
1Dubai Silk Road 

2A Geo-Economic Map 
for Dubai 

3First Virtual 
Commercial City 

4A Central Education 
File for Every Citizen 

 ـريـللحر ـيبـ د ـطخـ

 طة اقتصاديةسم خارر
 افية لدبيجغر

 منطقة لإنشاء أو
 اضيةية افترتجار

 ملف تعليمي تطوير
 مواطن ي لكلكزمر

دبي  موجز عن اقتصاد

Dubai Economy
at a Glance 
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 وثيقة الخمسين

The Fifty Year 
Charter 

فــي مكتــوم، ــن راشــد آل محمــد ب صاحــب الســمو الشــيخ أصــدر

V I S I O N  
Dubai to become a pivotal hub in the 
global economy 

رؤيتنا
في  رئيسياً محوراً دبي أن تصبح

االقتصاد العالمي

5A Doctor to Every Citizen 

6Free Economic and 
Creative Zones in 
Universities 

 خمســين ورمــر بمناســبة الخمســين” “وثيقــة ،2019 ينايــر 6
 الوطــن. مــةخد فــي مســؤولية لأو ســموه تولــي عــن مــاعا

 ـنـاة للمواطنيــودة الحيــين جــموه لتحسـسـ ـةؤيــة رم الوثيقــدوتقـ
 ـنمـ ـرينايـ 4 ـيفـ ـيعلنـة. وسـمقبلـ ـامــين عاـن لخمسـوالمقيميـ

7Self-sufficiency in 
Dubai Homes 

ـتثنائيةيع اســارمشـ ـتضمسـ ـيـين التــة الخمســن وثيقـم عــاكل عـ  ـدافهــن أـف عــود تكشـبنـ 9 ـةـن الوثيقــي. وتتضمـدبـ ةـارمــي إفـ سالتنار
طنيناامو هــاردزاإل ضمــان تحقيقهــا لالخــ مــن دبــي تســتطيع دةمحــد  مويج النمو المستداتطوير وتنظيم وتر
 ة.ـارمـم لإلـتداالمسـ

 دبي قتصادال

8Cooperative Companies 
in Various Sectors 

Sheikh Mohammed bin Rashid announced, on January 6th 
2019, his ”50-Year Charter“ for the development of the Emirate M I S S I O Nto mark his years of service to the country. The Charter 

Develop, regulate and promote theoutlines HH Vision to improve the quality of life in Dubai for 
its citizens and residents over the next 50 years. The pledges sustainable growth of Dubai’s economy

9Annual Growth in 
Philanthropy 

will be updated each year on January 4th and they are split 
up into nine ”articles“ that identify specific goals the emirate 
hopes to achieve to reinforce its position as a prosperous city. 

1 
هو االتحاد

األساس
The Union is 

the Foundation 

2
فوق القانون  ال أحد

No One is Above 
the Law 

6
نعتمد على  ال

 مصدر واحد للحياة

We Believe in Economic 
Diversification 

3 
نحن عاصمة االقتصاد

We are a 
Business Capital 

5 
مجتمعنا له

متفردة  شخصية

Our Society has a
Unique Personality 

7 
أرض للمواهب

A Land for Talent

المبادئ الثمانية م ...قافي أر دبي   الـفضـ ـةجيـنتاإلا ـاتهـعدقا عـوتنـو ـيبـددـاقتصـاحـانفتـانإ
 كثــرأ مــن يجعلهــا فيهــا لعمــاألا بيئــة بيــةذجا عــن

لدبي جنبيةألالاموألاسوؤـرلـ باـتقطاسـا لمنطقةا تيادقتصاإ
 تـافقـلتداو ـرشـلمباا ـيجنبـألارـتثماسـإلا ـكلـذ ـيفـ ـابمـ ،

 نإو .فــيلمصرا ضاقــرإلاو يةرســتثماإلا فــظلمحاا فــي
 ـيفـ ـهمسـأ ـةجنبيـألالاـومـألاسوؤربـذجـ ـيفـ ـيبـدحـانجـ

 يملتقد ـةلميـلعاا ـةليـلمااكزالمرا ـمهـأ ـدحـكأـاهـرود ـيخسـتر
 نأ ـاكمـ .ـنلمقيميـا ـرغيـو ـنللمقيميـ ـةليـلماا تـامـلخدا
 ـيبـد ـةمـحكو ـاتهـعتمدا ـيلتـا ـوللنمـ ـةيـلتحفيزا تاردـالمبـا

 ـةلتحتيـا ـةلبنيـا ـيفـ قـانفـإلاةدـايـز ـةخلفيـ ـىعلـ 2018 مـاعـ
 ةرـيع وترـسع أن تـقوت، ي2020 ـبوكسـإ ضـرلمعـ اداـتعدسـا

