
المبادئ الثمانية 
لدبي

8 Principles  
of Dubai

 1
 االتحاد هو

األساس
The Union is  

the Foundation

2
ال أحد فوق القانون
No One is Above  

the Law

4
النمو له محركات ثالثة

)حكومة متمّيزه، قطاع خاص منفتح، 
شركات شبه حكومية تنافس عالمياً(

Three Factors  
Drive Growth

)Excellent Government, Open 
Private Sector, Government-Owned 

Companies that compete globally(

6
  ال نعتمد على

مصدر واحد للحياة
We Believe in Economic 

Diversification 

8
نفكر باألجيال

We Care about  
Future Generations

 

3
نحن عاصمة االقتصاد

We are a  
Business Capital

5
  مجتمعنا له

شخصية متفردة
Our Society has a 

Unique Personality

7
أرض للمواهب

A Land for Talent
 

موجز عن اقتصاد دبي
Dubai Economy  
at a Glance 

إدارة التخطيط االقتصادي
دائرة التنمية االقتصادية

صندوق بريد 13223 دبي
اإلمارات العربية المتحدة

+971 4 4455555   
+971 4 4455554  

info@dubaided.gov.ae  
http://www.dubaided.ae   

دائرة التنمية االقتصادية © 2019،   
جميع الحقوق محفوظة

Economic Planning Division
The Department

of Economic Development
13223 Dubai

United Arab Emirates
 +971 4 4455555   
 +971 4 4455554  
 info@dubaided.gov.ae  
 http://www.dubaided.ae   

Copyright © 2019 Department of Economic 
Development, All Rights Reserved.

Dubai_DEDDubaiDEDDubai DED

وثيقة الخمسين

The Fifty Year 
Charter

1Dubai Silk Road للحريــر بــي  د خــط 

2A Geo-Economic Map 
for Dubai

 رسم خارطة اقتصادية
جغرافية لدبي

3First Virtual 
Commercial City

 إنشاء أول منطقة
تجارية افتراضية

4A Central Education 
File for Every Citizen 

 تطوير ملف تعليمي
مركزي لكل مواطن

5A Doctor to Every Citizen طبيب لكل مواطن

6Free Economic and  
Creative Zones in 
Universities

 تحويل الجامعات لمناطق
اقتصادية وإبداعية حرة

7Self-sufficiency in 
Dubai Homes

 اكتفاء ذاتي من الماء والغذاء
 والطاقة في ُعشر بيوت

مواطنينا

8Cooperative Companies 
in Various Sectors

 إنشاء شركات تعاونية
للمواطنين في مجاالت

الصحة والتعليم والغذاء وغيرها

9Annual Growth in 
Philanthropy

 تحقيق نمو سنوي في
 األعمال اإلنسانية يعادل

ويواكب نمونا االقتصادي

ARTICLE
ARTICLE

ARTICLE
ARTICLE

ARTICLE
ARTICLE

ARTICLE
ARTICLE

ARTICLE

دبي في أرقام ...
إن انفتــاح اقتصــاد دبــي وتنــّوع قاعدتهــا اإلنتاجيــة فضــال 
عــن جاذبيــة بيئــة األعمــال فيهــا يجعلهــا مــن أكثــر 
إقتصاديات  المنطقة اســتقطابا لــرؤوس األموال األجنبية 
، بمــا فــي ذلــك اإلســتثمار األجنبــي المباشــر والتدفقــات 
فــي المحافــظ اإلســتثمارية واإلقــراض المصرفــي. وإن 
نجــاح دبــي  فــي جــذب رؤوس األمــوال األجنبيــة أســهم فــي 
ترســيخ دورهــا كأحــد أهــم المراكزالماليــة العالميــة لتقديم 
الخدمــات الماليــة للمقيميــن وغيــر المقيميــن. كمــا أن 
المبــادرات التحفيزيــة للنمــو التــي اعتمدتهــا حكومــة دبــي 
عــام 2018 علــى خلفيــة زيــادة اإلنفــاق فــي البنيــة التحتيــة 
اســتعدادا لمعــرض إكســبو 2020، يتوقــع أن تُســّرع وتيــرة 

نمــو اقتصــاد دبــي فــي األعــوام القادمــة.

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 
increased infrastructure expenditure ahead of Expo 
2020 have raised Dubai’s growth prospects over the 
coming years.

