
(Value in 000 AED   درهم باأللف القيمة )

2019Itemالبيان

617,805Number of Workers المشتغلين عدد

45,944,441Compensation of  Workers المشتغلين تعويضات

60,338,177Intermediate Consumption الوسيط االستهالك

173,376,352Outputاالنتــاج

 113,038,175Value Added المضافة القيمة

2020Source: Dubai Statistics Center -Economic Survey 2020 اإلقتصادية المسوح-  لإلحصاء دبي مركز: المصدر

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

دبي إمارة-  النارية والدراجات المحركات ذات المركبات وإصالح والتجزئة الجملة تجارة ألنشطة االقتصادية المؤشرات

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

Dubai
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إمارة دبي-اإلنتاج واألستهالك الوسيط والقيمة المضافة في نشاط التجارة الداخلية 

Output, Intermedial Consumption and Value Added of Internal Trade Activity -
Emirate of Dubai

2019

االستهالك الوسيط 

االنتــاج

القيمة المضافة 



( Value in AED  القيمة بالدرهم)

2019Itemالبيان

Intermediate Consumption / output Ratio%35نسبة االستهالك الوسيط إىل حجم اإلنتاج

ن إىل القيمة المضافة Compensation of Workers / Value added Ratio%41نسبة تعويضات المشتغلي 

 worker share of output  280,633نصيب المشتغل من اإلنتاج

 Worker share of Intermediate Consumption  97,665نصيب المشتغل من االستهالك الوسيط

 Worker share of value added  182,967نصيب المشتغل من القيمة المضافة

  Average compensation per worker  74,367نصيب المشتغل من التعويضات

Source : Dubai Statistics Center -Ecomomic Surveys2020.

ات اإلقتصادية  لنشاط التجارة الداخلية  ي-المؤشر إمارة دب 

Economic Indicators of  Internal Trade Activity  by Economic Activity  - Emirate Of Dubai 

ي لإلحصاء : المصدر  .2020المسوح اإلقتصادية - مركز دب 
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201712,60099,8892,7765,53227,6458712262,946571702,2497036941111318,897133,1403,887

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

201914,93197,7953,18322,26130,1881,0572122,944665942,167643805949538,378133,6884,465

 . Source : Department Economic Developmentاإلقتصادية التنمية دائرة:  المصدر

.Licences issued by the Department of Economic Development only*.فقط االقتصادية التنمية دائرة من الصادرة الرخص يشمل* 

 دبي إمارة* - النوع حسب  الصادرة الرخص

 Issued Licenses  by Type* - Emirate of Dubai 

( 2019 - 2017 )

        البيان                    

        Title

 التجارية الرخص

Commercial Licences

 المهنية الرخص

Professional Licences

 الصناعية الرخص

    Industrial Licences

 السياحية الرخص

Tourist Licences

 إنطالق رخص

Intelaq Licences

    المجموع

Total   



2019Titleالبيان

Direct Foreign Tradeالتجارة الخارجية المباشرة

479,227Importsالواردات

125,007Exportsالصادرات

165,718Re-Exportsإعادة التصدير

Free Zone Tradeتجارة المناطق الحرة

309,851Importsالواردات

27,586Exportsالصادرات

254,538Re-Exportsإعادة التصدير

Customs Warehouse Tradeتجارة المستودعات الجمركية

6,832Importsالواردات

2,126Exportsالصادرات

Preliminary data*بيانات أولية  *

.Difference in Total is due to rounding process*.ترجع الفروق في المجموع إلى عمليات التقريب*

Source: Dubai Customجمارك دبي: المصدر

إمارة دبي- التجارة الخارجية حسب النوع 

Foreign Trade By Type - Emirate of Dubai

2019

(Value in Million AEDالقيمة بالمليون درهم )