 .ـةمـدلقااماـوعـألا ـيفـ ـيبـددـاقتصـا ـونمـ

8 Principles 
of Dubai 

Dubai in Figures…
Dubai is an open economy and its economic base is 
among the most diversified in the region thanks to 
factors such as a highly attractive and competitive 
business environment that has led to large amounts 
of foreign capital flows including FDI, portfolio 
investment flows and bank lending. These flows 
have been facilitated by the growth in Dubai’s role 
as an offshore financial center to provide services 
to residents and non-residents. The government 
of Dubai stimulus initiatives of 2018 on the back of 
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إدار ة التخطيط اال قتصادي  

دائر ة التنمية اال قتصادية  

صندو ق بر يد دبي 13223   

اإل مار ات العر بية المتحدة  

دائر ة التنمية اال قتصادية ©  2019 ،  
جميع الحقو محفوظة ق  

 مواطن طبيب لكل

 معات لمناطقتحويل الجا
 ةإبداعية حراقتصادية و

 ذاءغوال اءمال نميذات اءفتكا
 وتيبرشُعيفةاقطوال

كات تعاونيةشر إنشاء
 تمجاال في للمواطنين 

 هاغيرالصحة والتعليم والغذاء و

 في سنوي نمو تحقيق
 نسانية يعادلعمال اإلاأل

 قتصادينمونا اال كبويوا

 ـمكـحا ،مـومكتـ لآ ـدشـار ـنبـ ـدمحمـ ـيخلشـا ـمولسـا ـبحـصا رـدصـأ
 في بيدحـانجـ تدـدحـ ـيبـلد ءىدـامبـ ـةنيـثما ،2019 ـريـينا 5 ـيفـ ـيبـد
 نأةرـامـإلاهـذهـ في ليةوـؤمسـ ـىلـيتو ـنمـ ـعجميـ ـىصـوأو،ـيضـلماا

 ،ـافيهـ ءـاجـ ـابمـ ـةلمقبلـاو ـةليـلحاالـاجيـألا ـكتتمسـ نأو ـابهـ مـزيلتـ
 .ككل تارـامـإلاقـوتفـوةرـامـإلا ـعبشـ هـافـر ـنتضمـ ـيلتـاو

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Ruler of Dubai, 

8 4
جيالنفكر باأل  ثةكات ثالمحر النمو له

 منفتح، ع خاصقطا ه،زّمتمي مة)حكو
 We Care about ً(مية تنافس عالمياشبه حكو كاتشر

Future Generations Three Factors 
Drive Growth 

)Excellent Government, Open
Private Sector, Government-Owned 

Companies that compete globally( 

increased infrastructure expenditure ahead of Expopublished on January 5th 2019 the Eight defining Principles of 
2020 have raised Dubai’s growth prospects over the 
coming years. 

Dubai which have determined the success of the Emirate in the 
past and which should bind existing and future generations to 
ensure the welfare of future generations and the progress of 
the nation. 
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 يدبب المال واقـأس يف وككصال داراتإص يالمإج يدب ارفصم ولأص يـالمإج لمحلياتجلناافيـيةئيسـلراتعالقطااهمةـامسـ دالتعوم ة)تابثال ارعـاألس(ب يالماإلج يلحمال جاتنال
(%)ملعاـيلـجماإلا يلسنوالنموا 2018 

New Sukuk Listing on Dubai Financial Markets Total Assets of Dubai Banks GDP (in Constant Prices) and annual Growth RatesContribution of Key Economic Sectors in the 2018 GDP (%) 
اإلدارة العامة والدفاع 390.5378.8367.4 11.45 1,197,26113.26 405.713.40 398.1 4.6% 421.24.6% 1,078,182 353.418 %13.01 1,136,01711.99 تجارة الجملة والتجزئة والضمان االجتماعي 337.9 3.8%5% Wholesale & 26% 322.91,006,388 Public Administration,

Defence, Social Security 
10.25 4.0%16 Retail Trade925,06414 

1.15 11 
10 

3.6%860,15113 789,604 3.1% 3.1% 
 المعلومات واالتصاالت

Information & 4%  النقل والتخزين
Transport & Storage 12% 

1.9% 2.1%8.93% 8.79% Communication 
7.55% 7.13% 

5.39%5.36% 
 الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة

 إدارة النفايات النشاطات المالية
Electricity, gas, and water 3% والتأمين 10% 

supply; waste management
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 activities 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Financial & Insurance 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F* 2020F* 

 الناتج المحلي اإلجمالي (مليار درهم) معدل النمو %
GDP AED billions Growth Rate %9% التعدين واستغالل المحاجر  الصناعات التحويلية

Manufacturing 
قيمة إصدارات الصكوك (مليار دوالر) عدد اإلصدارات السنوية 2%Mining & QuarryingValue of new listings ($ Bn) Number of new listings  أصول المصارف (مليون درهم) معدل النمو %

 % Bank Assets AED millions Growth Rate قتصادية بدبية التنمية اإلدائر قعات*تو حصاءدبي لإل كزمر المصدر:
دبي ناسداك المصدر: * Forecast of the Department of Economic Source: Dubai Statistics Center 

