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 كر وتقديرش

 
الذين ساهموا في إنجاح جمع كل األسر الفلسطينية إلى  يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير

 . بيانات المسح، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم
    

الجهاز المركزي لإلحصاء  بقيادة فريق فني من 6102السياحة المحلية والخارجية مسح لقد تم تخطيط وتنفيذ 
 6102لعام  (CFG)، وبدعم مالي مشترك بين كل من دولة فلسطين ومجموعة التمويل الرئيسية للجهاز الفلسطيني

 (.SDC)ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى دولة فلسطين، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 
 

إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز  والتقدير الشكر بجزيل يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
(CFG )الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح. 
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 مة المحتوياتئاق
 وضوعملا  فحةصلا

   

  مة الجداولئاق 
  المقدمة 
   

       :الفصل األول والمؤشرات والتصنيفاتالمصطلحات  15
  المصطلحات والمؤشرات 0.0 01
  التصنيفات 6.0 02
   

      :الفصل الثاني النتائج الرئيسية 17
  الرحالت المحلية  0.6 07
  تكرار الرحالت المحلية 6...0 17
  وجهات الرحالت المحلية في الضفة الغربية ..6.0 18
  الرحالت المحلية في قطاع غزة وجهات 1.0.6 18
  طريقة تنظيم الرحالت المحلية 4.0.6 19
  المرافق والخدمات المتوفرة في االماكن المزارة 6...1 19
  متوسط االنفاق على الرحلة المحلية ....2 01
  الرحالت الخارجية 6.6 61
  تكرار الرحالت الخارجية 0.6.6 61
  الخارجيةوجهات الرحالت  ....6 60
  هدف الرحالت الخارجية ....1 60
  طريقة تنظيم الرحالت الخارجية ....4 60
  متوسط االنفاق على الرحالت الخارجية ....1 60
     

 :   الثالثالفصل  المنهجية 23
  أهداف المسح  0.1 23
  استمارة المسح  6.1 23
  االطار والعينة  1.1 61
  الهدفمجتمع   0.1.1 23
  اطار المعاينة  6.1.1 23
  حجم العينة  1.1.1 61
  تصميم العينة  4.1.1 61
  طبقات العينة  1.1.1 24
  مستويات النشر  2.1.1 24
  حساب االوزان  7.1.1 24
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 وضوعملا  فحةصلا
   

  العمليات الميدانية  4.1 24
  التدريب والتعيين  0.4.1 24
  جمع البيانات  6.4.1 25
  االشراف والتدقيق الميداني  1.4.1 25
  التدقيق المكتبي والترميز  4.4.1 25
  معالجة البيانات  1.1 25
  برنامج االدخال وقواعد التدقيق  0.1.1 25
  تنظيف البيانات  6.1.1 26
  استخراج النتائج  1.1.1 26
   

 :   الرابعالفصل  الجودة 27
  الدقة  0.4 27
  أخطاء المعاينة    0.0.4 27
  أخطاء غير المعاينة  6.0.4 27
  معدالت االجابة  1.0.4 28
  مقارنة البيانات  6.4 29
   

  المراجع 31
   

  الجداول االحصائية 31
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 مة الجداولئقا
 الصفحة  ولالجد

 53 6102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب تنفيذ الرحالت المحلية والمنطقة،  :0 جدول
   

ــــرحالت      :6 جدول ــــة حســــب عــــدد ال ــــذت رحــــالت محلي ــــي نف ــــي فلســــطين الت ــــع النســــبي لألســــر ف التوزي
 6102المحلية والمنطقة، 

53 

   

التوزيـــع النســـبي لألســـر التـــي نفـــذت رحـــالت محليـــة حســـب مـــدة ا قامـــة فـــي المكـــان المـــزار  :5 جدول
 6102والمنطقة، 

52 

   

 52  6102التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حسب وجهة الرحلة والمنطقة،  :6 جدول
   

ــــــــة          :3 جدول التوزيـــــــع النســـــــبي لألســــــــر التـــــــي نفـــــــذت رحـــــــالت محليــــــــة حســـــــب طريقـــــــة تنظـــــــيم الرحل
  6102والمنطقة 

52 

 

 

 

 52 6102التي نفذت رحالت محلية حسب عدد المشاركين والمنطقة،  التوزيع النسبي لألسر :2 جدول
 

 

 

التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحـالت محليـة حـول رأيهـا فـي تـوفر الخـدمات فـي األمـاكن  :2 جدول
 6102 المزارة في فلسطين حسب نوع الخدمة،

38 

 

 

 

التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حول مستوى الرضى عن الخدمات المتوفرة  :8 جدول
 6102الخدمة، في األماكن المزارة في فلسطين حسب نوع 

38 

 59         6102متوسط إنفاق األسرة على الرحلة المحلية حسب نوع ا نفاق والمنطقة،  :9 جدول
 

 
 

 59 6102التوزيع النسبي لألسر حسب تنفيذ رحالت خارجية والمنطقة،  :01 جدول
 

 

 

ـــــة     :00 جدول ـــــرحالت الخارجي ـــــة حســـــب عـــــدد ال ـــــذت رحـــــالت خارجي ـــــي نف ـــــع النســـــبي لألســـــر الت التوزي
 6102والمنطقة 

61 

 
 

 

 61 6102التي نفذت رحالت خارجية حسب وجهة الرحلة والمنطقة،  التوزيع النسبي لألسر :06 جدول
 

 

 

 60 6102والمنطقة،  المشاركينالتي نفذت رحالت خارجية حسب عدد  التوزيع النسبي لألسر :05 جدول

 

 

 

التــــــي نفــــــذت رحــــــالت خارجيــــــة حســــــب الهــــــدف الرئيســــــي للرحلــــــة     التوزيــــــع النســــــبي لألســــــر :06 جدول
 6102والمنطقة، 

60 

 

 

 

التوزيـــــــع النســـــــبي لألســـــــر التـــــــي نفـــــــذت رحـــــــالت خارجيـــــــة حســـــــب طريقـــــــة تنظـــــــيم الرحلـــــــة        :03 جدول
 6102والمنطقة، 

66 

 

 

 

 66 6102متوسط إنفاق األسرة على الرحلة الخارجية حسب نوع ا نفاق والمنطقة،  :02 جدول
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 المقدمة
 
نظرًا  المعنية الجهات الرسمية قبل، والتي استقطبت اهتمامًا من ةأحد القطاعات الهام فلسطينفي  السياحيالقطاع  يشكل

منطلق  ومن.  وتشغيل األيدي العاملة الفلسطينية األجنبيةلما يشكله هذا القطاع من أهمية في توفير العمالت الصعبة 
مسح إحصائي  بتنفيذلإلحصاء الفلسطيني  المركزيأهمية توفير بيانات إحصائية حول هذا القطاع فقد قام الجهاز 

   . رئيسية من مكونات الطلب السياحي تبارها اشكاالً ة المحلية والخارجية، باعالسياح حولمتخصص 
 

 18/10/6107من  فذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل الفترةنالذي  السياحة المحلية والخارجيةمسح  يهدف
لى توفير البيانات الالزمة لبناء وتحديث قواعد البيانات ا حصائية التي تتضمن مؤشرات احصائية إ 12/14/6107وحتى 

تشمل  ،والتي تشكل بيانات رئيسية في جداول الحساب الفرعي للسياحة حول السياحة المحلية والخارجية في فلسطين،
حول خصائص الرحالت السياحية المحلية بيانات ، و وخارجية األسر المقيمة في فلسطين التي نفذت رحالت محلية

تكاليف الرحلة المحلية والخارجية وأوجه ا نفاق خاللها على الرحالت خصائص و  بيانات حوللى إضافة ، إوالخارجية
 .المزارة ودرجة الرضى عنهاالمحلية على توفر الخدمات المختلفة في األماكن السياحية التعرف ، و السياحية

 
الفصل األول يسرد المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات المستخدمة في هذا التقرير، أما : فصول أربعيتضمن هذا التقرير 

وجودة وتقديرات  منهجية جمع البيانات انعرضالفصل الثاني فيعرض النتائج الرئيسية، في حين أن الفصل الثالث والرابع ي
 .مصادر البيانات

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 واهلل ولي التوفيق،،،

 
 

  7022، بآ عال عوض
  رئيس الجهاز
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01 

 

 الفصل األول
 

 والمؤشرات والتصنيفات المصطلحات
 

 والمؤشرات المصطلحات 0.0
ودليل المؤشرات  ا حصائية، وفق معجم المصطلحاتفي هذا المسح  المستخدمةالمصطلحات والمؤشرات  تعرف

مع النظم  ةعلى احدث التوصيات الدولية المتعلقة با حصاءات والمنسجمة االحصائية الصادرة عن الجهاز والمعتمد
  .الدولية

 
 :األسرة

يشــتركون فــي المأكــل أو فــي أي وجــه و يقيمــون فــي مســكن واحــد، ، و تــربطهم أو ال تــربطهم صــلة قرابــة دفــرد أو مجموعــة أفــرا
 .ترتيبات المعيشةب متعلق

