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ارتفاع إشهادات الطالق و إنخفاض عقود الزواج عام 2017
/

2018 /

" النشددر

أصدددر الاهدداز المركددز للتعبئد العامد واصاصدداي ال ددوم الموافد
السنو صاصايات الزواج والطالق لعام "2017
وبلغددت عدددد عقددود الددزواج  912606عقدددا عددام  2017مقدد ابل  938526عقدددا عددام 2016
بنسب إنخفاض قدرها  ,٪2.8ب نما بلغت عددد إشدهادات الطدالق  198269إشدهادا عدام 2017
مقابل 192079إشهادا عام  2016بنسب ز اد قدرها  ٪3.2ومن أهم المؤشرات ما لي :
زواج:
أوال :ال
 1طبقا للاضر والر ف :
أ -بلد عددد عقدود الدزواج فدي الاضدر  356634عقددا عدام 2017تمثدل  ٪ 39.1مدن
امل العقود مقابل  370411عقدا عام  2016بنسب إنخفاض قدرها 0 ٪ 3.7
ب -بلد عددد عقدود الدزواج فدي الر دف  555972عقددا عدام  2017تمثدل  ٪ 60.9مدن
امل العقود مقابل  568115عقدا عام  2016بنسب إنخفاض قدرها 0 ٪ 2.1
 –2طبقا لفئات السن :
أ -بالنسب لألزواج :
سالت أعلى نسب زواج فى الفئ العمر من  25إلدى أقدل مدن  30سدن ا دب بلد عددد
العقود بها  380721عقددا تمثدل  , ٪ 41.7ب نمدا كاندت أقدل نسدب زواج فدى الفئد
العمر  65سن فأكثر ا ب بل عدد العقود بهدا  8999عق د دا تمثدل  ٪ 1مدن املد
العقود .
ب -بالنسب للزواات :
سالت أعلى نسب زواج فى الفئ العمر د مدن  20إلدى أقدل مدن  25سدن ا دب بلد عددد
العقود بها  343095عقددا تمثدل  , ٪ 37,6ب نمدا كاندت أقدل نسدب زواج فدى الفئد
العمر من 65سن فأكثر ا دب بلد عددد العقدود بهدا  1354عقددا تمثدل  ٪ 0,1مدن
امل العقود.
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 – 3طبقا للاال التعل م :
أ -بالنسب لألزواج:
سددالت أعلددى نسددب زواج فددى الااصددل ن علددى شددهاد متوسددط ا ددب بلدد عدددد العقددود بهددا
341037عقدددا بنسددب  , ٪ 37,4ب نمددا كانددت أقددل نسددب زواج فددي الااصددل ن علددى دراد
اامع عل ا ا ب بل عدد العقود بها  681عقدا بنسب  ٪0,1من امل العقود .
ب -بالنسب للزواات:
سددالت أعلددى نسددب زواج فددى الااصددالت علددى شددهاد متوسددط ا ددب بل د عدددد العقددود بهددا
 273289عقدددا بنسددب  ,٪ 29.9ب نمددا كانددت أقددل نسددب زواج فددي الااصددالت علددى دراد
اامع عل ا ا ب بل عدد العقود بها  444عقدا بنسب  ٪ 0,05من امل العقود .
 –4معدل الزواج :
العدام وتشد ر

هو عدد عقود الزواج التي تمت خالل عام لكل أل ف من السكان في منتصف نفد
اصاصائ إلى :
أ -بلدددددددددددد معدددددددددددددل الددددددددددددزواج علددددددددددددى مسددددددددددددتو الامهور دددددددددددد  9.6فددددددددددددى ا لددددددددددددف
عام  2017مقابل  10.3فى ا لف عام . 2016
مع دل الزواج بالاضر  8.8في ا لف مقابل  10.2فى ا لف بالر ف.
ب -بل
أعل ى مع دل زواج  17في ا ل ف بماافظ مطدرو ,ب نمدا بل د أقدل مع د دل
ج -بل
زواج  5.8ف ي ا ل ف بماافظ البار ا امر.
الق:
ثان ا  :الط
 1طبقا للاضر والر ف :
أ -بلد عدددد إشددهادات الطددالق فددى الاضددر  108224إشددهادا عددام  2017تمثددل ٪ 54.6مددن
امل اصشهادات مقابل  105200إشهادا عام 2016بنسب ز اد قدرها.٪ 2.9
ب -بلد عدددد إشددهادات الطددالق فددى الر ددف 90045إشددهادا عددام  2017تمثددل  ٪45,4مددن
امل اصشهادات مقابل 86879إشهادا عام  2016بنسب ز اد قدرها . ٪ 3.6
 2طبقا لفئات السن :
أ -بالنسب للمطلق ن :
سددالت أعلددى نسددب طددالق فددى الفئد العمر د مددن  30إلددى أقددل مددن  35سددن ا ددب بل د عدددد
اصشددهادات بهددا  40053إشددهادا بنسددب  , ٪20,2ب نمددا سددالت أقددل نسددب طددالق فددى الفئ د
العمر مدن  18إلدى أقدل مدن  20سدن ا دب بلد عددد اصشدهادات بهدا  690إشدهادا بنسدب
 ٪ 0,3من امل اصشهادات .
ب -بالنسب للمطلقات :
سالت أعلدى نسدب طدالق فدى الفئد العمر د مدن  25إلدى أقدل مدن  30سدن ا دب بلد عددد
اصشهادات بها  38842إشهادا بنسب  ,٪ 19.6ب نما سالت أقدل نسدب طدالق فدى الفئد
العمر من  65سن فأكثر ا ب بل عدد اصشهادات بها  1315إشهادا بنسب  ٪0,7مدن
امل اصشهادات .

 – 3طبقا للاال التعل م :
أ -بالنسب للمطلق ن :
سالت أعلى نسب طالق فى الااصل ن على شدهاد متوسدط ا دب بلد عددد اصشدهادات بهدا
68370إشددهادا تمثددل  , ٪34.5ب نمددا سددالت أقددل نسددب طددالق فددى الااصددل ن علددى دراد
اامع عل ا ا ب بل عدد اصشهادات بها  214إشهادا بنسب  ٪0,1من امل اصشهادات
ب -بالنسب للمطلقات :
سددالت أعلددى نسددب طددالق فددى الااصددالت علددى شددهاد متوسددط ا ددب بل د عدددد اصشددهادات
بها62554إشهادا تمثل  , ٪31.6ب نما سالت أقل نسب طالق فدى الااصدالت علدى دراد
اامع عل ا ا ب بل عدد اصشهادات بها  151إشهادا بنسب  ٪0,1من امل اصشهادات.
 – 4معدل الطالق :
هو عدد إشهادات الط الق التى تمت خالل العام لكل أل ف من السكان ف ى منتصف نف العدام
وتش ر اصاص ائ إلى :
أ -ثبات معدل الطالق الى  2,1فى ا لف عامي . 2017 ,2016
ب -بل معدل الطالق بالاضر  2,7فى ا لف مقابل  1,6فى ا لف بالر ف.
ج -بل د أعلددى معدددل طددالق  4فددى ا لددف بماافظ د القدداهر  ,ب نمددا بل د أقددل معدددل طددالق
 1في ا لف بماافظتي المن ا و أس وط .
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ااكام الطالق النهائ :
9364اكمددا عددام  2017مقابددل  6305اكمددا عددام
أ -بلدد عدددد أاكددام الطددالق النهائ دد
 2016بز اد قدرها  ٪48.5من امل ا اكام.
ب -سدددالت أعلدددي نسدددب طدددالق بسدددبب الخلدددأل ا دددب بلددد عددددد ا اكدددام بهدددا  7199اكمدددا
بنسددب  ٪76.9مددن إامددالى االاكددام النهائ د  9364اكم د  , ,ب نمددا سددالت أقددل نسددب
طدالق بسدبب الخ اند الزوا د ا دب بلد عددد ا اكدام بد ها  3أاكدام تمثدل  ٪ 0,03مدن
امل ا اكام النهائ .
تطور عدد عقود الزواج و إشهادات الطالق خالل الفتر
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