Bankfocus (Bureau van Dijikالمصدر: بيانات (  األنشطة العقارية
Real Estate 

أخرى Development in Dubai11% 7%Source: Nasdaq Dubai othersSource: Bankfocus (Bureau van Dijik) Data 

 ي:دبلىاألول عاألرب ةاريجتال ةكريـشال دولال
ةياعمتاالج راتـؤشمال يف وراتطتال التشييد 6% Top 4 Trading Countries with Dubai:Construction 

Social Indicators 
 اإلقامة والطعام

)نلمليوبا (بيدنـكاسـدعد (السياحة بصورة عامة)
Accommodation & 

Food (largley tourism)Dubai's Population (in millions) 
5% 

 السعوديةيات المتحدةالوالالهند الصين
Saudi Arabia USA India China 

2.1 3.2 
2010 2012 2018  يدب يف ونيدولال تيبمال ارّوز:حةـيالسـا

Tourism: International Overnight Visitors to Dubai 
20.00% 20.0Source: Dubai Statistics Center  حصاءدبي لإل كزمر المصدر:

15.8 
 2017)(لتعليميةالةلحااحسبنـكالسـا 14.814.213.2

Population by Educational Status and Gender 11 

 قفوفمامعيجاـلهـمؤ
10.00%University27.0% 50.2%

& post graduate degree 7.58% 
6,384%4.23 %4.6 %5.9 يعامجال دون لؤهم 6.69% عيلصنااعلقطاا Underلنظيفةاقةلطاا university degree 4,805 7,376 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020*10,605 Industry 16% Solar Energyسطمتوهلمؤ 2,43556.7% 38.5% 7,481Intermediate degree

يكتبوأيقر% No. of International Guests (million) Change 23,912 33,206 فةلمضاالقيمةا ˜ 25,392 الزوار( م) التغير السنوي % ذات ةنديمال ىإل يدب لويحوت2021 وللحب Literate 16%)روالدونيلم( %4.8 %7.7 بنسبةنبولكراتثانبعااخفض —فلمستهدا
 ميأ2050.لبحلولملعاافيقلألانيةبولكرالبصمةا نبولكراتثانبعااية السياحة والتسويق التجاردائر ف —مستهد * المصدر: إحصائيات السياحة

27,4342.7% 1.9%Illiterate 
Source: Tourism statistics —constant Prices Aim 2021معالبحلو Value Added in * Target — DTCM 36,79431,138 حصاءدبي لإل كزمر — — To reduce carbon emissions by 16% Dubai Statistics Centerin carbon emissions by 2021 and transform Dubai into a city with

by 2021 the world’s smallest carbon footprint by 2050.
(Million AED)2007 2012 2018 حصاءدبي لإل كزمر المصدر: ذكور أناث 

 حسببيدفيقيةلفنداتـآلمنشـاءالنزيعزتو:حةـيالسـا
 2018معافيةالجغراـقطـلمناا

Males FemalesSource: Dubai Statistics Center 

 عللقطافةلمضاالقيمةاـعيـزتو
 Tourism: Hotel guests in Dubai according %9 يدب يف ددةجتُموال ةفيظنال ةاقطال ةصح ادةزي — فلمستهدا

to Region (2018) 
 األمريكتان ايقريأف الموش طاألوس رقشال ةقطنم أوروبا الغربية

Americas MENA Western Europe 

5تحتتفياولـدمعـ نلمسجلوابلطالادعد  2018 امع (%) يـاعنصال
 ود)ولمفأل لك(ل واتنـس

Child Mortality Rate
(/1000 livebirth) 

6% Goals — Increase the portion of clean andNo. of Enrolled Students Distribution of Industry renewable energy in Dubai from 
Value Added (%) in 2018 

2% 3% 6% 10% 21% 
2010 206,000 اتايفنال إدارة ةطـشأنو اهيملواازغوال اءربهكال أفريقيا دول شمال و جنوب شرق أسيا دول مجلس التعاون Africa North Asia & South-East Asia Electricity, gas and water supply; GCC countriesManufacturing 6% 11%waste management activities2018 311,000 18%6.072017%7 %25 %75 8.062010 يليةلتحواتعالصناا الخليجي جرلمحاالستغالاوينلتعدا لتشييدا Mining أستراالسيا روسيا ورابطة الدول جنوب أسيا & Quaring Construction Australasia المستقلة وأوروبا الشرقية South Asia هيئة الصحة بدبي المصدر: يةلبشرالتنميةاوفةلمعراهيئة:رلمصدا Russia, CIS, EE (Eeastern Europe)2% 17% 

9%Source: Dubai Statistics Center حصاءدبي لإل كزمر المصدر: 2050 لبحلو2030 لبحلو2020 لبحلو Source: Dubai health Authority Source: KHDA 

15.9 


