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 احصائيات 

 ة:ــــمقدم

تعد القفزة النوعية التي قـمم هاـم القءـمل اليـرعي علـا مـل الم ـتويمت صـمةرة تدـيلة تمتـد 
منذ نيأة اليرع الحنيف ولعل من تهرز انجمزات ومخرجمت القءمل اليرعي دوائـر  العمملـة لخدمـة 

حدـمئيمت القءـمل اليـرعي علـا تنهمل  اليعب العصيم التـي عمفـت علـا عـري جميـا انجـمزات واا
 جميا الوزارات والمؤ  مت والمختدين والمعنيين عهر و مئل اإلعالم المختلفة.

اليـــرعية  تنجـــز أـــي تروقـــة المحـــمممالتـــي  احدـــمئية القءـــمل اليـــرعي المعـــممالت تيـــملو 
واج  وعــالق  وحجــخ همختلــف تنواعاــم  وتنفيــذ  أــي قعــمع مــزة مــن دعــمو   وز همختلــف درجمتاــم 

ريمد واإلدـالح ت ـر   ومعـممالت المحـمميين اليـرعيين  ومعـممالت اويتـمم وتنـواع تخـر  ممـم   واا
خراج توديمت تـدعم  توءح ن هة العالق الا الزواج وانجمز الدعمو  للوقوف عندةم وتحليلام  واا

حيث هلغت جميا أي قعمع عزة المحمدر   وتممن او رة الفل عينية من مواجاة مل الدعوهمت
 علا النحو التملي: معمملة (532170) م5102خالل عمم  المعممالت التي تم انجمزةم

المحممة 
 العليم

محممتي 
 اال تئنمف

المحممم 
 االهتدائية

اإلريمد 
 او ر 

دائرة 
 الهحوث

مؤ  ة 
 اويتمم

 المجموع

836 0731 582538 0873 0023 227  532170 

ةــي اوعلــا  5102الجــدير هملــذمر تن عــدد المعــممالت التــي تنجــزت خــالل العــمم ومــن 
خــالل اوعـــوام الممءــية الخم ـــة اوخيـــرة حيــث تن عـــدد المعــممالت أـــي تزايـــد هيــمل واءـــح أـــي 

 تروقة المحممم اليرعية ممم ةو موءح أي الجدول التملي:

 5102 5103 5107 5105 5100 5101 ال نة
اجممل عدد 
 532170 553,332 553,338 032,631 002,023 012,077 المعممالت
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 تفاصيل إحصائية عمل المحاكم الشرعية

 أواًل: المحكمة العميا الشرعية:
وةـي ( معمملـة 836هلغ مجموع معممالت المحممة العليم اليرعية أـي محمأصـمت قعـمع مـزة )

 :علا النحو التملي

 المنجز الواردة نوع المعامالت الرقم
 186 186 دعاوى  .1
 492 492 معامالت  .2

 678 678 المجمــــــــــوع
 

 ثانيًا: محكمة االستئناف الشرعية بفرعيها غزة وخان يونس:
( 0731اال تئنمف اليرعية هفرعيام هغـزة وخـمن يـونس ) تيمحمملهلغ مجموع المعممالت 

 وةي علا النحو التملي:

 المدور المنجز الوارد نوع المعاممة المحكمة

 استئناف غزة

 0 337 337 دعاوى قضائية
 0 22 22 دعاوى تنفيذية
 0 62 62 قرارات ادارية

 0 257 257 وراثة
  678 678  المجمــــــــوع

 استئناف خان يونس

 0 288 288 دعاوى قضائية
 0 14 14 دعاوى تنفيذية
 0 127 127 قرارات ادارية

 0 233 233 وراثة
  662 662  المجمــــــــوع

 0 1340 1340 المجمــــوع الكمي
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 ثالثًا: المحاكم الشرعية االبتدائية:
وةي علا النحو ( 269237هلغ مجموع معممالت الواردة الا المحممم اليرعية االهتدائية )

 :التملي
 النوع

دعاوى 
 قضائية

دعاوى 
 التوثيقات الحجج الطالق الزواج تنفيذية

معامالت 
 التنفيذ

 أخرى
 المجموع

 269237 131758 9597 42019 46882 3281 20778 3329 11593 العدد

 أيمم يلي التفمديل:
 :تفاصيل الدعاوى .1

 إنجاز الدعاوى خالل العام: . أ
مدور من 

2014 
وارد من 
 المنجز المجموع 2015

مدور لـ 
2016 

 نسبة اإلنجاز

1074 11593 12667 11463 1204 90% 
 

 العام حسب المحافظات:الدعاوى الواردة خالل  . ب
 المجموع رفح خان يونس الوسطى غزة شمال غزة المحافظة

 11593 1520 2032 1670 4012 2359 العدد
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 تفاصيل الزواج والطالق: .2
 أ/ الزواج:

عقد( وةو اومهر أي تعداد الزواج منذ  51336) 5102هلغ اجمملي عدد الزواج للعمم 
نيأت المحممم اليرعية أي قعمع مزة  هينمم هلغ تعلا مؤير أي تعداد الزواج قهل ةذا العمم 

