
  
 

 

 

 

نتقاج  ثق      11/2022/   15   املوافق      الثالثاء      واإلحصاء اليوم العامة أعلن اجلهاز املركزي للتعبئة

 قققققو   إمجقال   مقن  ٪7,4بلغ معدل البطالة  حي   ،2022( لعام سبتمرب - يوليو) الثال  القوى العاملة للربع 

 .2022الربع الساب  من عام  عن  %0,2بإرتفاع  العمقققل 

 

 :)وتشمل املشتغلون واملتعطلون( أواًل: ققققققققققو  العقققققمل

 

 

 

مليون فقرد القالل الربقع السقاب       29,985مقابل مليون فرد  30,264 سجل تقدير حجقققم ققققققو  العمققققل

مليون فقرد بينمقا بلغقت فقى الريق        13,400وقد بلغت قو  العمل فى احلضر   ٪0,9 بنسبة ارتفاع  مقدارها

بينما بلغت للذكور  مليون فرد  25,321مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قو  العمل  16,864

 مليون فرد. 4,943لإلناث 

( أل  مشتغل الالل الربع احلاىل عن الربع 180إرتفاع أعداد املشتغلني مبقدار )رجع سبب ذلك اإلرتفاع ال  وي

 ( أل  فرد.279( أل  متعطل مما أدى إىل زياد  قو  العمل مبقدار )99الساب  وإرتفاع املتعطلني مبقدار )

  

فىققان صحققبي  

  2022 لعام الثال الربع  الالل مليون فرد حجم قو  العمل 264,30

 2022 لعام الثال  الربع  الالل ٪ 7,4معدل البطالة 
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 : املتعققققققققققطلون:ثانيا 

ذكور  مليون1,307) من  إمجاىل قو  العمل ٪7,4متعطل بنسبة مليون  2,250 املتعطلنيعدد سجل        

  متعطل ( أل 99ققدره ) أرتفاع 2022مليون متعطل فى الربع الثان  2,151أل  إناث( مقققابقل  943،

 .٪1,8أل  متعطل عن الربع املماثل من العام الساب  بنسبة   )39(، وبأرتفاع  قققدره  ٪4,6بنسقبة

 ع :  املتعطلون طبقًا للنو

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

من إمجاىل املتعطلني ، موزعة  طبقًا لفئات السن  ٪ 61,9(   ةسن 29 - 15بلغت نسبة املتعطلني يف الفئة العمرية ) 

 :التفصيلية  كاآلتى

 7,2٪ فقى الربقع السقاب       ٪7,1لإلنقاث( مقابقل    ٪ 5,7للذكور ،  ٪8,3حي  بلغت)  (سنة 19 -15)  العمرية إلمجاىل الفئة

 .( ٪5,5و اإلناث %8,4الذكور )

 30,0٪ فقى الربقع     ٪27,6لإلنقاث( مقابقل    ٪ 33,2للقذكور ،   ٪ 27,7حي  بلغقت )   (سنة 24 -20)  العمقرية إلمجاىل الفئة

 .( ٪28,9و اإلناث   ٪26,7الساب )  الذكور

 24,7٪فى الربع الساب    ٪26,6مقابل  لإلناث( ٪ 24,3للذكور،  ٪25,0حي  بلغت ) (سنة 29 -25)  العمقرية إلمجاىل الفئة

 .( ٪27,8و اإلناث  ٪25,7) الذكور 

 38,1٪   ( 36,7للذكور ،   ٪39,1سنة( حي  بلغت )  64 - 30من إمجاىل املتعطلني يف الفئة العمرية ٪ )الالل الربع  لإلناث

 لإلناث(. ٪ 37,8للذكور ،  ٪ 39,2الالل الربع الساب  حي  بلغت )   ٪38,6احلال  مقابل  

 حملل اإلقامه ) للحضر و الري  ( :املتعطلون طبقًا 

 من إمجاىل الذكور فى  ٪5,2الذكققور   بني البقطالة مقعدل بلغ

الربقع السقاب     يف ٪5,0قو  العمل فى الربع احلاىل  بينما كقان  

 .يف الربع املماثل من العام الساب   ٪5,9مقابل 

 من إمجاىل اإلناث فى ققو    ٪19,1اإلناث   بني البطالة معدل بلغ

 السقاب   يف الربقع   ٪17,5العمل فى الربع احلقاىل ، بينمقا كقان    

 . من العام الساب يف الربع املماثل  ٪ 15,3مقابل 

 ٪61,3مقابل   ٪61,9الربع احلاىل  الالل سنة (29 - 15يف الفئة العمرية )بلغت نسبة املتعطلني 

