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مليون زيارة للمواقع السياحية في الضفة الغربية  7.2حوالي 
 .7902خالل النصف األول من العام 

 

اصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع 
وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم 

  .كل عاممن  أيلول 72العالمي للسياحة والذي يصادف يوم 
وبهذه المناسبة، تم استعراض أبرز المؤشرات السياحية في 

 .فلسطين

 

شهدت المواقع السياحية في الضفة الغربية خالل النصف األول 
زيارة الى  مليون 3.2نحو  حركة زوار بلغت 3102من العام 

 مليون  1.4، منهاالمختلفة الحدائق والمتنزهاتالمواقع السياحية و 
زيارة من قبل  مليون   1.2مقابلمحليين، الزيارة من قبل السياح 

، فقد 2102مع ذات الفترة من العام  وبالمقارنة  .زوار الوافدينال
، فيما انخفضت الزيارات %01ارتفعت زيارات الوافدين بنسبة 

 %.0المحلية بنسبة 

 ،%74وقد تركزت زيارات الوافدين الى محافظة بيت لحم بنسبة 
، ثم محافظتي جنين %22يليها محافظة أريحا واألغوار بنسبة 

 .على التوالي% 8و %01والخليل بنسبة 

 

وفيما يتعلق بتوزيع زيارات الوافدين حسب الجنسية، فقد كان للزوار 
النصيب  0278الفلسطينيين المقيمين في األراضي المحتلة عام 

من روسيا  ، يليها القادمون%10األكبر من الزيارات بنسبة 
وبولندا % 6األمريكية  المتحدة ، والواليات%02االتحادية بنسبة 

ندونيسيا، ثم أيطاليا 5%  .لكل منهما% 1بنسبة  والهند والمانيا وا 

تجدر اإلشارة إلى أن هذه البيانات ال تشمل محافظة القدس وقطاع 
 .غزة

الف ليلة مبيت خالل  656ألف نزيل فندقي اقاموا  472
 4102ل، النصف األو

 

بلغ عدد النزالء في فنادق الضفة الغربية  خالل النصف األول من 
% 0ألف نزيل فندقي، بانخفاض نسبته  372نحو  3102العام 

، حيث 3103مقارنة مع عددهم خالل النصف األول من العام 
 .  الف ليلة مبيت 252اقاموا 

حيث  وقد تركز تواجد النزالء في فنادق جنوب الضفة الغربية، 
من مجموع النزالء، يليها فنادق القدس % 46وصلت نسبتهم إلى 

في ، %04وفي وسط الضفة الغربية بلغت نسبتهم ، %23بنسبة 
 %5حين بلغت نسبة نزالء الفنادق في شمال الضفة الغربية 

 

2102، 2102عدد النزالء خالل النصف األول من األعوام   

 2013 2012 الجنسية

 25,773 39,747 يفلسطين

 29,168 23,531 إسرائيلي

 33,187 24,841 آسيا

 21,922 21,417 الواليات المتحدة وكندا

 110,610 103,376 اإلتحاد األوروبي

 29,203 40,950 األخرى أوروبادول 

 23,663 22,862 دول أخرى

 273,526 276,724 المجموع

 

ف
ألل

با
 

 (2102 - 2118)النصف األول من العام  خاللعدد زيارات الوافدين  
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شهر خالل  الضفة الغربيةفي  ةدق عاملافن 014علمًا بأن هناك 
 اً سرير  ,57513 وتضم ة،غرف ,2165ا فيه، يتوفر 2101حزيران 
 672ذكرًا و ,1682عاماًل منهم  ,4042 همتوسطفيها ما ويعمل 

 .أنثى

على  الرحلىة المحليىة، الفلسطينية  ةدوالر متوسط إنفاق األسر  47
 7907خالل العام  عل  الرحلة الخارجية ,6521و
 

فرد واحد من األسرة أو )فلسطين المقيمة في األسر من  %15نحو 
% 21، بواقع 2102عام  خاللمحلية  قامت بتنفيذ رحالت( أكثر

بمتوسط إنفاق ، قطاع غزةمن أسر % 62و الضفة الغربية من أسر
دوالرًا في  66دوالرًا أمريكيًا، بواقع  74على الرحلة المحلية بلغ 

أما نسبة األسر .  دوالرًا في قطاع غزة 72مقابل  الضفة الغربية،
خالل العام % 00التي قامت برحالت خارج فلسطين فقد بلغت 

فقط في قطاع % 6في الضفة الغربية، مقابل % 01، بواقع 2102
 .غزة

 

وفيما يتعلق بإنفاق األسرة على الرحلة الخارجية فقد بلغ المتوسط 
حيث كان لنفقات التسوق النصيب  دوالرًا أمريكيًا، ,7561نحو 

دوالرًا أمريكيًا، يليها نفقات مكاتب السياحة  772األكبر بواقع 
 .دوالراً  150والسفر بواقع 

قيمة بمؤسسة عاملة في القطاع السياحي،  5,514حوالي 
 7900خالل العام مليون دوالر أمريكي  705.2 بلغت مضافة

 فلسطين،في في القطاع السياحي مؤسسة عاملة  5,514حوالي 
مؤسسة عاملة في مجال  3,142 توزعت هذه المؤسسات بواقع

بيع الهدايا عاملة في متاجر  اتمؤسس 1,503، وأنشطه المطاعم
 مؤسسة عاملة في 215و ،التذكارية ومنتجات الحرف اليدوية

مؤسسة عاملة في مجال أنشطة  262و ،صناعة التحف الخشبية
أنشطة اإلقامة مجال في مؤسسة  93و ،والسفروكاالت السياحة 

مؤسسات لتقديم خدمات  201 اضافة الى ،(الفنادق) قصيرة المدى

 12المركبات، ومؤسسة تأجير  11، ووتنظيم رحالت الحج والعمرة
أما قيمة إجمالي القيمة .  ة لنقل الركاب لمسافات طويلةمؤسس

نشطة السياحية فقد بلغت مؤسسات العاملة في مجال األالمضافة لل
كانت هذه القيمة من % 36مليون دوالر أمريكي،  12516نحو 

، في حين بلغت حصة كل من السفرالسياحة و  وكاالت نشطةأل
نشاط أما لكل منهما، % 14نشاطي المطاعم والفنادق ما نسبته 

% 2 ة بلغتسبنبكانت حصته األقل فقد  الخشبية التحف صناعة
 .المضافةمن اجمالي القيمة 

 
 اكثر من ثلث تذاكر السفر المباعة كانت لدول إفريقية

الف  224حوالي  2100خالل العام بلغ عدد التذاكر المباعة 
كل من الدول للمسافرين الى المباعة تذكرة، تركز معظم التذاكر 

، والدول %11، ثم الدول العربية بنسبة %16فريقية بنسبة اإل
 .على بقية الدول% 2فيما توزع  ،%22األوروبية بنسبة 

 

 :لمزيد من المعلومات يرج  االتصال
 الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي 

 .فلسطين –، رام اهلل 0262.  ب.ص
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