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 ٪8.3زيادة في عقود الزواج عام 1122
الموافز  1121 / /النشزرة
أصدر الجهاز المركزز للتعبئز العامزة واإلحصزا اليزوم
السنوي إلحصا ات الزواج والطال عام  1122والتي أوضحت المؤشرات اآلتي :
أولا :الزواج:
بلز عةزةدد عقزود الزززواج  398969عقزداا عزام  1122مقابز  368368عقزداا عزام  1121بزيززادة
قدرها  88221عقداا بنسب  ٪8.3موزع كالتالي :
 – 2طبقا ا للمناط الجغرافي :
أ  -بل عدد عقود الزواج في الحضر  868183عقداً عام  1122ويمثل  ٪89.8مل جملل العقلود
مقاب 868118عقداً عام  1121بانخفاض قدره 2286عقداً بنسب .%1.8
ب  -بلز عززدد عقززود الزززواج فززي الريز  688912عقللداً عللام  1122ويمث ل ٪61.8م ل جمل ل
العقود مقاب  621688عقداً عام  1121بزيادة قدرها  88138عقداً بنسب .٪6.8

 – 1طبقا ا لفئات السن :

أ -بالنسب لألزواج :
سجلت أعلى نسلب زواج فلى الفئل العمريل مل  16إللى أقل مل  81سلن حيل بلل علدد
العقود بها 836636عقداً تمث  ٪ 81.9بينما كانت أق نسب زواج فلى الفئل العمريل 65سلن
فأكثر حي بل عدد العقود بها  6144عقداً تمث  ٪1.8م جمل العقود .

ب -بالنسب للزوجات :
سجلتًأعلىًنسلب ًزواجًفيًالفئ ًالعمريلل ًم ًًً02إلىًأق ًمل ًً02سلن ًحيل ًبلل ً
عللددًالعقللودًبهللاًً938888عقللداتتمث ًًً،ً٪..49بينمللاًسللجلتًأق ل ًنسللب ًزواجًفلليً
الفئ ًالعمري ًم ً65سن ًفأكثرًحي ًبل ًعددًالعقلودًبهلاً706عقلداًًتمثل ًً٪2426مل ً
جمل ًالعقودًً.

 – 8طبقا ا للحال التعليمي :
أ -بالنسب لألزواج:
سجلتًأعلىًنسلب ًزواجًفليًالحاصللي ًعللىًالهادةًمتوسلي ًحيل ًبلل ًعلددًالعقلودً
بهاً922822عقداًًبنسلب ًً٪ً9348بينملاًسلجلتًأقل ًنسلب ًزواجًفلىًالحاصللي ًعللىً
درج ل ًجامعي ل ًعليللاًحي ل ًبل ل ًعللددًالعقللودًبهللاًً093.عقللداًًبنسللب ًً٪249م ل ًجمل ل ً
العقودًً.

ب -بالنسب للزوجات:
سجلتًأعلىًنسب ًزواجًفليًالحاصلتتًعللىًالهادةًمتوسلي ًحيل ًبلل ًعلددًالعقلودً
بهلاً9068.3عقللداًًبنسلب ًً٪ً9742بينمللاًكانلتًأق ل ًنسلب ًزواجًفلليًالحاصلتتًعلللىً
حال ل ًدرج ل ًجامعي ل ًعليللاًحي ل ًبل ل ًعللددًالعقللودًبهللاً0228عقللداًًبنسللب ًً٪ً240م ل ً
جمل ًالعقودًًً.

 –8معد الزواج الخام:
هو عدد عقود الزواج التي تمت خال عام لك ألة من السكان في منتص نفس العام
وتشير اإلحصائي إلى :
أ  -إرتفاع معد الززواج الخزام علزى مسزتو الجمهوريز مزن  22.1فزى األلةزة عزام  1121الزى
 22.1فى الل عام . 1122

ب  -بل معد الزواج الخام فى الحضرً 21.1في األلف مقاب  22.9فى األلف في الريف .
ج -بل أعلى معد زواج خام  26.1في األلف بمحافظ السويس بينما بل أقل معلد زواج خللام  2.6فلي
األلف بمحافظ جنوب سيناء

