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 2006/2007 مسح القادمين والمغادرين
  " ةلألغراض السياحي                    " المملكة األردنية الهاشمية
  المغادرون                          دائرة اإلحصاءات العامة

  بيانات المغادرين .1
 101 رقم االستمارة المتسلسل   |__|__|__|__|
102 رقم العينة الممثلة   |__|__|__|__|

 103 فترة االنتظام   |__|__|

 104 اسم مرآز القدوم  |__|__|

 105 اسم مرآز المغادرة  |__|__|
 106 تاريخ القدوم  200......./....../      |__|__| |__|__| |__|__|
 107 تاريخ المغادرة  200......./....../      |__|__| |__|__| |__|__|

  الجنسية واإلقامة.2
|__|__|__|  

 201 الجنسية  

|__|__|__|  

 ....... ...............................:مكان اإلقامة المعتاد 
دة                  (  يه لم ة ف نوي اإلقام يه الشخص أو ي ام ف د أق ستثنى من ذلك المرضى          )12 ( آخر بل ر وي  شهر فأآث

 ) والطالب والدبلوماسيين والعسكريين غير األردنيين  بغض النظر عن مدة إقامتهم في خارج بلدانهم

202

 ال  ــــــــــــــ  استمر  .3 |__|
ـ     انهي ال           .4 م ـــــــــــــــ ة  نع ر من   ( مقابل ان الزائ إال إذا آ

ر      سكريين غي يين أو الع الب أو الدبلوماس ى أو الط المرض
   )األردنيين

203 هل أنت مقيم في األردن؟

 |__|__|)استمر .......... (  للزوار الدوليين-أ
 طاقم طائرة أو سفينة أو سائق . 8
 دبلوماسي . 9

  عسكري.10
 ) في المطار ( ترانزيت . 11
 ترانزيت عابر للحدود . 12
 ) ..........حدد (أخرى . 13

 االستجمام وقضاء العطالت  .1
 زيارة األقارب أو األصدقاء .2
 رحلة عمل  .3
 مؤتمر أو ندوة  .4
 عالج .5
 دراسة .6
 زيارة دينية  .7

 |__|)انهي المقابلة ( مسافرون آخرون  -ب
 عامل عابر للحدود . 3

 ) ....حدد ( أخرى .4

له عمل في األردن يدر  .1
 له دخال

 مهاجر  .2

الغرض الرئيسي من الزيارة       
 لألردن 

204 

  أنماط السفر .3
|__| 

 ثالث مرات  .5
 أربع مرات فأآثر .6

 المرة األولى .1
 مرتان .2

يها    ي زرت ف رات الت دد الم م ع آ
ـ   سنوات ال ي ال   "5" األردن ف

) بما فيها الزيارة الحالية ( الماضية؟ 

301

 302 ؟) رحلة شاملة( هل رحلتك ضمن مجموعة سياحية  ال.  2   نعم                      .3  |__|
  زمالء العمل. 5  |__|

 أقارب آخرين .  6

 ) ...... حدد(أخرى .  7

 .الزائر بمفرده .1

 الزوجة  /الزوج  .2

 .الزوجة واألوالد/ الزوج  .3

 األوالد.      4

رافقين     سافرين الم م الم ن ه م
 للزائر خالل الرحلة؟

303

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

 جوية  .   1
 بحرية .   2
 باص.   3

 )  عند المغادرة ( نوع واسطة النقل 
 

304

)2(نموذج   
 :مالحظة هامة 

ي ة وه رية للغاي وبة س يانات المطل الب
صائية مح   راض إح رجاءألغ ضة،  ال

 عدم اإلدالء باالسم
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 ...................................عند القدوم     . 1 |__|__|

 ...................................عند المغادرة  . 2 |__|__|
م  و اس ا ه وا، م سافرين ج للم

 الشرآة الناقلة ؟
305

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

 ال. 2نعم                . 1عند المغادرة     . 2  |__|
رى،  ل أخ طة نق افرت بواس إذا س

 هل آانت أردنية ؟ 
306 

 الكرك .  7 |__|__|
 جبل نيبو .  8
 البحر الميت .  9

 المغطس. 10
 ) ....حدد ( أخرى . 11

 لم يقم بزيارة أي موقع. 12 

 البتراء .1
 العقبة  .2
 جرش .3
 مادبا .4
 عجلون .5
 وادي رم  .6

ذي     ذبا ال ر ج ع األآث و الموق ا ه م
ي     تك ف ناء إقام زيارته أث ت ب قم

 األردن؟

307 
 
 
 

 

