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 اإلحصاءات الديموغرافية والحيوية

 

  السكان

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  3,192  3,136  3,080  3,030  إجمالي السكان (باأللف)

  2,233  2,195  2,155  2,122  السكان الذكور (باأللف)

  959  941  925  908  السكان اإلناث (باأللف)

 *األفراد النشطين خالل ساعات الذروة

  (باأللف)

4,180  4,210  4,291  4,382  

 

  

  الزواج والطالق

  الرابعالربع   الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  1,197  1,001  1,011  1,232  عقود الزواج

  335  273  349  363  بحكم)الصادرة تشمل  شهادات الطالق (ال
 

 

  **المواليد

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  8,541  7,835 7,515  7,711  إجمالي المواليد

  4,355 4,005  3,852  3,952  مواليد ذكور

  4,186 3,830 3,663  3,795  مواليد إناث
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 **تالوفيا

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  622  618  650  709  إجمالي الوفيات

  403  432  461  510  وفيات ذكور

  186  186  189  199  وفيات إناث
 

 
 

  مساءً  8:00صباحاً إلى  6:30الذروة: الساعات االعتيادية اليومية من يوم السبت إلى يوم الخميس من ساعات *

 **بيانات أولية

 هيئة الصحة بدبي، دائرة محاكم دبياإلحصاء، المصدر: مركز دبي 

 

 اإلسكان والمبا�ي

  عدد المبا�ي المنجزة

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  974  1,020  2,046  2,003  عدد المبا�ي المنجزة

  297  273  596  663  فلل خاصة

  439  557  1,173  1,100  فلل استثمارية

  42  38  62  57  مبا�ي صناعية

  47  41  52  62  تآمبا�ي عامة منش

  109  79  105  60  مبا�ي متعددة الطوابق

  40  32  58  61  طابقيةمبا�ي نسب 
 

 

  قيمة المبا�ي المنجزة (بالمليون درهم)

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  8,690  6,506  9,443  9,413  قيمة المبا�ي المنجزة (بالمليون درهم)

  684  651  949  1,071  فلل خاصة

  622  639  1,437  1,062  فلل استثمارية



 

3 
 

  140  338  341  405  مبا�ي صناعية

  430  807  714  1,270 تآمبا�ي عامة منش

  3,525  1,473  2,852  1,238  مبا�ي متعددة الطوابق

  3,289  2,598  3,150  4,367  مبا�ي نسب طابقية
 

  
 

 المصدر: بلدية دبي

 

 النقل والمواصالت

  النقل الجوي

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  األولالربع    

  103,627  105,366  100,930  104,239  رحالت الطيران بمطار دبي الدولي

  21,627,952  23,782,331  20,997,911  22,741,194  حركة المسافرين بمطار دبي الدولي

  10,869,355  11,945,716  10,402,594  11,255,817  *القادمون

  10,723,902  11,779,705  10,550,657  11,357,622  *المغادرون

  34,695  56,910  44,660  127,755  العابرون

  263,026  119,363  183,358  334,455  حركة المسافرين بمطار آل مكتوم الدولي

  137,178  57,385  82,453  163,370  *القادمون

  125,285  61,978  100,739  164,517  *المغادرون

  563  -  166  6,568  العابرون

  21,890,978  23,901,694  21,181,269  23,075,649  مجموع حركة المسافرين في مطارات دبي

  11,006,533  12,003,101  10,485,047  11,419,187  *القادمون

  10,849,187  11,841,683  10,651,396  11,522,139  *المغادرون

  35,258  56,910  44,826  134,323  العابرون
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  المواصالت العامة

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  1,178  1,152  1,115  1,127  عدد الحافالت العاملة

  133  133  133  137  مسارات خطوط الحافالت

  43,556,730  40,360,939  41,649,819  42,362,031  ركاب الحافالتعدد 
 

 

  مترو دبي

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  34,974,839  30,550,377  32,273,797  34,588,089  الخط األحمر -عدد ركاب المترو 

  18,844,343  16,743,579  17,787,662  18,642,715  الخط األخضر -عدد ركاب المترو 
 

 

  ترام دبي

 

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  1,721,564  1,466,653  1,534,668  1,672,232  عدد ركاب الترام
 

 
 

والذاهبين إلى وجهة أخرى مع شركة طيران أخرى أو شركة الطيران يشمل المتنقلون: الركاب القادمون أو المغادرون من وجهة واحدة *

  نفسها دون المرور عبر اإلجراءات الجمركية

  تشمل رحالت حافالت النقل العام والمغذية وعبر المدن**

  المصدر: هيئة دبي للطيران المد�ي، اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب بدبي، هيئة الطرق

