
عدد السكان )1(

يقدر عدد السكان بإمارة دبي 1,645,973 نسمة في نهاية عام 2008، منهم 1,263,130 ذكور و 382,843 إناث بنسبة بلغت على التوالي 76.74 

% و 23.26 % من إجمالي السكان.  ويرجع ارتفاع نسبة الذكور عن اإلناث في مجتمع إمارة دبي )330 ذكر لكل 100 أنثى( إلى أن غالبية العمالة 

الوافدة لإلمارة هي من الذكور الغير مصاحبني ألفراد أسرهم.  ويوضح اجلدول 1 توزيع السكان بإمارة دبي حسب اجلنس كما هو في نهاية عام 

 .2008

جدول )1(:   السكان حسب اجلنس، دبي نهاية عام 2008)2(

%عدد السكاناجلنس

1,263,13076.74ذكور

382,84323.26إناث

1,645,973100.00جملة

تقدير األفراد الناشطني خالل النهار

 يقدر عدد األفراد الناشطني بإمارة دبي خالل النهار 2,451,466 فرد حيث يشمل عدد السكان املقيمني،  واألفراد العاملني في القطاعني العام 

واخلاص باإلمارة والقاطنني خارجها،  ومتوسط عدد السياح والبحارة باإلمارة كما يضاف إلى ذلك احلركة الديناميكية للداخلني إلى اإلمارة 

واخلارجني منها أثناء النهار.  وتعود زيادة حركة السكان خالل النهار إلى سببني رئيسيني هما:

وذلك إلدارة  توفر الفرص االستثمارية اخملتلفة في إمارة دبي مما ينتج عنه انتقال عدد من سكان اإلمارات األخرى إلى إمارة دبي خالل النهار 	 

مشاريعهم وأعمالهم أو للعمل لدى الغير.

في  املساكن	   إليجارات  النسبي  االنخفاض  بسبب  وذلك  اجملاورة  اإلمارات  في  واخلاص  احلكومي   بالقطاعني  العاملني  من  نسبة  إقامة 

اإلمارات اجملاورة.

نشرة السكان - إمارة دبي
2008



جدول )2(:  حركة السكان الناشطني خالل النهار، دبي نهاية عام 2008

جملةالبيان

1,645,973عدد السكان املقيمني إقامة دائمة)2(

805,493العاملون باإلمارة واملقيمني خارجها واملقيمني املؤقتني)3(

2,451,466جملة السكان الناشطني خالل النهار

شكل )1( حركة السكان الناشطني خالل النهار، دبي نهاية عام 2008

توزيع السكان املقيمني إقامة دائمة حسب فئات العمر

يعتبر التركيب العمري والنوعي للسكان املقيمني في إمارة دبي غير متوازن )غير طبيعي(، ويعود سبب إختالل التركيب العمري والنوعي في اإلمارة إلى النسبة الكبيرة من 

العمالة الوافدة  والتي اغلبها في سن العمل ومن الذكور   على وجه اخلصوص وذلك  نتيجة للنمو االقتصادي املتسارع الذي تشهده اإلمارة.  ويظهر ذلك بشكل واضح من 

خالل الشكل 2 الذي يبني الهرم السكاني إلمارة دبي.

يتركز حوالي ثلثي السكان في الفئة العمرية 20-39 سنة، حتتل الفئة العمرية 30-34 سنة املرتبة األولى حيث بلغ عدد أفرادها 321,696 نسمة بنسبة بلغت 19.54 % من 

إجمالي السكان، تليها في املرتبة الثانية الفئة العمرية 25–29 سنة حيث بلغ عدد أفرادها 320,990 نسمة بنسبة بلغت 19.50 % من إجمالي السكان.  أما الفئة العمرية 

35–39 سنة فاحتلت املرتبة الثالثة حيث بلغ عدد أفرادها 245,784  نسمة بنسبة بلغت 14.93 % من إجمالي سكان اإلمارة.



 جدول )3(:  السكان حسب الفئات العمرية  واجلنس، دبي نهاية عام 2008 )4(

 %جملــةإنـاثذكــورفئـــات العمر

4  -  035,83930,68666,5254.04

9  -  537,33231,21768,5494.17

14  -  1032,69126,87559,5663.62

19  -  1529,46423,67553,1393.23

24  -  20120,47047,159167,62910.18

29  -  25261,95559,015320,99019.50

34  -  30266,22255,474321,69619.54

39  -  35204,47741,307245,78414.93

44  -  40125,35228,023153,3759.32

49  -  4573,95217,07091,0225.53

54  -  5043,59110,89354,4843.31

59  -  5519,2445,21424,4581.49

64  -  606,7682,6969,4640.57

69  -  652,4741,4113,8850.24

74  -  701,5121,0512,5630.16

+751,7671,0772,8440.17

1,263,130382,8431,645,973100.00اجلملة



شكل )2( الهرم السكاني إلمارة دبي نهاية عام 2008

توزيع السكان حسب القطاعات التخطيطية

تقسم إمارة دبي إلى 9 قطاعات تخطيطيــــة، وبالنظر إلى توزيع السكان حسب القطاعات الرئيسية في نهاية عام 2008 يتضح تركز أكثر من ثلث السكان في القطـــــــاع 

