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المسح االقتصادي لمنشآت القطاع الخاص – دبي
نشرة

يهدف املسح االقتصادي للمنشآت إلى توفير قاعدة بيانات شاملة عن املنشآت االقتصادية العاملة بالقطاع اخلاص بإمارة دبي من 
حيث املقومات املالية واالقتصادية والتي تساهم في التعرف على مساهمة كل نشاط اقتصادي في الناجت احمللى اإلجمالي والقيمة 

املضافة اإلجمالية والصافية .. الخ،  

مت تنفيذ املسح بأسلوب احلصر الشامل للمنشآت التي يعمل بها )50( مشتغال فأكثر وبأسلوب العينة للمنشآت التي يعمل بها 
اقل من )50( مشتغال وفيما يلي أهم املؤشرات األساسية عن نشاط منشأت القطاع اخلاص. 

1 - حجــم اإلنتاج 
يتضح من اجلدول )1( حجم اإلنتاج ومستلزمات اإلنتاج والقيمة املضافة حسب النشاط االقتصادي حيث بلغ حجم إنتاج األنشطة 
االقتصادية 380.9 مليار درهم، وجاء نشاط جتارة اجلملة والتجزئة ومحالت اإلصالح في املرتبة األولى من إنتاج منشأت القطاع 
اخلاص حيث ساهم بـ 103 مليار درهم بنسبة 27 % من إجمالى اإلنتاج، واحتلت الصناعة التحويلية املرتبة الثانية بـ 90.4 مليار 
بنسبة 24 % من إجمالي اإلنتاج، ويأتي نشاط النقل والتخزين واإلتصاالت في املرتبة الثالثة بـ 62.5 مليار  بنسبة 16.4 % من 
إجمالي اإلنتاج، تليها األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات األعمال بـ 61 مليار وبنسبة 16 %، ثم اإلنشاءات بنسبة 12.2 %، ثم 

الفنادق واملطاعم بنسبة 3.2 % وأخيرا نشاط اخلدمات اإلجتماعية والشخصية بنسبة 1.4 % من اإلنتاج.

جدول )1( اإلنتاج ومستلزمات اإلنتاج والقيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي  

عدد النشاط االقتصادي
القيمة المضافة اإلجماليةمستلزمات اإلنتاجاإلنتاجالمنشآت

4,56690,445,25555,590,04934,855,206الصناعة التحويلية

2,88746,301,21728,182,79818,118,419اإلنشاءات

36,448102,974,17325,672,91577,301,258تجارة الجملة والتجزئة ومحالت اإلصالح

3,00612,359,9335,892,3956,467,538الفنادق والمطاعم

3,28962,502,00042,565,00019,937,000النقل والتخزين واإلتصاالت

6,09860,960,00033,393,22027,566,780األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات األعمال

4,4845,355,3522,058,3703,296,982الخدمات اإلجتماعية والشخصية

60,778380,897,930193,354,747187,543,183المجموع

)القيمـــة باأللف درهم(

*السنة املالية 2006

2007
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2 - القيمة المضافة اإلجمالية 
بلغت القيمة املضافة اإلجمالية لإلنشطة التي شملها املسح 187.5 مليار درهم ، حيث يتضح من جدول )1( والشكل )2( إلى 
أن نشاط التجارة جاء في الصدارة من حيث مساهمته في القيمة املضافة اإلجمالية حيث بلغ 77.3 مليار درهم بنسبة 41.2 % 
من إجمالى القيمة املضافة، واحتلت الصناعة التحويلية املركز الثاني بـ 34.8 مليار درهم بنسبة 18.6 %، ثم األنشطة العقارية 
واإليجارية وخدمات األعمال في املرتبة الثالثة بـ 27.6 مليار درهم بنسبة 14.7 %، ثم نشاط النقل والتخزين واإلتصاالت بـ 19.9 
مليار بنسبة 10.6 %، وجاء نشاط اإلنشاءات في املرتبة اخلامســة بـ 18.1 مليار درهم بنسبة 9.7 %، ثم نشاط الفنادق واملطاعم 

بنسبة 3.4 % وأخيرا نشاط اخلدمات اإلجتماعية والشخصية بنسبة 1.8 %.

www.dsc.gov.ae

شكل  )1( اإلنتاج ومستلزمات اإلنتاج والقيمة المضافة اإلجمالية

اخلدمات اإلجتماعية 
والشخصية

األنشطة العقارية 
واإليجارية وخدمات 

األعمال

جتارة اجلملة والتجزئة الفنادق واملطاعمالنقل والتخزين واإلتصاالت
ومحالت اإلصالح

الصناعة التحويليةاإلنشاءات

اإلنتاجمستلزمات اإلنتاجالقيمة املضافة اإلجمالية

شكل )2( التوزيع النسبي للقيمة المضافة حسب النشاط االقتصادي

%14.7

%10.6

%3.4

%9.7

%18.6
%1.8

%41.2

اإلنشاءات

جتارة اجلملة والتجزئة 
ومحالت اإلصالح

اخلدمات اإلجتماعية والشخصية
الصناعة التحويلية

األنشطة العقارية 
واإليجارية وخدمات األعمال

النقل والتخزين 
واإلتصاالت

الفنادق واملطاعم
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 )output( إلى اإلنتاج )Input( وأظهرت النتائج أن هناك تفاوتا كبيرا بني األنشطة االقتصادية من حيث نسبة مستلزمات اإلنتاج
كما هو مبني في جدول )2 (:

جدول )2( نسبة مستلزمات اإلنتاج إلى اإلنتاج
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مستلزمات اإلنتاج / اإلنتاج  )%(النشاط  االقتصادي

61.4الصناعة التحويلية

60.8اإلنشاءات

24.9تجارة الجملة والتجزئة ومحالت اإلصالح

47.7الفنادق والمطاعم

68.1النقل والتخزين واإلتصاالت

54.8األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات األعمال

38.4الخدمات اإلجتماعية والشخصية

انتاجها مثل الصناعات  املواد اخلام والسلع الوسيطة في  التي تستخدم  )2( أن األنشطة االقتصادية  كما يتضح من اجلدول 
التحويلية واإلنشاءات والنقل تكون نسبة االستهالك الوسيط إلى اإلنتاج فيها عالية، بينما تنخفض النسبة في األنشطة التي 

يقل استخدامها للمواد اخلام والسلع الوسيطة في إنتاجها مثل التجارة واخلدمات اإلجتماعية والشخصية. 

 3 - اإلنتاجيـــة 

يتضح من اجلدول )3( أن إنتاجية املشتغل )نصيب املشتغل من اإلنتاج( كانت األعلى في نشاط النقل والتخزين واإلتصاالت، حيث 
بلغت 776,895 درهم، تاله نشاط األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات األعمال الذي بلغت إنتاجية املشتغل فيه بـ 664,443 
بـ  واملطاعم  الفنادق  ثم قطاع  درهم،  بـ 343,457  التجارة  ثم نشاط  درهم،   562,446 بـ  التحويلية  الصناعة  ثم نشاط  درهم، 

183,070، ثم نشاط اإلنشاءات 179,668 درهم، ثم نشاط اخلدمات اإلجتماعية والشخصية بـ 127,727 درهم. 

جدول )3( إنتاجية المشتغل حسب النشاط االقتصادي

 حجم اإلنتاج  عدد المشتغلين النشاط االقتصادي 
)باأللف درهم(

إنتاجية المشتغل 
بالدرهم

160,80790,445,255562,446الصناعة التحويلية 

257,70546,301,217179,668اإلنشاءات 

299,817102,974,173343,457تجارة الجملة والتجزئة ومحالت اإلصالح 

67,51512,359,933183,070الفنادق والمطاعم 

80,45162,502,000776,895النقل والتخزين واإلتصاالت

91,74660,960,000664,443األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات األعمال

41,9285,355,352127,727الخدمات اإلجتماعية والشخصية 

380,910*999,969380,897,930المجموع 

*املتوسط العام إلنتاجية املشتغل
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شكل )3( انتاجية المشتغل حسب النشاط االقتصادي

اخلدمات اإلجتماعية 
والشخصية

األنشطة العقارية 
واإليجارية وخدمات 

األعمال

جتارة اجلملة والتجزئة الفنادق واملطاعمالنقل والتخزين واإلتصاالت
ومحالت اإلصالح

الصناعة التحويليةاإلنشاءات

جدول )4( نصيب المشتغل من القيمة المضافة

القيمة المضافة اإلجماليةعدد المشتغلين النشاط االقتصادي
)باأللف درهم(

نصيب المشتغل من 
القيمة المضافة بالدرهم

160,80734,855,206216,752الصناعة التحويلية 

257,70518,118,41970,307اإلنشاءات 

299,81777,301,258257,828تجارة الجملة والتجزئة ومحالت اإلصالح 

67,5156,467,53895,794الفنادق والمطاعم 

80,45119,937,000247,815النقل والتخزين واإلتصاالت

91,74627,566,780300,468األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات األعمال

41,9283,296,98278,634الخدمات اإلجتماعية والشخصية 

187,549*999,969187,543,183المجموع 

يتضح من اجلدول )4(  إلى أن نصيب املشتغل من القيمة املضافة كان األعلى في األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات األعمال 
حيث بلغت 300,468 درهم، تاله نشاط التجارة حيث كان نصيب املشتغل من القيمة املضافة 257,828 درهم، ثم نشاط النقل 
والتخزين واإلتصاالت 247,815 درهم، واحتل نشاط الصناعة التحويلية املرتبة الرابعة من حيث مساهمة املشتغل في القيمة 
املضافة للنشاط التي بلغت 216,752 درهما، ثم نشاط الفنادق واملطاعم 95,794 درهم ثم نشاط اخلدمات اإلجتماعية والشخصية 

78,634 درهم, ثم نشاط اإلنشاءات 70,307 درهما. 

