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

 المغادرين  تبيانا الثاني:القسم 
 

      ......./....../            تاريخ القدوم  201
 سىة    شهر       يىم         

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

 |__|__| القدوم م مركز اس 202
 

 مكان اإلقامة المعتاد : ...................................... 203
 شهر فأكثر ويستثىن من ذلك ادلرضى (12) ) آخر بلد أقام فيو الشخص أو ينوي اإلقامة فيو دلدة 
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|__|__|__| 

 

 

 ىل أنت مقيم في األردن؟ 204
  ستمرــــــــــــــ  ا  ال .1

اهني ادلقابلة ) إال إذا كان الزائر من ادلرضى أو الطالب أو الدبلوماسيني أو ــــــــــــــــ      نعم. 2 |__|
   )العسكريني غري األردنيني

 

 |__|__|__|                     .............الجنسية :.................    
 

 أنماط السفر  :الثالثالقسم 
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الرئيسي  الغرض
 من

 الزيارة لؤلردن

         للزوار الدوليين.......... ) استمر ( -أ

 المجموعة األولى : األغراض الشخصية 
 

 

                       . عالج7  .االستجمام وقضاء العطالت1

 |عالج. 7  |__|__|

  دراسة. 8 . رحلة ثقافية وتارخيية2

  عابر حدود ) اجب عن األسئلة التالية فقط . 9 . االستشفاء3

 . زيارة االقارب واالصدقاء4
 و 308و 307و  306و  305و  304و  303 

 601و 409و  408 و 407 و 402و 401

 (603و 602و
 

  ادلطار (ترانزيت )يف . 10 . التسوق5

  . اخري ) حدد........(11  زيارة دينية. 6

  المجموعة الثانية : العمل التجاري والمهني

  عمال مومسيون.17 . العمل للحساب اخلاص12

  دبلوماسي. 18 . العاملني غري ادلرتبطني بعالقة عمل صرحية داخل االردن13

  سكريع. 19 . مؤمترات, معارض, ندوات, تدريب14

  اخري ) حدد........(. 20 . طاقم طائرة أو سفينة أو سائق15

   عامل عابر احلدود.16

 مسافرون آخرون ) انهي المقابلة ( -ب

 (2)نووذج 
 هالحظة هاهة :

البيانات الوطلوبة سرية للغاية وهي ألغراض 

 دائرة اإلحصاءات العامة سنإحصائية هحضة،  الرجاء عدم اإلدالء باال

 غادرينمسح القادمين والم
 2016/2017 لؤلغراض السياحية

 المغادرون 

 (2)نووذج 
 هالحظة هاهة :

البيانات الوطلوبة سرية للغاية وهي ألغراض 

 إحصائية هحضة،  الرجاء عدم اإلدالء باالسن



 

 

 |__| الجئ .3مهاجر     . 2     العاملون ادلرتبطون بعالقة عمل صرحية داخل االردن.1
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 ي السنوات كم عدد المرات التي زرت فيها األردن ف

 الماضية؟ ) بما فيها الزيارة الحالية ( " 5" الـ
 |__|  ثالث مرات .3 ادلرة األوىل .1

 أربع مرات فأكثر .4 مرتان  .2

 

303 

 

* 

 من ىم المسافرين المرافقين للزائر 
 خالل الرحلة؟

 زمالء العمل  .5 الزائر  مبفرده. 1

 

|__|   

   الزوج /الزوجة. 2
  آخرين .  أقارب6

 

 االصدقاء. 7 الزوج / الزوجة واألوالد. 3

 أخرى )حدد( .......  8 األوالد .4

 

304 

* 

 

 نوع واسطة النقل ) عند المغادرة (  
 

   |__| سيارة خاصة .4 جوية . 1

 شاحنة.5 حبرية . 2

 ...... أخرى ) حدد (.6 مركبة عمومية باالجرة. 3

 

305 

* 
 وا، ما ىو اسم للمسافرين ج

 الشركة الناقلة ؟ 
 |__|__| ...................................     . عند القدوم1

 |__|__| ......................................  عند ادلغادرة. 2
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* 
 اذا سافرت بواسطة نقل اخرى