ــن راشــد آل مكتــوم، فــي  أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
بمناســبة مــرور خمســين  الخمســين”  “وثيقــة   ،2019 ينايــر   6
الوطــن.  خدمــة  فــي  مســؤولية  أّول  ســموه  تولــي  عــن  عامــا 
وتقــدم الوثيقــة رؤيــة ســموه لتحســين جــودة الحيــاة للمواطنيــن 
والمقيميــن لخمســين عامــا مقبلــة. وســيعلن فــي 4 ينايــر مــن 
كل عــام عــن وثيقــة الخمســين التــي ســتضم مشــاريع اســتثنائية 
ــداف  ــن أه ــف ع ــود تكش ــة 9 بن ــن الوثيق ــي. وتتضم ــارة دب ــي إم ف
محــددة تســتطيع دبــي مــن خــالل تحقيقهــا ضمــان اإلزدهــار 

ــارة. ــتدام لإلم المس

Sheikh Mohammed bin Rashid announced, on January 6th 
2019, his ”50-Year Charter“ for the development of the Emirate 
to mark his years of service to the country. The Charter 
outlines HH Vision to improve the quality of life in Dubai for 
its citizens and residents over the next 50 years. The pledges 
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.

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، حاكــم 
دبــي فــي 5 ينايــر 2019، ثمانيــة مبــادىء لدبــي حــّددت نجــاح دبي في 
الماضــي، وأوصــى جميــع مــن يتولــى مســؤولية في هــذه اإلمــارة أن 
يلتــزم بهــا وأن تتمســك األجيــال الحاليــة والمقبلــة بمــا جــاء فيهــا، 

والتــي تضمــن رفــاه شــعب اإلمــارة وتفــّوق اإلمــارات ككل.

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Ruler of Dubai, 
published on January 5th 2019 the Eight defining Principles of 
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.

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

M I S S I O N
Develop, regulate and promote the  
sustainable growth of Dubai’s economy

رؤيتنا
أن تصبح دبي محوراً رئيسياً في 

االقتصاد العالمي

رسالتنا
تطوير وتنظيم وترويج النمو المستدام 

القتصاد دبي



GDP AED billions Growth Rate %

GDP (in Constant Prices) and annual Growth Rates

الناتج المحلي اإلجمالي (باألســعار الثابتة) ومعدالت 
النمو السنوي 

Contribution of Key Economic Sectors in the 2018 GDP (%)

مســاهمة القطاعات الرئيســية في الناتج المحلي
اإلجمالــي لعام 2018 (%)

Tourism: International Overnight Visitors to Dubai

Tourism: Hotel guests in Dubai according
to Region (2018)

الســياحة: زّوار المبيت الدوليون في دبي

الســياحة: توزيع نزالء المنشــآت الفندقية في دبي حسب
المناطــق الجغرافية عام 2018

Social Indicators

التطورات في المؤشــرات االجتماعية

الناتج المحلي اإلجمالي (مليار درهم)معدل النمو %

Source: Bankfocus (Bureau van Dijik) Data
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2013 2014

13.2

2015

14.2

2016

14.8

2017

15.8

2018

15.9

2020*

20.0

No. of International Guests (million) Change %
الزوار( م)التغير السنوي %

10.00%

20.00%

4.23%
6.69%

المصدر: إحصائيات السياحة
— مركز دبي لإلحصاء

Source: Tourism statistics —
Dubai Statistics Center

* مستهدف — دائرة السياحة والتسويق التجاري 
* Target — DTCM

*توقعات دائرة التنمية اإلقتصادية بدبيالمصدر: مركز دبي لإلحصاء
Source: Dubai Statistics Center * Forecast of the Department of Economic

Development in Dubai

Solar Energy
الطاقة النظيفة  

Industry
القطاع الصناعي

No. of Enrolled Students 
عدد الطالب المسجلون

Child Mortality Rate
(/1000 livebirth)

معــدل وفيات تحت 5
ســنوات (لكل ألف مولود)

Dubai's Population (in millions)
عدد ســكان دبي (بالمليون)

Population by Educational Status and Gender
الســكان حسب الحالة التعليمية (2017)

Goals — Increase the portion of clean and
renewable energy in Dubai from

المستهدف — زيادة حصة الطاقة النظيفة والُمتجددة في دبي

Aim — To reduce carbon emissions by 16%
by 2021 and transform Dubai into a city with

the world’s smallest carbon footprint by 2050.

 المستهدف — خفض انبعاثات الكربون بنسبة
 16% بحلول 2021 وتحويل دبي إلى المدينة ذات

 البصمة الكربونية األقل في العالم بحلول 2050.

