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 التنفيذي امللخص  

لعام    قطاعيعرض تقرير   إمارة عجمان  في  التحويلية و سنوية منتظمة عن خصائص ومكونات   إحصاءات     2021الصناعة  التعدين واستغل أأنشطة الصناعة  ل  نشطة 

نع  ،نع األغذيةص    الصناعة التحويلية مجموعة من األنشطة مثل  أنشطةتضم    ،عجمان  في إمارة  في القطاع الخاص  املحاجر نع امللبوسات،  املشروبات  ص  نع منتجات    ،ص  ص 

لة،  
َّ
نع الخشبوأنشطة    إصلح وتركيب اآلالت واملعداتوأنشطة  املعادن املشك لى أنشطة أخرى تندرج تحت الصناعة التحويلية بينما تضم أنشطة التعدين إباإلضافة    .ص 

 نشطة دعم التعدين.   أنشطة استغلل املحاجر و أ

 سيط،، تعويضات العاملين، اإلستهلك الو الصناعة التحويليةمثل عدد العاملين في قطاع    الصناعيةويهدف التقرير إلى توفير أكبر قدر ممكن من اإلحصاءات واملؤشرات   

وتوفير املؤشرات الهامة لصانعي القرار التي تساعد في وضع الخطط ورسم السياسات  ،إجمالي القيمة املضافة  اإلنتاج من النشاط الرئيس ي،  باإلضافة إلى قيم اإلنتاج اإلجمالي،

 االقتصادية الصناعية.

 وفيما يلي ملخص ألهم ما ورد بالتقرير: 

 .عامل 69,319منشأة، وبلغ عدد العاملين في هذه املنشآت   6,134أنشطة الصناعة التحويلية بلغ عدد املنشآت العاملة في  •

 درهم إماراتي. مليار 1.9  التحويلية حواليأنشطة الصناعة تعويضات العاملين في  سجلت قيمة •

 درهم إماراتي.مليار   14حوالي التحويلية  الصناعةبلغت قيم اإلنتاج اإلجمالي ملنشآت  •

 مليار درهم إماراتي. 5.8سجلت القيمة املضافة ألنشطة الصناعة التحويلية حوالي   •

 في إمارة عجمان.التحويلية أنشطة الصناعة درهم إماراتي لجميع  مليار 8.2 حوالياإلستهلك الوسيط  ةإجمالي قيم بلغ •

 عامل.  323، وبلغ عدد العاملين في هذه املنشآت  أةمنش 15  أنشطة الصناعة اإلستخراجية بلغ عدد املنشآت العاملة في  •

 درهم إماراتي.مليون  10.3  حوالي أنشطة الصناعة اإلستخراجية تعويضات العاملين في  سجلت قيمة •

 درهم إماراتي.مليون   138.5حوالي  اإلستخراجية الصناعةبلغت قيم اإلنتاج اإلجمالي ملنشآت  •

 مليون درهم إماراتي.  65.7سجلت القيمة املضافة ألنشطة الصناعة اإلستخراجية حوالي  •

 في إمارة عجمان.أنشطة الصناعة اإلستخراجية درهم إماراتي لجميع  مليون  72.8 حوالي اإلستهلك الوسيط بلغ ةإجمالي قيم •
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 املقدمة

 ملساهمته الكبيرة في الناتج املحلي اإلجمالي إلمارة عجمان حيث بلغت  التحويلية  يعتبر قطاع الصناعة  
ً
مـن إحدى القطـاعـات االقتصادية األساسية فـي اإلمارة نظرا

، حيث تعتمد بياناته على نتائج املسوح االقتصادية الدورية لبناء مؤشرات حول أداء  2020لعام    اإلجمالي% من إجمالي قيمة الناتج  املحلي  19نسبة مساهمته  

  األنشطة الصناعية كما تهدف  نتائج املسح إلى التعرف على خصائص  تلك   األنشطة  أهمية كونه يقدم  صورة إحصائية موثوقة عن أداء    واالقتصاد الصناعي، فهو ذ

على مستوى كل نشاط    ،التحويلية  الخصائص واملؤشرات قيمة اإلنتاج اإلجمالي، قيمة اإلستهلك الوسيط ألنشطة الصناعة  هوع الصناعي ومن هذلتقدير مدى التن

ن الشركات واملستثمرين من إتخاذ القرارات االستثمارية السليمة. 
ّ
 صناعي وبحسب حجم كل منشأة، مما يمك

 ثلثة فصول: ويتضمن تقرير قطاع الصناعة على 

واملفاهيم واملصطلحات املستخدمة في التقرير ومنهجية مسح الصناعة، التي تم إتباعها    الفصل األول: أهداف املسح وأهميته، دورية املسح وأسلوب جمع البيانات،

 في املسح.

ي اإلنتاج ومقدار القيمة املضافة، وعدد العاملين بمنشآت  إجمالي عدد املنشآت بحسب أنشطة الصناعة التحويلية وعدد العاملين، إجمال الثانيويتضمن الفصل 

 الصناعة، وإجمالي قيمة اإلستهلك.

بمنشآت الصناعة،  أما الفصل الثالث تضمن إجمالي عدد املنشآت بحسب أنشطة الصناعة اإلستخراجية، إجمالي اإلنتاج ومقدار القيمة املضافة، وعدد العاملين  

 وإجمالي قيمة اإلستهلك.
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 األول  الفصل

 املنهجية 

 : أهداف املسح 1.1

 املختلفة.  الصناعية األنشطة  في العاملة املنشآت  وتوزيع عدد معرفة .1

 ونقدية.  عينية  ومزايا وأجور  رواتب من وتعويضاتهم العاملين عدد التعرف على .2

 ج. اإلنتا قيمة تحديد .3

 .اإلنتاج في املستخدمة والخدمات السلع من )اإلنتاج مستلزمات( الوسيط اإلستهلك تقدير قيمة .4

 لألنشطة الصناعية. املضافة القيمة حساب مقدار   .5

 أهمية املسح:   2.1

 . إلعداد الحسابات القومية البيانات اللزمة للقطاع الصناعيتوفير  .1

 قتصادية الصناعية. الهامة التي تساعد في وضع الخطط ورسم السياسات اال   املؤشرات ب صانعي القرار  مد .2

 .  في إعداد الدراسات والتنبؤات املستقبلية للتنمية الصناعية في إمارة عجمان والعوامل املؤثرة فيها التي يتم توفيرهات الومات والبيانعاملى اإلعتماد عل  .3

 بناًء على البيانات املتوفرة.  الناتج املحلي اإلجمالي إلمارة عجمان تقدير .4

   : املسح الصناعي دورية 3.1

 ضمن سلس 
ً
 لينفذ املسح سنويا

ً
 .املسح املشمولة في الصناعية لألنشطة  أساسية بيانات قاعدة بناء ألهميته فية املسوح االقتصادية نظرا

 أسلوب جمع البيانات:  4.1

ر من قبل موظفي مركز  تم استيفاء البيانات عن طريق الرابط اإللكتروني وبأسلوب املقابلة الشخصية بواسطة الباحثين املؤهلين واملدربين وتحت اإلشراف املباش 

 لإلحصاء والتنافسية  باستخدام إستمارة املسح املعتمدة.عجمان 
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 : عينة املسح5.1 

تعمل في الصناعة اإلستخراجية من إجمالي    منشأة بعد التكبير  15منشأة تعمل في الصناعة التحويلية و    6,134  تمثلعينة طبقية عشوائية منتظمة     املسح يغطي

  الصناعية املختلفة   األنشطة  العاملة ب املنشآت
ً
استخدام مستويات    تموالصغيرة،  والنادرة  املنشآت الكبيرة  العينة  شملت    ISIC.4للتصنيف الصناعي الدولي   وفقا

قتصادي عند  المدروسة ومحددة من الطبقات وذلك لتصميم عينة فعالة وممثلة ملجتمع املسح، وقد تم اإلستناد بشكل أساس ي على أعداد العاملين  والنشاط ا

 .التصميم

 إطار املسح: 6.1 

 اإلطار الزمني: 

 عن السنة امليلدية  األنشطة جمعت بيانات مسح 
ً
 . 2021/ 12/ 26لغاية  2021/ 9/ 5 خلل الفترة   2020الصناعية ضمن سلسلة املسوح االقتصادية ميدانيا

 اإلطار املكاني: 

 شمل إمارة عجمان )مدينة عجمان ومنطقتي املنامة ومصفوت (. 

 : مراحل املسح 7.1

املسح حسب املراحل التالية: تم اإلعداد واإلنتهاء من  

 

: املرحلة التحضيرية   1.7.1  

و  الفعلية  اإلحتياجات اإلحصائية  فهم وتحديد  التحضيرية  املرحلة  إمارة عجمان،إتشمل  في  الصناعة  أماكن  منشآت  تحديد  ثم  العينة  إعداد    ختيار  يتم  حيث 

 . إعداد قواعد التدقيق واملطابقة والتنسيق لبدء التنفيذو عتمادها، وكذلك إعداد البيانات الوصفية لتحديد جداول املخرجات املطلوبة إاإلستمارات ومراجعتها و 

 وتتضمن إستمارة املسح البنود األساسية التالية: 

 للمنشأة.  املميزة والتعدادية  الجغرافية البيانات .1

 .عدد العاملين وتعويضات العاملين .2
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   .الصناعة اإلستهلك الوسيط من مدخلت  .3

 الرئيسية والثانوية.  األنشطة قيم اإلنتاج وإيرادات   .4

 . املدفوعات واإليرادات من الصناعة .5

: مرحلة العمل امليداني  2.7.1  

  وبإستخدام برنامج تحديد   عن طريق الزيارة امليدانية بواسطة الباحثين املؤهلين واملدربين خلل فترة املسح  اإللكترونية  تم جمع البيانات واستيفاء بنود اإلستمارة

