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الصفحةرقم الجدول

التوزيع النسبي للقادمين المقيمين وغير المقيمين حسب مجموعه الجنسية ونوع  1.1

 2011 تموز -2010اإلقامة خالل الفترة آب 
11

التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية وتصنيف الزائر خالل  2.1

   2011تموز  - 2010رة آب الفت

12

التوزيععع النسععبي للقععادمين المقيمععين حسععب مجموعععة الجنسععية والغععرض الرئيسععي مععن  3.1
 2011تموز  - 2010الزيارة خالل الفترة  آب 

13

فععي الخععار   نفععا ومعععدل اإلقامععة ومعععدل اإل نفععا عععدد القععادمين المقيمععين وإجمععالي اإل 4.1
 27 2011تموز  - 2010رة آب حسب مجموعة الجنسية خالل الفت

غير شامل النقل الدولي( ) نفا والتوزيع النسبي لبنود اإلفي الخار   نفا إجمالي اإل 5.1

 201128تموز  - 2010للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية خالل الفترة آب 

( لععدوليالنقععل اشععامال ) نفععا لتوزيععع النسععبي لبنععود اإلفععي الخععار  وا نفععا إجمععالي اإل 6.1

 201129تموز  - 2010للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية خالل الفترة آب 

مععععدالت اإلقامعععة فعععي الخعععار  )ليلعععة( للقعععادمين المقيمعععين حسعععب مجموععععة الجنسعععية  7.1

 201130 تموز - 2010والغرض الرئيسي من الزيارة خالل الفترة آب 

شعامل النقعل بالدينار ( للقعادمين المقيمعين ) اليومي للشخص في الخار  ) نفا معدل اإل 8.1

2010خالل الفتعرة آب  الدولي( حسب مجموعة الجنسية والغرض الرئيسي من الزيارة

2011تموز-

31 

غيعر شعامل ن )( للقعادمين المقيمعيالخعار  )بالعديناراليعومي للشعخص فعي  نفا معدل اإل 9.1

ي من الزيارة خعالل الفتعرة آب النقل الدولي( حسب مجموعة الجنسية والغرض الرئيس

2011تموز-2010

32 

غيعر شعامل النقعل العدولي ( حسعب للقعادمين المقيمعين ) نفا الي اإلالتوزيع النسبي إلجم 10.1

 201133 تموز - 2010 مجموعة الجنسية والغرض الرئيسي من الزيارة خالل الفترة آب

( حسعب النقعل العدوليغيعر شعامل مقيمعين )للقعادمين ال نفعا الي اإلالتوزيع النسبي إلجمع 11.1
 201134 تموز - 2010والغرض الرئيسي من الزيارة خالل الفترة آب  نفا بنود اإل

التوزيع النسبي للقعادمين المقيمعين حسعب مجموععة الجنسعية والجعنا خعالل الفتعرة آب  12.1
2011 وزمت - 2010

35 

عة الجنسية والفئة العمريعة خعالل الفتعرة التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجمو 13.1
 201136تموز  - 2010آب 

توزيع القادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية والفئة العمرية والجعنا خعالل الفتعرة  14.1
 201137تموز  - 2010آب 

مشمولين لتوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية وعدد األشخاص الا 15.1
 38 2011تموز  - 2010آب خالل الفترة  ا نففي اإل

قائمة الجداول



د   
 

 الصفحة رقم الجدول

( للقعادمين المقيمعين للشخص )بالدينار( )غير شامل النقعل العدولياليومي  نفا معدل اإل 16.1
حسب مجموعة الجنسية، الغرض الرئيسي معن الزيعارة والفئعة العمريعة وخعالل الفتعرة 

 2011تموز  - 2010آب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 

ة( في الخعار  للقعادمين المقيمعين حسعب مجموععة الجنسعية، الغعرض معدل اإلقامة )ليل 17.1
 41 2011تموز  - 2010الرئيسي من الزيارة والفئة العمرية وخالل الفترة آب 

مسعتخدمة التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسعب مجموععة الجنسعية وواسعطة النقعل ال 18.1
 43 2011تموز  - 2010آب عند القدوم خالل الفترة 

التوزيععع النسععبي للقععادمين المقيمععين حسععب مجموعععة الجنسععية وجنسععية واسععطة النقععل  19.1
 44 2011تموز  - 2010المستخدمة عند القدوم خالل الفترة  آب 

التوزيعععع النسعععبي للقعععادمين المقيمعععين حسعععب الغعععرض معععن الزيعععارة وواسعععطة النقعععل  20.1
 45 2011تموز  - 2010المستخدمة خالل الفترة آب 

( للقععادمين المقيمععين للشععخص )غيععر شععامل النقعل الععدولي نفعا ل اإلقامععة ومعععدل اإلمععد 21.1
 - 2010آب فتعرة وواسطة النقل المستخدمة خالل ال حسب الغرض الرئيسي من الزيارة

 2011تموز 
46 

العدد والتوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية ونعوع الزيعارة خعالل  22.1
 47 2011تموز  - 2010الفترة  آب 

القععادمين المقيمععين بععاأللف دينععار )غيععر شععامل النقععل الععدولي( حسععب  إنفععا جمععالي إ 23.1
 48 2011تموز  - 2010آب الل الفترة مجموعة الجنسية ونوع الزيارة  خ

)غيعر شعامل النقعل العدولي( واإلقامعة للقعادمين المقيمعين حسعب مجموععة  نفا معدل اإل 24.1
 49 2011تموز  - 2010الزيارة خالل الفترة آب الجنسية ونوع 

اإلقامعة فعي الخعار   لتوزيع النسبي للقعادمين المقيمعين حسعب مجموععة الجنسعية ومعدةا 25.1
 50 2011تموز  - 2010آب خالل الفترة 

اإلقامة فعي  التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب الغرض الرئيسي من الزيارة ومدة 26.1
 51 2011تموز  - 2010آب لفترة الخار  خالل ا

التوزيعع النسععبي للقعادمين المقيمععين حسععب مجموععة الجنسععية وحسعب المععنظم الرئيسععي  27.1
 52 2011تموز  - 2010للرحلة خالل الفترة  آب 

التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب الغرض الرئيسي معن الزيعارة وحسعب المعنظم  28.1
 53 2011تموز  - 2010آب  الرئيسي للرحلة خالل الفترة

حسب مجموعة الجنسية خالل الفتعرة توزيع القادمين المقيمين المسافرين برحلة شاملة  29.1
 54 2011تموز  - 2010آب 

مععن الغععرض الرئيسععي والوجهععة المقصععودة التوزيععع النسععبي للقععادمين المقيمععين حسععب  30.1
 55 2011تموز  - 2010الزيارة خالل الفترة  آب 

(  للقعادمين المقيمعين حسعب الغعرض ي)غير شعامل النقعل العدول نفا يع النسبي لإلالتوز 31.1
 56 2011تموز  - 2010الرئيسي والوجهة المقصودة من الزيارة خالل الفترة آب 

 قائمة الجداول /تابع



ه   
 

 الصفحة رقم الجدول

التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسعب مجموععة الجنسعية وحسعب المصعدر الرئيسعي  32.1
 57 2011تموز  - 2010لتمويل الرحلة خالل الفترة آب 

)غير شعامل النقعل العدولي( للقعادمين المقيمعين حسعب مجموععة  نفا التوزيع النسبي لإل 33.1
 58 2011تموز  - 2010آب ئيسي لتمويل الرحلة خالل الفترة الجنسية وحسب المصدر الر

التوزيععع النسععبي للقععادمين المقيمععين حسععب الغععرض الرئيسععي مععن الزيععارة والمصععدر  34.1
 59 2011تموز  - 2010آب ئيسي لتمويل الرحلة خالل الفترة لرا

والمجموعععات الرئيسععية ين المقيمععين حسععب مجموعععة الجنسععية التوزيععع النسععبي للقععادم 35.1
 60 2011تموز  - 2010للمهن خالل الفترة آب 

التوزيع النسبي للقادمين المقيمعين حسعب الغعرض الرئيسعي معن الزيعارة والمجموععات  36.1
 61 2011تموز  - 2010رئيسية للمهن خالل الفترة آب ال

