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دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

تقديم

درجت مجعية املودة للتنمية األرسية من خالل برنامج البحوث والدراسات 
األرسية الذي هيدف إىل إعداد بحوث ودراسات تسهم يف بناء الترشيعات 
واألنظمة األرسية، من أجل تنمية األرسة واالهتامم هبا منذ التكوين وحتى 
التمكني، ومن خالل نظرة اإلدارة الثاقبة حول معدالت الزواج والطالق يف 
اململكة واملنشورة يف كثري من وسائل االعالم وما فيها من تضخيم ودار حوهلا 
الكثري من اللغط، فقد ُعني هبذه الدراسة تزويد اجلهات املسؤولة وذات الصلة 
باملعلومات اإلحصائية السليمة حول تلك املعدالت، وذلك بعد التمحيص 
الطالق  وصكوك  الزواج  عقود  بأعداد  املتلعقة  البيانات  مجع  يف  والتدقيق 
وأعداد السكان )املواطنني واملقيمني( يف اململكة بشكل عام وحسب املناطق 
اإلدارية، وذلك خالل الفرتة من 2015م وحتى 2019م وهي البيانات التي 

تم توفريها من اهليئة العامة لإلحصاء ووزارة العدل.
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مقدمة

بسم اهلل الرمحـن الرحيـم، والصالة والسالم عىل أرشف خلق اهلل أمجعني سيدنا 
حممد وعىل آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن هذه الدراسة هتدف إىل التعرف 
عىل املعدالت الصحيحة للزواج والطالق يف اململكة العربية السعودية بشكل 
عام وحسب املناطق اإلدارية للمملكة للفرتة من )2015 – 2019م(، وذلك 
من خالل استخدام مؤرشين للزواج مها: معدل الزواج اخلام ومعدل الزواج 
العام، ومؤرشين للطالق مها: معدل الطالق اخلام ومعدل الطالق العام، كام 
اإلدارية  املناطق  حسب  املؤرشات  هذه  بني  املقارنة  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
وعيوب  بمزايا  التعريف  إىل  هتدف  كام  واجلنس،  اجلنسية  وحسب  للمملكة 

تلك املؤرشات اخلاصة بالزواج والطالق.
عىل  األول  الفصل  اشتمل  حيث  فصول،  أربعة  عىل  الدراسة  هذه  حتتوي 
نبذة عامة عن اململكة، وأهم مالمح األرسة السعودية والرتكيب االجتامعي 
للمجتمع السعودي وتعريفات الزواج والطالق يف اإلسالم، والفصل الثاين 
اشتمل عىل معدالت الزواج، والفصل الثالث اشتمل عىل معدالت الطالق، 
والفصل الرابع اشتمل عىل أهم النتائج التي تم التوصل إليها ومن ثم وضع 
توصيات بناًء عىل النتائج. وقد اعتمدت هذه الدراسة عىل إحصاءات السكان 

الصادرة من اهليئة العامة لإلحصاء من خالل الكتاب اإلحصائي السنوي.
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نبذة عامة
الفصل األول
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دراسة معدالت الزواج والطالق
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معلومات عامة عن المملكة:

تعترب اململكة العربية السعودية من أكرب دول الرشق األوسط، وتقع يف أقىص اجلنوب 
الغريب من قارة آسيا وتشكل اجلزء األكرب من شبه اجلزيرة العربية، حيث حيدها البحر 
األمحر من الناحية الغربية واخلليج العريب من الناحية الرشقية، وهلا حدود جغرافية 
اليمن  واألردن  والعراق  والكويت  وقطر  املتحدة  العربية  االمارات  من  كل  مع 

وسلطنة عامن.
تم تقسيم اململكة إىل )13( منطقة إدارية بموجب نظام املناطق الصادر باألمر امللكي 
من  عدد  إىل  املنطقة  وتنقسم  27/8/1412هـ،  وتاريخ   )1/92( رقم  الكريم 
ترتبط  إىل مراكز  املحافظة  إىل أخرى، وتنقسم  املحافظات خيتلف عددها من منطقة 
من  عدد  عىل  املركز  أو  املحافظة  أو  اإلمارة  وتشتمل  اإلمارة،  أو  باملحافظة  إدارًيا 

املسميات السكانية ترتبط هبا إدارًيا. )الكتاب اإلحصائي السنوي، 2017م(.

للمجتمع  االجتماعي  والتركيب  السعودية  األسرة  مالمح  أهم 
السعودي:

والريف  البادية  قطاعات،  ثالث  عىل  يتشكل  عام  بشكل  السعودي  العريب  املجتمع 
واحلرض، فنجد يف البادية والريف ما ُيعرف باألرسة املمتدة، أما يف املدينة ففي الغالب 

تكون األرسة نووية الشكل )التوجيري، حممد عبد املحسن، 62(.
وبالرغم من وجود األرس املمتدة أحياًنا يف املدن الكبرية حتى وقت قريب، إال أهنا 
بدأت يف التاليش نسبة الختالف أنامط احلياة ونمط العالقات داخل األرسة نفسها 
بسبب تغري وظائفها وبسبب املد احلرضي الكبري الذي شهدته املدن يف اآلونة األخرية 

)فالح، سعيد، 1983م(.

الزواج في اإلسالم:

ُيعرف الزواج بأنه عقد يتم إبرامه بني رجل وامرأة أو من يمثلهام ُيباح بموجبه لكل 
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حقوق  عليه  وترتتب  املرشوع،  الوجه  عىل  باآلخر  االستمتاع  واملرأة  الرجل  من 
الدين:  زكي  نسل ومصاهرة )شعبان،  من  تبعات  عنه  وتنشأ  لكل طرف  وواجبات 
العظيم فقد فصل قواعده  الرابط  اهتامم اإلسالم هبذا  1964، ص9(. ومن منطلق 
للزواج  وقواعد  أصول  الشارع  حدد  وقد  إمتامه،  وحتى  فيه  التفكري  منذ  وأحكامه 
ونظم كل األحكام املتعلقة به، وقد قال تعاىل يف حمكم تنزيله { َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم 
َقْوٍم  لَِك آَلَياٍت لِّ ًة َوَرمْحًَة إِنَّ يِف َذٰ َودَّ َتْسُكنُوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكم مَّ ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لِّ مِّ

ُروَن } )اآلية 21، سورة الروم(. َيَتَفكَّ

العالقات األسرية الزوجية في المجتمع السعودي:

إن العالقات األرسية الزوجية يف املجتمع السعودي ختضع لرشع اهلل احلنيف وما ورد 
يف السنة النبوية الرشيفة. وحيث إن املجتمع السعودي والذي يتسم يف شكله العام 
حتكمه  املجتمع  هذا  يف  الزوجية  احلياة  فإن  اهلل،  بأمر  ويعملون  احلق  بدين  بااللتزام 
دعائم رشعية وسلوكية، وينعم فيه األزواج يف الغالب بام حكم اهلل من سكن ومودة 
ورمحة بني األزواج. وهذا ال ينفي وجود اخلالفات واملشكالت داخل بيوت الزوجية 
يف املجتمع السعودي، وشأهنم يف هذا شأن الكثري من املجتمعات اإلسالمية العربية 

)التوجيري، حممد عبد املحسن، 73-71(.

الطالق في االسالم:

سقف  حتت  العيش  يتعذر  حينام  إليه  الزوجني  حاجة  يف  أحد  ينازع  ال  فعل  الطالق 
باملعروف  يتفّرقا  أن  فعليهام  التوّدد،  مبلًغا يصعب معه  بينهام  النفور  بلغ  واحد، وإذا 
منه  لعباده رمحة  اهللَّ سبحانه وتعاىل  أباحه  القصد. وقد  اجتمعا هبذا  واإلحسان، كام 
حلاجتهم إليه يف بعض األحيان، وقد رشع اإلسالم الطالق واعتربه ترشيع استثنائي 
وال ُيباح إال عند الرضورة القصوى عندما تفشل كل حماوالت اإلصالح بني الزوجني، 
فالطالق هو ترصف رشعي يصدر من الزوج أو من يقوم مقامه وتنتهي بموجبه رابطة 
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الزوجية )شعبان، زكي الدين: 1964، ص81-82(. كام أن للطالق أحكام وقواعد 
وأركان مل يغفل عنها الشارع، وتنشأ أيًضا بموجبه تبعات من نفقة وغريها، وقد جاء 
ْيٌح بِإِْحَساٍن َواَل حَيِلُّ َلُكْم  َتاِن َفإِْمَساٌك بَِمْعُرْوٍف َأْو َتْسِ يف حمكم تنزيلها: {الطَّاَلُق َمرَّ
اَفا َأالَّ ُيِقْياَم ُحُدْوَد اهللَِّ َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ ُيِقْياَم ُحُدْوَد  َأْن َتْأُخُذوا ِمَّا آَتْيُتُمْوُهنَّ َشْيًئا إاِلَّ َأْن خَيَ
اهللَِّ َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِهاَم فِْياَم اْفَتَدْت بِِه تِْلَك ُحُدْوُد اهللَِّ َفاَل َتْعَتُدْوَها َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدْوَد اهللَِّ 

َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّاملُِْوَن  } )اآلية 299، سورة البقرة(.
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مقاييس الزواج
الفصل الثاني
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1/ معدل الزواج الخام
:)Crude Marriage Rate( 

هو ناتج قسمة 
عدد حاالت الزواج خالل السنة ÷ تقدير عدد السكان يف منتصف السنة، 

ثم رضب الناتج يف 1000 
Calot G.، J.P. Sardon )2003(

 1-1
معدل الزواج الخام في المملكة إجمااًل 

حسب الجنس والجنسية

تم حساب معدل الزواج اخلام وفقًا للمعادلة أعاله، وذلك للسكان يف اململكة بشكل 
عام وحسب اجلنس واجلنسية خالل األعوام 2015 وحتى 2019، وكانت النتيجة 

كام يف اجلدول التايل:

جدول رقم )1(

أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الزواج اخلام لكل 1000 

من السكان حسب اجلنس واجلنسية لألعوام 2015 – 2019

السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطنالعام
السعوديني

السكان غري 
املجموعالسعوديني

2015

105714431020346370807063160387207749061024109331015999العدد

100.0 %33.0 %67.0 %10.2 %22.8 %32.9 %34.1 %النسبة

14.8715.4022.2049.737.5715.355.07املعدل

2016

10231364985021880283553677643200815821170599831787580العدد

100.0 %36.8 %63.2 %11.6 %25.3 %31.0 %32.2 %النسبة

15.4316.0319.6642.937.8613.494.97املعدل
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شكل رقم )1( : معدل الزواج اخلام للسكان يف اململكة لألعوام 2015 - 2019

ومعدل  املئوية  والنسبة  السكان  أعداد  يوضح  والذي   )1( رقم  اجلدول  خالل  من 
الزواج اخلام يف اململكة خالل األعوام )2015 – 2019(، فنجد أن معدل الزواج 
خالل  السكان  من   1000 لكل  زواج  حاالت   )5.07( بلغ  إمجاالً  للسكان  اخلام 
العام 2015، وهذا املعدل مل خيتلف كثريًا خالل األعوام الالحقة بانخفاض تدرجيي 
طفيف، بينام سجل العام 2019 أقل معدل زواج خام للسكان إمجاالً يف اململكة حيث 
التايل يوضح  البياين  الشكل  السكان.  بلغ )4.03( حاالت زواج لكل 1000 من 

هذه املقارنة:

2017

103969141001144883135593830415204083621214397432552336العدد

100.0 %37.3 %62.7 %11.8 %25.5 %30.8 %31.9 %النسبة

15.1015.6818.8940.997.6912.934.82املعدل

2018

105758951019273286650613979972207686271264503333413660العدد

100.0 %37.8 %62.2 %11.9 %25.9 %30.5 %31.7 %النسبة

14.1614.7017.2937.647.2111.854.48املعدل

4.03-6.05----املعدل2019
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كام نجد أن معدل الزواج اخلام للسكان السعوديني تراوح بني )7.86( حاالت زواج 
لكل 1000 من السكان خالل العام 2016، وهذا املعدل مل خيتلف كثريًا خالل الفرتة 
زواج خام  معدل  أقل  العام 2019  بينام سجل  تدرجيي طفيف،  بانخفاض  املحددة 
من  لكل 1000  زواج  بلغ )6.05( حاالت  اململكة حيث  السعوديني يف  للسكان 

السكان. الشكل البياين التايل يوضح هذه املعدالت:

شكل رقم )2( : معدل الزواج اخلام للسكان السعوديني خالل األعوام 2015 - 2019

2015

2016

2018

2017

2019

7.57

7.86

7.69

6.05

7.21

500000010000000150000002000000025000000 0

20768627%62.20

20081582%63.2

20408362%62.7

20774906%67
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من خالل اجلدول )1( والذي يوضح معدل الزواج اخلام يف اململكة حسب اجلنس 
واجلنسية لألعوام 2015 – 2018، فنجد أن معدل الزواج اخلام للمواطنني الذكور 
و   2016 العام  يف  السكان  من   1000 لكل  زواج  حالة   )15.43( بني  تراوح 
للمواطنات  بينام  العام 2018.  السكان يف  )14.16( حالة زواج لكل 1000 من 
اإلناث، فإن هذا املعدل تراوح بني )16.03( حالة زواج للمواطنات اإلناث لكل 
العام 2018 أقل معدل زواج خام  بينام سجل  العام 2016  السكان يف  1000 من 
للمواطنات اإلناث حيث بلغ )14.7( حالة زواج لكل 1000 من السكان. وبشكل 
واملواطنات  الذكور  املواطنني  من  لكل  اخلام  الزواج  معدالت  تقارب  نالحظ  عام 

اإلناث خالل األعوام 2015 – 2018. والشكل البياين التايل يوضح هذه املقارنة:

شكل رقم )3( : معدل الزواج اخلام للمواطنني السعوديني واملواطنات السعوديات 

خالل األعوام 2015 - 2018

13

13.5

14.5

14

15

15.5

16

16.5

2015

14.87

15.40 15.43

16.03

15.10

15.68

14.70

14.16

20172016 2018

مواطن مواطنة
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 في المملكة العربية السعودية 

بالنسبة لغري املواطنني الذكور، فإن معدل الزواج اخلام تراوح بني )22.20( حالة 
إىل  املعدل  هذا  انخفض  بينام   2015 العام  خالل  السكان  من   1000 لكل  زواج 
بالنسبة  كذلك   .2018 العام  يف  السكان  من   1000 لكل  زواج  حالة   )17.29(
لغري املواطنات اإلناث فنجد أن أعىل معدل زواج خام سجل بلغ )49.73( حالة 
زواج لكل 1000 من السكان يف العام 2015 وانخفض هذا املعدل إىل )37.64( 
غري  من  لكل  اخلام  الزواج  معدالت  تباين  نالحظ  عام  وبشكل   .2018 العام  يف 
لصالح   2018 –  2015 األعوام  خالل  اإلناث  املواطنات  وغري  الذكور  املواطنني 

غري املواطنات اإلناث باملعدالت األعىل. والشكل البياين التايل يوضح هذه املقارنة:

شكل رقم )4( : معدل الزواج اخلام لغري املواطنني وغري املواطنات 

خالل األعوام 2015 - 2018
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دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

خيتلف  مل  اخلام  الزواج  معدل  أن  فنجد  عام،  بشكل  السعوديني  للمواطنني  بالنسبة 
زواج  حالة   )7.86( أعاله  يف  بلغ  إذ   ،2018 وحتى   2015 األعوام  خالل  كثريًا 
لكل 1000 من السكان خالل العام 2016، بينام بلغ هذا املعدل يف أدناه )7.21( 
اخلام  الزواج  بلغ معدل  بينام  العام 2018.  السكان يف  حالة زواج لكل 1000 من 
للسكان غري السعوديني بلغ يف أعاله )15.35( حالة زواج لكل 1000 من السكان 
العام  السكان يف  إىل )11.85( حالة زواج لكل 1000 من  املعدل  وانخفض هذا 
2018. وبشكل عام نالحظ تباين معدالت الزواج اخلام لكل من السكان املواطنني 
السعوديني والسكان غري السعوديني خالل األعوام 2015 – 2018 لصالح السكان 

غري السعوديني باملعدالت األعىل. والشكل البياين التايل يوضح هذه املقارنة:

شكل رقم )5( : معدل الزواج اخلام للسكان السعوديني وغري السعوديني 

خالل األعوام 2015 - 2018
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دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

 2-1
معدل الزواج الخام في كل منطقة إداريًة

حسب الجنس والجنسية

اخلام، وذلك  الزواج  بمعدل  للمعادلة اخلاصة  اخلام وفقًا  الزواج  تم حساب معدل 
للسكان يف كل منطقة إدارية وهي )13( منطقة إدارية، حسب اجلنس واجلنسية خالل 

األعوام 2015 وحتى 2019، وكانت النتيجة كام يف اجلداول التالية:
من خالل اجلدول رقم )2( نالحظ أن معدل الزواج اخلام يف العام 2015 تباين من 
بلغ )7.6( حالة  إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل زواج خام  منطقة 
أقل معدل  الشاملية(، وأن  السكان ُسجل يف منطقة )احلدود  زواج لكل 1000 من 

زواج خام بلغ )3.1( وُسجل يف )املنطقة الرشقية(.

جدول رقم )2(
أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الزواج اخلام لكل 1000 

من السكان حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2015

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
245635822887432083291911178474510129944697739570العدد
100.0 %38.7 %61.3 %11.8 %26.9 %29.6 %31.7 %النسبة
13.714.716.2377.111.34.4املعدل

مكة 
املكرمة

2336690227605022186541226952461274034456068058346العدد
100.0 %42.8 %57.2 %15.2 %27.5 %28.2 %29.0 %النسبة
18.819.319.835.99.512.85.5املعدل

املدينة 
املنورة

70042369635742638820874213967806351302031910العدد
100.0 %31.3 %68.7 %10.3 %21.0 %34.3 %34.5 %النسبة
17.417.528.658.58.719.26املعدل



- 19 - 

دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

القصيم
5185615086022578948188110271633397751366938العدد
100.0 %24.9 %75.1 %6.0 %18.9 %37.2 %37.9 %النسبة
14.414.72991.37.3225.5املعدل

املنطقة 
الرشقية

165939615367301106407367925319612614743324670458العدد
100.0 %31.6 %68.4 %7.9 %23.7 %32.9 %35.5 %النسبة
8.89.513.239.84.69.93.1املعدل

عسري
8778778961172914819419917739943856802159674العدد
100.0 %17.9 %82.1 %4.4 %13.5 %41.5 %40.6 %النسبة
16.315.949151.78.1376.6املعدل

تبوك
37684235764911814638307734491156453890944العدد
100.0 %17.6 %82.4 %4.3 %13.3 %40.1 %42.3 %النسبة
11.612.337.2114.6628.14.9املعدل

حائل
27062527660110038733471547226133858681084العدد
100.0 %19.7 %80.3 %4.9 %14.7 %40.6 %39.7 %النسبة
17.41747140.88.635.26.9املعدل

احلدود 
الشاملية

147536146907469761617129444363147357590العدد
100.0 %17.7 %82.3 %4.5 %13.1 %41.1 %41.3 %النسبة
18.418.557.8167.89.2437.6املعدل

جازان
62107960755720584010337312286363092131537849العدد
100.0 %20.1 %79.9 %6.7 %13.4 %39.5 %40.4 %النسبة
15.215.545.891.37.730.56.1املعدل

نجران
2234552206578650234467444112120969565081العدد
100.0 %21.4 %78.6 %6.1 %15.3 %39.0 %39.5 %النسبة
1818.246.4116.4933.27.1املعدل

الباحة
187375201952584151837338932776788466115العدد
100.0 %16.5 %83.5 %3.9 %12.5 %43.3 %40.2 %النسبة
11.81138120.85.728.94.8املعدل

اجلوف
1952261895418032525348384767105673490440العدد
100.0 %21.5 %78.5 %5.2 %16.4 %38.6 %39.8 %النسبة
1717.541.2130.78.631.36.8املعدل

اجلملة
105714431020346370807063160387207749061024109331015999العدد
100.0 %33.0 %67.0 %10.2 %22.8 %32.9 %34.1 %النسبة
14.915.422.249.77.615.35.1املعدل
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دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

من خالل اجلدول رقم )3( نالحظ أن معدل الزواج اخلام يف العام 2016 يتباين من 
بلغ )7.1( حالة  إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل زواج خام  منطقة 
زواج لكل 1000 من السكان ُسجل يف منطقة )نجران(، وأن أقل معدل زواج خام 

بلغ )2.9( وُسجل يف )املنطقة الرشقية(.

جدول رقم )3(
أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الزواج اخلام لكل 1000 

من السكان حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2016

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
2376366220738523658701065057458375134309278014678العدد
100.0 %42.8 %57.2 %13.3 %29.5 %27.5 %29.7 %النسبة
13.614.713.730.47.19.54.0املعدل

مكة 
املكرمة

2253782219030224856011408636444408438942378338321العدد
100.0 %46.7 %53.3 %16.9 %29.8 %26.3 %27.0 %النسبة
19.920.518.131.910.111.55.4املعدل

املدينة 
املنورة

67970967449848651224260713542077291192083326العدد
100.0 %35.0 %65.0 %11.6 %23.4 %32.4 %32.6 %النسبة
20.520.628.657.310.319.16.7املعدل

القصيم
502110489876298819991249919863979431389929العدد
100.0 %28.6 %71.4 %7.1 %21.5 %35.2 %36.1 %النسبة
15.816.226.680.18.019.95.7املعدل

املنطقة 
الرشقية

160837714818951262425434678309027216971034787375العدد
100.0 %35.4 %64.6 %9.1 %26.4 %31.0 %33.6 %النسبة
8.69.411.032.04.58.22.9املعدل
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دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

عسري
85107487059333338611193017216674453162166983العدد
100.0 %20.6 %79.4 %5.2 %15.4 %40.2 %39.3 %النسبة
16.516.142.1125.38.131.56.5املعدل

تبوك
36528634585913551045158711145180668891813العدد
100.0 %20.3 %79.7 %5.1 %15.2 %38.8 %41.0 %النسبة
10.711.328.886.55.521.64.4املعدل

حائل
26204426738611594540048529430155993685423العدد
100.0 %22.8 %77.2 %5.8 %16.9 %39.0 %38.2 %النسبة
18.217.841.1118.99.030.56.9املعدل

احلدود 
الشاملية

143654142079541141981628573373930359663العدد
100.0 %20.6 %79.4 %5.5 %15.0 %39.5 %39.9 %النسبة
16.016.142.4115.78.031.06.4املعدل

جازان
60098458693922980211744211879233472441535167العدد
100.0 %22.6 %77.4 %7.7 %15.0 %38.2 %39.1 %النسبة
17.818.246.591.19.030.87.0املعدل

نجران
2168832140309895240010430913138962569875العدد
100.0 %24.4 %75.6 %7.0 %17.4 %37.6 %38.1 %النسبة
18.819.041.1101.79.429.37.1املعدل

الباحة
181231195312680562234737654390403466946العدد
100.0 %19.4  %80.6 %4.8 %14.6 %41.8 %38.8 %النسبة
14.213.237.8115.26.828.55.5املعدل

اجلوف
1898641840649336330790373928124153498081العدد
100.0 %24.9 %75.1 %6.2 %18.7 %37.0 %38.1 %النسبة
12.813.226.078.86.519.54.9املعدل

اجلملة
10231364985021880283553677643200815821170599831787580العدد
100.0 %36.8 %63.2 %11.6 %25.3 %31.0 %32.2 %النسبة
15.416.019.742.97.913.55.0املعدل
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دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

من خالل اجلدول رقم )4( نالحظ أن معدل الزواج اخلام يف العام 2017 يتباين من 
بلغ )7.1( حالة  إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل زواج خام  منطقة 
زواج لكل 1000 من السكان ُسجل يف منطقة )نجران(، وأن أقل معدل زواج خام 

بلغ )3.2( وُسجل يف )املنطقة الرشقية(.

جدول رقم )4(
أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الزواج اخلام لكل 1000 

من السكان حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2017

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
2414876224344624493901108572465832235579628216284العدد
100.0 %43.3 %56.7 %13.5 %29.8 %27.3 %29.4 %النسبة
13.714.713.529.87.19.34.0املعدل

مكة 
املكرمة

2290489222608825740951467094451657740411898557766العدد
100.0 %47.2 %52.8 %17.1 %30.1 %26.0 %26.8 %النسبة
18.719.316.729.29.510.65.0املعدل

املدينة 
املنورة

69067868556650375025268513762447564352132679العدد
100.0 %35.5 %64.5 %11.8 %23.6 %32.1 %32.4 %النسبة
16.616.722.845.48.315.25.4املعدل

القصيم
51103749850631027310411910095434143921423935العدد
100.0 %29.1 %70.9 %7.3 %21.8 %35.0 %35.9 %النسبة
15.315.725.275.27.818.95.5املعدل

املنطقة 
الرشقية

163424615061161307230452733314036217599634900325العدد
100.0 %35.9 %64.1 %9.2 %26.7 %30.7 %33.3 %النسبة
9.610.412.034.55.08.93.2املعدل
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دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

عسري
86495188518034518511655917501314617442211875العدد
100.0 %20.9 %79.1 %5.3 %15.6 %40.0 %39.1 %النسبة
16.015.740.2119.17.930.16.3املعدل

تبوك
37108735157714032647040722664187366910030العدد
100.0 %20.6 %79.4 %5.2 %15.4 %38.6 %40.8 %النسبة
12.813.533.8100.76.625.35.2املعدل

حائل
26625927184011995141724538099161675699774العدد
100.0 %23.1 %76.9 %6.0 %17.1 %38.8 %38.0 %النسبة
17.417.138.7111.28.628.76.6املعدل

احلدود 
الشاملية

145415143506557672054328892176310365231العدد
100.0 %20.9 %79.1 %5.6 %15.3 %39.3 %39.8 %النسبة
15.916.241.6112.98.030.46.3املعدل

جازان
61069159657823795812232012072693602781567547العدد
23.0100.0 %77.0 %7.8 %15.2 %38.1 %39.0 %النسبة
16.817.243.284.08.528.56.6املعدل

نجران
22033521770610254341659438041144202582243العدد
100.0 %24.8 %75.2 %7.2 %17.6 %37.4 %37.8 %النسبة
18.718.940.298.99.428.67.1املعدل

الباحة
184080198358704472328738243893734476172العدد
100.0 %19.7 %80.3 %4.9 %14.8 %41.7 %38.7 %النسبة
15.214.139.7120.17.329.85.9املعدل

اجلوف
1927701869819664432080379751128724508475العدد
100.0 %25.3 %74.7 %6.3 %19.0 %36.8 %37.9 %النسبة
17.818.435.5107.09.026.76.8املعدل

اجلملة
103969141001144883135593830415204083621214397432552336العدد
100.0 %37.3 %62.7 %11.8 %25.5 %30.8 %31.9 %النسبة
15.115.718.941.07.712.94.8املعدل
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دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

من خالل اجلدول رقم )5( نالحظ أن معدل الزواج اخلام يف العام 2018 يتباين من 
بلغ )6.8( حالة  إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل زواج خام  منطقة 
زواج لكل 1000 من السكان ُسجل يف منطقة )اجلوف(، وأن أقل معدل زواج خام 

بلغ )3.6( وُسجل يف منطقة )الرياض(.

