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للموارد البشريةاإلحصائيةالنشرة 

في الحكومة االتحادية

2017الربع األول 
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مصطلحات عامة•
الجهات االتحادية املشمولة باإلحصائيات•
إحصائيات  شاملة لجميع موظفي الجهات االتحادية•
«بياناتي»إحصائيات الجهات االتحادية املشغلة لنظام •
«اناتيبي»إحصائيات الجهات االتحادية املستقلة املرتبطة بنظام •

املحتويات
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مصطلحات عامة

 بالتعيين والرواتب« بياناتي»نظام الوزارات والجهات االتحادية املستقلة التي تستخدم
ً
 من الترشيح واملوافقات مرورا

ً
وحتى نهاية الخدمةللموارد البشرية بدءا

الجهات االتحادية املشغلة 

«بياناتي»لنظام 

في « بياناتي»فيها مع نظام البشرية وقامت بإنجاز الربط املباشر بين قواعد البيانات الخاصة باملوارد البشريةالجهات االتحادية املستقلة التي لها أنظمة خاصة باملوارد
الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

بط الجهات االتحادية التي لها ر 

«بياناتي»مباشر بنظام 

وارد البشرية الحكومية حتى في الهيئة االتحادية للم« بياناتي»البشرية ولم تقم بإنجاز الربط املباشر مع نظام الجهات االتحادية املستقلة التي لها أنظمة خاصة باملوارد
تاريخ إعداد النشرة

طة الجهات االتحادية غير املرتب

«بياناتي»بنظام 

الفئة الخدمية واملعاونةجميع الوظائف في الحكومة االتحادية عدا الوظائف ضمن• :الوظائف األساسية

يقصد بهم جميع املوظفين الذين يحملون جنسية دولة اإلمارات العربية املتحدة: املواطنين •
يقصد بهم جميع املوظفين من جملة الجنسيات األخرى : غير املواطنين •

:فئة الجنسية

إجراءات التوظيف التي تمت خالل الفترة واستكملت جميع املراحل من الترشيح حتى املباشرة :التعيينات

.لنظام بياناتيحاالت املوظفين الذين انتهت خدماتهم سواء بالتقاعد أو االستقالة أو اإلقالة أو الوفاة أو النقل إلى جهة غير مشغلة :ترك الخدمة

ات السلك كذلك درجن و وهي الدرجات الوظيفية وفق قانون املوارد البشرية وتشمل الدرجات األربع عشرة والوزراء ووكالء الوزارات واملدراء العامين والتنفيذيي
الدبلوماس ي والقنصلي ودرجات السلطة القضائية

:الدرجات

تشمل جميع أنواع التعاقد التي يتم بموجبها توظيف العاملين في الحكومة االتحادية سواء مواطنين أو غير مواطنين : العقود

األرملو املطلقو األعزبو املتزوج: من الجنسين وتشملوهي حاالت الوضع العائلي للموظفين  :الحالة االجتماعية

على فئات تبدأ من ما دون العشرين سنة وتتدرج بزيادة عشر سنوات لكل فئة عن سابقتهاتم تقسيم أعمار املوظفين :  الفئة العمرية

 من تاريخ مباشرته إلى تاريخ إعداد
ً
النشرةالفترة الزمنية بالسنوات للمدة التي استمر فيها املوظف املوجود على رأس عمله حاليا :مدة الخدمة

، أو الذين تم منحهم ترقية مالية
ً
، أو أكثر من درجة استثنائيا

ً
يقصد بها حاالت املوظفين الذين تم ترفيع درجاتهم درجة واحدة وظيفيا :الترقيات

 لطبيعتها اإلدارية أو املهنيةالتصنيف
ً
الذي تخضع له الوظائف في الحكومة االتحادية  تبعا :املجموعة الوظيفية

فوق جامعي إلى جامعي وحتى املوظفين بدون مؤهل: منالتصنيف الذي يخضع له املؤهل العلمي للموظف :فئة املؤهل العلمي



