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 2030 استراتيجية دبي الصناعية 
لقدرة التنافسية عالميا لقطاع الصناعة، أطلقت دبي استراتيجية دبيمنها لرفع ا سعيا

 2030. الصناعية

 :افدأه ةسمخ 1

لجعله بيلد عيلصنااعلقطاا ـليـتحو

ربتكاإلا على تكزير

لميةلعاا تكاـرللشـ مفضلة جهةو

رضاألخ ادصتاالق مدعيوابيئي ماـتدسـم

تمنتجا تصنيع في ميةـالسـإلا ييرلمعاا تبني
بيدفهد تحقيق في همةـالمسـاو للحالا
ي.المـاإلس ادصتاالق ةماصعحبصت أن يف

األداء: راتؤشم 3
عمل صةفر 27,000 ـدليـتو

في ةهرلماا لةللعما ةـديـجد
يليةلتحواتعالصناالمجا

دليو نأفـتهدسـلما من
يليةلتحواتعالصنااعقطا

حقيقية فةمضا قيمة
 18 بقيمة فيةضاإ

همردرمليا

 2018 يدب ةارمإل اديصتقاإل ريرقتال 159

 :تعاقطا ست 2

ةدلقيا عيةفر عيةصنا تعاقطا 6 ـديـتحد ـمتـ
ي:وه ادي،صتاالق للتحوا

نالطيرا

يةلبحرا لسفنا

لطبيةا تالمعداو ئيةاولدا تـاعـلصناا

عةصنمال ادنعموال ومينماألل

تاعدموال اآلالت 

كيةستهالالا ـلعلسـاو ئيةالغذادالموا

دارقمب ادراتصال ادةزي
نمليو 700 رستثماا همردرمليا 16

لبحثا في مدره
يرلتطواو
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