ن  الصناعية املهمة والتي لها تأثير في الناتج املحلي اإلجمالي إلمارة عجما  األنشطة  املواقع  والذي يتم من خلله  اإلستدالل على موقع املنشأة، شمل املسح العديد من  

    وغيرها. ..خدمات دعم التعدينوأنشطة  لغذائية واملشروبات والتبغاملنتجات ا ةصناع  مثل أنشطة 

:   مرحلة تدقيق البيانات   3.7.1     

البيانات، وبعد اإلنتهاء من  من قبل مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية وإرسال امللحظات اللزمة إن وجدت للباحث امليداني ليتم الرجوع ملدلي    البيانات   تم تدقيق

صين  تم تكبير العينة تعديل كافة امللحظات من قبل مدلي البيانات والتأكد من صحة استيفاء كافة بنود االستمارة املجمعة وتدقيقها بشكل نهائي من قبل املخت 

وفق قواعد اإلتساق واملعادالت الخاصة بها    ألولية، ومن ثم تدقيقهاعملية جدولة النتائج من قبل املختصين واستخراج الجداول ا  تواستخراج النتائج، ومن ثم تم

 . للوصول إلى الجداول بصورتها النهائية ألغراض التحليل والنشر

 : مرحلة استخالص النتائج  4.7.1  

. املؤشرات وتجهيز البيانات إلعداد وكتابة التقرير النهائيتولى املركز مسؤولية إعداد وتجهيز الجداول اإلحصائية وإدراج الرسوم البيانية للبيانات وتحليل وإعداد   

: مرحلة النشر   5.7.1     

النهائي وتدقيقه تم نشره عبر املوقع اإللكتروني ملركز   اإلنفوجرافيك على تطبيق    إستخدامومن ثم  ،  حصاء والتنافسيةعجمان لإل بعد اإلنتهاء من إعداد التقرير 

 عبر البريد اإللكتروني. عنية إرسال التقرير للجهات املنستغرام، باإلضافة إلى  اإل
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 1املفاهيم واملصطلحات  8.1

 .تشمل أهم املصطلحات والتعاريف الخاصة بالبيانات التي تم جمعها بهدف توضيحها ملستخدم البيانات

 تعريف املنشأة الصناعية: •

ة  الوحدة االقتصادية التي تنتج سلعة أو مجموعة من السلع والخدمات ويتم إدارتها بواسطة مالك واحد وإدارة واحدة وتقع ضمن منطقة جغرافي  هي  

الصناعات االستخراجية   في مجاالت   
ً
 صناعيا

ً
في حالة وجود فروع وتمارس نشاطا أكبر  إلى مساحة جغرافية   

ً
أحيانا تمتد  قد  أنها  تحويلية  والواحدة كما 

 ... وغيرها. والكهرباء واملياه .

 : اإلستخراجيةالصناعات   •

 :التالية األنشطة تقوم على استخراج املواد الخام من باطن األرض مثل املعادن، ويندرج تحت هذا النوع هي الصناعات التي 

 .أنشطة خدمات دعم التعدين -

 . األخرى للتعدين واستغلل املحاجر األنشطة  -

 الصناعات التحويلية:  •

تقوم على تغير شكل املادة الخام لتصبح سلعة جاهزة للستخدام أو مادة أولية تستخدم في الصناعات األخرى، حيث يندرج تحت هذا  هي الصناعات التي 

 : النوع جميع الصناعات مثل

 الصناعات الغذائية واملشروبات والتبغ.   -

 صناعة املنسوجات وامللبس الجاهزة واألحذية والجلود.   -

 صناعة الخشب واملوبيليا واألثاث. -

 صناعة الورق والطباعة والنشر.  -

 
 pdf (ajman.ae).2020قطاع الصناعة في إمارة عجمان لعام   1

https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202020.pdf
https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202020.pdf
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 صناعة مشتقات النفط املكررة.  -

 الصناعات الكيماوية ومشتقاتها األساسية. -

 كية. يالصناعات البلست -

 الطوب .. وغيرها (. ، البلط، الصناعات غير املعدنية ) اإلنشائية ( مثل )األسمنت -

 . الصناعات املعدنية واآلالت واملعدات -

 صناعات أخرى. -

 :الرئيس ي االقتصادي  النشاط •

 .للمسح الزمني اإلسناد فترة خلل فعلي  بشكل املؤسسة تمارسه  اقتصادي  نشاط  أهم  وهو

 الرئيس ي:اإلنتاج من النشاط  •

 هو اإلنتاج الرئيس ي للوحدة اإلنتاجية بالنشاط الذي تزيد فيه القيمة املضافة املتحققة على أي نشاط آخر يجري في نفس الوحدة.

 :الثانوي  االقتصادي  النشاط •

  املنشأة تمارس هو أن
ً
 ثانوي نشاطا

ً
 أن   النشاط يعتبر حتى ويشترط إيراداتها، زيادة بقصد أكثر أو ا

ً
 الرئيس ي النشاط  من اإليراد أقل من  منه  يكون اإليرادثانويا

 .الرئيس ي النشاط  عن فصلها يمكن ال فيه اإلنتاج عوامل تكون  أن وكذلك

 قيمة اإلنتاج:  •

 هي قيمة السلع والخدمات املنتجة خلل العام نتيجة ممارسة املنشأة للنشاط اإلنتاجي.

 ستهالك الوسيط: اإل  •

فات  واملواد األولية والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة في اإلنتاج بما في ذلك الصيانة واإلصلح لألصول الرأسمالية واألبحاث ومصرو وهو يشمل الخامات  

 أخرى غير مباشرة واإليجارات وغير ذلك من املستلزمات السلعية والخدمية اللزمة للعملية اإلنتاجية. 
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 تعويضات العاملين:  •

الخدمات   –الخدمات الطبية   –املدفوعة للعاملين في املنشأة سواًء كانت نقدية أم عينية  ) كتكلفة اإلسكان  رواتب الجور و األ  كافة   من  وهي تتألف

  –  اعداملساهمة في اشتراكات التقتذاكر الطيران ( املقدمة للعاملين، كما تشمل كافة املدفوعات التي يدفعها أصحاب العمل عن العاملين )  –الترفيهية 

 (.  وغيرهاالتأمين الصحي ....  –مكافأة نهاية الخدمة  

 األصول الثابتة:  •

واملشابهة املستخدمة في  تمثل األصول الثابتة في ملكية اآلالت واملعدات واملباني واألراض ي ووسائل النقل واألثاث وكافة األصول املادية األخرى ) امللموسة ( وهي  

   نشأة من ممارسة نشاطها. إنتاج السلع والخدمات وتمكن امل

 : القطاع الخاص •

تساهم أي    هو قطاع يشمل جميع املنشآت واملؤسسات العامة في أي نشاط اقتصادي، وتكون ملكيتها خالصة بالكامل لفرد أو أكثر أو مجموعة مساهمين وال

 جهة حكومية محلية أو اتحادية في ملكيتها. 

 القيمة املضافة: •

  – العاملين  هي عبارة عن الفرق بين قيمة اإلنتاج واإلستهلك الوسيط على مستوى كل منشأة وكل نشاط اقتصادي وتتوزع القيمة املضافة على ) تعويضات  

 . فائض العمليات ( –صافي الضرائب املباشرة والرسوم   –اهتلك رأس املال الثابت 
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 الفصل الثاني 

 الصناعة التحويلية في إمارة عجمان 

   2020ن إمارة عجمافي  حويليةتتوزيع املنشآت حسب أنشطة الصناعة ال 1.2

  2020منشأة في عام  6,134 حيث بلغ عدد املنشآت الصناعية ، %10.24بنسبة حوالي   2020-2019عدد  املنشآت الصناعية في إمارة عجمان خلل العامين  ارتفع

 منشأة.    5,564والتي بلغت   2019مقارنة بعام 

نع امللبوساتحيث عدد   في إمارة عجمان املرتبة األولى من    امللبوسات  صناعة  احتلت     2,719   الصناعات املوجودة في اإلمارة حيث بلغ عدد  املنشآت التي تعمل في ص 

 ( 1.1.2رقم )من  إجمالي  املنشآت التي تعمل بنفس النشاط كما يبين الجدول  %44.33 منشأة وتشكل نسبة 

اإلستثمار في قطاع صنع امللبوسات من خلل منح العديد من اإلمتيازات كدائرة التنمية االقتصادية وغرفة عجمان مثل إعفاء  حيث تقوم حكومة عجمان بتشجيع  

يجارات وقربها من  رسوم تجديد الرخص وإعفاءهم من غرامات التأخير بالتجديد،  وأهم ما يساعد املصانع لإلستثمار بهذا املجال اإلنخفاض النسبي في رسوم اإل 

 .ميناء عجمان واملوانئ املجاورة

لة، بأما نشاط 
َّ
نع منتجات املعادن املشك من إجمالي عدد املنشآت الصناعية    %17.97منشأة والتي تشكل نسبة  1,102 فقد بلغ عددها   ستثناء اآلالت واملعدات ا ص 

 في قطاع الصناعات  
ً
التحويلية حيث شملت صنع املنتجات املعدنية اإلنشائية، صنع الصهاريج  والخزانات واألوعية  وبهذه النسبة تحتل املرتبة الثانية األكثر عددا

نع  باآلالت وغيرها.   املعالجة املعادن، وطلي العامة معالجة املعدنية واألدوات  اليدوية والعدد القطع أدوات من املعادن، ص 

نع املنتجات الغذائيةاحتل    في إمارة عجمان لعام  ااألنشطة  الترتيب الثالث في    ص 
ً
 %7.34منشأة وتشكل نسبة    450  حيث بلغ عددها  2020لصناعية األكثر عددا

 من إجمالي عدد املنشآت العاملة بالقطاع. 

