
2010=100Value in Million AED     القيمة بالمليون درهم

5170.15310.12.650.0Agriculture, forestry and fishingالزراعة والحراجة وصيد األسماك

0.850.0Mining and quarrying-10,4302.510,3412.8التعدين واستغالل المحاجر

0.1Manufacturing-0.63-34,8738.234,6549.2الصناعة التحويلية

0.4-13.11-12,0872.810,5032.8الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات
Electricity, gas, and water supply; waste 
management

0.3Construction-4.65-28,6406.727,3087.3التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
والدراجات النارية

115,57027.297,56426.0-15.58-4.2
Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles

4.4Transportation and storage-34.93-53,73912.634,9669.3النقل والتخزين

1.2Accommodation and food service activities-34.39-14,8033.59,7122.6أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

0.1Information and communication-2.57-17,1834.016,7424.5المعلومات واالتصاالت

43,28410.244,89012.03.710.4Financial and insurance activitiesاألنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.5Real estate activities-7.37-29,8647.027,6627.4األنشطة العقارية

0.4-11.20-14,6613.413,0193.5األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Professional, scientific and technical 
activities

0.3Administrative and support service activities-11.56-12,4072.910,9742.9أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

20,6774.920,8705.60.930.0اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
Public administration and defence; 
compulsory social security

7,2801.77,2841.90.060.0Educationالتعليم

2.190.0Human health and social work activities-3,9810.93,8931.0األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

0.2Arts, entertainment and recreation-49.73-1,3530.36800.2الفنون والترفيه والتسلية

8.290.0Other service activities-1,9620.51,7990.5أنشطة الخدمات األخرى

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

2,2080.52,2100.60.100.0
Activities of households as employers; 
undifferentiated goods- and services-

11.7Gross Domestic Product-11.7-425,519100375,602100الناتج المحلي االجمالي

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

4980.15150.13.510.0Agriculture, forestry and fishingالزراعة والحراجة وصيد األسماك

0.120.0Mining and quarrying-6,3871.56,3791.8التعدين واستغالل المحاجر

36,2008.836,23610.00.100.0Manufacturingالصناعة التحويلية

0.3-12.50-10,6532.69,3212.6الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات
Electricity, gas, and water supply; waste 
management

0.3Construction-4.03-25,8056.324,7656.8التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
والدراجات النارية

109,06826.592,68025.5-15.03-4.0
Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles

4.5Transportation and storage-36.21-51,55112.532,8849.0النقل والتخزين

1.7Accommodation and food service activities-34.62-20,5475.013,4333.7أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

0.1Information and communication-1.84-16,9234.116,6114.6المعلومات واالتصاالت

40,0709.741,83211.54.400.4Financial and insurance activitiesاألنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.5Real estate activities-6.81-30,6117.428,5267.8األنشطة العقارية

0.4-10.85-15,0423.713,4103.7األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Professional, scientific and technical 
activities

0.3Administrative and support service activities-11.02-12,7223.111,3203.1أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

20,2974.920,6235.71.600.1اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
Public administration and defence; 
compulsory social security

6,4691.66,5181.80.750.0Educationالتعليم

1.310.0Human health and social work activities-3,8270.93,7771.0األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

0.2Arts, entertainment and recreation-52.05-1,3490.36470.2الفنون والترفيه والتسلية

7.700.0Other service activities-1,8720.51,7280.5أنشطة الخدمات األخرى

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

2,1840.52,1990.60.670.0
Activities of households as employers; 
undifferentiated goods- and services-

11.8Gross Domestic Product-11.8-412,077100363,404100الناتج المحلي االجمالي
 Source : Dubai Statistics Center  المصدر: مركز دبي لإلحصاء  
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