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 للموارد البشرية اإلحصائيةالنشرة 

 في الحكومة االتحادية

 2014الربع الثاني من سنة 
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 مصطلحات عامة•
 الجهات االتحادية املشمولة باإلحصائيات•
 شاملة لجميع موظفي الجهات االتحادية إحصائيات •
 «بياناتي»إحصائيات الجهات االتحادية املشغلة لنظام •
 «بياناتي»املستقلة املرتبطة بنظام االتحادية الجهات إحصائيات •

 املحتويات
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 مصطلحات عامة

 يقصد بهم جميع الموظفين الذين يحملون جنسية دولة اإلمارات العربية المتحدة     : المواطنين •
 يقصد بهم جميع الموظفين من جملة الجنسيات األخرى: غير المواطنين •

 :فئة الجنسية

 :التعيينات إجراءات التوظيف التي تمت خالل الفترة واستكملت جميع المراحل من الترشيح حتى المباشرة

 :الخدمة ترك .لنظام بياناتي حاالت الموظفين الذين انتهت خدماتهم سواء بالتقاعد أو االستقالة أو اإلقالة أو الوفاة أو النقل إلى جهة غير مشغلة

وهي الدرجات الوظيفية وفق قانون الموارد البشرية وتشمل الدرجات األربع عشرة والوزراء ووكالء الوزارات والمدراء العامين 
 والتنفيذيين وكذلك درجات السلك الدبلوماسي والقنصلي ودرجات السلطة القضائية

 :الدرجات

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

 :الحالة االجتماعية األرملو المطلقو األعزبو  المتزوج: من الجنسين وتشمل وهي حاالت الوضع العائلي للموظفين 

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

 :مدة الخدمة النشرة الفترة الزمنية بالسنوات للمدة التي استمر فيها الموظف الموجود على رأس عمله حالياً من تاريخ مباشرته إلى تاريخ إعداد

 :الترقيات يقصد بها حاالت الموظفين الذين تم ترفيع درجاتهم درجة واحدة وظيفياً، أو أكثر من درجة استثنائياً، أو الذين تم منحهم ترقية مالية

 :الوظيفية المجموعة الذي تخضع له الوظائف في الحكومة االتحادية  تبعاً لطبيعتها اإلدارية أو المهنية التصنيف

 :العلمي فئة المؤهل فوق جامعي إلى جامعي وحتى الموظفين بدون مؤهل: من التصنيف الذي يخضع له المؤهل العلمي للموظف

للموارد البشرية بدءاً من الترشيح والموافقات مروراً بالتعيين « بياناتي»نظام  الوزارات والجهات االتحادية المستقلة التي تستخدم
 والرواتب وحتى نهاية الخدمة

الجهات االتحادية 
المشغلة لنظام 

 «بياناتي»

« بياناتي»البشرية وتقوم بتحديث بياناتها بشكل ربع سنوي على نظام  الجهات االتحادية المستقلة التي لها أنظمة خاصة بالموارد
 من خالل الربط المباشر أو تحديث الملفات

الجهات االتحادية 
المرتبطة بنظام 

 «بياناتي»

 :الوظائف األساسية إلى التخصصية والفنية إلى التنفيذية اإلشرافيةمن الفئات القيادية إلى  تمثل الوظائف

 .الوظائف الحرفية بأنواعها والوظائف الخدمية والوظائف المعاونة كالسائقين وحرفيي المهن المختلفة تمثل
وظائف الخدمات 

 :المعاونة
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 «نظام بياناتي » املشمولة باإلحصائيات وفق االتحادية الجهات 

