إنخفاض في حاالت الزواج والطالق في العام 2019
عقدا ،منخفضا
وفقا لبيانات السجالت اإلدارية لوزارة العدل ،بلغ إجمالي عدد عقود الزواج ()137,918
ً
ً
عن العام  2018بنسبة  .%7.97وبلغ إجمالي عدد صكوك الطالق ( )51,125صكًا ،منخفضا عن العام
 2018بنسبة .%11.93
التوزيع العددي لعقود الزواج 2019
الطرفين أو أحدهما غير سعودي

الطرفين سعوديين

المجموع

17,120

120,798

137,918

التوزيع العددي لصكوك الطالق 2019
الطرفين أو أحدهما غير سعودي

الطرفين سعوديين

المجموع

6,889

44,236

51,125

الزواج


بلغ معدل الزواج الخام إلجمالي السكان في المملكة  4.03لكل  1000بانخفاض قدره  0.46عن
عام  .2018بلغ معدل الزواج الخام للسكان السعوديين  6.05لكل  1000من السكان السعوديين
بانخفاض قدره  0.44عن عام .2018



بلغ معدل الزواج العام إلجمالي السكان (الذين هم في سن الزواج) في المملكة  5.34لكل 1000
من السكان بانخفاض قدره  0.60عن عام  .2018بلغ معدل الزواج العام للسكان السعوديين 8.68
لكل  1000من السكان السعوديين (الذين هم في سن الزواج) بانخفاض قدره  0.63عن عام .2018

معدل الزواج العام

8.68

للسعوديين

9.31

معدل الزواج الخام

6.05

للسعوديين

6.49

معدل الزواج العام

5.34

إلجمالي السكان

5.94

4.03

2018

2019

4.49
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الطالق


بلغ معدل الطالق الخام إلجمالي السكان في المملكة  1.49لكل  1000من السكان بانخفاض
قدره  0.25عن عام  .2018بلغ معدل الطالق الخام للسكان السعوديين  2.23لكل  1000من
السكان السعوديين بانخفاض قدره  0.29عن عام .2018



بلغ معدل الطالق العام إلجمالي السكان في المملكة (الذين هم في سن الزواج)  1.98لكل
 1000من السكان بانخفاض قدره  0.32عن عام  .2018بلغ معدل الطالق العام للسكان السعوديين
 3.20لكل  1000من السكان السعوديين (الذين هم في سن الزواج) بانخفاض قدره  0.42عن عام
.2018

معدل الطالق العام

3.2

للسعوديين

3.62

معدل الطالق الخام

2.23

للسعوديين

2.52

معدل الطالق العام

1.98

إلجمالي السكان

2.30

1.49
2018

2019

1.74

معدل الطالق الخام
إلجمالي السكان

المنهجية
بناء على مصدرين
تعكس إحصاءات الزواج والطالق عدد ومعدالت حاالت الزواج والطالق في المملكة ً
رئيسين ،حيث تتضمن إحصاءات من االسقاطات والتقديرات السكانية والذي تجريه الهيئة العامة
ً
سنويا ،ومن بيانات السجالت اإلدارية عن عقود الزواج وصكوك الطالق في وزارة العدل،
لإلحصاء
باإلضافة إلى حساب معدل النمو عن العام السابق.
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