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 م2020 عامفي  (%69.60نسبة )بعدد المعتمرين  انخفاض بسبب جائحة كورونا

وزارة الحج والعمرة "لمعتمري التابعة للية جوفًقا لنتائج مسح العمرة "لمعتمري الداخل" والبيانات الس

بلغت  انخفاض ةبنسبوذلك ، ( معتمًرا5,822,942م )2020عام المعتمرين عدد إجمالي  بلغالخارج" 

 ،إجمالي المعتمرين من (%12.85) السعوديين المعتمرين نسبة وتمثلم، 2019 عن عام( 69.60%)

 بينما بلغت نسبة المعتمرين من الداخل(، %66.08) نسبة المعتمرين من الخارج تبلغوقد 

(33.92%.) 

 م2020( في عام %48.40بنسبة ) الخارج يمعتمرانخفاض عدد 

 (%48.40) بلغت انخفاضبنسبة  ،امعتمرً  (3,848,025) الخارجمن القادمين معتمرين ال بلغ إجمالي •

م؛ وذلك بسبب جائحة كورونا وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة للوقاية من فيروس 2019 عن عام

بينما  (%47.39) ةالذكور منهم نسبنسبة المعتمرين ويمثل  ،والحد من انتشاره (19 -)كوفيد 

 عددعلى أسنة فأكثر  60 الفئة العمرية تمثلو .(%52.61) ناثاإلالمعتمرات بلغت نسبة 

كذلك من إجمالي معتمري الخارج، و (%25.87) الخارج حيث بلغت نسبتهم منالقادمين معتمرين لل

 منالقدمين لمعتمرين ل نسبةعلى أم 2019في عام سنة فأكثر  60سجلت الفئة العمرية ذاتها 

 (.%24.19) بلغت حيث الخارج

 (،%93.06) جوًا بنسبة :الخارج حسب نوع المنفذ كما يلي ووفقًا لمنافذ الدخول فقد توزع معتمر •

العزيز الدولي بجدة  فيما سجل مطار الملك عبد    (،%0.64) بحرًا بنسبة(، %6.30) برًا بنسبة

 (.%62.25) وذلك بنسبة بلغتأعلى منفذ للدخول 

على مدة إقامة وذلك أأسبوعين  اإلقامة لمدةفترة فقد سجلت  للمعتمرينفقًا لمدة اإلقامة وو •

   (.%48.01م )2019عام في  نسبة مدة اإلقامة ألسبوعينبينما بلغت  (%54.53) بنسبة

شهر هذا الفي  تهمحيث بلغت نسب ؛جمادى الثانيةوصل عدد معتمري الخارج ذروته في شهر  •

(22.36%.) 

 م   2020في عام ( %83.12)بنسبة  داخلانخفاض عدد معتمري ال

 عن عام (%83.12) بلغت انخفاضبنسبة ، امعتمرً  (1,974,917) بلغ إجمالي المعتمرين من الداخل •

 -وذلك بسبب جائحة كورونا وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة للوقاية من فيروس )كوفيد  ؛م2019

ل مث  (، وقد %37.88) ن منهم ما نسبتهون السعوديوويمثل المعتمر ،والحد من انتشاره( 19

 ناثاإلالمعتمرات بلغت نسبة بينما (، %68.26) من معتمري الداخل ما نسبتهالذكور المعتمرون 

بنسبة  للمعتمرين من الداخل اعلى عددً الفئة األ سنة( 39-30) الفئة العمرية كانتو (.31.74%)

 سنة(  39-30) ذاتها سجلت الفئة العمريةكذلك وجمالي معتمري الداخل، إمن  (%30.89) بلغت

 (.%24.52) أعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت م2019 في عام

 محرمحيث بلغت نسبة معتمري الداخل في شهر محرم وصل عدد معتمري الداخل ذروته في شهر  •

 .جمالي معتمري الداخلإمن  (18.65%)

لى مكة المكرمة لمعتمري الداخل وذلك إا للوصول الخاصة وسيلة النقل األكثر شيوعً  المركبة دتع  •

 (.%71.12) بنسبة بلغت

mailto:info@stats.gov.sa
http://www.stats.gov.sa/


 

 

 م2020إحصاءات العمرة 

 

                         920020081خدمة العمالء:  الهيئة العامة لإلحصاء info@stats.gov.saالبريد اإللكتروني: 

  إحصاءات العمرة http://www.stats.gov.sa: اإللكترونيالموقع 

 ةالمملكة العربية السعودي 11481 الرياض 3735 ص.ب

 

 
 

  ريال فأقل(  300)اليومي في العمرة إنفاقهم من معتمري الداخل  (61.38%)

 300)نفاقهم من إ كانن الذين ونفاق اليومي لمعتمري الداخل فقد سجل المعتمرلتقدير اإل وفقاً  •

ا فأقل ريال ويشكل  (،%61.38) على نسبة لمعتمري الداخل حيث بلغت نسبتهمأ (يوميًّ

  (.%28.97) هن منهم ما نسبتوالسعودي

أعلى نسبة  "تكاليف العمرة ذاتياً  اتحملو"ن الذين ووفقًا لتحمل تكاليف العمرة فقد سجل المعتمر •

ن من الداخل الذين ون السعوديوالمعتمر اأم (،%98.92) حيث بلغت نسبتهم ،من معتمري الداخل

 جمالي معتمري الداخلإمن  (%99.15) بلغت نسبتهمفقد  ذاتياً العمرة تكاليف  اتحملو

 .السعوديين

 المنهجية

ا، و تعكس إحصاءات العمرة أعداد ونسب المعتمرين بناًء على مصدرين ُيجرى مسح العمرة سنويًّ

اإلحصائي للمعتمرين من الداخل حيث يتم جمع بيانات المعتمرين من  للبيانات أواًل، حسب المسح

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

العمرة، ووسائل النقل، والتكاليف(. ثانيا، حسب السجالت اإلدارية لوزارة الحج والعمرة للمعتمرين، 

بيانات المعتمرين من الخارج حسب )الجنس، والفئة العمرية، وأشُهر العمرة، ومنافذ  حيث يتم جمع

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

 التوزيع العددي إلجمالي المعتمرين
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معتمرين الخارج معتمرين الداخل اجمالي المعتمرين

 التغير النسبي في مجموع المعتمرين

 التغير النسبي
 التقسيم

 2019م 2020م

 جمالي المعتمرينإ 4.63 69.60-

 جمالي المعتمرين من الخارجإ 10.23 -48.40

 جمالي المعتمرين من الداخلإ 1.34 83.12-

 المنهجية التفصيلية، الجداول روابط:
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