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ملخص تنفيذي
يعترب مسح القادمني واملغادرين من املسوح اهلامة يف اجملاالت اإلحصائية كونو يتضمن مسحني ىامني األول ىو
مسح القادمني الذي يقيس السياحة اخلارجة من األردن وذلك عند قدوم األشخاص املقيمني يف األردن وكانوا
يف اخلارج ألغراض سياحية سواءً كانوا من األردنيني أو من رعااي الدول األخرى العربية واألجنبية ،والثاين ىو
مسح املغادرين الذي يهدف إىل قياس السياحة الوافدة إىل األردن وذلك عند مغادرة األشخاص غري املقيمني
األردن إىل أماكن إقامتهم املعتادة بعد انتهاء زايرهتم لألردن لألغراض السياحية سواءً كانوا أردنيني أو من رعااي
الدول العربية واألجنبية.
وأظهرت نتائج مسح القادمني واملغادرين للفرتة تشرين اول  - 2016ايلول  2017أن الدخل السياحي املتحقق
لألردن من السياحة الوافدة خالل فرتة املسح قد بلغ حوايل  3216مليون دينار ،مقابل  1046مليون دينار
أنفقها املقيمون يف األردن يف اخلارج وىو ما يعرف ابلسياحة اخلارجة .ويوفر املسح جمموعة من البياانت
واملؤشرات السياحية اليت هتم القطاع .وفيما يلي ملخص ألىم النتائج:
أوال :القادمون
.1

بلغ عدد القادمني الكلي إىل اململكة خالل فرتة املسح  6.78مليون شخص ،وكان عدد القادمني املقيمني
يف األردن (ينطبق عليهم شرط ما يعرف ابلزووار الزدوليني حزوايل  1.8مليزون شزخص ،يشزكلون مزا نسزبتو
 %26.7من إرتايل عدد القادمني الكلي إىل اململكة.

.2

بلغز نسزبة األردنيزني مزن إرتزايل القزادمني املقيمزني يف األردن  ،%87.9يلزيهم املقيمزون مزن الرعزااي العززر
وبلغ نسبتهم  ،%10.5مث الرعااي األجانب مبا نسبتو .%1.6

.3

أشارت نتائج املسح أن الغرض الرئيسي الغالب من زايرة املقيمني يف األردن للخارج لألغراض الشخصزية
بلغ نسبتها  ،%78.9توزع بغرض زايرة األقار واألصدقاء بنسبة بلغ  %36.2وبغرض االسزتممام
وقضاء العطالت مبا نسبتو  ،%15.6مث بغزرض رحزالت العمزرة والزج مبزا نسزبتو  ،%24.6ولبقيزة األغزراض
الشخصية مبا نسبتو . %2.4

.4

أشززارت نتززائج املسززح أن الغززرض الرئيسززي الغالززب مززن زايرة املقيمززني يف األردن للخززارج لألغ زراض املهنيززة
والتماريززة بلغ ز نسززبتها  ،%21.1توزع ز بغززرض رحززالت العمززل مبززا نسززبتو  ،%7.9مث للط زواقم مبززا نسززبتو
 ،%10.5ولبقية األغراض املهنية والتمارية مبا نسبتو  %2.8وذلك من إرتايل الوايرات للخارج.

.5

بلغ إرتايل اإلنفاق السياحي يف اخلارج للمقيمني القادمني شامال أجزور النقزل الزدويل حزوايل  1245مليزون
دينار ،وبلغز لألغزراض الشخصزية  1045مليزون دينزار بنسزبة  ،%83.9مقابزل  200مليزون دينزار بنسزبة
 %16.1لألغراض املهنية.

.6

بلززغ إرتززايل اإلنفززاق السززياحي يف اخلززارج للمقيمززني القززادمني غززري شززامل النقززل الززدويل حزوايل  1046مليززون
دينززار ،وبلغ ز لألغ زراض الشخصززية  893مليززون دينززار بنسززبة  ،%85.5مقابززل  152مليززون دينززار بنسززبة
 %14.5لألغراض املهنية.

.7

أظهرت النتائج أن حوايل  %83.5من اإلنفاق السياحي يف اخلارج غري شامل النقل الدويل ينفقو املقيمزون
األردني ززون ،وم ززا نس ززبتو  %12ينفق ززو الع ززر املقيم ززون ،وم ززا نس ززبتو  %4.5م ززن اإلنف ززاق الس ززياحي ينفق ززو
األجانب املقيمون يف األردن يف خارج اململكة.

.8

زنتل اإلنفاق على رحالت الج والعمرة النسبة األعلى يف اإلنفاق السزياحي يف اخلزارج (غزري شزامل النقزل
الززدويل حيززل شززكل ح زوايل  %31.7مززن اإلنفززاق السززياحي ،مث بغززرض زايرة االقززار بنسززبة  ،%29.1مث
بغززرض االسززتممام بنسززبة  ،%16.7وبنسززبة  %9.2لززرحالت العمززل ،وبنسززبة  %6.2للدراسززة يف اخلززارج،
وبنسزبة  %2.6للمزؤدترات والنزدوات ،وبنسزبة  % 2.2للطزواقم ،وبنسزبة  %1.2للعزالج وبنسزبة  %1.1لبقيززة
االغراض.

.9

أظهززرت النتززائج أن معززدل اإلقامززة يف اخلززارج تميززس جمموعززات اتنسززية بلززغ ح زوايل  13ليلززة ،وبلززغ معززدل
اإلنفاق شامالً النقل الدويل حوايل  55ديناراً يومياً ،مقابل حوايل  46ديناراً غري شامل للنقل الدويل.

 .10علززى مسززتوى جمموعززات اتنسززية ،أشززارت النتززائج إىل أن معززدل اإلقامززة يف اخلززارج لألردنيززني املقيمززني بلززغ
حوايل  10ليال ،وبلغ معدل اإلنفاق اليومي غري شامل للنقل الدويل حوايل  59دينار ،يف حني بلغ معزدل
اإلقامة للعزر املقيمزني يف اخلزارج مزا نسزبتو حزوايل  39ليلزة ،وبلزغ معزدل إنفزاقهم غزري شزامل النقزل الزدويل
حز زوايل  18دين ززارا وى ززو األدم ب ززني جمموع ززات اتنس ززية .ويف املقاب ززل ،بل ززغ مع ززدل إقام ززة الرع ززااي األجان ززب
املقيمني يف األردن يف اخلارج حوايل  21ليلة ،وبلغ معدل إنفاقهم حوايل  85ديناراً.
 .11أشارت النتائج حسب الغرض من الوايرة ،إىل أن معدل اإلنفاق اليومي يف اخلارج بغرض االستممام
وقضاء العطالت بلغ حوايل  106ديناراً غري شامل النقل الدويل ،وبلغ معدل اإلنفاق بغرض الوايرات
الدينية حوايل  79ديناراً ،وبلغ بغرض زايرة األقار واألصدقاء حوايل  25ديناراً يف اليوم.
 .12أظهرت النتائج أن اإلنفزاق يف اخلزارج غزري شزامل النقزل الزدويل قزد بلزغ  1046مليزون دينزار ،وبسزب بنزود
اإلنفززاق كان ز نسززبة اإلنفززاق يف اخلززارج علززى الززرحالت الشززاملة  %28وبلززغ اإلنفززاق علززى بنززد التسززوق

بنسزبة  ،%29وعلززى الطعززام والشزرا بنسزبة بلغز  ،%12.8وبلززغ اإلنفززاق علزى اإلقامززة مززا نسززبتو
وعلى بند األنشطة الرتفيهية بنسبة بلغ  ،%8.5وعلى بند التنقالت ما نسبتو  ،%5.5وعلى بند الدراسة
ما نسبتو  ،%3.2وعلى بند العالج بنسبة  ،%1.4وعلى البنود األخرى بنسبة .%3.9
%7.7

 .13أظهززرت نتززائج املسززح أن ح زوايل  %90مززن القززادمني املقيمززني قززاموا ب زوايرة الززدول العربيززة ،يف حززني بلغ ز
نسبة زوار الدول األجنبية حوايل .%10
 .14أشارت النتائج إىل أن حوايل  %80.3من اإلنفاق السياحي يف اخلارج مت إنفاقو يف الدول العربية ،يف حزني
بلغ نسبة اإلنفاق يف الدول األجنبية حوايل .%19.7
 .15بلغ عدد املسافرين برحلة شاملة  603ألف شخص ،يشكلون حوايل  %34من إرتايل القادمني املقيمني.
وبلغ إرتايل إنفاق املسافرين برحلة شاملة شامل النقل الدويل حوايل
 %33من إرتايل إنفاق القادمني املقيمني شامل النقل الدويل.

415

مليون دينار ،أو ما نسبتو

 .16بين النتائج أن ما نسبتو  %48.1يستخدمون وسائط النقل الربي مبختلف أنواعها ( %41مركبزة عموميزة
و %3.9للمركبززات اخلاصززة و %3.2للشززاحنات وأييت بعززد ذلززك اسززتخدام وسززائط النقززل اتززوي بنسززبة
حوايل  ،%46.2يف حني كان النسبة األقل لوسائط النقل البحرية وبلغ .%5.7
 .17أظهززرت نتززائج املسززح أن املسززافرين بوسززائط النقززل اتززوي ينفقززون مززا نسززبتو  %74.9مززن إرتززايل اإلنفززاق
الس ززياحي يف اخل ززارج غ ززري ش ززامل النق ززل ال ززدويل ،يف ح ززني ينف ززق املس ززافرون ب زراً م ززا نس ززبتو  ،%20.8وينف ززق
املسافرين براً ما نسبتو  %4.3من إرتايل اإلنفاق السياحي يف اخلارج.
 .18بلغ عدد سياح املبي من إرتايل عدد القادمني املقيمني حوايل  1.6مليون شخص ،يشكلون ما نسبتو
 ،%90.8يف حني بلغ عدد زوار اليوم الواحد  163ألف شخص يشكلون ما نسبتو حوايل  %9.2من
إرتايل القادمني املقيمني.
 .19بلغ إرتايل إنفاق سياح املبي حوايل  1031مليون دينار ،يشكلون ما نسبتو  %98.6من إرتايل إنفاق
القادمني املقيمني غري شامل النقل الدويل .ويف املقابل ،ينفق زوار اليوم الواحد يف اخلارج حوايل  14مليون
دينار ،أو ما نسبتو  %1.4من إرتايل اإلنفاق.
 .20بلغ عدد القادمني املقيمني حوايل  1.8مليون شخص ،شزكل الزذكور مزنهم حزوايل  ،%82.3مقابزل حزوايل
 %17.7من اإلانث.

 .21بلغ ز نسززبة إنفززاق الززذكور مززن إرتززايل اإلنفززاق الكلززي غززري شززامل النقززل  ،%84.9يف حززني بلغ ز نسززبة
إنفاق اإلانث من إرتايل اإلنفاق .%15.1
 .22أشززارت النتززائج إىل أن نسززبة الق ززادمني املقيمززني الززذين تقززل أعم ززارىم عززن  34عام زاً قززد بلغ ز ،%39.1
وبلغ ز ز النسز ززبة للقز ززادمني املقيمز ززني يف الفئز ززة العمريز ززة  44 – 35ح ز زوايل  ،%37.9مقابز ززل  %23للقز ززادمني
املقيمني الذين تويد أعمارىم عن  44عاماً.
 .23أشارت النتائج إىل أن نسبة إنفاق القادمني املقيمني الذين تقل أعمارىم عن  34عامزاً مزن إرتزايل اإلنفزاق
ق ززد بلغ ز  ،%36.8وبلغ ز نس ززبة إنف ززاق الق ززادمني املقيم ززني يف الفئ ززة العمري ززة  44 – 35ح زوايل ،%36.2
مقاب ززل م ززا نس ززبتو  %18.1للق ززادمني املقيم ززني يف الفئ ززة العمري ززة  ،54 -45وم ززا نس ززبتو  %8.9لل ززذين توي ززد
أعمارىم عن  54عاماً.

اثنياً :املغادرون

 .1بلغ عدد املغادرين الكلي من اململكزة خزالل فزرتة املسزح حزوايل  6.83مليزون شزخص ،وبلزغ عزدد املغزادرين
غ ززري املقيم ززني يف األردن حز زوايل  5.2ملي ززون ش ززخص ،يش ززكلون م ززا نس ززبتو حز زوايل  %76م ززن إرت ززايل ع ززدد
املغادرين الكلي من اململكة.
.2

.3

.4

أشارت النتائج أن املغادرين غري املقيمني من الدول العربية غري اخلليمية زنتلون املرتبة األعلى بنسبة بلغز
 %29.8يليهم األردنيزني غزري املقيمزني بنسزبة بلغز  ،%26.6مث الزووار اخلليميزني بنسزبة بلغز  ،%19.4مث
الووار من الدول اآلسيوية مبا نسبتة  ،%10.8مث الووار األوروبيني بنسبة بلغ  ،%8.1مث الزووار مزن الزدول
األمريكية بنسبة بلغ  ،%4.9يف حني شكل الووار من الدول األفريقية ما نسبتو أقل من  %1مزن إرتزايل
عدد املغادرين غري املقيمني.
شكل الووار من اتنسيات الفلسطينية واملصرية والعراقية والسورية ما نسبتو
بنسبة ( %49.2و  %18.3و  %13.2و  %9.1على التوايل.
شكل اتنسية السعودية حوايل
الدول اخلليمية.

%84

%89.9

من الووار العر

من إرتايل الووار اخلليميني مقابل حوايل  %16لبقية الووار من

.5

ش ززكل ال ززووار م ززن اتنس ززيات اإلسز زرائيلية واهلندي ززة والص ززني الش ززعبية واألندونيس ززية والفلبيني ززة م ززا نس ززبتو
 %64.5من إرتايل الووار اآلسيويني ( %25.0و  %13.6و  %10.2و  %8.6و  %7.2على التوايل.

.6

علززى مسززتوى اتنسززيات األوروبيززة ،شززكل اتنسززيات الربيطانيززة والروسززية واألملانيززة والفرنسززية واإليطاليززة
 %17.1و %14.4و%13.2
واإلس ز ززبانية حز ز زوايل  %65.4م ز ززن إرت ز ززايل ال ز ززووار األوروبي ز ززني بنس ز ززب بلغز ز ز
و %9.5و  %5.9و  %5.3على التوايل.

.7

شزكل اتنسزيتان األمريكيزة والكنديزة حزوايل  %87مزن إرتززايل الزووار مزن الزدول األمريكيزة بنسزب بلغز
 %72.3و %14.5على التوايل.

.8

بل ززغ ع ززدد ال ززووار ال ززدوليني  4452أل ززف ش ززخص ،ش ززكل س ززياح املبيز ز م ززنهم م ززا نس ززبتو  ،%83.1مقاب ززل
 %16.9لووار اليوم الواحد.

.9

أشارت النتائج أن أغراض الوايرة الشخصية ىي الغالبة تميس أنزواع الزوايرة ،وبلغز النسزبة للزووار الزدوليني
لألغ زراض الشخصززية مززا نسززبتو  %89.9مقابززل  %10.1لألغ زراض املهنيززة ،وبلغ ز النسززبة لسززياح املبي ز
لألغ زراض الشخصززية  %90.7مقابززل  %9.3لألغ زراض املهنيززة .يف حززني بلغ ز النسززبة لززووار اليززوم الواحززد
لألغراض الشخصية  %86.1مقابل  %13.9لألغراض املهنية.

 .10أش ززارت النتز ززائج إىل أن  %49.3م ززن الز ززووار ال ززدوليني (مبي ز ز وي ززوم واحز ززد ك ززانوا بغز ززرض زايرة األقز ززار
واألصززدقاء  ،يف حززني بلغز نسززبة الززووار الززدوليني لززألردن بغززرض االسززتممام وقضززاء العطززالت ،%17.4
ولع ززابري ال ززدود بلغ ز ز النس ززبة  ،%11.1وبلغ ز ز نس ززبة ال ززووار ل ززرحالت العم ززل  ،%6.1وللع ززالج ،%6
والدراسة  ،%4.2ولألغراض األخرى ما نسبتو .%5.9
 .11بلززغ عززدد سززياح املبيز خززالل فززرتة املسززح حزوايل  3.7مليززون شززخص ،واحتلز زايرة األقززار واألصززدقاء
املرتب ززة األوىل ب ززني أغز زراض زايرات س ززياح املبيز ز بنس ززبة بلغز ز  ،%58.2يف ح ززني بلغز ز نس ززبة ال ززرحالت
بغززرض االسززتممام وقضززاء العطززالت ح زوايل  ،%16.6والعززالج والدراسززة ورحززالت العمززل بلغ ز النسززبة
 %6.4و %4.8و %5.5على التوايل ،ولألغراض األخرى بنسبة .%8.4
 .12بلززغ عززدد زوار اليززوم الواحززد حزوايل  750ألززف شززخص ،وشززكل عززابرو الززدود مززنهم حزوايل  ،%53تالىزم
زوار اليززوم الواحززد بغززرض االسززتممام ح زوايل  ،%22يف حززني شززكل زوار اليززوم الواحززد القززادمون بغززرض
رحالت العمل حوايل  %9وبغرض زايرة األقزار حزوايل  %5وبغزرض العزالج حزوايل  %4وللطزواقم حزوايل
 ،%3وحوايل  %4لبقية األغراض.
 .13أظهرت نتائج املسزح أن إرتزايل اإلنفزاق السزياحي املتحقزق لزألردن خزالل فزرتة املسزح بلزغ حزوايل
مليون دينار غري شامل النقل الدويل ،مقابل  3978مليون دينار شامالً للنقل الدويل.

3216

 .14أشززارت النتززائج أن سززياح املبيز أنفق زوا خززالل فززرتة املسززح ح زوايل  3087مليززون دينززار شززكل  %96مززن
إرتززايل اإلنفززاق غززري شززامل للنقززل الززدويل مقابززل ح زوايل  129مليززون دينززار أنفقهززا زوار اليززوم الواحززد غززري
شززامل للنقززل الززدويل شززكل مززا نسززبتو  %4مززن إرتززايل اإلنفززاق السززياحي املتحقززق للملكززة خززالل فززرتة
املسح.
 .15أشارت النتائج إىل أن الدخل السياحي املتحقق من الووار الدوليني لألردنيني غري املقيمني ىو األعلى
بني جمموعات اتنسية وشكل  %36.1من إرتايل اإلنفاق السياحي ،تاله الدخل املتحقق من الدول
العربية غري اخلليمية مبا نسبتو  ،%21.3يف حني شكل الدخل السياحي املتحقق من الووار الدوليني
اخلليميني  %20.6يف حني شكل الدخل السياحي املتحقق من الووار الدوليني األوروبيني ما نسبتو
 %8.1ومن دول آسيا والباسيفيك ما نسبتو  %7.3ومن الدول األمريكية ما نسبتو  ،%5.8يف حني
شكل الدخل السياحي املتحقق من الدول األفريقية نسبة تقل عن .%1
 .16أشارت نتائج املسح إىل أن إنفاق الووار الدوليني يف األردن للقادمني بغرض زايرة األقار واألصدقاء
احتل املرتبة األعلى بنسبة بلغ  %44.7تالىا االستممام وقضاء العطالت بنسبة  %17.2مث الدراسة
بنسبة  %15مث رحالت العالج بنسبة بلغ  %11مث رحالت العمل بنسبة بلغ  %4.8مث لبقية
األغراض بنسبة بلغ .%7.5

 .17أظهرت النتائج أن إرتايل إنفاق سياح املبي قد بلغ  3087مليون دينار وتوزع اإلنفاق حسب الغرض
من الوايرة وكان بغرض زايرة األقار واألصدقاء مبا نسبتو  %46.5تاله سياح املبي بغرض االستممام
وقضاء العطالت بنسبة بلغ  ،%16.5مث الدراسة بنسبة بلغ  ،%15.5مث العالج بنسبة بلغ
 %11.2مث لبقية األغراض بنسبة بلغ .%5.6
.18

أظهرت النتائج ابلنسبة لووار اليوم الواحد الذين بلغ إنفاقهم حوايل  129مليون دينار أن عابري الدود
قد ساذنوا مبا نسبتو  %46.7من اإلنفاق ،يف حني ساىم زوار اليوم الواحد القادمني بغرض االستممام
حوايل  .%33.6ويف املقابل بلغ نسب مساذنة زوار اليوم الواحد ألغراض رحالت العالج وزايرة
األقار واألصدقاء ورحالت العمل  %5.2و %2.3و %7.3على التوايل.

.19

أظهرت النتائج أن معدالت اإلقامة لسياح املبي حسب جمموعات اتنسية ،أن األردنيني غري املقيمني
قد بلغ معدل إقامتهم  22ليلة ،يف حني بلغ املعدل للدول العربية حوايل  14ليلة ،وللدول اخلليمية
حوايل  9ليال ،أما الدول اآلسيوية فبلغ املعدل حوايل  11ليلة وبلغ للدول األوروبية بلغ  10ليال،
وللدول األمريكية  13ليلة.