التوزيع النسبي للقادمين المقيمين العذين كعانوا فعي الخعار  بغعرض االسعتجمام وقضعاء  37.1
 62 2011تموز  -2010العطالت حسب مجموعة الجنسية خالل الفترة آب 

االسعتجمام وقضعاء  التوزيع النسبي للقادمين المقيمين العذين كعانوا فعي الخعار  بغعرض 38.1
العطععالت حسععب مجموعععة الجنسععية وحسععب السععبب الرئيسععي فععي عععدم قيععامهم برحلععة 

 63 2011تموز  -2010سياحية محلية خالل الفترة آب 

 قائمة الجداول /تابع



غير مقيمين مقيمون 

PercentageResidents Non Residents

 2818386100.00214087075.9667751624.04Jordaniansأردنيون 

5314859100.003645796.86495028093.14Arab Countriesالدول العربية 

1741790100.00272201.56171457098.44Foreignersأجانب

9875035100.00253267025.65734236574.35Totalالمجموع

       

النسبة
Type of Residence                                        نوع االقامة 

مجموعة الجنسية
   عدد القادمين الكلي   

 Total Arrivals
Nationality Group

2011تموز - 2010 آب التوزيع النسبي للقادمين المقيمين وغير المقيمين حسب مجموعه الجنسية ونوع اإلقامة خالل الفترة :1.1جدول 

Table 1.1: Percentage Distribution of Resident and Non Resident Arrivals by Nationality Group

  during August 2010 - July 2011

%%

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2010/2011 2011/2010  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



%No.   العدد          %No.   العدد         %No.   العدد          

 2140870100.00209083897.66500322.34Jordaniansأردنيون 

364579100.0035556997.5390102.47Arab Countriesالدول العربية 

27220100.002649797.347232.66Foreignersأجانب

2532670100.00247290597.64597642.36Totalالمجموع

2011تموز  - 2010ب التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية وتصنيف الزائر خالل الفترة آ :2.1جدول 

Table 1.2: Percentage Distribution of  Resident Arrivals by Nationality Group and 

Classfication of Visitor during August 2010- July 2011

مجموعة الجنسية
Other Passenger   مسافر آخر          International Visitor  زائر دولي        

Nationality Group
Total    المجموع                  

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2010/2011 2011/2010  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



طاقم طائرةزيارة    مؤتمر   زيارة األقارب االستجمام وقضاء

سائق/ سفن دينيةأو ندوةواألصدقاء العطالت

No. of  Vacation and Visiting RelativesBusinessConference orMedicalReligiousCrew/Driver

Resident ArrivalsLiesureand FriendsVisitSeminarTreatmentVisit

 2090838100.0017.1536.8013.640.640.720.9215.5113.581.02Jordaniansأردنيون 

355569100.004.7383.538.780.230.190.160.401.950.03Arab Countriesالدول العربية 

26497100.0014.4465.7617.290.000.000.002.130.000.39Foreignersأجانب

2472905100.0015.3443.8312.980.580.630.8113.2011.760.87Totalالمجموع

مجموعة الجنسية
النسبةعدد القادمين المقيمين

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Study

2011تموز  - 2010 آب التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية والغرض الرئيسي من الزيارة خالل الفترة :3.1جدول 

Table 1.3: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Nationality Group and Main Purpose of

Visit during August  2010- July 2011

Nationality Groupأخرىدراسةعالجرحلة عمل 

Other
Percentage

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2010/2011 2011/2010  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



معدل إنفاق الشخص في معدل إنفاق الشخص في إجمالي اإلنفاق إجمالي اإلنفاق معدل إقامة الشخصعدد القادمين 

الخارج باليوم غير شامل الخارج باليوم شامال النقلفي الخارج غير شامل في الخارج شامال النقل (ليلة)في الخارج المقيمين

 (بالدينار)النقل الدولي  (بالدينار)الدولي (باأللف دينار)النقل الدولي (باأللف دينار)الدولي 

No. of  ResidentAverage LengthTotal ExpeditureTotal ExpeditureAverage Daily      Average Daily      

Arrivalsof Stay Abroad ( Night )Abroad  IncludingAbroad  ExcludingExpenditure  Abroad  Expenditure  Abroad  

International International Per Person Including Per Person Excluding 

Transport (JDs 000 )Transport (JDs 000 ) International Transport  ( JDs)International Transport  (JDs)

 20908389.5948,290733,44947.937.1Jordaniansأردنيون 

Arab Countries 35556934.2223,254164,53918.413.5الدول العربية 

2649724.930,72818,24946.627.7Foreignersأجانب

247290513.21,202,272916,23736.928.1Totalالمجموع

2011 تموز - 2010 آبعدد القادمين المقيمين وإجمالي اإلنفاق ومعدل اإلقامة ومعدل اإلنفاق في الخارج حسب مجموعة الجنسية خالل الفترة : 4.1 جدول

Table 1.4: Number of Resident Arrivals, Total Expenditure, Average Length of Stay and Average of Expenditure Abroad 

   by Nationality  Group during August 2010- July 2011

Nationality Group مجموعة الجنسية

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2010/2011 2011/2010  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



وقود ومصاريف تأمينأنشطةالطعام

محروقات ورسوم مركبةترفيهيةوالشراب(باأللف دينار)الخارج 

Total Expenditure Food &EntertainmentMedical

Abroad (000 JD)BeveragesTreatment

 733,449100.0021.4718.738.900.764.565.7933.870.660.884.39Jordaniansأردنيون 

Arab Countries 164,539100.005.6732.6310.771.930.457.9038.490.200.891.06الدول العربية 

18,249100.0014.3825.6215.171.510.006.9735.640.040.040.64Foreignersأجانب

916,237100.0018.4921.369.360.993.736.1934.730.570.863.72Totalالمجموع

مجموعة الجنسية

النسبةإجمالي اإلنفاق في
Expenditure Items                                                                                      بنود اإلنفاق                     

Nationality Group

2011تموز  - 2010للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية خالل الفترة آب  (غير شامل النقل الدولي)إجمالي اإلنفاق في الخارج والتوزيع النسبي لبنود اإلنفاق : 5.1 جدول

Table1.5: Total Expenditure Abroad and Percentage Distribution of Expenditure Items (Excluding International Transport) for Resident Arrivals by  

Nationality Group during August 2010- July 2011

عالجاإلقامة

PercentageTransport AccommodationInsurance Expenses 

and Vehicles' fees

Fuel & Oil Study

أخرىتسوقدراسة تنقالت 

ShoppingOther

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2010/2011 2011/2010  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



وقود ومصاريف تأمينأنشطةالطعام

محروقات ورسوم مركبةترفيهيةوالشراب

Percentageغير أردنيأردنيFood &EntertainmentMedical

JordanianNon-JordanianBeveragesTreatment

 948,290100.0015.497.1716.6014.496.890.593.534.4726.200.510.683.40Jordaniansأردنيون 

223,254100.0016.379.934.1824.057.941.420.335.8228.370.150.660.78Arab Countriesالدول العربية 

30,728100.0025.1415.478.5415.229.010.900.004.1421.160.020.020.38Foreignersأجانب

1,202,272100.0015.907.8914.0916.287.140.752.844.7226.470.430.662.83Totalالمجموع

Nationality Group
وسائط النقل الدولي المستخدمة

Used Means of Transport

AccommodationStudy

دراسة

2011 تموز - 2010 آب للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية خالل الفترة (شامل النقل الدولي  )إجمالي اإلنفاق في الخارج والتوزيع النسبي لبنود اإلنفاق  :6.1 جدول

Table1.6: Total Expenditure Abroad and Percentage Distribution of Expenditure Items (Including International Transport) for Resident Arrivals by Nationality Group   

 during August 2010- July 2011

تنقالت عالجاإلقامة مجموعة الجنسية

إجمالي اإلنفاق في 

باأللف )الخارج 

(دينار

النسبة
Expenditure Itemsبنود اإلنفاق                                                                                                                                       

Total 

Expenditure 

Abroad 

(JDs000) 

