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 الزواج والطالق تين زوجين إماراتيين والزواج المختلط  خالل األعوام 

 2010إلى  2001من 

مركز دبي لإلحصاء: المصدر  

النسبة المئوية 

للطالق إلى 

الزواج )إمارتي 

من غير إمارتية 

والعكس(

النسبة المئوية  

للطالق إلى 

الزواج )إماراتي 

من إمارتية(

طالق إماراتي 

من غير 

إماراتية 

)والعكس(

طالق إماراتي 

من إماراتية

النسبة المئوية 

لزواج إماراتي من 

غير إماراتية 

)والعكس( إلى زواج 

إماراتي من إماراتية

زواج 

إماراتي من 

غير إماراتية 

)والعكس(

زواج 

إماراتي من 

إماراتية

السنة

45.6 26.1 160 224 40.9 351 858 2001

22.5 20.5 115 208 50.5 512 1013 2002

21.5 20.6 81 210 37.0 377 1019 2003

30.1 26.0 112 266 36.3 372 1024 2004

33.5 24.5 104 251 30.2 310 1025 2005

25.3 24.0 105 279 35.7 415 1164 2006

19.4 20.4 95 248 40.2 489 1215 2007

21.0 26.5 102 315 40.9 485 1187 2008

21.3 24.4 115 288 45.8 539 1178 2009

21.5 23.8 121 280 47.7 562 1177 2010



 الزواج والطالق تين زوجين إماراتيين والزواج المختلط 

 2010و 2009خالل عامين 

مركز دبي لإلحصاء: المصدر  

السنة

زوجة 

مواطنة

زوجة غير 

مواطنة

زوجة 

مواطنة

زوجة غير 

مواطنة

زوجة 

مواطنة

زوجة غير 

مواطنة

زوجة 

مواطنة

زوجة غير 

مواطنة

2009117842611319022888926317

2010117741514720422809724393

30.02 x 2 =

0.000P=

شهادات الطالقعقود الزواج

زوج غير مواطنزوج مواطنزوج غير مواطنزوج مواطن

في % 9.6ارتفعت نسبة زيجات اإلماراتيات من غير اإلماراتيين إلى زيجات اإلماراتيات من إماراتيين من 

 (.P=0.000)ويعتبر هذا االرتفاع ذو داللة إحصائية قوية جداً  2010في عام % 12.5إلى  2001عام 



 مقارنة تين أعذاد الزواج تين زوجين إماراتيين والزواج المختلط 

(2001 – 2010 ) 
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إلى زوا  ( والعك )النسبة المئوية لزوا  إماراتي من غير إماراتية 
إماراتي من إماراتية 

النسبة المئوية 

لزواج إماراتي من 

غير إماراتية 

)والعكس( إلى زواج 

إماراتي من إماراتية

زواج 

إماراتي من 

غير إماراتية 

)والعكس(

زواج 

إماراتي من 

إماراتية

السنة

40.9 351 858 2001

47.7 562 1177 2010

x 2 = 3.60

P= 0.058

 إمارتي زو ) المختلط الزوا  نسبة ارتفعت

 وزوجة إماراتي غير زو  / إماراتية غير وزوجة

 إلى 2001 عام في %40.9 من (إماراتية

 العام، االتجاه خط وكذلك 2010 عام في 47.7%

  إحصائية داللة ذو لي  االرتفاع هذا أن إال

(P=0.058). بمعدل يستمر االرتفاع أن ويالحظ 

 .2005 عام منذ منتظم شبه



 مقارنة تين نسثة الطالق إلى الزواج تين األزواج اإلماراتيين 

(2001 – 2010 ) 

النسبة المئوية  

للطالق إلى الزواج 

)إماراتي من إمارتية(

طالق 

إماراتي من 

إماراتية

زواج 

إماراتي من 

إماراتية

السنة

26.1 224 858 2001

23.8 280 1177 2010

x 2 = 0.86

P= 0.354
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(إماراتي من إمارتية)النسبة المئوية  للطال  إلى الزوا  

