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الحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع وزارة السياحة ا
 واالثآر يصدران بيانًا صحفيًا 

 72/90/7902، العالميالسياحة يوم بمناسبة 
 

 كل من سبتمبر/أيلول 72في  العالمي السياحة يومالعالم ب يحتفل
 السياحة بمساهمة الوعي لزيادة فريدةعام، والذي يعد فرصة 

 .المستدامة التنمية في الفعلية
 

هو موضوع يوم السياحة " والتحول الرقميالسياحة "شعار يعد 
بين طالب ومقدم الخدمة تواصل ،  فقد اصبح الالعالمي لهذا العام

. مثيل لها يسبق لم صورةتسير بسرعة ودقة ب المعامالت وانجاز
 وخدمات ،بما فيها من محتوى الرقمية المنصاتواجد ت حيث أدى

 والذكاء الضخمة البيانات واستخدام العالمية المواقع تحديد
 وتبادل واستهالكهم الناس تجربة طريقة تغيير إلى االصطناعي
 في المتتالي التقدم نتيجةوذلك   .والخبرات فيما بينهم المعلومات

 والشبكات، البيانات، وقواعد الحواسيب،أجهزة و  االتصاالت،
 المواقع تحديد وأنظمة والالسلكية، النقالة والتكنولوجيا واإلنترنت،
 .الذكية والهواتف العالمية

 

مليون زيارة للمواقع السياحية في الضفة الغربية  3.0أكثر من 
 7902خالل النصف األول من العام 

شهدت المواقع السياحية في الضفة الغربية خالل النصف األول 
محليين والوافدين الزوار نشطة لكل من الحركة  7028من العام 

مليون زيارة الى المواقع السياحية والحدائق  3.23نتج عنها 
مليون زيارة من قبل الزوار  2.18منها  ،والمتنزهات المختلفة

وبالمقارنة .  مليون زيارة من قبل الزوار المحليين 2.56الوافدين، و
فقد ارتفع عدد زيارات الوافدين  7022مع ذات الفترة من العام 

 %.6.8بنسبة 
 

يليها % 36في محافظة بيت لحم بنسبة  تركزت زيارات الوافدين
من مجموع الزيارات الوافدة، % 30محافظة أريحا واألغوار بنسبة 

 .على التوالي% 22و % 23ثم محافظتي نابلس وجنين بنسبة 
 
 
 

المحتلة  من نصف الزيارات الوافدة كانت من فلسطينما يقارب 
 0092عام 

فقد كان للزوار  فيما يتعلق بأبرز جنسيات الزوار الوافدين،
النصيب  2418الفلسطينيين المقيمين في األراضي المحتلة عام 

الف زيارة،  541وبعدد % 12األكبر من الزيارات الوافدة بنسبة 
وبعدد % 2يليها القادمون من الواليات المتحدة األمريكية بنسبة 

 205وبعدد % 2زيارة، ثم روسيا االتحادية بنسبة  فآال 220
 رومانياالف زيارة، و  67وبعدد % 1بنسبة  بولنداثم زيارة،  فآال

من الزيارات % 37الف زيارة، فيما توزعت  11بعدد % 3بنسبة 
 .الف زيارة 123الوافدة على بقية الجنسيات بعدد 

 

تجدر اإلشارة إلى أن بيانات الزوار الوافدين والمحليين ال تشمل 
 .محافظة القدس وقطاع غزة

 

أمريكي مجموع إستهالك السياحة ما يزيد عن مليار دوالر 
 7902خالل عام  الوافدة

في فلسطين  6112حسابات السياحة الفرعية للعام تشير بيانات 
إلى انخفاض القيمة اإلجمالية إلستهالك السياحة الوافدة عن العام 

، حيث سجل مجموع إستهالك السياحة %8.5بنسبة  6112
تشمل )مليون دوالر أمريكي 1,082.3 نحو  6112في عام الوافدة 

