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بيان صحفي حول النشاط الفندقي في األراضي 

  2012 الربع االولخالل الفلسطينية، 
  

 ليلة ألف 290نزيل فندقي، أقاموا  ألف 115 

   2012 الربع االول خالل مبيت
    

بلغ إجمالي عدد النزالء في كافة الفنادق الفلسطينية 

 الربع األولنزيالً خالل  115,433حوالي  العاملة

 حوالي شكل النزالء الفلسطينيين، وقد 2012

، في حين كان لجنسيات اإلتحاد األوروبي 11%

العدد األكبر من بين الجنسيات التي أقامت في 

من مجموع  %45 حوالي الفنادق بنسبة بلغت

  .النزالء

وبالمقارنة مع الربع السابق فقد انخفض عدد 

% 13 و، كما انخفض بنح%16النزالء بنحو 

  . ول من العام السابقمقارنة بالربع األ
  

  

  مؤشرات الرئيسية للنشاط الفندقيال قيمة

 األول الرابع المؤشر
 2012  

الرابع الرابع 
 2011

 األول الرابع
 2011  

 132,112  137,426 115,433  النزالء عدد

 290,842 361,612 289,683 ليالي المبيت عدد
 1,569.5 1,554.1 1,260.8 إشغال الغرف متوسط

 3,231.6  3,930.6 3,183.3 إشغال األسرة متوسط

 30.3 27.0 22.4  إشغال الغرف  نسبة
  

بلغ إجمالي عدد ليالي المبيت في كافة الفنادق  وقد

ليلة  289,683الفلسطينية العاملة ما يزيد عن 

يث أمضى ح، 2012خالل الربع األول عام 

 من هذه الليالي% 10حوالي النزالء الفلسطينيون 

منها قضاها نزالء من دول اإلتحاد % 48حوالي و

في حين أمضى النزالء الوافدين من  األوروبي،

   .من هذه الليالي% 8 حواليالواليات المتحدة وكندا 
   

 2012األول الربع خالل بلغ متوسط عدد العاملين 

عامل، منهم  2,535 الفلسطينيةاألراضي في 

  .أنثى 502وذكراً  2,033
  

 الفندقية كانت مشغولة خـالل ربع الغرف أقل من 

  2012 الربع االول
  

تشير نتائج مسح الفنادق الـى ان نسـبة اشـغال    

الغرف الفندقية في األراضي الفلسـطينية بلغـت   

  .2012خالل الربع االول  %22حوالي 

) 2011الربع الرابع (وبالمقارنة مع الربع السابق 

خالل الربع االول فقد انخفضت نسبة اإلشغال 

% 26، كما انخفضت بنحو %17بنحو  2012

  . 2011مقارنة بالربع األول من العام 
  

  

  الطاقة االستيعابية للفنادق حسب المنطقة
 في األراضي الفلسـطينية بلغ عدد الفنادق العاملة 

بلغ متوسط عدد و، 2012اذار في شهر  فندق 102

ومتوسـط عـدد االسـرة     ة،غرف 5,679الغرف 

  :حسب المنطقة كاالتي،  وتتوزع سريراً 12,538

فنادق يتوفر  10 :منطقة شمال الضفة الغربية* 

  .سرير 602وة غرف 237فيها 

فندقاً يتوفر  27 :منطقة وسط الضفة الغربية* 

  .سريراً 3,168ة وغرف  1,347فيها

ة غرف 1,395 فندقاً يتوفر فيها 27 :منطقة القدس* 

 .سريراً  2,956و

فندقاً يتوفر  26 :منطقة جنوب الضفة الغربية* 

  .اًسرير 4,645 و غرف 2,081 فيها

ـ  619 يتوفر فيها اًفندق 12 :غزة قطاع*      ة غرف

  .سريراً  1,167و
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