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 %1.21معدل البطالة عام .112
الموافق .117 / /
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم
النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة عام  .112والذي أوضح أن معدل البطاله قد
بلغ %1.21مقابل  %1.21عـام  .111ومن أهم المؤشرات مايلى -:
 المتعطلون من الشباب

 ٪.122معدل البطالة بين الشبا ( .2 -11سنة)
بلغ معدل البطالة بين الشببا البذين تتبراوع أعمبارهم ببين ( .2 -11سبنة)  ٪.122مبن
إجمالي قبوة العمبل فبى نفب الفئبة العمريبة حيبث بلبغ معبدل البطالبة ببين الشببا البذكور
 %.121وبين الشببا اإلنباث  %6222مبن إجمبالي قبوة العمبل فبى نفب الفئبة العمريبة
عام : .112
 ٪.121 معدل البطالة للفئة العمرية (  12 -11سنة).
 ٪6327 معدل البطالة للفئة العمـرية (  .3 -.1سنة).
 ٪1121 معدل البطالة للفئة العمـرية (  .2 -.1سنة).

 ٪6122معدل البطالة بين حملة المؤه ت من الشبا (.2-11
سنة )

بلبببغ معبببدل البطالبببة للشببببا فبببى الفئبببة العمريبببة ( .2-11سبببنة) مبببن حمبببـلة المؤهـبببـ ت
المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهـــبـا  ٪6122مبن إجمالـبـي قبوة العمبل
فى نف الفئة العمرية عام  .112حيث بلغ:
 ٪.121 معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــ ت المتوسطة وفـــوق المتوسطة
والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نف الفئة.
 ٪3122 معدل البطالة لإلناث من حمـلة المؤهــ ت المتوسطة وفـــوق المتوسبطة
والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نف الفئة.
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قـــــــــوة العـــــمل:
 .12263مليـــــــــون فـــــــرد حجــــــم قـــــوة العمـــل
 بلغ حجـــم قــــــوة العمــــل  .12263مليون فرد عام .112مقابل  .12361مليون فبرد عبام
 .111بزيادة قدرها  116ألف فرد بنسبة .%1,1
 بلغ حجم قوة العمبل مبن البذكور  .1,263مليبون فبرد عبام .112مقاببل  .1,7.2مليبون فبرد
عام  .111بزيادة قدرها  .11ألف فرد بنسبة . %1,1
 بلببغ حجببم قببوة العمببل مببن اإلنبباث  7,1مليببون فببرد عببام .112مقابببل  2,711مليببون فببرد عببام
 .111بزيادة قدرها  .21ألف فرد بنسبة . %3,3

 المتعــــــــــطلون:
 6,216مليــــــــون فـــــــرد متعطل عن العمـــــل
 بلغ عدد المتعطلين  6,216مليون متعطل عام  .112مقابل  6221.مليون متعطل عام  .111بإنخفاض
قدرة 32ألف متعطل وبنسبة .%126
 بلغ معــدل البطالــة  %1.,1عام  .112مقابل  %1.21عام ..111

% 122معدل البطالـــــــــة بيـــــن الذكور و %.6,2بين اإلناث
 بلبببببغ معبببببدل البطالبببببة ببببببين البببببذكور  %122عبببببام
.112مقابل  %223عام ..111
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 بلببببغ معببببدل البطالببببة بببببين اإلنبببباث  %.622عببببام
.112مقابل  %.32.عام ..111
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 %1123معدل البطالــــــة فــــي الحضر مقابل  %1126في
الريف
 %11,6في الريف وذلك نتيجة توافر فرص العمل
بلغ معدل البطالة في الحضر  %11,3مقابل

بصورة اكثر فى الريف.
 بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر  %11,2وبين ذكور الريف  ، %722بينما بلغ معدل البطالة
بين إناث الحضر  %.2,7مقابل  %1221بين إناث الريف نتيجة مشاركة اإلناث في األنشطة
الزراعية فى الريف.
 سجلت أعلى معدالت للبطالة في محافظة السوي حيث بلغ المعدل  %.6,1يليها محافظة البحر
األحمر  %.12.وسجلت أقل معدالت بطالة فى محافظة المنوفية بمعدل  %7,1من إجمالي قوة
العمل بالمحافظة.

