


المحتــويــــات

حج 1443 في أرقام

الجهود ا�ع�مية والتوعوية

يبين هذا القسم أبرز ا�رقام الرئيسية كأعداد الحجاج وتقسماتهم 
ومناطق وصولهم، با�ضافة �عداد القوى العاملة المشــــاركة في 

خدمة ضيوف الرحمن

يسلط هذا القسم الضوء على أبرز الجهود ا�ع�مية 
والتوعوية التي تم رصدها خ�ل حج 1443

 الصفحـــات من

انتقـــــــــال إلـــــى القـــــسم         

حتــــى 23

 الصفحـــات من

انتقـــــــــال إلـــــى القـــــسم         

حتــــى 5678

55

يستعرض هذا القسم أبرز ا�نجازات والجهود الميدانية �برز 
القطاعات والجهات والتي تمت خ�ل حج 1443 

 الصفحـــات من

انتقـــــــــال إلـــــى القـــــسم         

حتــــى 4

الجهود الميدانية



في أرقام
حـــج 1443
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85%
حجـــاج الخــــارج

15%
حجـــــاج الــداخـــل

54%
الحجاج الذكور

46%
الحجـــاج ا�نــــاث

أعـــداد الحـــجـــاج

إجمالي عدد حجاج لموسم  حج 1443هـ
916,829

 حجــــــــاج الخــــــارج
حسب منافذ الدخول

738,680
عبر المنافذ الجوية

35,210
عبر المنافذ البرية

6,029 
عبر المنافذ البحرية
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حسب مناطق القدوم

القوى العاملة  المشاركة 
في خدمة الحجاج

حجاج الدول العربية
 حجاج الدول ا�فريقية

عدا الدول العربية

 حجاج دول أوروبا
وأمريكا وأستراليا

 حجاج الدول ا�سيوية
عدا الدول العربية

21.4%13.2%

11.6% 53.8%

228,721
 موظفا وموظفة من مختلف القطاعات

والجهات الحكومية والخاصة

117,049

51.2%
دائــــــــــم 

111,672
48.8%

مؤقــــــــــت 



الجـــــهـــــــــــــود
 الميدانية
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قطاع الحج والعمرة
تتولى الوزارة وضع ا�سس لخطة التفويج من خ�ل

الجــــــــــــــــــداول 
الزمنـــــــــــــــيــــة

سيــــــنـــــاريوهــات 
الخطط الـــــبــــديلة 
وخطط الطــــــوارئ

مخــــــطــــــط إدارة 
الحـــــــشــــــــود

متابعة تقييم ا�داء 
وتنفيذ الخطط

المبادرات والتطبيقات

300
3,000

مستفيد من ذوي ا�عاقة وا�يتام، ضمــن المبـــادرة 
الوطنية لحـــــج ا�شخـــاص ذوي ا�عـــاقـــة وا�يــتــام

متطوع ومتطوعة ضمن برنامج (كن عونا) لخدمة ضيوف الرحمن 
في 7 مسارات مختلفة

300700 400 890 
الترجمة وا�رشادالسقاية والرفادةالحفاوة والترحيب الخدمات الصحية 

وا�سعــــافــــــية

350 160 200 
 تقديم العون
لكبار السن

الحد من الهدر
 الغذائي وإدارة 
فائض الطعام

 ا�سناد والدعم
ا�داري
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تطبيقات البطاقة الذكية

يوفر للحجاج إمكانية الوصول إلى 
مختلف الخدمات الرقمية

خاص بالمنظمين، بغـــرض 
تحديث بيـــانات الحــــــــجاج 
المهمــــــة وأتــــــــمــــتــة 
العملـــــــــيــــات، وتيسير 
عمليـــــــات التفـــــــــــويـــج

يسهل تنظيم وتيسيـــر 
العمــــــــــل للعـــــامليــــن 
الميدانيين من مختــــــلف 

الجهات خ�ل موسم 
الحــــــــــــــــج

من العاملين تم تأهيلهم في منظـــــومة تــــــفـــــويــــج 1,500
الحجاج، بالتعـاون مع مؤسسة صالح كـامـل ا�نسـانيـــة

 بـ 14 لغة بــــــــالشراكة مـــــع 13
ً
 تفصيـــــــــليـــا

ً
 توعويا

ً
دلي�

الهيـــــئــة العامــــــة ل¼وقـــــــــــاف، يـــــشـــــــــمــــل جميع 
المراحل التي يمر بهـــــــــــا الحـــاج أثناء تأدية المنـــــاسك

تطبيق
العاملين 

تطبيق
الحــــــاج

تطبيق
المنظمين

شركة كدانة
الشركة المسؤولة عن تنمية وتطوير منطقة المشاعر المقدسة 
وحماها، والذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة 

والمشاعر المقدسة

 
ً
 نمـــــــــوذجيا

ً
44 مطبخا

 فـــــــــي مشعر 
ً
مبتكرا

منــــــــــــــــــــــــــى

تطوير 1,000 مجـــمع دورة 
مياه في مشــعر منى و

1,000 مجـــمع دورة مياه 
فــــــــي عـــرفات ومزدلفة

إطــــــــ�ق مجمــــــوعة من 
المعـــــــارض المتخـــــصصة 
والمبـــادرات ا�ثرائيـــة في 

المشاعر المقدسة
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الخدمـــــات ا�منـــيــــة