 
 :سياحيةالرحلة ال

العمــل التجــاري، أو ) نشــاط يقــوم بــه المســافر إلــى وجهــة رئيســية خــارج بيئتــه المعتــادة، ألقــل مــن عــام، ألي غــرض رئيســي 
ويصنف الزائـر بأنـه .  باستثناء ما يستخدمه الشخص المقيم في البلد أو المكان الذي يزوره( الترفيه أو لغرض شخصي آخر

 زائر مبيت سائح أو
 

 :البيئة المعتادة
 نشطةأ لممارسة زيارتها يتم أماكن باستثناء( العادية حياته روتين ضمن عليها بالتردد صالشخ يقوم التي ماكناأل مجموعة هي

 .روتيني بشكل عليها يتردد التي ماكناأل منالدراسة وغيرها  أو العمل ومكان لبيته المجاورة المنطقة من وتتكون ،)فقط ترفيهية
 

 :المحلية السياحة
 .هي الرحلة السياحية التي تكون وجهتها الرئيسة داخل بلد اقامة الزائر

 
 :الخارجيةالسياحة 

 .قامة الزائرإهي الرحلة السياحية التي تكون وجهتها الرئيسة خارج  بلد 
 

 :البلد المزار
 .في رحلته بشكل أساسي الذي يقصده السائح أو الزائر البلدوهو 

 
 :الغرض من الزيارة

ترفيهـي  غـرضالذي يخرج من أجله السائح أو الزائر من مكان إقامته المعتاد، حيث من الممكن أن يكـون هـذا ال غرضهو ال
 .أخرى غراضأي أأو  أو مهمات رسمية ةأو تعليميأو طبية  زيارة األقارب واألصدقاءأو ألهداف دينية أو 
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 :األيامعدد 
الرئيسـي واألمـاكن األخـرى داخـل وخـارج الـبالد، فقـط أيـام  مكان الزيـارةفي يها السائح خالل رحلته التي يقض األياموهو عدد 

 .ا قامة في البلد المزار
 

 :السياحياإلنفاق 
لالسـتخدام الخـاص  لى المبلـ  المـدفوع لشـراء السـلع االسـتهالكية والخـدمات، وكـذلء األشـياء الثمينـة،إنفاق السياحي يشير ا 

وهـــذه تشـــمل مصـــروفات الـــزوار أنفســـهم وكـــذلء النفقـــات التـــي تـــدفع أو .  هـــائأو ا هـــداء ألغـــراض الـــرحالت الســـياحية وأثنا
 .يستردها الغير

 
 :وكالة السياحية والسفر

مــن حجــز وســائل  وهــي المنشــلة التــي تقــدم خــدمات ومعلومــات استشــارية وفنيــة وعمــل الترتيبــات الالزمــة لعمليــة الســفر ابتــداءً 
 .النقل، مرورًا بمنشلت ا قامة والحجوزات األخرى وغيرها من الخدمات والمعلومات التي تهم المسافر

 
 :السياحي الدليل
السياحية  والمواقعهو الشخص الذي يحمل رخصة دليل سياحي ولديه المعرفة الكافية بالمنطقة  السياحيالدليل /المرشد

 .الزوار مقابل أجر إلىم خدمة ا رشاد السياحي والترجمة الموجودة فيها ويستطيع تقدي
 

 : العمل والمهمات الرسمية

وهو العمل الذي يمارسه الشخص المسافر بحيث ال يدر عليه دخاًل في المكان المزار، مثل األعمال الرسمية التي يكلف 
 (.أنشطة رجال األعمال. )الشخص من مؤسسته أو حكومته ويستثنى منها األعمال ذات الطابع التجاري أو الربحي بها
 

 :المنطقة
إلى منطقتين جغرافيتين هما الضفة الغربية وقطاع غزة وتضم الضفة الغربية  فلسطينحسب التقسيمات ا دارية هي تقسيم 

 .محافظات 1محافظة أما قطاع غزة فيضم  00
 

 التصنيفات 6.0
المعتمدة والمستخدمة في الجهاز وفق المعايير التصنيفات على  حصائية في عملية جمع ومعالجة البيانات ااعتمد 

 .(ISO ALPHA-3)دليل الجنسيات والدول  حيث تم استخدام الدولية وبما يتالءم مع الخصوصية الفلسطينية
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 الفصل الثاني
 

 النتائج الرئيسية
 

، حيث فلسطينفي  6102 المحلية والخارجية خالل العاملمسح السياحة  هذا الفصل أهم المؤشرات ا حصائيةيعرض 
الرئيسية من تنفيذ الرحالت  األهدافو  نسبة األسر التي نفذت رحالت محلية ورحالت خارجية،تعرض هذه النتائج 

لى طرق إضافة إمعدل مدة ا قامة في المكان المزار، ا نفاق خالل الرحالت المحلية والخارجية، و نمط وحجم و  الخارجية،
 . تنظيم تلء الرحالت

 
 الرحالت المحلية  0.6

قـد بلغـت  محلية التي نفذت رحالت (فرد واحد من األسرة أو أكثر)فلسطين المقيمة في األسر نسبة  أن المسح نتائج اظهرت
وتتـوزع األسـر التـي قامـت بتنفيـذ  . 6102عـام  خـاللفلسـطين داخل  من األسر برحالت% 70.7في حين لم تقم  ،68.1%

   .كما يوضح الشكل االتي ،في قطاع غزة% 56.6مقابل الضفة الغربية  في %06.8بواقع رحالت محلية حسب المنطقة 
 

 6102حسب تنفيذ الرحالت المحلية والمنطقة،  فلسطينالتوزيع النسبي لألسر في 

 
 

 تكرار الرحالت المحلية 0.0.6
، قـد نفـذت رحلـة محليـة واحـدة فلسـطين والتـي نفـذت رحـالت محليـةمن األسـر المقيمـة فـي % 68.8ظهرت نتائج المسح أن أ

مــن األســر نفــذت ثــالث رحــالت % 48.7 همنهــا نفــذت رحلتــين، فــي حــين أن مــا نســبت% 66.1، مقابــل 6102خــالل العــام 
 . فأكثر

 وجهات الرحالت المحلية في الضفة الغربية  6.0.6
من األسر التي نفذت رحالت محلية في الضفة الغربية كانت تقصد محافظة نـابلس، يليهـا % 61.1أشارت نتائج المسح أن 

 %. 02.6، ثم محافظة طولكرم بنسبة %60.1بنسبة  واألغوار أريحامحافظة 
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 6102الرحلة الرئيسية،  وجهةحسب  الضفة الغربيةالتوزيع النسبي للرحالت المحلية في 

 
 

 وجهات الرحالت المحلية في قطاع غزة  5.0.7
من األسر المقيمـة فـي قطـاع غـزة والتـي نفـذت رحـالت محليـة، كانـت تقصـد محافظـة غـزة % 41.2أظهرت نتائج المسح أن 

مــن هــذه األســر  %07.0فــي محافظــة غــزة، كمــا تشــير النتــائج إلــى أن مــا نســبته % 01.4يليهــا محافظــة شــمال غــزة بنســبة 
 . ويوضح الشكل االتي %01.8كانت تقصد محافظة خانيونس،  في حين قصدت األسر المقيمة محافظة رفح بنسبة 

 

 6102الرحلة الرئيسية،  وجهةحسب  قطاع غزةالتوزيع النسبي للرحالت المحلية في 

 
 
 
 
 
 

 أريحا واألغوار
21.3% 

 بيت لحم
4.1% 

 رام هللا والبيرة
9.5% 

 جنين
 الخليل 5.3%
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 نابلس
25.3% 

 القدس
2.2% 

 طولكرم
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 طريقة تنظيم الرحالت المحلية 6.0.7
التــي نفــذت رحـالت محليــة قامـت بتنظــيم رحالتهــا فلسـطين مــن األســر المقيمـة فــي % 87.8بينـت نتــائج المسـح أن مــا نسـبته 

 تمـن الـرحال% 06.0مـن األسـر نظمـت رحالتهـا عـن طريـق وكالـة السـياحة والسـفر، وان % 1.0مباشرة بشكل شخصـي، و
 . أخرىتم تنظيمها بطريقة 

 
 المرافق والخدمات المتوفرة في األماكن المزارة 3.0.7

بينت نتائج المسح لألسر التي نفذت رحالت محلية حول رأيها في توفر المرافق والخدمات في األماكن السياحية المزارة في 
منها يتوفر فيها مرافق صحية % 78.1منهم أفادوا بأن األماكن المزارة يتوفر فيها مطاعم ومنتزهات و% 81.6 فلسطين أن

من هذه األماكن يتوفر فيها خدمات المقاهي، في % 11.2منها يتوفر فيها محالت تجارية و %21.1كما بينت النتائج أن 
وعن مستوى رضى األسر عن تلء المرافق، فإن .  مسابحمن هذه األماكن يتوفر فيها % 12.1حين أشارت النتائج إلى أن 

% 07.2لخدمة االرشاد السياحي و% 61.2من األسر تعتبر الخدمات المقدمة من المطاعم جيدة جدًا مقابل % 61.7
 .يوضح الشكل االتيكما  تعتبر الخدمات المتوفرة في المسابح جيدة جداً 

