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 6002 - 6002مسح القادمين والمغادرين منهجية 

  خلفٌة عامة عن المسح .1

 المقدمة 1.1

يعتبرالقطاع االياايعفيااااياال  ن ااقا اااالقطعصااعةاالهتمااعليقاالاع ااقاالتاياتيااع  اااايالصاا االهتمااعلا

البفثاالوطنياوتشغيلااأليلياالعع نق،ا  عاتعتبرااإلفمعءاةاالييعفيقا ااال جعلةااإلفمعئيقاالاع قاالتيابلأا

ونتيجاقالنن ااواال تياعر ااايافجاا ا.ااايااعاوتطوير اعاااياوهااةا تابيرانيابيعابعل قعرناقا اا ااإلفماعءاةااأليار 

النشعطاالييعفياا اعاالابالا اااهياعثاتابذيرا اشااالنشاعطاصناداالهتماعلاالاوطنياوبماورمايعماقاصنادا يا ااا

إيجعبيعاصنادا يا اااال الاوصعةااايافاياايتابذراو ااال عنو اأااالييعفقااللوليقاالواالماتؤذراتبذيراا.ااال لاوصعة

 .اينبيعابعلييعفقااليعرجقا اااألرلا

وتباار اأ  يااقا ااشااال يااوا اااا ج وصااقاالبيعنااعةاوال ؤشااراةاالياايعفيقاالتاايايوار ااعاصااااالقااعل ياا

(اواليفرابنلاالييعفق)اوال غعلرياالألغراضاالييعفيقاوشلكالاليتععنقابنتعئجهااياتقليراالليلاواإلنفعقاالييعفيا

ايا ي اااال لاوصعة،اووض االيططاوالييعيعةاالرا يقاإلداتن يقاالنشعطاالييعفياوتطويرهاصنداأيثاصن ياقا

 .ااو ناجيقاتؤليابعلنتيجقاإلدان واالقطعصعةاالهتمعليقااألير اشاةاالعالهقابعلقطع االييعفي

 أهداف المسح  2.1

  القادمون 1.2.1

الييعفقااليعرجقا اااألرلااوشلكاصنلااهلو ااألشايع اال قي اياااايااألرلاايالفا يواالقعل يااإلداهيعثاااا

.ااو اعنوااااايااليااعرااألغاراضاياايعفيقايااواءا اعنواا اااااألرلناايااأوا ااارصعيااعاالاالولااأليار االعربيااقاواألجنبيااق

 :اويواراال يواالبيعنعةاالتعليقاا

 .اوالجنثاوالع راوال انق عراقاصللاالقعل يااال قي ياافيبا ج وصقاالجنييقا       .1

 (. ائرالولي،ا يعاراآير)اتمنيفاالقعل يااال قي ياافيبامفتا ا       .2

 .ا عراقاالغرضاالرئيييا ااال يعرم       .3

معرفة نوع وملكية وسائط النقل الدولي التي استخدمها الزوار الدوليون في الخارج من القادمين ااااااا.4

 ا.المقيمين

 عراقاإج عليااإلنفعقاايااليعرا،اوصاللااألشايع اال شا ولياااياهاوتو يععتاهافياباأوجاهااإلنفاعقا   .5

 .ال يتنفقالنييعفقااليعرجق

 . عراقا عللااإلنفعقاو عللااإلهع قالنشي اايااليعرا       .6

  المغادرون 2.2.1ا

لرمااألشايع اغياراال قي اياايالفا يواال غعلريااإلداهيعثاالييعفقاالواالماإلدااألرلااوشلكاصنالا غاع

ايااألرلااإلداأ ع ااإهع تا اال عتعلمابعلاانتاعءا يعرتا الاألرلاالألغاراضااليايعفيقاياواءا اعنوااأرلنيايااأوا ااا

 :اويواراال يواالبيعنعةاالتعليق.ارصعيعااللولااألير االعربيقاواألجنبيق

 .اييقاوالجنثاوالع راوال انق عراقاصللاال غعلريااغيراال قي ياافيبا ج وصقاالجن       .1

 (. ائرالولي،ا يعاراآير)اتمنيفاال غعلريااغيراال قي ياافيبامفتا ا       .2

 .ا عراقاالغرضاالرئيييا ااال يعرم       .3

معرفة نوع وملكية وسائط النقل الدولي التي استخدمها الزوار الدوليون في األردن من المغادرين غير ااااااا.4

 ا.المقيمين

 عراقاإج عليااإلنفعقاايااألرلا،اوصللااألشيع اال ش وليااايهاوتو يععتاهافياباأوجاهااإلنفاعقاال يتنفاقا   .5



 .لنييعفقاالواالم

 . عراقا عللااإلنفعقاو عللااإلهع قالنشي اايااألرلا       .6

 : شمولٌة المسحا3.1    

صباراج يا اال را ا اوال عاعبراش لا شااال يواصيناقا اااالقاعل يااوال غاعلرياا اااوإلادااألرلاا

الفلوليقا ااأرلنييااوينيجييااوصرباآيريااوأجعنباياللااترماال يواالتياايات رةايانقا ع ناقاابتالأةا

 .30/6/2007وانتاةااياا1/7/2006 اا

 :تصمٌم عٌنة المسح ا4.1    

ل ياوانظرااألاا شااالنو ا ااال يوحاواللرايعةاليثالهاإطاعراذعباةااقالااصت الاتما ي اصيناقاا

،افيثاايتيل االتبعيااو عع لاالياتالفاااياتقاليرافجا ا1998صندانتعئجا يواالقعل يااوال غعلرياالعع ا

العينقاالفعليق،اإضعاقاإلداإطعراالقعل يااوال غعلريااصبراج ي اال را  اوال ععبراالفلوليقافيباجنييعتا ا

دا بلأاالعينقاالعشوائيقاال نتظ قاتا اتفليالاوايتنعلااإلدا شهاال عنو عةاواصت علااصن.اا2005ال يتنفقالعع ا

