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•  البطالة

•  السكان غير النشيطين إقتصاديًا و 
معدل اإلعالة
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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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2.3.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المتعطلين )15 سنة فأكثر( حسب الفئة العمرية 
والنوع، 2014 

)%(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية

100.0100.0100.0المجموع

19 - 1517.22.59.9

24 - 2031.822.827.3

29 - 2514.330.022.1

34 - 3011.223.317.3

39 - 356.311.68.9

44 - 405.04.84.9

49 - 454.82.63.7

54 - 504.92.33.6

59 - 552.60.01.3

64 - 600.90.00.4

 +651.10.00.5

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

3.3.5.  التوزيع النسبي لتقديرات السكان المتعطلين )15 سنة فأكثر( حسب التحصيل 
التعليمي والنوع، 2014

)%(

المجموعإناثذكورالتحصيل التعليمي

100.0100.0100.0المجموع العام

7.52.75.1أقل من إبتدائي

10.52.56.5إبتدائي

19.210.114.7المرحلة األولى من التعليم الثانوي

28.521.424.9المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

9.510.49.9التعليم ما بعد الثانوي

18.342.130.2البكالوريوس 

3.68.35.9التعليم العالي

2.92.52.7غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

4.3.5. التوزيع النسبي لتقديرات السكان المتعطلين )15 سنة فأكثر( حسب الحالة 
الزواجية والنوع، 2014 

)%(

المجموعإناثذكورالحالة الزواجية

100.0100.0100.0المجموع العام

59.437.948.6لم يتزوج ابدا

39.659.749.7متزوج

1.02.31.7مطلق

0.00.10.0أرمل

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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