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بيان صحفي حول النشاط الفندقي في االراضي الفلسطينية 

  2011الربع الرابع، 

  نزالء الفنادق من دول االتحاد األوروبي ثلث

بلغ عدد نزالء الفنادق في األراضي الفلسطينية خالل 

نزيل  الف 137حوالي  2011من العام  الرابعالربع 

من دول اإلتحاد % 34الف ليلة، منهم  362أقاموا 

من باقي  %18، والفلسطينينمن  %11و األوروبي،

من النزالء % 6من دول آسيا، و% 10و دول اوروبا، 

  .من الواليات المتحدة األمريكية وكندا
  

  
  

  الفندقية تغيرات ملحوظة في المؤشرات

، وقد شهد الربع %27بلغت نسبة اشغال الغرف  

انخفاضاً في أبرز المؤشرات بالمقارنة  2011الرابع 

، حيث انخفضت نسبة 2010مع الربع الرابع من العام 

، كما انخفض عدد %27الى % 41إشغال الغرف من 

اما بالمقارنة مع الربع السابق %. 20النزالء بنسبة 

اشغال الغرف بنسبة  فقد ارتفعت نسبة) 2011الثالث (

  %. 30في حين ارتفع عدد النزالء بنسبة %  21
  

المؤشرات الرئيسية للنشاط الفندقي، الربع  قيمة

 2010مقارنة مع الربع الرابع  2011 الرابع

  2011والربع الثالث 

 المؤشر
 قيمة المؤشر

الرابع  الرابع
 2011  

الربع الرابع 
2010

 الربع الثالث
2011

 106,100 170,671  137,426  النزالء عدد

 253,635 370,966 361,612  ليالي المبيت عدد

 1,243.8 2,019.7 1,554.1  إشغال الغرف متوسط

 2,756.9 4,032.2  3,930.6  إشغال األسرة متوسط

 22.4 41.3  27.0  %إشغال الغرف  نسبة

  الطاقة االستيعابية للفنادق حسب المنطقة

  2011كانون اول  

 في األراضـي الفلسـطينية  بلغ عدد الفنادق العاملة 

ا فيه، يتوفر 2011 كانون اولفي شهر  فنادق 103

وتتـوزع    ،اًسرير 12,759 وتضم ة،غرف 5,833

  :حسب المنطقة كاالتي

فنادق يتوفر فيها  8 :منطقة شمال الضفة الغربية •

  سريراً 637وة غرف 223

فندقاً يتوفر  27 :منطقة وسط الضفة الغربية •

  .سريراً 3,388وة غرف  1,343فيها

ة غرف 1,455 فندقاً يتوفر فيها 28 :منطقة القدس •

 .سريراً 3,051و

 فندقاً يتوفر فيها 28 :منطقة جنوب الضفة الغربية  •

  .سرير4,500 و غرف 2,185

ة غرف 627 يتوفر فيها اًفندق 12 :غزة قطاع •

  .سريراً 1,183و

 2011 الرابعفندقي، الربع ط الاتنفيذ مسح النش تم

في األراضي  فندقيةال ؤسساتلمل شاملكمسح 

إحصائية  إلى توفير بياناتالمسح  هدفويالفلسطينية، 

عن أهم المؤشرات الرئيسية للنشاط الفندقي، كجزء 

، يشمل عدد الفنادق رئيسي من النشاط السياحي

، والنزالء، وليالي المبيت، ومعدالت اشغال والعاملين

واألسرة، اضافة الى الطاقة اإلستيعابية  الغرف

  .للفنادق

  : للمزيد من المعلومات
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2011التوزيع النسبي للنزالء حسب الجنسية، الربع الرابع 