 :افج االعينق،اوهلات اتم ي اصينقاال يواصندا رفنتيا

ت اياللاعايفباصينقاصشوائيقا نتظ قا ااالقاعل يااوال غاعلريااصباراال را ا ا:ااال رفنقااألولد

 ااا ج او اا%25عاالفلوليقاأذنعءااترماص لاالبعفذياااليو يقاوالتياتقلرابذ عنيايعصعةاص لاوبنغافج اا

واهتمرةا شهاال رفنقاصنداإصلالايجلايع الاشهاالعينقافيبا ج وصقاالجنيايقا.ااالقعل يااوال غعلريا

ويفتاوياالياجلاصناداياؤالياااقاطا  اعا ج وصاقاالجنيايقا(.ااأرلنيوا،اينيجيوا،اصرباآيروا،اأجعنب)ا

ع االشيااينطبقاصنيا اشرطااإلهع اقاوبنلااإلهع قاال عتعلمافيثاأااالالفاالرئيييالنيجلا واتفليلااألشي

 (. قي اايااألرلاالنقعل يااوغيرا قي اايااألرلاالن غعلريا)

ت اايتيعراصينقاصشوائيقا نتظ قا اااألشايع االاشيااتا اتفليال  اااياال رفناقا:ااال رفنقاالذعنيق

نافافجا االعيناقاوهالاايت.اااألولداو  ااانطبقاصنيا اشرطااإلهع ق،اوفيبا ج وصقاالجنييقاال شعراإليااع

 (.هعل يااو غعلريا)ايا شهاال رفنقابعيتالفا ج وصقاالجنييقاوفيبافعلقااليفرا
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 المرحلة التحضٌرٌة .2

 الوثائق الرئٌسٌة للمسح 1.2

تتض ااالوذعئقايجالةاوايت عراةاال يواو ياصبعرماصاايجنياااألولالنقعل يااوالذعنيالن غعلرياا

الن غعلريااصعبرياالفلولوذالثا الن غعلريااوالذعلذق اايت عراةااألولدالنقعل يااوالذعنيق ا اتتض ااالوذعئقا.   ع

االتلهيقاال  تبياواإلل ترونياو تيباالتر ي  ا تيباالتعني عةااليع ابعلعع نيااال يلانييااوهواصل ا اينيا. واي ع

 :صرضا وج األ  ا شهاالوذعئق



 :سجالت المسح        . أ

ألغراضاتفليلااألشيع االشيااينطبقاصنيا اشرطااإلهع قا ااالقعل يااوال غعلرياااقلات اايتيلا ا

 .يجلايع ال لا نا ،اوافتو ا شاااليجلاصندايؤالياااقطا  عا ج وصقاالجنييقاو  عاااإلهع قاال عتعلم

 :استمارات المسح    . ب

اصنداج ي االبيعنعةاوال عنو عةات اتم ي اذالذقان عشاا اااليت عراةاروصياا           اافتواءا لا ناع ياع

وتتض اا لا.ااالتياتفققاأ لافاال يواوتواراالبيعنعةاالال  قاصااالقعل يااوال غعلريااواقعًالنتوميعةااللوليق

 :ايت عرماال وضوصعةاالرئيييقاالتعليق

 .ااوتعريخاالقلو اوال غعلرموتتض اااي ا ر  االقلو اوال غعلرما:االبيعنعةاالتعريفيق -       

 .الجنييقاو  عاااإلهع قاوالغرضاالرئيييا ااال يعرم -       

االيفر -        اأن عط اوالشيع ا: اال يعرم ا راة اوصلل اوجنييتاع اال يتيل ق االنقل اووايطق االرفنق نو 

 .ال رااقياالن ائراوال واه االتيات ةا يعرتاع

إلهع قاو  عاااإلهع قاالغعلباو نظ االرفنقاوج نقااإلنفعقاوتو يععتهاصنداصللاليعلياا:اأن عطااإلنفعق -       

 .بنولااإلنفعقاال يتنفقاوصللااألشيع اال ش وليااايااإلنفعقاوال ملراالرئيييالت ويلاالرفنق

 .العع لاالرئييياال ؤذرالن يعرماوالنطبع اصااالرفنق:اال فف اةاالييعفيق -       

 .الجنثاوالع راوال انق:اجيببيعنعةاال يت -       

 :كتٌب التعلٌمات. ج

اصنداايتالفا النعع نيااال يلانييا اوالتعني عةاال فمنق اال يتيل ق اال تيباالتععريفاوال فع ي  يتض ا

 يتويعتا ااإلشراايقاوالتنفيشيق،ا  عايتض ااشرفعًا فمالًالج ي ااأليئنقاالوارلماايا لاايت عرماو يفيقاايتيفعءا

ويشت لاال تيباأيضعاصنداهواصلاالتلهيقااأليعييقاالتيا.اارماتض ااالفمولاصندابيعنعةاصعليقااللهقبيعنعتاعابمو

  عايتض ااواجبعةاال والراالبشريقاالعع نقا.اايجباأاايتبعاعاالبعفذوااوال لهقوااأذنعءاهيع ا ابتلهيقااليت عراة

اه اإلد ابعإلضعاق او لهقيا اوبعفذيا او راهبيا ا شرايا ا ا اال يو ال ععلجقااي االال  ق االل تروني االتلهيق واصل

 .البيعنعة

 :كتٌب الترمٌز. د

روصياصنلاتم ي االيت عراةاأاات واالج ي ااأليئنقاالوارلمااياعار و ا فللما يبقع،اواشت نةاأللقا

يياالتر ي اصندالليلاتر ي اال را  االفلوليق،اولليلاتر ي االجنييق،ابعإلضعاقاإلداأللقاتر ي االغرضاالرئي