 أي حينه. 18.571حيث هلغ عدد عقود الزواج  5112ممن أي عمم 
 عقد. 08056والذ  هلغ أي حينه  5103عقد مقمرنة هملعمم  3821ممم لوحص  زيمدة 

 

 المجموع رفح خان يونس الوسطى غزة شمال غزة البيان
 20778 2417 4096 2821 7353 4091 الزواج

 

 
 

 م.5102العمم  –م 5112تعداد حمالت الزواج من العمم 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

عدد حاالت 
 671001 61.61. 01.72. 71101. .61.6. 01.71. 18.571 الزواج
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 ب/ الطالق:
%( وةي ن هة تقل من 02.6( حملة هن هة )7,560م )5102*هلغ عدد حمالت العالق للعمم 

%(و عليه يمون ةنمك 03.2) 5103العمم الممءي حيث هلغت ن هة العالق للعمم 
 هملعمم الممءي.%( مقمرنة 5.0انخفمي أي ن هة العالق )

%( هعد خدم حمالت 03.2حملة عالق و عليه تمون ن هة العالق) 585*تمت الرجعة لعدد 
 5103الرجعة وةي ن هة تقل من العمم الممءي حيث هلغت ن هة العالق لعمم 

%( هعد خدم حمالت الرجعة وعليه يمون ةنمك انخفمي أي ن هة العالق) 08.5)
 %( مقمرنة هملعمم الممءي0.3

 

 :حسب المحافظاتالطالق بأعداد تفاصيل 
 المجموع رفح خان يونس الوسطى غزة شمال غزة البيان
 3281 392 575 499 1203 612 الطالق

 

 تفاصيل أنواع الطالق:

شمال  البيان
 غزة

خان  الوسطى غزة
 يونس

النسبة  المجموع رفح
 المئوية

طالق بائن بينونة صغرى قبل 
 %42.3 1389 139 248 194 520 288 الدخول والخموة

طالق بائن بينونة صغرى قبل 
 الدخول وبعد الخموة

11 17 0 11 9 48 1.5% 

طالق بائن بينونة صغرى بعد  
 الدخول

180 423 173 211 145 1132 34.5% 

 %3.4 110 8 13 13 64 12 طالق بائن بينونة كبرى
 %18.3 602 91 92 119 179 121 طالق رجعي
  3281 392 575 499 1203 612 المجمـــــــــوع

 

% 28.5وتن   % من العالق تم قهل الدخول37.6يتءح من خالل الر م الهيمني هأن ن هة 
 من العالق تم هعد الدخول.

 :نسبة الطالق إلى الزواج حسب المحافظات
 المجموع رفح خان يونس الوسطى غزة شمال غزة البيان
 20778 2417 4096 2821 7353 4091 الزواج
 3281 392 575 499 1203 612 الطالق

نسبة الطالق إلى 
 %15.8 %16.2 %14 %17.7 %16.4 %15 الزواج
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 بعد خصم حاالت الرجعة: نسبة الطالق إلى الزواج حسب المحافظات
 المجموع رفح خان يونس الوسطى غزة شمال غزة البيان
 20778 2417 4096 2821 7353 4091 الزواج
 3281 392 575 499 1203 612 الطالق

 262 39 52 31 95 40 عدد حاالت الرجعة
 3019 335 438 371 972 511 صافي عدد الطالق

نسبة الطالق إلى الزواج بعد 
 %14.5 %14.6 %12.8 %16.6 %15.1 %14 خصم حاالت الرجعة

 

 :م2015العام  – 2009من العام  نسبة الطالق إلى الزواج 
 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة
 ..152 25227 ..257 .25.7 254.2 257.2 2.593 عدد حاالت الطالق

نسبة الطالق إلى 
 %15.8 %17.9 %15.6 %15.4 %15.5 %16 %14 الزواج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 احصائيات 

 رابعًا: دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري:

تق مم  دائـرة اإلريـمد واإلدـالح او ـر  هملمحـممم اليـرعية هلغ عدد الحمالت التي عرءت علا 
 ( حملة وةي موءحة ح ب الجدول اآلتي:0873)

 

 2016مدور لـ  المنجز المجموع 2015وارد من  2014مدور من 
5 1629 1634 1634 0 

 

 خامسًا: مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى:
دـــرف لدـــملح  ( معمملـــة227تمـــوال اليتـــمما )هلـــغ عـــدد المعـــممالت لـــد  مؤ  ـــة ادارة وتنميـــة 

 :وةي علا النحو التملي اويتمم
 

 المجموع مستحقات راشدين اذن صرف نفقات
448 88 417 953 

 

 سادسًا: دائرة البحوث الفقهية والقانونية:
 :وةي علا النحو التملي( معمملة محممي يرعي 0023هلغ مجموع المعممالت أي الدائرة )

 
 المجموع تجديد رخصة المحاماة تخريج محاماة تدريب محاماة

767 166 261 1194 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 


