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تنفــذ الهيئــة العامــة لإلحصــاء إحصــاءات الحــج  لالســتفادة منهــا فــي اعــداد الخطــط والبرامــج الالزمــة 
ــر مــن  ــذ عــام 1390هـــ. وخالل أكث ــك من ــت اهلل الحــرام وذل ــزة لحجــاج بي ــة متمي ــة نوعي ــر رعاي لتوفي
ــع  ــي جم ــل ف ــلوب العم ــر أس ــرة لتطوي ــودًا كبي ــاء جه ــة لإلحص ــة العام ــت الهيئ ــام بذل ــين ع خمس
البيانــات للوصــول الــى اعلــى درجــات الدقــة، كمــا أن اســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة فــي عمليــة 

إحصاءات الحج يساهم وبشكل مباشر في سرعة استخراج النتائج.

تحتــوي نشــرة إحصــاءات الحــج لهــذا العــام جــدوًال يوضــح عــدد القــوى العاملــة فــي خدمــة الحجــاج 
ــة  ــات األمني ــات والخدم ــة اإلمكان ــج بكاف ــم الح ــة خالل موس ــة المقدم ــة والخدم ــب كل جه بحس

والصحية باإلضافة الى خدمات النقل واالتصاالت والطاقة وغيرها. 



أهـداف إحصـاءات الحـجأهـداف إحصـاءات الحـج
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توفير إحصاءات تفصيلية حول 
إجمالي الحجاج القادمين من 

الخارج والداخل.

دعم متخذي القرارات بتوفير البيانات 
التفصيلية لغرض تطوير الخدمات 
المقدمة لضيوف بيت اهلل الحرام.

توفير المعلومات والبيانات حول 
إحصاءات الحج للباحثين والدارسين 

والمستفيدين والمهتمين بهذا المجال.

تساهم اإلحصاءات في تقييم 
الخدمات التي تقوم بها الجهات 

المعنية بخدمة الحجيج. 
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المنهجـيـة المستخـدمـةالمنهجـيـة المستخـدمـة

اعتمــدت الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي إصـــدار بيانــات ومؤشــرات موســم حــج عــام 1443هـ عـلـــى 
أسلـــوب االسـتـفـــادة مـــن البــيــانـــات الســجلية واعتبـــارها المـــصدر الرئيــس للبيانــات حيــث تمــت 
مخاطبــة كافــة الجهــات الحكوميــة والخـــاصة المعنيــة بخـــدمة ضيــــوف الرحمـــن لتوفـيـــر البيانات 
وفـــق نمــوذج موحــد يشــمل عــددًا مــن العناصــر مثــل بيانــات القــوى العاملــة والمـــعدات 

والخـدمـات المـقـدمـة من كل جهة وفق االسناد الزمني والمكاني. 

■ نطاق وشمول العد:

• المسافرين القادمين بغرض أداء فريضة الحج لعام 1443هـ
• المواطنين والمقيمين الحاصلين على تصريح الحج لعام 1443هـ

• الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في أعمال الحج لعام 1443هـ 

■ أسلـوب العـد:

• بيانات السجالت اإلدارية.

■ دوريــة اإلصـدار: 

• سـنـوي 

■ نشـرة اإلحصاءات:

تتضمن نشرة إحصاءات الحج بيانات عن أعداد الحجاج والخدمات المقدمة لهم وتحتوي على:
• إجمالي أعداد الحجاج لعام 1443هـ حسب الجنس والجنسية.

• إجمالي أعداد الحجاج خالل السنوات العشر الماضية.
• أعداد الحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وطريقة القدوم.

• عدد القوى العاملة في خدمة الحجاج.
• إحصاءات الخدمات األمنية.
• إحصاءات الخدمات الصحية.

• إحصاءات خدمات البريد والنقل والشحن.
• إحصاءات خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات.



إحصــاءات عــامــة
لموسم الحج عام 1443هـ



إحصـاءات عـامــة
لموسم الحج عام 1443هـ

إحصـاءات عـامــة
لموسم الحج عام 1443هـ
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03  |  حجاج الخا�ج حسب منفذ الدخول

02  |  الحجاج الذكور واإلناث01  |  حجاج الداخل والخا�ج
عدد حجاج الداخل

119,434
ًة ا / حاجَّ حاجًّ

عدد حجاج الخا�ج

779,919
ًة ا / حاجَّ حاجًّ

عدد الحجاج اإلناثعدد الحجاج الذكور

486,458
ا حاجًّ

412,895
ًة حاجَّ

04  |  حجاج الخا�ج حسب مناطق القدوم
نسبة حجاج الدول العر�ية

21.4%
 نسبة حجاج الدول األسيوية

عدا الدول العر�ية

53.8%

نسبة حجاج الدول األف��قية
عدا الدول العر�ية 

13.2%

نسبة حجاج دول أو�وبا وأم��كا
الشمالية والجنو�ية وأست�اليا

11.6%

القادمون عبر المنافذ الجوية

738,680
ًة ا / حاجَّ حاجًّ

القادمون عبر المنافذ الب��ة

35,210
ًة ا / حاجَّ حاجًّ

القادمون عبر المنافذ البح��ة

6,029
ًة ا / حاجَّ حاجًّ

05  |  إجمـالـي القــوى العـامـلــة مـن الجـهـات األمـنـيـة
           والحكومية والخاصة التي تقدم الخدمات للحجاج