3 حيث بلغ عدد السكان في هذا القطاع 640,325 نسمة بنسبة قدرها 38.90 % من إجمالي السكان في اإلمارة، يليه القطاع 2 حيث بلغ عدد السكان فيه 429,130 نسمة 

بنسبة قدرها 26.07 %، وجاء القطاع 1 في املرتبة الثالثة حيث بلغ عدد السكان فيه 340,023 نسمة بنسبة بلغت 20.66 %.  وقد بلغ عدد سكان القطاعات من )9-7(     19,752 

نسمة بنسبة قدرها 1.20 % من إجمالي سكان اإلمارة.

جدول )4( السكان حسب القطاعات التخطيطية، دبي نهاية عام 2008)4(

% جمــــــلـة القطاع

20.66 340,023 قطاع )1(

26.07 429,130 قطاع )2(

38.90 640,325 قطاع )3(

0.95 15,609 قطاع )4(

9.71 159,838 قطاع )5(

2.51 41,296 قطاع )6(

0.25 4,115 قطاع )7(

0.72 11,851 قطاع )8(

0.23 3,786 قطاع )9(

100.00 1,645,973 جملة السكان



توزيع السكان حسب املناطق التخطيطية 

تكمن أهمية توزيع السكان حسب كل منطقة من املناطق التخطيطية إلمارة دبي، في كونها تعطي صورة واقعية وفعلية حلجم السكان في كل منطقة على حده لكافة 

اخملططني واملهتمني ومتخذي القرارات على حد سواء التخاذ ما يلزم من خطط  وبرامج - مع األخذ بعني االعتبار كل منطقة حسب خصوصيتها- لتلبية احتياجاتها من 

اخلدمات واملرافق العامة مبختلف أشكالها.  ويتضح من اجلدول )5( أن منطقة احمليصنة الثانية  )264( احتلت املرتبة األولى من بني جميع املناطق التخطيطية من حيث عدد 

السكان 215,904 نسمة وبنسبة بلغت 13.12 % من إجمالي سكان اإلمارة، يليها منطقة القوز الصناعية الثانية )365(  حيث بلغ عدد السكان فيها 89,154 نسمة بنسبة 

بلغت 5.42 %، وجاءت منطقة جبل علي )500(  في املرتبة الثالثة حيث بلغ عدد السكان فيها 80,515 نسمة بنسبة بلغت 4.89 % من إجمالي سكان اإلمارة، بينما احتلت 

منطقة جبل علي الصناعية )599( املرتبة الرابعة حيث بلغ عدد السكان فيها 73,470 نسمة بنسبة 4.46 % من إجمالي سكان اإلمارة.  وبلغ عدد السكان في تلك املناطق 

األربعة مجتمعة 459,043 نسمة بنسبة بلغت 27.89 % من إجمالي سكان اإلمارة.  ويرجع السبب الرئيسي لتركز السكان في تلك املناطق إلى وجود التجمعات السكنية 

للعمال فيها.

