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Chapter Five: Cultural and Social Statistics

الباب الخامس: الثقافة واإلحصاءات االجتماعية

This chapter contains various statistical data on social and 
cultural services through which we can identify the extent 
of development of these services, in the area of culture, the 
chapter shows the activities of public libraries in Dubai, public 
parks, zoo and botanical gardens. It also covers museum 
services and the activities of sports clubs in the emirate. In 
the area of social activities, the chapter includes the activities 
of public welfare societies and the assistance provided by 
them. In addition, to the activities and characteristics of 
nurseries which operate under the supervision of the Family 
and Childcare Administration. The chapter also shows the 
number of masjids and its employees, and places of worship 
for the 2009-2011 period. All data are updated annually on a 
periodic basis.

باخلدمات  املتعلقة  اإلحصائية  البيانات  الباب على مختلف  يحتوى 

الثقافية واالجتماعية والتي ميكن التعرف من خاللها عن مدى تطور 

هذه اخلدمات، ففي اجملال الثقافي، يبرز الباب نشاط املكتبات العامة 

األحياء  وحدائق  املركزية  واملتنزهات  العامة  احلدائق  ونشاط  باإلمارة 

ونشاط  املتحف  خدمات  على  الباب  يشمل  كما  احليوان،  وحديقة 

الباب  فيبرز  االجتماعي،  اجملال  في  أما  باإلمارة  الرياضية  األندية 

نشاط جمعيات النفع العام واملساعدات االجتماعية التي تقدمها 

رعاية  إدارة  إشراف  حتت  تعمل  التي  احلضانات  وخصائص  ونشاط 

والعاملني  املساجد  أيضا عدد  الباب  يعرض  والطفولة، كما  األسرة 

بها ومصليات العيد، وذلك خالل الفترة من 2009-2011، حيث يتم 

حتديث البيانات سنويا وبشكل دوري.

Dubai has paid close attention to social and cultural services 
and has worked intensively to establish public libraries in 
residential quarters which have been equipped with modern 
visual and audio equipment. This equipment has been used 
to present movies, conferences, lectures, exhibitions and 
training programs. These libraries also organize leisure 
and cultural trips for children, in addition to organizing 
competitions in painting and summarizing of books and 
stories. Dubai has also contributed towards the establishment 
of public parks and gardens, zoos and has worked diligently 
for their development and care.

عملت  حيث  واالجتماعية  الثقافية  باخلدمات  دبي  إمارة  اهتمت 
على توفير املكتبات العامة باألحياء السكنية وذلك لتسيير تقدمي 
تزويد  مت  وقد  اخملتلفة،  السكنية  املناطق  لسكان  املكتبات  خدمات 
هذه املكتبات بأحدث األجهزة السمعية والبصرية حيث مت استغالل 
واحملاضرات  والندوات  السينمائية  العروض  تقدمي  في  األجهزة  هذه 
املكتبات  التدريبية، كذلك تقوم  والدورات  املعارض  وإقامة  الثقافية 
تنظيم  إلى  باإلضافة  لألطفال  وثقافية  ترفيهية  رحالت  بتنظيم 
املسابقات في الرسم وتلخيص الكتب والقصص، كما اهتمت إمارة 
دبي أيضاً بإنشاء احلدائق واملتنزهات املركزية وحدائق األحياء وحديقة 

احليوان والعمل على تطويرها والعناية بها.

In the social area, Dubai has worked towards the 
development of society, raised standards of living of its 
residents, improved the quality of life, extended social 
security networks by establishing social centers and family 
and childcare organizations and encouraged cooperation 
activities and care for people with special needs and their 
training and integration into society. It has also paid special 
attention to Elderly care, in addition to the encouragement of 
voluntary work through public welfare societies.

اجملتمع  تنمية  على  اإلمارة  عملت  فقد  االجتماعي،  اجملال  في  أما 

ونشر  احلياة  نوعية  وحتسني  ألفراده  املعيشي  باملستوى  واالرتقاء 

ومؤسسات  االجتماعية  املراكز  بإقامة  االجتماعي  األمان  شبكة 

بذوي  والعناية  التعاونية  احلركة  وتشجيع  والطفولة  األسرة  رعاية 

أهمية  وإعطاء  اجملتمع  ودمجهم في  وتأهيلهم  اخلاصة  االحتياجات 

العمل  إلى تشجيع  إضافة  األحداث،  ورعاية  املسنني  برعاية  خاصة 

التطوعي من خالل اجلمعيات ذات النفع العام.