ShoppingOther

أخرىتسوق

TransportFuel & Oil Insurance 

Expenses and 

Vehicles' fees

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2010/2011 2011/2010  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



طاقم طائرة   مؤتمر   زيارة األقارب االستجمام وقضاء

سائق/ سفن أو ندوةواألصدقاء العطالت

Vacation and 

Liesure

Visiting Relatives 

and Friends

Business VisitConference or 

Seminar

Medical 

Treatment

StudyReligious VisitCrew/ Driver Other

 9.54.612.86.79.37.1103.610.22.37.2Jordaniansأردنيون 

34.26.139.210.68.557.821.39.42.35.3Arab Countriesالدول العربية 

24.911.731.911.40.00.00.09.60.00.4Foreignersأجانب

13.24.820.47.29.39.2101.110.22.37.2Totalالمجموع

معدل إقامة الشخص 

(ليلة )

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Average Length 

of Stay Per 

Person  (Night)

2011تموز  - 2010 للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية والغرض الرئيسي من الزيارة خالل الفترة آب (ليلة)معدالت اإلقامة في الخارج  :7.1 جدول

Table 1.7: Average Length of Stay Abroad  (Night) for Resident Arrivals by Nationality Group and Main Purpose of

Visit during August 2010- July 2011

زيارة دينيةعالجرحلة عمل  أخرىدراسة Nationality Groupمجموعة الجنسية

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2010/2011 2011/2010  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



طاقم طائرة   مؤتمر   زيارة األقارب االستجمام وقضاء

سائق/ سفن أو ندوةواألصدقاء العطالت

Vacation and 

Liesure

Visiting Relatives 

and Friends

Business 

Visit

Conference or 

Seminar

Medical 

Treatment

StudyReligious VisitCrew/ Driver Other

 47.9122.325.997.8110.663.537.451.146.056.3Jordaniansأردنيون 

18.4155.415.082.197.441.670.6114.631.151.3Arab Countriesالدول العربية 

46.693.634.6123.10.00.00.0157.50.067.5Foreignersأجانب

36.9123.520.496.2110.057.737.651.645.756.3Totalالمجموع

Average Daily 

Expenditure  /Person 

(JDs) 

زيارة دينية مجموعة الجنسية 

معدل إنفاق الشخص في 

اليوم

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

دراسةعالجرحلة عمل 

2011تموز  - 2010خالل الفترة آب 

حسب مجموعة الجنسية والغرض الرئيسي من الزيارة (شامل النقل الدولي)للقادمين المقيمين  (بالدينار )معدل اإلنفاق اليومي للشخص في الخارج  :8.1جدول 

Table 1.8: Average Daily Expenditure Abroad/ person for Resident Arrivals  (JDs) (Including International Transport ) by Nationality Group and 

the Main Purpose of Visit during August 2010- July 2011

Nationality Groupأخرى
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طاقم طائرة   مؤتمر   زيارة األقارب االستجمام وقضاء

سائق/ سفن أو ندوةواألصدقاء العطالت

Vacation and 

Liesure

Visiting Relatives 

and Friends

Business VisitConference or 

Seminar

Medical 

Treatment

StudyReligious VisitCrew/ Driver Other

 37.193.019.267.975.956.034.143.043.739.9Jordaniansأردنيون 

13.5116.311.159.144.938.249.187.729.63.2Arab Countriesالدول العربية 

27.766.420.463.20.00.00.0118.00.032.0Foreignersأجانب

28.193.714.966.574.351.334.243.343.439.7Totalالمجموع

2011تموز  - 2010حسب مجموعة الجنسية والغرض الرئيسي من الزيارة خالل الفترة آب  (غير شامل النقل الدولي)للقادمين المقيمين  (بالدينار)معدل اإلنفاق اليومي للشخص في الخارج  :9.1جدول 

Table 1.9: Average Daily Expenditure Abroad/ person for Resident Arrivals   (JDs) (Excluding International Transport) by Nationality Group 

and  Main Purpose of Visit during August 2010- July 2011

Nationality Groupمجموعة الجنسية 

معدل إنفاق الشخص في 

اليوم

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

أخرىزيارة دينيةدراسةعالجرحلة عمل  Average Daily 

Expenditure  

/Person (JDs) 
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إجمالي اإلنفاق في 

طاقم طائرة   مؤتمر   زيارة األقارب االستجمام وقضاء(باأللف دينار ) الخارج 

Total Expediture 

Abroad (JDs 000)
سائق/ سفن أو ندوةواألصدقاء العطالت

Vacation and 

Liesure

Visiting Relatives 

and Friends

Business VisitConference 

or Seminar

Medical 

Treatment

StudyReligious VisitCrew/ Driver Other

 733,449100.0021.0225.8217.761.290.819.3119.333.820.84Jordaniansأردنيون 

164,539100.007.2978.3911.870.190.880.370.720.280.00Arab Countriesالدول العربية 

18,249100.0016.3662.1118.030.000.000.003.490.000.01Foreignersأجانب

916,237100.0018.4635.9816.701.070.817.5215.673.110.67Totalالمجموع

2011تموز  - 2010حسب مجموعة الجنسية والغرض الرئيسي من الزيارة خالل الفترة آب  (غير شامل النقل الدولي)التوزيع النسبي إلجمالي اإلنفاق للقادمين المقيمين  :10.1جدول 

Table 1.10: Percentage Distribution of Total Expenditure for Resident Arrivals  (Excluding International Transport) by Nationality Group and  

 Main Purpose of Visit during August 2010- July 2011

مجموعة الجنسية

النسبة

Percentage
Nationality Group

Main Purpose of Visit                                                                     الغرض الرئيسي من الزيارة

أخرىزيارة دينيةدراسةعالجرحلة عمل 
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طاقم طائرة   مؤتمر   زيارة األقارب االستجمام وقضاء

سائق/ سفن أو ندوةواألصدقاء العطالت

Vacation and LiesureVisiting Relatives and 

Friends

Business VisitConference or 

Seminar

Medical 

Treatment

StudyReligious VisitCrew/ Driver Other

إجمالي اإلنفاق في الخارج 

(باأللف دينار)
169,172329,693153,0549,8077,41268,862143,57728,4996,162

Total Expediture  

Abroad ( JDs 000)

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00Percentageالنسبة

23.802.2830.4538.297.3217.6939.902.0111.17Accommodationاإلقامة

20.4326.3220.8517.3510.3119.0214.5916.4321.03Food & Beveragesالطعام والشراب

18.8412.406.168.880.372.750.290.215.36Entertainmentاألنشطة الترفيهية 

0.050.900.120.0070.860.060.180.043.46Medical Treatmentالعالج

0.010.190.010.000.0048.670.000.000.00Studyالدراسة

5.487.776.746.871.553.844.872.854.25Transportالتنقالت

27.2945.5833.9627.537.087.6129.5957.3241.46Shoppingالتسوق

0.210.240.170.040.290.000.0812.520.75مصاريف تأمين ورسوم مركبة
Insurance expenses and 

vehicles' fees

0.760.930.870.440.830.220.146.160.47Fuel and oilوقود ومحروقات 

3.133.390.670.611.380.1310.352.4612.05Otherأخرى 

Nationality Group أخرىزيارة دينية

2011تموز  - 2010حسب بنود اإلنفاق والغرض الرئيسي من الزيارة خالل الفترة آب  (غير شامل النقل الدولي)التوزيع النسبي إلجمالي اإلنفاق للقادمين المقيمين  :11.1جدول 

Table 1.11:  Percentage Distribution of Total Expenditure for Resident Arrivals (Excluding International Transport) by Expenditure Items and the 

 Main Purpose of Visit during August 2010- July 2011

بنود اإلنفاق 

Main Purpose of Visit                                                                 الغرض الرئيسي من الزيارة

دراسةعالجرحلة عمل 
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No. of Resident ِ  