 
 6102 الخدمة،حسب نوع فلسطين لخدمات في األماكن المزارة في نسبة األسر التي نفذت رحالت محلية حول رأيها في توفر ا

 
 

 متوسط اإلنفاق على الرحلة المحلية 2.0.7
خالل الرحلة المحلية الواحدة بل   إنفاق األسرة الفلسطينية التي نفذت رحالت محلية متوسطأشارت نتائج المسح إلى أن 

دوالرًا في  67.8دوالرًا، مقابل  11.1حسب المنطقة، فقد كان في الضفة الغربية  المجموعدوالرًا أمريكيًا، ويختلف هذا  47.3
، فقد كان لنفقات الطعام والشراب النصيب األكبر من حصة على السياحة ق في فلسطينبالنسبة ألوجه ا نفا.  قطاع غزة

دوالرًا، في حين بلغت النفقات على  00.1دوالرًا، يليها نفقات النقل واالتصاالت بواقع  01.7إنفاق األسرة على الرحلة بواقع 
 .ح الشكل االتيكما يوض الترفيهيةدوالر على النفقات  1.8دوالر، مقابل  7.1 التسوق

  

80.2 78.3 

63.5 
59.6 

36.5 

12.7 

4.5 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

المطاعم  
 والمتنزهات 

 اإلرشاد السياحي فنادق مسابح  مقاهي محالت تجارية  مرافق صحية

% 

 توفرالخدمة



PCBS : النتائج األساسية -6102السياحة المحلية والخارجية، مسح 

61 

 

 (القيمة بالدوالر األمريكي) 6102متوسط إنفاق األسرة خالل الرحلة المحلية حسب نوع اإلنفاق، 

 
 

 الرحالت الخارجية   6.6
قـــد بلغـــت  خارجيـــة التـــي نفـــذت رحـــالت (فـــرد واحـــد مـــن األســـرة أو أكثـــر)فلســـطين فـــي األســـر نســـبة  أن المســـح نتـــائج بينـــت
فــي الضــفة الغربيــة % 01.6، بواقــع 6102عــام  خــالل فلســطينخــارج  مــن األســر لــم تنفــذ رحــالت %81.1مقابــل  ،01.7%

 . كما يوضح الشكل االتي فلسطينخارج  رحالت تفي قطاع غزة نفذ% ..6و
  6102حسب تنفيذ الرحالت الخارجية والمنطقة،  فلسطينالتوزيع النسبي لألسر في 

 

 
 تكرار الرحالت الخارجية 0.7.7

، مقابـل رجية، قـد نفـذت رحلـة خارجيـة واحـدةالتي نفذت رحالت خافلسطين من األسر في % 74.1أظهرت نتائج المسح أن 
 .  6102خالل العام % 8.1نفذت رحلتين اثنتين، في حين بلغت نسبة األسر التي نفذت ثالث رحالت  فأكثر % 07.6
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 وجهات الرحالت الخارجية 6.7.7 
منهـا % 62.1من األسر التي نفذت رحالت سياحية خارجية كانت تقصد األردن، وأن % 17.1أن أشارت نتائج المسح إلى 

، ثـم تركيـا بنسـبة %00.7منها قصدت السعودية، أما مصـر فكـان نصـيبها مـا نسـبته % 01.2قصدت اسرائيل، في حين أن 
 . كما يوضح الشكل االتي من الرحالت الخارجية% 6.1

. 

 6102لخارجية المنفذة حسب وجهة الرحلة الرئيسية، التوزيع النسبي للرحالت ا

 
 

 هدف الرحالت الخارجية 5.7.7
التي نفـذت رحـالت خارجيـة كانـت بهـدف زيـارة األقـارب واألصـدقاء  فلسطين من األسر في % 40.6أشارت نتائج المسح أن 

منهـا كانـت بهـدف الرعايـة الصـحية  %8.6وأن % 02.2بهدف االستجمام والراحة ، في حين كان ألسـباب دينيـة % 61.7و
 .  منها كانت بهدف التعليم والتدريب% 0.8و
 

 طريقة تنظيم الرحالت الخارجية 6.7.7
التـي نفـذت رحـالت سـياحية خارجيـة قامـت بتنظـيم رحالتهـا فلسـطين من األسر فـي % 27.1بينت نتائج المسح أن ما نسبته 
مــن % 2.4مــن األســر قامــت بتنظــيم رحالتهــا عــن طريــق مكتــب ســياحة وســفر، و %62.1مباشــرة بشــكل شخصــي، مقابــل 

 . األسر نظمت رحالتها بطرق أخرى
 
 متوسط اإلنفاق على الرحلة الخارجية 3.7.7 

دوالرًا  1,343.4على الرحلة الخارجية الواحدة بل  فلسطين إنفاق األسرة المقيمة في  متوسطأشارت نتائج المسح إلى أن 
أما بالنسبة ألوجه ا نفاق، فقد كان لنفقات التسوق النصيب األكبر من حصة إنفاق األسرة في الرحلة بواقع  أمريكيًا،
دوالرًا وبلغت النفقات  145.8دوالرًا ثم النقل بواقع  333.2دوالرًا أمريكيًا، يليها نفقات مكاتب السياحة والسفر بواقع  403.1

يوضح  دوالرًا كما 62.1النفقات الترفيهية  دوالرًا، في حين بلغت 26.7فقات المبيت دوالرًا، ون 142.6على الطعام والشراب 
 .الشكل االتي
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 (القيمة بالدوالر األمريكي) 6102متوسط إنفاق األسرة خالل الرحلة الخارجية حسب نوع اإلنفاق، 
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 الفصل الثالث
 

 المنهجية
 

 المسحأهداف  0.5
تـوفير بيانـات حـول األسـر المقيمـة فـي فلسـطين التـي نفـذت  :حصـائية حـول القضـايا اةتيـةإلـى تـوفير بيانـات إيهدف المسـح 
خصـائص  تـوفير بيانـات حـول، توفير بيانات حول خصائص الرحالت السياحية المحلية والخارجيـة، وخارجية رحالت محلية

الخـدمات بيانـات حـول تـوفر ، اضـافة الـى الـرحالت السـياحيةتكاليف الرحلة المحلية والخارجيـة وأوجـه ا نفـاق خاللهـا علـى و 
 .اسياحية المزارة ودرجة الرضى عنهالمختلفة في األماكن ال

 
 المسح استمارة   6.5

، وتوصــيات األمـــم الســياحةعلــى تجـــارب الــدول األخــرى فــي موضـــوع إحصــاءات  ا طــالعتــم تصــميم اســتمارة المســـح بعــد 
 .المجتمع الفلسطيني في هذا الجانب ةمع األخذ بعين االعتبار خصوصي المتحدة،

 
 اإلطار والعينة 5.5

 

 مجتمع الهدف 0.5.5
 .6102دولة فلسطين خالل عام بصورة اعتيادية في  المقيمةاألسر الفلسطينية  يتألف مجتمع الهدف من جميع

 
 اطار المعاينة 6.5.5

يبلـ  عـدد األسـر  ،منطقـة عـد 112وتتألف العينة الشاملة من  ،6100يتكون إطار المعاينة من عينة شاملة تم تحديثها عام 
وقــد تــم   الســياحة المحليــة والخارجيــة،منطقــة عــد منهــا كاطــار لعينــة مســح  411وقــد تــم اســتخدام  أســرة، 064فيهــا بمعــدل 

 .في المرحلة األولى من عملية اختيار العينة  (PSUs)استخدام هذه الوحدات كوحدات معاينة أولية
 

 حجم العينة 5.5.5
 .ةأسر  1,861أسرة على المستوى ا جمالي استجاب للمسح  71202الكلي  بل  حجم العينة

 
 تصميم العينة  6.5.5

 :طبقية عنقودية عشوائية منتظمة تم اختيارها على مرحلتين لتكون عينةالتم تصميم 
 41، واسـتثنيت منـاطق عـد يقـل فيهـا عـدد األسـر عـن 411مكونة مـن اختيار عينة طبقية عشوائية منتظمة  :المرحلة األولى

 .أسرة
أســرة مــن كــل  02فقــد تــم اختيــار اختيــار عينــة عشــوائية منتظمــة مــن األســر ضــمن كــل منطقــة عــد مختــارة،  :المرحلــة الثانيــة

 .أسر 8فقد تم اختيار  81يقل فيها عدد األسر عن  فأكثر، وأما مناطق العد التي 81منطقة عد فيها عدد األسر 
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 طبقات العينة 3.5.5
 :تم تقسيم المجتمع إلى طبقات كما يلي

 .(كطبقة منفصلة J1محافظة با ضافة للجزء من محافظة القدس والمسمى  1.) المحافظة ..

 (.مخيم ،حضر، ريف)نوع التجمع  ..
 

 مستويات النشر 2.5.5
 .دولة فلسطين -.
 (.قطاع غزة، الضفة الغربية) المنطقة -.

