
 

 
 

 
 

السحكسة 
 العميا

محكستي 
 االستئشاف

السحاكم 
 ةاالبتدائي

اإلرشاد 
 األسري 

وحدة الذئهن 
 الفقهية والقانهنية

مؤسدة 
 السجسهع األيتام

741 1499 287312 1888 1415 572 293427 

 

 تفاصيل إحرائية عسل السحاكم الذرعية
 أواًل: السحكسة العميا الذرعية:

 <وهي عمى الشحو التالي( معاممة 741معامالت السحكسة العميا الذرعية في محافظات قطاع غزة )بمغ مجسوع 
 السشجز الهاردة نهع السعامالت الرقم
 207 207 دعاوى   .1
 534 534 معامالت  .2

 741 741 السجســــــــــهع

 غزة وخان يهنس: بهيئتيهاثانيًا: محكسة االستئشاف الذرعية 
وهغغغي عمغغغى الشحغغغو ( 1499االسغغغتفشال الذغغغرعية ا رعيةغغغا ايغغغزة و غغغا   غغغو س ) تغغغيسحكسلبمغغغغ مجسغغغوع السعغغغامالت 

 التالي<
 السدور السشجز الهارد نهع السعاممة السحكسة

 استئشاف غزة

  319 319 قزائية دعاوى 
  21 21 تشفيذية دعاوى 

  61 61 قرارات ادارية
  197 197 وراثة

  598 598  السجســــــــهع

 استئشاف خان يهنس

  397 397 قزائية دعاوى 
  149 149 تشفيذية دعاوى 

  157 157 قرارات ادارية
  198 198 وراثة

  901 901  السجســــــــهع

  1499 1499 الكمي هعــــالسجس

 

 ثالثًا: السحاكم الذرعية االبتدائية:
 <وهي عمى الشحو التاليمعاممة (286663االبتدائية ) بمغ مجسوع معامالت الواردة إلى السحاكم الذرعية

 دعاوى ال الشهع
 قزائية

دعاوى 
 تشفيذية

دعاوى 
 االستئشاف

معامالت  التهثيقات الحجج الطالق الزواج
 التشفيذ

 السجسهع أخرى 



 

 287312 155119 13025 40260 43018 3171 15392 649 4577 12101 العدد

 الت اصيل<
 :تفاصيل الدعاوى  .1

 الدعاوى خالل العام: إنجاز . أ

 السشجز السجسهع 2018وارد من  2017مدور من 
 ندبة اإلنجاز 2019مدور لـ  )مفرهل / مدقط(

1587 12101 13688 11696 1992 86% 
 إنجاز دعاوى التشفيذ خالل العام: . ب

من  متداول
 السجسهع 2018وارد من  2017

8838 4577 13415 
 حدب السحافظات: 2018و  2017ين الدعاوى الهاردة خالل العام . ت

 السجسهع رفح خان يهنس الهسطى غزة شسال غزة السحافظة
 11954 1183 2080 1863 4479 2349 2018العام 
 12084 1412 1891 1815 4730 2236 2017العام 

عغغغل العغغغا   دعغغغور  230اعغغغدد  >102أعغغغداد الغغغدعاور الغغغواردة لمسحغغغاكم الذغغغرعية  غغغال  العغغغا   ا خ غغغا  الحغغغ  
 .الساضي

 تفاصيل الزواج والطالق: .2
 الزواج: أ.
   (.1=293) >102بمغ اجسالي عدد الزواج لمعا 
 >الزواج حدب السحافظات 

 السجسهع رفح الهسطى خان يهنس شسال غزة غزة البيان
 15392 1708 2047 3068 3050 5519 الزواج

 

  102 و  ;102مقار ة بيل أعداد الزواج لعامي<.  
 2018 2017 الدشة

 1=293 ;:3;2 حاالت الزواجعدد 
 

  عقد زواج أي هشاك فارق بشدبة 1975بــ  مقارنة باألعهام الساضيةفي حاالت الزواج  متزايد نقصهشاك
4.11.% 

 ب. الطالق:
مسا يعشي وجود  قص في  3199بيشسا بميت الةا  الساضي  ( حالة2;32  )>102بمغ عدد حاالت الطالق لمعا  

 حالة. 8>  اعدد >102حاالت الطالق لال  
 
 



 

 
 

 

  2018و 2017لمعامين  حدب السحافظاتالطالق أعداد رافي بتفاصيل: 
 السجسهع رفح الهسطى خان يهنس شسال غزة غزة البيان

2018 1137 618 620 436 360 3171 
2017 1214 606 579 446 410 3255 

 

 :تفاصيل أنهاع الطالق 

الشدبة  السجسهع رفح خان يهنس الهسطى غزة شسال غزة البيان
 السئهية

 %38.7 1228 136 210 186 417 279 طالق بائن بيشهنة صغرى قبل الدخهل والخمهة
 %3 94 1 17 3 63 10 طالق بائن بيشهنة صغرى قبل الدخهل وبعد الخمهة

 %42 1337 169 285 176 450 257 بعد  الدخهل طالق بائن بيشهنة صغرى 
 %1.8 58 7 14 5 20 12 طالق بائن بيشهنة كبرى 

 %14.3 454 47 94 66 187 60 طالق رجعي
  3171 360 620 436 1137 618 السجســـــــــهع

 

 اعد الد و . تم %3,>9و % مل الطالق تم قبل الد و ،;,82أ   دبة الجدو   تزح مل  ال  
  2018/ 2017لمعامين  الطالق إلى الزواج حدب السحافظاتندبة: 

 السجسهع رفح الهسطى شسال غزة خان يهنس غزة البيان
 15392 1708 2047 3068 3050 5519 الزواج
 3171 360 436 620 618 1137 الطالق

 ندبة الطالق إلى الزواج
 %20.6 %21 %21.3 %20.2 %20.2 %20.6 2018لمعام 

 إلى الزواجندبة الطالق 
 %18.7 20.7 19.1 18.9 16.9 18.9 2017لمعام 

 

 رابعًا: دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري:

( حالغة >>>2بمغ عدد الحاالت التي عرضت عمى أقدا   دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري االسحغاكم الذغرعية )
 وهي موضحة حدب الجدو  اآلتي<

 

 2019مدور لـ  السشجز السجسهع 2018وارد من  2017مدور من 
125 1763 1888 1776 112 

 

 خامدًا: مؤسدة إدارة وتشسية أمهال اليتامى:
صغغرل لرغغالح األ تغغاموهي عمغغى  ( معاممغغة9>9بمغغغ عغغدد السعغغامالت لغغدر مرسدغغة إدارة وتشسيغغة أمغغوا  اليتغغامى )

 <الشحو التالي
 

 السجسهع مدتحقات راشدين اذن صرف نفقات



 

232 28 325 585 

 الفقهية:و  القانهنية وحدة الذئهن سادسًا: 
 <وهي عمى الشحو التالي( معاممة محامي شرعي 2829بمغ مجسوع السعامالت في الدائرة )

دخهل اختبار مزاولة  تدريب محاماة
 محاماة شرعية

 السجسهع حكم شرعي السحاماة مزاولةتجديد 

190 659 497 69 1415 
                                                                                        

 

 العالقات العامة واإلعالم

 ديـوان القـضـاء الشـرعي


