
(Value in 000 AED   القیمة باأللف درھم)

2018Itemالبیان

603,223Number of Workersعدد المشتغلین 

44,323,776Compensation of  Workersتعویضات المشتغلین 

61,407,182Intermediate Consumptionاالستھالك الوسیط 

170,410,396Outputاالنتــاج

 109,003,214Value Addedالقیمة المضافة 

Source: Dubai Statistics Center -Economic Survey 2019المصدر: مركز دبي لإلحصاء - المسوح اإلقتصادیة 2019

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
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بيإمارة د-اإلنتاج واألستھالك الوسیط والقیمة المضافة في نشاط التجارة الداخلیة 
Output, Intermedial Consumption and Value Added of Internal 

Trade Activity - Emirate of Dubai
2018

االستھالك الوسیط 

االنتــاج

القیمة المضافة 



( Value in AED  الق�مة �الدرهم)

2018Itemالبیان

Intermediate Consumption / output Ratio%36�س�ة االستهالك الوس�ط إ� حجم اإلنتاج

Compensation of Workers / Value added Ratio%41�س�ة تع��ضات المشتغل��� إ� الق�مة المضافة

 worker share of output  282,500نص�ب المشتغل من اإلنتاج

 Worker share of Intermediate Consumption  101,798نص�ب المشتغل من االستهالك الوس�ط

 Worker share of value added  180,701نص�ب المشتغل من الق�مة المضافة

  Average compensation per worker  73,478نص�ب المشتغل من التع��ضات

Source : Dubai Statistics Center -Ecomomic Surveys2019.

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 2019.
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201614,42896,9062,9255,92226,5097912052,845482112,231683803532021,146128,8443,852

201712,60099,8892,7765,53227,6458712262,946571702,2497036941111318,897133,1403,887

201812,80398,3473,3486,48428,8611,0732482,957602312,172813635219420,129132,8584,656

 . Source : Department Economic Developmentالمصدر : دائرة التنمیة اإلقتصادیة
.Licences issued by the Department of Economic Development only** یشمل الرخص الصادرة من دائرة التنمیة االقتصادیة فقط.

الرخص الصادرة  حسب النوع* - إمارة دبي 
 Issued Licenses  by Type* - Emirate of Dubai 

( 2018 - 2016 )

                    البیان        
Title        

الرخص التجاریة 
Commercial Licences

الرخص المھنیة 
Professional Licences

الرخص الصناعیة 
Industrial Licences    

الرخص السیاحیة 
Tourist Licences

رخص إنطالق 
Intelaq Licences

المجموع    
   Total



2018Title البیان

Direct Foreign Tradeالتجارة الخارجیة المباشرة

470,503Importsالواردات

109,728Exportsالصادرات

176,747Re-Exportsإعادة التصدیر

Free Zone Tradeتجارة المناطق الحرة

290,768Importsالواردات

15,438Exportsالصادرات

225,572Re-Exportsإعادة التصدیر

Customs Warehouse Tradeتجارة المستودعات الجمركیة

8,619Importsالواردات

1,783Exportsالصادرات

*Preliminary data*بیانات أولیة  

.Difference in Total is due to rounding process**ترجع الفروق في المجموع إلى عملیات التقریب.

Source: Dubai Custom المصدر: جمارك دبي

التجارة الخارجیة حسب النوع - إمارة دبي
Foreign Trade By Type - Emirate of Dubai

2018

(Value in Million AED القیمة بالملیون درھم)



الوارداتالبیان
Imports

الصادرات
Exports

إعادة التصدیر
Re-ExportsTitle

Live Animals, animals products -018,9611,2291,05601- حیوانات حیة ومنتجات حیوانیة

 Vegetable products -0218,3731,3565,08202- منتجات نباتیة

 Animal and vegetable fats, oils and -039736807803- شحوم ودھون وزیوت (حیوانیة ونباتیة)
waxes

Prepared Foodstuffs -0412,4316,3782,38704- مواد غذائیة محضرة

 Mineral products -0511,3003,95229705- منتجات معدنیة

06- منتجات الصناعات الكیمیاویة والصناعات 
المرتبطة بھا

26,5495,0993,25306- Products of chemical and allied 
industries

Plastics, rubber and articles thereof -0712,7303,8482,94807- مطاط ومنتجات مطاطیة

Raw hides, skins, leather and articles -083,0442533908- جلود خام محضرة ومنتجاتھا

09- خشب ومنتجات خشبیة فلین ومنتجات الحصر 
والسالسل

3,4516036209- Wood and articles, cork and plating 
materials

 Pulp of wood, paper products and -104,1952,70155310- مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاتھ
waste paper

Textiles and textile articles -1115,7551,3164,95111- المنسوجات ومنتجاتھا

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

3,7754865912- Footwear, headgear and umbrellas

13- منتجات المواد التعدینیة، ومنتجات الخزف، 
والزجاج ومنتجاتھ

4,6752,3451,04913- Articles of stone, cement, asbestos, 
ceramics and glass

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

170,39147,34376,81314- Pearls, precious stones and metals

 Base metals and articles of base -1525,47226,0203,69215- معادن أساسیة ومنتجاتھا
metals

 Machinery, sound recorders, TV and -1683,3863,31833,84516- ماكینات وآالت وأجھزة، معدات كھربائیة وأجزاؤھا
electrical equipment

