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2.5. المشتغلون
تشــير تقديــرات إحصــاءات القــوى العاملــة أن أعلــى نســبة للمشــتغلين كانــت فــي منطقــة أبوظبــي 

حيــث بلغــت نســبتهم مــن إجمالــي المشــتغلين %62.8. 

ــة العمليــة فيتضــح لنــا أن غالبيــة المشــتغلين فــي  ــع المشــتغلين حســب الحال ــا لتوزي وإذا مــا نظرن
ــو ظبــي هــم عاملــون بأجــر ونســبتهم 97.9%. وأن 1.7% هــم مــن أصحــاب األعمــال. إمــارة أب

أمــا فيمــا يتعلــق بالتحصيــل العلمــي فتشــير البيانــات إلــى أن أعلــى نســبة مــن المشــتغلين هــم مــن 
حملــة شــهادة المرحلــة األولــى مــن التعليــم الثانــوي بنســبة 23.9 %، ثــم حملــة الشــهادة االبتدائيــة 
بنســبة 21.4 %، فــي حيــن شــكل حملــة شــهادة المرحلــة الثانيــة مــن التعليــم الثانــوي أعلــى نســبة 

مــن المشــتغلين المواطنيــن بنســبة 29.1 %. 

وفيمــا يتعلــق بتوزيــع المشــتغلين حســب المهنــة الرئيســية تبيــن أن أعلــى نســبة مــن المشــتغلين 
يعملــون فــي المهــن الحرفيــة والمهــن المرتبطــة بهــا بنســبة بلغــت 18.7%، ثــم يأتــي االختصاصيــون 
بنســبة 16.2%. أمــا بالنســبة للمواطنيــن، فقــد أشــارت البيانــات إلــى أن 32.0% منهــم اختصاصيــون، 
وأمــا بالنســبة للمشــتغلين غيــر المواطنيــن فيتركــزون فــي المهــن الحرفيــة والمهــن المرتبطــة بهــا 

بنســبة %20.1.

وأظهــرت البيانــات أن نشــاط التشــييد كان لــه النصيــب األكبــر مــن إجمالــي المشــتغلين بنســبة بلغــت 
ــرادًا بنســبة 10.7%، وياحــظ أن أنشــطة  ــاه نشــاط األســر المعيشــية التــي تســتخدم أف ــم ت 29.5%، ث
اإلدارة العامــة والدفــاع؛ والضمــان االجتماعــي اإللزامــي تســتحوذ علــى الحصــة األكبــر مــن المشــتغلين 
مجــال  فــي  فيتركــزون  المواطنيــن  غيــر  للمشــتغلين  بالنســبة  أمــا   %63.3 بنســبة  المواطنيــن 

ــبة %31.9.  ــييد بنس التش

ونجــد أن القطــاع الخــاص يحــوز علــى أعلــى نســبة للمشــتغلين حيــث بلغــت حوالــي 68.1% مــن 
إجمالــي  مــن   %14.0 نســبة  علــى  الحكومــي  القطــاع  اســتحوذ  حيــن  فــي  المشــتغلين،  إجمالــي 
ــي  ــي 81.9% مــن إجمال ــي القطــاع الحكومــي حوال ــن المشــتغلين ف المشــتغلين، وشــكل المواطني

المواطنيــن المشــتغلين، فــي حيــن بلغــت نســبتهم فــي القطــاع الخــاص حوالــي %4.9.

كمــا أظهــرت البيانــات أن غالبيــة المشــتغلين فــي إمــارة أبــو ظبــي متزوجــون بنســبة 74.1%، فــي حيــن 
ــات المســح أن 45.4% مــن  ــزواج. وكمــا أظهــرت بيان ــم يســبق لهــم ال كان 24.4% مــن المشــتغلين ل

إجمالــي المشــتغلين فــي إمــارة أبــو ظبــي يعملــون أكثــر مــن 48 ســاعة أســبوعيً.