 ردنية؟أىل كانت  
   |__| ال. 2 نعم. 1      عند القدوم. 1

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

 ىي المواقع التي قمت بزيارتها ما  307
 ؟اثناء اقامتك في االردن

 
 (إجابةأكثر من ترد )ممكن ان 

 |__|__| وادي فنان .19 |__|__| ادلغطس .10 |__|__| عمان .1

 |__|__|  اربد  .20 |__|__| قيس ام .11 |__|__| البرتاء .2

 |__|__| احلمة االردنية . 21 |__|__| طبقة فحل )بيال( .12 |__|__| جرش .3

 |__|__| محامات ماعني.22 |__|__| القصور الصحراوية .13 |__|__| العقبة .4

 |__|__| الشونة الشمالية  .23 |__|__| قلعة الشوبك.14 |__|__| مادبا .5

 |__|__| بيطة عفرا والب  .24 |__|__| ام اجلمال .15 |__|__| عجلون .6

 |__|__| أخري )حدد( .25 |__|__| االزرقمحمية  .16 |__|__| وادي رم .7

 |__|__| مل يقم بزيارة اي موقع. 26 |__|__| ضانا حممية .17 |__|__| الكرك .8   

 
   |__|__| حممية ادلوجب .18 |__|__| البحر ادليت .9  

 

308 

 
 ما ىي النشاطات التي

 قمت بتنفيذىا أثناء 
 زيارتك إلى األردن؟  

  ترد )ممكن ان 
  (إجابةأكثر من 

 |__|__| ( فعاليات مائّية )غري الغطس.    |__|__| سياحة طبيعّية وبيئّية   .

 |__|__| (,......) تسلق, ركوب دراجات رياضّيةفعاليات .     |__|__| زيارة مواقع تارخيّية.   

 |__|__|   حة الطعام والشرابسيا.     |__|__| مراقبة الطيور .   

 |__|__| واستشفاء استجمام.     |__|__| تسّوق.   

 |__|__| رياضات جويّة.     |__|__| ادلقّدسةالدينية زيارة األماكن .   

 |__|__|  غريىا )حدد......(.     |__|__| مهرجان موسيقي وفّن .    

 |__|__|  ديارس أي نشاط مل   . |__|__| فعاليات شاطئّية.   

   |__|__| غطس.   
 

 |__| (401)انتقل اىل  . ال2 (   ) استمر نعم .1 ىل لديك حسابات خاصة على مواقع التواصل االجتماعي؟ 309

 

  ما ىي حسابات وسائل التواصل 310
 ؟االجتماعي التي تستخدمها شخصيا 

 )دمكن ان ترد أكثر من إجابة(
 (إجابةر من أكثترد )ممكن ان 

 |__| بريسكوب. 7 |__| جوجل + .4 |__| فيسبوك. 1

 |__|  يوتيوب . 8 |__| سناب شات. 5 |__| تويرت. 2

 |__| أخرى )حدد......( . 9 |__| بنرتست. 6 |__| انستغرام .3
 



 

 

  االنفاق: أنماط الرابعالقسم 
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* 

 الفترة التي قضيتها في األردن :
 .............................................  عدد  الليالي لسياح المبيت: |__|__|__|__|

 |__|__| :  ....................................عدد الساعات لزوار اليوم الواحد
 

402 

 

* 

   |__|__| دملوكة شقة أو منزل .5 فندق .1  االقامة الرئيسينوع 

   نقل واسطة.  6 فندقية وشقق أجنحة .2

 .  أخرى ) حدد ( ..........7 (او بدون )مفروش مستأجرة شقة. 3
 يبت اي ليلة مل. 8 واألصدقاء األقارب أحد عند. 4

 
 

 
   

 |__| . ال2 نعم .1 ىل رحلتك ضمن مجموعة سياحية )رحلة شاملة( ؟ 403
 

 

 

 

 

 

 

   |__| استمر }فر وكالة سياحة وس .1 من ىو منظم الرحلة الرئيسية؟  404

  ترتيبات شخصية .2

  407 انتقل إىل سؤال                    جهة العمل .3

   منظم ادلؤمتر .4

   اخرى )حدد( ...... 5

 

