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2.5. المشتغلون

العاملة أن أعلى نسبة للمشتغلين كانت في منطقة أبوظبي حيث  القوى  تشير تقديرات إحصاءات 
بلغت نسبتهم من إجمالي المشتغلين %62.9. 

إمارة  المشتغلين في  أن غالبية  لنا  العملية فيتضح  الحالة  المشتغلين حسب  لتوزيع  وإذا ما نظرنا 
أبوظبي هم عاملون بأجر ونسبتهم 98.2%. وأن 1.3% هم من أصحاب األعمال.

أما فيما يتعلق بالتحصيل التعليمي فتشير البيانات إلى أن أعلى نسبة من المشتغلين مستواهم 
التعليمي أقل من إبتدائي بنسبة بلغت 24.3%، ثم حملة شهادة المرحلة األولى من التعليم الثانوي 
المواطنين  المشتغلين  أعلى نسبة من  البكالوريوس  20.9%، في حين شكل حملة شهادة  بنسبة 
من  نسبة  أعلى  أن  تبين  الرئيسية  المهنة  حسب  المشتغلين  بتوزيع  يتعلق  وفيما   .%33.2 بنسبة 
المشتغلين يعملون في المهن األولية بنسبة بلغت 22.7%، ثم يأتي االختصاصيون بنسبة 16.0%. أما 
بالنسبة للمواطنين، فقد أشارت البيانات إلى أن 36.4% منهم اختصاصيون، وأما بالنسبة للمشتغلين 

الغير المواطنين فيتركزون في المهن األولية بنسبة %24.6.

بلغت  بنسبة  المشتغلين  إجمالي  من  األكبر  النصيب  له  كان  التشييد  نشاط  أن  البيانات  وأظهرت 
اإلدارة  أنشطة  أن  19.0%، وياحظ  أفرادًا بنسبة  التي تستخدم  المعيشية  األسر  19.5%، ثم تاه نشاط 
العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي تستحوذ على الحصة األكبر من المشتغلين المواطنين 
بنسبة 54.0% أما بالنسبة للمشتغلين الغير مواطنين فيتركزون في مجال التشييد بنسبة %21.0. 

إجمالي  من   %61.0 حوالي  بلغت  حيث  للمشتغلين  نسبة  أعلى  على  يحوز  الخاص  القطاع  أن  ونجد 
المشتغلين، في حين استحوذ القطاع الحكومي على نسبة 12.4% من إجمالي المشتغلين، وشكل 
المواطنين المشتغلين في القطاع الحكومي حوالي 76.6% من إجمالي المواطنين المشتغلين، في 

حين بلغت نسبتهم في القطاع الخاص حوالي %5.8.

كما أظهرت البيانات أن غالبية المشتغلين في إمارة أبوظبي متزوجون بنسبة 73.5%، في حين كان 
إجمالي  من   %52.3 أن  المسح  بيانات  أظهرت  وكما  الزواج.  لهم  يسبق  لم  المشتغلين  من   %24.6

المشتغلين في إمارة أبوظبي يعملون أكثر من 48 ساعة أسبوعيً.
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1.2.5 التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب المنطقة 
والفئات العمرية والنوع، 2015  

)%(

المجموعإناثذكورالفئة العمرية والمنطقة

100.0100.0100.0إمارة أبوظبي
19 - 150.80.80.8
24 - 208.76.78.3
29 - 2519.122.419.7
34 - 3020.924.021.5
39 - 3516.320.217.1
44 - 4012.413.712.7
49 - 458.77.18.4
54 - 506.23.35.6
59 - 554.41.73.9
64 - 602.20.11.8

+650.40.00.3
100.0100.0100.0منطقة أبوظبي 

19 - 150.70.60.7
24 - 208.05.97.5
29 - 2518.821.719.4
34 - 3021.824.322.4
39 - 3516.120.617.1
44 - 4012.813.613.0
49 - 458.27.78.1
54 - 506.03.65.5
59 - 554.91.94.2
64 - 602.20.01.7

+650.50.00.4
100.0100.0100.0منطقة العين 

19 - 150.91.20.9
24 - 208.98.18.7
29 - 2519.723.820.7
34 - 3017.123.018.6
39 - 3516.520.117.4
44 - 4012.614.013.0
49 - 458.95.88.1
54 - 507.62.86.4
59 - 554.71.03.7
64 - 602.80.22.2

