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 م9002عدد حاالت الطالق ملدة حياة زوجية أقل من سنة خالل عام 

 الطالق خالل السنةوالزواج إلمجالي عدد حاالت 

 كويتية× غري كوييت  غري كويتية× كوييت  ةكويتي× كوييت  البيان

 11 413 1001 عدد حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 111 1432 6111 عدد حاالت الزواج خالل السنة

 141 229 43 عدد حاالت التصادق خالل السنة

 347 1732 0558 خالل السنة عدد حاالت الزواج إجمالي

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الزواج
1113% 1419% 619% 

 701 377 7331 عدد حاالت الطالق خالل السنةإجمالي 

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الطالق
9111% 4214% 1110% 

 : نستنتج من اجلدول السابق ما يلي

 :خالل السنةحاالت الزواج  إجمالي أوالً : نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى

( من إجمالي عدد %1113) الجنسببببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون تبلغ نسبببببببة حاالت الطالق  

 السنة1حاالت الزواج بينهما خالل 

( من %1419)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا جبا ت نسبببببببة حاالت الطالق عندما  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %619) فقد بلغت عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتيةأمبا نسببببببببة حباالت الطالق  

 السنة1إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل 

 ً  :خالل السنة الطالقحاالت إجمالي لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى  الطالق: نسبة حاالت  ثانيا

( من إجمالي عدد %9111) الجنسببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون جا ت نسبببببة حاالت الطالق  

 حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %4214)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا بلغبت نسببببببببة حباالت الطالق عنبدما  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %1110) عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتيةبينمبا جا ت نسبببببببة حاالت الطالق  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1
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 م 9010عدد حاالت الطالق ملدة حياة زوجية أقل من سنة خالل عام 

 خالل السنةالطالق والزواج إلمجالي عدد حاالت 

 كويتية× غري كوييت  غري كويتية× كوييت  ةكويتي× كوييت  البيان

 62 933 201 عدد حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 111 1993 6392 عدد حاالت الزواج خالل السنة

 110 1999 39 عدد حاالت التصادق خالل السنة

 372 1447 0432 خالل السنة إجمالي عدد حاالت الزواج

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الزواج
1011% 1011% 1113% 

 703 377 7354 عدد حاالت الطالق خالل السنةجمالي إ

 حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنةنسبة 

 إلى إجمالي حاالت الطالق
9310% 4919% 9410% 

 : نستنتج من اجلدول السابق ما يلي

 :خالل السنةحاالت الزواج  إجمالي أوالً : نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى

( من إجمالي عدد %1011) الجنسببببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون تبلغ نسبببببببة حاالت الطالق  

 حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %1011)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا جبا ت نسبببببببة حاالت الطالق عندما  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %1113) فقد بلغت ي والزوجة كويتيةعندما يكون الزوج غير كويتأما نسبببببببة حاالت الطالق  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

 ً  :خالل السنة الطالقحاالت إجمالي لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى  الطالق: نسبة حاالت  ثانيا

( من إجمالي عدد %9310) الجنسببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون جا ت نسبببببة حاالت الطالق  

 حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %4919)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا بلغبت نسببببببببة حباالت الطالق عنبدما  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %9410) عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتيةبينمبا جا ت نسبببببببة حاالت الطالق  

 حاالت الطالق بينهما خالل السنة1إجمالي عدد 
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 م 9011عدد حاالت الطالق ملدة حياة زوجية أقل من سنة خالل عام 

 خالل السنةالطالق والزواج إلمجالي عدد حاالت 

 كويتية× غري كوييت  غري كويتية× كوييت  ةكويتي× كوييت  البيان

 101 991 230 عدد حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 333 1403 6642 عدد حاالت الزواج خالل السنة

 113 614 33 عدد حاالت التصادق خالل السنة

 2772 1253 0007 خالل السنة إجمالي عدد حاالت الزواج

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الزواج
1011% 1013% 316% 

 470 377 7087 خالل السنةعدد حاالت الطالق جمالي إ

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الطالق
9313% 4013% 9319% 

 : نستنتج من اجلدول السابق ما يلي

 :خالل السنةحاالت الزواج  إجمالي أوالً : نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى

( من إجمالي عدد %1011) الجنسببببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون تبلغ نسبببببببة حاالت الطالق  

 حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %1013)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا جبا ت نسبببببببة حاالت الطالق عندما  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %316) فقد بلغت عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتيةأمبا نسببببببببة حباالت الطالق  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

