( ابريل ــ مايوــ يونية )
أصـــدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العـامة واإلحصــا اليـو الثالثـا الموافـ

 9002/ 8 /4نتـائ

بحـ القــــوى العاملـة للرب ـ الثــان (ابريل/مايو/يونيــة) لعـــا  9002والـ ي أو ـ أ معــــــــدل البطالــة
خــالل هــــ ه الفتــــرة قــد بلـ  %2449بينمــــا كــا %24.9خــالل الربـــــ األول مـ عــا  9002وكــــا
 %84.9خـــالل نفس الفترة (ابريل/مايو/يونية)مــ عا .9008
أولا  :قـــــــوة العمــــــــــل :
 -1حجـــم قــوة العمــل :
أ -بل حجـــ قــــــوة العمــــل  904044مليـو فـرد بزيـادة قـدرها  1.ألـ

فـرد بنسـبة %0400

مقارنة بالرب
الساب وبزيادة قدرها  410أل

فرد بنسبة  %149ع نفس الرب م العا الساب .

ب -مثلت قوة العمل نسبة  %..40م إجمال عدد السكا ف منتص

فترة التقرير.

 -2معـــدل المســاهمـة في قـوة العمـل :
أ -طبــــــــقا لعـــدد السكــان :
رصد إنخفاض محدود في معدالت المساهمة في قوة العمل حي

بلغت  %4949م إجمالي عـدد

السكـــــــا (  10سـنه فــثكثر) بينمــا كانــت  %4942فـ الربـ الســاب وبلغـت %4949عـ نفــس
الرب م العا الساب 0
ب -طبــــــــــــقـــا للنــــــوع :
 بلــ معــدل المساهـــمة فــ قــوة العمــل بــي ال كـــــور، %9148بينمــا بلــ %9941فــ الربــ
الساب ،وكا قــد
سجل %9940ع نفس الرب م العا الساب .
 بل معدل المساهمة في قوة العمــل بي اإلنا  ،%9948بينما بل  %9.40ف الرب السابــ
،وكــــا
قد سجل  %9144ع نفس الرب م العا الساب .
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ﺠ  -توزيع معــدلت المساهمة فى قوة العمل فى الريف والحضر:
 رصـد ارتفــام محـدود فــي معــدالت المساهمــة فــي قـــوة العمـــــــل فــي الريـ
%0049

حيـ بلغــــــت

مقــارنــــة بـــ %4242فـ الرب ـ الســاب  ،فـ حــي بلغــت  %4241ع ـ نفــس

الرب م العا الساب .
 ورصــد إنخفــاض نسـب

فـــي مـــعدالت المساهمـــة فـي قـــوة العمــــل فـي الح ـــــر حيـ

بلغــت  %4448بينمـــا كانت  %4044ف الرب الساب بينما بلغت %4442ع نفـس الربـ
م العا الساب .
 -3معــــدل اإلعــــــالة القتصادية:
إتسمت معدالت اإلعالة اإلقتصادية (تعر

نسبة اإلعالة اإلقتصادية بثنها عدد األشـخاص خـار قـوة

العمل لكل  100م األشخاص داخل قوة العمل وه مقياس خا لعـب أولئـا الـ ي ال يعملـو علـ
عات العاملي ) بالثبات النسب حي

بلغت (  ) 940ف تلـا الفتـرة وفـ كـل مـ الربـ السـاب ونفـس

الفترة م العا الساب .
وك لا بي الري

والح ر  ،حي

الرب الساب وك ا ف

بلغت معدالت اإلعالة في الري

(  )940وبل أي ـا(  )940فـي

نفس الفترة م العا الساب .

أما بالنسبة للح ر فقد زادت النسبة إل ( )941بينما سجلت ( )940في الربـ السـاب وبلغـت ()941
ف نفس الرب م العا الساب ويعن ه ا بشكل عا أ كل فرد يعمل يعول فردي ال يعملو .
ثانيــا ا :المشـــتغـــلـــون:
 -1طبقــا ا للحــــجـــــــــــم :
إنخفــض عــدد المشــتغلي إل ـ 994484مليــو مشــتغل بنســبة إنخفــاض بلغــت  %04004ع ـ الرب ـ
الساب وبزيادة قدرها  119أل

مشتغل بنسبة %040ع نفس الرب م العا الساب .