 الجهات التي لها إحصائيات عامة وتفصيلية

 الجهات االتحادية املستقلة الوزارات االتحادية

 الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية. 1 وزارة الخارجية. 1

 املجلس الوطني لإلعالم. 2 وزارة الداخلية. 2

 الهيئة العامة للشئون اإلسالمية واألوقاف. 3 وزارة التربية والتعليم. 3

 املركز الوطني  لإلحصاء.4 وزارة الصحة. 4

 معهد التدريب والدراسات القضائية. 5 وزارة املالية. 5

 صندوق الزواج.  6 وزارة االقتصاد. 6

 الهيئة االتحادية للجمارك.  7 وزارة الطاقة. 7

 املجلس الوطني للسياحة واآلثار.  8 وزارة التنمية والتعاون الدولي. 8

 الهيئة الوطنية للمؤهالت. 9 وزارة العمل. 9

 هيئة  تنمية وتوظيف املوارد البشرية الوطنية . 10 وزارة األشغال العامة. 10

 هيئة االمارات للمواصفات واملقاييس. 11 وزارة العدل. 11

 هيئة التأمين. 12 وزارة البيئة واملياه. 12

   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 13

   وزارة الشئون االجتماعية. 14

   وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع. 15

   وزارة الدولة لشئون املجلس الوطني. 16

   (دولةأربع وزراء تضم )وزارات الدولة . 17

 الجهات التي لها إحصائيات عامة فقط

 الجهات االتحادية املستقلة

 جهاز اإلمارات لالستثمار -18 مواصالت اإلمارات -1

 مصرف اإلمارات للتنمية -19 جامعة اإلمارات العربية املتحدة -2

 مؤسسة اإلمارات العقارية  -20 الهيئة االتحادية للكهرباء و املاء -3

 االتحاد للمعلومات االئتمانية -21 مجموعة بريد اإلمارات القابضة -4

 الهيئة العامة للطيران املدني -22 كليات التقنية العليا -5

 املركز الوطني للوثائق والبحوث -23 جامعة زايد -6

 برنامج الشيخ زايد لإلسكان -24 هيئة اإلمارات للهوية -7

 شركة االتحاد للقطارات -25 الهالل األحمر اإلماراتي -8

 مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي  -9

 (امارات)مؤسسة اإلمارات العامة للبترول  -10

 هيئة تنظيم االتصاالت -11

 هيئة األوراق املالية والسلع -12

 الهيئة االتحادية للرقابة النووية -13

 الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة -14

 الهيئة الوطنية للمواصالت -15

 الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية -16

 صندوق الزكاة -17
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 اإلحصائيات الشاملة لجميع الجهات االتحادية لسنة 2014 الربع الثاني

 حسب النوع ومصدر البيانات -  الربع الثاني 2014أعداد العاملين في الحكومة االتحادية سنة  •

 الربع الثاني 2014الحكومة االتحادية سنة أعداد املوظفين في •

 حسب الحالة االجتماعية – الربع الثاني 2014املوظفين في الحكومة االتحادية سنة أعداد •

 مدة الخدمةحسب  –الربع الثاني 2014املوظفين في الحكومة االتحادية سنة أعداد •

 جهة اتحادية مستقلة 37وزارات دولة باإلضافة إلى  4وزارة أساسية و 16البيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات وعددها 

 وتتضمن املوظفين في الوظائف األساسية والعاملين في الخدمات املعاونة

 2014الربع الثاني من سنة   جميع اإلحصائيات تمت بناء على واقع البيانات خالل
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 إحصائيات الجهات االتحادية املشغلة لنظام »بياناتي« سنة 2014 الربع الثاني

 2014إلى الربع الثاني من سنة  2012من سنة « بياناتي»التغيرات في أعداد موظفي الحكومة االتحادية في الجهات املشغلة لنظام •
 حسب الحالة االجتماعية -الربع الثاني  2014سنة « بياناتي»املوظفين في الجهات االتحادية املشغلة لنظام أعداد •
 حسب الفئة العمرية -الربع الثاني  2014سنة « بياناتي»أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املشغلة لنظام •
 حسب مدة الخدمة -الربع الثاني  2014سنة « بياناتي»موظفي الحكومة االتحادية في الجهات املشغلة لنظام أعداد •
 الربع الثاني 2014سنة « بياناتي»في الجهات االتحادية املشغلة لنظام   *موظفي درجات الكادر العامأعداد •
 الربع الثاني 2014في الجهات االتحادية املشغلة لنظام بياناتي سنة التعيينات  •
 الربع الثاني 2014سنة « بياناتي»الترقيات التي تمت في الجهات االتحادية املشغلة لنظام •
 التركحسب سبب  -الربع الثاني  2014ترك الخدمة في الجهات االتحادية املشغلة لنظام بياناتي سنة حاالت •

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

 الخارجية

 2014الربع الثاني من سنة   جميع اإلحصائيات تمت بناء على واقع البيانات خالل
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 إحصائيات الجهات االتحادية املستقلة سنة 2014 الربع الثاني

 الجنسحسب  -الربع الثاني  2014إجمالي أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املستقلة سنة •

