
 Table (10-01) جدول(Value in 000 AED   القیمة باأللف درھم)

2012Itemالبیان

548,709Number of Workersعدد المشتغلین 

29,461,712Compensation of  Workersتعویضات المشتغلین 

40,560,445Intermediate Consumptionاالستھالك الوسیط 

135,874,800Outputاالنتــاج

 95,314,355Value Addedالقیمة المضافة 

Source: Dubai Statistics Center -Economic Survey 2013المصدر: مركز دبي لإلحصاء - المسوح اإلقتصادیة 2013

Not include the Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) **ال تشمل الخدمات المالیة المحتسبة

المؤشرات االقتصادیة ألنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة - إمارة دبي

 Economic Indictors of Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles activities - Emirate of Dubai



Column Labels
Grand Totalالق�مة المضافة االنتــاجاالستهالك الوس�ط 

Sum of 201240,560,445135,874,80095,314,355271,749,601
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إمارة دبي-اإلنتاج واألستھالك الوسیط والقیمة المضافة في نشاط التجارة الداخلیة 
Output, Intermedial Consumption and Value Added of Internal Trade 

Activity - Emirate of Dubai
2012

االستھالك الوسیط 

االنتــاج

القیمة المضافة 



 Table (10-02) جدول(الق�مة �الدرهم  Value in AED )

2012Itemالبیان

Intermediate Consumption / output Ratio%30�س�ة االستهالك الوس�ط إ� حجم اإلنتاج

Compensation of Workers / Value added Ratio%31�س�ة تع��ضات المشتغل��� إ� الق�مة المضافة

   Output per worker  247,626نص�ب المشتغل من اإلنتاج

 Worker share of Intermediate Consumption  73,920نص�ب المشتغل من االستهالك الوس�ط

 Worker share of value added  173,707نص�ب المشتغل من الق�مة المضافة

  Average compensation per worker  53,693نص�ب المشتغل من التع��ضات

Source : Dubai Statistics Center -Ecomomic Surveys2013.

المؤ��ات اإلقتصاد�ة  ل�شاط التجارة الداخل�ة -إمارة د���
Economic Indicators of  Internal Trade Activity  by Economic Activity  - Emirate Of Dubai 

المصدر : مركز د��� لإلحصاء - المس�ح اإلقتصاد�ة 2013
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201010,74970,5504,9393,17618,3481,4471762,3491111331,642731,796978016,03093,8676,570

201110,52874,7683,2113,35519,5959381882,412771371,72847170580014,37899,0834,273

201212,19178,6433,2894,07521,0349532032,519872151,86834146291216,830104,3554,365

Source : Department Economic Development . 

.Licences issued by the Department of Economic Development only** �شمل الرخص الصادرة من دائرة التنم�ة االقتصاد�ة فقط.

الرخص الصادرة  حسب الن�ع* - إمارة د��� 
 Issued Licenses  by Type* - Emirate of Dubai 

( 2012 - 2010 )

الرخص التجار�ة 
Commercial Licences

المصدر : دائرة التنم�ة اإلقتصاد�ة

الرخص المهن�ة 
Professional Licences

الرخص الصناع�ة 
Industrial Licences    

الرخص الس�اح�ة 
Tourist Licences

رخص إنطالق 
Intelaq Licences

المجم�ع    
   Total                           البیان              

Ttile  



التجارة الخارجیة حسب النوع - إمارة دبي

Foreign Trade By Type - Emirate of Dubai

2012Titleالبیان

Direct Foreign Tradeالتجارة الخارجیة المباشرة

Imports 501,668                  الواردات

Exports                 148,486الصادرات

Re-Exports                 157,689إعادة التصدیر

Free Zone Tradeتجارة المناطق الحرة

Imports                 228,043الواردات

Exports                   11,991الصادرات

Re-Exports                 177,024إعادة التصدیر

Customs Warehouse Tradeتجارة المستودعات الجمركیة

Imports                     7,616الواردات

Exports                     2,445الصادرات

.Difference in Total is due to rounding process**ترجع الفروق في المجموع إلى عملیات التقریب.
Source: Dubai Customالمصدر: جمارك دبي

2012

(Value in Million AED القیمة بالملیون درھم)



الوارداتالبیان
Imports

الصادرات
Exports

إعادة التصدیر
Re-ExportsTitle

Live Animals, animals products -01                         675                     1,132                     017,769- حیوانات حیة ومنتجات حیوانیة

 Vegetable products -02                      4,946                        438                   0218,112- منتجات نباتیة

                           94                        768                     031,012- شحوم ودھون وزیوت (حیوانیة ونباتیة)
03- Animal and vegetable fats, oils 
and waxes

                      3,124                     5,531                   0411,753- مواد غذائیة محضرة، مشروبات وتبغ
04- Prepared Foodstuffs, 
beverages and tobacco

 Mineral products -05                         566                     3,102                     055,280- منتجات معدنیة

06- منتجات الصناعات الكیمیاویة والصناعات 
المرتبطة بھا

24,971                   3,024                     3,437                      
06- Products of chemical and 
allied industries

