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  8102 كانون اثين
 

 

 



ج  
 



 الصفحة رقم الجدول

 تشرين الفرتة خبلل اإلقامة ونوع اجلنسية جمموعو حسب ادلقيمني وغري ادلقيمني للقادمني النسيب التوزيع 0.0
         6103 أيلول -6102 أول

 

   

 6102 أول تشرين الفرتة خبلل الزائر وتصنيف اجلنسية جمموعة حسب ادلقيمني للقادمني النسيب التوزيع 6.0
 6103 أيلول -

   

 تشبرين الفبرتة خببلل الزيبارة مبن الرئيسبي والغبرض اجلنسبية جمموعبة حسبب ادلقيمني للقادمني النسيب التوزيع 1.0
 6103 أيلول - 6102 أول

   

 اجلنسبية جمموعبة حسبب اخلبارج يف إلنفبا ا ومعبدل اإلقامة ومعدل اإلنفا  وإمجايل ادلقيمني القادمني عدد 1.0
    6103 أيلول - 6102 أول تشرين الفرتة خبلل الشخصية/ ادلهنية/ اجملموع  لؤلغراض

 اجلنسية جمموعة حسب اخلارج يف اإلنفا  ومعدل اإلقامة ومعدل اإلنفا  وإمجايل ادلقيمني القادمني عدد 1.0
    6103 أيلول - 6102 أول تشرين الفرتة خبلل

إمجبببايل اإلنفبببا  يف اخلبببارج والتوزيبببع النسبببيب لبنبببود اإلنفبببا  )غبببري شبببامل النقبببل البببدويل( للقبببادمني ادلقيمبببني  2.0
أيلببببول  - 6102حسببببب جمموعببببة اجلنسببببية لؤلغببببراض الشخصببببية/ادلهنية/اجملموع خبببببلل الفببببرتة تشببببرين أول 

6103    

) شبامل النقبل البدويل ( للقبادمني ادلقيمبني حسبب  إمجايل اإلنفا  يف اخلارج والتوزيبع النسبيب لبنبود اإلنفبا  3.0
    6103أيلول  - 6102جمموعة اجلنسية خبلل الفرتة تشرين أول 

معبدالت اإلقامببة يف اخلببارج )ليلبة( للقببادمني ادلقيمببني حسبب جمموعببة اجلنسببية والغبرض الرئيسببي مببن الزيببارة  4.0
    6103أيلول  - 6102خبلل الفرتة تشرين أول 

اإلنفببا  اليببومي للشببخص يف اخلببارج ) بالببدينار( للقببادمني ادلقيمببني )شببامل النقببل الببدويل( حسببب معببدل  5.0
    6103أيلول  - 6102جمموعة اجلنسية والغرض الرئيسي من الزيارة خبلل الفرتة تشرين أول 

البدويل( حسبب معدل اإلنفا  اليومي للشخص يف اخلارج )بالدينار( للقادمني ادلقيمبني )غبري شبامل النقبل  01.0
    6103أيلول  - 6102جمموعة اجلنسية والغرض الرئيسي من الزيارة خبلل الفرتة تشرين أول 

التوزيبببع النسبببيب إلمجبببايل اإلنفبببا  للقبببادمني ادلقيمبببني )غبببري شبببامل النقبببل البببدويل( حسبببب جمموعبببة اجلنسبببية  00.0
    6103أيلول  - 6102والغرض الرئيسي من الزيارة خبلل الفرتة تشرين أول 

التوزيع النسيب إلمجايل اإلنفا  للقادمني ادلقيمني )غبري شبامل النقبل البدويل( حسبب بنبود اإلنفبا  والغبرض  06.0
    6103أيلول  - 6102الرئيسي من الزيارة خبلل الفرتة تشرين أول 

دتببوز  - 6102ول التوزيبع النسبيب للقبادمني ادلقيمبني حسبب جمموعببة اجلنسبية واجلبنرت خببلل الفبرتة تشبرين أ 01.0
6103    

 - 6102التوزيع النسيب للقادمني ادلقيمني حسب جمموعبة اجلنسبية والف بة العمريبة خببلل الفبرتة تشبرين أول  01.0
    6103دتوز 
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 - 6102توزيع القادمني ادلقيمني حسبب جمموعبة اجلنسبية والف بة العمريبة واجلبنرت خببلل الفبرتة تشبرين أول  01.0
    6103أيلول 

التوزيببع النسببيب للقببادمني ادلقيمببني حسببب جمموعببة اجلنسببية وعببدد األشببخا  ادلشببمولني يف اإلنفببا  خبببلل  ..02
 6103أيلول  - 6102الفرتة تشرين أول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

معببدل اإلنفببا  اليببومي للشببخص )بالببدينار( )غببري شببامل النقببل الببدويل( للقببادمني ادلقيمببني حسببب جمموعببة  03.0
    6103أيلول  - 6102الرئيسي من الزيارة والف ة العمرية خبلل الفرتة تشرين أول اجلنسية، الغرض 

معببدل اإلقامبببة )ليلببة( يف اخلبببارج للقبببادمني ادلقيمببني حسبببب جمموعببة اجلنسبببية، الغبببرض الرئيسببي مبببن الزيبببارة  04.0
    6103أيلول  - 6102والف ة العمرية خبلل الفرتة تشرين أول  

للقببادمني ادلقيمببني حسببب جمموعببة اجلنسببية وواسببطة النقببل ادلسببتخدمة عنببد القببدوم خبببلل التوزيببع النسببيب  05.0
    6103أيلول  - 6102الفرتة تشرين أول 

التوزيببع النسببيب للقببادمني ادلقيمببني حسببب جمموعببة اجلنسببية وجنسببية واسببطة النقببل ادلسببتخدمة عنببد القببدوم  61.0
    6103أيلول  - 6102خبلل الفرتة تشرين أول 

التوزيع النسيب للقادمني ادلقيمبني حسبب الغبرض مبن الزيبارة وواسبطة النقبل ادلسبتخدمة خببلل الفبرتة تشبرين  60.0
    6103دتوز  - 6102أول 

معبببدل اإلقامبببة ومعبببدل اإلنفبببا  للشبببخص )غبببري شبببامل النقبببل البببدويل( للقبببادمني ادلقيمبببني حسبببب الغبببرض  66.0
 6103أيلول  - 6102خبلل الفرتة تشرين أول  وواسطة النقل ادلستخدمة الرئيسي من الزيارة

   

العبببدد والتوزيبببع النسبببيب للقبببادمني ادلقيمبببني حسبببب جمموعبببة اجلنسبببية ونبببوع الزيبببارة خببببلل الفبببرتة تشبببرين أول  61.0
    6103أيلول  - 6102

ة ونببوع إمجببايل إنفببا  القببادمني ادلقيمببني ببباأللف دينببار )غببري شببامل النقببل الببدويل( حسببب جمموعببة اجلنسببي 61.0
    6103أيلول  - 6102الزيارة خبلل الفرتة تشرين أول 

معدل اإلنفا  )غبري شبامل النقبل البدويل( واإلقامبة للقبادمني ادلقيمبني حسبب جمموعبة اجلنسبية ونبوع الزيبارة  61.0
    6103أيلول  - 6102خبلل الفرتة تشرين أول 

نسبية ومبدة اإلقامبة يف اخلبارج خببلل الفبرتة تشبرين أول التوزيع النسيب للقادمني ادلقيمني حسب جمموعبة اجل 62.0
    6103أيلول  - 6102

التوزيببع النسببيب للقببادمني ادلقيمببني حسببب الغببرض الرئيسببي مببن الزيببارة ومببدة اإلقامببة يف اخلببارج خبببلل الفببرتة  63.0
    6103أيلول  - 6102تشرين أول 

جلنسبببية وحسبببب ادلبببنظم الرئيسبببي للرحلبببة خببببلل الفبببرتة التوزيبببع النسبببيب للقبببادمني ادلقيمبببني حسبببب جمموعبببة ا 64.0
    6103أيلول  - 6102تشرين أول 

التوزيع النسيب للقادمني ادلقيمني حسب الغرض الرئيسي مبن الزيبارة وحسبب ادلبنظم الرئيسبي للرحلبة خببلل  65.0
    6103أيلول  - 6102الفرتة تشرين أول 

 - 6102رحلة شاملة حسب جمموعبة اجلنسبية خببلل الفبرتة تشبرين أول توزيع القادمني ادلقيمني ادلسافرين ب 11.0
    6103أيلول 
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التوزيع النسيب للقادمني ادلقيمني حسب الغرض الرئيسي والوجهة ادلقصبودة مبن الزيبارة خببلل الفبرتة تشبرين  10.0
    6103أيلول  - 6102أول 

للقببادمني ادلقيمببني حسببب الغببرض الرئيسببي والوجهببة التوزيببع النسببيب لئلنفببا  )غببري شببامل النقببل الببدويل(   16.0
    6103أيلول  - 6102ادلقصودة من الزيارة خبلل الفرتة تشرين أول 

التوزيببببع النسببببيب لئلنفببببا  )شببببامبل النقببببل الببببدويل(  للقببببادمني ادلقيمببببني حسببببب الغببببرض الرئيسببببي والوجهببببة  11.0
    6103 أيلول - 6102ادلقصودة من الزيارة خبلل الفرتة تشرين أول 

معببدل اإلقامببة )ليلببة( يف اخلببارج للقببادمني ادلقيمببني حسببب الغببرض الرئيسببي والوجهببة ادلقصببودة مببن الزيببارة  11.0
    6103أيلول  - 6102خبلل الفرتة تشرين أول 

معدل اإلنفا  اليومي للشخص يف اخلارج )بالدينار( للقادمني ادلقيمبني )غبري شبامل النقبل البدويل( حسبب  11.0
    6103أيلول  - 6102الرئيسي والوجهة ادلقصودة من الزيارة خبلل الفرتة تشرين أول  الغرض

التوزيببع النسببيب للقببادمني ادلقيمببني حسببب جمموعببة اجلنسببية وحسببب ادلصببدر الرئيسببي لتمويببل الرحلببة خبببلل  12.0
    6103أيلول  - 6102الفرتة تشرين أول 

نقبببل البببدويل( للقبببادمني ادلقيمبببني حسبببب جمموعبببة اجلنسبببية وحسبببب التوزيبببع النسبببيب لئلنفبببا  )غبببري شبببامل ال 13.0
    6103أيلول  - 6102ادلصدر الرئيسي لتمويل الرحلة خبلل الفرتة تشرين أول 

التوزيع النسيب للقادمني ادلقيمني حسب الغرض الرئيسي من الزيارة وادلصدر الرئيسي لتمويبل الرحلبة خببلل  14.0
    6103ول أيل - 6102الفرتة تشرين أول 

التوزيع النسيب للقادمني ادلقيمني حسب جمموعبة اجلنسبية واجملموعبات الرئيسبية للمهبن خببلل الفبرتة تشبرين      
    6103أيلول  - 6102أول 

التوزيببع النسببيب للقببادمني ادلقيمببني حسببب الغببرض الرئيسببي مببن الزيببارة واجملموعببات الرئيسببية للمهببن خبببلل      
    6103أيلول  - 6102الفرتة تشرين أول 

لتوزيبببع النسببببيب للقبببادمني ادلقيمببببني البببذين كببببانوا يف اخلببببارج بغبببرض االسببببتجمام وقضببباء العطبببببلت حسببببب ا     
    6103أيلول  -6102جمموعة اجلنسية خبلل الفرتة تشرين أول 