 من أمجال  املتعطلني  فى  الربع  الساب 

 

5.7 5.9 5.2 4.9 5 5.2

15.0 15.3
17.8 17.7 17.5 19.1

7.3 7.5 7.4 7.2 7.2 7.4

0

5

10

15

20

25

30

الربع الثاني 
2021

الربع الثالث 
2021

الربع الرابع 
2021

الربع األول 
2022

الربع الثاني 
2022

الربع الثالث 
2022

ذكور إناث جملة

 تطور معدالت البطالة ٪

 2022 لعام الثال الربع  الالل فى الريقق  ٪4,7معقققدل البطالة فى احلقضر مقققابل  10,8٪

 

 2022 لعام الثال الربع  الالل اإلناث بني  ٪19,1الذكور ،  بني البطالة معقدل 5,2٪
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  من عام   الثان  الربققع فققق  ٪10,6بينما كان   ،العمل فى احلضر قو  إمجاىل من  ٪10,8 معدل البطالة يف احلضربلغ

  املماثل من العام الساب . الربع يف  ٪11,4مقابل     2022

   2022من عام الربع الثان يف  %4,5بينما كان من إمجاىل قو  العمل فى الري  ،  ٪4,7يصل إىل  يف الري معدل البطالة 

 .من العام الساب  املماثل فى الربققع  ٪ 4,4 مقابل

 

 

يف الربع احلال   ٪84,9تصل إىل املتوسطة واجلامعية وما فوقها(  نسبة املتعطلني من محلة ) الشهادات املتوسطة وفوق 

 :موزعة كاألت    يف الربع الساب  من امجال  املتعطلني ويف الربع احلال  % 82,2مقابل 

 40,1٪ فى الربع  ٪39,8و بالربع الساب   ٪38,1مققابقل  املتوسطة وفوق املتوسطة احلاصلني على محلة املؤهالت من

 .املماثل من العام الساب 

 44,8٪ الربع املماثل من العام  يف ٪40,5بالقربع الساب  و  ٪44,1 مققابقل اجلامعيققة وما فوقهققا ؤهققالتمحقلة امل من

 .الساب 
 

 :املشتققققققغلون:ثالثا 

 

 

 ٪0,6مليون فرد يف الربع الساب  بنسبة ارتفاع   27,834بينما كان مليون فرد   28,014بلغ عقدد املشتغلني 

مليون  16,064مليون مشتغل بينما بلغ عدد املشتغلني فى الري   11,950وقد  بلغ عدد املشتغلني فى احلضر 

 مشتغل. 

 

 شتغلون طبقًا للحالة العمليةامل

 

 بنسقبة  مليون إناث(  2,942مليون ذكور ،  17,898)  مليون مشتغل 20,840ديبلغ عدد املشتغلني بأجققر نق

فى الربع املماثل مقن   ٪71,5يف الربع الساب  ،مقابل  ٪73,6املشتغلني بينما كان  إمجالققققق  من 74,4٪

 .العام  الساب 

٪  

 

٪  

 

2202لعام الثال الربع  نسقققققبة املشقققتغلني بأجر نقدي الالل 74,4٪  

 

2022 لعام الثال الربع  الاللمليون مشتغل  28,014  

 2022 لعام الثال الربع  الالل من إمجاىل املتعطلني من محلة املؤهالت 84,9٪
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   أل  مشتغلة 48   مشتغل ذكور ، أل  788)  مشتغل أل  836بلغ  عدد املشتغلني أصحقققاب األعمقققققال

فى الربع  ٪ 3,8يف الربع الساب  مقابل  ٪3,2املشتغلني  بينما كان  إمجالقق  من ٪3,0ة  بنسب إناث(

 .املماثل من العام الساب 

 مليون  4,805)  مليون مشتغل 5,205د حتخدمون أسن يعملون حلسابهم وال يبلغ عدد املشتغلني مم

يف  ٪18,3املشتغلني بينما كان  إمجال  من ٪18,6، بنسبة  أل  مشتغلة إناث( 400مشتغل ذكور ، 

 .فى الربع املماثل من العام  الساب  ٪19,4الربع الساب   مقابل 

 مليقون مشقتغل     1,133 مشروعات ) داالل األسر  ( بقدون أجقر    -املساهمون يف أعمال  بلغ عدد املشتغلني

