
Labor العمل

2012 2011

Labor Force (Mil) 27.0 26.5 قــــوة العمل  (بالملیون)

Males      (%) 77.3 77.4 ذكـــور  (%)

Females   (%) 22.8 22.6 إنـاث     (%)

Empolyed Persons (Mil) 23.6 23.3 المشتغـــلون  (بالملیون)

Males      (%) 80.23 80.20 ذكـــور  (%)

Females   (%) 19.76 19.80 إنـاث     (%)

Unempolyed Persons(Mil) 3.4 3.2 المتعـطــلون   (بالملیون)

Males      (%) 56.7 57.2 ذكـــور  (%)

Females   (%) 43.3 42.8 إنـاث     (%)

Unemployment rate (%) 12.7 12.0 معدل البطـالة  (%)

Males      (%) 9.3 8.9 ذكـــور  (%)

Females   (%) 24.1 22.7 إنـاث     (%)

Illiterate 3.2 6.3 أمى

Read ,write & illiterate erase 
certificate 3.0 4.1 یقرأ ویكتب وشھادة محو 

األمیة

Below intermediate 8.7 7.5 مؤھل أقل من المتوسط

Secondary & Azhar 2.1 2.2 ثانویة عامة وازھریة

ً للحالة التعلیمیة  المتعطلون طبقا
%

Unemployed by educational  
Status %

Secondary & Azhar 2.1 2.2 ثانویة عامة وازھریة

Technical intermediate  44.4 41.7 مؤھل متوسط فنى

Above Intermediate & below 
university 5.3 6.1 مؤھل فوق المتوسط وأقل من 

الجامعى

University & above 33.2 32.1 مؤھل جامعى ومؤھل فوق 
الجامعى

Source : CAPMAS المصدر : الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
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Labor العمل

التوزيع النسبى للمشتغلين 

طبقا للنوع  ( سنه فأكثر15)

وإجمالى النشاط اإلقتصادي لعام 

2012  (%)

الجملة

Total

إناث

Females

ذكور

Males

27.1 37.6 24.5

 الزراعة والصيد واستغالل الغابات 

وقطع اشجار االخشاب وصيد 

األسماك

0.2  = 0.2 التعدين واستغالل المحاجر

11.1 4.3 12.8  الصناعات التحويلية

1.1 0.5 1.2
امدادات الكهرباء والغاز والبخار 

وامدادات تكييف الهواء

0.7 0.3 0.8
األمداد المائى وشبكات الصرف 

الصحى وادارة ومعالجة النفايات

11.8 0.4 14.7 التشييد

11.0 6.9 11.9

تجارة الجملة والتجزئة واالصالح 

للمركبات ذات المحركات 

والدراجات النارية

7.0 0.8 8.5 النقل والتخزين

2.2 0.3 2.7 خدمات الغذاء واالقامة

0.9 0.8 0.9 المعلومات واالتصاالت

يتبع

14

%المشتغلون 

 %Employees
Industryالنشاط اإلقتصادى

Water supply; sewerage, 

waste management & 

remediation activities

Manufactures

Mining and quarrying

Percentage Distribution of 

Employees (15 years old 

& Over) by sex and total  

industry 2012 % 

cont.

Electricity, gas, steam & air 

conditioning supply

Wholesale & retail trade 

repair of motor vehicles and 

motorcycles

Information &communication

Construction

Agriculture, Hunting 

Forestry ,Wood trees 

Cutting&Fishing

Transportation and Storage

Accommodation and food 

services activities



Labor العمل

التوزيع النسبى للمشتغلين / تابع 

طبقا للنوع  ( سنه فأكثر15)

وإجمالى النشاط اإلقتصادي لعام 

2012  (%)