بلت حسببببب التوزيبببع النسببببيب للقبببادمني ادلقيمببببني البببذين كببببانوا يف اخلببببارج بغبببرض االسببببتجمام وقضببباء العطبببب     
جمموعببة اجلنسببية وحسببب السبببب الرئيسببي يف عببدم قيببامهم برحلببة سببياحية يليببة خبببلل الفببرتة تشببرين أول 

 6103أيلول  -6102
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غير مقيمين مقيمون 

PercentageResidents Non Residents

 2856767100.00159448955.81126227844.19Jordaniansأردنيون 

2644125100.001905547.21245357192.79Arab Countriesالدول العربية 

1280731100.00283972.22125233497.78Foreignersأجانب

6781623100.00181344026.74496818373.26Totalالمجموع

       

النسبة
Type of Residence                                        نوع االقامة 

مجموعة الجنسية
   عدد القادمين الكلي   

 Total Arrivals
Nationality Group

2017 أيلول- 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين وغير المقيمين حسب مجموعه الجنسية ونوع اإلقامة خالل الفترة تشرين أول :1.1 جدول

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

  during October 2016 - September 2017

%%

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2017/2016  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



%No.   العذد          %No.   العذد         %No.   العذد          

 1594490100.00157100998.53234811.47Jordaniansأردنيون 

190554100.0018453296.8460223.16Arab Countriesالدول العربية 

28396100.002666293.8917346.11Foreignersأجانب

1813440100.00178220398.28312371.72Totalالمجموع

2017 أيلول-  2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية وتصنيف الزائر خالل الفترة تشرين أول :2.1 جدول

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

Classification  of Visitor during October 2016 - September 2017

مجموعة الجنسية
Other Passenger   مسافر آخر          International Visitor  زائر دولي        

Nationality Group
Total    المجموع                  

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2017/2017 2017/2016  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



No. of  طاقم طائرة   مؤتمر   أخرى زيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء

Resident سائق/ سفن أو ندوةشخصيةدينيةواألصدقاء العطالت

ArrivalsVacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference orCrew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitSeminarMembers

 1571009100.0017.3330.570.2526.720.220.920.998.151.8311.831.19Jordaniansأردنيون 

184532100.001.8581.231.757.910.160.120.265.180.230.640.67Arab Countriesالدول العربية 

26662100.0010.1458.640.2117.730.001.340.2810.321.060.000.28Foreignersأجانب

1782203100.0015.6236.230.4024.640.210.850.917.871.6510.501.12Totalالمجموع

Other

Other Professionalمهىية أخري           Personal Purposesأغراض شخصية                                                             

أخرى مهنيةرحلة عمل دراسةعالج

2017 أيلول - 2016التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية والغرض الرئيسي من الزيارة خالل الفترة تشرين أول  :3.1 جدول

Table 1.3: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Nationality Group and Main Purpose of Visit during October 2016 - September 2017

عدد القادمين 

المقيمين
النسبة

Percentage

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Nationality Group مجموعة الجنسية

StudyOther

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2017/2016  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)

 120964010.6841,585729,75165.957.1Jordaniansأردنيون 

Arab Countries 17214040.9150,932120,14621.417.0الدول العربية 

2355421.952,86443,590102.684.6Foreignersأجانب

140533514.51,045,381893,48651.443.9Totalالمجموع

.…/.Contd/....يتبع

2017 أيلول - 2016 عدد القادمين المقيمين وإجمالي اإلنفاق ومعدل اإلقامة ومعدل اإلنفاق في الخارج حسب مجموعة الجنسية لألغراض الشخصية خالل الفترة تشرين أول: 4.1 جدول

Table 1.4: Number of Resident Arrivals, Total Expenditure, Average Length of Stay and Average of Expenditure Abroad 
   by Nationality  Group  for Personal Purposes during October 2016 - September 2017

Nationality Group مجموعة الجنسية

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2016/2017  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)

 3613685.9186,295143,14387.967.5Jordaniansأردنيون 

Arab Countries 123926.98,3465,69097.866.7الدول العربية 

310813.25,0153,439122.283.8Foreignersأجانب

3768686.0199,657152,27288.967.8Totalالمجموع

.…/.Contd/....يتبع

2017 أيلول - 2016 عدد القادمين المقيمين وإجمالي اإلنفاق ومعدل اإلقامة ومعدل اإلنفاق في الخارج حسب مجموعة الجنسية لألغراض المهنية خالل الفترة تشرين أول: 4.1 جدول/ تابع

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

   by Nationality  Group for Professional Purposes during October 2016 - September 2017

Nationality Groupمجموعة الجنسية

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2016/2017  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)

 15710099.51,027,880872,89469.058.6Jordaniansأردنيون 

Arab Countries 18453238.7159,279125,83522.317.6الدول العربية 

2666220.957,87947,029104.184.5Foreignersأجانب

178220312.71,245,0381,045,75855.146.3Totalالمجموع

   by Nationality  Group during October 2016 - September 2017

Nationality Groupمجموعة الجنسية

2017 أيلول - 2016 عدد القادمين المقيمين وإجمالي اإلنفاق ومعدل اإلقامة ومعدل اإلنفاق في الخارج حسب مجموعة الجنسية خالل الفترة تشرين أول: 4.1 جدول/ تابع

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

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2016/2017  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)

 24646611.9178,611134,03360.845.6Jordaniansأردنيون 

Arab Countries 3408344.229,19222,20419.414.7الدول العربية 

612830.49,4386,54050.635.1Foreignersأجانب

28667816.2217,241162,77746.935.2Totalالمجموع

\Countd/يتبع

2016 كانون أول - 2016 عدد القادمين المقيمين وإجمالي اإلنفاق ومعدل اإلقامة ومعدل اإلنفاق في الخارج حسب مجموعة الجنسية خالل الفترة تشرين أول: 5.1 جدول

Table 1.5: Number of Resident Arrivals, Total Expenditure, Average Length of Stay and Average of Expenditure Abroad 
   by Nationality  Group during October 2016 - December 2016

Nationality Groupمجموعة الجنسية

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2016/2017  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)

 42116710.3267,195222,87261.751.5Jordaniansأردنيون 

Arab Countries 4803440.739,23929,72420.115.2الدول العربية 

538718.37,8114,92179.450.0Foreignersأجانب

47458713.5314,244257,51649.240.3Totalالمجموع

\Countd/يتبع

Contd\ Table 1.5: Number of Resident Arrivals, Total Expenditure, Average Length of Stay and Average of Expenditure Abroad 

   by Nationality Group during January 2017 - March 2017

Nationality Groupمجموعة الجنسية

2017 آذار - 2017 عدد القادمين المقيمين وإجمالي اإلنفاق ومعدل اإلقامة ومعدل اإلنفاق في الخارج حسب مجموعة الجنسية خالل الفترة كانون ثاني: 5.1 جدول/ تابع

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2016/2017  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)

 4477768.4223,409190,39759.350.5Jordaniansأردنيون 

Arab Countries 3925435.229,16821,83121.115.8الدول العربية 

211112.73,0332,323113.086.6Foreignersأجانب

48914110.6255,610214,55149.441.5Totalالمجموع

   by Nationality  Group during April 2017 - June 2017

Nationality Groupمجموعة الجنسية

2017 حزيران - 2017 عدد القادمين المقيمين وإجمالي اإلنفاق ومعدل اإلقامة ومعدل اإلنفاق في الخارج حسب مجموعة الجنسية خالل الفترة نيسان: 5.1 جدول/ تابع

Contd\ Table 1.5: Number of Resident Arrivals, Total Expenditure, Average Length of Stay and Average of Expenditure Abroad 

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2016/2017  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)

 4555998.5358,665325,59293.184.5Jordaniansأردنيون 

Arab Countries 6316136.361,68052,07626.922.7الدول العربية 

1303718.837,59733,246153.7135.9Foreignersأجانب

53179712.0457,943410,91371.764.3Totalالمجموع

Nationality Groupمجموعة الجنسية

2017 أيلول - 2017 عدد القادمين المقيمين وإجمالي اإلنفاق ومعدل اإلقامة ومعدل اإلنفاق في الخارج حسب مجموعة الجنسية خالل الفترة تموز: 5.1 جدول/ تابع

Contd\ Table 1.5: Number of Resident Arrivals, Total Expenditure, Average Length of Stay and Average of Expenditure Abroad 

   by Nationality Group during July 2017 - September 2017

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2016/2017  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



وقود ومصاريف تأمينأنشطةالطعام

محروقات ورسوم مركبةترفيهيةوالشراب(باأللف دينار)الخارج 

Total Expenditure PackageFood &EntertainmentMedical

Abroad (000 JD)TourBeveragesTreatment

 729,751100.0036.685.4211.018.471.214.414.3926.691.110.580.03Jordaniansأردنيون 

Arab Countries 120,146100.007.331.9318.6011.533.610.379.7045.090.721.050.04الدول العربية 

43,590100.0038.522.4314.198.133.402.027.2923.500.050.370.09Foreignersأجانب

893,486100.0032.834.8112.198.861.643.755.2429.011.010.630.04Totalالمجموع

.…/.Contd/....يتبع

Percentage

Expenditure Items                                                                                      بنود اإلنفاق                     

تسوقالرحلة الشاملة الجىسية مجمىعة

النسبةإجمالي اإلنفاق في

Nationality Group

2017 أيلول - 2016 للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية لألغراض الشخصية خالل الفترة تشرين أول (غير 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 (Excluding International Transport) for Resident Arrivals by  

Nationality Group for Personal Purposes during October 2016- Sebtember 2017

أخرىعالجاإلقامة تنقالت 

ShoppingOther Transport Accommodation
Insurance 

Expenses and 

Vehicles' fees

Fuel & Oil Study

دراسة

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2016/2017  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



وقود ومصاريف تأمينأنشطةالطعام

محروقات ورسوم مركبةترفيهيةوالشراب(باأللف دينار)الخارج 

Total Expenditure 
Package

Food &EntertainmentMedical

Abroad (000 JD)TourBeveragesTreatment

 143,143100.000.0023.8315.855.810.110.007.1029.196.1311.230.75Jordaniansأردنيون 

Arab Countries 5,690100.000.0028.3019.7510.840.370.008.6729.840.401.780.05الدول العربية 

3,439100.000.0038.1722.746.660.260.007.9524.110.000.120.00Foreignersأجانب

152,272100.000.0024.3216.156.010.120.007.1829.105.7810.630.71Totalالمجموع

.…/.Contd/....يتبع

AccommodationStudy

Nationality Group
ShoppingInsurance 

Expenses and 

Vehicles' fees

Fuel & OilOther

الجىسية مجمىعة

النسبةإجمالي اإلنفاق في
Expenditure Items                                                                                      بنود اإلنفاق                     

أخرى

Percentage

تسوقتنقالت الرحلة الشاملة

Transport

دراسةعالجاإلقامة

2017 أيلول - 2016 للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية لألغراض المهنية خالل الفترة تشرين أول (غير شامل النقل الدولي)إجمالي اإلنفاق في الخارج والتوزيع النسبي لبنود اإلنفاق : 6.1 جدول/ تابع

