( يوليو ــ أغسطس ــ سبتمبر )
أصـــدر الجهـاز المركزز للتعبئزـ العزـام إلاصـصزـا اليزإل األـزد المإلافز

9002/ 11 / 11

نتائج بـث القــإلى العامل للربع الثالث (يإلليإل/أغسطس/سبتمبر) لعـا  9002إلالذ أإلضح أن معـــــزـدل
البطالز خز ل هـززـذه الفتـززـرة قززد بل ز %23.9بينمززا كززان  %23.9خز ل الربــززـع الثززان مززن عزـا 9002
إلكــان  %8311خـــ ل نفس الفترة (يإلليإل/أغسطس/سبتمبر)مــن عا .9008
أولا  :قـــــــوة العمــــــــــل :
 -1حجـــم قــوة العمــل :
أ -بل ـجـــ قــــــإلة العمــــل 91390.مليإلن فرد بزيادة قزدرها  190ألز
مقارن بالربع الساب إلبزيادة قدرها  .23أل

فزرد بنسزب %039.

فرد بنسب  %139عن نفس الربع من العا الساب .

ب -مثلت قإلة العمل نسب  %..31من إجمال عدد السكان ف منتص

فترة التقرير.

 -2معـــدل المســاهمـة في قـوة العمـل :
أ -طبــــــــقا لعـــدد السكــان :
رصززدت زيززادة فززم معززدالت المسززاهم فززم قززإلة العمززل ـيززث بل زت  %.83.مززن إجمززالم عززدد
السكــــزـان (  11سزنه فزككثر) بينمززا كانززت  %.333فز الربززع السززاب إلبل زت %.339عززن نفززس
الربع من العا الساب 0
ب -طبــــــــــــقـــا للنــــــوع :
 بل ز معززدل المساه زـم فزز قززإلة العمززل بززين الذكــززـإلر، %3933بينمززا بلزز %3138ف ز الربززع
الساب ،إلكان قــد سجل %3938عن نفس الربع من العا الساب .
 بل معدل المساهم فم قإلة العمــل بين اصناث  ،%9.30بينما بل  %9938ف الربع السابــ
،إلكــــان قد سجل  %913.عن نفس الربع من العا الساب .
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ﺠ  -توزيع معــدل المساهمة فى قوة العمل فى الريف والحضر:
 رصززدت زيــززـادة فززم معــززـدل المساهم زـ فززم قــــ زـإلة العمــــززـل فززم الري ز

ـيززث بل ـــززـت

 %1031مقــارنــ بـ %1039ف الربع الساب  ،ف ـين بل ت  %.238عن نفس الربزع مزن
العا الساب .
 إلرصـززـدت زيززادة فـززـم مـززـعدل المساهمـززـ فززم قـززـإلة العمــززـل فززم الـضـــ زـر ـيززث بل ـززـت
 %.139بينمـــا كانزت  %..38فز الربزع السزاب بينمزا بل زت %.130عزن نفزس الربزع مزن
العا الساب .
 -3معــــدل اإلعــــــالة القتصادية:
إتسمت معدالت اصعال اصقتصادي (عدد األشخاص خارج قإلة العمل لكل  100من األشخاص داخل
قإلة العمل إله مقياس خا لعب أإللئك الذين ال يعملزإلن علز عزات العزاملين) بالثبزات النسزب ـيزث
بل ت (  ) 930ف تلك الفترة إلف كل من الربع الساب إلنفس الفترة من العا الساب .
إلكذلك كــان ثبات ذلك المعــدل ف الري
(  )930فم الربع الساب إلكذا ف

ـيث بل مـعدل اصعال فــم الري

(  )930إلبل أيضا

نفس الفترة من العا الساب .