The data are obtained from various sources. Data on the 
activities of public libraries and parks and the zoo are from 
Dubai Municipality, data of the activities of public  libraries are 
from Dubai Culture and Arts Authority, data of museums are 
from the Department of Tourism and Commercial Marketing, 
data of public welfare, social assistance, characteristics of 
nurseries and centers for the care of people with special 
needs are from the Ministry of Social Affairs, and data on 
masjids and places of worship are from the Department of 
Religious Affairs and Social Welfare.

تتوفر بيانات هذا الباب من عدة مصادر حيث توفر بلدية دبي البيانات 
دبي  هيئة  وتوفر  احليوان  وحديقة  العامة  احلدائق  بنشاط  املتعلقة 
بينما  العامة  املكتبات  بنشاط  املتعلقة  البيانات  والفنون  للثقافة 
تتوفر بيانات املتحف من دائرة السياحة والتسويق التجاري، ونشاط 
جمعيات النفع العام واملساعدات االجتماعية املمنوحة وخصائص 
وزارة  من  اخلاصة  االحتياجات  ذوى  وتأهيل  رعاية  ومراكز  احلضانات 
الشؤون االجتماعية، أما بيانات املساجد ومصليات العيد فمصدرها 

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري.
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Main results for the academic year 2011: النتائج الرئيسة لعام 2011:

Number of visitors to major public parks in Dubai (6 parks) 
increased by 11.1% compared to the year 2010.

ازداد عدد زوار احلدائق العامة الكبرى في دبي )6 حدائق( بنسبة %11.1 
باملقارنة بعام 2010.

Number of visitors to Dubai Zoo increased by 14.9% compared to 
the year 2010.

ازداد عدد زوار حديقة احليوان بنسبة 14.9% باملقارنة بعام 2010.

Number of visitors to Dubai museum decreased by 18.8% 
compared to the year 2010.

ازداد عدد زوار متحف دبي بنسبة 18.8% باملقارنة بعام 2010.

Number of nurseries under the supervision of the Ministry of 
Social Affairs is 122 nurseries. 

بلغ عدد حضانات األطفال التي تشرف عليها وزارة الشؤون االجتماعية 
122 حضانة.

There are 1,416 masjids in Dubai and 6 Eid musallas and there 
are 720 employees in all masjids.

1,416مسجد و6 مصليات للعيد وبلغ عدد  باإلمارة  بلغ عدد املساجد 
العاملني باملساجد 720 عامالً.

110



111



112

زوار احلدائق العامة وحديقة احليوان حسب النوع*- إمارة دبي
Visitors of Public Parks and The Zoo by Type* - Emirate of Dubai

(2011-2009)

Table )05 - 01) جدول

البيان

200920102011

Title طالب
Students

زوار آخرون
Other 

Visitors

اجملموع
Total

طالب
Students

زوار آخرون
Other 

Visitors

اجملموع
Total

طالب
Students

زوار آخرون
Other 

Visitors

اجملموع
Total

6,097670,222676,3192,148603,463605,6113,350566,602569,952Mushref  Parkحديقة مشرف

14,757827,295842,05210,555801,025811,58012,442825,684838,126AL Safa Parkحديقة الصفا

1,6311,028,6591,030,2901,8891,009,3661,011,2553,2201,124,5001,127,720Jumeira Beach شاطىء جميرا

86,542734,568821,11029,131673,515702,64626,861977,9371,004,798Al Khor Parkحديقة اخلور

6,3051,487,7521,494,0571,2651,377,4031,378,6681,1751,729,0881,730,263Al Mamzer Parkحديقة املمزر

24,575802,306826,88137,831979,4401,017,27119,790911,924931,714Zabeel Parkحديقة زعبيل

15,08598,099113,18429,54381,593111,13631,58232,39263,974Children›s Cityمدينة الطفل

154,9225,648,9015,803,893112,3625,525,8055,638,16798,4206,168,1276,266,547Totalاجملموع

13,399313,850327,24917,546332,760350,30622,417379,984402,401Zooحديقة احليوان

168,3915,962,7516,131,142129,9085,858,5655,988,473120,8376,548,1116,668,948Grand Totalاجملموع العام

* ال تشمل حدائق األحياء السكنية
 املصدر: بلدية دبي

* Excluding Residential Communities Parks
 Source: Dubai Municipality

زوار احلدائق العامة وحديقة احليوان - إمارة دبي
Visitors of Public Parks and The Zoo - Emirate of Dubai

(2011-2009)

