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أجري مركز دبي لإلحصاء سلسلة من املسوح االقتصادية عام 2009 وذلك بهدف حتديث قواعد بيانات املنشآت االقتصادية للمساعدة في تقدير الناجت احمللى اإلجمالي وحساب 

الدخل القومي والتكوين الرأسمالي إلمارة دبي، ومساهمة كل قطاع فيه باإلضافة إلى إعداد املؤشرات االقتصادية اخملتلفة مثل اإلنتاج والقيمة املضافة وتعويضات العاملني 

ومتوسطات األجور، واملساعدة في دعم اتخاذ القرارات على أساس من البيانات الفعلية.

وقد مت تنفيذ املسوح االقتصادية بأسلوب احلصر الشامل للمنشآت التي يعمل بها 100 مشتغل فأكثر، وبأسلوب العينة للمنشآت التي يعمل بها أقل من 100 مشتغل، وفيما 

يلي أهم النتائج التي متخضت عنها املسوح االقتصادية عام 2009. 

اإلنتاج

أظهرت نتائج املسوح االقتصادية أن حجم اإلنتاج لألنشطة التي شملتها تلك املسوح قد بلغ حوالي 723.1 مليار درهم في السنة املالية 2008 كما هو مبني في جدول )1(، 
وقد تصدر قطاع التجارة الداخلية كافة القطاعات من حيث حجم اإلنتاج، حيث بلغ إنتاج هذا القطاع حوالي 156,5 مليار درهم بنسبة 21.64 % من إجمالي اإلنتاج، تاله في 
ذلك قطاع اإلنشاءات الذي بلغ حجم اإلنتاج فيه حوالي 152 مليار درهم وبنسبة 21.03 % ثم قطاع األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية 141,7 مليار درهم 
وبنسبة19.59% ثم قطاع الصناعة التحويلية 137,6 مليار درهم وبنسبة 19.04 % ثم قطاع النقل والتخزين واالتصاالت 105,3 مليار درهم وبنسبة 14.56 %، ثم قطاع الفنادق 

واملطاعم 19,5 مليار درهم بنسبة 2.69 % وأخيرا قطاع اخلدمات االجتماعية والشخصية 10,5 مليار درهم وبنسبة 1.45 %.

جدول )1( - اإلنتاج ومستلزمات اإلنتاج والقيمة املضافة حسب القطاع في إمارة دبي – 2008
 ) القيمة بالدرهم(

القيمة املضافةمستلزمات اإلنتاجاإلنتاجالنشاط االقتصادي

38,913,949,438  98,729,853,942  137,643,803,380 الصناعة التحويلية 

47,008,443,941 105,057,793,740 152,066,237,681اإلنشاءات

100,943,743,474 55,545,280,812 156,489,024,285التجارة الداخلية 

42,260,579,003 63,026,550,592 105,287,129,595النقل والتخزين واالتصاالت

11,336,065,801 8,119,584,473 19,455,650,274الفنادق واملطاعم 

58,467,614,108 83,218,373,637 141,685,987,746األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية 

6,124,419,153  4,332,228,553  10,456,647,707 اخلدمات االجتماعية والشخصية 

305,054,814,918 418,029,665,749 723,084,480,668اجملموع 

شكل )1( - اإلنتاج ومستلزمات اإلنتاج والقيمة املضافة حسب النشاط في إمارة دبي - 2008
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جدول )2( - التوزيع النسبي لإلنتاج ومستلزمات اإلنتاج والقيمة املضافة حسب القطاع في إمارة دبي – 2008

القيمة املضافةمستلزمات اإلنتاجاإلنتاجالنشاط االقتصادي

12.75 23.62 19.04 الصناعة التحويلية 

15.41 25.13 21.03 اإلنشاءات

33.09 13.29 21.64 التجارة الداخلية 

13.85 15.07 14.56 النقل والتخزين واالتصاالت

3.72 1.94 2.69 الفنادق واملطاعم 

19.17 19.91 19.59 األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية 

2.01 1.04 1.45 اخلدمات االجتماعية والشخصية 

شكل )2( - التوزيع النسبي لإلنتاج حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي - 2008

