
 2021٪ خالل الربع الثالث لعام  7,5معدل البطالة 

نتائج    11/2021/ 16  الثالثاء املوافقأعلن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم       

٪ 7.5، حيث بلغ معدل البطالة  2021سبتمبر( لعام  -بحث القوى العاملة للربع الثالث )يوليو 

, ٪عن  كال  2قدره     وبارتفاع 2021٪  فى الربع السابق من عام  7.3من إجمالي قـــوة العمـــل  مقابل 

 .من الربع  السابق والربع  املماثل من العام السابق

 

: قـــــــــوة العـــــمل )وتشمل املشتغلون واملتعطلون(
ً
 :أوال

مليون فرد خالل الربع السابق  29,115مليون فرد مقابل  29,380سجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل

مليون فرد بينما بلغت فى   13,187بلغت قوة العمل فى الحضر  ٪ وقد, 9 اارتفاع مقدارهبنسبة 

مليون  24,277مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور  16,193الريف 

 .مليون فرد 5,103فرد بينما بلغت لإلناث  

مبر (الي سوق  الي تدفق الخريجين الجدد خالل شهري )أغسطس وسبت االرتفاعويرجع سبب ذلك 

  العمل حيث ادي الي زيادة املتعطلين في هذا الربع مما ادي الي زيادة قوة العمل

 :ثانيا : املتعــــــــــطلون 

مليون 1,430٪ من  إجمالى قوة العمل )7,5مليون متعطل بنسبة 2,211سجل عدد املتعطلين      

ألف  96بإرتفاع قـدره   2021الثاني مليون متعطل فى الربع 2,115ألف إناث( مقــابـل  781ذكور ،

ألف متعطل عن الربع املماثل من العام السابق    150٪، وبـإرتفاع  قــدره  4,5متعطل  بنسـبة  

 0٪7.3بنسبة 

 للنوع
ً
   : املتعطلون طبقا

 



٪ من إجمالى املتعطلين ،  58,4سنة (   29 - 15بلغت نسبة املتعطلين في الفئة العمرية ) 

 
ً
 :لفئات السن التفصيلية  كاآلتىموزعة  طبقا

٪ لإلناث(   6,2٪ للذكور ، 13,0سنة( حيث بلغت)  19  - 15الفئة العمرية )  إلجمالي 10,6٪ •

 . ٪(2.5%و اإلناث 6.3٪  فى الربع السابق )  الذكور 5,0مقابل 

٪   34.8٪ للذكور ،  25.8سنة( حيث بلغت )  24  - 20الفئة العمـرية )  إلجمالي 29.0٪ •

 . ٪(39.0٪  و اإلناث 29.9٪  فى الربع السابق)  الذكور 33.1ث( مقابل لإلنا

٪  21.6للذكور٪  ،  17.2سنة(حيث بلغت )  29 - 25الفئة العمـرية )  إلجمالي18.8٪ •

 . ٪(32.8٪ و اإلناث 29.0٪  فى الربع السابق ) الذكور  30.3لإلناث(مقابل 

٪  44.0سنة( حيث بلغت )  64 -  30)    املتعطلين في الفئة العمرية إجمالي من 41.6٪ •

 34.9٪  خالل الربع السابق حيث بلغت ) 31,7٪ لإلناث(خالل الربع الحالي مقابل   37.5للذكور ، 

 .٪ لإلناث( 25.6٪ للذكور ،  

 

 ملحل 
ً
 : و الريف (  )للحضر اإلقامةاملتعطلون طبقا

 

٪ 11.2كان فى الحضر، بينما قوة العمل  إجمالي ٪ من11,4بلغ معدل البطالة في الحضر  •

  .٪  في الربع املماثل من العام السابق10.9مقابل     2021فـــي الربــع الثاني  من عام  

٪  4.1قوة العمل فى الريف ، بينما كان  إجمالي ٪ من 4,4معدل البطالة في الريف يصل إلى   •

 .من العام السابق٪  فى الربــع املماثل  4.5مقابل  2021فى الربع الثاني من عام

 

 



نسبة املتعطلين من حملة ) الشهادات املتوسطة وفوق املتوسطة والجامعية وما فوقها(   

% من اجمالي املتعطلين وفي   81.7٪ في الربع الحالي وكانت النسبة في الربع السابق 80.3لتصل إلى 

 : الربع الحالي موزعة كاألتي

٪ بالربع 37.8املتوسطة وفوق املتوسطة مقـابـل بين الحاصلين على حملة املؤهالت  39.8٪ •

 .٪ فى الربع املماثل من العام السابق39.2السابق  و 

٪ من  39.7٪ بالـربع السابق و 43.9بين حمـلة املؤهــالت الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 40.5٪ •

 . الربع املماثل من العام السابق

 

 :ثالثا :املشتــــــغلون 

 

 

مليون فرد في الربع السابق بنسبة   27.000مليون فرد  بينما كان  27.169شتغلين بلغ عـدد امل 

مليون مشتغل بينما بلغ عدد املشتغلين   11,684,٪ وقد  بلغ عدد املشتغلين فى الحضر 6ارتفاع  