Arrivals
Percentage         عدد   .No%          عدد   .No%

 2090838100.00169992381.3039091618.70Jordaniansأردنيون 

355569100.0028339179.707217820.30Arab Countriesالدول العربية 

26497100.001863170.31786729.69Foreignersأجانب

2472905100.00200194580.9647096019.04Totalالمجموع

 Sexالجنس                                                         

Nationality Group

2011تموز  - 2010التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية والجنس خالل الفترة آب : 12.1جدول 

Table 1.12: Percentage Distribution of Resident Arrivals  by Nationality Group and Sex during August 2010- July 2011

Female                    أنثىMale                ذكر مجموعة الجنسية 

النسبةعدد القادمين المقيمين
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النسبةعدد القادمين المقيمين

No. of  

Resident Arrivals

 2090838100.009.4926.5236.2620.566.011.16Jordaniansأردنيون 

355569100.0011.4124.3338.3121.613.640.70Arab Countriesالدول العربية 

26497100.0020.5828.6332.6715.101.471.54Foreignersأجانب

2472905100.009.8826.2336.5220.665.621.10Totalالمجموع

34 - 2544 - 3554 - 4564 - 55+65

2011 تموز - 2010 آبة التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية والفئة العمرية خالل الفتر: 13.1جدول 

Table 1.13: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Nationality Group and Age Group during August 2010-July 2011

مجموعة الجنسية 

Age Group                                   الفئة العمرية       

Nationality Group
Percentage≤24
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F-    أنثىM-     ذكر  F-    أنثىM-     ذكر  F-    أنثىM-     ذكر  F-    أنثىM-     ذكر  F-    أنثىM-     ذكر  F-    أنثىM-     ذكر  F-    أنثىM-     ذكر  

 1699923390916155908424544504321040516245191337163422008775010540220171214632775Jordaniansأردويون 

2833917217828267122906696619559114071221426245214395977831581858634Arab Countriesالدول العربية 

18631786731062347508225067061159528561146275115251158Foreignersأجاوب

20019454709601872815709152248012611674565015745340750710329011545523444235723566Totalالمجموع

54 - 4564 - 55+65
No. of Resident ِ 

Arrivals

2011تموز  - 2010 القبدمين المقيمين حست مجموعة الجنسية والفئة العمرية والجنس خالل الفترة آة توزيع: 14.1جدول 

Table 1.14: Distribution of  Resident Arrivals by Nationality Group, Age Group and Sex during August 2010- July 2011

مجموعة الجنسية 

Age Group                                                                                 الفئة العمرية المقيمين القبدمين عدد

Nationality Group ≤2434 - 2544 - 35
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النسثحعذد القادمين المقيمين

No. of Resident ِ 

Arrivals
Percentage12345+6

 2090838100.0066.1121.787.663.160.750.54Jordaniansأردويون 

355569100.0082.9710.313.601.760.690.67Arab Countriesالدول العربية 

26497100.0084.068.974.172.210.000.59Foreignersأجاوب

2472905100.0068.7220.007.042.950.730.56Totalالمجموع

2011تموز  - 2010التوزيع النسثي للقادمين المقيمين حسة مجموعح الجنسيح وعذد األشخاص المشمولين في اإلنفاق خالل الفترج آب  :15.1جذول 

Table 1.15: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Nationality Group and Number of Persons Included in the Expenditure During August 2010- July 2011

مجموعح الجنسيح 
Number of  Persons Included in the Expenditure                                   عذد األشخاص المشمولين تاإلنفاق              

Nationality Group
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≤2434 - 2544 - 3554 - 4564 - 55+65

 30.540.842.834.131.826.9Jordaniansأردويون

91.596.8108.367.770.666.3Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  19.021.520.018.014.813.9Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

39.853.580.774.193.658.6Business visitرحلة عمل

34.135.126.229.20.00.0Studyالدراسة

35.143.940.841.249.254.4Religious visitزيارة دينية

39.055.060.638.242.016.9Otherأخرى

22.212.812.212.824.115.6Arab Countriesالذول العرثية

162.2115.2139.458.5130.4234.8Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  18.410.810.210.415.812.8Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

46.457.956.264.564.127.3Business visitرحلة عمل

23.5137.90.00.00.00.0Studyالدراسة

30.667.660.677.2262.50.0Religious visitزيارة دينية

89.9126.621.421.821.00.0Otherأخرى

……/Contd/........يتبع

الغرض مه السيبرة
Age Group                                                الفئة العمرية       

Main Purpose of Visit

2011 تموز - 2010 للقبدميه المقيميه حست مجموعة الجىسية، الغرض الرئيسي مه السيبرة والفئة العمرية خالل الفترة آة (غير شبمل الىقل الذولي) (ثبلذيىبر)معذل اإلوفبق اليومي للشخص  :16.1 جذول

Table 1.16: Average Daily Expenditure/person (JDs) (Excluding International Transport) for Resident Arrivals by Nationality Group, Main Purpose of Visit and  

Age Group during August 2010- July 2011
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≤2434 - 2544 - 3554 - 4564 - 55+65

36.827.023.926.864.529.5Foreignersأجبوت

83.675.658.271.6116.722.7Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  32.121.414.517.161.236.8Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

30.062.8120.943.721.942.5Business visitرحلة عمل

0.00.00.00.00.00.0Studyالدراسة

110.00.091.3178.10.00.0Religious visitزيارة دينية

0.032.00.00.00.00.0Otherأخرى

29.130.028.124.930.725.1Totalالمجموع

97.497.4107.967.074.362.4Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  19.315.913.813.515.113.8Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

40.053.977.170.382.042.1Business visitرحلة عمل

34.135.926.229.20.00.0Studyالدراسة

35.644.141.041.449.954.4Religious visitزيارة دينية

43.157.057.737.441.116.9Otherأخرى

2011تموز  - 2010للقبدميه المقيميه حست مجموعة الجىسية، الغرض الرئيسي مه السيبرة والفئة العمرية خالل الفترة آة  (غير شبمل الىقل الذولي) (ثبلذيىبر)معذل اإلوفبق اليومي للشخص  :16.1جذول / تبثع

Contd/ Table 1.16: Average Daily Expenditure/person (JDs) (Excluding International Transport) for Resident Arrivals by Nationality Group, Main Purpose of Visit   

and Age Group during August 2010- July 2011

الغرض مه السيبرة
Age Group                                                       الفئة العمرية       

Main Purpose of Visit

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2010/2011 2011/2010  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



≤2434 - 2544 - 3554 - 4564 - 55+65

 18.18.87.09.213.617.2Jordaniansأردويون

4.54.63.86.56.510.4Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  14.312.710.712.419.523.5Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

6.58.25.86.47.86.8Business visitرحلة عمل

118.889.633.329.40.00.0Studyالدراسة

9.19.59.910.211.311.3Religious visitزيارة دينية

6.62.12.24.66.920.6Otherأخرى

21.035.035.539.723.532.7Arab Countriesالذول العرثية

4.66.94.98.39.04.0Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  22.838.941.746.326.937.8Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

15.59.89.810.913.918.4Business visitرحلة عمل

20.624.10.00.00.00.0Studyالدراسة

18.07.59.211.08.10.0Religious visitزيارة دينية

28.12.95.216.922.20.0Otherأخرى

……/Contd/........يتبع

2011 تموز - 2010 في الخبرج للقبدميه المقيميه حست مجموعة الجىسية، الغرض الرئيسي مه السيبرة والفئة العمرية خالل الفترة آة (ليلة)معذل اإلقبمة  :17.1 جذول

Table 1.17: Average Length Abroad (Night) for Resident Arrivals by Nationality Group, Main Purpose of Visit and Age Group during August 2010- July 2011 

الغرض مه السيبرة
Age Group                 الفئة العمرية       

Main Purpose of Visit
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≤2434 - 2544 - 3554 - 4564 - 55+65

17.329.624.828.613.115.2Foreignersأجبوت

6.511.118.29.69.022.0Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  21.036.934.437.314.511.2Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

10.013.94.621.116.010.0Business visitرحلة عمل

0.00.00.00.00.00.0Studyالدراسة

5.00.011.112.00.00.0Religious visitزيارة دينية

0.00.40.00.00.00.0Otherأخرى

18.612.511.413.914.518.6Totalالمجموع

4.54.74.06.76.611.1Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  16.520.420.522.220.725.3Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