2017النشرة اإلحصائية الربع األول 4

«نظام بياناتي » املشمولة باإلحصائيات وفق االتحادية الجهات 

الجهات التي لها إحصائيات عامة فقط

رلها ربط مباشليسجهات مستقلة مستقلة لها ربط مباشرجهات 
األرشيف الوطني-1مواصالت اإلمارات-1

اللجنة الوطنية للمؤتمرات واملعارض-2جامعة اإلمارات العربية املتحدة-2

الهيئة االتحادية للكهرباء و املاء-3

اإلماراتمجموعة بريد -4

كليات التقنية العليا-5

جامعة زايد-6

شركة االتحاد للقطارات-7

الهالل األحمر اإلماراتي-8

هيئة األوراق املالية والسلع-9

الهيئة االتحادية للرقابة النووية-10

الهيئة العامة للطيران املدني-11

اعيةالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتم-12

(امارات)مؤسسة اإلمارات العامة للبترول -13

هيئة تنظيم االتصاالت-14

اإلمارات لالستثمارجهاز -15

اإلمارات للتنميةمصرف -16

مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي -17

الجهات التي لها إحصائيات عامة وتفصيلية

الجهات االتحادية املستقلةالوزارات االتحادية
االتحادية للموارد البشرية الحكوميةالهيئة -1وزارة الخارجية والتعاون الدولي-1

الوطني لإلعالماملجلس -2وزارة الداخلية-2

العامة للشئون اإلسالمية واألوقافالهيئة -3التربية والتعليموزارة -3

الهيئة االتحادية للتنافسية و االحصاء-4وزارة الصحة و وقاية املجتمع-4

الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة-5املاليةوزارة -5

االتحادية للجماركالهيئة -6االقتصادوزارة -6

الوطنية للمؤهالتالهيئة -7الطاقةوزارة -7

االمارات للمواصفات واملقاييسهيئة -8وزارة املوارد البشرية و التوطين-8

هيئة التأمين-9وزارة تطوير البنية التحتية-9

مؤسسة اإلمارات العقارية-10العدلوزارة -10

صندوق الزكاة-11وزارة التغير املناخي و البيئة-11

وكالة اإلمارات للفضاء-12وزارة تنمية املجتمع-12

يةالهيئة االتحادية للمواصالت البرية والبحر -13وزارة الثقافة و تنمية املعرفة-13

هيئة اإلمارات للهوية-14االتحاديالوطنيالدولة لشئون املجلس وزارة -14

املجلس األعلى لألمومة والطفولة-15وزارة الدولة لشؤون الشباب-15

برنامج الشيخ زايد لإلسكان-16وزارة الدولة للتسامح-16

االتحاد للمعلومات االئتمانية-17وزارة الدولة للسعادة-17

وزارة الدولة لشؤون الدفاع-18

ميثاء الشامس ي. د–وزارة دولة -19

راشد بن أحمد بن فهد. د–دولة وزارة-20

سلطان الجابر. د–وزارة دولة-21



2017النشرة اإلحصائية الربع األول 5

2017اإلحصائيات الشاملة لجميع الجهات االتحادية الربع األول 

حسب نوع الجهة-2017الربع األول أعداد املوظفين في الحكومة االتحادية •

حسب مصدر البيانات–2017الربع األول أعداد املوظفين في الحكومة االتحادية •

حسب نوع الجهة ومصدر البيانات–2017الربع األول أعداد املوظفين في الحكومة االتحادية  •

حسب الحالة االجتماعية–2017الربع األول أعداد املوظفين في الحكومة االتحادية •

حسب الفئة العمرية–2017الربع األول أعداد املوظفين في الحكومة االتحادية •

حسب مدة الخدمة–2017الربع األول أعداد املوظفين في الحكومة االتحادية •

جهة اتحادية مستقلة36وزارة باإلضافة إلى 21البيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات وعددها 

المية واألوقافالهيئة العامة للشؤون اإلسفي وتتضمن املوظفين في الوظائف األساسية والعاملين في الخدمات املعاونة والعاملين املحليين في البعثات الخارجية وموظفي الدعم والوقف 

2017جميع اإلحصائيات تمت بناء على واقع البيانات في الربع األول 
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2017الربع األول « بياناتي»إحصائيات الجهات االتحادية املشغلة لنظام 

