أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة واإلحصـا اليـو

المواقـ

0202 4

نتـائ

بحث القوى العاملة لعا  0229والذي أوضح أن معدل البطالة قد بلـ  ٪9.4مقابـل  ٪8.7عـا
.0228
وأوضح البيان األتى:

أولا :قـــــوة العمــــــل:
 -1حجـــم قــوة العمــل :
بل حجـ قوة العمل  05.252مليون قـرد مقابـل 04..50مليـون قـرد عـا  0228بزيـادة قـدر ا 720
ألف قرد بنســــبة .٪ 0.8

 -2طبقا ا للنـــــــــوع :
أ  -بل حج قوة العمل من الذكور09.402مليون قرد مقابل 09.002مليون قرد عا 0228
بزيادة قدر ا  092ألف قرد بنسبة .٪0.5
ب -بل حج قوة العمل من اإلناث 5.942مليون قرد مقابل  5.520مليون قرد عا 0228
بزيادة قدر ا  400ألف قرد بنسبة .٪7.4

 -3معـــدل المســاهمـة في قـوة العمـل :
أ -طبـــــقا ا لعـــدد السكــان :
بل معدل المســا مة قي قوة العمل  ٪48.0من إجمالى السكان (05سنة قأكثر) مقابل
 ٪47..عا .0228
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ب  -طبـــــــــقــا ا للنــوع :
بل معدل المسا مة قي قوة العمل بين الذكور  ٪70.2بينما بل  ٪00.9بين اإلناث.
مما يشير إلى ارتفاع معدل المسا مة قي قوة العمل بين الذكور إلى أكثر من ثالثة أضعاف
مثيالتها بين اإلناث .

جـ -توزيع معدلت المساهمة في قوة العمل في الحضر والريف:
بل معدل المسا مة قي قوة العمل قي الحضر  ٪45..مقارنة بالريف .٪52.0

 -4معــــدل اإلعــــــالة القتصادية:
اتس معدل اإلعالة االقتصادية (عدد األشخاص خـار قـوة العمـل لكـل  022مـن األشـخاص داخـل قـوة

العمل) بالثبات حيث بل ( )0قـى كـل مـن عـا  0229وعـا  ,0228وبلـ معـدل اإلعالـة قـى الحضـر
( )0بينما بل معدل اإلعالة قى الريف (.)0
مما يعنى ذا بشكل عا أن كل قرد يعمل قي مصر يعول قردين ممن ال يعملون.

ثانيا ا :المشــــــــــتغلون:
 .1طبقـا ا للحجـم:
ارتف ـ عــدد المشــتيلين إلــى  00.975مليــون مشــتيل مقابــل  00.527مليــون مشــتيل عــا 0228
بزيادة قدر ا  4.8ألف مشتيل بنسبة 0٪ 0.0

 .2طبــــقـا ا للنــــــــــــوع :
أ -بل عدد المشـتيلين مـن الـذكور  08.297مليـون مشـتيل مقابـل  08.240مليـون مشـتيل عـا
 0228بزيادة قدر ا  25.ألف مشتيل بنسبة .٪ 0.2
ب -بل ـ عــدد المشــتيلين مــن اإلنــاث  4.578مليــون مشــتيل مقابــل  4.4..مليــون مشــتيل عــا
 0228بزيادة قدر ا  000ألف مشتيل بنسبة .٪ 0.5

 .3توزيع أعداد المشتغلين في الحضر و الريف:
أ -بل ـ عــدد المشــتيلين قــي الحضــر  9.509مليــون مشــتيل مقابــل  9.255مليــون مشــتيل عــا
 0228بزيادة قدر ا  0.4ألف مشتيل بنسبة . ٪0.8
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ب -بل عدد المشتيلين قي الريف  02.45.مليون مشتيل مقابل  02.052مليون مشــتيل عا
 0228بزيادة قدر ا  222ألف مشتيل بنسبة .٪0.2

 .4طبـــــقـا ا للحــــــــالة العملية :
أ -بلــــ عــــدد المشــــتيلين بــــأجر نقــــدى  02.909مليــــون مشــــتيل بنســــبة  ٪.2..مــــن إجمــــالى
المشتيلين.
ب -بل عدد أصحاب العمل ويديرونه ويستخد آخرين  2.47.مليون مشتيل بنسبة  ٪05.0من
إجمالى المشتيلين.
 بل ـ عــدد المشــتيلين ممــن يعملــون لحســابه وال يســتخد أحــد  0.540مليــون مشــتيل بنســبة.٪00.0
د -بل عدد المشتيلين لدى األسرة بدون أجر  2.228مليون مشتيل بنسبة .٪ 02.0