.20

أشارت البيزاانت إىل أن أعلزى معزدل إقامزة يف األردن كزان لسزياح املبيز القزادمني بغزرض الدراسزة وبلزغ
ح زوايل  80ليلززة ،مث بغززرض زايرة األقززار واألصززدقاء وبلززغ  16ليلززة ،وبلززغ ىززذا املع زدل لززرحالت العمززل
حوايل  7ليال ،وللعالج  8ليال ،وبلغ املعدل لالستممام حوايل  6ليال ،وللمؤدترات والندوات حوايل 8
ليال .ويف املقابل ،بلغ املعدل للوايرة الدينية ليلتان وللطزواقم  3ليزال ،وبلزغ املعزدل لعزابري الزدود حزوايل
ليلتان  ،يف حني بلغ املعدل العام لإلقامة يف األردن لسياح املبي خالل فرتة املسح حوايل  16ليلة.

.21

وبسب جمموعات اتنسية لسياح املبي القادمني بغرض االستممام ،كان أعلى معدل إقامة لألردنيني
غري املقيمني وبلغ  21ليلة ،وأدم معدل إقامة لسياح املبي من دول آسيا واخلليج وأمريكا وبلغ حوايل
 5ليال لكل منهم ،وبلغ للدول العربية حوايل  9ليال ،مقابل حوايل  7ليال لسياح املبي القادمني
بغرض االستممام من الدول األوروبية.

.22

أشارت النتائج إىل أن معدل اإلنفاق اليومي للشخص (غري شامل أجور النقل الدويل لسياح املبي
بلغ حوايل  54دينار ،مقابل حوايل  172دينار لووار اليوم الواحد.

.23

أظهرت النتائج أن أعلى معدل إنفاق لسياح املبي من الدول األوروبية وبلغ حوايل
للشخص ،وأقل معدل بلغ  38دينار لسياح املبي األردنيني .

93

دينار يومياً

.24

أعلى معدل إنفاق لووار اليوم الواحد كان لألردنيني غري املقيمني وبلغ حوايل  294ديناراً ،وأدم معدل
كان لووار اليوم الواحد من دول اخلليج العريب وبلغ حوايل  87دينار.

.25

بلغ إنفاق الووار الدوليني يف األردن غري شامل أجور النقل الدويل  3216مليون ديناراً ،توزع بنسب
بلغ للتسوق  %25.4و %8.4لإلقامة و %16.1للطعام والشرا و %8.8للعالج و %12.7للرتفيو
و %6.3للتنقالت احمللية و %6.8للدراسة و  %10للرحالت الشاملة و %5.5لبنود اإلنفاق األخرى.

.26

.27

بلغ إنفاق سياح املبي يف األردن غري شامل أجور النقل الدويل  3087مليون ديناراً ،توزع بنسب
بلغ للتسوق  %25.8و %8.8لإلقامة و %16.5للطعام والشرا و %9للعالج والرحالت الشاملة
لكل منها و %13.2للرتفيو و %6.3للتنقالت احمللية و %7.1للدراسة و %4.3لبنود اإلنفاق األخرى.
بلغ إنفاق زوار اليوم الواحد يف األردن غري شامل أجور النقل الدويل
بنسب بلغ

للرحالت الشاملة

%32.2

وللتسوق

 %15.2و%24

129

مليون ديناراً ،توزع

ملصاريف السيارات والتأمني

و %3.5للطعام والشرا و %4للعالج و %6.7للتنقالت احمللية و %14.4لبنود اإلنفاق األخرى.
.28

أظهرت نتائج املسح أن حوايل  %52من سياح املبي يقضون يف األردن  7 – 1ليلة ،يف حني يقضي
حوايل  %36منهم  28 – 8ليلة .ويف املقابل ،يقضي حوايل  %12من سياح املبي أكثر من  28ليلة.

 .29أشارت النتائج أن حوايل  %78من سياح املبي القادمني لألردن بغرض االستممزام يقضزون
ليال ،يف حني يقضي حوايل  %21منهم من  28 – 8ليلة ،مقابل  %1يقضون أكثر من  28ليلة.

7–1

.30

أظهرت نتائج املسح أن  %26من سياح املبي والذين بلغ عددىم حوايل  3.7مليون شخص يقضون
إقامتهم يف الفنادق والشقق واألجنحة الفندقية ،يف حني يقضي حوايل  %60منهم إقامتهم يف شقق أو
منازل مملوكة أو لدى األقار واألصدقاء .ويف املقابل ،يقضي حوايل  %12منهم إقامتهم يف شقق
مستأجرة وحوايل  %2منهم يف وسائط النقل وأماكن إقامة أخرى.

 .31حوايل  %31من سياح املبي من دول اخلليج العريب يقيمون يف فنادق وأجنحة وشقق فندقية ،يف حني
يقيم حوايل  %35منهم يف منازل أو شقق مملوكة أو لدى األقار واألصدقاء .ويف املقابل ،يقيم حوايل
 %33منهم يف شقق مستأجرة ،وحوايل  %1يقيمون يف وسائط النقل ويف أماكن إقامة أخرى.

 .32أشارت النتائج أن حوايل  %81من سياح املبي األوروبيني يقيمون يف فنادق وأجنحة وشقق فندقية،
يف حني يقيم حوايل  %14منهم يف منازل أو شقق مملوكة أو لدى األقار واألصدقاء مقابل  %5منهم
يقيمون يف أماكن اإلقامة املختلفة.
 .33أشارت نتائج املسح أن جمموع الليايل اليت قضاىا سياح املبي يف األردن بلغ عددىا حوايل  58مليون
ليلة ،توزع بنسب بلغ  %10يف الفنادق واألجنحة والشقق الفندقية ،وبنسبة  %65.9يف منازل أو
شقق مملوكة أو لدى األقار واألصدقاء ،وبنسبة  %24يف الشقق املستأجرة ،وبنسبة تقل عن  %1يف
أماكن إقامة أخرى.
 .34أظهرت نتائج املسح أن حوايل  %46من الووار الدوليني استخدم وسائط نقل جوية ،يف حني أستخدم
حوايل  %51منهم وسائط نقل برية ،مقابل حوايل  %4منهم استخدموا وسائط نقل برية.
 .35بين نتائج املسح إىل أن إرتايل اإلنفاق للووار الدوليني غري شامل النقل الدويل والذي بلغ حوايل
 3216مليون ديناراً ،موزعا حسب وسائط النقل املستخدمة بنسب بلغ  %75.4للمغادرين جواً،
وبنسبة  %22.7للمغادرين براً ،يف حني بلغ النسبة إىل إرتايل اإلنفاق للمغادرين براً .%2
 .36أشارت نتائج املسح إىل أن ما نسبتو  %41.8من الووار الدوليني استخدم وسائط نقل دولية أردنية،
مقابل ما نسبتو  %58.2منهم استخدموا وسائط نقل دولية غري أردنية.
.37

أشارت نتائج املسح أن  %18.5من الووار الدوليني والبالغ عددىم حوايل  4مليون شخص (ابستثناء
عابري الدود قد قاموا بوايرة األردن للمرة األوىل ،يف حني بلغ
،%8.2

وبلغ

نسبة الووار الدوليني للمرة الثانية

للووار لثالث مرات خالل اخلمس سنوات املاضية ما نسبتو  .%10.6ويف املقابل،

بلغ نسبة الووار الدوليني الذين زاروا األردن أربس مرات فأكثر خالل اخلمس سنوات املاضية حوايل
.%62.7
 .38أظهرت نتائج املسح أن حوايل
حني يوور األردن حوايل

%23

%62

من الووار الدوليني يقومون برحلتهم لألردن بشكل منفرد ،يف

من الووار الدوليني مرتافقني بشكل عائلي كووج وزوجة وأوالد .ويف

املقابل ،أييت حوايل  %16منهم مرافقني ألصدقاء وزمالء عمل وأقار آخرين.
.39

أشارت نتائج املسح أن العاصمة عمان احتل

املرتبة األعلى من حيل عدد زوار املواقس السياحية

بنسبة بلغ  %46.6من إرتايل عدد زوار املواقس السياحية والذي بلغ ( 6.7مليون زائر  ،تالىا البرتاء

بنسبة بلغ  %8.7مث البحر املي بنسبة بلغ حوايل  %8.1مث العقبة  %7.6مث اربد بنسبة  %6.8مث
وادي رم بنسبة  %5.4مث جرش بنسبة بلغ  %5مث ماداب بنسبة بلغ .%4.4
 .40أظهرت نتائج املسح أن  %12.2من الووار الدوليني (حوايل  4مليون شخص ابستثناء عابري الدود
تقوم بتنظيم رحالهتم إىل األردن وكاالت سياحة وسفر ،يف حني يسافر ما نسبتو

%81.5

منهم

برتتيبات شخصية .ويف املقابل ،يعتمد ما نسبتو  %6.1على جهات العمل يف تنظيم رحالهتم وأقل من
 %1تنظم رحالهتم بطرق أخرى.
 .41بلغ عدد املسافرين يف رحالت شاملة خالل فرتة املسح حوايل  482ألف شخص ،شكل سياح املبي
منهم  ،66%يف حني شكل زوار اليوم الواحد منهم حوايل .%34
 .42بلغ إرتايل اإلنفاق شامل النقل الدويل للمسافرين يف رحلة شاملة حوايل

364

مليون دينارا ،شكل

حوايل  %9.2من اإلنفاق السياحي يف لألردن.
 .43أظهرت نتائج املسح أن  %94.6من الووار الدوليني (حوايل  4مليون شخص ابستثناء عابري الدود
يقومون بتمويل رحالهتم ذاتيا ،يف حني يسافر ما نسبتو  %4.6منهم بتمويل من جهة العمل ،وأقل من
 %1تتم رحالهتم بتمويل حكومي.
 .44بلغ عدد الووار الدوليني حوايل  4.5مليون شخص ،شكل الذكور منهم حوايل  3.7مليون شخص أو
 ،%82.2مقابل حوايل  791ألف من اإلانث أو .%17.8
 .45بلغ عدد سياح املبي حوايل  3.7مليون شخص ،شكل الذكور منهم ما نسبتو  ،%82.5مقابل
 %17.5من اإلانث .وبلغ عدد زوار اليوم الواحد حوايل  750ألف شخص ،شكل الذكور منهم
 ،%80.7مقابل  %19.3من اإلانث.
 .46بلغ إرتايل إنفاق الووار الدوليني حوايل
حوايل  %18.7لإلانث.