2017الربع األول إلى 2013من سنة « بياناتي»في أعداد موظفي الحكومة االتحادية في الجهات املشغلة لنظام التغيرات•

حسب الحالة االجتماعية-2017الربع األول « بياناتي»أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املشغلة لنظام •

حسب الفئة العمرية-2017الربع األول « بياناتي»أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املشغلة لنظام •

حسب مدة الخدمة-2017الربع األول « بياناتي»أعداد موظفي الحكومة االتحادية في الجهات املشغلة لنظام •

2017الربع األول « بياناتي»في الجهات االتحادية املشغلة لنظام أعداد موظفي درجات الكادر العام •

حسب الفئات الوظيفية-2017الربع األول « بياناتي»أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املشغلة لنظام •

مقارنة بالفترات السابقة–2017الربع األول التعيينات  في الجهات االتحادية املشغلة لنظام بياناتي •

2017الربع األول التعيينات  في الجهات االتحادية املشغلة لنظام بياناتي •

العمر ومدة الخدمةحسب 2017الربع األول حاالت ترك الخدمة في الجهات االتحادية املشغلة لنظام بياناتي •

2017الربع األول « بياناتي»الترقيات التي تمت في الجهات االتحادية املشغلة لنظام •

ادر الدبلوماس ي في وزارة الخارجية در القضائي في وزارة العدل والكلكاالبيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات والجهات االتحادية املستقلة املشغلة لنظام بياناتي بما فيها الكادر العام باإلضافة إلى ا

ند الخبراء واملستشارين في ل املعينين على بتشموالعاملين املحليين في البعثات الدبلوماسية والكادر املدني وموظفي الدعم والوقف في الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، كما والتعاون الدولي

بعض الجهات وليس الكل

2017جميع اإلحصائيات تمت بناء على واقع البيانات الربع األول 
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2017االتحادية املستقلة الربع األول إحصائيات الجهات 

حسب الجنس-2017الربع األول إجمالي أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املستقلة •

حسب الحالة االجتماعية-2017الربع األول إجمالي أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املستقلة •

حسب الجهة-2017الربع األول أعداد املوظفين في الجهات املستقلة •

حسب الفئة العمرية-2017الربع األول أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املستقلة •

حسب مدة الخدمة-2017الربع األول أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املستقلة •

الجنسية  فئة حسب -2017الربع األول التعيينات  في الجهات االتحادية املستقلة •

جهة مستقلة19وعددها  « بياناتي»البيانات تشمل املوظفين في الجهات املستقلة التي يتم سحب بياناتها بشكل ربع سنوي من خالل الربط مع نظام 

الجهات املذكورة في اإلحصائيات لها أنظمة موارد بشرية خاصة بها
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اإلحصائيات  الشاملة لجميع موظفي الحكومة االتحادية
2017الربع األول 

جهة اتحادية مستقلة36وزارة باإلضافة إلى 21البيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات وعددها 

المية واألوقافالهيئة العامة للشؤون اإلسفي وتتضمن املوظفين في الوظائف األساسية والعاملين في الخدمات املعاونة والعاملين املحليين في البعثات الخارجية وموظفي الدعم والوقف 

2017جميع اإلحصائيات تمت بناء على واقع البيانات في الربع األول 
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حسب نوع الجهة-2017أعداد املوظفين في الحكومة االتحادية الربع األول 

مجموع الوظائفومعاونةحرفيةوظائفأساسيةوظائف

51,3491,91453,263الوزارات •

23,55523,88747,442الجهات املستقلة•

74,90425,801100,705إجمالي الحكومة•

موظف1,154وتشمل العاملين املحليين في السفارات والبعثات ويبلغ عددهم وزارة الخارجية والتعاون الدولينسبة هامة من الوظائف الحرفية واملعاونة في الوزارات تتركز  في 

موظف21,343كما تتركز أعدادهم في الجهات املستقلة في مواصالت اإلمارات ومؤسسة اإلمارات العامة للبترول حيث يبلغ عددهم
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إجمالي الحكومة•الجهات المستقلة•الوزارات •

