
2010=100.Value in Million AED     القيمة بالمليون درهم

3.80.0Agriculture, forestry and fishing-4740.14560.1الزراعة والحراجة وصيد األسماك

8,6002.711,7283.536.41.0Mining and quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

28,4698.829,7328.94.40.4Manufacturingالصناعة التحويلية

7,5952.38,5222.512.20.3الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات
Electricity, gas, and water supply; waste management 
activities

0.4Construction-4.6-27,5898.526,3337.9التشييد

91,96628.493,01727.71.10.3تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles

36,32111.237,08311.12.10.2Transportation and storageالنقل والتخزين

8,9642.89,5192.86.20.2Accommodation and food service activitiesأنشطة خدمات اإلقامة والطعام

10,9443.412,1633.611.10.4Information and communicationالمعلومات واالتصاالت

0.3Financial and insurance activities-2.7-39,72512.338,64311.5األنشطة المالية وأنشطة التأمين

19,4936.020,8156.26.80.4Real estate activitiesاألنشطة العقارية

9,9673.110,4933.15.30.2Professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المهنية والعلمية والتقنية

7,7952.48,2872.56.30.2Administrative and support service activitiesأنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

16,5865.117,6355.36.30.3اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
Public administration and defence; compulsory social 
security

3,9131.24,3391.310.90.1Educationالتعليم

2,1810.72,8710.931.70.2Human health and social work activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

5020.26910.237.60.1Arts, entertainment and recreationالفنون والترفيه والتسلية

1,0850.31,3300.422.60.1Other service activitiesأنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األَُسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسر المعيشية في إنتاج سلع 
وخدمات غير مميَّزة الستعمالها الخاص

1,6510.51,6830.51.90.0
Activities of households as employers; undifferentiated 
goods- and services-producing activities of households 
for own use

323,819100335,3391003.63.6Gross Domestic Productالناتج المحلي االجمالي

 Source : Dubai Statistics Center  المصدر: مركز دبي لإلحصاء  
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2006=100.Value in Million AED     القيمة بالمليون درهم

3.80.0Agriculture, forestry and fishing-4590.14420.1الزراعة والحراجة وصيد األسماك

5,3371.77,3762.338.20.7Mining and quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

29,7909.531,1389.64.50.4Manufacturingالصناعة التحويلية

6,7432.27,5752.312.40.3الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات
Electricity, gas, and water supply; waste management 
activities

0.4Construction-4.4-25,0198.023,9127.4التشييد

87,32827.988,43627.21.30.4تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles

34,92811.135,81211.02.50.3Transportation and storageالنقل والتخزين

12,5504.013,3404.16.30.3Accommodation and food service activitiesأنشطة خدمات اإلقامة والطعام

10,8493.512,0813.711.40.4Information and communicationالمعلومات واالتصاالت

0.3Financial and insurance activities-2.6-36,89011.835,92511.1األنشطة المالية وأنشطة التأمين

20,1106.421,4986.66.90.4Real estate activitiesاألنشطة العقارية

10,2863.310,8433.35.40.2Professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المهنية والعلمية والتقنية

8,0432.68,5622.66.50.2Administrative and support service activitiesأنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

16,3965.217,4535.46.40.3اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
Public administration and defence; compulsory social 
security

3,4991.13,8851.211.00.1Educationالتعليم

2,1130.72,7850.931.80.2Human health and social work activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

5000.26880.237.60.1Arts, entertainment and recreationالفنون والترفيه والتسلية

1,0420.31,2790.422.80.1Other service activitiesأنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األَُسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسر المعيشية في إنتاج سلع 
وخدمات غير مميَّزة الستعمالها الخاص

1,6440.51,6780.52.10.0
Activities of households as employers; undifferentiated 
goods- and services-producing activities of households 
for own use

313,526100324,7101003.63.6Gross Domestic Productالناتج المحلي االجمالي

 Source : Dubai Statistics Center  المصدر: مركز دبي لإلحصاء  
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