6.88.36.17.49.410.2Business visitرحلة عمل

115.487.933.329.40.00.0Studyالدراسة

9.19.59.910.211.311.3Religious visitزيارة دينية

7.02.12.34.87.120.6Otherأخرى

2011 تموز - 2010 في الخبرج للقبدميه المقيميه حست مجموعة الجىسية، الغرض الرئيسي مه السيبرة والفئة العمرية خالل الفترة آة  (ليلة)معذل اإلقبمة  :17.1 جذول/ تبثع

Contd/ Table 1.17: Average Length Abroad (Night) for Resident Arrivals by Nationality Group, Main Purpose of Visit and Age Group during August 2010- July 2011 

الغرض مه السيبرة
Age Group                 الفئة العمرية       

Main Purpose of Visit
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النسبتالمقيمين القادمين عدد

No. of أخرىشاحنتخاصت سيارة عموميت مركبتبحريتجويت

Resident Arrivals
AirSeaPublic VehiclesPrivate CarTruckOther

 2090838100.0027.301.3356.3011.993.090.00Jordaniansأردويون 

355569100.0034.8527.3829.428.110.240.00Arab Countriesالدول العربية 

26497100.0088.920.009.311.670.000.10Foreignersأجاوب

2472905100.0029.045.0651.9311.322.650.00Totalالمجموع

2011تموز  - 2010التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسة مجموعت الجنسيت وواسطت النقل المستخذمت عنذ القذوم خالل الفترة آب : 18.1جذول 

Table 1.18: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Nationality Group and 

Means of Transport Used at Arrival during August 2010- July 2011

مجموعت الجنسيت 

Means of Transport                                   واسطت النقل     

Nationality Group
Percentage
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غير أردنية أردنيةغير أردنية أردنيةغير أردنية أردنية

% النسثحNo. العذد% النسثحNo. العذد
JordanianNon- JordanianJordanianNon- JordanianJordanianNon- Jordanian

 1479440100.00611398100.0027.4826.8570.7272.971.800.18Jordaniansأردويون 

198214100.00157355100.0042.3425.428.8974.1448.780.43Arab Countriesالدول العربية 

15075100.0011422100.0094.1781.985.8318.020.000.00Foreignersأجاوب

1692730100.00780175100.0029.8127.3762.9072.407.290.23Totalالمجمىع

2011تمىز  - 2010التىزيع النسثي للقادمين المقيمين حسة مجمىعح الجنسيح وجنسيح واسطح النقل المستخذمح عنذ القذوم خالل الفترج آب  :19.1جذول 

Table 1.19: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Nationality Group and  the Nationality of

   Means of Transport Used at Arrival during August 2010- July 2011

Sea        تحريحAir          جوية Land          تريح

مجمىعح الجنسيح 

Means of Transport and Nationality of  Meansواسطح النقل وجنسيتها                         

Nationality Group

المقيمين القادمين عذد

Non- Jordanianغير أردنية     Jordanianأردنية           

No. of  Resident Arrivals &Nationality of  Means
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النسثحالمقيمين القادمين عذد

No. of Resident 

Arrivals
Percentageجويح      Airتريح        Landتحريح       Sea

379309100.0057.3339.932.75Vacation and Leisureاالستجوام وقضاء العطالت

  1083967100.0024.8866.009.11Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

320974100.0048.6250.960.42Business visitرحلة عول

14264100.0086.5213.480.00Conference or Seminarهؤتور أو ندوة

15682100.0010.1488.211.64Medical Treatmentالعالج

19920100.0063.6136.390.00Studyالدراسة

326352100.0012.7187.290.00Religious visitزيارة دينية

290817100.000.4594.634.92Crew /Driverسائق/ طاقن طائرة أو سفينة

21621100.0025.7074.300.00Otherأخرى

2472905100.0029.0465.905.06Totalالمجموع

 Main Purpose of Visit

2011تموز  - 2010التوزيع النسثي للقادمين المقيمين حسة الغرض من السيارج وواسطح النقل المستخذمح خالل الفترج آب  :20.1جذول 

Table 1.20: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Main Purpose of Visit and

   Means of Transport Used at Arrival During August 2010- July 2011

الغرض من السيارج 
Means of Transport                      واسطح النقل  
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معذل اإلنفاق

Sea        تحرLand     ترAir          جو     Sea        تحرLand       ترAir          جو  

5.43.77.2114.158.638.4Vacation and Leisureاالستجوام وقضاء العطالت

  24.111.971.424.314.27.2Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

11.62.911.970.652.621.7Business visitرحلة عول

10.13.70.075.455.00.0Conference or Seminarهؤتور أو ندوة

26.66.455.080.244.29.6Medical Treatmentالعالج

138.935.10.035.028.50.0Studyالدراسة

7.510.60.0107.636.70.0Religious visitزيارة دينية

0.11.98.6158.548.919.3Crew  Membersسائق/ طاقن طائرة أو سفينة

17.63.60.025.763.60.0Otherأخرى

16.58.358.244.824.57.7Totalالمجموع

 Average Length of Stay (Night)             معذل اإلقامةAverage Expenditure (JDs)

للقادمين المقيمين حسة الغرض الرئيسي من السيارة (غير شامل النقل الذولي)معذل اإلقامة ومعذل اإلنفاق للشخص   :21.1جذول 

2011تموز  - 2010وواسطة النقل المستخذمة خالل الفترة آب 

Table 1.21: Average Lenghth of Stay Abroad and Average Expenditure/Person (Excluding International Transport) for Resident Arrivals by

 Main Purpose of Visit and Means of Transport During August 2010-July 2011

Main Purpose of Visitالغرض من السيارة
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القادمين عدد

المقيمين

No. of Resident ِ 

Arrivals
%النسبة     No.عدد        %النسبة   No.عدد         

 2090838179551585.8829532414.12Jordaniansأردويون 

35556935360999.4519600.55Arab Countriesالدول العربية 

264972643199.75660.25Foreignersأجاوب

2472905217555587.9829735012.02Totalالمجموع

The Same Day Visitors

 Nationality Group مجموعة الجنسية

2011تموز  - 2010العدد والتوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسة مجموعت الجنسيت ونوع السيارة خالل الفترة آب  :22.1جدول 

Table 1.22: Number and Percentage Distribution of Residents Arrivals by Nationality Group and 

Type of Visit during ِ August 2010-July 2011

زوار اليوم  الواحد سياح المبيت

Overnight Tourists
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إجمالي إنفاق زوار إجمالي إنفاق إجمالي اإلنفاق في

اليوم الواحدالمثيت سياح(تاأللف دينار)الخارج 

Total Expenditure Total Expenditure ofTotal Expenditure of

Abroad (000 JD)Overnight Touriststhe Same Day Visitors 

 733,449714,41019,039Jordaniansأردويون 

164,539164,47663Arab Countriesالدول العربية 

18,24918,2481Foreignersأجاوب

916,237897,13419,104Totalالمجموع

2011تموز  - 2010حسة مجموعح الجنسيح ونوع السيارج خالل الفترج آب  (غير شامل النقل الذولي)إجمالي إنفاق القادمين المقيمين تاأللف دينار  :23.1جذول 

Table 1.23: Total Expenditure of Resident Arrival (JDs000) (Excluding International Transport)

 by Nationality Group and Type of Visit  during August 2010- July 2011

 Nationality الجنسية
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(ليلة)معذل إقامة الشخص (دينار)معذل إنفاق الشخص في اليوم 
معذل إنفاق الشخص في اليوم 

(دينار)
(ساعة)معذل إقامة الشخص 

Average Daily Expenditure  

/Person (JDs) 

Average Length of Stay Per 

Person  (Night)

Average Daily 

Expenditure  /Person 

(JDs) 

Average Length of Stay Per 

Person  (Hour)

 36.111.064.55.0Jordaniansأردويون 

13.534.432.34.6Arab Countriesالدول العربية 

27.724.918.03.0Foreignersأجاوب

27.515.064.25.0Totalالمجموع

Nationality Group مجموعة الجنسية 

2011تموز  - 2010واإلقامة للقادمين المقيمين حسة مجموعة الجنسية ونوع السيارة خالل الفترة آب  (غير شامل النقل الدولي)معدل اإلنفاق  :24.1جدول 