جدول رقم )5(
أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الزواج اخلام لكل 1000 

من السكان حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2018

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
2456385228418125536011152699474056637063008446866العدد
100.0 %43.9 %56.1 %13.6 %30.2 %27.0 %29.1 %النسبة
12.313.311.926.36.48.23.6املعدل

مكة 
املكرمة

2329857226655726827101524421459641442071318803545العدد
100.0 %47.8 %52.2 %17.3 %30.5 %25.7 %26.5 %النسبة
17.618.115.327.08.99.84.7املعدل

املدينة 
املنورة

70258269792852508426254414005107876282188138العدد
100.0 %36.0 %64.0 %12.0 %24.0 %31.9 %32.1 %النسبة
15.215.320.440.87.613.64.9املعدل

القصيم
51902950688632251110726710259154297781455693العدد
100.0 %29.5 %70.5 %7.4 %22.2 %34.8 %35.7 %النسبة
14.314.622.969.07.217.25.1املعدل

املنطقة 
الرشقية

166244515333601362541470407319580518329485028753العدد
100.0 %36.4 %63.6 %9.4 %27.1 %30.5 %33.1 %النسبة
11.212.113.639.55.810.13.7املعدل
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دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

عسري
87977390090335981812112417806764809422261618العدد
100.0 %21.3 %78.7 %5.4 %15.9 %39.8 %38.9 %النسبة
14.814.536.2107.67.327.15.8املعدل

تبوك
37754035785114625148865735391195116930507العدد
100.0 %21.0 %79.0 %5.3 %15.7 %38.5 %40.6 %النسبة
11.011.628.585.25.721.34.5املعدل

حائل
27087527667912513343334547554168467716021العدد
100.0 %23.5 %76.5 %6.1 %17.5 %38.6 %37.8 %النسبة
15.214.932.995.17.524.55.8املعدل

احلدود 
الشاملية

148473147003583972143729547679834375310العدد
100.0 %21.3 %78.7 %5.7 %15.6 %39.2 %39.6 %النسبة
15.715.839.8108.67.929.16.2املعدل

جازان
62118960736424801712708912285533751061603659العدد
100.0 %23.4 %76.6 %7.9 %15.5 %37.9 %38.7 %النسبة
14.014.335.168.47.123.25.4املعدل

نجران
22416222145910679143293445621150084595705العدد
100.0 %25.2 %74.8 %7.3 %17.9 %37.2 %37.6 %النسبة
15.015.231.477.67.522.45.6املعدل

الباحة
187357202126734472417838948397625487108العدد
100.0 %20.0 %80.0 %5.0 %15.1 %41.5 %38.5 %النسبة
13.212.233.7102.46.425.45.1املعدل

اجلوف
19622819043510076033314386663134074520737العدد
100.0 %25.7 %74.3 %6.4 %19.3 %36.6 %37.7 %النسبة
18.018.535.0105.99.126.36.8املعدل

اجلملة
105758951019273286650613979972207686271264503333413660العدد
100.0 %37.8 %62.2 %11.9 %25.9 %30.5 %31.7 %النسبة
14.214.717.337.67.211.84.5املعدل
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السعوديني يف  للسكان  اخلام  الزواج  معدل  أن  )6( نالحظ  رقم  اجلدول  من خالل 
العام 2019 تباين من منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل زواج 
السكان ُسجل  بلغ )8.96( حالة زواج لكل 1000 من  السعوديني  للسكان  خام 
 )5.42( بلغ  السعوديني  للسكان  خام  زواج  معدل  أقل  وأن  )اجلوف(،  منطقة  يف 
بينام بلغ أعىل معدل زواج خام للسكان إمجاالً  وُسجل يف منطقة )املنطقة الرشقية(. 
بلغ )6.80( حالة زواج لكل 1000 من السكان ُسجل يف منطقة )اجلوف(، وأن 

أقل معدل زواج خام للسكان إمجاالً بلغ )3.32( وُسجل يف منطقة )الرياض(.

جدول رقم )6(
معدالت الزواج اخلام للسكان السعوديني والسكان إمجاالً لكل 1000 من السكان 

حسب املنطقة اإلدارية للعام 2019

السكان إمجاالًالسكان السعودينياملنطقة اإلدارية
5.423.32الرياض

5.823.55مكة املكرمة
6.694.55املدينة املنورة

7.085.08القصيم
5.423.56املنطقة الرشقية

7.125.71عسري
5.444.36تبوك
6.425.01حائل

5.904.83احلدودالشاملية
6.545.14جازان
7.135.69نجران
6.715.39الباحة
8.966.80اجلوف
6.054.03اجلملة
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2/ معدل الزواج العام 
:)General Marriage Rate( 

هو ناتج قسمة 
عدد حاالت الزواج خالل السنة ÷ تقدير عدد السكان الذين أعامرهم من 

15 سنة فأكثر يف منتصف السنة، ثم رضب الناتج يف 1000 
)Marriage and Divorce Statistical Methodology، 2019،p7(

 1-2
معدل الزواج العام في المملكة إجمااًل 

حسب الجنس والجنسية

تم حساب معدل الزواج العام وفقًا للمعادلة أعاله، وذلك للسكان الذين أعامرهم 
األعوام  خالل  واجلنسية  اجلنس  وحسب  عام  بشكل  اململكة  يف  فأكثر  سنة   15 من 

2015 وحتى 2019، وكانت النتيجة كام يف اجلدول التايل:

جدول رقم )7(
أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الزواج العام لكل 1000 

من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر حسب اجلنس واجلنسية لألعوام 2015 – 2019

السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطنالعام
السعوديني

السكان غري 
املجموعالسعوديني

2015

764710274490506047326223262815096152827995423376106العدد

100.0 %35.4 %64.6 %9.6 %25.9 %31.9 %32.7 %النسبة

20.5521.125.9970.410.4118.986.72املعدل

2016

713160668545477114954281219013986153992714423913297العدد

100.0 %41.5 %58.5 %11.8 %29.8 %28.7 %29.8 %النسبة

22.1423.0322.1956.1411.2915.96.6املعدل
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2017

7248117696778473677792929276142159011029705524512956العدد

100.0 %42.0 %58.0 %11.9 %30.1 %28.4 %29.6 %النسبة

21.6622.5421.3153.6111.0515.256.41املعدل

2018

7375313709483976792453043383144701521072262825192780العدد

100.0 %42.6 %57.4 %12.1 %30.5 %28.2 %29.3 %النسبة

20.3121.1119.5149.2210.3513.975.95املعدل

5.34-8.68----املعدل2019

ومعدل  املئوية  والنسبة  السكان  أعداد  يوضح  والذي   )7( رقم  اجلدول  خالل  من 
األعوام  خالل  اململكة  يف  فأكثر  سنة   15 من  أعامرهم  الذين  للسكان  العام  الزواج 
)2015 – 2019(، نجد أن معدل الزواج العام للسكان إمجاالً بلغ )6.72( حاالت 
زواج لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل العام 2015، 
وهذا املعدل مل خيتلف كثريًا خالل األعوام الالحقة والتي شهدت انخفاضًا تدرجييًا إىل 
أن سجل العام 2019 أقل معدل زواج عام للسكان إمجاالً يف اململكة بلغ )5.34( 
الشكل  فأكثر.  أعامرهم من 15 سنة  الذين  السكان  حاالت زواج لكل 1000 من 

البياين التايل يوضح هذه املقارنة:
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شكل رقم )6( : معدل الزواج العام يف اململكة لألعوام 2015 - 2019
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زواج  حاالت   )11.29( بلغ  السعوديني  للسكان  العام  الزواج  معدل  أن  نجد  كام 
لكل 1000 من السكان خالل العام 2016، وهذا املعدل مل خيتلف كثرًيا خالل الفرتة 
املحددة وشهد انخفاض تدرجيي طفيف، بينام سجل العام 2019 أقل معدل زواج 
عام للسكان السعوديني يف اململكة حيث بلغ )8.68( حاالت زواج لكل 1000 من 

السكان. الشكل البياين التايل يوضح هذه املقارنة:

شكل رقم )7( : معدل الزواج العام للسكان السعوديني خالل األعوام 2015 - 2019

2015

2016

2018

2017

2019

10.41

11.29

11.05

8.68

10.35

5000000100000001500000020000000 0

14470152%57.4

13986153%58.5

14215901%58

15096152%64.6
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من خالل اجلدول )7( والذي يوضح معدل الزواج العام يف اململكة حسب اجلنس 
واجلنسية لألعوام 2015 – 2019، فنجد أن معدل الزواج العام للمواطنني الذكور 
الذين أعامرهم من 15  تراوح بني )22.14( حالة زواج لكل 1000 من السكان 
سنة فأكثر يف العام 2016 و )20.31( حالة زواج لكل 1000 من السكان الذين 
أعامرهم من 15 سنة فأكثر يف العام 2018. بينام للمواطنات اإلناث، فإن هذا املعدل 
تراوح بني )23.03( حالة زواج للمواطنات اإلناث لكل 1000 من السكان الذين 
أعامرهم من 15 سنة فأكثر يف العام 2016 بينام سجل العام 2015 أقل معدل زواج 
السكان  من   1000 لكل  زواج  حالة   )21.1( بلغ  حيث  اإلناث  للمواطنات  عام 
الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر. وبشكل عام نالحظ تقارب معدالت الزواج العام 
لكل من املواطنني الذكور واملواطنات اإلناث الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل 

األعوام 2015 – 2018. والشكل البياين التايل يوضح هذه املقارنة:

شكل رقم )8( : معدل الزواج العام للمواطنني السعوديني واملواطنات السعوديات 

خالل األعوام 2015 - 2018
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بالنسبة لغري املواطنني الذكور، فإن معدل الزواج العام تراوح بني )25.99( حالة 
زواج لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل العام 2015 
بينام انخفض هذا املعدل تدرجييًا إىل )19.51( حالة زواج لكل 1000 من السكان 
املواطنات  لغري  بالنسبة  كذلك   .2018 العام  يف  فأكثر  سنة   15 من  أعامرهم  الذين 
اإلناث فنجد أن أعىل معدل زواج عام ُسجل بلغ )70.40( حالة زواج لكل 1000 
من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر يف العام 2015 وانخفض هذا املعدل 
معدالت  تباين  نالحظ  عام  وبشكل   .2018 العام  يف   )49.22( إىل  كبري  بشكل 
الزواج العام لكل من غري املواطنني الذكور وغري املواطنات اإلناث الذين أعامرهم 
اإلناث  املواطنات  لصالح غري   2018 – األعوام 2015  فأكثر خالل  من 15 سنة 

باملعدالت األعىل. والشكل البياين التايل يوضح هذه املقارنة:

شكل رقم )9( : معدل الزواج العام لغري املواطنني وغري املواطنات 

خالل األعوام 2015 - 2018
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خيتلف  مل  العام  الزواج  معدل  أن  فنجد  عام،  بشكل  السعوديني  للمواطنني  بالنسبة 
زواج  حالة   )11.29( أعاله  بلغ  إذ   ،2018 وحتى   2015 األعوام  خالل  كثريًا 
لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل العام 2016، وبلغ 
هذا املعدل أدناه )10.35( حالة زواج لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 
العام للسكان غري السعوديني بلغ  الزواج  بينام بلغ معدل  العام 2018.  15 سنة يف 
الذين أعامرهم من 15 سنة  السكان  أعاله )18.98( حالة زواج لكل 1000 من 
فأكثر يف العام 2015 وانخفض هذا املعدل إىل )13.97( حالة زواج لكل 1000 
من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر يف العام 2018. وبشكل عام نالحظ 
غري  والسكان  السعوديني  املواطنني  السكان  من  لكل  العام  الزواج  معدالت  تباين 
السعوديني الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل األعوام 2015 – 2018 لصالح 
السكان غري السعوديني باملعدالت األعىل. والشكل البياين التايل يوضح هذه املقارنة:

شكل رقم )10( : معدل الزواج العام للسكان السعوديني وغري السعوديني 

خالل األعوام 2015 - 2018
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 2-2
معدل الزواج العام في كل منطقة إدارية 

حسب الجنس والجنسية

العام، وذلك  الزواج  بمعدل  للمعادلة اخلاصة  العام وفقًا  الزواج  تم حساب معدل 
للسكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر يف كل منطقة إدارية وعددها )13( منطقة 
إدارية، حسب اجلنس واجلنسية خالل األعوام 2015 وحتى 2019، وكانت النتيجة 

كام يف اجلداول التالية:

من خالل اجلدول رقم )8( نالحظ أن معدل الزواج العام يف العام 2015 يتباين من 
منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل زواج عام بلغ )10.3( حالة 
منطقة  يف  ُسجل  فأكثر  سنة   15 من  أعامرهم  الذين  السكان  من   1000 لكل  زواج 
بلغ )4.1( حالة زواج عام للسكان  أقل معدل زواج عام  الشاملية(، وأن  )احلدود 

الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر وُسجل يف )املنطقة الرشقية(.
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جدول رقم )8(

أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الزواج العام لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم

 من 15 سنة فأكثر حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2015

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
176315116416231788625646273340477424348985839672العدد
100.0 %41.7 %58.3 %11.1 %30.6 %28.1 %30.2 %النسبة
19.120.618.952.29.913.95.8املعدل

مكة 
املكرمة

175216017136991808509838063346585926465726112431العدد
100.0 %43.3 %56.7 %13.7 %29.6 %28.0 %28.7 %النسبة
25.125.724.352.512.716.67.2املعدل

املدينة 
املنورة

4961714971823662261487249933535149501508303العدد
100.0 %34.1 %65.9 %9.9 %24.3 %33.0 %32.9 %النسبة
24.624.633.382.112.323.78.1املعدل

القصيم
373257368872235184629797421292981631040292العدد
100.0 %28.7 %71.3 %6.1 %22.6 %35.5 %35.9 %النسبة
20.020.331.8118.810.125.17.2املعدل

املنطقة 
الرشقية

11983811117828980162270462231620912506243566833العدد
100.0 %35.1 %64.9 %7.6 %27.5 %31.3 %33.6 %النسبة
12.213.114.954.26.311.74.1املعدل

عسري
6246866588172583187154612835033298641613367العدد
100.0 %20.4 %79.6 %4.4 %16.0 %40.8 %38.7 %النسبة
22.921.755.3199.711.143.38.9املعدل

تبوك
26375825081910456127883514577132444647021العدد
100.0 %20.5 %79.5 %4.3 %16.2 %38.8 %40.8 %النسبة
16.617.542.0157.48.533.16.8املعدل



- 35 - 

دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

حائل
1947212041369174526795398857118540517397العدد
100.0 %22.9 %77.1 %5.2 %17.7 %39.5 %37.6 %النسبة
24.223.151.4175.911.839.89.1املعدل

احلدود 
الشاملية

102995105322425471280420831755351263668العدد
100.0 %21.0 %79.0 %4.9 %16.1 %39.9 %39.1 %النسبة
26.325.863.8211.913.049.010.3املعدل

جازان
454491453125167695679479076162356421143258العدد
100.0 %20.6 %79.4 %5.9 %14.7 %39.6 %39.8 %النسبة
20.820.856.3138.810.440.08.3املعدل

نجران
153819154514753732391030833399283407616العدد
100.0 %24.4 %75.6 %5.9 %18.5 %37.9 %37.7 %النسبة
26.126.053.2167.813.040.49.8املعدل

الباحة
139504156903541121481429640768926365333العدد
100.0 %18.9 %81.1 %4.1 %14.8 %42.9 %38.2 %النسبة
15.914.141.0149.97.532.26.1املعدل

اجلوف
130008126210742692042825621894697350915العدد
100.0 %27.0 %73.0 %5.8 %21.2 %36.0 %37.0 %النسبة
25.526.244.6162.112.935.09.4املعدل

اجلملة
764710274490506047326223262815096152827995423376106العدد
100.0 %35.4 %64.6 %9.6 %25.9 %31.9 %32.7 %النسبة
20.621.126.070.410.419.06.7املعدل
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جدول رقم )9(

أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الزواج العام لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم

من 15 سنة فأكثر حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2016

من خالل اجلدول رقم )9( نالحظ أن معدل الزواج العام يف العام 2016 يتباين من 
منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل زواج عام بلغ )10( حاالت 
منطقة  يف  ُسجل  فأكثر  سنة   15 من  أعامرهم  الذين  السكان  من   1000 لكل  زواج 
)نجران(، وأن أقل معدل زواج عام بلغ )3.8( حاالت زواج عام للسكان الذين 

أعامرهم من 15 سنة فأكثر وُسجل يف )املنطقة الرشقية(.

