




Chapter Three: Employment

الباب الثالث: العمالة

The employment chapter includes all statistical data related to 

the working population with its various social and employment 

characteristics through which we can identify their employment, 

occupational, and economic status. This chapter also includes 

all data on the number of employees in local and federal Dubai 

departments, and their main characteristics such as gender and 

nationality for the year 2010 and the total employees for the 

period 2008-2010.

املتعلقة  اإلحصائية  البيانات  كافة  على  العمالة  باب  يشتمل 

والعملية،  االجتماعية  خصائصهم  مبختلف  املشتغلني  بالسكان 

واملهنية  العملية  األوضاع  على  التعرف  خاللها  من  ميكن  التي 

اخلاصة  البيانات  كافة  الباب  هذا  يتضمن  كما  لهم.  واالقتصادية 

بأعداد العاملني في الدوائر احمللية إلمارة دبي، وخصائصهم الرئيسية 

كاجلنس واجلنسية لعام 2010 وإجمالي العاملني خالل الفترة 2008 

ولغاية عام 2010.

Data on population and their working conditions is important 

since it provide a good picture for the economic situation of 

the Dubai society through which we can identify levels of 

employment and unemployment. It also provides users, at 

different levels such as researchers, planners, and decision 

makers, the needed information in the comprehensive 

sustainable.

تكمن أهمية البيانات اخلاصة بالسكان وحالتهم العملية في أنها 

توفر قاعدة بيانات عن أوضاع اجملتمع االقتصادية في إمارة دبي يتم 

من خاللها التعرف على مستويات العمالة والبطالة، كما أنها توفر 

من  وشرائحهم  مستوياتهم  مبختلف  البيانات  مستخدمي  لكافة 

البيانات  قرارات  ومتخذي  سياسات  وراسمي  ومخططني  باحثني 

الالزمة في عملية التنمية الشاملة املستدامة لإلمارة.

Employment figures are available through the general censuses 

and the Labor force surveys conducted by the Dubai Statistics 

Center periodically. The most recent census on population and 

establishments was conducted in 2005, and the latest Labor 

force survey was conducted in 2009. As for figures on number 

of employees in federal and local Dubai departments, these are 

compiled from various local and federal departments, agencies 

and semi-government.

تتوفر بيانات العمالة من خالل التعدادات العامة للسكان ومسوح 

بشكل  بتنفيذها  لإلحصاء  دبي  مركز  يقوم  التي  العاملة  القوى 

دوري، وقد كان آخر تعداد للسكان واملساكن واملنشآت في عام 2005 

عام  في  آخرها  كان  العاملة  القوى  مسوح  من  عدد  تنفيذ  مت  كما 

الدوائر  العاملني في  بأعداد  املتعلقة  البيانات اإلحصائية  أما   .2009

االحتادية واحمللية التابعة إلمارة دبي فيتم توفيرها من مختلف الدوائر 

والهيئات واملؤسسات االحتادية واحمللية وشبه احلكومية.





Main results: النتائج الرئيسة:

Percentage of wage earners from total workers (15 years of 
age and above) (2005): 97.2%.

النسبة املئوية للعاملني بأجر من إجمالي العاملني )15 سنة فأكثر( 
.%97.2 :(2005)

Percentage of workers in Community, Social and personal 
services (2005): 14.7%.

االجتماعية  واخلدمات  العامة  اجملتمع  خدمات  في  العاملني  نسبة 
والشخصية )2005): %14.7.

Percentage of males (58.3%) and (41.7%) females workers in the 
activity of community public services for 2005.

نشاط  في   )%41.7( اإلناث  والعامالت   )%58.3( الذكور  العاملني  نسبة 
خدمات اجملتمع العامة لعام 2005.

Percentage of craft and related workers from total workers (15 
years of age and above) (2005): 39.3%.

نسبة احلرفيون من إجمالي العاملني )15 سنة فأكثر( )2005) %39.3.

Percentage of Government workers from total workers (15 
years of age and above) (2005): 8.4%.

نسبة العاملني في القطاع احلكومي من إجمالي العاملني )15 سنة 
فأكثر( )2005): %8.4.