 
  األوزانحساب  2.5.5

وعينة مسح القوى  في العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة،( وحدة المعاينة)يعرف وزن الوحدة ا حصائية 
ق العد حيث يتم في المرحلة األولى حساب وزن مناط، العاملة هي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات مرحلتين

ثم في المرحلة الثانية يتم حساب وزن األسرة من ، (عينة عشوائية منتظمة )باالعتماد على احتمال اختيار كل منطقة عد 
ثم ، ثم نجد حاصل ضرب وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة الثانية فنحصل على وزن األسر األولي، كل منطقة عد

نوع ، محافظة)وتكون فئة التعديل هي الطبقة  6107تقديرات األسر منتصف عام نقوم بتعديل هذه األوزان باالعتماد على 
 .وبالتالي نحصل على وزن األسر النهائي( التجمع

 
 العمليات الميدانية   6.5

لــذلء فــإن .  للمســح فــي الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة مــن مصــادرها األوليــة تمثــل العمليــات الميدانيــة، العمــل الحقيقــي
 .ضمان وجود مقومات النجاح في هذه المرحلة هو من القضايا األساسية التي تم العمل عليها بشكل تفصيلي

 
ستلزمات المادية الالزمة وقد اشتمل ذلء على توفير كل المستلزمات الفنية وا دارية بما في ذلء عمليات التدريب وتوفير الم

 .ألداء العمل بأفضل صورة
 

 التدريب والتعيين 0.6.5
دورة التذكيرية التي يعقدها مسح القوى اللقد تم تدريب الباحثين الميدانيين على العمليات الميدانية المختلفة بشكل عام ضمن 

لقد اشتمل تدريب الباحثين الميدانيين .  ذ المسحوذلء قبل بداية تنفي العاملة للباحثات والمشرفات بهدف استعراض المشاكل
على عمليات جمع البيانات وأدبيات العمل الميداني، بما في ذلء طرح األسئلة وتسجيل ا جابات وأدبيات إجراء المقابالت، 

سئلة بما في ذلء استمارة المسح واأل السياحة المحلية والخارجيةبا ضافة إلى تدريب خاص تركز على خصوصيات مسح 
 .  والمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في المسح بالسياحةالخاصة 

 
 : اشتمل برنامج التدريب على القضايا األساسية اةتية

  مسح وأهدافهبالالتعريف. 
 تعريف المصطلحات المستخدمة فياالستمارة. 
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 آلية استيفاء االستمارة. 
تمـارين عمليـة بهـدف إكسـاب البـاحثين المهـارات الالزمـة لجمـع  اشتمل التدريب على محاضرات نظرية با ضافة إلـى تطبيـق

 .البيانات
 
 جمع البيانات 6.6.5

سر ألالمباشرة لبأسلوب المقابلة  12/14/6107واالنتهاء بتاريخ  18/10/6107المسح بتاريخ بيانات  تم البدء بجمع
في  جهزة اللوحيةألاجمع البيانات باستخدام  ، حيث تم6107لعام  دولة فلسطينبصورة اعتيادية في  المقيمة الفلسطينية

 (.J1)الضفة الغربية، بينما تم استخدام االستمارات الورقية في قطاع غزة والقدس 
 

 اإلشراف والتدقيق الميداني 5.6.5
 الالزمة واألدوات اذجموالن التعليمات تتوفر حيث ،قاً مسب المعدة الخطة وفق ميدانياً  والتنسيق البيانات جمع عملية تنفيذ يتم 

 .الميداني للعمل

  فإن عملية التدقيق تتم من خالل وضع كافة قواعد التدقيق اةلي والمكتبي على  اللوحيةجهزة األفيما يخص العمل على
 .البرنامج مسبقا بحيث يغطي كافة الضوابط المطلوبة وفق المعايير التي تحددها ا ستمارة

  لخصوصية استمارات القدس(J1)  ًتدقيقا شكليًا وفنيًا  االستمارات يققبتد ةالمشرف ، حيث تقوميتم جمع البيانات ورقيا
 .حسب قواعد التدقيق المعدة مسبقاً 

  دارة المشروع وا طالع على سير العمل والتأكد من ايتم عمل زيار ت ميدانيا من قبل منسق المشروع والمشرفات وا 
 .حثات ميدانياا ستمارات المدققة مكتبيا ومن أداء البا

 

 التدقيق المكتبي والترميز 6.6.5
ترميـز بلـدان وفـق دليـل ترميـز ال ، بسبب استخدام االستمارات الورقية، ثم تـم(J1)تم التدقيق المكتبي فقط لقطاع غزة والقدس 

  .ن في فلسطينيفراد المقيمألسر والدان التي تمت زيارتها من قبل األالب حيث تــم تصنيف .الجنسيات
 

 معالجة البيانات   3.5
بهدف جمع البيانـات وتخزينهـا وبهـذا تصختصـر عـدة مراحـل حيـث يـتم جمـع وتـدقيق  جهزة اللوحيةاأليتم برمجة االستمارة على 

دخـــال البيانـــات فـــي مرحلـــة واحـــدة، وتتطلـــب هـــذه التقنيـــة مهـــارة عاليـــة فـــي اســـتخدام ا جهـــزة وفهـــم لالســـتمارة لمعرفـــة كافـــة ألوا 
حيــث ســيتم اســتخدامها فــي جمــع البيانــات فــي هــذا  ،رالخيــارات المتــوفرة للحصــول علــى بيانــات صــحيحة ودقيقــة مــن المصــد

 (.J1)المسح في الضفة الغربية باستثناء القدس 
 

 برنامج االدخال وقواعد التدقيق ..0.3
 مسح مرفق مع"لمسح السياحة المحلية والخارجية  6101 األول من بداية الربع في جمع البيانات الكفيةجهزة تم استخدام األ
بتطوير برنامج يشابه برنامج ا دارة العامة النظمة المعلومات وقطاع غزة، حيث قامت ( J1) باستثناء القدس "القوى العاملة

 الكفي، ومع بداية الربع األول لعامفي الجهاز  (Sql Server and Microsoft dot Netا دخال في الضفة الغربية 
 .(، وقطاع غزة (J1) باستثناء القدس)في الضفة الغربية  بدأ جمع البيانات باستخدام األجهزة اللوحية 6102
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دخال وترميز البيانات من إإلى تقليص مراحل تنفيذ المسح، حيث تقوم الباحثة الميدانية ب اللوحيةأدى استخدام االجهزة 
رسال البيانات إلى إدارة المشروع مباشرة اللوحيخالل جمع البيانات على الجهاز   . وا 

 
حيث يستخدم  ،اللوحيةمكتبي بإستخدام نفس تقنية األجهزة  فقد تم إعداد برنامج ( J1)ومن أجل العمل بالتوازي مع القدس 

 .إدخال البيانات التي تم جمعها ورقيًا على نفس القاعدة الخاصة باألجهزةنفس قاعدة البيانات الخاصة باألجهزة ويتم 
 
 تنظيف البيانات ..6.3

خارج  لإلجابات التى تكونداخلية  اتفحوص اجراءمن خالل  تنظيف البياناتبعد استكمال مرحلة ا دخال والتدقيق يتم 
جراء المدى و   هاالستخراج كشوف باألخطاء والتناقضات وتعديل( SPSS) برنامج استخدام قواعد تدقيق شاملة من خاللا 

 .تجهيز بيانات نظيفة ودقيقة جاهزة للجدولة والنشر ليتم
 

 استخراج النتائج 5.3.5
يتم استخراج جداول نتائج المسح وذلء وفق قائمة  من ادخال البيانات وتدقيقها وتنظيفها من أية أخطاء، االنتهاءبعد 

 .الجدولة التي أعدت مسبقا لهذا الغرض
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 الفصل الرابع
 

 الجودة
 

 .بكيفية نشر البيانات واالستفادة منها يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءًا بالتخطيط األولي للمسح وانتهاءً 
والوقتية  والدقة،، الصلة بالواقع :تم العمل على تحقيقها خالل فترة تنفيذ المسح للجودة ا حصائية سبعة أبعادوهناء 
مكانية الوصول والوضوح، واالنتظام  .واالكتمال، واالتساق، والقابلية للمقارنة، وا 

 
 الدقة 0.6
غيـر  أخطـاءسـتخدام عينـة، وكـذلء إبسـبب  أخطـاء المعاينـة أبرزهـامتعددة فـي المسـح مـن  بدقة البيانات جوانفحص  شملي

، با ضــــافة إلــــى معـــدالت ا جابــــة فــــي المســــح، وأهـــم آثارهــــا علــــى التبــــاين المســــح وأدواتالعمـــل  طــــاقم إلــــىترجــــع  معاينـــة
 :ويشمل هذا القسم على اةتي ،والتقديرات

 
 أخطاء المعاينة    0.0.6

لوحدات مجتمـع الدراسـة، ولـذلء مـن  شامالً  نتيجة الستخدام عينة وليس حصراً  بأخطاء المعاينةإن بيانات هذا المسح تتأثر 
هــم التبــاين أل حســابوقــد تــم .  المؤكــد ظهــور فــروق عــن القــيم الحقيقيــة التــي نتوقــع الحصــول عليهــا مــن خــالل التعــدادات

النشـر للتقـديرات المـذكورة فـي  جداول حسابات التباين مع التقريـر، وال يوجـد إشـكالية فـي مسـتويات حيث تم إرفاقالمؤشرات 
 .، وعلى مستوى الضفة الغربية وقطاع غزةدولة فلسطينالتقرير على مستوى 

