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مسح قطـاع الخدمات الماليـة - دبي
نشرة

(2007)

املشروعات  لكافة  رئيسية  متويلية  كجهة  االستثمار  عجلة  دفع  في  الهامة  األنشطة  من  املالية  اخلدمات  قطاع  يعتبر 
املالية  اخلدمات  مسح  ويهدف  دبي.  إمارة  في  االقتصادية  للمشروعات  االقتصادية  القيمة  حفظ  في  ويساهم  اإلقتصادية 
العاملة في اإلمارة والذي يشمل  املالي  بيانات إحصائية واقتصادية شاملة عن نشاط مؤسسات القطاع  إلى توفير قاعدة 
الوساطة املالية وشركات التأمني ومؤسسات الوساطة املالية املساعدة والتي تساهم في التعرف على مساهمتها في الناجت 
احمللي اإلجمالي، والقيمة املضافة اإلجمالية، والتكوين الرأسمالي وحجم العمالة ومن حيث اإليرادات من الفوائد على القروض 

وإيرادات االستثمار واإليرادات األخرى...الخ.

بلغ عدد املنشآت العاملة في القطاع املالي بإمارة دبي )463( منشأة حتى نهاية 2006، وقد مت تنفيذ املسح بأسلوب احلصر 
الشامل. 

1 - حجــم اإلنتاج 
يتضح من اجلدول )1( والشكل )1( حجم إنتاج ومستلزمات إنتاج أنشطة القطاع املالي حيث بلغ حجم إنتاج الوساطة املالية 
باإلمارة )20.7( مليار درهم محتالً الصدارة من حيث مساهمته في إجمالي إنتاج القطاع املالي حيث ساهم بنسبة 85.5 % 
من اإلجمالي، بينما بلغ حجم إنتاج مؤسسات الوساطة املالية املساعدة )1.8( مليار درهم مساهماً بنسبة 7.4 % من إجمالي 

القطاع املالي، وبلغ حجم إنتاج التأمني )1.7( مليار درهم بنسبة 7.1 % من القطاع املالي، 

)2( أن مستلزمات إنتاج الوساطة املالية بلغت )2.7( مليار درهم مبا نسبته 77.5 % من  )1( والشكل  كما يتضح من اجلدول 
مبا  درهم  )391( مليون  املساعدة  املالية  الوساطة  إنتاج مؤسسات  بلغت مستلزمات  بينما  املالي  القطاع  إنتاج  مستلزمات 

نسبته 11.1 % والتأمني )405( مليون درهم مبا نسبته 11.4 % .

* السنة املالية 2006

)القيمة باأللف درهم( 

القيمة المضافةمستلزمات اإلنتاجحجم اإلنتاجعدد المنشآت البيــــان

17320,757,7162,747,95818,009,759الوساطة المالية

681,726,946405,1431,321,803التأميــــن

2221,802,396391,1531,411,242مؤسسات الوساطة المالية المساعدة

46324,287,0583,544,25420,742,804 القطاع المالي 

جدول )1(  اإلنتاج ومستلزمات اإلنتاج والقيمة المضافة حسب النشاط المالي*
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2 - القيمة المضافة اإلجماليـــة 
القيمة املضافة اإلجمالية لنشاط  املالي حيث بلغت  القيمة املضافة ألنشطة القطاع   )3( )1( والشكل  يتضح من اجلدول 
)18( مليار درهم وقد شكلت النسبة األكبر من حيث مساهمتها في القيمة املضافة اإلجمالية للقطاع  الوساطة املالية 

املالي حيث بلغت نسبة مساهمتها 86.8 % من القيمة املضافة احملققة في القطاع املالي.

بلغت القيمة املضافة اإلجمالية لقطاع مؤسسات الوساطة املالية املساعدة التي شملها املسح )1.4( مليار درهم مساهماً  
وبلغت القيمة املضافة  املالي، وتعتبر هذه املساهمة ضئيلة نسبياً  بنسبة 6.8 % من القيمة املضافة احملققة في القطاع 
اإلجمالية ملنشآت التأمني التي شملها املسح )1.3( مليار درهم بنسبة مساهمة بلغت 6.4 % من القيمة املضافة احملققة في 

القطاع املالي.