 ً  :خالل السنة الطالقحاالت إجمالي لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى  الطالق: نسبة حاالت  ثانيا

( من إجمالي عدد %9313) الجنسببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون جا ت نسبببببة حاالت الطالق  

 حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %4013)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا بلغبت نسببببببببة حباالت الطالق عنبدما  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %9319) غير كويتي والزوجة كويتيةعندما يكون الزوج بينمبا جا ت نسبببببببة حاالت الطالق  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1
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 م 9019عدد حاالت الطالق ملدة حياة زوجية أقل من سنة خالل عام 

 خالل السنةالطالق والزواج إلمجالي عدد حاالت 

 كويتية× غري كوييت  غري كويتية× كوييت  ةكويتي× كوييت  البيان

 199 911 1006 الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنةعدد حاالت 

 341 1336 2301 عدد حاالت الزواج خالل السنة

 906 633 10 عدد حاالت التصادق خالل السنة

 744 1715 7455 خالل السنة إجمالي عدد حاالت الزواج

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الزواج
1013% 1113% 1912% 

 435 377 4873 عدد حاالت الطالق خالل السنةجمالي إ

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الطالق
9316% 4419% 9113% 

 : نستنتج من اجلدول السابق ما يلي

 :خالل السنةحاالت الزواج  إجمالي زوجية )أقل من سنة( إلىأوالً : نسبة حاالت الطالق لمدة حياة 

( من إجمالي عدد %1013) الجنسببببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون تبلغ نسبببببببة حاالت الطالق  

 حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %1113)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا جبا ت نسبببببببة حاالت الطالق عندما  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %1912) فقد بلغت عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتيةأما نسبببببببة حاالت الطالق  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

 ً  :السنة خالل الطالقحاالت إجمالي لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى  الطالق: نسبة حاالت  ثانيا

( من إجمالي عدد %9316) الجنسببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون جا ت نسبببببة حاالت الطالق  

 حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %4419)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا بلغبت نسببببببببة حباالت الطالق عنبدما  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %9113) عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتيةبينمبا جا ت نسبببببببة حاالت الطالق  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1
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 م 9014عدد حاالت الطالق ملدة حياة زوجية أقل من سنة خالل عام 

 خالل السنةالطالق والزواج إلمجالي عدد حاالت 

 كويتية× غري كوييت  غري كويتية× كوييت  ةكويتي× كوييت  البيان

 69 919 1012 عدد حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 314 1333 2123 عدد حاالت الزواج خالل السنة

 134 691 130 عدد حاالت التصادق خالل السنة

 787 1170 7373 خالل السنة إجمالي عدد حاالت الزواج

 خالل مدة حياة زوجية أقل من سنةنسبة حاالت الطالق 

 إلى إجمالي حاالت الزواج
1012% 1110% 211% 

 428 784 4172 عدد حاالت الطالق خالل السنةجمالي إ

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الطالق
9312% 9312% 9010% 

 : نستنتج من اجلدول السابق ما يلي

 :خالل السنةحاالت الزواج  إجمالي نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلىأوالً : 

( من إجمالي عدد %1012) الجنسببببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون تبلغ نسبببببببة حاالت الطالق  

 حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %1110)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا جبا ت نسبببببببة حاالت الطالق عندما  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %211) فقد بلغت عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتيةأمبا نسببببببببة حباالت الطالق  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

 ً  :خالل السنة الطالقحاالت إجمالي لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى  الطالق: نسبة حاالت  ثانيا

( من إجمالي عدد %9312) الجنسببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون جا ت نسبببببة حاالت الطالق  

 حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %9312)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا بلغبت نسببببببببة حباالت الطالق عنبدما  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %9010) عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتيةبينمبا جا ت نسبببببببة حاالت الطالق  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1
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 م 9013عدد حاالت الطالق ملدة حياة زوجية أقل من سنة خالل عام 

 خالل السنةالطالق والزواج الت إلمجالي عدد حا

 كويتية× غري كوييت  غري كويتية× كوييت  ةكويتي× كوييت  البيان

 19 913 211 عدد حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 334 1361 2313 عدد حاالت الزواج خالل السنة

