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 الغربية الضفةبيان صحفي حول النشاط الفندقي في 

 1025 الثانيالربع خالل 
 

 ليلة ألف 108 نزيل فندقي، أقاموا الف 013 حوالي

 1025 الثاني الربع خالل مبيت
     

 الضفة الغربيةفنادق بلغ إجمالي عدد النزالء في كافة  

وقد  ،7151 الثانيالربع نزياًل خالل  597,241 العاملة
اإلتحاد األوروبي العدد األكبر من  دول من شكل النزالء

% 74 بحواليبين الجنسيات التي أقامت في الفنادق 
 ونالفلسطيني لنزالءا شكلفي حين ، من مجموع النزالء

   .موع النزالءجمن م %55 حوالي
 

 نحوعدد النزالء ب ارتفعفقد  ،الربع السابقبالمقارنة مع 
مقارنة مع % 45 بحوالي انخفض في حين، 94%

 .7159 الثانيالربع 
 

 وقد بلغ إجمالي عدد ليالي المبيت في كافة الفنادق
حيث  7151 الثانيالربع خالل  ليلة 952,792 العاملة

، بينما منها %32 األوروبي نزالء دول االتحادأمضى 
 من هذه الليالي% 55 حوالي الفلسطينيونالنزالء أمضى 

في حين أمضى النزالء الوافدين من الواليات المتحدة 
 . من هذه الليالي% 51وكندا حوالي 

  
 

 

 مؤشرات الرئيسية للنشاط الفندقيال
 الثانيالربع  المؤشر

1025 

 الثانيالربع 
1024 

 األولالربع 
1025 

 94,,44 207,083 241,245 النزالء عدد

 142,422 493,104 422,942 ليالي المبيت عدد

 ,,2,954 2,029.4 ,,2,229 إشغال الغرف متوسط

 9,149,5 5,418.7 4,542,2 رَّةاألس  إشغال  متوسط

 24,9 ,.30 15,9  % إشغال الغرف
 

 في  7151 الثانيالربع خالل بلغ متوسط عدد العاملين 
  3,232 منهم، عامل 4,141 الضفة الغربيةفنادق 

 .اناث 172و اً ذكر 

الثاني خالل الربع الغرف الفندقية كانت مشغولة  ربع
1025 

شغال إن نسبة ألى إ النشاط الفندقيتشير نتائج مسح 
الضفة في  3272 الثانيخالل الربع الغرف الفندقية 

 .%32 حواليبلغت  الغربية
 

 7151 الثانيخالل الربع  اشغال الغرفنسبة  ارتفعت
 7151األول من العام بالمقارنة مع الربع  %77 بنحو

من  الثاني مقارنة بالربع% 52 بنحو انخفضت في حين
 . 7159العام 

 

 

 الطاقة االستيعابية للفنادق حسب المنطقة
والتي  الضفة الغربيةفي بلغ عدد الفنادق العاملة 

 حزيرانفي شهر  فنادق 551استجابت في المسح 
 رَّةاألس  عدد و  ،غرفة 6,776 بلغ عدد الغرفو  7151

 :، وتتوزع حسب المنطقة كاالتيسريراً   51,755
يتوفر فيها  فندقاً  56 :منطقة شمال الضفة الغربية* 

 .رَّةأس   5,117وة غرف 491
بإستثناء محافظة  منطقة وسط الضفة الغربية *

  4,766 و ةغرف 5,947 فندقًا يتوفر فيها 35:القدس
 .سريراً 

   ةغرف 5,169 فندقًا يتوفر فيها 77 :القدس محافظة* 
 .سريراً  4,941 و

 فندقًا يتوفر فيها 42 :منطقة جنوب الضفة الغربية* 
 .رَّةأس   2,112 و ةغرف 4,979
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