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يــــــأتي هــذا االصــدار اســتكمااًل لسلســة االحصــاءات المجتمعية 
ــع فــي هــذه السلســة،  ــب الراب ــد الكتي ــث يع ــام 2021م، حي لع
مســلطًا الضــوء علــى أعــداد حــاالت الزواج والطالق في ســلطنة 
عمــان بطــرق تحليليــة مبســطة متضمنــه جــداول ورســوم بيانيــة 
ومؤشــرات مختلفــة مــن اجــل الحصــول علــى تحليــل اكثــر دقــة 

وتفصيــال.

وقــد شــهدت حــاالت الــزواج فــي ســلطنة عمــان ارتفاعــا مقارنــة 
بالعــام الماضــي 2019 إذ ارتفــع بمقــدار 2 %، حيــث بلــغ عــدد 
الوثائــق فــي ســلطنة عمــان )18,621( وثيقــة فــي 2020م، أمــا 
بالنســبة لحــاالت الطــالق فقــد انخفــض بنســبة بلغــت )8 %( 

فــي عــام 2020م مقارنــة بعــام 2019م.

التــي  والمــواد  الحقائــق  ببعــض  االصــدار  تزويــد  تــم  كمــا 
تســهم فــي إثــراء الموضــوع مســتعرضًا كذلــك طــرق احتســاب 

فيهــا. المســتخدمة  المعــدالت 

المقدمــــــــــــة
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قــــــراءات متنوعة   

الطـــــــــــــالق                                           2020 الــــــــــزواج                                                         

3,426 عدد الوثائق / الشهادات 18,621

9 متوسط عدد الوثائق في اليوم  51

مسقـط أكثــــــر المحافظــــات  شمال الباطنة 

مسنـدم  أقــــل المحافظـــــات مسندم

صاللـة أكثــــر تسجيل لدائرة كاتب العدل السيــب  

 الجبل األخضــر 
مدحـــا ، محضـة أقــــل تسجيل لدائرة كاتب العدل بخـــــــا 

1.0
المعـــدل العـــــام

)لكل ألف من السكان
)15 سنة فأكثر((

5.7

0.7 المعدل الخــــــام
)لكل الف من السكان( 4.0
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بين عامي 2019 و 2020م

تابع قــــــراءات متنوعة   

 قــل عــدد العمانييــن المتزوجيــن مــن وافــدات بمقــدار )180( حالــة، 
وانخفض بمقدار ) 49( حالة عدد  العمانيين  المتزوجين من خليجيات. 

ــل  ــة مــن خليجــي، بينمــا قـــ ــة زواج العماني ــدار  )65( حال انخفــض بمق
ــاضي.  ــة مــن وافــد عــن العــام المــ ــة زواج العماني بمقــدار )53( حال

شمال الباطنة
تسجل بها أكثر وثائق زواج

لعام 2020م 
بنسبة ارتفاع 11 %

مقارنة بالعام السابق.

ما زالت محافظة مسقط
تسجل أكبر عدد لحاالت الطالق

على مستوى المحافظات.

انخفضت وثائق الزواج
لمحافظة الوسطى

في عام 2020م
بنسبة 43 %

مقارنة بالعام الماضي. 
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بين عامي 2019 و 2020م

تابع قــــــراءات متنوعة   

انخفضــت عــدد حــاالت الطــالق بيــن عمانــي وعمانيــة بمقــدار )192( حالــة 
عــن العــام الماضــي، وقــل بعــدد )17( حالــة الطــالق بيــن خليجــي وعمانية.

بيــن عمانــي ووافــدة قلــت حــاالت الطــالق لتصــل الــى )66( حالــة 
طــالق فــي 2020م مقارنــة عــن العــام الماضــي. 