فًة ًفا وموظَّ 228,721 موظَّ
دائـمـة: 117,049 | 51.2%  /  مؤقـتـة: 111,672 | %48.8

إجمالـي عدد الحجاج
ًة899,353لموسم حج 1443هـ ا / حاجَّ حاجًّ



الخــدمــات األمنـيــة 
المقدمة لضيوف الرحمن في

موسم الحج عام 1443هـ



الخدمات األمنيةالخدمات األمنية
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عـدد مـ�اكـز
الشـرطـة

عـدد مـ�اكـز
المــ�ور

38

223

عــدد مـ�اكـز الضـبـط
األمني على مداخـل

مكة المكرمة 
114

عـدد مـ�اكـز
220الدفاع المدني



الخــدمـات الصـحـيــة
المقدمة لضيوف الرحمن في

موسم الحج عام 1443هـ



الخـدمـات الصحـيـة المقدمـة لضـيـوف
الرحمن في موسم الحج عام 1443هـ
الخـدمـات الصحـيـة المقدمـة لضـيـوف
الرحمن في موسم الحج عام 1443هـ
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إجمـالـي القـوى العـامـلـة فـي خـدمـات الحجـاج الصـحيـة

 21,062 اإلجمالـي
60%40%

عدد سيا�ات اإلسعاف

511

عدد الف�ق اإلسعافية

264 

طائ�ات اإلخالء

6

عدد غرف الع�ل في
مكة والمدينة والمشاعر 

198

عدد الم�اكز الصحية في 
مكة والمدينة والمشاعر 

عدد المستشفيات
داخل مكة والمشاعر

23152
الم�اكز اإلسعافية 

97

عدد األسرة في
مستشفيات المشاعر

 716 

عدد اللقاحات
المخطط لها

عدد الجوالت
وال��ا�ات التفتيشية

90,840  1,281 
عدد العمليات

(العمليات + القسطرة + الوالدة)

294 



خدمات البريد والنقل
والشـحـن  

المقدمة لضيوف الرحمن في
موسم الحج عام 1443هـ



خـدمـات البـريـد والنـقـل والشـحـن  خـدمـات البـريـد والنـقـل والشـحـن  
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إجمـالـي القـوى العـامـلـة فـي خدمات الب��د والنقل والشحن  

19,817

إجمالي عدد الرحالت المجدولة
عبر الحافالت من وإلى الحرم

600,000

13,300

عدد الط�ق الرئيسية والثانوية في
مكة والمدينة المستخدمة لنقل الحجاج

مجموع أطوال الط�ق
في مكه والمدينة (كم)

إجمالي عدد
الحافالت المعتمدة 

16

عدد القطا�ات عدد مكا�ب
الب��د السعودي

عدد رحالت قطار الحرمين
ذهبًا وإيابًا �وميًا

35

عدد محطات
قطار الحرمين 

535

44

17,072



خـدمــات المـيــاه
والكـهـربـــاء  

المقدمة لضيوف الرحمن في
موسم الحج عام 1443هـ



خـدمـات المـيـاه والكـهـربـاءخـدمـات المـيـاه والكـهـربـاء
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إجمـالـي القـوى العـامـلـة فـي خدمات المياه والكهرباء 

6,734

كمية المياه المخطط
توصيلها للحجاج (متر مكعب)

كمية مياه الصرف الصحي
المتوقع معالجتها (متر مكعب)

20,700,00014,000,000

عـدد محطاتمصـادر المـيـاه
توليد الكهرباء

5 100% 
من التحلية 

كمية مياه زمزم الموزعة
على الحجاج / لتر

5,705,864



خـدمـات االتـصـاالت
وتقنـيـة المعلومـات
المقدمة لضيوف الرحمن في

موسم الحج عام 1443هـ



خــدمــات االتـصــاالت
وتقنية المعلومات 

خــدمــات االتـصــاالت
وتقنية المعلومات 
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إجمـالـي القـوى العـامـلـة فـي خـدمـات االتصاالت

 3,294 

197 10,266 

نسبة ��ادة متوسط سرعات
�ن��ل ال�يانات في مكة المكرمة

51%

متوسط سرعات �ن��ل ال�يانات
في مكة المكرمة (ميقا بايت)

195.36 
نسبة ��ادة متوسط سرعات

�ن��ل ال�يانات في الحرم المكي

35%

متوسط سرعات �ن��ل ال�يانات
في الحرم المكي (ميقا بايت)

171.17  

نسبة ��ادة متوسط سرعات
�ن��ل ال�يانات في المدينة المنورة

46%

متوسط سرعات �ن��ل ال�يانات
في المدينة المنورة (ميقا بايت)

219.40 

عدد المحطات القاعدية 
التي تدعم الجيل الخامس 

(الحرم المكي - الحرم 
المدني - المشاعر المقدسة)

عدد مواقع نقاط الواي 
فاي (مكة المكرمة - 

المدينة المنورة - المشاعر 
المقدسة)