املشتغلون )15 سنة فأكثر( حسب اجلنس واحلالة العملية في سنوات التعداد - إمارة دبي
Employees )15 Years and Above( by Gender And Employment Status for the Census Years - Emirate of Dubai

)1993, 2000, 2005(

Table )03-01( جدول

السنوات

احلالة العملية

199320002005Years

Employment Status 

ذكور
Male

إناث
Female

اجملموع
Total

ذكور
Male

إناث
Female

اجملموع
Total

ذكور
Male

إناث
Female

اجملموع
Total

9,1672769,4437,0811727,25314,1791,23815,417Employerصاحب عمل

14,3849614,4809,0702879,35710,50495611,460Self-Employedيعمل حلسابه

275,45638,084313,540481,56961,663543,232839,793115,021954,814Waged Workerيعمل بأجر

5419243235497108605Non-Waged -54يعمل بدون أجر

299,06138,456337,517497,91262,165560,077864,973117,323982,296Totalاجملموع

Source: Dubai Statistics Centerاملصدر: مركز دبي لالحصاء

املشتغلون )15 سنة فأكثر( حسب اجلنس واحلالة العملية - إمارة دبي
Employees )15 Years and Above( by Gender And Employment Status - Emirate of Dubai

)2005(

Figure )03-01( شكل



املشتغلون )15 سنة فأكثر( حسب النشاط االقتصادي الرئيسي واجلنس في سنوات التعداد - إمارة دبي
Employees )15 Years and Above( by Main Economic Activity and Gender for the Census Years - Emirate of Dubai

)1993, 2000, 2005(

Table )03-02( جدول

السنوات

النشاط االقتصادي
الرئيسي

199320002005Years

Main Economic Activity 

ذكور
Male

إناث
Female

اجملموع
Total

ذكور
Male

إناث
Female

اجملموع
Total

ذكور
Male

إناث
Female

اجملموع
Total

الزراعة والغابات وصيد البر 
والبحر

6,751256,77610,3621510,3775,479495,528
Agriculture, Forestry, 
Hunting and Fishing 

املناجم واحملاجر واستخراج 
البترول

949469951,3491071,4561,5242061,730
Mining Quarrying and 
Petroleum Extraction

 24,8803,14928,02960,4766,32366,79942,5613,24845,809Manufacturingالصناعات التحويلية

1,06051,0651,793261,8192,5262142,740Electricity, Gas and Waterالكهرباء والغاز واملياه

 63,32941363,742146,658810147,468400,9253,102404,027Building & Constructionالتشييد والبناء

65,8924,23070,122138,74310,722149,465188,28925,419213,708جتارة اجلملة واملفرق واملطاعم
Wholesale & Retail Trade, 
Restaurants & Hotels 

28,1262,04530,17142,3644,69447,05874,26910,69284,961النقل والتخزين واالتصاالت
Transport, Storage & Com-
munication 

التمويل والتأمني والعقارات 
وخدمات األعمال*

8,7221,31010,03228,5534,16132,71454,13410,22264,356
Financing, Insurance, 
Real Estate & Business 
Services*

خدمات اجملتمع العامة 
واخلدمات اإلجتماعية 

والشخصية**
99,35227,233126,58567,00935,194102,20384,36560,330144,695

Community,Social & Per-
sonal Services**

60511371810,9013,84114,742Not Stated - - -غير مبني

299,06138,456337,517497,91262,165560,077864,973117,323982,296Totalاجملموع

* ال تشمل خدمات األعمال عام 1993
** تشمل خدمات األعمال عام 1993

املصدر: مركز دبي لالحصاء

* Excludes business services in 1993
** Includes business services in 1993
Source: Dubai Statistics Center



املشتغلون )15 سنة فأكثر( حسب املهن الرئيسة واجلنس في سنوات التعداد - إمارة دبي
Employees )15 Years and Above( by Main Occupation and Gender for the Census Years - Emirate of Dubai

)1993, 2000, 2005(

Table )03-03( جدول

السنوات

املهن الرئيسة

199320002005Years

Main Occupation
ذكور
Male

إناث
Female

اجملموع
Total

ذكور
Male

إناث
Female

اجملموع
Total

ذكور
Male

إناث
Female

اجملموع
Total

18,10084818,94810,66771711,38433,2724,93138,203Legislators & senior officialsاملشرعون وكبار املسئولني