51,349

23,555

74,904

1,914

23,88725,801

وظائف أساسية

وظائف حرفية ومعاونة
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حسب مصدر البيانات-2017الحكومة االتحادية الربع األول املوظفين في أعداد 

مجموع الوظائفومعاونةحرفيةوظائفأساسيةوظائف

59,4742,24561,719ياملشغلة لنظام بياناتالجهات و الوزارات•

15,14323,54938,692اناتيجهات مستقلة لها ربط مباشر بنظام بي•

2877294تربط بنظام بياناتيجهات مستقلة لم•

74,90425,801100,705إجمالي الحكومة•

موظف1,154وتشمل العاملين املحليين في السفارات والبعثات ويبلغ عددهم وزارة الخارجية والتعاون الدولينسبة هامة من الوظائف الحرفية واملعاونة في الوزارات تتركز  في 

موظف21,343كما تتركز أعدادهم في الجهات املستقلة في مواصالت اإلمارات ومؤسسة اإلمارات العامة للبترول حيث يبلغ عددهم
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إجمالي الحكومة•جهات مستقلة لم تربط بنظام بياناتي•جهات مستقلة لها ربط مباشر بنظام بياناتي•الوزارات والجهات المشغلة لنظام بياناتي•

59,474

15,143

287

74,904

2,245

23,549

7

25,801

وظائف أساسية

وظائف حرفية ومعاونة
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حسب النوع ومصدر البيانات-2017الحكومة االتحادية الربع األول املوظفين في أعداد 

مجموع الوظائفومعاونةحرفيةوظائفأساسيةوظائف

51,3491,91453,263وزارات مشغلة لنظام بياناتي•

8,1253318,456جهات مستقلة مشغلة لنظام بياناتي•

15,14323,54938,692ناتيجهات مستقلة لها ربط مباشر بنظام بيا•

2877294تربط بنظام بياناتيجهات مستقلة لم•

74,90425,801100,705إجمالي الحكومة

موظف1,154وتشمل العاملين املحليين في السفارات والبعثات ويبلغ عددهم وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسبة هامة من الوظائف الحرفية واملعاونة في الوزارات تتركز  في 

موظف21,343كما تتركز أعدادهم في الجهات املستقلة في مواصالت اإلمارات ومؤسسة اإلمارات العامة للبترول حيث يبلغ عددهم
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جهات مستقلة مشغلة لنظام •وزارات مشغلة لنظام بياناتي•

بياناتي

جهات مستقلة لها ربط مباشر •

بنظام بياناتي

جهات مستقلة لم تربط بنظام•

بياناتي

إجمالي الحكومة

51,349

8,125

15,143

287

74,904

1,914331

23,549

7

25,801

وظائف أساسية

وظائف حرفية ومعاونة
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2017أعداد املوظفين في الحكومة االتحادية الربع األول 

عدد الموظفين2017الربع األول 

37,228أنثى

63,477ذكر

100,705مجموع

جهة اتحادية مستقلة36وزارة باإلضافة إلى 21البيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات وعددها 
المية واألوقافالهيئة العامة للشؤون اإلسفي وتتضمن املوظفين في الوظائف األساسية والعاملين في الخدمات املعاونة والعاملين املحليين في البعثات الخارجية وموظفي الدعم والوقف 

37,228
37%

63,477
63%

أنثى ذكر



2017النشرة اإلحصائية الربع األول 13

حسب الحالة االجتماعية–2017أعداد املوظفين في الحكومة االتحادية الربع األول 

مجموعغير محددأرملمطلقاعزبمتزوج2017لسنة 

73,03925,2741,90746421100,705عدد املوظفين

73,039
73%

25,274
25%

1,907
2%

464
0%

21
0%

متزوج

اعزب

مطلق

أرمل

غير محدد
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حسب الفئة العمرية–2017الحكومة االتحادية الربع األول املوظفين في أعداد 