Contd./Table1.6: Total Expenditure Abroad and Percentage Distribution of Expenditure Items (Excluding International Transport) for Resident Arrivals by  

Nationality Group for Proessional Purposes during October 2016- Sebtember 2017

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2016/2017  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



وقود ومصاريف تأمينأنشطةالطعام

محروقات ورسوم مركبةترفيهيةوالشراب(باأللف دينار)الخارج 

Total Expenditure 
Package

Food &EntertainmentMedical

Abroad (000 JD)TourBeveragesTreatment

 872,894100.0030.678.4411.818.031.033.694.8327.101.932.330.15Jordaniansأردنيون 

Arab Countries 125,835100.007.003.1318.6611.503.470.369.6644.400.711.090.04الدول العربية 

47,029100.0035.705.0414.828.033.171.877.3423.550.050.350.09Foreignersأجانب

1,045,758100.0028.057.6512.778.451.423.205.5229.021.702.090.14Totalالمجموع

Nationality Group
اإلقامةالرحلة الشاملة

Other

أخرىتسوقتنقالت دراسةعالج

Study PercentageAccommodationTransportShoppingInsurance 

Expenses and 

Vehicles' fees

Fuel & Oil

2017 أيلول - 2016 للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية خالل الفترة تشرين أول (غير شامل النقل الدولي)إجمالي اإلنفاق في الخارج والتوزيع النسبي لبنود اإلنفاق : 6.1 جدول/ تابع

Contd./Table1.6: Total Expenditure Abroad and Percentage Distribution of Expenditure Items (Excluding International Transport) for Resident Arrivals by  

Nationality Group during October 2016- Sebtember 2017

الجىسية مجمىعة

النسبةإجمالي اإلنفاق في
Expenditure Items                                                                                      بنود اإلنفاق                     

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2016/2017  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



وقود ومصاريف تأمينأنشطةالطعام

محروقات ورسوم مركبةترفيهيةوالشراب

Percentageغير أردويأردويPackageFood &EntertainmentMedical

JordanianNon-Jordanian
Tour

BeveragesTreatment

 1,027,880100.008.087.0026.047.1710.036.820.873.134.1023.011.641.970.13Jordaniansأردنيون 

159,279100.0011.299.715.532.4714.749.092.740.287.6335.080.560.860.04Arab Countriesالدول العربية 

57,879100.0013.705.0429.014.1012.046.522.581.525.9619.130.040.280.07Foreignersأجانب

1,245,038100.008.757.2623.566.4210.727.101.192.694.6424.381.431.750.11Totalالمجموع

Nationality Group
وسائط النقل الدولي المستخدمة

Used Means of Transport

AccommodationStudy

دراسة الرحلة الشاملة

2017 أيلول - 2016 للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية خالل الفترة تشرين أول (شامل النقل الدولي  )إجمالي اإلنفاق في الخارج والتوزيع النسبي لبنود اإلنفاق  :7.1 جدول

Table1.7: Total Expenditure Abroad and Percentage Distribution of Expenditure Items (Including International Transport) for Resident Arrivals by Nationality Group   

 during October 2016- Sebtember 2017

تنقالت عالجاإلقامة مجموعة الجنسية

إجمالي اإلنفاق في 

باأللف )الخارج 

(دينار

النسبة
Expenditure Itemsبىىد اإلوفاق                                                                                                                                       

Total 

Expenditure 

Abroad 

(JDs000) 

ShoppingOther

أخرىتسوق

TransportFuel & Oil Insurance 

Expenses and 

Vehicles' fees

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2016/2017  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



طاقم طائرة   مؤتمر   أخرى زيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء

سائق/ سفن أو ندوةشخصيةدينيةواألصدقاء العطالت

Vacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference orCrew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitSeminarMembers

 9.55.910.93.29.424.9130.81.010.410.41.97.7Jordaniansأردنيون 

38.710.245.33.111.238.1139.25.48.310.91.40.0Arab Countriesالدول العربية 

20.96.223.512.017.70.0126.013.012.422.30.07.0Foreignersأجانب

12.75.919.23.29.526.0130.91.210.310.51.97.2Totalالمجموع

أخرى مهنيةرحلة عمل دراسة

StudyOtherOther

2017 أيلول - 2016 للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية والغرض الرئيسي من الزيارة خالل الفترة تشرين أول (ليلة)معدالت اإلقامة في الخارج  :8.1 جدول

Table 1.8: Average Length of Stay Abroad  (Night) for Resident Arrivals by Nationality Group and Main Purpose of Visit during October 2016- Sebtember 2017

مجموعة الجنسية

 )معدل إقامة الشخص 

(ليلة

Average Length of 

Stay Per Person  

(Night)

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Nationality Group

Other Professionalمهىية أخري           Personal Purposesأغراض شخصية                                                             

عالج

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2016/2017  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



طاقم طائرة   مؤتمر   اخرى زيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء

سائق/ سفن أو ندوةشخصيةدينيةواألصدقاء العطالت

Vacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference orCrew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitSeminarMembers

 69.0120.448.1206.479.1145.735.8215.588.7126.465.055.5Jordaniansأردنيون 

22.3133.919.3112.970.6133.424.8118.099.886.814.80.0Arab Countriesالدول العربية 

104.1138.681.9291.7215.00.046.882.0127.398.30.076.1Foreignersأجانب

55.1120.933.3168.681.5144.335.9195.490.2125.364.855.7Totalالمجموع

2017 أيلول - 2016 حسب مجموعة الجنسية والغرض الرئيسي من الزيارة خالل الفترة تشرين أول (شامل النقل الدولي)للقادمين المقيمين  (بالدينار )معدل اإلنفاق اليومي للشخص في الخارج  :9.1 جدول

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

the Main Purpose of Visit during October 2016- Sebtember 2017

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Nationality Group

Other Professionalمهىية أخري           Personal Purposesأغراض شخصية                                                             

أخرى مهنيةرحلة عمل دراسةعالج
مجموعة الجنسية 

معدل إنفاق الشخص في 

اليوم

StudyOtherOther

Average Daily 

Expenditure  /Person 

(JDs) 

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2016/2017  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



طاقم طائرة   مؤتمر   أخرىزيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء

سائق/ سفن أو ندوةشخصيةدينيةواألصدقاء العطالت

Vacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference orCrew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitSeminarMembers

 58.6105.434.6173.076.8129.532.8183.366.287.665.044.3Jordaniansأردنيون 

17.6110.715.0101.069.2113.122.2100.968.253.914.80.0Arab Countriesالدول العربية 

84.5112.259.1245.9214.50.039.432.886.973.40.07.1Foreignersأجانب

46.3105.624.6144.179.2127.632.7164.366.886.864.844.3Totalالمجموع

مجموعة الجنسية 

معدل إنفاق 

الشخص في اليوم

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Other Professionalمهىية أخري           Personal Purposesأغراض شخصية                                                             

دراسةعالج
Nationality Group

Table 1.10: Average Daily Expenditure Abroad/ person for Resident Arrivals (JDs) (Excluding International Transport) by Nationality Group 

and Main Purpose of Visit during October 2016- Sebtember 2017

2017 أيلول - 2016 حسب مجموعة الجنسية والغرض الرئيسي من الزيارة خالل الفترة تشرين أول (غير شامل النقل الدولي)للقادمين المقيمين  (بالدينار)معدل اإلنفاق اليومي للشخص في الخارج  :10.1 جدول

أخرى مهنيةرحلة عمل 

Average Daily 

Expenditure  

/Person (JDs) 

StudyOtherOther

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2017/2016  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



إجمالي اإلنفاق في 

(باأللف دينار ) الخارج 

طاقم طائرة   مؤتمر   أخرىزيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء
Total Expediture 

Abroad ( JDs 000)
سائق/ سفن أو ندوةشخصيةدينيةواألصدقاء العطالت

Vacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference orCrew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitSeminarMembers

 872,894100.0019.3520.700.2534.611.257.120.3210.093.002.580.73Jordaniansأردنيون 

125,835100.003.0780.900.808.960.980.560.214.290.200.020.02Arab Countriesالدول العربية 

47,029100.004.0246.260.3638.210.003.770.076.330.980.000.01Foreignersأجانب

1,045,758100.0016.7029.100.3231.681.176.180.309.222.572.160.61Totalالمجموع

StudyOtherOther

الجىسية مجمىعة

النسبة

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Percentage

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

 Main Purpose of Visit during October 2016- Sebtember 2017 

2017 أيلول - 2016 حسب مجموعة الجنسية والغرض الرئيسي من الزيارة خالل الفترة تشرين أول (غير شامل النقل الدولي)لتوزيع النسبي إلجمالي اإلنفاق للقادمين المقيمين ا :11.1 جدول

Nationality Group

Other Professionalمهىية أخري           Personal Purposesأغراض شخصية                                                             

أخرى مهنيةرحلة عمل دراسةعالج
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طاقم طائرة   مؤتمر   أخرىزيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء

سائق/ سفن أو ندوةشخصيةدينيةواألصدقاء العطالت

Vacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference Crew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitor SeminarMembers

174,640304,2693,318331,34312,18864,6113,11896,45226,86722,5586,395Total Expediture  Abroad ( JDs 000)(باأللف دينار)إجمالي اإلنفاق في الخارج 

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00Percentageالنسبة

40.720.000.0067.050.000.000.350.000.000.000.00Package Toursالرحلة الشاملة

10.182.675.521.659.1015.665.4128.6831.270.0814.96Accommodationاإلقامة

10.3719.375.756.166.5415.856.8817.1321.024.5421.90Food & Beveragesالطعام والشراب

13.7116.334.690.471.115.642.556.569.210.234.79Entertainmentاألنشطة الترفيهية 

0.121.800.100.0372.420.070.000.140.140.000.20Medical Treatmentالعالج

0.000.000.000.000.0051.850.000.000.000.000.00Studyالدراسة

3.7211.134.051.171.913.431.708.129.430.008.76Transportالتنقالت

20.7345.7177.5522.538.767.0932.8724.7326.4547.7340.38Shoppingالتسوق

0.151.520.890.800.020.0344.857.482.063.782.82مصاريف تأمين ورسوم مركبة
Insurance expenses and vehicles' 

fees

0.241.421.460.150.140.325.386.140.3143.655.26Fuel and oilوقود ومحروقات 

0.070.050.000.010.000.070.001.020.120.000.94Otherأخرى 

Other

 اإلوفاق بىىد

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Table 1.12:  Percentage Distribution of Total Expenditure for Resident Arrivals (Excluding International Transport) by Expenditure Items and the 

 Main Purpose of Visit during October 2016- Sebtember 2017

2017 أيلول - 2016 حسب بنود اإلنفاق والغرض الرئيسي من الزيارة خالل الفترة تشرين أول (غير شامل النقل الدولي)التوزيع النسبي إلجمالي اإلنفاق للقادمين المقيمين  :12.1 جدول

Expediture Items

Other Professionalمهىية أخري           Personal Purposesأغراض شخصية                                                             

أخرى مهنيةرحلة عمل دراسةعالج

StudyOther
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No. of Resident ِ  

Arrivals
Percentage         عذد   .No%          عذد   .No%

 1571009100.0128286381.728814518.3Jordaniansأردنيون 

184532100.016428689.02024711.0Arab Countriesالدول العربية 

26662100.01908371.6757928.4Foreignersأجانب

1782203100.0146623282.331597117.7Totalالمجموع

 Sexالجىس                                                         

Nationality Group

2017تمىز  - 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية والجنس خالل الفترة تشرين أول: 13.1 جدول

