
حصيلة نشاط قضاء االٔسرة 
لسنة 2014

Doc1-210x165-OK.indd   1 22/06/2016   02:55



 الفهرس

3 ...................................................................................................................................................................................... تقديم	

5 ................................................................................................ 	حصيلة	نشاط	أقسام	قضاء	األسرة	خالل	الفترة	)2014-2012( جدول	رقم	1	
ـ	الزواج	وثبوت	الزوجية

ـ	الطالق	و	التطليق
رسوم	الزواج	و	الطالق	خالل	سنة	2014............................................................................................................................... 6 جدول	رقم2	
8 ...................................................................................................................... مقارنة		إحصائيات	رسوم	الزواج	)2014-2013( جدول	رقم3	
مقارنة		إحصائيات	رسوم	الطالق	)2014-2013(..................................................................................................................... 9 جدول	رقم4	

تطور	عدد	رسوم		الزواج		خالل	الفترة	)2014-2000(.............................................................................................................. 10 جدول	رقم5	
10 ............................................................................................................. تطور	عدد	رسوم	الطالق		خالل	الفترة	)2014-2000( جدول	رقم6	
11 ............................................................................................................... إحصائيات	زواج	الفتى	والفتاة	القاصر)ة(	لسنة	2014 جدول	رقم7	
12 ........................................................... مقارنة	إحصائيات	الصلح	في	طلبات	اإلذن	باإلشهاد	على	الطالق		خالل	سنتي	2014-2013 جدول	رقم8	
قضايا	األسرة	خالل	سنة	2014............................................................................................................................................. 13 جدول	رقم9	
مقارنة	اإلحصائيات	المتعلقة	بقضايا	األسرة	خالل	سنتي	2013	و	2014....................................................................................... 14 جدول	رقم10	
قضايا	التطليق	خالل	سنة	2014............................................................................................................................................ 15 جدول	رقم11	
16 ........................................................................................................... مقارنة	أنواع	قضايا	التطليق	خالل	سنتي	2013	و	2014 جدول	رقم12	
17 ........................................................................................ يع	النسبي	لألحكام	حسب	أنواع	قضايا	التطليق		خالل	سنة	2014 التوز جدول	رقم13	
18 ...................................................................................................... 	طلبات	التطليق	بسبب	الشقاق		المسجلة	خالل	سنة	2014 جدول	رقم14	
18 .................................................................... مقارنة	إحصائيات	طلبات	التطليق	بسبب	الشقاق		المسجلة	خالل	سنتي	2014-2013 جدول	رقم	15	
حصيلة	تنفيذ	أحكام	قضايا	األسرة	خالل		سنة	2014................................................................................................................. 19 جدول	رقم	16	
20 ......................................................................................... مقارنة	حصيلة	تنفيذ	أحكام	قضايا	األسرة	خالل	سنتي	2013	و	2014 جدول	رقم	17	
21 ................................... تطور	إحصائيات	وثائق	اإلتفاق	على	استثمار	األموال	خالل	الحياة	الزوجية		المسجلة	خالل	الفترة	)2014-2006( جدول	رقم	18	
مقارنة	حاالت	إرجاع		الزوج	)ة(	المطرود)ة(	إلى	بيت	الزوجية	خالل	سنتي	2013	و	2014................................................................ 21 جدول	رقم	19	
22 .............................................................................................................................. قضايا	شؤون	القاصرين	خالل		سنة	2014 جدول	رقم	20	
إحصائيات	الرسوم	العدلية	المتعلقة	باألمالك	العقارية		و	التركات	و	الوصايا	و	كفالة	االطفال	الغير	مهملين	و	باقي	الوثائق		خالل	سنة	2014... 22 جدول	رقم	21	

Doc1-210x165-OK.indd   2 22/06/2016   02:55



ية الشؤون المدنية سرة لسنة 2014مدير
ٔ
3حصيلة نشاط قضاء اال يات وزارة العدل و الحر

تقديم

ال	أحد	يجادل	في	كون	العملية	اإلحصائية	تعتبر	أداة	علمية	ومنهجية	تساعد	على	اتخاذ	القرارات	السليمة،	لما	توفره	من	رؤية	واضحة	للواقع	
تتميز	بالموضوعية	واالنسجام،	مما	أصبح	معه	توفير	المعلومة	اإلحصائية	جزءا	من	التدبير	االستراتيجي	الحديث.

