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 2006/2007مسح القادمين والمغادرين 
                         " لألغراض السياحية"

 القادمون                         المملكة األردنية الهاشمية
                                                                            

     اإلحصاءات العامة ةدائر
  بيانات القادمين.1

رقم االستمارة المتسلسل  |__|__|__|__| 101
رقم العينة الممثلة  |__|__|__|__| 102
103 فترة االنتظام |__|__|
104 اسم مرآز القدوم  |__|__|
|__|__| |__|__| ||__|__       /....../......200 105 تاريخ المغادرة 
|__|__| |__|__| |__|__|    /....../........200 106 تاريخ القدوم 

 الجنسية واإلقامة.  2
|__|__|__|  

201 الجنسية  

|__|__|__| 
  ......................................:مكان اإلقامة المعتاد 

 شهرا فأآثر ويستثنى من ذلك المرضى والطالب )12(  فيه الشخص أو ينوى اإلقامة فيه لمدة آخر بلد أقام (
 ) والدبلوماسيين  والعسكريين األردنيين بغض النظر عن مدة إقامتهم خارج األردن 

202

 نعم ـــــــــــــــ   استمر  .1  |__|
إال إذا آان ( ال ـــــــــــــــــ     انهي المقابلة  .2
ائر من المرضى أو الطالب أو الدبلوماسيين أو الز

 ) العسكريين األردنيين 

203 هل أنت مقيم في األردن؟

 )استمر .......... ( للزوار الدوليين -أ  |__|__|
 . االستجمام وقضاء العطالت  .1
 .زيارة األقارب واألصدقاء  .2
 .رحلة عمل .3
 .مؤتمر أو ندوة .4
 .العالج .5
 .الدراسة .6
 عمرة زيارة دينية أو للحج وال .7
 .طاقم طائرة أو سفينة أو سائق .8
 .دبلوماسي  .9

 . عسكري .10
 ) .........حدد ( أخرى  .11

 )انهي المقابلة ( مسافرون آخرون  -ب   |__|

له عمل خارج األردن يدر  .1
 . له دخال

 .مهاجر  .2
 .عامل عابر للحدود .3
 ) .........حدد ( أخرى  .4

 

الغرض الرئيسي من الزيارة 
 للخارج 

204

 أنماط السفر .3
 301 ماذا آانت وجهتك الرئيسية المقصودة ؟   |__|__|__|

  نعم .1  |__|
  ال .2

هل رحلتك ضمن مجموعة 
 ؟ )رحلة شاملة ( سياحية 

302 

 |__|  
 سيارة .4
 ) .......حدد ( أخرى . 5

جوي .1
 ة

بحر .2
 ية

با .3
 ص

 )  عند القدوم (نوع واسطة النقل  
 

 
303 

 304 .................عند المغادرة . 1 |__|__|

)1(نموذج   
 :مالحظة هامة 

ة وهي وبة سرية للغاي يانات المطل الب
رجاء ضة،  ال صائية مح راض إح ألغ

 عدم اإلدالء باالسم
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|__|__| 
للمسافرين جوا، ما هو اسم   ...................عند القدوم . 2

 ؟الشرآة الناقلة 
 

 ال.  2         نعم.  1عند المغادرة    . 1  |__|

 ال.  2نعم        .  1عند القدوم       . 2  |__|
ل أخرى،  إذا سافرت بواسطة نق

 هل آانت أردنية ؟ 

305 

 
 

 ماط اإلنفاقأن .4
 401 عدد الليالي التي قضيتها خارج األردن   |__|__|__|__|

  استمر}وآالة سياحة وسفر  .1  |__|
  ترتيبات شخصية .2
  405جهة العمل                    انتقل إلى سؤال  .3
  منظم المؤتمر  .4
  منظمات ونقابات .5

من هو منظم الرحلة الرئيسية؟  402 

 
|__|__|__|__|__| 

  المبلغ المدفوع إجمالي

عمالت 
 أخرى

......)حدد (  

دوالر  يورو
 دينار أردني أمريكي

     

إجمالي المبلغ المدفوع في 
 األردن

403 

  |__|  ذهاب وإياب. 2ذهاب فقط       .  1        التذاآر.   أ
   |__|  قامة مع الوجبات آاملةاإل. 1            اإلقامة. ب

 اإلقامة مع وجبتان       . 2               
 إقامة مع إفطار. 3               
 إقامة فقط.4               

ماذا يتضمن المبلغ المدفوع في 
 األردن ؟ 

404 

 إجمالي المبلغ المدفوع  
عمالت  

 أخرى
.......)حدد (  

دوالر  يورو
 دينار أردني أمريكي

|__|__|__|__|__|__| 
 

    
 

إجمالي المبالغ المدفوعة في 
 الخارج بما فيها أجور النقل 

405 

 أوجه اإلنفاق المبلغ % 
    األردنيالنقل الدولي .1   |__|__|__|__|__|
 قل الدولي غير األردنيالن .2   |__|__|__|__|__|

 اإلقامة  .3   |__|__|__|__|__|
 الطعام والشراب .4   |__|__|__|__|__|
 األنشطة الترفيهية .5   |__|__|__|__|__|
 العالج .6   |__|__|__|__|__|
 الدراسة .7   |__|__|__|__|__|
 التسوق .8   |__|__|__|__|__|
 .....) ...حدد ( أخرى  .9   |__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__| 

 اإلجمــالي     100%  

ه    سب أوج اق ح ع اإلنف توزي
اق  بلغ ( اإلنف د م ى تحدي يرج

ارج   اق خ سبة اإلنف اق أو ن اإلنف
نود    ن الب ند م ل ب ى آ األردن عل

 ) التالية 

406 

 407 عدد األشخاص المشمولين في اإلنفاق   |__|__|

|__|  
 تمويل حكومي. 3
 ) ........حدد( أخرى . 4

 ذاتي  .1
تمويل من  .2

 جهة العمل
المصدر الرئيسي لتمويل الرحلة 

408 

  بيانات المستجيب.5
 501 الجنس  أنثى. 2           ذآر              . 1 |__|
 502 العمر  ) فما فوق65. ( 5)  64 -45. (4) 44 -25 (.3)  24 –15. (2)  14 -0. (1 |__|
 503 ) حدد  ( المهنة   |__|
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 لالستعمال الرسمي
 النشاط االسم التاريخ التوقيع

اسم الباحث   200       /       /    
مراقب الميداني ال  200       /       /    
المدقق المكتبي   200       /       /    
المرمز المكتبي   200       /       /    
مدخل البيانات   200       /       /    
مدقق اإلدخال   200       /       /    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




