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 انيصدر  واآلثار وزارة السياحةو اإلحصاء الفلسطيني 
، العالمي سياحةيوم البيانًا صحفيًا بمناسبة 

72/90/7910 

 

 كل من سبتمبر/أيلول 72في  العالمي السياحة العالم بيوم يحتفل
 السياحة بأهمية الدولي المجتمع في الوعي تعزيز بهدف عام

 .واالقتصادية والسياسية والثقافية االجتماعية وقيمتها
 

هو موضوع  "للجميع أفضل مستقبل: والوظائف السياحة" شعاريعد 
 مواجهة إلى الحدث ويسعى ،7102 لعام للسياحة العالمي اليوم

 المتحدة للتنمية وتسليط األمم أهداف في المحددة العالمية التحديات
 في السياحة قطاع يقدمها أن يمكن التي المساهمة على الضوء
 .األهداف هذه تحقيق

 

القطاع السياحي في فلسطين خالل عام عامل في  الف 83
 العامليناجمالي من  %4 هما نسبت ونيشكل، 7913

بلغ عدد العاملين في االنشطة ذات العالقة بالقطاع السياحي نحو 
 من العاملينمن اجمالي % 4عاماًل بنسبة بلغت  72,211

عاماًل  72,111الضفة الغربية بنحو  منفلسطين، يتوزع العدد 
 %.7بنسبة عاماًل  7,211قطاع غزة نحو من و  ،%4بنسبة 

 

الضفة الغربية خالل النصف  الى ةالوافد اتزيار ارتفاع عدد ال
 79101األول من العام 

 والقبلة الدينية  ةالرئيسي ةالوجه والقدس بيت لحممحافظتي  تعد
أهميتهما الدينية فلسطين، نظرًا لقدسيتهما و إلى الوافدين للسياح 

 .خاصة للحجاج المسيحيينعامة و  يةالسماو ألتباع الديانات 
 

شهدت المواقع السياحية في الضفة الغربية خالل النصف وقد 
وافدين نتج عنها الزوار للنشطة حركة  7102األول من العام 

فقد .  في الضفة الغربيةمواقع السياحية الزيارة الى  7,1,,0,27
العام الحالي خالل النصف األول من عدد زيارات الوافدين ارتفع 
السابق، كما ارتفع  عامالبالمقارنة مع ذات الفترة من  %02بنسبة 
 .7102مقارنة مع النصف األول من العام % 77بنسبة 

                                                 
1

 .ال تشمل محافظة القدسة الوافد اتار يبيانات الز  
 

يليها % 77محافظة بيت لحم بنسبة  إلىتركزت زيارات الوافدين 
موع الزيارات الوافدة، من مج% 77محافظة أريحا واألغوار بنسبة 

فيما توزعت  .لكل منهما %01بنسبة  ونابلس جنينثم محافظتي 
 .من الزيارات الوافدة على بقية المحافظات% 2

 

 عدد زيارات الوافدين خالل النصف األول من األعوام 
(7918-7910) 

 
 

فقد كان للزوار  فيما يتعلق بأبرز جنسيات الزوار الوافدين،
النصيب األكبر من  0247 أراضيالفلسطينيين المقيمين في 

الف زيارة، يليها القادمون  204وبعدد % 40الزيارات الوافدة بنسبة 
زيارة،  لفأ 002وبعدد % 2من الواليات المتحدة األمريكية بنسبة 

 ثم رومانيازيارة،  لفأ 22وبعدد % ,ثم روسيا االتحادية بنسبة 
 27وبعدد % 4بنسبة  بولنداثم  ،الف زيارة 77بعدد % 7بنسبة 

من الزيارات الوافدة على بقية % 72الف زيارة، فيما توزعت 
 .الف زيارة 40,الجنسيات بعدد 

 

ليلة  ما يزيد عن مليون ألف نزيل أقاموا 838 أكثر من
  7910عام المبيت خالل النصف األول من 

بلغ عدد النزالء في فنادق الضفة الغربية خالل النصف األول من 
ليلة  0,170,7,2نزياًل أقاموا  7,7,777 نحو 7102العام 

ارتفع ، فقد 7107العام  وبالمقارنة مع النصف األول منمبيت، 
العام  وبالمقارنة مع النصف األول من% 70بنسبة عدد النزالء 

يوضح عدد جدول وال.  %41بنسبة ارتفع عدد النزالء ، فقد 7102
نزالء الفنادق في الضفة الغربية خالل النصف األول من األعوام 

(7102-7102.) 
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عدد نزالء الفنادق حسب الجنسية خالل النصف األول 
 (7910-7912)لألعوام 

 2019 2018 2017 الجنسية

 232271 17,119 20,961 فلسطين

 772217 30,549 33,875 1491 أراضي

 372127 61,114 54,427 آسيا

الواليات المتحدة 

 وكندا
24,247 24,463 29,054 

 162,695 139,033 96,274 اإلتحاد األوروبي

دول أوروبا 

 األخرى
14,204 14,062 13,638 

 23,664 15,082 15,847 دول أخرى

 363,385 301,422 259,835 المجموع
 

المحافظة األولى في سياحة المبيت إضافة  محافظة بيت لحم
 الى سياحة زوار اليوم الواحد، يليها محافظة القدس

 

من % 4, ةنسبب محافظة بيت لحمركز تواجد النزالء في فنادق ت
 ةمحافظف، %,0مجموع النزالء، يليها فنادق محافظة القدس بنسبة 

، %7 ةنسبب رام اهلل والبيرة ةمحافظ، و %,بنسبة  اريحا واألغوار
كما ، %4محافظة نابلس في حين بلغت نسبة نزالء الفنادق في 

 .الضفةمحافظات بقية  فيمن النزالء % 7 توزع
 

فندقًا في شهر  077بلغ عدد الفنادق العاملة في الضفة الغربية 
غرفة، وعدد االسرَّة  2,722وبلغ عدد الغرف  7102حزيران 
 .سريراً  ,07,24

 

 7912خالل عام  إستهالك السياحة الوافدةارتفاع في قيمة 
في فلسطين  2713تشير بيانات حسابات السياحة الفرعية للعام 

إلى ارتفاع القيمة اإلجمالية الستهالك السياحة الوافدة عن العام 
، حيث سجل مجموع استهالك السياحة الوافدة %23بنسبة  2712

استهالك تشمل ) 2712مليون دوالر أمريكي في عام  1,019.3
ليصل إلى ( الزوار الوافدين مع مبيت والزوار الوافدين لليوم الواحد

، ويعزى هذا 2713مليون دوالر أمريكي في عام  1,297.5
 %. 27االرتفاع إلى ازدياد عدد الزوار الوافدين مع مبيت بنسبة 

 
 
 
 
 

 خالل سنوات مختارة استهالك السياحة الوافدة 
(9002-9002) 
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 :المعلومات يرجى االتصاللمزيد من 
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 1293. ب.صفلسطين   -رام هللا

 ( 432/437) 2982700-02: اتفه
 ( 432/437) 2982710 -02: فاكس

 1800300300: خط مجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 www.pcbs.gov.ps: الصفحة االلكترونية

 

 

http://www.pcbs.gov.ps/

