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5•  القوى العاملة
• تركيبة القوى العاملة

• المشتغلون

•  البطالة

•  السكان غير النشيطين إقتصاديًا و 
معدل اإلعالة
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4.5. السكان غير النشطين اقتصاديا و معدل اإلعالة
أظهــرت تقديــرات القــوى العاملــة أن معــدل اإلعالــة االقتصاديــة فــي إمــارة أبــو ظبــي بلــغ %50.7 
اقتصاديــا  النشــطين  الســكان غيــر  لإلنــاث، وبلغــت نســبة  للذكــور و%216.4  للمجمــوع و%23.7 
ــر لعــام 2014 ومعظمهــم مــن الطلبــة  ــن أعمارهــم 15 ســنة فأكث 20.1% مــن مجمــوع الســكان الذي

المنزليــة. للواجبــات  والمتفرغــون 

1.4.5.  معدل اإلعالة االقتصادية حسب الجنسية والمنطقة والنوع، 2014

المجموعإناثذكورالجنسية و المنطقة

23.7216.450.7المجموع العام

22.3211.848.5منطقة أبوظبي

39.7219.674.6منطقة العين

7.8243.622.6الغربية

156.0446.0245.8مواطنون

149.2391.0228.2منطقة أبوظبي

170.3533.3276.9منطقة العين

123.2425.6200.7الغربية

14.4165.333.2غير مواطنين

14.8175.334.7منطقة أبوظبي

21.1133.441.0منطقة العين

4.6214.416.4الغربية

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

2.4.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان غير النشطين اقتصاديا )15 سنة فأكثر( حسب حالة 
النشاط االقتصادي والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورحالة النشاط االقتصادي

100.0100.0100.0المجموع

1.769.148.5الواجبات المنزلية

64.923.836.4طالب

4.71.32.3غير قادر على العمل

10.20.53.5متقاعد

657.12.33.8 سنة أو أكثر وال يعمل

4.30.61.7له دخل وإيراد

7.12.43.9أخرى

0.00.00.0غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

3.4.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان غير النشطين )15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والفئة العمرية والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية والجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

19 - 1549.917.027.0

24 - 2017.012.914.2

29 - 253.712.29.6

34 - 302.013.09.6

39 - 351.311.98.7

44 - 402.38.56.6

49 - 452.47.86.2

54 - 502.76.25.1

59 - 553.33.73.6

64 - 604.72.83.4

+6510.74.06.0

100.0100.0100.0مواطنون

19 - 1542.321.528.7

24 - 2017.415.516.2

29 - 253.19.87.5

34 - 302.59.97.4

39 - 351.48.66.1

44 - 401.86.44.8

49 - 452.26.04.7

54 - 504.66.76.0

59 - 554.64.84.7

64 - 606.54.35.1

+6513.56.48.9

100.0100.0100.0غير مواطنين

19 - 1555.214.626.1

24 - 2016.611.613.0

29 - 254.113.410.7

34 - 301.614.610.9

39 - 351.313.610.1

44 - 402.79.67.6

49 - 452.58.87.0

54 - 501.55.94.6

59 - 552.43.23.0

64 - 603.52.02.4

+658.72.74.4

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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