 الجهةحسب  -الربع الثاني  2014أعداد املوظفين في الجهات املستقلة سنة •

 حسب الفئة العمرية -الربع الثاني  2014أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املستقلة سنة •

 الخدمةحسب مدة  -الربع الثاني  2014أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املستقلة سنة •

 «بياناتي»البيانات تشمل املوظفين في الجهات املستقلة التي تقوم بتحديث بياناتها بشكل ربع سنوي مع نظام 

 الجهات املذكورة في اإلحصائيات لها أنظمة موارد بشرية خاصة بها
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 اإلحصائيات  الشاملة جميع موظفي الحكومة االتحادية
الربع الثاني 2014سنة   

 جهة اتحادية مستقلة 37وزارات دولة باإلضافة إلى  4وزارة أساسية و 16البيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات وعددها 

 وتتضمن املوظفين في الوظائف األساسية والعاملين في الخدمات املعاونة

 2014الربع الثاني من سنة   جميع اإلحصائيات تمت بناء على واقع البيانات خالل
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 حسب النوع ومصدر البيانات -الربع الثاني  2014أعداد العاملين في الحكومة االتحادية سنة 

حسب نوع الجهة 

حسب مصدر البيانات 

حسب النوع ومصدر البيانات 

المعاونةالخدمات  الوظائف األساسية مصدر البيانات  إجمالي الموظفين 

 55,479 1,847 53,632 الجهات المشغلة لنظام بياناتي

 30,699 11,473 19,226 الجهات خارج نظام بياناتي

 86,178 13,320 72,858 اإلجمالي

المعاونةالخدمات  الوظائف األساسية النوع ومصدر البيانات  إجمالي الموظفين 

 51,529 1,615 49,914 وزارات مشغلة لنظام بياناتي

 30,699 11,473 19,226 بياناتيجهات مستقلة خارج 
 3,950 232 3,718 بياناتيجهات مستقلة مشغلة 

 86,178 13,320 72,858 اإلجمالي

51,529 

30,699 

3,950 

86,178 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

وزارات مشغلة 
 لنظام بياناتي

جهات مستقلة خارج 
 نظام بياناتي

جهات مستقلة مشغلة 
 لنظام بياناتي

 إجمالي الحكومة

المعاونةالخدمات  الوظائف األساسية نوع الجهة   إجمالي الموظفين 

 51,529 1,615 49,914 الوزارات

 34,649 11,705 22,944 الجهات المستقلة

 86,178 13,320 72,858 اإلجمالي
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  الربع الثاني 2014أعداد املوظفين في الحكومة االتحادية سنة 

المعاونةالخدمات  الوظائف األساسية الثانيالربع  2014  إجمالي الموظفين 

 33,411 642 32,769 أنثى

 52,767 12,678 40,089 ذكر

 86,178 13,320 72,858 مجموع

 جهة اتحادية مستقلة 37وزارات دولة باإلضافة إلى  4وزارة أساسية و 16البيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات وعددها 

 وتتضمن املوظفين في الوظائف األساسية والعاملين في الخدمات املعاونة

 2014الربع الثاني من سنة   جميع اإلحصائيات تمت بناء على واقع البيانات خالل

 أنثى
33,411 

39%  

 ذكر
52,767 

61%  
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 حسب الحالة االجتماعية – الربع الثاني 2014أعداد املوظفين في الحكومة االتحادية سنة 

 مجموع أرمل مطلق اعزب متزوج الثانيالربع  2014

 72,858 429 1,489 16,302 54,638 أساسية وظائف

 13,320 67 48 3,584 9,621 خدمات معاونة

 86,178 496 1,537 19,886 64,259 المجموع

 متزوج
64,259 

74% 

 اعزب
19,886 

23% 

 مطلق
1,537 

2% 

 أرمل
496 
1% 

 جهة اتحادية مستقلة 37وزارات دولة باإلضافة إلى  4وزارة أساسية و 16البيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات وعددها 

 وتتضمن املوظفين في الوظائف األساسية والعاملين في الخدمات املعاونة

 2014الربع الثاني من سنة   جميع اإلحصائيات تمت بناء على واقع البيانات خالل
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 حسب مدة الخدمة –الربع الثاني  2014أعداد العاملين في الحكومة االتحادية سنة 

 جهة اتحادية مستقلة 37وزارات دولة باإلضافة إلى  4وزارة أساسية و 16البيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات وعددها 