استراتيجيتها	 إطار	 األسرة،	في	 قضاء	 أقسام	 بنشاط	 المتعلقة	 اإلحصائيات	 تجميع	 على	 خلت،	 منذ	سنوات	 يات	 والحر العدل	 وزارة	 حرصت	 ولقد	
الواقع	على	الوجه	 المرسومة	لمواكبة	وتتبع	عمل	هذه	األقسام	من	أجل	تطبيق	أمثل	لمدونة	األسرة،	وضمان	تفعيل	مقتضياتها	على	أرض	

األكمل.
القضاء	األسري،	 والشك	أن	تجميع	هذه	اإلحصائيات	ليس	هدفا	في	حد	ذاته	بقدر	ما	هو	وسيلة	تمكن	من	أخذ	صورة	موضوعية	لواقع	حال	
وتساعد	على	تحديد	مكامن	الخلل		للتصدي	لها	ومعالجتها،	كما	تسهم	بشكل	حاسم	في	إعداد	السياسات	الحكومية	والقطاعية	في	المجال	

األسري	ووضع	البرامج	التي	تساعد	على	بلوغ	األهداف	المحددة.	
ومن	جهة	أخرى	فإن	طبع	هذه	اإلحصائيات	ونشرها	يأتي	في	سياق	توفير	المعلومة	للجميع،	خاصة	للدارسين	والمهتمين	بموضوع	األسرة	الذين	
سيستفيدون	منها	-ال	ريب-	في	إنجاز	دراساتهم	وأبحاثهم،	بما	يكفل	إغناء	ساحة	الدراسات	القانونية	واالجتماعية	بمنتوج	فكري	متميز	كما	وكيفا،	

مبني	على	معطيات	مضبوطة	وإحصائيات	مدققة.
يات	إلى	طبع	ونشر	اإلحصائيات	الخاصة	بنشاط	أقسام	قضاء	األسرة	لسنة	2014،	في	إطار	برنامج	"دعم	تطبيق	مدونة	 وإذ	تعمد	وزارة	العدل	والحر
األسرة	من	خالل	تسهيل	ولوج	النساء	لخدمات	العدالة	-النوع	االجتماعي	والحكامة	الديموقراطية-"،	الذي	تقوم	بتنفيذه	بدعم	من	هيئة	األمم	
المتحدة	للمرأة،	فإن	أملها	كبير	في	أن	تسهم	هذه	المبادرة	في	تدعيم	االستراتيجية	العامة	التي	تنتهجها	للرقي	بالقضاء	األسري	لما	فيه	مصلحة	

الوطن	والمواطن.
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ية الشؤون المدنية مدير سرة لسنة 2014
ٔ
حصيلة نشاط قضاء اال يات4 وزارة العدل و الحر
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ية الشؤون المدنية سرة لسنة 2014مدير
ٔ
5حصيلة نشاط قضاء اال يات وزارة العدل و الحر

السنة

الطالق و التطليقالزواج  وثبوت الزوجية

  ثبوت الزوجية     الزواج 
المجموع التطليقالطالقالمجموع)الطلبات المقبولة(

2012
31158117213328794247124957974291

2013
30653323057329590252154085066065

2014
31249516332328827242544440868662

	نسب	التغير		بين	سنتي	
%11,07-%17,61-%2,04%0,24%33,95%1,62-2012	و	2013

	نسب	التغير		بين	سنتي	
%3,93%8,71%3,81-%0,23-%29,17-%20131,94	و	2014

جدول رقم 1
 حصيلة نشاط أقسام قضاء األسرة خالل الفترة )2014-2012(

ـ الزواج وثبوت الزوجية
ـ الطالق و التطليق
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ية الشؤون المدنية مدير سرة لسنة 2014
ٔ
حصيلة نشاط قضاء اال يات6 وزارة العدل و الحر

عدد رسوم الزواج حسب الحاالت أسفله
مجموع 

رسوم الزواج الزوجان 
راشدان)*(

زواج الراشدة 
التي عقدت 

زواجها بنفسها

دون سن 
األهلية

المصاب التعدد
بإعاقة 
ذهنية

معتنقو 
اإلسالم 
واألجانب

مراجعة )تجديد رجعة
عقد الزواج(

19909872189334898681848492061778312495

%100,00%0,569%0,066%1,552%0,006%0,278%10,717%23,101%63,712النسب المائوية 

)*(	في	غير	حاالت	التعدد	وزواج	معتنقي	اإلسالم	واألجانب	والمصابين	بإعاقة	ذهنية	وكذا	الزواج	الرجعي،	والراشدة	التي	عقدت	زواجها	بنفسها

