
2010=100.Value in Million AED     القيمة بالمليون درهم

4740.14780.10.70.0Agriculture, forestry and fishingالزراعة والحراجة وصيد األسماك

0.3Mining and quarrying-8.3-12,2073.511,1993.0التعدين واستغالل المحاجر

32,0269.132,8789.02.70.2Manufacturingالصناعة التحويلية

9,1152.69,6222.65.60.1الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات
Electricity, gas, and water supply; waste management 
activities

26,6627.626,8797.30.80.1Constructionالتشييد

99,88928.4102,52027.92.60.7تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles

37,12710.643,05611.716.01.7Transportation and storageالنقل والتخزين

9,9122.811,3803.114.80.4Accommodation and food service activitiesأنشطة خدمات اإلقامة والطعام

0.40.0Information and communication-13,7363.913,6823.7المعلومات واالتصاالت

40,10911.441,24011.22.80.3Financial and insurance activitiesاألنشطة المالية وأنشطة التأمين

21,3376.121,7295.91.80.1Real estate activitiesاألنشطة العقارية

10,8153.111,7233.28.40.3Professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المهنية والعلمية والتقنية

8,5392.49,9462.716.50.4Administrative and support service activitiesأنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

17,7905.118,2375.02.50.1اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
Public administration and defence; compulsory social 
security

4,6851.35,4311.515.90.2Educationالتعليم

3,0100.93,0130.80.10.0Human health and social work activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

7300.29390.328.50.1Arts, entertainment and recreationالفنون والترفيه والتسلية

1,3520.41,4420.46.70.0Other service activitiesأنشطة الخدمات األخرى

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

1,7530.51,8470.55.40.0
Activities of households as employers; undifferentiated 
goods- and services-producing activities of households for 
own use

351,270100367,2401004.54.5Gross 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

4600.14610.10.30.0Agriculture, forestry and fishingالزراعة والحراجة وصيد األسماك

0.2Mining and quarrying-8.6-7,5512.26,9041.9التعدين واستغالل المحاجر

33,5129.934,3099.62.40.2Manufacturingالصناعة التحويلية

8,1072.48,5332.45.30.1الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات
Electricity, gas, and water supply; waste management 
activities

24,2217.124,3496.80.50.0Constructionالتشييد

95,03627.997,27227.42.40.7تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles

35,85610.541,40011.615.51.6Transportation and storageالنقل والتخزين

13,8714.115,8904.514.60.6Accommodation and food service activitiesأنشطة خدمات اإلقامة والطعام

0.70.0Information and communication-13,6544.013,5563.8المعلومات واالتصاالت

37,31011.038,24810.82.50.3Financial and insurance activitiesاألنشطة المالية وأنشطة التأمين

22,0496.522,3936.31.60.1Real estate activitiesاألنشطة العقارية

11,1883.312,0903.48.10.3Professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المهنية والعلمية والتقنية

8,8302.610,2542.916.10.4Administrative and support service activitiesأنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

17,6205.218,0105.12.20.1اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
Public administration and defence; compulsory social 
security

4,1991.24,8541.415.60.2Educationالتعليم

0.10.0Human health and social work activities-2,9190.92,9150.8األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

7320.29380.328.20.1Arts, entertainment and recreationالفنون والترفيه والتسلية

1,3010.41,3840.46.40.0Other service activitiesأنشطة الخدمات األخرى

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

1,7490.51,8380.55.10.0
Activities of households as employers; undifferentiated 
goods- and services-producing activities of households for 
own use

340,164100355,5971004.54.5Gross Domestic Productالناتج المحلي االجمالي

 Source : Dubai Statistics Center  المصدر: مركز دبي لإلحصاء  

الناتج المحلي االجمالي إلمارة دبي باألسعار الثابتة *
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