مستلزمات اإلنتاج
بلغ حجم مستلزمات اإلنتاج السلعية واخلدمية )االستهالك الوسيط ( التي حتملتها القطاعات االقتصادية التي شملتها املسوح االقتصادية حوالي 418 مليار درهم في 
السنة املالية 2008، حتمل اجلزء األكبر منها قطاع اإلنشاءات حيث بلغ حجم مستلزمات اإلنتاج فيه حوالي 105 مليار درهم متثل 25.13 % من إجمالي املستلزمات تاله قطاع 
الصناعة التحويلية الذي بلغ حجم مستلزمات اإلنتاج فيه حوالي 98,7 مليار درهم بنسبة 23.6 % ثم قطاع األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات األعمال حوالي 83,2 مليار 
درهم بنسبة 19.91 % من اإلجمالي، ثم قطاع النقل والتخزين واالتصاالت حوالي 63 مليار درهم بنسبة 15.07 % من اإلجمالي، ثم قطاع التجارة الداخلية حوالي55,5 مليار 
وبنسبة 13.29 % من إجمالي املستلزمات ثم قطاع الفنادق واملطاعم حوالي 8,1 مليار درهم وبنسبة 1.94 % من املستلزمات ثم قطاع اخلدمات االجتماعية والشخصية حوالي 

4,3 مليار درهم ,وبنسبة 1.04 % من إجمالي املستلزمات.

نسبة مستلزمات اإلنتاج إلى اإلنتاج

تفاوتت نسبة مستلزمات اإلنتاج إلى اإلنتاج بني القطاعات االقتصادية التي شملتها املسوح االقتصادية 2009 وفقا لطبيعة األنشطة التي متارسها، فقد كانت هذه النسبة 
مرتفعة بني األنشطة التي تتطلب كميات كبيرة من املواد اخلام والسلع الوسيطة ملمارسة نشاطها مثل الصناعة التحويلية واإلنشاءات، حيث بلغت هذه النسبة 71.73 % 
في الصناعة و69.09 % في اإلنشاءات كما يظهر من اجلدول رقم )3( تالهما النقل والتخزين واالتصاالت بنسبة 59.86 % ثم األنشطة العقارية واإليجارية بنسبة 58.73 %، ثم 
الفنادق واملطاعم بنسبة 41.73 %، ثم اخلدمات االجتماعية والشخصية بنسبة 41.43 %، وأخيرا التجارة الداخلية بنسبة 35.49 % مما يفسر زيادة حجم القيمة املضافة في 

قطاع التجارة الداخلية.
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جدول )3( - نسبة مستلزمات اإلنتاج إلى اإلنتاج حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي – 2008

مستلزمات اإلنتاج/ اإلنتاج %النشاط االقتصادي 

 71.73الصناعة التحويلية 

 69.09اإلنشاءات

 35.49التجارة الداخلية 

 59.86النقل والتخزين واالتصاالت

 41.73الفنادق واملطاعم 

 58.73األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية 

 41.43اخلدمات االجتماعية والشخصية 

شكل )3( - نسبة مستلزمات اإلنتاج إلى اإلنتاج حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي – 2008

 القيمة املضافة

بلغت القيمة املضافة للقطاعات االقتصادية التي شملتها املسوح االقتصادية حوالي 305,1 مليار درهم في السنة املالية 2008 كما يظهر في اجلدول رقم )1(، وقد تصدر 

القيمة املضافة  33.09 % من إجمالي  100,9 مليار درهم بنسبة  التي حققها والتي بلغت  القيمة املضافة  الداخلية كافة القطاعات االقتصادية من حيث  التجارة  قطاع 

التي حققتها القطاعات االقتصادية ويعود السبب في ذلك إلى أن طبيعة النشاط التجاري ال تتطلب استخدام كميات كبيرة من املواد اخلام والسلع الوسيطة لتشغيله 

مما يخفض من حجم مستلزمات اإلنتاج التي يتطلبها وبالتالي ارتفاع القيمة املضافة التي يحققها القطاع التجاري، وقد جاء قطاع العقارات واألنشطة اإليجارية وخدمات 

األعمال في املرتبة الثانية من حيث حجم القيمة املضافة، فقد بلغت القيمة املضافة التي حققها هذا القطاع حوالي 58,5 مليار درهم وبنسبة 19.17 % من إجمالي القيمة 

