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نتائج حبث  8/2020/ 17 املوافق  االثنني   واإلحصاء اليوم العامة أعلن اجلهاز املركزي للتعبئة

 إمجالي من ٪9,6بلغ معدل البطالة  حيث  ،2020( لعام يونيه - إبريل) الثانيالقوى العاملة للربع 

  قدره  وبإرتفاع، ٪ 1,9   قدره  بإرتفاع 2020عام من  االولفى الربع   ٪7,7 مقابل  العمـــل قـــوة

 .السابق املماثل من العام  عن الربع  2,1٪

واختاذ احلكومة اإلجراءات ويرجع هذا اإلرتفاع بسبب تداعيات جائحة فريوس كورونا املستجد 

اإلحرتازية من تعليق املدارس وتعليق حركة الطريان وغلق احملالت جزئيًا وحظر املواصالت خالل 

 ساعات الليل......اخل

 :)وتشمل املشتغلون واملتعطلون( أواًل: قـــــــــوة العـــــمل

  

 
 

مليون فرد خالل الربع  29,008مقابل مليون فرد  26,689سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل

مليون فرد بينما بلغت  11,817بلغت قوة العمل فى احلضر  وقد% 8,0مقدارها  إخنفاضبنسبة السابق 

مليون  22,746 غ حجم قوة العمل للذكورلأما على مستوى النوع فقد ب .مليون فرد 14,872فى الريف 

 مليون فرد. 3,943فرد بينما بلغت لإلناث 

ويرجع سبب ذلك اإلخنفاض اىل جائحة فريوس كورونا التى أدت اىل عزوف الكثري عن العمل وعدم 

 قدرتهم البحث عنه.

 

 بســبــب جـــــــائحـــــة كـــــــــورونا 

 2020 لعام الثانيالربع  خالل ٪ 9,6معدل البطالة ليصل اىل  إرتفاع

  2020 لعام الثانيالربع  خالل مليون فرد حجم قوة العمل 26,689
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 ثانيًا: املتعــــــــــطلون:

 مليون1,934) من  إمجاىل قوة العمل ٪9,6بنسبة  متعطلمليون 2,574 عدد املتعطلني سجل    

 ألف 338 درهـق بإرتفاع 2020مليون متعطل فى الربع األول  2,236ل ـابــمق ناث(إ ألف 640ذكور ،

 لف متعطل عن الربع املماثل من العام السابقأ  480 دره ــق إرتفاعـوب ،٪15,1 بة ـبنس  متعطل

 .٪ 22,9بنسبة 

 -املتعطلون طبقًا للنوع :

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

طبقًا لفئات موزعة   ، إمجاىل املتعطلنيمن  ٪60,4 سنه ( 29 - 15يف الفئة العمرية )بلغت نسبة املتعطلني 

 :التفصيلية  كاآلتى السن

7,7٪ ــة المجــاىل ــة الفئ ــنة 19 -15)  العمري ــث  (س ــتحي ــذكور ، 8,7)  بلغ ــاث (  4,8% لل              % لألن

 .( ٪4,0إلناث او  ٪8,2لذكور )  ا% فى الربع السابق 6,0مقابل 

28,1٪  لألنـاث (   37,1% للـذكور ،   25,1)  بلغـت حيـث   (سـنة  24 -20)  العمــرية  إلمجاىل الفئـة %

 .( ٪30,6إلناث او   ٪32,8لذكور ا ) % فى الربع السابق31,6مقابل 

24,6٪   لألنـاث (  31,0للـذكور ،   % 22,4)  بلغـت حيـث  (سـنة  29 -25)  العمــرية  إلمجـاىل الفئـة %      

 .( ٪33,1إلناث او  ٪28,5لذكور ) ا% فى الربع السابق 30,9مقابل 

39,7 % 31,5سـنه( خـالل الربـع احلـالي مقابـل       64 - 30املتعطلني يف الفئة العمرية )  من إمجاىل %

 خالل الربع السابق.
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 جملة إناث ذكور

 2020 الربع الثاني لعام خالل اإلناث بني  ٪16,2الذكور ،  بني البطالة معـدل 8,5٪

 