  15,485فى الريف 
ً
  . مليون مشتغل ، ويرجع سبب ذلك اإلرتفاع الي عودة األنشطة تدريجيا

 للحالة العملية 
ً
 املشتغلون طبقا

 

مليون   2,956مليون ذكور ،  16,459مليون مشتغل ) 19,415بلغ عدد املشتغلين بأجــر نقدي

٪ فى 73.5في الربع السابق ،مقابل  72.7٪ من إجمالـــــي املشتغلين بينما كان 71,5إناث( بنسبة 

  .الربع املماثل من العام  السابق



ألف مشتغل من   971مليون مشتغل )  1.042أصحـــاب األعمـــــال  بلغ  عدد املشتغلين •

٪ في 3.9٪ من إجمالــي املشتغلين  بينما كان 3.8ألف مشتغلة من اإلناث( بنسبة   71الذكور ، 

 .٪ فى الربع املماثل من العام السابق  9.9الربع السابق ،مقابل 

مليون مشتغل )   5.277ون أحد بلغ عدد املشتغلين ممن يعملون لحسابهم وال يستخدم •

٪ من إجمالي 19.4ألف مشتغلة من اإلناث( ، بنسبة  405مليون مشتغل من الذكور ،   4.872

  .٪ فى الربع املماثل من العام  السابق11.9٪ في الربع السابق  مقابل 18.2املشتغلين بينما كان 

  1.435سرة ( بدون أجر   مشروعات ) داخل األ  - بلغ عدد املشتغلين املساهمون في أعمال  •

٪ من   5.3ألف مشتغلة من اإلناث ( بنسبة  890ألف  مشتغل من الذكور ،  545مليون مشتغل )

٪ فى الربع املماثل من العام    4.6٪ في الربع السابق  مقابل 5.2إجمالي املشتغلين  بينما كان 

 .السابق

 

 :املساهمة فى النشاط االقتصادي
ً
 رابعا

 

سنة فأكثر(   15٪ من جملة السكان  )  43.7املســـــاهمة فــي النشاط االقتصادي بلغ معـــدل  •

٪  في الربع   41.1مقابل    2021٪  خالل الربع الثاني من عام 41.9خالل الربع الحالى، بينما كان 

 .املماثل من العام السابق 

٪ في الربع 67.4قابل ٪  فى الربع السابق م67.7٪ مقابل 70.9بلغ معدل املساهمة ) الذكـور  •

٪  فى الربع     13.4في الربع  السابق مقابل  14.5٪   بينما كان 15.4املماثل من العام السابق ، اإلنـــاث 

 املماثل من العام السابق(



٪( بينما كان ) في الحضر  43.9٪ ، فى الريف  43.4بلغ معـــدل املساهمـة ) في الحضر  •

٪( في  41.0٪ ، في الريف  41.2بع السابق  ، مقابل ) في الحضر ٪(  في الر 41.7٪، في الريف 42.2

 . الربع املماثل من العام السابق

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

 .٪ 60.0حيث بلغت  

 

 

 :أهم األنشطة اإلقتصادية التى تحول اليها أكبر عدد  من املشتغلين 

 . 2021( ألف مشتغل خالل الربع الثالث  من عام122ـاط الزراعة وصيد االسماك )نشـ •

 . 2021(  الف مشتغل خالل الربع الثالث  من عام 110نشاط التعليم ) •

(  ألف مشتغل خالل الربع 100نشاط  األدراة العامة والضمان األجتماعي األجباري ) •

 2021الثالث من عام 

 . 2021( ألف مشتغل خالل الربع الثالث  من عام  88األقامه )  نشاط خدمات الغذاء و •

 

 

حقق نشاط الزراعة وصيد األسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى األنشطة  .1

مليون من    4.457مليون مشتغـــل )   5.313اإلقتصادية حيث بلغ عدد املشتغلين فى هذا النشـاط 

 املركز األول ضمن 19.6ألف من اإلناث( بنسبة 856الذكور ، 
ً
٪ من إجمالي املشتغلين محتال

 .األنشطة اإلقتصادية



مليون   3.465مليون مشتغل ) 4.091بلغ عدد املشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة  .2

 . ٪ من اجمالي املشتغلين15,1الف من اإلناث ( بنسبة  626الذكور،  من 

 3.049)مليون مشتغل  3.310ات التحويلية كما بلغ عدد املشتغلين في نشــاط الصناع .3

 .٪ من إجمالي املشتغلين12.2ألف من اإلناث( بنسبة  261مليون من الذكور،

  29مليون من الذكور ،3.696مليون مشتغل )3.725والبناء  دالتشييبلغ عدد املشتغلين في  .4

 .٪ من اجمالي املشتغلين13.7بنسبة    اإلناث( ألف من

مليون من  2.333مليون مشتغل ) 2.356شتغلين فى نشــاط النقل والتخزين   بلـــغ عدد امل  .5

 .٪ من إجمالي املشتغلين8,7من اإلناث( بنسبة   ألف 23الذكور ،

سنة  15سنة فأكثر (/ السكان )   15)معدل املساهمة في النشاط االقتصادي = قوة العمل  *

  X 100 فأكثر ( 

       

 بحث القوي العاملة  املصدر:


