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 ٪13.9زيادة في عقود الزواج عام 2010
المواف د 1122 / /
أصدددا الازدداز الماكددز للتعبئددا العامدداا واء صددام اليددوم
النشاة السنويا ء صامات الزواج والطال عام  1121والتي أوض ت المؤشاات اآلتيا:
أولا :الزواج:
بلغ عاادد عقدود الدزواج  687684عقدداا عدام  1121مقابد  480117عقدداا عدام 1110
بزيادة قداها  218681عقداا بنسبا  ٪2130موزعا كالتالي :
 – 2طبقا ا للمناط الاغاافيا :
أ  -بلغ عددد عقدود الدزواج فدي ال ضدا  187111عقددا عدام ً 1121ا يمثد  ٪72مد
املا العقاود مقاب  161806عقداا عام  1110بزياادة قداها  42818عقدداا بنسدبا
. ٪1831
ب  -بلغ عدد عقود الزواج في الايف  821817عقاد اا عام  1121يمث ٪80م املا
العقدود مقاباددا  748718عقددداا عادداام  1110بزيدداادة قدداداها  17116عقددداا بنسددبا
. ٪431
 – 1طبقا ا لفئات الس :
أ -بالنسبا لألزواج :
سالت أعلى نسبا زواج في الفئا العمايا مد  18إلدى أقد مد  11سدنا يدب بلدغ
عدد العقود بزا  180401عقداا اتمثد  ، ٪ 7238بينمدا سدالت أقد نسدبا زواج فدي
الفئددا العمايادداا  88ساددانا ف د كثا يددب بلدداغ عددادد العقددود بزددا  8818عقددداا اتمث د
 ٪136م املا العقود 1
ب -بالنسبا للزواات :
سالت أعلى نسابا زواج في الفئا العمايااا م  11إلى أق م  18سنا يب بلغ
عدد العقود بزا  104104عقداا اتمثد  ، ٪ 7830بينمدا سدالت أقد نسدبا زواج فدي

الفئا العمايا  88سنا ف كثا يب بلغ عدد العقود بزا  828عقداا اتمثد  ٪132مد
املا العقود 1
 – 1طبقا ا لل الا التعليميا :
أ -بالنسبا لألزواج:
سالت أعلى نسبا زواج في ال اصلي على شدزادة متوسدطا يدب بلدغ عددد العقدود
بزدا  181111عقددداا اتمثد  ، ٪ 7138بينمددا سدالت أقد نسددبا زواج فددي ال اصددلي
على دااا اامعيا عليا يب بلغ عدد العقود بزا  1004عقداا اتمث  ٪131م املا
العقود 1
ب -بالنسبا للزواات:
سالت أعلى نسبا زواج في ال اصالت على شزادة متوسطا يب بلدغ عددد العقدود
بزا  188182عقداا اتمث  ٪ 7232بينما سالت أق نسبا زواج في ال اصالت علدى
داادا اامعيددا عليددا يددب بلدغ عدددد العقددود بزددا  1716عقددا اتمثد  ٪131مد املددا
العقود1
 –7معد الزواج الخام :
معـدالت الزواج طبقا لمكان االقامة خالل عامي
2010،2009
المعدالت

