
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

لل2/2022/ل15جهييجفنن لللجهثالثننل لأعلننالجهازننلملجهي لننمبلهلالعانن لجهللينن ليجم  ننل لجه نني  

،ل  نثلعلنمليلندللجهعةلهن لل2021(لهلل لد سيع ل-لألايع )لجه جععنالاجلع ثلجهقيىلجهلليل لهل ععل

للعإنخفننل ل2021عنل ليناللجهسنلع فننالجه عنعللل٪7,5ليقلعنلللإاينله لـــنـيالجهليــنـلينالل7,4٪

 .جهسلع لجهييلثلليالجهلل لجه ععلعالل%ل0,2يعإ افلعلـد هللجهسلع للجه ععللعال٪ل0,1لـد ه

 

 :)وتشمل املشتغلون واملتعطلون( أواًل: قـــــــــوة العـــــمل

  

 
 

 

يل يالف دلخالللجه ععلل29,380يقلعلليل يالف دلل29,653ساللاقد  ل اـــ لــــــيالجهليــــل

يل نيالفن دلل13,234علغن لـنيالجهلينللفنالجه  ن لليـندلل٪ل0,9يقدج هللج افلعلعنسع لجهسلع ل

مل ان لـنيالجهلينلللنجهننيعلفقندلعأينللعلناليسنايىلل.يل نيالفن دل16,419ع نيللعلغ لفالجه  ن ل

 يل يالف د.ل5,166يل يالف دلع نيللعلغ لهإلنلثل24,487لهلذلي 

عاللأه ليشاغلللخالللجه ععلجه له لل284جهيشاغل العيقدج لأعدجدلإهالإ افلعللي  اعلسعبلذهك

لييننللجدبلجهنن لم ننلدالـننيالجهليننلل(لأهنن ليالةنل11عيقنندج ل)لجهيالةلنن اليإنخفننل للجه عنعلجهسننلع 

ل0ل(لجه لف د273عيقدج ل)

ل
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 2021 الربع الرابع لعام خالل ٪ 7,4معدل البطالة 

  2021 لعام الرابعالربع  خالل مليون فرد حجم قوة العمل 29,653



 

 

 

 : املتعــــــــــطلون:ثانيا 

لينننناللإايننننلهالـننننيالجهليننننلل٪7,4يالةننننللعنسننننع ليل ننننيال2,200لجهيالةلنننن الاقنننند  لعلننننم    

ل2021لجهثلهنثيل ياليالةللفنالجه عنعل2,211أه لإنلث(ليقــلعـللل920يل يالذلي ل،1,280)

أهنن ليالةننللعنناللل34،ليعننـإ افلعللــننـد هلل٪0,5لعنسننـع للليالةننللأهنن ل(11)ـننـد هللعإنخفننل 

ل0٪1,6جه ععلجهييلثلليالجهلل لجهسلع لعنسع ل

 ع :  املتعطلون طبقًا للنو

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ينالإاينلهالجهيالةلن ال،لييمعن للل٪ل64,3سنن ل(للل29ل-ل15علغ لنسع لجهيالةل الف لجهفا لجهلي   ل) 

ل:ةعقلًلهفال لجهسالجهاف  ل  للللآلاا

 10,1٪هإلننننلث(ليقلعنننللل٪ل5,2هلنننذلي ل،لل٪13,6  نننثلعلغننن )لل(سنننن ل19ل-15)للجهلي  ننن لماينننلهالجهفاننن ل

 .(ل٪6,2يلجمنلثل%13,0فالجه ععلجهسلع ل)للجهذلي للل10,6٪

 31,7٪هإلنننلث(ليقلعننللل٪ل32,7هلننذلي ل،لل٪ل31,0  ننثلعلغنن ل)لل(سننن ل24ل-20)للجهليننـ   لماينلهالجهفانن ل

