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الضفة بيان صحفي حول النشاط الفندقي في 

 2402خالل العام ، الغربية
 

نزيل فندقي، أقاموا مليون الف  444حوالي 
  ليلة مبيت ألف 133و

 

 

ضفة فنادق الكافة  بلغ إجمالي عدد النزالء في
 7102خالل عام نزياًل  444,742 العاملةالغربية 

اإلتحاد األوروبي العدد  من دول وقد شكل النزالء
األكبر من بين الجنسيات التي أقامت في الفنادق 

من مجموع النزالء، في حين شكل % 74بحوالي 
والواليات المتحدة ، %00 واليحالنزالء الفلسطينيون 

بالمقارنة مع و   .من مجموع النزالء %9 نحو وكندا
في % 4عدد النزالء بنحو  انخفضالعام السابق، فقد 

 .7102خالل عام الفنادق 
 

 فنادق الضفة وبلغ إجمالي عدد ليالي المبيت في
حيث  ،2016خالل عام  ليلة 0,001,474 الغربية

من هذه % 32اإلتحاد األوروبي دول  نزالءأمضى 
بينما امضى النزالء الفلسطينيون حوالي  الليالي

في حين أمضى النزالء الوافدين من الواليات ، 13%
 .المبيت ليالياجمالي من % 01المتحدة وكندا 

 

 2402-2400المؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي 
 2016 5102 2014 المؤشر

 247449, 494,484 610,347 عدد النزالء

 310,8244, 4,440,4,4 1,537,311 عدد ليالي المبيت

 ,405 .445 4.54 نسبة إشغال الغرف

 4450,44 .405.,4 9458,,4 متوسط إشغال الغرف

 

في  6102بلغ متوسط عدد العاملين خالل العام 
 6,662، منهم عمال 6,210 فنادق الضفة الغربية

 .من اإلناث 276من الذكور 
 

 خالل كانت مشغولة الغرف الفندقية ربعأقل من 
 6132 العام

 

شغال إن نسبة أالى النشاط الفندقي تشير نتائج مسح 
في الضفة  6102خالل العام الغرف الفندقية 

 0,606.1، بمتوسط %60 حوالي بلغت الغربية
  .غرفة مشغولة يومياً 

 

 6102نسبة االشغال خالل العام  انخفضتوقد 
 .بالمقارنه مع العام السابق% 8 بنحو

 
 

 االستيعابية للفنادق حسب المنطقةالطاقة 
 

والتي العاملة في الضفة الغربية عدد الفنادق بلغ 
كما في نهاية العام  ،فندقاً  061استجابت في المسح 

 01,061تضم و  ،غرفة 2,878 تحتوي ،6102
 .سريراً 

 :تيوتتوزع حسب المنطقة كاآل 
 

 يتوفر  فندقًا  72 :منطقة شمال الضفة الغربية
 .ريراً س 0,720و ةغرف 444فيها 

 فندقًا يتوفر  02 :منطقة وسط الضفة الغربية
 .سريراً  0,047وة غرف 0,201 فيها

 0,074 فندقًا يتوفر فيها 74 :منطقة القدس 
 .سريراً  7,947و ةغرف

 فندقًا يتوفر  04 :منطقة جنوب الضفة الغربية
 .اً سرير  2,491و ةغرف 0,424 فيها
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