 إجمالي المبلغ المدفوع إجمالي المبلغ المدفوع في بلدك 405

 

|__|__|__|__|__| 
 يورو دوالر أمريكي دينار أردين

 عمالت أخرى
 )حدد .......(

    

 

 |__| وإياب ذىاب. 2        فقط ذىاب.  1        التذاكر -أ  ماذا يتضمن المبلغ المدفوع في بلدك ؟  406

 |__| اإلقامة مع وجبات كاملة. 1        اإلقامة -ب

        اإلقامة مع وجبتان. 2

 إفطار  إقامة مع. 3

 . إقامة فقط4
 ال يشمل االقامة. 5

 |__|  جوالت سياحية. 1        خدمات أخرى  -ج  

 مواصالت داخلية. 2

 

 

  ال يوجد. 3  

 
 

407 

 

 

* 

 

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

 إجمالي المبلغ المدفوع

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

 يورو يكيدوالر أمر  دينار أردين
 عمالت أخرى
 )حدد .......(

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

* 

 توزيع اإلنفاق حسب أوجـو اإلنفاق
 على ىذه الرحلة 
 ) يرجى تحديد مبلغ اإلنفاق أو نسبة 
 اإلنفاق على كل بند من البنود التالية (  

  % الوبلغ أوجه اإلنفاق

 |__||__|__|__|__     النقل الدويل األردين .1

 |__|__|__|__|__|    النقل الدويل غري األردين .2

 |__|__|__|__|__|   اإلقامة  .3

 |__|__|__|__|__|   الطعام والشراب .4

 |__|__|__|__|__|   األنشطة الرتفيهية .5

 |__|__|__|__|__|   العالج .6

 |__|__|__|__|__|   الدراسة .7

 _||__|__|__|__|_   التنقالت احمللية .8

 |__|__|__|__|__|   التسوق .9

 |__|__|__|__|__|   مصاريف تامني ورسوم مركبة .10

 |__|__|__|__|__|   وقود وحمروقات .11

 |__|__|__|__|__|   أخرى ) حدد ( ........ .12

% 100  اإلجمالي    |__|__|__|__|__|__| 
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* 
 |__|__| ............... عدد األشخاص المشمولين في اإلنفاق:..............

 

 |__| حكومي متويل. 3 ذايت .1 المصدر الرئيسي لتمويل الرحلة     

 أخرى ) حدد( ....... .4 )قطاع خاص( العمل جهة من متويل .2
 

  المحفز السياحي: الخامسالقسم 

 فقط والزيارة الدينية واالستشفاء والزيارة الثقافية والتاريخية م وقضاء العطالتللزوار الدوليين بغرض االستجما     الى  501مالحظة:يتم االجابة على االسئلة من 
 

 

 ىل يشمل برنامج ىذه الرحلة     
 زيارة دول أخرى غير األردن ؟

 ................) حدد اسم الدولة( ......نعم  .1
|__| 

|__|__|__|   
   ال. 2

 

 ما ىو العامل الرئيسي الذي أثر 502
 ختيارك لؤلردناعلى  
 كوجهة سفر  مقصودة؟  

   |__| معارض سياحية. 6 توصية من وكالة سياحة وسفر .1

 كتب وادلة وبروشورات. 7 ترويج شركات الطريان .2

 توصية من األقارب / األصدقاء. 8 إعالنات عب التلفاز/الراديو. 3

  مواقع التواصل االجتماعي .9 إعالنات الصحف واجملالت. 4

  أفالم ,10 ادلواقع اإللكرتونية عن األردن. 5

  أخرى ) حدد(............. .11   
 

 ما ىو مصدر المعلومات الذي  503
 اعتمدت عليو أثناء التخطيط

 ؟لرحلتك 
 )ممكن أن ترد أكثر من إجابة( 

 حةالسيا مكاتب ىيئة تنشيط. 6 |__|__| *            اإلنرتنت .1
 السياحةححة

|__|__| 
                

 |__|__| جمالت  .7 |__|__| شركة السياحة والسفر .2

 كتالوغ وكالء السياحة .3

 والسفر

 |__|__| ادلعارض وادلؤمترات السياحية .8 |__|__|

 |__|__|  اخلبة السابقة .9 |__|__| الدليل السياحي .4

  |__|__| أخرى )حدد( ......... .10 |__|__| أصدقاء أو أقارب .5  

  .505غري ذلك انتقل اىل استمر )االنرتنت(  1* اذا كانت اإلجابة ىي   

 