 في الزوا  نسبة إلى الطال  نسبة انخفضت

 من إماراتيين طرفاها يكون التي الزيجات

  2010 عام %23.8 إلى 2001 عام 26.1%

  إحصائية داللة ذو االنخفاض هذا يعتبر وال

(P=0.354) الطفيف االرتفاع من بالرغم وذلك 

 .العام االتجاه خط في



 إلى أعذاد الزواج في الزواج المختلط   الطالق مقارنة تين نسة أعذاد

(2001 – 2010 ) 
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(إمارتي من غير إمارتية والعك )النسبة المئوية للطال  إلى الزوا   النسبة المئوية 

للطالق إلى الزواج 

)إمارتي من غير 

إمارتية والعكس(

طالق 

إماراتي من 

غير إماراتية 

)والعكس(

زواج 

إماراتي من 

غير إماراتية 

)والعكس(

السنة

45.6 160 351 2001

21.5 121 562 2010

x 2 = 30.02

P= 0.000

 في الزوا  أعداد إلى الطال  أعداد نسبة انخفضت

 إلى 2001 عام %45.6 من المختلطة الزيجات

 االنخفاض هذا ويعتبر 2010 عام في 21.5%

 .جداً  قوية إحصائية داللة ذو



 2010أسثاب الخالفات الزوجية في عام 

 

1       
1       
1       
2       
3       
3       
3       
4       
4       
4       
6       
6       
7       
7       
8       
8       
8       
9       
10       
13       
14       
15       
18       

24       
25       

30       
33       
35       

40       
46       

58       
64       

78       
98       
99       
102       
106       

134       
141       
143       

153       
187       
189       

243       
394       

435       

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

          

                    

            

                

           

                  

      

        

           

             

                

      

      

              

             

          

        

            

    

                 

         

           

         

           

            

        

          

            

            

           

                 

        

                 

      

         

                

             

               

                

            

                

                

             

                 

              

           

محاكم دبي: المصدر  

النسبة 

المئوية العدد السبب التصنيف

14.44 435 ضعف اإلنسجام صحً

13.08 394 ضعف لغة الحوار اجتماعً

8.07 243 اإلمتناع عن اإلنفاق اجتماعً

6.27 189 الضرب / العنف صوري

6.21 187 التساهل فً الطالق مادي

5.08 153 الهجر غٌر المبرر صوري

4.75 143 الضعف الدٌنً صحً

4.68 141 عدم توفر اإلحترام نفسً

4.45 134 الخٌانة الزوجٌة شخصً

3.52 106 العناد الزائد اجتماعً

3.39 102 التقاعس عن األوالد نفسً

3.29 99 تدخل األهل دٌنً

3.25 98 الكحول صوري

2.59 78 التقاعس عن الزوجة شخصً

2.12 64 المزاجٌة نفسً

1.93 58 العدل بٌن الزوجات مادي

1.53 46 الشك المرضً دٌنً

1.33 40 اختالف الطباع صحً

1.16 35 مشاكل األبناء مادي

1.10 33 سرعة الغضب صحً

1.00 30 عجز مادي مادي

0.83 25 فارق الثقافة مادي

0.80 24 عدم الصراحة اجتماعً

0.60 18 فارق السن اجتماعً

0.50 15 استغالل مادي اجتماعً

0.46 14 ترك العمل مادي

0.43 13 العقم وعدم اإلنجاب نفسً

0.33 10 دٌون اجتماعً

0.30 9 العجز الجنسً نفسً

0.27 8 اختالف المذاهب شخصً

0.27 8 عادة البخل دٌنً

0.27 8 خلل عقلً نفسً

0.23 7 التردد اجتماعً

0.23 7 خطأ قبل الزواج اجتماعً

0.20 6 المعاشرة المحرمة اجتماعً

0.20 6 التسلط اجتماعً

0.13 4 المخدرات اجتماعً

0.13 4 ضعف الشخصٌة دٌنً

0.13 4 التذمر الزائد نفسً

0.10 3 أمراض معدٌة دٌنً

0.10 3 الحصول على الجنسٌة دٌنً

0.10 3 السرقة دٌنً

0.07 2 الحصول على إقامة اجتماعً

0.03 1 كثرة السهر اجتماعً

0.03 1 عدم الرغبة فً اإلنجاب اجتماعً

0.03 1 صحً غٌر مبٌن مادي

100 3012 اإلجمالي