 
 ألبرز مؤشرات المسححساب التباين ملخص 

 

قيمة  المؤشر
 التقدير

الخطأ 
 المعياري

معامل 
االختالف 

C.V % 

  %29فترة الثقة 
الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

عدد 
 المشاهدات

 1,754 29.8 26.9 2.5 0.7 28.3 0.1.عام  سر التي نفذت رحالت محلية في فلسطين خاللألانسبة 

متوسط انفاق االسرة بالدوالر االمريكي على التسوق في فلسطين للذين نفذوا 
 688 558.9 247.3 19.6* 79.1 403.1 *0.1.رحالت خارجية خالل 

في الضفة   الطعام والشرابنفاق األسرة بالدوالر االمريكي على إمتوسط 
 557 34.1 28.7 4.4 1.4 31.4 0.1.محلية خالل  الغربية للذين نفذوا رحالت

في  0.1.سر التي كان الهدف من قيامها برحلة خارجية خالل ألنسبة ا
 279 48.3 39.5 5.1 2.2 43.9 هو زيارة االقارب واالصدقاء الضفة الغربية

 التباين مرتفع*

 
 غير المعاينةأخطاء   6.0.6

ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خالل جمع البيانات أو إدخالها والتي يمكن إجمالها أخطاء غير المعاينة 
لتفادي و . وأخطاء إدخال البيانات( الباحث)، وأخطاء المقابلة (المبحوث)بأخطاء عدم االستجابة، وأخطاء االستجابة 

، وتدريبهم على كيفية إجراء اً تدريبا مكثف ينكبيرة من خالل تدريب الباحث ذلت جهودب فقد األخطاء والحد من تأثيرها
بعض التمارين العملية أثناء إجراء المقابلة، واألمور التي يجب تجنبها، وتم إجراء  إتباعهاالمقابالت، واألمور التي يجب 
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الباحث الميداني والذي يحتوي على مفتاح خاص بأسئلة با ضافة إلى تزويدهم بكتيب دليل ، خالل الدورة التدريبيةوالنظرية 
االستمارة وآلية استيفائها وأسلوب التعامل مع المبحوثين لضمان تقليل معدالت الرفض وا دالء بالبيانات الصحيحة وغير 

 .ة إدخال البياناتبرنامج ا دخال قبل البدء بعملي فحصوتم  ،كما تم تدريب مدخلي البيانات على برنامج ا دخال، المنحازة
 

 جابةإلمعدالت ا  5.0.6
( 1,768) أسر، منها( 1,861) المستجيبة للمسحبل  عدد األسر لفلسطين حيث أسرة ممثلة ( 7,202) الوصول الىتم 

طبقات التصميم لتعديل  وقد جرى تعديل األوزان على مستوى، أسرة في قطاع غزة( 6,010)و أسرة في الضفة الغربية،
 .تأثير نسـب حاالت الرفض وعدم االستجابة

 
 معدالت االستجابة لألسر

 عدد الحاالت حاالت عدم االستجابة وزيادة الشمول

 52829 سر المكتملةألا

   حاالت عدم االستجابة

 91 سرة مسافرةألا

 474 حد في البيتأال 

 200 رفض التعاون

 22 لم يتوفر معلومات

 179 اخرى

   حاالت زيادة الشمول

 153 وحدة غير موجودة

 668 وحدة غير ماهولة

 617,7 (حجم العينة الكلي ) المجموع 

 
 

 x.00%   مجموع حاالت زيادة الشمول= نسبة أخطاء زيادة الشمول 
 عدد حاالت العينة األصلية                            

 =.0.1% 
 

 x   .00% مجموع حاالت عدم االستجابة= نسبة عدم االستجابة 
 العينة الصافية                             

 =....% 
   .197( =حاالت زيادة الشمول )  –العينة األصلية = العينة الصافية 
 .نسبة عدم االستجابة  -% 00.= نسبة االستجابة 

 =1..1% 
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 (وحدة غير مأهولة وحدة غير موجودة،: )حاالت زيادة الشمول تشمل

 (.األسرة مسافرة، ال أحد بالبيت، رفض التعاون، لم يتوفر معلومات، أخرى: )مجموع حاالت عدم االستجابة تشمل
 

 مقارنة البيانات  6.6
فقد تم مقارنة البيانات التي تم الحصول  وعبر الزمن، قابلة للمقارنة جغرافياً  السياحة المحلية والخارجيةإن بيانات مسح 

عليها للمناطق الجغرافية بعضها مع بعض وكانت نتيجة المقارنة جيدة وليس هناء شذوذ في القيم التي تم الحصول عليها، 
 . كما تم مقارنة بيانات هذا المسح مع بيانات المسح ألعوام سابقة

 
 :لعدة أعوام حلية والخارجيةالسياحة الممسح ويبين الجدول اةتي قيم مؤشرات 

 

 السنة المؤشر
 المنطقة

 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين
 46.2 27.7 34.0 2005 %تنفيذ رحالت محلية 

2006 42.7 35.5 57.6 

2008 8.92 27.8 33.9 

2009 38.1 33.9 47.9 

2010 37.8 34.2 44.7 

2012 34.8 20.1 62.3 

2014 36.. 32.5 45.5 

 2016 28.3 12.8 56.6 

 6.6 15.5 12.5 2004 %تنفيذ رحالت خارجية 

2009 15.6 21.9 0.7 

2010 11.4 16.4 2.0 

2012 10.9 13.3 6.4 

2014 16.1 21.6 5.5 

 2016 10.7 15.2 2.5 
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Region

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip

28.312.856.6Conductedنفذت رحالت

71.787.243.4Not Conductedلم تنفذ

 100100100Totalالمجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West Bank Gaza Strip

128.858.216.71

222.525.121.52

3+48.716.761.83+            

100100100المجموع
  Total                     

Table 1: Percentage Distribution of Households in Palestine by conducting 

Domestic Trips and Region, 2016

2016التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب تنفيذ الرحالت المحلية والمنطقة، : 1جدول 

2016التوزيع النسبي لألسر في فلسطين التي نفذت رحالت محلية حسب عدد الرحالت المحلية والمنطقة، : 2جدول 

 Number of Domesticعدد الرحالت المحلية

Trips

Table 2: Percentage Distribution of Traveled Households in Palestine on Domestic 

Trips by Number of Trips and Region, 2016

تنفيذ الرحالت المحلية
المنطقة

Conducting Domestic 

Trips
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West BankGaza Strip

98.395.999.3One Dayيوم واحد

1.74.10.7More than one dayأكثر من يوم

100100100Totalالمجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West BankGaza Strip

1.55.30.0Jeninجنين

0.00.00.0Tubasطوباس

4.716.20.0Tulkarmطولكرم

7.425.30.0Nablusنابلس

2.17.10.0Qalqiliyaقلقيلية

0.00.00.0Salfitسلفيت

2.89.50.0Ramallah & AL-Birehرام اهلل والبيرة

6.221.30.0Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

0.62.20.0Jerusalemالقدس

1.24.10.0Bethlehemبيت لحم

2.69.00.0Hebronالخليل

13.70.019.4North Gazaشمال غزه

32.40.045.6Gazaغزه

5.00.07.1Deir Al-Balahدير البلح

12.10.017.1Khan Yunisخانيونس

7.70.010.8Rafahرفح

100100100Totalالمجموع

2016التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حسب مدة اإلقامة في المكان المزار والمنطقة، : 3جدول 

Table 3: Percentage Distribution of Traveled Households on Domestic Trips by 

Duration and Region, 2016

Destination of  Tripوجهة الرحلة 

2016التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حسب وجهة الرحلة والمنطقة، : 4 جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Traveled Households on Domestic Trips by 

Destination of Trip and Region, 2016

Durationمدة اإلقامة 
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip

 Self Arrangement 87.869.795.2بشكل شخصي

Travel Agency 0.10.30.0وكالة سياحة وسفر

12.130.04.8Otherاخرى

Total 100100100المجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip

119.328.015.71

210.519.76.82

38.912.37.53

4+61.340.070.04+

100100100Totalالمجموع

من أفراد األسرة* 

 طريقة تنظيم الرحلة

*عدد المشاركين

Method of Trip 

Organization 

 Number of  

Participants*

* With a household members

2016التوزيع النسبي لألسـر التي نفذت رحالت محليـة حسب طريقة تنظيم الرحلـة والمنطقة، : 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Traveled Households on Domestic Trips 

by Method of Trip Organization and Region, 2016

Table 6: Percentage Distribution of Traveled Households on Domestic Trips 

by Number of  Participants and Region, 2016

2016التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حسب عدد المشاركين والمنطقة، : 6جدول 
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األرشاد السياحيمرافق صحيةمحالت تجاريةفنادقالمسابحالمقاهيالمطاعم والمتنزهات