                      3,165                     5,300                   0712,299- مطاط ومنتجات مطاطیة
07- Plastics, rubber and articles 
thereof

                         539                          20                     083,101- جلود خام محضرة ومنتجاتھا
08- Raw hides, skins, leather and 
articles

09- خشب ومنتجات خشبیة فلین ومنتجات الحصر 
والسالسل

2,892                     49                          633                         
09- Wood and articles, cork and 
plating materials

                         456                     2,302                     104,481- مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاتھ
10- Pulp of wood, paper products 
and waste paper

Textiles and textile articles -11                      5,531                        990                   1120,295- المنسوجات ومنتجاتھا

12- أحذیة، أغطیة رأس، مثاالت، ریش محضر 
ومنتجاتھ، أزھار اصطناعیة ومنتجات من شعر 

بشري
3,482                     29                          517                         

12- Footwear, headgear and 
umbrellas

13- منتجات المواد التعدینیة، ومنتجات الخزف، 
والزجاج ومنتجاتھ

4,390                     2,380                     1,551                      
13- Articles of stone, cement, 
asbestos, ceramics and glass

14- لؤلؤ، أحجار كریمة، معادن ثمینة، معادن 
عادیة مطلیة ومنتجاتھا، حلي ومصوغات معدنیة

192,503                 108,249                 69,067                    
14- Pearls, precious stones and 
metals

                      5,434                   12,312                   1528,353- معادن أساسیة ومنتجاتھا
15- Base metals and articles of 
base metals

16- ماكینات وآالت وأجھزة، معدات كھربائیة 
وأجزاؤھا

74,642                   1,445                     30,582                    
16- Machinery, sound recorders, 
TV and electrical equipment

Vehicles, aircraft and vessels -17                    23,131                        688                   1770,474- معدات ووسائل نقل

18- أدوات وأجھزة علمیة ومھنیة، أجھزة 
إلكترونیة دقیقة، ساعات وأدوات بصریة، أجھزة 

سمعیة ومرئیة، معدات االتصال وأجزائھا
7,989                     46                          2,150                      

18- Optical, medical equipments 
and watches

                           11                            6                          1924- أسلحة وذخائر وأجزاؤھا
19- Arms, ammunition, parts and 
accessories

                      1,779                        653                     207,745- منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر
20- Miscellaneous manufactured 
articles not elsewhere classified

                         300                          22                        21100- تحف فنیة وقطع أثریة
21- Art work, collectors pieces and 
antiques

*Total                  157,689                 148,486                 501,668المجموع*

.Difference in Total is due to rounding process**ترجع الفروق في المجموع إلى عملیات التقریب.
Source: Dubai Customالمصدر: جمارك دبي

التجارة الخارجیة المباشرة حسب أقسام النظام المنسق - إمارة دبي
Direct Foreign Trade by Harmonized System Classification Sections - Emirate of Dubai

2012

(Value in Million AED القیمة بالملیون درھم)



الوارداتالبیان
Imports

الصادرات
Exports

إعادة التصدیر
Re-ExportsTitle

Live Animals, animals products -01                               65                                4                            01237- حیوانات حیة ومنتجات حیوانیة

 Vegetable products -02                             289                            156                            02831- منتجات نباتیة

                               12                            265                            03224- شحوم ودھون وزیوت (حیوانیة ونباتیة)
03- Animal and vegetable fats, oils 
and waxes

                          4,456                         2,554                         048,166- مواد غذائیة محضرة، مشروبات وتبغ
04- Prepared Foodstuffs, beverages 
and tobacco

 Mineral products -05                        14,545                         1,648                       0516,700- منتجات معدنیة

06- منتجات الصناعات الكیمیاویة والصناعات 
المرتبطة بھا

12,598                       845                            9,429                          
06- Products of chemical and allied 
industries

                          2,866                         1,021                         075,830- مطاط ومنتجات مطاطیة
07- Plastics, rubber and articles 
thereof

                             551                                1                         081,199- جلود خام محضرة ومنتجاتھا
08- Raw hides, skins, leather and 
articles

09- خشب ومنتجات خشبیة فلین ومنتجات الحصر 
والسالسل

686                            16                              69                               
09- Wood and articles, cork and 
plating materials

                             271                            150                         101,093- مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاتھ
10- Pulp of wood, paper products 
and waste paper

Textiles and textile articles -11                          2,967                            401                         116,883- المنسوجات ومنتجاتھا

12- أحذیة، أغطیة رأس، مثاالت، ریش محضر 
ومنتجاتھ، أزھار اصطناعیة ومنتجات من شعر بشري

2,101                         0.02                           946                             
12- Footwear, headgear and 
umbrellas

13- منتجات المواد التعدینیة، ومنتجات الخزف، 
والزجاج ومنتجاتھ

1,430                         95                              977                             
13- Articles of stone, cement, 
asbestos, ceramics and glass

14- لؤلؤ، أحجار كریمة، معادن ثمینة، معادن عادیة 
مطلیة ومنتجاتھا، حلي ومصوغات معدنیة

