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 الغربية الضفةبيان صحفي حول النشاط الفندقي في 

  2014 الثالثالربع خالل 
  

 ليلةألف  273 نزيل فندقي، أقاموا الف 100 حوالي
   2014 الثالثالربع  خالل مبيت

    

 الضفة الغربيةفنادق بلغ إجمالي عدد النزالء في كافة  

وقد  ،2014 الثالثالربع نزيالً خالل  ,81199 العاملة

موع جمن م %11 حوالي ونشكل النزالء الفلسطيني

اإلتحاد األوروبي  لنزالء دولفي حين كان  النزالء

العدد األكبر من بين الجنسيات التي أقامت في الفنادق 

  .من مجموع النزالء %28 بحوالي
  

فقد  ،)2014 الثانيالربع (بالمقارنة مع الربع السابق 

 بحوالي كما انخفض، %52 عدد النزالء بنحو انخفض

  .2013الثالث مقارنة مع الربع % 27
  

 وقد بلغ إجمالي عدد ليالي المبيت في كافة الفنادق

 2014 الثالثخالل الربع  ليالي 272 567,العاملة

من هذه % 11 حواليحيث أمضى النزالء الفلسطينيين 

منها قضاها نزالء من دول % 31 وحوالي الليالي

اإلتحاد األوروبي، في حين أمضى النزالء الوافدين 

من هذه % 13من الواليات المتحدة وكندا حوالي 

  . الليالي
   

  

  

  مؤشرات الرئيسية للنشاط الفندقيال

 الثالثالربع  المؤشر
2014 

  الثانيالربع 
2014 

 الثالثالربع 
2013 

 135,808 207,083 99,811  النزالء عدد
 321,264 493,104 272,567 ليالي المبيت عدد

 1,374.1 2,029.4 1,499.3 إشغال الغرف متوسط
 3,492.0 5,418.7 2,962.7 االسرةإشغال  متوسط

   22.9 30.6 22.7   % إشغال الغرف
  

 في  2014 الثانيخالل الربع بلغ متوسط عدد العاملين 

 ,2522 ، منهمعامل ,9272 الضفة الغربيةفنادق 

  .انثى 675و ذكراً
  

  

  

الغرف الفندقية كانـت مشـغولة خـالل     ربع أقل من

 2014 الثالثالربع 

تشير نتائج مسح الفنادق الى ان نسبة اشغال الغرف 

 الضفة الغربيةفي  2014 الثالثخالل الربع الفندقية 

  .%23 حواليبلغت 

  

الثالث خالل الربع  اشغال الغرفنسبة  انخفضت

الربع (بالمقارنة مع الربع السابق  %26 بنحو 2014

مقارنة بالربع % 1 بنحو وانخفضت ،)2014 الثاني

  . 2013من العام  الثالث
  

  

  الطاقة االستيعابية للفنادق حسب المنطقة
والتي  الضفة الغربيةفي بلغ عدد الفنادق العاملة 

 2014 ايلولفي شهر  فنادق 109استجابت في المسح 

 ةعدد االسرو ،غرفة 6 577,بلغ عدد الغرفو

  :، وتتوزع حسب المنطقة كاالتيسريراً 14,576

يتوفر فيها  فندقاً 15 :منطقة شمال الضفة الغربية* 

  . سريراً 843وة غرف 289

فندقاً يتوفر  36 :منطقة وسط الضفة الغربية *

  .سريراً 452,3و ةغرف   1,598فيها

   ةغرف ,7241 فندقاً يتوفر فيها 22 :منطقة القدس* 

 .سريراً ,3  270و

فندقاً يتوفر  36 :منطقة جنوب الضفة الغربية* 

  .سريرا7,011ً و ةغرف  3,218فيها
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