مناسبـــــات عالمــــــــية

15 / مايـــــــو 

اليـــــوم العالمــــي 
لألســـرة 



وثائق الزواج  
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حقيقــــــــــــة:

وثائق الزواج 

شكل )1(: التطور العددي لوثائق الزواج حسب السنوات 

2.1 % نســبة االرتفــاع فــي حــاالت الــزواج فــي عــام 2020م مقارنــة بعــام 2019م بمعــدل )51( 	 
حالــة زواج يوميــا.  

مقابل كل )5( حاالت زواج هناك حالة طالق واحدة.	 
حالتي زواج في كل ساعة.	 

20202019201820172016

20,005 18,62118,243
22,28424,014



13 الزواج والطالق12
 2021م

شكل )2(: التوزيع النسبي لوثائق الزواج حسب محافظات سلطنة عمان لعام 2020م 

0.6

12.7 12.6
9.0 8.3 8.1 6.7

2.0 0.9

18.0
21.1

شمال 
الباطنة

مسقط جنوب 
الباطنة

الداخلية  جنوب 
الشرقية

 شمال 
الشرقية 

ظفار الظاهرة البريمي الوسطى مسندم

“ األسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق والوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها 
واستقرارها وترسيخ قيمها، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتلتزم 

برعاية الطفل والمعاقين والشباب والنشء ،وذلك على النحو الذي يبينه القانون “.

النظام األساسي للدولة الفصل الثالث المبادئ االجتماعية المادة )15( 
11 يناير 2021
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حسب المحافظــــــــات:

جدول )١(: وثائـق الـزواج الجديــدة المسجلة حسب المحافظات لعامي 2019م و 2020م  

نسبة التغير
%

وثائق الزواج

2020المحافظة  2019

1.9 3,354 3,290 مسقط

-21.9 1,514 1,939 ظفار

-31.1 104 151 مسندم

-9.9 366 406 البريمي

-0.5 2,344 2,355 الداخلية

11.0 3,938 3,547 شمال الباطنة

-6.0 2,372 2,523 جنوب الباطنة

11.7 1,681 1,505 جنوب الشرقية

14.3 1,546 1,352 شمال الشرقية

16.8 1,242 1,063 الظاهرة

42.9 160 112 الوسطى

2.1 18,621 18,243 اإلجمالي
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حقيقــــــــــــة:

جدول )2(: وثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة مسقط
حسب الجنسية ودوائر كاتب العدل  2020م

الجملــــــــــــة قريـــــــــــات الســيب بوشــــر العامـــــرات مسقـــــط الجنسيـــــــــــــة

3,164 364 1,454 494 500 352 عماني + عمانية

13 0 8 4 1 0 خليجي  + عمانية

110 2 62 36 6 4 عماني + وافدة

19 0 15 0 2 2 وافد  + عمانية

43 0 28 0 4 11 وافد + وافدة

3,354 366 1,572 534 513 369 الجملــــــــــــة

محافظــــــة مسقـــــــــــط 

ــرة كاتــب العــدل فــي الســيب فــي 	  )5( حــاالت زواج فقــط بيــن عمانــي وخليجيــة فــي دائ
عــام 2020 . 
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حقيقــــــــــــة:

شكل )3(: التوزيع النسبي لوثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة مسقط
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

بلــغ معــدل الــزواج الخــام فــي محافظــة مســقط )2.5( لــكل ألــف مــن ســكان المحافظــة 	 
وهــو االقــل بيــن المحافظــات.

10.911.0
15.315.9

46.9

السيببوشرالعامراتمسقطقريات 
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حقيقــــــــــــة:

جدول )3(: وثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة ظفار
حسب الجنسية ودوائر كاتب العدل 2020م

الجملــــــــــــة شليم
المزيونـــة وجزر الحالنيات ضلكـــوت ثمريت مرباط صاللة الجنسيـــــــــــــة