3216

مليون ديناراً ،ساىم الذكور بوايل  ،%81.3مقابل

 .47يتوزع الووار الدوليني حسب الفئات العمرية بنسب بلغ للفئة العمرية اليت تقل عن  25عاماً حوايل
 ،%8وللفئزة العمرية  34 – 25حزوايل  ،%31وللفئة  44 – 35حوايل  ،%39وللفئزة  54 – 45حوايل
 ،%16وللفئة العمرية  55عاماً فأكثر حوايل .%7

 .48يتوزع اإلنفاق السياحي للووار الدوليني حسب الفئات العمرية بنسب بلغ للفئة اليت تقل عن
عاما ما نسبتو حوايل  ،%15وللفئة  34 – 25حوايل  ،%28وللفئة  44 – 35حوايل  ،%35وللفئة 45
–  54حوايل  ،%16وللفئة العمرية  55عاما فأكثر حوايل .%6
25

.49

بلغ عدد القادمني لألردن بغرض االستممام
كان

841

نسبة األشخاص الذين

ألف شخص ،وبلغ

رحلتهم تشمل زايرة دول أخرى إضافة لألردن حوايل  ،%27مقابل حوايل

%73

مل تشمل

رحلتهم زايرة دول أخرى وكان األردن ىي الوجهة الرئيسية املقصودة لرحلتهم.
.50

بلغ

نسبة سياح املبي

الذين مشل

رحلتهم زايرة دول أخرى حوايل

%62

من إرتايل الووار

الدوليني الذين مشل رحلتهم زايرة دول أخرى  ،مقابل حوايل  %38من زوار اليوم الواحد.
 .51يتوزع الووار الدوليون حسب جمموعات املهن الرئيسية بنسب بلغ للمشرعني وموظفي اإلدارة العليا
حوايل

،%5

وللمتخصصني حوايل

،%32

وللفنيني واملتخصصني املساعدين بنسبة بلغ

،%10

وللكتبة  ،%13وللعاملني يف اخلدمات والباعة يف احملالت واألسواق مبا نسبتو  ،%13وللعمال املهرة يف
الوراعة والصيد مبا نسبتو  ،%1وللعاملني يف الرف وما إليها من املهن مبا نسبتو  ،%3وملشغلي اآلالت
وجممعيها  ،%1.5وللعاملني يف املهن األولية مبا نسبتو  ،%1.1وللعاملني يف السلك العسكري مبا نسبتو
أقل من  ،%1وللذين ال تنطبق عليهم املهنة وىم (رابت البيوت واملتقاعدين والطال

بلغ نسبتهم

.%19.7
 .52أشارت النتائج اىل أن حوايل

%83

من الووار الدوليني لديهم حساابت خاصة على مواقس التواصل

اإلجتماعي مقابل حوايل  %17ليس لديهم حساابت خاصة على مواقس التواصل اإلجتماعي.
 .53أشارت النتائج اىل أن حوايل  %91يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي األخرى ،فيسبوك ،تويرت،
انستمرام ،جوجل ،سنا شات بنسب بلغ  %38.3و %11.6و %18.4و %10.5و %12.1على
التوايل .مقابل ما نسبتو حوايل  %9يستخدمون وسائل التواصل األخرى.
.54

أظهرت النتائج أن العامل الرئيسي املؤثر الختيار األردن كوجهة سفر مقصودة للقادمني بغرض
االستممام يعود اىل توصية من وكاالت السياحة والسفر بنسبة بلغ حوايل  %45مقابل حوايل
يعود اىل توصية من االقار واألصدقاء.

%34

 .55أظهرت النتائج أن بداية التخطيط للرحلة للقادمني بغرض االستممام بلغ ما نسبتو حوايل  %51قبل
ثالثة أسابيس من السفر مقابل حوايل  %30كان بداية التخطيط للرحلة قبل  8-4أسابيس من السفر،
يف حني استغرق حوايل %19أكثر من ذتانية أسابيس للتخطيط للرحلة.
 .56أشارت النتائج أن اإلنفاق السياحي غري شامل النقل الدويل للفرتة من تشرين أول  2016إىل كانون
أول  2016قد بلغ ما نسبتو  %23.1من إرتايل اإلنفاق السياحي ،وبلغ النسبة  %20.9للفرتة من
كانون اثين  2017إىل آذار  ،2017وبلغ النسبة  %24.5للفرتة من نيسان  2017إىل حويران ،2017
يف حني كان
وبلغ

.%31.4

النسبة األعلى من اإلنفاق السياحي خالل الفرتة من دتوز

2017

إىل أيلول

2017

 .1خلفية عامة عن املسح
 1.1املقدمة
يعتززرب القطززاع السززياحي يف اململكززة مززن القطاعززات االقتصززادية اهلامززة الززيت تسززاىم يف دعززم االقتصززاد الززو
وتشززغيل األيززدي العاملززة ،كمززا تعتززرب اإلحصززاءات السززياحية مززن اجملززاالت اإلحصززائية اهلامززة الززيت بززدأ البحززل
فيهززا وتطويرىززا يف وق ز متززأخر نسززبياً ابملقارنززة مززس اإلحصززاءات األخززرى .ونتيمززة للنمززو املتسززارع يف حمززم
النشاط السياحي ،كان ال بد مزن قيزاس رثزري ىزذا النشزاط علزى االقتصزاد الزو وبصزورة خاصزة علزى ميزوان
املزدفوعات .ومززن املعلزوم أن السززياحة الدوليزة الوافززدة تزؤثر رثزرياً إرنابيزاً علززى ميزوان املززدفوعات يف حزني يتززأثر
سلبيا ابلسياحة اخلارجة من األردن.
وتربز أذنية ىذا املسح من جمموعة البياانت واملؤشرات السياحية اليت يوفرىا عن القادمني واملغزادرين لألغزراض
السززياحية وذلززك لالسززتعانة بنتائمززو يف تقززدير الززدخل واإلنفززاق السززياحي (بنززد السززفر يف ميزوان املززدفوعات،
كما وتساعد نتائج املسح يف استكمال وتقدير عدداً من جداول السا الفرعي للسياحة وتساىم أيضاً يف
وضززس اخلطززط والسياسززات الراميززة إىل تنميززة النشززاط السززياحي وتطززويره علززى أسززس علميززة ومنهميززة تززؤدي
ابلنتيمة إىل دنو القطاعات االقتصادية األخرى ذات العالقة ابلقطاع السياحي.
 2.1أهداف املسح
 1.2.1القادمون

يهززدف مسززح القززادمني إىل قيززاس الس ززياحة اخلارجززة مززن األردن وذلززك عنززد قززدوم األشززخاص املقيمززني يف
األردن وك ززانوا يف اخل ززارج ألغز زراض س ززياحية سز زواءً ك ززانوا م ززن األردن ززني أو م ززن رع ززااي ال ززدول األخ ززرى العربي ززة
واألجنبية .ويوفر املسح البياانت التالية:
 .1التعرف على عدد القادمني املقيمني حسب جمموعة اتنسية واتنس والعمر واملهنة.
 .2تصنيف القادمني املقيمني حسب صفتهم (زائر دويل ،مسافر آخر .
 .3التعرف على الغرض الرئيسي من الوايرة.
 .4معرفة نوع وملكية وسائط النقل الدويل اليت استخدمها الووار الدوليون يف اخلارج من القادمني
املقيمني.
 .5الص ززول عل ززى بي ززاانت تتعل ززق إبرت ززايل اإلنف ززاق يف اخل ززارج ،وع ززدد األش ززخاص املش ززمولني في ززو
وتوزيعاتو حسب أوجو اإلنفاق املختلفة للسياحة اخلارجة.
 .6التعرف على معدل اإلنفاق ومعدل اإلقامة للشخص يف اخلارج.

 2.2.1املغادرون

يهدف مسزح املغزادرين إىل قيزاس السزياحة الوافزدة إىل األردن وذلزك عنزد مغزادرة األشزخاص غزري املقيمزني يف
األردن إىل أمززاكن إقززامتهم املعتززادة بعززد انتهززاء زايرهتززم لززألردن لألغ زراض السززياحية س زواء كززانوا أردنيززني غززري
مقيمني أو من رعااي الدول األخرى العربية واألجنبية .ويوفر املسح البياانت التالية:
 .1التعرف على عدد املغادرين غري املقيمني حسب اتنسية واتنس والعمر واملهنة.
 .2تصنيف املغادرين غري املقيمني حسب صفتهم (زائر دويل ،مسافر آخر .
 .3التعرف على الغرض الرئيسي من الوايرة.
 .4التعرف على نوع وملكية وجنسية وسائط النقل الدويل اليت استخدمها الووار الدوليون يف
األردن من املغادرين غري املقيمني.
 .5التعرف على مكان إقامة السياح أثناء تواجدىم يف األردن.
 .6التعرف على إرتايل اإلنفاق يف األردن ،وعدد األشخاص املشمولني فيو وتوزيعاتو حسزب أوجزو
اإلنفاق املختلفة للسياحة الوافدة.
 .7الصول على بياانت حول معدل اإلنفاق ومعدل اإلقامة للشخص يف األردن.
 .8التعرف على الفعاليات واألنشطة السياحية اليت شنارسها السياح يف األردن.
 .9التعرف على القنوات اليت بواسطتها مت اختيار األردن كوجهة سفر مقصودة.
 3.1مشولية املسح:

مشزل ىزذا املسزح عينزة مزن القزادمني واملغزادرين مزن وإىل األردن عزرب رتيزس املراكزو واملعزابر الدوديزة العاملزة مزن
أردنيززني وعززر وأجانززب خززالل فززرتة املسززح الززيت اسززتمرت سززنة كاملززة ابتززدأت مززن  2016/10/1وانته ز يف
.2017/9/30
 4.1تصميم عينة املسح:

نظرا ألن ىذا النوع من املسزوح والدراسزات لزيس لزو إ زار اثبز  ،فقزد اعتمزد تصزميم عينزة املسزح علزى نتزائج
مسززح القززادمني واملغززادرين لعززام  ،2011/2010حي زل اسززتخدم التبززاين ومعامززل االخززتالف يف تقززدير حمززم
العين ززة الالي ززة ،إض ززافة إىل إ ززار الق ززادمني واملغ ززادرين ع ززرب رتي ززس املراك ززو واملع ززابر الدودي ززة حس ززب جنس ززياهتم
املختلفززة لعززام  .2015واسززتنادا إىل ىززذه املعلومززات واعتمززادا علززى مبززدأ العينززة العش زوائية املنتظمززة مت حتديززد
حمم العينة .وقد مت تصميم عينة املسح على مرحلتني:
املرحلةةة الوى :مت مقابلززة  %33مززن القززادمني واملغززادرين أي شززخص واحززد مززن كززل ثالثززة أشززخاص شنززرون عززرب
املراكززو الدوديززة (خززالل فززرتة العمززل املقززررة  .بيززل يززتم تسززميلهم يف سززمالت خاصززة (مت تصززميمو الكرتوني زاً

حسززب الالززة قززدوم أو مغززادرة ،وتصززنيفهم حسززب جمموعززات اتنسززية احملززددة يف السززمل وانطبززاق شززرط اإلقامززة
للقادمني وشرط عدم اإلقامة للمغادرين.
املرحلةةة اليانيةةة :مت اسززتيفاء بيززاانت اسززتمارة القززادمني واملغززادرين حسززب جمموعززة كززل جنسززية اسززتناداً إىل فززرتة
االنتظززام احملززددة لكززل جمموعززة جنسززية وملززن ينطبززق علززيهم شززرط اإلقامززة للمقيمززني (ىززم األشززخاص الززذين يكززون

مكان إقامتهم األردن وشزرط عزدم اإلقامزة للمغزادرين (وىزم االشزخاص الزذين يكزون مكزان اقزامتهم دولزة اخزرى
غري األردن وجمموعة اتنسيات الواردة يف سمل حصر القادمني ىي كما يلي :
 .1األردنيون.
 .2الدول العربية.
 .3األجانب.
أما جمموعات اتنسية يف الواردة يف سمل حصر املغادرين فهي كما يلي:
 1أردنيون.
 2دول اخلليج العريب.
 3الدول العربية األخرى.
 4الدول اإلفريقية.
 5دول آسيا والباسيفيك.
 6الدول األوروبية.
 7الدول األمريكية.
توزيع عينة مسح القادمني للفرتة
جمموعة اجلنسية

2012/2012

حجم العينة للقادمني

أردنيون
عر
أجانب

269

اجملموع

40102

32945
14892

توزيع عينة مسح املغادرين للفرتة
جمموعة اجلنسية

2012/2012

حجم العينة
للمغادرين

أردنيون
دول اخلليج العريب
العر اآلخرون
الدول األفريقية
الدول اآلسيوية
الدول األوروبية
الدول األمريكية

11494

اجملموع

142200

8349
20602
50411
583
32176
23093

 .2املرحلة التحضريية
 1.2الواثئق الرئيسية للمسح
تتضمن الواثئق سمالت واستمارات املسح وىي عبارة عن سملني األول للقادمني والثاين للمغادرين
واستماراتن األوىل للقادمني والثانية للمغادرين .كما تتضمن الواثئق كتيب التعليمات اخلاص ابلعاملني
امليدانيني مت تصميم السمالت واإلستمارات لغاايت ىذا املسح الكرتونياً معدة على األجهوة اللوحية
( )Tabletsوفيما يلي عرض موجو ألىم ىذه الواثئق:
أ .سجالت املسح:
ألغراض حتديد األشخاص الذين ينطبق عليهم شرط اإلقامة من القادمني واملغادرين ،فقد مت استخدام
سمل خاص لكل منهم ،واحتوى ىذا السمل على سؤالني فقط ذنا اتنسية ومكان اإلقامة املعتادة.
ب .استمارات املسح:
مت تصميم دنوذجان من االستمارات روعي فيهما احتواء كل منها على رتيس البياانت واملعلومات اليت
حتقق أىداف املسح وتوفر البياانت الالزمة عن القادمني واملغادرين وفقاً للتوصيات الدولية .وتتضمن
كل استمارة املوضوعات الرئيسية التالية:
 البياانت التعريفية :وتتضمن اسم مركو القدوم واملغادرة واتريخ القدوم واملغادرة.
 اتنسية ومكان اإلقامة والغرض الرئيسي من الوايرة.
 أدناط السفر :نوع الرحلة وواسطة النقل املستخدمة وجنسيتها وعدد مرات الوايرة واألشخاص
املرافقني للوائر واملواقس اليت دت زايرهتا.






أدناط اإلنفاق :عدد ليايل اإلقامة ومكان اإلقامة الغالب ومنظم الرحلة ورتلة اإلنفاق وتوزيعاتو
على بنود اإلنفاق املختلفة وعدد األشخاص املشمولني يف اإلنفاق واملصدر الرئيسي لتمويل
الرحلة.
احملفوات السياحية :العامل الرئيسي املؤثر للوايرة واالنطباع عن الرحلة.
بياانت املستميب :اتنس والعمر واملهنة.

ج .كتيب التعليمات:
يتضمن الكتيب التعاريف واملفاىيم املستخدمة والتعليمات املفصلة للعاملني امليدانيني على اختالف
مستوايهتم اإلشرافية والتنفيذية ،كما يتضمن شرحاً مفصالً تميس األسئلة الواردة يف كل استمارة وكيفية
استيفاء بياانهتا بصورة تضمن الصول على بياانت عالية الدقة .ويشتمل الكتيب أيضاً على قواعد
التدقيق األساسية اليت رنب أن يتبعها الباحثون واملدققون أثناء قيامهم بتدقيق االستمارات .كما
يتضمن واجبات الكوادر البشرية العاملة يف املسح من مشرفني ومراقبني وابحثني ومدققني ابإلضافة إىل
قواعد التدقيق اإللكرتوين الالزمة ملعاتة البياانت.
د .كتيب الرتميز:
روعي عند تصميم االستمارات أن تكون تميس األسئلة الواردة فيها رموز حمددة مسبقاً ،واشتمل أدلة
الرتميو على دليل ترميو املراكو الدودية ،ودليل ترميو اتنسية ،ابإلضافة إىل أدلة ترميو الغرض الرئيسي
من الوايرة واملواقس األثرية ونوع واسطة النقل وبنود اإلنفاق ومت حتميل أدلة الرتميو على األجهوة اللوحية
مسبقاً.
 2.2التعاريف والتصانيف:
.1

اجلنسية :ىي التبعية القانونية للفرد لدولة معينة وحتدد عادة جبواز السفر الذي زنملو الشخص.

 .2مكان اإلقامةة املعتةاد :يقصزد بزو آخزر بلزد أقزام فيزو املسزافر أو ينزوي اإلقامزة فيزو ملزدة  12شزهراً فزأكثر،
ويسززتثم مززن ذلززك املرضززى لغززرض العززالج والطززال لغززرض الدراسز ززة والدبلوماسززيني والعسززكريني بغز
النظز ززر عن مدة إقامتهم خارج أو اهنم حيل يعترب مكان اإلقامة املعتاد ىو بلداهنم األصلية.

 .3املقةةيم ا الردن :يعتززرب الشززخص مقيمزاً يف األردن إذا مضززى علززى إقامتززو سززنة فززأكثر أو ينززوي اإلقامززة
ملززدة تويززد عززن سززنة ،ويشززمل مفهززوم املقيمززني (يف األردن الفئززات التاليززة بغز
خارج األردن:
 الطلبة األردنيون يف اخلارج لغرض الدراسة بغ

النظززر عززن مززدة إقززامتهم

النظر عن مدة إقامتهم يف اخلارج.

 املرضى األردنيون يف اخلارج لغرض العالج مهما ال مدة إقامتهم خارج األردن.

 الدبلوماسززيون والعسززكريون األردنيززون ومركززو عملهززم خززارج األردن بغ ز
خارج األردن.

النظززر عززن مززدة إقززامتهم

 أفراد و واقم السفن والطائرات األردنية اليت تعمل جوئياً أو كلياً خارج الدود األردنية.
.4

غري املقيم ا الردن :يعترب الشخص غري مقيم يف األردن إذا أقام يف األردن مدة تقزل عزن  12شزهراً،
ابستثناء الفئات التالية الذين يعاملون كغري مقيمني بغ النظر عن مدة إقامتهم يف األردن:

 الطلبة غري األردنيني املتواجدين يف األردن بغرض الدراسة.
 املرضى غري األردنيني املتواجدين بغرض العالج.
 الدبلوماسيون والعسكريون غري األردنيني ومركو عملهم األردن.
 أفراد و واقم السفن والطائرات غري األردنية واليت تعمل جوئياً داخل الدود األردنية.
وبصفة عامة يعترب الشخص غري مقيم يف األردن إذا كان غرض قدومو ما يلي:
 للرتفيو أو قضاء عطلة ملدة تقل عن عام.
 زايرة دينية تقل عن عام.
 زايرة األىل واألصدقاء يف األردن ملدة تقل عن عام.
 حضور مؤدتر أو اجتماع أو ندوة أو ورشة عمل.


الب غري أردين لغرض الدراسة (مهما كان املدة .

 مري

غري أردين لغرض العالج (مهما كان املدة .

 الدبلوماسي أو العسكري غري األردين ومركو عملو األردن (مهما كان املدة .
 األردنيون الذين هلم مراكو عمل ويواولون نشا اً اقتصادايً خارج األردن.
.5

املسةةا:ر :يقصززد ابملسززافر أي شززخص يقززوم برحلززة خززارج الززبالد (خززارج مكززان إقامتززو املعتززاد بغ ز

النظر عزن الغزرض مزن السزفر ووسزيلة النقزل املسزتخدمة حز وإن كانز مشزياً علزى األقزدام .وألغزراض
اإلحصاءات السياحية يتم التمييو بني نوعني من املسافرين:
أ .الزائر الدويل :ىو أي شخص يسافر إىل مكان خالف مكان إقامتو املعتادة ملدة تقل عزن  12شزهراً،
ويكون الغزرض الرئيسزي مزن الزوايرة ىزو أي غزرض ابسزتثناء ممارسزة نشزاط يزدر لزو دخزالً أو يزتم تعويضزو
من داخل البلد املوار .وعليو ،يتم وصف رتيس املسافرين الذين يشزاركون يف أنشزطة سزياحية هنزم زوارا
دوليززني ،كمززا سززيتم اعتبززار املرضززى لغززرض العززالج والطلبززة لغززرض الدراسززة والدبلوماسززيني والعسززكريني
املسافرين لاللتحاق مبراكو عملهم وذلك لألردنيني يف حالة قدومهم إىل األردن ولغري األردنيزني يف حالزة
مغادرهتم األردن زواراً دوليني.

