
2010=100Value in Million AED     القيمة بالمليون درهم

5310.15340.10.50.0Agriculture, forestry and fishingالزراعة والحراجة وصيد األسماك

0.4Mining and quarrying-13.5-10,3412.88,9482.3التعدين واستغالل المحاجر

34,6549.235,3408.92.00.2Manufacturingالصناعة التحويلية

10,5032.812,7683.221.60.6الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات
Electricity, gas, and water supply; waste 
management

0.2Construction-3.3-27,3087.326,3986.6التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
والدراجات النارية

97,56426.0104,33926.36.91.8
Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles

34,9669.338,2599.69.40.9Transportation and storageالنقل والتخزين

9,7122.611,4782.918.20.5Accommodation and food service activitiesأنشطة خدمات اإلقامة والطعام

16,7424.517,1284.32.30.1Information and communicationالمعلومات واالتصاالت

44,89012.046,80011.84.30.5Financial and insurance activitiesاألنشطة المالية وأنشطة التأمين

27,6627.431,7218.014.71.1Real estate activitiesاألنشطة العقارية

13,0193.513,8233.56.20.2األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Professional, scientific and technical 
activities

10,9742.911,7503.07.10.2Administrative and support service activitiesأنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

0.1-2.2-20,8705.620,4195.1اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
Public administration and defence; 
compulsory social security

7,2841.97,4171.91.80.0Educationالتعليم

3,8931.05,5331.442.10.4Human health and social work activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

6800.26850.20.70.0Arts, entertainment and recreationالفنون والترفيه والتسلية

1,7990.51,8730.54.10.0Other service activitiesأنشطة الخدمات األخرى

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

2,2100.61,9740.5-10.7-0.1
Activities of households as employers; 
undifferentiated goods- and services-

375,602100397,1871005.75.7Gross Domestic Productالناتج المحلي االجمالي

* تم تحديث البيانات بناًء على نتائج المسوح االقتصادية 2022 
 Source : Dubai Statistics Center  المصدر: مركز دبي لإلحصاء  

*The data updated based on Economic Survey result 2022
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النـاتـج المحلي االجمالي إلمــارة دبــي باألسـعــار الثابتة للعام 2021 *
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2006=100Value in Million AED     القيمة بالمليون درهم

5150.15160.10.10.0Agriculture, forestry and fishingالزراعة والحراجة وصيد األسماك

0.1Mining and quarrying-6.7-6,3791.85,9491.9التعدين واستغالل المحاجر

36,2369.437,5299.43.60.4Manufacturingالصناعة التحويلية

9,3212.59,8752.55.90.2الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات
Electricity, gas, and water supply; waste 
management

0.1Construction-1.1-24,7656.524,4846.6التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
والدراجات النارية

92,68026.898,38826.26.21.6
Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles

32,88412.435,61212.68.30.8Transportation and storageالنقل والتخزين

13,4334.818,5585.038.21.4Accommodation and food service activitiesأنشطة خدمات اإلقامة والطعام

0.60.0Information and communication-16,6114.216,5164.2المعلومات واالتصاالت

41,83210.643,04310.22.90.3Financial and insurance activitiesاألنشطة المالية وأنشطة التأمين

28,5266.634,2536.920.11.6Real estate activitiesاألنشطة العقارية

13,4103.514,3683.57.10.3األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Professional, scientific and technical 
activities

11,3202.911,9372.95.50.2Administrative and support service activitiesأنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

0.2-2.7-20,6234.920,0705.0اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
Public administration and defence; 
compulsory social security

6,5180.76,5510.70.50.0Educationالتعليم

3,7771.03,8381.11.60.0Human health and social work activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

6470.37080.39.50.0Arts, entertainment and recreationالفنون والترفيه والتسلية

1,7280.41,8790.48.70.0Other service activitiesأنشطة الخدمات األخرى

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

2,1990.51,9530.5-11.2-0.1
Activities of households as employers; 
undifferentiated goods- and services-

363,404100386,0271006.26.2Gross Domestic Productالناتج المحلي االجمالي

 Source : Dubai Statistics Center  المصدر: مركز دبي لإلحصاء  
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النـاتـج المحلي االجمالي إلمــارة دبــي باألسـعــار الثابتة للعام 2021 *

Gross Domestic Product at Constant Prices For 2021- Emirate of Dubai *
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