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 2021في عام % 11,61 معتمرين بنسبةالارتفاع عدد 

، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 2021 معتمًرا لعام 6,499,463"لمعتمري الداخل والخارج" بلغ إجمالي عدد المعتمرين وفًقا لنتائج البيانات السجلية التابعة لوزارة الحج والعمرة 

%، بينما بلغت نسبة معتمري 0,19%من إجمالي معتمري الداخل، وقد بلغت نسبة معتمري الخارج 46,7، وتمثل نسبة المعتمرين السعوديين 2020 % عن عام11,61

 %.99,81الداخل 

 عدد المعتمرين من خارج المملكة

، بنسبة انخفاض 2021لعام  معتمًرا 12,653معتمري الخارج عدد بلغ إجمالي  •

وهو من التطورات التي يجب تسليط الضوء ، 2020% عن عام 99.7بلغت 

يمثل الذكور  .قيود السفر في جميع الدول خالل جائحة كوروناوضع عليها 

%. في 35.9ناث وبلغت نسبة اإل ،%64.1ما نسبته  ،معتمًرا 8,110منهم 

على عدد للمعتمرين من الخارج أسنة  49-40ئة العمرية من حين تمثل الف

في % من إجمالي معتمري الخارج، 48.5 بنسبة معتمًرا 6,138حيث بلغت 

على عدد أ 2020سنة فأكثر في عام  60المقابل سجلت الفئة العمرية من 

 %.25.87للمعتمرين من الخارج بنسبة بلغت 

لخارج حسب نوع المنفذ جوًا بنسبة ا ووفقًا لمنافذ الدخول فقد توزع معتمر •

الخارج حسب نوع و ويختلف هذا العام عن سابقه حيث توزع معتمر ،100%

فيما سجل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة  ،%93.06 بنسبة المنفذ جواً 

معتمًرا وذلك بنسبة بلغت  11,326، حيث دخل منه على منفذ للدخولأ

حيث دخل من  بالمدينة المنورة زعبد العزيمطار األمير محمد بن  ثم ،89.5%

 %.10.5بنسبة  ين،معتمر 1,307 خالله

وفقًا لمدة إقامة معتمري الخارج فقد سجلت فترة اإلقامة لمدة أسبوعين  •

 ، وبالمثل%66.3معتمًرا بنسبة  8,383 ، وقد بلغ عدد هؤالءفترهعلى أ

 ،2020عام رة عم إقامة خاللعلى مدة أسجلت فترة اإلقامة لمدة أسبوعين 

 %.54.53حيث بلغت نسبة مدة اإلقامة ألسبوعين 

المبارك؛ إذ بلغ إجمالي  وصل عدد معتمري الخارج ذروته في شهر رمضان •

 %.49.6نسبة ، بمعتمًرا 6,282رمضان شهر أعداد معتمري الخارج في 

 الزيادة في أعداد معتمري الداخل

، بنسبة 2021في عام  معتمًرا 6,486,810معتمري الداخل عدد لغ إجمالي ب •

ن منهم ين السعودييالمعتمر وبلغ عدد، 2020% عن عام 228.5ارتفاع بلغت 

ن غير السعوديين يالمعتمر عدد%، و46.7 ةمعتمًرا بنسب 3,028,149

الذكور من معتمري  هذا وقد بلغ عدد%، 53.3معتمًرا بنسبة  3,458,661

ناث بلغت نسبة اإلينما ب%، 63.6معتمًرا بنسبة  4,125,156الداخل 

36.4 .% 

معتمًرا بنسبة    1,535,923الذكور السعوديين من معتمري الداخل  غ عددلب •

 من %23ناث السعوديات إلبلغت نسبة افي حين %، 23.7

 .إجمالي المعتمرين

معتمًرا  2,589,233غير السعوديين من معتمري الداخل ر الذكو بلغ عدد •

من  %13.4ناث غير السعوديات إلنسبة ابلغت في حين %، 39.9بنسبة   

 .اجمالي عدد المعتمرين

عام  على عدد للمعتمرين من الداخلأ( سنة 30-39الفئة العمرية ) تمثل •

جمالي إ% من 33.5معتمًرا بنسبه بلغت  2,172,580 حيث بلغت 2021

( سنة 30-39سجلت الفئة العمرية ) 2020 معتمري الداخل، وبالمثل في عام

 %.30.89للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت على عدد أ

 حيث بلغ 2021عام  معتمري الداخللعلى عدد أمنطقة مكة المكرمة كانت  •

حيث مثل ، % من اجمالي معتمري الداخل67معتمًرا بنسبة  4,346,745

، المكرمة جمالي معتمري منطقة مكةإ% من 42.9ن ما نسبته والسعودي

قل منطقة في عدد معتمري ألية في حين كانت منطقة الحدود الشما

 %.  0.19معتمًرا بنسبة  12,731 حيث بلغ 2021عام  الداخل

ومرتين  ،%62الداخل معتمري من  مرة واحدةبلغت نسبة من أدى العمرة  •

ما  فأكثروخمس مرات  ،%4.13 مرات وأربع ،%8.29 وثالث مرات ،19.68%

 %.5.86نسبته 

•  

 أداء العمرة خالل شهر رمضانيفضلون % من معتمرين الداخل 22.67

حيث  الداخل، األشهر من حيث عدد معتمري أكثر المبارك يمثل شهر رمضان• •

 السعوديين نمعتمريالكان عدد و ،%22.67معتمًرا بنسبة  1,470,697 بلغ

 معتمًرا. 931,478 منهم

ما  2021عام ن من معتمري الداخل خالل شهر رمضان ومثل السعودي• •

 مثل الذكورفي حين  ،%55.45الذكور منهم بلغت نسبة % 63.33نسبته 

 .غير السعوديين لمن معتمري الداخ 78.69%

 : التغير النسبي في مجموع المعتمرين 1جدول

 التقسيم التغير النسبي

2021 2020 

 إجمالي عدد المعتمرين -69.60 11.61

 إجمالي عدد المعتمرين من الخارج -48.40 99.7-

  إجمالي عدد المعتمرين من الداخل -83.12 228.5
 .الجداولالمصدر: 
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 المنهجية

ا، وتعكس إحصاءات العمرة أعداد ونسب المعتمرين  بناًء على مصدر البيانات تجرى إحصاءات العمرة سنويًّ

حسب السجالت اإلدارية لوزارة الحج والعمرة للمعتمرين من الداخل حيث يتم جمع بيانات المعتمرين من 

الداخل حسب )الجنس، والجنسية )سعودي/غير سعودي(، والمنطقة اإلدارية، والفئات العمرية، وأشُهر 

المعتمرين من الخارج حسب )الجنس، والفئة العمرية،  العمرة(. وللمعتمرين من الخارج، حيث يتم جمع بيانات

 وأشُهر العمرة، ومنافذ الدخول، ومدة اإلقامة(، باإلضافة إلى حساب معدل النمو عن العام السابق.

 .المنهجية
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