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اقتصاد دبي
ينمو بنسبة %2.8

مساهمة األنشطة االقتصادية

محققا 389 مليار درهم في عام 2017
حقق اقتصاد دبي نمواً خالل عام 2017 بنسبة 2.8% مقارنة بعام 2016 حيث بلغ 
عام  في  درهم  مليار   379 مقابل  درهم  مليار   389 لإلمارة  الحقيقي  الناتج  إجمالي 
والتي  اإلمارة  في  االستراتيجية  القطاعات  بأداء  مدفوعاً  النمو  هذا  وجاء   ،2016
أسهمت بمقدار 72.2% من إجمالي النمو المتحقق والتي برز من بينها من حيث 
المساهمة في النمو نشاط النقل والتخزين الذي ساهم بنسبة 18.5% من إجمالي 
النمو المتحقق ليتفوق بمساهمته على النشاط األكبر في اقتصاد اإلمارة تجارة الجملة 

والتجزئة التي أسهمت في نمو االقتصاد بمقدار %8.3.

اإلمارة حيث  ناتج  في مجمل  المساهمة  على  باالستحواذ  والتجزئة  الجملة  تجارة  يستمر 
ساهم بنسبة 26.6%، تاله نشاط النقل والتخزين بنسبة مساهمة بلغت 11.8% محققا 
التأمين بنسبة  المالية وخدمات  قيمة مضافة مقدارها 46.1 مليار درهم، وساهم قطاع 
10.4% محققا قيمة مضافة مقدارها 40.5 مليار درهم، كما ساهمت أنشطة الصناعات 
بنسبة 7.1%، في حين ساهم  العقارية  األنشطة  فيما ساهمت  بنسبة %9.4  التحويلية 
 ،%4.9 بنسبة  والمطاعم  الفنادق  نشاط  وساهم   %6.3 بنسبة  والبناء  التشييد  نشاط 

وساهمت األنشطة االقتصادية األخرى بنسبة %23.5.

النمو في األنشطة االقتصادية
حقق نشاط خدمات اإلقامة والطعام نمواً في عام 2017 بمعدل 
النمو المتحقق بنسبة  8% عن عام 2016 ليساهم في مجمل 
لتسهم   %7.3 بمعدل  العقارية  األنشطة  نمت  كما   ،%13.2
بنسبة 17.6% من مجمل النمو المتحقق، وحقق نشاط النقل 
بمجمل   %18.5 بنسبة  ليسهم   %4.5 بمعدل  نمواً  والتخزين 
إيجابا  الدفع  حيث  من  األنشطة  بقية  ليتصدر  المتحقق  النمو 

لمجمل النمو في اقتصاد اإلمارة.