املشقتغلني  بينمقا كقان     إمجقال   مقن  ٪ 4,0بنسبة  أل  مشتغلة إناث ( 610أل   مشتغل ذكور ،  523)

 .فى الربع املماثل من العام  الساب  ٪ 5,3يف الربع الساب   مقابل  5,0٪
 

 ي:املساهمة فى النشاط االقتصاد رابعًا

 

 

 

 

 

 ( سقنة فقأكثر   15)  من مجلة السقاان  ٪ 42,7النشاط االقتصادي معقققدل املسقققققاهمة فقق   بلغ

يف الربقع    ٪ 43,7مقابقل     2022من عقام  الثان لربع االالل   ٪ 42,6ن بينما كا ،الالل الربع احلاىل

 .من العام الساب املماثل 

  يف الربع املماثل  ٪70,9فى الربع الساب  مقابل   ٪69,0مقابل  ٪69,6 الذكقور) بلغ معدل املساهمة

فقى الربقع      ٪ 15,4يف الربقع  السقاب  مقابقل     %15,0بينما كقان    ٪14,3، اإلنققاث من العام الساب  

 املماثل من العام الساب (

  يف ٪42,4( بينما كقان ) يف احلضقر   ٪42,7   ، فى الري ٪42,7احلضر  ) يفبلغ معقققدل املساهمقة ،

( يف الربع املماثل ٪  43,9يف الري      ،  ٪ 43,4مقابل ) يف احلضر  (  يف الربع الساب   ، ٪42,8الري  

 .من العام الساب  

  سنة( أعلى معدالت املساهمة فقى النشقاط اإلقتصقادى حيق  بلغقت       49 -  40 العمرية )سجلت الفئة

58,6٪ . 

 عدد  من املشتغلني: أهم األنشطة اإلقتصادية التى حتول اليهاأكرب 

  ( أل  مشتغل عن الربع الساب  . 239) التشيد و البناء نشاط 

  ( أل  مشتغل عن الربع الساب   . 131) جتار  اجلملة و التجزجة نشاط 

   ( أل  مشتغل عن الربع الساب  . 92) الغذاء و األقامةنشاط 

 

 

2022 لعام الثال الربع  الاللاالقتصادي معدل املساهمة يف النشاط  42,7٪  
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األنشطة اإلقتصادية حي  حق  نشاط الزراعة وصيد األمساك أكرب نسبة مشاركة للمشتغلني فى  .1

 أل  إناث(626 مليون ذكور ،  4,465)   لقققمليون مشتغ 5,091اط قبلغ عدد املشتغلني فى هذا النش

 .املشتغلني حمتاًل املركز األول ضمن األنشطة اإلقتصادية إمجال  من ٪18,2بنسبة 

  مليون ذكور ، 3,747)مليون مشتغل  4,325بلغ عدد املشتغلني فى نشاط جتار  اجلملة والتجزجة  .2

 من امجال  املشتغلني . ٪15,4ال  إناث ( بنسبة  578

 38،مليون ذكور 3,874)  مليون مشتغل 3,912التشييد والبناء  كما بلغ عدد املشتغلني يف نشققاط .3

 املشتغلني. إمجال  من ٪14,0 بنسبة إناث(أل  

أل  إناث (  263,مليون ذكور 3,223) مليون مشتغل3,486بلغ عدد املشتغلني يف الصناعات التحويلية  .4

 من امجال  املشتغلني. ٪12,4بنسبة 

 32مليون ذكور ، 2,562مليون مشتغل ) 2,594 النقل والتخزين   نشققاطبلقققغ عدد املشتغلني فى  .5

 املشتغلني. من إمجال  ٪9,3 بنسبة ال  إناث(

       

 

 

 

 

 

 

 املصدر : ث  القوي العاملة
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 (02)24024099فاكس رئاسة الجهاز  (02) 24002706مكتب خدمة العمالء . بنك المعلومات  ، (02)24020231:  العالقات العامة / ت         

 Email: pres_capmas@capmas.gov.eg  البريد األلكترونى:     http//: www.capmas.gov.egموقع الجهاز : 

  X 100سنة فأكثر (  15سنة فأكثر (/ السكان )  15* معدل المساهمة في النشاط االقتصادي = قوة العمل ) 

 X   100* معدل البطالة = المتعطلين / قوة العمل 

 2022لعام   الثال الربع  الالل التوزيع النسبى للمشتغلني طبقاً ألهم اإلنشطة اإلقتصادية
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