+650.40.00.3
100.0100.0100.0المنطقة الغربية

19 - 150.80.70.8
24 - 2010.911.210.9
29 - 2519.124.019.4
34 - 3022.126.022.4
39 - 3516.615.816.6
44 - 4010.612.410.7
49 - 4510.45.910.1
54 - 505.42.25.2
59 - 552.51.22.5
64 - 601.40.51.3

+650.10.00.1

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.2.5 التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والحالة العملية والنوع، 2015 

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية والحالة العملية

100.0100.0100.0المجموع العام

1.60.31.3صاحب عمل

0.50.00.4يعمل لحسابه الخاص

97.999.798.2يعمل بأجر

0.00.00.0يعمل لدى االسرة بأجر

0.00.00.0غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

1.90.51.5صاحب عمل

0.50.00.4يعمل لحسابه الخاص

97.199.597.8يعمل بأجر

0.00.00.0يعمل لدى االسرة بأجر

0.50.00.4غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

1.50.31.3صاحب عمل

0.50.00.4يعمل لحسابه الخاص

97.999.798.3يعمل بأجر

0.00.00.0يعمل لدى االسرة بأجر

0.00.00.0غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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3.2.5 التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والتحصيل التعليمي والنوع, 2015

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية والتحصيل التعليمي

100.0100.0100.0المجموع العام

22.830.324.3أقل من إبتدائي

15.915.915.9إبتدائي

23.311.220.9المرحلة األولى من التعليم الثانوي

9.310.19.4المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

5.04.04.8التعليم ما بعد الثانوي

17.821.418.5البكالوريوس

5.76.55.9التعليم العالي

0.10.50.2غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

2.70.42.1أقل من إبتدائي

4.51.43.6إبتدائي

14.15.511.6المرحلة األولى من التعليم الثانوي

33.524.230.8المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

7.512.99.1التعليم ما بعد الثانوي

28.345.433.2البكالوريوس

9.39.99.5التعليم العالي

0.10.40.2غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

24.234.026.1أقل من إبتدائي

16.817.716.9إبتدائي

24.011.921.7المرحلة األولى من التعليم الثانوي

7.58.47.7المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

4.93.04.5التعليم ما بعد الثانوي

17.018.517.3البكالوريوس

5.56.05.6التعليم العالي

0.10.50.2غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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الشكل 1.2.5 التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب 
المهنة الرئيسة، 2015

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
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4.2.5 التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والمهنة الرئيسية والنوع، 2015

)%(

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسية والجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

6.34.45.9المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

15.418.416.0االختصاصيون

13.75.112.0الفنيون ومساعدو االختصاصيين

3.04.83.3الموظفون المكتبيون المساندون

11.78.611.1عاملو البيع والخدمات

4.50.03.6العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

16.50.313.3الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

14.41.111.7مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

14.157.022.7العاملون في المهن األولية

0.40.30.4غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

13.612.613.3المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

32.246.936.4االختصاصيون

19.814.318.2الفنيون ومساعدو االختصاصيين

6.117.09.2الموظفون المكتبيون المساندون

21.37.017.2عاملو البيع والخدمات

0.30.00.2العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

0.40.20.3الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

2.40.01.7مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

0.20.20.2العاملون في المهن األولية

3.71.73.2غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

5.83.35.3المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

14.214.914.4االختصاصيون

13.34.011.5الفنيون ومساعدو االختصاصيين

2.73.32.9الموظفون المكتبيون المساندون

11.08.810.6عاملو البيع والخدمات

4.80.03.8العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

17.70.314.3الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

15.21.312.5مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

15.163.924.6العاملون في المهن األولية

0.10.10.1غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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5.2.5 التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والمهنة الرئيسية والنوع، منطقة أبوظبي - 2015

)%(

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسية والجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