Table 1.13: Percentage Distribution of Resident Arrivals  by Nationality Group and Sex during October 2016- Sebtember 2017

Female                    أنثىMale                ذكر مجموعة الجنسية 

الىسبةعدد القادمين المقيمين
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الىسبةعذد القادميه المقيميه

No. of  

Resident Arrivals

 1571009100.07.731.837.715.75.61.5Jordaniansأردنيون 

184532100.05.330.239.717.26.70.9Arab Countriesالدول العربية 

26662100.010.828.242.014.74.20.0Foreignersأجانب

1782203100.07.531.637.915.85.71.4Totalالمجموع

Percentage≤2434 - 2544 - 3554 - 4564 - 55+65

2017 تموز - 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية والفئة العمرية خالل الفترة تشرين أول :14.1 جدول

Table 1.14: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Nationality Group and Age Group during during October 2016- Sebtember 2017 

مجموعة الجنسية 

Age Group                                   الفئة العمرية       

Nationality Group
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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  

 1282863288145927752858539129510900750732984159195833501597436914173212622062Jordaniansأردنيون 

16428620247739124144828174276667965752848532471183858116123Arab Countriesالدول العربية 

190837579212176144643050833728723148782101311400Foreignersأجانب

14662323159711022883176044404011948558234493606227466541888722014869228742064Totalالمجموع

No. of Resident ِ  

Arrivals

2017 أيلول - 2016 توزيع القادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية والفئة العمرية والجنس خالل الفترة تشرين أول: 15.1 جدول

Table 1.15: Distribution of  Resident Arrivals by Nationality Group, Age Group and Sex during October 2016- Sebtember 2017 

مجموعة الجنسية 

Age Group                                                                                 الفئة العمرية المقيمين القادمين عدد

Nationality Group ≤2434 - 2544 - 3554 - 4564 - 55+65
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النسبةعدد القادمين المقيمين

No. of Resident ِ  

Arrivals
Percentage12345+6

 1571009100.077.114.23.93.01.00.8Jordaniansأردنيون 

184532100.089.67.31.91.10.10.1Arab Countriesالدول العربية 

26662100.088.68.12.30.80.20.0Foreignersأجانب

1782203100.078.613.43.72.70.90.7Totalالمجموع

2017 أيلول - 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية وعدد األشخاص المشمولين في اإلنفاق خالل الفترة تشرين أول :16.1 جدول

Table 1.16: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Nationality Group and Number of Persons Included in the Expenditure during October 2016- Sebtember 2017 

مجموعة الجنسية 
Number of  Persons Included in the Expenditure                                   عدد األشخاص المشمولين باإلنفاق              

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

 37.455.864.870.668.558.7Jordaniansأردنيون

103.6101.3109.5115.7114.4108.7Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  28.335.340.530.626.917.6Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

34.250.472.2105.2100.781.4Religious visitزيارة دينية

62.957.272.067.190.949.8Business visitرحلة عمل

32.456.076.263.762.646.5Otherأخرى

20.914.617.721.951.541.8Arab Countriesالدول العربية

112.3110.8119.395.4100.663.9Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  18.313.415.615.721.915.5Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

19.249.042.297.3126.9129.6Religious visitزيارة دينية

30.351.874.767.8113.8231.4Business visitرحلة عمل

52.328.695.2125.7105.71.4Otherأخرى

……/Contd/........يتبع

الغرض من الزيارة
Age Group                                                الفئة العمرية       

Main Purpose of Visit

2017 أيلول - 2016 للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية، الغرض الرئيسي من الزيارة والفئة العمرية خالل الفترة تشرين أول (غير شامل النقل الدولي) (بالدينار)معدل اإلنفاق اليومي للشخص  :17.1 جدول

Table 1.17: Average Daily Expenditure/person (JDs) (Excluding International Transport) for Resident Arrivals by Nationality Group, Main Purpose of Visit and  

Age Group during October 2016- Sebtember 2017 
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≤2434 - 2544 - 3554 - 4564 - 55+65

65.451.3114.294.961.50.0Foreignersأجانب

129.391.3116.5124.20.00.0Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  13.433.398.430.238.50.0Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

105.0243.2243.4277.50.00.0Religious visitزيارة دينية

0.0111.091.431.0131.60.0Business visitرحلة عمل

69.826.3117.831.20.00.0Otherأخرى

36.039.547.758.867.057.8Totalالمجموع

104.1101.4109.8115.2114.0102.1Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  24.421.727.323.926.617.3Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

40.052.873.2109.7101.782.4Religious visitزيارة دينية

60.557.972.565.899.752.4Business visitرحلة عمل

33.053.377.164.663.543.9Otherأخرى

2017 أيلول - 2016 للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية، الغرض الرئيسي من الزيارة والفئة العمرية خالل الفترة تشرين ثاني (غير شامل النقل الدولي) (بالدينار)معدل اإلنفاق اليومي للشخص  :17.1 جدول/ تابع

Contd/ Table 1.17: Average Daily Expenditure/person (JDs) (Excluding International Transport) for Resident Arrivals by Nationality Group, Main Purpose of Visit   

and Age Group during October 2016- Sebtember 2017 

الغرض من الزيارة
Age Group                                                       الفئة العمرية       

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

 21.18.27.99.311.511.9Jordaniansأردنيون

5.85.95.95.97.38.1Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  15.310.48.912.318.026.6Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

9.79.19.19.410.310.1Religious visitزيارة دينية

17.09.99.911.511.532.7Business visitرحلة عمل

68.46.34.74.26.76.1Otherأخرى

36.849.542.026.27.59.9Arab Countriesالدول العربية

9.59.410.810.914.419.4Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  39.055.550.731.27.08.8Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

10.010.610.611.114.317.0Religious visitزيارة دينية

14.97.47.110.714.54.5Business visitرحلة عمل

46.723.95.52.21.48.9Otherأخرى

……/Contd/........يتبع

2017 أيلول - 2016  في الخارج للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية، الغرض الرئيسي من الزيارة والفئة العمرية خالل الفترة تشرين أول (ليلة)معدل اإلقامة  :18.1 جدول

Table 1.18: Average Length Abroad (Night) for Resident Arrivals by Nationality Group, Main Purpose of Visit and Age Group during October 2016- Sebtember 2017  

الغرض من الزيارة
Age Group                 الفئة العمرية       

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

22.921.517.828.017.10.0Foreignersأجانب

5.25.75.812.80.00.0Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  54.022.720.032.323.80.0Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

13.014.023.423.00.00.0Religious visitزيارة دينية

0.09.112.131.89.20.0Business visitرحلة عمل

76.789.615.816.00.00.0Otherأخرى

22.312.511.711.411.111.8Totalالمجموع

5.95.95.96.17.48.8Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  20.121.518.417.514.921.7Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

9.99.29.39.610.410.2Religious visitزيارة دينية

16.89.79.711.711.530.0Business visitرحلة عمل

68.26.84.74.16.36.3Otherأخرى

2017 أيلول - 2016 في الخارج للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية، الغرض الرئيسي من الزيارة والفئة العمرية خالل الفترة تشرين أول (ليلة)معدل اإلقامة  :18.1جدول / تابع

Contd/ Table 1.18: Average Length Abroad (Night) for Resident Arrivals by Nationality Group, Main Purpose of Visit and Age Group during October 2016- Sebtember 2017   

الغرض من الزيارة
Age Group                 الفئة العمرية       

Main Purpose of Visit
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النسبةالمقيمين القادمين عدد

No. of أخرىشاحنةخاصة سيارة عمومية مركبةبحريةجوية

Resident Arrivals
AirSeaPublic VehiclesPrivate CarTruckOther

 1571009100.045.43.544.82.63.60.0Jordaniansأردنيون 

184532100.046.325.013.515.30.00.0Arab Countriesالدول العربية 

26662100.090.61.38.20.00.00.0Foreignersأجانب

1782203100.046.25.741.03.93.20.0Totalالمجموع

2017 أيلول - 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية وواسطة النقل المستخدمة عند القدوم خالل الفترة تشرين أول: 19.1 جدول

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

Means of Transport Used at Arrival during October 2016- Sebtember 2017   

مجموعة الجنسية 

Means of Transport                                   واسطة النقل     

Nationality Group
Percentage
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غير أردوية أردويةغير أردوية أردويةغير أردوية أردوية

% النسبةNo. العدد% النسبةNo. العدد
JordanianNon- JordanianJordanianNon- JordanianJordanianNon- Jordanian

 962621100.00608388100.0053.2732.9940.9866.985.750.03Jordaniansأردنيون 

99609100.0084924100.0041.5951.7112.9247.3945.480.89Arab Countriesالدول العربية 

18162100.008500100.0086.18100.0011.990.001.830.00Foreignersأجانب

1080392100.00701811100.0052.7536.0637.9163.809.350.14Totalالمجموع

Means of Transport and Nationality of  Meansواسطة النقل وجنسيتها                         

Nationality Group

المقيمين القادمين عدد

Non- Jordanianغير أردوية     Jordanianأردوية           

No. of  Resident Arrivals &Nationality of  Means

2017أيلول  - 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية وجنسية واسطة النقل المستخدمة عند القدوم خالل الفترة تشرين أول :20.1 جدول

Table 1.20: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Nationality Group and  the Nationality of

   Means of Transport Used at Arrival during  October 2016- Sebtember 2017  

Sea        بحريةAir          جىية Land          برية

مجموعة الجنسية 
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النسبةالمقيمين القادمين عدد

No. of Resident 

Arrivals
Percentageجوية      Airبرية        Landبحرية       Sea

278375100.081.47.211.4Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  645734100.037.255.87.0Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

7209100.017.482.40.2Shoppingتسوق

439091100.036.064.00.0Religious visitزيارة دينية

3680100.094.24.81.1Medical Treatmentالعالج

15083100.093.86.20.0Studyالدراسة

16161100.05.494.00.6Other Personalأخرى شخصية

140315100.053.332.514.2Business visitرحلة عمل

29474100.097.52.40.1Conference or Seminarمؤتمر أو ندوة

187067100.038.259.22.6Crew /Driverسائق/ طاقم طائرة أو سفينة

20012100.018.281.70.1Other Proffessionalأخرى مهنية

1782203100.046.248.15.7Totalالمجموع

 Main Purpose of Visit

2017 تموز - 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب الغرض من الزيارة وواسطة النقل المستخدمة خالل الفترة تشرين أول :21.1 جدول

Table 1.21: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Main Purpose of Visit and

   Means of Transport Used at Arrival during October 2016- Sebtember 2017  

الغرض من الزيارة 
Means of Transport                      واسطة النقل  
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معدل اإلنفاق

Sea        بحرLand     برAir          جو     Sea        بحرLand       برAir          جو  

6.27.13.2115.836.859.7Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  22.87.394.237.229.05.6Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