1,387 24 50 17 61 69 1,091 عماني + عمانية

15 0 3 0 8 0 4 عماني + خليجية

13 0 2 0 10 0 0 خليجي  + عمانية

44 1 1 3 1 3 36 عماني + وافدة

1 0 0 0 0 0 1 وافد  + عمانية

54 0 4 0 0 0 50 وافد + وافدة

1,514 25 60 20 80 72 1,182 الجملــــــــــــة

محافظــــــة ظفــــــــــــار  

طاقة تسجل )13( حالة زواج فقط في 2020 وكانت بين عماني وعمانية.	 
)35( حالــة زواج بيــن عمانــي وعمانيــة فــي ســدح و )27( حالــة زواج بيــن عمانــي وعمانيــة 	 

فــي رخيــوت.
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حقيقــــــــــــة:

أكثــر مــن ثالثــة أربــاع وثائــق الــزواج الجديــدة فــي محافظــة ظفــار عــام 2020م تم تســجيلها 	 
فــي دائــرة كاتــب العــدل بصاللة.

شكل )4(: التوزيع النسبي لوثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة ظفار
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

شليمضلكوتطاقة 
 وجزر الحالنيات

صاللةثمريت

2.34.04.85.3

78.1

المزيونة مرباطرخيوت سدح

1.6 0.91.8 1.2
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حقيقــــــــــــة:

جدول )4(: وثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة مسندم
حسب الجنسية ودوائر كاتب العدل 2020م

الجملـــــــــــة مدحــــاء دبــــــــــاء خصب  الجنسيـــــــــــــة

90 12 18 60 عماني + عمانية

1 0 1 0 عماني + خليجية

3 3 0 0 خليجي  + عمانية

4 1 0 3 عماني + وافدة

98 16 19 63 الجملــــــــــــة

محافظــــــة مسنـــــــــــــدم   

)6( حاالت زواج بين عماني وعمانية فقط في دائرة كاتب العدل في بخـــا.	 
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شكل )5(: التوزيع النسبي لوثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة مسندم
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

حقيقــــــــــــة:

حوالــي ثلثــي حــاالت الــزواج الجديــدة فــي محافظــة مســندم عــام 2020م كانــت فــي دائــرة 	 
كاتــب العــدل بخصــب.

5.8
15.318.3

60.6

خصبدباءمدحاءبخاء
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جدول )5(: وثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة البريمي
حسب الجنسية 2020م

دائرة كاتب 
العدل

البريمــي

عماني + عمانية

289

عماني + خليجية

10

عماني + وافدة

7

وافد  + عمانية

2

وافد + وافدة

9

الجملــــــــــــة

317

محافظــــــة البريمــــــي    

حقيقــــــــــــة:

شكل )6(: التوزيع النسبي لوثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة البريمي
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

91.5 % نسبة الزواج بين عماني وعمانية في محافظة البريمي.	 
محضــة تســجل )46( حالــة زواج جديــدة بيــن عمانــي وعمانيــة وحالتــي زواج فقــط بيــن خليجــي 	 

وعمانيــة وحالــة واحــدة فقــط بيــن عمانــي ووافــدة.

البريمــيمحضـــــة

87

13
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حقيقــــــــــــة:

شكل )7(: وثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة الداخلية بين عماني وعمانية
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

محافظــــــة الداخليـــــــــــة    

حالتي زواج بين عماني ووافدة في ازكي، وحالة واحدة فقط في منح.  	 
حالة زواج واحدة بين خليجي وعمانية ُسجلت في دائرة كاتب العدل في أدم. 	 
88.5 % نســبة انخفــاض أعــداد وثائــق الــزواج الجديــدة فــي دائــرة كاتــب العــدل بنــزوى مقارنــة 	 

مــع عــام 2019م.