8.35.27.6المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

18.419.018.5االختصاصيون

13.75.111.9الفنيون ومساعدو االختصاصيين

3.15.63.7الموظفون المكتبيون المساندون

11.67.310.6عاملو البيع والخدمات

3.90.03.0العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

16.10.412.7الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

12.21.09.7مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

12.456.021.9العاملون في المهن األولية

0.30.30.3غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

15.014.114.7المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

36.046.239.2االختصاصيون

18.614.417.3الفنيون ومساعدو االختصاصيين

5.717.19.3الموظفون المكتبيون المساندون

18.16.614.5عاملو البيع والخدمات

0.30.00.2العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

0.50.20.4الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

2.10.01.5مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

0.40.00.2العاملون في المهن األولية

3.31.42.7غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

7.94.37.2المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

17.316.217.1االختصاصيون

13.44.211.5الفنيون ومساعدو االختصاصيين

3.04.53.3الموظفون المكتبيون المساندون

11.27.410.4عاملو البيع والخدمات

4.10.03.2العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

17.10.513.6الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

12.81.110.3مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

13.161.723.4العاملون في المهن األولية

0.10.20.1غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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6.2.5 التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
والمهنة الرئيسية والنوع، منطقة العين - 2015

)%(

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسية والجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

4.82.74.2المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

14.117.214.9االختصاصيون

11.85.510.2الفنيون ومساعدو االختصاصيين

3.13.03.1الموظفون المكتبيون المساندون

11.712.311.9عاملو البيع والخدمات

5.40.14.0العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

11.30.08.4الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

19.81.615.2مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

17.757.327.7العاملون في المهن األولية

0.40.30.4غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

11.410.611.2المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

30.448.635.4االختصاصيون

19.714.118.2الفنيون ومساعدو االختصاصيين

5.816.28.7الموظفون المكتبيون المساندون

27.48.022.1عاملو البيع والخدمات

0.20.00.1العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

0.10.00.1الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

2.50.01.8مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

0.10.60.3العاملون في المهن األولية

2.41.92.2غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

3.81.33.2المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

11.711.811.7االختصاصيون

10.64.09.0الفنيون ومساعدو االختصاصيين

2.70.72.2الموظفون المكتبيون المساندون

9.413.110.3عاملو البيع والخدمات

6.10.24.7العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

12.90.09.7الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

22.41.917.3مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

20.367.131.9العاملون في المهن األولية

0.10.00.1غير 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، المنطقة الغربية - 2015

)%(

المجموعإناثذكورالمهنة الرئيسية والجنسية

100.0100.0100.0المجموع العام

1.21.81.2المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

6.615.87.2االختصاصيون

15.92.315.1الفنيون ومساعدو االختصاصيين

2.43.82.5الموظفون المكتبيون المساندون

12.34.511.9عاملو البيع والخدمات

5.40.05.1العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

24.30.522.9الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

15.70.814.8مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

15.570.018.8العاملون في المهن األولية

0.60.50.6غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

14.711.214.1المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

18.341.322.2االختصاصيون

27.315.725.3الفنيون ومساعدو االختصاصيين

9.922.012.0الموظفون المكتبيون المساندون

12.34.310.9عاملو البيع والخدمات

0.70.00.6العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

0.91.21.0الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

3.40.02.9مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

0.00.00.0العاملون في المهن األولية

12.44.311.1غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

0.70.70.7المشرعون وكبار الموظفين والمديرون

6.212.76.6االختصاصيون

15.50.714.7الفنيون ومساعدو االختصاصيين

2.11.72.1الموظفون المكتبيون المساندون

12.34.511.9عاملو البيع والخدمات

5.60.05.3العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد االسماك

25.10.423.7الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

16.10.915.3مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع

16.178.419.5العاملون في المهن األولية

0.20.00.2غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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8.2.5 التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب النشاط 
االقتصادي والنوع، 2015

)%(

المجموعإناثذكورالنشاط االقتصادي

100.0100.0100.0المجموع

6.70.05.3الزراعة والحراجة وصيد األسماك

4.21.13.6التعدين واستغالل المحاجر

9.41.97.9الصناعة التحويلية

0.80.30.7إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة النفايات 
0.60.00.5ومعالجتها

24.01.519.5التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
6.82.15.9المحركات والدراجات النارية