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
164215515024882105402818217314464329236196068262العدد
100.0 %48.2 %51.8 %13.5 %34.7 %24.8 %27.1 %النسبة
19.721.615.439.610.311.15.3املعدل

مكة 
املكرمة

1634548157988821230901045331321443631684216382857العدد
100.0 %49.6 %50.4 %16.4 %33.3 %24.8 %25.6 %النسبة
27.528.421.243.014.014.27.0املعدل

املدينة 
املنورة

4631474577404333321865309208876198621540749العدد
100.0 %40.2 %59.8 %12.1 %28.1 %29.7 %30.1 %النسبة
30.030.432.174.615.122.49.0املعدل

القصيم
348470337906278782815546863763603361046712العدد
100.0 %34.4 %65.6 %7.8 %26.6 %32.3 %33.3 %النسبة
22.823.528.597.311.622.07.6املعدل

املنطقة 
الرشقية

111817110261311150669343902214430214945713638873العدد
100.0 %41.1 %58.9 %9.5 %31.6 %28.2 %30.7 %النسبة
12.413.612.140.46.59.33.8املعدل
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عسري
5826236119743040689088911945973949571589554العدد
100.0 %24.8 %75.2 %5.7 %19.1 %38.5 %36.7 %النسبة
24.122.946.1154.311.735.58.8املعدل

تبوك
24554022987212349035481475412158971634383العدد
100.0 %25.1 %74.9 %5.6 %19.5 %36.2 %38.7 %النسبة
15.917.031.6110.18.224.66.2املعدل

حائل
18165018860310831433829370253142143512396العدد
100.0 %27.7 %72.3 %6.6 %21.1 %36.8 %35.5 %النسبة
26.225.344.0140.812.933.59.3املعدل

احلدود 
الشاملية

9602896258502051667419228666879259165العدد
100.0 %25.8 %74.2 %6.4 %19.4 %37.1 %37.1 %النسبة
23.923.845.7137.511.934.38.8املعدل

جازان
424224419245196148843748434692805221123991العدد
100.0 %25.0 %75.0 %7.5 %17.5 %37.3 %37.7 %النسبة
25.225.554.5126.812.738.19.5املعدل

نجران
1433911423888916530153285779119318405097العدد
100.0 %29.5 %70.5 %7.4 %22.0 %35.1 %35.4 %النسبة
28.428.645.7135.014.234.110.0املعدل

الباحة
130537146351642521904127688883293360181العدد
100.0 %23.1 %76.9 %5.3 %17.8 %40.6 %36.2 %النسبة
19.717.640.1135.29.330.97.1املعدل

اجلوف
1211221157038803726215236825114252351077العدد
100.0 %32.5 %67.5 %7.5 %25.1 %33.0 %34.5 %النسبة
20.021.027.692.610.221.26.9املعدل

اجلملة
713160668545477114954281219013986153992714423913297العدد
100.0 %41.5 %58.5 %11.8 %29.8 %28.7 %29.8 %النسبة
22.123.022.256.111.315.96.6املعدل
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جدول رقم )10(

أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الزواج العام لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم

من 15 سنة فأكثر حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2017

من خالل اجلدول رقم )10( نالحظ أن معدل الزواج العام يف العام 2017 يتباين من 
منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل زواج عام بلغ )9.9( حاالت 
منطقة  يف  ُسجل  فأكثر  سنة   15 من  أعامرهم  الذين  السكان  من   1000 لكل  زواج 
)نجران(، وأن أقل معدل زواج عام بلغ )4.2( حاالت زواج عام للسكان الذين 

أعامرهم من 15 سنة فأكثر وُسجل يف )املنطقة الرشقية(.

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
166895415269982179713851858319595230315716227523العدد
100.0 %48.7 %51.3 %13.7 %35.0 %24.5 %26.8 %النسبة
19.821.615.238.810.310.95.3املعدل

مكة 
املكرمة

1661446160612921987201088711326757532874316555006العدد
100.0 %50.2 %49.8 %16.6 %33.5 %24.5 %25.3 %النسبة
25.826.719.539.413.1136.5املعدل

املدينة 
املنورة

4707294652564486601943199359856429791578964العدد
100.0 %40.7 %59.3 %12.3 %28.4 %29.5 %29.8 %النسبة
24.424.725.659.112.317.97.3املعدل

القصيم
354873344054289422856586989273750801074007العدد
100.0 %34.9 %65.1 %8.0 %26.9 %32.0 %33.0 %النسبة
22.122.727.091.4.11.220.97.3املعدل

املنطقة 
الرشقية

113640610429181191541358179217932415497203729044العدد
100.0 %41.6 %58.4 %9.6 %32.0 %28.0 %30.5 %النسبة
13.815.013.143.67.210.14.2املعدل
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عسري
5920926223513148409465512144434094951623938العدد
100.0 %25.2 %74.8 %5.8 %19.4 %38.3 %36.5 %النسبة
23.422.344.1146.611.433.98.5املعدل

تبوك
24943323381712789736936483250164833648083العدد
100.0 %25.4 %74.6 %5.7 %19.7 %36.1 %38.5 %النسبة
19.020.337.1128.39.828.87.3املعدل

حائل
18466019170211204235252376362147294523656العدد
100.0 %28.1 %71.9 %6.7 %21.4 %36.6 %35.3 %النسبة
25.124.241.4131.612.331.58.9املعدل

احلدود 
الشاملية

9711897205517471728719432369034263357العدد
100.0 %26.2 %73.8 %6.6 %19.6 %36.9 %36.9 %النسبة
23.923.944.8134.111.933.68.8املعدل

جازان
431136426160203118878838572962910011148297العدد
100.0 %25.3 %74.7 %7.7 %17.7 %37.1 %37.5 %النسبة
23.824.150.6117.012.035.39.0املعدل

نجران
1456851448159239831401290500123799414299العدد
100.0 %29.9 %70.1 %7.6 %22.3 %35.0 %35.2 %النسبة
28.328.544.6131.214.233.39.9املعدل

الباحة
132619148803665361984628142286382367804العدد
100.0 %23.5 %76.5 %5.4 %18.1 %40.5 %36.1 %النسبة
21.118.842.0140.99.932.47.6املعدل

اجلوف
1229661175769114527291240542118436358978العدد
100.0 %33.0 %67.0 %7.6 %25.4 %32.8 %34.3 %النسبة
27.929.237.7125.814.329.09.6املعدل

اجلملة
7248117696778473677792929276142159011029705524512956العدد
100.0 %42.0 %58.0 %11.9 %30.1 %28.4 %29.6 %النسبة
21.722.521.353.611.015.26.4املعدل
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جدول رقم )11(

أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الزواج العام لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم 

من 15 سنة فأكثر حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2018 

من خالل اجلدول رقم )11( نالحظ أن معدل الزواج العام يف العام 2018 تتباين من 
منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل زواج عام بلغ )9.6( حاالت 
منطقة  يف  ُسجل  فأكثر  سنة   15 من  أعامرهم  الذين  السكان  من   1000 لكل  زواج 
)اجلوف(، وأن أقل معدل زواج عام بلغ )4.7( حاالت زواج عام للسكان الذين 

أعامرهم من 15 سنة فأكثر وُسجل يف منطقة )الرياض(.

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
169827615551982272465885552325347431580176411491العدد
100.0 %49.3 %50.7 %13.8 %35.4 %24.3 %26.5 %النسبة
17.819.513.334.29.39.64.7املعدل

مكة 
املكرمة

1690484163530922914601131255332579334227156748508العدد
100.0 %50.7 %49.3 %16.8 %34.0 %24.2 %25.0 %النسبة
24.325.117.936.312.412.06.1املعدل

املدينة 
املنورة

4789774737724676902018609527496695501622299العدد
100.0 %41.3 %58.7 %12.4 %28.8 %29.2 %29.5 %النسبة
22.422.622.953.111.216.06.6املعدل

القصيم
360393349730300888882547101233891421099265العدد
100.0 %35.4 %64.6 %8.0 %27.4 %31.8 %32.8 %النسبة
20.521.224.683.810.419.06.7املعدل

املنطقة 
الرشقية

115629610620421241926372171221833816140973832435العدد
100.0 %42.1 %57.9 %9.7 %32.4 %27.7 %30.2 %النسبة
16.117.515.049.98.411.54.8املعدل
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عسري
6025916334803281789835512360714265331662604العدد
100.0 %25.7 %74.3 %5.9 %19.7 %38.1 %36.2 %النسبة
21.620.639.7132.510.530.67.8املعدل

تبوك
25390223790813327938394491810171673663483العدد
100.0 %25.9 %74.1 %5.8 %20.1 %35.9 %38.3 %النسبة
16.417.531.3108.58.524.36.3املعدل

حائل
18786619520811689836606383074153504536578العدد
100.0 %28.6 %71.4 %6.8 %21.8 %36.4 %35.0 %النسبة
21.921.135.3112.610.826.97.7املعدل

احلدود 
الشاملية

9929999622541791803819892172217271138العدد
100.0 %26.6 %73.4 %6.7 %20.0 %36.7 %36.6 %النسبة
23.423.443.0129.011.732.28.6املعدل

جازان
438679433950211696913048726293030001175629العدد
100.0 %25.8 %74.2 %7.8 %18.0 %36.9 %37.3 %النسبة
19.820.041.195.210.028.77.4املعدل

نجران
1482831473749623032627295657128857424514العدد
100.0 %30.4 %69.6 %7.7 %22.7 %34.7 %34.9 %النسبة
22.622.834.9102.911.426.17.9املعدل

الباحة
135014151503693432060228651789945376462العدد
100.0 %23.9 %76.1 %5.5 %18.4 %40.2 %35.9 %النسبة
18.316.335.7120.18.627.56.6املعدل

اجلوف
1252531197439501328365244996123378368374العدد
100.0 %33.5 %66.5 %7.7 %25.8 %32.5 %34.0 %النسبة
28.229.537.1124.414.428.69.6املعدل

اجلملة
7375313709483976792453043383144701521072262825192780العدد
100.0 %42.6 %57.4 %12.1 %30.5 %28.2 %29.3 %النسبة
20.321.119.549.210.414.05.9املعدل
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جدول رقم )12(

معدالت الزواج العام للسكان السعوديني والسكان إمجاالً لكل 1000 من السكان 

الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر حسب املنطقة اإلدارية للعام 2019

من خالل اجلدول رقم )12( نالحظ أن معدل الزواج العام للسكان السعوديني يف 
العام 2019 يتباين من منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل زواج 
عام للسكان السعوديني بلغ )14.14( حالة زواج لكل 1000 من السكان ُسجل 
 )7.81( بلغ  السعوديني  للسكان  عام  زواج  معدل  أقل  وأن  )اجلوف(،  منطقة  يف 
وُسجل يف منطقة )املنطقة الرشقية(. بينام بلغ أعىل معدل زواج عام للسكان إمجاالً بلغ 
)9.59( حالة زواج لكل 1000 من السكان ُسجل يف منطقة )اجلوف(، وأن أقل 

معدل زواج عام للسكان إمجاالً بلغ )4.37( وُسجل يف منطقة )الرياض(.