ويتضح جلياً أن مساهمة كل من التأمني ومؤسسات الوساطة املالية املساعدة في القيمة املضافة تعتبر ضئيلة نسبياً إذا 
ما قورنت بالوساطة املالية إذ أنها تساهم بشكل كبير في القيمة املضافة اإلجمالية للقطاع املالي .

www.dsc.gov.ae

شكل  ) 1 ( حجم اإلنتاج في القطــاع المالـــي

شكل  ) 2 ( مستلزمات اإلنتاج في القطــاع المالـــي
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كما هو مبني في اجلدول )2(  والشكل )4( فإن مستلزمات اإلنتاج )Input( إلى اإلنتاج )Output( للقطاع املالي شكلت 14.6 %، 
بينما شكلت في الوساطة املالية 13.2 % وهي أقل نسبة مقارنة مبؤسسات القطاع املالي األخرى وهي أيضاً منخفضة على 

إعتبار أن هذه املؤسسات يقل فيها إستخدام املواد اخلام والسلع الوسيطة في إنتاجها.

وبلغت نسبة مستلزمات اإلنتاج في مؤسسات الوساطة املالية املساعدة 21.7 % وبلغت في التأمني 23.5 %، وتعتبر نسبة 
مؤسسات الوساطة املالية والتأمني مرتفعة نسبيـاً مقارنة بالوساطة املالية حيث أن القيمة املضافة واإلنتاج في الوساطة 

املالية أعلى بكثير من املؤسسات املالية األخرى.

www.dsc.gov.ae

شكل  )3( القيمة المضافة اإلجماليــة في القطـاع المالـي

جدول )2( نسبة مستلزمات اإلنتاج إلى اإلنتاج والقيمة المضافة

مستلزمات اإلنتاج / حجم اإلنتاجمستلزمات اإلنتاج / القيمة المضافةالبيـــان

13.2 %15.3 %الوساطة المالية

23.5 %30.7 %التأمين 

21.7 %27.7 %مؤسسات الوساطة المالية المساعدة

14.6 %17.1 %القطاع المالي   

)القيمة باأللف درهم( 
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ويتضح من اجلدول )2( والشكل )5( أن مستلزمات اإلنتاج )Input( إلى القيمة املضافة )Value added( للقطاع املالي شكلت 
ما نسبته 17.1 %، مما يعني أن القطاع املالي يحتاج إلى ما نسبته 17.1 % من الدرهم كاستهالك وسيط خللق ما قيمته درهم 

واحد كقيمة مضافة في االقتصاد.

وقد شكلت مستلزمات اإلنتاج إلى القيمة املضافة في الوساطة املالية ما نسبته 15.3 %، مما يعني أن نشاط الوساطة املالية 
يحتاج إلى ما نسبته 15.3 % من الدرهم كاستهالك وسيط خللق ما قيمته درهم واحد كقيمة مضافة في االقتصاد وهي أقل 

نسبة خلق قيمة مضافة مقارنة مبؤسسات القطاع املالي األخرى .

كما شكلت مستلزمات اإلنتاج إلى القيمة املضافة في مؤسسات الوساطة املالية املساعدة 27.7 % وشكلت في منشآت 
التأمني 30.7 %، وتعتبر كلفة خلق القيمة املضافة في كل من ومؤسسات الوساطة املالية املساعدة ومنشآت التأمني مرتفعة 
مقارنة بالوساطة املالية، مما يعني أن النشاطان مجتمعان يحتاجان إلى ما نسبته 29.1 % من الدرهم خللق ما قيمته درهم 

واحد كقيمة مضافة في االقتصاد.

www.dsc.gov.ae

شكل ) 4 ( التوزيع النسبي لمستلزمات إنتاج القطاع المالي  لإلنتاج 

شكل ) 5 ( التوزيع النسبي لمستلزمات إنتاج القطاع المالي للقيمة المضافة
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3 -  اإلنتاجيـــة 
يتضح من اجلدول )3( والشكل )6( أن متوسط إنتاجية املشتغل )نصيب املشتغل من اإلنتاج( في القطاع املالي بلغ )671( ألف 

درهم، وقد كانت الوساطة املالية هي األعلى ضمن القطاع املالي حيث بلغت إنتاجية املشتغل )737( ألف درهم، وترجع أسباب 

إرتفاع إنتاجية املشتغل في الوساطة املالية إلى ارتفاع حجم اإلنتاج في هذه املؤسسات مقارنة مع عدد املشتغلني فيها، في 

حني أن حجم إنتاج مؤسسات القطاع املالي األخرى منخفض مقارنة مع عدد املشتغلني فيها مما يدل على أثر قطاع الوساطة 

املالية على اإلنتاجية في القطاع املالي.