 . ااال يعرماوال واه ااألذريقاونو اوايطقاالنقلاوبنولااإلنفعق

 :التعارٌف والتصانٌف 2.2

 .ا ياالتبعيقاالقعنونيقالنفرلاللولقا عينقاوتفللاصعلمابجوا االيفراالشيايف نهاالشي   :الجنسية      .1

ا12يقملاب  عاااإلهع قاال عتعلاآيرابنلاأهع ااياهاال ياعاراأوايناويااإلهع اقااياهال المااا:مكان اإلقامة المعتاد   .2

وييتذندا ااشلاكاال رضادالغارضاالعاالااوالطاالبالغارضااللرايااااقاواللبنو عياييااوالعيا ريياا,اشاراااب ذر

 .ا ااألمنيقبغضاالنظااااراصاا لماإهع تا ايعرااأوطعنا افيثايعتبرا  عاااإلهع قاال عتعلا وابنلان

يعتبراالشي ا قي عاايااألرلااإشاا ضداصنداإهع تهايانقاااب ذراأوايناويااإلهع اقال المااا:المقيم في األردن   .3

 :الفئعةاالتعليقابغضاالنظراصاا لماإهع تا ايعراااألرلا(اايااألرلا)ت يلاصااينق،اويش لا فاو اال قي ياا

 .لرايقابغضاالنظراصاا لماإهع تا اايااليعراالطنبقااألرلنيوااايااليعراالغرضاال        ·

 .ال رضدااألرلنيوااايااليعراالغرضاالعالاا ا عاطعلةا لماإهع تا ايعراااألرلا        ·

اللبنو عييوااوالعي ريواااألرلنيوااو ر  اص نا ايعراااألرلاابغضاالنظراصاا لماإهع تا ايعراا        ·

 .األرلا

 .اااوالطعئراةااألرلنيقاالتياتع لاج ئيعاأوا نيعايعرااالفلولااألرلنيقأارالاوطواه االيف        ·



شاارا،اا12يعتبراالشاي اغيارا قاي ااايااألرلااإشااأهاع ااايااألرلاا الماتقالاصاااا:غير المقيم في األردن   .4

 :ابعيتذنعءاالفئعةاالتعليقاالشياايعع نواا غيرا قي ياابغضاالنظراصاا لماإهع تا اايااألرلا

 .الطنبقاغيرااألرلنييااال تواجليااايااألرلاابغرضااللرايق        ·

 .ال رضداغيرااألرلنييااال تواجلياابغرضاالعالا        ·

 .االلبنو عييوااوالعي ريوااغيرااألرلنييااو ر  اص نا ااألرلا        ·

 .االفلولااألرلنيقأارالاوطواه االيفااوالطعئراةاغيرااألرلنيقاوالتياتع لاج ئيعالايلا        ·

 :ااوبمفقاصع قايعتبراالشي اغيرا قي اايااألرلااإشاا عااغرضاهلو ها عايني

 .لنترايهاأواهضعءاصطنقال لماتقلاصااصع        ·

 . يعرمالينيقاتقلاصااصع        ·

 . يعرمااأل لاواألملهعءاايااألرلاال لماتقلاصااصع        ·

 .افضور ؤت راأوااجت ع اأوانلوماأواورشقاص ل       ·

 (.ا ا عا عنةاال لم)طعلباغيراأرلنيالغرضااللرايقا       ·

 (.ا ا عا عنةاال لم) ريضاغيراأرلنيالغرضاالعالاا       ·

 (. ا عا عنةاال لم)اللبنو عيياأواالعي رياغيرااألرلنياو ر  اص نهااألرلاا       ·

 .األرلنيوااالشياالا ا را  اص لاوي اولواانشعطااهتمعليايعراااألرلا       ·

بغاضاالنظاراصااا(ايعراا  عااإهع تهاال عتعل)يقملابعل يعاراأياشي ايقو ابرفنقايعرااالباللا: المسافر   .5

فيقاوألغاراضااإلفماعءاةااليايع.ااالغرضا اااليفراوويينقاالنقلاال يتيل قافتداوإاا عنةا شايعاصنادااألهالا 

 :يت االت يي ابياانوصياا ااال يعاريا

شاارا،اوي اوااا12اا واأياشي اييعاراإلدا  عاايالفا  عااإهع تهاال عتعلمال الماتقالاصاااا:الزائر الدولي .أ

يلرالهالياالاأوايات اتعويضاها ااالايالانشعطااااااااااالغرضاالرئيييا ااال يعرما واأياغرضابعيتذنعءا  عريق

يت اومفاج ي اال يعاريااالشياايشعر واااياأنشطقاييعفيقابابنا ا واراالوليايا،ا  اعايايت ااوصنيه.ااالبنلاال  ار

اصتبعراال رضدالغرضاالعالااوالطنبقالغرضااللراياقاواللبنو عياييااوالعيا رييااال ياعارياالاللتفاعقاب را ا ا

 .ا واراالوليياا-علرتا ااألرلاوشلكالألرلنييااايافعلقاهلو ا اإلدااألرلااولغيرااألرلنييااايافعلقا غا-ص نا ا

ويقماالابااهاأياشااي ا يااعارالاينطبااقاصنيااهاتعرياافاال ائااراالاالولياوي  اااافماارافااعلةاا :مسااافر ر اار .ب

 :اال يعارياااآليرياابعلفئعةاالتعليق

و واالشي االشياتركا  عااإهع تهاال عتعلما ااااا:الشخص الذي له عمل فً بلد الزٌارة ٌدر له دخال  .1

قاص لايلرالهاليالاايابنلاآيراافايا اشهاالفعلاقالايعتبارا اشااالشاي ا ائارالولايابعلنيابقاأجلا  عري

 .لنبنلاالشياهل اإليه

إشااليلاأواغعلرابنلا عا  اعجراوينيفباشلكا(ايواءاطوصعاأواهيرا)يعتبراالشي ا اعجراااا:المهاجر  .2