Vehicles, aircraft and vessels -1745,9853,06733,77417- معدات ووسائل نقل

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

معدات االتصال وأجزائھا
10,1171303,74018- Optical, medical equipments and 

watches

 Arms, ammunition, parts and -198552619- أسلحة وذخائر وأجزاؤھا
accessories

 Miscellaneous manufactured articles -208,6546931,67520- منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر
not elsewhere classified

 Art work, collectors pieces and -2119911216721- تحف فنیة وقطع أثریة
antiques

*470,503109,728176,747Totalالمجموع*

Preliminary data**بیانات أولیة  

.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

2018

(Value in Million AED القیمة بالملیون درھم)



الوارداتالبیان
Imports

الصادرات
Exports

إعادة التصدیر
Re-ExportsTitle

Live Animals, animals products -011,205464601- حیوانات حیة ومنتجات حیوانیة

 Vegetable products -021,20618153802- منتجات نباتیة

 Animal and vegetable fats, oils and -0372292903- شحوم ودھون وزیوت (حیوانیة ونباتیة)
waxes

Prepared Foodstuffs -049,0764,7367,11004- مواد غذائیة محضرة

 Mineral products -0543,7097097,62005- منتجات معدنیة

منتجات الصناعات الكیمیاویة والصناعات   -06
 Products of chemical and allied -16,2231,21312,69106المرتبطة بھا

industries

Plastics, rubber and articles thereof -077,0721,1014,07907- مطاط ومنتجات مطاطیة

Raw hides, skins, leather and articles -081,71421,11108- جلود خام محضرة ومنتجاتھا

خشب ومنتجات خشبیة فلین ومنتجات الحصر   -09
 Wood and articles, cork and plating -1,07179509والسالسل

materials

مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاتھ  -101,87132659410- Pulp of wood, paper products and 
waste paper

Textiles and textile articles -118,2612175,86011- المنسوجات ومنتجاتھا

12- أحذیة، أغطیة رأس، مثاالت، ریش محضر 
Footwear, headgear and umbrellas -2,28112=3,047ومنتجاتھ، أزھار اصطناعیة ومنتجات من شعر بشري

13- منتجات المواد التعدینیة، ومنتجات الخزف، 
 ,Articles of stone, cement, asbestos -1,00012147513والزجاج ومنتجاتھ

ceramics and glass

لؤلؤ، أحجار كریمة، معادن ثمینة، معادن عادیة   -14
Pearls, precious stones and metals -30,489727,99414مطلیة ومنتجاتھا، حلي ومصوغات معدنیة

 Base metals and articles of base -1511,7322,1064,39015- معادن أساسیة ومنتجاتھا
metals

16- ماكینات وآالت وأجھزة، معدات كھربائیة 
 Machinery, sound recorders, TV -120,9214,207122,67916وأجزاؤھا

and electrical equipment

Vehicles, aircraft and vessels -1720,94519117,72717- معدات ووسائل نقل

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

معدات االتصال وأجزائھا
6,9591806,51618- Optical, medical equipments and 

watches

 Arms, ammunition, parts and -19--193- أسلحة وذخائر وأجزاؤھا
accessories

منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر  -203,9991022,77820- Miscellaneous manufactured 
articles not elsewhere classified

 Art work, collectors pieces and -36021=21193- تحف فنیة وقطع أثریة
antiques

*290,76815,438225,572Totalالمجموع*

Preliminary data**بیانات أولیة  

.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

2018

(Value in Million AED القیمة بالملیون درھم)



الوارداتالبیان
Imports

الصادرات
ExportsTitle

Live Animals, animals products -01-011- 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 -041229704- مواد غذائیة محضرة

 Mineral products -05=053- منتجات معدنیة

Products of chemical and allied industries -06636206- منتجات الصناعات الكیمیاویة والصناعات المرتبطة بھا

Plastics, rubber and articles thereof -0720507- مطاط ومنتجات مطاطیة

Raw hides, skins, leather and articles -08131108- جلود خام محضرة ومنتجاتھا

Wood and articles, cork and plating materials -091109- خشب ومنتجات خشبیة فلین ومنتجات الحصر والسالسل

Pulp of wood, paper products and waste paper -103210- مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاتھ

Textiles and textile articles -11991211- المنسوجات ومنتجاتھا

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

7112- Footwear, headgear and umbrellas

 Articles of stone, cement, asbestos, ceramics and -134213- منتجات المواد التعدینیة، ومنتجات الخزف، والزجاج ومنتجاتھ
glass

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

172014- Pearls, precious stones and metals

Base metals and articles of base metals -1561415- معادن أساسیة ومنتجاتھا

 Machinery, sound recorders, TV and electrical -161,35987316- ماكینات وآالت وأجھزة، معدات كھربائیة وأجزاؤھا
equipment

Vehicles, aircraft and vessels -176,75057417- معدات ووسائل نقل

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

1379418- Optical, medical equipments and watches

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

 Miscellaneous manufactured articles not -20141520- منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر
elsewhere classified

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

*8,6191,783Totalالمجموع*

Preliminary data**بیانات أولیة  

.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

2018

(Value in Million AED القیمة بالملیون درھم)
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