 

نع معدات النقل األخرى   الصناعية النادرة في إمارة عجمان مثلاألنشطة  لوحظ وجود بعض   نع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية    ،ص  نع منتجات    ،والبصريةص  ص 

الجلدية  ،التبغ املنتجات  نع  الصلة    ص  ذات  تتعدىواملنتجات  ال  منهم    حيث  كل  لألنشطة  من    %0.2نسبة  املساهمة  نسب  باقي  أما  الصناعية،  املنشآت  إجمالي 

 . (1.1.2رقم )الصناعية فيوضحها الشكل 
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 ( 1.1.2) جدول رقم 
  2020في إمارة عجمان خالل عام   النشاط الصناعي  الصناعة التحويلية حسب التوزيع النسبي إلجمالي منشآت  

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 

ISIC 4 املئوية النسبة  عدد املنشآت  النشاط الصناعي 

نع املنتجات الغذائية  10  % 7.34 450 ص 

نع املشروبات   11  % 0.47 29 ص 

نع منتجات التبغ 12  % 0.08 5 ص 

نع املنسوجات  13  % 1.52 93 ص 

نع امللبوسات  14  % 44.33  2,719  ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة 15  % 0.05 3 ص 

نع الخشب ومنتجات الخشب  16 نع أصناف من ص  والفلين، باستثناء األثاث؛ ص 

 القش ومواد الضفر

179 2.92 % 

نع الورق ومنتجات الورق  17  % 1.91 117 ص 

 % 3.77 231 الطباعة واستنساخ وسائط اإلعلم املسّجلة 18

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة   19  % 0.90 55 ص 

نع املواد الكيميائية   20  % 2.35 144 واملنتجات الكيميائية ص 

نع منتجات املطاط واللدائن 22  % 2.76 169 ص 

نع منتجات املعادن اللفلزية األخرى   23  % 1.42 87 ص 

زات القاعدية  24
ّ
نع الفل  % 0.36 22 ص 

لة، باستثناء اآلالت واملعدات  25
َّ
نع منتجات املعادن املشك  % 17.97  1,102  ص 

نع  26  % 0.15 9 الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية ص 

نع املعدات الكهربائية   27  % 0.77 47 ص 



 
 

16 
 

 ( 1.1.2) رقم يتبع جدول 

2020التوزيع النسبي إلجمالي منشآت الصناعة التحويلية حسب النشاط الصناعي في إمارة عجمان خالل عام    

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مجموع النسب قد ال يتطابق بسبب التقريب  1

ISIC 4 النسبة املئوية  عدد املنشآت  النشاط الصناعي 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر  28  % 0.52 32 ص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة 29  % 0.23 14 ص 

نع معدات النقل األخرى  30  % 0.16 10 ص 

نع األثاث  31  % 2.15 132 ص 

 % 2.27 139 الصناعات التحويلية األخرى   32

 % 5.64 346 إصلح وتركيب اآلالت واملعدات  33
 100% 6,134 املجموع1
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 ( 1.1.2) شكل رقم 

2020في إمارة عجمان خالل عام   النشاط الصناعي  الصناعة التحويلية حسب  إلجمالي منشآت التوزيع النسبي    

  

%44.33

%17.97

%7.34

%5.64

%3.77

%2.92

%2.76

%2.35

%2.27

%2.15

%1.91

%1.52

%1.42

%0.90

%0.77

%0.52

%0.47

%0.36

%0.23

%0.16

%0.15

%0.08

%0.05

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

نع امللبوسات ص 

لة، باستثناء اآلالت واملعدات
َّ
نع منتجات املعادن املشك ص 

نع املنتجات الغذائية ص 

إصلح وتركيب اآلالت واملعدات

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعلم املسّجلة

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

نع منتجات املطاط واللدائن ص 

نع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية ص 

الصناعات التحويلية األخرى 

نع األثاث ص 

نع الورق ومنتجات الورق ص 

نع املنسوجات ص 

نع منتجات املعادن اللفلزية األخرى  ص 

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة ص 

نع املعدات الكهربائية ص 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر ص 

نع املشروبات ص 

زات القاعدية
ّ
نع الفل ص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة ص 

نع معدات النقل األخرى  ص 

نع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية ص 

نع منتجات التبغ ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة ص 

النسبة املئوية 

عي
نا
ص

 ال
ط

شا
لن
ا
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 القوى العاملة   2.2

   2020 في إمارة عجمانعدد العاملين ألنشطة الصناعة التحويلية  1.2.2

يقية أو غيرها من  وفر قطاع الصناعة التحويلية إلمارة عجمان مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية للعاملين سواًء كانت وظائف إنتاجية، إدارية، تسو 

 .2020عامل في قطاع الصناعة التحويلية لعام   69,319الوظائف، حيث بلغ عدد العاملين 

امل   ع   17,924  الصناعية لوحظ أن نشاط صنع امللبوسات احتل املرتبة األولى من حيث عدد العاملين إذ بلغ عددهم األنشطةوعند توزيع عدد العمال حسب  

امللبس )الجاهزة أو املصنوعة حسب املقاس(، بجميع املواد  صناعة  عمليات  كافة      عمال لكل منشأة، أغلبهم يعملون في  7  من اإلجمالي وبمتوسط  %25.86بنسبة  

  األطفال، وملبس  أو   النساء   أو  للرجال  الداخلية   وامللبس  الخارجية  امللبس  مثل)   امللبس   أنواع  لجميع   ،وغيرها  يه يكو والكروشالتر   وأقمشة  )مثل الجلد والقماش  

بين امللبس الحديثة أو    أو  األطفال  وملبس  البالغين  ملبس  بين  تمييز  يوجد  وال  وامللحقات،وغيرها(    الرسمية،  غير  امللبس   أو  الشارع  إلى  الخروج  وملبس  العمل

 التقليدية. 

لةأن عدد العاملين في أنشطة   (1.2.2)  رقم يوضح الجدول  
َّ
نع منتجات املعادن املشك من اإلجمالي    %16.96  امل بنسبةع  11,754غ  بل ، باستثناء اآلالت واملعداتص 

نع الحواسيب  الصناعية من ناحية عدد العمال فكانت    األنشطةعامل في كل منشأة، أما أقل    11  في حجم العمالة توزعت بمعدل  األنشطةوبذلك احتل ثاني أكبر   ص 

توزيع عدد    (1.2.2)  رقم. ويوضح الشكل الصناعة التحويليةجمالي  العاملين في منشآت  إمن  %  0.15بلغت نسبة العمال فيها    ذي وال  واملنتجات اإللكترونية والبصرية

 .  2020لعام  في إمارة عجمانالعمال حسب جميع أنشطة الصناعة التحويلية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

 ( 1.2.2) رقمجدول 

2020في إمارة عجمان خالل عام   النشاط الصناعي  الصناعة التحويلية حسب  أنشطة   لعمال في جمالي اإل التوزيع النسبي    

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 

ISIC4 متوسط العمال  النسبة املئوية  عدد العمال النشاط الصناعي 

نع املنتجات الغذائية  10   15  9.56%  6,628  ص 

نع املشروبات   11   35  1.45%  1,005  ص 

نع منتجات التبغ 12   186  1.34%  928  ص 

نع املنسوجات  13   12  1.60%  1,106  ص 

نع امللبوسات  14   7  25.86%  17,924  ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة 15   72  0.31%  216  ص 

نع   16 نع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ص  ص 

 أصناف من القش ومواد الضفر

 1,890  %2.73  11  

نع الورق ومنتجات الورق  17   18  3.05%  2,115  ص 

  9  2.89%  2,006  واستنساخ وسائط اإلعلم املسّجلةالطباعة  18

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة   19   27  2.15%  1,492  ص 

نع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية   20   15  3.12%  2,162  ص 

نع منتجات املطاط واللدائن 22   22  5.31%  3,682  ص 

نع   23   47  5.88%  4,073  منتجات املعادن اللفلزية األخرى ص 

زات القاعدية  24
ّ
نع الفل   35  1.12%  779  ص 

لة، باستثناء اآلالت واملعدات  25
َّ
نع منتجات املعادن املشك   11  16.96%  11,754  ص 

نع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية  26   12  0.15%  105  ص 

نع   27   33  2.26%  1,570  املعدات الكهربائية ص 
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 ( 1.2.2)  يتبع جدول رقم

2020في إمارة عجمان خالل عام   النشاط الصناعي  الصناعة التحويلية حسب  أنشطة   إلجمالي العمال في التوزيع النسبي    

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIC4 متوسط العمال  املئوية النسبة  عدد العمال النشاط الصناعي 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر  28   20  % 0.92  641  ص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة 29   44  % 0.88  612  ص 

نع معدات النقل األخرى  30   25  % 0.36  247  ص 

نع األثاث  31   30  % 5.74  3,979  ص 

  7  % 1.45  1,002  الصناعات التحويلية األخرى   32

  10  % 4.91  3,403  إصلح وتركيب اآلالت واملعدات  33

 11 100% 69,319 املجموع
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 (1.2.2) شكل رقم

2020في إمارة عجمان خالل عام   النشاط الصناعي  الصناعة التحويلية حسب  أنشطة   إلجمالي العمال في التوزيع النسبي    

 

%25.86

%16.96

%9.56

%5.88

%5.74

%5.31

%4.91

%3.12

%3.05

%2.89

%2.73

%2.26

%2.15

%1.60

%1.45

%1.45

%1.34

%1.12

%0.92

%0.88

%0.36

%0.31

%0.15
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نع امللبوسات ص 

لة، باستثناء اآلالت واملعدات
َّ
نع منتجات املعادن املشك ص 

نع املنتجات الغذائية ص 

نع منتجات املعادن اللفلزية األخرى  ص 

نع األثاث ص 

نع منتجات املطاط واللدائن ص 

إصلح وتركيب اآلالت واملعدات

نع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية ص 

نع الورق ومنتجات الورق ص 

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعلم املسّجلة

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

نع املعدات الكهربائية ص 

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة ص 

نع املنسوجات ص 

نع املشروبات ص 

الصناعات التحويلية األخرى 

نع منتجات التبغ ص 

زات القاعدية
ّ
نع الفل ص 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر ص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة ص 