 .صنداال ععليااالشياايمفبونه

يع اال قي يااهرباالفلولاايالولقا عاويع نوااوينتقنواابيااالالولتيااو  ااألشاا:العمال عبر الحدود  .3

 .ابمفقا يت رم

 .و  اغيرا عاش رايعبقعا ذلاالالجئيااأواالبلواالرفلاا:أخرى    .4

الرفنق،او اواي ذالاويقملابهااليبباالرئيييا ااال يعرماالشيابلونها عنةايتت ا:  الغرض الرئٌسً من الزٌارة.6

الفااعا االااشياأل النقيااع ابعلرفنااق،او نااعايجااباالتفريااقا ااعاباايااالغاارضا ااااال يااعرماواألنشااطقاالتااياي عرياااعا

ال ائاارواافيااثاتشاايرااألنشااطقاإلااداأن ااعطاياانو يقا ااعلغطثاواألنشااطقاالبفريااقااألياار اوالقيااع ابااعلجولةا

ا النقيع ابعل يعرماإلدا  اولقانفثااألنشطق،او ااالييعفيقافيثاي  االن واراوإااايتنفةااألغراضاالتيالاعت

ال   ااااأيضااعالنشااي االااشيا ااعااالغاارضاالرئيياايا اااا يعرتااهااليااتج ع اوهضااعءاالعطنااقاأاايقااو اب يااعرما

 :اوي  اافمراأغراضاال يعرمااياالبنولاالتعليق.االألهعرباواألملهعءاأيضع

شي القضعءاالعطالةاو شع لماال ععل اواآلذعراو ياصبعرماصاايفراالا: االستجمام وقضاء العطالت    .1



واألنشاطقاالترويفياقاوالذقعاياقاوتياانقاالجباعل،اواياتيلا االشاواطتاوالاارفالةاورفاالةاشااراالعياالا

 .وال يي عةاالميفيقاو عاإلداشلك

و ااواأااي ااوااالغاارضاالرئيياايا ااااالياافراألجاالا يااعرمااألهااعربااا:زٌااارة ااقااارب أو ااصاادقاء     .2

ءاوهضاااعءااألجاااع ماااااياوطناااهااألمااانياوفضاااورا نعيااابعةااألااااراحاوال ااا ت اوال نعيااابعةاواألمااالهع

 .االجت عصيقااألير 

وتشاا لاائااقارفنااقاص االاصنااداأنشااطقاالع االا عاااقاواألنشااطقاال انيااق،اإشايقااو اال ائااراا: رحلااة عماال      .3

  .الهتمعليالنوفلمااإلنتعجيقاالتيايع لاللياعبعلرفنقاالييعفيقابيببا تطنبعةاترتبطاب انتهاأوابعلنشعطا

  اعاأااهاراراالقيااع ابعلرفناقاوت ويناااعاغعلباعا اعاي ااواابيالاشااي اآياراغياراالشااي اال ياعارابرفنااقا

الع ل،ا ذالاتر ياباال عالاةاوأص اعلاالتفتايراوالرهعباقاوالشاراءاوالبيا الن ؤيياعةاالتجعرياقااألجنبياقا

يااقاوتنظااي االاارفالةاالياايعفيقاوالتععهاالاصناادااإلهع ااقاوالنقاالاوال شااعر قابعل عااعرضاواأليااواقاالتجعر

 .واألللءاالييعفييااو شلكاال شعر قاايااألنشطقاالريعضيقاالفتراايقا

و ااواأااي ااوااالغاارضاالرئيياايا ااااال يااعرما ااوا ااااأجاالاتقاالي ا فعضااراةاأوا:  ماامتمر أو ناادوة     .4

والبعذااعةاالف و يااقاوالاالوراةاالتلريبيااقااال شااعر قااااياناالواةاو ااؤت راةاوورراالع االاال يتنفااق،

 .وال انيقاالتياترتبطابع لاأوا انقاال ائر

و واأااي وااالغرضاالرئيييالن يعرما ااأجلاال ععلجقاالطبيقاب عاقاأش علاعاو اعاتتضا نهااا:العالج     .5

ضا اااا راجعااقاال يتشاافيعةاوال ماافعةاوالعيااعلاةاوال نتجعااعةاالماافيقااليعمااقاب ععلجااقااأل اارا

 .ال يتنفقالاليتشفعء

و واأااي وااالغرضاالرئييايا اااال ياعرما اااأجالا تعبعاقاالتفمايلاالعن ايالنفماولااا:الدراسة     .6

 .صندا ؤ لاأصندابعللتفعقابإفل االجع ععةاأواال نيعةاأواال عع لاأواال لارث

رمافضوراال نعيبعةااللينيقاو واأااي وااالغرضاالرئيييا ااال يعاا:زٌارة دٌنٌة أو للحج والعمرة     .7

وألاءا نعيااكاالفااجاأواالع اارمالنقااعل يااال قي اايااااايااألرلااأوا يااعرمااأل ااع ااال قليااقا ااعل غطثا

وال نعئثاال يتنفقاو  اراةاوأضرفقاالمفعبقاايااألرلاالن غعلريااغيراال قي اياااايااألرلاافياثا

 .ي وااالغرضا اا يعرتا ا وا يعرمالينيق

و اواأااي اوااالغارضاالرئييايا اااال ياعرما اوااالشاي ا اااااا:ة أو سافٌنة أو ساائقطااقم طاائر     .8

 .ض ااطعه اطعئرماأوايفينقاأوايعئقال ر بق

و واالشي االشياي وااالغرضاالرئيييا اايفرهااللتفعقاب ر  اص نهالت ذيلالولاقاا: دبلوماسً     .9

لاصعئنتهاال رااقياالهاوال عت ليااصنيهااياأوا يئقالوليقاويف لاجوا ايفرالبنو عيي،اويش لاشلكاأارا

