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أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم املوافق  6102 / /نتائج حبث القوى العاملة
لعام  6102والذى اوضح ان معدل البطالة قد بلغ  %0621مقابل  %0121عام .6102
املتعطلون من الشباب

 ٪6220معدل البطالة بني الشباب ( 62 -02سنة)
بلغ معدل البطالة بني الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني ( 62 -02سنة)  ٪6220من إمجاال قاو
العمل فى نفس الفئة العمرية حيث بلغ معدل البطالة بني الشباب الذكور  %6021وبني الشاباب
اإلناث  %1222من إمجال قو العمل فى نفس الفئة العمرية وكذلك :
 ٪6121 معدل البطالة للفئة العمرية (  02 -02سنة).
 ٪1227 معدل البطالة للفئة العمارية (  62 -61سنة).
 ٪0220 معدل البطالة للفئة العمارية (  62 -62سنة).

 ٪1126معدل البطالة بني ـلة املهؤه

من الشباب ( 62-02سنة )

بلغ معدل البطالة للشباب فاى الفئاة العمرياة ( 62-02سانة) مان ـاالة املهؤهااا املتوساطة
وفاااوق املتوسطة واجلامعياااة وما فوقهااااا  ٪1126من إمجالاا قاو العمال فاى نفاس الفئاة
العمرية وحيث بلغ:
 ٪6222 معدل البطالة للذكور مان ـاالة املهؤهااا املتوساطة وفااااوق املتوساطة
واجلامعياااة وما فوقهااااا فى نفس الفئة.
 ٪2721 معدل البطالاة لننااث مان ـاالة املهؤهااا املتوساطة وفااااوق املتوساطة
واجلامعياااة وما فوقهااااا فى نفس الفئة.
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أوالً :قاااااااااو العااااامل:
 6122ملياااااااااون فااااااارد حجاااااام قاااااو العمااال
 بلغ حجااام قااااااو العماااال  6122مليون فرد عاام 6102مقابال  6722ملياون فارد عاام  6102بزيااد
قدرها  217ألف فرد بنسبة .%027
 بلغ حجم قو العمل من الذكور  6027مليون فرد عام 6102مقابل  6021ملياون فارد عاام  6102بزيااد
قدرها  200ألف فرد بنسبة . %022
 بلغ حجم قو العمل من اإلناث  227مليون فرد عام 6102مقابل  222مليون فرد عام  6102بزياد قادرها
 72ألف فرد بنسبة . %020

ثانياً :املتعااااااااااطلون:
 122مليااااااااون فااااااارد متعطل عن العمااااال
 بلغ عدد املتعطلني  122مليون متعطل خ ل العامني .6102، 6102
 بلغ معاادل البطالااة  %0621عام  6102مقابل  %0121عام .6102

% 222معدل البطالاااااااااة بيااااان الذكور و %6226بني اإلناث
 بلاااغ معااادل البطالاااة باااني الذكاااااور  %222عاااام
6102مقابل  %222عام .6102
 بلاااغ معااادل البطالاااة باااني اإلنااااث  %6226عاااام
6102مقابل  %6221عام .6102
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 %0222معدل البطالااااااة فاااا احلضر مقابل  %0122يف الريف
 بلغ معدل البطالة يف احلضر  %0222مقابل  %0122يف الريف وذلك نتيجة توافر فرص العمل بصور اكثر فى الريف.
 بلغ معدل البطالة بني ذكور احلضر  %0122وبني ذكور الريف  ، %126بينما بلغ معدل البطالة بني إناث احلضر
 %6222مقابل  %6121بني إناث الريف نتيجة مشاركة اإلناث يف األنشطة الزراعية فى الريف.
 سجلت أعلى معدال للبطالة يف حمافظة بورسعيد حيث بلغ املعدل  %6226يليها حمافظة السويس  %6622وسجلت
أقل معدال بطالة فى حمافظة األقصر مبعدل  %122من إمجال قو العمل باحملافظة.
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 %6121نسبة املتعطلني الذين سبق هلم العمل من إمجال املتعطلني
بلغت نسبة املتعطلني الذين سبق هلم العمل  %6121من إمجالااا املتاااعطلني  ،بينما بلغت تلك النسبااة
 %6227فى عام .6102

ثالثاً:املشتااااااغلون:
6221مليااااااااون مشتغاااااال
 زياد عدد املشتغلني إىل  6221مليون مشتغل عام 6102مقابل  6221مليون مشتغل عام  6102بزياد قدرها  210ألاف
مشتغل بنسبة .%621
 بلغ عادد املشتغلني من الذكاااااااااور  0227مليون مشااااااتغل عاام 6102مقابال  0221ملياون مشاتغل عاام 6102
بزياد قدرها  210ألف مشتغل بنسبة . %626
 بلغ عدد املشتغ

من اإلناث  220مليااااااون مشاااااتغلااة عام 6102مقابل  221مليون مشتغلة عاام  6102بزيااد

قدرها  21ألف مشتغلة بنسبة . %021
 بلغ عدد املشااااتغلني يف احلضر  0126مليون مشتغل عام 6102مقابل  0120مليون مشتغل عام  6102بزياد قدرها
 22ألف مشتغل بنسبة . %122
 بلغ عدد املشااااتغلني يف الريف  0222مليون مشتغل عام 6102مقابل  0226مليون مشاتغل عاام  6102بزيااد قادرها
 112ألف مشتغل بنسبة . %627

 %2622نسباااااة املشتغلياااااان بأجااااااار نقد
 بلااغ عااادد املشااتغلني بأجاااار نقااد  0222ملاااايون
مشاتغل بنسبة  %2622من إمجال املشتغاالني.
 بلااغ عااادد أصااباب العماال ويديرون ا  121مليااون
صاحب عمال بنسابة %0022من إمجال املشتغلني.
 بلاااااغ عااادد املشتغلااااااني ممااان يعماااااااالون
حلسابااااهم  126ملياااون مشتغاااااال بنسبااااااة
 %0621ماااان إمجال املشتغلني.
 بلاغ عدد املشتااااغاالني لااااادى األساااااااار بدون
أجااااااار  120ماااليااااااون مشتغااااااال بنسباااااااة
-3 %0627من إمجال املشتغلني.
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 % 6221نسبة املشتغلني يف نشاط الزراعة وصيد األمساك
 بلغ عدد املشتغلني يف نشاط الزراعة وصيد األمساك  222ملايون مشتغال بنسبة %6221من إمجال املشتغالني .
 بلغ عدد املشتغلني بنشاط التشييد والبناء  121مليون مشتغل بنسبة  % 0620من إمجال املشتغلني.
 بلغ عدد املشتغلني يف جتار اجلملة والتجزئة  622مليون مشتغل بنسبة  %0021من إمجال املشتغلني.
 بلغ عاادد املشتغلني يف نشاااط الصناعا التبويلية  621مليون مشتغل بنسبة  %0026من إمجال املشتغلني .
 يعد نشاط املنظما واهليئا الدولية واإلقليمية والسفارا والقنصليا األجنبياة اقال األنشاطة مان حياث عاادد
املشتغلني حيث بلغ عدد العاملني ب  1011مشتغل.



 % 2222معاااااادل املساهمااااااة فاااا النشاااااااط االقتصاد
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بلغ معدل املساهمة يف قو العمل يف احلضر %2222خ ل عام  6102مقابل  %2221يف
عام  ، 6102بينما بلغ فى الريف  %2121خ ل عام  6102مقابل  % 2222خ ل عام .6102
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