 وتتضمن املوظفين في الوظائف األساسية والعاملين في الخدمات املعاونة

 2014الربع الثاني من سنة   جميع اإلحصائيات تمت بناء على واقع البيانات خالل
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 مجموع ذكر أنثي 2014الربع األول 

 7,278 4606 2,672 أقل من سنة

 20,933 11,950 8,983 04إلى  01من 

 19,460 11,834 7,626 09إلى  05من 

 14,264 8,432 5,832 14إلى  10من 

 11,003 6875 4,128 19إلى  15من 

 6,968 4547 2,421 24إلى  20من 

 3,593 2409 1184 29إلى  25من 

 1,816 1382 434 34إلى  30من 

 745 629 116 39إلى  35من 

 118 103 15 سنة 40أكثر من 

 86,178 52,767 33,411 مجموع
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در القضائي في وزارة العدل والكادر الدبلوماس ي في وزارة لكاالبيانات تشمل جميع املوظفين في الوزارات والجهات االتحادية املستقلة املشغلة لنظام بياناتي بما فيها الكادر العام باإلضافة إلى ا

  الخارجية

 2014الربع الثاني من سنة   جميع اإلحصائيات تمت بناء على واقع البيانات خالل

 «بياناتي»املشغلة لنظام االتحادية إحصائيات الجهات 
 الربع الثاني 2014سنة 
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 الربع الثاني 2014إلى سنة  2012من سنة « بياناتي»التغيرات في أعداد موظفي الحكومة االتحادية في الجهات املشغلة لنظام 

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

 الخارجية 

 البيانات ال تشمل املعينين على بند الخبراء واملستشارين في معظم الجهات

موظف نتيجة تنفيذ إجراءات تعيين ونهاية خدمة بأثر رجعي في النظام 268وهو  2014وبداية الربع الثاني   2014الفارق في عدد املوظفين بين نهاية الربع األول  *  

 2014 2013 2012 السنة

 الثاني الربع األول الربع الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني األولالربع  الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني األولالربع  الفترة

 55,615* 56,025 55,115 55,863 56,007 55,732 55,566 55,382 55,204 54,741 العاملين

 285 415 614 667 379 654 480 796 472 693 التعيينات

 421 557 309 927 699 440 314 612 294 230 تاركو الخدمة

 55,479 55,883* 55,420 55,603 55,687 55,946 55,732 55,566 55,382 55,204 اإلجمالي

55,000

55,250

55,500

55,750

56,000

 الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول
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 حسب الحالة االجتماعية -الربع الثاني  2014سنة « بياناتي»أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املشغلة لنظام 

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

 الخارجية 
 البيانات ال تشمل املعينين على بند الخبراء واملستشارين في معظم الجهات

 أرمل
405 
1% 

 اعزب
11,145 

20% 

 متزوج
42,809 

77% 

 مطلق
1,120 

2% 
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 غير مسجل 70أكبر من  69إلى  60من  59إلى  50من  49إلى  40من  39إلى  30من  29إلى  20من  سنة 20أقل من 

180 

9,030 

20,359 

14,363 

6,854 

3,492 

88 
1,113 

 غير مسجل 70أكبر من  69إلى  60من  59إلى  50من  49إلى  40من  39إلى  30من  29إلى  20من  سنة 20أقل من 

 حسب الفئة العمرية -الربع الثاني  2014سنة « بياناتي»أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املشغلة لنظام 

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

 الخارجية 

 البيانات ال تشمل املعينين على بند الخبراء واملستشارين في معظم الجهات
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 سنة 40أكثر من  39إلى  35من  34إلى  30من  29إلى  25من  24إلى  20من  19إلى  15من  14إلى  10من  9إلى  5من  4إلى  1من  أقل من سنة

1,808 

9,630 

12,983 

11,357 

8,843 

5,956 

2,832 

1,364 
614 

92 

 19إلى  15من  14إلى  10من  9إلى  5من  4إلى  1من  أقل من سنة

 سنة 40أكثر من  39إلى  35من  34إلى  30من  29إلى  25من  24إلى  20من 

 مدة الخدمةحسب  -الربع الثاني   2014سنة «   بياناتي»في الجهات املشغلة لنظام االتحادية موظفي الحكومة أعداد 

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

 في وزارة الخارجية 

 البيانات ال تشمل املعينين على بند الخبراء واملستشارين في معظم الجهات
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  الربع الثاني 2014سنة « بياناتي»املشغلة لنظام االتحادية في الجهات   *موظفي درجات الكادر العامأعداد 