28,7206,72635,44646,30611,44957,75566,67818,83685,514Professionalsاملهنيون

21,6093,06724,67642,2735,78948,06258,57511,12369,698الفنيون واملهنيون املساعدون
Technicians & Associates 
professionals

17,0146,08823,10225,05310,30535,35825,90814,60840,516Clerksالكتبة

44,1972,94747,14473,62027,161100,78190,49349,626140,119Service & Sales workersعمال اخلدمات والبيع

العمال املهرة في الزراعة 
والصيد

2,249- 2,2495,279215,3004,665214,686
Skilled Agricultural & 
Fishery workers 

 57,89327358,166121,0331,637122,670382,9022,808385,710Craft & Related workersاحلرفيون

32,3332,61934,95258,0083,58961,59778,2532,74080,993Plant and Machine operatorsعمال التشغيل 

76,94615,88892,834108,2391,413109,652114,46410,193124,657Elementary Occupationsاملهن البسيطة

7,259537,3126,2211456,366Defence---الدفاع

175312063,5422,2925,834Unknown---غير مبني

299,06138,456337,517497,91262,165560,077864,973117,323982,296Totalاجملموع

Source: Dubai Statistics Centerاملصدر: مركز دبي لالحصاء

املشتغلون )15 سنة فأكثر( حسب القطاع واجلنس في سنوات التعداد - إمارة دبي
Employees )15 Years and Above( by Sector and Gender for the Census Years - Emirate of Dubai 

 )1993, 2000, 2005(

Table )03-04( جدول

 اجلنس

القطاع 

ذكور
Male

إناث
Female

اجملموع
Total

Gender

Sector 199320002005199320002005199320002005

 9,64414,93110,7993,4133,7243,01213,05718,65516,871Federal Governmentحكومي إحتادي

49,70855,38441,0024,4827,68810,75454,19063,07265,349Local Governmentحكومي محلي

*1,2349,4475,8401291,5191,6871,36310,96612,099Public Sectorقطاع عام*

232,153400,784773,43629,40327,16458,867261,556427,948809,908Private Sectorقطاع خاص

**4,24412,04426,66191220,64140,1215,15632,68565,950Othersأخرى**

2,0785,3227,2351171,4292,8822,1956,75112,119Foreignأجنبي

299,061497,912864,97338,45662,165117,323337,517560,077982,296Totalاجملموع

* يشمل القطاع املشترك عام 2000 .
 ** يشمل خدم املنازل والعاملني في املنشآت التي التهدف للربح والهيئات 

 الدولية والدبلوماسية عام 2000، 2005
املصدر: مركز دبي لالحصاء

* Includes joint sector in 2000
** Includes households servants and Employees persons at non profit Est. 
 and Diplomatic & int. org. in 2000, 2005
Source: Dubai Statistics Center



املشتغلون بالدوائر احمللية حسب اجلنسية واجلنس - إمارة دبي
Employees in Local Government Departments by Nationality and Gender - Emirate of Dubai

)31 - December - 2010(

Table )03-05( جدول

الدوائر احمللية 

 إماراتي
Emirati

 غير إماراتي
Non - Emirati

ي
كل

 ال
ع

مو
جمل

 ا
G

ra
nd

 T
ot

al

Government Departments
ذكور 
Male

إناث 
Female

اجملموع 
Total

ذكور 
Male

إناث 
Female

اجملموع 
Total

15013028039850448728H.H. the Rulers Court(1)ديوان سمو احلاكم(1)

204060252550110The Excutive Council(2)اجمللس التنفيذي(2)

8,4561,74710,20312,66727112,93823,141القيادة العامة لشرطة دبي(1)
Dubai Police General Headquar-
ters(1)

1,3519812,3329,0111369,14711,479Dubai Municipality(1)بلدية دبي)1)

1,3735581,9315,141855,2267,157Roads and Transport Authority(1)هيئة الطرق واملواصالت(1)

8066381,4446,8451907,0358,479هيئة كهرباء ومياه دبي)2)
Dubai Electricity and Water Au-
thority(2) 

6511,5732,2242,8294,3577,1869,410Dubai Health Authority(1)هيئة صحة دبي(1)

2141183329941140472دائرة التنمية االقتصادية(1)
Department of Economic Develop-
ment(1)

18610028664771357Lands Department(1)دائرة األراضي واألمالك(1)

