 ٪ 50.4زيادة يف املبالغ املنصرفة من كرامة من وزارة التضامن االجتماعى عام 2019

أصدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم

املوافق

/

 2020 /النشرة السنوية إلحصاءات اخلدمات

اإلجتماعية عام 2019ومن أهم املؤشرات اإلحصائية ما يلي :
المبالغ المنصرفة برنامج كرامة من
وزارة التضامن االجتماعي

• املبالغ املنصرفة من برنامج كرامة بوزارة التضامن االجتماعي

(بالمليار جنيه )

2.5

مـقـابل  1.6314مليار جنيه عــام  2018بزيادة بلغت 0 ٪50.4
 بلغت عدد احلاالت املستـفيدة  779.286الف حالة عام  2019مقابل  291.743الفحـالـة عام  2018بزيادة بلغت .٪167.1

1.6

السنــــوات

2019

وترجع الزيادة الي حتويل بعض احلاالت من املعاشات واملساعدات
الي برنامج كرامة 0

2018

المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل
من وزارة التضامن االجتماعي
(بالمليار جنيه )

• املبالغ املنصرفة من برنامج تكافل بوزارة التضامن االجتماعي

11.6

حـالـة عام  2018بأخنفاض بلغ .٪11.5

12
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9.8
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السنــــوات

المبالغ المنصرفة

 بلغـت قيمة املبالــغ املنصرفــة مـن برنامج تكافــل  9.8104مليار جنيــهعـام 2019مـقـابل  11.6026مليار جنيه عــام  2018بأخنفـاض بلــغ ٪15.4
 -بلغت عدد االسر املستـفيدة  1.6959مليون عام  2019مقابل  1.9161مليون

المبالغ المنصرفة

 -بلغـت قيمة املبالــغ املنصرفــة مـن كرامة  2.4541مليار جنيــه عام 2019

3
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2019

2018

• املبالغ املنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن االجتماعي
 بلغـت قيمـة املبالغ املنصرفـة من املعـاشات واملساعدات  5.8214مليار جنيهعام  2019/2018مقابل  7.1 391مـليارجـنيـه عام  2018/2017بأخنفاض بلغ 0٪18.5
 بـلـغ عـدد الـحـاالت املستفيـدة  1.2857ملـيـون حالــة عــام 2019/2018مقابل  1.7713مليون عام  2018/2017بإخنفاض بـلـــغ 0 ٪ 27.4

ويرجع ذلك االخنفاض الي دمج بعض احلاالت لكرامة 0

)

(

• التـأمــيـن االجــتمـاعــي بـالـقـطـاع الـحكـومـي

(بالمليار جنيه )

 بلغ إمجالي قيمة املعاشات  85.461مليار جنيه عام 2019 /2018مقـابل  72.863مليار جنيـه عـام  2018/2017بزيادة بلغت . ٪ 17.3
 بلغ عدد احلاالت املستفيـدة  3.7113مليون حالة عام 2019 / 2018مقابل  3.4414مليون حالة عام  2018/2017بزيادة بلغت ٪ 7.8

• التامني االجتماعي بقطاع األعمال العام والقطاع اخلاص
 بـلــغت قيـمـة املبـالـغ املنصرفـة من معاشات اهليـئة القومية للتأمني االجتمـاعيعلي املنتفعني  6.0564مــليـار جـنـيـه عام  2019/2018مقابل  5.2243مـليـــار
جــنيـه عام  2018/2017بـزيادة بـلـغـت . % 15.9
 بـلغ عـدد احلـاالت املــستـفـيـدة من معاشات اهليئة القومية للتأمني االجتمـاعي 3.401مليـون حالـة عام  2019/2018مـقابـل  3.280مليون حالة عام 2018/2017
بزيادة بلغت %3.7
 بلغـت قيمـة املعاشـات املنصرف ة لالرامل بالقطاع العام واخلاص  1.681مليار جنيه عام2019مقابــل 1.450مليار جنيه عام  2018بزيادة بلغت . % 15.9
 بـلغ عـدد احلـاالت املـستفـيـدة لالرامل 1.9966مليـون حالـة عام  2019مـقابـل 1.9503ملـيون حالة عام 2018بزيادة بلغت % 2.4
 بـلغــت قيـمـة املعاشات للعاملني بالقطاع الـعـام والـخـاص  5.334مـليار جنيـه عام  2019مقابل  4.628مليار جنيه عام 2018بزيادة بلغت . % 15.3
 بــلـغ عـــدد احلــاالت املستـفيــدة  2.6058مــلـيـون حــالــة عام  2019مقابـل  2.5181مليون حالة عام 2018بزيادة بلغت .% 3.5
 بـلغـت قيـمة املعاشات املنـصرفة للعاملني لدي انفسهم  708مليون جنيه عـام  2019مـقابل  581مليــــون جـــنيهعام  2018بزيادة بلغت . %21.9
 -بــلــغ عـــدد احلــاالت املسـتـفيدة  784ألـف حالـة عام  2019مـقابـل  751ألف حالة عام  2018بزيادة بلغت . % 4.4

• النقابات العامة واللجان النقابية
 بلـغ عدد النقابات العامة  29نقابة عامة عام 0 2019 بلغ عدد اللجان النقابية  1028جلنة تضم  3.9460مليـون عضو عام  2019مقابـل  1015جلنـة تضم  4.0594مليون عضوعام  2018بأخنفاض بلغت نسبته  ٪ 2.8فى عدد األعضاء 0

(بالمليار جنيه )

• الوحدات احمللية
(العدد بالمليون)

 -بلغ عدد الوحدات احمللية  1308وحدة حملية والقري اليت ختدمها

.

.

 3369قرية عام 2019
 بلغ عدد امل ستتتفيدين متتن ا خلتتدمات ال تتتى ت شتترو علي هتتا الو حتتداتاحمللية 56.2655مليون مستفيداًً عام  2019مقابل  54.5044مل يتتون
مستفيدا عام  2018بزيادة بلغت . ٪ 3.2

• اجلمعيات األهلية املعانة
 بلــغ عـدد اجلمعيات األهلية املعــانة  3226مجعيةعام  2019مقابل  2993عام  2018بزيادة بلغت % 7.8
 بلغ عـدد األعضاء املشـرتكني  459ألف مشـرتك عــام  2019مقا بتتل 438ألف مشـرتك عــام  2018بزيادة بلغت % 4.8
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