 .ال عيشق

و واالشي اال نتيبالنقواةاال ينفقاوالغرضاالرئيييا ااايافرهااللتفاعقاب ر ااا ااا:عسكري     .10

 .ص نه

وال طناوباو واالشي االشياهل اإلدااألرلاابغرضااليافراإلادالولاقاذعلذاقا:  الترانزٌت فً المطار  .11

 نهاايا شهاالفعلاقاالبقاعءااايا ر ا االفالول،اإلاأناهااايابعاضاالفاعلةااليعماقايات اإجاراءاترتيباعةا

يعمقال يعرمااأل ع ااالييعفيقاواإلهع قااياانلقاال طعراوغعلبعا اعايات اإلياعلا ذالا اؤلءااألشايع ا

 (.غيراري يقاأيايلينواابمفق)ببطعهعةاليولا م  قالاشااالغرضالوااايتيلا اجوا االيفر

و واأااي واااالغرضاالرئيييا ااال يعرماصبوراالفلولاليت  ااال يعارا اااا:ترانزٌت عابر للحدود  .12

 .الومولا االولتهاإلدالولقاذعلذقاو شااالشي ايليلاالفلولاري يعاصبراالنقعطااأل نيق

 .ويفللاأيايببالن يعرماغيرا عاش راأصالهاا:أخرى     .13

ويقملاباعاال  عااأوااللولقاالتيايقضيااياعاال ائراوهتعًاأ ذرا  عايقضيهااياأيا  اعاا  :مقصودةالوجهة ال   .7

وإشااهع اب ياعرمالولياتاا يتنفتاياااايانفاثاالرفناقاوأهاع ابا اعانفاثاالفتارم،ايات ااصتباعرا.ااآيراي ورهاياللاالرفنق

 قماولم،اوالوجااقاال قماولماصاعلما ايانفاثااللولقاالتيايقط النومولاإلياعا يعاقاأطولا ياالوجاقاالرئيييقاال



 .ال  عااالشيايتفققا ااياللهاالغرضاالرئيييا ااال يعرماوالشياأل اإلداهيع االرفنق

ويقملابهاصللا راةاال يعرمالألرلاابعصتبعرهاوجاقايافرارئييايقا قماولمالن ائارياااا:عدد مرات الزٌارة      .8

 .اللولييا

ويقماالاباااعاالشااتراكااااياالاارفالةاالتاايااتشاا لا عاااقااا:لااة أو الرحلااة الشاااملةالاارحالت الجماعٌااة المتكام   .9

الترتيبعةاالتياتقو اصنداتوايراالي ااوالنقلااياأهلاتقليراوغعلبعا عاتتضا ااالارفالةاالج عصياقاال نظ اقاوجباعةا

 .الطعع اورفالةاترايايقاوي  ااالشتراكاايا شهاالرفالةاصااطريقاال  عتباالييعفيقا

وصاعلما(اطاوالاالرفناقاأواجا ءاا نااع)و ا اال ائاروااالاشياايياعارواا عاعاا: جموعة المسافرٌن المرافقٌنم .10

ينفقوااصنداالرفنقا اا ي انيقا شتر قاوافلم،اوغعلباعا اعاتضا ا ج وصاقاال ياعارياا اشهاأاارالاا اااصعئناقاوافالما

 .االع لاأوااألملهعءاوغيراشلكييعارواا ععا عل وجياا ععاأواال وجيااواألوللاأوا ج وصقا اا  الءا

ويقملاباعاوايطقاالنقلاال يتيل قااياهط اأ برا يعاقايقطعاعاال ائرالنيفرا اا  عااا: وسائط النقل الدولً .11

 .و شهاالويعئطا ياأ عاجويقاأوابريقاأوابفريقاأواأير .ااإهع تهاال عتعلاإلداال  عااالشيايقو اب يعرته

ويقملاباعاتعبعيقاوايطقاالنقلااللوليقاال يتيل قاصنلاالقلو اوصنلاال غعلرما لا:  الدولًتابعٌة واسطة النقل  .12

 . ياأرلنيقاأواغيراأرلنيق

ويقمالابااعاأ ا اال واها ااألذرياقاواليايعفيقااايااألرلااالتاياففا ةاال ائارااا:المواقع السٌاحٌة ااكثار جاذبا .13

 .االلوليال يعرتاعاياللاإهع تهاايااألرلا

 .االتياهضع عاال ائر(ابعلنينق)ويقملاباعا لمااإلهع قاا(: عدد اللٌالً)مدة اإلقامة   .14

ويقملاباعا عرااقا يفياقاتنظاي اوتيطايطاالرفناقاوارتباعطاأطارافاأيار ااايااإلصالالالنرفناقاا:تنظٌم الرحلة .15

 . و علةاالييعفقاواليفراوجاقاالع لاأوا نظ اال ؤت راأواترتيبعةاشيميق

ويقملابهاأ ع اااإلهع قاالييعفيقا ذلاالفنعلقاوالشققاواألجنفقاالفنلهيقاوالشققا:  قامة الغالب للزائرمكان اإل .16

وال نع لاوالشققاال  نو قاأوااإلهع اقاصنالااألهاعرباأوااألمالهعءاأواغير اعا عل يتشافيعةاأوا(ا فروشق)ال يتبجرما

 ا.ا يع ااالطالباأواوايطقانقلاصع قاأوايعمقاأواانهال ايي ا

 وا ج و ااإلنفعقااليتاال ياالشياينفقهاال ائراأوا عاينفقابعلنيعبقاصنهاألغراضاالرفنقا:  اإلنفاق السٌاحً .17

وتعتباارانفقااعةاال ائاراإياارالاةابعلنياابقالنلولااقا.اويااللاالرفنااقاوأذنااعءاإهع اقاال ائااراااايااللولااقاال قماولمابعل يااعرم