9

38

223
مــــركــــــز شــــرطـــة

مــــــركـــــــــز مــــــــرور

 مــــــــــــركز دفـــــــــــاع مدنـــــــي

114
مركز ضبط أمني على مداخل

مكة المكرمة

220 
 



إحدى مبادرات وزارة الداخليــة ضمن 
برنامج خدمة ضيوف الرحمن

ا من 
ً
ا مستفـــــــيد

ً
276,668 حـــــــاج

المبادرة منذ تدشينها

إصدار التأشيــــرة للحجاج 
ا

ً
إلكــــــــــــتروني

إنهـاء إجـــــــراءات الجوازات 
في مطارات بلد المغادرة

ترميز وفرز ا�متعة وفق 
ترتيبات النقـــل والسكـن 

في المملكة

مبادرة طريق مكة

نفـــــذ للمــــرة الرابعــــــة لهـــــــا.توقفت لمدة عامين بسبب الجائحة.
ُ
ت

10

أعـوام تنفـيــذ المبـادرة

منجزات المبادرة خ�ل موسم 1443هـ

1443 هـ 2022م 1440 هـ 2019م 1439 هـ 2018م 1438 هـ 2017 م 

ماليزيــــــــــا

إندونيسيا

باكستـــان

المغــــــــرب

بنج�ديــش

ماليزيــــــــــا

إندونيسيا

باكستـــان

تونــــــــــــس

بنج�ديــش

ماليزيــــــــــا

إندونيسيا

ماليزيــــــــــا

98,816274 
مستفيد من الحجاج

 متوسط مدة إنهاء إجراءات الدخول للحجاج

رحلــــــــــــــة
58

محطـــــــة
20 

حقيبة متنقلة

دقيقة و48 ثانية

جهود وزارة الداخلية

تهدف إلى تقديم خدمات مثل:



ا�مــــــــــــــــــــــــن 
العــــــــــــــــــــــــام

المـــديــرية العامة
للـــــدفــــاع المدني

قامت قـــوات ا�مـــن العـــام بضبط 
وإعـــادة عـــدد مـــن مكاتـــب الحـــج 
الوهمية ومجموعة من المخالفين 

�نظمة الحج، حيث بلغت:

أكــــــــــــدت قيــــــــــادة قــــــوات 
الدفاع المــــــــــــــدني بالـــــــحــج

121
مكتــــــــبا وهميـــــــا تم 
إحالتــــهم للنيـــــــــــــــابة

575,227

251,372

مخالفا �نظـــــمة الحج تم 
إعادتهم من على مداخل 

مكــــــــة والبـــهيتة

مركبة مخـــــــــــالفــــــــــة 
�نظمــــــــــــة الحـــــــــــــج

41,728
ناقــــــ� للمخـــالفيــــــن

عــدم تسجيل أي 
حـــــادث يؤثر علـى 
ســــــــــــــ�مــــــــــة 

الحـــــــــــــــجـــــــــاج

تدريبــات لمواجهـة 
السيول وا�مطـار 
بالشراكة مـــــــــــع
 32 جهة حكومية

متابعة نسب انبعاثات الكربون في أنفاق 
المشاعر بالــــــتقنــــــــيــــات الحــــــديـــــــثة

تواجد قوات التدخل والرصــــــــد وا�نــــقاذ 
الجبلي التابعة للـــــــدفــــــاع المدني في 
محيط مسجد نمرة وجبل الرحمة بعرفات

0102

03

04

9
95%

فـــــــرق

للمشاركة في تفويج 
الحجيــــــــــــج من صعيد 
عرفات إلـــــــــى مزدلفة

مــــــن الخــيـام بمشعر 
عرفــــــة تم استبدالها 
بأخرى مقاومة للحرائق

11
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تجهيـــز المنافـــذ البريـــة والجويـــة بالكوادر 
البشـــرية وا�جهزة التقنية �نهاء إجراءات 

دخول وخروج الحجاج

التنســـيق مـــع الجهـــات المعنيـــة لتفويج 
الحجاج، وتنظيم مرورهم عبر المنافذ

عملت الفرق الميدانية على 
استقبال وإنهاء إجراءات الحجاج

بث رسائل توعوية من خ�ل شاشات في صاÅت الحجاج

أصدرته اللجان الموسمية بمداخل العاصمة المقدسة بحق 
مخالفين لنقلهم أشخاص لم يصرح لهم بالحج. تضمنت عقوبات 

بالسجن والغرامة والتشهير، وترحيل الناقلين من المقيمين

قرارا إداريا 

غرامة لكل مخالف يؤدي فريضة 
الحج دون تصريح

وضع فرق الخدمات ا�لكترونية المتنقلة بمكة والمشاعر

للتحقـــق من هوية التائهيـــن في مراكز 
فـــي  والمنوميـــن  التائهيـــن،  إرشـــاد 
أجهـــزة  عبـــر  المشـــاعر  مستشـــفيات 
التحقق من الخصائص الحيوية (البصمة)

مباشـــرة الب�غـــات الواردة مـــن الجهات 
المختصة والشريكة ومعالجتها لحظيا

ريــــال10,000 بـ 13لغــة

28 

الجـــــــــــــوازات
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الخدمات الصحية

16

21,062
إجمالي القوى العاملة

إنـــــــــــــــــــاثذكــــــــــــــور
60%40%

23 

152 

264 

294 1,281 90,840

6 511 

97 198 

716 
سرير في مستشفياتمستشفى

المشاعر 

مركز صحي في مكة
والمدينة والمشاعر 

 فــــــــــــــــريـــــــــــق
إسعــــــافــي

عملية (عمليات – 
قسطرة – ودة)

جــــــــولــــة وزيــــــــــارة 
تفتيشية

 لقـــــــــــــــــــــــــاح 
مخطـــــط له

 ســــــــــــيــــــــــارة
إسعــــــــاف

طائــــــــــــــــــرات
 إخـــــــــــ�ء

مركز إسعافي غرفة عــــــــــزل في مكة 
والمدينــــــة والمشــاعر
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175

مستشفى تتضــــــــمــن

4,6541,080
سريــــــر للعنـــــايةسرير تنويم

المــــركـــــزة 

238 
سريرا خصصت لحات

ا�جهاد الحراري 

23

سيـــــــارة إسعـــاف، بيـــنها 
سيارات مكتملة الخدمـــات 

بشكل متـــــــــقـــدم

 147
مركـــــــزا صحيـا ضمن شبكة 
من المراكز الممــــتدة داخل 

المشاعر وخـــــــــارجهـــا

 16
مركزا للطـــــوارئ بجسر 

الجـــــــــــمـــــــــــــــــــرات

23
مختبـــــــــــــــــــــــــــرا 

36937
بنكا للدم ضمن الخدمات 

الصحية المساندة
 رقم للتواصل على مــــــــــــــــدار 
الساعــــــــة، وبـ 7 لـــــغـــــــــــــــات 
لتقديم المشورة والخدمــــات 

