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 2019% في العام  4.63زيادة في عدد المعتمرين بنسبة 

عتمري ملعتمري الداخل" والبيانات السجلية التابعة لوزارة الحج والعمرة "ملالعمرة "مسح وفًقا لنتائج 

بلغت  زيادةبارتفعت نسبة اجمالي المعتمرين   .(19،158،031)الخارج"، بلغ إجمالي المعتمرين 

وقد كان النصيب األكبر % 27.73  تمثل نسبة المعتمرين السعوديين .2018% عن العام 4.63

 %.61.07 بنسبةللمعتمرين من الداخل 

 

  2018%( مقارنة بعام 10.23)+ الخارجزيادة المعتمرين من  

 ( 7،457،663بلغ إجمالي المعتمرين من الخارج )،عن العام 10.23بنسبة زيادة بلغت  معتمر %

2018. 

  88.65وفقًا لمنافذ الدخول فقد توزع معتمري الخارج حسب نوع المنفذ كما يلي، جوًا بنسبة ،%

الدولي بجدة أعلى  العزيز عبدسجل مطار الملك  حيث%، 1.82%، بحرًا بنسبة 9.54برًا بنسبة 

 . 2019%. لعام 60.69منفذ للدخول وذلك بنسبة بلغت 

 على التوالي51.72و% 48.28نسبة المعتمرين الذكور منهم مع االناث حيث بلغت  تقاربت %. 

  24.19للمعتمرين من الخارج حيث بلغت نسبتهم  نسبةعلى أسنة فأكثر  60تمثل الفئة العمرية %

 .2018% في عام 27.22 بنسبةعلى عدد للمعتمرين من الخارج أسجلت الفئة العمرية ذاتها  وقد

 صل عدد معتمرين الخارج ذروته في شهر رمضان المبارك حيث بلغت نسبة معتمرين الخارج في و

% من اجمالي 14.81% وهي مقاربة للنسبة في العام الماضي حيث بلغت 15.50شهر رمضان 

 .2018ارج لعام المعتمرين من الخ

  على مدة إقامة أوفقًا لمدة اإلقامة للمعتمرين فقد سجلت فترة اإلقامة لمدة أسبوعين

 %.48.01 وذلك بنسبةلمعتمرين الخارج 

  2018مقارنة بعام  (%1.34)+يادة معتمري الداخل ز

 ( معتمر، بنسبة زيادة بلغت 11،700،368بلغ إجمالي المعتمرين من الداخل )العام % عن 1.34

 .%45.40، ويمثل المعتمرين السعوديين منهم ما نسبته 2018

 في التوالي على% 35.38و% 64.62 النسبةنسبة الذكور منهم عن اإلناث حيث بلغت  ارتفعت .

% 24.52( سنة اعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت 30-39حين تمثل الفئة العمرية )

أعلى عدد للمعتمرين من الداخل  ذاتهامن اجمالي معتمري الداخل، وبالمثل سجلت الفئة العمرية 

 .2018% لعام 25.09بنسبة بلغت 
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 بلغت نسبة معتمرين الداخل  وصل عدد معتمرين الداخل ذروته في شهر رمضان المبارك حيث

وهي مقاربة للنسبة في العام الماضي  .% من اجمالي معتمرين الداخل58.10في شهر رمضان 

 .2018 لعام% من اجمالي معتمرين الداخل 59.08حيث بلغت 

   تعتبر المركبة الخاصة وسيلة النقل األكثر شيوعا للوصول الى مكة المكرمة لمعتمري الداخل

 %.67.99غت وذلك بنسبة بل

  وفقًا لتقدير االنفاق اليومي لمعتمرين الداخل فقد سجل المعتمرين الذين يتراوح انفاقهم من

%، ويشكل 74.89ريال فأقل( اعلى نسبة لمعتمرين الداخل حيث بلغت نسبتهم  300)

 %.39.64السعوديين منهم ما نسبته 

 وا تكاليف العمرة ذاتيًا" أعلى نسبة وفقًا لتحمل تكاليف العمرة فقد سجل المعتمرين الذين "تحمل

%. أما المعتمرين السعوديين من الداخل الذين 97.04من معتمرين الداخل حيث بلغت نسبتهم 

 % من اجمالي معتمرين الداخل.99.34تحملوا التكاليف ذاتيًا بلغت نسبتهم 

 

 المنهجية

حسب المسح  :واًل أ ، للبياناتبناًء على مصدرين  تعكس إحصاءات العمرة اعداد ونسب المعتمرين

الجنس، الجنسية ) حيث يتم جمع بيانات المعتمرين من الداخل حسباإلحصائي للمعتمرين من الداخل 

(. ثانيا، التكاليف ، وسائل النقل،أشهر العمرة، المنطقة االدارية، الفئات العمرية، )سعودي/غير سعودي(

من الخارج حيث يتم جمع بيانات المعتمرين معتمرين وزارة الحج والعمرة لللحسب السجالت اإلدارية 

حسب )الجنس، الفئة العمرية، األشهر، منافذ الدخول، مدة اإلقامة، االشهر(. باإلضافة إلى حساب 

 معدل النمو عن العام السابق.

 

 

 

 التغير النسبي في مجموع المعتمرين

2018مقارنة بالعام  2019التغير النسبي للعام   التقسيم  

 اجمالي المعتمرين 4.63

10.23 
 اجمالي المعتمرين من الخارج

 اجمالي المعتمرين من الداخل 1.34
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 التوزيع العددي إلجمالي المعتمرين
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معتمري الداخل معتمري الخارج اجمالي المعتمرين

 المنهجية التفصيلية، الجداول روابط:
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