 131 321 10 عدد حاالت التصادق خالل السنة

 004 1137 7524 خالل السنة الزواجإجمالي عدد حاالت 

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الزواج
1011% 213% 310% 

 477 073 4472 عدد حاالت الطالق خالل السنةجمالي إ

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الطالق
9113% 9412% 1414% 

 : نستنتج من اجلدول السابق ما يلي

 :خالل السنةحاالت الزواج  إجمالي أوالً : نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى

( من إجمالي عدد %1011) الجنسببببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون تبلغ نسبببببببة حاالت الطالق  

 حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %213)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا جبا ت نسببببببببة حباالت الطالق عنبدمبا  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %310) فقد بلغت عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتيةأمبا نسببببببببة حباالت الطالق  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

ً ثان  :خالل السنة الطالقحاالت إجمالي لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى  الطالق: نسبة حاالت  يا

( من إجمالي عدد %9113) الجنسببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون جا ت نسبببببة حاالت الطالق  

 حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %9412)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا بلغبت نسببببببببة حباالت الطالق عنبدما  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %1414) عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتيةبينمبا جا ت نسبببببببة حاالت الطالق  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1
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 م 9011عدد حاالت الطالق ملدة حياة زوجية أقل من سنة خالل عام 

 خالل السنةالطالق والزواج إلمجالي عدد حاالت 

 كويتية× غري كوييت  غري كويتية× كوييت  ةكويتي× كوييت  البيان

 11 991 231 عدد حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 313 1133 2440 عدد حاالت الزواج خالل السنة

 101 319 36 عدد حاالت التصادق خالل السنة

 037 1787 7730 خالل السنة إجمالي عدد حاالت الزواج

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الزواج
1011% 216% 311% 

 454 038 4475 عدد حاالت الطالق خالل السنةإجمالي 

 الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنةنسبة حاالت 

 إلى إجمالي حاالت الطالق
9114% 9110% 1311% 

 : نستنتج من اجلدول السابق ما يلي

 :خالل السنةحاالت الزواج  إجمالي أوالً : نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى

( من إجمالي عدد %1011) الجنسببببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون تبلغ نسبببببببة حاالت الطالق  

 حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %216)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا جبا ت نسببببببببة حباالت الطالق عنبدمبا  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %311) فقد بلغت كويتيةعندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة أمبا نسببببببببة حباالت الطالق  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

 ً  :خالل السنة الطالقحاالت إجمالي لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى  الطالق: نسبة حاالت  ثانيا

( من إجمالي عدد %9114) الجنسببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون جا ت نسبببببة حاالت الطالق  

 الطالق بينهما خالل السنة1حاالت 

( من %9110)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا بلغبت نسببببببببة حباالت الطالق عنبدما  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %1311) عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتيةبينمبا جا ت نسبببببببة حاالت الطالق  

 الطالق بينهما خالل السنة1إجمالي عدد حاالت 
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 م 1901عدد حاالت الطالق ملدة حياة زوجية أقل من سنة خالل عام 

 خالل السنةالطالق والزواج إلمجالي عدد حاالت 

 كويتية× غري كوييت  غري كويتية× كوييت  ةكويتي× كوييت  البيان

 21 903 611 عدد حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 343 1136 6600 حاالت الزواج خالل السنةعدد 

 141 316 31 عدد حاالت التصادق خالل السنة

 077 1727 0047 خالل السنة إجمالي عدد حاالت الزواج

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الزواج
213% 612% 1012% 

 430 037 4707 عدد حاالت الطالق خالل السنةإجمالي 

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الطالق
1211% 9413% 1212% 

 : نستنتج من اجلدول السابق ما يلي

 :خالل السنةحاالت الزواج  إجمالي أوالً : نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى

( من إجمالي عدد %213) الجنسببببببية كويتيكال الزوجين عنبدما يكون تبلغ نسببببببببة حباالت الطالق  

 حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %612)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا جبا ت نسببببببببة حباالت الطالق عنبدمبا  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %1012) فقد بلغت غير كويتي والزوجة كويتية عندما يكون الزوجأما نسبببببببة حاالت الطالق  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

 ً  :خالل السنة الطالقحاالت إجمالي لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى  الطالق: نسبة حاالت  ثانيا

إجمالي عدد ( من %1211) الجنسببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون جا ت نسبببببة حاالت الطالق  

 حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %9413)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا بلغبت نسببببببببة حباالت الطالق عنبدما  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %1212) عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتيةبينمبا جا ت نسبببببببة حاالت الطالق  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1