 جدول رقم2
رسوم الزواج و الطالق خالل سنة 2014

الزوجان راشدان

زواج الراشدة التي عقدت زواجها بنفسها

دون سن األهلية

التعدد

المصاب بإعاقة ذهنية

معتنقو اإلسالم واألجانب

رجعة

مراجعة )تجديد عقد الزواج(

64%63%

15%

15%

7%

23%

11%
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ية الشؤون المدنية سرة لسنة 2014مدير
ٔ
7حصيلة نشاط قضاء اال يات وزارة العدل و الحر

عدد	وثائق	اتفاق	الزوجين	على	استثمار	وتوزيع	األموال	التي	
ستكتسب	خالل	الحياة	الزوجية	

1607

عدد	رسوم	الطالق	حسب	الحاالت	أسفله
 مجموع

	رسوم	الطالق
المكمل	للثالثالمملكاالتفاقيقبل	البناءالخلعيالرجعي

16863602360115306184124254

%100,00%0,169%0,074%63,107%14,847%14,851%6,951النسب المائوية 

الرجعي

الخلعي

قبل	البناء

االتفاقي

المملك

المكمل	للثالث

64%63%

15%

15%

7%

23%

11%
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ية الشؤون المدنية مدير سرة لسنة 2014
ٔ
حصيلة نشاط قضاء اال يات8 وزارة العدل و الحر

عدد رسوم الزواج حسب الحاالت أسفله

مجموع 
رسوم 
الزواج

الزوجان 
راشدان

زواج 
الراشدة 

التي 
عقدت 
زواجها 
بنفسها

دون سن 
التعدداألهلية

المصاب 
بإعاقة 
ذهنية

معتنقو 
اإلسالم 
واألجانب

رجعة

مراجعة 
)تجديد 
عقد 
الزواج(

1963286731035152787849162471785306533حصيلة سنة 2013
%100,00%0,58%0,08%1,60%0,00%0,26%11,47%21,96%64,05النسب المائوية

19909872189334898681848492061778312495حصيلة سنة 2014
%100,00%0,57%0,07%1,55%0,01%0,28%10,72%23,10%63,71النسب المائوية

نسبة التغيير مابين 
%1,94%0,39-%16,60-%1,36-%125,00%10,29%4,73-%7,25%1,41سنتي 2013 و 2014

 جدول رقم3
مقارنة  إحصائيات رسوم الزواج )2014-2013(

المكمل للثالثالمملكاالتفاقيقبل البناءالخلعيالرجعي

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

18771686

4546360235713601

204182541

1499215306

حصيلة سنة 2014حصيلة سنة 2013

مراجعة
(تجديد عقد الزواج)

الزوجان راشدان

196328

250000

200000

150000

100000

50000

0

199098

6731072189

3515233489
49164849

78786824720617851778 818

رجعة المصاب بإعاقة ذهنيةالتعدددون سن األهلية

حصيلة سنة 2014حصيلة سنة 2013

معتنقو اإلسالم واألجانب زواج الراشدة التي
عقدت زواجها بنفسها

مقارنة بين رسوم الزواج حسب الحاالت خالل السنتين 2013 و 2014
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ية الشؤون المدنية سرة لسنة 2014مدير
ٔ
9حصيلة نشاط قضاء اال يات وزارة العدل و الحر

عدد رسوم الطالق حسب الحاالت أسفله

مجموع رسوم 
الطالق المكمل للثالثالمملكاالتفاقيقبل البناءالخلعيالرجعي

187745463571149922042525215حصيلة سنة  2013

%100,00%0,10%0,81%59,46%14,16%18,03%7,44النسب المائوية

16863602360115306184124254حصيلة سنة  2014

%100,00%0,17%0,07%63,11%14,85%14,85%6,95النسب المائوية

 نسبة التغيير مابين 
%3,81-%64,00%91,18-%2,09%0,84%20,77-%10,18-سنتي 2013 و 2014

 جدول رقم4
     مقارنة  إحصائيات رسوم الطالق )2014-2013(

المكمل للثالثالمملكاالتفاقيقبل البناءالخلعيالرجعي

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

18771686

4546360235713601

204182541

1499215306

حصيلة سنة 2014حصيلة سنة 2013

مراجعة
(تجديد عقد الزواج)