ستهالك الزوار الوافدين لليوم  إستهالك الزوار الوافدين مع مبيت وا 
مليون دوالر أمريكي في عام  1,019.3ليصل إلى ( الواحد
 161، في حين سجل مجموع إستهالك السياحة المحلية 6112

لإلستهالك على السياحة مليون دوالر أمريكي، والقيمة اإلجمالية 
 .مليون دوالر أمريكي 855قد بلغ  6112الخارجية خالل عام 

 

خالل السنوات  ضفة الغربيةال ارتفاع متتالي في عدد نزالء فنادق
 209نحو  ألف نزيل أقاموا 399وصل الى  الثالث الماضية

  7902عام الالف ليلة مبيت خالل النصف األول من 
فنادق الضفة الغربية خالل النصف األول من بلغ عدد النزالء في 

ليلة مبيت،  843,840نزياًل أقاموا  302,177 نحو 7028العام 
ارتفع عدد ، فقد 7022العام  وبالمقارنة مع النصف األول من

العام  وبالمقارنة مع النصف األول من% 25.0بنسبة النزالء 
يوضح جدول وال.  %66.5بنسبة ارتفع عدد النزالء ، فقد 7025

عدد نزالء الفنادق في الضفة الغربية خالل النصف األول من 
 (.7028-7025)األعوام 
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عدد نزالء الفنادق حسب الجنسية خالل النصف األول لألعوام 
(7902-7902) 

 2018 2017 6102 الجنسية

  20,961 619111 فلسطين

  
17,119 

 30,549  33,875 629856 1125نيي فلسطي

 61,114  54,427 819611 آسيا

الواليات المتحدة 

 وكندا
119115 24,247  24,463 

 139,033  96,274 829881 اإلتحاد األوروبي

دول أوروبا 

 األخرى
129821 14,204  14,062 

 15,082  15,847 119681 دول أخرى

 301,422 259,835 047,391 المجموع

 

الغربية، حيث وقد تركز تواجد النزالء في فنادق جنوب الضفة 
من مجموع النزالء، يليها فنادق % 58.2وصلت نسبتهم إلى 

، وفي وسط الضفة الغربية %28.2محافظة القدس بنسبة 
، %6.1بلغت نسبتهم ( محافظتي رام اهلل والبيرة، واريحا واألغوار)

في حين بلغت نسبة نزالء الفنادق في شمال الضفة الغربية 
2.8.% 

 

فندقًا في شهر  230بلغ عدد الفنادق العاملة في الضفة الغربية 
غرفة، وعدد االسرَّة  2,340وبلغ عدد الغرف  7028حزيران 
 .سريراً  25,722

 

منشأة عاملة في القطاع السياحي في فلسطين  00,093 يوجد
في  العامليناجمالي من  %2.3 تشغل، 7902خالل عام 

  .المنشآت الفلسطينية
بحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الفلسطيني 

، بلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع السياحي نحو 7022
عاماًل،  35,852، يعمل فيها 7022خالل عام  منشأة 22,413

من اجمالي العاملين في المنشآت % 8.3وتشكل ما نسبته 
 .الفلسطينية

  
 
 
 
 

  

% 57.4 :كما يلي األنشطة السياحيةفي حيث يتوزع العاملون 
% 23.1و ،أنشطه خدمات االطعمة والمشروباتيعملون في 

يعملون % 4.0و، الترفيهيةوالرحالت نشطة المتنزهات أ يعمل في
بيع صناعة و  في% 5.3، وأنشطة اإلقامة قصيرة المدى في

% 3.3، والهدايا التذكارية ومنتجات الحرف اليدوية بالتجزئة
وكاالت السفر ومنظمو الرحالت السياحية  أنشطةعاماًل في 

فيما توزع ما نسبته  ،المتصلة بها واألنشطةوخدمات الحجز 
 .السياحية من العاملين على بقية األنشطة% 6.2
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