5.41.54.6النقل والتخزين

7.60.96.2أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

0.80.80.8المعلومات واالتصاالت

2.22.72.3األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.70.30.6األنشطة العقارية

2.01.72.0األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

7.25.06.8أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

6.95.16.5اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

1.58.12.8التعليم

1.86.72.8األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

1.00.10.8الفنون والترفيه والتسلية

0.82.11.1أنشطة الخدمات األخرى

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

زة الستعمالها الخاص غير مميَّ
9.257.819.0

أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية 
0.10.20.1القضائية الوطنية

0.30.00.3غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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9.2.5 التوزيع النسبي لتقديرات السكان المواطنون المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب 
النشاط االقتصادي والنوع، 2015

)%(

المجموعإناثذكورالنشاط االقتصادي

100.0100.0100.0المجموع

0.20.10.2الزراعة والحراجة وصيد األسماك

11.76.910.3التعدين واستغالل المحاجر

3.02.52.9الصناعة التحويلية

1.81.41.7إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة النفايات 
0.40.40.4ومعالجتها

0.90.70.8التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
2.10.71.7المحركات والدراجات النارية

3.37.04.4النقل والتخزين

0.10.10.1أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

0.81.91.1المعلومات واالتصاالت

2.18.03.8األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.70.20.6األنشطة العقارية

1.94.22.5األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

2.12.52.2أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

60.936.954.0اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

2.117.36.5التعليم

1.86.73.2األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

0.91.11.0الفنون والترفيه والتسلية

0.21.00.4أنشطة الخدمات األخرى

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

زة الستعمالها الخاص غير مميَّ
0.00.00.0

أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية 
0.30.20.3القضائية الوطنية

2.40.31.8غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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10.2.5 التوزيع النسبي لتقديرات السكان غير المواطنين المشتغلين )15 سنة فأكثر( 
حسب النشاط االقتصادي والنوع، 2015

)%(

المجموعإناثذكورالنشاط االقتصادي

100.0100.0100.0المجموع

7.10.05.8الزراعة والحراجة وصيد األسماك

3.70.43.0التعدين واستغالل المحاجر

9.81.98.3الصناعة التحويلية

0.80.10.6إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات المياه؛ أنشطة المجاري، وإدارة النفايات 
0.60.00.5ومعالجتها

25.71.621.0التشييد

تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات 
7.22.36.2المحركات والدراجات النارية

5.60.84.7النقل والتخزين

8.11.06.7أنشطة خدمات اإلقامة والطعام

0.80.70.8المعلومات واالتصاالت

2.22.12.2األنشطة المالية وأنشطة التأمين

0.70.40.6األنشطة العقارية

2.01.41.9األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

7.65.27.1أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

3.01.22.6اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي

1.47.02.5التعليم

1.86.72.7األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي

1.00.00.8الفنون والترفيه والتسلية

0.92.21.1أنشطة الخدمات األخرى

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

زة الستعمالها الخاص غير مميَّ
9.964.820.6

أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للوالية 
0.10.20.1القضائية الوطنية

0.20.00.1غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي



I      232   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2016

الشكل 2.2.5 التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب 
قطاع العمل والنوع، 2015

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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11.2.5 التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
وقطاع العمل والنوع، 2015

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية وقطاع العمل

100.0100.0100.0المجموع العام

11.814.612.4حكومي

70.523.161.0خاص

7.14.16.5مشترك

0.30.20.3أجنبي

0.10.10.1هيئة دبلوماسية

0.00.20.1هيئات ال تهدف الى الربح

0.10.00.1بدون منشأة

9.957.719.5أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.10.00.1غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

78.073.376.6حكومي

5.07.75.8خاص

15.818.716.6مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.10.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.10.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.20.00.1بدون منشأة

0.00.00.0أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

1.00.20.7غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

7.07.47.1حكومي

75.325.065.5خاص

6.42.45.7مشترك

0.30.20.3أجنبي

0.10.10.1هيئة دبلوماسية

0.00.20.1هيئات ال تهدف الى الربح

0.10.00.1بدون منشأة

10.664.721.1أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.00.0غير 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 أبوظبي - 2015 