جدول )5( : السكان حسب املناطق التخطيطية، دبي نهاية عام 2008)4(

% عدد السكان اسم املنطقة  رقم املنطقة

0.06 980 - 111

0.58 9,505 الرأس 112

0.87 14,218 الضغاية 113

0.23 3,818 البطني 114

0.20 3,270 السبخة 115

1.11 18,188 عيال ناصر 116

1.77 28,905 املرر 117

2.61 42,585 نايف 118

0.55 9,009 الرقة 119

0.98 16,002 البراحة 122

1.66 27,127 املطينة 123

2.69 43,926 املرقبات 124

0.17 2,798 رقة البطني 125

1.39 22,742 ابو هيل 126

3.13 51,072 هورالعنز 127

0.09 1,469 اخلبيصي 128

0.44 7,220 بور سعيد 129

0.01 144 ميناء احلمرية 131

1.10 17,933 الوحيدة 132

0.89 14,613 هور العنز شرق 133

0.28 4,499 املمزر 134

0.10 1,607 ند شما 213

0.56 9,094 القرهود 214



تابع جدول )5(

% عدد السكان اسم املنطقة  رقم املنطقة

0.13 2,208 ام رمول 215

1.89 31,115 الراشدية 216

= 13 مطار دبي الدولي )5(  221

0.68 11,252 الطوار األولى 226

0.25 4,166 الطوار الثانية 227

0.43 7,085 الطوار الثالثة 228

0.13 2,119 النهدة األولى 231

2.06 33,922 القصيص األولى 232

0.60 9,902 القصيص الثانية 233

0.54 8,924 القصيص الثالثة 234

0.37 6,042 النهدة الثانية 241

0.21 3,509 القصيص الصناعية  األولى 242

0.23 3,768 القصيص الصناعية الثانية 243

0.18 2,957 محيصنة الثالثة 244

1.38 22,758 محيصنة الرابعة 245

0.12 1,930 القصيص الصناعية الثالثة 246

0.07 1,094 القصيص الصناعية الرابعة 247

= 25 القصيص الصناعية اخلامسة )5( 248

1.38 22,747 مردف 251

= 80 حديقة مشرف )5( 252

0.33 5,473 محيصنة األولى 261

0.55 9,094 املزهر األولى 262

0.37 6,071 املزهر الثانية 263

13.12 215,904 محيصنة الثانية 264

0.08 1,299 عود املطينة 265

0.08 1,271 وادي العمردي 271

0.08 1,246 اخلوانيج األولى 281

0.09 1,469 اخلوانيج الثانية 282

0.06 986 العياص 283

= 10 الشندغة )5( 311

2.31 38,062 السوق الكبير 312

1.37 22,530 احلمرية 313

0.18 2,947 ام هرير األولى 314

0.17 2,820 ام هرير الثانية 315

1.63 26,787 الرفاعة 316



تابع جدول )5(

% عدد السكان اسم املنطقة  رقم املنطقة

1.69 27,895 املنخول 317

3.97 65,382 الكرامة 318

0.46 7,601 عود ميثاء 319

0.52 8,639 امليناء 321

0.44 7,223 احلضيبة 322

0.86 14,194 اجلافلية 323

0.13 2,196 زعبيل األولى 325

0.04 654 اجلداف 326

0.82 13,547 جميرا األولى 332

1.76 28,956 البدع 333

2.81 46,189 السطوة 334

0.72 11,818 املركز التجاري األولى 335

0.33 5,513 املركز التجاري الثانية 336

0.13 2,203 زعبيل الثانية 337

0.39 6,375 جميرا الثانية 342

1.09 17,867 الوصل 343

0.01 217 - 345

0.52 8,566 جميرا الثالثة 352

0.36 5,844 الصفا األولى 353

0.82 13,459 القوز األولى 354

0.05 750 القوز الثانية 355

0.57 9,399 ام سقيم األولى 356

0.27 4,518 الصفا الثانية 357

0.57 9,403 ام سقيم الثانية 362

0.28 4,612 املنارة 363

1.02 16,867 القوز الصناعية األولى 364

5.42 89,154 القوز الصناعية الثانية 365

0.32 5,323 ام سقيم الثالثة 366

0.14 2,251 ام الشيف 367

1.05 17,303 القوز الصناعية الثالثة 368

1.62 26,656 القوز الصناعية الرابعة 369

0.11 1,797 الصفوح األولى 372

0.68 11,237 البرشاء األولى 373

0.37 6,019 البرشاء الثالثة 375

0.45 7,349 البرشاء الثانية 376



تابع جدول )5(

% عدد السكان اسم املنطقة  رقم املنطقة

0.19 3,201 الصفوح الثانية 382

0.50 8,180 قرية ربيع الصحراء 383

0.01 91 مضمار جبل علي 384

0.23 تالل اإلمارات الثانية 3,731 388

0.40 6,583 امليناء السياحي 392

0.04 724 تالل اإلمارات األولى 393

1.07 17,683 تالل اإلمارات الثالثة 394

0.03 569 رأس اخلور 411

0.54 8,848 ند احلمر 416

0.06 976 الورقاء األولى 421

0.23 3,863 الورقاء الثانية 422

0.08 1,353 الورقاء الثالثة - الورقاء الرابعة 424 - 423

4.89 80,515 جبل علي 500

= 39 مجمع دبي لالستثمار الثاني)5( 597

0.35 5,814 مجمع دبي لالستثمار األول 598

4.46 73,470 جبل علي الصناعية 599

0.08 1,338 ند الشبا 600

= 8 بو كدرا )5( 611

0.34 5,611 رأس اخلور الصناعية األولى 612

0.18 2,978 رأس اخلور الصناعية الثانية 613

0.72 11,807 رأس اخلور الصناعية الثالثة 614

0.06 976 ند الشبا الثانية 615

= 19 ند الشبا الرابعة )5( 617

0.77 12,653 ورسان األولى 621

0.22 3,616 ورسان الثانية 622

0.14 2,290 املرابع العربية 664

0.11 1,882 العوير األولى 711

0.14 2,233 العوير الثانية 721

0.27 4,378 لهباب/الروية/مرغم/مرقب 800

0.45 7,473 حتا 891

0.23 3,786 اللسيلي/الفقع/نزوة 900

100.00 1,645,973 جملــة
)1( السكان هم جميع األفراد الذين يقطنون داخل احلدود اجلغرافية لإلمارة سواء كانوا يتمتعون بصفة املواطنة لهذه اإلمارة أم كانوا من املقيمني  وذلك من واقع التعداد الدوري للسكان أو من خالل التوقعات السكانية.

)2( تقديري بأساس معدل النمو السنوي  للسكان )7.32 %( بني تعدادي )2000، 2005(.
)3( تشمل نسبة من العاملني باحلكومة االحتادية واحلكومة احمللية والقطاع اخلاص واملقيمني خارج اإلمارة مضاف إليها متوسط عدد السياح والبحارة.

)4( تقديري.
)5( القيمة أقل من وحدة القياس.