الزوجان راشدان

196328

250000

200000

150000

100000

50000

0

199098

6731072189

3515233489
49164849

78786824720617851778 818

رجعة المصاب بإعاقة ذهنيةالتعدددون سن األهلية

حصيلة سنة 2014حصيلة سنة 2013

معتنقو اإلسالم واألجانب زواج الراشدة التي
عقدت زواجها بنفسها

الطالق : مقارنة بين حصيلة السنتين 2013 و 2014
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ية الشؤون المدنية مدير سرة لسنة 2014
ٔ
حصيلة نشاط قضاء اال يات10 وزارة العدل و الحر

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014السنوات

227741230384246206263553236574244795272989297660307575314400313356325415311581306533312495حاالت	الزواج

%1,94%1,62-%4,25-%3,85%0,33-%2,22%3,33%9,04%11,52%3,48%10,24-%7,05%6,87%1,16ـنسبة	التغيير

جدول رقم6
 تطور عدد رسوم الطالق  خالل الفترة )2014-2000(

جدول رقم5
تطور عدد رسوم  الزواج  خالل الفترة )2014-2000( 

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014السنوات

384383759341450449222691429668282392790427935241702245222937247122521524254حاالت	الطالق

%3,81-%2,04%7,74%2,16%7,11-%13,48-%0,11%1,19-%4,82-%10,23%40,09-%8,38%10,26%2,20-ـنسبة	التغيير

227741 

230384 

246206 

263553 

236574 

244795 

272989 

297660 

307575 

314400 

313356 

325415 

311581 

306533 

312495 

0 

100000 

200000 

300000 

400000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

38438 

37593 

41450 

44922 

26914 

29668 

28239 

27904 

27935 
24170 

22452 

22937 

24712 

25215 

24254 

0 

20000 

40000 

60000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

تطور حاالت الزواج خالل الفترة )2000 - 2014(

تطور حاالت الطالق خالل الفترة )2000 - 2014(
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ية الشؤون المدنية سرة لسنة 2014مدير
ٔ
11حصيلة نشاط قضاء اال يات وزارة العدل و الحر

النسبالعددالموضـــــــــوع

44135الطلبات	المسجلة

%2010,46طلبات	الذكور

%4393499,54طلبات	اإلناث

%2287351,83	الطالبون	القاطنون	بالبادية

%2126248,17الطالبون	القاطنون	بالمدينة

%950,22طلبات	المشتغلين

%4404099,78طلبات	من	هم	بدون	مهنة

سنة	ازدياد	الطالب	)	ة(	في	مجموع	الطلبات	
المسجلة

1997199819992000

3164411169124280العدد
%0,18%2,81%25,31%71,70النسبة

الرفضالقبولالرفضالقبولالرفضالقبولالرفضالقبول
284213223867224976435991664

89,81%10,19%77,64%22,36%51,77%48,23%20,00%80,00%

44135الطلبات	المحكومة

%3775285,54الطلبات	المقبولة

%638314,46الطلبات	المرفوضة

 اإلجراءات	المتخدة	
في	الطلبات		المقبولة

%1019827,01	البحث

%1541140,82الخبرة

%1214332,17	الخبرة	و	البحث	معا

جدول رقم7
إحصائيات زواج الفتى والفتاة القاصر)ة( لسنة 2014
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ية الشؤون المدنية مدير سرة لسنة 2014
ٔ
حصيلة نشاط قضاء اال يات12 وزارة العدل و الحر

	حسب	نوع	الوسيلةحسب	وضعية	الزوجين

الزوجان	بدون	
أوالد

الزوجان	لهما	
المجموعأوالد

بواسطة		
المحكمة	
مباشرة

بواسطة	
الحكمين

بواسطة	
مجلس	العائلة

بواسطة	
المجموعوسيلة	أخرى

20134378432487023186168367531588702

201434774309778626521232114727557786

%10,53-%12,76-%69,93%26,80-%16,76-%10,53-%0,35-%20,58-نسبة	التغيير

نسبة	المحكوم	بالصلح	من	الرائج	المحكوم	بالصلحالرائجالمسجلالمخلفطلبات	اإلذن	باإلشهاد	على	الطالق