  أنماط اإلنفاق .4
 401 عدد الليالي التي قضيتها في األردن  |__|__|__|__|

 ملوآةمنزل أو شقة م.  5  |__|__|
 واسطة نقل  .  6
 ) ..........حدد ( خرى أ.  7
 لم يسكن . 8

 فندق.1
 أجنحة وشقق فندقية. 2
 شقة مستأجرة . 3
 عند أحد األقارب واألصدقاء. 4
 

نوع مكان اإلقامة الغالبة للزائر 
 أثناء وجوده في األردن 

402 

  استمر}وآالة سياحة وسفر  .6  |__|
  ترتيبات شخصية .7
  406                 انتقل إلى سؤال جهة العمل    .8
  منظم المؤتمر  .9

  منظمات ونقابات  .10

 403 من هو منظم الرحلة الرئيسية؟ 

 
|__|__|__|__|__| 

 إجمالي المبلغ المدفوع 

 عمالت أخرى
.......)حدد (  

دوالر  يورو
 دينار أردني أمريكي

     

 404 إجمالي المبلغ المدفوع في بلدك

|__|  ذهاب وإياب. 2ذهاب فقط       .  1       آرالتذا -أ 

|__|  اإلقامة مع وجبات آاملة. 1       اإلقامة-ب
 اإلقامة مع وجبتان       . 2                   
 إقامة مع إفطار. 3                   
 إقامة فقط. 4                   

ماذا يتضمن المبلغ المدفوع في 
 بلدك ؟ 

405 

ي المبلغ المدفوعإجمال   
عمالت  

 أخرى
.......)حدد (  

 دينار أردني دوالر أمريكي يورو

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

    
 

إجمالي المبالغ المدفوعة في األردن 
على هذه الرحلة بما فيها أجور النقل

406 

 أوجه اإلنفاق المبلغ % 

  النقل الدولي األردني  .10   |__|__|__|__|__|
النقل الدولي غير األردني  .11   |__|__|__|__|__|
 اإلقامة  .12   |__|__|__|__|__|
 الطعام والشراب .13   |__|__|__|__|__|
 األنشطة الترفيهية .14   |__|__|__|__|__|
 العالج .15   |__|__|__|__|__|
 الدراسة .16   |__|__|__|__|__|
 التنقالت المحلية .17   |__|__|__|__|__|
 التسوق .18   |__|__|__|__|__|
 ) ........حدد ( أخرى  .19   |__|__|__|__|__|

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

ى آل          اإلن اق عل سبة اإلنف اق أو ن ف
 ) بند من البنود التالية 

407 
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|__|__|__|__|__|__| 
 100%  

    اإلجمالي  

ي   |__|__| شمولين ف خاص الم دد األش ع
  اإلنفاق

408 

 ذاتي .1  |__|
 تمويل من جهة العمل .2
 تمويل حكومي .3
 ) ....... حدد( أخرى  .4
 

 409 المصدر الرئيسي لتمويل الرحلة 

  المحفز السياحي .5
|__|

|__|__|__|  

 ) ......حدد ( نعم  .1

 ال .2

رحلة   ذه ال رنامج ه شمل ب ل ي ه
 زيارة دول أخرى غير األردن ؟

501 

 ياحة وسفرتوصية من وآالة س   . 1  |__|
 ترويج شرآات الطيران .4
 إعالنات عبر التلفاز .5
 إعالنات الصحف والمجالت .6
 المواقع اإللكترونية عن األردن .7
 األصدقاء/ توصية من األقارب  .8
 ) ....... حدد ( أخرى  .9

ر        ذي أث ا هو العامل الرئيسي ال م
على اختيارك لألردن آوجهة سفر 

 مقصودة؟

502 

 ممتعة تماما .1  |__|
 ليس تماماممتعة ولكن  .2
 مخيبة لآلمال في بعض األوقات  .3
 مخيبة جدا لآلمال .4

آيف يمكن أن تصف انطباعك 
 عن الرحلة بشكل عام؟

503 

 نعم .1  |__|
 ال .2
 لم أقرر   .3

 

هل تود العودة مرة أخرى إلى 
 األردن ؟

504 

 نعم .1  |__|
 ال .2
 ال أعرف   .3

 

دقاءك    ك وأص ي أقارب ل ستوص ه
ي   ة ف ضاء عطل رين بق وآخ

 األردن؟ 

505 

  بيانات المستجيب .6
 601 الجنس  أنثى. 2ذآر                         . 1                  |__|
 602 العمر  ) فما فوق65. (5)  64 -45. (4) 44 -25 (.3)  24 –15. ( 2) 14 -0. (1 |__|
 603 ) حدد ( المهنة   |__|