Table 1.24: Average of Expenditure (Excluding International Transport) and Stay of Residents Arrivals by Nationality Group and 

Type of Visit during ِ August 2010-July 2011

زوار اليوم  الواحذ سياح المبيت

Overnight TouristsThe Same Day Visitors
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النسبتالمبيت سياح عذدالواحذ اليوم زوار عذد

No. of Same Day 

Visitors

No. of Overnight 

Tourists
Percentage3 - 17 - 428 - 891 - 29+92

 2953241795515100.0030.1323.6839.835.211.15Jordaniansأردويون 

1960353609100.009.6917.2132.5530.779.78Arab Countriesالدول العربية 

6626431100.0012.8817.0237.4328.823.85Foreignersأجاوب

2973502175555100.0026.6022.5538.619.662.58Totalالمجموع

2011تموز  - 2010التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسة مجموعت الجنسيت ومذة اإلقامت في الخارج خالل الفترة  آب  :25.1جذول 

Table 1.25:  Percentage Distribution of Resident Arrivals by  Nationality Group and Period of Residence abroad During August 2010- July 2011

 مجموعت الجنسيت

Overnight Tourist / Tourist Night         ليالي المبيت/ سياح  المبيت

Nationality Group 
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النسبتالمبيت سياح عذدالواحذ اليوم زوار عذد

No. of Same Day 

Visitors

No. of Overnight 

Tourists
Percentage3 - 17 - 428 - 891 - 29+92

3714375595100.0054.3334.0910.231.340.00Vacation and Leisureاالستجوام وقضاء العطالت 

  127051071262100.0021.2422.2135.7116.494.35Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

93333227641100.0031.2229.8330.438.420.09Business Visitرحلة عول 

10714157100.0030.8340.3723.364.500.93Conference or seminarهؤتور أو ندوة 

 143914243100.0056.6619.3712.4110.371.19Medical treatmentالعالج

21019710100.004.5010.0112.0827.1846.23Studyالدراسة

38326314100.002.368.2989.320.030.00Religious Visitزيارة دينية 

 181705109111100.0043.1112.8643.450.580.00Crew/Driverسائق/ طاقن طائرة أو سفينة 

409917522100.0044.9929.0320.235.740.00Otherأخرى 

2973502175555100.0026.6022.5538.619.662.58Totalالمجموع

2011تموز  - 2010التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسة الغرض الرئيسي من السيارة ومذة اإلقامت في الخارج خالل الفترة  آب  :26.1جذول 

Table 1.26: Percentage Distribution of Resident Arrivals by  Main Purpose of Visit and 

Period of Residence Abroad During August 2010- July 2011

الغرض من السيارة

Overnight Tourists / Tourist Nights         ليالي المبيت/ سياح  المبيت

Main Purpose of Visit

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2010/2011 2011/2010  هسح القادهين والوغادرين/ دائرة اإلحصاءات العاهة 



اخريمنظم المؤتمرجهت الؼملترتيباث شخصيتوكالت سياحت وسفرالنسبتػذد القادمين المقيمين

No. of  Resident  

Arrivals

PercentageTravel AgencyOwn ArrangementEmployerConference Organizerother

 Jordanians  2090838100.0021.0873.495.130.290.01 أردويون 

Arab Countries 355569100.000.7297.142.070.060.00 الدول العربية 

Foreigners 26497100.005.2383.1911.580.000.00  أجاوب

2472905100.0017.9877.004.760.250.01Totalالمجمىع

2011تمىز  - 2010التىزيغ النسبي للقادمين المقيمين حسة مجمىػت الجنسيت وحسة المنظم الرئيسي للرحلت خالل الفترة آب  :27.1جذول 

Table 1.27: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Nationality Group and the Main Organizer of the Trip during August 2010- July 2011

Natonality Groupمجمىػت الجنسيت
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اخريمنظم المؤتمرجهت الؼملترتيباث شخصيتوكالت سياحت وسفرالنسبتػذد القادمين المقيمين

No. of  Resident  

Arrivals

PercentageTravel AgencyOwn ArrangementEmployerConference Organizerother

379309100.0032.2267.680.100.000.00Vacation ot Leisureاالستجوام وقضاء العطالت 

1083967100.000.1999.810.000.000.00Visiting friend or relativesزيارة األقارب واألصدقاء

320974100.000.0069.3930.590.020.00Business Visitرحلة عول 

14264100.004.1224.1627.3842.771.58Conference or seminarهؤتور أو ندوة 

 15682100.000.0099.630.370.000.00Medical treatmentالعالج

19920100.000.0098.471.530.000.00Studyالدراسة

326352100.0097.962.040.000.000.00Religious Visitزيارة دينية 

290817100.000.0095.284.690.040.00Crew/Driverسائق/ طاقن طائرة أو سفينة 

21621100.000.0094.335.670.000.00Otherأخرى 

2472905100.0017.9877.004.760.250.01Totalالمجمىع

2011تمىز  - 2010التىزيغ النسبي للقادمين المقيمين حسة الغرض الرئيسي من السيارة وحسة المنظم الرئيسي للرحلت خالل الفترة آب  :28.1جذول 

Table 1.28: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Main Purpose of Visit  and  the Main Organizer of the Trip during August 2010- July 2011

Main Purpose of Visitالغرض من السيارة
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 المسافريه عذد

شاملح ترحلح

 المسافريه وسثح

شاملح ترحلح

  اإلوفاق إجمالي

الذولي الىقل شامال

 في المذفوع المثلغ

 الىقل شامال األردن

الذولي

 غير اإلوفاق إجمالي

الذولي الىقل شامل

 في المذفوع المثلغ

 شامل غير األردن

الذولي الىقل

      اإلقامح معذل     

(ليلح ) 

 اليومي اإلوفاق معذل

 الىقل شامال للشخص

(ديىار) الذولي

 اليومي اإلوفاق معذل

 الىقل شامل غير للشخص

(ديىار)  الذولي

No. of  Resident 

Arrivals

Number of 

Travelers in 

Package Tour 

Percentage 

of Travelers 

in Package 

Tour

Total 

Expinditure  

Including 

Internatinal 

Transport 

(JDs 000)

Amount Paid 

in Jordan 

Including 

Internatinal 

Transport (JDs 

000)

Total 

Expinditure  

Excluding 

Internatinal 

Transport 

(JDs000)

Amount Paid 

in Jordan 

Excluding 

Internatinal 

Transport (JDs 

000)

Average Length 

of Stay ( night)

Average Daily 

Expenditure 

Including 

Internatinal 

Transport (JDs)

Average Daily 

Expenditure 

Excluding 

Internatinal 

Transport (JDs)

 Jordanians  209083844065221.1235,706147,184192,835104,3138.562.851.3 أردويون 

The Arab Countries 35556925640.72,7411,6272,1801,0667.9134.7107.2 الدول العربية 

Foreigners 2649713855.21,6851,0691,12651015.379.353.0  أجاوب

247290544460218.0240,131149,880196,141105,8898.563.251.7Totalالمجموع

مجموعح الجىسيح 

2011تموز  - 2010لقادميه المقيميه المسافريه ترحلح شاملح حسة مجموعح الجىسيح خالل الفترج آب توزيع ا: 29.1جذول 

Table 1.29: Distribution of Resident Arrivals who were Traveling in a Package Tour by Nationality Group during August 2010- July 2011

عذد القادميه 

المقيميه

Nationality Group 

The Travelers in Package Tour                                                                المسافرون برحلة شاملة 
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طاقن طائرة   هؤتور   زيارة األقارب االستجوام وقضاءالنسبت عدد القادمين  