الجبل نزوى 
األخضر

بهالءسمائـــلمنح

226241
363

472551

بدبد إزكــيأدم الحمراء

159
53

202
73
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حقيقــــــــــــة:

جدول )6(: وثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة شمال الباطنة
حسب الجنسية ودوائر كاتب العدل 2020م

الجملــــــــــــة السويق  الخابورة صحـم لــــوى شناص  صحار الجنسيـــــــــــــة

3,895 902 541 835 241 454 922 عماني + عمانية

6 0 0 0 0 3 3 عماني + خليجية

11 0 2 3 0 0 6 خليجي  + عمانية

20 0 5 4 2 5 4 عماني + وافدة

3,932 902 548 842 243 462 935 الجملــــــــــــة

محافظــــــة شمال الباطنة 

حالة زواج واحدة بين وافد وعمانية وُسجلت في دائرة كاتب العدل بالسويق.	 
)5( حاالت زواج تمت بين وافد وافدة )4( منها في صحار وحالة واحدة في شناص.	 
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شكل )8(: التوزيع النسبي لوثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة شمال الباطنة
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

حقيقــــــــــــة:

ــم 	  ــام 2020م ت ــة ع ــزواج الجديــدة فــي محافظــة شــمال الباطن ــاالت ال ــي ح ــن ثلث ــر م أكث
تســجيلها فــي دوائــر كاتــب العــدل  )صحــار، الســويق، صحــم(.

6.2

11.813.9

21.422.9

السويقصحـمالخابورةشناصلــــوى 

23.8

صحار
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حقيقــــــــــــة:

جدول )7(: وثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة جنوب الباطنة
حسب الجنسية ودوائر كاتب العدل 2020م

الجملــــــــــــة المصنعة بركــاء وادي 
المعاول نخــل العوابي الرستاق الجنسيـــــــــــــة

2,357 504 632 152 134 138 797 عماني + عمانية

2 0 1 0 0 0 1 عماني + خليجية

7 0 5 0 0 0 2 عماني + وافدة

5 0 3 0 0 0 2 وافد + وافدة

2,371 504 641 152 134 138 802 الجملــــــــــــة

محافظــــــة جنوب الباطنة 

حالة زواج واحدة فقط بين خليجي وعمانية في العوابي. 	 



الزواج والطالق
 2021م

25 24

حقيقــــــــــــة:

شكل )9(: التوزيع النسبي لوثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة جنوب الباطنة
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

في 2020م لم تسجل أي حاالت زواج لوافد وعمانية في محافظة جنوب الباطنة.	 

5.65.96.4

21.2
27.0

33.8

العوابي  الرستاقبركــاءالمصنعةوادي المعاولنخــل 
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حقيقــــــــــــة:

شكل )10(: وثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة جنوب الشرقيـة بين عماني وعمانية
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

محافظــــــة جنوب الشرقيــة

ــة 	  ــدة فــي محافظــة جنــوب الشــرقية كانــت بيــن عمانــي وعماني ــزواج الجدي ــع حــاالت ال جمي
ماعــدا )10( حــاالت فــي صــور وكانــت بيــن عمانــي ووافــدة.

66
194

273

546592

الكامل 
والوافـي

جعالن بنيمصيــرة 
بو حسن

جعالن بنيصور
بو علي
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شكل )11(: التوزيع النسبي لوثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة جنوب الشرقيـة
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

حقيقــــــــــــة:

أكثــر مــن ثلثــي حــاالت الــزواج الجديــدة فــي محافظــة جنــوب الشرقيـــة تــم تســجيلها فــي دائرتــي 	 
كاتــب العــدل  )جعــالن بنــي بــو علــي وصــور(.

الكامل 
والوافـي

جعالن بنيمصيــرة 
بو حسن

جعالن بنيصور
بو علي

11.5

3.9

16.2

33.1
35.2
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جدول )8(: وثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة شمال الشرقيــة
حسب الجنسية ودوائر كاتب العدل 2020م

الجملـــــــــــة سمد
الشأن

دماء 
والطائيين

وادي
بني خالد القابـــل بديــة المضيبي إبراء الجنسيـــــــــــــة

1,541 233 200 93 169 273 320 253 عماني + عمانية

3 0 1 0 0 0 2 0 عماني + وافدة

2 0 2 0 0 0 0 0 وافد + وافدة

1,546 233 203 93 169 273 322 253 الجملــــــــــــة

محافظــــــة شمال الشرقيــة     

شكل )12(: التوزيع النسبي لوثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة شمال الشرقيــة
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

