( أكتوبر ــ نوفمبر ــ ديسمبر )
الماافـ

أصـــدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العــامة ااحصصــا اليـا

 2212/ 2 /نتـائ

بص ـ القــــاى العامل ـة للرب ـ الراب ـ (أكتــابر/نــافمبر/ديســمبر) لعـــا  2229اال ـ ي أاضــأ أ معــــــــدل
البطالة خالل هــ ه الفتــرة قـد بلـ %9.02بينمـا بلـ  %9.63خـالل الربــــ السـاب ا %...0خــــالل
الرب المماثل مــ عا .222.
أولا  :قـــــــوة العمــــــــــل :
 -1حجـــم قــوة العمــل :
أ -بل صجـــ قــــــاة العمـــــل 22.232مليـا فـرد بزيـادة قـدرها  2.ألـ
مقارنــة بــالرب الســاب ابزيــادة قــدرها  232أل ـ

فـرد بنسـبة %2.26

فــرد بنســبة  %1.1ع ـ نفــر الرب ـ م ـ العــا

الساب .
ب -مثلت قاة العمل نسبة  %66.1م إجمالى عدد السكا (فى .)2229/11/12
 -2معـــدل المســاهمـة في قـوة العمـل :
أ -طبــــــــقا لعـــدد السكــان :
بل معدل المساهمة في قاة العمل  %0..1م إجمـالي عـدد السكــــــا (  12سـنه فـككثر) بينمـا
بل  %0..6في الرب الساب ا%02..ع نفر الرب م العا الساب .
ب -طبــــــــــــقـــا للنــــــوع :
 بل معدل المساهـمة فى قاة العمل بي ال كـــار، %22.2بينما بل %22.2في الرب السـابـ
%22.6 ،ع نفر الرب م العا الساب .
 رصد ثبات معدل المساهمة في قاة العمــل بـي احنـا

صيـ

بلـ %26.2خـالل الربـ الصـالى

االساب ،اكــــا قد سجل  %22.2ع نفر الرب م العا الساب .
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ﺠ  -توزيع معــدل المساهمة فى قوة العمل فى الحضر والريف:
 رصــــدت زيــادة فــــي مــــعدل المساهمــــة فــي قــــاة العمـــــل فــي الصضــــــر صي ـ بل ــــت
 %03.2بينمـــا كانت  %02.3في الرب الساب  ،بينما بل ـت %02.2عـ نفـر الربـ مـ
العا الساب .
 بلـ معـــــدل المساهمــة فــي قــــــاة العمــــــل فــي الريـ

 %09.2مقــارنــــة بـــ %22.2فــي

الرب الساب  ،فى صي بل ت  %22.2ع نفر الرب م العا الساب .
 -3معــــدل اإلعــــــالة القتصادية:
إتسمت معدالت احعالة احقتصادية (عدد األشخاص خارج قاة العمل لكل  122م األشخاص داخل
قاة العمل) بالثبات النسبى صي

بل ت (  ) 2.2فى تلك الفترة افى كل م الرب الساب انفـر الفتـرة

م العا الساب .
أيضا كا ثبات لك المعدل فى الصضر صي

بلـ ( )2.2فـى الربـ الصـالى االسـاب ،بينما بلـ ()2.1

فى نفر الرب م العا الساب .
اك لك كــا ثبات لك المعــدل فى الري

صي

بل مـعدل احعالة فــي الري

(  )2.2ابل ( )2.2

في الرب الساب اك ا فى نفر الفترة م العا الساب .
ايعنى ه ا بشكل عا أ كل فرد يعمل يعال فردي ال يعملا .
ثانيــا ا :المشـــتغـــلـــون:
 -1طبقــا ا للحــــجـــــــــــم :
إرتف عدد المشت لي إلى 22...2مليـا مشـت ل بزيـادة قـدرها  01ألـ
 %2.1.ع الرب الساب ابزيادة قدرها  121أل

مشـت ل بنسـبة زيـادة قـدرها

مشت ل بنسبة %2.00ع نفر الربـ مـ العـا

الساب .
 -2طبقــــــا ا للنـــــــــــوع :
أ -بل عـدد المشت لي م ال كـــــــــار خـــالل تلك الفـــــترة 1..629مـليا مشــــــت ل بزيادة
قدرها  0األ

مشت ل بنسبة  %2.22ع الرب الساب  ..ابزيادة قدرها 122أل

مشت ل بنسبة

 %2.22ع نفر الرب م العا الساب .
ب -بل عدد المشت الت م احنا
قـــدرها  62أل

خالل تلك الفـــــــــترة  0.22.مليــــــا مشـــــت لــة بزيادة

مشت لة بنسبة % 2..1ع الرب الساب  ..ابزيادة قدرها أل

 %2.22ع نفر الرب م العا الساب .
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مشت لة بنسبة

 – 3توزيــــع المشتغليـــن فى الحضـــر والريـــف :
أ -بل عدد المشــــت لي في الصضر خالل تلك الفترة  9.032مليا مشت ل بزيادة قدرها 122
أل

مشت ل بنسبة  %1.1ع الربــ السابــ  ..ابزيادة قدرها  196أل

مشت ــل بنسبـــة

 %2.1ع نفر الربـــ م العـا الساب .
ب -بل عدد المشــــت لي في الريــــ
قـــدرة 30أل

خالل تلك الفــــترة  16.022مليـــا مشت ـــل بنقص

مشت ل ع الرب الساب بنسبة  %2.2ابنقص قدرة 92أل

مشت ل بنســــبة

%2.2ع نفر الربـــ م العا الساب .
 -4طبـقـــا ا للحــالــــة العمليـــــــة:

(األرقام بالمليون)

عدد المشتغلين

النسبة%

الحالة العملية
يعمل بأجر نقدى

14.393

61.6

صاحب عمل ويديره ويستخدم آخرين

3.363

14.1

يعمل لحسابه ول يستخدم أحد

2.142

12.3

يعمل لدى األسرة بدون أجر

2.634

11.1

 -5طبـقـــا ا لألنشـطـــــة اإلقتصـــادية :
مثلت األنشطة اإلقتصادية التالية أهم األنشطة من حيث عدد المشتغلين :

عدد المشتغلين

النشاط اإلقتصادى

(األرقام بالمليون)

النسبة%

نشاط الزراعة وصيد األسماك

6.441

23.2

نشاط الصناعات التحويلية

2.133

11.9

نشاط تجارة الجملة والتجزئة

2.526

11.3

نشاط التشييد والبناء

2.495

13.9

بينمــا مثــل نشــاط المن مــات االهيئــات الداليــة ااحقليميــة االســفارات االقنصــليات األجنبيــــة أقــــل
األنشطـــة م صي

عدد المشت لي صي

بلـ عـدد العـاملي بـه  0222مشـت ل بنسـبة  %2.22مـ

إجمالى المشت لي .
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ثالثـا ا  :المتعــطلـــــــون :
 -1طبقــــــا ا للحجــــــــم :
 بل عدد المتعطلي 2.622مليا متعطل بزيادة قدرها  12ألـالســاب ابزيادة قدرها  133أل

متعطـل بنسـبة %2.2عـ الربـ

متعطل بنسبة  %2.2ع نفر الرب م العا الساب 2

 بلـ معــــدل البطالــــة خــــالل هــــ ا الرب ـ  %9.02بينمــا كــا  %9.63فــي الرب ـ الســاب  ،ابل ـ % ...0في نفر الرب م العا الساب .
 -2طبقــــــا ا للنــــــوع :
أ -ت رصد ارتفاع مصداد فى معدل البطالة بي ال كار خالل تلك الفترة صي

بل %2.22بينما

كا  %2.23في الرب الساب اكــا المعدل  %2.36في نفر الرب م العا الساب .
ب -بل معدل البطالة بي احنا

 %22..2بينما كــا  %22..2في الرب الساب اكا قــد

بلــــ  %19.39ع نفر الرب م العا الساب .
 -3المتعطلـــون طبقـــا ا لنـــوع التعطــــل:
بل ت نسبة المتعطلي ال ي سب

له العمل  %12.3م إجمالي المتعطلي بينما كانــت تلك

النسبــة %10.9في الرب الساب  ..ابل ت %2.9ع نفر الرب م العا الساب .
 -4معدل البطالة طبقا لمحل اإلقامة والنوع:
أ-

بل معدل البطالة فى الصضر  %12.9بينما كا  %16.2في الربــ الساب اكا %12.2
ع نفر الرب م العا الساب  ،ابل فى الري  %3.2بينما كا  %3.1في الربــ السابــ
اكــا  %3.2ع نفر الربــ م العا الساب .

ب -بل معدل البطالة بي ال كار فى الصضر  %2.2بينما كا  %..2في الربــ السابـــ
اكــا  %..0ع نفر الرب م العا الساب ..ابل فى الري  %6.2بينما كا  %6.1في
الرب السابـ اكـا  %6.3ع نفر الربــ م العا الساب
ﺠ -بل معدل البطالة بي احنا

فى الصضر  %29.0بينما كا  %62.2في الرب الساب

اكـا  %23.2ع نفـر الرب م العا الساب  ..بينما بل فى الري

 %12.3بينما كا

 %12.9في الربـ السابــ اكـــا  %10..ع نفر الرب م العا الساب .
د -سجلت أعلى معدالت للبطالة فى المصاف ات الصضرية صي بل ت  %16.3يليها صضر الاجه
القبلي االتي بل ت  %12..اسجلت أقل معدالت للبطالة فى صضر مصاف ات الصداد صي
بل ت .%2.3
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 -5طبقــــــا ا لفئـــات الســــن :
بل ت نسبة المتعطلي م الشباب ال ي تترااح أعماره بي ( 29 -12سنة)صاالى  %.2.2صي :
أ -بل ـ ع ــدد المتعطليــــ ال يــــ تت ــرااح أعماره ــ بــي (  19 -12سنــ ــة)  6.6أل ــ

متعطــــــل

بنسـبـــة  %13.1م إجمالي المتعطلي .
ب -بل عـددالمتعطلي الـ ي تتـرااح أعمـاره بـي (  20 -22سنــــة )  1.131مليـــا متعطـــــل
بنسبـــة  %0..9م إجمالـــي المتعطليـــ .
ﺠ  -بلـــ عـــددالمتعطلي الـــ ي تتـــرااح أعمارهــــــ بـــي (29 – 22ســـنة)  222ألـــ

متعطـــــــــل

بنســـبة  %22.2م إجمالـــي المتعطليـــ .
 -6طبقــــــا ا للحـــالـــة التعليميــــة :
بل ت نسبة المتعطلي م صمـلة الشهادات المتاسطة افا المتاسطة االجامعية اما فاقها صــاالــي
 %92م إجمالي المتعطلي صي :
أ  -بل عدد المتعطلي الصاصلي على مؤهـالت متاسـطة افا المتاسطة 1.622مليا متعطل
بنسبة  %22.1م إجمـالي المتعطلـي ( %02.3كـار%29.0،إنـا  ،ابنسـبة  %21.2فـي
الصضر مقابل  %0..6في الري ).
ب -بل عدد المتعطـلي م صملة المـؤهالت الجامعــية امافاقهـا .9.ألـ

متعطـل بنسـبة %62..

مــ إجمــالي المتعطلــي ( %06.3كــار%23.0،إنــا  ،ابنســبة  %3..9فــي الصضــر مقابــل
 %61.1في الري ).
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