 .(ل٪34,8يلجمنلثللل٪25,8لفالجه ععلجهسلع )للجهذلي لل29,0٪

 22,5٪ هإلنلث(يقلعنننللل٪ل25,9،للل٪هلنننذلي ل20,1  ثلعلغننن ل)ل(سنننن ل29ل-25)للجهلينننـ   لماينننلهالجهفاننن

 .(ل٪21,6يلجمنلثلل٪17,2فالجه ععلجهسلع ل)لجهذلي للل18,8٪

 35,7٪ل٪ل36,1هلننذلي ل،للل٪35,3سنن (ل  ننثلعلغنن ل)لل64ل-ل30ينالإايننلهالجهيالةلنن الفن لجهفانن لجهلي  نن ل)للل

 هإلنلث(.ل٪ل37,5هلذلي ل،لل٪ل44,0خالللجه ععلجهسلع ل  ثلعلغ ل)للل٪41,6هإلنلث(خالللجه ععلجه له ليقلعللل

 

 ٪58,4مقابل   ٪64,3الربع احلاىل  خالل سنة (29 - 15يف الفئة العمرية )بلغت نسبة املتعطلني 

 السابقفى  الربع  

 

 يالإايلهالجهذلي لل٪5,2جهذلــي لللع الجهعـةله ليـلدللعلم 

 ف لجه ععل٪5,9فالـيالجهليللفالجه ععلجه لهاللع نيللللال

 .ف لجه ععلجهييلثلليالجهلل لجهسلع لل٪5,1جهسلع ليقلعللل

 يالإايلهالجمنلثل٪17,8جمنلثلللع الجهعةله ليلدللعلم 

فنن لجه عننعلل٪15,3فننالـننيالجهليننللفننالجه عننعلجه ننلهال،لع نيننلللننلالل

 . ف لجه ععلجهييلثلليالجهلل لجهسلع ل٪ل16,8جهسلع لليقلعلل

-2-  

 2021 الربع الرابع لعام خالل اإلناث بني  ٪17,8الذكور ،  بني البطالة معـدل 5,2٪

 
 تطور معدالت البطالة ٪
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 حملل اإلقامه ) للحضر و الريف ( :املتعطلون طبقًا 

 

 لجهليللفالجه   لـيالإايلهاليالل٪11,0ليلدللجهعةله لف لجه   علمل لللال لللياللفـــ ل٪11,4،لع نيل

 لجهييلثلليالجهلل لجهسلع .لجه ععيلل2021يالعل لللجهثلهثلجه عــع

  لجهثلهثلفالجه ععل٪ل4,4ليالإايلهالـيالجهليللفالجه   ل،لع نيللللال٪4,5  للإهاللف لجه   يلدللجهعةله ل

 .يالجهلل لجهسلع لجهييلثللفالجه عــعلل٪ل4,0يقلعلل 2021يالعل 

 

 

لإهال  لها ل لفيـزل( لييل ليجهاليل   لجهيايسة  ليفيق لجهيايسة  لجهشزلدج  ل) ل يل  ليا لجهيالةل ا نسع 

يالجايله لجهيالةل اليف لجه ععلجه له لل%ل80,3ف لجه ععلجه له ليللن لجهنسع لف لجه ععلجهسلع لل82,6٪

 : ييمع لللألا 

 37,8٪لجهيؤهال ل لجه ل ل العلال يل  لجهيايسة لع ا ليفيق للجهيايسة  ليلل٪39,8يقـلعـل لجهسلع ل عله عع

 .فالجه ععلجهييلثلليالجهلل لجهسلع ل٪ 36,3

 44,8٪لل لجهع ا لفيـزــلليؤهــال  يـل  لييل لل٪ل40,5ليـقلعـللجهاليل ــ  لجهسلع لي يالجه ععلل٪45,7علهـ عع

 جهييلثلليالجهلل لجهسلع ل.