نع معدات النقل األخرى  ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة ص 

نع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية ص 

النسبة املئوية 

عي 
نا
ص

 ال
ط

شا
لن
ا
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 2020  في إمارة عجمانتعويضات العاملين ألنشطة الصناعة التحويلية  2.2.2
 

نع منتجات  أن أنشطة  نتائج  وأظهرت ال  2020عام  خلل ال  ماراتيدرهم إ  مليار  1.9  حوالي  تعويضات العاملين في قطاع الصناعة التحويلية  متوسط  قيمة  بلغت ص 

واملعدات  اآلالت  باستثناء  لة، 
َّ
املشك بلغت  إ  املعادن  والتي  العاملين  لتعويضات  األعلى  القيمة  يقارب حتلت  توزعت على مليون درهم    291  ما  اإلجمالي    إماراتي من 

 من اإلجمالي.  %15.58بنسبة  عامل 11,754

نع  أبينما حازت   شكلت نسبة  ماراتي  إ  مليون درهم  257  حواليبلغت    حيثاملرتبة الثانية من ناحية ارتفاع قيمة تعويضات العاملين بهذا النشاط    امللبوسات نشطة ص 

 جمالي. من اإل  13.76%

مثل أنشطة  جمالي  من اإل  %1.00قل منألى  إالصناعية عن غيرها لتصل    األنشطة( انخفاض نسب قيم تعويضات العاملين لبعض  2.2.2كما يوضح الجدول رقم )

نع معدات النقل األخرى  نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة ،ص  نع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصريةو   ص  ويرجع احتمالية ذلك لقلة العاملين   ،ص 

 . األنشطةذه في ه
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 (   2.2.2)  رقمجدول 

2020في إمارة عجمان خالل عام   النشاط الصناعي  الصناعة التحويلية حسب  أنشطة  لتعويضات العاملين في التوزيع النسبي    
 القيمة: الدرهم 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

ISIC4 النسبة املئوية  تعويضات العاملين  النشاط الصناعي 

نع املنتجات الغذائية  10  % 9.35  174,544,559  ص 

نع   11  % 1.00  18,670,676  املشروبات ص 

نع منتجات التبغ 12  % 4.76  88,863,653  ص 

نع املنسوجات  13  % 1.46  27,247,421  ص 

نع امللبوسات  14  % 13.76  256,938,385  ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة 15  % 0.23  4,375,707  ص 

نع الخشب ومنتجات الخشب  16 نع أصناف  ص  والفلين، باستثناء األثاث؛ ص 

 من القش ومواد الضفر

 48,345,095  2.59 % 

نع الورق ومنتجات الورق  17  % 2.40  44,754,620  ص 

 % 3.56  66,392,126  الطباعة واستنساخ وسائط اإلعلم املسّجلة 18

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة   19  % 2.22  41,400,973  ص 

نع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية   20  % 4.45  83,143,257  ص 

نع منتجات املطاط واللدائن 22  % 4.35  81,151,934  ص 

نع منتجات املعادن اللفلزية األخرى   23  % 12.47  232,819,925  ص 

زات القاعدية  24
ّ
نع الفل  % 1.52  28,345,021  ص 

لة، باستثناء اآلالت واملعدات  25
َّ
نع منتجات املعادن املشك  % 15.58  290,922,626  ص 

نع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية  26  % 0.08  1,497,600  ص 

نع املعدات الكهربائية   27  % 3.32  61,900,009  ص 
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 ( 2.2.2)  رقم يتبع جدول 

 2020التوزيع النسبي لتعويضات العاملين في أنشطة الصناعة التحويلية حسب النشاط الصناعي في إمارة عجمان خالل عام  
 القيمة: الدرهم 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مجموع النسب قد اليتطابق بسبب التقريب  1

ISIC4 النسبة املئوية  تعويضات العاملين  النشاط الصناعي 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر  28  % 1.78  33,176,273  ص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة 29  % 1.44  26,875,992  ص 

نع معدات النقل األخرى  30  % 0.27  4,989,256  ص 

نع األثاث  31  % 5.29  98,767,035  ص 

 % 1.62  30,193,868  الصناعات التحويلية األخرى   32

 % 6.51  121,598,634  وتركيب اآلالت واملعداتإصلح   33

  %100   1,866,914,645  1املجموع
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 ( 2.2.2)  رقم شكل

2020في إمارة عجمان خالل عام   النشاط الصناعي  الصناعة التحويلية حسب  أنشطة  لتعويضات العاملين في التوزيع النسبي    
 

 

%15.58

%13.76

%12.47

%9.35

%6.51

%5.29

%4.76

%4.45

%4.35

%3.56

%3.32

%2.59

%2.40

%2.22

%1.78

%1.62

%1.52

%1.46

%1.44

%1.00

%0.27

%0.23

%0.08

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

لة، باستثناء اآلالت واملعدات
َّ
نع منتجات املعادن املشك ص 

نع امللبوسات ص 

نع منتجات املعادن اللفلزية األخرى  ص 

نع املنتجات الغذائية ص 

إصلح وتركيب اآلالت واملعدات

نع األثاث ص 

نع منتجات التبغ ص 

نع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية ص 

نع منتجات املطاط واللدائن ص 

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعلم املسّجلة

نع املعدات الكهربائية ص 

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

نع الورق ومنتجات الورق ص 

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة ص 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر ص 

الصناعات التحويلية األخرى 

زات القاعدية
ّ
نع الفل ص 

نع املنسوجات ص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة ص 

نع املشروبات ص 

نع معدات النقل األخرى  ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة ص 

نع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية ص 

النسبة املئوية

عي
نا
ص

 ال
ط

شا
لن
ا
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 2020مارة عجمان في إإجمالي قيمة اإلنتاج ألنشطة الصناعة التحويلية  2.3

مليار درهم إماراتي نتيجة ممارسة نشاط إنتاجي، وبحسب    14  حوالي  بلغت    2020اإلجمالي للمنشآت الصناعية خلل عام    ن قيمة اإلنتاجأتشير نتائج بيانات املسح  

نع املنتجات الغذائيةنتائج املسح الصناعي سجلت أنشطة   لة، من إجمالي قيمة اإلنتاج، تليها أنشطة    %16.02أعلى نسبة حيث بلغت     ص 
َّ
نع منتجات املعادن املشك ص 

 . اإلنتاجمن إجمالي قيمة   %12.65بنسبة  باستثناء اآلالت واملعدات

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلةوأن قيمة إنتاج أنشطة    من إجمالي قيمة اإلنتاج وهي أقل قيمة    %0.16مليون درهم إماراتي بنسبة     23  حواليبلغت    ص 

التوزيع النسبي    )1.3.2)   اإلمارة ويوضح الجدول والشكل رقماملمارسة في  األنشطة  إنتاج بين أنشطة الصناعة التحويلية وتعود احتمالية ذلك ألنها تعتبر من أقل  

 .لقيمة إجمالي اإلنتاج ألنشطة الصناعة التحويلية حسب النشاط الصناعي

 ( 1.3.2)  رقم جدول 

2020في إمارة عجمان خالل عام   النشاط الصناعي  الصناعة التحويلية حسب  نشطةلقيمة إجمالي اإلنتاج ألالتوزيع النسبي    
 

 القيمة: الدرهم 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

ISIC4 النسبة املئوية  قيمة اإلنتاج  النشاط الصناعي 

نع املنتجات الغذائية  10  % 16.02  2,245,631,596  ص 

نع املشروبات   11  % 0.69  97,257,150  ص 

نع منتجات التبغ 12  % 6.05  848,307,472  ص 

نع املنسوجات  13  % 1.58  221,223,291  ص 

نع  14  % 8.31  1,164,462,165  امللبوسات ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة 15  % 0.16  22,779,625  ص 

نع أصناف من  16 نع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ص  ص 

 القش ومواد الضفر

 225,109,391  1.61 % 

نع الورق ومنتجات الورق  17  % 3.49  488,640,928  ص 

 % 1.98  277,364,069  الطباعة واستنساخ وسائط اإلعلم املسّجلة 18
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  ( 1.3.2)  رقمجدول  يتبع 

2020في إمارة عجمان خالل عام   النشاط الصناعي  الصناعة التحويلية حسب  نشطةلقيمة إجمالي اإلنتاج ألالتوزيع النسبي    
 القيمة: الدرهم 

 والتنافسية املصدر:مركز عجمان لإلحصاء 

 

 

 

 
 طابق بسبب التقريب ت املجاميع قد الت 1

ISIC4 النسبة املئوية  قيمة اإلنتاج  النشاط الصناعي 

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة   19  % 8.67  1,215,765,814  ص 

نع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية   20  % 5.21  730,105,489  ص 

نع منتجات املطاط واللدائن 22  % 10.53  1,475,716,491  ص 

نع منتجات املعادن اللفلزية األخرى   23  % 8.12  1,138,305,164  ص 

زات القاعدية  24
ّ
نع الفل  % 1.28  178,855,492  ص 

لة، باستثناء اآلالت واملعدات  25
َّ
نع منتجات املعادن املشك  % 12.65  1,772,527,439  ص 

نع الحواسيب واملنتجات  26  % 0.66  92,884,500  اإللكترونية والبصرية ص 

نع املعدات الكهربائية   27  % 1.55  217,306,106  ص 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر  28  % 1.75  245,160,599  ص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة 29  % 0.92  129,567,171  ص 

نع معدات النقل األخرى  30  % 0.28  38,911,515  ص 

نع األثاث  31  % 4.63  648,967,237  ص 

 % 0.53  74,720,047  الصناعات التحويلية األخرى   32

 % 3.33  467,039,271  إصلح وتركيب اآلالت واملعدات  33

 100% 14,016,608,021 1املجموع
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 ( 1.3.2(شكل  رقم  

2020في إمارة عجمان خالل عام   النشاط الصناعي  الصناعة التحويلية حسب  نشطةلقيمة إجمالي اإلنتاج ألالتوزيع النسبي    

 
 

%16.02
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%8.31
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%1.75
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%0.28

%0.16
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نع املنتجات الغذائية ص 

لة، باستثناء اآلالت واملعدات
َّ
نع منتجات املعادن املشك ص 

نع منتجات املطاط واللدائن ص 

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة ص 

نع امللبوسات ص 

نع منتجات املعادن اللفلزية األخرى  ص 

نع منتجات التبغ ص 

نع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية ص 

نع األثاث ص 

نع الورق ومنتجات الورق ص 

إصلح وتركيب اآلالت واملعدات

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعلم املسّجلة

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر ص 

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

نع املنسوجات ص 

نع املعدات الكهربائية ص 

زات القاعدية
ّ
نع الفل ص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة ص 

نع املشروبات ص 

نع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية ص 

الصناعات التحويلية األخرى 

نع معدات النقل األخرى  ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة ص 

النسبة املئوية

عي
نا
ص

 ال
ط

شا
لن
ا
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   2020مارة عجمان في إ ألنشطة الصناعة التحويليةستهالك الوسيط اإل إجمالي قيمة  2.4

الخامات واملواد األولية والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة في اإلنتاج بما في  والتي تشمل      ،ستهلك الوسيطبيانات إجمالي قيم اإل   (  1.4.2)يمثل الجدول رقم  

ا السلعية والخدمية  املستلزمات  واإليجارات وغير ذلك من  مباشرة  واألبحاث ومصروفات أخرى غير  الرأسمالية  الصيانة واإلصلح لألصول  للعملية  لل ذلك  زمة 

تستهلك    والخدمات التيالسلع    مالصناعية والتي تمثل جميع قي  األنشطة  إماراتي لجميع    درهم   مليار  8.2اإلستهلك الوسيط حوالي    بلغت قيمة اإلنتاجية، حيث  

 .كمدخلت لعملية اإلنتاج

نع املنتجات الغذائية والتي بلغت  اال نسبة لقيم   أعلى  كانت نع فحم  أنشطة    تليها(  1.4.2)كما يوضح الشكل رقم من اإلجمالي    %19.30ستهلك الوسيط لنشاط ص  ص 

املكررة   النفطية  بلغتالكوك واملنتجات  أقل من  ،  من اإلجمالي  %11.35  والتي  إلى  القيم  الحواسيب  ألنشطة    %1.00بينما تنخفض  نع  واملنتجات اإللكترونية  ص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة،  والبصرية نع املشروبات  ،  ص  نع معدات النقل األخرى ،   الصناعات التحويلية األخرى   ،ص  نع    ،ص  ص 

 . املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة
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 ( 1.4.2(  جدول رقم

2020في إمارة عجمان خالل عام   النشاط الصناعي  التحويلية حسب الصناعة  نشطةلقيم اإلستهالك الوسيط ألالتوزيع النسبي    
 

 القيمة: الدرهم 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

ISIC4 النسبة املئوية  قيمة اإلستهلك الوسيط  النشاط الصناعي 

نع املنتجات الغذائية  10  % 19.30  1,590,917,559  ص 

نع املشروبات   11  % 0.54  44,269,446  ص 

نع منتجات التبغ 12  % 4.67  384,908,649  ص 

نع املنسوجات  13  % 1.70  140,048,788  ص 

نع امللبوسات  14  % 6.25  514,833,649  ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة 15  % 0.16  13,416,199  ص 

نع الخشب ومنتجات الخشب والفلين،  16 نع أصناف من ص  باستثناء األثاث؛ ص 

 القش ومواد الضفر

 103,638,937  1.26 % 

نع الورق ومنتجات الورق  17  % 3.63  298,901,647  ص 

 % 1.92  158,058,775  الطباعة واستنساخ وسائط اإلعلم املسّجلة 18

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة   19  % 11.35  935,401,693  ص 

نع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية   20  % 5.47  450,867,931  ص 

نع منتجات املطاط واللدائن 22  % 11.08  913,206,874  ص 

نع منتجات املعادن اللفلزية األخرى   23  % 8.83  727,870,632  ص 

زات القاعدية  24
ّ
نع الفل  % 1.17  96,697,421  ص 

نع منتجات املعادن  25 لة، باستثناء اآلالت واملعدات ص 
َّ
 % 10.58  871,736,127  املشك

نع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية  26  % 0.78  64,508,870  ص 

نع املعدات الكهربائية   27  % 1.07  88,525,732  ص 
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 ( 1.4.2(  جدول رقم  يتبع 

2020في إمارة عجمان خالل عام   النشاط الصناعي  التحويلية حسب الصناعة  نشطةلقيم اإلستهالك الوسيط ألالتوزيع النسبي    
 القيمة: الدرهم 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تطابق بسبب التقريب تال  اميع قداملج 1

ISIC4 النسبة املئوية  قيمة اإلستهلك الوسيط  النشاط الصناعي 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر  28  % 1.33  109,365,089  ص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة 29  % 0.67  55,111,261  ص 

نع معدات النقل األخرى  30  % 0.20  16,451,442  ص 

نع األثاث  31  % 4.71  387,944,125  ص 

 % 0.37  30,484,261  الصناعات التحويلية األخرى   32

 % 2.98  245,678,352  إصلح وتركيب اآلالت واملعدات  33

    %100          8,242,843,458 1املجموع
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 ( 1.4.2)  شكل رقم

2020في إمارة عجمان خالل عام   النشاط الصناعي  الصناعة التحويلية حسب  نشطةلقيم اإلستهالك الوسيط ألالتوزيع النسبي    

 
 

%19.30

%11.35

%11.08

%10.58

%8.83

%6.25

%5.47

%4.71

%4.67

%3.63

%2.98

%1.92

%1.70

%1.33

%1.26

%1.17

%1.07

%0.78

%0.67

%0.54

%0.37

%0.20

%0.16

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

نع املنتجات الغذائية ص 

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة ص 

نع منتجات املطاط واللدائن ص 

لة، باستثناء اآلالت واملعدات
َّ
نع منتجات املعادن املشك ص 

نع منتجات املعادن اللفلزية األخرى  ص 

نع امللبوسات ص 

نع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية ص 

نع األثاث ص 

نع منتجات التبغ ص 

نع الورق ومنتجات الورق ص 

إصلح وتركيب اآلالت واملعدات

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعلم املسّجلة

نع املنسوجات ص 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر ص 

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

زات القاعدية
ّ
نع الفل ص 

نع املعدات الكهربائية ص 

نع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية ص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة ص 

نع املشروبات ص 

الصناعات التحويلية األخرى 

نع معدات النقل األخرى  ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة ص 

النسبة املئوية

عي
نا
ص

 ال
ط

شا
لن
ا
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 2020إمارة عجمان  في  ألنشطة الصناعة التحويليةإجمالي القيمة املضافة  5.2

بين قيمة اإلنتاج واإلستهلك الوسيط على مستوى    والتي يتم حسابها كفرق درهم إماراتي   مليار    5.8حوالي  القيمة املضافة لقطاع الصناعة التحويلية    إجمالي    بلغ

العاملين   تعويضات   ( على  املضافة  القيمة  وتتوزع  اقتصادي  نشاط  وكل  منشأة  الثابت    –كل  املال  رأس  والرسوم    –اهتلك  املباشرة  الضرائب  فائض    –صافي 

لة، باستثناء اآلالت واملحيث شكل نشاط    العمليات(
َّ
نع منتجات املعادن املشك من    %15.60  وبنسبةإماراتي  درهم    مليون   901حوالي  قيمة بلغت   أعلى  عداتص 

نع املنتجات الغذائيةنشاط     يليهااإلجمالي   كما يبين   ،من اإلجمالي  %11.34  حوالي  والتي شكلت نسبةمليون درهم إماراتي    655    حوالياملضافة    والذي كانت قيمته،  ص 

نع املشروبات،   %1.00نشطة بلغت مساهمتها أقل من  أوجود    (1.5.2)والشكل    الجدول   نع الحواسيب واملنتجات  الصناعات التحويلية األخرى مثل أنشطة ص  ، ص 

نع معدات النقل األخرى اإللكترونية والبصرية،   نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة والت،  ص  ن توثر على خفض مساهمة القطاع الصناعي في أمكن  يي  ص 

 .  في إمارة عجمانالناتج املحلي اإلجمالي 
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 ( 1.5.2)  رقمجدول 

 2020 خالل عام في إمارة عجمان حسب النشاط الصناعي نشطة الصناعة التحويلية أللقيمة املضافة لالتوزيع النسبي 
 القيمة: الدرهم 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 
 

ISIC4 النسبة املئوية  القيمة املضافة  النشاط الصناعي 

نع املنتجات الغذائية  10  % 11.34  654,714,037  ص 

نع املشروبات   11  % 0.92  52,987,704  ص 

نع منتجات التبغ 12  % 8.03  463,398,823  ص 

نع املنسوجات  13  % 1.41  81,174,503  ص 

نع امللبوسات  14  % 11.25  649,628,516  ص 

نع  15  % 0.16  9,363,426  املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلةص 

نع أصناف   16 نع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ص  ص 

 من القش ومواد الضفر

 121,470,454  2.10 % 

نع الورق ومنتجات الورق  17  % 3.29  189,739,281  ص 

 % 2.07  119,305,293  املسّجلةالطباعة واستنساخ وسائط اإلعلم  18

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة   19  % 4.86  280,364,121  ص 

نع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية   20  % 4.84  279,237,558  ص 

نع منتجات املطاط واللدائن 22  % 9.74  562,509,618  ص 

نع منتجات املعادن   23  % 7.11  410,434,532  اللفلزية األخرى ص 

زات القاعدية  24
ّ
نع الفل  % 1.42  82,158,071  ص 

لة، باستثناء اآلالت واملعدات  25
َّ
نع منتجات املعادن املشك  % 15.60  900,791,312  ص 

نع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية  26  % 0.49  28,375,630  ص 

نع املعدات   27  % 2.23  128,780,374  الكهربائية ص 
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 ( 1.5.2)  رقم جدول  يتبع 

 2020التوزيع النسبي للقيمة املضافة ألنشطة الصناعة التحويلية حسب النشاط الصناعي في إمارة عجمان خالل عام 
 القيمة: الدرهم 

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 تطابق بسبب التقريب تال  اميع قداملج 1

ISIC4 النسبة املئوية  القيمة املضافة   النشاط الصناعي 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر  28  % 2.35  135,795,510  ص 

نع  29  % 1.29  74,455,910  املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورةص 

نع معدات النقل األخرى  30  % 0.39  22,460,073  ص 

نع األثاث  31  % 4.52  261,023,112  ص 

 % 0.77  44,235,787  الصناعات التحويلية األخرى   32

 % 3.83  221,360,919  إصلح وتركيب اآلالت واملعدات  33

 % 100 5,773,764,563 1املجموع
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 ( 1.5.2)  شكل رقم

2020في إمارة عجمان خالل عام   النشاط الصناعي  الصناعة التحويلية حسب  نشطة للقيمة املضافة ألالتوزيع النسبي    

  

 
 

%15.60

%11.34

%11.25

%9.74

%8.03

%7.11

%4.86

%4.84

%4.52

%3.83

%3.29

%2.35

%2.23

%2.10

%2.07

%1.42

%1.41

%1.29

%0.92

%0.77

%0.49

%0.39

%0.16

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

لة، باستثناء اآلالت واملعدات
َّ
نع منتجات املعادن املشك ص 

نع املنتجات الغذائية ص 

نع امللبوسات ص 

نع منتجات املطاط واللدائن ص 

نع منتجات التبغ ص 

نع منتجات املعادن اللفلزية األخرى  ص 

نع فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة ص 

نع املواد الكيميائية واملنتجات الكيميائية ص 

نع األثاث ص 

إصلح وتركيب اآلالت واملعدات

نع الورق ومنتجات الورق ص 

نع اآلالت واملعدات غير املصّنفة في موضع آخر ص 

نع املعدات الكهربائية ص 

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

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعلم املسّجلة

زات القاعدية
ّ
نع الفل ص 

نع املنسوجات ص 

نع املركبات ذات املحّركات واملركبات املقطورة ونصف املقطورة ص 

نع املشروبات ص 

الصناعات التحويلية األخرى 

نع الحواسيب واملنتجات اإللكترونية والبصرية ص 

نع معدات النقل األخرى  ص 

نع املنتجات الجلدية واملنتجات ذات الصلة ص 

النسبة املئوية 

عي
نا
ص

 ال
ط

شا
لن
ا
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 الثالث الفصل 

 2020في إمارة عجمان ستخراجية  اإل الصناعة 

   2020ن مارة عجمافي إستخراجية اإل توزيع املنشآت حسب أنشطة الصناعة   1.3 

وبلغ عدد املنشآت العاملة في    أنشطة خدمات دعم التعدينو   األنشطة  األخرى للتعدين واستغلل املحاجر انحصرت أنشطة الصناعة االستخراجية في نشاطين،  

منشأة    12ا  % من املنشآت تعمل في مجال األنشطة  األخرى للتعدين واستغلل املحاجر والبالغ عدده 80.00منشأة اقتصادية،    15هذه األنشطة  بعد تكبير العينة  

 (.1.1.3ول والشكل رقم )منشآت فقط تعمل في أنشطة خدمات دعم التعدين كما يبين كل من الجد  3اقتصادية بينما توجد 
 

 ( 1.1.3) رقم جدول 
2020في إمارة عجمان خالل عام   حسب النشاط الصناعي  أنشطة الصناعة االستخراجية نشآتمجمالي التوزيع النسبي إل    

 املصدر:مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 

 

 

 

ISIC 4 النسبة املئوية  عدد املنشآت  النشاط الصناعي 

% 80.00 12 األنشطة  األخرى للتعدين واستغلل املحاجر  08  

% 20.00 3 أنشطة خدمات دعم التعدين  09  

 % 100 15 املجموع
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 ( 1.1.3) شكل رقم 

2020في إمارة عجمان خالل عام   حسب النشاط الصناعي  أنشطة الصناعة االستخراجية نشآتمجمالي التوزيع النسبي إل    
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 القوى العاملة   .32

   2020إمارة عجمان في عدد العاملين ألنشطة الصناعة اإلستخراجية  1.2.3

،  امل لكل منشأةع 22حيث بلغ متوسط العاملين في هذه األنشطة  (1.2.3عامل كما يوضح الجدول رقم ) 323بلغ عدد العاملين في أنشطة الصناعة اإلستخراجية 

( أن نسبة العاملين 1.2.3من إجمالي العاملين في هذا النشاط، ويوضح الشكل رقم )  %14.55عامل بنسبة    47وبلغ عدد العاملين في أنشطة خدمات دعم التعدين  

 من اإلجمالي. %85.45في األنشطة  األخرى للتعدين واستغلل املحاجر بلغت 

 

 

 ( 1.2.3) رقم جدول 

   2020جمالي العاملين في أنشطة الصناعة االستخراجية حسب  النشاط الصناعي في إمارة عجمان خالل عام   التوزيع النسبي إل 

 املصدر: مركز عجمان  لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIC 4 متوسط العمال  النسبة املئوية   عدد العمال النشاط الصناعي 

  23  % 85.45  276  األنشطة  األخرى للتعدين واستغلل املحاجر  08

  16  % 14.55  47  أنشطة خدمات دعم التعدين  09

 22 % 100 323 املجموع
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 ( 1.2.3شكل رقم ) 

 2020خالل عام   في إمارة عجمان  العاملين في أنشطة الصناعة االستخراجية حسب  النشاط الصناعي  إلجمالي التوزيع النسبي 
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 2020إمارة عجمان في ستخراجية  تعويضات العاملين ألنشطة الصناعة اال  2.2.3

 

( العاملين حوالي  2.2.3يوضح الجدول رقم  العاملين حيث بلغت قيمة تعويضات  النسبي لقيمة أنشطة الصناعة اإلستخراجية حسب تعويضات  التوزيع   )10.3 

 .%56.36مليون وبنسبة    5.8خرى للتعدين واستغلل املحاجر حوالي األنشطة  األ مليون درهم، فقد بلغت قيمة تعويضات العاملين في 

 . %43.64مليون وبنسبة  4.5( أن تعويضات العاملين ألنشطة خدمات دعم التعدين بلغت حوالي 2.2.3فيما يبين الشكل رقم )

 
 

 

 ( 2.2.3) رقم جدول 

   2020في إمارة عجمان خالل عام   حسب النشاط الصناعي ألنشطة الصناعة اإلستخراجية  التوزيع النسبي لقيمة تعويضات العاملين 

 القيمة: الدرهم  القيمة: الدرهم

 املصدر: مركز عجمان  لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIC 4 النسبة املئوية  تعويضات العاملين  النشاط الصناعي 

 56.36%  5,786,285  األنشطة  األخرى للتعدين واستغلل املحاجر  08

التعدين أنشطة خدمات دعم  09   4,480,483  %43.64 

% 100 10,266,768 املجموع  
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 ( 2.2.3) رقم  شكل

   2020في إمارة عجمان خالل عام   حسب النشاط الصناعي ألنشطة الصناعة اإلستخراجية  التوزيع النسبي لقيمة تعويضات العاملين 
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 2020مارة عجمان في إ إجمالي قيمة اإلنتاج ألنشطة الصناعة اإلستخراجية  .33

هذا النشاط  نتيجة ممارسة نشاط إنتاجي  سواًء كان    2020مليون درهم إماراتي خلل عام    138.5بلغت قيمة اإلنتاج اإلجمالي  ملنشآت الصناعة اإلستخراجية  حوالي  

، وبحسب نتائج املسح الصناعي سجلت األنشطة  األخرى للتعدين واستغلل املحاجر 
ً
 أو ثانويا

ً
من إجمالي قيمة اإلنتاج    %76.51النسبة األعلى حيث بلغت    رئيسيا

 من إجمالي قيمة اإلنتاج.   %23.49بنسبة  خدمات دعم التعدينثم أنشطة 

 زيع النسبي لقيم اإلنتاج ألنشطة الصناعة اإلستخراجية. التو  (1.3.3)ويوضح الجدول والشكل رقم 

 
 

 ( 1.3.3رقم ) جدول 

 2020إمارة عجمان خالل عام  ي ف حسب النشاط الصناعي  ألنشطة الصناعة اإلستخراجية  جمالي قيمة االنتاج التوزيع النسبي إل 
 

 القيمة: الدرهم 

 املصدر: مركز عجمان  لإلحصاء والتنافسية 

 

 

 

 

 

 

 

ISIC 4 النسبة املئوية  قيمة اإلنتاج  النشاط الصناعي 

 76.51%  105,965,084  األنشطة  األخرى للتعدين واستغلل املحاجر  08

 23.49%  32,539,305  أنشطة خدمات دعم التعدين  09

% 100 138,504,389 املجموع   
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 ( 1.3.3شكل رقم ) 

 2020إمارة عجمان خالل عام  ي اإلنتاج ألنشطة الصناعة اإلستخراجية حسب النشاط الصناعي ف إلجمالي قيمة  التوزيع النسبي 
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   2020إمارة عجمان في   ألنشطة الصناعة اإلستخراجيةستهالك الوسيط اإل إجمالي قيمة  4.3

الخامات واملواد األولية والسلع غير املعمرة والخدمات املستخدمة في اإلنتاج بما في والتي تشمل      ،ستهلك الوسيطاإل   قيمة(بيانات إجمالي  1.4.3يمثل الجدول رقم )