كما يتضح إرتفاع إنتاجية املشتغل في الوساطة املالية مبا نسبته 9.8 % عن متوسط إنتاجية املشتغل في القطاع املالي، مما 

يدل على زيادة الطلب على خدمات الوساطة املالية ملا لها من أثر في منو القطاعات االقتصادية األخرى والتي تعتمد بشكل 

رئيسي في متويل عملياتها اإلنتاجية على خدمات الوساطة املالية. 

نسبياً  متدنية  اإلنتاجية  هذه  وتعتبر  درهم،  ألف   )334( املساعدة  املالية  الوساطة  في مؤسسات  املشتغل  إنتاجية  وبلغت 

مقارنة مع متوسط إنتاجية املشتغل في القطاع املالي، وترجع أسباب تدني إنتاجية املشتغل في مؤسسات الوساطة املالية 

املساعدة إلى إرتفاع عدد املشتغلني مقارنًة مع حجم اإلنتاج في هذه املؤسسات. 

وبلغت إنتاجية املشتغل في نشاط التأمني )656( ألف درهم، وتعتبر هذه اإلنتاجية موازية نسبياً ملتوسط إنتاجية املشتغل في 

القطاع املالي، وترجع أسباب إرتفاع إنتاجية املشتغل في التأمني إلى إرتفاع حجم اإلنتاج في هذه املؤسسات مقارنة مع عدد 

املشتغلني فيها إذ أنها ال تعتمد على حجم العمالة بشكل مباشر وإمنا تتطور وتنمو متأثرة بنمو طلب القطاعات االقتصادية 

األخرى على خدمات التأمني.

www.dsc.gov.ae

)القيمة باأللف درهم( 

 جدول ) 3 ( متوسط إنتاجية المشتغل في القطاع المالـي

إجمالي عدد  البيــــان
متوسط إنتاجية المشتغل حجم اإلنتاج  المشتغلين

28,17020,757,716737الوساطة المالية

2,6311,726,945656التأميــن

5,4041,802,396334مؤسسات الوساطة المالية المساعدة

36,20524,287,058671 القطاع المالي  
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بينما  درهم،  )44.8( مليون  بلغ  املالي  القطاع  املضافة في  القيمة  املنشأة من  أن نصيب   )7( والشكل   )4( اجلدول  يتضح من 

بلغ نصيب املنشأة في الوساطة املالية )104.1( مليون درهم مما يدل على التفوق النسبي للمنشآت العاملة في الوساطة 

املالية من حيث املساهمة في القيمة املضافة ويرجع ذلك إلى أن هذه املؤسسات تعتبر مؤسسات كبيرة احلجم مقارنة مع 

مؤسسات القطاع املالي األخرى، ويتضح ذلك جلياً حيث نالحظ أن نصيب املنشأة من القيمة املضافة في نشاط الوساطة 

املالية أعلى بنسبة 132 % من نصيب املنشأة في القطاع املالي، وأعلى بنسبة 1,538 % من نصيب املنشأة في مؤسسات 

الوساطة املالية املساعدة وأعلى بنسبة 436 % من نصيب املنشأة في التأمني،  

وقد بلغ نصيب املنشأة من القيمة املضافة في مؤسسات الوساطة املالية املساعدة )6.4( مليون درهم ويشكل ما نسبته 

14.2 % من نصيب املنشأة في القطاع املالي وبلغ نصيب املنشأة الواحدة العاملة في التأمني من القيمة املضافة )19.4( مليون 

درهم و يشكل ما نسبته 43.4 % من نصيب املنشأة في القطاع املالي، مما يدل على التفوق النسبي للمنشآت العاملة في 

الوساطة املالية من حيث املساهمة في القيمة املضافة على مؤسسات الوساطة املالية املساعدة ومنشآت التأمني. 