 من إمجـاىل الـذكور فـى     ٪8,5الذكــور   بني البـطالة مـعدل بلغ

الربـع السـابق    يف ٪4,5قوة العمل فى الربـع احلـاىل  بينمـا كـان     

 .يف الربع املماثل من العام السابق  ٪4,2مقابل 

 من إمجـاىل اإلنـاث فـى قـوة      ٪16,2اإلناث   بني البطالة معدل بلغ

 الســابق يف الربــع  ٪21,9العمــل فــى الربــع احلــاىل ، بينمــا كــان 

 . من العام السابقيف الربع املماثل  ٪ 22,4مقابل 

 تطور معدالت البطالة ٪

 %  يف الربع السابق 68,5مقابل   %  60,4 احلاىلالربع  خالل سنة (29 - 15يف الفئة العمرية )نسبة املتعطلني  بلغت
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 :) للحضر و الريف (طبقًا حملل اإلقامة املتعطلون 

 

 

 بينما كان   ،العمل فى احلضر قوة إمجاىل من  ٪12,5 ليصل إىل  معدل البطالة يف احلضر إرتفع

  .العام السابقاملماثل من  الربع يف ٪9,3 مقابل  2020من عام  األول الربــع فـــي 11,1٪

 مـن إمجـاىل قـوة العمـل فـى الريـف ، بينمـا       ٪7,4 ليصـل إىل   يف الريفمعدل البطالة  إرتفع                  

 .من العام السابق املماثل الربــعفى   ٪6,1مقابل  2020من عام  األول الربع فى ٪ 5,1 كان

 

 

 

( وما فوقها املتوسطة وفوق املتوسطة واجلامعية الشهادات) محلة  نسبة املتعطلني من إخنفضت 

 . نــــى املتعطليــــالــــإمجمن فى الربع السابق  ٪85,0 بينماكانت ٪69,2 لتصل إىل

 :موزعة كاألتىو يف الربع احلالي 

 37,5٪ بالربع  ٪36,2مقـابـل  املتوسطة وفوق املتوسطة بني احلاصلني على محلة املؤهالت

 .% فى الربع املماثل من العام السابق42,0و  السابق

 31,7٪  قالساب بالـربع ٪48,8مـقابـل  اجلامعيــة وما فوقهــا ؤهــالتمحـلة املبني                

 .املماثل من العام السابق% من الربع 46,9و 
 

 

 ثالثًا:املشتــــــغلون:

 

 

 وقد % 9,9 إخنفاضمليون فرد بنسبة  26,772بينما كان  مليون فرد  24,115بلغ عـدد املشتغلني 

 13,776فى الريف  بلغ عدد املشتغلنيمشتغل بينما مليون  10,339فى احلضر عدد املشتغلني  بلغ

 ويرجع سبب ذلك اإلخنفاض اىل خروج الكثري من املشتغلني من قوة العمل.  ، مشتغلمليون 

 

 

 

٪  

 

٪  

 

2020 لعام الثانيالربع  خالل مليون مشتغل 24,115  

 2020 لعام الثانيالربع  خالل من إمجاىل املتعطلني من محلة املؤهالت 69,2٪

 

 2020 الربع الثاني لعام خالل فى الريــف ٪7,4 معـــدل البطالة فى احلـضر مقــابل  12,5٪
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  شتغلون طبقًا للحالة العمليةامل

 

 بنسبة ناث(إ 2,524ذكور ،  15,782)  مليون مشتغل 18,306 املشتغلني بأجــر نقدي عدد بلغ 

 . فى الربع السابق ٪71,0مقابل  املشتغلني ـيإمجالــــ من 75,9٪

  مـن  مشـتغل  مليـون   2,027)  مشتغل مليون 2,091 أصحـــاب األعمـــــالعدد املشتغلني  بلغ

فى  ٪9,8مقابل  املشتغلني ـيإمجالـ من ٪8,7 بنسبة  ناث(من اإل ةمشتغل ألف 64ذكور ، ال

 .الربع السابق

   مليــون مشــتغل 2,662بلــغ عــدد املشــتغلني لــن يعملــون حلســابهم وال يســت دمون أحــد                                

 إمجالي من ٪11,0، بنسبة  ناث(من اإل ةمشتغل ألف 224ذكور ، من ال مشتغل مليون 2,438) 

