 ٪ 4.6ارتفاع فً عمود الزواج و ٪6.8ارتفاع فً اشهادات الطالق عام 1029
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة واإلحصاء الٌوم األحد الموافقك  " 1010 / 22 / 8النشقر
السنوٌة إلحصاءات الزواج والطالق لعام "1029
بلغ عدد عمود الزواج  918899عمدا ُ عام  1029ممـابل  888321عمدا ً عام  1028بنسبة زٌاد
لقققققدر ا  ،٪9.4بٌنمقققققا بلدقققققت عقققققدد شقققققهادات الطقققققالق  111919شقققققهادا ُ عقققققام  1029ممابقققققل
 122119شهادا عام  1028بنسبة زٌاد لدر ا  ٪4.8ومن أ م المؤشرات ما ٌلً:
أوالً :الـــــــــزواج:
 2ــ طبما للحضر والرٌف:
أ -بلغ عدد عمود الزواج فً الحضر  389198عمدا ً عام  1029تمثل  : 92.1من جملقة
العمود ممابل  349899عمدا عام  1028بنسبة زٌاد لدر ا .: 1.9
ب -بلغ عدد عمود الزواج فً الرٌف 193198عمدا ً عام  1029تمثقل  : 18.1مقن جملقة
العمود ممابل  111944عمدا ً عام  1028بنسبة زٌاد لدر ا .: 9
 –1طبما ً لفئات السن:
أ -بالنسبة لألزواج:
سجلت أعلى نسبة زواج فً الفئة العمرٌة (من  11لى ألل من  30سنة) حٌق بلقغ عقدد
العمود بها  381181عمدا ً تمثل  ،: 90.2بٌنما كانت ألل نسبة زواج فً الفئقة العمرٌقة
(من  40لً ألل من  41سنة) حٌ بلغ عدد العمود بها  8128عمــقـدا ً تمثقل  :0.8مقن
جملة العمود.
ب -بالنسبة للزوجات:
سجلت أعلى نسبة زواج فً الفئة العمرٌة (من  10لى ألل من  11سنة) حٌق بلقغ عقدد
العمود بها  331429عمدا تمثل  ،:34.1بٌنما كانت ألل نسقبة زواج فقى الفئقة العمرٌقة
( 41سنة فأكثر) حٌ بلغ عدد العمود بها 2229عمدًا تمثل  : 0.2من جملة العمود.

تطور متوسط السن عند عمد الزواج لألزواج والزوجات
الل الفتر ( ) 1029 - 1021

السنوات

متوسط السن

50
40
30
20
10
0
2019

2018

2017

2016

2015

 – 3طبما ً للحالة التعلٌمٌة:
أ-بالنسبة لألزواج:
سققجلت أعلققى نسققبة زواج فققى الحاصققلٌن علققى شققهاد متوسققطة حٌ ق بلققغ عققدد العمققود بهققا
342432عمدا ً بنسبة  ،٪39.0بٌنما كانت ألل نسبة زواج فً الحاصلٌن على درجة جامعٌقة
علٌا حٌ بلغ عدد العمود بها  918عمدا ً بنسبة  ٪0,2من جملة العمود.
ب -بالنسبة للزوجات:
سجلت أعلى نسبة زواج فى الحاصالت لمن ٌمرأ وٌكتب حٌ بلقغ عقدد العمقود بهقا 199910
عمققدا ً بنسققبة  ،٪ 31.3بٌنمققا كانققت ألققل نسققبة زواج فققً الحاصققالت علققى درجققة جامعٌققة علٌققا
حٌ بلغ عدد العمود بها  149عمدا ً بنسبة  ٪0,2من جملة العمود.
 –9معدل الزواج:
العقام وتشقٌر