www.dsc.gov.ae

شكل ) 6 ( - متوسط إنتاجية المشتغل في القطاع المالـي

نصيب المنشأة من القيمة البيــان
نصيب المشتغل من القيمة المضافة المضافة 

104,103639الوساطة المالية

19,438502التأميــــن

6,357261مؤسسات الوساطة المالية المساعدة

44,801573 القطاع المالي  

)القيمة باأللف درهم( 

جدول ) 4 ( نصيب المنشأة والمشتغل من القيمة المضافة في القطاع المالــي
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ويتضح من اجلدول )4( والشكل )8( أن نصيب املشتغل من القيمة املضافة في القطاع املالي بلغ )573( ألف درهم، وقد بلغ 

نصيب املشتغل في الوساطة املالية )639( ألف درهم محتالً الصدارة من حيث مساهمة نصيب املشتغل في القيمة املضافة 

وأعلى  املالي،  القطاع  في  املشتغل  نصيب  من   %  11.5 بنسبة  أعلى  املالية  الوساطة  في  املشتغل  نصيب  أن  نالحظ  حيث 

بنسبة 144.8 % من نصيب املشتغل في مؤسسات الوساطة املالية املساعدة وأعلى بنسبة 27.3 % من نصيب املشتغل في 

التأمني.

وبلغ نصيب املشتغل من القيمة املضافة في نشاط التأمني )502( ألف درهم ويشكل ما نسبته 86.9 % من نصيب املشتغل 

في القطاع املالي، بينما بلغ نصيب املشتغل من القيمة املضافة في مؤسسات الوساطة املالية املساعدة )261( ألف درهم 

ويشكل ما نسبته 45.5 % من نصيب املشتغل في القطاع املالي، ويعتبر أدنى مستوى لنصيب املشتغل من القيمة املضافة 

على مستوى األنشطة املالية األخرى.

www.dsc.gov.ae

شكل ) 7 ( – نصيب المنشأة من القيمة المضافة 

شكل ) 8 ( – نصيب المشتغل من القيمة المضافة 

2 0 0 7
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4 - عدد المنشآت والمشتغلين وتعويضاتهم
1-4 عدد المنشآت 

)463( منشأة، وبلغ عدد املنشآت العاملة في  )5( أن إجمالي عدد املنشآت العاملة في القطاع املالي بلغ  يتضح من اجلدول 

الوساطة املالية )173( منشأة مما يجعلها حتتل املركز الثاني في القطاع املالي من حيث العدد وتشكل ما نسبته 37.4 % من 

اإلجمالي، وذلك بسبب ما تتميز به هذه املنشآت من كبر حجمها. 

وبلغ عدد املنشآت في مؤسسات الوساطة املالية املساعدة )222( منشأة مبا نسبته 47.9 % من القطاع املالي محتالً الصدارة من 

حيث عدد املنشآت العاملة في القطاع بينما بلغ عدد املنشآت العاملة في التأمني )68( منشأة مبا نسبته 14.7 % من القطاع 

املالي وهي نسبة منخفضة مقارنة مع باقي املنشآت. 

www.dsc.gov.ae

)القيمة باأللف درهم( 

جدول ) 5 (  توزيع المنشآت وعدد المشتغلين وتعويضاتهم

عدد النشاط اإلقتصادي
المنشآت

إجمالي عدد 
المشتغلين

عدد 
المشتغلين 

بأجر

تعويضات 
المشتغلين

متوسط أجر 
المشتغل بأجر 

السنوي 

17328,17028,0653,821,780136الوساطة المالية

682,6312,580253,28598التأميــن

2225,4045,249462,74288مؤسسات الوساطة المالية المساعدة

46336,20535,8944,537,807126 القطاع المالي  

2-4  عدد المشتغلين 

يتضح من اجلدول )5( والشكل )9( أن إجمالي عدد املشتغلني في القطاع املالي بلغ )36,205( مشتغل، حيث بلغ عدد املشتغلني 

في الوساطة املالية )28,170( مشتغل بنسبة 77.8 % من إجمالي عدد املشتغلني في القطاع املالي، بينما بلغ عدد املشتغلني 

بأجر في الوساطة املالية )28,065( مشتغل بأجر ويشكلون ما نسبته 99.6 % من إجمالي عدد املشتغلني في الوساطة املالية، 

ويعكس هذا العدد الكبير للمشتغلني إزدهار نشاط املعامالت املالية نتيجة إلرتباطها بالتطور احلاصل في اإلمارة بشكل عام.