10.21.4120.6149.6173.33.6Shoppingتسوق

8.310.20.0177.434.50.0Religious visitزيارة دينية

25.135.661.0119.0288.119.4Medical Treatmentالعالج

137.824.80.032.735.60.0Studyالدراسة

11.00.68.863.4291.019.8Other Personalأخرى شخصية

13.54.411.773.238.862.8Business visitرحلة عمل

9.744.611.195.411.6100.4Conference or Seminarمؤتمر أو ندوة

0.13.01.0168.963.31.1Crew /Driverسائق/ طاقم طائرة أو سفينة

38.50.213.735.0396.647.3Other Proffessionalأخرى مهنية

14.27.345.366.934.89.7Totalالمجموع

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

للقادمين المقيمين حسب الغرض الرئيسي من الزيارة (غير شامل النقل الدولي)معدل اإلقامة ومعدل اإلنفاق للشخص   :22.1 جدول
2017 أيلول - 2016 وواسطة النقل المستخدمة خالل الفترة تشرين أول

Table 1.22: 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 October 2016- Sebtember 2017

Main Purpose of Visitالغرض من الزيارة
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القادمين عدد

المقيمين

No. of Resident ِ  

Arrivals
%النسبة     No.عذد        %النسبة   No.عذد         

 1571009141740690.201536039.80Jordaniansأردنيون 

18453217503094.9095025.10Arab Countriesالدول العربية 

266622654899.601140.40Foreignersأجانب

1782203161898490.801632199.20Totalالمجموع

The Same Day Visitors

 Nationality Group مجموعة الجنسية

2017 أيلول - 2016 العدد والتوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية ونوع الزيارة خالل الفترة تشرين أول :23.1 جدول

Table 1.23: Number and Percentage Distribution of Residents Arrivals by Nationality Group and 

Type of Visit during ِ October 2016- Sebtember 2017

زوار اليوم  الواحد سياح المبيت

Overnight Tourists
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إجمالي إنفاق زوار إجمالي إنفاق إجمالي اإلنفاق في

اليوم الواحدالمبيت سياح(باأللف دينار)الخارج 

Total Expenditure Total Expenditure ofTotal Expenditure of

Abroad Overnight Touriststhe Same Day Visitors 

 872,894859,69113,202Jordaniansأردنيون 

125,835124,842993Arab Countriesالدول العربية 

47,02946,869160Foreignersأجانب

1,045,7581,031,40214,356Totalالمجموع

2017أيلول  - 2016 حسب مجموعة الجنسية ونوع الزيارة خالل الفترة تشرين أول (غير شامل النقل الدولي)إجمالي إنفاق القادمين المقيمين باأللف دينار  :24.1 جدول

Table 1.24: Total Expenditure of Resident Arrival (JDs000) (Excluding International Transport)

 by Nationality Group and Type of Visit during October 2016- Sebtember 2017

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

(دينار)
(ساعة)معدل 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)

 57.710.585.94.8Jordaniansأردنيون 

17.540.8104.56.0Arab Countriesالدول العربية 

84.321.01404.46.0Foreignersأجانب

45.713.988.04.9Totalالمجموع

Nationality Group مجموعة الجنسية 

2017 أيلول - 2016 واإلقامة للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية ونوع الزيارة خالل الفترة تشرين أول (غير شامل النقل الدولي)معدل اإلنفاق  :25.1 جدول

Table 1.25: Average of Expenditure (Excluding International Transport) and Stay of Residents Arrivals by Nationality Group and 

Type of Visit during ِ October 2016- Sebtember 2017

زوار اليوم  الواحد سياح المبيت

Overnight TouristsThe Same Day Visitors
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النسبةالمبيت سياح عددالواحد اليوم زوار عدد

No. of Same Day 

Visitors

No. of Overnight 

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

 1536031417406100.0016.2038.8040.603.401.00Jordaniansأردنيون 

950217503099.9012.5011.7035.2024.1016.40Arab Countriesالدول العربية 

1142654899.901.9015.0067.4013.502.10Foreignersأجانب

1632191618984100.0015.5035.5040.505.802.70Totalالمجموع

2017 أيلول - 2016التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية ومدة اإلقامة في الخارج خالل الفترة تشرين أول  :26.1 جدول

Table 1.26:  Percentage Distribution of Resident Arrivals by  Nationality Group and Period of Residence abroad during October 2016- Sebtember 2017

 مجموعة الجنسية

Overnight Tourist / Tourist Night         ليالي المبيت/ سياح  المبيت

Nationality Group 
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النسبةالمبيت سياح عددالواحد اليوم زوار عدد

No. of Same Day 

Visitors

No. of Overnight 

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

197278178100.0019.159.820.70.30.0Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  5385640349100.0018.433.031.911.75.0Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

41643045100.0034.938.024.41.11.6Shoppingتسوق

0439091100.000.823.675.40.20.0Religious visitزيارة دينية

03680100.0013.232.930.118.75.1Medical Treatmentالعالج

015083100.000.56.34.721.467.0Studyالدراسة

134722690100.0037.239.519.43.80.1Other Personalأخرى شخصية

17193123122100.0028.123.438.89.80.0Business visitرحلة عمل

37329101100.0021.944.328.33.91.7Conference or Seminarمؤتمر أو ندوة

10906078007100.0038.759.61.70.00.0Crew /Driverسائق/ طاقم طائرة أو سفينة

133756637100.0052.09.622.310.06.2Other Proffessionalأخرى مهنية

1632191618984100.0015.535.540.55.82.7Totalالمجموع

2017 أيلول - 2016 لتوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب الغرض الرئيسي من الزيارة ومدة اإلقامة في الخارج خالل الفترة تشرين أولا :27.1 جدول

Table 1.27: Percentage Distribution of Resident Arrivals by  Main Purpose of Visit and 

Period of Residence Abroad during October 2016- Sebtember 2017

الغرض من الزيارة

Overnight Tourists / Tourist Nights         ليالي المبيت/ سياح  المبيت

Main Purpose of Visit

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2017/2016  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



اخرىمنظم المؤتمرجهة العملترتيبات شخصيةوكالة سياحة وسفرالنسبةعدد القادمين المقيمين

No. of  Resident  

Arrivals

PercentageTravel AgencyOwn ArrangementEmployerConference Organizerother

 Jordanians  1571009100.037.147.615.20.10.0 أردنيون 

Arab Countries 184532100.07.590.71.70.10.0 الدول العربية 

Foreigners 26662100.022.873.53.50.00.2  أجانب

1782203100.033.952.413.60.10.0Totalالمجموع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2017 أيلول - 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية وحسب المنظم الرئيسي للرحلة خالل الفترة تشرين أول :28.1 جدول

Table 1.28: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Nationality Group and the Main Organizer of the Trip during October 2016- Sebtember 2017

Natonality Groupمجموعة الجنسية
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أخرىمنظم المؤتمرجهة العملترتيبات شخصيةوكالة سياحة وسفرالنسبةعدد القادمين المقيمين

No. of  Resident  

Arrivals

PercentageTravel AgencyOwn ArrangementEmployerConference Organizerother

278375100.072.227.30.50.00.0Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  645734100.00.099.40.60.00.0Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

7209100.00.099.70.30.00.0Shoppingتسوق

439091100.091.67.70.70.00.0Religious visitزيارة دينية

3680100.00.0100.00.00.00.0Medical Treatmentالعالج

15083100.00.098.21.40.00.4Studyالدراسة

16161100.00.498.11.50.00.0Other Personalأخرى شخصية

140315100.00.084.715.20.10.0Business visitرحلة عمل

29474100.00.017.176.46.50.0Conference or Seminarمؤتمر أو ندوة

187067100.00.00.199.90.00.0Crew /Driverسائق/ طاقم طائرة أو سفينة

20012100.00.085.514.50.00.0Other Proffessionalأخرى مهنية

1782203100.033.952.413.60.10.0Totalالمجموع

2017 أيلول - 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب الغرض الرئيسي من الزيارة وحسب المنظم الرئيسي للرحلة خالل الفترة تشرين أول :29.1 جدول

Table 1.29: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Main Purpose of Visit  and the Main Organizer of the Trip during October 2016- Sebtember 2017

Main Purpose of Visitالغرض من الزيارة
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 المسافرين عدد

شاملة برحلة

 المسافرين نسبة

شاملة برحلة

  اإلنفاق إجمالي

الدولي النقل شامال

 في المدفوع المبلغ

 النقل شامال األردن

الدولي

    اإلقامة معدل           

(ليلة )        

 اليومي اإلنفاق معدل

للشخص

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)

Average Length of 

Stay ( night)

Average Daily 

Expenditure  

(JDs)

 Jordanians  157100958332437.1384,125267,6987.983.7 أردنيون 

The Arab Countries 184532139297.511,7618,80811.076.7 الدول العربية 

Foreigners 26662608022.818,71416,79014.7209.5  أجانب

178220360333333.9414,600293,2968.085.8Totalالمجموع

مجموعة الجنسية 

2017 أيلول - 2016 توزيع القادمين المقيمين المسافرين برحلة شاملة حسب مجموعة الجنسية خالل الفترة تشرين أول: 30.1 جدول

Table 1.30: Distribution of Resident Arrivals who were Traveling in a Package Tour by Nationality Group 

عدد القادمين 

المقيمين

Nationality Group 

The Travelers in Package Tour                   المسافرون برحلة شاملة              

 during October 2016- Sebtember 2017
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القادمين عدد

النسبةالمقيمين

Percentageزيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء
أخرى

طاقم طائرة   مؤتمر   

No. of Resident سائق/ سفن أو ندوةشخصيةدينيةواألصدقاء العطالت

ArrivalsVacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference orCrew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitSeminarMembers

724214100.00.212.70.660.30.00.12.13.60.417.82.3Saudi Arabiaالسعودية

370211100.05.185.20.40.70.00.20.18.20.10.00.0Palestineفلسطين

260458100.050.431.80.00.00.61.00.19.71.15.10.1Egyptمصر

112003100.012.151.20.20.00.11.00.016.94.713.30.6United Arab Emiratiesاالمارات

45238100.040.132.90.50.00.20.40.212.010.43.10.2Lebanonلبنان

32203100.00.253.50.50.10.30.10.319.71.523.40.2Iraqالعراق

22784100.01.267.40.10.00.00.20.217.49.03.90.5Kuwaitالكويت

18335100.04.563.00.30.40.10.90.013.714.01.91.3Qatarقطر

8347100.00.963.10.00.00.00.30.023.510.30.02.0Bahrainالبحرين

2600100.05.136.00.00.00.00.00.044.114.80.00.0Omanعمان

1861100.00.015.81.20.00.012.20.049.43.018.40.0Sudanالسودان

1520100.00.098.02.00.00.00.00.00.00.00.00.0Syriaسوريا

3258100.09.241.10.00.00.03.70.026.020.00.00.0Arab Maghreb Countriesدول المغرب العربي

307100.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other Arab Countriesدول عربية اخرى

102572100.073.66.70.10.01.02.50.13.91.810.30.1Turkeyتركيا

7005100.09.01.20.00.00.00.00.087.22.50.00.0Chinaالصين

.………/Contd/.........يتبع

أخرى مهنيةرحلة عمل 

StudyOtherOther

دراسة

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

 Personal Purposesأغراض شخصية                                                             

2017 أيلول - 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب الغرض الرئيسي والوجهة المقصودة من الزيارة خالل الفترة تشرين أول :31.1 جدول

Table 1.31: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Main Purpose and Main Destination of Visit  during October 2016- Sebtember 2017 

