إحصاءات الحج عام 1442هـ (2021م)

ً
حاجا في عام 1442هـ 2021/م
أكثر من 58,000
وفقا للبيانات السجلية التابعة لوزارة الحج والعمرة فقد أدى فريضة الحج في عام 1442هـ2021/م 58,745 ،حاجاً من الجنسين ،واقتصر حج هذا العام على الحجاج من
ً
نظرا للتوجيهات الكريمة التي صدرت من الحكومة السعودية
المواطنين والمقيمين من داخل المملكة العربية السعودية دون استقبال الحجاج من خارج المملكة ،وذلك
ً
مقارنة باألعوام السابقة .ولكن يظل هذا الرقم أعلى بكثير من عدد الحجاج
ً
بتطبيق اإلجراءات االحترازية للوقاية من انتشار فيروس كوفيد_  ،19والتي حدت من عدد الحجاج
في عام 1441هـ2020/م حيث لم يتجاوز عدد الحجاج األلف حاج  ،وهي السنة التي كان انتشار مرض كورونا في أشد صوره؛ مما حدا بالحكومة السعودية إلى فرض قيود
مشددة مع االستمرار في إقامة هذه الشعيرة.

الحجاج السعوديون

شكل  .2الحجاج غير السعوديين حسب الجنس

وفقاً لألنظمة التي فرضتها الحكومة السعودية على اإلجراءات التنظيمية لحج
عام 1442هـ فقد بلغ إجمالي عدد الحجاج السعوديين  33,034حاج اً من الجنسين،

25,711

دون مشاركة األطفال في أداء المناسك.
وكشفت البيانات السجلية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة أن الحج اج الذكور بلغت

16,192

نسبتهم ( ) 50.7%من مجموع الحجاج السعوديين ،فيما بلغت نسبة اإلناث
(.)49.3%

9,519

الحجاج من غير السعوديين
أوضحت البيانات السجلية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة أن إجمالي عدد الحجاج
مجموع

من المقيمين في المملكة العربية السعودية قد بلغ  25,711حاجاً .

إناث

ذكور

وقدرت البيانات السجلية أن نسبة الذكور بلغت ( ) 62.9%من الحجاج الغير
سعوديين ،في حين بلغت نسبة اإلناث (.)37.1%

المنهجية
جدول  .1أعداد الحجاج حسب الجنسية لعام  1442هـ (2021م )
العدد

الجنسية
إجمالي عدد الحجاج السعوديين

33,034

إجمالي عدد الحجاج غير السعوديين

25,711

المجموع

58,745

تعكس إحصاءات الحج أعداد ونسب الحجاج بناءً على السجالت اإلدارية لوزارة الحج والعمرة للحجاج ،حيث يتم
جمع البيانات وتبويبها حسب الجنس والجنسية.

المنهجية.
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شكل  .1الحجاج السعوديين حسب الجنس

33,034

مجموع

الهيئة العامة لإلحصاء

16,272

16,762

إناث

ذكور

ص.ب  3735الرياض  11481المملكة العربية السعودية
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