البيان
الواردات

Imports

الصادرات

Exports

إعادة التصدير

Re-Exports
Title

Live Animals, animals products -8,7131,12797901حيوانات حية ومنتجات حيوانية- 01

 Vegetable products -17,8301,5155,16602منتجات نباتية- 02

8791,16579(حيوانية ونباتية)شحوم ودهون وزيوت - 03
03- Animal and vegetable fats, oils and 

waxes

Prepared Foodstuffs -12,0096,4462,44104مواد غذائية محضرة- 04

 Mineral products -22,5554,14835405منتجات معدنية- 05

منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات - 06

المرتبطة بها
27,4587,6303,416

06- Products of chemical and allied 

industries

Plastics, rubber and articles thereof -12,3914,4523,69707مطاط ومنتجات مطاطية- 07

Raw hides, skins, leather and articles -2,8962440108جلود خام محضرة ومنتجاتها- 08

خشب ومنتجات خشبية فلين ومنتجات الحصر - 09

والسالسل
2,84450353

09- Wood and articles, cork and plating 

materials

4,1592,286732مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاته- 10
10- Pulp of wood, paper products and 

waste paper

Textiles and textile articles -15,7851,3385,43111المنسوجات ومنتجاتها- 11

أحذية، أغطية رأس، مثاالت، ريش محضر - 12

ومنتجاته، أزهار اصطناعية ومنتجات من شعر بشري
3,8267180912- Footwear, headgear and umbrellas

منتجات المواد التعدينية، ومنتجات الخزف، - 13

والزجاج ومنتجاته
4,7141,938873

13- Articles of stone, cement, asbestos, 

ceramics and glass

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية - 14

مطلية ومنتجاتها، حلي ومصوغات معدنية
173,57661,29770,00514- Pearls, precious stones and metals

24,56625,9753,518معادن أساسية ومنتجاتها- 15
15- Base metals and articles of base 

metals

84,3933,70932,410ماكينات وآالت وأجهزة، معدات كهربائية وأجزاؤها- 16
16- Machinery, sound recorders, TV and 

electrical equipment

Vehicles, aircraft and vessels -41,39895328,57117معدات ووسائل نقل- 17

أدوات وأجهزة علمية ومهنية، أجهزة إلكترونية - 18

دقيقة، ساعات وأدوات بصرية، أجهزة سمعية ومرئية، 

معدات االتصال وأجزائها

10,282914,371
18- Optical, medical equipments and 

watches

46517أسلحة وذخائر وأجزاؤها- 19
19- Arms, ammunition, parts and 

accessories

8,6047271,676منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر- 20
20- Miscellaneous manufactured articles 

not elsewhere classified

30259421تحف فنية وقطع أثرية- 21
21- Art work, collectors pieces and 

antiques

*479,227125,007165,718Total*المجموع

Preliminary data*بيانات أولية  *

.Difference in Total is due to rounding process*.ترجع الفروق في المجموع إلى عمليات التقريب*

Source: Dubai Customجمارك دبي: المصدر

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

2019

(Value in Million AEDالقيمة بالمليون درهم )



البيان
الواردات

Imports

الصادرات

Exports

إعادة التصدير

Re-Exports
Title

Live Animals, animals products -2,319342,18501حيوانات حية ومنتجات حيوانية- 01

 Vegetable products -1,07713454902منتجات نباتية- 02

472838(حيوانية ونباتية)شحوم ودهون وزيوت - 03
03- Animal and vegetable fats, oils and 

waxes

Prepared Foodstuffs -9,0986,4765,82904مواد غذائية محضرة- 04

 Mineral products -44,00411,64918,80605منتجات معدنية- 05

منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات - 06

المرتبطة بها
16,4411,27213,358

06- Products of chemical and allied 

industries

Plastics, rubber and articles thereof -7,2631,0314,41607مطاط ومنتجات مطاطية- 07

Raw hides, skins, leather and articles -1,732401,16908جلود خام محضرة ومنتجاتها- 08

خشب ومنتجات خشبية فلين ومنتجات الحصر - 09

والسالسل
790599

09- Wood and articles, cork and plating 

materials

1,936350853مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاته- 10
10- Pulp of wood, paper products and 

waste paper

Textiles and textile articles -8,3572266,02511المنسوجات ومنتجاتها- 11

أحذية، أغطية رأس، مثاالت، ريش محضر - 12

ومنتجاته، أزهار اصطناعية ومنتجات من شعر بشري
3,67412,70712- Footwear, headgear and umbrellas

منتجات المواد التعدينية، ومنتجات الخزف، - 13

والزجاج ومنتجاته
1,04598524

13- Articles of stone, cement, asbestos, 

ceramics and glass

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية - 14

مطلية ومنتجاتها، حلي ومصوغات معدنية
37,98815531,84714- Pearls, precious stones and metals