أما بالنسب للـضر فقد انخفض المعدل إل ( )930بينما سجل ( )931فزم الربزع السزاب إلبلز ()931
ف نفس الربع من العا الساب .
إليعن هذا بشكل عا أن كل فرد يعمل يعإلل فردين ال يعملإلن.
ثانيــا ا :المشـــتغـــلـــون:
 -1طبقــا ا للحــــجـــــــــــم :
إرتفع عدد المشت لين إل 9938.9مليإلن مشت ل بزيادة قدرها  199أل
 %0331عن الربع الساب إلبزيادة قدرها  190أل

مشزت ل بنسزب زيزادة قزدرها

مشت ل بنسب %0331عن نفس الربزع مزن العزا

الساب .
 -2طبقــــــا ا للنـــــــــــوع :
أ -بل عـدد المشت لين من الذكـــــــــإلر خـــ ل تلك الفـــــترة  183.01مـليإلن مشــــــت ل بزيادة
قدرها 1.1أل

مشت ل بنسب  %038عن الربع الساب  ..إلبزيادة قدرها 9.أل

مشت ل بنسب

 %03.عن نفس الربع من العا الساب .
ب -بل عدد المشت ت من اصناث خ ل تلك الفـــــــــترة  .31.1مليــــــإلن مشـــــت لــ بزيادة
قـــدرها  13أل

مشت ل بنسب % 03.عن الربع الساب  ..إلبزيادة قدرها  23أل

 %939عن نفس الربع من العا الساب .
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مشت ل بنسب

 – 3توزيــــع المشتغليـــن فى الحضـــر والريـــف :
أ -بل عدد المشــــت لين فم الـضر خ ل تلك الفترة  23.11مليإلن مشت ل بنقص قدرة  1.أل
مشت ل بنسب  %031عن الربــع السابــ  ..إلبنقص قدرة  ..أل

مشت ــل بنسبـــ %03.

عن نفس الربـــع من العـا الساب .
ب -بل عدد المشــــت لين فم الريــــ
قـــدرها 131أل

خ ل تلك الفــــترة  1.3.21مليـــإلن مشت ـــل بزيــــادة

مشت ل عن الربع الساب

بنسب  %13.إلبزيادة قدرها 12.أل

مشت ل

بنســــب %131عن نفس الربـــع من العا الساب .
 -4طبـقـــا ا للحــالــــة العمليـــــــة :
أ -بل ز عززـدد المشززت لين بكجـززـر نقززد  1.339.مليززإلن مشـــــززـت ل بنسززب  %9031مززن إجمززالم
المشت ـــــلين0
ب -بل عـدد أصـاب العمل إليديرإلنه  .3.81مليزإلن صزاـب عمزـل بنسزـب %113.مزن إجمزال
المشت لين .
ﺠ -بل عـدد المشت لين لدى األســر بدإلن أجر .3021مليإلن مشزت ل بنسبزـ  %1.31مزن إجمزال
المشت لين.
د  -بل عدد المشت لين ممن يعملإلن لـسابه  931.9مليزإلن مشزت ل بنسزب  % 1131مزن إجمزال
المشت لين .
 -5طبـقـــا ا لألنشـطـــــة اإلقتصـــادية :
أ -بل عددالمشت لين ف نشاط الزراع إلالصيد  93803ملـيإلن مشت ـل بنسب %9238من إجمزالم
المشت ـلين .
ب -بل

عــدد المشت ليـزـن فز نشـزـاط الصنـــــزـاعات التـإليليــــزـ 93319مليــزـإلن مشزت ل بنسزب

 %1132مــن إجمالـــ المشت ليـــن .
ﺠ -بلز عززدد المشززت لين فز تجززارة الجملز إلالتجزئز

 93.19مليززإلن مشززت ل بنسززب  %1033مززن

إجمال المشت لين.
د -بل عدد المشت لين بنشزاط التشزييد إلالبنزا  93.99مليزإلن مشزت ل بنسزب  % 1038مزن إجمزال
المشت لين.

-.-

هززـ-مثززل نشززاط المن مززات إلالهيئززات الدإلليزز إلاصقليميزز إلالسززفارات إلالقنصززليات األجنبيـززـ أقـززـل
األنشطـــ من ـيث عدد المشت لين ـيث بل عدد العاملين به  9100مشت ل بنسب  %030.مزن
إجمال المشت لين.
ثالثـا ا  :المتعــطلـــــــون :
 -1طبقــــــا ا للحجــــــــم :
 بل عدد المتعطلين  93.18مليإلن متعطل بإنخفزاض قزدرة ألزالســاب إلبزيادة قدرها  9.3أل

متعطزل بنسزب %030.عزن الربزع

متعطل بنسب  %1139عن نفس الربع من العا الساب 0

 بل معــدل البطالـزـ خـزـ ل هـزـذا الربزع الثالزث  %23.9بينمزا كزان  %23.9فز الربزع السزاب ،إلبل  % 8311ف نفس الربع من العا الساب .
 -2طبقــــــا ا للنــــــوع :
أ -ت رصد ارتفاع مـدإلد ف معدل البطال بين الذكإلر خ ل تلك الفترة ـيث بل %1399بينما
كان  %1390ف الربع الساب إلكــان المعدل  %1389ف نفس الربع من العا الساب .
ب -بل معدل البطال بين اصناث  %9938بينما كــان  %9.319فم الربع الساب إلكان قــد بلــــ
 %18393عن نفس الربع من العا الساب .
 -3المتعطلـــون طبقـــا ا لنـــوع التعطــــل:
بل ت نسب المتعطلين الذين سب

له العمل  %1.32من إجمال

المتعطلين بينما كانــت تلك

النسبــ %1.33ف الربع الساب  ..إلبل ت %33.عن نفس الربع من العا الساب .
 -4معدل البطالة طبقا لمحل اإلقامة والنوع:
أ-

بل معدل البطال ف الـضر  %1.33بينما كان  %1939ف الربــع الساب إلكان %113.
عن نفس الربع من العا الساب إلبل ف الري  %931بينما كان  %3ف الربــع السابــ
إلكــان  %931عن نفس الربــع من العا الساب .

ب -بل معدل البطال بين الذكإلر ف

الـضر  %839بينما كان  %33.ف

الربــع السابـــ

إلكــان  %839عن نفس الربع من العا الساب ..إلبل ف الري  %.31بينما كان  %.39ف
الربع السابـ إلكـان  %.عن نفس الربــع من العا الساب
ﺠ-

بل معدل البطال

بين اصناث ف

الـضر  %.930بينما كان  %9238ف الربع الساب

إلكـان  %993.عن نفـس الربع من العا الساب  ..بينما بل ف الري

 %1132بينما كان

 %183.ف الربـع السابــ إلكـــان  %113.عن نفس الربع من العا الساب .

-.-

د-

سجلت أعل معدالت للبطال ف المـاف ات الـضري ـيث بل ت  %1.39يليها ـضر
الإلجه البـرى إلالت بل ت  %1.30إلسجلت أقل معدالت للبطال ف ري
ـيث بل ت  %139يليها ري

مـاف ات الـدإلد

الإلجه القبل بنسب .%138

 -5طبقــــــا ا لفئـــات الســــن :
بل ت نسب المتعطلين من الشباب الذين تتراإلح أعماره بين( 92 -11سن )ـإلال  %813.ـيث:
أ -بل ز ع زـدد المتعطليـززـن الذيـززـن تت زـراإلح أعماره زـ بززين(  12 -11سنــ زـ )  ..9أل زـ

متعطـــززـل

بنسـبـــ  %1831من إجمال المتعطلين .
ب -بل عزددالمتعطلين الزذين تتزراإلح أعمزاره بزين(  9. -90سنــزـ )  13101مليـزـإلن متعطـــزـل
بنسبـــ  %.932من إجمالـــم المتعطليـــن .
ﺠ  -بلززز عزززددالمتعطلين الزززذين تتزززراإلح أعمارهــزززـ بزززين (92 – 91سزززن )  .3.ألززز

متعطـــــزززـل

بنســـب  %9030من إجمالـــم المتعطليـــن.
 -6طبقــــــا ا للحـــالـــة التعليميــــة :
بل ززت نسززب المتعطلززين مززن ـمززـل الشززهادات المتإلسززط إلفززإل المتإلسززط إلالجامعيزز إلمززا فإلقهززا
ـــإلالــم  %2138من إجمالم المتعطلين ـيث:
أ  -بل عدد المتعطلين الـاصلين عل مؤهـ ت متإلسـط إلفإل المتإلسط 13.0.مليإلن متعطل
بنسب  %113.من إجمزال

المتعطلزين( %.132ذكزإلر%1831،إنزاث ،إلبنسزب  %133.فز

الـضر مقابل  %.939ف الري ).
ب -بل عدد المتعطـلين من ـمل المزؤه ت الجامعزـي إلمافإلقهزا 891ألز

متعطزل بنسزب %.931

مززن إجمالـززـ المتعطلززين(%..33ذكززإلر%113.،إنززاث ،إلبنسززب  %3132ف ز الـضززر مقابززل
 %9831ف الري ).
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