الصحية للحـــجاج

6
خدمـــات للمستفيدين من 
الرعــــايـــــــــة افتـــــراضــية

هيئة الغذاء والدواء

المتابعة الميدانية لنقل ا�غذية حتى 
تصل للمشاعر المقــــــــــدسة 
بالشــــــــكـــــــــل السلـــــــيــم

 التفتيــــــش على ا�غذية وا�دويــــة
 وا�جهــــــــزة الطبية الواردة عبر

المنــــــــــافــــــــــــذ

إجــراء الدراســــــــــــات الميـــــــــدانــــــيــــة 
المتعــــلــــقـــة بســــ�مــــــــة 

ا�غــــــــــذيــــــــــــة

الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة وأمانة 
منطقة المدينة المنورة

التفتــــيش الصحي على ا�ضــــــــاحــــي 
ذبح في المسالـــــــخ الواقعة 

ُ
الـــتــي ت

بمشـــعـــــر مـــــنــى
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مراكز إسعافية، منها

نقل إسعــــــافــــي

85
مركز دائم

12
مركز مؤقت

كــــــــــوادر بشـــــــــريـــــــــــة

1,288
كادر طبي

1,250
متطوع

335
دعــــــــــــــــم
لوجيستي 

19212816

6

4

 234

مركبة إســــــعافــية

عربــــــــــــات غــــولـــــفدراجـــــــــــــة نــــــــــاريـــــــــةطائـــــــــــرات إخــــــ�ء

آلية استجابة نوعية  مركبة استجابة متقدمة

نطـــــــاقــات تشغيليــــة شامـــــــــلـة

العاصمة المقدسة
الحرم المكي

 مشعر عرفات
ومزدلفة مشعر منى

ا©ستعداد
 لموسم حج 1443هـ بـ

هيئة اله�ل ا�حمر
 السعودي
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قطـــاع النــــــــــــــقـــــــــــــل 
والخدمات اللوجستية

19,817
إجمالي القوى العاملة

 رحلة لقطار الحرمين
ذهابا وإيابا يوميا

35
محطات لـــــقطــــار 

الحرمـــــــــــيـــن

5
قطـــــــــــــــــــــــــار
35

 حافـــلـــة مرخـــــــصة
 ومهيــأة لعملـيات
النقـــــــل والتفــويج

رحلة مجدولة عبر الحاف�ت 44
من وإلى الحرم

600,000
 مكتــــــب بـــــــريــــــد

ســــــعـــــودي

16
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المشاريع المنفذة استعدادا لموسم الحج

أعمال الصيانة الوقائية المنفذة على
طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع

إنارة طريق بطول 25 
كم مكة المكرمة/ 

المدينة المنورة

إنشاء إنـــــــارة طريق 
بريمــــــــــان – هدى 
الشام بطول 28 كم

استكمال 48% من 
مشروع ازدواج طريق 
الليث مكة المكرمة 
بمراحله الث�ثة بطول 

103 كم

إتمـــام المرحلة الثانية 
مـــن الطريـــق الدائـــري 
المكرمة  بمكة  الثاني 
– شـــارع الطنـــــــدباوي 

بطول 448 كم

أبرز أعمال 
الصيــــــانة
المنفــــذة

كــــم 165

مكــــم كــــم

إص�ح للطبقة ا�سفلتية

كــــم135

تنفيذ عوامل الس�مة

كشط وإعادة
سفلتة 

دهــــــــانـــــــات
الطـــــــــرق 

 تقاطـــــــــــعات
سطحيـــة

 حواجز معدنية بنظام
ا�سطوانات الماصة

للصدمات 

كــــم80

لوحات إشارا ت الطرق

كــــم8,784

صيانة ا�عمال الكهربائية (ا�نارة)

121 196 51,600
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الهيــــئــــة العامة
للطيران المـــدني

تدشين الحاف�ت الكهربائية لنقل الحجاج من مطار الملك عبد العزيز الدولي

الخطوط الجوية العربية السعودية

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

تخصيـــص أســـطول يبلـــغ 14 طائرة 
لخدمة رح�ت الحج

توفيـــر أكثـــر مـــن 107 آÅف مقعد 
على القطاع الدولي

أمتعـــة  تســـلم  خدمـــة  توفيـــر 
مـــن مقر ســـكنهم  المجموعـــات 
المنورة  والمدينة  المكرمـــة  بمكة 
ونقلها مباشـــرة إلى منطقة قبول 

ا�متعة بالمطار

12.8 ألف مقعد على القطاع 
الداخلي

توفير رح�ت إضافية للحجاج الراغبين 
في الســـفر إلى المدينـــة المنورة 

جوا

تأميـــن مــــــ�حيــــــــــن وموظفيـــن 
اللغـــات  يتحدثـــــــــــون  بالمحطـــات 

المتنوعة للحـــجاج

تجهيز أنظمة تبريد إجمالية بقوة 135 ألف طن تبريد

تزويد المطــــــار بنــظم التحكم ونظم ا�من والمراقبة، ومنها نظام إدارة المباني(BMS) الذي يسهم 
في ترشيد كفاءة الطاقة بمعدل30%

تزويد برج مــــــــــراقــــبــــة الحــــــركــــة الــــجــــــوية بأحـــدث تقنـــــــيات التحــــكـــــم فـــي الحـــركة الجوية مع 
أنظمة متقدمة في ا�من والســــــــــ�مة