Restaurants 

& Parks

Coffee 

Shops

Swimming 

Pools
HotelsShops

Health 

Facilities

Tourism 

Guides

80.259.636.512.763.578.34.5متوفر

18.233.457.879.434.416.990.5غير متوفر

1.67.05.77.92.14.85.0ال اعرف 

100100100100100100100المجموع

األرشاد السياحيمرافق صحيةمحالت تجاريةفنادقالمسابحالمقاهيالمطاعم والمتنزهات

Restaurants 

& Parks

Coffee 

Shops

Swimming 

Pools
HotelsShops

Health 

Facilities

Tourism 

Guides

25.77.517.67.18.25.225.6جيد جدًا

41.638.635.09.050.024.067.8جيد

0.7*8.28.97.32.712.824.1مقبول

1.2*1.21.21.20.03.717.8سيئ

0.70.21.40.01.314.30.0سيئ جدًا

22.643.637.581.224.014.64.7ال اعرف

100100100100100100100المجموع

*Coefficient of Variation is high *التباين مرتفع

Table 8: Percentage Distribution of Traveled Households on Domestic Trips about Level of 

Satisfaction with Services Available in Sites Visited in Palestine by Type of Service, 2016  

مستوى الرضى عن 

الخدمة

الخدمة

 Level of 

Satisfaction with 

Services 

Service

Total

 Very good 

Good

 Fair 

Bad 

Very bad

Don’t know

Available

Not Available

Don’t Know

Total

التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حول مستوى الرضى عن الخدمات المتوفرة في األماكن المزارة في فلسطين : 8  جدول 
2016حسب نوع الخدمة، 

التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت محلية حول رأيها في توفر الخدمات في األماكن المزارة في فلسطين حسب نوع           : 7جدول 
2016 الخدمة،

Table 7: Percentage Distribution on  Traveled Households on Domestic Trips  about their 

opinion on Availability of Services in Sites Visited in Palestine  by Type of Service, 2016

توفر الخدمة

الخدمة

Availability of  

Service

Service
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   (Value in USD)القيمة بالدوالر االمريكي

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

19.731.415.0Food and Drinksالطعام والشراب

7.316.33.6Shoppingالتسوق

.11.924.66.7Transp. & Telecomالنقل واالتصاالت

5.814.52.3Entertainmentsنفقات ترفيهية

*2.58.20.2Other*اخرى 

 47.395.027.8Averageالمتوسط

التباين مرتفع*

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest Bank Gaza Strip

10.715.22.5Conductedنفذت رحالت

89.384.897.5Not Conductedلم تنفذ

 100100100Totalالمجموع

تنفيذ رحالت  خارجية

نوع اإلنفاق

Traveled  Outbound 

Trips

Table 10: Percentage Distribution of Households  by Conducting  Outbound 

Trips and Region, 2016

*Coefficient of Variation is high 

2016متوسط إنفاق األسرة على الرحلة المحلية حسب نوع اإلنفاق والمنطقة، : 9جدول 

Table 9: Average Expenditure of Households on Domestic Trips by Type of 

Expenditure and Region, 2016

2016التوزيع النسبي لألسر حسب تنفيذ رحالت خارجية والمنطقة، : 10جدول 

Type of Expenditure
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip

174.573.881.81

217.218.44.22

3+8.37.814.03+

 100100100Totalالمجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West BankGaza Strip

37.539.615.2Jordanاالردن

15.615.318.4Saudi Arabiaالسعودية

11.79.734.3Egyptمصر

26.928.113.2Israelإسرائيل

2.32.50.0Turkeyتركيا

6.04.818.9Other countriesدول اخرى

100100100Totalالمجموع    

2016التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت خارجية حسب عدد الرحالت الخارجية والمنطقة، : 11جدول 
Table 11: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound 

Trips by Number of Outbound Trips and Region, 2016

Destination Countryوجهة الرحلة

2016التي نفذت رحالت خارجية حسب وجهة الرحلة والمنطقة،  التوزيع النسبي لألسر: 12جدول 
Table 12: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound 

Trips by Destination Country and Region, 2016

عدد الرحالت 
الخارجية

     Number of 

Outbound Trips
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Regionالمنطقة

**قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank**Gaza Strip

145.143.266.91

229.630.319.72

310.010.010.63

4+15.316.52.84+                                    

100100100Totalالمجموع

 Coefficient of Variation is high****التباين مرتفع

Regionالمنطقة

*قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank*Gaza Strip

 29.732.31.2Entertainmentsاإلستجمام والراحة

41.243.912.4Visit Relatives & Friendsزيارة األقارب واألصدقاء

1.81.27.8Education& traningالتعليم والتدريب

16.616.122.2Pilgrimageاسباب دينية

 1.21.40.0Business&Professionalعمل ومهمات رسمية

Missions

Health & Medical care 8.24.844.5الرعاية الصحية

0.10.10.0Shoppingالتسوق

 1.20.211.9Otherاخرى

100100100Totalالمجموع

 Coefficient of Variation is high** التباين مرتفع

2016التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت خارجية حسب عدد المشاركين والمنطقة، : 13جدول 
Table 13: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips by 

Number of  Participants and Region, 2016

Purpose of Tripهدف الرحلة

2016التي نفذت رحالت خارجية حسب الهدف الرئيسي للرحلة والمنطقة،  التوزيع النسبي لألسر: 14جدول 

من أفراد األسرة* 

 

 Number of *عدد المشاركين

Participants*

* With a household members

Table 14: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips by 

Purpose of Trip and Region, 2016
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West BankGaza Strip

 67.366.675.3Self Arrangementبشكل شخصي

26.326.821.0Tourist Agencyوكالة سياحة

 6.46.63.7Otherاخرى

100100100Totalالمجموع

القيمة بالدوالر األمريكي
  (Value in  USD)

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفسطين
PalestineWest BankGaza Strip

142.6114.3453.0Food and Drinksالطعام والشراب

403.1391.1535.1Shoppingالتسوق

145.8119.1439.1Transportationsالنقل

20.514.587.0Telecommunicationsاالتصاالت

333.2283.9874.8Tourism Agenciesمكاتب السياحة والسفر

26.523.855.7Entertainmentsنفقات ترفيهية

62.741.9290.8Accommodationsالمبيت بالفنادق

 Other                   209.0134.61,025.8اخرى

Average                   3,761.3                  1,123.1               1,343.4المتوسط

التباين مرتفع باستثناء االنفاق على الطعام والشراب والنقل في فلسطين والضفة الغربية *

Type of Expenditure**نوع اإلنفاق

*Coefficient of Variation is high except spending on food 

& drink and transportation in Palestine and the West 

Bank

2016التوزيع النسبي لألسر التي نفذت رحالت خارجية حسب طريقة تنظيم الرحلة والمنطقة، : 15جدول 

Table 15: Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips by 

Method of Trip Organization and Region, 2016

  Method of Tripطريقة تنظيم الرحلة
Organization

2016متوسط إنفاق األسرة على الرحلة الخارجية حسب نوع اإلنفاق والمنطقة، : 16جدول 
Table 16: Average Expenditure by Traveled Households on Outbound Trips by Type of 

Expenditure and Region, 2016
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Introduction 
 

Tourism statistics traditionally represents an important field of official statistics, since they 

contribute significantly to the economic and market analysis of the tourism sector in Palestine 

As a result of the importance of providing statistical data on this sector, the Palestinian 

Central Bureau of Statistics has implemented a specialized statistical survey on domestic and 

foreign tourism as major forms of tourism demand. 

 

The Domestic and Outbound Tourism Survey was conducted during (08/01/2017-

06/04/2017).  The main objective of the survey is to provide basic information about the 

demand on tourism and enhance the Tourism Satellite Accounts system in Palestine.  The data 

produced by this survey covers expenditures during trips to touristic resorts, households’ trips, 

countries of destination and the facilities and services available in the resorts visited by 

resident households in Palestine. 

 

This report comprises four chapters: the first chapter lists the Terms, Indicators and 

Classifications used in this report, the second chapter presents the main findings, while the 

third and fourth chapters demonstrate and explain the methodology of data collection and 

tabulation, in addition to data quality and estimates of data sources. 
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Chapter One 

 

Terms, Indicators and Classifications 
 

 

1.1 Terms and Indicators  

The following terms and indicators are defined in accordance with the glossary and guide 

statistical indicators issued by PCBS and certified on the latest international recommendations 

in statistics and consistent with international systems. 

 

Household: 

One person or a group of persons with or without a household relationship, who live in the 

same housing unit, share meals and make joint provision of food and other essentials of 

living. 

 

Tourism Trip: 

Activity carried out by the traveler to the main destination outside the usual environment, for 

less than a year, for any main purpose (business, entertainment or personal for another 

purpose) except as used by a resident of a country or place that is visited by a person. 

Classified as a visiting tourist or visitor overnight. 

 

Usual Environment: 

Usual environment is the place or places a person occupies within their regular routine of life 

(excepting places visited for leisure or recreational activities only). Usual environment of a 

person consists of the direct vicinity of his/her home and place of work or study and other 

places frequently visited. 
 

Domestic Tourism: 

Is a tourism trip, which is the main destination inside the country visiting the establishment. 

 

Outbound  Tourism: 

Is a tourist trip, which is the main destination outside the country visiting the establishment. 