 لالستعمال الرسمي

 الوظيفة االسم التاريخ التوقيع
اسم الباحث   200      /       /      
المراقب الميداني   200       /       /     
المدقق المكتبي   200       /       /     
المرمز المكتبي    200       /       /     
مدخل البيانات   200       /       /     
مدقق اإلدخال  200       /       /     
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 2006/2007 مسح القادمين والمغادرين
  " لألغراض السياحية                    " المملكة األردنية الهاشمية
 )عابرو الحدود (                  المغادرون دائرة اإلحصاءات العامة

 
  بيانات المغادرين .1

 101 رقم االستمارة المتسلسل   |__|__|__|__|
_||__|__|__|_ 102 رقم العينة الممثلة   

 103 فترة االنتظام   |__|__|

 104 اسم مرآز القدوم  |__|__|

 105 اسم مرآز المغادرة  |__|__|
 106 تاريخ القدوم  200......./....../      |__|__| |__|__| |__|__|
 107 درة تاريخ المغا 200......./....../      |__|__| |__|__| |__|__|
 108 ساعة الدخول   |__|__|
 109 ساعة المغادرة    |__|__|
 110 مجموع الساعات    |__|__|

  الجنسية واإلقامة.2
|__|__|__|  

 201 الجنسية  

|__|__|__|  

  ......................................:مكان اإلقامة المعتاد 
نوي اإلق             (  يه الشخص أو ي ام ف د أق دة     آخر بل يه لم ة ف ستثنى من ذلك المرضى          )12 ( ام ر وي  شهر فأآث

 ) والطالب والدبلوماسيين والعسكريين غير األردنيين  بغض النظر عن مدة إقامتهم في خارج بلدانهم

202

 ال  ــــــــــــــ  استمر  .7 |__|
ة             .8 ـ     انهي المقابل م ـــــــــــــــ ر من   ( نع ان الزائ إال إذا آ

ال  ى أو الط ر   المرض سكريين غي يين أو الع ب أو الدبلوماس
   )األردنيين

203 هل أنت مقيم في األردن؟

  أنماط السفر .3
  زمالء العمل. 5  |__|

 أقارب آخرين .  6

 ) ...... حدد(أخرى .  7

 .الزائر بمفرده .4

 الزوجة  /الزوج  .5

 .الزوجة واألوالد/ الزوج  .6

 األوالد.      4

رافقين     سافرين الم م الم ن ه م
 لزائر خالل الرحلة؟ل

301

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

 جوية  .   1
 بحرية .   2
 باص.   3

 )  عند المغادرة ( نوع واسطة النقل 
 

302

 ...................................عند القدوم     . 1 |__|__|

__|__||  ...................................عند المغادرة  . 2 
م  و اس ا ه وا، م سافرين ج للم

 الشرآة الناقلة ؟
303

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

 ال. 2نعم                . 1عند المغادرة     . 2  |__|
رى،  ل أخ طة نق افرت بواس إذا س

 هل آانت أردنية ؟ 
304 

  أنماط اإلنفاق .4
المدفوعإجمالي المبلغ    
عمالت  

 أخرى
.......)حدد (  

 دينار أردني دوالر أمريكي يورو

إجمالي المبالغ المدفوعة في األردن 
على هذه الرحلة بما فيها أجور النقل

401 

)3(نموذج   
 :مالحظة هامة 

ي ة وه رية للغاي وبة س يانات المطل الب
رجاء ضة،  ال صائية مح راض إح ألغ

 عدم اإلدالء باالسم
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|__|__|__|__|__|__| 
 

    
 

  

 أوجه اإلنفاق المبلغ % 

  النقل الدولي األردني  .20   |__|__|__|__|__|

النقل الدولي غير األردني  .21   |__|__|__|__|__|

 اإلقامة  .22   |__|__|__|__|__|

 الطعام والشراب .23   |__|__|__|__|__|

 العالج .24   |__|__|__|__|__|

 التنقالت المحلية .25   |__|__|__|__|__|

 التسوق .26   |__|__|__|__|__|

 ) ........حدد ( أخرى  .27   |__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__| 
 100%  

  اإلجمالي  

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

اق أو نس     ى آل      اإلنف اق عل بة اإلنف
 ) بند من البنود التالية 

402 

ي   |__|__| شمولين ف خاص الم دد األش ع
 اإلنفاق 

403 

  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   |__|

 لالستعمال الرسمي

 الوظيفة االسم التاريخ التوقيع
     /       /       200 اسم الباحث 
     /       /       200 لميداني المراقب ا
     /       /       200 المدقق المكتبي 
     /       /       200 المرمز المكتبي  
     /       /       200 مدخل البيانات 
     /       /       200 مدقق اإلدخال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




