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المحفظة السیاحیة وسلسلة القیمة

 

-الفنادق
ُنُزل

أجنحة إقامة فاخرة
نزل لإلقامة مع عائالت (مرخصة).

نزل لإلقامة مع عائالت (غیر مرخصة)
شقق مفروشة / مع وتوفر خدمة

دور ضیافة (تابعة للكنیسة)
دور ضیافة (مملوكة للقطاع الخاص)

المعسكرات
االستضافة المجانیة لدى جهات محلیة، 

والسكن الخاص
غرف في منازل خاصة (غیر منظمة).

So

وسائل النقل

298

 

الخطوط الجویة.
شركات الرحالت البحریة والیخوت.

 النقل عبر الحدود.
شركات الحافالت السیاحیة.

 شركات سیارات األجرة.
سیارت مستأجرة.

النقل غیر الرسمي (بما في ذلك سیارات 
األجرة غیر المرخصة وأوبر وما إلى 

ذلك).
النقل العام (الحافالت والقطارات 

وسیارات األجرة المشتركة وما إلى ذلك) 
 ركوب الدراجات الهوائیة.

الدراجات الكهربائیة، وركوب الدراجات 
الرباعیة ووسائل النقل الخاصة األخرى 

لسیاحة المغامرات
القاطرة المعلقة (التلفریك)

المشي الى محطات الوقود للركوب في 
الحافالت، المواقف

  مرشًدا

سیاحیًا

الحرف الیدویة والتسوق
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الحرفیون والحرف الیدویة التقلیدیة/ 
التراثیة.

-محالت بیع التذكارات نقاط بیع الهدایا 
التذكاریة األخرى (ردهة الفندق، 

المطاعم، المؤسسات الثقافیة، الحافالت.
معارض الحرف الیدویة والبازارات 

والمتاحف المفتوحة مع عرض الحرفیین 
الحي وما إلى ذلك.

محالت البقالة وأماكن التسوق األخرى 
للسكان المحلیین والتي قد تهم السائحین.
 متاجر البقالة ومتاجر تلبیة احتیاجات 

السفر الیومیة.
البنوك وأجهزة الصراف اآللي وقبول 

أنظمة الدفع وبطاقات االئتمان

 بیت ضیافة مع أكثر
 من 450 غرفة

ضیوف

 المأكولات والمشروبات
وتجارب الطهي
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مطاعم سیاحیة ومحلیة
مقاهي
الحانات

تجارب طعام راقیة.
مطاعم وحانات وما إلى ذلك مدمجة في 

أماكن اإلقامة.
ترتیبات سلة اإلفطار لإلقامات المنزلیة 

ودور الضیافة.
مهرجانات طعام وتجارب طهي خاصة 

معارض طعام وصاالت طعام.
جوالت الطهي المتخصصة

محالت البقالة ومحالت المواد الغذائیة 
(محلیة)

أكشاك الطعام. والوجبات السریعة، 
وعروض الوجبات السریعة في الشوارع 

وأكشاك العصائر.
تجارب البیكنیك (النزهة في الخارج) 

والطهي في الطبیعة المفتوحة.
األطعمة والمشروبات المعبأة من 

المطاعم والفنادق والموردین اآلخرین.
آالت بیع األغذیة الطازجة والمعبأة

 فندقًا بها أكثر من
1100 غرفة فندقیة

 الأصول التراثیة والثقافیة
والطبیعیة
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المواقع التاریخیة واألثریة والنقاط 
المهمة في القدس الشرقیة والبلدة القدیمة 

والضفة الغربیة
مواقع ومباني وأماكن دینیة وروحانیة 

وأماكن حج.
المتاحف والمعارض ومنشآت الوسائط 
المتعددة والمراكز والمؤسسات الثقافیة

األصول الثقافیة غیر المادیة (الموسیقى، 
الرقص، العروض التراثیة، تجارب 

الطهي).
الجوالت المصحوبة بمرشدین 

والزیارات والجوالت ذاتیة التوجیه 
(القائمة على التطبیق، وكتب دلیل السفر، 

والخرائط).
لقاءات ومناقشات مع السكان المحلیین. 