2013154223206947491870218,32%

2014125113245844969778617,31%

جدول رقم8
مقارنة إحصائيات الصلح في طلبات اإلذن باإلشهاد على الطالق  خالل سنتي 2014-2013
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ية الشؤون المدنية سرة لسنة 2014مدير
ٔ
13حصيلة نشاط قضاء اال يات وزارة العدل و الحر

الرائج
نسبة	المحكوم	من	الباقيالمحكوم

الرائج المجموعالمسجلالمخلفنوع	القضية

%941278012874128037199,45األوامر	الصادرة	عن	قاضي	المستعجالت
%10477125632304020806223490,30ثبوت		الزوجية

%167563572052476338751860164,55النفقة
%84414542298149979965,23الحضانة

159644286024اإلذن	بالتعدد
بالرفضبالقبول

1776
بالرفضبالقبول

2041220733,88%36,64%
%125113245844969311691380069,31اإلذن	بالطالق

%30959041121367400473660,98تحديد	المستحقات	)م88(
%59212331825118364264,82األهلية	والنيابة	الشرعية

%2983311761003118298251,11الميراث
%2432781292105619823082331177,93قضايا	مختلفة

%93345815514468882685,02كفالة	األطفال	المهملين

الحالة	المدنية

%5832914719730392823448095,40تسجيل	الوالدة
%87511221120961141168594,34تسجيل	الوفاة
%5319625956791464980293495,68إضافة	بيانات

%5144491155425950618364193,29إصالح	األخطاء	الجوهرية

%913784130695044474229298151883,84المجموع

جدول رقم9
قضايا األسرة خالل سنة 2014
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ية الشؤون المدنية مدير سرة لسنة 2014
ٔ
حصيلة نشاط قضاء اال يات14 وزارة العدل و الحر

نسبة	تغير	المحكومنسبة	تغير	الرائج20132014
المحكوم	الرائجالمحكوم	الرائجنوع	القضية

%32,00%99139699128741280329,87األوامر	الصادرة	عن	قاضي	المستعجالت
%25,75-%40,60-38785280202304020806ثبوت		الزوجية	

%1,33-%0,86-52933343305247633875النفقة
%13,05%21811326229814995,36الحضانة

بالرفضبالقبول%3,67بالرفضبالقبول6024بالرفضبالقبول5811اإلذن	بالتعدد
182221052041220712,02%4,85%

%0,48-%5,29-47481313194496931169اإلذن	بالطالق
%9,31-%11031816012136740010,02تحديد	المستحقات	)م88(
%7,16%28,29-2545110418251183األهلية	والنيابة	الشرعية

%12,51-%22,16-7837356461003118الميراث
%0,69%1,57-1073028174510561982308قضايا	مختلفة

%11,49%53774205551446882,55كفالة	األطفال	المهملين

الحالة	المدنية

%6,90%924698683397303928235,23تسجيل	الوالدة
%22,31-%22,48-15604146871209611411تسجيل	الوفاة
%30,94-%34,01-102918940916791464980إضافة	بيانات

%7,29-%9,18-59746545995425950618إصالح	األخطاء	الجوهرية
%7,58-%10,23-561933457609504447422929المجموع

جدول رقم10
مقارنة اإلحصائيات المتعلقة بقضايا األسرة خالل سنتي 2013 و 2014
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ية الشؤون المدنية سرة لسنة 2014مدير
ٔ
15حصيلة نشاط قضاء اال يات وزارة العدل و الحر

أنواع	التطليق

المحكومالرائج

الباقي
الرائجالمسجلالمخلف

باإلشهاد	على	
بالتطليقالصلح

بعدم	االستجابة	
للطلب	ألسباب	

أخرى
المجموع

النسبة	من	العدد
النسبة	من	العددالمحكوم

النسبة	من	العددالمحكوم
النسبة	من	العددالمحكوم

الرائج

التطليق	بسبب	
32704%7536469,74%2127828,23%4343857,64%32903751651080681064814,13الشقاق