إمداد المطار بـ2,736 كاميرا مراقبة

إنشاء غرفة تحكم مركزية تشرف على

3,136 46 94
بــــــــــــوابــــــــــــة 

تفتيش
جسر لصعود المسافرين 

على متن الطائرات
بوابـــــــــة مـــــــرور 

للمسافرين
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مطار ا�مير محمد بن عبد العزيز الدولي

تجهيز المطار بمركز للمراقبة الصحية لتقديم الخدمات 
الصحية الوقائية والع�جية وا�سعافية للحجاج

مينـــــــــاء جــــــــدة ا�ســــــــــــ�مــــــــي

545
صاÅت بمحطة الركاب
للقــــــدوم والمغادرة

مسار في صالة القدوم 
داخل مينـــــاء جدة �دراة 
الجوازات، وإعــادة تأهيل 
صالة الخـــــــــــروج بإضافة 

مســــارات جديدة

1.1
مليون رأس ماشيــــــــة 
لتغطيـــــــــة احتياجـــات 

الحجـــــــــــــاج

80
كادر موســـمي للعمل 
في تفــــــــريــــغ السفن 
المحملة عــــــــــلى مدار 

الساعة

قطــــار المشـــــاعــر 

 بدء  أولى رح�ت القطار في موسم
الحج الحالي بعد توقف عامين

اســـتيعاب القطـــارات لنقـــل 350 ألف 
شخص من عرفات إلى منى

لخدمات  التشـــغيل  إخضـــاع عمليـــات 
القطار Ðليـــة التجريـــب واÅختبار �كثر 
من 24 فرضية تشغيلية وفق المعايير 
الفنيـــة الرفيعة لضمـــان تحقق خدمات 

أفضل للحجاج
زيـــادة قطار جديد ليصبح العدد 17 قطار 

بإجمالي 204 عربة
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لتر من مياه زمزم الموزعة على الحجاج

5,705,864

5
 متر مكعب من المياه المخطط

توصيلها للحجاج

20,700,000
متر مكعب من مياه الصرف الصحي

المتوقع معالجتها 

14,000,000

محطـــــــــــات
لتـــــولـــــيــــد
الكــــهربــــاء

6,734
إجمالي القوى العاملة

خدمات البيئة والمياه
 والزراعة والكهرباء
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3,000 

1,750+

عنصر بشـــري من الكوادر الوطنية �دارة 
الميـــاه  خدمـــات  منظومـــة  وتشـــغيل 
والخدمـــات البيئيـــة في مكـــة المكرمة 

والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة

عنصرا بشـــريا لســـقيا حجاج بيـــت الله 
الحرام

1,400+
لســـقيا زوار المســـجد النبوي والمواقع 

الدينية

16
مشــروع  لتعزيز البنية التحتيـــــة 
للخـدمــات المائيــــة في مكـــــة 

المكرمة والـمشاعر

25
مركز للصيــــــــانة فـــي المشاعــــــــــــر 
المقدسة للتعامـــل مع أي ب�غات أو 
حاÅت تتطلــــــــب أعمــــــــال الصيـــــانة 

وتنفيذها بشكـــــــــــل فـــــوري

620 الف
متوسط كميات ضخ المياه 

في المدينة المنــــــــورة

م3/ يوم

30,000
تحليـل مخبري لجودة المياه

750 الف
متوسط كميات ضخ الميـاه 

فــــي مكـــة المكرمة

م3/ يوم

9.5 مليون 
كمية المياه الموزعة

م3/ يوم



خدمات البيئة والمياه في
 المدينة المنورة

فحص جميع ما يقدم للحجاج من منتجات نباتية وحيوانية

9
فرق عمل

135
موظـــــــفا

للتنسيق بشأن ذبح ا�ضاحي 
المؤقتة والتأكد من جاهزية 

جميع المسالخ

متـــــبقـــــــيات  فحـــص  متابعـــة 
المبيدات في الخضار والفواكه، 
المحاجـــر  جاهزيـــة  ومتابعـــة 

ومكافحة نواقل ا�مراض

رقابية وتفتيشـــية  776 جولـــة 
على ســـوق الخضـــار والفواكه 
المركـــزي منـــذ بداية موســـم 
الحج، ومتابعـــة تنظيم وتطوير 

سوق التمور

010203

المركز الوطني لµرصاد

الجغرافية لمحطات التغطية   زيادة 
 الرصـــد ا�وتوماتيكيـــة فـــي مكة

والمشاعر والمسجد النبوي

 إصدار تحذيـــرات مبكـــرة للجو بدقة
 عاليـــة للجهـــات المشـــاركة فـــي

موسم الحج �حد الحيطة

33



شملت الخطة التشغيلية للشركة  في مكة 
والمدينة استعدادا لموسم الحج

+2,000

772

46
موظـــــــــــــف مــــن مهنــــــــدسيــــــــن وفـــنيـــــين

محطــــــــــــة إضــــــــــــــافيـــــــــــــــة 

مشروعا جديدا لتعزيز المنظومة الكهربائية بقيمة 
تتجاوز 3 مليارات ريال

5,640929 (م.ف.أ) ســــــــــعــــــــــة 
كهربائية مضـــــــــــافة

كم إجمالي ا�طوال أطوال
الشبكات المضافة

 صيــــــــــانــــــــــة

182,7174,452 
كابينة توزيعمحطة توزيعمحطة نقـــــــل

265
سيـــــــارة

180
دراجة نارية

71 
مولد متنقل

96 
مركز ل�نط�ق

الشركـة السعـودية
للكهـــــــربــــاء

34



35



36



37

خدمات ا©تصا©ت 
وتقنـــيــة المعلـــومات

3,294
إجمالـــي القـــوى العــاملــــة

 197
محطة قاعدية تدعم الجيـــل

 الخامس بالحرمين والمشاعر

10,266
موقع نقــــــاط واي فــــاي
 بالحرميـــــــــن والمشــــاعر

متوسط سرعة تنزيل البيانات 
(بالميقا بايت)

195,36
في مكــة المكـرمة

51%
نسبة الزيادة

171,17
في الحرم المكي

35%
نسبة الزيادة

219,40
في المدينة المنورة

46%
نسبة الزيادة



 نقطة وصول  بــــــــرج اتصـــــــــاÅت
بتقنية واي فاي.

