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 الغربية الضفةبيان صحفي حول النشاط الفندقي في 

 1025 األولالربع خالل 
 

 ليلة ألف 797 نزيل فندقي، أقاموا الف 055 حوالي

 1025 األول الربع خالل مبيت
     

 الضفة الغربيةفنادق بلغ إجمالي عدد النزالء في كافة  

وقد  ،5102األول الربع نزياًل خالل  986,99 العاملة
اإلتحاد األوروبي العدد األكبر من  دول من شكل النزالء

% 52 بحواليبين الجنسيات التي أقامت في الفنادق 
 ونالفلسطيني لنزالءا شكلفي حين ، من مجموع النزالء

  .موع النزالءجمن م %01 حوالي
 

عدد النزالء  انخفضفقد  ،الربع السابقبالمقارنة مع 
مقارنة مع % 55 بحوالي انخفضكما ، %52 نحوب

 .5104 األولالربع 
 

 وقد بلغ إجمالي عدد ليالي المبيت في كافة الفنادق
حيث  5102األول الربع خالل  ليلة  291,917العاملة

، بينما %40 األوروبي نزالء دول االتحادأمضى 
 من هذه الليالي% 05 حوالي الفلسطينيونالنزالء أمضى 

في حين أمضى النزالء الوافدين من الواليات المتحدة 
 . من هذه الليالي% 00وكندا حوالي 

  
 

 

 مؤشرات الرئيسية للنشاط الفندقيال
 األولالربع  المؤشر

1025 

 األولالربع 
1024 

  الرابعالربع 
1024 

 251,531 149,526 99,689 النزالء عدد

 406,394 361,711 291,917 ليالي المبيت عدد

 1,650.5 1,527.4 1,359.6 إشغال الغرف متوسط

 4,417.3 4,019.0 3,243.5 رَّةاألس  إشغال  متوسط

 24.5 1.30 19.8  % إشغال الغرف
 

 في  5102األول الربع خالل بلغ متوسط عدد العاملين 
 اً ذكر  992,3منهم ، عامل 172,5 الضفة الغربيةفنادق 

 .أنثى 617و
 

 

 األولخالل الربع الغرف الفندقية كانت مشغولة  ُخمس
1025 

شغال إن نسبة ألى إ النشاط الفندقيتشير نتائج مسح 
الضفة في  5119خالل الربع األول الغرف الفندقية 

 .%51 حواليبلغت  الغربية
 

 5102خالل الربع األول  اشغال الغرفنسبة  انخفضت
الرابع الربع )بالمقارنة مع الربع السابق  %06بنحو

 األول مقارنة بالربع% 04 بنحو وانخفضت ،(5104
 . 5104من العام 

 

 

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

 5102آذار في شهر  فندقاً  000استجابت في المسح 
 ,08415 رَّةاألس  عدد و  ،غرفة 9 813,بلغ عدد الغرفو 

 :، وتتوزع حسب المنطقة كاالتيسريراً 
يتوفر فيها  فندقاً  09 :منطقة شمال الضفة الغربية* 
 .سريراً 1,014 وة غرف 541

فندقًا يتوفر  35 :منطقة وسط الضفة الغربية *
 .سريراً  400,5و ةغرف   1,572فيها
   ةغرف ,4771 فندقًا يتوفر فيها 55 :منطقة القدس* 

 .سريراً ,3 525و
فندقًا يتوفر  57 :منطقة جنوب الضفة الغربية* 
 .رَّةأس  ,7 217و ةغرف  3,424فيها
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