 .اعاال ائرال يتقبنقاونفقعةابعلنيبقالنلولقاالتياهل ا ن

 :اــ النفقات التً ٌجب استبعادها من اإلنفاق السٌاحً

 : نعكابعضاال مرواعةاأواال شتريعةاالتيايجباايتبععل عا اااإلنفعقاالييعفياوي  اافمر عاب عاينيا

و ياصبعرماصااهي قاالين اواليل عةاالتيايقاو ا:  المشترٌات لألغراض التجارٌةا-ااأااااااااااااااا

 .ائاعابالفاإصعلمابيعاعاأوايقو اال وارابشرائاعانيعبقاصااأربعباالع لال وارابشر

و ياال عع الةاالتيايقو اباعااا:االستثمارات أو الصفقات ذات الطبٌعة الرأسمالٌةا-اباااااااااااااا

ال وارا ذلاشراءااألراضياوال يع ااوالعقاعراةاواألص اعلاالفنياقاواليايعراةاوالقاواربافتادا

 .يل ا يتقبالالألغراضاالييعفيقوإاا عنةايتيت

و ياال بعلغاالتيالااا:ااموال النقدٌة التً تمنح لألقارب أو ااصدقاء خالل الرحلةا-اااااااااااااااا

 .ت ذلالاععةالقعءاالفمولاصنداين اويل عةاييعفيق

 .التيايقل اعاال ائرالن ؤييعةاالييريقااا:التبرعات النقدٌة أو العٌنٌةا-اااااالاااااااااااااا

   :توزيع اإلنفاق ــ

 :ايت اتو ي اإج عليااإلنفعقافيبابنولااإلنفعقاال يتنفقاوصنداالنفواالتعليا

و واصبعرماصااال بعلغاالتياأنفقاعاال ائارا اواوأاارالاصعئنتاهاا: اإلنفاق على النقل الدولً ااردنً  .1

ال عيشقاصنداويعئطاالنقلااللوليقااألرلنياقا ذالاالطاعئراةاواليافااال رااقيااوال عت ليااصنيهاايا

 .اوالفعاالةاوالييعراةاأذنعءاهلو هاأوا غعلرتهالألرلا



و واصباعرماصاااال باعلغاالتاياأنفقااعاال ائارا اواوأاارالا:  اإلنفاق على النقل الدولً غٌر ااردنً  .2

ال رااقيااوال عت ليااصنيهااياال عيشقاوياعئطاالنقالااللولياقاغيارااألرلنياقا ذالاالطاعئراةاصعئنتها

 .اواليفااوالقطعراةاوالفعاالةاوالييعراة

و اواصباعرماصاااال بااعلغاالتاياينفقااعاال ائارا اواوأاارالاصعئنتاهاال اارااقياااا:اإلنفااق علاى اإلقاماة  .3

ليا اايااللاال ياعرماياواءاااياالفناعلقاوال نشا ةاوال عت ليااصنيهاااياال عيشاقا اااأجالاتاوايراا

 .ال  عذنقاأواإيجعراةاال يع اااليعمقاونفقعةاالميعنقالن يع ااإااوجلة

و اواصبااعرماصاااال بااعلغاالتاياأنفقاااعاال ائارا ااواوأاارالاصعئنتااهااا:اإلنفااق علااى الطعاام والشااراب  .4

يااواءااااياال طااعص اوالفنااعلقاال اارااقيااوال عت االيااصنيااهااااياال عيشااقاصنااداالطعااع اوالشاارابا

وال عايتريعةاوال قع ياو عات اإنفعههاصنداالطعع اوالشراباايااأليواقاال ر  يقاو فالةاالبقعلقا

 .الخ...ا

و اياال باعلغاالتايايالاعاعاال ائارا اواوأاارالاصعئنتاهاال ارااقياااا:اإلنفاق على اانشطة الترفٌهٌة  .5

ياقااألنشاطقاالتراياياقاوالذقعاياقاوالريعضايق،اوتشا لاوال عت ليااصنيهااياال عيشاقا اااأجالا  عر

ريو االليولاإلداال تعففاوال تن  عةاواليتعراضعةاواألفالاثاالريعضايقاوأياقا باعلغاأيار ا

 .ينفقاعاأذنعءا  عريتهالتنكااألنشطق

يااصنيهاو ياال بعلغاالتياأنفقاعاال ائرا واوأارالاصعئنتهاال رااقيااوال عت لاا:اإلنفاق على العالج  .6

الطبيااقااااياال ماافعةاوالعيااعلاةاوال نتجعااعةاالماافيقااليعمااقاااااياال عيشااقاصنااداال ععلجااعة

 .ب ععلجقااأل راضاال يتنفق

و ااياال بااعلغاالتااياأنفقاااعاال ائاارا ريااو الراياايقاأواأيااقانفقااعةاتتعنااقااا:اإلنفاااق علااى الدراسااة  .7

 .بعللرايقاو شااالبنلايع ابعلطالب

و ااياال بااعلغاالتااياأنفقاااعاال ائاارا ااواوأااارالاصعئنتااهاال اارااقياااا:اإلنفاااق علااى التاانقالت المحلٌااة  .8

وال عت ليااصنيهااياال عيشقااياالتنقالةاال فنيقاايابنلاأوابنلاااال يعرماوتش لا عايمرفاصندا

جيراويعئلاالنقلا ااأجوراوأيقات اعليفاتشاغينيقاأيار ا اااوهاولاوإماالحالن ر باعةاونفقاعةاتاب

 .ا ر بعةاوأيقاضرائباوريو اأير 

و ياال بعلغاالتاياينفقااعاال ائارا اواوأاارالاصعئنتاهاال ارااقيااوال عت الياااا:اإلنفاق على التسوق  .9

(ابعيتذنعءاتنكاال تعنقاقابعلطعاع اوالشاراباوالنقال)صنيهااياال عيشقاصنداالبضعئ اوالين اال يتنفقا

 عراةاوال جاو راةاوالماففاوال تاباوال اوالااليا عيقاوتش لااأللبيقاواألشغعلاالفرايقاوالتاش