 -2طبقــــــا ا للنـــــــــــوع :
أ -بل عـدد المشتغلي م ال كـــــــــور خـــالل تلا الفـــــترة  184140مـليو مشــــــتغل بزيادة
قدرها .0أل

مشتغل بنسبة  %049ع الرب الساب  ..وبزيادة قدرها 90أل

 %041ع نفس الرب م العا الساب .
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مشتغل بنسبة

ب -بل عدد المشتغالت م اإلنا خالل تلا الفـــــــــترة  44094مليــــــو مشـــــتغلــة بإنخفاض
قـــدره  .1أل

مشتغلة بنسبة % 049ع الرب الساب  ..وبزيادة قدرها  89أل

مشتغلة بنسبة

 %940ع نفس الرب م العا الساب .

 – 3توزيــــع المشتغليـــن فى الحضـــر والريـــف :
أ -بل عدد المشــــتغلي في الح ر خالل تلا الفترة  24.48مليو مشتغل بنقص قدره  40أل
مشتغل بنسبة  %044ع الربــ السابــ  ..وبنقــص قـــدره  40أل

مشتغــل بنسبـــة %040

ع نفس الربـــ م العـا الساب .
ب -بل عدد المشــــتغلي في الريــــ
قـــدرها  .2أل

خالل تلا الفــــترة  1.4.14مليـــو مشتغـــل بزيــــادة

مشتغل ع الرب الساب

بنسبة  %04.وبزيادة قدرها 109أل

مشتغل

بنســــبة %149ع نفس الربـــ م العا الساب .
 -4طبـقـــا ا للحــالــــة العمليـــــــة :
أ -بل عـدد المشتغلي بثجــر نقدي  1.492.مليو مشــــــتغل بنسبة  %4048م إجمالي المشتغـــــلي 0
ب -بل عـدد أصحاب العمل ويديرونه  .4420مليو صاحب عمــل بنسـبة . %1044
ﺠ -بل عـدد المشتغلي لدى األســـر بدو أجر  .4001مليو مشتغل بنسبـة . %1.49
د  -بل عدد المشتغلي مم يعملو لحسابه  94.20مليو مشتغل بنسبة . % 1044
 -5طبـقـــا ا لألنشـطـــــة اإلقتصـــادية :
أ -بل ـ عددالمشــتغلي ف ـ نشــاط الزراعــة والصــيد  44844مل ــيو مشتغ ــل بنســبة %.049م ـ إجمــالي
المشتغـلي .
ب -بل

عدد المشتغلي ف نشاط الصنــــــاعات التحويلية  944.8مليو مشتغل بنسبة . %1144

ﺠ -بل عدد المشتغلي ف تجارة الجملة والتجزئة  94402مليو مشتغل بنسبة . %1048
د -بل عدد المشتغلي بنشاط التشييد والبنا  94.90مليو مشتغل بنسبة .% 1040
هـــ -مثــل نشـــاط المنومــات والهيئـــات الدوليــة واإلقليميـــة والســفارات والقنصـــليات األجنبيــــة أقـــــل
األنشطـــة م حي عدد المشتغلي حي بل عدد العاملي به  0400مشتغل بنسبة .%0409

-.-

ثالثـا ا  :المتعــطلـــــــون :
 -1طبقــــــا ا للحجــــــــم :
 بل عدد المتعطلي  94.02مليو متعطل بزيادة قـدرها  1.ألـالســاب وبزيادة قدرها  924أل

متعطـل بنسـبة%044عـ الربـ

متعطل بنسبة  %1444ع نفس الرب م العا الساب 0

 بل معدل البطالة خالل تلا الفترة  %2449بينما كـا  %24.9فـ الربـ السـاب وبلـ % 84.9ف نفس الرب م العا الساب .
 -2طبقــــــا ا للنــــــوع :
أ -اتس معدل البطالة بي ال كور بالثبات خالل تلا الفترة والرب الساب حي بل  %0412وكــا
قــد بل  %044ع نفس الرب م العا الساب .
ب -بل معدل البطالة بي اإلنا

