغ عدد العاملين في األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة
التأمين  555عامل بنسبة  %40من اإلجمالي موزعين على  63منشأة كما هو موضح في الجدول رقم (،)1.2.2
وبلغ عدد العاملين في تمويل التأمين و إعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان
ً
االجتماعي اإللزامي  118عامال بنسبة % 9من اإلجمالي موزعين على  11منشأه ،الشكل ( )1.2.2يوضح تلك
النسب.
يبين الجدول رقم ( )2.2.2العاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين حسب النوع والجنسية ،وتوضح
النتائج ان عدد العاملين في أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات هم 37
عامل من فئة الذكور ملواطنين بينما  320عامل من فئة االناث املواطنات ،بينما في األنشطة املساعدة
ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين بلغ عدد العاملين املواطنين من فئة الذكور  6بينما  380منهم من
غير املواطنين.
جدول رقم ()1.2.2
منشآت األنشطة املالية و أنشطة التأمين حسب متوسط أعداد العاملين في إمارة عجمان خالل عام 2019
األنشطة

عدد العاملين

عدد املنشآت

متوسط عدد العاملين
في املنشأة

أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات

713

84

8

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

555

63

9

118

11

11

1,386

158

9

املجموع
املصدر :مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

.
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جدول رقم ()2.2.2
العاملين في األنشطة املالية و أنشطة التأمين حسب الجنسية والنوع في إمارة عجمان خالل عام 12019
األنشطة
أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا
تمويل التأمين وصناديق املعاشات
تمويل التأمين وإعادة التأمين
وصناديق املعاشات التقاعدية
بإستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي
األنشطة املساعدة ألنشطة
الخدمات املالية وأنشطة التأمين

النوع
ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع
ذكور
إناث
املجموع

مواطنين
37
320
358
0
23
23
6
25
31

غيرمواطنين
315
40
355
69
27
95
380
144
524

املجموع
353
360
713
69
49
118
386
169
555
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الشكل رقم ()1.2.2
التوزيع النسبي للعاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2019

%40

%9
تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق
المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان
االجتماعي اإللزامي

األنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالية
وأنشطة التأمين

األنشطة

 1املجموع قد ال يتطابق بسبب التقريب
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أنشطة الخدمات المالية ،فيما عدا تمويل
التأمين وصناديق المعاشات

النسبة المئوية
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 1.2.2تعويضات العاملين لألنشطة املالية و أنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2019
بلغت قيمة تعويضات العاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين حوالي  287مليون درهم إماراتي في نهاية
عام  2019وأظهرت البيانات أن أنشطة الخدمات املالية فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات
احتلت القيمة األعلى لتعويضات العاملين والتي بلغت حوالي  227مليون درهم إماراتي من إجمالي
التعويضات التي توزعت على  713عامل 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
ً
 44مليون درهم إماراتي توزعت على  555عامل حيث شكلت نسبة  % 15من إجمالي تعويضات العاملين،
الجدول والشكل ( )3.2.2يوضحان تلك النتائج.
جدول رقم ()3.2.2
التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في األنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2019
القيمة:درهم إماراتي

األنشطة

تعويضات العاملين

النسبة املئوية

أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات

226,918,963

%79

األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين

43,871,204

%15

تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان
االجتماعي اإللزامي

15,830,646

%6

املجموع

286,620,813

%100
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الشكل رقم ()2.2.2
التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في األنشطة املالية و أنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2019

%80
%60

%6

%40

%15

%20
%0

تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق
المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان
االجتماعي اإللزامي

األنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالية أنشطة الخدمات المالية ،فيما عدا تمويل التأمين
وصناديق المعاشات
وأنشطة التأمين

األنشطة
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النسبة المئوية

%79

%100

 3.2إجمالي قيم اإلنتاج لألنشطة املالية و أنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2019
بلغت قيمة اإلنتاج اإلجمالي للمنشآت املالية والتأمين خالل عام  2019حوالي  1.1مليار درهم إماراتي
ويوضح الجدول رقم ( )1.3.2أن أنشطة الخدمات املالية فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات
سجلت أعلى نسبة من إجمالي قيمة اإلنتاج حيث بلغت  % 80من اإلجمالي ،تليها األنشطة املساعدة ألنشطة
الخدمات املالية وأنشطة التأمين بنسبة  %11من إجمالي قيمة اإلنتاج بينما بلغت قيمة إنتاج أنشطة
تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي101
مليون درهم إماراتي بنسبة  %9من إجمالي قيمة اإلنتاج وهي أقل قيمة إنتاج بين األنشطة.
جدول رقم ()1.3.2
التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج اإلجمالي ألنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2019
القيمة:درهم إماراتي

األنشطة

قيم اإلنتاج

النسبة املئوية

أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات

881,576,020

%80

األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين

121,076,349

%11

تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء
الضمان االجتماعي اإللزامي