11,1901,6555,099معادن أساسية ومنتجاتها- 15
15- Base metals and articles of base 

metals

131,2424,084134,566ماكينات وآالت وأجهزة، معدات كهربائية وأجزاؤها- 16
16- Machinery, sound recorders, TV 

and electrical equipment

Vehicles, aircraft and vessels -19,57214516,77617معدات ووسائل نقل- 17

أدوات وأجهزة علمية ومهنية، أجهزة إلكترونية - 18

دقيقة، ساعات وأدوات بصرية، أجهزة سمعية ومرئية، 

معدات االتصال وأجزائها

7,5961356,904
18- Optical, medical equipments and 

watches

=-1أسلحة وذخائر وأجزاؤها- 19
19- Arms, ammunition, parts and 

accessories

4,156642,472منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر- 20
20- Miscellaneous manufactured articles 

not elsewhere classified

3201315تحف فنية وقطع أثرية- 21
21- Art work, collectors pieces and 

antiques

*309,85127,586254,538Total*المجموع

Preliminary data*بيانات أولية  *

.Difference in Total is due to rounding process*.ترجع الفروق في المجموع إلى عمليات التقريب*

Source: Dubai Customجمارك دبي: المصدر

إمارة دبي- تجارة المناطق الحرة حسب أقسام النظام المنسق 

Free Zone Trade by Harmonized System Classification Sections - Emirate of Dubai

2019

(Value in Million AEDالقيمة بالمليون درهم )



البيان
الواردات

Imports

الصادرات

Exports
Title

Live Animals, animals products -01--حيوانات حية ومنتجات حيوانية- 01

 Vegetable products -02==منتجات نباتية- 02

Animal and vegetable fats, oils and waxes -03--(حيوانية ونباتية)شحوم ودهون وزيوت - 03

Prepared Foodstuffs -871004مواد غذائية محضرة- 04

 Mineral products -4105منتجات معدنية- 05

Products of chemical and allied industries -293306منتجات الصناعات الكيمياوية والصناعات المرتبطة بها- 06

Plastics, rubber and articles thereof -17307مطاط ومنتجات مطاطية- 07

Raw hides, skins, leather and articles -7408جلود خام محضرة ومنتجاتها- 08

Wood and articles, cork and plating materials -09=1خشب ومنتجات خشبية فلين ومنتجات الحصر والسالسل- 09

Pulp of wood, paper products and waste paper -3310مواد مستعملة في صناعة الورق ومنتجاته- 10

Textiles and textile articles -1052711المنسوجات ومنتجاتها- 11

أحذية، أغطية رأس، مثاالت، ريش محضر ومنتجاته، أزهار - 12

اصطناعية ومنتجات من شعر بشري
10112- Footwear, headgear and umbrellas

41منتجات المواد التعدينية، ومنتجات الخزف، والزجاج ومنتجاته- 13
13- Articles of stone, cement, asbestos, ceramics and 

glass

لؤلؤ، أحجار كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مطلية - 14

ومنتجاتها، حلي ومصوغات معدنية
8914- Pearls, precious stones and metals

Base metals and articles of base metals -5215معادن أساسية ومنتجاتها- 15

919743ماكينات وآالت وأجهزة، معدات كهربائية وأجزاؤها- 16
16- Machinery, sound recorders, TV and electrical 

equipment

Vehicles, aircraft and vessels -5,4861,17617معدات ووسائل نقل- 17

أدوات وأجهزة علمية ومهنية، أجهزة إلكترونية دقيقة، ساعات - 18

وأدوات بصرية، أجهزة سمعية ومرئية، معدات االتصال وأجزائها
14110518- Optical, medical equipments and watches

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

66منتجات منوعة لم ترد في مكان آخر- 20
20- Miscellaneous manufactured articles not elsewhere 

classified

Art work, collectors pieces and antiques -21-=تحف فنية وقطع أثرية- 21

*6,8322,126Total*المجموع

Preliminary data*بيانات أولية  *

.Difference in Total is due to rounding process*.ترجع الفروق في المجموع إلى عمليات التقريب*

Source: Dubai Customجمارك دبي: المصدر

إمارة دبي- تجارة المستودعات الجمركية حسب أقسام النظام المنسق 

 Custom Warehouse Trade by Harmonized System Classification Sections - Emirate of Dubai

2019

(Value in Million AEDالقيمة بالمليون درهم )