 .5طبقــا ا ألهم األنشـطـــة القتصادية :
أ -بل ـ عــدد المشــتيلين قــى الزراعــة وصــيد األســما ..87.مليــون مشــتيل بنســبة  ٪09.9مــن
إجمالى المشتيلين.
ب -بل ـ عــدد المشــتيلين قــى الصــناعات التحويليــة  0..58مليــون مشــتيل بنســبة  ٪00..مــن
إجمالى المشتيلين.
 بل عدد المشتيلين قى تجارة الجملة والتجزئة 0.4.4مليون مشتيل بنسبة .٪02.7د -بل عدد المشتيلين قى قطاع التشييد والبنا  0.440مليون مشتيل بنسبة ٪ 02..
بينمـــا مثـــل نشـــاط المنيمـــات والهيئـــات الدوليـــة واإلقليميـــة والســـفارات والقنصـــليات األجنبيـــــة أقـــــل
األنشطــــــة مـــن حيـــث عـــدد المشـــتيلين حيـــث بلـــ  5722مشـــتيل بنســـبة  ٪2.20مـــن إجمـــالى
المشتيلين.

ثالثا ا  :المتعطلون :
 -1طبقــا ا للحجـم:
بل عدد المتعطلـين  0.278مليـون متعطـل عـا  0229مقابـل  0.044مليــون متعطـــل عـا 0228
بزيادة قدر ا  024ألف متعطل وبل معدل البطالة  ٪9.4مقابل  ٪ 8.7عا .0228
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 -2طبــقــا ا للنـــوع :

ارتف معــدل البطالة بين اإلناث حيث بل  ٪02.2مقارنة بالذكور ٪5.0عا .0229

 -2المتعطلون طبقا لنوع التعطل :
بليت نسبة المتعطلين الذين سـب لهـ العمـل  ٪05.4مـن إجمـالى المتعطلـين بينمـا كانـت تلـ النسـبة
 ٪7.4قى عا .0228

 -4طبقا ا لمحل اإلقامة والنوع :
أ -بل معدل البطالـة قـى الحضـر  ٪ 00.8بينمـا بلـ  ٪ ..8قـى الريـف و ذلـ نتيجـة تـوقر قـرص
العمل باألنشطة الزراعية عا .0229

ب -بل ـ معــدل البطالــة بــين إنــاث الحضــــر  ٪ 09.9بينمــا بل ـ  ٪ 07.7بــين إنــاث الريــف نتيجــة
مشاركة اإلناث قي األنشطة الزراعية قي الريف عا .0229

جـ -سـجلت أعلـى معـدالت للبطالـة قـى المحاقيـات الحضـرية حيـث بليـت  ٪02.8يليهـا حضـر الوجـه

البحرى والتـى بليـت  ٪00.7وسـجلت أقـل معـدالت للبطالـة قـى ريـف الوجـه القبلـى حيـث بليـت ٪..2
عا .0229

 -5طبقـــــا ا لفئـــات الســــن :
بليت نسبة المتعطلين بين الشباب الذين تتراوح أعمار

اجمالى المتعطلين:
أ-

بين (09-05سنة )  ٪84.0من

بلــــ عــــدد المتعطلــــين مــــن ( 09 -05ســــنة)  288ألــــف متعطــــل بنســــبة  ٪0..2مــــن اجمــــالى
المتعطلين.

ب -بل ـ عــدد المتعطلــين مــن ( 04 -02ســنة)  0.000مليــون متعط ــل بنســبة  ٪4..8مــن اجمــالى
المتعطلين .
 بل عدد المتعطلين من ( 09 -05سنة)  498ألف متعطـل بنسبة  ٪00.2مـن اجمـالى المتعطلـين.
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 -6طبقــا ا للحـــالة التعليميــة :
بليت نسبة المتعطلـين مـن حملـة المـؤ الت المتوسـطة والفـو المتوسـطة والجامعيـة ومـا قوقهـا
حوالى .٪90.0
أ -بل عدد المتعطلين الحاصلين على مـؤ الت متوسـطة وقـو المتوسـطة 0.20.مليـون متعطـل بنسـبة
 ٪ 55.7من إجمالي المتعطلين ( الذكور  , ٪ 40..ونسبة اإلناث .) ٪58.4
ب -بليت نسبة المتعطلين حملة المؤ الت المتوسطة وقـو المتوسـطة قـي الحضـر ,٪52.2بينمـا بليـت
نسبته قي الريف2٪47.2
 بل عدد المتعطـلين مـن حملـة المؤ ــالت الجامعــية ومـا قوقهـا  844ألـف متعطـل بنسـبة٪25.5مـنإجمالى المتعطلين ( الذكور  ٪45.2ونسبة اإلناث . )٪55.2
د -بليت نسبة المتعطلين من حملة المؤ الت الجامعية وما قوقها قي الحضر  ٪.9.9وبليت نسبته قي
الريف . ٪22.0
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