 

Country Destination 

The main destination of a tourism trip is defined as the place visited that is central to the 

decision to take the trip. 

 

 The Purpose of  the Visit: 

The purpose to which it out of the tourists or visiting a place of habitual residence, where this 

might be the purpose of the goals of entertainment, religious or visit relatives and friends, 

medical, educational or official business or other purposes. 

 

The number of days:  

It is the number of days spent by tourists during his trip in the principal place of visit and 

other places outside the country, just days residence in the country Shrine. 
 

Tourism Expenditure:  

Tourism expenditure refers to the amount paid for the purchase of consumer goods and 

services, as well as valuables, for private use or gifting, for the purposes of tours and during. 
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These include Visitors expenses themselves, as well as expenses paid or reimbursed by a third 

party. 
 

Tourism  and Travel Agency: 

Establishment engaged in doing business for tourist travel services and related activities and 

sell them through travel agencies or directly to final consumers. 

 

Tourism Guide:  

A person who guides the tourists to the tourism sites and regions, and has an ability to speak 

many languages. 

 

Work and Official Missions:  

The work carried out by any traveler, so it does not generate income, such as official business 

that may be assigned to the person from his or his government, with the exception of the work 

of a commercial nature or profit. (activities of business). 

 

Region: 

According to current administrative divisions, the Palestine were divided into two geographic 

regions (areas): The West Bank and Gaza Strip. The West Bank was divided into 11 

Governorates while Gaza Strip was divided into 5 Governorates. 

 

1.2 Classifications:  

Classifications used in the process of collection and processing of statistical data adopted 

by PCBS, According to international standards and with the Palestinian privacy Countries 

and Citizens Classification, ISO ALPHA-3 Code. 

. 
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Chapter Two 

 
Main Findings 

 
This section presents the main findings of the Domestic and Outbound Tourism Survey for 

resident households during 2016 and illustrates the characteristics of  households;  trips and 

activities inside and outside Palestine. The survey aims at identifying indicators related to the 

behavior of households in Palestine during their trips, such as expenditure, mode of 

consumption, destination, average length of stay, in addition to the ways of organizing trips. 

 

2.1 Domestic Trips 

The results of the survey indicated that 2080% of households (one member at least) 

participated in domestic trips during 2016, while 1081% did not.  Households participating in 

domestic trips were distributed by region as follows: 12.8% in West Bank and 56.6% in Gaza 

Strip.   

 
 

Percentage Distribution of Households in Palestine by conducting Domestic Trips 
and Region, 2016 

 
 

2.1.1 Frequency of Domestic Trips: 

The survey results for 2016 showed that among the households that went on domestic trips; 

28.8% participated in one domestic trip, 22.5% made two trips, and 48.7% of households 

went on three trips or more. 

 

2.1.2 Destination of Domestic Trips in the West Bank: 

The results indicated that the main destination of domestic trips by households in the West 

Bank was Nablus governorate with 25.3%, followed by 21.3% traveled to Jericho and Al 

Aghwar while Tulkarm governorate 16.2%.  
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Percentage Distribution of Domestic Trips Implemented in the West Bank by Main 
Destination, 2016 

 

 
 

2.1.3 Destination of Domestic Trips in Gaza Strip: 

In Gaza Strip, 45.6% of households of which made domestic trips went to Gaza governorate, 

followed by 19.4% to North Gaza and 17.1% to Khan Yunis,10.8% to Rafah governorate.  
 

 

Percentage Distribution of Domestic Trips Implemented Gaza Strip by Main 
Destination, 2016 
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2.1.4 Organization of Domestic Trips: 

The results indicated that 87.8% of the domestic trips taken by households in Palestine were 

organized independently, 0.1% of the trips were organized by travel agencies and 12.1% by 

other ways.  

 

2.1.5 Facilities and Services Available at Visited Places: 

The results of the survey showed that households that carried out domestic trips expressed 

their opinion about the availability of facilities and services in the tourist places visited in 

Palestine, where 80.2% of them reported that the visited places have restaurants and parks, 

78.3% have sanitary facilities, 63.5% have shops, 59.6% have coffee shops, while 36.5% have 

swimming pools.  As for the level of satisfaction of the families with those facilities, 25.7% of 

the households considered the services provided by the restaurants very good compared to 

25.6% for the tourist guidance service and 17.6% for the services available in the swimming 

pools are very good. 

 
Percentage of households that carried out domestic trips about their view of the 

availability of services in places visited in Palestine by type of service, 2016 
 

 
 

 

2.1.6 Average Spend on a Domestic Trip: 

The results of the survey indicated that the average expenditure of the Palestinian households 

during their domestic trips was USD 47.3. This average varies according to the region. In the 

West Bank, it was USD 95.0, compared to USD 27.8 in Gaza Strip.  Expenditures on food 

and drinks got the largest share of household spending on the trip with USD 19.7, followed by 

transport and communications expenses with USD 11.9, while expenditures on shopping were 

USD 7.3, compared to USD 5.8 on entertainment. 
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Average Household Expenditure During the Domestic Trip by Type 
 of Expenditure, 2016 (USD) 

 

 
 

2.2 Outbound Trips:  

Survey results indicated that 10.7% of the households (at least one member) conducted trip 

outside Palestine during 2016, while 89.3% did not: 15.2% of them in the West Bank and 

2.5% of them in Gaza Strip traveled outside Palestine. 

 
Percentage Distribution of Households  by Conducting Outbound Trips and   

Region, 2016 

 
 

2.2.1 Frequency of Outbound Trips:  

Survey results showed that 74.5% of the households in Palestine  of which made trip carried 

out a single outbound trip during 2016, while 17.2% carried out two trips, and 8.3% three 

trips or more in 2016.   

 

2.2.2 Destination of Outbound Trips: 

The results indicated that 37.5% of the households of which made trip visited Jordan, 26.9% 

visited Israel,  15.6% visited Saudi Arabia, 11.7% visited Egypt and 2.3% visited Turkey. 
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Percentage Distribution of the Outbound Trips by Main Destination, 2016 
 

 
 

2.2.3 Purpose of Outbound Trips: 
The results of the survey indicated that 41.2% of the  households in Palestine  of which made trips 

carried out trips to visit relatives and friends, 29.7% for recreation and rest, 16.6% for religious 

reasons, 8.2% for health care and 1.8% for education and training 8  

 

2.2.4 Organization of Outbound Trips:  

The results indicated that 1180% of outbound trips taken by households in Palestine were 

organized independently while 2180% of the trips were organized by travel agencies and 6.4% 

by other ways.  

 

2.2.5 Average Expenditure of Outbound Trips: 

The results of the survey indicated that the average expenditure of the Palestinian households 

on the external trip was USD 1,343.4.  As for the expenditure, the shopping expenses got for 

the largest portion of the household expenditure per trip with USD 403.1, followed by USD 

333.2 for travel agencies, transportation by USD 145.8, food and drink was USD 142.6, 

accommodation expenses were USD 62.7 and entertainment expenses were USD 26.5. 
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Average Household Expenditure During the Outbound Trips by Type 
 of Expenditure, 2016 (USD) 
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Chapter Three 
 

Methodology 
 

3.1  Survey Objectives 

The primary objective is to provide reliable data on the main tourism indicators in Palestine 

including expenditure during trips to tourist resorts, trips conducted by households, 

destination countries, and the facilities and services available in the resorts visited by resident 

households in Palestine. 

 

3.2  Questionnaire  

The tourism questionnaire was designed in accordance with international experiences and 

international standards and recommendations for the most important indicators, taking into 

account the unique situation of Palestine. 

 

3.3  Sample and  Frame  

 

3.3.1  Target Population  

It consists of all Palestinian households who are staying normally in Palestine  during 2016. 

 

3.3.2  Sampling Frame  

The sampling frame is a master sample was updated in 2011, consists of 596 enumeration  

Areas, each enumeration area consists of  an average of about 124 households we used 493 

enumeration areas as a framework for the Domestic and Outbound Tourism Survey,  Those 

enumeration areas were used as primary sampling units (PSUs). 

 

3.3.3  Sample Size  

The sample size is 7,616 households on Palestine level, where 5,829 households responded. 

 

3.3.4  Sample Design  

The sample is a two-stage stratified cluster sample: 

First stage: we selected a systematic random sample of 493 enumeration areas, where we 

excluded the enumeration areas with less than 40 households. 

Second stage: we selected a systematic random sample of 16 households of the enumeration 

areas with 80 households and over and we selected a systematic random sample of 8 

households in the enumeration areas with less than 80 households. 

 

3.3.5  Sample Strata  

The population was divided by: 

1- Governorate 

2- Locality type (urban, rural, camps)  

 

3.3.6  Domains  

1.State of Palestine 

3. Region (West bank, Gaza strip). 
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3.3.7  Weights Calculation  

The weight of statistical units (sampling units) in the sample is defined as the mathematical 

inverse of the selection probability where the sample of the survey is a two-stage stratified 

cluster sample. Thus, in the first stage we calculate the weight of enumeration areas  

depending on the probability of each enumeration area (a systematic random sample). In the 

second stage we calculate the weight of households in each enumeration area. Initial 

household weights resulted from the product of the weight of the first stage and the weight of 

the second stage. Final household weights were obtained after adjustment of initial weights 

with the household estimates of the middle of  2017 with regard to design strata (governorate, 

locality type).  