التطليق	بسبب	
اإلخالل	بشرط	في	
عقد	الزواج	أو	الضرر

4145991013203,36%48481,34%9115,29%59558,74%418

التطليق	لعدم	
242%15138,42%3623,84%9663,58%2211723931912,58االنفاق

987%61838,50%19331,23%37560,68%9586471605508,09التطليق	للغيبة

46%5353,54%3362,26%1528,30%34659959,43التطليق	للعيب

التطليق	بسبب	
8%850,00%562,50%00,00%51116337,50االيالء	والهجر

34405%7678969,06%2163628,18%4440857,83%34535766591111941074513,99المجموع

جدول رقم11
قضايا التطليق خالل سنة 2014
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ية الشؤون المدنية مدير سرة لسنة 2014
ٔ
حصيلة نشاط قضاء اال يات16 وزارة العدل و الحر

20132014
 نسبة	تغير	الرائج

	بين	سنتي	2013	و	2014
 نسبة	تغير	المحكوم	بالتطليق

بين	سنتي	2013	و	2014
المحكوم	الرائجأنواع	التطليق

المحكوم	الرائجبالتطليق
بالتطليق

%9,04%10142439836108068434386,55التطليق	بسبب	الشقاق

التطليق	بسبب	اإلخالل	بشرط	
%176,57%642175101348457,79في	عقد	الزواج	أو	الضرر

%54,72-%25,14-52521239396التطليق	لعدم	االنفاق

%38,22-%13,06-18466071605375التطليق	للغيبة

%16,67-%951899154,21التطليق	للعيب

%100-%1621600,00التطليق	بسبب	االيالء	والهجر

%8,71%10454840850111194444086,36المجموع

جدول رقم12
مقارنة أنواع قضايا التطليق خالل سنتي 2013 و 2014
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ية الشؤون المدنية سرة لسنة 2014مدير
ٔ
17حصيلة نشاط قضاء اال يات وزارة العدل و الحر

أنواع		قضايا	التطليق

األحكام

النسبة	من	مجموع	األحكام	
بعدم	االستجابة	بالتطليقباإلشهاد	على	الصلح

للطلب	ألسباب	أخرى

%98,14%28,23%57,64%14,13التطليق	بسبب	الشقاق

%0,77%15,29%81,34%3,36التطليق	بسبب	اإلخالل	بشرط	في	عقد	الزواج	أو	الضرر

%0,20%23,84%63,58%12,58التطليق	لعدم	اإلنفاق

%0,80%31,23%60,68%8,09التطليق	للغيبة

%0,07%62,26%28,30%9,43التطليق	للعيب

%0,01%62,50%0,00%37,50التطليق	بسبب	اإليالء	والهجر

%100,00%28,18%57,83%13,99المجموع

جدول رقم13
التوزيع النسبي لألحكام حسب أنواع قضايا التطليق  خالل سنة 2014
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ية الشؤون المدنية مدير سرة لسنة 2014
ٔ
حصيلة نشاط قضاء اال يات18 وزارة العدل و الحر

75165عدد الطلبات المسجلة
%4137055,04المقدمة من طرف الزوجة
%3379544,96المقدمة من طرف الزوج

عدد الطلبات المسجلة

المجموعالمقدمة من طرف الزوجالمقدمة من طرف الزوجة

2013388553048469339

2014413703379575165

%8,40%10,86%6,47نسبة التغير ما بين 2013 و 2014

جدول رقم14
 طلبات التطليق بسبب الشقاق  المسجلة خالل سنة 2014

 جدول رقم 15 
 مقارنة إحصائيات طلبات التطليق بسبب الشقاق  المسجلة خالل سنتي 2014-2013
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ية الشؤون المدنية سرة لسنة 2014مدير
ٔ
19حصيلة نشاط قضاء اال يات وزارة العدل و الحر

الرائج

نسبة التنفيذالباقيالمنفذالمجموعالمسجل المخلفنوع القضايا

%9128832974283114395,19األوامر الصادرة عن قاضي المستعجالت 

%171733972956902375831931966,05النفقة

%38610601446106338373,51الحضانة

%3012618091924839435352,64قرارات تحديد مستحقات الزوجة واألوالد

%87179651482,28األهلية والنيابة الشرعية

%352847119973946061,63الميراث

%7254182512550517365814068,08قضايا مختلفة

%33322592592210648681,25كفالة األطفال المهملين

الحالة المدنية

%2045766897873475809292596,28تسجيل الوالدة

%11490879201902417798,08تسجيل الوفاة

%2297588056110259446165697,29إضافة بيانات

%1526398924141839784163496,05إصالح األخطاء الجوهرية

%345912557532903442506543969086,33المجموع

جدول رقم 16
حصيلة تنفيذ أحكام قضايا األسرة خالل  سنة 2014
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ية الشؤون المدنية مدير سرة لسنة 2014
ٔ
حصيلة نشاط قضاء اال يات20 وزارة العدل و الحر