دماء 
والطائيين 

وادي بني 
خالد 

المضيبيبديــةإبراءسمد الشأن

13.1

6.0

15.116.417.7
20.8

10.9

القابـــل 
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جدول )9(: وثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة الظاهـــــرة
حسب الجنسية ودوائر كاتب العدل 2020م

الجملـــــــــة ضنــك ينقـــل عبري الجنسيـــــــــــــة

1,237 141 165 931 عماني + عمانية

4 4 0 0 خليجي  + عمانية

1 0 0 1 عماني + وافدة

1,242 145 165 932 الجملــــــــــــة

محافظــــــة الظاهـــــرة        

شكل )13(: التوزيع النسبي لوثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة الظاهـــــرة
 حسب دوائر كاتب العدل 2020م

عبريينقـــلضنــك

11.713.3

75.0



31 الزواج والطالق30
 2021م

شكل )14(: وثائق الزواج الجديدة المسجلة في محافظة الوسطــــى
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

محافظــــــة الوسطــــى 

حقيقــــــــــــة:

جميــع وثائــق الــزواج الجديــدة فــي محافظــة الوســطى ُســجلت بيــن عمانــي وعمانيــة وحالتيــن 	 
فقــط بيــن عمانــي وخليجيــة.

16
24

34

86

محـــوتالدقـــمهيمــــاءالجـــازر
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شهادات الطالق  
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شهادات الطالق  

شكل )15(: التطور العددي لشهادات الطالق حسب السنوات 

وصل إجمالي عدد شهادات الطالق المسجلة في سلطنة عمان
الى )3,426( حالة طالق في 2020م منخفضًا بنسبة مقدارها 8.1 % عن الشهادات 

المسجلة في عام 2019. 
وبمعدل )9.4( حالة طالق في اليوم عام2020م.

20202019201820172016

3,662 3,426
3,728

3,8673,736
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 التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة 
الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة

أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية.

النظام األساسي للدولة 
المبادئ االجتماعية المادة )15( 

الفصل الثالث
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تجدر االشارة إلى ان توزيع عدد حاالت الطالق في سلطنة عمان حسب جنسية الزوج والزوجة 
يوضح بأن اعداد حاالت الطالق كانت األعلى عند فئة المواطنين )عماني + عمانية( بنسبة 93 %، 

تليها نسبة الطالق لجنسية )وافد + وافدة( حيث بلغت 3.2 %
ثم بنسبة 2.7 % تسجلها جنسية )عماني + وافدة(.

تتصدر محافظة مسقط النسبة األعلى لحاالت الطالق بين المحافظات حيث بلغت 23.2 %.	 

البريمي شمال الظاهرةالوسطى
الباطنة

مسقط

8.39.4 8.8

15.9
19.6

23.2

جنوب 
الباطنة

جنوب 
الشرقية

شمال 
الشرقية

ظفار الداخلية

4.1
1.3

5.9
3.0

مسندم

0.5

شكل )16( : التوزيع النسبي لشهادات الطالق حسب محافظات سلطنة عمان لعام 2020م 
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حقيقــــــــــــة:

حسب المحافظــــــــات:

جدول )10(: شهادات الطالق الجديــدة المسجلة حسب المحافظات لعامي 2019م و 2020م  

نسبة التغير
%

وثائق الطالق
المحافظة

2020  2019
-12.7 796 912 مسقط

-11.5 546 617 ظفار

0 18 18 مسندم

-28.7 102 143 البريمي

-6.9 284 305 الداخلية

-3.6 672 697 شمال الباطنة

-2.1 322 329 جنوب الباطنة

5.9 301 284 جنوب الشرقية

-14.1 201 234 شمال الشرقية

-5.4 141 149 الظاهرة

7.5 43 40 الوسطى

-8.1 3,426 3,728 اإلجمالي

بلــغ عــدد المطلقــات المســتفيدات مــن الضمــان االجتماعــي )11,438(، وتبلــغ نســبتهم مــن 	 
إجمالــي المطلقــات العمانيــات فــي ســلطنة عمــان 43.8 %.
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حقيقــــــــــــة:

جدول )11(: شهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة مسقط
حسب الجنسية ودوائر كاتب العدل 2020م

الجملــــــــــــة قريـــــــــــات الســيب بوشــــر العامـــــرات مسقـــــط الجنسيـــــــــــــة

694 54 283 190 96 71 عماني + عمانية

42 0 23 13 4 2 عماني + وافدة

5 0 2 1 1 1 وافد  + عمانية

50 0 17 29 3 1 وافد + وافدة

791 54 325 233 104 75 الجملــــــــــــة

محافظــــــة مسقـــــــــــط 

ــة، 	  ــي وخليجي ــن عمان ــت بي ــاالت طــالق وكان ــي بوشــر )3( ح ــدل ف ــب بالع ــرة الكات ــجلت دائ  ُس
ــب بالعــدل فــي الســيب.  ــرة الكات ــة فــي دائ ــن خليجــي وعماني ــي طــالق بي وحالت
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شكل )17(: التوزيع النسبي لشهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة مسقط
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

حقيقــــــــــــة:

أكثر من 70 % من شــهادات الطالق الجديدة في محافظة مســقط عام 2020م تم تســجيلها 	 
فــي دائرتــي كاتب العدل بالســيب وبوشــر.

6.89.4
13.1

29.6

41.1

السيببوشرالعامراتمسقطقريات 
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حقيقــــــــــــة:

جدول )12(: شهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة ظفار
حسب الجنسية ودوائر كاتب العدل 2020م

الجملــــــــــــة سدح المزيونـــة ثمريت رخيوت مرباط طاقة  صاللة الجنسيـــــــــــــة

471 8 11 21 10 20 21 366 عماني + عمانية

6 0 0 1 0 0 1 4 عماني + خليجية

6 1 2 0 0 0 0 3 خليجي  + عمانية

24 0 0 0 0 3 1 20 عماني + وافدة

2 0 0 0 0 0 0 2 وافد  + عمانية

37 0 1 0 0 0 0 36 وافد + وافدة

546 9 14 22 10 23 23 431 الجملــــــــــــة

محافظــــــة ظفــــــــــــار  

دائــرة الكاتــب بالعــدل فــي شــليم وجــزر الحالنيــات تســجل )8( حــاالت طــالق فقــط فــي 	 
2020 وكانــت بيــن عمانــي وعمانيــة .

)6( حاالت طالق في ضلكوت بين عماني وعمانية .	 
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حقيقــــــــــــة:

شكل )18(: التوزيع النسبي لشهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة ظفار
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

شليمضلكوت 
 وجزر الحالنيات

صاللةطاقة

2.64.04.24.2

78.9

ثمريت مرباطرخيوت سدح

1.6 1.11.8 1.5

 ُســجلت دائــرة الكاتــب بالعــدل فــي صاللــة أكبــر عــدد لحــاالت الطــالق فــي محافظــة ظفــار 	 
وفــي ســلطنة عمــان أجمــاالـً حيــث أنهــا تحــوي  79 % مــن إجمالــي حــاالت الطــالق .

المزيونة
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حقيقــــــــــــة:

شكل )19(: شهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة مسندم بين عماني وعمانية
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

محافظــــــة مسنـــــــــــــدم   

ال تــزال محافظــة مســندم هــي المحافظــة األقــل لوقــوع حــاالت الطــالق، و بخــــا ودبــا 	 
لــم تســجال حــاالت طــالق فــي عــام 2020م .