ب .مسا:ر آخر :ويقصد بو أي شخص مسافر ال ينطبق عليو تعريف الوائر الدويل وشنكن حصر حزاالت
املسافرين اآلخرين ابلفئات التالية:

ةةر ة :وىززو



الشةةخص الةةذي لةةف عم ة ا بلةةد الةةزيرة يةةدر لةةف دخ ةالً وم ةرت ب بعالقةةة عم ة



املهةةا ر :يعتززرب الشززخص مهززاجرا (س زواءً وع زاً أو قس زراً إذا دخززل أو غززادر بلززد مززا كمهززاجر
وينسحب ذلك على املعالني الذين يصحبونو.



الال ئني :ويعترب الشخص الجئاً إذا كان مسافراً قسرايً بسبب الرو والنواعات السياسية.

الشخص الذي ترك مكزان إقامتزو املعتزادة مزن أجزل ممارسزة عمزل يزدر لزو دخزالً يف بلزد آخزر ففزي
ىذه الالة ال يعترب ىذا الشخص زائر دويل ابلنسبة للبلد الذي قدم إليو.

 .6الغرض الرئيسي من الزيرة :ويقصد بو السبب الرئيسي من الوايرة الزذي بدونزو ماكانز سزتتم الرحلزة،
وشنثل الافو الذي أدى للقيام ابلرحلة ،وىنا رنب التفريق ما بني الغرض من الوايرة واألنشطة اليت شنارسها
الوائززرون حيززل تشززري األنشززطة إىل أدنززاط سززلوكية كززالغطس واألنشززطة البحريززة األخززرى والقيززام ابتززوالت
السياحية حيل شنكن للووار وإن اختلف األغراض اليت دفعتهم للقيام ابلزوايرة إىل مواولزة نفزس األنشزطة،
ومززن املمكززن أيضزاً للشززخص الززذي كززان الغززرض الرئيسززي مززن زايرتززو االسززتممام وقضززاء العطلززة أن يقززوم
ب زوايرة لألقززار واألصززدقاء أيض زاً .ومت تقسززيم األغ زراض الرئيسززني مززن ال زوايرة إىل جممززوعتني رئيسززيتني ذنززا
األغراض الشخصية وأغراض العمل امله والتماري.
اجملموعةةة الوى :األغزراض الشخصززية وتشززمل ىززذه الفئززة رتيززس أغزراض الززرحالت السززياحية غززري املصززنفة
بوصفها عمالً جتارايً ومهنياً يف اب العمل التماري وامله  .وتضم ما يلي:

 .1االستجمام وقضاء العطالت :وىي الرحلة اليت تكون ابلدرجة الرئيسية من أجل الراحة والتسزلية
وممارس ززة األنش ززطة الرتوزني ززة والثقافي ززة واس ززتخدام الش زوا وم ززا إلز ززى ذل ززك ،وحض ززور األح ززداث
الرايضي ز ززة واملهرجززاانت املوسززيقية ،وممارسززة رايضززة الت زوًف ،وركززو اخليززل ،ولعززب الغولززف ولعززب
التنس ،والغطس ،وركو األمزواج املتكسزرة والسزري مسزافات ويلزة للنوىزة ،والسزري يف الشزعا ،
وتسزلق اتبززال ويكزون الوائززر منفزردا (وقززد يك ززون ابإلشزرتاك مززس أفزراد العائلززة اآلخزرين ىززو الززذي
يقرر القيام ابلرحلة السياحية كنشاط غري مرتبط مبهنتو ،ويتم دتويل الرحلزة عزادة مزن املزوارد املاليزة
لألس ززرة ،كم ززا شنك ززن القي ززام بز زوايرة األق ززار واألص ززدقاء أثن ززاء الرحل ززة إال أن ذل ززك ال يك ززون ى ززو
الغرض الرئيسي من الرحلة.

 .2رحلةةة اقا:يةةة وةر يةةة :ويكززون اهلززدف الرئيسززي للرحلززة ىززو مشززاىدة املعززامل واآلاثر التارسنيزة ،وىززذا
النززوع مززن السززياحة يكززون الباعززل األساسززي عليهززا ثقززايف وزايرة املواقززس األثريززة واملعززامل التارسنيززة
واملتاحف والتعرف على الصناعات التقليدية أو أي شكل من أشزكال التعبزري الفز مثزل حضزور
الفعاليات الثقافية أو املهرجاانت.

 .3االستشةةفاء :قززد يتوجززو السززياح إىل مواقززس املنتمعززات العالجيززة بغززرض إنقززاص الززوزن ،أو االبتعززاد
عززن الضوضززاء أو اإلقززالع عززن اإلدمززان والتززدخني .ومبززا يتعلززق بدراسززتنا ىززذه ومبززا سنززص األردن

يك ززون اهل ززدف الرئيس ززي للرحل ززة زايرة منتمع ززات الع ززالج مبي ززاه البح ززر ومنتمع ززات املي ززاه املعدني ززة
واألمز ززاكن املتخصصز ززة األخز ززرى ،والز ززيت تتضز ززمن زتامز ززات وينز ززابيس امليز ززاه املعدنيز ززة وميز ززاه البحز ززر
واملص ززحات العالجيز زة مث ززل الين ززابيس الكربيتي ززة وال ززدفن يف الرم ززال املعدني ززة والط ززني األس ززود الغز ز
ابألمالح واملعادن ،بغرض االستشفاء من بع األمراض اتلدية والروماتيومية.
.4

زيرة القارب أو ال دقاء :تصنف زايرة األصدقاء واألقار ابلوايرات االجتماعية ويكون

.5

التسوق :تتضمن ىذه الفئة على سبيل املثال شراء السلس االستهالكية بغرض االستعمال اخلاص

.6

زيرة دينية أو للحج أو العمرة :وىو أن يكون الغرض الرئيسي من الوايرة حضور املناسبات

.7

العالج :يكون الغرض الرئيسي من الرحلة ىو العالج ليتم االستفادة من خدمات املراكو الطبيزة

الغرض الرئيسي منها سفر الشخص لوايرة األقار واألصدقاء واإلجازات اليت يتم قضاؤىا يف
الو ن وحضور مناسبات األفراح واملآمت أو أي حدث عائلي آخر والرعاية القصرية األجل
للمرضى أو املسنني.
أو كهدااي وليس بغرض إعادة البيس أو الستخدامها يف عملية إنتاجية يف املستقبل ألنو يف ىذه
الالة يكون الغرض عمالً جتارايً ومهنياً ...اخل .ومبعم آخر تعرف هنا قيام األفراد ابلسفر
خصيصاً بغرض التسوق لالستفادة من اخنفاض أسعار املنتمات أو لتميّو ىذه املنتمات ابتودة
األفضل.
الدينية أو زايرة األماكن املقدسة كاملغطس والكنائس املختلفة وموارات وأضرحة الصحابة يف
األردن حيل يكون الغرض الرئيسي من زايرهتم ىو زايرة دينية مس امكانية ان تشتمل الوايرة
القيام بوايرة الشوا واملواقس األثرية .وبعبارة أخرى يعترب أداء مناسك الج أو العمرة للقادمني
املقيمني يف األردن (مسح القادمني أو زايرة األماكن املقدسة كاملغطس والكنائس املختلفة
وموارات وأضرحة الصحابة يف األردن للمغادرين غري املقيمني يف األردن (مسح املغادرين يكون
الغرض من زايرهتم ىو زايرة دينية.
واملستشززفيات الززيت يتززوفر فيهززا جتهيزوات بيززة وكزوادر بشزرية دتتززاز ابلكفززاءة وتشززري ىززذه الفئززة إىل
املعاتززات الطبيززة كافززة .وعملي زاً تشززري ىززذه الفئ ززة إىل زايرة املستشززفيات واملصززحات والعي ززادات
واملنتمعات الصحية اخلاصة مبعاتة األمراض املختلفة.

.8

الدراسة ةةة :وى ززو أن يك ززون الغ ززرض الرئيس ززي م ززن ال ز زوايرة م ززن أج ززل متابع ززة التحص ززيل العلم ززي
للحصززول علززى مؤىززل أعلززى اباللتحززاق إبحززدى اتامعززات أو الكليززات أو املعاىززد أو املززدارس.
حز وان زادت مززدة إقززامتهم عززن سزنة وذلززك لتلبيززة متطلبززات ميزوان املززدفوعات كمززا ذكززر سززابقاً
فيما سنص العالج.

.9

الع ور :تتألف ىذه الفئزة مزن الزووار الزذين يتوقفزون يف مكزان بزدون أي غزرض حمزدد أزالف أن

يكون الفرد يف ريقو اىل وجهة اخرى .وبعبارة أخزرى ىزو أن يكزون الغزرض الرئيسزي مزن الزوايرة
عبززور الززدود ليززتمكن املسززافر مززن الوصززول مززن بلززده إىل بلززد اثلززل ومبعززم أخززر ىززم األشززخاص
الذين شنزرون مزن األردن دزدف الوصزول إىل بلزد أخزر ،وىزذا الشزخص يزدخل الزدود ر يزاً عزرب

النقاط األمنية للبلد.
.10

ترانزيت ا املطار :ىو ذلك الشخص الذي قدم إىل البلد بغرض السفر إىل بلد اثلل
واملطلو منو يف ىذه الالة البقاء يف مركو الدود ،إال أنو يف بع

الاالت اخلاصة هلؤالء يتم

إجراء ترتيبات خاصة لوايرة األماكن السياحية واإلقامة يف فندق املطار يف ىذا البلد ،وغالباً ما
يتم إدخال مثل ىؤالء األشخاص ببطاقات دخول مصممة هلذا الغرض دون استخدام جواز

السفر( أي يدخلون بصفة غري ر ية .
 .11أخرى شخصية  :تتضمن ىذه الفئة على سبيل املثال ،العمل الطوعي وإجراء حتقيق وإجراءات
ترتيب اهلمرة والقيام ي انشطة مؤقتو اخرى غري مدرجة يف موضس آخر.

اجملموعة اليانية:وتشمل ىذه اجملموعة رتيس أغراض الرحالت السياحية غري املصنفة بوصفها رحلة سياحية

ألغراض شخصية وتقس ضمن اب العمل التماري وامله  .وتشمل ما يلي:
.1

العم للحساب اخلاص :ويكون اهلدف من ىذه الرحلة قيام الوائر ابلرحلة السياحية بسبب

متطلبات ترتبط مبهنتو أو ابلنشاط االقتصادي للوحدة اإلنتاجية اخلاصة بو أي اليت شنتلكها أو
يكون شريكاً فيها مثل أصحا املنشآت االقتصادية ورجال األعمال الذين يتابعون أعماهلم
يف بلد الوايرة.

