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مليون زيارة للمواقع السياحية في الضفة الغربية  3.2حوالي 

  2014خالل النصف األول من العام 
  

اصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع 

وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية بياناً صحفياً بمناسبة اليوم 

  .كل عامأيلول من  27العالمي للسياحة والذي يصادف يوم 

وبهذه المناسبة، تم استعراض أبرز المؤشرات السياحية في 

  .فلسطين

  

ة الغربية خالل النصف األول شهدت المواقع السياحية في الضف

زيارة الى مليون  3.16نحو  حركة زوار بلغت 2014من العام 

  1.69، منهاالمختلفة الحدائق والمتنزهاتالمواقع السياحية و

مليون   1.47مقابل  محليين،الن قبل السياح م  زيارةمليون 

مع ذات الفترة من  وبالمقارنة  .زوار الوافدينالزيارة من قبل 

، كذلك %26زيارات المحلية بنسبة ال، فقد ارتفعت 2013العام 

   %.19وافدين بنسبة الارتفعت زيارات 
  

قد تركزت زيارات الوافدين الى محافظة بيت لحم بنسبة و 

، ثم محافظتي %28واألغوار بنسبة  ، يليها محافظة أريحا42%

  . لكل منهما %11بنسبة  جنين والخليل

  
  

  

  

  

عام  ي االراضي المحتلةيفلسطينالزيارات الوافدة كانت من  ثلث
1948  

فيما يتعلق بتوزيع زيارات الوافدين حسب الجنسية، فقد كان 

 1948للزوار الفلسطينيين المقيمين في األراضي المحتلة عام 

، يليها القادمون من %34النصيب األكبر من الزيارات بنسبة 

 بنسبة األمريكية المتحدة ، والواليات%16روسيا االتحادية بنسبة 

، وبولندا لكل منهما %4المانيا بنسبة و يطالياا ثم ،7%

  .لكل منهما% 3وإندونيسيا بنسبة 
  

  تحتل محافظة نابلس النصيب األكبر من الزيارات المحلية

، يليها %22تركزت زيارات المحليين الى محافظة نابلس بنسبة  

لكل منهما، ثم محافظة % 17بنسبة محافظتي قلقيلية وطولكرم 

فقد شكلت أقل  والبيرة اهللا رام ، أما محافظة%14جنين بنسبة 

  .%2 من الزيارات المحلية بنسبة اًالمحافظات نصيب
  

ال تشمل  بيانات الزوار الوافدين والمحليينتجدر اإلشارة إلى أن 

  .محافظة القدس وقطاع غزة
  

الف ليلة  855اقاموا  الغربيةفي فنادق الضفة ألف نزيل  357

   2014، من العام مبيت خالل النصف األول
  

بلغ عدد النزالء في فنادق الضفة الغربية خالل النصف األول 

  854,815حيث أقاموا ،نزالء 356,609 نحو 2014العام  من

 ، فقد2013، وبالمقارنة مع النصف األول من العام ليلة مبيت

    .%30ارتفع عدد النزالء بنسبة 
  

  

وقد تركز تواجد النزالء في فنادق جنوب الضفة الغربية، حيث  

من مجموع النزالء، يليها فنادق القدس % 51وصلت نسبتهم إلى 

في ، %14وفي وسط الضفة الغربية بلغت نسبتهم ، %31بنسبة 

  .%4حين بلغت نسبة نزالء الفنادق في شمال الضفة الغربية 

  

  

  

  

  

ف
ألل
با

عدد زيارات الوافدين خالل النصف األول من العام 

النصف األول من العام 
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 خالل النصف األول من العام حسب الجنسيةالفنادقعدد نزالء
 2014 2013  الجنسية

 28,063 25,773 يفلسطين

 28,286 29,168 إسرائيلي

 36,983 33,187 آسيا

 35,680 21,922 الواليات المتحدة وآندا

 126,177 110,610 اإلتحاد األوروبي

 74,696 29,203 األخرى أوروبادول 

 26,724 23,663  دول أخرى

 356,609 273,526  المجموع
  

  

في شهر  اًفندق 113الضفة الغربية في بلغ عدد الفنادق العاملة 

 ةعدد االسرو ،غرفة 6 621,عدد الغرف وبلغ 2014 حزيران

منهم  ينعامل 3,010ه متوسطويعمل فيها ما ، سريراً 14,675

  .أنثى 736ذكراً و ,2742
  

 في فلسطينعاملة في القطاع السياحي  نشأةم ,5936حوالي 

  2012خالل عام 

 عاملة في القطاع السياحي في فلسطين نشأةم ,5936حوالي 

 965و ،المطاعم ةأنشطعاملة في مجال  نشأةم 3,490: تشمل

الهدايا التحف وبيع ل نشأةم 283ومنشأة لتقديم المشروبات، 

التحف التقليدية والصناعات  عاملة في نشأةم 229و ،التذكارية

 نشأةم 126تأجير المركبات اضافة الى ل نشأةم 270و ،الخشبية

في مجال  عاملة نشأةم 117لتنظيم رحالت الحج والعمرة، و

وكالة  151 ، اضافة الى)الفنادق( أنشطة اإلقامة قصيرة المدى

التسلية مجال منشأة عاملة في  962، فيما تتوزع سفروسياحة 

  .انشطة سياحية أخرىواالبداعية والفنون  االنشطةووالترفيه 

  

نشطة ألل مليون دوالر أمريكي اجمالي القيمة المضافة 326.2

  2012خالل عام  السياحية

 326.2إجمالي القيمة المضافة لألنشطة السياحية نحو  بلغ 

من هذه القيمة % 33 ،2012خالل عام  مليون دوالر أمريكي

في حين بلغت حصة كل من نشاطي  االقامة، كانت ألنشطة

 %29ما نسبته األخرى  التسلية والترفيهو أنشطة المطاعم 

من  تقديم المشروباتبلغت نسبة نشاط كما ، على التوالي %10و

تأجير لمنشآت % 6أن ما نسبته ، و%9 اجمالي القيمة المضافة

فيما  ،الهدايا التذكاريةالتحف وبيع لنشاط % 3، والمركبات

  .طة السياحية األخرىاألنش على بقية %10تتوزع 
 
  

  

  تذاكر السفر المباعة كانت لدول عربية غالبية

الف  190حوالي  2012بلغ عدد التذاكر المباعة خالل العام 

، تركز معظم التذاكر المباعة للمسافرين الى كل من سفر تذكرة

ثم  ،%12ثم الدول األوروبية بنسبة  ،%68الدول العربية بنسبة 

، فيما توزع لكل منهما %4 حوالي الواليات المتحدة وافريقيا

  .على بقية الدول% 12
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