 البيانات تشمل املوظفين على درجات الكادر العام فقط في الوزارات والجهات االتحادية املستقلة املشغلة لنظام بياناتي*

 عدد الموظفين الدرجة #

 1,922 األولى 1

 5,731 الثانية 2

 4,251 الثالثة 3

 5,376 الرابعة 4

 2,609 الخامسة 5

 5,110 السادسة 6

 2,858 السابعة 7

 3,949 الثامنة 8

 2,060 التاسعة 9

 372 العاشرة 10

 74 الحادية عشر 11

 190 الثانية عشر 12

 189 الثالثة عشر 13

 512 الرابعة عشر 14

 35,203 المجموع

0

1,000

2,000

3,000

4,000
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 مقارنة بالفترات السابقة –الربع الثاني  2014سنة « بياناتي»املشغلة لنظام االتحادية التعيينات  في الجهات 

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

  الخارجية

 البيانات ال تشمل املعينين على بند الخبراء واملستشارين في معظم الجهات
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 مواطن

 غير مواطن

 مجموع غير مواطن مواطن ربع السنة السنة

2013 

 654 147 507 األول

 379 146 233 الثاني

 667 165 502 الثالث

 384 121 263 الرابع

 2,084 579 1,505 مجموع

2014 

 415 162 253 األول

 285 117 168 الثاني

 700 279 421 مجموع
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 الربع الثاني 2014سنة « بياناتي»املشغلة لنظام االتحادية الترقيات التي تمت في الجهات 

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

 الخارجيةوزارة 

 البيانات ال تشمل املعينين على بند الخبراء واملستشارين في معظم الجهات

 2014الربع الثاني 

 وافد مواطن

 مجموع

 ذكر أنثى ذكر أنثى

 ترقية استثنائية
7 5   2 14 

 ترقية درجة
75 45 8 6 134 

 ترقية مالية استثنائية
4 3 

  
1 8 

 ترقية مالية
135 50 5 25 215 

 مجموع
221 103 13 34 371 
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 حسب سبب الترك -الربع الثاني  2014سنة املشغلة لنظام بياناتي االتحادية الخدمة في الجهات ترك حاالت 

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

 الخارجيةوزارة 

 البيانات ال تشمل املعينين على بند الخبراء واملستشارين في معظم الجهات

 مجموع غير مواطن مواطن 2014الربع الثاني 

 241 103 138 االستقالة

 60 23 37 بلوغ سن االحالة الى التقاعد

 41 41   الوظائفاإلحالل وفقا لخطط توطين 

 25 25   إنهائهعدم تجديد العقد او 

 22 2 20 النقل إلى جهة أخرى

 14 5 9 مبررعن العمل دون االنقطاع 

 12 7 5 الوفاة

 6   6 عدم اللياقة الصحية

 421 206 215 مجموع

050100150

 االستقالة

 بلوغ سن االحالة الى التقاعد

 اإلحالل وفقا لخطط توطين الوظائف

 عدم تجديد العقد او إنهائه

 النقل إلى جهة أخرى

 االنقطاع عن العمل دون مبرر

 الوفاة

 عدم اللياقة الصحية

138 
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20 
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 غير مواطن مواطن
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 «بياناتي»البيانات تشمل املوظفين في الجهات املستقلة التي تقوم بتحديث بياناتها بشكل ربع سنوي مع نظام 

 الجهات املذكورة في اإلحصائيات لها أنظمة موارد بشرية خاصة بها

االتحادية املستقلةإحصائيات الجهات   
2014الربع الثاني سنة   
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 حسب الجنس -الربع الثاني  2014إجمالي أعداد املوظفين في الجهات االتحادية املستقلة سنة 

 على نظام 
ً
 «بياناتي»البيانات تخص الجهات االتحادية املستقلة التي لها أنظمة خاصة باملوارد البشرية وتقوم بتحديث بياناتها شهريا

 النسبة األعلى من الجنسيات الغير مواطنة يعملون ضمن الوظائف الخدمية في مواصالت اإلمارات

2014الثاني الربع   مجموع 

 8,947 أنثى

 21,752 ذكر

 30,699 مجموع

 أنثى
8,947 

29%  

 ذكر
21,752 

71%  
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 حسب الجنس –الربع الثاني  2014سنة املوظفين في الجهات املستقلة أعداد 