-.-



 %.1,2نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل من إجمالي
المتعطلين الذين سبق لهم العمل  %.1,2من إجمالـــي المتـــعطلين  ،بينما
بلغت نسبة
المتعطلين
بلغت تلك النسبــة  %.1,1فى عام ..111

 المشتــــــغلون:
.12661مليــــــــون مشتغــــــل
 زيادة عدد المشبتغلين إلبى  .12661مليبون مشبتغل عبام .112مقاببل  .3,772مليبون مشبتغل
عام  .111بزيادة قدرها  11.ألف مشتغل بنسبة .%.2.
 بلببغ عببـدد المشببتغلين مببن الذكــــــــببـور  122212مليببون مشــببـتغل عببام .112مقابببل 12,223
مليون مشتغل عام  .111بزيادة قدرها  .2.ألف مشتغل بنسبة . %1,1


بلغ عدد المشتغ ت من اإلناث  1,631مليــــــون مشـــــتغلــة عام .112مقابل  1,111مليون
مشتغلة عام  .111بزيادة قدرها  .21ألف مشتغلة بنسبة . %121

 بلغ عدد المشــــتغلين في الحضبر  112621مليبون مشبتغل عبام .112مقاببل  11,..1مليبون
مشتغل عام  .111بزيادة قدرها  171ألف مشتغل بنسبة . %127
 بلببغ عببدد المشـــببـتغلين فببي الريببف  132231مليببون مشببتغل عببام .112مقابببل  13,112مليببون
مشتغل عام  .111بزيادة قدرها  611ألف مشتغل بنسبة . %.22

 %2221نسبـــــة المشتغليــــــن بأجـــــــر نقدي






بلببغ عببـدد المشببتغلين بأجـببـر نقببدي  172212ملـببـيون
مشـتغل بنسبة  %2221من إجمالي المشتغــلين.
بلببغ عببـدد أصببحا العمببل ويديرونببه  .2231مليببون
صاح عمـل بنسـبة %1123من إجمالي المشتغلين.
بلـببـغ عببدد المشتغلــببـين ممببن يعمــــببـلون لحسابـــببـهم
الخببببباص 62162مليــبببببـون مشتغــــبببببـل بنسبــــبببببـة
 %1.21مــــن إجمالي المشتغلين.
بلببـغ عببدد المسبباهمون فببى أعمببال /مشببروعات داخببل
األسبببرة ببببدون أجبببر  12226مليـــبببـون مشتغــــبببـل
بنسبـــة  %727من إجمالي المشتغلين.
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المساهمون فى أعمال /مشروعات لدى األسرة بدون أجر
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111

 % .1,2نسبة المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد األسماك





بلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعبة وصبيد األسبماك  2,371ملبـيون مشتغبـل بنسببة %.1,2مبن إجمبالي
المشتغـلين .
بلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء  6,112مليون مشتغل بنسبة  % 11,2من إجمالي المشتغلين.
بلغ عــدد المشبتغلين فبي نشـبـاط الصبناعات التحويليبة  .,211مليبون مشبتغل بنسببة  %11,3مبن إجمبالي
المشتغلين .
يعد نشاط المنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية والسفارات والقنصليات األجنبية اقل األنشطة من حيث عـدد
المشتغلين حيث بلغ عدد العاملين به  3111مشتغل.

 % 32,2معــــــدل المساهمــــــة فــــي النشــــــاط
االقتصادي
مبن إجمبالي عبدد السكــــبـان (  11سبنه
 بلغ معدل المساهمة فبي قبوة العمبل %32,2
فأكثـــر) مقابل% 3222في عام . .111
 بلبببغ معبببدل المسببباهمة فبببي قبببوة العمبببـل ببببين
الذكور  %2222خب ل عبام  .112بينمبا بلبغ
 %71,1في عــام . .111
 بلبببغ معبببدل المسببباهمة فبببي قبببوة العمبببـل ببببين
.6.1
...1
...2
...2
اإلنــــاث  %..,2خ ل عام  ، .112بينمبا
بلغ  % ..,1في عـبـام  .111ممبا يشبير إلبى
أن معبببدل المساهمـــبببـة فبببي قبببوة العـبببـمل ببببين
2013
2014
2015
2016
الذكور يمثل أكثر مبن ث ثبة أضعبـاف مثي تهبا
بين اإلناث.
إناث ذكور
 بلغ معدل المساهمة في قوة العمل في
الحضر %31,1خ ل عام  .112مقابل  %31,3في عام  ، .111بينما بلغ فى
الريف  %3721خ ل عام  .112مقابل  % 3121خ ل عام ..111
22.2

ص .112 . .ص ع سالم – مدينة نصر  /القاهرة
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