Figure )05 - 01) شكل



زوار املتحف حسب النوع - إمارة دبي
Museum’s Visitors by Type - Emirate of Dubai

(2011-2009)

Table )05 - 02) جدول

السنوات
Years

وفود
Groups

زوار آخرون 
Other Visitors

 هيئات حكومية 
(الطالب)

Government 
Authorities 
(Students)

مجموع الزائرين
Total Visitors

الوفود الرسمية 
(شركات الباص 

الكبير)
Official Groups

)Big Bus 
Companies)

 الوفود
 السياحية
Tourism 
Groups

 اجملموع
Total

 كبار
Adults

 أطفال
Children

 اجملموع
Total

20091,182…1,182559,85618,538578,394*53,326632,902

20101,15132,88934,040593,20720,458613,6651,997649,702

20111,14476,19577,339669,74619,205688,9515,595771,885

* يشمل الوفود السياحية )شركات الباص الكبير(
املصدر: دائرة السياحة والتسويق التجاري

* Including tourism groups )big bus companies(
 Source: Department of Tourism and Commerce Marketing

زوار املتحف - إمارة دبي
Museum’s Visitors - Emirate of Dubai

(2011-2009)

Figure )05 - 02) شكل

113



رواد وأعضاء املكتبات العامة - إمارة دبي
Visitors and Members of Public Libraries - Emirate of Dubai

(2011-2009)

Table )05 - 03) جدول

 
 السنوات

Years

الرواد
Visitors

العضوية
Membership

رواد كبار
Men

أطفال
Children

طالب الزيارات 
املدرسية

 Students From
School Visits

اجملموع
Total

 وحدة
اللغة العربية

Arabic
Language Unit

 وحدة
اللغة األجنبية

Foreign
Language Unit

وحدة األطفال
Children’s Unit

اجملموع
Total

2009457,854121,8182,745582,4174203983141,132

2010300,33636,4964,271341,103412424150986

2011304,65634,0005,563344,219404375121900

Source: Dubai Culture and Arts Authority  املصدر: هيئة دبي للثقافة والفنون

أعضاء املكتبات العامة حسب النوع وموقع املكتبة - إمارة دبي
Members of Public Libraries by Type and Library Location - Emirate of Dubai

(2011-2009)

Table )05 - 04) جدول

 البيان
Title

200920102011

 كبار
Adults

 أطفال
Children

 اجملموع
Total

 كبار
Adults

 أطفال
Children

 اجملموع
Total

 كبار
Adults

 أطفال
Children

 اجملموع
Total

 املكتبة املركزية
Central Library

154- 154107-107110-110

 مكتبة هور العنز
Hor Alanz Library

88481361342716110820128

 مكتبة الراشدية
Rashidiya Library

10811119927998219101

 مكتبة الصفا
Al Safa Library

761011771634320617528203

 مكتبة أم سقيم
Umm Sequeim Library

105421476521867921100

 مكتبة حتا
Hatta Library

5334873173824529

 مكتبة الطوار
El Towar Library

234783122444528920128229

 اجملموع
Total

8183141,132836150986779121900

Source: Dubai Culture and Arts Authority  املصدر: هيئة دبي للثقافة والفنون
114



115

رواد املكتبات العامة حسب موقع املكتبة - إمارة دبي
Visitors of Public Libraries by Library Location - Emirate of Dubai

(2011-2009)

Table )05 - 05) جدول

200920102011Titleالبيان

148,95485,38996,821Central Libraryاملكتبة املركزية

64,92640,84429,725Hor Alanz Libraryمكتبة هور العنز

125,96059,34355,270Rashidiya Libraryمكتبة الراشدية

52,56853,21150,187Al Safa Libraryمكتبة الصفا

60,94831,26318,005Umm Sequeim Libraryمكتبة أم سقيم

30,01023,20826,873Hatta Libraryمكتبة حتا

99,05147,84567,338El Twar Libraryمكتبة الطوار

582,417341,103344,219Totalاجملموع

Source: Dubai Culture and Arts Authority  املصدر: هيئة دبي للثقافة والفنون

رواد املكتبات العامة - إمارة دبي
Visitors of Public Libraries - Emirate of Dubai

(2011-2009)

Figure )05 - 03) شكل
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عدد أوعية املعلومات وعناوين الدوريات في املكتبات العامة - إمارة دبي
Number of Information Resources and Periodicals’ Address at Public Libraries - Emirate of Dubai 

(2011-2009)