و عدد عمود الزواج التً تمت الل العام لكل ألـف من السكان فً منتصف نفق
اإلحصائٌة لى:
أ -بلققققققققققققغ معققققققققققققدل الققققققققققققزواج علققققققققققققى مسققققققققققققتو الجمهورٌققققققققققققة  9.9فققققققققققققً األلققققققققققققف
عام  1029ممابل  9.2فً األلف عام .1028
ب -بلــــغ معـــــدل الزواج بالحضر  9.2فً األلف ممابل  9.4فً األلف بالرٌف.
ج -بلـــــغ أعلــــى معـــــدل زواج  21.1فً األلــــف بمحافظة الما ر  ،بٌنما بلــــغ ألل معــــدل
زواج  4.8فـــً األلـــــف بمحافظة الوادي الجدٌد.
ثانٌا ً  :الطـــــــــالق:
 2ــ طبما للحضر والرٌف:
أ -بلغ عدد شهادات الطالق فى الحضر  212111شهادا ً عام  1029تمثل ٪13.8من جملقة
اإلشهادات ممابل  212829شهادا عام  1028بنسبة ان فاض لدر ا .٪0.2
ب -بلققغ عققدد شققهادات الطققالق فققى الرٌققف  209388شققهادا ً عققام  1029تمثققل  ٪94.1مققن
جملة اإلشهادات ممابل 89890شهادا ً عام  1028بنسبة زٌاد لدر ا .٪ 24.1
 1ـ طبما ً لفئات السن:
أ -بالنسبة للمطلمٌن:
سقجلت أعلقى نسقبة طقالق فقى الفئقة العمرٌقة (مقن  30لقى ألقل مقن  31سقنة) حٌق بلقغ عققدد
اإلشققهادات بهققا  94099شققهادا ً بنسققبة  ،٪10,9بٌنمققا سققجلت ألققل نسققبة طققالق ف قً الفئققة
العمرٌة (من  28لقى ألقل مقن  10سقنة) حٌق بلقغ عقدد اإلشقهادات بهقا  992شقهادا ً بنسقبة
 ٪ 0,1من جملة اإلشهادات.
ب -بالنسبة للمطلمات:
سجلت أعلى نسبة طالق فى الفئة العمرٌقة (مقن  30لقى ألقل مقن  31سقنة) حٌق بلقغ عقدد
اإلشهادات بهقا  92389شقهادا ً بنسقبة  ،٪ 28.3بٌنمقا سقجلت ألقل نسقبة طقالق فقى الفئقة
العمرٌة ( 41سنة فقأكثر) حٌق بلقغ عقدد اإلشقهادات بهقا  2921شقهادا ً بنسقبة  ٪0,4مقن
جملة اإلشهادات.

 – 3طبما ً للحالة التعلٌمٌة:
أ -بالنسبة للمطلمٌن:
سجلت أعلى نسبة طالق فى الحاصقلٌن علقى شقهاد متوسقطة حٌق بلقغ عقدد اإلشقهادات بهقا
 80448شققهادا ً تمثققل  ، ٪31.8بٌنمققا سققجلت ألققل نسققبة طققالق فققى الحاصققلٌن علققى درجققة
جامعٌة علٌا حٌ بلغ عدد اإلشهادات بها  339شهادا ً بنسبة  ٪0,1من جملة اإلشهادات
ب -بالنسبة للمطلمات:
سجلت أعلى نسبة طالق فى الحاصالت علقى شقهاد متوسقطة حٌق بلقغ عقدد اإلشقهادات بهقا
 81881شققهادا ً تمثققل  ،٪31.1بٌنمققا سققجلت ألققل نسققبة طققالق فققى الحاصققالت علققى درجققة
جامعٌة علٌا حٌ بلغ عدد اإلشهادات بها  288شهادا ً بنسبة  ٪0,2من جملة اإلشهادات.
 – 9معدل الطالق:
و عدد شهادات الطـالق التى تمت الل العام لكل ألـف من السكان فـى منتصف نفـ العقام
وتشٌر اإلحصـائٌة لى:
أ -بلغ معدل الطالق  1.3فً األلف عام  1029ممابل  1.1فً األلف عام .1028
ب -بلغ معدل الطالق بالحضر  1,9فى األلف ممابل  2,8فى األلف بالرٌف.
ج -بلققغ أعلققى معققدل طققالق  9.9فققى األلققف بمحافظقة المققا ر  ،بٌنمققا بلققغ ألققل معققدل طققالق 2فققً
األلف بمحافظتً أسٌوط والمنٌا.
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 1ـــ احكام الطالق النهائٌة:
أ -بلققغ عققدد أحكققام الطققالق النهائٌققة  22829حكمققا عققام  1029ممابققل  8191حكمققا ً عققام
 1028بنسبة زٌاد لدر ا  ٪38.9من جملة األحكام.
ب -سقققجلت أعلقققً نسقققبة طقققالق بسقققبب ال لقققأل حٌققق بلقققغ عقققدد األحكقققام بهقققا  20998حكمقققا ً
بنسبة  ،٪88.9بٌنما سجلت ألل نسبة طقالق بسقبب تدٌٌقر الدٌانقة حٌق بلقغ عقدد األحكقام
بـها  2أحكام تمثل  ٪ 0,02من جملة األحكام النهائٌة.
العدد باأللف
تطور عدد عمود الزواج و شهادات الطالق الل الفتر ()1029-1021
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