الجملة

Total

إناث

Females

ذكور

Males

0.8 1.2 0.7 الوساطة المالية والتأمين

0.1  = 0.1 العقارات والتأجير

1.6 1.2 1.7 األنشطة العلمية والتقنية المتخصصة

0.6 0.3 0.7 األنشطة االدارية وخدمات الدعم

8.0 10.2 7.5
االدارة العامة والدفاع والضمان 

االجتماعى االجبارى

9.5 23.8 5.9 التعليم

2.8 8.2 1.5 الصحة وأنشطة العمل االجتماعى

0.5 0.5 0.5 أنشطة الفنون واالبداع والتسلية

2.3 0.4 2.8 أنشطة الخدمات األخرى

0.8 2.1 0.4
خدمات أفراد الخدمة المنزلية 

الخاصة لألسر

 =  =  = 

المنظمات والهيئات الدولية 

واالقليمية والسفارات والقنصليات 

األجنبية

أنشطة غير كاملة التوصيف =  =  = 

100 100 100 االجمالى

Source : CAPMAS الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر 
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Specialized scientific 

 & technical activities

Administrative and support 

services activities

Percentage Distribution of 

Employees (15 years old & 

Over) By sex and total  

industry 2012 % 

cont.

Industry

Total

Other services activities

Reigonal , international 

organizations & bodies and 

foreign embassies and 

consulates

Arts, entertainment and 

recreation activties

Education

Activities unspecified

Home service for private 

housholds services 

Public administration and 

defence,compulsory social 

soldarity

النشاط اإلقتصادى

Health and social work 

activities

Financial and insurance 

activities

Real estate & rent

%المشتغلون 

% Employees



Labor العمل

2012 2011
Employees estimates 
(15 year +) by Stability in 
work & sex 

تقدیر المشتغلین (15 سنة فأكثر وفقاً 
لإلستقرار فى العمل والنوع

Regular                         (Mil) 18.2 17.9 دائـــــم                         (بالملیون)

Males      (%) 77.0 77.2 ذكـــور  (%)

Females   (%) 23.0 22.8 إنـاث     (%)

Temporary                     (Mil) 1.6 1.7 مــؤقــت                      (بالملیون)

Males      (%) 76.7 77.6 ذكـــور  (%)

Females   (%) 23.3 22.4 إنـاث     (%)

Seasonal                          (000)  106.3 106.3 مــوسمــى                      (باأللف)

Males      (%) 87.4 87.8 ذكـــور  (%)

Females   (%) 12.6 12.2 إنـاث     (%)

Unregular                       (Mil) 3.7 3.7 متقطــــع                        (بالملیون)

Males      (%) 97.3 95.8 ذكـــور  (%)

Females   (%) 2.7 4.2 إنـاث     (%)

Labor force participation 
rates by age Groups  (%)

معدالت المساھمة فى قوة العمل طبقاً 
لفئات السن  (%)

15-19 17.1 17.1 19-15

20-24 52.9 51.5 24-20

25-29 62.4 61.2 29-25

30-39 61.6 61.6 39-30

40-49 62.1 64.5 49-40

50-59 58.0 57.8 59-50

60-64 28.0 30.6 64-60

65+ 12.4 12.2 65

Participation rate in Industry
for individuals (15 +)  (%) 48.4 48.8 معدل المساھمة فى النشاط اإلقتصادى 

لألفراد 15 سنة فأكثر  (%)

Males      74.1 74.6 ذكـــور

Females  22.4 22.5 إنـاث
Source : CAPMAS المصدر: الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
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Labor العمل

2012 2011

Employees estimates
(15 years +) by professional 
status  (Mil)

تقدیر المشتغلین (15 سنة فأكثر ) 
ً للحالة العملیة (بالملیون) طبقا

Wage & salary workers 14.7 14.3 یعمل بأجر نقدى
Males      12.1 11.8 ذكـــور
Females  2.6 2.4 إنـاث

Business Owner 3.70 3.67
صاحب عمل ویدیره ویستخدم آخرین 

أو عمال

Males      3.6 3.5 ذكـــور
Females  0.1 0.1 إنـاث

Self-employed 2.9 2.8 یعمل لحسابھ وال یستخدم أحد

Males      2.2 2.2 ذكـــور
Females  0.6 0.6 إنـاث

Unpaid Family workers 2.3 2.6 یعمل لدى األسرة بدون أجر

Males      1.0 1.2 ذكـــور
Females  1.3 1.4 إنـاث

Percentage of workers by 
wage  and subscribers  in 
states 's services %

نسبة المشتغلین بأجر والمشتركین فى 
الخدمات المقدمة من الدولة%

Social Insurance  التأمینات اإلجتماعیة
 Total of subscribers 
percentage 

59.8 56.8 نسبة إجمالى المشتركین

Males      54.5 51.6 ذكـــور
Females  84.3 81.8 إنـاث

Health Insurance التأمین الصحى 
 Total of subscribers  
  percentage 50.5 50.6 نسبة إجمالى المشتركین

