
Value in Million AED     القيمة بالمليون درهم

Agriculture, forestry and fishing 18.6                 29.5                 26.4                 76.0                الزراعة والحراجة وصيد األسماك

Mining and quarrying 26.2                 39.7                 37.4                 24.6                التعدين واستغالل المحاجر

Manufacturing 6,564.9            9,258.9            8,436.2            8,166.5           الصناعة التحويلية

Electricity, gas, steam and air conditioning supply 8,407.5            13,963.4          8,104.1            3,929.6           إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 33.6                 47.4                 43.2                 41.8                إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
Water supply; sewerage, waste management and 

remediation activities

Construction 6,350.5            11,815.8          9,098.1            4,627.2           التشييد

 7,462.7            11,279.0          20,513.5          11,085.2         تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles

Transportation and storage 12,729.3          16,298.2          11,249.3          6,422.7           النقل والتخزين

Accommodation and food service activities 1,563.8            2,239.3            2,068.2            1,747.7           أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

Information and communication 3,166.9            4,922.6            5,819.3            2,677.7           المعلومات واالتصاالت

Financial and insurance activities 1,264.9            2,007.3            4,671.8            1,387.8           األنشطة المالية وأنشطة التأمين

Real estate activities 13,721.4          27,618.5          43,998.4          16,998.3         األنشطة العقارية

Professional, scientific and technical activities 2,140.1            2,953.0            4,446.5            1,766.4           األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

Administrative and support service activities 1,798.8            2,247.9            2,797.5            1,708.5           أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

 17,939.0          18,056.0          11,571.0          8,884.0           اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
Public administration and defence; compulsory 

social security

Education 58.6                 64.2                 79.2                 58.4                التعليم

Human health and social work activities 1,361.1            1,654.6            3,447.2            984.3              األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

Arts, entertainment and recreation 11.7                 39.3                 49.0                 8.6                  الفنون والترفيه والتسلية

Other service activities 39.0                 54.1                 82.6                 45.1                أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األَُسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسر المعيشية في إنتاج سلع 

وخدمات غير مميَّزة الستعمالها الخاص

Activities of households as employers; 

undifferentiated goods- and services-producing 

activities of households for own use

Total 84,658.5          124,588.6        136,538.9        70,640.5         المجموع
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