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية وقطاع العمل

100.0100.0100.0المجموع العام

10.312.410.7حكومي

71.829.062.5خاص

9.25.48.4مشترك

0.50.20.5أجنبي

0.20.10.2هيئة دبلوماسية

0.00.20.1هيئات ال تهدف الى الربح

0.00.00.0بدون منشأة

7.952.717.6أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.00.0غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

69.066.568.2حكومي

6.18.46.8خاص

24.024.824.2مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.20.1هيئات ال تهدف الى الربح

0.10.00.1بدون منشأة

0.00.00.0أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.80.10.6غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

6.86.96.8حكومي

75.831.066.3خاص

8.33.47.3مشترك

0.60.30.5أجنبي

0.20.10.2هيئة دبلوماسية

0.00.20.1هيئات ال تهدف الى الربح

0.00.00.0بدون منشأة

8.358.018.8أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.00.0غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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13.2.5 التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
وقطاع العمل والنوع، منطقة العين - 2015 

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية وقطاع العمل

100.0100.0100.0المجموع العام

20.618.820.1حكومي

54.011.843.4خاص

4.01.63.4مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.10.00.1هيئات ال تهدف الى الربح

0.50.00.4بدون منشأة

20.667.632.4أسر خاصة

0.00.20.1أخرى

0.20.00.1غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

88.482.386.7حكومي

3.77.14.7خاص

6.010.57.2مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.10.00.1هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.40.00.3بدون منشأة

0.00.00.0أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

1.30.21.0غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

10.57.99.8حكومي

61.512.649.4خاص

3.70.02.8مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.10.00.1هيئات ال تهدف الى الربح

0.50.00.4بدون منشأة

23.679.337.5أسر خاصة

0.00.20.1أخرى

0.00.00.0غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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14.2.5 التوزيع النسبي لتقديرات السكان المشتغلين )15 سنة فأكثر( حسب الجنسية 
وقطاع العمل والنوع، المنطقة الغربية - 2015 

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية وقطاع العمل

100.0100.0100.0المجموع العام

6.920.87.7حكومي

85.55.180.7خاص

3.31.13.2مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.10.20.1بدون منشأة

4.272.78.3أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.00.00.0غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

83.686.384.1حكومي

3.94.84.1خاص

12.08.511.4مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.00.00.0بدون منشأة

0.00.00.0أسر خاصة

0.00.00.0أخرى

0.50.30.5غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

4.212.94.7حكومي

88.35.183.7خاص

3.00.22.9مشترك

0.00.00.0أجنبي

0.00.00.0هيئة دبلوماسية

0.00.00.0هيئات ال تهدف الى الربح

0.10.20.1بدون منشأة

4.381.58.6أسر 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، 2015 

)%(

المجموعإناثذكورالجنسية والحالة الزواجية

100.0100.0100.0المجموع العام

22.831.624.6لم يتزوج ابدا

76.661.273.5متزوج

0.65.61.6مطلق

0.01.60.3أرمل

100.0100.0100.0مواطنون

23.736.127.3لم يتزوج ابدا

74.354.068.4متزوج

1.88.63.8مطلق

0.21.30.5أرمل

100.0100.0100.0غير مواطنين

22.731.124.4لم يتزوج ابدا

76.862.173.9متزوج

0.55.31.4مطلق

0.01.60.3أرمل

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، 2015 

)%(

 الجنسية وساعات العمل 
المجموعإناثذكورالفعلية األسبوعية

100.0100.0100.0المجموع العام

*00.90.40.8

20 - 10.20.50.3

40 - 2118.826.220.3

48 - 4127.719.326.0

49+52.252.952.3

0.20.60.3غير مبين

100.0100.0100.0مواطنون

*04.91.13.8

20 - 11.00.10.8

40 - 2172.383.575.5

48 - 4113.912.713.5

49+6.32.35.2

1.60.41.3غير مبين

100.0100.0100.0غير مواطنين

*00.60.30.5

20 - 10.20.60.3

40 - 2114.919.315.8

48 - 4128.720.127.1

49+55.559.156.2

0.10.60.2غير مبين

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

0*: المشتغلون الذين كانوا غائبين عن عملهم خالل السبعة ايام السابقة