 

 :املشتــــــغلون:ثالثا 

 

 

يل يالف دلف لجه ععلجهسلع لعنسع لج افلعللل27,169يل يالف دللع نيللللالل27,453جهيشاغل اللاقد  علمل

لعلملل1,0٪ ل للاقد  يـد لعلملل11,778جهيشاغل الفالجه    لع نيل جهيشاغل الفالجه   للاقد  يل ياليشاغل

ليل ياليشاغل.لل15,675

 شتغلون طبقًا للحالة العمليةامل

 

يل يالإنلث(لل2,990يل يالذلي ل،لل17,007)لليل ياليشاغلل19,997لدبجهيشاغل العأاــ لنقلاقد  علمل

ل للإايلهـــــ ليال٪72,8عنسع  لللا لع نيل لل%ل71,5جهيشاغل ا ل،يقلعل لجهسلع  لجه عع لجه ععلل٪70,5ف  فا

  .جهييلثلليالجهلل للجهسلع 

 

 

٪  

 

٪  

 

2021لعام الرابعالربع  نســـــبة املشـــتغلني بأجر نقدي خالل 8,72٪  

 

2021 لعام الرابعالربع  خاللمليون مشتغل  453,27  

 2021 لعام الرابعالربع  خالل من إمجاىل املتعطلني من محلة املؤهالت 82,6٪

 

-3ل-  

 2021 لعام الرابعالربع  خالل فى الريــف ٪4,5معـــدل البطالة فى احلـضر مقــابل  11,0٪

 



  يشنناغلليننالليل ننيال1,006)لليشنناغلليل ننيال1,070جهيشنناغل الأ  ــننـلبلجألعيــــننـللللاقنند  لنمللع

فن لل٪3,8جهيشناغل اللع نينلللنلاللإايلهـنـ لينال٪3,9 للعنسنعلأه ليشناغل لينالجمننلث(ل64جهذلي ل،ل

 .فالجه ععلجهييلثلليالجهلل لجهسلع ل٪ل7,2جه ععلجهسلع ل،يقلعلل

 ل ل يجهيشاغل اليلاقد  علم ليال ل اخدييالأسال ليلياله سلعز  لليل ياليشاغلل5,127د ل4,710)

جهيشاغل اللإايله ليال٪18,7،لعنسع للأه ليشاغل ليالجمنلث(ل417يل ياليشاغلليالجهذلي ل،ل

 .لفالجه ععلجهييلثلليالجهلل للجهسلع ل٪16,5ف لجه ععلجهسلع لليقلعللل٪19,4ع نيللللال

 يل ياللل1,259ليش يعل ل)لدجخللجألس ال(لعديالأا لل-جهيسلهييالف لأعيللللجهيشاغل الاقد  علمل

لإايله ليال٪ل4,6عنسع للأه ليشاغل ليالجمنلثل(ل776أه لليشاغلليالجهذلي ل،لل483)يشاغلل

 .فالجه ععلجهييلثلليالجهلل للجهسلع ل٪ل5,8ف لجه ععلجهسلع لليقلعللل٪5,3جهيشاغل اللع نيللللال

 

 ي:املساهمة فى النشاط االقتصاد عًاراب

 

 

 

 

 

 سن لفألث (لخالللل15)لليالايل لجهسللال٪ل43,8علمليلـــدللجهيســـــلهي لفــ لجهنشلةلجالـا لدبل

لللل،جه ععلجه لها ف لجه ععللل٪ل43,5ليقلعلللل2021يالعل لجهثلهثه ععلجخاللللل٪ل43,7الع نيل

ل.يالجهلل لجهسلع لجهييلثل

 ل لجهيسلهي  لعلمليلدل لل٪69,8لجهذلـي ) لجهسلع لل٪70,9يقلعل للفالجه عع ف لجه ععلل٪69,6يقلعل

لل٪ل16,1يقلعللف لجه ععللجهسلع لل%ل15,4ع نيللللالللل٪15,9لجمنـــلثل،جهييلثلليالجهلل لجهسلع ل