السكان إمجاالًالسكان السعودينياملنطقة اإلدارية
7.904.37الرياض

8.044.63مكة املكرمة
9.836.13املدينة املنورة

10.226.72القصيم
7.814.66املنطقة الرشقية

10.267.76عسري
8.146.11تبوك
9.186.68حائل

8.676.68احلدودالشاملية
9.217.00جازان
10.757.97نجران
9.126.97الباحة
14.149.59اجلوف
8.685.34اجلملة
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مقاييس الطالق
الفصل الثالث
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3/ معدل الطالق الخام 
:)Crude Divorce Rate( 

هو ناتج قسمة 
عدد حاالت الطالق خالل السنة ÷ تقدير عدد السكان يف منتصف السنة، 

ثم رضب الناتج يف 1000 
Calot G.، J.P. Sardon  )2003(

 1-3
معدل الطالق الخام في المملكة إجمااًل  

حسب الجنس والجنسية

تم حساب معدل الطالق اخلام وفقًا للمعادلة أعاله، وذلك للسكان يف اململكة بشكل 
عام وحسب اجلنس واجلنسية خالل األعوام 2015 وحتى 2019، وكانت النتيجة 

كام يف اجلدول التايل:

السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطنالعام
السعوديني

السكان غري 
املجموعالسعوديني

2015

105714431020346370807063160387207749061024109331015999العدد

100.0 %33.0 %67.0 %10.2 %22.8 %32.9 %34.1 %النسبة

4.394.546.5514.672.234.531.50املعدل

2016

10231364985021880283553677643200815821170599831787580العدد

100.0 %36.8 %63.2 %11.6 %25.3 %31.0 %32.2 %النسبة

5.245.446.6814.582.674.581.69املعدل

جدول رقم )13(

أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الطالق اخلام لكل 1000 من السكان

 حسب اجلنس واجلنسية لألعوام 2015 – 2019
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املئوية ومعدل  السكان والنسبة  من خالل اجلدول رقم )13( والذي يوضح أعداد 
الطالق اخلام يف اململكة خالل األعوام )2015 – 2019(، فنجد أن معدل الطالق 
اخلام للسكان إمجاالً بلغ يف أعاله )1.77( حاالت طالق لكل 1000 من السكان 
خالل العام 2017، وهذا املعدل مل خيتلف كثريًا خالل األعوام األخرى، بينام سجل 
بلغ )1.49(  حيث  اململكة  يف  إمجاالً  للسكان  خام  معدل طالق  أقل  العام 2019 

حاالت طالق لكل 1000 من السكان. الشكل البياين التايل يوضح هذه املقارنة:

1.35
1.40

1.50
1.45

1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80

2015

1.50

1.69

1.77 1.74

1.49

20172016 2018 2019

شكل رقم )11( : معدل الطالق اخلام يف اململكة لألعوام 2015 - 2019

2017

103969141001144883135593830415204083621214397432552336العدد

100.0 %37.3 %62.7 %11.8 %25.5 %30.8 %31.9 %النسبة

5.535.746.9115.002.824.731.77املعدل

2018

105758951019273286650613979972207686271264503333413660العدد

100.0 %37.8 %62.2 %11.9 %25.9 %30.5 %31.7 %النسبة

5.495.706.7014.592.804.591.74املعدل

1.49-2.23----املعدل2019
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كام نجد أن معدل الطالق اخلام للسكان السعوديني بلغ يف أعاله )2.82( حاالت 
كثريًا  خيتلف  مل  املعدل  وهذا   ،2017 العام  خالل  السكان  من   1000 لكل  طالق 
خالل األعوام األخرى، بينام سجل العامان 2015 و 2019 أقل معدل طالق خام 
بلغ )2.23( حاالت طالق لكل 1000 من  اململكة حيث  السعوديني يف  للسكان 

السكان. الشكل البياين التايل يوضح هذه املعدالت:

شكل رقم )12( : معدل الطالق اخلام للسكان السعوديني خالل األعوام 2015 - 2019

2015

2016

2018

2017

2019

2.23

2.67

2.82

2.23

2.8

500000010000000150000002000000025000000 0

20768627%62.2

20081582%63

20408362%62.7

20774906%67
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من خالل اجلدول )13( والذي يوضح معدل الطالق اخلام يف اململكة حسب اجلنس 
واجلنسية لألعوام 2015 – 2018، فنجد أن معدل الطالق اخلام للمواطنني الذكور 
العام 2017، ويف  السكان يف  تراوح بني )5.53( حاالت طالق لكل 1000 من 
بينام   .2015 العام  يف  السكان  من   1000 لكل  طالق  حاالت   )4.39( بلغ  أدناه 
للمواطنات  طالق  حالة   )5.74( بني  تراوح  املعدل  هذا  فإن  اإلناث،  للمواطنات 
اإلناث لكل 1000 من السكان يف العام 2017، بينام سجل العام 2015 أقل معدل 
طالق خام للمواطنات اإلناث حيث بلغ )4.54( حاالت طالق لكل 1000 من 
املواطنني  من  لكل  اخلام  الطالق  معدالت  تقارب  نالحظ  عام  وبشكل  السكان. 
– 2018. والشكل البياين التايل  الذكور واملواطنات اإلناث خالل األعوام 2015 

يوضح هذه املقارنة:

شكل رقم )13( : معدل الطالق اخلام للمواطنني السعوديني واملواطنات السعوديات 

خالل األعوام 2015 - 2018

0
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4.39 4.54
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مواطنة مواطن
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شكل رقم )14( : معدل الطالق اخلام لغري املواطنني وغري املواطنات

 خالل األعوام 2015 - 2018
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6.55

14.67
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14.58

6.91

15.00 14.59

6.70

20172016 2018

غري مواطن  غريمواطنة

بالنسبة لغري املواطنني الذكور، فإن معدل الطالق اخلام تراوح بني )6.91( حاالت 
 )6.55( املعدل  هذا  بلغ  بينام   2017 العام  خالل  السكان  من   1000 لكل  طالق 
لغري  بالنسبة  كذلك   .2015 العام  يف  السكان  من   1000 لكل  طالق  حاالت 
املواطنات اإلناث فنجد أن أعىل معدل طالق خام بلغ )15( حالة طالق لكل 1000 
العام 2016.  املعدل إىل )14.58( يف  العام 2017 وانخفض هذا  السكان يف  من 
وبشكل عام نالحظ تباين معدالت الطالق اخلام لكل من غري املواطنني الذكور وغري 
اإلناث  املواطنات  غري  لصالح   2018  –  2015 األعوام  خالل  اإلناث  املواطنات 

باملعدالت األعىل. والشكل البياين التايل يوضح هذه املقارنة:
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دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

معدل الطالق اخلام للسكان السعوديني وغري السعوديني

خالل األعوام 2015 - 2018
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خيتلف  مل  اخلام  الطالق  معدل  أن  فنجد  عام،  بشكل  السعوديني  للمواطنني  بالنسبة 
لكل  طالق  حالة   )2.82( بلغ  إذ   ،2018 وحتى   2015 األعوام  خالل  كثريًا 
1000 من السكان خالل العام 2017، بينام بلغ هذا املعدل )2.23( حالة طالق 
لكل 1000 من السكان يف العام 2015. بالنسبة ملعدل الطالق اخلام للسكان غري 
 2017 العام  يف  السكان  من   1000 لكل  طالق  حالة   )4.73( بلغ  السعوديني 
وبلغ هذا املعدل )4.53( حالة طالق لكل 1000 من السكان غري السعوديني يف 
السكان  من  لكل  اخلام  الطالق  معدالت  تباين  نالحظ  عام  وبشكل   .2015 العام 
السعوديني والسكان غري السعوديني خالل األعوام 2015 – 2018 لصالح السكان 

غري السعوديني باملعدالت األعىل. والشكل البياين التايل يوضح هذه املقارنة:
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دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

 2-3
معدل الطالق الخام في كل منطقة إدارية   

حسب الجنس والجنسية

تم حساب معدل الطالق اخلام وفقًا للمعادلة اخلاصة بمعدل الطالق اخلام، وذلك 
للسكان يف كل منطقة إدارية وعددها )13( منطقة إدارية، حسب اجلنس واجلنسية 

خالل األعوام 2015 وحتى 2019، وكانت النتيجة كام يف اجلداول التالية:
من خالل اجلدول رقم )14( نالحظ أن معدل الطالق اخلام يف العام 2015 يتباين 
بشكل طفيف من منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل طالق خام 
بلغ )2.2( حالة طالق لكل 1000 من السكان ُسجل يف منطقة )احلدود الشاملية(، 

وأن أقل معدل طالق خام بلغ )1.1( وُسجل يف منطقة )الباحة(.

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
245635822887432083291911178474510129944697739570العدد
100.0 %38.7 %61.3 %11.8 %26.9 %29.6 %31.7 %النسبة
4.44.75.211.82.33.61.4املعدل

مكة 
املكرمة

2336690227605022186541226952461274034456068058346العدد
100.0 %42.8 %57.2 %15.2 %27.5 %28.2 %29.0 %النسبة
5.55.75.810.62.83.81.6املعدل

املدينة 
املنورة

70042369635742638820874213967806351302031910العدد
100.0 %31.3 %68.7 %10.3 %21.0 %34.3 %34.5 %النسبة
5.05.08.216.82.55.51.7املعدل

القصيم
5185615086022578948188110271633397751366938العدد
100.0 %24.9 %75.1 %6.0 %18.9 %37.2 %37.9 %النسبة
4.95.09.931.02.57.51.9املعدل

جدول رقم )14(

أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الطالق اخلام لكل 1000 من السكان

حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2015



- 51 - 

دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

املنطقة 
الرشقية

165939615367301106407367925319612614743324670458العدد
100.0 %31.6 %68.4 %7.9 %23.7 %32.9 %35.5 %النسبة
3.23.54.914.71.73.71.2املعدل

عسري
8778778961172914819419917739943856802159674العدد
100.0 %17.9 %82.1 %4.4 %13.5 %41.5 %40.6 %النسبة
4.14.112.538.52.09.41.7املعدل

تبوك
37684235764911814638307734491156453890944العدد
100.0 %17.6 %82.4 %4.3 %13.3 %40.1 %42.3 %النسبة
4.24.413.441.52.210.21.8املعدل

حائل
27062527660110038733471547226133858681084العدد
100.0 %19.7 %80.3 %4.9 %14.7 %40.6 %39.7 %النسبة
4.44.311.835.42.28.91.7املعدل

احلدود 
الشاملية

147536146907469761617129444363147357590العدد
100.0 %17.7 %82.3 %4.5 %13.1 %41.1 %41.3 %النسبة
5.45.517.149.72.712.72.2املعدل

جازان
62107960755720584010337312286363092131537849العدد
100.0 %20.1 %79.9 %6.7 %13.4 %39.5 %40.4 %النسبة
2.72.88.216.41.45.51.1املعدل

نجران
2234552206578650234467444112120969565081العدد
100.0 %21.4 %78.6 %6.1 %15.3 %39.0 %39.5 %النسبة
3.43.58.822.21.76.31.4املعدل

الباحة
187375201952584151837338932776788466115العدد
100.0 %16.5 %83.5 %3.9 %12.5 %43.3 %40.2 %النسبة
2.82.69.129.11.47.01.1املعدل

اجلوف
1952261895418032525348384767105673490440العدد
100.0 %21.5 %78.5 %5.2 %16.4 %38.6 %39.8 %النسبة
5.35.512.940.92.79.82.1املعدل

اجلملة
105714431020346370807063160387207749061024109331015999العدد
100.0 %33.0 %67.0 %10.2 %22.8 %32.9 %34.1 %النسبة
4.44.56.514.72.24.51.5املعدل



- 52 - 

دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

من خالل اجلدول رقم )15( نالحظ أن معدل الطالق اخلام يف العام 2016 تباين 
بشكل طفيف من منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل طالق خام 
بلغ )2.3( حالة طالق لكل 1000 من السكان ُسجل يف منطقتي )حائل( و )احلدود 

الشاملية(، وأن أقل معدل طالق خام بلغ )1.1( وُسجل يف منطقة )جازان(.

جدول رقم )15(

أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الطالق اخلام لكل 1000 من السكان 

حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2016

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
2376366220738523658701065057458375134309278014678العدد
100.0 %42.8 %57.2 %13.3 %29.5 %27.5 %29.7 %النسبة
5.45.85.412.02.83.71.6املعدل

مكة 
املكرمة

2253782219030224856011408636444408438942378338321العدد
100.0 %46.7 %53.3 %16.9 %29.8 %26.3 %27.0 %النسبة
7.37.56.611.73.74.22.0املعدل

املدينة 
املنورة

67970967449848651224260713542077291192083326العدد
100.0 %35.0 %65.0 %11.6 %23.4 %32.4 %32.6 %النسبة
6.06.08.416.83.05.62.0املعدل

القصيم
502110489876298819991249919863979431389929العدد
100.0 %28.6 %71.4 %7.1 %21.5 %35.2 %36.1 %النسبة
5.45.59.027.22.76.81.9املعدل

املنطقة 
الرشقية

160837714818951262425434678309027216971034787375العدد
100.0 %35.4 %64.6 %9.1 %26.4 %31.0 %33.6 %النسبة
3.53.84.412.91.83.31.2املعدل
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عسري
85107487059333338611193017216674453162166983العدد
100.0 %20.6 %79.4 %5.2 %15.4 %40.2 %39.3 %النسبة
4.34.210.932.62.18.21.7املعدل

تبوك
36528634585913551045158711145180668891813العدد
100.0 %20.3 %79.7 %5.1 %15.2 %38.8 %41.0 %النسبة
4.54.812.236.62.39.11.9املعدل

حائل
26204426738611594540048529430155993685423العدد
100.0 %22.8 %77.2 %5.8 %16.9 %39.0 %38.2 %النسبة
5.95.813.338.52.99.92.3املعدل

احلدود 
الشاملية

143654142079541141981628573373930359663العدد
100.0 %20.6 %79.4 %5.5 %15.0 %39.5 %39.9 %النسبة
5.75.815.141.32.911.12.3املعدل

جازان
60098458693922980211744211879233472441535167العدد
100.0 %22.6 %77.4 %7.7 %15.0 %38.2 %39.1 %النسبة
2.82.97.314.31.44.81.1املعدل

نجران
2168832140309895240010430913138962569875العدد
100.0 %24.4 %75.6 %7.0 %17.4 %37.6 %38.1 %النسبة
4.14.29.022.32.16.41.6املعدل

الباحة
181231195312680562234737654390403466946العدد
100.0 %19.4  %80.6 %4.8 %14.6 %41.8 %38.8 %النسبة
3.53.39.428.71.77.11.4املعدل

اجلوف
1898641840649336330790373928124153498081العدد
100.0 %24.9 %75.1 %6.2 %18.7 %37.0 %38.1 %النسبة
5.65.711.334.32.88.52.1املعدل

اجلملة
10231364985021880283553677643200815821170599831787580العدد
100.0 %36.8 %63.2 %11.6 %25.3 %31.0 %32.2 %النسبة
5.25.46.714.62.74.61.7املعدل
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 في المملكة العربية السعودية 

من خالل اجلدول رقم )16( نالحظ أن معدل الطالق اخلام يف العام 2017 يتباين 
بشكل طفيف من منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل طالق خام 
بلغ )2.3( حالة طالق لكل 1000 من السكان ُسجل يف منطقة )اجلوف(، وأن أقل 

معدل طالق خام بلغ )1.4( وُسجل يف )املنطقة الرشقية(.