املوظفينعددالفئة العمرية

20989من أقل 

2913,824إلى 20من 

3948,511إلى 30من 

4922,669إلى 40من 

5911,782إلى 50من 

692,707إلى 60من 

70111أكبر من 

112غير مسجل

100,705اإلجمالي

010,00020,00030,00040,00050,000

20أقل من 

29إلى 20من 

39إلى 30من 

49إلى 40من 

59إلى 50من 

69إلى 60من 

70أكبر من 

غير مسجل

989

13,824

48,511

22,669

11,782

2,707

111

112
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حسب مدة الخدمة–2017في الحكومة االتحادية الربع األول املوظفين  أعداد 

املوظفينعددمدة الخدمة

9,195أقل من سنة

0430,596إلى 01من 

0922,179إلى 05من 

1413,796إلى 10من 

1911,949إلى 15من 

246,542إلى 20من 

294,112إلى 25من 

341,480إلى 30من 

39669إلى 35من 

187سنة40أكثر من 

100,705مجموع

جهة اتحادية مستقلة36وزارة باإلضافة إلى 21البيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات وعددها 
المية واألوقافالهيئة العامة للشؤون اإلسفي وتتضمن املوظفين في الوظائف األساسية والعاملين في الخدمات املعاونة والعاملين املحليين في البعثات الخارجية وموظفي الدعم والوقف 

05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,000

أقل من سنة

04إلى 01من 

09إلى 05من 

14إلى 10من 

19إلى 15من 

24إلى 20من 

29إلى 25من 

34إلى 30من 

39إلى 35من 

سنة40أكثر من 

9,195

30,596

22,179

13,796

11,949

6,542

4,112

1,480

669

187
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«بياناتي»املشغلة لنظام االتحادية إحصائيات الجهات 
2017الربع األول 

ادر الدبلوماس ي في وزارة الخارجية در القضائي في وزارة العدل والكلكاالبيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات والجهات االتحادية املستقلة املشغلة لنظام بياناتي بما فيها الكادر العام باإلضافة إلى ا

ند الخبراء واملستشارين في ل املعينين على بتشموالعاملين املحليين في البعثات الدبلوماسية والكادر املدني وموظفي الدعم والوقف في الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، كما والتعاون الدولي

بعض الجهات وليس الكل

2017جميع اإلحصائيات تمت بناء على واقع البيانات الربع األول 



2017النشرة اإلحصائية الربع األول 17

2017إلى نهاية الربع األول 2013من سنة « بياناتي»التغيرات في أعداد موظفي الحكومة االتحادية في الجهات املشغلة لنظام 

الدبلوماس ي في وزارة الخارجية در القضائي في وزارة العدل والكادر لكاالبيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات والجهات االتحادية املستقلة املشغلة لنظام بياناتي بما فيها الكادر العام باإلضافة إلى ا

لخبراء واملستشارين في بعض ل املعينين على بند اتشموالعاملين املحليين في البعثات الدبلوماسية والكادر املدني وموظفي الدعم والوقف في الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، كما والتعاون الدولي

الجهات وليس الكل

يأتي نتيجة لتنفيذ إجراءات تعيين ونهايات خدمة بأثر رجعي641وهو2017والربع األول 2016الفارق في عدد املوظفين بين الربع الرابع *

20132014201520162017السنة

األولالرابعالثالثالثانياألولالرابعالثالثالثانياألولالرابعالثالثالثانياألولالرابعالثالثالثانياألولالربع

61,584*55,73256,00755,86355,11556,02555,61555,67455,85057,93957,80357,78057,83157,28757,36360,83261,041العاملين

6543796676144152854184015603654915726695821,1318801,055التعيينات

4406999273095574217644165972741,6798965915801,101978920تاركو الخدمة

60,94361,719*55,94655,68755,60355,42055,88355,47955,30155,83557,90257,89456,59257,50757,36560,17760,862اإلجمالي
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55,94655,68755,60355,42055,88355,47955,30155,835
57,90257,894

56,59257,507
57,36560,17760,86260,94361,719
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حسب الفئة العمرية-2017الربع األول « بياناتي»أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املشغلة لنظام 

مجموعغير مسجل70أكبر من 69إلى 60من 59إلى 50من 49إلى 40من 39إلى 30من 29إلى 20من سنة20أقل من الفئة العمرية