املضافة وجاء قطاع اإلنشاءات في املرتبة الثالثة فقد بلغت القيمة املضافة لهذا القطاع حوالى 47 مليار درهم وبنسبة 15.41 % تاله قطاع النقل والتخزين واالتصاالت حيث 

بلغت القيمة املضافة لهذا القطاع حوالي 42,3 مليار درهم وبنسبة 13.85 % ثم قطاع الصناعة التحويلية بحوالي 38,9 مليار درهم وبنسبة 12.75 % تاله قطاع الفنادق 

واملطاعم بحوالي 11,3 مليار درهم وبنسبة 3.72 % وأخيرا قطاع اخلدمات االجتماعية والشخصية بحوالي 6,1 مليار درهم وبنسبة 2.01 % من إجمالي القيمة املضافة التي 

حققتها القطاعات االقتصادية املشمولة باملسوح.
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شكل )4( - التوزيع النسبي للقيمة املضافة حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي - 2008

اإلنتاجية
إنتاجية املشتغل

تقاس إنتاجية املشتغل مبقدار نصيبه من اإلنتاج أو القيمة املضافة، ويعتبر نصيب املشتغل من القيمة املضافة أكثر تعبيرا عن إنتاجية املشتغل وذلك الستبعاد عنصر 
مستلزمات اإلنتاج من اإلنتاج، ويظهر جدول )4( نصيب املشتغل من اإلنتاج وجدول )5( نصيب املشتغل من القيمة املضافة.

نصيب املشتغل من اإلنتاج

حقق املشتغل في قطاع األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية اكبر مساهمة في اإلنتاج، حيث بلغ نصيبه من اإلنتاج في هذا القطاع 676,535 درهما، 
تاله املشتغل في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت الذي بلغ نصيبه من اإلنتاج 591,033 درهما، ثم املشتغل في قطاع الصناعة التحويلية 537,438 درهما، ثم قطاع التجارة 
الداخلية 377,793 درهما، ثم قطاع اإلنشاءات 212,382 درهما، ثم نصيب املشتغل في قطاع اخلدمات االجتماعية والشخصية 197,277درهما، وأخيرا نصيب املشتغل في 

قطاع الفنادق واملطاعم 189,678 درهما كما يظهر من جدول )4(.

جدول )4(: نصيب املشتغل من اإلنتاج حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي - 2008
)القيمة بالدرهم(

نصيب املشتغل من اإلنتاجحجم اإلنتاج عدد املشتغلنيالقطاع

256,111137,643,803,380537,438الصناعة التحويلية 

716,005152,066,237,681212,382اإلنشاءات

414,219156,489,024,285377,793التجارة الداخلية 

178,141105,287,129,595591,033النقل والتخزين واإلتصاالت

102,57219,455,650,274189,678الفنادق واملطاعم 

209,429141,685,987,746676,535األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية 

53,00510,456,647,707197,277اخلدمات اإلجتماعية والشخصية 

شكل )5( - نصيب املشتغل من اإلنتاج والقيمة املضافة حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي- 2008
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نصيب املشتغل من القيمة املضافة

تشير بيانات جدول )5( إلى أن أكبر مساهمة للمشتغل في حتقيق القيمة املضافة كان في قطاع األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية، حيث بلغ نصيب 
املشتغل من القيمة املضافة في هذا القطاع 279,176 درهما، تاله في ذلك املشتغل في قطاع التجارة الداخلية حيث كان نصيبه من القيمة املضافة 243,697درهما، ثم 
نصيب املشتغل في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت 237,231 درهما، ثم نصيب املشتغل في الصناعة التحويلية 151,942 درهما، ثم نصيب املشتغل في قطاع اخلدمات 
االجتماعية والشخصية 115,544 درهما، ثم الفنادق واملطاعم 110,518 درهما وأخيرا قطاع اإلنشاءات 65,654 درهما، ورمبا يعود السبب في ذلك لضخامة عدد العاملني في 
هذا القطاع باملقارنة مع القطاعات األخرى وضخامة حجم مستلزمات اإلنتاج التي يؤدي زيادة حجمها إلى انخفاض القيمة املضافة وبالتالي انخفاض نصيب املشتغل من 

القيمة املضافة في هذا القطاع.