والبمااريقاوألواةاالتج ياالاواأللواةاالشيماايقاواأللويااقاواليااجعئرا اا ااأليااشابعاايااالصتبااعرا

 .ايتذنعءاال شتريعةاألغراضاالتجعرماويالااعاالتيات اش ر عايعبقع

عئنتهاال رااقيااوال عت ليااصنياهاوتش لاال بعلغاالتياأنفقاعاال ائرا واوأارالاصاا:النفقات ااخرى .10

التيال اتليلاض ااال والاال ش ورماأصالهاو ناعاالريو ا(اوليثاالين )اياال عيشقاصندااليل عةا

والضرائباال يتنفق،او بعلغاالتب يااصندااليفراوال بعلغاالتيايت اإنفعهاعاصناداالتماعلةاوأجاورا

 .هقاواليعونعاوالتج يلاوغييلاال البثالبريلاوطب ااألاال اواليل عةاالشيميقا ذلاالفال

ويقملاباعا معلرات ويلاالرفالةاوتفليلا عاإشاا عاات ويلاالرفنقاشاتيعاأوا عاا اااا:مصادر تموٌل الرحلة .18

 .جاقاالع لاوغير عا اا معلراالت ويل

تفليالا اعاإشاا عناةاويقملاباعاالعوا لااأليعيايقاال اؤذرمالجاشبااليايعحاإلادااألرلااو:  المحفزات السٌاحٌة .19

بتوجيها ااو اعلةايايعفيقاأواصاروضا ااااليطاوطاالجوياقاأواإصالناعةاااياالماففاأواال جاالةاأواالتنفاع اأوا

ال واه االل ترونيقااألرلنيقاأواتوميقا ااماليقاأواغياراشلاكا اااالعوا ال،او عرااقا اعاإشاا عناةااألرلااوجااقا

 .التياييت ا يعرتاعرئيييقا قمولمالن ائراأواض اا ج وصقا اابنلااا

وتشا لاالجاانثاوالع اراوال انااقافيابا ج وصااعةاال ااااالتااياأوماةاباااعا:  خصاائص المساافرٌن ااخاارى .20

 . نظ قاالع لااللوليق



 تنظيم كوادر المسح 3.2

شعر ةااياال يواايااألص علاالفنياقاواإللارياقاوال  تبياقاصنادات اتنظي اال والراالبشريقاالعع نقاالتيا

 :االنفواالتعلي

 .إلارماال يواتتبلفا اا ليراتنفيشيالن يواو يعصلاااإلارياوانياو شرفا يلانيا       .1

بعلقطع االييعفيابعإلضاعاقاإلادالجنقاانيقا  ونقا ااصللا اا نلوبياالجاعةاال  ولقاوال عنيقا   .2

و ااع ا اشهاالنجناقاتقالي االيتشاعرماالفنياقا.االجاقاال نفشماال  ذنقاايالائرمااإلفماعءاةاالعع اق

 .الال  قاإضعاقاإلدا تعبعقاييراالع لااياال يوااياج ي ا رافنه

يال لا ر  ا اااال راهبوااوال لهقوااال يلانيوااوأنيطةابا ا ا عةاال راهبقاوالتلهيقاال يلان   .3

 .ال را  االفلوليقاالتياغطع عاال يو

الباعفذوااال ياالانيوااوأنيطااةابااا ا ا ااقاج اا االبيعنااعةاصااااطريااقاال قعبنااقاالشيماايقاااايا       .4

 .ال را  االفلوليق

 .الجاع اال  تبياال  واا ااصللا ااال لهقيااوال ر  يا       .5

 .اااواريقا ااال بر جيااوصللا اا ليالةاالبيعنعة ععلجقاالبيعنعةاض ةارئيثا بر جياا       .6

 ا تيار الباحثين وتدريبهم 4.2

ت اايتيعراالعع نياااياال يوافيبا ععييراشاةاصالهقابطبيعقاالع ل،افيثات االتر ي اصندانوصيقا

ا عااشلكا   نع ا ن ع اال طنوباانجع ه االتعني ياوالتيم ااياالع ل افيثاال يتو  االعع نياا ا ا اصق. لاوت 

برنع جاتلريبيالج ي االعع نياااياال يوابفيثاتض ااالتعريفابب لافاال يواوأينوباج  االبيعنعةاو يفيقا

االيت عراة ااي الج ي ااأليئنق ا فمالً اتض ااشرفعً ا  ع اال وار، ا   االتعع ل ا اناعيقا. ااي وجر الن شعر يا

 .اليت عراةاالتلريباإيتبعراتفريريالتفليلا يتويعةاايتيععبا ال فع ي اوتعني عة

 مرحلة جمع البٌانات .3

 تنظيم العمل الميداني 1.3

ات ا افيث اوال راهبيا، اإشرافاال شرفاال يلاني اتفة اال لربوا االبعفذوا اال يلاني االع ل ابتنفيش هع 

تو ي االبعفذيااإلداارقافيبافعجقا لا ر  افلولي،اتتبلفا لا ناعا اابعفذياااذنيااأواذالذقاو راهبايقو ا

 .تلهيقاال يلانيالاليت عراةببص علاال

 أسلوب جمع البياناتا2.3

وفتااداناعيااقاشاااراا2006باالأةا رفنااقاج اا االبيعنااعةالعينااقاال يااوااصتبااعراا اااابلايااقاشااارات ااو ا

 .فيثاج عةاالبيعنعةاببينوباال قعبنقاالشيميقااياج ي اال را  اوال ععبراالفلوليقااألرلنيقا2007اف يراا

  التدقيق الميداني 3.3

ا يلانيعًاأولاببولا ابتلهيقااليت عراةاال نج م أينلةاص نيقاالتلهيقاال يلانياإلداال راهب،افيثاهع 