 %9.414بينما كا  %99420في الرب الساب وكا قد بل

 %18494ع نفس الرب م العا الساب .
 -3المتعطلـــون طبقـــا ا لنـــوع التعطــــل:
بلغت نسبة المتعطلي ال ي سب له العمل  %1449م إجمال المتعطلي بينما كانــت تلا النسبــة
%1240ف الرب الساب  ..وبلغت %242ع نفس الرب م العا الساب .
 -4معدل البطالة طبقا لمحل اإلقامة والنوع:
أ-

بل معدل البطالة ف الح ر  %1944وهو نفس المعدل ف الربــ الساــب وكا %1144
ع نفس الرب

م العا الساب

وبل ف

الري  %940وهو نفس المعـــدل ف

الربــ

السابــ وكــا  %441ع نفس الربــ م العا الساب .
ب -بل معدل البطالة بي ال كور ف الح ر  %944بينما كا  %944ف الربــ السابـــ وكــا
 %942ع نفس الرب م العا الساب ..وبل  %.44ف الري

بينما كا  %.44ف الرب

السابـ وكـا  %.40ع نفس الربــ م العا الساب
ﺠ-

بل معدل البطالة بي اإلنا

ف

الح ر  %9248بينما كا  %9842ف الرب الساب

وكـا  %9.40ع نفـس الرب م العا الساب  ..بينما بل  %184.ف الري

بينما كا

 %1844ف الربـ السابــ وكـــا  %1041ع نفس الرب م العا الساب .
سجلت أعل معدالت للبطالة ف المحافوات الح رية (القاهرة -األسكندرية -مد القناة)

د-
حي

بلغت  %1.44يليها ح ر الوجه البحرى والت بلغت  %1948وسجلت أقل معدالت

للبطالة ف ري

الوجــــــه القبلـ حي بلغت  %444يليها ري
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الوجه البحرى بنسبة .%944

 -5طبقــــــا ا لفئـــات الســــن :
بلغت نسبة المتعطلي م الشباب ال ي تتراوح أعماره بي ( 92 -10سنة)حوال  %844.حي :
أ -بل ـ ع ــدد المتعطليــــ ال يــــ تت ــراوح أعماره ــ بــي (  12 -10سنـت ــة)  4.4أل ــ

متعطــــــل

بنسـبـــة  %1844م إجمال المتعطلي .
ب -بل ـ عــددالمتعطلي ال ـ ي تتــراوح أعمــاره بــي (  94 -90ســنة ) مليــو و 84أل ـ

متعطــــــل

بنسبـــة  %4440م إجمالـــي المتعطليـــ .
ﺠ  -بلـــ عـــددالمتعطلي الـــ ي تتـــراوح أعمارهــــــ بـــي (92 – 90ســـنة)  448ألـــ

متعطـــــــــل

بنســـبة  % 1248م إجمالـــي المتعطليـــ .
 -6طبقــــــا ا للحـــالـــة التعليميــــة :
بلغت نسبة المتعطلي م حمـلة الشهادات المتوسطة وفو المتوسطة والجامعية وما فوقها حــوالــي
 %8940م إجمالي المتعطلي حي :
أ  -بل عدد المتعطلي الحاصلي عل مؤهــالت متوســطة وفـو المتوسـطة مليـو و  921الـ
متعطل بنسبة  %0449م إجمال

المتعطلي ( %4942كور%0941،إنا ).

ب -بـلغــت نـســـبة المتعطلــي مـ حــملة المـؤهــالت المتوســطة وفــو المتوســطة فـ الح ـــــر
 %0440مقارنــــة بنسبة  %44ف الري

.

ﺠ  -بل عدد المتعطـلي م حملة المـؤهالت الجامعــية ومافوقهـا 994ألـ

متعطـل بنسـبة %.948

م إجمالــ المتعطلي ( %4440كور%0.40،إنا ).
د -بلغت نسبة المتعطلي م حملـة المـؤهالت الجامعيـــة ومـا فـوقهــــا فـ الح ـر  %4841بينمـا
بلغت  %.142ف الريــ .
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