515,50434,07113,8016,6091,5096710761,719املوظفينعدد

ر الدبلوماس ي في وزارة الخارجية در القضائي في وزارة العدل والكادلكاالبيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات والجهات االتحادية املستقلة املشغلة لنظام بياناتي بما فيها الكادر العام باإلضافة إلى ا
الخبراء واملستشارين في بعض ل املعينين على بندتشموالعاملين املحليين في البعثات الدبلوماسية والكادر املدني وموظفي الدعم والوقف في الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، كما والتعاون الدولي

الجهات وليس الكل

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

غير مسجل70أكبر من 69إلى 60من 59إلى 50من 49إلى 40من 39إلى 30من 29إلى 20من سنة20أقل من 

51

5,504

34,071

13,801

6,609

1,509
67107
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مدة الخدمةحسب -2017الربع األول «   بياناتي»في الجهات املشغلة لنظام االتحادية موظفي الحكومة أعداد 

مجموعسنة40أكثر من 39إلى 35من 34إلى 30من 29إلى 25من 24إلى 20من 19إلى 15من 14إلى 10من 9إلى 5من 4إلى 1من أقل من سنةمدة الخدمة

4,52512,14813,69610,4339,9405,5073,5651,24649816161,719املوظفينعدد

ر الدبلوماس ي في وزارة الخارجية در القضائي في وزارة العدل والكادلكاالبيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات والجهات االتحادية املستقلة املشغلة لنظام بياناتي بما فيها الكادر العام باإلضافة إلى ا
الخبراء واملستشارين في بعض ل املعينين على بندتشموالعاملين املحليين في البعثات الدبلوماسية والكادر املدني وموظفي الدعم والوقف في الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، كما والتعاون الدولي

الجهات وليس الكل

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

سنة40أكثر من 39إلى 35من 34إلى 30من 29إلى 25من 24إلى 20من 19إلى 15من 14إلى 10من 9إلى 5من 4إلى 1من أقل من سنة

4,525

12,148

13,696

10,4339,940

5,507

3,565

1,246
498161
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2017للربع األول « بياناتي»املشغلة لنظام االتحادية في الجهات *موظفي درجات الكادر العامأعداد 

 للجدول رق*
ً
بشأن  2012لسنة ( 23)ضمن قرار مجلس الوزراء رقم( 1) ملبيانات تشمل املوظفين على درجات الكادر العام فقط في الوزارات والجهات االتحادية املستقلة املشغلة لنظام بياناتي وفقا

اعتماد جدول الرواتب في الحكومة االتحادية

عدد الموظفينالدرجة#

2,486األولى1

5,128الثانية2

4,084الثالثة3

5,955الرابعة4

2,163الخامسة5

4,712السادسة6

2,671السابعة7

3,617الثامنة8

1,674التاسعة9

314العاشرة10

57الحادية عشر11

140الثانية عشر12

87الثالثة عشر13

258الرابعة عشر14

33,346المجموع
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مقارنة بالفترات السابقة–2017الربع األول « بياناتي»املشغلة لنظام االتحادية التعيينات  في الجهات 

مجموعغير مواطنمواطنةربع السنالسنة

1,1346531,787مجموع2014

2015

299289588األول

291238529الثاني

233258491الثالث

349223572الرابع

1,1721,0082,180مجموع

2016

6015991,200األول

419367786الثاني

3617701,131الثالث

434446880الرابع

1,8152,1823,997مجموع

2017
3766791,055األول

3766791,055مجموع

ر الدبلوماس ي في وزارة الخارجية در القضائي في وزارة العدل والكادلكاالبيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات والجهات االتحادية املستقلة املشغلة لنظام بياناتي بما فيها الكادر العام باإلضافة إلى ا
الخبراء واملستشارين في بعض ل املعينين على بندتشموالعاملين املحليين في البعثات الدبلوماسية والكادر املدني وموظفي الدعم والوقف في الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، كما والتعاون الدولي

الجهات وليس الكل
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حسب العمر ومدة الخدمة2017الربع األول « بياناتي»املشغلة لنظام االتحادية الجهات حاالت ترك الخدمة في 