سائق/ سفن أو ندوةواألصدقاء العطالتPercentageالمقيمين

Total No. of Vacation and 

Visiting 

RelativesBusinessConferenceMedicalReligiousCrew/driver

Resident 

Arrivals

Liesureand FriendsVisit or SeminarTreatmentVisit

752469100.0015.3344.1917.760.271.740.720.0119.380.61Syriaسوريا

514010100.000.2911.295.010.150.020.0863.4217.292.44Saudi Arabiaانسعوديت

272938100.0038.0850.783.640.540.091.300.005.340.23Egaypt مصر

241237100.001.4394.542.860.030.070.510.100.080.38Palestine فهسطيه

198111100.000.0864.7615.530.150.300.000.0019.160.02Iraqانعراق

115325100.009.1557.0430.272.410.000.230.000.260.64United Arab Emiratesاإلماراث

108449100.0046.9531.6316.041.890.491.030.001.750.22lebanonنبنان

32783100.002.6975.7519.650.530.000.000.000.001.39Kuwaitانكويج

Other Arabs Countries 34057100.005.2859.3525.741.670.004.580.001.671.72األخرى انعربيت اندول

942100.004.7911.5983.620.000.000.000.000.000.00African Countries  األفريقيت اندول

70628100.0084.192.7111.810.420.000.000.000.870.00Turkeyحركيا

27063100.0049.5547.272.390.280.150.000.360.000.00Israelاسرائيم

38836100.0016.1523.4555.102.270.342.680.000.000.00Other Asian Countriesاألخرى اآلسيويت اندول

34753100.0025.2829.8928.006.631.147.530.000.001.54European Countries األوروبيت اندول

27248100.006.6964.1716.621.881.438.070.000.001.14U.S.Aاالمريكيت انمخحدة انوالياث

4056100.0023.5137.2724.760.000.0012.090.000.002.37Other American  Countriesاألخرى  األمريكيت اندول

2472905100.0015.3443.8312.980.580.630.8113.2011.760.87Totalالمجمىع

دراسة

Main Destination Study

أخرىزيارة دينية

Other

2011تمىز  - 2010التىزيع النسبي للقادمين المقيمين حسة الغرض الرئيسي والىجهت المقصىدة من السيارة خالل الفترة آب  :30.1جدول 

Table 1.30: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Main Purpose and Main Destination of Visit  during August 2010- July 2011

رحلة عول 

الىجهت المقصىدة

عالج
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طاقن طائرة   هؤتور   زيارة األقارب االستجوام وقضاءالنسثح

Percentageسائق/ سفن أو ندوةواألصدقاء العطالت

Vacation and 

Visiting 

RelativesBusinessConferenceMedicalReligious
Crew/driver

Liesureand FriendsVisit or SeminarTreatmentVisit

86,064100.0021.4435.4121.870.563.965.470.0010.410.88Syriaسوريا

202,045100.000.3211.658.180.160.020.3171.016.441.91Saudi Arabiaانسعوديت

138,395100.0035.2149.803.480.440.109.200.001.630.15Egaypt مصر

58,931100.003.0690.133.110.050.332.760.160.020.38Palestine فهسطيه

53,363100.000.1468.5222.960.230.750.000.007.380.01Iraqانعراق

82,102100.0010.9948.7535.213.100.001.690.000.050.21United Arab Emiratesاإلماراث

52,782100.0054.9520.2118.482.161.192.660.000.230.12lebanonنبنان

19,198100.003.3470.3725.390.300.000.000.000.000.59Kuwaitانكويج

Other Arabs Countries 23,009100.005.3946.3625.321.970.0019.580.000.700.68األخرى انعربيت اندول

832100.003.152.4894.370.000.000.000.000.000.00African Countries  األفريقيت اندول

38,841100.0083.881.6314.080.390.000.000.000.020.00Turkeyحركيا

10,797100.0068.1428.911.920.480.450.000.090.000.00Israelاسرائيم

56,859100.008.9412.5843.681.270.1333.400.000.000.00Other Asian Countriesاألخرى اآلسيويت اندول

46,899100.0022.6718.9025.945.473.4122.690.000.000.92European Countries األوروبيت اندول

37,481100.006.7655.1012.131.482.3321.830.000.000.38U.S.Aاالمريكيت انمخحدة انوالياث

8,639100.0015.7220.3816.570.000.0046.940.000.000.39Other American  Countriesاألخرى  األمريكيت اندول

916,237100.0018.4635.9816.701.070.817.5215.673.110.67Totalالمجمىع

Total Expediture 

Abroad  Excluding 

International 

Transport (JDs 000) 

إجمالي اإلنفاق في الخارج 

غير شامل النقل الذولي 

(تاأللف دينار)

Table 1.31: Percentage Distribution of Expenditure (Excluding International Transport) for Resident Arrivals by Main Purpose 

2011تمىز  - 2010للقادمين المقيمين حسة الغرض الرئيسي والىجهح المقصىدج من السيارج خالل الفترج آب   (غير شامل النقل الذولي)التىزيع النسثي لإلنفاق  :31.1جذول 

and Main Destination of Visit  during August 2010- July 2011

الىجهح المقصىدج

أخرىزيارة دينيةدراسةعالجرحلة عول 

Main Destination

Study

Other
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أخريتمىيم حكىميتمىيم من جهت انعممتمىيم ذاتي

No. of  Resident  

Arrivals
PercentageSelf  Financed

Financed by 

Employer

Financed by 

Government
Other

 Jordanians  2090838100.0094.794.680.500.03 أردويون 

Arab Countries 355569100.0098.251.670.070.01 الدول العربية 

Foreigners 26497100.0088.7511.000.250.00  أجاوب

2472905100.0095.224.320.430.03Totalانمجمىع

Natonality Group

2011تمىز  - 2010انتىزيع اننسبي نهقادمين انمقيمين حسة مجمىعت انجنسيت وحسة انمصدر انرئيسي نتمىيم انرحهت خالل انفترة آب  :32.1جدول 

Table 1.32: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Nationality Group and  by Main Source of Funds for the Trip

 during August 2010- July 2011

مجمىعت انجنسيت

اننسبتعدد انقادمين انمقيمين

Main Source of  Funds            انمصدر انرئيسي نهتمىيم
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أخريتمىيم حكىميتمىيم من جهح انعممتمىيم راتي

Total Expediture 

Abroad Excluding 

International 

Transport (JDs 000 ) 

PercentageSelf  Financed
Financed by 

Employer

Financed by 

Government
Other

 Jordanians  733,449100.0091.057.920.970.05 أردويون 

Arab Countries 164,539100.0097.422.310.260.01 الدول العربية 

Foreigners 18,249100.0090.359.590.060.00  أجاوب

916,237100.0092.186.950.830.04Totalانمجمىع

إجماني اإلنفاق في انخارج 

غير شامم اننقم انذوني 

(تاألنف دينار)

2011تمىز  - 2010نهقادمين انمقيمين حسة مجمىعح انجنسيح وحسة انمصذر انرئيسي نتمىيم انرحهح خالل انفترج آب  (غير شامم اننقم انذوني)انتىزيع اننسثي نإلنفاق  :33.1جذول 

Table 1.33: Percentage Distribution of Expenditure (Excluding International Transport) for Resident Arrivals by Main Source of Funds for the Trip,

 Nationality Group  during August 2010- July 2011

مجمىعح انجنسيح

اننسثح

Natonality Group

Main Source of Funds          انمصذر انرئيسي نهتمىيم
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أخريتمىيم حكىميتمىيم من جهت انعممتمىيم ذاتي

No. of  Resident  

Arrivals
PercentSelf  Financed

Financed by 

Employer

Financed by 

Government
Other

379309100.0099.720.280.000.00Vacation and Leisureاالستجوام وقضاء العطالت 

  1083967100.0099.880.110.000.00Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

320974100.0072.1026.721.100.08Business Visitرحلة عول 

14264100.0029.8048.3019.232.66Conference or seminarهؤتور أو ندوة 

 15682100.0099.120.880.000.00Medical treatmentالعالج

19920100.0097.691.670.640.00Studyالدراسة

326352100.0098.420.581.000.00Religious Visitزيارة دينية 

290817100.0096.823.180.000.00Crew/Driverسائق/ طاقن طائرة أو سفينة 

21621100.0094.230.725.050.00Otherأخرى 

2472905100.0095.224.320.430.03Totalانمجمىع

2011تمىز  - 2010انتىزيع اننسبي نهقادمين انمقيمين حسة انغرض انرئيسي من انسيارة وانمصدر انرئيسي نتمىيم انرحهت خالل انفترة آب  :34.1جدول 