ا السلعية والخدمية  املستلزمات  واإليجارات وغير ذلك من  مباشرة  واألبحاث ومصروفات أخرى غير  الرأسمالية  الصيانة واإلصلح لألصول  للعملية  ذلك  للزمة 

 .ألنشطة الصناعة اإلستخراجيةإماراتي  درهم مليون  72.8اإلستهلك الوسيط حوالي   بلغت قيمةاإلنتاجية، حيث 

أنشطة خدمات دعم التعدين والتي   تليهامن اإلجمالي   %83.78ألنشطة األخرى للتعدين واستغلل املحاجر والتي بلغت لستهلك الوسيط اال نسبة لقيم  أعلى كانت

 .(1.4.3)كما يوضح الشكل رقم   من اإلجمالي %16.22 بلغت

 

 

 ( 1.4.3)  رقم جدول 

 2020إمارة عجمان خالل عام  ي حسب النشاط الصناعي فألنشطة الصناعة اإلستخراجية   االستهالك الوسيطالتوزيع النسبي لقيمة  
 

 القيمة: الدرهم 

 املصدر: مركز عجمان  لإلحصاء والتنافسية 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ISIC 4  النسبة املئوية  االستهلك الوسيط  الصناعيالنشاط 

 83.78%  61,030,048  األنشطة  األخرى للتعدين واستغلل املحاجر  08

 16.22%  11,812,280  أنشطة خدمات دعم التعدين  09

% 100 72,842,328 املجموع   
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 ( 1.4.3)  شكل رقم

 2020إمارة عجمان خالل عام  في حسب النشاط الصناعي ألنشطة الصناعة اإلستخراجية   االستهالك الوسيطالتوزيع النسبي لقيمة  

 
 

 

 2020مارة عجمان في إستخراجية  اإل ألنشطة الصناعة  إجمالي القيمة املضافة  5.3

الصناعة اإلستخراجية حوالي   القيمة املضافة ألنشطة  بنسبة    65.7بلغ إجمالي  إماراتي توزعت  للتعدين واستغلل    %68.43مليون درهم  من األنشطة  األخرى 

من   %31.57أن القيمة املضافة ألنشطة خدمات التعدين بلغت نسبة مئوية    (1.5.3)مليون درهم إماراتي، وكما يوضح الجدول والشكل   45املحاجر وبقيمة حوالي  

 اإلجمالي.
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 ( 1.5.3جدول رقم ) 

 2020 خالل عامفي إمارة عجمان حسب النشاط الصناعي  اإلستخراجيةالصناعة  ألنشطة لقيمة املضافة لالتوزيع النسبي 
 القيمة: الدرهم 

 املصدر: مركز عجمان  لإلحصاء والتنافسية 

 ( 1.5.3شكل رقم ) 

 2020 خالل عامفي إمارة عجمان حسب النشاط الصناعي  اإلستخراجيةالصناعة  ألنشطة لقيمة املضافة لالتوزيع النسبي 

 
 
 
 
 

%68.43

%31.57
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األنشطة األخرى للتعدين واستغلل املحاجر أنشطة خدمات دعم التعدين

ية
ئو

امل
ة 
سب

الن

النشاط الصناعي

ISIC 4 النسبة املئوية  املضافة القيمة  النشاط الصناعي 

 68.43%  44,935,036  األنشطة  األخرى للتعدين واستغلل املحاجر  08

 31.57%  20,727,025  أنشطة خدمات دعم التعدين  09

% 100 65,662,061 املجموع   
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 راجع امل

 . 2020 - تحادي للتنافسية واإلحصاءاملركز اال- 2020دليل تدريب املسح االقتصادي السنوي  •

 . 2021-والتنافسيةمركز عجمان لإلحصاء   -2020 مارة عجمان لعامإل  االقتصادية املسوحتقرير  •

https://cutt.us/0BI2l 

 .2020-مركز عجمان لإلحصاء والتنافسية  -2019 لعام في إمارة عجمان التحويلية الصناعة •

Ajman for the year 2019.pdfReport on a survey of manufacturing activities in The Emirate of  

 

 

 
  

https://cutt.us/0BI2l
https://scc.ajman.ae/sites/default/files/publications/Report%20on%20a%20survey%20of%20manufacturing%20activities%20in%20The%20Emirate%20of%20Ajman%20for%20the%20year%202019.pdf
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 املرفقات 

 2120إستمارة املسح االقتصادي  
  

 

  

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Economic Survey 2021

…

…

…

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

 Data are collected for the financial 

year 2020, January 1st to December 

31

المسح االقتصادي 2021

يرجى استيفاء بيانات استمارة املسح االقتصلدي  ، 

 بأنه سيتم التعامل مع البيانات بسرية تامة
ً
علما  

 للقانون وسوف تستخدم البيانات لألغراض
ً
وفقا  

 حسن تعاونكم
ً
شاكرين لكم سلفا  اإلحصائية فقط. 

معنا

تستوفي البيانات عن الفترة املرجعية من 

01/01/2020 الى 31/12/2020

يهدف املسح االقتصادي السنوي إلى جمع البيانات  

اإلحصائية الحديثة التي تساهم في صنع القرارات ، 

 ومعرفة توزيع األعمال على مختلف القطاعات

االقتصادية، وقياس الناتج املحلي اإلجمالي إلمارة  

عجمان
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Identification Informationالبيـانـات التعريفيـة

 Establishment commercial nameاإلســم التجاري للمنشأة

خيص Establishment license Nameاالسم حسب التر

ي :Emirateاإلمارة
Makani Numberرقم مكان 

Flat Numberرقم الشقة :Cityالمدينة

 Telephone Number رقـــم الهـــاتـفRegionالمنطقة/  الحي

P.O. Box ص . ب:Streetالشارع

يBulding Nameاسم المبن 
ون  يد اإللكتر  E-Mail  التر

ي Building Numberرقم المبن 
ون  Web Siteالموقع اإللكتر

For Office Use only  إلستعمال المكتب 

ي قاعدة البيانات
 
ف Establishment SNمسلسل المنشأة ف  Supervisorإســم المشر

Auditor Nameاسم المدققResearcher Name إســم الباحث 

Researcher Phoneرقم هاتف الباحث 
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Is there a license for the  Establishment01  هل يوجد ترخيص للمنشأة 01

 Yes - 11 - نعم

 Go to question 052 - Noانتقل اىل السؤال 205 - ال 

ي 
Go to question 063 - Exemptedانتقل اىل السؤال 305 - معف 

02  Name of Licensing Authority :                                          02

03  License No.:                                 03

Eatablishment Number (MOHRE ID)04رقم العمل )بطاقة المنشأة(04

Establishment Status05 حالة المنشأة05

Working Continuously - 11 - تعمل بشكل دائم 

Operating on a Seasonal Bases - 22 - تعمل بشكل موسمي
Under Equipping - 33 - تحت التجهت  

Non operating temporarily - 44 - متوقفة بشكل مؤقت

ي 
Totally Non-operating...(Stop Here) - 5)انتهت االستمارة (5 - متوقفة بشكل نهان 

Supporting Unit...(Stop Here) - 6)انتهت االستمارة (6 - وحدة نشاط مساند

06اسم المدير المسؤول : 06

Main Economic Activity in Detail 07 النشاط االقتصادي الرئيسي بالتفصيل 07

Secondary Economic Activity 08  النشاط الثانوي بالتفصيل 08

09           : Date of Commencing the Activity: 09  تاريــــخ بدء مزاولة النشاط الحالي

Number of actual work months During Last year10 عدد شهور العمل الفعلية خالل السنة السابقة10

Type of establishment11  صفة المنشأة11

Sole without Branches ( Go to Question  13 ) - 1) انتقل اىل سؤال  13 (1 -  مفردة ليس لها فروع ……

Headquarter with Branches ( Go to Question 13 )  - 2) انتقل اىل سؤال  13 (2 -  مركز رئيسي له فروع ……

branch with separate accounts - 33 - فرع محلي يمسك حسابات مستقلة

Branch without Separate Accounts - 44 - فرع محلي ال يمسك حسابات مستقلة

كة اجنبية  Foreign Establishment Branch - 55 -فرع لشر

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

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

خيص…………………………..………………………….………………… اسم جهة التر

…………………………………………………………………………………………………… Manager Name: 

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

رقم الرخصة 
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Headquarter address12   عنوان المركز الرئيسي12

Headquarter name اسم المركز الرئيسي 

Emirate / Country االمارة  / الدولة

Phone Noرقم الهاتف

ي
ون  يد األلكتر Emai عنوان التر

يد P.O.Box صندوق التر

ي13
 
Legal Entity13  الكيان القانون

Sole Proprietorship- 11 - مؤسسة فردية

كة تضامن partnership company - 22 - شر

كة توصية بسيطة .Simple Partnership recommendation 33 -  شر

كة مساهمة عامة Puplic joint stock company -44 -  شر

كة مساهمة خاصة  Private joint stock company - 55 - شر

كة ذات مسؤولية محدودة Limited liability company - 66 - شر

كة توصية باألسهم Shared Limited Liability Co - 77 - شر

Branch of a Foreign Est - 88 - فرع لمنشآة اجنبية 

Co-Operative Society - 99 - جمعية تعاونية

Non-profit - 1010 - هيئة ال تهدف اىل الربــح

كة حكومية .Government Co - 1112 - شر

:Others ( to be Stated )  - 1297 - اخرى اذكرها :

14 Authorized Capital ( Nominal ) 14

Paid capital by nationality15  رأس المال المدفوع حسب الجنسية بالدرهم15

Value in (AED)القيمة بالدرهم 

code

ي قطاع خاص1
UAE Private sector     امارانر

ي حكومي 2
UAE government sector    امارانر

ي3 Gulf Cooperation Council (GCC)    دول مجلس التعاون الخليحر

Other Arab countries    دول عربية اخرى4

Asian    اسيوي5

Other countries    دول اخرى 6

Total     المجموع99

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

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

21 1

راس المال المسجل )االسمي / المرصح به(
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16 Average Number of Employees *   16

12341

المجموعغت  المواطني   المواطني   

CitizenNon-CitizenTotal

Maleذكور1

Femaleإناث2

Totalالمجموع99

المجموعغت  المواطني   المواطني   

CitizenNon-CitizenTotal

Maleذكور3

Femaleإناث4

Totalالمجموع991

Wages , Salaries And Other Cash In Kind  Benefits17األجور والمزايا النقدية و العينية 17

المبلغ بالدرهم         الرقم

S/NValue in AED

1

2

3

99

*** Other benefits : Include Social Security  Premiums , Medical Insurance 

,Life Insurance , Woke Accidents Insurance Premiums , Allocation for end of 

Service Provisions . 