Table )05 - 06) جدول

السنوات
Years

عدد أوعية املعلومات
Number of Information Resources

عدد عناوين الدوريات
 Number of Periodicals, Address

وحدة اللغة 
العربية
 Arabic

Language 
Unit

وحدة اللغة 
األجنبية
 Foreign
Language 

Unit

اجملموع
Total

وحدة األطفال
 Childrern’s 

Unit

أوعية 
معلومات 

أخرى*
Other 

Information  
Resources*

دوريات عربية
Arabic 

Periodicals

دوريات أجنبية
 Foreign 

Periodicals

دوريات أطفال
Children’s 
Periodicals

اجملموع
Total

2009321,96369,138391,10180,10825,1471,4525162282,196

2010331,99276,133408,12583,22326,0021,4525162282,196

2011353,68179,975433,65688,00226,7501,3444162041,964

 * تشمل: خرائط ،املواد السمعية والبصرية )أشرطة الفيديو/ الكاسيت/ ميكروفيلم/ ميكروفيش(،
 األقراص احلاسوبية )املمغنطة واملرنة( ، الدوريات

 املصدر: هيئة دبي للثقافة والفنون

* Contains: maps, audiovisual )video tapes/ cassette/ microfilm/ microfiche(, 
 CD, Floppies, Periodicals
Source: Dubai Culture and Arts Authority
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الالعبون املسجلون بأندية دبي الرياضية - إمارة دبي
Players Registered at Dubai Sports Clubs - Emirate of Dubai

(2011-2009)

Table )05 - 07) جدول

200920102011Titleالبيان

Football 2,2471,7081,799كرة القدم 

575610640Handballكرة اليد  

569616648Volleyballكرة الطائرة  

586682724Basketballكرة السلة  

426426374Athletic Gamesألعاب قوى  

254248220Swimmingسباحة  

116118117Tennisتنس طاولة  

9688103Bicyclesدراجات  

Judo 109101136جودو وكاراتيه 

*1338980Otherأخرى*

5,1114,6864,841Totalاجملموع

* تشمل لعبة التنس األرضي واألنشطة النسائية
املصدر: أندية دبي الرياضية

* Includes tennis game and women’s activities
Source: Dubai Sports Clubs

Figure )05 - 04) شكل
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جمعيات النفع العام حسب النوع وقيمة اإلعانات املمنوحة* - إمارة دبي
Non-Profit Associations by Type and Value of Granted Subsidies* - Emirat of Dubai

(2011-2009)

Table )05 - 08) جدولValue in (000 AED) القيمة باأللف درهم 

السنوات
Years

فئات اجلمعيات
Associations Categories

دينية 
Religious

نسائية 
Women

مهنية 
Professional 

فنون شعبية 
Folk Arts

خدمات عامة 
وثقافية

 Public and
 Cultural
Services

خدمات 
إنسانية 

 Humanitarian
Services

مسارح 
Theaters

جاليات 
Communities

اجملموع
Total

2009

  إجمالي عدد اجلمعيات 
Number of Associations

1184772131

 عدد اجلمعيات املعانة
Number of Subsidized As-

sociations
-11-44--10

 عدد اجلمعيات غير املعانة
Number of Non-Subsi-

dized Associations
1-74332121

 قيمة اإلعانات املمنوحة
 Value of Subsidies

Granted
-10080-230230--640

2010

 إجمالي عدد اجلمعيات
Number of Associations 

1184872132

 عدد اجلمعيات املعانة
 Number of Subsidized 

Associations
-1--54--10

 عدد اجلمعيات غير املعانة 
Number of Non-Subsi-

dized Associations
1-84332122

 قيمة اإلعانات املمنوحة
 Value of Subsidies

Granted
-90--300215--605

2011

 إجمالي عدد اجلمعيات
Number of Associations 

11841162134

 عدد اجلمعيات املعانة
 Number of Subsidized 

Associations
-11-73--12

 عدد اجلمعيات غير املعانة 
Number of Non-Subsi-

dized Associations
1-74432122

 قيمة اإلعانات املمنوحة
 Value of Subsidies

Granted
-9045-385165--685

* تصرف هذه اإلعانات من وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
 املصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

* Granted Subsidies From Ministry of Labour and Social Affairs 
 Source: Ministry of Social Affairs
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خصائص احلضانات العاملة حتت إشراف إدارة رعاية األسرة والطفولة - إمارة دبي
Characteristics of Nurseries Supervised by Families and Childhood Care Department - Emirate of Dubai