جدول )5(: نصيب املشتغل من القيمة املضافة حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي – 2008

)القيمة بالدرهم(

القيمة املضافةعدد املشتغلنيالقطاع
نصيب املشتغل من القيمة 

املضافة

256,11138,913,949,438151,942الصناعة التحويلية 

716,00547,008,443,94165,654اإلنشاءات

414,219100,943,743,474243,697التجارة الداخلية 

178,14142,260,579,003237,231النقل والتخزين واالتصاالت

102,57211,336,065,801110,518الفنادق واملطاعم 

209,42958,467,614,108279,176األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية 

53,0056,124,419,153115,544اخلدمات االجتماعية والشخصية 

إنتاجية املنشأة

تقاس إنتاجية املنشاة بنصيبها من حجم اإلنتاج أو نصيبها من القيمة املضافة احملققة للقطاع، وتشير بيانات جدول )6( إلى نصيب املنشأة من حجم اإلنتاج حسب القطاع االقتصادي.

جدول )6(: نصيب املنشأة من اإلنتاج حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي – 2008

)القيمة بالدرهم(

نصيب املنشأة من اإلنتاجحجم اإلنتاج عدد املنشآتالقطاع

5,759137,643,803,38023,900,643الصناعة التحويلية 

6,261152,066,237,68124,287,851اإلنشاءات

43,243156,489,024,2853,618,829التجارة الداخلية 

5,053105,287,129,59520,836,558النقل والتخزين واالتصاالت

2,83219,455,650,2746,869,933الفنادق واملطاعم 

9,836141,685,987,74614,404,838األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية 

3,72410,456,647,7072,807,908اخلدمات االجتماعية والشخصية 
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نصيب املنشأة من اإلنتاج

تبني من نتائج املسوح االقتصادية أن نصيب املنشأة من اإلنتاج في القطاعات التي شملتها مسوح 2009 قد بلغ 9,8مليون درهم إال أن نصيبها يتفاوت من قطاع آلخر، فقد 
كانت املساهمة األكبر للمنشأة في اإلنتاج في قطاع اإلنشاءات حيث بلغ حوالي 24,3 مليون درهم تالها نصيب املنشأة من اإلنتاج في قطاع الصناعة التحويلية حيث بلغ 
نصيبها حوالي 23,9 مليون درهم ثم نصيب املنشاة من اإلنتاج في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت الذي بلغ حوالي 20,8 مليون درهم، ثم األنشطة العقارية واإليجارية 
وأنشطة املشاريع التجارية التي بلغ نصيب املنشاة فيها من اإلنتاج حوالي 14,4 مليون درهم، ثم الفنادق واملطاعم 6,9 مليون درهم، ثم قطاع التجارة الداخلية 3.6 مليون 

درهم، وأخيرا قطاع اخلدمات االجتماعية والشخصية والتي بلغ نصيب املنشاة العاملة فيه من اإلنتاج حوالي 2,8 مليون درهم.

نصيب املنشأة من القيمة املضافة

يعتبر نصيب املنشاة من القيمة املضافة مقياس أدق من مقياس نصيب املنشاة من اإلنتاج لقياس إنتاجية املنشاة حيث أنه يقيس مساهمة املنشأة في القيمة التي أضيفت 
إلى السلع واخلدمات املستخدمة في العملية اإلنتاجية ومبعني آخر بعد استبعاد قيمة مستلزمات اإلنتاج من اإلنتاج.

جدول )7(: نصيب املنشأة من القيمة املضافة حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي- 2008

)القيمة بالدرهم(

القيمة املضافة عدد املنشآتالقطاع
نصيب املنشأة من القيمة 

املضافة

5,75938,913,949,4386,757,067الصناعة التحويلية 

6,26147,008,443,9417,508,137اإلنشاءات

43,243100,943,743,4742,334,337التجارة الداخلية 

5,05342,260,579,0038,363,463النقل والتخزين واالتصاالت

2,83211,336,065,8014,002,848الفنادق واملطاعم 

9,83658,467,614,1085,944,247األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية 