101,085,729

%9

املجموع

1,103,738,098

%100
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الشكل رقم ()1.3.2
التوزيع النسبي لقيم اإلنتاج اإلجمالي ألنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2019

%80

%90
%80
%70
%60
%50

%40
%30
%9

%20

%11

%10
%0

تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق األنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالية أنشطة الخدمات المالية ،فيما عدا تمويل
التأمين وصناديق المعاشات
وأنشطة التأمين
المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان
االجتماعي اإللزامي

األنشطة
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النسبة المئوية

%100

 4.2إجمالي قيم اإلستهالك الوسيط لألنشطة املالية و أنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام
2019
يمثل الجدول ( )1.4.2بيانات 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 قيمةاإلستهالك الوسيط لألنشطة املالية وأنشطة التأمين ما يقارب  105مليون درهم
إماراتي .وكانت أعلى نسبة لقيم اإلستهالك الوسيط ألنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين
وصناديق املعاشات والتي بلغت مايقارب  70مليون درهم بنسبة بلغت حوالي  %66من اإلجمالي تليها
األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين والتي بلغت قيمتها مايقارب  31مليون درهم
وبنسبة بلغت حوالي  % 29من إجمالي قيمة اإلستهالك الوسيط بينما بلغت قيمة اإلستهالك الوسيط
لتمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية بإستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي 4
مليون درهم بنسبة بلغت حوالي  %4من اإلجمالي كما هو مبين في الشكل رقم (.)1.4.2
جدول رقم ()1.4.2
التوزيع النسبي لقيم اإلستهالك الوسيط لألنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2019
القيمة:درهم إماراتي

األنشطة

قيم اإلستهالك الوسيط

النسبة املئوية

أنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق
املعاشات

69,612,685

%66.3

األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين

30,873,543

%29.4

تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات التقاعدية
بإستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي

4,483,139

%4.3

املجموع

104,969,367

100%
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الشكل رقم ()1.4.2
التوزيع النسبي لقيم اإلستهالك الوسيط لألنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2019
%29.4
%4.3
تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق
المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان
االجتماعي اإللزامي

األنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالية أنشطة الخدمات المالية ،فيما عدا تمويل التأمين
وصناديق المعاشات
وأنشطة التأمين

األنشطة

19

النسبة المئوية

%66.3

%100
%80
%60
%40
%20
%0

 5.2القيمة املضافة لألنشطة املالية و أنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2019
بلغ إجمالي القيمة املضافة ألنشطة املالية وأنشطة التأمين 999مليون درهم لعام . 2019
بلغت القيمة املضافة ألنشطة الخدمات املالية ،فيما عدا تمويل التأمين وصناديق املعاشات حوالي 812
ً
مليون درهم شكلت نسبة  %81من اإلجمالي ،تليها تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق املعاشات
التقاعدية بإستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي حوالي  97مليون درهم بنسبة  %10من إجمالي القيمة
املضافة.
احتلت األنشطة املساعدة ألنشطة الخدمات املالية وأنشطة التأمين املرتبة األخيرة حوالي  90مليون درهم
وبنسبة  %9من اإلجمالي ،النسب يوضحها الشكل ()1.5.2
جدول رقم ()1.5.2
التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة ألنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2019
القيمة:درهم إماراتي

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

القيمة املضافة1

النسبة املئوية

811,963,335

%81

96,602,590

%10

90,202,805

%9

998,768,731

%100

املصدر :مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية

الشكل رقم ()1.5.2
التوزيع النسبي إلجمالي القيمة املضافة ألنشطة املالية وأنشطة التأمين في إمارة عجمان خالل عام 2019

%9

%10

األنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالية تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق
المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان
وأنشطة التأمين
االجتماعي اإللزامي

األنشطة
 1املجموع قد ال يتطابق بسبب التقريب
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أنشطة الخدمات المالية ،فيما عدا تمويل
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املراجع
• مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية – دليل تدريب املسح اإلقتصادي 2020
• مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية-األنشطة املالية في إمارة عجمان لعام 2019
https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications2019_0.pdf
• دائرة التنمية اإلقتصادية – التقرير االقتصادي السنوي عجمان 2018
https://www.ajmanded.ae/doc/swf/2018annualreport.pdf
• وزارة اإلقتصاد – التقرير اإلقتصادي السنوي 2018
https://www.economy.gov.ae/EconomicalReports2018.pdf
• التصنيف الصناعي الدولي َّ
املوحد لجميع األنشطة االقتصادية التنقيح 4
• مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي – تقريراإلستقرار املالي 2018
https://www.centralbank.ae/sites/default/files/2019-11pdf
• Insurance authority – annual report on the UAE insurance sector 2017
https://ia.gov.ae/en/Documents202017.pdf
• مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية -تقرير الناتج املحلي اإلجمالي .2018
https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/GDP%202018.pdf
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املرفقات
استمارة املسح االقتصادي لعام 2020

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

