
الباب الثالث 

العمالة 

يشتمل هذا الباب على كافة البيانات اإلحصائية المتعلقة بالمشتغلين بمختلف خصائصهم االجتماعية 

والعملية، والتي يمكن من خاللها التعرف على األوضاع العملية والمهنية واالقتصادية لهم من واقع 

نتائج مسح القوى العاملة السنوي لإلمارة كما يتضمن أيضاً كافة البيانات الخاصة بأعداد العاملين 

 في الدوائر الحكومية المحلية واالتحادية إلمارة دبي وخصائصهم الرئيسية كالجنس 2019خالل العام 

.والجنسية، وإجمالي العاملين خالل السنتين الماضيتين

وتكمن أهمية البيانات الخاصة بالسكان وحالتهم العملية في أنها توفر قاعدة بيانات عن أوضاع المجتمع 

االقتصادية في إمارة دبي يتم من خاللها التعرف على مستويات العمالة والبطالة، كما أنها توفر لكافة 

مستخدمي البيانات بمختلف مستوياتهم وشرائحهم من باحثين ومخططين وراسمي سياسات 

.ومتخذي قرارات البيانات الالزمة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة لإلمارة  

تتوفر بيانات العمالة من خالل التعدادات العامة للسكان ومسوح القوى العاملة التي يقوم مركز دبي 

. 2005لإلحصاء بتنفيذها بشكل دوري، وقد تم تنفيذ آخر تعداد للسكان والمساكن والمنشآت في عام 

 2008كما يتم تنفيذ مسح القوى العاملة للمقيمين إقامة معتادة في إمارة دبي بشكل سنوي منذ عام 

ولغاية اآلن، أما البيانات اإلحصائية المتعلقة بأعداد العاملين في الدوائر االتحادية والمحلية التابعة إلمارة 

.دبي فيتم توفيرها من مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات االتحادية والمحلية



Chapter Three

Labour

The labour chapter covers 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 based on the yearly labour force survey results of the Emirate. This chapter also includes all data 

on number of employment at Government Local and Federal institutions in the Emirate of Dubai, and 

their main characteristics such as gender and nationality for the year 2019 and the total employment for 

the last two years.  

Data on population and their employment status is important since it provides a good picture of the 

economic situations of 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 on the comprehensive and sustainable development of Dubai. 

Employment data are available through the general censuses and the labour force surveys conducted by

Dubai Statistic Center periodically. The most recent census on population, households and establishments

was conducted in 2005. Labour force surveys for Dubai regular residents are conducted annually since

2008 until now. As for statistics on number of employment in federal and local institutions in Dubai, the

same are compiled from various Local and Federal Government institutions and establishments.



Table  ( 03 - 01 )جـــدول 

Yearsالسنوات

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

 MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalEmployment Statusالحالة العملية

3.62.73.43.71.83.34.42.64.0Employer and uses othersصاحب عمل ويستخدم آخرين

0.61.20.70.41.10.50.70.30.6يعمل لحسابه وال يستخدم أحد
Self-employed and does not 

use others

95.896.195.995.997.196.294.997.195.4Works with salaryيعمل بأجر

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

Source: Dubai Statistics Center – Labour Force Surveyمسح القوى العاملة – مركز دبي لإلحصاء : المصدر

إمارة دبي- حسب الجنس والحالة العملية  ( سنة فأكثر 15 )التوزيع النسبي للمشتغلين 

Percentage Distribution of Employed Persons  ( 15 Years and Above ) by Gender and Employment Status - Emirate of Dubai

(2019 - 2017)

201720182019



Yearsالسنوات

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

0.00.00.00.20.00.10.00.00.0Agriculture, forestry and fishingالزراعة والحراجة وصيد األسماك

0.10.40.10.20.30.30.40.10.3Mining and quarryingالتعدين واستغالل المحاجر

9.22.78.010.92.79.49.93.68.7Manufacturingالصناعة التحويلية

0.30.60.40.40.50.40.40.60.5Electricity, gas, steam and air conditioning supplyإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

0.10.10.10.10.10.10.20.00.1إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها
Water supply; sewerage, waste management and remediation 

activities

33.21.827.632.82.227.031.73.126.5Constructionالتشييد

18.714.117.916.412.415.616.612.815.9تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 

motorcycles

7.64.57.15.85.75.86.94.56.4Transportation and storageالنقل والتخزين

4.95.45.05.58.05.94.87.05.2Accommodation and food service activitiesأنشطة خدمات اإلقامة والطعام

2.31.72.22.52.32.52.54.42.8Information and communicationالمعلومات واالتصاالت

2.05.82.72.45.93.12.64.83.0Financial and insurance activitiesاألنشطة المالية وأنشطة التأمين

2.53.12.63.31.83.04.12.73.8Real estate activitiesاألنشطة العقارية

3.74.83.94.46.84.94.85.34.9Professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المهنية والعلمية والتقنية

8.16.87.97.55.47.18.18.38.1Administrative and support service activitiesأنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

3.64.93.83.33.93.43.54.13.6Public administration and defence; compulsory social securityاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

0.79.72.31.18.22.40.67.82.0Educationالتعليم

1.06.52.01.14.41.70.84.81.6Human health and social work activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

0.41.20.50.41.00.60.71.80.9Arts, entertainment and recreationالفنون والترفيه والتسلية

0.82.01.00.32.40.70.41.50.6Other service activitiesأنشطة الخدمات األخرى

أنشطة األَُسر المعيشية التي تستخدم أفراداً؛ وأنشطة األَُسر المعيشية في 

زة الستعمالها الخاص إنتاج سلع وخدمات غير مميَّ
0.823.94.91.425.85.90.922.85.0

Activities of households as employers; undifferentiated goods- 

and services-producing activities of households for own use

0.00.00.00.00.20.10.10.00.1Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية القضائية الوطنية

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0Totalالمجموع

Source: Dubai Statistics Center – Labour Force Surveyمسح القوى العاملة – مركز دبي لإلحصاء : المصدر

إمارة دبي- حسب النشاط االقتصادي الرئيسي والجنس  ( سنة فأكثر 15 )التوزيع النسبي للمشتغلين 

Percentage Distribution of Employed Persons ( 15 Years and Above ) by Main Economic Activity and Gender  - Emirate of Dubai

(2019 - 2017)

Table  ( 03 - 02 )جـــدول 

201720182019



Yearsالسنوات

المجموعإنــاثذكــورالمجموعإنــاثذكــورالمجموعإنــاثذكــور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMain Occupationالمهــنة الرئيسة

9.19.89.312.212.312.211.913.312.2Managersالمشرعون وكبار الموظفين والمديرون

10.526.513.311.222.313.310.623.913.1Professionalsاالختصاصيون

10.514.711.39.49.39.49.812.510.3Technicians and associate professionalsالفنيون ومساعدو االختصاصيين

30.151.033.932.843.934.932.349.735.6Total High Skill Level Occupationsمجموع المهن ذات مستوى المهارة العالية

4.212.65.75.711.16.74.49.65.4Clerical support workersالموظفون المكتبيون المساندون

15.412.714.914.818.815.615.416.015.5Service and sales workersعاملو البيع والخدمات

0.10.00.10.20.00.10.20.00.1Skilled agricultural, forestry and fishery workersالعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

28.10.423.125.60.420.925.10.220.4Craft and related trades workersالحرفيون والمهن المرتبطة بهم

10.70.28.810.60.28.611.20.19.1Plant and machine operators, and assemblersمشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

58.525.952.656.930.551.956.325.950.5Total Medium Skill Level Occupationsمجموع المهن ذات مستوى المهارة المتوسطة

11.423.113.510.325.613.211.424.413.9Elementary occupationsالعاملون في المهن األولية

11.423.113.510.325.613.211.424.413.9Total Low Skill Level Occupationsمجموع المهن ذات مستوى المهارة المنخفضة

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

مستوى 

المهارة

201720182019
Skill 

Level

إمــارة دبــــي- حسب مستوى المهارة والمهنة الرئيسة والجنس  ( سنة فأكثر 15 )التوزيع النسبي للمشتغلين 

Percentage Distribution of Employed Persons ( 15 Years and Above ) by Skill Level, Main Occupation and Gender - Emirate of Dubai

(2019 - 2017)

Table ( 03 - 03 )جـــدول 

Totalالمجموع

Source: Dubai Statistics Center – Labour Force Surveyمسح القوى العاملة – مركز دبي لإلحصاء :  المصدر

Highعالية

Mediumمتوسطة

Lowمنخفضة



Table ( 03 - 04 )جدول  

Yearsالسنوات

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalEducational Levelالمستوى التعليمي

Illiterate 2.81.12.52.71.72.52.81.82.6أمي

9.65.78.98.02.36.97.72.86.8Read & Writeيقرأ ويكتب

 10.86.010.09.58.19.29.45.58.7Primaryابتدائي

17.16.915.315.88.214.415.37.113.8Lower Secondary - Preparatoryإعدادي- المرحلة االولى من التعليم الثانوي 

25.016.923.524.620.423.926.218.424.7Upper Secondary - Secondaryثانوي- المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 

1.91.01.71.91.01.71.80.81.6Post-secondary non tertiaryالتعليم ما بعد الثانوي غير العالي

3.94.64.04.94.94.94.55.14.6Short-cycle tertiary - Pre-universityقبل الجامعي- التعليم العالي قصير االمد 

22.345.926.524.239.027.024.144.827.9Bachelor or equivalentالبكالوريوس او ما يعادلها

0.70.90.80.51.40.70.71.80.9Higher Diplomaدبلوم عالي بعد الجامعة

5.710.46.57.312.68.37.211.38.0Master or equivalentماجستير او ما يعادلها

0.20.60.30.60.40.50.30.60.4Doctoral or equivalentدكتوراه او ما يعادلها

Total 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

Source: Dubai Statistics Center – Labour Force Surveyمسح القوى العاملة – مركز دبي لإلحصاء :  المصدر

إمارة دبي– حسب الجنس والحالة التعليمية  ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي للمشتغلين 

Percentage Distributionsof Employed Persons )15 Years and Over( by Gender and Educational Level – Emirate of Dubai

(2019- 2017)

201720182019



Table ( 03 - 05 )جـــدول 

اإلجمالياتحاديمحلياإلجمالياتحاديمحلياإلجمالياتحاديمحلي

LocalFederalTotalLocalFederalTotalLocalFederalTotal

20,6917,23727,92821,1577,34228,49921,3107,37828,688

12,1706,58518,75512,5506,72519,27513,0456,79119,836

32,86113,82246,68333,70714,06747,77434,35514,16948,524

50,41610,61761,03349,74211,14260,88448,97911,80860,787

9,3043,14612,4509,3032,94312,2469,3023,04512,347

59,72013,76373,48359,04514,08573,13058,28114,85373,134

71,10717,85488,96170,89918,48489,38370,28919,18689,475

21,4749,73131,20521,8539,66831,52122,3479,83632,183

92,58127,585120,16692,75228,152120,90492,63629,022121,658

Note: It includes employees working in Local and Federal Government entities in Dubai who are 

residing inside and outside the Emirate, and DSC is constantly working in cooperation with the 

relevant authorities to update the frame of the Government entities in Dubai and number of its 

Source: Dubai Statistics Centerمركز دبي لإلحصاء: المصدر

المجموع

 Total

Malesذكور  

Femalesإناث 

Totalالمجموع  

.Data updated from the source *.تم تعديل البيانات من المصدر* 

يشمل العاملين بالدوائر والمؤسسات المحلية والوزارات والمؤسسات االتحادية بإمارة دبي : مالحظة

المقيمين داخل وخارج اإلمارة، كما يجري تحديث إطار الجهات الحكومية في اإلمارة وبيانات العاملين فيها 

.بصورة مستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة

إماراتي

Emirati

Malesذكور  

Femalesإناث 

Totalالمجموع  

غير إماراتي

Non Emirati

Malesذكور  

Femalesإناث 

Totalالمجموع  

الجنسية  

Nationality

الجنس

Gender

 2017*20182019

إمارة دبي- العاملون في المؤسسات الحكومية حسب الجنسيــة والجنس والقطاع 

Employees at Government Entities by Nationality, Gender and Sector- Emirate of Dubai

(2019 - 2017)