3,7246,124,419,1531,644,581اخلدمات االجتماعية والشخصية 

تشير بيانات جدول )7( إلى أن مساهمة املنشاة في القيمة املضافة التي حققتها القطاعات االقتصادية املشمولة باملسوح االقتصادية 2009 قد بلغت 5,4 مليون درهم، إال 
أن هذه املساهمة كانت متفاوتة بني تلك القطاعات، فقد تصدرت املنشآت العاملة في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت باقي القطاعات من حيث مساهمة املنشاة في 
القيمة املضافة، فقد بلغت مساهمتها حوالي 8,36 مليون درهم، تالها في ذلك قطاع اإلنشاءات حيث بلغت مساهمة املنشأة العاملة في هذا القطاع 7,51مليون درهم، ثم 
مساهمة املنشآت العاملة في قطاع الصناعة التحويلية حيث بلغت مساهمتها في القيمة املضافة حوالي 6,76 مليون درهم، ثم املنشآت العاملة في األنشطة العقارية 
واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية حيث بلغت مساهمتها 5,94 مليون درهم، ثم الفنادق واملطاعم بحوالي 4 ماليني درهم، ثم قطاع التجارة الداخلية بحوالي 2,33 مليون 
درهم، ورمبا يعود انخفاض نصيب املنشاة العاملة في التجارة الداخلية من القيمة املضافة إلى ضخامة عدد املنشآت العاملة في هذا القطاع باملقارنة مع القطاعات األخرى 

كما يظهر من بيانات جدول )7(.

وقد سجل قطاع اخلدمات االجتماعية والشخصية أدني مساهمة للمنشاة في القيمة املضافة التي حققها هذا القطاع، فقد بلغت تلك املساهمة حوالي 1,64 مليون 
درهم.

شكل )6( - نصيب املنشأة من اإلنتاج والقيمة املضافة حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي 2008-



 عدد املنشآت وعدد املشتغلني
 عدد املنشآت

بلغ عدد املنشآت العاملة في إمارة دبي 76,708 منشأة عام 2008 مع مالحظة أن هذا العدد ال يشمل الفروع التي ال متلك حسابات مستقلة ومكاتب التمثيل واملنشآت التي 
مت ترخيصها في النصف الثاني من عام 2008. 

وقد تصدر قطاع التجارة الداخلية باقي القطاعات من حيث عدد املنشآت العاملة فيه والبالغ عددها 43,243 منشاة متثل 56.37 % من إجمالي املنشآت يليها في ذلك املنشآت 
العاملة في األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية التي بلغ عددها 9,836 منشأة بنسبة 12.82 % ثم قطاع اإلنشاءات بنسبة 8.16 % ثم الصناعة التحويلية 
بنسبة7.51 %، ثم قطاع النقل والتخزين واالتصاالت بنسبة 6.59 % ثم اخلدمات االجتماعية والشخصية بنسبة 4.86 % وأخيرا قطاع الفنادق واملطاعم بنسبة 3.69 % من 

إجمالي املنشآت العاملة في القطاعات التي شملتها املسوح االقتصادية عام 2009 كما يظهر من جدول )8(.

جدول )8(: عدد املنشآت وعدد املشتغلني حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي- 2008

عدد املنشآتالقطاع
التوزيع النسبي 

للمنشآت
عدد املشتغلني

التوزيع النسبي لعدد 
املشتغلني

5,7597.51256,11113.27الصناعة التحويلية 

6,2618.16716,00537.11اإلنشاءات

43,24356.37414,21921.47التجارة الداخلية 

5,0536.59178,1419.23النقل والتخزين واالتصاالت

2,8323.69102,5725.32الفنادق واملطاعم 

9,83612.82209,42910.85األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية 

3,7244.8653,0052.75اخلدمات االجتماعية والشخصية 

76,708100.001,929,482100.00اجملموع 

شكل )7( - توزيع عدد املنشآت حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي- 2008

شكل ) 8 ( - التوزيع النسبي لعدد املنشآت حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي- 2008
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عدد املشتغلني

بلغ عدد املشتغلني في مختلف القطاعات االقتصادية التي شملتها املسوح االقتصادية 1,929,482 مشتغال في السنة املالية 2008 كما هو مبني في جدول رقم )8(، وقد 
تصدر قطاع اإلنشاءات كافة القطاعات من حيث عدد املشتغلني الذين بلغ عددهم 716,005 مشتغال بنسبة 37.11 % من إجمالي عدد املشتغلني، تاله في ذلك قطاع التجارة 
الداخلية حيث بلغ عدد املشتغلني في هذا القطاع 414,219 مشتغال بنسبة 21.47 %، ثم قطاع الصناعة التحويلية الذي بلغ عدد املشتغلني فيه 256,111 مشتغال بنسبة 
13.27 %، ثم األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية بنسبة 10.85 %، ثم قطاع النقل والتخزين واالتصاالت بنسبة 9.23 %، ثم الفنادق واملطاعم بنسبة 5.32 

% وأخيرا قطاع اخلدمات االجتماعية والشخصية بنسبة 2.75 % كما يظهر في جدول )8(.

