
 الزراعة والحراجة وصيد

األسماك

Agriculture, forestry 

and fishing

التعدين واستغالل  

المحاجر

 Mining and 

quarrying

الصناعة التحويلية

Manufacturing

إمدادات الكهرباء والغاز  

 والبخار وتكييف الهواء

Electricity, gas, steam 

and air conditioning 

supply

 إمدادات المياه وأنشطة

 الصرف وإدارة النفايات

 ;Water supply ومعالجتها

sewerage, waste 

management and 

remediation activities

 التشييد

Construction

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح

 المركبات ذات المحركات

 Wholesale والدراجات النارية

and retail trade; repair of 

motor vehicles and 

motorcycles

النقل والتخزين

 Transportation and 

storage

أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

 Accommodation and food 

service activities

المعلومات واالتصاالت

 Information and 

communication

 األنشطة المالية وأنشطة

التأمين

 Financial and 

insurance activities

األنشطة العقارية

Real estate 

activities

 األنشطة المهنية والعلمية

والتقنية

 Professional, scientific and 

technical activities

 أنشطة الخدمات اإلدارية

 وخدمات الدعم

Administrative and 

support service activities

 اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان

 Public االجتماعي اإللزامي

administration and 

defence; compulsory social 

security

Education التعليم

 األنشطة في مجال صحة اإلنسان

 والعمل االجتماعي

Human health and social work 

activities

الفنون والترفيه والتسلية

 Arts, entertainment and 

recreation

أنشطة الخدمات األخرى

 Other service 

activities

 أنشطة األُسَر المعيشية

  التي تستخدم أفراداً؛

Activities of 

households as 

employers;

 أنشطة المنظمات والهيئات غير

 الخاضعة للوالية القضائية

 Activities of الوطنية

extraterritorial 

organizations and bodies

المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

Managers
0.00.68.91.20.47.125.05.45.76.010.76.011.15.02.82.11.10.40.30.00.2100.0

االختصاصيون

Professionals
0.21.16.81.10.012.712.64.02.88.84.71.715.23.65.211.27.80.30.10.10.0100.0

الفنيون ومساعدو االختصاصيين

Technicians and associate professionals
0.00.48.41.00.013.324.95.33.24.24.94.55.17.58.52.43.22.30.50.10.3100.0

الموظفون المكتبيون المساندون

Clerical support workers
0.00.010.10.70.38.620.78.16.41.58.58.45.29.65.51.62.71.30.60.00.2100.0

عاملو البيع والخدمات

Service and sales workers
0.00.07.50.00.010.127.24.223.50.30.42.40.210.74.51.20.00.42.94.50.0100.0

 العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد

األسماك

Skilled agricultural, forestry and 

fishery workers

58.60.00.00.00.00.014.10.00.00.00.00.025.10.01.00.00.01.20.00.00.0100.0

الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

Craft and related trades workers
0.00.011.60.10.072.64.51.50.20.00.02.72.43.10.40.10.10.30.40.00.0100.0

مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

Plant and machine operators, and 

assemblers

0.00.018.90.00.023.511.423.72.80.40.50.20.87.71.00.30.40.20.37.90.0100.0

العاملون في المهن األولية

Elementary occupations
0.20.05.20.00.029.67.44.01.60.00.11.00.312.82.40.70.10.20.234.20.0100.0

Total 0.10.39.40.40.127.015.65.85.92.53.13.04.97.13.42.41.70.60.75.90.1100.0المجموع

التوزيع النسبي للمشتغلين 15 سنة فأكثر حسب المهنة والنشاط االقتصادي– إمارة دبي

Table (02 – 10) جدول

(2018)

Percentage Distribution of Employed Persons 15 Years and Over by Occupation and Economic Activity - Emirate of Dubai

المجموع

Total

Source : Dubai Statistics Center – Labour Force Survey 2018 2018 المصدر :  مركز دبي لإلحصاء – مسح القوى العاملة

Economic Activity  النشاط االقتصادي

المهنــــــة

Occupation
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