تهيئة خدمات اتصات وتقنية المعلومات، بـ:

38

هيئة ا©تصا©ت وتقنية المعلومات

832 ألف  15,614تحديث 
مبنى تم إيصــــال ا�نترنت نقطـــــة واي فاي عامـــــة.

لهم عبر ا�لياف الضوئية.

إيصال سرعة التنزيل في مكة المكرمة 
203 ميجابايت/ثانية، وفي المدينة 

المنورة تصل إلى 223 ميجابايت/ثانية

 زيادة في عدد أبراج 
الجيـل الخامس.

تجهيز الشاشة الذكية للتعرف على 
حالة البنية التحتية الرقمية والتأكد 

من جودتها

ا©تصـــا©ت والبيــــانات
36 ألـف تـــيــــــــــــرا بـــــايت 
إجمـالي الُمستهلك خ�ل 

موسم الحج

تجــــــــاوز استه�ك البيانات للفرد 
خ�ل موسم الحــــج لعام #1443 
أضعاف اÅستهـــــــــ�ك العالمي

استـــــــــهــــــــلك الحجاج ما يعــــــــادل 
مشاهـــــدة فيديوهات لمدة تزيد عن
FHD 1080p 14 مليــــون ساعة بدقة 

 142
مليــــــون 

مكالمة محلية

16.7
مليــــــون 

مكالمة دولية

بنسبة نجاح للمكالمات

99.4%

5,9002,60011,00041%
 برج للجيل الخامس



خدمــــــة بريدية تقــــــدم للجهــــــــات 

الحكومية المشاركة في موسم 

الحج في مدينة مكة المكرمة.

"سندات" لتيسير إيصال أضاحي 

الحجاج لمستحقيها من الفقراء.

05

03

01

04

02

06

إيصـــــــــــال الحقائب من مكاتب البريد 

السعــــــــودي في مدينــــة الحاج إلى 

المشاعر المقدسة والعكس كذلك.

خدمة طرود الحـــــــــج والعمــــــــــرة 

هدفها تسهيل نقــــــل مشتريات 

وهـــدايا الزوار كالتمـــــور وغيرها 

من محطات متنوعة إلى دولهم.

مكاتب بريدية داخل المشاعر لخدمة 

الحجـــــــــــــــــاج.

إنشاء فروع بريديـــــــــة متنقلــــــــة 

مجهزة بأحـــــــدث التقنيات لخدمة 

الحجـــــــــــــــــاج.

البريد السعودي "ُسبل"

توفير عدد من الخدمات للحجاج، وهي

39
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الشؤون الخارجية

763,941

23,000

تأشيرة حج إلكترونية أصدرتها الوزارة 
عبر منصة التأشيرات

المتـــــــــوســـــــــط 
اليومي للطلبــــات

جنسية125بعـثــــة136

أعلــــى الـــــــدول
102,178
إندونيسيا

83,433
باكستان

80,772
الهــــــــــــــند

60,354
بنج�ديش

45,201
نيجيريا

45,086
تركيـــــــــــــا

39,635
إيــــــــــــــران

22,189
مصـــــــــــــر

18,970
الجزائــــــــــــر



قطاع الشؤون البلدية

باشرت الفــرق التابعة للوزارة 
مراقبة المنشــــآت التجــــــارية 
والغذائيـــــــــــة والتأكــــــــد من 
استيفائهـا للشروط الصحية، 

للحفاظ على س�مة الحجاج

أصـــــدرت دلي� خاصــــــا توعويا 
بسبع لغات لضمـــــــان س�مة 
ضيــــــــــوف الرحمن أثناء تأدية 

مناسكهم

أطلقـــــــت عــــربة المختبـــــــرات 
المتنقلة التي تستخدم �ول 
مرة في الحج، وتعنى بتحليل 
عينــــــــات ا�غـــــــــذية والميـاه 

والتأكد من س�متها

41

أمانة العاصمة
المقدســـــة

الكوادر والقوى العاملة

منسوبو ا�مانة

 3,159
مراقبون مؤقتون

 500

إجمالي كوادر تنفيذ خطة
أمانة العاصمة المقدسة

22 ألف
مســــاندو ا�من العـــام
والمجاهدون والكشافة

 1,250



جهزت الوزارة ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة، المشاعر 
بفرق وأدوات للنظافة العامة، شملت:

7,454
كـــادرا مــــــا بين فنــي 
وصحي وإداري وعامل

 511
معدات وآليات لتنفيذ 
أعمــــــــــال النظافـــــــــة 
والتخلص من النفايات

1,100
صناديق ضاغطة

 111
مخزن أرضي ضاغط 

للنفايات

5
شاحنات ضاغطة

40,000
حــــــــــــــــــــــاوية

28
مركز خدمة بلدية يشرف 

على تلك ا�عمال

220 شاشة إلكترونية موزعة في شوارع مكة وفي المشاعر للترحيب بضيوف 
الرحمن، وتوعيتهــــــــم بأداء نسكهم بطريقة صحيحــــة. وذلك بالتعاون مع الهيئة 

الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ووزارة البيئة ووزارة الداخلية

خصصــــــت 6 مواقع 
لبيــــــــــع ا�نعـــــــام 
بالسيارات المتنقلة

جندت 6,867 عامـــ� 
ضمن جهود النظافة

شددت الرقابة على 
المنشـــــــــآت

هيـــأت الشــــواطئ 
والمرافق Åستقبال 

الزائــــــــــرين

كادر بشري للنظافة 
وا�ص�ح البيئي

مراقب لمتابعة 
ا�سواق

آلية ومعدة لتنفيذ أعمال 
النظافة وا�صحاح البيئي

5,328

650

200

أمانة منطقة المدينة المنورةأمانة محافظة جدة
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إط�ق المركز ا�ع�مي افتراضي كمنصة إلكترونية لموسم حج 1443هـ، بهدف