Males      44.3 44.9 ذكـــور
Females  79.1 78.2 إنـاث

Percentage of workers in 
syndicate (Labor 
/Professional)

نسبة العاملین فى نقابة
 (عمالیة أو مھنیة)

 Total of subscribers 
  percentage 27.2 25.8 نسبة إجمالى المشتركین

Males      23.0 22.2 ذكـــور
Females  45.8 43.2 إنـاث

Source : CAPMAS المصدر: الجھاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء
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Labor العمل

متوسط 

ساعات العمل

متوسط 

األجر

متوسط 

ساعات العمل

متوسط 

األجر

Average 

working 

hours

Average 

salary

Average 

working 

hours

Average 

salary

Agriculture, hunting , 

forestry ,cutting of 

wood trees & Fishing

57 272 57 514

 الزراعة والصيـدوإستغالل 

الغابات وقطع اشجار

االخشاب وصيد األسماك

Mining & Quarrying 54 607 54 661  التعديـن وإستغـالل المحاجـر

Manufacturing 58 340 53 596 الصناعـات التحويليــــة

Electricity, gas, steam 

& air conditioning 

supply

53 811 50 841

امدادات الكهرباء والغاز 

والبخار وامدادات تكييف 

الهواء

Water supply, sewage 

networks, waste 

management & 

treatment

 -  - 54 751

اإلمداد المائى وشبكات 

الصرف الصحى وإدارة 

ومعالجة النفايات

Construction 56 474 50 592 التشـــييد

Wholesale & Retail 

trade, Repairing  

motor vehicles 

&Motorcycles

57 383 55 421

تجارة الجملة والتجزئة 

وإصالح المركبات ذات 

المحركات

Transport & Storage 56 554 56 953  النقـــــل والتخزيــــــن

Accommodation and 

food service
59 302 58 814 خدمات الغذاء واالقامة

cont.
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يتبع

Average of weekly wages & working 

hours ,by industry & sector in the first 

week of July (L.E) 2012

القطاع العام  

Public Sector

القطاع الخاص

Private Sector

2012

Industryالنشاط االقتصادى

 متوسط أجورالعاملين النقدية وساعــــات العمل 

األسبوعية فى االسبوع االول من شهر يوليو

2012 (بالجنيه)طبقاً للنشاط األقتصادى والقطاع 



Labor العمل

متوسط 

ساعات العمل

متوسط 

األجر

متوسط 

ساعات العمل

متوسط 

األجر

Average 

working 

hours

Average 

salary

Average 

working 

hours

Average 

salary

Information& 

Communication
65 554 المعلومات واإلتصاالت -  - 

Financial 

intermediation and 

insurance 

56 1 755 46 2 096 الوساطة المالية والتأمين

Real Estate and rent 61 278  العقارات والتأجير -  - 

Specialized , 

scientific &technical  

activities

58 613 50 461
األنشطة العلمية والتقنية 

المتخصصة

Administrative and 

support service 

activities

59 384 43 674
األنشطة االدارية وخدمات 

الدعم

Education 53 212 التعلـــيم -  - 

Health and social 

work activities
46 301 45 465

الصحــة وأنشطة العمـل 

اإلجتماعـــي

Arts, entertainment 

and recreation 

activities

51 303 45 584
أنشطة الفنون واإلبداع 

والتسلية

Other service 

activities
55 225 52 807 أنشطة الخدمات األخرى

Total 58 395 52 845 اإلجمالى

Source : CAPMAS
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Industry

القطاع الخاص

Private Sector

القطاع العام  

Public Sector

النشاط االقتصادى

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

متوسط أجورالعاملين النقدية وساعــــات /  تابع 

العمل األسبوعية فى االسبوع االول من شهر يوليو 

2012 (بالجنيه)طبقاً للنشاط األقتصادى والقطاع 

Average of weekly wages & working 

hours ,by industry & sector in the first 

week of July (L.E) 2012 (cont.)

2012
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