
2010=100.Value in Million AED     القيمة بالمليون درهم

5170.15180.10.20.0Agriculture, forestry and fishingالزراعة والحراجة وصيد األسماك

0.1Mining and quarrying-4.3-10,9592.710,4912.5التعدين واستغالل المحاجر

0.2Manufacturing-2.1-35,4818.734,7398.4الصناعة التحويلية

11,8882.912,0212.91.10.0الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات
Electricity, gas, and water supply; waste management 
activities

26,9156.628,2726.85.00.3Constructionالتشييد

109,72127.0111,85627.01.90.5تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles

49,87312.351,34112.42.90.4Transportation and storageالنقل والتخزين

13,8333.414,4363.54.40.1Accommodation and food service activitiesأنشطة خدمات اإلقامة والطعام

16,4084.017,1164.14.30.2Information and communicationالمعلومات واالتصاالت

0.1Financial and insurance activities-0.5-43,40110.743,18110.4األنشطة المالية وأنشطة التأمين

26,1166.427,7466.76.20.4Real estate activitiesاألنشطة العقارية

13,7483.414,2753.43.80.1Professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المهنية والعلمية والتقنية

11,2852.811,7352.84.00.1Administrative and support service activitiesأنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

20,3265.020,6215.01.40.1اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
Public administration and defence; compulsory social 
security

6,6711.66,8681.72.90.0Educationالتعليم

3,6300.93,7540.93.40.0Human health and social work activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

1,3180.31,3410.31.70.0Arts, entertainment and recreationالفنون والترفيه والتسلية

1,9200.51,9400.51.00.0Other service activitiesأنشطة الخدمات األخرى

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

2,0710.52,1440.53.50.0
Activities of households as employers; undifferentiated 
goods- and services-producing activities of households for 
own use

406,081100414,3951002.02.0Gross 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

4980.14990.10.30.0Agriculture, forestry and fishingالزراعة والحراجة وصيد األسماك

0.1Mining and quarrying-5.2-6,7331.76,3841.6التعدين واستغالل المحاجر

0.2Manufacturing-2.2-36,9019.436,0909.0الصناعة التحويلية

10,4992.710,6052.61.00.0الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات
Electricity, gas, and water supply; waste management 
activities

24,2926.225,4956.45.00.3Constructionالتشييد

103,71226.4105,67526.31.90.5تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles

47,80612.249,19512.32.90.4Transportation and storageالنقل والتخزين

19,2354.920,0465.04.20.2Accommodation and food service activitiesأنشطة خدمات اإلقامة والطعام

16,1864.116,8684.24.20.2Information and communicationالمعلومات واالتصاالت

0.1Financial and insurance activities-0.5-40,19310.239,98010.0األنشطة المالية وأنشطة التأمين

26,8186.828,4667.16.10.4Real estate activitiesاألنشطة العقارية

14,1273.614,6573.73.80.1Professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المهنية والعلمية والتقنية

11,5932.912,0433.03.90.1Administrative and support service activitiesأنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

19,9875.120,2615.01.40.1اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
Public administration and defence; compulsory social 
security

5,9381.56,1091.52.90.0Educationالتعليم

3,4930.93,6140.93.50.0Human health and social work activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

1,3160.31,3370.31.60.0Arts, entertainment and recreationالفنون والترفيه والتسلية

1,8360.51,8530.51.00.0Other service activitiesأنشطة الخدمات األخرى

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

2,0520.52,1230.53.40.0
Activities of households as employers; undifferentiated 
goods- and services-producing activities of households for 
own use

393,213100401,3011002.12.1Gross Domestic Productالناتج المحلي االجمالي

 Source : Dubai Statistics Center  المصدر: مركز دبي لإلحصاء  
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