Main Destinationالوجهة المقصودة

Other Professionalمهىية أخري          

عالج
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القادمين عدد

النسبةالمقيمين

Percentageزيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء
أخرى

طاقم طائرة   مؤتمر   

No. of Resident دينيةواألصدقاء العطالت
شخصية

سائق/ سفن أو ندوة

ArrivalsVacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference orCrew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitSeminarMembers

5789100.013.14.40.00.00.01.40.00.00.081.20.0Israelاسرئيل

4001100.081.20.01.70.00.00.01.48.06.30.01.4Thailandتايالند

2726100.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Georgiaجورجيا

2474100.062.96.90.00.00.014.12.211.62.20.00.0Malaysiaماليزيا

5545100.024.036.20.00.01.78.10.024.65.40.00.0Other Asian Countriesدول اسيوية اخرى

1200100.032.77.80.00.00.00.00.043.80.015.70.0Other African Countriesدول افريقية اخرى

6425100.09.539.20.00.02.86.00.01.42.139.10.0U.Kبريطانيا

5318100.09.544.21.10.00.019.20.011.514.50.00.0Germanyالمانيا

4296100.044.314.80.00.00.035.00.02.63.30.00.0Cyprusقبرص

1831100.00.018.30.00.00.036.10.08.30.00.037.4Russiaروسيا

1816100.025.640.30.00.00.03.10.012.815.30.03.1Franceفرنسا

1590100.039.338.40.00.00.00.00.018.93.50.00.0Italyايطاليا

1566100.026.83.50.00.04.217.40.011.314.821.80.0Greeceاليونان

4992100.018.138.60.00.00.410.71.119.111.00.01.1Other European Countriesدول اوروبية اخرى

18193100.09.857.20.00.01.25.10.88.68.16.62.4U.S.Aامريكا

1416100.010.852.60.00.00.016.10.016.60.00.03.9Canadaكندا

108100.078.921.10.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other American Countriesدول امريكية اخرى

1782203100.015.636.20.424.60.20.80.97.91.710.51.1Totalالمجموع

OtherOther

الوجهة المقصودة

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Main Destination

Other Proessionalمهىية أخري           Personal Purposesأغراض شخصية                                                             

أخرى مهنيةرحلة عمل دراسةعالج

Study

2017 أيلول - 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب الغرض الرئيسي والوجهة المقصودة من الزيارة خالل الفترة تشرين أول :31.1 جدول/ تابع

Contd./ Table 1.31: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Main Purpose and Main Destination of Visit  during October 2016- Sebtember 2017 
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النسبة

Percentageطاقم طائرة   مؤتمر   أخرىزيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء

دينيةواألصدقاء العطالت
شخصية

سائق/ سفن أو ندوة

Transport (JDs 000) Vacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference orCrew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitSeminarMembers

414,340100.00.29.70.379.80.00.60.62.90.45.10.4Saudi Arabiaالسعودية

82,411100.06.083.70.70.92.20.50.15.60.40.00.0Palestineفلسطين

148,360100.040.737.20.00.01.86.10.012.31.50.10.3Egyptمصر

95,201100.014.949.70.20.00.35.00.022.75.60.41.2United Arab Emiratiesاالمارات

35,002100.041.735.31.00.00.52.50.210.18.50.00.3Lebanonلبنان

19,105100.00.467.62.40.20.30.00.226.81.40.50.1Iraqالعراق

14,291100.01.658.80.10.00.01.30.123.712.70.01.8Kuwaitالكويت

14,532100.05.656.50.11.03.14.80.018.19.40.01.3Qatarقطر

7,444100.00.458.20.00.00.01.40.025.410.40.04.2Bahrainالبحرين

2,169100.07.324.80.00.00.00.00.046.521.40.00.0Omanعمان

2,223100.00.011.60.50.00.024.50.059.83.60.00.0Sudanالسودان

859100.00.095.05.00.00.00.00.00.00.00.00.0Syriaسوريا

3,079100.07.040.90.00.00.09.70.022.519.80.00.0Arab Maghreb Countriesدول المغرب العربي

207100.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other Arab Countriesدول عربية اخرى

85,300100.065.99.50.00.05.112.90.04.12.20.00.1Turkeyتركيا

8,317100.05.40.90.00.00.00.00.091.42.30.00.0Chinaالصين

.………/Contd/.........يتبع

Table 1.32: Percentage Distribution of Expenditure (Excluding International Transport) for Resident Arrivals by Main Purpose 

2017 أيلول - 2016 للقادمين المقيمين حسب الغرض الرئيسي والوجهة المقصودة من الزيارة خالل الفترة تشرين أول  (غير شامل النقل الدولي)التوزيع النسبي لإلنفاق  :32.1 جدول

and Main Destination of Visit  during October 2016- Sebtember 2017

Main Destinationالوجهة المقصودة

StudyOtherOther

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Other Professionalمهىية أخري           Personal Purposesأغراض شخصية                                     

عالج

إجمالي اإلنفاق في 

الخارج غير شامل النقل 

(باأللف دينار)الدولي 

Total Expediture 

Abroad  Excluding 

International 

أخرى مهنيةرحلة عمل دراسة
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النسبة

Percentageزيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء
أخرى

طاقم طائرة   مؤتمر   

سائق/ سفن أو ندوةشخصيةدينيةواألصدقاء العطالت

Transport (JDs 000) Vacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference orCrew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitSeminarMembers

541100.042.912.10.00.00.08.50.00.00.036.50.0Israelاسرئيل

4,507100.079.10.03.50.00.00.00.711.24.30.01.0Thailandتايالند

2,452100.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Georgiaجورجيا

3,902100.051.94.40.00.00.034.70.66.12.30.00.0Malaysiaماليزيا

7,225100.023.212.90.00.03.730.50.026.13.60.00.0Other Asian Countriesدول اسيوية اخرى

681100.042.79.70.00.00.00.00.047.60.00.00.0Other African Countriesدول افريقية اخرى

7,887100.016.246.60.00.01.724.40.01.31.98.00.0U.Kبريطانيا

9,090100.07.734.41.90.00.038.20.08.99.00.00.0Germanyالمانيا

10,007100.017.33.60.00.00.077.50.00.31.20.00.0Cyprusقبرص

5,514100.00.03.10.00.00.088.30.01.90.00.06.8Russiaروسيا

2,023100.025.731.90.00.00.07.90.015.410.20.08.8Franceفرنسا

2,136100.061.228.70.00.00.00.00.09.50.60.00.0Italyايطاليا

3,769100.017.73.40.00.033.630.90.06.87.60.00.0Greeceاليونان

7,928100.015.527.10.00.01.131.50.517.36.30.00.7Other European Countriesدول اوروبية اخرى

42,149100.08.752.80.00.01.217.50.75.99.50.33.4U.S.Aامريكا

3,002100.010.225.90.00.00.045.30.018.30.00.00.4Canadaكندا

102100.084.016.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other American Countriesدول امريكية اخرى

1,045,758100.016.729.10.331.71.26.20.39.22.62.20.6Totalالمجموع

أخرى مهنيةرحلة عمل دراسةعالج

StudyOtherOther

2017 أيلول - 2016 للقادمين المقيمين حسب الغرض الرئيسي والوجهة المقصودة من الزيارة خالل الفترة تشرين أول  (غير شامل النقل الدولي)التوزيع النسبي لإلنفاق  :32.1 جدول/ تابع

Contd./ Table 1.32: Percentage Distribution of Expenditure (Excluding International Transport) for Resident Arrivals by Main Purpose 

and Main Destination of Visit  during October 2016- Sebtember 2017

الوجهة المقصودة

إجمالي اإلنفاق في 

الخارج غير شامل النقل 

(باأللف دينار)الدولي 

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Main Destination

Other Proessionalمهىية أخري           Personal Purposesأغراض شخصية                                                             

Total Expediture 

Abroad  Excluding 

International 

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2017/2016  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



النسبة

Percentageطاقم طائرة   مؤتمر   أخرىزيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء

دينيةواألصدقاء العطالت
شخصية

سائق/ سفن أو ندوة

Transport (JDs 000) Vacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference orCrew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitSeminarMembers

445228100.00.212.60.376.30.00.60.63.60.64.70.5Saudi Arabiaالسعودية

102318100.04.984.80.60.81.80.40.16.30.30.00.0Palestineفلسطين

175373100.037.340.90.00.01.85.60.012.21.80.00.3Egyptمصر

126905100.014.051.70.20.00.34.10.022.35.80.31.2United Arab Emiratiesاالمارات

46392100.039.736.00.80.00.42.00.211.19.30.00.3Lebanonلبنان

28306100.00.367.91.80.20.30.10.227.21.50.40.2Iraqالعراق

20825100.01.461.90.10.00.00.90.122.311.80.01.4Kuwaitالكويت

21432100.05.358.20.20.92.23.60.017.210.90.01.6Qatarقطر

9881100.00.658.80.00.00.01.20.024.910.60.04.0Bahrainالبحرين

3029100.06.327.40.00.00.00.00.046.619.60.00.0Omanعمان

2840100.00.012.80.60.00.022.30.060.93.50.00.0Sudanالسودان

1261100.00.096.13.90.00.00.00.00.00.00.00.0Syriaسوريا

4424100.07.241.10.00.00.07.60.023.320.80.00.0Arab Maghreb Countriesدول المغرب العربي

310100.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other Arab Countriesدول عربية اخرى

96131100.063.710.80.10.05.112.30.15.12.70.00.1Turkeyتركيا

12857100.05.81.00.00.00.00.00.090.62.50.00.0Chinaالصين

.………/Contd/.........يتبع

2017 أيلول - 2016 للقادمين المقيمين حسب الغرض الرئيسي والوجهة المقصودة من الزيارة خالل الفترة تشرين أول  (شامال النقل الدولي)التوزيع النسبي لإلنفاق  :33.1 جدول

Table 1.33: Percentage Distribution of Expenditure (Including International Transport) for Resident Arrivals by Main Purpose 

and Main Destination of Visit  during October 2016- Sebtember 2017

الوجهة المقصودة

إجمالي اإلنفاق في 

الخارج  شامال النقل 

(باأللف دينار)الدولي 

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Main Destination

Other Professionalمهىية أخري           Personal Purposesأغراض شخصية                                        

Total Expediture 

Abroad  Including 

International 

أخرى مهنيةرحلة عمل دراسةعالج

StudyOtherOther

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2017/2016  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



النسبة

Percentageزيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء
أخرى

طاقم طائرة   مؤتمر   

سائق/ سفن أو ندوةشخصيةدينيةواألصدقاء العطالت

Transport (JDs 000) Vacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference orCrew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitSeminarMembers

578100.040.217.60.00.00.08.10.00.00.034.10.0Israelاسرئيل

6128100.075.50.03.50.00.00.01.112.66.30.01.1Thailandتايالند

2551100.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Georgiaجورجيا

4670100.050.44.90.00.00.033.30.97.43.00.00.0Malaysiaماليزيا

10735100.022.218.40.00.03.224.70.026.54.90.00.0Other Asian Countriesدول اسيوية اخرى

1133100.031.39.50.00.00.00.00.059.10.00.00.0Other African Countriesدول افريقية اخرى