2017الربع األول 
مدة الخدمة

مجموعفما فوق 3940إلى 3435إلى 2930إلى 2425إلى 1920إلى 1415إلى 910إلى 45إلى 1أقل من سنة

ية
مر

لع
ة ا

فئ
ال

2914244000000042إلى 20من 

3921525826324616781110494إلى 30من 

496181718254220100147إلى 40من 

593514710223517101124إلى 50من 

6905346861421774إلى 60من 

7000211111007أكبر من 

00100010181232غير مسجل

441049956741192301146020920مجموع

ر الدبلوماس ي في وزارة الخارجية در القضائي في وزارة العدل والكادلكاالبيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات والجهات االتحادية املستقلة املشغلة لنظام بياناتي بما فيها الكادر العام باإلضافة إلى ا
الخبراء واملستشارين في بعض ل املعينين على بندتشموالعاملين املحليين في البعثات الدبلوماسية والكادر املدني وموظفي الدعم والوقف في الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، كما والتعاون الدولي

الجهات وليس الكل
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2017الربع األول « بياناتي»املشغلة لنظام االتحادية الترقيات التي تمت في الجهات 

األولالربع

2017لسنة 

غير مواطنمواطن

مجموع

ذكرأنثىذكرأنثى

ترقية استثنائية 

(درجتين)
2832368365

901,34718111,466ترقية درجة

26110239ترقية مالية

1441,68124211,870مجموع

ر الدبلوماس ي في وزارة الخارجية در القضائي في وزارة العدل والكادلكاالبيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات والجهات االتحادية املستقلة املشغلة لنظام بياناتي بما فيها الكادر العام باإلضافة إلى ا
الخبراء واملستشارين في بعض ل املعينين على بندتشموالعاملين املحليين في البعثات الدبلوماسية والكادر املدني وموظفي الدعم والوقف في الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، كما والتعاون الدولي

الجهات وليس الكل
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(درجتين)

ترقية ماليةترقية درجة
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جهة مستقلة19وعددها  « بياناتي»البيانات تشمل املوظفين في الجهات املستقلة التي يتم سحب بياناتها بشكل ربع سنوي من خالل الربط مع نظام 

الجهات املذكورة في اإلحصائيات التالية لها أنظمة موارد بشرية خاصة بها

االتحادية املستقلةإحصائيات الجهات 
2017الربع األول 
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حسب الجنس-2017إجمالي أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املستقلة الربع األول 

مجموع2017الربع األول 

10,973أنثى
28,013ذكر

38,986مجموع

جهة مستقلة19وعددها  « بياناتي»البيانات تشمل املوظفين في الجهات املستقلة التي يتم سحب بياناتها بشكل ربع سنوي من خالل الربط مع نظام 

موظف21,343أعداد العاملين في الوظائف الحرفية واملعاونة في مواصالت اإلمارات ومؤسسة اإلمارات العامة للبترول يبلغ عددهم 

10,973
28%

28,013
72%

أنثى

ذكر
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حسب الحالة االجتماعية-2017إجمالي أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املستقلة الربع األول 

مجموعأرملمطلقاعزبمتزوج2017الربع األول 

5,5415,0143427610,973أنثى
20,5137,41180928,013ذكر

26,05412,4254228538,986مجموع

جهة مستقلة19وعددها  « بياناتي»البيانات تشمل املوظفين في الجهات املستقلة التي يتم سحب بياناتها بشكل ربع سنوي من خالل الربط مع نظام 

موظف21,343أعداد العاملين في الوظائف الحرفية واملعاونة في مواصالت اإلمارات ومؤسسة اإلمارات العامة للبترول يبلغ عددهم 

26,054
67%

12,425
32%

422
1%

85
متزوج0%

اعزب

مطلق

أرمل
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حسب الجهة–2017الربع األول املوظفين في الجهات املستقلة أعداد 
مجموعذكرأنثى2017الربع األول الجهات املستقلة حسب #