هو عدد عقود الزواج التي تمت خال عام
لك ألاف م السكا في منتصف نفس العام
11.0
وتشيا اء صائيا إلى أنه:
9.9
أ  -إاتفع معد الزواج على مستوى
الامزوايا م  030فى األلف
عام  1110إلى  2231فى األلااف عام 1 1121
ب  -بلاغ معد الازواج فاى
ال اضا  2138فى األلف مقابااا 2237
جملة
فى األلف بالايف 1
ا -بلغ أعلى معد زواج  2832فى
األلف بم افظا القاهاة  ،بينما بلغ أق
معد زواج  736فى األلف بم افظا انوب سينام 1
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ثانيا ا  :الطال :
بالغ عدد إشزادات الطال  270148إشدزادااًا عدام  1121مقابد  272784إشدزاداا عدام
 1110بزيادة قداها  4010إشزادا ابنسبا  ٪ 838موزعا كالتالي:
 – 2طبقا ا للمناط الاغاافيا :
أ -بلغ عدد إشزادات الطال فى ال ضا  68868إشازاداا تمث ٪ 8437ما امادالا
اءشزادات مقاب  48217إشزاداا عام  1110بزيادة قداها  21881إشزادا ابنسدبا
. ٪27
ب -بلغ عدد إشزادات الطال فى الايف  81801إشاازاداا تمث  ٪7138ما املا
اءشددزادات مقابددا  88111إشددزاداا عددام  1110بإنخفددا قدددا  1871إشددزاداا
بنسبا . ٪7
 – 1طبقا ا لفئات الس :
أ -بالنسبا للمطلقي :
سالت أعلى نسبا طال فى الفئا العمايا م  11إلى أق م  18سنا يدب بلدغ
عدددد اءشددزادات بزددا  16864إشددزاداا تمث د  ، ٪ 2031بينمددا سددالت أق د نسددبا
طال فى الفئا العمايا م  26إلى أق م  11سنا يب بلغ عدد اءشزادات بزا
 818إشزاداا تمث  ٪137م املا اءشزادات .
ب -بالنسبا للمطلقات :
سالت أعلى نسبا طال فى الفئا العمايا م  18إلى أق م  11سنا يدب بلدغ
عدد اءشزادات بزا  11418إشزاداا بنسبا  ، ٪1138بينما سالت أق نسبا طال
فى الفئا العمايا  88سنا ف كثا يب بلغ عادد اءشزادات بزا  460إشزاداا تمث
 ٪138م املا اءشزادات .
 – 1طبقا ا لل الا التعليميا :
أ -بالنسبا للمطلقي :
ساالات أعلى نساباا طاال فى فائا يقاأ ويكتب دايب بلدغ عددد اءشدزادات بزدا
 74108إشزاداا تمث  ، ٪ 1234بينما سالت أق نسبا طال فى ال اصلي على
دااااا اامعيا علياا يب بلاغ عدد اءشزادات بازا  117إشزاداا تمث  ٪131مد
املا اءشزادات 1
ب -بالنسبا للمطلقات :
سددالت أعلددى نسددبا طددال فددى ال اصددالت علددى شددزادة متوسددطا يددب بلددغ عدددد
اءشدزادات بزدا  77414إشدزاداا تمثد  ، ٪ 1030بينمدا سدالت أقدا نسدبا طددال
فى ال اصالت على دااا اامعيا عليا يب بلغ عدد اءشزادات بزا  227إشزاداا
تمث  % 132م املا اءشزادات 0

المعدالت

 – 7معد الطال :
هو عدد إشزادات الطاال التدى تمدت خدال العدام لكد ألداف مد السدكا فداى منتصدف
نفاس العام وتشيا اء صاائيا إلى أنه :
معـدالت الطالق طبقا لمكان االقامة خالل عامي
2010،2009
أ  -أاتفع معاد الطاال علدى مسدتوى
الامزوايا ما  236فاى األلف عدام
 1110إلد دداى  230فد ددى األلد ددف عد ددام
2.5
2.3
1 1121
1.8 1.9
ب – بلادداغ معددد الطددال فددى ال ضددا
1.5
1.4
138فد ددى األلد ددف مقاب د د  237فد ددى
األلف بالايف 1
ا  -بلااغ أعلاى معدد طداال  732فدى
األلف بم افظاداا الايدزة  ،بينمدا بلداغ
أقددا معادداد طددال  136فددى األلددف
بم افظا اسيوط
ثالثا ا  :أ كام الطال النزائيا :
 -2بلغ عدد أ كام الطاال النزائيا  8181كما ا عام  1121مقاب  1628كما ا عام
 1110بزيادة قداها  1118كما ا بنسبا . ٪4037
 -1سالت أعلى نسابا طال بسبب الخالع يب بلااغ عادد األ كاام بزا  1118كمدا ا
بنسبا  ، ٪ 88بينما سالت اق نسبا طدال بسدبب تغييدا الدياندا يدب بلاداغ عدادد
األ كاام بزا  7أ كام تمث  ٪ 132م املا األ كام .

ص،ب 1168 ،صالح سالم – مدينا نصا  /القاهاة P,O, Box 2086 Salah Salem , Nasr City, Cairo, Egypt
ت /العالقات العاما ،)11(17111112 :الماكز القومي للمعلومات ،)11(17111847 :فاكس ائاسا الازاز Fax:)11(17117100
البايد األلكتاونى  Email: pres_capmas@capmas,gov,eg :موقع الازاز www,capmas,gov,eg :