1.2.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب المنطقة والفئات 
العمرية والنوع، 2014  

)%(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية و المنطقة

100.0100.0100.0إمارة أبوظبي

19 - 150.70.40.7
24 - 207.48.07.5
29 - 2521.321.221.2
34 - 3019.924.020.4
39 - 3516.418.216.6
44 - 4012.814.513.0
49 - 459.37.69.1
54 - 506.24.05.9
59 - 553.71.33.4
64 - 601.70.51.5

65+0.60.20.5
100.0100.0100.0منطقة أبوظبي 

19 - 150.70.30.7
24 - 206.87.56.9
29 - 2521.121.421.1
34 - 3020.524.721.0
39 - 3516.017.516.2
44 - 4012.814.012.9
49 - 4510.08.19.8
54 - 506.04.35.8
59 - 553.61.33.3
64 - 601.90.51.7

65+0.70.30.6

100.0100.0100.0منطقة العين 

19 - 151.00.50.9
24 - 209.98.49.6
29 - 2520.421.220.5
34 - 3018.723.519.5
39 - 3516.819.417.3
44 - 4011.915.512.5
49 - 458.65.98.1
54 - 505.53.55.2
59 - 554.61.44.0
64 - 602.00.51.7

65+0.70.00.6

100.0100.0100.0الغربية 

19 - 150.50.00.5
24 - 206.311.26.5
29 - 2523.119.923.0
34 - 3019.119.919.1
39 - 3517.619.517.7
44 - 4014.114.614.1
49 - 457.510.67.7
54 - 508.12.57.8
59 - 553.11.33.0
64 - 600.50.40.5

65+0.10.10.1

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.2.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب الجنسية والحالة 
العملية والنوع، 2014 

)%(

المجموعإناثذكورالحالة العملية و الجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

1.90.51.7صاحب عمل

0.30.20.3يعمل لحسابه

97.799.397.9يعمل بأجر

0.00.00.0يعمل بدون أجر

0.00.00.0غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

2.00.41.6صاحب عمل

0.40.30.3يعمل لحسابه

97.599.398.0يعمل بأجر

0.00.10.0يعمل بدون أجر

0.10.00.1غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

1.90.51.8صاحب عمل

0.30.20.3يعمل لحسابه

97.799.497.9يعمل بأجر

0.00.00.0يعمل بدون أجر

0.00.00.0غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

3.2.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والتحصيل التعليمي والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالتحصيل التعليمي والجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

14.120.414.9أقل من إبتدائي

22.910.921.4إبتدائي

25.612.023.9المرحلة األولى من التعليم الثانوي

9.011.69.3المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

6.08.56.4التعليم ما بعد الثانوي

18.029.219.4البكالوريوس 

4.26.74.5التعليم العالي

0.20.70.2غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

2.71.12.2أقل من إبتدائي

5.51.84.5إبتدائي

18.59.516.0المرحلة األولى من التعليم الثانوي

32.520.229.1المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

7.715.69.9التعليم ما بعد الثانوي

23.743.029.0البكالوريوس 

8.27.58.0التعليم العالي

1.21.31.3غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

14.924.116.0أقل من إبتدائي

24.112.722.8إبتدائي

26.112.524.5المرحلة األولى من التعليم الثانوي

7.410.07.7المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

5.97.16.1التعليم ما بعد الثانوي

17.626.518.6البكالوريوس 

3.96.64.2التعليم العالي

0.10.60.2غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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الشكل 1.2.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب المهنة 
الرئيسة، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

االختصاصيون

الفنيون ومساعدو االختصاصيين

الموظفون المكتبيون المساندون

عاملو البيع والخدمات

العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

العاملون في المهن األولية

غير مبين

4.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والمهنة الرئيسية والنوع ، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسية و الجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

5.33.95.2المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

14.527.916.2االختصاصيون

16.78.615.7الفنيون ومساعدو االختصاصيين

4.17.94.6الموظفون المكتبيون المساندون

11.620.712.7عاملو البيع والخدمات

2.90.02.5العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

21.40.118.7الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

11.80.710.4مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

11.529.713.8العاملون في المهن األولية

0.20.50.3غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

14.611.213.7المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

26.446.532.0االختصاصيون

23.317.521.7الفنيون ومساعدو االختصاصيين

7.516.49.9الموظفون المكتبيون المساندون

22.15.417.5عاملو البيع والخدمات

0.70.00.5العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

0.50.30.4الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

2.80.02.0مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

0.31.90.7العاملون في المهن األولية

1.70.91.5غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

4.72.54.5المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

13.724.214.9االختصاصيون

16.36.915.2الفنيون ومساعدو االختصاصيين

3.96.24.2الموظفون المكتبيون المساندون

10.823.712.3عاملو البيع والخدمات

3.00.02.7العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

22.80.120.1الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

12.40.811.1مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

12.335.114.9العاملون في المهن األولية

0.10.40.2غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

%18.7

%10.4
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5.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والمهنة الرئيسية والنوع، منطقة أبو ظبي - 2014

)%(

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسية و الجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