قطاع ا�ع�م

تعزيز استفادة أكثر من 725 إع�ميا 
مسجلين بالمنصة، وممثلين لوكاÅت 

ا�نباء والصحف والقنوات العالمية 
والمحلية

بث المحتوى ا�ع�مي المواكب 
للجهود المبذولة في خدمة الحجاج

توحيد الجهود ا�ع�مية

بث أخبار الحج وبرامجه، ورفع المواد 
ا�خبارية والصور والفيديوهات 

بجودتها ا�صلية

مباشرة مهام غرفة العمليات ا�ع�مية بكوادر وطنية مؤهلة يتجاوز عددها 35 
مختص.
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القطاع العــــدلي

النيابة العامة

دائرة قضائية للنظـــــر في القضايا الناشئة داخل 
حدود حرم مكــــــــة المـــــكــــــــرمـــــة ومنــــــــى 

ومشعر عـــــرفــــة، مــــن ضمــــنــهم

 تجهيـــــــز

20
26 دائرتين للقضايا

العـــــــــمالــــــيــــة 
 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات
ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية

استحداث نيابة جديدة باسم (نيابة أعمال الحج)، يتبعها 20 نيابة متخصصة 
تعمل على مدار الساعة في المشاعر المقدسة

مكــــــــــــة
المكرمة

27160 
مكلف من منسوبي نيــــــــابـــة

النيابة العامة 

المدينة 
المنورة

156
مكلف من منسوبي نيابة واحدة

النيابة العامة 

الجزائية  القضيـــة  معالجة 
في مـــــــــــدة Å تتجاوز

 60 دقيقة

 مركبتـــان بمشـــعر عرفات
 لمركز العمليات واÅتصال
مهيأة المركبة   النيابـــي. 
 بتقنيـــات متطورة Åنتقال
 أعضـــاء النيابـــة لمعاينـــة

مسارح الجريمة

  8 نيابـــات مختصـــة فـــي 
مشعر عرفات



47

قطاع الشئون ا�س�مية
والدعوة وا�رشاد

تجهيـــــــز مقـــــــار للتوعيــــــة 
ا�س�مية وكبائن الفتوى 

صيــــانة 2,065 دورة ميـــــاه 
للرجــــــــــــــال والنســــــــاء

وضع محتوى تثقيفي له ع�قة بمناسك الحج والعمرة على متن الطائرات

162
من المحتوى السمعي.

دقيقة

إضافة شاشتين (الرئيسية والعلوية) والتي يتم من خ�لهما عرض مقاطع 
قصيرة تهيء الحجاج لمناسك الحج.

70
دقيقة

270
دقيقة

 210
من برامج الدعوة وا�رشاد 

باللغتين العربية وا�نجليزية.

دقيقة

من البرامج التعليمية.من الـ"موشن جرافيك". 
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تابعت الفرق الرقابية بالوزارة 

دخول وتوزيع الشاحنات المبردة 

ووقوفها في أماكنها 

المخصصة داخل مشعر عرفات

18 مليون مادة وسلعة تموينية ُصعدت للحجاج في مشعر 
عرفــــــــات، تمثلــــــــت في

1.5 مليون
وجبة غذائية جاهزة

3 مليون 
عبوة مياه مبردة

4.5 مليون 
رغيـــــــــــــف خبـــــــــــــز

7 مليون 
عبــــوة مرطبـــــــــات، 
وأكثر من 400 ألف 

عبوة مثلجات

1.9 مليون 
عبوة من ا�لبـــــــان

والعصـــــــــــائر

أكثر من أكثر من 

12,338 منشأة تجارية تراقبها الوزارة للتأكد من أسعار ووفرة 
المنتجات في منطقتي مكة والمدينة وفي المشاعر، شاملة:

محــــــــل تجـــــاري محل لبيع الذهب والمعادن 10,565
الثمينة وا�حجار الكريمة 944

مركـــــــز خدمات بتروليـــــــة 
ومحطة وقـــــــــــود 368 محل لتغيير إطارات 

المركبـــــــــــــــــات 461
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الرئاسة العامة لشؤون المسجد
الحرام والمسجد النبوي

500 كادر أمن مدني جندته لمتابعة سير تنظيم 
الحشود وإدارتها بجميع مواقع المسجد الحرام 

ومبنى الرئاسة ومرافقها الخارجية

توفيـــــر ما يتجــــــاوز 1,800عربة كهربائية بالحرم 
للحجاج من كبار السن وذوي ا�عاقة

تطبيق "تنقل" الذي يمكن الحجاج المحتاجين من 
حجز  عربات كهربائية وعادية �داء مناسك الطواف 

والسعي في المسجد الحرام

ما يزيد عن 25 ألف حافظة لماء زمزم موزعــة في 
أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقـه الخارجية، 
يتم تعبئتها خمس مرات يوميــــــــا، ومــــا يزيد عن 
(300) حقيبة متنقلة لتوزيع عــــــبوات زمــــزم، و80 

عربة ذكية

قدم يوميا
ُ
3 م�يين عبوة من ماء زمزم ت

بوابات الدخول

مياه زمزم

144 بوابة خصصتها الرئاسة العامة 
لشؤون الحرمين لدخول المصلين

فيمــا خصصت باب الملك عبدالعزيز 
وباب الملك فهد وباب الســــــ�م 

لدخول الحجاج والمعتمرين
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تعقيم المسجد الحـــــرام كـــــــام� بمرافقـه الداخلية 
والخارجية 10 مرات يوميا

غسل المسجد الحـــــرام وتطهيره وتعقيمه يوميا عبر 
أكثر من 4,000 عامــــــل وعاملـــــة و130 ألف لتر مـــــن 
المطهــــــرات وقـــــــرابة 35 ألف لتر من المعقمـــــــــات، 
واستخدام الروبوتات الذكية لتعقيم المسجد الحرام