* متوسط نصيب املشتغل من القيمة املضافة اإلجمالية لألنشطة االقتصادية

النشاط االقتصادي
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4 - عدد المنشأت والمشتغلين وتعويضاتهم
1 - 4 عدد المنشأت 

بـ  الصدارة  التجارة في  )60,778( منشأة، حيث جاء نشاط  التي شملها  املسح  األنشطة  العاملة في  املنشآت  بلغ إجمالي 
)36,448( منشآة بنسبة 60 % من اإلجمالى يليه األنشطة العقارية واإلجارية وخدمات األعمـال بـ )6,098( منشآة بنسبة 10 % 
من اإلجمالى ثم الصناعة التحويلية بـ )4,566( منشآة وبنسبة 7.5 % من اإلجمالي ثم نشاط اخلدمات اإلجتماعية والشخصية 

بنسبة 7.4 %، ثم النقل والتخزين واإلتصاالت بنسبة 5.4 %، ثم الفنادق واملطاعم بنسبة 4.9 %، ثم اإلنشاءات بنسبة 4.7 %.

2-4  عدد المشتغلين 
تصدر نشاط التجارة األنشطة االقتصادية من حيث عدد املشتغلني حيث بلغ عددهم )299,817 ( مشتغال بنسبة 30 % من 
إجمالى عدد املشتغلني، يليها نشاط اإلنشاءات  بـ )257,705( مشتغال بنسبة 25.8 %، ويعكس هذا العدد الكبير للمشتغلني في 
هذين النشاطني إزدهار احلركة التجارية وضخامة املشاريع العمرانية التي تنفذ في إمارة دبي، وقد جاءت الصناعة التحويلية في 
املرتبــة الثالثـــة بـ )160,807( مشتغال بنسبة 16.1 %، واحتلت األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات األعمال املرتبة الرابعــة 
بـ )91,746( مشتغال بنسبة 9.2 %، ثم  نشاط النقل والتخزين واإلتصاالت بنسبة 8 % ثم الفنادق واملطاعم بنسبة 6.8 %، ثم 

اخلدمات اإلجتماعية والشخصية بنسبة 4.2 %.

جدول )5( توزيع المنشآت وعدد المشتغلين  وتعويضاتهم حسب النشاط االقتصادي

عدد عدد المنشآتالنشاط االقتصادي
المشتغلين*

تعويضات 
المشتغلين

متوسط أجر 
المشتغل السنوي

38.29 4,566160,8076,022,132الصناعة التحويلية 

22.80 2,887257,7055,835,059اإلنشاءات 

36,448299,81713,831,02750.86تجارة الجملة والتجزئة ومحالت اإلصالح 

3,00667,5151,953,37829.67الفنادق والمطاعم 

3,28980,4517,750,58196.34النقل والتخزين واإلتصاالت

األنشطة العقارية واإليجارية وخدمات 
6,09891,7466,725,79773.31األعمال

4,48441,9281,717,82240.97الخدمات اإلجتماعية والشخصية 

60,778999,96943,835,79643.83المجموع 

)القيمـــة باأللف درهم(

* يشمل املشتغلني بأجر وبدون أجر.
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شكل )4( التوزيع النسبي لعدد المشتغلين  حسب النشاط االقتصادي

اإلنشاءات

جتارة اجلملة والتجزئة 
ومحالت اإلصالح

اخلدمات اإلجتماعية 
والشخصية الصناعة التحويلية

األنشطة العقارية 
واإليجارية وخدمات األعمال

النقل والتحزين 
واإلتصاالت

الفنادق واملطاعم

3-4  تعويضات المشتغلين   
تصدرت التجارة اإلنشطة االقتصادية في حجم التعويضات املستحقة للمشتغلني، كما هو احلال لعدد املنشآت وعدد املشتغلني 
وكما هو مبني في اجلدول )5( فقد بلغت تعويضات املشتغلني بهذا النشاط 13.8 مليار درهم متثل 31.5 % من إجمالي التعويضات، 
يليها النقل والتخزين واإلتصاالت حيث بلغت تعويضات املشتغلني  فيه 7.75 مليار درهم بنسبة 17.7 %، واحتلت األنشطة 
العقارية وخدمات األعمال املرتبة الثالثة من حيث حجم تعويضـات املشتغلني حيث بلغت 6.73 مليار درهـم بنسبة 15.3 %، يليها 
الصناعة التحويلية بنسبة 13.7 %، ثم اإلنشاءات بنسبة 13.3 %، ثم الفنادق واملطاعم بنسبة 4.5 %، وأخيرا اخلدمات اإلجتماعية 

والشخصية بنسبة 3.9 % . 

4-4 متوسطات األجور السنوية 
جاء نشاط النقل والتخزين واإلتصاالت في صدارة األنشطة االقتصادية من حيث متوسط األجور حيث بلغ 96.34 ألف درهم سنويا، 
تاله نشاط العقارات وخدمات األعمال بـ 73.31 ألف درهم، ثم التجارة بـ 50.86 ألف درهم، ثم اخلدمات اإلجتماعية والشخصية 
بـ 40.97 ألف درهم،  ثم الصناعة التحويلية بـ 38.29 ألف درهم، ثم الفنادق واملطاعم بـ 29.67 ألف درهم، هذا وقد سجل نشاط 

اإلنشاءات أدنى متوسط لألجور حيث بلغ 22.8 ألف درهم سنويا .
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