
 التطورات   الحديثة   في   إقتصاد   دبي |  الفصل الثاني

 الناتج المحلي ع سرتنواالقتصاد الم
 اإلجمالي لدبي

 ادةزي 2018 ملعا بي د مةحكو ـةنـزامو ـتقعـتو
 56.6 لى إ لمئةبا 20 ارب قي ا مب ام ــعال اق ــفاإلن

 ةبــسنب ة ومكحال رادات إي ادة زي ع م م دره ار يلم
 تتضمن و .همرد ر مليا 50.4 ـىلـ إ ـةلمئـ با 12.5

 ىلع اق فاإلن ادة زي ة امعال ات قفنال ي ــف ادة ــزيال
 ض لمعر تالتحضيربا لمتعلقة ا لتحتيةا ـىلبنـا
 2020. كسبوإ

 لتحفيز تار دمبا مة حز عن بي د ـةمـحكو ـتعلنـأ
 ف ـتهدتسـ ةرد مبا 25 من نة كوم رض عال ب انج

. بيد دقتصا ا في لنمو ا ـزتحفيـ

 قطاع وشهد اقتصادية. فئة عشرين إلى وينقسم ع بالتنو لدبي اإلجمالي المحلي الناتج يتمتع 

 الطعام واإلقامة أكبر معدل للنمو مع بقاء التضخم تحت السيطرة. السياحة شامال

2 

بي لد ليجماإل ا لمحليا تجلناا ـانمـ
ليصل  ، بتةثا رسعابأ ،  لمئةبا 2.8 بنسبة

ر مليا 106.1( م دره ار يلم 389.4 ـىلـإ
 378.8 ن م 2017 ام ع ي ف ي) ــكريأم دوالر 

 ي)كريأم دوالر ار يلم 103.2( م دره ار يلم
 2016. ام ع ي ف

 مة قا إلا مال شا( حة لسياا ع قطا ـجلسـ
 نمو ل معد علىأ )ملطعاا ت ـامـخدو

 ع قطا لك بذ يعدو لمئة با 8 بلغ.حقيقي
 ل معد في لو ألا هم لمساا حة ـيالسـا
 لي جماإلا لمحلي ا تجللنا لكلي ا ـولنمـا
 2017. ام ع ي ف ي دبل

 لمحليا تج لناا نمو
 بي لد لي جما إل ا

 ع لتنو با بي لد ليجماإل ا لمحليا تجلناا يتمتع
 . يد قتصا ا ع قطا ينعشر لى إ ـمينقسـ و

بعض تهما ـامسـ بلغت ،  2017 ام ع ي ف
 لمحلي ا تج لنا ا في تـاعـلقطاا
 : يلي ما لي جما إلا

عة متنو يةد قتصا ا ت عا قطا 1 

 ع قطا 20
 يدقتصا ا

 لجملة ا ةر تجا
 : ئة لتجز ا و

%26.6 

 : ينلتخزا و لنقلا
%11.8 

 لية لما ا تطالنشاا
: مين لتأ ا و

 %10.4 

 ت عا لصناا
: يلية لتحو ا

 %9.4 

: ية ر لعقا ا نشطة ألا
 %7.1 

: لتشييد ا
 %6.3 

 امعطوال ة اماإلق
 ة ر بصو حةلسيا ا (

): مة عا
 %4.9

 ةامعال اإلدارة 
 ن لضمااو عفالدا و
 : عي جتما الا

%5.1 

 ت ما لمعلوا
االت:صواالت

 %4.1 

 لمهنية ا نشطة ألا
: لتقنيةا و لعلمية ا و

 %3.6 

 ةاإلداري ة طشاألن
م:دعال ات دموخ

 %3.0 

 اءربهكال دادات ام
 ارخ ب وال از غ وال

: ءا لهوا تكييف و
 %2.6 

 م عا ( لتضخما 3
 بل مقا 2017

 2016) ام ع

مة لعاا ليةلماا 4 

 ي لسنوا سط لمتو ا بلغ
 ر سعاألا لتضخم ملعا ا

 لمئة با 2.1 بيد ـيفـ
 3.7 بلمقا 2017 في

 في لمئةبا
 2015 ام ع
 لمئة با 2.9 و
 2016. ام ع ي ف

 اء:ربهكوال اء موال ان كاإلس
 4.5% بلمقا 0.9%

 : ليةلكحوا غير تباولمشر او ملطعا ا
 1.2% بلمقا 0.5%

 : لتعليم ا
 6.4% بلمقا 4.9%

 ادق:نفوال م اع طم ال
 1.7% بلمقا 2.7%
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