4322316632955300963Dubai Courts Department(1)دائرة محاكم دبي(1)

دائرة السياحة والتسويق 
التجاري(1)

1729226412062182446
Department of Tourism and Com-
merce Marketing(1)

23325531104196Department of Finance (1)الدائرة املالية(1)

4871119321951170هيئة تنمية اجملتمع(1)
Community Development Author-
ity(1)

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
اخليري(1)

167832501,137121,1491,399
Islamic Affairs and Charitable 
Activities Department(1)

5622428042,4011972,5983,402Dubai Airports(1)مطارات دبي(1)

2315382773472Dubai Civil Aviation Authority(1)هيئة دبي للطيران املدني(1)

2871864738401761,0161,489Dubai Media Incorporated(2)مؤسسة دبي لإلعالم(2)

5224761252127203Financial Audit Department(1)دائرة الرقابة املالية(1)

1,6455702,2155561026582,873Dubai Customs(2)جمارك دبي(2)

20335375782135Dubai e Government Department(2)دائرة حكومة دبي اإللكترونية(2)



Cont,d Table )03-05( تابع جدول 

الدوائر احمللية 

 إماراتي
Emirati

 غير إماراتي
Non - Emirati

ي
كل

 ال
ع

مو
جمل

 ا
G

ra
nd

 T
ot

al

Government Departments
ذكور 
Male

إناث 
Female

اجملموع 
Total

ذكور 
Male

إناث 
Female

اجملموع 
Total

3062927043113205Dubai Chamber(2)غرفة دبي(2)

111614Public Prosecution(1) -384119503111النيابة العامة(1)

سلطة منطقة دبي احلرة 
للتكنولوجيا واإلعالم(2)

1382150196990
Free Zone Authority, Dubai Tech-
nology and Media(2)

31659641748144مؤسسة األوقاف وشؤون القصر(1)
Awqaf and Miners Affairs founda-
tion(1)

936315612019139295Dubai Real Estate Corporation(2)مؤسسة دبي العقارية(2)

2777104268321589693هيئة املعرفة والتنمية البشرية(1)
Knowledge and Human Develop-
ment Authority(1)

289212014822142Dubai Culture and Arts› Authority(2)هيئة دبي للثقافة والفنون(2)

30265658563119Dubai Statistics Center(1)مركز دبي لإلحصاء(1)

5837958791129911,086Center of Ambulance Services(1)مركز خدمات اإلسعاف(1)

مؤسسة محمد بن راشد 
لإلسكان(1)

696813731- 31168
Mohammed Bin Rashid Establish-
ment for Housing(1)

مؤسسة محمد بن راشد لألعمال 
اخليرية(2)

1891011120
Mohammed Bin Rashid al maktoum Hu-
manitarian and charity establishment(2)

77141672337Dubai Economic Council(2)مجلس دبي االقتصادي(2)

141152853348Dubai Sports Council(2)مجلس دبي الرياضي(2)

4521662831284350Dubai Government Workshop(1)ورشة حكومة دبي(1)

1527Dubai Judicial Institute(2) -2101215معهد دبي القضائي(2)

املدينة العاملية للخدمات 
اإلنسانية(2)

-1163910International Humanitarian City(2)

66 -6 - - -جائزة دبي للقرأن الكرمي(2)
Dubai Inyrtnational Holy Quran 
Award(2)

17,4708,12925,59944,7246,31251,03676,635Totalاجملموع

)1( موارد املعلومات احلكومية  املصدر: 
(2( الدوائر احمللية املذكورة   

Source: (1) Government Information Resources (GIR) 
 (2) The above mentioned Departments 



املشتغلون بالدوائر احمللية - إمارة دبي
Employees in Local Government Departments- Emirate of Dubai

)2008 - 2010(

Table )03-06( جدول

200820092010Government Departmentsالدوائر احمللية 

627699728H.H. the Ruler›s Courtديوان سمو احلاكم

176151110The Excutive Councilاجمللس التنفيذي

21,32621,92823,141Dubai Police General Headquartersالقيادة العامة لشرطة دبي

11,36211,41511,479Dubai Municipalityبلدية دبي

7,3668,2407,157Roads & Transport Authorityهيئة الطرق واملواصالت

7,6128,1348,479Dubai Electricity & Water Authorityهيئة كهرباء ومياه دبي

9,6719,5989,410Dubai Health Authorityهيئة صحة دبي

.417443472Department of Economic Developmentدائرة التنمية االقتصادية

348351357Lands Departmentدائرة األراضي واألمالك

872934963Dubai Courts Departmentدائرة محاكم دبي

457457446Dept. of Tourism and Commerce Marketingدائرة السياحة والتسويق التجاري

 10110096Department of Financeالدائرة املالية

163170Community Development Authority…هيئة تنمية اجملتمع

1,4161,4021,399Islamic Affairs & Charitable Activities Departmentدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري

3,4113,3663,402Dubai Airportsمطارات دبي

 1,3321,3641,489Dubai Media Incorporatedمؤسسة دبي لإلعالم

159183203Financial Audit Departmentدائرة الرقابة املالية

*2,873Dubai Customs......جمارك دبي*

144135Dubai eGovernment Department…دائرة حكومة دبي اإللكترونية

 188202205Dubai Chamberغرفة دبي 

 536601614Public Prosecutionالنيابة العامة

10290Free Zone Authority, Dubai Technology and Media…سلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا واإلعالم

141143144Awqaf & Minor Affairs Foundationمؤسسة األوقاف وشؤون القصر

277382295Dubai Real Estate Corporationمؤسسة دبي العقارية

349726693Knowledge and Human Deveiopment Authorityهيئة املعرفة والتنمية البشرية

162142Dubai Culture and Arts› Authority…هيئة دبي للثقافة والفنون

103119119Dubai Statistics Centerمركز دبي لإلحصاء

1,0351,086Center of Ambulance Services...مركز خدمات اإلسعاف 

166173168Mohammed Bin Rashid Establishment for Housingمؤسسة محمد بن راشد لإلسكان

350355350Dubai Government Workshopورشة حكومة دبي

**78204220Othersأخرى**

68,84173,27676,635Totalاجملموع

* مت فصلها عن دبي العاملية في 2010
** دوائر محلية أقل من 90 مشتغل 

»GIR« املصدر: الدوائر احمللية املذكورة لعام 2010 وموارد املعلومات احلكومية 

* Was Separated From the Dubai World in 2010
** Local department less than 90 Employeas
 Source: The above mentioned Departments for the year 2010 and government information 
resources »GIR»



املشتغلون بالوزارات واملؤسسات االحتادية حسب اجلنسية واجلنس - إمارة دبي
Employees in Federal Ministries and Institutions by Nationality and Gender - Emirate of Dubai

)31 - December - 2010(

Table )03-07( جدول

الوزارات واملؤسسات االحتادية 

إماراتي
 Emirati

غير إماراتي
Non - Emirati

اجملموع الكلي 
Grand TotalFederal Ministries and Institu-

tions  ذكور
 Male

 اناث
Female

 اجملموع 
Total

 ذكور
 Male

 اناث
Female

 اجملموع 
Total

 ذكور
 Male

 اناث
Female

 اجملموع 
Total

122133358152641Ministry of Cabinet Affairsوزارة شؤون مجلس الوزراء

اجمللس الوطني االحتادي - األمانة 
العامة

28204813-13412061
Federal National Council - 
General Secretariat

 2127633State Audit Institution-661221ديوان احملاسبة

 26255112113382664Ministry of Economyوزارة االقتصاد 

7815911016925General Information Authorityالهيئة العامة للمعلومات

1904446343705138835609571,517Ministry of Healthوزارة الصحة

 2751,7662,0418584961,3541,1332,2623,395Ministry of Educationوزارة التربية والتعليم 

 4415920320143464173237Ministry of Social Affairsوزارة الشؤون االجتماعية 

الهيئة العامة لرعاية الشباب 
والرياضة

38316915116533285
General Authority of youth & 
sports weifare

وزارة الثقافة والشباب وتنمية 
اجملتمع 

82331---82331
Ministry of Culture, Youth and 
Community Development

207212419639213215428Ministry of Labourوزارة العمل 

وزارة الداخلية - اإلدارة العامة 
لإلقامة وشؤون األجانب

2,5871,0463,633250122622,8371,0583,895
Ministry of Interior - General 
Directorate of Residency and 
Foreiginers Affairs - Dubai

7046076458735901,291631,354وزارة الداخلية إدارة الدفاع املدني
Ministry of Interior Civil De-
fense Department