أكثر من 840 معــدة وآلة لتطهـــير 
وتعقيم المسجد الحرام

11 روبوت للتعقيم ومكافحة ا�وبئة

تطهير وتعقيم المسجد الحرام

ا�جابة عن أسئلة الحجاج والمعتمرين والزوار على مـــدار 
الساعة بـ 14 لغة، عبر برنامج (نرشدكم بلغتكم)، وأيضا 

عبر الهواتف المجانية، وكذلك الروبوت التوجيهي

تزويد ا�رفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعــدد من 
مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحـــف تراجـــــم معاني 

كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها ( ا�نجليزية 
وا�وردية وا�ندونيسية)

تخصيص مصحف ُيهدى لكـــل حـاج، با�ضافة إلــى 
برنامج بيان لمعاني كلمات القرآن الكريم متـرجم 
بأكثر من 60 لغة، عبــــارة عــــــن باركود (QR) يتم 

تحميلـــه عبر ا�جهزة الذكية

فرش أكثر من 25 ألف سجادة بالمسجد الحرام

إط�ق 100 حلقة لتحفيظ القرآن الكريم للحجاج

تزويد المسجـــــــد الحـــــرام بطبعــــــات جديدة للمصحف 
الشريف بلغ عددها 80  ألف نسخة

خدمــــــــات دينيـــــــــة
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جمعية الكشافة
العربية السعودية

200 كشــاف لخدمة ضيــوف الرحمن، مـوزعين 

في أرجاء مشعر منى من خ�ل برامج الخدمـــة 

الكشفيـــــــــــة

بينهـــــم أكـثر من 1,100 كشاف وجوال وقائد 

يعملون في ستـــة مراكز إرشاد بمشعر منى، 

وث�ثة مراكز في مشعر عرفات، إضــــــافة إلى 

نقاط ا�رشاد المتجول

50 جوال بالمساهمة مع البنــك ا�ســـــ�مي 

للتنمية للعمـــل على تنظيم دخول الحجاج إلى 

المجازر اÐلية أثناء ذبح ا�ضاحي والهدي
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 والتوعوية
الجهود ا�ع�مية



وزارة الحج والعمرة

التغريـــــدات الصــادرة عن حســابــات الوزارة

ظهــــــــور التـــغــــــــريـــــدات الــــصــــــــــادرة

3,526

321

وصول التـغريـــــدات
 الصــــــــــــــــــــــــــادرة

التفـــــــاعـــــل مـــــع 
التغريدات الصادرة

1.14175,631
مليـــــــــــون

تغـــــريــــــدة

مليــــــــــــــون

مـــــــــادة 

في وسائل ا�ع�م التقليدي

ألــــــــــف

25,960

752
صحـــف ورقيــــة

23.4
أخبــــار إلكترونية

ألــــــــــف 1.3
تلفـــــــــزيـــــــــون

413
راديـــــــــــــــــــــو

مشاهـــــــــــــــدات
الفيـــــــــديــــــــــــــو

24,060,971

عدد التغريدات

242,395
حجم الوصــــــولإجمالي الظهورعدد المغردين

94,8468.49253
مليــــــون مرةمليـــــــــار مرةمغـــــــــــردتغـــــريــــــدة
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تخطى وصول التغريدات حولها 

 75.5
مليــــــــون

فاق حجم ظهورها تم تنــــاولها في

 405 167
مليون مرة مادة إخبارية

2,605
تغــــريــــدة حـــول النــــدوة عبــــر تــويـــــتر

دمت هذا العام في نسختها الـ 46 تــــــحـــــــت عنوان "الحج ما بعد 
ُ

ق
الجائحة.. نــــــــــســــــــــــك وعـــــناية"

إحدى أبرز الفعاليــات العـلمية التي 
ا

ً
ترعاها وزارة الحــــج والعــمرة سنوي

انطـــــــــــلـــــقت مـــــنــــذ عام 1390هـ 
المـــــــــــــــــــــــــوافـــــــــــــــــــــق 1970م

تهدف إلى التــــــــــــــأكـــــــــيــــد على 
دور المملكة ا�قليمي والـــــدولي 