.2

العةةاملني غ ةةري املة ةرت طني بعالقةةة عمة ة

ةةر ة داخة ة أو خةةارج الردن  :وتشززمل ىززذه الفئززة

كززذلك رحززالت العمززل وأنشززطة العمززل كافززة واألنشززطة املهنيززة ،إذ يقززوم الوائززر ابلرحلززة السززياحية
بسبب متطلبات ترتبط مبهنتو أو ابلنشاط االقتصادي للوحدة اإلنتاجية اليت يعمل لزديها .كمزا أن
قرار القيام ابلرحلة ودتويلها غالباً يكون بيد شخص آخر غري الشخص الذي يسافر برحلة العمل.

.3

مةةراراتم معةةارضم نةةدواتم تةةدريب :وىززو أن يكززون الغززرض الرئيسززي مززن ال زوايرة ىززو مززن أجززل

.4

طاقم طائرة أو سفينة أو سائق :وهو أن يكون الغرض الرئيسي من الزوايرة أن يكزون الوائزر عامزل

تقززدأ أو املشززاركة يف حماضزرات ونززدوات ومزؤدترات ومعززارض مثززل املعززارض الصززناعية والعسززكرية
والتماري ززة والفني ززة والتش ززكيلية والس ززياحية وورش العم ززل املختلف ززة ،والبعث ززات الكومي ززة وال ززدورات
التدريبية واملهنية اليت ترتبط بعمل أو مهنة الوائر وتدعم من جانب ىذا العمل أو ىذه املهنة.
ضمن اقم ائرة أو سفينة أو سائق ملركبة أو مساعد.

.5

عامة عةةابر للحةةدود :وىززو الشززخص املقززيم قززر الززدود يف بلززد مززا ويعمززل وينتقززل بززني البلززدين بصززفة

.6

عم ةةاو موني ةةون :يك ززون ى ززدف ال زوايرة ى ززو الس ززفر بغ ززرض العم ززل وذل ززك يف أوق ززات معين ززة م ززن الس ززنة

.7

دبلوماسي :وىو الشخص الذي يكون الغرض الرئيسي من سفره اإللتحاق مبركزو عملزو لتمثيزل دولزة أو

مستمرة.

كأعمال الوراعة واإلنشاءات والسياحة وحنوىا.

ىيئززة دوليززة وزنمززل ج زواز سززفر دبلوماسززي ،ويشززمل ذلززك أف زراد عائلتززو امل زرافقني لززو واملعتمززدين عليززو يف
املعيشة .أما إذا قام الشخص الذي زنمل صفة دبلوماسزية ابلسزفر لغزرض آخزر غزري التمثيزل الدبلوماسزي
ففي ىزذه الالزة يسزمل الغزرض مزن زايرتزو كزأن يكزون قضزاء إجزازة أو زايرة لألقزار واألصزدقاء أو غزري

ذلك .

.8

.9

.7

عسةكري :وىزو الشزخص املنتسزب للقزوات املسزلحة والغزرض الرئيسزي مززن سزفره اإللتحزاق مبرك ززو عملززو،
أما إذا كان يف زايرة خاصة (غري االلتحاق مبركو عملو فيسمل الغرض من الوايرة حسب الالة.
أخرى مهنية :وزندد أي سبب للوايرة غري ما ذكر من أغراض السفر أعاله.

الو هة املقصودة إن لكل رحلة سياحية العديد من وجهات السفر وألغراض املسح سيتم اعتماد وجهة
سفر رئيسية واحدة مقصودة ،وحتدد الوجهة الرئيسية للرحلة السياحية هنا مكان الوايرة الرئيسي لقرار
القيام ابلرحلة .ومس ذلك ،إذا تعذر أن بدد الوائر ىذا املكان ،حتدد الوجهة الرئيسية هنا املكان الذي
قضى فيو معظم وقتو خالل الرحلة .ومرة أخرى ،إذا تعذر أن زندد الوائر ذلك املكان ،عندئذ حتدد الوجهة
الرئيسية هنا أبعد مكان من حمل اإلقامة املعتاد (املكان الذي قطس أ ول مسافة للوصول إليو .

.8

عدد مرات الزيرة :ويقصد بو عدد مرات الوايرة لألردن ابعتباره وجهة سفر رئيسية مقصودة للوائرين

.9

الةةرحالت اجلماعيةةة املتكاملةةة أو الرحلةةة الشةةاملة :ويقصززد دززا االش زرتاك يف الززرحالت الززيت تشززمل

الدوليني.

كافة الرتتيبات اليت تقوم على توفري السكن والنقل يف أقل تقدير وغالبا مزا تتضزمن الزرحالت اتماعيزة
املنظم ززة وجب ززات الطع ززام ورح ززالت ترفيهي ززة وشنك ززن االشز زرتاك يف ى ززذه ال ززرحالت ع ززن ري ززق املكات ززب
السياحية .
 .10جمموعةةة املسةةا:رين املةرا:قني :وىززم الوائززرون الزذين يسززافرون معززا ( زوال الرحلززة أو جززوءا منهززا وعززادة
ينفقون على الرحلة من ميوانية مشرتكة واحدة ،وغالباً مزا تضزم جمموعزة املسزافرين ىزذه أفزرادا مزن عائلزة
واحدة يسافرون معاً كالووجني معاً أو الووجني واألوالد أو جمموعة من زمالء العمزل أو األصزدقاء وغزري
ذلك.

 .11وسائب النق الدويل :ويقصد دا واسطة النقل املستخدمة يف قطس أكرب مسافة يقطعها الوائزر للسزفر
من مكان إقامتو املعتاد إىل املكزان الزذي يقزوم بوايرتزو .وىزذه الوسزائط ىزي أمزا جويزة أو بريزة أو بريزة
أو أخرى.
 .12ةبعية واسطة النق الدويل :ويقصد دا اتبعية (جنسية واسطة النقل الدولية املستخدمة عند القدوم
وعند املغادرة ىل ىي أردنية أو غري أردنية.

 .13املواقةةع السةةياحية الةةمت ز زير ةةا :ويقصززد د زا أىززم املواقززس األثريززة والسززياحية يف األردن الززيت حفززوت
الوائر الدويل لوايرهتا خالل إقامتو يف األردن.

 .14مدة اإلقامة (عدد الليايل) :ويقصد دا مدة اإلقامة (ابلليلة اليت قضاىا الوائر.
 .15تنظيم الرحلة :ويقصد دا معرفة كيفية تنظيم وختطيط الرحلة وارتباط أ راف أخزرى يف اإلعزداد للرحلزة
كوكاالت السياحة والسفر وجهة العمل أو منظم املؤدتر أو ترتيبات شخصية.

 .16مكةةان اإلقامةةة الغالةةب للزائةةر :ويقصززد بززو أمززاكن اإلقامززة السززياحية مثززل الفنززادق والشززقق واألجنحززة
الفندقية والشقق املستأجرة (مفروشة واملنازل والشقق اململوكة أو اإلقامة عند األقار أو األصدقاء أو
غريىا كاملستشفيات أو مساكن الطال أو واسطة نقل عامة أو خاصة أو أنو مل يسكن.

 .17النشةةطة السةةياحية :ويقصززد دززا قيززاس أىززم توجهززات السززياح وتفضززيالهتم خززالل إقامززاهتم يف األردن
مثل السياحة الطبيعية والبيئية وزايرة املواقس التارسنية ومراقبة الطيور وحضور املهرجاانت الفنية.

 .18التسويق واحملفزات السياحية :ويقصد دا التعرف على العوامل الرئيسية املؤثرة الختيار األردن كوجهة
سفر رئيسية ،والتعرف على مواقس التواصل اإلجتماعي الزيت يسزتخدمها الزووار ومصزادر املعلومزات الزيت
مت االعتماد عليها يف المو للرحلة والقنوات املستخدمة أثناء المو.

 .19مصةةادر اوية الرحلةةة :ويقصززد دززا مصززادر دتويززل الززرحالت وحتديززد مززا إذا كززان دتويززل الرحلززة ذاتيزاً أو
كان من جهة العمل وغريىا من مصادر التمويل.

 .20خصائص املسا:رين الخرى :وتشمل اتنس والعمر واملهنة حسب جمموعات املهن اليت أوص دا
منظمة العمل الدولية.

 .21اإلنف ةةاق الس ةةياحي :ى ززو جمم ززوع اإلنف ززاق االس ززتهالكي ال ززذي ينفق ززو الوائ ززر أو م ززا ينف ززق ابلنياب ززة عن ززو
ألغ زراض الرحلززة وخززالل الرحلززة وأثنززاء إقامززة الوائززر يف الدولززة املقصززودة ابل زوايرة .وتعتززرب نفقززات الوائززر
إيرادات ابلنسبة للدولة املستقبلة ونفقات ابلنسبة للدولة اليت قدم منها الوائر.
وشنكن تعريفو ابنو املبلغ املدفوع مقابل حيازة سلس وخدمات استهالكية ،وكذلك أشياء ذتينة
الووار
لالستعمال الشخصي أو لإلىداء ،ألغراض الرحلة السياحية وأثنائها .ويشمل ذلك إنفاق ّ
نفسهم وكذلك املصروفات املدفوعة أو املسدَّدة من جانب آخرين (أو ما ينفق ابلنيابة عنو وألجلو

ألغراض الرحلة .