نسبة تغير 20132014
الرائج

نسبة تغير 
المنفذ

المنفذالرائجالمنفذالرائجنوع القضايا

%52,12%193818612974283153,46األوامر الصادرة عن قاضي المستعجالت 

%9,78-%6,74-61012416595690237583النفقة

%4,63%20,20-1812101614461063الحضانة

%3,62-%84875021919248398,31قرارات تحديد مستحقات الزوجة واألوالد

%35,00-%31,90-1161007965األهلية والنيابة الشرعية

%8,68%8,47-13106801199739الميراث

%17,17-%21,69-32570209652550517365قضايا مختلفة

%33,71%157915752592210664,15كفالة األطفال المهملين

الحالة المدنية

%10,44%7156568642787347580910,02تسجيل الوالدة

%16,99-%16,60-110321087192019024تسجيل الوفاة

%23,75-%23,54-79917779646110259446إضافة بيانات

%9,34-%7,74-44894438824141839784إصالح األخطاء الجوهرية

%8,60-%8,19-316232274236290344250654المجموع

جدول رقم 17 
مقارنة حصيلة تنفيذ أحكام قضايا األسرة خالل سنتي 2013 و 2014
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ية الشؤون المدنية سرة لسنة 2014مدير
ٔ
21حصيلة نشاط قضاء اال يات وزارة العدل و الحر

عدد طلبات 
اإلرجاع

عدد حاالت اإلرجاع 
نسبة  الزوجاتنسبة  األزواجنسبة التنفيذعدد الزوجاتعدد األزواجالتي تم تنفيذها

%90,49%9,51%59464499428407175,66حصيلة سنة 2013

%77,14%22,86%31632419553186676,48حصيلة سنة 2014

السنوات

200620072008200920102011201220132014

عدد وثائق اإلتفاق على 
استثمار األموال خالل الحياة 

الزوجية
42490062648713960964115201607

%5,72%137,13%5,25%338,13%71,46-%22,20-%30,44-%112,26ــنسبة التغير 

 جدول رقم 18
 تطور إحصائيات وثائق اإلتفاق على استثمار األموال 

خالل الحياة الزوجية  المسجلة خالل الفترة )2014-2006(

جدول رقم 19 
 مقارنة حاالت إرجاع  الزوج )ة( المطرود)ة( إلى بيت الزوجية 

خالل سنتي 2013 و 2014
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ية الشؤون المدنية مدير سرة لسنة 2014
ٔ
حصيلة نشاط قضاء اال يات22 وزارة العدل و الحر

عددهااإلجراءات المتخذةعدد الملفات المفتوحةنوع النيابة الشرعية
ير السنوية  المقدمة من طرف الولي863الــواليـــة 108 التقار

ير المفصلة المقدمة من طرف الولي عند   التقار
انتهاء مهمته

13

 الحسابات المقدمة للقاضي المكلف بشؤون 9الوصـايـة 
القاصرين

6

 الحسابات المقدمة للقاضي المكلف بشؤون 340التقديم
القاصرين

117

عدد طلبات الكفالة 
المقدمة لدى 

القاضي المكلف 
بشؤون القاصرين

عدد ونوع اإلجراءات المتخذة لتتبع عددهااإلجراءات المتخذة في طلبات الكفالة
ومراقبة شؤون الطفل المكفول  

ومدى وفاء الكافل بالتزاماته

كفالة األطفال 
المهملين

1963990األوامر باسناد الكفالة والتقديم2595
188الطلبات المرفوضة

كفالة األطفال الغير التركات و الوصايااألمالك العقارية
مهملين

المجموع العامباقي الوثائق

179763793151319160099420496

 جدول رقم 20
قضايا شؤون القاصرين خالل  سنة 2014

جدول رقم 21
 إحصائيات الرسوم العدلية المتعلقة باألمالك العقارية  و التركات و الوصايا

 و كفالة االطفال الغير مهملين و باقي الوثائق  خالل سنة 2014
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