7.14.56.7المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

16.329.918.0االختصاصيون

17.210.016.3الفنيون ومساعدو االختصاصيين

4.79.65.3الموظفون المكتبيون المساندون

10.626.612.6عاملو البيع والخدمات

1.80.01.5العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

21.60.018.8الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

10.40.49.2مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

10.318.211.4العاملون في المهن األولية

0.10.70.2غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

19.712.517.5المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

27.348.433.7االختصاصيون

25.515.522.4الفنيون ومساعدو االختصاصيين

6.115.59.0الموظفون المكتبيون المساندون

17.15.313.5عاملو البيع والخدمات

0.20.00.2العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

0.40.00.3الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

2.30.01.6مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

0.21.70.7العاملون في المهن األولية

1.11.21.1غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

6.43.06.0المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

15.626.416.9االختصاصيون

16.89.015.9الفنيون ومساعدو االختصاصيين

4.68.55.0الموظفون المكتبيون المساندون

10.230.612.6عاملو البيع والخدمات

1.80.01.6العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

22.70.120.2الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

10.90.59.7مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

10.921.312.1العاملون في المهن األولية

0.00.70.1غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

6.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والمهنة الرئيسية والنوع، منطقة العين - 2014

)%(

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسية و الجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

3.33.33.3المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

11.723.713.8االختصاصيون

10.86.410.1الفنيون ومساعدو االختصاصيين

3.05.53.5الموظفون المكتبيون المساندون

15.011.714.4عاملو البيع والخدمات

8.10.16.7العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

18.80.215.5الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

16.51.113.8مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

12.047.918.4العاملون في المهن األولية

0.70.10.6غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

8.79.58.9المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

25.845.230.5االختصاصيون

19.118.919.0الفنيون ومساعدو االختصاصيين

8.818.111.0الموظفون المكتبيون المساندون

29.75.023.7عاملو البيع والخدمات

1.40.01.1العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

0.30.50.4الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

3.60.02.7مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

0.22.50.8العاملون في المهن األولية

2.40.31.9غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

2.51.92.4المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

9.718.911.3االختصاصيون

9.73.78.7الفنيون ومساعدو االختصاصيين

2.32.72.3الموظفون المكتبيون المساندون

13.013.213.0عاملو البيع والخدمات

9.00.17.5العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

21.40.117.8الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

18.31.415.5مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

13.657.921.0العاملون في المهن األولية

0.50.10.4غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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7.2.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والمهنة الرئيسية والنوع، الغربية - 2014

)%(

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسية و الجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

1.31.11.3المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

11.228.612.2االختصاصيون

22.46.021.5الفنيون ومساعدو االختصاصيين

3.42.93.3الموظفون المكتبيون المساندون

10.86.610.6عاملو البيع والخدمات

0.30.00.3العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

23.80.222.6الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

11.10.610.5مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

15.453.917.5العاملون في المهن األولية

0.20.10.2غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

10.58.110.0المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

23.332.425.4االختصاصيون

32.231.332.0الفنيون ومساعدو االختصاصيين

10.315.211.5الموظفون المكتبيون المساندون

15.59.314.0عاملو البيع والخدمات

0.00.00.0العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

1.71.81.7الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

2.20.01.7مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

1.51.01.4العاملون في المهن األولية

2.70.92.3غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

1.10.01.0المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

10.927.911.7االختصاصيون

22.22.021.2الفنيون ومساعدو االختصاصيين

3.20.93.1الموظفون المكتبيون المساندون

10.76.210.5عاملو البيع والخدمات

0.30.00.3العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

24.40.023.2الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

11.30.710.8مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

15.862.318.0العاملون في المهن األولية

0.10.00.1غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

8.2.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب النشاط 
االقتصادي والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالنشاط االقتصادي

100.0100.0100.0المجموع 

2.40.12.2الزراعة والحراجة وصيد األسماك

3.92.13.7التعدين واستغالل المحاجر

10.91.59.7الصناعة التحويلية

0.80.40.8إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة النفايات 
0.80.10.7ومعالجتها

33.70.929.5التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
8.52.97.8والدراجات النارية

4.11.63.8النقل والتخزين

2.80.82.5أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

1.00.80.9المعلومات واالتصاالت

1.93.32.0األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.80.50.8األنشطة العقارية

2.52.22.5األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

8.42.57.7أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

7.410.87.8اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

1.713.43.2التعليم

1.58.22.3األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

0.40.50.4الفنون والترفيه والتسلية

0.81.30.9أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة اأُلَسر المعيشية التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة 
زة  اأُلَسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميَّ

الستعمالها الخاص
5.645.510.7

أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية 
0.10.10.1القضائية الوطنية

0.10.50.1غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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9.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المواطنين المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب 
النشاط االقتصادي والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالنشاط االقتصادي

100.0100.0100.0المجموع 

0.40.40.4الزراعة والحراجة وصيد األسماك

9.77.49.1التعدين واستغالل المحاجر

3.32.33.0الصناعة التحويلية

2.11.52.0إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة النفايات 
0.40.20.3ومعالجتها

0.30.20.3التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
1.90.91.6والدراجات النارية

3.03.53.2النقل والتخزين

0.00.10.0أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

0.61.50.9المعلومات واالتصاالت

1.18.83.2األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.40.40.4األنشطة العقارية

0.91.00.9األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

1.50.61.3أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

70.544.663.3اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

1.318.96.2التعليم

0.94.41.9األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

0.70.40.6الفنون والترفيه والتسلية

0.20.60.3أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة اأُلَسر المعيشية التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة 
زة  اأُلَسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميَّ

الستعمالها الخاص
0.42.10.9

أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية 
0.10.00.1القضائية الوطنية

0.30.20.3غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

10.2.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان غير المواطنين المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب 
النشاط االقتصادي والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالنشاط االقتصادي

100.0100.0100.0المجموع 

2.60.12.3الزراعة والحراجة وصيد األسماك

3.61.03.3التعدين واستغالل المحاجر

11.41.410.3الصناعة التحويلية

0.70.20.7إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة النفايات 
0.80.00.7ومعالجتها

35.91.131.9التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات 
9.03.28.3والدراجات النارية

4.21.23.8النقل والتخزين

3.01.02.7أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

1.00.70.9المعلومات واالتصاالت

1.92.22.0األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.90.50.8األنشطة العقارية

2.62.52.6األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

8.92.98.2أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

3.14.23.3اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

1.712.32.9التعليم

1.58.92.4األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

0.40.50.4الفنون والترفيه والتسلية

0.81.50.9أنشطة الخدمات األخرى

أنشطة اأُلَسر المعيشية التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة 
زة  اأُلَسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميَّ

الستعمالها الخاص
5.954.011.5

أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية 
0.00.10.1القضائية الوطنية

0.00.50.1غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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الشكل 2.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب قطاع 
العمل والنوع ، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

ذكور

مشتركخاصحكومي
) حكومي وخاص ( 

قطاع العمل

أخرىأسر خاصة

إناث

11.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
وقطاع العمل والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية وقطاع العمل

100.0100.0100.0المجموع العام

12.524.514.0حكومي

73.630.068.1خاص

7.03.26.5مشترك

0.30.20.3أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.10.0هيئات ال تهدف الى الربح

1.80.31.6بدون منشأة

4.741.49.4أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.30.1غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

82.680.081.9حكومي

4.85.24.9خاص

11.912.412.0مشترك

0.10.00.1أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.30.30.3بدون منشأة

0.32.10.8أسر خاصة

0.00.10.0أخرى

0.10.00.1غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

7.813.78.5حكومي

78.234.873.2خاص

6.71.46.0مشترك

0.30.30.3أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.10.0هيئات ال تهدف الى الربح

1.90.31.7بدون منشأة

5.049.110.1أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.40.1غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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12.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
وقطاع العمل والنوع، منطقة أبو ظبي - 2014 

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية وقطاع العمل

100.0100.0100.0المجموع العام

12.023.513.5حكومي

74.435.369.5خاص

9.04.08.4مشترك

0.40.40.4أجنبي

0.10.00.1هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.10.10.1بدون منشأة

3.936.18.0أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.50.1غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

76.977.677.1حكومي

6.05.65.9خاص

16.214.815.8مشترك

0.20.00.1أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.20.00.1بدون منشأة

0.41.90.9أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.20.00.1غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

8.413.49.0حكومي

78.240.874.0خاص

8.62.07.8مشترك

0.40.40.4أجنبي

0.10.00.1هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.10.10.1بدون منشأة

4.142.58.5أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.60.1غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

13.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
وقطاع العمل والنوع، منطقة العين - 2014 

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية وقطاع العمل

100.0100.0100.0المجموع العام

19.524.420.4حكومي

61.023.554.3خاص

2.51.72.3مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.10.30.2هيئات ال تهدف الى الربح

