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  الضفة بيان صحفي حول النشاط الفندقي في 

  2013 الرابعالربع خالل  الغربية
  
 مبيت ليلةألف  490 نزيل فندقي، أقامواألف  191 

   2013 الرابعالربع  خالل
    

 فنادق الضفة الغربيةبلغ إجمالي عدد النزالء في كافة  

، وقد شكل 2013 الرابعالربع نزيالً خالل  190,893 

 موع النزالءجمن م %8 حوالي الفلسطينيينالنزالء 

اإلتحاد األوروبي العدد  لنزالء دولفي حين كان 

األكبر من بين الجنسيات التي أقامت في الفنادق بنسبة 

  .من مجموع النزالء %35 حوالي بلغت
  

عدد  ارتفعفقد  ،2012 الرابعوبالمقارنة مع الربع 

مقارنة مع % 41وبنح ارتفع كما، %26 النزالء بنحو

  .)2013 الثالث(الربع السابق 
  

  

  مؤشرات الرئيسية للنشاط الفندقيال

 الرابعالربع  المؤشر
 2013  

 الرابعالربع 
 2012

  الثالثالربع 
2013

    135,808 152,159 190,893  النزالء عدد
 321,264 362,286 489,517 ليالي المبيت عدد

  1,374.1 1,519.7 1,703.3 إشغال الغرف متوسط
 3,492.0 3,937.9 5,320.8 إشغال األسرة متوسط

  22.9 28.2 28.0   % إشغال الغرف
  

 
بلغ إجمالي عدد ليالي المبيت في كافة الفنادق  وقد

يث ح، 2013 الرابعليلة خالل الربع  489,517

من هذه % 8حوالي ن يأمضى النزالء الفلسطيني

دول منها قضاها نزالء من % 33حوالي و ،الليالي

في حين أمضى النزالء الوافدين  اإلتحاد األوروبي،

من هذه % 9 حواليمن الواليات المتحدة وكندا 

   .الليالي
   

في  2013 الرابعخالل الربع بلغ متوسط عدد العاملين 

  265,2 ، منهمعامالً ,9502 فنادق الضفة الغربية

  .انثى 685ذكراً و
  

  

  

  

الربـع   خالل الغرف الفندقية ربععن  يزيدما  شغالإ

  2013 الرابع
  

تشير نتائج مسح الفنادق الى ان نسبة اشغال الغرف 

خالل  %28 حواليبلغت  الضفة الغربيةالفندقية في 

  .2013 الرابعالربع 

  

فقد ) 2013 الثالثالربع (وبالمقارنة مع الربع السابق 

بنحو  2013 الرابعخالل الربع نسبة اإلشغال  ارتفعت

مقارنة % 0.7 بنحو انخفضت في حين، 22.3%

  . 2012من العام  الرابعبالربع 
  

  

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

 أولكانون في شهر  اًفندق 113استجابت في المسح 

 عدد االسرةو ،غرفة  6,072بلغ عدد الغرفو، 2013

  :حسب المنطقة كاالتي، وتتوزع سريراً 13,902

يتوفر فيها  فندقاً 16 :منطقة شمال الضفة الغربية* 

  . سريراً 878وة غرف 300

   فندقاً يتوفر فيها 34 :منطقة وسط الضفة الغربية  *

  .سريرا3,529ً ة وغرف 1,481 

ة غرف 1,572 فندقاً يتوفر فيها 28 :منطقة القدس* 

 .سريراً 3,490و

 فندقاً يتوفر فيها 35 :الغربيةمنطقة جنوب الضفة * 

  .أسرة 6,005و ةغرف 2,719
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