(2011-2009)
Table )05 - 09) جدول

السنوات
Years

عدد 
احلضانات 

 Number of
Nurseries

إجمالي 
املشتغلني 
باحلضانات

 Total
 Employment
at Nurseries

إجمالي 
األطفال 

باحلضانات
 Total

 Children at
Nurseries

توزيع األطفال باحلضانات
 Distribution of children at Nurseries

اجلنس
Sex

السن
Age

اجلنسية
Nationality

ذكور
Male

إناث
Female

رضع
Infant

غير رضع
Non-Infant

إماراتي
Emirati

عرب
Arabs

أخرى
Others

2009891,0377,5943,6703,9244587,1368148794,319

20101031,7129,8045,1184,6861,9247,8808441,3075,909

20111221,9659,8305,1644,6661,6278,2031,0411,6037,653

Source: Ministry of Social Affairsاملصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

املساعدات االجتماعية املمنوحة - إمارة دبي
Social Subsidies Granted - Emirate of Dubai

(2011-2009)

Table )05 - 10) جدولValue in (000 AED) القيمة باأللف درهم 

 السنوات 
Years

عدد احلاالت 
 Number of Cases

عدد األفراد املستفيدين
 Number of

Beneficiaries

إجمالي قيمة 
املساعدات

 Total Value of
 Subsidies

متوسط قيمة 
املساعدة

 Average Value of
 Subsidy

متوسط قيمة 
املساعدة للفرد

 Average Subsidy per
Person

20096,86911,043407,2145938

20107,00612,140403,5685833

20116,99012,413405,7415833

Source: Ministry of Social Affairsاملصدر: وزارة الشؤون االجتماعية

عدد حاالت املساعدات واألفراد املستفيدين منها - إمارة دبي
Number of Cases and Beneficiaries - Emirate of Dubai

(2011-2009)

Figure )05 - 05) شكل
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مراكز رعاية و تأهيل املعاقني حسب نوع اإلعاقة - إمارة دبي
Disabled Care and Rehabilitation Centers by Type of Disability - Emirates of Dubai

)2010/2009 - 2011/2012) 
Table )05 - 11) جدول

اسم املركز
Center Name

 االعاقة الذهنية
                                                Intellectual Disability 

حد
تو

ال
 Au

tis
m

ية
ع

سم
 ال

قة
عا

اإل
 He
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g 
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bi

lit
y
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اق
إلع

ا
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لب
ة ا
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ملت
ة ا

اق
إلع

ا
 M
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ti-
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sa
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y

ي
ائ
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De
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جمل
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To
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2009/2010

مركز سيف 
Saif Center

- - - - - - - - - 

مركز الشيخة ميثاء لرعاية وتأهيل املعاقني
 Shaikha Maitha Bint Rashed Al Maktoum

Centre for Special Needs
1022157-10- 55

مركز دبي للرعاية اخلاصة
Dubai Center for Special Needs

285919319--- 128

مركز دبي للتوحد
Dubai Autism Center

- - 43----- 43

مركز دبي لتأهيل املعاقني
Dubai Rehabilitation Center for Disabled

2850- 1713120- 129

مركز االمارات لذوي االحتياجات اخلاصة
Emirates Center for Special Needs

5212---5 - 33

مركز النور لتدريب وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصه
 Al Noor Training Center for Children with

Special  Needs
549372---51- 270

مركز راشد لعالج الطفولة
Rashid Pediatric Therapy Centre

493717211918- 152

اجملموع
Total

174282138326020104- 810

2010/2011

مركز سيف 
Saif Center

- - 20----- 20

مركز الشيخة ميثاء لرعاية وتأهيل املعاقني
Shaikha Maitha Bint Rashed Al Maktoum Centre for Special Needs

14262516-2- 65

مركز دبي للرعاية اخلاصة
Dubai Center for Special Needs

305324325--- 135

مركز دبي للتوحد
Dubai Autism Center

- - 46----- 46

Cont’d Table )05 - 11) تابع جدول
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2009/2010

مركز دبي لتأهيل املعاقني
Dubai Rehabilitation Center for Disabled

2747- 152645- 124

مركز االمارات لذوي االحتياجات اخلاصة
Emirates Center for Special Needs

5182- --4- 29

مركز النور لتدريب وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصه
Al Noor Training Center for Children with Special Needs

511874- --4761251

مركز راشد لعالج الطفولة
Rashid Pediatric Therapy Centre

493717211918- 152

اجملموع
Total

1761991693088237661822

2011/2012

مركز سيف 
Saif Center

- - 32- ----32

مركز الشيخة ميثاء لرعاية وتأهيل املعاقني
Shaikha Maitha Bint Rashed Al Maktoum Centre for Special Needs