القيادة العامة للقوات املسلحة - 
قيادة مجموعة حرس السواحل

233123410-102431244
G.H.Q Armed forces Group 
Headquarter Coast Guard

 27467314115414788Ministry of Financeوزارة املالية

 3538132111243Ministry of Public Works 991062053وزارة األشغال العامة 



Cont,d Table )03-07( تابع جدول 

الوزارات واملؤسسات االحتادية

إماراتي
 Emirati

غير إماراتي
Non - Emirati

اجملموع الكلي 
Grand TotalFederal Ministries and 

Institutions  ذكور
 Male

 اناث
Female

 اجملموع 
Total

 ذكور
 Male

 اناث
Female

 اجملموع 
Total

 ذكور
 Male

 اناث
Female

 اجملموع 
Total

18203827128452166Ministry of Justiceوزارة العدل

171027Ministry of Foreign Affairs---171027وزارة اخلارجية

11211536-10152511وزارة الطاقة )شؤون الكهرباء(
Ministry of Energy )Electricity 
Affairs(

3351841221413615565220الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء
Federal Electricity & Water 
Authority

54891434985710397200وزارة البيئة واملياه 
Ministry of Environment and 
Water

مصرف اإلمارات العربية املتحدة 
املركزي

6717844524711219131Central Bank

4375499716Emirates Industrial Bankمصرف اإلمارات الصناعي

260164424996851,0811,2562491,505Emirates Post Group Holdingمجموعة بريد االمارات القابضة

الهيئة االحتادية للموارد البشرية 
احلكومية

3736739-9463682
Federal Authority For 
Government Human Resources

 90421321,0271961,2231,1172381,355Emirates Transportمواصالت اإلمارات 

الهيئة العامة للمعاشات 
والتامينات االجتماعية

17163314317311950
General Pension and Social 
Security Authority

مؤسسة اإلمارات العامة للبترول 
)امارات(

137521893,1872903,4773,3243423,666
Emirates General Petroleum 
Corporation )Emarat(

3361420Federal Customs Authority-61117الهيئة االحتادية للجمارك

835213540185812370193هيئة تنظيم االتصاالت
Telecommunications Regulatory 
Authority

4729National Transport Authority-3254الهيئة الوطنية للمواصالت

هيئة اإلمارات للمواصفات 
واملقاييس

9101918321271340
Emirates Authority for 
Standardization and Metrology

1453254610Real Estate Bankاملصرف العقاري

 5,3374,5689,9057,7781,6849,46213,1156,25219,367Totalاجملموع 

Source: The above mentioned Federal Ministries and Institutions  املصدر: الوزارات واملؤسسات احلكومية املذكورة



املشتغلون بالوزارات واملؤسسات االحتادية - إمارة دبي
Employees in Federal Ministries and Institutions - Emirate of Dubai

)2008 - 2010(

Table )03-08( جدول

200820092010Federal Ministries and Institutionsالوزارات واملؤسسات االحتادية 

322441Ministry of Cabinet Affairsوزارة شؤون مجلس الوزراء

314361Federal National Council - General Secretariatاجمللس الوطني االحتادي - األمانة العامة

 353333State Audit Institutionديوان احملاسبة

 606964Ministry of Economyوزارة االقتصاد 

222525General Information Authorityالهيئة العامة للمعلومات

1,3921,4941,517Ministry of Healthوزارة الصحة

 2,9453,1233,395Ministry of Educationوزارة التربية والتعليم 

 258261237Ministry of Social Affairsوزارة الشؤون االجتماعية 

808585General Authority of youth & sports weifareالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة

31*2927وزارة الثقافة والشباب وتنمية اجملتمع 
Ministry of Culture, Youth and Community 
Development

311444428Ministry of Labourوزارة العمل 

 وزارة الداخلية - اإلدارة العامة لإلقامة 
وشؤون األجانب

3,9503,9263,895
Ministry of Interior - General Directorate of 
Residency and Foreiginers Affairs - Dubai

1,2161,3581,354Ministry of Interior Civil Defence Departmentوزارة الداخلية إدارة الدفاع املدني