جدول رقم )16(

أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الطالق اخلام لكل 1000 

من السكان حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2017

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
2414876224344624493901108572465832235579628216284العدد
100.0 %43.3 %56.7 %13.5 %29.8 %27.3 %29.4 %النسبة
5.96.45.812.93.14.01.7املعدل

مكة 
املكرمة

2290489222608825740951467094451657740411898557766العدد
100.0 %47.2 %52.8 %17.1 %30.1 %26.0 %26.8 %النسبة
6.97.16.110.73.53.91.8املعدل

املدينة 
املنورة

69067868556650375025268513762447564352132679العدد
100.0 %35.5 %64.5 %11.8 %23.6 %32.1 %32.4 %النسبة
5.75.87.915.72.95.21.9املعدل

القصيم
51103749850631027310411910095434143921423935العدد
100.0 %29.1 %70.9 %7.3 %21.8 %35.0 %35.9 %النسبة
5.55.69.127.02.86.82.0املعدل

املنطقة 
الرشقية

163424615061161307230452733314036217599634900325العدد
100.0 %35.9 %64.1 %9.2 %26.7 %30.7 %33.3 %النسبة
4.34.75.415.62.24.01.4املعدل
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عسري
86495188518034518511655917501314617442211875العدد
100.0 %20.9 %79.1 %5.3 %15.6 %40.0 %39.1 %النسبة
4.84.712.135.72.49.01.9املعدل

تبوك
37108735157714032647040722664187366910030العدد
100.0 %20.6 %79.4 %5.2 %15.4 %38.6 %40.8 %النسبة
5.15.413.640.52.610.22.1املعدل

حائل
26625927184011995141724538099161675699774العدد
100.0 %23.1 %76.9 %6.0 %17.1 %38.8 %38.0 %النسبة
5.95.713.037.32.99.62.2املعدل

احلدود 
الشاملية

145415143506557672054328892176310365231العدد
100.0 %20.9 %79.1 %5.6 %15.3 %39.3 %39.8 %النسبة
5.65.714.639.72.810.72.2املعدل

جازان
61069159657823795812232012072693602781567547العدد
23.0100.0 %77.0 %7.8 %15.2 %38.1 %39.0 %النسبة
3.83.99.718.91.96.41.5املعدل

نجران
22033521770610254341659438041144202582243العدد
100.0 %24.8 %75.2 %7.2 %17.6 %37.4 %37.8 %النسبة
4.94.910.525.92.57.51.8املعدل

الباحة
184080198358704472328738243893734476172العدد
100.0 %19.7 %80.3 %4.9 %14.8 %41.7 %38.7 %النسبة
3.83.59.929.91.87.41.5املعدل

اجلوف
1927701869819664432080379751128724508475العدد
100.0 %25.3 %74.7 %6.3 %19.0 %36.8 %37.9 %النسبة
6.06.212.036.33.19.02.3املعدل

اجلملة
103969141001144883135593830415204083621214397432552336العدد
100.0 %37.3 %62.7 %11.8 %25.5 %30.8 %31.9 %النسبة
5.55.76.915.02.84.71.8املعدل
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 في المملكة العربية السعودية 

من خالل اجلدول رقم )17( نالحظ أن معدل الطالق اخلام يف العام 2018 يتباين 
بشكل طفيف من منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل طالق خام 
وأن  )اجلوف(،  منطقة  يف  ُسجل  السكان  من   1000 لكل  طالق  حالة   )2.6( بلغ 
أقل معدل طالق خام بلغ )1.5( وُسجل يف كل من مناطق )الرياض( و )جازان( 

و)الباحة( و)املنطقة الرشقية(.

جدول رقم )17(

أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الطالق اخلام لكل 1000 

من السكان حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2018

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
2456385228418125536011152699474056637063008446866العدد
100.0 %43.9 %56.1 %13.6 %30.2 %27.0 %29.1 %النسبة
5.25.65.011.12.73.51.5املعدل

مكة 
املكرمة

2329857226655726827101524421459641442071318803545العدد
100.0 %47.8 %52.2 %17.3 %30.5 %25.7 %26.5 %النسبة
6.76.95.810.23.43.71.8املعدل

املدينة 
املنورة

70258269792852508426254414005107876282188138العدد
100.0 %36.0 %64.0 %12.0 %24.0 %31.9 %32.1 %النسبة
5.85.97.815.62.95.21.9املعدل

القصيم
51902950688632251110726710259154297781455693العدد
100.0 %29.5 %70.5 %7.4 %22.2 %34.8 %35.7 %النسبة
5.96.09.528.53.07.12.1املعدل

املنطقة 
الرشقية

166244515333601362541470407319580518329485028753العدد
100.0 %36.4 %63.6 %9.4 %27.1 %30.5 %33.1 %النسبة
4.75.15.716.52.44.21.5املعدل
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عسري
87977390090335981812112417806764809422261618العدد
100.0 %21.3 %78.7 %5.4 %15.9 %39.8 %38.9 %النسبة
5.25.112.737.72.69.52.0املعدل

تبوك
37754035785114625148865735391195116930507العدد
100.0 %21.0 %79.0 %5.3 %15.7 %38.5 %40.6 %النسبة
5.45.713.841.42.810.42.2املعدل

حائل
27087527667912513343334547554168467716021العدد
100.0 %23.5 %76.5 %6.1 %17.5 %38.6 %37.8 %النسبة
6.16.013.338.43.09.92.3املعدل

احلدود 
الشاملية

148473147003583972143729547679834375310العدد
100.0 %21.3 %78.7 %5.7 %15.6 %39.2 %39.6 %النسبة
6.26.315.843.13.111.62.5املعدل

جازان
62118960736424801712708912285533751061603659العدد
100.0 %23.4 %76.6 %7.9 %15.5 %37.9 %38.7 %النسبة
3.94.09.819.22.06.51.5املعدل

نجران
22416222145910679143293445621150084595705العدد
100.0 %25.2 %74.8 %7.3 %17.9 %37.2 %37.6 %النسبة
4.74.79.824.12.37.01.8املعدل

الباحة
187357202126734472417838948397625487108العدد
100.0 %20.0 %80.0 %5.0 %15.1 %41.5 %38.5 %النسبة
3.93.69.930.01.97.41.5املعدل

اجلوف
19622819043510076033314386663134074520737العدد
100.0 %25.7 %74.3 %6.4 %19.3 %36.6 %37.7 %النسبة
6.97.213.540.93.510.22.6املعدل

اجلملة
105758951019273286650613979972207686271264503333413660العدد
100.0 %37.8 %62.2 %11.9 %25.9 %30.5 %31.7 %النسبة
5.55.76.714.62.84.61.7املعدل
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دراسة معدالت الزواج والطالق
 في المملكة العربية السعودية 

جدول رقم )18(

معدالت الطالق اخلام للسكان السعوديني والسكان إمجاالً لكل 1000 من السكان 

حسب املنطقة اإلدارية للعام 2019

من خالل اجلدول رقم )18( نالحظ أن معدل الطالق اخلام للسكان السعوديني يف 
العام 2019 يتباين من منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل طالق 
خام للسكان السعوديني بلغ )2.83( حالة طالق لكل 1000 من السكان ُسجل يف 
منطقة )اجلوف(، وأن أقل معدل طالق خام للسكان السعوديني بلغ )1.56( وُسجل 
يف منطقة )الباحة(. بينام بلغ أعىل معدل طالق خام للسكان إمجاالً بلغ )2.15( حالة 
طالق لكل 1000 من السكان ُسجل يف منطقة )اجلوف(، وأن أقل معدل طالق خام 

للسكان إمجاالً بلغ )1.26( وُسجل يف منطقة )الباحة(.

السكان إمجاالًالسكان السعودينياملنطقة اإلدارية
2.311.43الرياض

2.361.39مكة املكرمة
2.111.52املدينة املنورة

2.391.74القصيم
2.041.35املنطقة الرشقية

2.371.92عسري
2.281.85تبوك
2.632.06حائل

2.602.08احلدودالشاملية
1.601.28جازان
1.881.47نجران
1.561.26الباحة
2.832.15اجلوف
2.231.49اجلملة
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4/ معدل الطالق العام 
:)General Divorce Rate( 

هو ناتج قسمة 
عدد حاالت الطالق خالل السنة ÷ تقدير عدد السكان الذين أعامرهم من 

15 سنة فأكثر يف منتصف السنة، ثم رضب الناتج يف 1000 
Marriage and Divorce Statistical Methodology، 2019، p7

 1-4
معدل الطالق العام في المملكة إجمااًل   

حسب الجنس والجنسية

تم حساب معدل الطالق العام يف اململكة وفقًا للمعادلة أعاله، وذلك للسكان الذين 
اجلنس واجلنسية خالل  بشكل عام وحسب  اململكة  فأكثر يف  أعامرهم من 15 سنة 

األعوام 2015 وحتى 2019، وكانت النتيجة كام يف اجلدول التايل:

السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطنالعام
السعوديني

السكان غري 
املجموعالسعوديني

2015
764710274490506047326223262815096152827995423376106العدد
100.0 %35.4 %64.6 %9.6 %25.9 %31.9 %32.7 %النسبة
6.066.237.6720.773.075.601.98املعدل

2016
713160668545477114954281219013986153992714423913297العدد
100.0 %41.5 %58.5 %11.8 %29.8 %28.7 %29.8 %النسبة
7.527.827.5319.063.835.402.24املعدل

جدول رقم )19(

أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الطالق العام لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 

15 سنة فأكثر حسب اجلنس واجلنسية لألعوام 2015 – 2019
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 في المملكة العربية السعودية 

املئوية ومعدل  السكان والنسبة  من خالل اجلدول رقم )19( والذي يوضح أعداد 
الطالق العام يف اململكة خالل األعوام )2015 – 2019(، نجد أن معدل الطالق 
العام للسكان إمجاالً بلغ يف أدناه )1.98( حالة طالق لكل 1000 من السكان الذين 
أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل العامني 2015 و 2019، وهذا املعدل شهد زيادة 
طفيفة خالل الثالثة أعوام األخرى حيث بلغ يف أعاله )2.34( حاالت طالق لكل 
1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر يف العام 2017. الشكل البياين 

التايل يوضح هذه املقارنة:
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2.34
2.30

1.98
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شكل رقم )16( : معدل الطالق العام يف اململكة لألعوام 2015 - 2019

2017
7248117696778473677792929276142159011029705524512956العدد
100.0 %42.0 %58.0 %11.9 %30.1 %28.4 %29.6 %النسبة
7.938.257.8019.624.045.582.34املعدل

2018
7375313709483976792453043383144701521072262825192780العدد
100.0 %42.6 %57.4 %12.1 %30.5 %28.2 %29.3 %النسبة
7.878.187.5619.074.015.412.30املعدل

1.98-3.20----املعدل2019
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كام نجد أن معدل الطالق العام للسكان السعوديني تراوح بني )3.07( حالة طالق 
لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل العام 2015، وهذا 
 )4.04( أعاله  بلغ  حيث  األخرى  أعوام  الثالثة  خالل  طفيفة  زيادة  شهد  املعدل 
العام  الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر يف  السكان  حاالت طالق لكل 1000 من 

2017. الشكل البياين التايل يوضح هذه املقارنة:

شكل رقم )17( : معدل الطالق العام للسكان السعوديني خالل األعوام 2015 - 2019

2015

2016

2018

2017

2019

3.07

3.83

4.04

3.2

4.01

5000000100000001500000020000000 0

14470152%57.4

13986153%58.5

14215901%58

15096152%64.6
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بلغ  الذكور  للمواطنني  العام  الطالق  معدل  أن  نجد   )19( اجلدول  خالل  من 
)6.06( حاالت طالق لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر 
الالحقة  أعوام  الثالثة  نسبية طفيفة خالل  زيادة  املعدل  العام 2015 وشهد هذا  يف 
حيث بلغ )7.93( حاالت طالق لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 
سنة فأكثر يف العام 2017. بينام للمواطنات اإلناث، فإن هذا فإن معدل الطالق العام 
الذين  السكان  من   1000 لكل  اإلناث  للمواطنات  طالق  حاالت   )6.23( بلغ 
أعامرهم من 15 سنة فأكثر يف العام 2015 وشهد هذا املعدل زيادة نسبية حتى بلغ 
)8.25( حاالت طالق لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر يف 
العام 2017. وبشكل عام نالحظ تقارب معدالت الطالق العام لكل من املواطنني 
الذكور واملواطنات اإلناث الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل األعوام 2015 

التايل يوضح هذه املقارنة: البياين  – 2018. والشكل 

شكل رقم )18( : معدل الطالق العام للمواطنني السعوديني واملواطنات السعوديات 

خالل األعوام 2015 - 2018
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الذكور  املواطنني  العام لغري  الذكور، فنجد أن معدل الطالق  املواطنني  بالنسبة لغري 
تراوح بني )7.53( حاالت طالق لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 
سنة فأكثر يف العام 2016 و )7.80( حاالت طالق لكل 1000 من السكان الذين 
أعامرهم من 15 سنة فأكثر يف العام 2017. بينام لغري املواطنات اإلناث، فإن معدل 
من   1000 لكل  اإلناث  املواطنات  لغري  طالق  حالة   )20.77( بلغ  العام  الطالق 
السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر يف العام 2015 وشهد هذا املعدل انخفاضًا 
طفيفًا حتى بلغ )19.06( حالة طالق لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 
15 سنة فأكثر يف العام 2016. وبشكل عام نالحظ تباين معدالت الطالق العام لكل 
من غري املواطنني الذكور وغري املواطنات اإلناث الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر 

خالل األعوام 2015 – 2018. والشكل البياين التايل يوضح هذه املقارنة:

شكل رقم )19( : معدل الطالق العام لغري املواطنني وغري املواطنات 

خالل األعوام 2015 - 2018
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خيتلف  مل  العام  الطالق  معدل  أن  فنجد  عام،  بشكل  السعوديني  للمواطنني  بالنسبة 
كثريًا خالل األعوام 2015 وحتى 2018، إذ بلغ )3.07( حالة طالق لكل 1000 
من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل العام 2015، وشهد هذا املعدل 
زيادة طفيفة ليصل إىل )4.04( حاالت طالق لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم 
من 15 سنة يف العام 2017. بينام معدل الطالق العام للسكان غري السعوديني بلغ 
أعاله )5.60( حاالت طالق لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة 
فأكثر يف العام 2015 وانخفض هذا املعدل إىل )5.40( حاالت طالق لكل 1000 
من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر يف العام 2016. وبشكل عام نالحظ 
غري  والسكان  السعوديني  املواطنني  السكان  من  لكل  العام  الطالق  معدالت  تباين 
السعوديني الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل األعوام 2015 – 2018 لصالح 
السكان غري السعوديني باملعدالت األعىل. والشكل البياين التايل يوضح هذه املقارنة:

معدل الطالق العام للسكان السعوديني وغري السعوديني خالل األعوام 2015 - 2018
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 2-4
معدل الطالق العام في كل منطقة إدارية    

حسب الجنس والجنسية

تم حساب معدل الطالق العام وفقًا للمعادلة اخلاصة بمعدل الطالق العام، وذلك 
للسكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر يف كل منطقة إدارية وعددها )13( منطقة 
إدارية، حسب اجلنس واجلنسية خالل األعوام 2015 وحتى 2019، وكانت النتيجة 

كام يف اجلداول التالية:

من خالل اجلدول رقم )20( نالحظ أن معدل الطالق العام يف العام 2015 تباين 
من منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل طالق عام بلغ )3( حاالت 
طالق لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر ُسجل يف منطقتي 
)اجلوف( و )احلدود الشاملية(، وأن أقل معدل طالق عام بلغ )1.5( حالة طالق 
الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر وُسجل يف كل من مناطق )جازان(  عام للسكان 

و)الباحة( و )املنطقة الرشقية(.
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جدول رقم )20(

أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الطالق العام لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم 

من 15 سنة فأكثر حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2015

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
176315116416231788625646273340477424348985839672العدد
100.0 %41.7 %58.3 %11.1 %30.6 %28.1 %30.2 %النسبة
6.16.56.016.63.24.41.8املعدل

مكة 
املكرمة

175216017136991808509838063346585926465726112431العدد
100.0 %43.3 %56.7 %13.7 %29.6 %28.0 %28.7 %النسبة
7.47.67.215.53.74.92.1املعدل

املدينة 
املنورة

4961714971823662261487249933535149501508303العدد
100.0 %34.1 %65.9 %9.9 %24.3 %33.0 %32.9 %النسبة
7.17.09.623.63.56.82.3املعدل

القصيم
373257368872235184629797421292981631040292العدد
100.0 %28.7 %71.3 %6.1 %22.6 %35.5 %35.9 %النسبة
6.86.910.840.43.48.52.4املعدل

املنطقة 
الرشقية

11983811117828980162270462231620912506243566833العدد
100.0 %35.1 %64.9 %7.6 %27.5 %31.3 %33.6 %النسبة
4.54.85.519.92.34.31.5املعدل

عسري
6246866588172583187154612835033298641613367العدد
100.0 %20.4 %79.6 %4.4 %16.0 %40.8 %38.7 %النسبة
5.85.514.150.72.811.02.2املعدل

تبوك
26375825081910456127883514577132444647021العدد
100.0 %20.5 %79.5 %4.3 %16.2 %38.8 %40.8 %النسبة
6.06.315.257.03.112.02.5املعدل
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حائل
1947212041369174526795398857118540517397العدد
100.0 %22.9 %77.1 %5.2 %17.7 %39.5 %37.6 %النسبة
6.15.812.944.23.010.02.3املعدل

احلدود 
الشاملية

102995105322425471280420831755351263668العدد
100.0 %21.0 %79.0 %4.9 %16.1 %39.9 %39.1 %النسبة
7.87.618.962.83.914.53.0املعدل

جازان
454491453125167695679479076162356421143258العدد
100.0 %20.6 %79.4 %5.9 %14.7 %39.6 %39.8 %النسبة
3.73.710.124.91.97.21.5املعدل

نجران
153819154514753732391030833399283407616العدد
100.0 %24.4 %75.6 %5.9 %18.5 %37.9 %37.7 %النسبة
5.04.910.132.02.57.71.9املعدل

الباحة
139504156903541121481429640768926365333العدد
100.0 %18.9 %81.1 %4.1 %14.8 %42.9 %38.2 %النسبة
3.83.49.936.01.87.71.5املعدل

اجلوف
130008126210742692042825621894697350915العدد
100.0 %27.0 %73.0 %5.8 %21.2 %36.0 %37.0 %النسبة
8.08.214.050.84.011.03.0املعدل

اجلملة
764710274490506047326223262815096152827995423376106العدد
100.0 %35.4 %64.6 %9.6 %25.9 %31.9 %32.7 %النسبة
6.16.27.720.83.15.62.0املعدل
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من خالل اجلدول رقم )21( نالحظ أن معدل الطالق العام يف العام 2016 تباين من 
منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل طالق عام بلغ )3.2( حاالت 
منطقة  يف  ُسجل  فأكثر  سنة   15 من  أعامرهم  الذين  السكان  من   1000 لكل  طالق 
للسكان  عام  بلغ )1.5( حالة طالق  عام  معدل طالق  أقل  وأن  الشاملية(،  )احلدود 
الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر وُسجل يف كل من منطقة )جازان( و )املنطقة الرشقية(.

جدول رقم )21(

أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الطالق العام لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم 

من 15 سنة فأكثر حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2016

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
164215515024882105402818217314464329236196068262العدد
100.0 %48.2 %51.8 %13.5 %34.7 %24.8 %27.1 %النسبة
7.88.56.115.64.14.42.1املعدل

مكة 
املكرمة

1634548157988821230901045331321443631684216382857العدد
100.0 %49.6 %50.4 %16.4 %33.3 %24.8 %25.6 %النسبة
10.110.57.815.85.15.22.6املعدل

املدينة 
املنورة

4631474577404333321865309208876198621540749العدد
100.0 %40.2 %59.8 %12.1 %28.1 %29.7 %30.1 %النسبة
8.88.99.421.94.46.62.6املعدل

القصيم
348470337906278782815546863763603361046712العدد
100.0 %34.4 %65.6 %7.8 %26.6 %32.3 %33.3 %النسبة
7.78.09.733.03.97.52.6املعدل

املنطقة 
الرشقية

111817110261311150669343902214430214945713638873العدد
100.0 %41.1 %58.9 %9.5 %31.6 %28.2 %30.7 %النسبة
5.05.44.916.22.63.71.5املعدل
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عسري
5826236119743040689088911945973949571589554العدد
100.0 %24.8 %75.2 %5.7 %19.1 %38.5 %36.7 %النسبة
6.36.012.040.13.19.22.3املعدل

تبوك
24554022987212349035481475412158971634383العدد
100.0 %25.1 %74.9 %5.6 %19.5 %36.2 %38.7 %النسبة
6.77.213.446.63.510.42.6املعدل

حائل
18165018860310831433829370253142143512396العدد
100.0 %27.7 %72.3 %6.6 %21.1 %36.8 %35.5 %النسبة
8.58.214.245.64.210.93.0املعدل

احلدود 
الشاملية

9602896258502051667419228666879259165العدد
100.0 %25.8 %74.2 %6.4 %19.4 %37.1 %37.1 %النسبة
8.58.516.349.14.312.23.2املعدل

جازان
424224419245196148843748434692805221123991العدد
100.0 %25.0 %75.0 %7.5 %17.5 %37.3 %37.7 %النسبة
4.04.08.619.92.06.01.5املعدل

نجران
1433911423888916530153285779119318405097العدد
100.0 %29.5 %70.5 %7.4 %22.0 %35.1 %35.4 %النسبة
6.26.310.029.53.17.52.2املعدل

الباحة
130537146351642521904127688883293360181العدد
100.0 %23.1 %76.9 %5.3 %17.8 %40.6 %36.2 %النسبة
4.94.410.033.72.37.71.8املعدل

اجلوف
1211221157038803726215236825114252351077العدد
100.0 %32.5 %67.5 %7.5 %25.1 %33.0 %34.5 %النسبة
8.79.112.040.34.59.23.0املعدل

اجلملة
713160668545477114954281219013986153992714423913297العدد
100.0 %41.5 %58.5 %11.8 %29.8 %28.7 %29.8 %النسبة
7.57.87.519.13.85.42.2املعدل
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من خالل اجلدول رقم )22( نالحظ أن معدل الطالق العام يف العام 2017 تباين من 
منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل طالق عام بلغ )3.2( حاالت 
طالق لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر ُسجل يف )اجلوف(، 
وأن أقل معدل طالق عام بلغ )1.9( حالة طالق عام للسكان الذين أعامرهم من 

15 سنة فأكثر وُسجل يف كل من )الباحة( و )املنطقة الرشقية(.

جدول رقم )22(

أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الطالق العام لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم 

من 15 سنة فأكثر حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2017

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
166895415269982179713851858319595230315716227523العدد
100.0 %48.7 %51.3 %13.7 %35.0 %24.5 %26.8 %النسبة
8.59.36.516.74.54.72.3املعدل

مكة 
املكرمة

1661446160612921987201088711326757532874316555006العدد
100.0 %50.2 %49.8 %16.6 %33.5 %24.5 %25.3 %النسبة
9.59.87.214.44.84.82.4املعدل

املدينة 
املنورة

4707294652564486601943199359856429791578964العدد
100.0 %40.7 %59.3 %12.3 %28.4 %29.5 %29.8 %النسبة
8.48.58.820.44.26.22.5املعدل

القصيم
354873344054289422856586989273750801074007العدد
100.0 %34.9 %65.1 %8.0 %26.9 %32.0 %33.0 %النسبة
7.98.29.732.84.07.52.6املعدل

املنطقة 
الرشقية

113640610429181191541358179217932415497203729044العدد
100.0 %41.6 %58.4 %9.6 %32.0 %28.0 %30.5 %النسبة
6.26.85.919.73.24.51.9املعدل
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عسري
5920926223513148409465512144434094951623938العدد
100.0 %25.2 %74.8 %5.8 %19.4 %38.3 %36.5 %النسبة
7.06.713.244.03.410.22.6املعدل

تبوك
24943323381712789736936483250164833648083العدد
100.0 %25.4 %74.6 %5.7 %19.7 %36.1 %38.5 %النسبة
7.68.214.951.63.911.62.9املعدل

حائل
18466019170211204235252376362147294523656العدد
100.0 %28.1 %71.9 %6.7 %21.4 %36.6 %35.3 %النسبة
8.48.113.944.24.110.63.0املعدل

احلدود 
الشاملية

9711897205517471728719432369034263357العدد
100.0 %26.2 %73.8 %6.6 %19.6 %36.9 %36.9 %النسبة
8.48.415.747.14.211.83.1املعدل

جازان
431136426160203118878838572962910011148297العدد
100.0 %25.3 %74.7 %7.7 %17.7 %37.1 %37.5 %النسبة
5.45.411.426.32.77.92.0املعدل

نجران
1456851448159239831401290500123799414299العدد
100.0 %29.9 %70.1 %7.6 %22.3 %35.0 %35.2 %النسبة
7.47.411.734.33.78.72.6املعدل

الباحة
132619148803665361984628142286382367804العدد
100.0 %23.5 %76.5 %5.4 %18.1 %40.5 %36.1 %النسبة
5.24.710.535.12.58.11.9املعدل

اجلوف
1229661175769114527291240542118436358978العدد
100.0 %33.0 %67.0 %7.6 %25.4 %32.8 %34.3 %النسبة
9.59.912.842.74.89.83.2املعدل

اجلملة
7248117696778473677792929276142159011029705524512956العدد
100.0 %42.0 %58.0 %11.9 %30.1 %28.4 %29.6 %النسبة
7.98.27.819.64.05.62.3املعدل
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من خالل اجلدول رقم )23( نالحظ أن معدل الطالق العام يف العام 2018 تباين من 
منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل طالق عام بلغ )3.7( حاالت 
منطقة  فأكثر ُسجل يف  أعامرهم من 15 سنة  الذين  السكان  طالق لكل 1000 من 
الذين  للسكان  عام  طالق  حالة   )1.9( بلغ  عام  طالق  معدل  أقل  وأن  )اجلوف(، 

أعامرهم من 15 سنة فأكثر وُسجل يف منطقة )الباحة(.