8.20.66.8بدون منشأة

8.749.516.0أسر خاصة

0.00.10.0أخرى

0.00.00.0غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

92.783.590.5حكومي

3.64.33.8خاص

3.18.54.4مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.40.70.5بدون منشأة

0.22.70.8أسر خاصة

0.00.30.1أخرى

0.00.00.0غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

9.411.59.7حكومي

68.927.761.9خاص

2.40.22.0مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.20.30.2هيئات ال تهدف الى الربح

9.30.67.8بدون منشأة

9.959.718.3أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.00.0غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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15.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والحالة الزواجية والنوع، 2014 

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية والحالة الزواجية

100.0100.0100.0المجموع العام

23.630.424.4لم يتزوج ابدا

75.762.574.1متزوج

0.35.21.0مطلق

0.31.80.5أرمل

100.0100.0100.0مواطنون

25.834.828.3لم يتزوج ابدا

71.954.667.1متزوج

2.09.13.9مطلق

0.31.60.7أرمل

100.0100.0100.0غير مواطنين

23.429.624.1لم يتزوج ابدا

76.064.174.6متزوج

0.24.50.7مطلق

0.31.90.5أرمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

14.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
وقطاع العمل والنوع، الغربية - 2014 

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية وقطاع العمل

100.0100.0100.0المجموع العام

5.234.16.7حكومي

86.99.582.7خاص

5.12.34.9مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.30.00.2بدون منشأة

2.654.25.4أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.00.0غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

64.983.669.3حكومي

2.26.23.2خاص

31.810.326.7مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.70.00.5بدون منشأة

0.40.00.3أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.00.0غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

3.626.24.7حكومي

89.010.085.2خاص

4.41.04.2مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.20.00.2بدون منشأة

2.762.85.5أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.00.0غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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16.2.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين ) 15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
وساعات العمل الفعلية األسبوعية والنوع، 2014 

)%(

الجنسية وساعات العمل الفعلية 
المجموعإناثذكوراألسبوعية

100.0100.0100.0المجموع العام

* 00.50.80.6

20 - 10.60.90.6

40 -2121.536.323.4

48 - 4131.816.429.9

+4945.445.045.4

0.10.70.2غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

* 01.91.21.7

20 - 13.81.43.1

40 -2180.087.282.0

48 - 415.14.24.9

+498.45.27.5

0.70.80.7غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

* 00.40.80.5

20 - 10.40.70.4

40 -2117.626.418.6

48 - 4133.618.831.9

+4947.952.748.4

0.10.60.2غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
0*: المشتغلون الذين كانو غائبين عن عملهم خالل السبعة ايام السابقة

3.5. البطالة
بلــغ معــدل البطالــة خــال عــام 2014 حوالــي 3.4% مقارنــة مــع 4.1% لتقديــرات عــام 2013 واســتحوذت 
الفئــة العمريــة )20-24( عامــً علــى الحصــة األكبــر مــن العاطليــن عــن العمــل بنســبة 27.3 %. وتشــير 

البيانــات إلــى أن معــدل البطالــة لإلنــاث فــي عــام 2014 أعلــى منــه للذكــور حيــث بلــغ %12.1. 

وأظهــرت البيانــات أن أعلــى نســبة مــن المتعطليــن كانــت لحملــة شــهادة البكالوريــوس بنســبة بلغــت 
%30.2، ثــم جــاء حملــة شــهادة المرحلــة الثانيــة مــن التعليــم الثانــوي بنســبة 24.9%، فــي حيــن كانــت 

أقــل نســبة للذيــن تحصيلهــم التعليمــي أقــل مــن االبتدائــي بنســبة %5.1.

وتشــير البيانــات إلــى أن 49.7% مــن المتعطليــن فــي إمــارة أبــو ظبــي متزوجــون، فــي حيــن كان %48.6 
منهــم غيــر متزوجين.

الشكل 1.3.5.  معدل البطالة حسب النوع و السنوات 

المصدر: المصدر: وزارة االقتصاد، دائرة التنمية االقتصادية، مركز اإلحصاء - أبوظبي

 1.3.5.  معدل البطالة حسب النوع والسنوات
)%(

2014 *2013 *2012 *2005 النوع 

3.53.24.13.4المجموع العام

2.81.82.12.0ذكور

7.610.614.512.1إناث

المصدر: وزارة االقتصاد، دائرة التنمية االقتصادية , مركز اإلحصاء - أبوظبي

*تقديرات مسح القوى العاملة، 2012 و  2013و 2014
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