شكل )9( - توزيع عدد املشتغلني حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي- 2008

شكل )10( - التوزيع النسبي للمشتغلني حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي- 2008

تعويضات املشتغلني ونصيب املشتغل
تعويضات املشتغلني

بلغ حجم تعويضات املشتغلني التي حتملتها املنشآت العاملة في القطاعات االقتصادية التي شملتها املسوح االقتصادية حوالي 105.86مليار درهم، حتمل النصيب األكبر 
منها قطاع التجارة الداخلية، حيث بلغت تعويضات العاملني فيه حوالي 27.85 مليار درهم بنسبة 26.31 % من اجمالى التعويضات تاله في ذلك تعويضات املشتغلني في 
األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية بحوالي 23,06 مليار درهم متثل 21.78 % من إجمالي التعويضات. وجاء في املرتبة الثالثة قطاع اإلنشاءات الذي بلغت 
تعويضات العاملني فيه 20,68 مليار درهم بنسبة 19.53 % من اجمالى التعويضات، ثم قطاع النقل والتخزين واالتصاالت بنسبة 13.35 % ثم الصناعة التحويلية بنسبة 11.93 

% ثم الفنادق واملطاعم بنسبة 3.76 % وأخيرا قطاع اخلدمات االجتماعية والشخصية بنسبة 3.34 % من إجمالي التعويضات كما هو مبني في جدول )9(.
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جدول )9(: تعويضات املشتغلني ومتوسط األجور السنوية حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي - 2008

)القيمة بالدرهم(

عدد املشتغلني بأجرالقطاع االقتصادي
تعويضات املشتغلني 

بالدرهم
التوزيع النسبي 

للتعويضات
نصيب املشتغل من 

التعويضات 

49,994 11.93 252,51612,624,345,204 الصناعة التحويلية 

29,134 19.53 709,77320,678,794,999 اإلنشاءات

72,633 26.31 383,42427,849,059,099 التجارة الداخلية 

81,220 13.35 173,95514,128,587,389 النقل والتخزين واالتصاالت

39,132 3.76 101,5773,974,950,818 الفنادق واملطاعم 

113,215 21.78 203,70723,062,660,145 األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية 

69,187 3.34 51,1213,536,927,597 اخلدمات اإلجتماعية والشخصية 

56,424 1,876,073105,855,325,251100.00 اجملموع 

شكل )11( - التوزيع النسبي لتعويضات املشتغلني حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي- 2008

نصيب املشتغل من التعويضات

وتشمل الرواتب واألجور النقدية واملزايا العينية واملزايا األخرى التي يحصل عليها املشتغلون في املنشآت، وقد بلغ نصيب املشتغل بصفة عامة 56,424 درهما، إال أن نصيب 
املشتغل كان متفاوتا من قطاع ألخر، فقد أظهرت نتائج املسوح االقتصادية أن أعلى نصيب كان في األنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية، فقد بلغ نصيب 
املشتغل في هذا القطاع 113,215 درهما في سنة 2008، تاله نصيب املشتغل في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت حيث بلغ 81,220 درهما، وجاء في املرتبة الثالثة قطاع 
التجارة الداخلية حيث بلغ نصيب املشتغل 72,633 درهما،تاله قطاع اخلدمات االجتماعية والشخصية 69,187 درهما، ثم الصناعة التحويلية 49,994 درهما، ثم قطاع الفنادق 
واملطاعم 39,132 درهما، وجاء قطاع اإلنشاءات في املرتبة األخيرة من حيث نصيب املشتغل، حيث بلغ 29,134 درهما في السنة كما يظهر في اجلدول رقم )9( ورمبا يعود السبب 

في ذلك إلى أن غالبية العاملني في هذا القطاع من العمال غير املهرة الذين تكون أجورهم متدنية.

شكل )12( - متوسط أجر املشتغل حسب القطاع االقتصادي في إمارة دبي- 2008
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