وبلغ عدد املشتغلني في مؤسسات الوساطة املالية املساعدة )5,404( مشتغل بنسبة 14.9 % من إجمالي عدد املشتغلني 

في القطاع املالي، بينما بلغ عدد املشتغلني بأجر في مؤسسات الوساطة املالية املساعدة )5,249( مشتغل بأجر ويشكلون 

ما نسبته 97.1 % من إجمالي عدد املشتغلني في مؤسسات الوساطة املالية املساعدة كما بلغ عدد املشتغلني في منشآت 

التأمني )2,631( مشتغل بنسبة 7.3 % من إجمالي عدد املشتغلني في القطاع املالي، بينما بلغ عدد املشتغلني بأجر في منشآت 

التأمني )2,580( مشتغل بأجر يشكلون ما نسبته 98.1 % من إجمالي عدد املشتغلني في منشآت التأمني.

 .
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3-4  تعويضات المشتغلين   

يتضح من اجلدول )5( والشكل )10( أن تعويضات املشتغلني في القطاع املالي بلغت )4,538( مليار درهم، حيث بلغت تعويضات 

املشتغلني في الوساطة املالية )3,822( مليار درهم وقد شكلت ما نسبته 84.2 % من التعويضات املدفوعة في القطاع املالي 

املالية  الوساطة  في  املشتغلني  تعويضات  ويتبني  للمشتغلني،  املدفوعة  التعويضات  قيمة  الصدارة من حيث  بذلك  محتالً 

أعلى بنسبة 726 % من التعويضات املدفوعة للمشتغلني في مؤسسات الوساطة املالية املساعدة وأعلى بنسبة 1,410 % 

من التعويضات املدفوعة للمشتغلني في منشآت التأمني. ويرجع سبب ارتفاع تعويضات املشتغلني في هذه املؤسسات إلى 

فئات املشتغلني فيها حيث أنها تصنف من الفئات املؤهلة املتخصصة األمر الذي يتطلب ارتفاع في التعويضات لتتماشى 

مع املؤهالت والتخصصات. 

)463( مليون درهم وشكلت ما نسبته 10.2 % من  املالية املساعدة  الوساطة  و بلغت تعويضات املشتغلني في مؤسسات 

التعويضات املدفوعة في القطاع املالي، بينما بلغت تعويضات املشتغلني في منشآت التأمني )253( مليون درهم وشكلت ما 

نسبته 5.6 % من التعويضات املدفوعة في القطاع املالي .

www.dsc.gov.ae

شكل )9( التوزيع النسبي إلجمالي عدد المشتغلين في القطاع المالي
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4-4 متوسطات األجور السنوية 

يتضح من اجلدول )5( والشكل )11( أن متوسط أجر املشتغل بأجر في القطاع املالي بلغ )126( ألف درهم، وبلغ متوسط أجر 

املشتغل في الوساطة املالية )136( ألف درهم محتالً بذلك الصدارة من حيث أعلى متوسط أجر في القطاع املالي، ويرجع ذلك 

إلى انخفاض متوسط أجر املشتغل بأجر في باقي األنشطة املالية. ويظهر ذلك جلياً حيث نالحظ أن متوسط أجر املشتغل 

في الوساطة املالية أعلى بنسبة 8 % من متوسط أجر املشتغل في القطاع املالي، وأعلى بنسبة 54.5 % من متوسط أجر 

املشتغل في مؤسسات الوساطة املالية املساعدة، وأعلى بنسبة 38.8 % من متوسط أجر املشتغل في منشآت التأمني. 

درهم ويشكل ما نسبته 69.8 % من  ألف   )88( املساعدة  املالية  الوساطة  بأجر في مؤسسات  املشتغل  أجر  وبلغ متوسط 

متوسط أجر املشتغل في القطاع املالي، وهو أقل متوسط أجر في القطاع املالي بينما بلغ متوسط أجر املشتغل بأجر في 

منشآت التأمني )98( ألف درهم ويشكل ما نسبته 77.8 % من متوسط أجر املشتغل في القطاع املالي.

www.dsc.gov.ae

شكل )10( تعويضــات المشتغلين في القطاع المالـي

شكل )11( متوسط أجور المشتغلين في القطاع المالـي

2 0 0 7