*** المزايا االخرى : تشمل أقساط التأمينات االجتماعية والتقاعدية ، 

التأمي   الصحي ، التأمي   عىل الحياه ، التأمي   ضد أصابات العمل ، 

ومخصصات مكافأة نهاية الخدمة عن سنة المسح .

الرواتب واألجور النقدية *

المزايا العينية **

المزايا االخرى ***

المجموع 

Wages and salaries *

Payments in Kind **

Other benefits ***

  Total

*  الرواتب واألجور النقدية تشمل: الراتب أو األجر األساسي والعالوات 

ي  كما تشمل 
 
والمكافآت ومكافأة اعضاء مجلس االدارة وأجور العمل االضاف

اجور العمال الموسميون والمؤقتون

* 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.

** المزايا العينية: تشمل قيمة الطعام والسكن والمالبس )ليس الغراض 

فيهية، وتوفت  حضانات 
العمل( والمواصالت والخدمات االجتماعية والتر

ي تقدمها المؤسسة للعاملي   فيها.
البناء العاملي   التر

 ** Payments in kind include: food, accommodation, transportation, and 

recreational and social services provided by the establishment to its 

employees. 

Itemالبيان

 متوسط عدد العاملي   

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

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

Trainees)

ي االنتاج(
 
ي اإلدارة ، ف

 
Paid Employees (Administration,In production,Others)-16.216.2- العاملون برواتب أجور)ف

Genderالنوع

Genderالنوع

ي نهاية كل شهر من السنة المالية 
 
* متوسط عدد العاملي   = مجموع عدد العاملي   ف

مقسوما عل 12

 Average Number of Employees =Total Number of Employees at the end of every month *

of the year divided by 12

#

#
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عمومية ة وال Administrative, operating and general expenses - 1818 - املصاريف التشغيلية واإلداري

املصاريف#
القيمة بالدرهم

Value in AED
EXPENSES

Rental of buildingsإيجارات األبنية1

Communications, Postal, phone, internet and  faxاتصاالت ، بريد ، هاتف ، إنترنت ، فاكس2

Electricity and Waterاملاء والكهرباء3

ود ومحروقات وغاز4 Fuel, Gas and Oilsوق

Maintenance and repair of machinery and equipmentصيانة وإصالح اآلالت واملعدات5

Maintenance of buildings and constructionصيانة وإصالح لألبنية واإلنشاءات6

Transport maintenanceصيانة وسائل النقل7

Transportation, ware housing and storage serviceخدمات النقل والتخزين والشحن8

Rental Machinery and equipmentاستئجار آالت ومعدات9

Advertisements expensesمصاريف دعاية وإعالن10

Payments to sub-contractorsمدفوعات للمقاولين من الباطن11

Interest expenseمصاريف الفوائد12
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Banking commissionعموالت بنكية13

Auditor feesتدقيق حسابات14

Legal & judicial Expensesمصروفات  قانونية وقضائية15

Official business travelsسفريات ملهمات رسمية16

Training Expensesمصاريف تدريب17

Research expenses and experiencesمصاريف أبحاث وتجارب18

Chamber of Commerce subscriptionsاشتراكات الغرفة التجارية19

Cleaning servicesخدمات النظافة20

Security Servicesخدمات الحراسة21

Sewerage expensesالصرف الصحي22

Depreciation of fixed assetsاستهالك األصول الثابتة23

Payments to sponsor and service agentمدفوعات للكفيل ووكيل الخدمات24

Civil Defenseالدفاع املدني25

 ………………………………………  Others (specify) .11. اخرى)حدد( .......................................26

Totalاملجـمـــوع99
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ثانوي خالل السنة المالية  نشاط الرئيسي و ال Revenues of the main activity and the secondary during the Fiscal year -1919- اإليرادات من ال

قيمة بالدرهمنوع اإليرادات # ال

Value in AED
Type of Revenues

Sales of goods purchased for resale  مبيعات البضائع املشتراة بغرض إعادة البيع 01

Sales of manufactured goodsمبيعات البضائع املصنعة02

03
اإليرادات من أنشطة املقاوالت )تشمل أعمال املقاوالت من الباطن 

وقيمة األعمال املنجزة من املقاوالت الرئيسية(
 Total revenue from contracting activities (Including Value of 

completed works as sub contract and main contractor)

04

إيرادات الخدمات املقدمة للغير )تشمل خدمات اإلقامة واملطاعم، 

ة للمكاتب،الصحة ، التعليم ، وكاالت السياحة ،  األنشطة اإلداري

رى( األنشطة املهنية ........ وأنشطة الخدمات األخ

Revenues of services provided to others  (including 

Accommodation, Restaurants activity , Office administrative ,Travel 

agency,Securety,Professional,  Health, Education  …..  and other 

services)

Passenger and Freight transportatio and storage revenuesاإليرادات من نقل الركاب والبضائع والتخزين05

 Rentals of Buildings, Transportation, Machineries andايجار مباني ، وسائل نقل وآالت ومعدات06

equipments

 Mining, quarrying and Extraction of crude petroleum andإيرادات من أنشطة التعدين واملحاجر واستخراج النفط والغاز 07

natural gas

Interest and commission income إيرادات الفوائد والعموالت املالية 08

 Revenues of Insurance and Reinsurance (Include Insuranceإيرادات التامين وإعادة التامين )تشمل عموالت وكالء ووسطاء التأمين(09

Agents' and Brokers' Commissions)

Gains (losses) on exchange and exchange differences أرباح )خسائر( من فروقات وصرف العمالت عمالت اجنبية10

Productions for self use اإلنتاج لالستخدام الذاتي11

Gains (Loss) Sale of Fixed Assetsأرباح )خسائر( بيع األصول الثابتة12

Gains (Loss) from the disposal of sharesأرباح )خسائر( األسهم13

..................................... Other Operating Revenues  (specify) إيرادات تشغيلية أخرى )حدد( ………………………………….14

Totalاإلجمالي99

Revenues is filled by the type of revenue that applicable to the establishment activities يتم تعبئة اإليرادات بناًء على نوع اإليرادات التي تنطبق على نشاط المنشأة
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Inventories , Purchases raw material and goods - AED  - 2020- المخزون ومشتريات المواد األولية والبضائع بالدرهم

                 Opening inventory   مخزون بداية المدة01

End of period stock  مخزون نهاية المدة02

    2. Inventories of Raw Material and other consumable material

                           Start-up stock   مخزون بداية المدة01

 Purchases during the Year  المشتريات خالل السنة02

End of period stock  مخزون نهاية المدة03

      3. Inventories of Purchasing Goods for resale

                      Start-up stock   مخزون بداية المدة01

 Purchases during the Year المشتريات خالل السنة02

End of period stock  مخزون نهاية المدة03

  1. Inventories of finished and semi - finished products (Manufacturing Activity) )1. مخزون منتجات تامة الصنع وتحت التشغيل )لإلنتاح الصناعي

2.  مخزون المواد األولية

3. مخزون البضائع المشتراه بغرض إعادة البيع 
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Non Financial Assets - 2323- االصول غير المالية

(Value in AED    القيمة بالدرهم)

12345

Landsأراضي1

Buildings & Constructionsمباني وإنشاءات ومرافق2

Vehiclesالمركبات3

Furniture and Fixtures أثاث وأجهزة مكاتب4

Equipment آالت ومعدات5

software البرمجيات الجاهزة6

7
 براءات االختراع وحقوق الملكية 

Patents and Propertyالفكرية

Capital Work in progress WIP أعمال رأسمالية تحت التنفيذ8

Othersأصول أخرى9

مجـموع األصول غير المالية99
Total of Non Financial 

Assets

ية اول المدة + االضافات - االستبعادات -  االهالك السنوي  القيمة الدفتر
 
ية نهاية المدة = صاف ي القيمة الدفتر

 
 - Net book Value at the End of the period = Net book value at the beginning of the period + Additions ** صاف

Omissions - Depreciation of the year

Fixed Assets

نسبة دبي  %

األصول ثابتة#

صافى القيمة الدفترية اول 

المدة

 Net book value at the

 beginning of the

period

اإلضافات

Additions  

االستبعادات 

Ommisions

اإلهتالك خالل السنة

 Depreciation of the

year

صافي القيمة الدفترية نهاية 

المدة *

Net book Value

 at the End of the

period
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Addresses of Branches & Non Independent  units Enrolled in this Questionnair -24 24- عناوين الفروع والوحدات غير المستقلة التي وردت بياناتها ضمن هذه االستمارة

اسم الفرع / الوحدة

Branch/ Unit Name

  رقم الرخصة 

License No

    النشاط اإلقتصادي 

Economic Activity 

  عدد المشتغلين 

No.of  Workers

 االمارة

Emirate

المدينة

City

رقم  هاتف

Tel.No

 Respondent Dataمعلومات المدلي بالبيانات 

Nameاإلسم

Job Titleالوظيفة

Telephoneالهاتف

الهاتف 

المتحرك
Mobile

البريد 

االلكتروني
Email