17%

جنوب أسيا  
South Asia

21%

أوروبا الغربية
Western Europe

اإلدارة العامة والدفاع
والضمان االجتماعي

Public Administration,
Defence, Social Security

اإلقامة والطعام 
(السياحة بصورة عامة) 

Accommodation &
Food (largley tourism)

المعلومات واالتصاالت
Information &

Communication

الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة
إدارة النفايات

Electricity, gas, and water
supply; waste management

activities

التعدين واستغالل المحاجر 
Mining & Quarrying

النقل والتخزين   
Transport & Storage

تجارة الجملة والتجزئة  
Wholesale &
Retail Trade

النشاطات المالية
والتأمين  

Financial & Insurance

الصناعات التحويلية  
Manufacturing

األنشطة العقارية  
Real Estate

 التشييد
Construction

دول مجلس التعاون
الخليجي

GCC countries
18%

11%

دول شمال و جنوب شرق أسيا 
North Asia & South-East Asia

9%

روسيا ورابطة الدول
المستقلة وأوروبا الشرقية

Russia, CIS, EE (Eeastern Europe)

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
MENA

10%6%

األمريكتان
Americas

أفريقيا
Africa

6%

أستراالسيا
Australasia

2%

التعدين واستغالل المحاجر
Mining & Quaring

الصناعات التحويلية
 Manufacturing

الكهرباء والغاز والمياه وأنشــطة إدارة النفايات
Electricity, gas and water supply;

waste management activities

التشييد
Construction

7%25%

 بحلول 2030 بحلول 2020

75%

 بحلول 2050

انبعاثات الكربون 
بحلول عام 2021

in carbon emissions
by 2021

16%
�

المصدر: مركز دبي لإلحصاء 

Total Assets of Dubai Banks

إجمالــي أصول مصارف دبي

789,604

2012 2013

860,151

2014

925,064

2015

1,006,388

2016

1,078,182

2017

1,136,017

2018

1,197,261   

Bank Assets AED millions Growth Rate %
أصول المصارف (مليون درهم)معدل النمو %

13.01%

8.93% 7.55%
8.79%

7.13%
5.36% 5.39%

  Bankfocus (Bureau van Dijik) المصدر: بيانات

Source: Dubai Statistics Center المصدر: مركز دبي لإلحصاء 

Source: Dubai Statistics Center

New Sukuk Listing on Dubai Financial Markets

إجمالي إصدارات الصكوك في أســواق المال بدبي

Value of new listings ($ Bn) Number of new listings
قيمة إصدارات الصكوك (مليار دوالر)عدد اإلصدارات السنوية 

Source: Nasdaq Dubai

المصدر: ناسداك دبي

2012

1.15

2013

4.70

2014

13.40

2015

13.26

2016

11.45

2017

10.25

2018

11.99

2

18

14
16

11
13

10

26%

أخرى  
others

12%

11%

10%

9%

7%

6%

5%

5%

4%

3%

2%

3.2
2018

2.1
2012

1.9
2010

2010

2010

20182017

 مؤهــل جامعي فما فوق
University 

& post graduate degree

  مؤهل دون الجامعي
Under university degree

  مؤهل متوسط
Intermediate degree

   يقرأ ويكتب
Literate

   أمي
Illiterate

Females
أناث

Males
ذكور

Source: Dubai Statistics Center

المصدر: مركز دبي لإلحصاء 

56.7%

5.9%

27.0%

7.7%

2.7%

38.5%

50.2%

4.6%

4.8%

1.9%

206,000

311,000

8.06

6.07

Source: Dubai health Authority
المصدر: هيئة الصحة بدبي

Source: KHDA
المصدر: هيئة المعرفة والتنمية البشرية

توزيــع القيمة المضافة للقطاع
الصناعــي (%) عام 2018

Distribution of Industry
Value Added (%) in 2018

القيمة المضافة
(مليون دوالر)

9%

6%

3%2%

27,434 31,138 36,794

33,206 23,912
25,392

2,435 7,481
10,605

4,805 7,376
6,384

2007 2012 2018

Value Added in
constant Prices

(Million AED)

7.58%

4.6% 4.6%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F* 2020F*

3.1% 3.1%

1.9% 2.1%

3.8%

3.6%
4.0%322.9 337.9 353.4 367.4 378.8 390.5 398.1 405.7 421.2

الصين
China

الهند 
India

 الواليات المتحدة 
USA

 السعودية 
Saudi Arabia

Top 4 Trading Countries with Dubai:
الدول الشــريكة التجارية األربع األولى لدبي:


