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بيان صحفي حول النشاط الفندقي في األراضي 

  2011خالل العام الفلسطينية، 
  

نصف مليون نزيل فندقي، أقاموا مليون وربع 

  2011 خالل العام المليون ليلة مبيت
  

بلغ إجمالي عدد النزالء في كافة الفنادق الفلسطينية 

، 2011مليون نزيالً خالل عام  0.5حوالي  العاملة

، في حين كان %12وقد شكل النزالء الفلسطينيين 

لجنسيات اإلتحاد األوروبي العدد األكبر من بين 

% 33الجنسيات التي أقامت في الفنادق بنسبة بلغت 

  .من مجموع النزالء

يذكر أن عدد النزالء الوافدين كان في ازدياد 

، اال انه 2010لغاية و 2001مستمر منذ العام 

مقارنة مع % 12بنسبة  2011تراجع خالل العام 

  .العام السابق
  

  مختارة سنواتالمؤشرات الرئيسية للنشاط الفندقي ل
  المؤشر  

 عدد النزالء العام
عدد ليالي 

 المبيت

إشغال  نسبة

 الغرف
2011 510,435 1,254,496 26.1 
2010 577,383 1,285,661 35.4 
2009 452,625 1,042,290 32.5 
2008 446,133 1,127,286 35.9 
2007 315,866 673,458 25.1 

  

كما بلغ إجمالي عدد ليالي المبيت في كافة الفنادق 

مليون ليلة  1.25الفلسطينية العاملة ما يزيد عن 

يث أمضى النزالء ح، 2011خالل عام 

% 37و من هذه الليالي% 11الفلسطينيون ما نسبته 

في  قضاها نزالء من دول اإلتحاد األوروبي، منها

حين أمضى النزالء الوافدين من الواليات المتحدة 

  .من هذه الليالي% 9وكندا ما نسبته 
  

  

  

  2011ربع الغرف الفندقية كانت مشغولة خالل 
  

تشير نتائج مسح الفنادق الـى ان نسـبة اشـغال    

الغرف الفندقية في األراضي الفلسـطينية بلغـت   

، حيث بلغت النسبة في فنادق محافظة القدس 26%

، يليها فنادق منطقة وسط الضـفة الغربيـة   42%

، أما في شمال الضفة الغربيـة  %35بنسبة اشغال 

في منطقـة  % 15، مقابل %21فقد كانت النسبة 

في فنـادق قطـاع   % 4، و لضفة الغربيةجنوب ا

  .غزة
  

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

بلـغ   و، 2011فنادق في شهر كـانون اول   103

ومتوسط عـدد   ة،غرف 5,528متوسط عدد الغرف 

،  وتتوزع حسب المنطقـة  سريراً 11,689االسرة 

  :كاالتي

فنادق يتوفر فيها  8 :منطقة شمال الضفة الغربية* 

  .سرةأ 508وة غرف 185

فندقاً يتوفر  27 :منطقة وسط الضفة الغربية* 

  .سريراً 2,776ة وغرف  1,279فيها

ة غرف 1,478 فندقاً يتوفر فيها 28 :منطقة القدس* 

 .سريراً 3,079و

فندقاً يتوفر  28 :منطقة جنوب الضفة الغربية* 

  .اًسرير4,341 و غرف 2,050 فيها

ـ  536 يتوفر فيها اًفندق 12 :غزة قطاع*      ة غرف

  .سريراً 985و
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