 والمواصالت
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 الفنادق والسياحة

  الفنادق ومبا�ي الشقق الفندقية

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  519  511  505  492  عدد الفنادق

  197  195  195  197  عدد مبا�ى الشقق الفندقية
 

  

  الغرف الفندقية و الشقق الفندقية

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  91,085  88,090  86,422  83,899  عدد الغرف الفندقية

  24,882  24,291  24,895  24,908  عدد الشقق الفندقية
 

 

  زوار إمارة دبي

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  15,920  11,580  8,100  4,650  األعداد باأللف -عدد زوار إمارة دبي 
 

  
 

  المصدر: دائرة السياحة و التسويق التجاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 المال واألعمال
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  سوق دبي المالي

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  11,343,816  9,655,505  11,136,956  13,303,537  ألف سهم -حجم التداول 

  12,045,191  11,238,371  16,050,814  20,436,006  ألف درهم -قيمة التداول 

  155,683  127,818  176,169  200,610  عدد الصفقات المنجزة

  343,333,690  370,120,654  371,173,585  387,534,762  ألف درهم -القيمة السوقية 
 

 

  ناسدك دبي

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  43,026  23,907  49,903  47,801  ألف سهم -حجم التداول 

  887,231  803,518  1,372,687  1,170,799  ألف درهم -قيمة التداول 

  7,217  5,084  7,080  7,501  عدد الصفقات المنجزة

  57,495,828  63,666,276  76,289,719  75,585,059  ألف درهم -القيمة السوقية 
 

 

  الرخص التجارية

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  3,381  2,712  2,761  3,007  الصادرة -جديدة 

  26,127  23,876  26,818  26,324  مجددة

  1,487  1,307  1,402  1,598  ملغاة
 

  

  المهنيةالرخص 

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  1,925  1,559  1,707  1,816  الصادرة-جديدة 

  8,144  7,521  8,051  7,527  مجددة

  392  296  327  378  ملغاة
 

  



 

7 
 

  الرخص الصناعية

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  72  48  51  58  الصادرة-جديدة 

  690  733  834  719  مجددة

  26  21  29  27  ملغاة
 

  

  الرخص السياحية

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  64  62  58  51  الصادرة -جديدة 

  541  545  588  596  مجددة

  40  39  37  35  ملغاة
 

  

  رخص انطالق

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  119  84  82  90  الصادرة-جديدة 

  147  112  153  127  مجددة

  -  -  -  2  ملغاة
 

  

  غرفة دبي

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  203,298  196,093  202,462  201,282  الصادرةعدد شهادات المنشأ 
 

  
 

  المصدر: سوق دبي المالي، ناسدك دبي، دائرة التنمية

 ، غرفة تجارة و صناعة دبياالقتصادية
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 التعليم

  عدد المدارس

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  280  280  265  265  إجمالي عدد المدارس

  71  71  71  71  حكومي

  209  209  194  194  خاص
 

  
 

 يشمل المعهد الديني ومركز تطوير رياض األطفال *

  هيئة المعرفة والتنمية البشرية , المصدر: وزارة التربية والتعليم

 
 

  البيئـــــــة

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

باأللف طن -كمية النفايات المجمعة 

  المتري

5,771  4,625  4,300  4,487  

إجمالي المساحات الخضراء المزروعة 

  األعداد باأللف - ²(م)

35,891  36,186  36,528  37,149  

 

  
 

 المصدر: بلدية دبي

 

 

 

 

 

 التجارة الخارجية المباشرة
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  * بالمليون درهم)التجارة الخارجية المباشرة (القيمة 

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  123,208  111,838  118,152  117,625  الواردات

  26,580  27,266  27,540  28,347  الصادرات

  43,707  41,661  47,076  44,292  إعادة التصدير
 

  
 

  بيانات أولية *

 المصدر: جمارك دبي

 

 تجارة المناطق الحرة
 * تجارة المناطق الحرة (القيمة بالمليون درهم)

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  76,025  79,613  71,609  63,657  الواردات

  3,959  3,477  4,387  3,618  الصادرات

  57,759  55,568  56,843  55,401  إعادة التصدير
 

  بيانات أولية *

 المصدر: جمارك دبي
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 تجارة المستودعات الجمركية

  * تجارة المستودعات الجمركية (القيمة بالمليون درهم)

  الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثا�ي  الربع األول   

  1,725  2,220  2,454  2,221  الواردات

  403  395  332  653  الصادرات
 

  
 

  بيانات أولية *

 المصدر: جمارك دبي

 