خصبمدحاء

5

13
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حقيقــــــــــــة:

ــي 	  ــن عمان ــت بي ــب العــدل بمحضــة كان ــرة كات ــع شــهادات الطــالق المســجلة فــي دائ جمي
وعمانيــة.

جدول )13(: شهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة البريمي
حسب الجنسية ودوائر كاتب العدل 2020م

الجملـــــــــــة محضـــــة البريمــي الجنسيـــــــــــــة

84 5 79 عماني + عمانية

5 0 5 عماني + خليجية

2 0 2 خليجي  + عمانية

3 0 3 عماني + وافدة

8 0 8 وافد + وافدة

102 5 97 الجملــــــــــــة

محافظــــــة البريمــــــي    
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حقيقــــــــــــة:

شكل )20(: عدد شهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة الداخلية
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

محافظــــــة الداخليـــــــــــة    

الحمراء الجبل 
األخضر

سمائـــلنزوىأدم

3738
47

4960

بدبد بهالءمنح إزكــي

14
5

14 12

)5( حاالت طالق بين عماني ووافدة في نزوى وحالة طالق واحدة فقط في منح.	 
حالتي طالق بين وافد ووافدة في نزوى.	 
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حقيقــــــــــــة:

جدول )14(: شهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة شمال الباطنة
حسب الجنسية ودوائر كاتب العدل 2020م

الجملــــــــــــة السويق  الخابورة صحـم لــــوى شناص  صحار الجنسيـــــــــــــة

641 145 90 126 64 81 135 عماني + عمانية

4 0 1 0 0 1 2 عماني + خليجية

9 0 2 2 0 5 0 عماني + وافدة

10 0 2 0 1 1 6 وافد + وافدة

664 145 95 128 65 88 143 الجملــــــــــــة

محافظــــــة شمال الباطنة 

)7( حاالت طالق بين خليجي وعمانية تمت في صحار.	 
وحالة طالق واحده في صحم بين وافد وعمانية.	 
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شكل )21(: التوزيع النسبي لشهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة شمال الباطنة
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

حقيقــــــــــــة:

جميع شهادات الطالق في دائرة كاتب العدل بالسويق كانت بين عماني وعمانية.	 

شناص  صحارالسويقصحـمالخابورةلــــوى 

13.1
9.7

14.1

19.2
21.622.3
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حقيقــــــــــــة:

جدول )15(: شهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة جنوب الباطنة
حسب الجنسية ودوائر كاتب العدل 2020م

الجملــــــــــــة المصنعة بركــاء وادي 
المعاول نخــل العوابي الرستاق الجنسيـــــــــــــة

315 77 97 16 22 8 95 عماني + عمانية

5 0 5 0 0 0 0 عماني + وافدة

1 0 1 0 0 0 0 وافد  + عمانية

1 0 1 0 0 0 0 وافد + وافدة

322 77 104 16 22 8 95 الجملــــــــــــة

محافظــــــة جنوب الباطنة 

جميــع حــاالت الطــالق الصــادرة مــن دوائــر الكاتــب بالعــدل فــي محافظــة جنــوب الباطنــة كانــت 	 
بيــن عمانــي وعمانيــة ماعــدا فــي دائــرة كاتــب العــدل فــي بــركاء ســجلت )5( حــاالت بيــن عمانــي 

ووافــدة وحالــة واحــدة بيــن وافــد وعمانيــة وحالــة فقــط بيــن وافــد ووافــدة.
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شكل )22(: التوزيع النسبي لشهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة جنوب الباطنة
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

حقيقــــــــــــة:

أكثــر مــن 85 % مــن شــهادات الطــالق الجديــدة فــي محافظــة جنــوب الباطنــة تــم تســجيلها 	 
فــي دوائــر كاتــب العــدل )بــركاء، الرســتاق، المصنعــة( عــام 2020م.