 

- 9 - 
 

 

 م 9013عام ملدة حياة زوجية أقل من سنة خالل عدد حاالت الطالق 

 خالل السنةالطالق والزواج إلمجالي عدد حاالت 

 كويتية× غري كوييت  غري كويتية× كوييت  ةكويتي× كوييت  البيان

 14 999 326 أقل من سنةالطالق خالل مدة حياة زوجية حاالت عدد 

 136 1191 6341 خالل السنةعدد حاالت الزواج 

 111 393 31 خالل السنة التصادقعدد حاالت 

 377 1157 0302 خالل السنة الزواج عدد حاالت إجمالي

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الزواج
211% 212% 614% 

 547 071 4528 خالل السنة الطالقعدد حاالت إجمالي 

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الطالق
1313% 9312% 1111% 

 : نستنتج من اجلدول السابق ما يلي

 :خالل السنة حاالت الزواج إجمالي ( إلىأقل من سنةنسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية ): أوالً 

( من إجمالي عدد %211) الجنسببببببية كويتيكال الزوجين عنبدما يكون تبلغ نسببببببببة حباالت الطالق  

 1خالل السنة بينهما حاالت الزواج

من  (%212)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية نسببببببببة حباالت الطالق عنبدمبا  بينمبا جبا ت 

 1خالل السنة بينهما حاالت الزواجعدد إجمالي 

من  (%614) فقد بلغت كويتي والزوجة كويتيةغير ج عندما يكون الزونسببببببببة حباالت الطالق  أمبا 

 1خالل السنة بينهما حاالت الزواجعدد إجمالي 

 ً  :خالل السنة الطالقحاالت إجمالي لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى  طالقال: نسبة حاالت  ثانيا

( من إجمالي عدد %1313) الجنسببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون جا ت نسبببببة حاالت الطالق  

 1خالل السنة بينهما حاالت الطالق

من  (%9312)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية نسببببببببة حباالت الطالق عنبدما  بينمبا بلغبت 

 1خالل السنة بينهما حاالت الطالق عدد إجمالي

من  (%1111) غير كويتي والزوجة كويتيةعندما يكون الزوج نسبببببببة حاالت الطالق  جا تبينما  

 1خالل السنة بينهما حاالت الطالقعدد إجمالي 
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 م 9016عدد حاالت الطالق ملدة حياة زوجية أقل من سنة خالل عام 

 خالل السنةالطالق والزواج إلمجالي عدد حاالت 

 كويتية× غري كوييت  غري كويتية× كوييت  ةكويتي× كوييت  البيان

 33 941 641 الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنةعدد حاالت 

 139 1364 6693 عدد حاالت الزواج خالل السنة

 101 313 30 عدد حاالت التصادق خالل السنة

 337 1588 0074 خالل السنة إجمالي عدد حاالت الزواج

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الزواج
213% 213% 1010% 

 530 715 4077 عدد حاالت الطالق خالل السنةإجمالي 

 نسبة حاالت الطالق خالل مدة حياة زوجية أقل من سنة

 إلى إجمالي حاالت الطالق
1314% 9111% 1414% 

 : نستنتج من اجلدول السابق ما يلي

 :خالل السنةحاالت الزواج  إجمالي أوالً : نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى

( من إجمالي عدد %213) الجنسببببببية كويتيكال الزوجين عنبدما يكون تبلغ نسببببببببة حباالت الطالق  

 حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

( من %213)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا جبا ت نسببببببببة حباالت الطالق عنبدمبا  

 بينهما خالل السنة1إجمالي عدد حاالت الزواج 

( من %1010) فقد بلغت عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتيةأما نسبببببببة حاالت الطالق  

 إجمالي عدد حاالت الزواج بينهما خالل السنة1

 ً  :خالل السنة الطالقحاالت إجمالي لمدة حياة زوجية )أقل من سنة( إلى  الطالق: نسبة حاالت  ثانيا

( من إجمالي عدد %1314) الجنسببببية كويتيكال الزوجين عندما يكون جا ت نسبببببة حاالت الطالق  

 حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %9111)يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية بينمبا بلغبت نسببببببببة حباالت الطالق عنبدما  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1

( من %1414) عندما يكون الزوج غير كويتي والزوجة كويتيةبينمبا جا ت نسبببببببة حاالت الطالق  

 إجمالي عدد حاالت الطالق بينهما خالل السنة1
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 نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية أقل من سنة 