 النفقات المت جيب است عادها من اإلنفاق السياحي:
 شراء السلس ألغراض إعادة البيس (نشاط جتاري  ،سواءً ابلنيابة عن أ راف اثلثة( ،منتمني أو
غريىم أو ابألصالة عن النفس.
 رتيس التحويالت نقداً ،مثل التربع ز ز ز ز ز ززات للمهز ززات اخلرييز ز ز ز ززة أو لألفراد اآلخرين (وأاصة للعائلة
واألقار ألهنا ال تتعلق بشراء سلس استهالكية أو خدمات.
 شراء املساكن والعقارات ورتيس النفقات ذات الصلة ابإلصالحات والتحسينات اهلامة (النفقات
ذات الطبيعة الرأ الية كشراء األصول املالية وغري املالية ،مبا يف ذلك األراضي والعقارات.
 مززدفوعات رتيززس فئززات الفوائززد ،مبززا فيهززا تلززك املفروضززة علززى النفقززات الززيت تززدفس أثنززاء الززرحالت
وألجلها.
 توزيع اإلنفاق:
يتم توزيس إرتايل اإلنفاق حسب بنود اإلنفاق املختلفة وعلى النحو التايل :
.1

اإلنفةةاق علةةق النق ة الةةدويل الردي :وىززو عبززارة عززن املبززالغ الززيت أنفقهززا الوائززر ىززو وأف زراد

.2

اإلنفاق علق النق الدويل غري الردي :وىو عبارة عزن املبزالغ الزيت أنفقهزا الوائزر ىزو وأفزراد

.3

اإلنفةةاق علةةق اإلقامةةة :وىزو عبززارة عززن املبززالغ الززيت ينفقهززا الوائززر ىززو وأف زراد عائلتززو امل زرافقني

.4

اإلنفةاق علةةق الطعةةام والشةراب :وىزو عبزارة عززن املبزالغ الززيت أنفقهزا الوائززر ىزو وأفزراد عائلتززو

.5

اإلنفاق علةق النشةطة الرت:يهيةة :وىزي املبزالغ الزيت يزدفعها الوائزر ىزو وأفزراد عائلتزو املزرافقني

عائلتو املرافقني واملعتمدين عليو يف املعيشة على وسائط النقل الدولية األردنية مثل الطزائرات
والسفن والافالت والسيارات أثناء قدومو أو مغادرتو لألردن.

عائلتو املرافقني واملعتمدين عليو يف املعيشة وسائط النقل الدوليزة غزري األردنيزة مثزل الطزائرات
والسفن والقطارات والافالت والسيارات.
واملعتمدين عليو يف املعيشة من أجل توفري السكن خالل الزوايرة سزواء يف الفنزادق واملنشزآت
املماثلة أو إرنارات املساكن اخلاصة.
امل ز زرافقني واملعتم ززدين علي ززو يف املعيش ززة عل ززى الطع ززام والش ز زرا س ز زواءً يف املط ززاعم والفن ززادق
والك ززافيرتايت واملق ززاىي وم ززا مت إنفاق ززو عل ززى الطع ززام والشز زرا يف األسز زواق املركوي ززة وحم ززالت
البقالة  ...اخل.

واملعتمزدين عليزو يف املعيشزة مزن أجزل ممارسزة األنشزطة الرتفيهيزة والثقافيزة والرايضزية ،وتشززمل
رسوم الدخول إىل املتاحف واملتنوىات واالستعراضات واألحداث الرايضية وأية مبالغ أخزرى
ينفقها أثناء ممارستو لتلك األنشطة.

.6

اإلنفةةاق علةةق العةةالج :وىززي املبززالغ الززيت أنفقهززا الوائززر ىززو وأفزراد عائلتززو املزرافقني واملعتمززدين
علي ززو يف املعيش ززة عل ززى املعات ززات الطبي ززة يف املستش ززفيات والعي ززادات واملنتمع ززات الص ززحية
اخلاصة مبعاتة األمراض املختلفة.

.7

اإلنفةةاق علةةق الدراسةةة :وىزي املبززالغ الززيت أنفقهززا الوائززر كرسززوم دراسززية أو أيززة نفقززات تتعلززق

.8

اإلنفةةاق علةةق التةةنقالت احملليةةة :وىززي املبززالغ الززيت أنفقهززا الوائززر ىززو وأف زراد عائلتززو امل زرافقني

.9

اإلنفاق علق التسوق :وىزي املبزالغ الزيت ينفقهزا الوائزر ىزو وأفزراد عائلتزو املزرافقني واملعتمزدين

ابلدراسة وىذا البند خاص ابلطال .

واملعتمززدين عليززو يف املعيشززة يف التززنقالت احملليززة يف بلززد أو بلززدان الزوايرة وتشززمل مززا يصززرف
علززى وسززائل النقززل مززن أجززور وأيززة تكززاليف تشززغيلية أخززرى مززن وقززود وإص زالح للمركبززات
ونفقات رجري مركبات وأية ضرائب ورسوم أخرى.
عليززو يف املعيشززة علززى البضززائس والسززلس املختلفززة (ابسززتثناء تلززك املتعلقززة ابلطعززام والش زرا
والنقل وتشمل األلبسة واألشغال الرفية والتذكارات واجملزوىرات والصزحف والكتزب واملزواد
السمعية والبصرية وأدوات التمميل واألدوات الشخصية واألدوية والسمائر مس األخذ بعزني
االعتبار استثناء املشرتايت ألغراض التمارة وخالفها اليت مت ذكرىا سابقا.
 .10مصةةاريف نيمةةني املرك ةةة :وىززي عبززارة عززن املبززالغ الززيت ينفقهززا الوائززر علززى سززيارتو اخلاصززو أو
على املركبة العمومية أو الشاحنة اليت يقودىا من رمينات يتم دفعها يف املراكو الدودية.

.11

وقة ةةود وتروقة ةةات :وىز ززي عبز ززارة عز ززن املبز ززالغ الز ززيت ينفقهز ززا الوائز ززر علز ززى الوقز ززود
واحملروقات والويوت.

 .12النفقةةات الخةةرى :وتشززمل املبززالغ الززيت أنفقهززا الوائززر ىززو وأفزراد عائلتززو املزرافقني واملعتمززدين
عليززو يف املعيشززة علززى اخلززدمات (ولززيس السززلس الززيت مل تززدخل ضززمن امل زواد املززذكورة أعززاله
ومنهزا الرسززوم والضزرائب املختلفززة ،ومبززالغ التزأمني علززى السزفر واملبززالغ الززيت يزتم إنفاقهززا علززى
االتصاالت وأجور الربيد و بس األفالم واخلدمات الشخصية مثل الالقة والساوان والتمميل
وغسيل املالبس.

 3.2تنظيم كوادر املسح
مت تنظززيم الكزوادر البشزرية العاملززة الززيت شززارك يف املسززح يف األعمززال الفنيززة واإلداريززة واملكتبيززة علززى النحززو
التايل:

.1

.2

.3

.4

.5
.6

إدارة املسح تتألف من مدير تنفيذي للمسح ومدير ف ومشزرف عزام ميزداين يتبعزو ثالثزة
مشرفني ميدانيني.
تنة فنية مكونة من عدد من مندويب اتهات املمولة واملعنية ابلقطزاع السزياحي ابإلضزافة
إىل اتهة املنفذة املمثلة يف دائرة اإلحصاءات العامة .ومهام ىذه اللمنة تقدأ االستشارة
الفنية الالزمة إضافة إىل متابعة سري العمل يف املسح يف رتيس مراحلو.
املراقبون واملدققون امليدانيون وأنيط دم مهمات املراقبزة والتزدقيق امليزداين لكزل مركزو مزن
املراكو الدودية اليت غطاىا املسح.
البززاحثون امليززدانيون وأنيط ز دززم مهمززة رتززس البيززاانت عززن ري ززق املقابلززة الشخصززية يف
املراكو الدودية ابستخدام األجهوة اللوحية.
اتهاز املكتيب والف مكون من عدد من الفنيني املتخصصني ملراجعة البياانت أوالً ول.
معاتة البياانت ضم رئيس مربجمني وفريق من املربجمني.

 4.2اختيار ال احيني وتدري هم
مت اختيار العاملني يف املسح حسب معايري ذات عالقة بطبيعة العمل ،حيل مت الرتكيو على نوعية
العاملني من حيل املستوى التعليمي والتخصص يف العمل املطلو اجنازه كلما كان ذلك ممكناً .ومت
عقد برانمج تدرييب تميس العاملني يف املسح بيل تضمن التعريف ىداف املسح وأسلو رتس
البياانت وكيفية التعامل مس الووار ،كما تضمن شرحاً مفصالً تميس األسئلة يف االستمارات .ومت
تدريبهم على استخدام األجهوة اللوحية وإجراء عملية تناقل البياانت .وجرى للمشاركني يف هناية
التدريب إختبار حتريري لتحديد مستوايت استيعادم ملفاىيم وتعليمات االستمارات.
 .3مرحلة مجع ال ياانت
 1.3تنظيم العم امليداي
قام بتنفيذ العمل امليداين الباحثون املدربون حت إشراف املشرف امليداين واملراقبني ،حيل مت توزيس
الباحثني إىل فرق حسب حاجة كل مركو حدودي ،تتألف كل منها من ابحثني اثنني أو ثالثة ومراقب
يقوم عمال التدقيق امليداين لالستمارات.
 2.3أسلوب مجع ال ياانت
بززدأت مرحلززة رتززس البيززاانت لعينززة املسززح اعتبززارا مززن بدايززة شززهر تشزرين أول  2016وحز هنايززة شززهر أيلززول
 ،2017ومت رتس البياانت اخلاصة ابلقزادمني واملغزادرين يف رتيزس املراكزو الدوديزة األردنيزة ابسزتخدام إسزتمارة
إلكرتونيززة معززدة علززى األجهززوة اللوحيززة ( )Tabletsوتشززتمل علززى كافززة البيززاانت الززيت حتقززق أىززداف املسززح،

وتستوىف بياانت ىذه االستمارة بطريقة املقابلة الشخصية ويف حاالت خاصة شنكزن أن تسزتوىف مبسزاعدة أي
شخص آخر إذا وجد الباحل صعوبة يف الرترتة.
 3.3التدقيق امليداي
مت تدقيق االستمارات يف امليدان أوالً ول ومت التأكد من اكتمال البياانت املستوفاة ،وأن رتيس األشخاص
املختارين ابلعينة قد دت مقابلتهم .بعد ذلك مت نقل البياانت من األجهوة اللوحية ( )Tabletعن ريق
اإلنرتن إىل جهاز السريفر املوجود لدى دائرة اإلحصاءات العامة.
 .4مرحلة جتهيز ال ياانت
 1.4التجهيز اإللكرتوي
مت متابعة التدقيق من قبل الفريق الف  ،حيل قام ىذا الفريق بتدقيق جودة البياانت بعد االنتهاء من املسح
امليداين وذلك من خالل:
 استخدام برانمج  SPSSالستخراج التكرارات -استخراج العالقات بني املتغريات

(Frequency

()Cross Tab

ومشاىدة القيم الشاذة متابعتها.

من خالل الربانمج ملعرفة الرتابط بني اسئلة

االستمارة واتساقها ومنطقيتها.
 2.4ت ويب النتائج ونشرها

بعد تدقيق النتائج األولية والتأكد من صحتها من حيل اتساق البياانت داخل اتدول الواحد ومس
اتداول األخرى مت استخراج اتداول النهائية اليت يتضمنها ىذا التقرير.كما مت حتميل ىذه النتائج على
صفحة الدائرة.