10216100.016.050.20.00.02.420.90.01.52.96.20.0U.Kبريطانيا

12133100.08.235.61.60.00.033.50.010.011.10.00.0Germanyالمانيا

11207100.020.54.70.00.00.072.50.00.71.50.00.0Cyprusقبرص

6187100.00.04.90.00.00.083.90.03.00.00.08.2Russiaروسيا

2993100.024.035.10.00.00.06.50.014.712.20.07.4Franceفرنسا

3274100.054.434.00.00.00.00.00.010.41.20.00.0Italyايطاليا

4456100.021.23.40.00.029.729.50.07.68.60.00.0Greeceاليونان

10467100.017.228.40.00.01.026.00.617.98.10.00.8Other European Countriesدول اوروبية اخرى

56307100.09.154.40.00.01.314.70.76.69.60.23.3U.S.Aامريكا

4266100.010.034.30.00.00.036.40.018.20.00.01.1Canadaكندا

227100.071.428.60.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other American Countriesدول امريكية اخرى

1245038100.016.133.10.327.41.15.70.310.53.11.80.6Totalالمجموع

أخرى مهنيةرحلة عمل دراسةعالج

StudyOtherOther

2017 أيلول - 2016 للقادمين المقيمين حسب الغرض الرئيسي والوجهة المقصودة من الزيارة خالل الفترة تشرين أول  (شامال النقل الدولي)التوزيع النسبي لإلنفاق  :33.1 جدول/ تابع

Contd./ Table 1.33: Percentage Distribution of Expenditure (Including International Transport) for Resident Arrivals by Main Purpose 

and Main Destination of Visit  during October 2016- Sebtember 2017

الوجهة المقصودة

إجمالي اإلنفاق في 

الخارج  شامال النقل 

(باأللف دينار)الدولي 

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Main Destination

Other Proessionalمهىية أخري           Personal Purposesأغراض شخصية                                      

Total Expediture 

Abroad  Including 

International 

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2017/2016  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



طاقم طائرة   مؤتمر   أخرىزيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء

دينيةواألصدقاء العطالت
شخصية

سائق/ سفن أو ندوة

Vacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference orCrew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitSeminarMembers

8.27.210.90.79.50.090.20.510.15.62.61.7Saudi Arabiaالسعودية

7.37.37.64.75.435.614.89.63.065.10.04.0Palestineفلسطين

27.74.872.535.00.018.687.88.511.06.40.515.7Egyptمصر

14.69.417.78.20.018.9112.57.114.713.30.128.7United Arab Emiratiesاالمارات

9.57.214.04.30.013.3119.04.87.25.80.020.0Lebanonلبنان

11.613.016.16.916.44.0109.527.012.910.70.03.0Iraqالعراق

14.58.215.626.50.00.0147.13.011.48.00.0146.0Kuwaitالكويت

19.312.320.03.012.015.7147.40.018.98.20.081.8Qatarقطر

21.41.821.00.00.00.0138.30.022.78.00.082.8Bahrainالبحرين

16.718.016.80.00.00.00.00.020.35.80.00.0Omanعمان

16.30.023.032.80.00.040.80.013.221.11.00.0Sudanالسودان

41.30.040.291.90.00.00.00.00.00.00.00.0Syriaسوريا

22.99.528.00.00.00.0151.80.011.88.80.00.0Arab Maghreb Countriesدول المغرب العربي

47.10.047.10.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other Arab Countriesدول عربية اخرى

9.25.718.53.50.014.9125.96.08.69.00.014.5Turkeyتركيا

14.213.218.10.00.00.00.00.014.217.00.00.0Chinaالصين

.………/Contd/.........يتبع

معدل االقامة الشخص 

(ليلة)

عالج Average Length of 

Stay Per Person  

(Night)
OtherOther

أخرى مهنية

Study

2017 أيلول - 2016 في الخارج للقادمين المقيمين حسب الغرض الرئيسي والوجهة المقصودة من الزيارة خالل الفترة تشرين أول (ليلة)معدل اإلقامة  :34.1 جدول

Table 1.34:  Average Length of Stay Abroad  (Night) for Resident Arrivals by Main Purpose 

and Main Destination of Visit  during October 2016- Sebtember 2017

الوجهة المقصودة

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Main Destination

Other Professionalمهىية أخري           Personal Purposesأغراض شخصية                                      

رحلة عمل دراسة

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2017/2016  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



طاقم طائرة   مؤتمر   أخرىزيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء

سائق/ سفن أو ندوةشخصيةدينيةواألصدقاء العطالت

Vacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference orCrew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitSeminarMembers

0.93.97.40.00.00.05.00.00.00.00.00.0Israelاسرئيل

10.910.00.08.00.00.00.09.122.75.70.026.2Thailandتايالند

5.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Georgiaجورجيا

24.510.032.00.00.00.097.417.114.810.10.00.0Malaysiaماليزيا

48.611.249.00.00.0116.0253.40.021.48.40.00.0Other Asian Countriesدول اسيوية اخرى

10.38.644.00.00.00.00.00.09.10.00.00.0Other African Countriesدول افريقية اخرى

24.012.221.70.00.09.7216.30.014.811.01.70.0U.Kبريطانيا

36.011.423.812.00.00.0107.90.09.617.10.00.0Germanyالمانيا

50.96.313.90.00.00.0129.80.07.011.80.00.0Cyprusقبرص

132.70.025.10.00.00.0329.20.016.20.00.021.6Russiaروسيا

12.510.714.30.00.00.08.10.08.76.80.052.4Franceفرنسا

9.88.212.10.00.00.00.00.07.216.10.00.0Italyايطاليا

43.612.439.30.00.0271.6136.90.013.413.90.00.0Greeceاليونان

33.210.023.10.00.012.8175.010.115.06.50.06.0Other European Countriesدول اوروبية اخرى

34.616.930.20.00.042.0204.311.317.626.01.536.4U.S.Aامريكا

54.815.832.90.00.00.0181.20.038.80.00.04.0Canadaكندا

81.412.1337.40.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other American Countriesدول امريكية اخرى

12.75.919.23.29.526.0130.91.210.310.51.97.2Totalالمجموع

StudyOther

and Main Destination of Visit  during October 2016- Sebtember 2017

الوجهة المقصودة

معدل االقامة الشخص 

(ليلة)

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Main Destination

 Personal Purposesأغراض شخصية                                      

دراسة

Other

Average Length of 

Stay Per Person  

(Night)

2017 أيلول - 2016 في الخارج للقادمين المقيمين حسب الغرض الرئيسي والوجهة المقصودة من الزيارة خالل الفترة تشرين أول (ليلة)معدل اإلقامة  :34.1 جدول/ تابع

Contd./ Table 1.34:  Average Length of Stay Abroad  (Night) for Resident Arrivals by Main Purpose 

أخرى مهنيةرحلة عمل 

Other Proessionalمهىية أخري          

عالج

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2017/2016  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



طاقم طائرة   مؤتمر   أخرىزيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء

دينيةواألصدقاء العطالت
شخصية

سائق/ سفن أو ندوة

Vacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference orCrew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitSeminarMembers

70.274.840.1394.079.30.032.4341.246.3118.163.064.9Saudi Arabiaالسعودية

30.635.528.871.853.1288.142.737.950.410.40.031.3Palestineفلسطين

20.696.39.213.90.090.638.323.466.3119.411.561.9Egyptمصر

58.1111.746.7122.90.0127.737.885.577.976.2325.159.0United Arab Emiratiesاالمارات

81.0111.759.0372.80.0179.442.1142.590.4108.70.041.1Lebanonلبنان

51.271.946.6387.342.4187.52.613.062.351.60.0133.7Iraqالعراق

43.397.735.027.80.00.022.6103.275.0111.50.014.1Kuwaitالكويت

41.179.835.6116.8187.51383.629.80.055.164.80.010.3Qatarقطر

41.6210.339.10.00.00.032.40.042.6113.90.022.8Bahrainالبحرين

49.866.734.30.00.00.00.00.043.4207.80.00.0Omanعمان

73.10.037.915.10.00.059.00.0109.569.10.00.0Sudanالسودان

13.70.013.615.20.00.00.00.00.00.00.00.0Syriaسوريا

41.276.133.50.00.00.016.20.069.3106.40.00.0Arab Maghreb Countriesدول المغرب العربي

14.30.014.30.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other Arab Countriesدول عربية اخرى

90.0131.064.0122.20.0294.534.075.1101.7114.20.028.8Turkeyتركيا

83.654.147.20.00.00.00.00.087.864.70.00.0Chinaالصين

.………/Contd/.........يتبع

Average Daily 

Expenditure  /Person 

(JDs) 

2017 أيلول - 2016 حسب الغرض الرئيسي والوجهة المقصودة من الزيارة خالل الفترة تشرين أول (غير شامل النقل الدولي)للقادمين المقيمين  (بالدينار)معدل اإلنفاق اليومي للشخص في الخارج  :35.1 جدول

Table 1.35: Average Daily Expenditure Abroad/ person for Resident Arrivals (JDs) (Excluding International Transport) by Main Purpose 

and Main Destination of Visit  during October 2016- Sebtember 2017

الوجهة المقصودة

معدل إنفاق الشخص في 

اليوم

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Main Destination

Other Professionalمهىية أخري           Personal Purposesأغراض شخصية                                     

أخرى مهنيةرحلة عمل دراسةعالج

StudyOtherOther

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2017/2016  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



طاقم طائرة   مؤتمر   أخرىزيارة تسوقزيارة األقارب االستجمام وقضاء

سائق/ سفن أو ندوةشخصيةدينيةواألصدقاء العطالت

Vacation and Visiting RelativesShoppingReligiousMedicalBusinessConference orCrew/Driver

Liesureand FriendsVisitTreatmentVisitSeminarMembers

103.278.035.10.00.00.0115.50.00.00.00.00.0Israelاسرئيل

103.4110.00.0300.10.00.00.066.669.5136.00.032.7Thailandتايالند

178.7178.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Georgiaجورجيا

64.3129.931.30.00.00.039.923.556.1165.00.00.0Malaysiaماليزيا

26.8112.89.50.00.024.519.40.064.7104.10.00.0Other Asian Countriesدول اسيوية اخرى

55.385.715.90.00.00.00.00.067.70.00.00.0Other African Countriesدول افريقية اخرى

51.2171.667.20.00.075.823.20.079.0104.6144.50.0U.Kبريطانيا

47.4121.655.7245.90.00.031.60.0137.262.00.00.0Germanyالمانيا

45.8145.141.00.00.00.039.70.036.971.50.00.0Cyprusقبرص

22.70.020.20.00.00.022.40.041.60.00.025.4Russiaروسيا

89.5105.061.90.00.00.0362.70.0154.3109.90.061.5Franceفرنسا

137.2254.682.70.00.00.00.00.095.113.30.00.0Italyايطاليا

55.2128.360.00.00.070.731.20.0107.288.50.00.0Greeceاليونان

47.9136.048.40.00.0331.026.870.095.7138.90.0166.9Other European Countriesدول اوروبية اخرى

67.0121.070.70.00.054.738.9165.089.4105.176.290.0U.S.Aامريكا

38.7126.331.70.00.00.032.90.060.20.00.053.2Canadaكندا

11.683.32.10.00.00.00.00.00.00.00.00.0Other American Countriesدول امريكية اخرى

46.3105.624.6144.179.2127.632.7164.366.886.864.844.3Totalالمجموع

Average Daily 

Expenditure  /Person 

(JDs) 

