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CHAPTER THREEالـفـصـــل الــثــالــث

   

ــة وقــوة الــعـمــل ــشــ  MAN POWER AND LABOUR FORCEالــقــوة الـ

قوة العمل لألعوام  ـانات متعلقة  ـ ـذا الـفـصـل  ـشـمـل     

(2010 ـ2011 ـ2013 ـ2014) متضمنة:

This chapter includes data related to labor force in 

(2010‐2011‐2013‐2014) includes:

س.ـ طالة حسب الج  Size of labor force and unemploymentحجم قوة العمل ومعدالت ال

rates by sex.

ـ

طالة حسبـ عدد المتعطل عن العمل و معدالت ال

المحافظات.

The number of unemployed and unemployment 

rates by governorates. 

ـ

) حسب المحافظات.ـ  Distribution of employees (15 years and over) byتوزع المشتغل (15 سنة فأ

governorates.

ـ

طالة حسب الفئاتـ عدد المتعطل عن العمل و معدالت  ال

ة. العم

 The number of unemployed and unemployment 

rates by age groups. 

ـ

ة.ـ ) حسب الفئات العم  Distribution of employees (15 years and over) byتوزع المشتغل (15 سنة فأ

age groups. 

ـ

) حسب القطاع.ـ  Distribution of employees (15 years and over) byتوزع المشتغل (15 سنة فأ

sector. 

ـ

شاط االقتصادي.ـ ) حسب ال  Distribution of employees (15 years and over) byتوزع المشتغل (15 سنة فأ

economic activity sections. 

ـ

انات عن العامل  الدولة للعام ضا ب تضمن الفصل أ و

شمل: 2014 و

This chapter includes data of government

employees in 2014:

س ـ توزع العامل  الدولة حسب الجهة و الج

.2014/12/31

Distribution of the government employees by 

Institution and Sex in 31/12/2014.

ـ

ة ـ م توزع العامل  الدولة حسب الجهات و الحالة التعل

.2014/12/31 

Distribution of the government employees 

by institutions and educational status in

31/12 /2014.

ـ

ع ـ ة حسب المحافظة ونــ ـــ ات العمـــل المسجلـــة م إصـــا

ع العمــــل. ـــة و ن اإلصا

Registered labor injuries by governorate, type of 

injury and type of work.

ـ

ذا الفصــل تم استخراجها من: انات  ش إ أن ب :Data of this chapter are obtained fromو

ح القوى العاملة لألعوام                              ‐  نتائج مس

.(2014،2013،2011،2010)

Results of Labour Force Surveys In

 (2010,2011,2013,2014).                   

ـ

انات ح العامل  الدولة.ـ ـ.Data Of Counting the Government Employeesب

(المؤسسة العامــــة للتــأمينـــاتـ ة وزارة الشؤون االجتمـاع

ة). االجتماع

Ministry Of Social Affairs(The General Establishment 

Of Social Security).

ـ

 