القيادة العامة للقوات املسلحة - قيادة مجموعة 
حرس السواحل

299267244
G.H.Q Armed forces Group Headquarter Coast 
Guard

 919988Ministry of Financeوزارة املالية

 216260243Ministry of Public Worksوزارة األشغال العامة 



Cont,d Table )03-08( تابع جدول 

200820092010Federal Ministries and Institutionsالوزارات واملؤسسات االحتادية

325366Ministry of Justiceوزارة العدل

262527Ministry of Foreign Affairsوزارة اخلارجية

333236Ministry of Energy (Electricity Affairs)وزارة الطاقة )شؤون الكهرباء(

235202220Federal Electricity & Water Authorityالهيئة االحتادية للكهرباء واملاء

170234200Ministry of Environment and Waterوزارة البيئة واملياه 

108111131Central Bankمصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي

191616Emirates Industrial Bankمصرف اإلمارات الصناعي

2,0742,1151,505Emirates Post Group Holdingمجموعة بريد االمارات القابضة

857682Federal Authority For Government Human Resourcesالهيئة االحتادية للموارد البشرية احلكومية

 8411,0281,355Emirates Transportمواصالت اإلمارات 

403850General Pension and Social Security Authorityالهيئة العامة للمعاشات والتامينات االجتماعية

3,0853,3993,666Emirates General Petroleum Corporation (Emarat)مؤسسة اإلمارات العامة للبترول )امارات(

201820Federal Customs Authorityالهيئة االحتادية للجمارك

**Foderal Environmental Agency- -24الهيئة االحتادية للبيئة**

4765193Telecommunications Regulatory Authorityهيئة تنظيم االتصاالت

14129National Transport Authorityالهيئة الوطنية للمواصالت

303540Emirates Authority for Standardization and Metrologyهيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس

71110Real Estate Bankاملصرف العقاري

 17,85719,03619,367Totalاجملموع 

* مت تعديل البيان من قبل املصدر
** مت ضمها إلى وزارة البيئة واملياة

 املصدر: الوزارات واملؤسسات احلكومية املذكورة

* Amendet by Source
** Joined Under the Name of Ministry of Environment and Water
Source: The above mentioned Federal Ministries and Institutions



املشتغلون باملؤسسات الشبه حكومية حسب اجلنسية واجلنس – إمارة دبي
Semi-Government Institutions Employees by Nationality and Gender - Dubai

)31 - December - 2010(

Table )03-09( جدول

الشركات الشبه حكومية 

إماراتي
 Emirati

غير إماراتي
Non - Emirati

اجملموع الكلي
 Grand Total

Semi-government enterprise
 ذكور 
Male

 إناث
Female

 اجملموع 
Total

 ذكور 
Male

 إناث
Female

 اجملموع 
Total

 ذكور 
Male

 إناث
Female

 اجملموع 
Total

Semi- Government / Localشبه حكومي/ محلي

1,0645071,57121,66013,76135,42122,72414,26836,992Emirates Groupمجموعة اإلمارات 

7943921,18610,89994511,84411,6931,33713,030Dubai Worldدبي العاملية

566912548287610497201Dubai Airport Free Zoneسلطة املنطقة احلرة مبطار دبي 

5888146145117262203205408مركز دبي املالي العاملي 
Dubai International Financial 
Centre

65571228782091,0879432661,209Dubai World Trade Centreمركز دبي التجاري العاملي 

 167894354395182133Dubai Financial Marketسوق دبي املالي 

182240288127415306149455Emaar Propertiesشركة إعمار العقارية 

شركة دبي للكابالت اخلصوصية 
احملدودة )دوكاب(

3214464451746247731508
Dubai Cable Company PRIVATE 
LIMITED (DUCAB)

10261081081912721025235شركة دبي للغاز الطبيعي )دوغاز(
Dubai Natural Gas COMPANY 
LIMITED (Dugas)

465995643,2161253,3413,6812243,905شركة دبي لألملنيوم )دوبال(
Dubai Aluminum Company 
(Dubal) 

9074164465178643555252807TECOM INVESTMENTSتيكوم )لالستثمارات(

Semi Government / Federalشبه حكومي/ احتادي

365210575890309201,2552401,495Emirate Telecommucicationsمؤسسة االمارات لالتصاالت

شركة اإلمارات لإلتصاالت 
املتكاملة )دو(

2931604531,2252761,5011,5184361,954
Emirates Integrated 
Telecommucications (du)