نخل بركــاءالرستاقالمصنعةوادي المعاولالعوابي

5.0 2.56.8

23.9
29.5

32.3
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شكل )23(: شهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة جنوب الشرقيــة بين عماني وعمانية
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

محافظــــــة جنوب الشرقيــة

حقيقــــــــــــة:

جميــع شــهادات الطــالق الصــادرة مــن دوائــر الكاتــب بالعــدل فــي محافظــة جنــوب الشــرقية 	 
كانــت بيــن عمانــي وعمانيــة ماعــدا حالتيــن فقــط بيــن عمانــي ووافــدة بدائــرة كاتــب العــدل فــي 

صــور.

1519

48

92

الكامل مصيــرة 
والوافـي

جعالن بني
بو حسن

جعالن بنيصور
بو علي

125
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جدول )16(: شهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة شمال الشرقيــة
حسب الجنسية ودوائر كاتب العدل 2020م

الجملـــــــــــة سمد
الشأن

دماء 
والطائيين

وادي بني 
خالد القابـــل بديــة المضيبي إبراء الجنسيـــــــــــــة

199 31 15 10 30 29 43 41 عماني + عمانية

محافظــــــة شمال الشرقيــة     

حقيقــــــــــــة:

ــة كانــت بيــن عمانــي وعمانيــة ماعــدا 	  جميــع شــهادات الطــالق فــي محافظــة شــمال الشرقيــ
دائرتــي كاتــب العــدل فــي إبــراء والقابــل فقــد تــم تســجيل حالتــي طــالق بيــن عمانــي ووافــدة 

فيهمــا.

شكل )24(: التوزيع النسبي لشهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة شمال الشرقيــة
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

دماء 
والطائيين 

وادي بني 
خالد 

إبراءسمد الشأن المضيبيبديــة

14.4

5.0

15.415.420.921.4

7.5

القابـــل 
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محافظــــــة الظاهـــــرة        

شكل )25(: عدد شهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة الظاهـــــرة
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

حقيقــــــــــــة:

جميــع شــهادات الطــالق فــي محافظــة الظاهــرة كانــت بيــن عمانــي وعمانيــة ماعــدا شــهادة 	 
طــالق واحــدة بيــن خليجــي وعمانيــة كانــت فــي ضنــك.

عبريينقـــلضنــك

1726

98
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محافظــــــة الوسطــــى 

شكل )26(: عدد شهادات الطالق الجديدة المسجلة في محافظة الوسطــــى
حسب دوائر كاتب العدل 2020م

حقيقــــــــــــة:

جميــع شــهادات الطــالق فــي محافظــة الوســطى كانــت بيــن عمانــي وعمانيــة ماعــدا حالتيــن 	 
)واحــدة بيــن عمانــي ووافــدة، وأخــرى بيــن وافــد ووافــدة( فــي هيمــاء.

هيمــــاء الدقـــمالجـــازر  محـــوت

10 101112
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1( وثيقــة الــزواج: وثيقة رســمية تثبــت واقعة الزواج بين الطرفين 
)الزوج والزوجة( باســميهما وعدد من البيانات الشــخصية.

2( شهادة الطالق: وثيقة رسمية تثبت وقوع الطالق بين 
الطرفين )الزوج والزوجة( باسميهما وعدد من البيانات الشخصية.

المفاهيم والتعاريف 
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طريقة احتساب معدالت الزواج والطالق : 

طرق احتساب المؤشرات

                                         عدد حاالت الزواج خالل العام
 معدل الزواج الخام =          

                                    عدد السكان في منتصف نفس العام
 1000 X

                                         عدد حاالت الطالق خالل العام
 معدل الطالق الخام =          

                                    عدد السكان في منتصف نفس العام
 1000 X

                                         عدد حاالت الزواج خالل العام
 معدل الزواج العام =          

                           عدد السكان )15سنة فأكثر( في منتصف نفس العام
 1000 X

                                         عدد حاالت الطالق خالل العام
 معدل الطالق العام =          

                           عدد السكان )15سنة فأكثر( في منتصف نفس العام
 1000 X
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