 . .فى الربع السابق ٪13,2مقابل  املشتغلني

 مليون   1,056 األسرة ( بدون أجر  داخلمشروعات )  -املساهمون يف أعمال  بلغ عدد املشتغلني

 إمجالي من ٪4,4بنسبة  ( ناثمن اإلمشتغل ألف  491ذكور ، من المشتغل ألف   565) مشتغل 

 ..فى الربع السابق ٪6,0مقابل  املشتغلني

 

 يعا :املساهمة فى النشاط االقتصادراب

 

 

 

 

 

 

 سنة  15)  من مجلة السكان ٪ 38,9النشاط االقتصادي معـــدل املســـــاهمة فــي  بلغ

                     2020 مــن عــام  األوللربــع اخــالل   ٪42,7بينمــا كــان  ،( خــالل الربــع احلــاىلفــأكثر

 .من العام السابق يف الربع املماثل  ٪ 41,9  مقابل

  11,7 اإلنــــاث  ،% فى الربع السـابق 67,8مقابل  ٪65,0 الذكـور) بلغ معدل املساهمة٪  

 .( % فى الربغ السابق16,0مقابل 

  ( ٪38,7 فى الريف ، ٪39,0احلضر  ) يفبلغ معـــدل املساهمـة. 

  سنة( أعلى معدالت املساهمة فى النشاط اإلقتصادى حيث  49 -  40 العمرية )سجلت الفئة

 . ٪56,9بلغت 

 

 

2020 لعام الثانيالربع  خالل نســـــبة املشـــتغلني بأجر نقدي 75,9٪  
 

2020 لعام الثانيالربع  خالل االقتصادييف النشاط  *معدل املساهمة 38,9٪  
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 :املشتغلني بسبب جائحة كورونامن  عدد أكرب  فقدتأهم األنشطة اإلقتصادية التى 

  2020( ألف مشتغل خالل الربع الثانى من عام 624جتارة اجلملة و التجزئة فقد )نشــاط. 

  2020من عام  الثانىالربع  خالل( ألف مشتغل 569) فقد  الصناعات التحويلية نشاط. 

 ( ألف مشتغل خالل الربع الثانى من عام 469نشاط خدمات الغذاء واألقامة فقد )2020. 

  2020من عام  الثانىالربع  خالل( ألف مشتغل 309) النقل والت زين فقدنشاط. 

  2020من عام  الثانىالربع  خالل( ألف مشتغل 288) التشييد والبناء فقدنشاط. 

 

 

حقق نشاط الزراعة وصيد األمساك أكرب نسبة مشاركة للمشتغلني فى األنشطة اإلقتصادية  .1

 ذكور ،ال من  مليون 4,513 )   لــــــــمليون مشتغ 5,053اط ـعدد املشتغلني فى هذا النش حيث بلغ

حمتاًل املركز األول ضمن األنشطة  املشتغلني إمجالي من ٪21,0بنسبة  ناث(من اإل ألف 540

 .اإلقتصادية

من  ألف 21 ذكور ،مليون من ال3,343مليون مشتغل )  3,364 التشييد والبناءبلغ عدد املشتغلني فى  .2

 . املشتغلني إمجالي من ٪ 14,0بنسبة  ناث(اإل

مليون من  2,901)  مليون مشتغل 3,240جتارة اجلملة و التجزئة املشتغلني يف نشــاط  عدد بلغ .3

 0املشتغلني إمجالي من ٪13,4  هبنسب اث(من اإلن الف 339   ذكـور ،ال

                                        مليون مشتغل 3,009الصناعات التحويلية  كما بلغ عدد املشتغلني يف نشــاط .4

 . املشتغلني إمجالي من ٪12,5بنسبة   ناث(من اإل ألف  199كور ، مليون من الذ  2,810) 

 مليون، ذكورمن المليون  1,065)مليون مشتغل 2,065  التعليم نشــاطعدد املشتغلني فى  غـــبل .5

 0املشتغلني من إمجالي ٪8,6 بنسبة (ناثألا من
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 2020 لعام الثانيالربع  خالل التوزيع النسبى للمشتغلني طبقاً ألهم اإلنشطة اإلقتصادية
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