 ذكرت ان اإلنترنت مصدر 504
 معلومات لك عند التخطيط 
 للرحلة، أي مصدر الذي 
 اعتمدت عليو؟  

 )ممكن ان ترد أكثر من
 إجابة(  

 

 _||__|_  مدّونة سياحّية. 8    |__|__|  موقع ىيئة تنشيط السياحة.    1

 |__|__|  وسائل تواصل اجتماعي. 9    |__|__| فندقلكرتوين للاإلوقع ادل     2

 |__|__|  صور أو فيديوىات. 10    |__|__|  موقع شركة الطريان أو النقل.    3       

 |__|__|   مواد مبجالت الكرتونّية. 11    |__|__|  موقع شركة السياحة والسفر.    4       

 |__|__|  مواقع دلقارنة األسعار. 12    |__|__| موقع السفارة.    5       

 |__|__|  منتديات السياحة والسفر.  13    |__|__|  مواقع احلجز اإللكرتوين.    6       

 |__|__|  )حدد .....( أخرى. 14    |__|__| ويكيبيديا.    7       

 



 

 

متى بدأت التخطيط  505
 تك ىذه في األردن؟ إلجاز 

 

 |__|  أسبوع قبل السفر (12 – 9. )4  أقل من أسبوع من السفر  .1

    أسبوع قبل السفر 12أكثر من . 5 أسابيع قبل السفر(  3 -1 .(2

    )حدد .....( . أخرى 6  أسابيع قبل السفر (8 -4.( 3

 

متى قمت بالحجز إلجازتك  506
 الحالّية؟ 

 

 |__|  أسبوع قبل السفر (12 – 9. )4  ع من السفرأقل من أسبو   .1

    أسبوع قبل السفر 12. أكثر من 5 أسابيع قبل السفر(  3 -1 .(2

    . أخرى  )حدد .....(6  أسابيع قبل السفر (8 -4.( 3

 

ما ىي القنوات التي  507
استخدمتها أثناء حجزك 

 لرحلتك لؤلردن؟

 |__|  تذكرة الطريانع الكرتوين حلجز موق. 5 وكيل السياحة والسفر  .1

   . موقع مزودي اخلدمة6  وكيل السياحة والسفر عن طريق اإلنرتنت. 2

   مواقع التواصل االجتماعي. 7 مكتب طريان. 3

   أخرى  )حدد .....(. 8  موقع الكرتوين حلجز الفنادق .4
 

 كيف يمكن أن تصف 508
 انطباعك عن 

 ؟الرحلة بشكل عام 

   |__|                         دمتعة متاما .1

 دمتعة ولكن ليس متاما .2

  خميبة لآلمال يف بعض األوقات .3

 خميبة جدا لآلمال .4

 

 برايك لماذا كانت الرحلة 509
 مخيبة لآلمال؟ 

 )اكتب سببا رئيسيا واحدا فقط(

..........................................................................  

|__| 

.......................................................................... 

 

 كىل ستقوم بنصيحة أصدقائ 510
 عائلتك لزيارة األردن ؟  أو أفراد 

   |__| ال من ادلمكن. 4 بالتأكيد نعم. 1

 ال  بالتأكيد. 5 دمكن. 2

  غري متأكد. 3

  بيانات المستجيب: السادسلقسم ا

 

   |__| أوثً .2. ذكر                         1                 الجنس  *    

 |__| فاكثر( 65. )7( 64-55. )6 (54-45. )5(  44-35. )4( 34-25. )3(  24-15. ) 2 (  15)اقل مه . 1 العمر  *    

 |__|  المهنة ) حدد (  *    

 

 التاريخ دليداين وادلكتيبجلهاز اا

 اسم الباحث .1
 

    /       /      

 ادلراقب ادليداين .2
 

    /       /      

 ادلشرف ادليداين .3
 

    /       /      

 ادلعتمد الفن  .4
 

    /       /      

 

 510 انتقل اىل سؤال

 509 انتقل اىل سؤال