ل(جهسلع جهييلثلليالجهلل لللجه ععفال

 ل٪43,4)لف لجه   لع نيللللال(ل٪44,4 للفالجه  ل،ل٪43,1جه   لل)لف علمليلـــدللجهيسلهيـ ل،

(لف ل٪ل43,6،لف لجه   لل٪ل43,4(للف لجه ععلجهسلع لل،ليقلعلل)لف لجه   ل٪43,9ف لجه   ل

 .جه ععلجهييلثلليالجهلل لجهسلع ل

 (لأعلاليلدال لجهيسلهي لفالجهنشل49ل-لل40لسال لجهفا لجهلي   ل) لةلجمـا لدىل  ثلعلغ لـــسن

ل59,1٪

 

 

 

 

 

2021 لعام الرابعالربع  خاللاالقتصادي يف النشاط  *معدل املساهمة 8,43٪  

 

-ل4ل-  



 

 :املشتغلنيمن  عدد أكرب  حتول اليهاأهم األنشطة اإلقتصادية التى 

 ل2021يالعل للجه جعع(لأه ليشاغللخالللجه ععل133)لجهنقلليجهاخم انشــلةل. 

 (للجه ليشاغللخالللجه ععل104نشلةلجهالل  ل)ل2021يالعل لللجه جعع. 

 2021يالعل للجه جععلأه ليشاغللخالللجه ععلل(ل90)لاال الجهايل ليجهااما لنشلةل 

 ل2021يالعل للجه جعع(لأه ليشاغللخالللجه ععلل71)للجه  هنشلةل. 

 (لأه ليشاغللخالللجه جععليالعل ل50نشلةلجهاش  دليجهعنل ل)2021. 

 

 

لنشلةلجهم جع لي  دلجألسيلكلألع لنسع ليشل ل لهليشاغل الفالجألنشة لجمـا لد  ل  ثلعلمل ق  .1

لأه ل737للذلي ل،جهليالليل يال4,415ل)لللـــيل ياليشاغل5,152لةلـعددلجهيشاغل الفالهذجلجهنش

 .ي ااًللجهي لملجأليلل يالجألنشة لجمـا لد  لجهيشاغل الإايله ليال٪18,8عنسع للنلث(يالجم

لجهيشاغل الفا .2 للعلملعدد ليجهااما  لجهايل  يل ياليالل3,528)يل ياليشاغللل4,181نشلةلاال ا

 .يالجايله لجهيشاغل الل٪15,2عنسع لل(جمنلثلياللجه ل653للجهذلي ل،

أه لل22يل ياليالجهذلي ل،ل3,754يل ياليشاغلل)ل3,776علملعددلجهيشاغل الف لجهاش دليجهعنل ل .3

 يالجايله لجهيشاغل ا.ل٪13,8ياللجمنلثل(لعنسع ل

يل ياليالل3,094)لليل ياليشاغلل3,363  لجه نلعل لجها ي للليللعلملعددلجهيشاغل الف لنشــلة .4

 .جهيشاغل الإايله ليال٪12,3لعنسع لجمنلث(أه ليالل269،جهذلي 

لذلي يالجهيل يالل2,466)ليل ياليشاغلل2,489للنقلليجهاخم الجهلنشــلةعددلجهيشاغل الفاللمـــعل .5

 .جهيشاغل اليالإايله ل٪9,1لعنسع ل(جمنلثلياله جل23،

       

 

 املصدر : حبث القوي العاملة 
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  X 100سنة فأكثر (  15سنة فأكثر (/ السكان )  15* معدل المساهمة في النشاط االقتصادي = قوة العمل ) 

 2021لعام   الرابعالربع  خالل التوزيع النسبى للمشتغلني طبقاً ألهم اإلنشطة اإلقتصادية

 

-ل5ل-  

mailto:Email:%20pres_capmas@capmas.gov.eg

