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 الغربية الضفةبيان صحفي حول النشاط الفندقي في 

 2016 الثالثالربع خالل 
 

 ليلة االف 310 نزيل فندقي، أقاموا الف 115 حوالي

     2016 الثالثالربع  خالل مبيت

 الضفة الغربيةفنادق بمغ إجمالي عدد النزالء في كافة  

قد ، و2016 الثالثالربع اًل خالل ينز 114,501 العاممة
من  %12 حواليالقادمون من دول اسيا كل النزالء ش

 .مجموع النزالء
 

السابق، فقد ارتفع عدد النزالء بنحو وبالمقارنة مع الربع 
ة مع الربع نمقار %7، في حين انخفض بحوالي 1%

 ..2015 الثالث
 

 عدد ليالي المبيت في كافة الفنادقوقد بمغ إجمالي 
 الثالثخالل الربع  ليمة مبيت 310,489 العاممة
 بنسبةفي فنادق جنوب الضفة الغربية  تتركز، 2016

 .في فنادق القدس% 25من ليالي المبيت و% 42
 

 

 

 مؤشرات الرئيسية للنشاط الفندقيال
 الثالثالربع  المؤشر

2016 

  الثانيالربع 
2016 

 الثالثالربع 
2015 

 123,531 113,517 114,501 النزالء عدد

 336,822 354,787 310,489 ليالي المبيت عدد

 1,545.9 1,552.7 1,373.3 إشغال الغرف متوسط

 3,661.1 3,898.8 3,374.9 االسرَّةإشغال  متوسط

 22.9 23.0 19.9  % إشغال الغرف
 

 

 في  2016 الثالثخالل الربع بمغ متوسط عدد العاممين 
  كراً  2,258 ، منهمعامل 2,930 الضفة الغربيةفنادق 

 .انثى 672و
 
 

 الثالثالغرف الفندقية كانت مشغولة خالل الربع  خمس
2016 

تشير نتائج مسح الفنادق الى ان نسبة اشغال الغرف 
 الضفة الغربيةفي  2016 الثالثخالل الربع الفندقية 
 .%20 حواليبمغت 

خالل الربع الثالث نسبة إشغال الغرف  انخفضت
من العام الثاني مع الربع بالمقارنة %  14بنحو  2016
مقارنة بالربع  %13 في حين انخفضت بنحو 2016

 .2015الثالث من العام 
 

 الطاقة االستيعابية للفنادق حسب المنطقة
والتي  الضفة الغربيةفي بمغ عدد الفنادق العاممة 

 2016 ايمولفي شهر  فندقاً  119استجابت في المسح 
 15,134 ةعدد االسرَّ و ،غرفة 6,856 بمغ عدد الغرفو

 :، وتتوزع حسب المنطقة كاالتيسررراً 
يتوفر فيها  فندقاً  26 :منطقة شمال الضفة الغربية* 

 . سررراً  1,383 وة غرف 496
ستثناء محافظة اب) منطقة وسط الضفة الغربية *

 3,353 و ةغرف 1,634 فيهافندقًا يتوفر  36 :(القدس
. سررراً 

و  ةغرف 1,265 فندقًا يتوفر فيها 20 :منطقة القدس* 
 .سررراً  2,826

 يتوفر فيها فندقاً  37 :منطقة جنوب الضفة الغربية* 
. سررراً  7,572 و ةغرف 3,461
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