14232517-2-63

مركز دبي للرعاية اخلاصة
Dubai Center for Special Needs

32- 232--5611124

مركز دبي للتوحد
Dubai Autism Center

- - 46- ----46

مركز دبي لتأهيل املعاقني
Dubai Rehabilitation Center for Special Needs

2549- 172134-128

مركز االمارات لذوي االحتياجات اخلاصة
Emirates Center for Disabled

2192- --5230

مركز النور لتدريب وتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصه
Al Noor Training Center for Children with Special Needs

519661- --3029267

مركز راشد لعالج الطفولة
Rashid Pediatric Therapy Centre

58665723-4-163

اجملموع
Total

1822531713142113142853

Source : Ministry of Social Affairsاملصدر : وزارة الشؤون االجتماعية
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املساجد حسب جهة اإلنشاء - إمارة دبي
Masjids by Construction Authority - Emirate of Dubai

(2011-2009)

Table )05 - 12) جدول

السنة 
 جهة اإلنشاء 

200920102011

Year 

 Construction
Authority

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
اخليري*

448471493
Islamic Affairs and 
Charitable Activities 
Department*

479479478Citizensاألهالي

212121Islamic Communitiesجاليات إسالمية

285285283Local Departmentsدوائر محلية

141414Defenseالدفاع

323232Policeالشرطة

**959595Otherأخرى**

1,3741,3971,416Totalاجملموع

   * عدد املساجد ال يشمل مصليات العيد
   ** تشمل مساجد األندية ومساجد الشيوخ واجلهات األخرى 

    املصدر:  دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري

*  Number of Masjids does not contain Eid Musallas
** Including Masjids of Sport Clubs, H.H Shaikh›s Masjids and Other
Source : Islamic Affairs and Charitable Activities Department

Figure )05 - 06) شكل
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املساجد ومصليات العيد حسب املوقع - إمارة دبي
Masjids and Eid Musallas by Location - Emirate of Dubai

(2011-2009)

Table )05 - 13) جدول

املوقع
Location

السنوات
Years

 ديرة
Deira

بر دبي
Bur Dubai

ريف دبي
Rural of Dubai

اجملموع العام
Grand Total

املساجد
Masjids

مصلى العيد
Eid Musallas

املساجد
Masjids

مصلى العيد
Eid Musallas

املساجد
Masjids

مصلى العيد
Eid Musallas

املساجد
Masjids

مصلى العيد
Eid Musallas

20096112420234321,3746

20106232428234621,3976

20116322437234721,4166

Source: Islamic Affairs and Charitable Activities Departmentاملصدر: دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري

املساجد حسب املوقع - إمارة دبي
Masjids by Location - Emirate of Dubai

(2011-2009)

Figure )05 - 07) شكل
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املساجد حسب السعة - إمارة دبي
Masjids by Capacity - Emirate of Dubai

(2011-2009)

Table )05 - 14) جدول

السنة
 Year

  السعة حسب عدد املصلني
Capacity by Number of Prayers

200920102011

100501501501

200242244242

400229234239

600158162170

800879296

1000495152

(1001)* +108113116

اجملموع
Total

1,3741,3971,416

*عدد املساجد ال يشمل مصليات العيد
املصدر: دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري

* Number of Masjids does not Contain Eid Musallas
Source: Islamic Affairs and Charitable Activities Department

العاملون في املساجد حسب املهنة واجلنسية - إمارة دبي
Employees of Masjids by Occupation and Nationality - Emirate of Dubai

)2011-2009)

Table )05 -  15) جدول

 السنوات
Years

 املهنة
Occupation

200920102011

 إماراتي
Emirati

 عرب
Arab

 أخرى
Others

 اجملموع
Total

 إماراتي
Emirati

 عرب
Arab

 أخرى
Others

 اجملموع
Total

 إماراتي
Emirati

 عرب
Arab

 أخرى
Others

 اجملموع
Total

واعظ 
Preacher

244349240345439346

إمام/ خطيب
Emam/Orator

102021003121521010833310208109327

مؤذن/ مقيم شعائر
Muethen

4911622571187156254683147236

مستخدم
Worker

-2694120-2892120-2883111

اجملموع
Total

163633597382836535975220358342720

Source: Islamic Affairs and Charitable Activities Departmentاملصدر: دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري
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