 م9002م إلى 9002من  فترةخالل الكويتي الجنسية عندما يكون كال الزوجين 
 

 1820 1823 1827 1825 1824 1827 1821 1822 1828 1887 السنة

نسبة حاالت الطالق 

أقل  زوجيةلمدة حياة 

 جماليإلمن سنة 

 حاالت الزواج

2213% 2817% 2817% 2813% 2817% 2812% 2812% 713% 712% 714% 

نسبة حاالت الطالق 

لمدة حياة زوجية أقل 

 جماليإلمن سنة 

 حاالت الطالق

1715% 1418% 1413% 1410% 1417% 1214% 1217% 2715% 2313% 2317% 

 

 

 

 من الجدول واألشكال السابقة نالحظ :

 لسابقةا تناقص في نسبة حاالت الطالق لمن استمرت حياتهم الزوجية ألقل من سنة خالل العشر سنوات -

إلجمالي حاالت الزواج ، ومعدل انخفاض  (%117م  وذلك بمعدل انخفاض )1820حتى   1887من 

 ( إلجمالي حاالت الطالق711%1)
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نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية أقل من سنة إلى إجمالى حاالت الزواج

م1820إلى 1887عندما يكون كال الزوجين كويتي الجنسية خالل الفترة من 
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نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية أقل من سنة إلى إجمالي حاالت الطالق

م1820إلى 1887خالل الفترة من عندما يكون كال الزوجين كويتي الجنسية 
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 نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية أقل من سنة 
 م9002م إلى 9002من  فترةخالل الوالزوجة غير كويتية  يكويت الزوجعندما يكون 

 

 1820 1823 1827 1825 1824 1827 1821 1822 1828 1887 السنة

 الطالق حاالت نسبة
 أقل زوجية حياة لمدة

 جماليإل سنة من
الزواج حاالت  

2711% 2812% 2814% 2214% 2218% 714% 710% 017% 717% 714% 

 الطالق حاالت نسبة
 أقل زوجية حياة لمدة

 جماليإل سنة من
 الطالق حاالت

7717% 7111% 7813% 7711% 1317% 1717% 1718% 1713% 1417% 1515% 

 

 من الجدول واألشكال السابقة نالحظ :

الزوجية ألقل من سنة خالل العشر سنوات السابقة تناقص في نسبة حاالت الطالق لمن استمرت حياتهم  -

إلجمالي حاالت الزواج ، ومعدل انخفاض  (%710م  وذلك بمعدل انخفاض )1820حتى   1887من 

 ( إلجمالي حاالت الطالق2710%1)
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نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية أقل من سنة إلى إجمالى حاالت الزواج

م1820إلى 1887عندما يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية خالل الفترة من 
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نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية أقل من سنة إلى إجمالي حاالت الطالق 
م9002إلى 9002عندما يكون الزوج كويتي والزوجة غير كويتية خالل الفترة من 
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 نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية أقل من سنة 
 م9002م إلى 9002من  فترةخالل ال والزوج غير كويتي ةكويتية كون الزوجتعندما 

 من الجدول واألشكال السابقة نالحظ :

تتفاوت نسبة حاالت الطالق لمن استمرت حياتهم الزوجية ألقل من سنة بين اإلرتفاع واإلنخفاض  -

وتتناقص  م  ،1820حتى   1887قليلة إلجمالي حاالت الزواج خالل العشر سنوات السابقة من  بنسب

 ( إلجمالي حاالت الطالق1%113بمعدل انخفاض )

 1820 1823 1827 1825 1824 1827 1821 1822 1828 1887 السنة

 الطالق حاالت نسبة
 أقل زوجية حياة لمدة

 جماليإل سنة من
الزواج حاالت  

011% 2213% 310% 2117% 712% 318% 317% 2817% 017% 2818% 

 الطالق حاالت نسبة
 أقل زوجية حياة لمدة

 جماليإل سنة من
 الطالق حاالت

2718% 1718% 1411% 1513% 1818% 2717% 2415% 2717% 2215% 2717% 
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نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية أقل من سنة إلى إجمالي حاالت الزواج 
م9002إلى 9002عندما تكون الزوجة كويتية والزوج غير كويتي خالل الفترة من 
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نسبة حاالت الطالق لمدة حياة زوجية أقل من سنة إلى إجمالي حاالت الطالق 

م1820إلى 1887خالل الفترة من تكون الزوجة كويتية والزوج غير كويتي عندما 