 

3.4  Fieldwork Operations 

Field operations represent the real work of the survey in obtaining the data required from its 

primary sources.  Ensuring success at this stage is one of the key issues that has been worked 

out thoroughly. 
 

This included the provision of all technical and administrative requirements, including 

training operations and the provision of the necessary material to perform the work in the best 

possible manner. 

 

3.4.1  Training and Hiring   
Fieldworkers were trained on various field operations in general within the memorial session 

held by the Labor Force Survey for fieldworkers and supervisors to review the problems 

before the survey began. The training of field researchers involved data collection and 

fieldwork, including questions, recording responses and interviewing literature, as well as 

specific training focusing on the specificity of the Domestic and Outbound Tourism Survey, 

including survey questionnaire, tourism questions, terminology and concepts used in the 

survey. 
 

The training program included the following basic issues: 
• Definition of the survey and its objectives. 
• Definition of terms used in the questionnaire. 
• Mechanism to complete the questionnaire. 

The training included theoretical lectures as well as the application of practical exercises in 

order to provide fieldworkers with the needed skills for collecting data. 

 

3.4.2  Data Collection 

The survey data collection started on 08/01/2017 and completed on 06/04/2017 using face to 

face interview by proxy  method, for the Palestinian households that were resident in the State 

of Palestine in 2017. Data were collected using PC-tablet devices in the West Bank, while 

paper questionnaires were used in the Gaza Strip and Jerusalem (J1). 

 

3.4.3  Field Editing and Supervising 

 Data collection and coordination were carried out in the field according to the pre-

prepared plan, where instructions, models and tools were available for fieldwork. 
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 With regard to the work on PC-tablet devices, the audit process was done by building 

all the rules of automated auditing and office on the program in advance to cover all 

the controls required according to the criteria specified by the questionnaire. 
 According to Jerusalem questionnaires (J1), the data were collected using papers. The 

supervisor verified the questionnaires in a formal and technical manner according to 

the pre-prepared audit rules. 
 Field visits were carried out by the project coordinator, supervisors, project 

management, the work flow, the verification of the audited questionnaires in the office 

and the performance of the fieldworkers in the field. 

 

3.4.4  Office Editing and Coding 

The office editing was conducted only for the Gaza Strip and Jerusalem (J1), due to the use of 

paper questionnaires, and then the countries were coded according to the nationalization 

index, where the countries visited were classified by families and individuals residing in 

Palestine. 

 
3.5  Data Processing 

The questionnaire is programmed on the PC-tablet devices to collect data and store it; thus 

cutting short several stages since the data is collected, checked and entered in one single 

stage. This technique requires good skills in using the devices and understanding the 

questionnaire including all the options available to obtain correct and accurate data from the 

source. This data collection method was used in the West Bank excluding Jerusalem (J1) and 

Gaza Strip. 
 

3.5.1  Programming Consistency Check 

PCBS started collecting data of the Domestic and Outbound Tourism Survey  since 1
st
 quarter 

2013 using the hand held devices, as an annex to the Labor Force Survey in the West Bank 

excluding Jerusalem (J1) and Gaza Strip, the program used in HHD is called Sql Server and 

Microsoft dot Net which was developed by the Information Systems and Computer 

Directorate at PCBS, beginning of the first quarter 2016, PCBS started collecting data of the 

Domestic and Outbound Tourism Survey by using PC-tablet devices in West Bank (excluding 

Jerusalem (J1) and Gaza Strip). 

 

Using PC-tablet devices reduced the data processing stages, where once the fieldworkers 

collect data they will be sent directly to server and then the project manager can access the 

data at any time he/she needs. 
 

In order to work in parallel with Jerusalem (J1), an office program was developed using the 

same techniques by using the same database for the PC-tablet devices to have the data 

collected in paper entered. 
 

3.5.2  Data Cleaning 

After the completion of the entry and audit phase, the data is cleaned by conducting internal 

tests for the outlier answers and comprehensive audit rules through using SPSS program to 

extract and modify errors and discrepancies toward having clean and accurate data ready for 

tabulation and dissemination. 
 

3.5.3  Tabulation 

After checking and cleaning any data errors, tabulation of the survey results took place as 

scheduled. 
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Chapter Four 

 
Quality 

 

The concept of quality includes several aspects, starting with the initial planning of survey to 

end of dissemination and how to understand the data and take advantage of them, this chapter 

covers the accuracy of data sampling, non-sampling errors and procedures to reduce them. 

 

4.1  Accuracy  

This includes many aspects of the survey, mainly sampling errors resulting from the use of a 

sample, and also non sampling errors resulting from workers and survey tools. It also includes 

the response rates in this survey and their effect on the variance and estimates.  This section 

includes: 

 

4.1.1  Sampling Errors 

Data of this survey may be affected by sampling errors due to the use of a sample and  not a 

complete enumeration. Therefore, certain differences are expected in comparison with the real 

values obtained through censuses. Variances were calculated for the most important indicators 

and the variance table is annexed to the final report. There is no problem with the 

dissemination of results on national level.  

 

Summary for Variance Calculation for Main Indictors 
 

*Coefficient of Variation is high 

 

4.1.2  Non Sampling Errors 

The non sampling errors are possible to occur at all phases of implementing the project, 

through data collection and entry which could be summarized as non response errors, and 

responding errors (respondents), and interview errors (fieldworkers) and data-entry errors.  To 

avoid errors and reduce the impact,  great efforts had been made  through extensive training of 

fieldworkers on how to conduct interviews,  things that ought to be followed during an 

interview, things that should be avoided, making some practical and theoretical exercises 

during  training session, in addition to providing them with a manual booklet, which highlight 

how to deal with the questions of questionnaire, mechanism to fill the questionnaire and 

methods of dealing with respondents to reduce refusal rates and providing correct and non 

Indicator Estimate 
Standard 

Error 
C.V% 

95% Confidence 
Interval Number of 

Observations 
Lower Upper 

Percentage of Households travelled 
for domestic  trips in Palestine 
during 2016 

28.3 0.7 2.5 26.9 29.8 1,754 

Average of household expenditure 
(us Dollar)  on shopping for whom 
travelling in outbound trips in 
Palestine in 2016 

403.1 79.1 *19.6 247.3 558.9 688 

Average of household expenditure 
(us Dollar)  on food and drink for 
whom travelling in domestic trips in 
the west bank in 2016 

31.4 1.4 4.4 28.7 34.1 557 

Percentage of Households whom 
the main purpose of conducting 
outbound  trips in west bank during 
2016 is visiting friends and relatives 

43.9 2.2 5.1 39.5 48.3 279 
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biased data.  Also data entry staff were trained on the data entry program, which was tested 

before starting the data entry process. 

 

4.1.3  Response Rate 

7,616 households were reached as a representative sample to Palestine, where the number of 

completed questionnaires amounted to 5,829 questionnaires; of which 0,120 questionnaires 

were in the West Bank and 2,010 questionnaires in Gaza Strip. Weights were adjusted at the 

level of design strata to modify effects of refusal rates and non responses. 

   

Items of interview results 

No. of cases Non-response cases and over coverage 

928,5 Household completed 

 Non-response cases 

59 Household was abroad 

474 No one at home 

,22 Refused to cooperate 

,, No available information 

179 Other 

 Over coverage cases 

991 Unit does not exist 

668 Housing unit is uninhabited 

617,7 Total sample size 

 
 

 

Equations of responsiveness and failures to response:  

Percentage of over coverage = Total over coverage cases  x 100%  

                                                  Original sample  

=10.8% 

 

The percentage of non-response = Total non-response cases  x 100%  

                                                         Net sample  

=14.2% 

 

Net sample = original sample - (over coverage cases) = 6,795  

Response rate = 100% - the percentage of non-response. 

=85.8%          
 

Over Coverage Cases include: (unit does not exist, the housing unit is uninhabited). 

Non Response Cases include: (household was abroad, no one at the house, refused to 

cooperate, no available information and others). 

 
4.2  Comparability 

As illustrated below, the survey data is comparable geographically and across time series by 

comparing data from different geographical areas to data of previous surveys. The main 

indicators regarding domestic and outbound trips have only slight variance. 
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The following table shows the values of the domestic and external tourism survey indicators 

for several years: 

 

Indicator Year 
Region 

Palestine  West Bank Gaza Strip 

Conducted  Domestic Trips by 
the Households (%) 

2005 34.0 27.7 46.2 

,226 42.7 35.5 57.6 

,228 8.92 ,778 1175 

,225 38.1 33.9 47.9 

,292 37.8 34.2 44.7 

2012 34.8 20.1 62.3 

2014 36.9 32.5 45.5 

2016 28.3 12.8 56.6 

Conducted Outbound Trips by 
the Households (%) 

,224 12.5 15.5 6.6 

,225 15.6 21.9 0.7 

,292 11.4 16.4 2.0 

2012 10.9 13.3 6.4 

2014 16.1 21.6 5.5 

2016 10.7 15.2 2.5 
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