ثانياً  :الطالق:
بلللل علللدد أاللهادات اليلللت  262988إاللهاداً عللام  1122مقاب ل  289886إاللهاداًًعللام  1121بزيللادة
قدرها  1668إاهاداً بنسب  ٪2.8موزع كالتالي :

 – 2طبقا ا للمناط الجغرافي :
ًأ -بلز عززدد إشززهادات الطززال فززى الحضززر  38192إاللهاداً وتمث ل  ٪68.8م ل جمل ل
اإلاهادات مقاب  36636إاهاداً عام  1121بلزيادة قدرها  2816إاهاداً بنسب .٪2.6
ب -بل ز عززدد إشززهادات الطززال فززى الري ز  68381إاللهاداً وتمثلل  ٪81.8ملل جمللل
ً
اإلاهادات مقاب  68691إاهاداً عام  1121بزيادة قدرها  2261إاهاداً بنسب .٪2.3

 – 1طبقا ا لفئات السن :
أ -بالنسب للمطلقين :
سجلت أعلى نسب يت فلى الفئل العمريل مل  81إللى أقل مل  86سلن حيل بلل
علدد اإلالهادات بهلا  19916إالهاداً بنسلب  ٪ 29.8بينملا سلجلت أقل نسلب يلت فلى
الفئل العمريل مل  23إللى أقل مل  11سلن حيل بلل علدد اإلالهادات بهلا  681إاللهاداً
بنسب  ٪1.8 .م جمل اإلاهادات .

ب -بالنسب للمطلقات :
سجلت أعلى نسب يت فى الفئ العمري م  16إلى أق م  81سن حي بل عدد
اإلالهادات بهللا  86898إاللهاداً بنسللب  ٪18.8بينمللا سللجلت أق ل نسللب يللت فللى الفئ ل
العمري م  66سن فأكثر حي بل عدد اإلاهادات بها  398إاهاداً بنسب  ٪ 1.6م
جمل اإلاهادات .

 – 8طبقا ا للحال التعليمي :
أ -بالنسب للمطلقين :
سلجلت أعللى نسلب يلت فلى الحاصللي عللى الهادة متوسلي حيل بل ل
عدد اإلاهادات بها  89199إاهاداً تمث  ٪ 81.8بينملا سلجلت أقل نسلب يلت
فللى الحاصلللي علللى درج ل جامعي ل عليللا حي ل بل ل عللدد اإلاللهادات بهللا 611
إاهاداً بنسب  ٪1.8م جمل اإلاهادات .

ب -بالنسب للمطلقات :
سجلت أعلى نسب يت فى الحاصالت عللى الهادة متوسلي حيل بلل
عدد اإلاهادات بها  83826إالهاداً تمثل  ٪82.9بينملا سلجلت أقل نسلب يلت
فلى الحاصززالت عللى درج ل جامعي ل عليلا حي ل بل ل علدد اإلاللهادات بهللا 828
إاهاداً تمث  ٪ 1.8م جمل اإلاهادات.

 – 8معد الطال الخام :
هو عدد إشهادات الطةال التى تمت خزال العزام لكز ألزة مزن السزكان فزةى منتصز نفزةس
العام وتشير اإلحصةائي إلى :
أ  -ثبللللات معلللللد اليللللت الخلللللام خللللت علللللامى (  ) 1122 ، 1121علللللى مسلللللتو الجمهوريللللل
بمعد قدره 2.9في اآللف.
ب ـ بل معد اليت الخام فى الحضر  1.6فى األلف مقاب  2.8فى األلف فى الريف
ج  -بل أعلى معد يت خام 8.2فى األلف بمحافظ بور سعيد بينما بل أق معد يت خام 1.3
في األلف بمحافظ أسيوي و جنوب سيناء.

ثالثا ا  :أحكام الطال النهائي :
 2 .1بل عدد أحكام اليت النهائي 1938حكما عام  1122مقاب  6161حكماً عام 1121بانخفاض قدره
 1168حكماً بنسب  ٪81.9م جمل األحكام.
 .2سجلت اعلي نسب يت بسبب الخلع حي بل عدد األحكام بها  2686حكماً بنسب  ٪68.8بينما
سجلت اق نسب يت بسبب االمراض حي بل عدد األحكام بها  8احكام تمث  ٪1.2م جمل
األحكام.
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