 على نظام 
ً
 «بياناتي»البيانات تخص الجهات االتحادية املستقلة التي لها أنظمة خاصة باملوارد البشرية وتقوم بتحديث بياناتها شهريا

 جهة مستقلة  25عدد الجهات 

 موظف10,591العاملين في الوظائف الخدمية واملعاونة في مواصالت اإلمارات هو   عدد *

 مجموع ذكر أنثى 2014الجهات المستقلة حسب الربع الثاني  #

 15,225* 11,500 3,725 مواصالت اإلمارات 1

 2,910 1806 1104 جامعة اإلمارات العربية المتحدة 2

 2,396 1854 542 الهيئة االتحادية للكهرباء و الماء 3

 2,304 1888 416 مجموعة بريد اإلمارات القابضة 4

 1,880 988 892 كليات التقنية العليا 5

 1,027 445 582 جامعة زايد 6

 771 400 371 هيئة اإلمارات للهوية 7

 769 561 208 الهالل األحمر اإلماراتي 8

 591 459 132 مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 9

 501 412 89 (امارات)مؤسسة اإلمارات العامة للبترول  10

 480 382 98 الهيئة العامة للطيران المدني 11

 309 185 124 هيئة تنظيم االتصاالت 12

 238 116 122 االرشيف الوطني 13

 204 123 81 هيئة األوراق المالية والسلع 14

 190 84 106 برنامج الشيخ زايد لإلسكان 15

 166 115 51 الهيئة اإلتحادية للرقابة النووية 16

 151 111 40 االتحاد للقطارات 17

 130 70 60 الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية 18

 126 76 50 الهيئة الوطنية للمواصالت 19

 116 62 54 الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 20

 56 29 27 صندوق الزكاة 21

 53 28 25 مصرف اإلمارات للتنمية 22

 43 27 16 جهاز اإلمارات لالستثمار  23

 37 17 20 االتحاد للمعلومات االئتمانية 24

 26 14 12 مؤسسة اإلمارات العقارية  25

 30,699 21,752 8,947 مجموع
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 العمريةحسب الفئة  -الربع الثاني  2014سنة املستقلة االتحادية أعداد املوظفين في الجهات 

 على نظام 
ً
 «بياناتي»الجهات االتحادية املستقلة التي لها أنظمة خاصة باملوارد البشرية وتقوم بتحديث بياناتها شهريا

 في مواصالت اإلماراتوظائف الخدمات املعاونة  النسبة األعلى من الجنسيات الغير مواطنة يعملون ضمن

 مجموع ذكر أنثى 2014 الربع الثاني

20من أقل   20 22 42 

29إلى  20من   2,004 4,255 6,259 

39إلى  30من   3,778 6,831 10,609 

49إلى  40من   2,190 5,602 7,792 

59إلى  50من   790 4,136 4,926 

69إلى  60من   161 879 1,040 

70من أكبر   3 23 26 

مسجلغير   1 4 5 

 30,699 21,752 8,947 مجموع

20أقل من   
42 
0.14%  

29إلى  20من   
6,259 
20.39%  

39إلى  30من   
10,609 

34.56%  

49إلى  40من   
7,792 
25.38%  

59إلى  50من   
4,926 
16.05%  

69إلى  60من   
1,040 

3.39%  

70أكبر من   
26 
0.08%  

 غير مسجل
5 
0.02%  
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 الخدمةحسب مدة  -الربع الثاني  2014املستقلة سنة االتحادية أعداد املوظفين في الجهات 

 على نظام 
ً
 «بياناتي»البيانات تخص الجهات االتحادية املستقلة التي لها أنظمة خاصة باملوارد البشرية وتقوم بتحديث بياناتها شهريا

 مجموع ذكر أنثى   2014الثانيالربع 

 6,135 4,119 2,016 أقل من سنة

 11,103 7,361 3,742 04إلى  01من  

 6,731 4,809 1,922 09إلى  05من  

 2,785 2,124 661 14إلى  10من  

 1,917 1,484 433 19إلى  15من  

 1,022 897 125 24إلى  20من  

 422 392 30 29إلى  25من  

 438 422 16 34إلى  30من  

 135 133 2 39إلى  35من 

 11 11   سنة 40أكثر من 

 30,699 21,752 8,947 مجموع
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 مع تحيات

 الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية

 

 

 

 

 