5,38816,30921,697مواصالت اإلمارات•1

1,2601,6722,932جامعة اإلمارات العربية المتحدة•2

2242,2952,519(امارات)مؤسسة اإلمارات العامة للبترول •3

7461,6502,396الهيئة االتحادية للكهرباء و الماء•4

4261,9382,364مجموعة بريد اإلمارات•5

9991,0882,087كليات التقنية العليا•6

6604281,088جامعة زايد•7

2877571,044الهالل األحمر اإلماراتي•8

218628846الهيئة العامة للطيران المدني•9

161438599مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي•10

128190318هيئة تنظيم االتصاالت•11

150132282األرشيف الوطني•12

84134218الهيئة االتحادية للرقابة النووية•13

66118184هيئة األوراق المالية والسلع•14

8792179الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية•15

3372105االتحاد للقطارات•16

363369مصرف اإلمارات للتنمية•17

192847جهاز اإلمارات لالستثمار •18

11112اللجنة الوطنية للمؤتمرات•19

10,97328,01338,986مجموع

جهة مستقلة19وعددها  « بياناتي»البيانات تشمل املوظفين في الجهات املستقلة التي يتم سحب بياناتها بشكل ربع سنوي من خالل الربط مع نظام 

موظف21,343أعداد العاملين في الوظائف الحرفية واملعاونة في مواصالت اإلمارات ومؤسسة اإلمارات العامة للبترول يبلغ عددهم 
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العمريةحسب الفئة -2017الربع األول املستقلة  االتحادية أعداد املوظفين في الجهات 

مجموعذكرأنثى2016لسنة 

20282656938أقل من 

292,3355,9918,326إلى 20من 

394,6109,83014,440إلى 30من 

492,6696,1968,865إلى 40من 

599284,2435,171إلى 50من 

6914310551,198إلى 60من 

7053843أكبر من 

145غير مسجل

10,97328,01338,986مجموع

جهة مستقلة19وعددها  « بياناتي»البيانات تشمل املوظفين في الجهات املستقلة التي يتم سحب بياناتها بشكل ربع سنوي من خالل الربط مع نظام 

موظف21,343أعداد العاملين في الوظائف الحرفية واملعاونة في مواصالت اإلمارات ومؤسسة اإلمارات العامة للبترول يبلغ عددهم 
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21%
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20أقل من 

29إلى 20من 
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70أكبر من 

غير مسجل
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الخدمةحسب مدة -2017الربع األول املستقلة االتحادية أعداد املوظفين في الجهات 

مجموعذكرأنثى2016لسنة 

1,5603,1254,685أقل من سنة

045,50612,92818,434إلى 01من 

092,5266,2578,783إلى 05من 

147262,3353,061إلى 10من 

194381,5722,010إلى 15من 

241528811,033إلى 20من 

2951503554إلى 25من 

349221230إلى 30من 

395164169إلى 35من 

02727سنة40أكثر من 

10,97328,01338,986مجموع

جهة مستقلة19وعددها  « بياناتي»البيانات تشمل املوظفين في الجهات املستقلة التي يتم سحب بياناتها بشكل ربع سنوي من خالل الربط مع نظام 

موظف21,343أعداد العاملين في الوظائف الحرفية واملعاونة في مواصالت اإلمارات ومؤسسة اإلمارات العامة للبترول يبلغ عددهم 
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أقل من سنة
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34إلى 30من 

39إلى 35من 

سنة40أكثر من 
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حسب فئة الجنسية2017الربع األول املستقلة االتحادية التعيينات  في الجهات 

مجموعغير مواطنمواطنالربعالسنة

2016

3181,3721,690األول 

136445581الثاني

132759891الثالث

1201,1131,233الرابع

7063,6894,395المجموع

2017
105647752األول 

105647752المجموع

جهة مستقلة19وعددها  « بياناتي»البيانات تشمل املوظفين في الجهات املستقلة التي يتم سحب بياناتها بشكل ربع سنوي من خالل الربط مع نظام 

موظف21,343أعداد العاملين في الوظائف الحرفية واملعاونة في مواصالت اإلمارات ومؤسسة اإلمارات العامة للبترول يبلغ عددهم 
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مع تحيات

الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية


