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 % 6.7ارتفاع في إشهادات الطالق و  % 2.8إنخفاض في عقود الزواج عام 2018
/

2019 /

أصدر الجهااز المركاز للتعبئا العاماة واحصصااا الماوم الموافا
السنوم حصصااات الزواج والطالق لعام "2018
بلغ عدد عقود الزواج  887315عقدا ُ عام  2018مقةابل  912606عقادا عاام  2017بنساب
إنخفاض قدرها  ,٪2.8بمنما بلغت عدد إشاهادات الطاالق  211554إشاهادا ُ عاام  2018مقابال
198269إشهادا عام  2017بنسب زماد قدرها  ٪6.7ومن أهم المؤشرات ماملي :
أوال :الةةةةةةةةةزواج:
 1ةة طبقا للصضر والرمف :
أ -بلاغ عادد عقاود الازواج فاي الصضار  364849عقادا عاام 2018تمثال  ٪ 41.1مان
جمل العقود مقابل  356634عقدا عام  2017بنسب زماد قدرها 0 ٪ 2.3
ب -بلاغ عادد عقاود الازواج فاي الرماف 522466عقادا عاام  2018تمثال  ٪ 58.9مان
جمل العقود مقابل  555972عقدا عام  2017بنسب إنخفاض قدرها 0 ٪ 6
 –2طبقا لفئات السن :
أ -بالنسب لألزواج :
سجلت أعلى نسب زواج فى الفئ العمرم ( من  25إلى أقل من  30سن ) صمث بلغ عدد
العقود بها  359406عقدا تمثل  , ٪ 40.5بمنماا كانات أقال نساب زواج فاى الفئا
العمرم (  65سان فاككثر ) صماث بلاغ عادد العقاود بهاا  8859عقةةاةدا تمثال  ٪ 1مان
جمل العقود .
ب -بالنسب للزوجات :
سجلت أعلى نسب زواج فى الفئ العمرم ( من  20إلى أقل مان  25سان ) صماث بلاغ
عدد العقود بهاا  323889عقادا تمثال  , ٪ 36.5بمنماا كانات أقال نساب زواج فاى
الفئاا العمرماا (  65 - 60ساان ) صمااث بلااغ عاادد العقااود بهااا  1408عقاادا تمثاال
 ٪ 0,2من جمل العقود.
تطور متوسط السن عند عقد الزواج لألزواج والزوجات
خالل الفتر ( )2018 - 2014
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 – 3طبقا للصال التعلممم :
أ -بالنسب لألزواج:
سااجلت أعلااى نسااب زواج فااى الصاصاالمن علااى شااهاد متوسااط صمااث بلااغ عاادد العقااود بهااا
340353عقادا بنسااب  , ٪ 38,4بمنماا كاناات أقاال نساب زواج فااي الصاصالمن علااى درجا
جامعم علما صمث بلغ عدد العقود بها  852عقدا بنسب  ٪0,1من جمل العقود .
ب -بالنسب للزوجات:
سجلت أعلى نسب زواج فى الصاصالت لمن مقرأ ومكتب صمث بلغ عدد العقاود بهاا 285663
عقدا بنسب  ,٪ 32.2بمنما كانت أقال نساب زواج فاي الصاصاالت علاى درجا جامعما علماا
صمث بلغ عدد العقود بها  543عقدا بنسب  ٪ 0,1من جمل العقود .
 –4معدل الزواج :
هو عدد عقود الزواج التي تمت خالل عام لكل ألةف من السكان في منتصف نفس العام وتشامر
احصصائم إلى :
أ -بلاااااااااااغ معااااااااااادل الااااااااااازواج علاااااااااااى مساااااااااااتو الجمهورمااااااااااا  9.1فاااااااااااى ا لاااااااااااف
عام  2018مقابل  9.6فى ا لف عام . 2017
ب -بلةةةةغ معةةةةةدل الزواج بالصضر  8.8في ا لف مقابل  9.4فى ا لف بالرمف.
ج -بلةةةةةغ أعلةةةةى معةةةةةدل زواج  13.7في ا لةةةةف بمصافظ القاهر ,بمنما بلةةةةغ أقل معةةةةدل
زواج  5.8فةةةي ا لةةةةةف بمصافظ البصر ا صمر.
ثانما  :الطةةةةةةةةةالق:
 1ةة طبقا للصضر والرمف :
أ -بلغ عادد إشاهادات الطاالق فاى الصضار  121714إشاهادا عاام  2018تمثال ٪ 57.5مان
جمل احشهادات مقابل  108224إشهادا عام 2017بنسب زماد قدرها .٪12.5
ب -بلااغ عاادد إشااهادات الطااالق فااى الرمااف  89840إشااهادا عااام  2018تمثاال  ٪42.5ماان
جمل احشهادات مقابل 90045إشهادا عام  2017بنسب انخفاض قدرها . ٪ 0.2
 2ة طبقا لفئات السن :
أ -بالنسب للمطلقمن :
سجلت أعلى نسب طالق فى الفئ العمرم ( من  30إلاى أقال مان  35سان ) صماث بلاغ عادد
احشااهادات بهااا  43164إشااهادا بنسااب  , ٪20,4بمنمااا سااجلت أقاال نسااب طااالق فااى الفئا
العمرما ( ماان  18إل اى أقاال ماان  20ساان ) صمااث بلااغ عاادد احشااهادات بهااا  540إشااهادا
بنسب  ٪ 0,3من جمل احشهادات .
ب -بالنسب للمطلقات :
سجلت أعلى نسب طالق فى الفئ العمرم ( من  25إلى أقل من  30سن ) صمث بلغ عدد
احشهادات بها  39376إشهادا بنسب  , ٪ 18.6بمنما سجلت أقل نسب طالق فى الفئا
العمرم (  65سن فككثر ) صمث بلغ عدد احشهادات بها  1368إشهادا بنسب  ٪0,6من
جمل احشهادات .

 – 3طبقا للصال التعلممم :
أ -بالنسب للمطلقمن :
سجلت أعلى نسب طالق فى الصاصلمن على شهاد متوسط صمث بلاغ عادد احشاهادات بهاا
74078إشااهادا تمثاال  , ٪35بمنمااا سااجلت أقاال نسااب طااالق فااى الصاصاالمن علااى درج ا
جامعم علما صمث بلغ عدد احشهادات بها  236إشهادا بنسب  ٪0,1من جمل احشهادات
ب -بالنسب للمطلقات :
سااجلت أعلااى نسااب طااالق فااى الصاصااالت علااى شااهاد متوسااط صمااث بلااغ عاادد احشااهادات
بها67025إشهادا تمثل  , ٪31.7بمنما سجلت أقل نسب طالق فى الصاصالت علاى درجا
جامعم علما صمث بلغ عدد احشهادات بها  167إشهادا بنسب  ٪0,1من جمل احشهادات.
 – 4معدل الطالق :
هو عدد إشهادات الطةالق التى تمت خالل العام لكل ألةف من السكان فةى منتصف نفةس العاام
وتشمر احصصةائم إلى :
أ -بلغ معدل الطالق  2.2في ا لف عام  2018مقابل  2.1في ا لف عام . 2017
ب -بلغ معدل الطالق بالصضر  2,9فى ا لف مقابل  1,7فى ا لف بالرمف.
ج -بلغ أعلى معدل طالق  4.3فاى ا لاف بمصافظا القااهر  ,بمنماا بلاغ أقال معادل طاالق
 1في ا لف بمصافظتي أسموط والمنما.
تطور متوسط سن المطلقمن والمطلقات
خالل الفتر () 2018 - 2014
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 5ةةة اصكام الطالق النهائم :
أ -بلغ عدد أصكام الطالق النهائم  8542صكما عام  2018مقابل  9364صكما عام 2017
بنسب انخفاض قدرها  ٪8.8من جمل ا صكام.
ب -ساااجلت أعلاااي نساااب طاااالق بسااابب الخلااا صماااث بلاااغ عااادد ا صكاااام بهاااا  7134صكماااا
بنسب  , ٪83.5بمنما سجلت أقل نسب طالق بسبب تغممر الدمان صمث بلغ عدد ا صكام
بةها  5أصكام تمثل  ٪ 0,1من جمل ا صكام النهائم .
تطور عدد عقود الزواج و إشهادات الطالق خالل الفتر ( ) 2018 - 2014
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مؤشرات نشرة احصاءات الزواج والطالق 2018
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بلغ عدد عقود الزواج 887315
عقدا عام  2018مقابل 953137
عقدا عام  2014بنسبة إخنفاض
قدرها . % 6.9
بينما بلغت عدد إشهادات الطالق
 211554إشهاد عام  2018مقابل
 180344إشهاد عام  2014بنسبة
زيادة قدرها % 17.3

تطور أعداد الزواج والطالق خالل الفترة ( ) 2018 – 2014
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