  عاأيا ةاإلارماال يوااياص نيقاالتلهيقاال يلانيا ااياللا.ااوتوجيهاال الفظعةالنبعفذيااوتعليلااأليطعء

 .افاال يلانيجولةا نتظ قال يتنفاال را  ابعإلضعاقاإلداالجولةااللوريقالن شر

 مرحلة تجهيز البيانات .4

 التجهيز المكتبي 1.4

ت اتيني االيت عراةاال نج ما يلانيعاإلداال علراال  تبياأيبوصيعاب وجبا شوفايعمق،اوت اتوذيقا



وايا.اايتال اعاوإصعلماتلهيقاعابش لا ع لا ااهبلا وظفياالتجاي اال  تبياتفةاإشرافاال يعصلاالفنيالن يو

اا تشعف االقراراافعلق التيعش االفني اوال يعصل االتنفيشي اال لير اإلد اتفول اتلهيقاع اأذنعء االيت عراة ااي أيطعء

وبنعًءاصندانو االيطبات اتمويبهاأواايتبععلااليت عرم،اوإصلالاتقريراو الفظعةالوريقاتين الن شرفا.اابشبناع

 عراةات ايلاًاإلريعلاعاإلدا ليريقات نولوجيعابعلاشلكات اتر ي االيت.اال يلانيالتبنيغاعالنبعفذياالتفعليااأليطعء

 .ال عنو عة

 التجهيز اإللكتروني 2.4

افيبابرا جا االنتاعءا ااتلهيقاوتر ي ااإليت عراةاأرينةاإلداهي ااإلليعلافيثات اإليعلاع بعل

ااإلليعلاال علما يبقعًا إلليعلا ااوت اتمويباأيطعءااليت عراةاأواأيطعءااإلليعلاأولاببولاأذنعءاص نيقاا.ا

ياللابرا جاالتلهيقااآللياوبعلااإلنتاعءا ااص نيقااإلليعلاوتنقيقاالبيعنعةا اااأليطعء،اهع اال بر جابإيتيرااا

اوالتب لا اوشلكا ااأجلاتلهيقاع  شوفاتض نةاالنتعئجااألوليقابإيتيلا ا عع الةاأو اااالترجيواال علما يبقعً،

  اامفقاالنتعئج

 تبويب النتائج ونشرها 3.4

بعد تدقيق النتائج األولية والتأكد من صحتها من حيث اتساق البيانات داخل الجدول الواحد ومع 

الجداول األخرى تم استخراج الجداول النهائية التي يتضمنها هذا التقرير، كما تم وضع هذه النتائج على صفحة 

 .الدائرة االلكترونية

 ملخص اهم النتائج . 5

 ( :السياحة ال ارجة) القادمون : أوال 

9936 صللاالقعل يااال نيا -       

422 

2457 صللاالقعل يااال قي يا -       

33 

 24.7 نيبقاالقعل يااال قي يااإلدا ج و االقعل يااال ني -       

2442 صللاال وارااللوليياا -       

924 

1440 صللاال يعارياااآليريا -       

9 

,912 (بعأللفالينعر)إج عليااإلنفعقاايااليعرااشع الاالنقلااللوليا -       

942 

,687 (بعأللفالينعر)إج عليااإلنفعقاايااليعرااغيرشع لاالنقلااللوليا -       

167 

 28.0 (اابعللينعر) عللااإلنفعقااليو يالنشي اايااليعرااشع الاالنقلااللوليا -       

 21.1 (بعللينعر) عللااإلنفعقااليو يالنشي اايااليعرااغيراشع لاالنقلااللوليا        -

 13.3 (لينق)ا عللااإلهع قاايااليعراالنشي ا -       

 (السياحة الوافدة) المغادرون : ثانٌا

 أعداد المغادرٌن والزوار الدولٌٌن 



9352 صللاال غعلريااال نيا -       

851 

6993 صللاال غعلريااغيراال قي يااال ني -       

613 

 نيبقاال غعلريااغيراال قي ااإلدا ج و اال غعلريااال نيا -       
74.8 

1343 صللاال يعارياااآليريا -       

1 

6980 صللاال وارااللولييا -       

182 

3733 صللاييعحاال بية -    

652 

3383 صللا وارااليو االوافل -    

68 

2908 صللاصعبرياالفلول -    

161 

 53.5 نيبقاييعحاال بيةا اا ج و اال وارااللولييا -    

 4.8 نيبقا وارااليو االوافلا اا ج و اال وارااللولييا -    

 41.7 نيبقاصعبرياالفلولا اا ج و اال وارااللولييا -    

 ( غٌر شامل النقل الدولً)إجمالً إنفاق الزوار الدولٌٌن فً ااردن

1,726 (ابعأللفالينعر)إج علياإنفعقاال وارااللوليياا -       

,005 

1,666 إج علياإنفعقاييعحاال بية -    

,664 

18,85 إج علياإنفعقا وارااليو االوافل -    

4 

40,48 إج علياإنفعقاصعبرياالفلول -    

7 

 97.0 نيبقاإنفعقاييعحاال بيةا ااإج علياإنفعقاال وارااللولييا -    

 1.0 نيبقاإنفعقا وارااليو االوافلا ااإج علياإنفعقاال وارااللولييا -    

 2.0 نيبقاإنفعقاصعبرياالفلولا اا ج و اإنفعقاال وارااللولييا -    

 معدالت اإلقامة واإلنفاق للشخص  

.32 (لينعر) عللااإلنفعقااليو يالنشي الييعحاال بيةا -    

9 



.55 (لينعر) عللااإنفعقاالشي ال وارااليو االوافلا -    

7 

.13 (لينعر) عللاإنفعقاالشي الععبرياالفلولا -    

9 

.13 (لينق) عللااإلهع قالييعحاال بيةاايااألرلاا -    

6 

 4.7 (يعصق) عللااإلهع قالععبرياالفلولاايااألرلاا -    

  

 


