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 %9.9معدل البطالة عام 1028
املوافق  1029 / /النشرة السنوية
أصدر اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم
اجملمعة لنتائـج حبـث الـقوى العاملة عام  1028والذي أوضح أن معدل البطاله قد بلغ %9.9مقابل %22.8
عـام  1027ومن أهم املؤشرات مايلى -:
 املتعطلون من الشباب

 ٪11.1معدل البطالة بني الشباب ( 19-21سنة)
بلغ معدل البطالة بني الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني (21ـ  19سنة)  ٪11.1من إمجـال قـوة العمـل
فى نفس الفئة العمرية و بلغ معدل البطالة بني الشباب الذكور  %21.9وبني الشـباب اإلنـا  %51.7مـن
إمجال قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام : 1028
 ٪21.6 معدل البطالة للفئة العمرية ( 21ـ  29سنة) .
 ٪18.5 معدل البطالة للفئة العمـرية ( 10ـ  15سنة) .
 ٪29.9 معدل البطالة للفئة العمـرية ( 11ـ  19سنة) .

 ٪30.1معدل البطالة بني ـلة املؤه ت من الشباب ( 19 -21سنة)
بلغ معدل البطالة للشباب فـى الفئـة العمريـة ( 19-21سـنة) مـن ـــلة املؤهـــ ت املتوسـطة
وفـــوق املتوسطة واجلامعيـــة وما فوقهــــا  ٪30.1من إمجالــ قـوة العمـل فـى نفـس الفئـة
العمرية عام  1028حيث بلغ:
 ٪12.3 معــدل البطالــة للــذكور مــن ــــلة املؤهــــ ت املتوســطة وفـــــوق املتوســطة
واجلامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة.
 ٪15.5 معــدل البطالــة ل نــا مــن ــــلة املؤهــــ ت املتوســطة وفـــــوق املتوســطة
واجلامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة.
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 قـــــــــوة العـــــمل:

 18.861مليـــــــــون فـــــــرد حجــــــم قـــــوة العمـــل
بلغ تقدير قــــــوة العمــــل  18.861مليون فرد عـام  11.853( 1028مليـون فـرد وكـور  6.011مليـون
فرد من االنا ).
وقد بلغت قوة العمل فى احلضر  21.281مليون فرد بينما بلغت فى الريف  26.683مليون فرد .

 املتعــــــــــطلون:
 1.855مليــــــــون فـــــــرد متعطل عن العمـــــل
 بلغ عدد املتعطلني  1.855مليون متعطل عام  2.113( 1028مليون متعطـل وكـور  2.192مليـون متعطـل انـا )
مقابل  3.568مليون متعطل عام  1027بإخنفاض قدره 615ألف متعطل بنسبة .%28.0
 بلغ معــدل البطالــة  %9.9عام  1028مقابل  %22.8عام .1027

% 6.8معدل البطالـــــــــة بيـــــن الذكور و %12.5بني اإلنا
%
 بلغ معـدل البطالـة بـني الذكــور % 6.8
عام 1028مقابل  %8.1عام .1027
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 بلـغ معـدل البطــالة بـني اإلنــا % 12.5
عام 1028مقابل  %13.2عام .1027
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 %22.9معدل البطالــــــة فــــ احلضر مقابل  %8.5يف الريف
 بلغ معدل البطالة يف احلضر  %22.9مقابل  %8.5يف الريف .وولك نتيجة توافر فرص عمل بصورة اكثر يف
الريف .
بلغ معدل البطالة بني وكور احلضر  %7.9وبني وكور الريف  %6.0بينما بلغ معدل البطالة بني إنا احلضر
 %11.6مقابل  %28.0بني إنا الريف نتيجة مشاركة اإلنا فى االنشطة الزراعية فى الريف .

 %30.6نسبة املتعطلني الذين سبق هلم العمل من إمجال املتعطلني
 بلغت نسبة املتعطلني الذين سبق هلم العمل  % 30.6من إمجالـــ املتـــعطلني بينما كانت
 %17.0فى عام .1027

 املشتــــــغلون:



16.012مليــــــــون مشتغــــــل
بلغ تقدير املشتغلني إىل  16.012مليون مشتغل عام  12.190( 1028مليـــون مشتغـل وكـور 5.732

مليون مشتغل انا ) بينما بلغ تقدير املشــــتغلني يف احلضر  20.737مليـون مشـتغل عـام 1028
 21.185مليون مشتغل فى الريف .

-3-

 %68.7نسبـــــة املشتغليــــــن بأجـــــــر نقدي
 بلغ عـدد املشتغلني بأجــر نقدي  27.886ملــيون مشــتغل
بنسبة  %68.7من إمجال املشتغــلني.
 بلغ عـدد أصحاب العمل ويديرونـه  3.127مليـون صـاح
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بلـغ عدد املساهمون فى أعمال /مشروعات داخـل األسـرة
بدون أجر  2.900مليــــون مشتغـــــل بنسبـــة  %7.3مـن
إمجال املشتغلني.
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 % 12.6نسبة املشتغلني يف نشاط الزراعة وصيد األمساك
 بلغ عدد املشتغلني يف نشاط الزراعة وصيد األمساك  1.619ملـيون مشتغـل بنسبة %12.6من إمجال املشتغـلني .
 بلغ عدد املشتغلني يف نشاط جتارة اجلملة و التجزئة  3.133مليون مشتغل بنسبه  % 23.6من إمجال املشتغلني.
 بلغ عدد املشتغلني بنشاط التشييد والبناء  3.118مليون مشتغل بنسبة  % 21.1من إمجال املشتغلني.
 بلغ عــدد املشتغلني يف نشــاط الصناعات التحويلية  3.113مليون مشتغل بنسبة  %21.1من إمجال املشتغلني .
 يعد نشاط املنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية والسفارات والقنصليات األجنبيـة اقـل األنشـطة مـن حيـث عــدد
أ -املشتغلني حيث بلغ عدد املشتغلني به  1200مشتغل.
ب. -
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 % 53.3معــــــدل املساهمــــــة فــــ النشــــــاط االقتصادي
%

 بلغ معدل املسـاهمة يف قـوة العمـل  %53.3مـن
إمجال عدد السكـــان (  21سنه فأكثــــر )

67.6

66.8

70.5

69.9

مقابل % 51.0يف عام . 1027


80
70
60

بلــغ معـــدل املســـاهمة يف قـــوة العمــــل بـــني

50

الذكور  %67.6عام  1028بينمـا بلـغ  %66.8يف

30

عــام . 1027

18.3

21.9

22.9

22.5

20

 بلغ معدل املساهمة يف قوة العمـل بني اإلنــــا
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 %28.3عــام  1028بينمــا بلــغ  % 12.9يف عــــام
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 1027مما يشري إىل أن معدل املساهمــــة يف قـوة
العـــمل بـني الـذكور ميثـل أكثـر مـن ث ثـة
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 بلغ معدل املساهمة يف قوة العمل يف احلضر %51.9عام  1028مقابل  %53.6يف عام  1027بينما بلغ فى
الريف  %53.6عام  1028مقابل  % 56.0عام .1027
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