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بـــــوزارة الــعــدل )الــكــتــاب  اإدارة الإحــ�ــصــاء  �ــصــدر عــن 
الإحــ�ــصــائــي الــ�ــصــاد�ــس والــثــاثــون لــعــام 1432هـــــــ( وممــا 
والأعــمــال  الق�صايا  على  احــتــوائــه  الــكــتــاب  هــذا  ت�صمنه 
املحاكم  بلغت  حيث  العدل،  وكتابات  املحاكم  تخ�س  التي 
275 حمكمة وبلغت كتابات العدل 138 كتابة عدل خال 
عام 1432هـ، كما بلغت عدد الق�صايا ال�صادرة من املحاكم 
و116190  حكومية  ق�صية   251390 منها  عمل،   636782

ق�صية جنائية و269202 ق�صية اإنهائية.
بــاأعــمــال كتابة العدل  واأ�ـــصـــدرت املــحــاكــم الــتــي تــقــوم 
�صك  الـــتـــايل:32795  النحو  على  مــوزعــة  �صكاً   121411
اإقـــــرار، 248  مــبــايــعــة، 67104 �ــصــك وكــالــة، 11779 �ــصــك 
بــدل مفقود  و1025 �صك  رهــن،  4733 �صك  كفالة،  �صك 
خارجية.  تهمي�صات  و3423  معدل،  �صك  و304  تالف،  اأو 
اإمكانية  الأنكحة 4615 ماأذوناً، وبلغت  وبلغ عدد مــاأذوين 
ال�صلح 2159 حالة، كما بلغت عقود النكاح 162880 عقداً، 
وبلغت �صكوك الطاق 34622 �صكاً، كما اأ�صدرت املحكمة 
 62062 التمييز  حمكمتي  واأ�ــصــدرت  قـــرارات،   905 العليا 
بالريا�س  التمييز  قــراراً من حمكمة  منها 17348  قــراراً 
و15502 قرار من حمكمة التمييز مبكة املكرمة، وجاءت 
على النحو التايل: 20929 ق�صية حقوقية، 21568 ق�صية 
جنائية، 9565 ق�صية اإنهائية. و�صّدق على 34605 اأحكام، 

ولوحظ على 25411 حكماً ومت نق�س 2046 حكماً.
كما اأجنزت كتابات العدل 2338795 �صكاً على النحو 
وكــالــة،  �صك   1512943 مبايعة،  �صك   453482 الــتــايل: 
2105 �صك كفالة، 61792 �صك رهن، 201260 �صك اإقرار، 

79368 اأخرى.
اأمـــا عــن الــتــدريــب فــقــد بــلــغ عـــدد الــقــ�ــصــاة الــذيــن مت 
تدريبهم خال العام 451 قا�صياً، وختم التقرير باإجنازات 
 /1432 املــالــيــة  لل�صنة  املعلومات  لتقنية  الــعــامــة  الإدارة 
اإدخـــــال احلــا�ــصــب الآيل وتــطــويــر بع�س  1433هــــــ ومــنــهــا 
الإلكرتونية،  اخلدمات  بع�س  وتد�صني  باملواقع  الأنظمة 
ومتابعة امل�صاريع كاإن�صاء مركز املعلومات و�صبكة احلا�صب 
الآيل وجتميع الوثائق وحفظ الرثوة العقارية والعديد 
مـــن اخلــــدمــــات. وكـــــان بــحــق كـــتـــاب مــفــ�ــصــل مـــن خــال 
اجلداول والبيانات والتحليات والن�صب الإح�صائية عن 
الق�صية  ونـــوع  املنطقة  ح�صب  عــدل  وكــتــابــة  حمكمة  كــل 
واجلن�صية. وهذه الإح�صائيات مفيدة يف جانب الدرا�صات 
والتن�صيق  اجلــهــد  الإدارة  فــيــهــا  بــذلــت  والــتــي  الــعــدلــيــة 

.A4 والإخراج املتميز يف 269 �صفحة من مقا�س
ن�صاأل اهلل تعالى اأن ينفع به واأن يجعله حمقق للهدف 
املن�صود ويربز اجلهود التي تقدمها وزارة العدل للمواطن 

واملقيم.. وباهلل التوفيق.

الكتاب الإح�شائي ال�شاد�س والثالثون لعام 1432هـ
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التقرير  الــعــدل  بـــــوزارة  الإحــ�ــصــاء  دار  �ــصــدر عــن 
اأعمال  عن  1432هـــ  لعام  والثاثون  ال�صاد�س  ال�صنوي 
وحمكمتي  العليا  واملحكمة  الــعــدل  وكــتــابــات  املــحــاكــم 
التمييز. ويت�صمن عدداً من اجلداول التحليلية ح�صب 
النوع واجلن�صية مع املقارنات بالن�صب ون�صبة الق�صايا 

وقد  ال�صعوديني،  وغري  ال�صعوديني  ال�صكان  ن�صبة  اإلى 
وو�صوح  املقارنة  و�صهولة  والــدقــة  باملو�صوعية  ات�صم 
املعنى. كما احتوى التقرير ترجمة باللغة الإجنليزية 
اأعمال  بهدف ن�صر املعلومة واإبراز التطور امللمو�س يف 

وزارة العدل ومرافقها التابعة لها.. وباهلل التوفيق.

التقرير الإح�شائي للزواج والطالق لعام 1432هـ
الإحــــ�ــــصــــاء  اإدارة  عـــــن  �ــــصــــدر 
ال�صنوي عن  بوزارة العدل التقرير 
لعام  والــطــاق  الـــزواج  اإح�صائيات 
1432هـ املنفذة يف املحاكم ال�صرعية 
حيث  املحت�صبني،  املـــاأذونـــني  وعـــرب 
عقداً   162880 الـــزواج  عــقــود  بلغت 

وبلغ عدد املاأذونني 4615 ماأذوناً.
كـــمـــا ا�ـــصـــتـــمـــل الـــتـــقـــريـــر عــلــى 
اإح�صائيات الطاق واخللع وف�صخ 
�صكاً   34622 بلغت  والــتــي  الــنــكــاح 
واجلن�صية،  الــنــوع  ح�صب  مــوزعــة 
كــمــا تــ�ــصــمــن الــتــقــريــر احلــــالت 
الـــتـــي لــديــهــا اإمــكــانــيــة املــراجــعــة 
باأعداد  التف�صيل  وجــاء  وال�صلح، 
وعقود النكاح على م�صتوى اململكة 
حالت  وكذلك  اجلن�صية،  وح�صب 

الطاق.

اإعــداداً جيداً  اأعــد التقرير  وقد 
ح�صب  تف�صيلية  بيانات  خال  من 
الأماكن واملناطق واجلن�صية والنوع 
 .A3 وذلك يف 147 �صفحة مقا�س
التقرير  هــذا  ي�صاهم  اأن  اهلل  ن�صاأل 

ويحقق  العدلية  الثقافة  ن�صر  من 
الـــهـــدف مـــن مــعــاجلــة الــكــثــري من 
ـــائـــل الـــــطـــــاق واخلـــــافـــــات  ـــص مـــ�

الأ�صرية.. 
وباهلل التوفيق.

التقرير الإح�شائي ال�شنوي لعام 1432هـ