25,817                       -                             21,660                        
14- Pearls, precious stones and 
metals

                          5,103                         1,666                       1512,782- معادن أساسیة ومنتجاتھا
15- Base metals and articles of base 
metals

16- ماكینات وآالت وأجھزة، معدات كھربائیة 
وأجزاؤھا

108,831                     1,265                         95,733                        
16- Machinery, sound recorders, TV 
and electrical equipment

Vehicles, aircraft and vessels -17                          7,656                         1,712                       1711,523- معدات ووسائل نقل

18- أدوات وأجھزة علمیة ومھنیة، أجھزة إلكترونیة 
دقیقة، ساعات وأدوات بصریة، أجھزة سمعیة ومرئیة، 

معدات االتصال وأجزائھا
7,875                         73                              7,131                          

18- Optical, medical equipments and 
watches

                              0.4                             -                                192- أسلحة وذخائر وأجزاؤھا
19- Arms, ammunition, parts and 
accessories

                          2,137                            119                         203,088- منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر
20- Miscellaneous manufactured 
articles not elsewhere classified

                             161                             -                            21149- تحف فنیة وقطع أثریة
21- Art work, collectors pieces and 
antiques

*Total                      177,024                       11,991                     228,043المجموع*

.Difference in Total is due to rounding process**ترجع الفروق في المجموع إلى عملیات التقریب.
Source: Dubai Customالمصدر: جمارك دبي

تجارة المناطق الحرة حسب أقسام النظام المنسق - إمارة دبي
Free Zone Trade by Harmonized System Classification Sections - Emirate of Dubai

2012

(Value in Million AED القیمة بالملیون درھم)



الوارداتالبیان
Imports

الصادرات
ExportsTitle

Live Animals, animals products -01                                 3                         0111- حیوانات حیة ومنتجات حیوانیة

 Vegetable products -02                              -                        -02- منتجات نباتیة

Animal and vegetable fats, oils and waxes -03                              -                        -03- شحوم ودھون وزیوت (حیوانیة ونباتیة)

Prepared Foodstuffs, beverages and tobacco -04                             379                       04380- مواد غذائیة محضرة، مشروبات وتبغ

 Mineral products -05                              -                        -05- منتجات معدنیة

Products of chemical and allied industries -06                               82                       06117- منتجات الصناعات الكیمیاویة والصناعات المرتبطة بھا

Plastics, rubber and articles thereof -07                             102                       07166- مطاط ومنتجات مطاطیة

Raw hides, skins, leather and articles -08                               14                           088- جلود خام محضرة ومنتجاتھا

09- خشب ومنتجات خشبیة فلین ومنتجات الحصر 
والسالسل

0                           0                                 09- Wood and articles, cork and plating materials

                                 0                           102- مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاتھ
10- Pulp of wood, paper products and waste 
paper

Textiles and textile articles -11                                 2                           112- المنسوجات ومنتجاتھا

12- أحذیة، أغطیة رأس، مثاالت، ریش محضر ومنتجاتھ، 
أزھار اصطناعیة ومنتجات من شعر بشري

0                           0                                 12- Footwear, headgear and umbrellas

13- منتجات المواد التعدینیة، ومنتجات الخزف، والزجاج 
ومنتجاتھ

0                           0                                 
13- Articles of stone, cement, asbestos, 
ceramics and glass

14- لؤلؤ، أحجار كریمة، معادن ثمینة، معادن عادیة مطلیة 
ومنتجاتھا، حلي ومصوغات معدنیة

5                           1                                 14- Pearls, precious stones and metals

Base metals and articles of base metals -15                                 0                           150- معادن أساسیة ومنتجاتھا

                          1,791                    165,802- ماكینات وآالت وأجھزة، معدات كھربائیة وأجزاؤھا
16- Machinery, sound recorders, TV and 
electrical equipment

Vehicles, aircraft and vessels -17                              -                       17959- معدات ووسائل نقل

18- أدوات وأجھزة علمیة ومھنیة، أجھزة إلكترونیة دقیقة، 
ساعات وأدوات بصریة، أجھزة سمعیة ومرئیة، معدات 

االتصال وأجزائھا
145                       69                               18- Optical, medical equipments and watches

Arms, ammunition, parts and accessories -19                              -                        -19- أسلحة وذخائر وأجزاؤھا

                                 3                         2019- منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر
20- Miscellaneous manufactured articles not 
elsewhere classified

Art work, collectors pieces and antiques -21                                 0                           210- تحف فنیة وقطع أثریة

*Total                          2,445                    7,616المجموع*

.Difference in Total is due to rounding process**ترجع الفروق في المجموع إلى عملیات التقریب.
Source: Dubai Customالمصدر: جمارك دبي

تجارة المستودعات الجمركیة حسب أقسام النظام المنسق - إمارة دبي
 Custom Warehouse Trade by Harmonized System Classification Sections - Emirate of Dubai

2012

(Value in Million AED القیمة بالملیون درھم)
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