جدول رقم )23(

أعداد السكان والنسبة املئوية ومعدالت الطالق العام لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم 

من 15 سنة فأكثر حسب اجلنس واجلنسية يف كل منطقة إدارية للعام 2018

املنطقة 
السكان غري مواطنةغري مواطنمواطنةمواطناإلدارية

السعوديني
السكان غري 
املجموعالسعوديني

الرياض
169827615551982272465885552325347431580176411491العدد
100.0 %49.3 %50.7 %13.8 %35.4 %24.3 %26.5 %النسبة
7.58.25.614.53.94.12.0املعدل

مكة 
املكرمة

1690484163530922914601131255332579334227156748508العدد
100.0 %50.7 %49.3 %16.8 %34.0 %24.2 %25.0 %النسبة
9.29.56.813.84.74.62.3املعدل

املدينة 
املنورة

4789774737724676902018609527496695501622299العدد
100.0 %41.3 %58.7 %12.4 %28.8 %29.2 %29.5 %النسبة
8.58.68.720.34.36.12.5املعدل

القصيم
360393349730300888882547101233891421099265العدد
100.0 %35.4 %64.6 %8.0 %27.4 %31.8 %32.8 %النسبة
8.58.710.234.64.37.92.8املعدل

املنطقة 
الرشقية

115629610620421241926372171221833816140973832435العدد
100.0 %42.1 %57.9 %9.7 %32.4 %27.7 %30.2 %النسبة
6.77.36.220.93.54.82.0املعدل
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عسري
6025916334803281789835512360714265331662604العدد
100.0 %25.7 %74.3 %5.9 %19.7 %38.1 %36.2 %النسبة
7.67.213.946.43.710.72.7املعدل

تبوك
25390223790813327938394491810171673663483العدد
100.0 %25.9 %74.1 %5.8 %20.1 %35.9 %38.3 %النسبة
8.08.515.252.74.111.83.1املعدل

حائل
18786619520811689836606383074153504536578العدد
100.0 %28.6 %71.4 %6.8 %21.8 %36.4 %35.0 %النسبة
8.98.514.245.54.310.83.1املعدل

احلدود 
الشاملية

9929999622541791803819892172217271138العدد
100.0 %26.6 %73.4 %6.7 %20.0 %36.7 %36.6 %النسبة
9.39.317.051.24.612.83.4املعدل

جازان
438679433950211696913048726293030001175629العدد
100.0 %25.8 %74.2 %7.8 %18.0 %36.9 %37.3 %النسبة
5.55.611.526.72.88.02.1املعدل

نجران
1482831473749623032627295657128857424514العدد
100.0 %30.4 %69.6 %7.7 %22.7 %34.7 %34.9 %النسبة
7.07.110.832.03.58.12.5املعدل

الباحة
135014151503693432060228651789945376462العدد
100.0 %23.9 %76.1 %5.5 %18.4 %40.2 %35.9 %النسبة
5.44.810.535.22.58.11.9املعدل

اجلوف
1252531197439501328365244996123378368374العدد
100.0 %33.5 %66.5 %7.7 %25.8 %32.5 %34.0 %النسبة
10.911.414.348.05.611.03.7املعدل

اجلملة
7375313709483976792453043383144701521072262825192780العدد
7.98.27.619.14.05.42.3النسبة
20.321.119.549.210.414.05.9املعدل
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جدول رقم )24(

معدالت الطالق العام للسكان السعوديني والسكان إمجاالً لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم 

من 15 سنة فأكثر حسب املنطقة اإلدارية للعام 2019

من خالل اجلدول رقم )24( نالحظ أن معدل الطالق العام للسكان السعوديني يف 
العام 2019 تباين من منطقة إدارية إىل أخرى، حيث نالحظ أن أعىل معدل طالق 
عام للسكان السعوديني بلغ )4.46( حالة طالق لكل 1000 من السكان ُسجل يف 
منطقة )اجلوف(، وأن أقل معدل طالق عام للسكان السعوديني بلغ )2.12( وُسجل 
يف منطقة )الباحة(. بينام بلغ أعىل معدل طالق عام للسكان إمجاالً بلغ )3.04( حالة 
طالق لكل 1000 من السكان ُسجل يف منطقة )اجلوف(، وأن أقل معدل طالق عام 

للسكان إمجاالً بلغ )1.62( وُسجل يف منطقة )الباحة(.

السكان إمجاالًالسكان السعودينياملنطقة اإلدارية
3.361.88الرياض

3.261.81مكة املكرمة
3.102.05املدينة املنورة

3.452.30القصيم
2.941.77املنطقة الرشقية

3.412.61عسري
3.412.59تبوك
3.762.75حائل

3.862.88احلدودالشاملية
2.251.74جازان
2.842.07نجران
2.121.62الباحة
4.463.04اجلوف
3.201.98اجلملة
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النتائج والتوصيات
الفصل الرابع
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أواًل: النتائج

معدالت  خيص  فيام  السابقني،  الفصلني  خالل  إجراؤه  تم  الذي  التحليل  خالل  من 
الزواج والطالق، فإنه يمكن التوصل إىل النتائج التالية:

)أ( نتائج مقاييس الزواج

 )5.07  -  4.03( بني  تراوح  اململكة  يف  إمجاالً  للسكان  اخلام  الزواج  معدل   .1
تراوح  بينام   .2019 – الفرتة 2015  السكان خالل  لكل 1000 من  حاالت زواج 
6.72( حاالت زواج  معدل الزواج العام للسكان إمجاالً يف اململكة بني )5.34 - 
لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل نفس الفرتة. ونالحظ 
أن معدل الزواج العام مرتفع نسبًيا عن معدالت الزواج اخلام، حيث إن معدل الزواج 

العام يعترب أكثر دقة ألنه يستثني ِمن السكان َمن هم دون سن )15 سنة(.
15.43( حالة   - تراوح بني )14.16  الذكور  للمواطنني  اخلام  الزواج  2. معدل 
زواج لكل 1000 من السكان خالل الفرتة من 2015 – 2018، بينام للمواطنات 
زواج  حالة   )16.03  –  14.70( بني  تراوح  اخلام  الزواج  معدل  فإن  اإلناث، 

للمواطنات اإلناث لكل 1000 من السكان خالل نفس الفرتة.
22.14( حالة   - تراوح بني )20.31  الذكور  للمواطنني  العام  الزواج  3. معدل 
زواج لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل الفرتة 2015 
- 2018. بينام للمواطنات اإلناث، فإن هذا املعدل تراوح بني )21.10 – 23.03( 
حالة زواج للمواطنات اإلناث لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة 

فأكثر خالل نفس الفرتة.
7.86( حاالت  تراوح بني )6.05 -  السعوديني  الزواج اخلام للسكان  4. معدل 

زواج لكل 1000 من السكان خالل الفرتة 2015 – 2019.
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5. معدل الزواج العام للسكان السعوديني تراوح بني )8.68 - 11.29( حاالت 
زواج لكل 1000 من السكان خالل الفرتة 2015 – 2019.

6. معدل الزواج اخلام لغري املواطنني الذكور تراوح بني )17.29 - 22.20( حالة 
– 2018، بينام لغري املواطنات  زواج لكل 1000 من السكان خالل الفرتة 2015 
– 49.73( حالة زواج لكل  اإلناث فإن معدل الزواج اخلام تراوح بني )37.64 

1000 من السكان خالل نفس الفرتة.
7. معدل الزواج العام لغري املواطنني الذكور تراوح بني )19.51 – 25.99( حالة زواج 
لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل الفرتة 2015 – 2018. 
بينام لغري املواطنات اإلناث فإن معدل زواج العام تراوح بني )49.22 - 70.40( حالة 

زواج لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل نفس الفرتة.
 )15.35 – تراوح بني )11.85  السعوديني  للسكان غري  اخلام  الزواج  8. معدل 

حالة زواج لكل 1000 من السكان خالل الفرتة 2015 – 2018.
9. معدل الزواج العام للسكان غري السعوديني تراوح بني )13.97 – 18.98( حالة 
زواج لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة خالل الفرتة 2015 – 2018.
10. أعىل معدالت زواج خام ُسجلت يف كل من احلدود الشاملية ونجران واجلوف 
لكل  زواج  حالة   )7.6  –  6.8( بني  وتراوحت   2019  –  2015 الفرتة  خالل 
1000 من السكان. بينام أقل معدالت زواج خام ُسجلت يف كل من املنطقة الرشقية 
والرياض خالل الفرتة 2015 – 2019 وتراوحت بني )2.9 – 3.6( حالة زواج 

لكل 1000 من السكان.
11. أعىل معدالت زواج عام ُسجلت يف كل من احلدود الشاملية ونجران واجلوف خالل 
الفرتة 2015 – 2019 وتراوحت بني )9.59 – 10.3( حالة زواج لكل 1000 من 
السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر. بينام أقل معدالت زواج عام ُسجلت يف كل 
 – – 2019 وتراوحت بني )3.8  الفرتة 2015  املنطقة الرشقية والرياض خالل  من 

4.7( حالة زواج لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر.
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)ب( نتائج مقاييس الطالق

– 1.77( حاالت طالق  تراوح بني )1.49  اململكة  الطالق اخلام يف  12. معدل 
– 2019. بينام تراوح معدل الطالق  لكل 1000 من السكان خالل الفرتة 2015 
العام يف اململكة بني )1.98 – 2.34( حاالت طالق لكل 1000 من السكان الذين 
أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل نفس الفرتة. ونالحظ أن معدل الطالق العام مرتفع 
نسبيًا عن معدالت الطالق اخلام، حيث أن معدل الطالق العام يعترب أكثر دقة ألنه 

يستثني ِمن السكان َمن هم دون سن )15 سنة(.
13. معدل الطالق اخلام للمواطنني الذكور تراوح بني )4.39 – 5.53( حالة طالق 
لكل 1000 من السكان خالل الفرتة من 2015 – 2018، بينام للمواطنات اإلناث، 
للمواطنات  طالق  حالة   )5.74  –  4.54( بني  تراوح  اخلام  الطالق  معدل  فإن 

اإلناث لكل 1000 من السكان خالل نفس الفرتة.
حالة   )7.93  –  6.06( بني  تراوح  الذكور  للمواطنني  العام  الطالق  معدل   .14
طالق لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل الفرتة 2015 
- 2018. بينام للمواطنات اإلناث، فإن هذا املعدل تراوح بني )6.23 – 8.25( 
حالة طالق للمواطنات اإلناث لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة 

فأكثر خالل نفس الفرتة.
15. معدل الطالق اخلام للسكان السعوديني تراوح بني )2.23 - 2.82( حاالت 

طالق لكل 1000 من السكان خالل الفرتة 2015 – 2019.
16. معدل الطالق العام للسكان السعوديني تراوح بني )3.07 - 4.04( حاالت 

طالق لكل 1000 من السكان خالل الفرتة 2015 – 2019.
17. معدل الطالق اخلام لغري املواطنني الذكور تراوح بني )6.55 – 6.91( حالة 
طالق لكل 1000 من السكان خالل الفرتة 2015 – 2018، بينام لغري املواطنات 
– 15.0( حالة طالق لكل  الطالق اخلام تراوح بني )14.58  اإلناث فإن معدل 
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1000 من السكان خالل نفس الفرتة.
18. معدل الطالق العام لغري املواطنني الذكور تراوح بني )7.53 – 7.80( حالة 
طالق لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر خالل الفرتة 2015 
– 2018. بينام لغري املواطنات اإلناث فإن معدل طالق العام تراوح بني )19.06 
– 20.77( حالة طالق لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر 

خالل نفس الفرتة.
19. معدل الطالق اخلام للسكان غري السعوديني تراوح بني )4.53 – 4.73( حالة 

طالق لكل 1000 من السكان خالل الفرتة 2015 – 2018.
20. معدل الطالق العام للسكان غري السعوديني تراوح بني )5.40 – 5.60( حالة 
 – طالق لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة خالل الفرتة 2015 

.2018
21. أعىل معدالت طالق خام ُسجلت يف كل من احلدود الشاملية وحائل واجلوف 
لكل  – 2.6( حالة طالق  بني )2.15  وتراوحت   2019 – الفرتة 2015  خالل 
1000 من السكان. بينام أقل معدالت طالق خام ُسجلت يف كل من املنطقة الرشقية 
 – – 2019 وتراوحت بني )1.1  والباحة وجازان والرياض خالل الفرتة 2015 

1.5( حالة طالق لكل 1000 من السكان.
الشاملية واجلوف خالل  احلدود  عام ُسجلت يف كل من  أعىل معدالت طالق   .22
الفرتة 2015 – 2019 وتراوحت بني )3.0 – 3.7( حالة طالق لكل 1000 من 
السكان الذين أعامرهم من 15 سنة فأكثر. بينام أقل معدالت طالق عام ُسجلت يف 
– 2019 وتراوحت  الفرتة 2015  الرشقية وجازان والباحة خالل  املنطقة  كل من 
بني )1.5 – 1.9( حالة طالق لكل 1000 من السكان الذين أعامرهم من 15 سنة 

فأكثر.
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ثانيًا: التوصيات
من خالل النتائج املتحصل عليها، فإن الدراسة تويص باآليت:

من  دقة  أكثر  ألهنا  العام  والطالق  الزواج  معدالت  باستخدام  الدراسة  تويص   .1
معدالت الزواج والطالق اخلام، حيث إن معدالت الزواج والطالق العام تستبعد 

َمن هم دون سن الزواج )أقل من 15 سنة(.
2. تويص الدراسة برضورة الوقوف عىل املناطق اإلدارية التي ترتفع فيها معدالت 
الطالق )العام – اخلام( وهي مناطق احلدود الشاملية وحائل واجلوف بشكل خاص 
ارتفاع  إىل  تؤدي  التي  العوامل  لدراسة  وذلك  عام،  بشكل  اململكة  مناطق  ومجيع 

معدالت الطالق.
معدالت  احتساب  يتم  خالهلا  من  التي  البيانات  توفري  برضورة  الدراسة  تويص   .3
الزواج والطالق املنقح، ألهنا أكثر دقة من معدالت الزواج والطالق اخلام والعام، 
حيث إنه يأخذ يف االعتبار السكان الذين هم يف سن الزواج )15 سنة فأكثر( ومل يسبق 

هلم الزواج وبالتايل فهو يعطي مؤرش أكثر دقة.
4. تويص الدراسة برضورة إجراء دراسات إحصائية اجتامعية لألسباب التي تؤدي 
إىل ارتفاع معدالت الطالق بشكل عام يف اململكة باالعتامد عىل املسوحات اإلحصائية 
واالعتامد عىل سجالت وزارة العدل واملحاكم املختصة، آخذة يف االعتبار العديد من 
الدخل  ومستوى  التعليمية  واحلالة  الزواج  عند  العمر  مثل  الديموغرافية  املتغريات 

وصلة القرابة بني الزوجني.
5. تويص الدراسة برضورة قيام مجعيات ومراكز التنمية األرسية بتوسيع دائرة تقديم 
بعظم  التوعية  عىل  بالرتكيز  الزواج  عىل  واملقبالت  للمقبلني  التدريبية   الدورات 

املؤسسة الزواجية ورضورة احلفاظ عليها بشتى السبل.
6. تويص الدراسة أن تقوم مجعيات ومراكز التنمية األرسية بابتكار مبادرات تنموية 

ملختلف فئات األرس تناسب املتغريات االجتامعية واالقتصادية والنفسية الراهنة. 
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