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 الغربية الضفةبيان صحفي حول النشاط الفندقي في 

  2014 الثانيالربع خالل 
  
 مبيت ليلةألف  493 نزيل فندقي، أقاموا االف 207 

   2014 الثانيالربع  خالل
    

 الغربيةفنادق الضفة بلغ إجمالي عدد النزالء في كافة  

 ،2014 الثانيالربع نزيالً خالل  207,083 العاملة

موع جمن م %7 حوالي ونوقد شكل النزالء الفلسطيني

اإلتحاد األوروبي  لنزالء دولفي حين كان  النزالء

العدد األكبر من بين الجنسيات التي أقامت في الفنادق 

  .من مجموع النزالء %35 بحوالي
  

عدد  ارتفعفقد  ،2013 وبالمقارنة مع الربع الثاني

% 39 بحوالي كما شهد ارتفاعا، %35 النزالء بنحو

  .)2014 االولالربع (مقارنة مع الربع السابق 
  

 وقد بلغ إجمالي عدد ليالي المبيت في كافة الفنادق

 2014الثاني خالل الربع  ليالي 493 104,العاملة

من هذه % 8 حيث أمضى النزالء الفلسطينيين حوالي

منها قضاها نزالء من دول % 36 وحوالي الليالي

اإلتحاد األوروبي، في حين أمضى النزالء الوافدين 

من هذه % 11من الواليات المتحدة وكندا حوالي 

  . الليالي
   

  

  

  مؤشرات الرئيسية للنشاط الفندقيال

 الثانيالربع  المؤشر
2014 

  االولالربع 
2014 

 لثانياالربع 
2013 

 153,085 149,526 207,083  النزالء عدد
 376,848 361,711 493,104 ليالي المبيت عدد

 1,539.2 1,527.4 2,029.4 إشغال الغرف متوسط
 4,141.2 4,019.0 5,418.7 االسرةإشغال  متوسط

 26.2 23.0 30.6   % إشغال الغرف
  

 في  2014 الثانيخالل الربع بلغ متوسط عدد العاملين 

 2,274 ، منهمعاملين 3,010 الضفة الغربيةفنادق 

  .انثى 736و ذكراً
  

  

  

الغرف الفندقية كانت مشغولة خالل  ربع عن يزيد ما

 2014 الثانيالربع 

تشير نتائج مسح الفنادق الى ان نسبة اشغال الغرف 

 الضفة الغربيةفي  2014الثاني خالل الربع الفندقية 

  .%31 حواليبلغت 

  

 2014 الثانيخالل الربع  اشغال الغرفنسبة  ارتفعت

الربع االول (بالمقارنة مع الربع السابق  %33 بنحو

مقارنة بالربع % 17 بنحو ارتفعت كما ،)2014

  . 2013من العام  المناظر
  

  

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

 حزيرانفي شهر  اًفندق 113استجابت في المسح 

 ةعدد االسرو ،غرفة 6 621,بلغ عدد الغرفو 2014

  :، وتتوزع حسب المنطقة كاالتيسريراً 14,675

يتوفر فيها  فندقاً 15 :منطقة شمال الضفة الغربية* 

  . سريراً 843وة غرف 289

فندقاً يتوفر  34 :منطقة وسط الضفة الغربية *

  .سريراً 313,3و ةغرف   1,542فيها

   ةغرف ,7251 فندقاً يتوفر فيها 28 :منطقة القدس* 

 .سريرا3,490ً  و

فندقاً يتوفر  36 :منطقة جنوب الضفة الغربية* 

  .سريرا7,011ً و ةغرف  3,218فيها
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