كمنار ديني وثــــــــقــــــــــافي 

ندوة الحج الكبرى



59



60



#التزام_واهتمام

 مليــــــون

2,259

167

10,393

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الفيديو

2.1

#ا�منيات_تحققت

 مليــــــون

763

74

3,860

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الفيديو

2.1

61



62

#بشوٍق_إليكم

 مليــــــون

544

124

3,699

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الفيديو

 1.2

#من_كل_فج_عميق

 مليــــــون

1,177

211

3,179

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الفيديو

 3.3



 مليــــــون

267

32

2,086

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الفيديو

 1.1

ولد_مرتين
ُ
#ست

 مليــــــون

1,266

83

4,902

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الفيديو

 1.9

#الحج_يبدأ _منك

63



وزارة الخارجية 

64

#شرف_الخدمة

6,093

76

1

87

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الفيديو

مـــــــــادة 

ألــــــــــف

2,584

73
صحـــف ورقيــــة

2.4
أخبــــار إلكترونية

348 
تلفـــــــــزيـــــــــون

145 
راديـــــــــــــــــــــو

في وسائل ا�ع�م التقليدي

حجم الوصولإجمالي الظهورعدد المغردينعدد التغريدات

 14,073 1,862 97 40.5
مليون مرةمليون مرةمغــــــــــردتغريدة



#أبطال_الصحة

114.3 ألف
 218

9
268

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الفيديو

65

ألــــــف 711 
صحـــف ورقيــــة

ألــــــف18.9 2
تلفـــــــــزيـــــــــونأخبــــار إلكترونية

674
راديـــــــــــــــــــــو

22,201 مـــــــــادة 
في وسائل ا�ع�م التقليدي

حجم الوصولإجمالي الظهورعدد المغردينعدد التغريدات

 60,88931,7955.72199
مليون مرةمليار مرةمغــــــــــردتغريدة



#أبطال_الصحة

38.7 ألف
 82

4
132

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الفيديو

سليم 60

47.4 ألف
 152

10
239

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

أسم الفيديو

مستشفى اليوم الواحد

87.7 ألف
 113

9
215

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

أسم الفيديو

66



وزارة الشؤون البلدية
والقروية وا�سكان

1 مليـــــون
 366

0
200

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

542 ألف
405

2
256

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

67

34
صحـــف ورقيــــة

82949
تلفـــــــــزيـــــــــونأخبــــار إلكترونية

19
راديـــــــــــــــــــــو

931 مـــــــــادة 
في وسائل ا�ع�م التقليدي

حجم الوصولإجمالي الظهورعدد المغردينعدد التغريدات

3,9071,926 7827.2
مليون مرةمليون مرةمغــــــــــردتغريدة



24.6 ألف
 248

1
218

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

وزارة الشـــــــؤون
ا�س�مية

68

114
صحـــف ورقيــــة

3.7232
تلفـــــــــزيـــــــــونأخبــــار إلكترونية

12
راديـــــــــــــــــــــو

4,248 مـــــــــادة 

ألــــــف

في وسائل ا�ع�م التقليدي

حجم الوصولإجمالي الظهورعدد المغردينعدد التغريدات

5,9012,94449592.9
مليون مرةمليون مرةمغــــــــــردتغريدة



وزارة ا©تصـــــــــا©ت 
وتقنية المعلومــــات

1.3 مليون
 115

5
517

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

69

10
صحـــف ورقيــــة

22735
تلفـــــــــزيـــــــــونأخبــــار إلكترونية

20
راديـــــــــــــــــــــو

مـــــــــادة  292
في وسائل ا�ع�م التقليدي

حجم الوصولإجمالي الظهورعدد المغردينعدد التغريدات

1121078.65.26
مليون مرةمليون مرةمغــــــــــردتغريدة



155.6 ألف
 987

53
1,667

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

70

وزارة الداخلية

290 
صحـــف ورقيــــة

8.21.3
تلفـــــــــزيـــــــــونأخبــــار إلكترونية

339
راديـــــــــــــــــــــو

592 مـــــــــادة 

ألــــــفألــــــف

في وسائل ا�ع�م التقليدي

حجم الوصولإجمالي الظهورعدد المغردينعدد التغريدات

35,31513,6751.47134
مليون مرةمليون مرةمغــــــــــردتغريدة



90.9 ألف
 589

25
871

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

52.4 ألف
 254

9
408

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

71



#التجارة_في_الحج

11.6 ألـــــف
 31

1
40

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الحملة

#التجارة_في_الحج

8.8 ألف
27
0

43

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الحملة

72

56 
صحـــف ورقيــــة

1.2185
تلفـــــــــزيـــــــــونأخبــــار إلكترونية

54
راديـــــــــــــــــــــو

1,488 مـــــــــادة 

ألــــــف

حجم الوصولإجمالي الظهورعدد المغردينعدد التغريدات

1,876 1,205 16745.9
مليون مرةمليون مرةمغــــــــــردتغريدة



#خدمتكم_شرف

219.5 ألف
 274

3
485

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الحملة

#خدمتكم_شرف

47.7 ألف

 145

    156

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الحملة

مطار الملك عبدالعزيز الدولي

مطار الملك عبدالعزيز الدولي

73

41
صحـــف ورقيــــة

1.2125
تلفـــــــــزيـــــــــونأخبــــار إلكترونية

44
راديـــــــــــــــــــــو

1,338 مـــــــــادة 

ألــــــف

حجم الوصولإجمالي الظهورعدد المغردينعدد التغريدات

8,7335,766735130
مليون مرةمليون مرةمغــــــــــردتغريدة

في وسائل ا�ع�م التقليدي



#خدمتكم_شرف

30 ألف
 43

2
96

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الحملة

12.9 ألف
 16
27

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

إعجــــــــــــــــــــاب

#خدمتكم_شرف

6.9 ألف
 11
21

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الحملة

مطار الملك عبدالعزيز الدولي

مطار ا�مير محمد بن عبدالعزيز الدولي

مطار ا�مير محمد بن عبدالعزيز الدولي

74



75

الخطوط الحديدية
السعــــــــــــــودية

932.4 ألـــــف
 271

27
3,347

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

#دربكم_س�م شعار الحملة

355.5 ألف
68

6
941

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

#دربكم_س�م شعار الحملة



وزارة ا�ع�م

#حجة_الرسول

218.5 ألف
 131

5
292

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

اقتبــــــــــــــــاس

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الحملة

76

71
صحـــف ورقيــــة

1.4126
تلفـــــــــزيـــــــــونأخبــــار إلكترونية

58
راديـــــــــــــــــــــو

1,567  مـــــــــادة 

ألــــــف

حجم الوصولإجمالي الظهورعدد المغردينعدد التغريدات

14,0737,09152762.6
مليون مرةمليون مرةمغــــــــــردتغريدة

في وسائل ا�ع�م التقليدي



#بس�م_آمنين

4,177 ألف
 31
41

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الحملة

وزارة البيئة
والمياه والزراعة

77

78
صحـــف ورقيــــة

1.8186
تلفـــــــــزيـــــــــونأخبــــار إلكترونية

50
راديـــــــــــــــــــــو

2,098مـــــــــادة 

ألــــــف

حجم الوصولإجمالي الظهورعدد المغردينعدد التغريدات

1,2327539333.4
مليون مرةمليون مرةمغــــــــــردتغريدة



78

#بس�م_آمنين

286.6 ألف
 25
86

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الحملة

#نحيطكم_بأجوائكم

543.8 ألف
 298
142

عدد المشاهدات

إعادة التغــريد

إعجــــــــــــــــــــاب

شعار الحملة



شكـــــًرا 
      لكـــــــــم

المصــــــادر


	Untitled