Table 1.34: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Main Purpose of Visit and by Main Source of Funds for the Trip

 during August 2010- July 2011

انغرض من انسيارة

اننسبتعدد انقادمين انمقيمين

Main Purpose of Visit

Main Source of Funds          انمصدر انرئيسي نهتمىيم
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المشرعىن ومىظفى 

االدارة العليا
الفنيىن  المتخصصىن

والمتخصصىن
العمال المهرة فيالعاملىن في الخذماث و

العاملىن في 

الحرف وما
مشغلى اآلالث

المساعذون
الباعت في المحالث 

واألسىاق

السراعت وصيذ 

األسماك
 إليها مه المهه

ومجمعىها

Technicians 

and 
Service Workers, 

Shops and

Skilled 

Agricultural

Craft and 

Related Trade
Plant and 

MachineElementary 

Associate 

Professionals

 Market Sales 

Workers

and Fishery 

Workers

WorkersOperator and 

Assemblers

Occupations

 Jordanians  2090838100.003.1919.262.657.9018.530.881.9415.191.280.6328.57 أردويون 

Arab Countries  355569100.002.8610.211.252.2123.441.777.892.8717.960.0629.49 الدول العربية 

Foreigners 26497100.006.1523.812.277.4520.582.851.013.724.480.2727.39  أجاوب

2472905100.003.1718.012.457.0719.251.032.7813.293.710.5428.69Totalالمجمىع

2011تمىز  - 2010التىزيع النسبي للقادميه المقيميه حسة مجمىعت الجنسيت  والمجمىعاث الرئيسيت للمهه خالل الفترة آب  :35.1جذول 

Table 1.35: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Nationality Group and Major Occupation Groups During August 2010 - July 2011

المهه األوليت الكتبت
القىاث 

المسلحت
مجمىعت الجنسيت 

عذد القادميه 

القادميه
النسبت

Nationality Group

Legislators, 

Senior Officals 

and Managers

        Major Occupation Groupsالمجموعات الرئيسية للمهن                                                                                          

ال ينطبك

No. of  

Resident  

Arrivals

PercentageProfessionalsClerksMilitaryNot 

Applicable
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المشرعىن ومىظفى 

االدارة العليا
الفنيىن  المتخصصىن

والمتخصصىن
العمال المهرة فيالعاملىن في الخذماث و

العاملىن في 

الحرف وما
مشغلى اآلالث

الباعت في المحالث المساعذون

واألسىاق

السراعت وصيذ 

األسماك

ومجمعىها إليها مه المهه

Technicians 

and 

Service Workers, 

Shops and

Skilled 

Agricultural

Craft and 

Related Trade

Plant and 

MachineElementary 

Associate 

Professionals

 Market Sales 

Workers

and Fishery 

Workers

WorkersOperator and 

Assemblers

Occupations

379309100.004.7228.013.4813.7120.920.491.851.110.900.0224.79Vacation and Leisureاالستجوام وقضاء العطالت 

  1083967100.001.9215.741.895.6214.661.404.711.797.580.0644.63Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

320974100.008.7822.483.434.5454.081.590.722.020.540.041.78Business Visitرحلة عول 

14264100.009.8060.374.8311.006.270.000.000.370.000.007.36Conference or seminarهؤتور أو ندوة 

 15682100.001.8013.151.536.9614.301.254.232.331.820.3452.29Medical treatmentالعالج

19920100.000.646.520.001.130.730.200.000.210.000.0090.56Studyالدراسة

326352100.002.6224.494.0613.1916.970.872.202.901.223.7327.75Religious Visitزيارة دينية 

290817100.000.000.120.370.000.560.020.0298.860.020.000.02Crew/Driver Membersسائق/ طاقن طائرة أو سفينة 

21621100.005.1318.482.357.0318.640.982.405.580.251.8637.31Otherأخرى 

2472905100.003.1718.012.457.0719.251.032.7813.293.710.5428.69Totalالمجمىع

2011تمىز  - 2010التىزيع النسبي للقادميه المقيميه حسة الغرض الرئيسي مه السيارة والمجمىعاث الرئيسيت للمهه خالل الفترة آب  :36.1جذول 

Table 1.36: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Main Purpose of Visit and Major Occupation Groups During August 2010 - July 2011

الغرض مه السيارة

عذد القادميه 

القادميه
النسبت

        Major Occupation Groupsالمجموعات الرئيسية للمهن                                                                                          

Main Purpose of Visit

المهه األوليت الكتبت
القىاث 

المسلحت
ال ينطبك

No. of  

Resident  

Arrivals

PercentageLegislators, 

Senior Officals 

and Managers

ProfessionalsClerksMilitaryNot 

Applicable

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2010/2011 2011/2010  هسح القادهين والوغادرين/ دائرة اإلحصاءات العاهة 



عذد األشخاص الذين كانوا في 

الخارج بغزض االستجمام 

وقضاء العطالت

النسثح
عذد االشخاص الذين قاهوا 

تزحلح سياحيح هحليح
النسثح

عذد االشخاص الذين لن 

يقوهوا تزحلح سياحيح هحليح
النسثح

No. of Persons Who were 

Abroad for Vacation and 

Leisure

Percentage

No. of Person who were  

Made a Domestic Trip

PercentageNo. of Person who were 

not Made a Domestic 

Trip

Percentage

 Jordanians  358679100.0027171975.768696024.24 أردويون 

Arab Countries 16804100.001221072.66459527.34 الدول العربية 

Foreigners 3826100.00283674.1498925.86  أجاوب

379309100.0028676575.609254524.40Totalالوجووع

Natonality Groupهجووعح الجنسيح

2011تووس - 2010التوسيع النسثي للقادهين الوقيوين الذين كانوا في الخارج تغزض االستجوام وقضاء العطالخ حسة هجووعح الجنسيح خالل الفتزج آب : 37.1جذول 

Table 1.37: Pecentage Distribution of Resident Arrivals who were Abroad for Vacation and Leisure by 

Nationality Group during August 2010- July 2011
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ػذم الزغثح في 

القيام تزحلح
ارتفاع كلفح دخىل ارتفاع كلفح اإلقاهح

الوىاقغ السياحيح

ارتفاع كلفح الخذهاخ 

الوقذهح في الوىاقغ 

السياحيح

الؼزوض التنافسيح الوقذهح 

هن الذول الوجاورج

ػذم تىفز وسيلح نقل 

هناسثح وهنتظوح الً 

الوىاقغ السياحيح

 أخزي 

UnwillingnessThe high The high  costThe high  costCompetitive offersOther

to make a tourcost of  of  entry tourism of  using services from neighboring

accommodationsitesat tourism sitescountries

 Jordanians  96219100.0043.6414.5114.3611.0012.162.371.96 أردويون 

Arab Countries 5386100.0079.792.953.320.4813.450.000.00 الدول العربية 

Foreigners 1583100.0046.6613.7823.730.0011.670.004.15  أجاوب

103189100.0045.5713.9013.9310.2812.222.211.89Totalالوجوىع

هجوىػح الجنسيح
Percentage

النسبة

No. of Person who 

were not Made a 

Domestic Trip

Unavailable regular 

and suitable 

transport means to 

tourism sites

Natonality Group

2011توىس - 2010التىسيغ النسثي للقادهين الوقيوين الذين كانىا في الخارج تغزض االستجوام وقضاء الؼطالخ حسة هجوىػح الجنسيح وحسة السثة الزئيسي في ػذم قياههن تزحلح سياحيح هحليح خالل الفتزج آب : 38.1جذول 

 for not Conducting a Domestic Trip during August 2010- July 2011

Main Reason For Not Having a Tourالسثة الزئيسي في ػذم القيام تزحلح                        

Table 1.38: Pecentage Distribution of Resident Arrivals who were Abroad for Vacationand Leisure by Nationality Group and Main Reason

ػذد االشخاص الذين لن 

يقىهىا تزحلح سياحيح 

هحليح
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