أخرى مهنيةرحلة عمل دراسة

StudyOtherOther

2017 أيلول - 2016 حسب الغرض الرئيسي والوجهة المقصودة من الزيارة خالل الفترة تشرين أول (غير شامل النقل الدولي)للقادمين المقيمين  (بالدينار)معدل اإلنفاق اليومي للشخص في الخارج  :35.1 جدول/ تابع

Contd./ Table 1.35: Average Daily Expenditure Abroad/ person for Resident Arrivals (JDs) (Excluding International Transport) by Main Purpose 

and Main Destination of Visit  during October 2016- Sebtember 2017

الوجهة المقصودة

معدل إنفاق الشخص في 

اليوم

Main Purpose of Visit                                                                              الغرض الرئيسي من الزيارة

Main Destination

Other Proessionalمهىية أخري           Personal Purposesأغراض شخصية                                     

عالج

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2017/2016  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



أخرىتمويل حكوميتمويل من جهة العملتمويل ذاتي

No. of  Resident  

Arrivals
PercentageSelf  Financed

Financed by 

Employer

Financed by 

Government
Other

 Jordanians  1571009100.084.814.00.80.4 أردنيون 

Arab Countries 184532100.098.81.10.00.0 الدول العربية 

Foreigners 26662100.097.12.40.30.2  أجانب

1782203100.086.412.50.70.4Totalالمجموع

Natonality Group

2017 أيلول - 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية وحسب المصدر الرئيسي لتمويل الرحلة خالل الفترة تشرين أول :36.1 جدول

Table 1.36: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Nationality Group and  by Main Source of Funds for the Trip

 during October 2016- Sebtember 2017

مجموعة الجنسية

النسبةعدد القادمين المقيمين

Main Source of  Funds            المصدر الرئيسي للتمويل

Department of Statistics  / Arrivals and Departures Survey 2016/2017 2017/2016  مسح القادمين والمغادرين/ دائرة اإلحصاءات العامة 



أخرىتمويل حكوميتمويل من جهة العملتمويل ذاتي

Total Expediture 

Abroad Excluding 

International 

Transport (JDs 000 ) 

PercentageSelf  Financed
Financed by 

Employer
Financed by GovernmentOther

 Jordanians  872,894100.092.35.91.60.2 أردنيون 

Arab Countries 125,835100.099.40.60.00.0 الدول العربية 

Foreigners 47,029100.097.91.70.20.2  أجانب

1,045,758100.093.45.11.30.2Totalالمجموع

إجمالي اإلنفاق في الخارج 

غير شامل النقل الدولي 

(باأللف دينار)

2017 أيلول - 2016 للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية وحسب المصدر الرئيسي لتمويل الرحلة خالل الفترة تشرين أول (غير شامل النقل الدولي)التوزيع النسبي لإلنفاق  :37.1 جدول

Table 1.37: Percentage Distribution of Expenditure (Excluding International Transport) for Resident Arrivals by Main Source of Funds for the Trip,

 Nationality Group during October 2016- Sebtember 2017

مجموعة الجنسية

النسبة

Natonality Group

Main Source of Funds          المصدر الرئيسي للتمويل
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أخرىتمويل حكوميتمويل من جهة العملتمويل ذاتي

No. of  Resident  

Arrivals
PercentSelf  Financed

Financed by 

Employer

Financed by 

Government
Other

278375100.099.70.30.00.0Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  645734100.099.90.10.00.0Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

7209100.099.20.80.00.0Shoppingتسوق

439091100.097.00.31.21.5Religious visitزيارة دينية

3680100.095.91.52.60.0Medical Treatmentالعالج

15083100.098.40.80.40.4Studyالدراسة

16161100.098.61.40.00.0Other Personalأخرى شخصية

140315100.087.611.70.60.0Business visitرحلة عمل

29474100.028.358.713.00.0Conference or Seminarمؤتمر أو ندوة

187067100.00.199.30.60.0Crew /Driverسائق/ طاقم طائرة أو سفينة

20012100.089.30.510.20.0Other Proffessionalأخرى مهنية

1782203100.086.412.50.70.4Totalالمجموع

2017 أيلول - 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب الغرض الرئيسي من الزيارة والمصدر الرئيسي لتمويل الرحلة خالل الفترة تشرين أول :38.1 جدول

Table 1.38: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Main Purpose of Visit and by Main Source of Funds for the Trip

 during October 2016- Sebtember 2017

الغرض من الزيارة

النسبةعدد القادمين المقيمين

Main Purpose of Visit

Main Source of Funds          المصدر الرئيسي للتمويل
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المشرعون وموظفو 

االدارة العليا
الفنيون  المتخصصون

والمتخصصون
العمال المهرة فيالعاملون في الخدمات و

العاملون في 

الحرف وما
مشغلو اآلالت

المساعدون
الباعة في المحالت 

واألسواق

الزراعة وصيد 

األسماك
 إليها من المهن

ومجمعوها

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  1571009100.04.527.85.910.915.72.24.74.41.72.020.3 أردنيون 

Arab Countries  184532100.03.215.53.56.016.414.112.50.79.50.118.5 الدول العربية 

Foreigners 26662100.011.147.96.62.85.80.43.10.62.70.019.0  أجانب

1782203100.04.526.85.710.315.63.45.53.92.51.820.1Totalالمجموع

2017 أيلول - 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب مجموعة الجنسية والمجموعات الرئيسية للمهن خالل الفترة تشرين أول :39.1 جدول

Table 1.39: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Nationality Group and Major Occupation Groups during October 2016- Sebtember 2017

المهن األولية الكتبة
القوات 

المسلحة
مجموعة الجنسية 

عدد القادمين 

القادمين
النسبة

Nationality Group

Legislators, 

Senior Officals 

and Managers

        Major Occupation Groupsالمجمىعات الرئيسية للمهه                                                                                          

ال ينطبق

No. of  

Resident  

Arrivals

PercentageProfessionalsClerksMilitaryNot 

Applicable
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المشرعون 

وموظفو االدارة 

العليا

الفنيون  المتخصصون

والمتخصصون

العاملون في الخدمات و
العمال المهرة 

في

العاملون في 

الحرف وما
مشغلو اآلالت

الباعة في المحالت المساعدون

واألسواق

الزراعة وصيد 

األسماك

ومجمعوها إليها من المهن

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

278375100.08.550.16.611.65.70.11.40.30.40.314.9Vacation and Leisureاالستجمام وقضاء العطالت

  645734100.01.719.15.910.611.28.08.42.15.00.028.0Visiting relatives and friendsزيارة األقارب واألصدقاء

7209100.02.94.41.210.367.80.42.21.10.00.09.6Shoppingتسوق

439091100.04.019.87.815.410.61.26.91.12.26.224.7Religious visitزيارة دينية

3680100.017.422.92.16.211.61.04.12.40.30.031.8Medical Treatmentالعالج

15083100.00.02.30.00.00.60.00.00.00.00.097.1Studyالدراسة

16161100.01.326.213.114.511.70.27.24.90.70.020.3Other Personalأخرى شخصية

140315100.014.723.83.55.441.21.62.92.41.10.33.1Business visitرحلة عمل

29474100.015.659.85.78.60.90.00.20.90.02.45.8Conference or Seminarمؤتمر أو ندوة

187067100.00.137.70.40.341.60.11.418.00.10.20.1Crew /Driverسائق/ طاقم طائرة أو سفينة

20012100.03.03.61.41.60.90.24.563.31.411.78.3Other Proffessionalأخرى مهنية

1782203100.04.526.85.710.315.63.45.53.92.51.820.1Totalالمجموع

2017أيلول  - 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين حسب الغرض الرئيسي من الزيارة والمجموعات الرئيسية للمهن خالل الفترة تشرين أول :40.1 جدول

Table 1.40: Percentage Distribution of Resident Arrivals by Main Purpose of Visit and Major Occupation Groups during  October 2016- Sebtember 2017

الغرض من الزيارة

عدد القادمين 

القادمين
النسبة

        Major Occupation Groupsالمجمىعات الرئيسية للمهه                                                                                          

Main Purpose of Visit

المهن األولية الكتبة
القوات 

المسلحة
ال ينطبق

No. of  

Resident  

Arrivals

PercentageLegislators, 

Senior 

Officals and 

Managers

ProfessionalsClerksMilitaryNot 

Applicable
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عدد األشخاص الذين كانوا في 

الخارج بغرض االستجمام 

وقضاء العطالت

النسبة
عدد االشخاص الذين قاموا 

برحلة سياحية محلية
النسبة

عدد االشخاص الذين لم 

يقوموا برحلة سياحية محلية
النسبة

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  272985100.021315278.15983321.9 أردنيون 

Arab Countries 3551100.0287380.967819.1 الدول العربية 

Foreigners 2704100.0208177.062223.0  أجانب

279239100.021810578.16113321.9Totalالمجموع

Natonality Groupمجموعة الجنسية

2017 أيلول- 2016 التوزيع النسبي للقادمين المقيمين الذين كانوا في الخارج بغرض االستجمام وقضاء العطالت حسب مجموعة الجنسية خالل الفترة تشرين أول: 41.1 جدول

Table 1.41: Pecentage Distribution of Resident Arrivals who were Abroad for Vacation and Leisure by 

Nationality Group during  October 2016- Sebtember 2017
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عدم الرغبة في 

القيام برحلة
ارتفاع كلفة دخول ارتفاع كلفة اإلقامة

المواقع السياحية

ارتفاع كلفة الخدمات 

المقدمة في المواقع 

السياحية

العروض التنافسية 

المقدمة من الدول 

المجاورة

عدم توفر وسيلة نقل 

مناسبة ومنتظمة الى 

المواقع السياحية

عدم وجود خدمات في 

المواقع السياحية المزارة

عدم وجود فعاليات 

وأنشطة سياحية في 

المواقع السياحية المزارة

 أخرى 

UnwillingnessThe high The high  costThe high  costCompetitive offersOther

to make a tourcost of  of  entry tourism of  using services 
from neighboringUnavaialable servicesUnavaialable activites 

accommodationsitesat tourism sitescountriesat tourist sitesat touist sites 

 

 Jordanians  59833100.052.79.16.78.819.40.51.31.30.1 أردنيون 

Arab Countries 678100.077.013.26.40.00.00.00.03.40.0 الدول العربية 

Foreigners 622100.051.724.10.00.024.20.00.00.00.0  أجانب

61133100.053.09.36.68.619.30.51.31.30.1Totalالمجموع

Unavailable regular 

and suitable 

transport means to 

tourism sites

Natonality Group

2017 أيلول- 2016  أولالتوزيع النسبي للقادمين المقيمين الذين كانوا في الخارج بغرض االستجمام وقضاء العطالت حسب مجموعة الجنسية وحسب السبب الرئيسي في عدم قيامهم برحلة سياحية محلية خالل الفترة تشرين: 42.1 جدول

 for not Conducting a Domestic Trip during  October 2016- Sebtember 2017

Main Reason For Not Having a Tourالسبب الرئيسي في عدم القيام برحلة                        

Table 1.42: Pecentage Distribution of Resident Arrivals who were Abroad for Vacationand Leisure by Nationality Group and Main Reason

عدد االشخاص الذين 

لم يقوموا برحلة 

سياحية محلية

Percentageمجموعة الجنسية

الىسبة

No. of Person who 

were not Made a 

Domestic Trip
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