تجارب سرد القصص
مهرجانات وفعالیات التراث الفلسطیني.

المناظر الطبیعیة للقدس الشرقیة والتالل 
والودیان باتجاه وادي األردن، وبریة 

القدس، وسالسل الجبال، والمتنزهات، 
ونقاط المراقبة، والبساتین، والینابیع، 

واألنهار، إلخ.

 حافلة

 سیاحیة

حدیثة

 تجارب السفر المنظمة و 
الخدمات
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باقات سیاحیة ورحالت حج.
الرحالت الیومیة والرحالت

 MICE
باقات سیاحة خارجیة وصدیقة للبیئة 

متعلقة بأهداف التنمیة المستدامة
زیارات عائلیة ولألصدقاء، برامج 

الشتات الفلسطیني
أحداث (معمودیة، زفاف ، إلخ.)

مراكز المعلومات السیاحیة (عامة ، 
خاصة)

معلومات السیاحة عبر اإلنترنت. تطبیق 
المعلومات السیاحیة المحمول ؛ 

كونسیرج (دردشة ، هاتف)
كتب دلیل السفر والخرائط. اإلشارات في 

الطریق والفتات مساعدة لمعرفة 
االتجاهات.

الوصول إلى اإلنترنت (واي فاي عام)
الشرطة السیاحیة واألمن. نظام دعم 

لإلبالغ عن الحوادث

 مكتبًا سیاحیًا

 محلیا

الإقامة
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(AHA)   جمعیة الفنادق العربیة
 

معهد إدارة الفنادق والسیاحة، جامعة بیت 
(BUTI).  لحم

 ، (PPHS) قسم الضیافة للترقیة المهنیة
مركز نوتردام في القدس.

آخرون.

 مطعمًا سیاحیًا متخصصًا

بأكثر من 625 مقعدًا

وسائل النقل

370

 

نقابة مشغلي الحافالت السیاحیة في 
فلسطین
آخرون

 محلًا للهدایا التذكاریة

 والسیرامیك والمجوهرات

والجلود والفضة

الحرف الیدویة والتسوق

 

نقابة تجار الصناعات الیدویة واألعمال 
التذكاریة في األراضي المقدسة

غرفة تجارة وصناعة القدس العربیة 
(JACCI)
 آخرون

 المأكولات والمشروبات
وتجارب الطهي

 

 معهد إدارة الفنادق والسیاحة، جامعة 
بیت لحم.

  (PPHS) قسم الضیافة للترقیة المهنیة 
مركز نوتردام في القدس

 آخرون

 الأصول التراثیة والثقافیة
والطبیعیة

 

الشؤون اإلسالمیة (الوقف)
 المؤسسات الكنسیة اتحاد المرشدین 

(ATGU) السیاحیین العرب
  جامعة القدس

مؤسسات الـ MIsc بما في ذلك  حوش 
الفن الفلسطیني (الحوش)، مركز یبوس 

الثقافي، الحكواتي ، مؤسسة المعمل للفن 
المعاصر.
 آخرون

تجارب السفر المنظمة
 جمعیة منظمي الرحالت السیاحیة في 

(HLITOA)  األراضي المقدسة
 جمعیة وكالء السیاحة والسفر الفلسطینیة 

(PSTTA)
  (ATTA) الرابطة العربیة للسیاحة والسفر 

غیر نشطة في الفترة الحالیة 
(JTC) مجمع القدس السیاحي 

 تكتل القدس للسیاحة والفنون نائم
(ATHC) مجمع القدس للسیاحة والتراث 

 آخرون

2250

 سلسلة القیمة

 السیاحیة
الأولیة

فریق العمل السیاحي في القدس الشرقیة

 الهیاكل
 التوجیهیة
والتمثیل

 مقدم خدمات

سیاحة مباشرة

مصنعو السلع ومزودو الخدمات

247.000

سلسلة القیمة 
الثانویة

 مبیت للنزلاء في فنادق ودور ضیافة القدس الشرقیة

التسویق السیاحي والعلامات التجاریة، تولید المبیعات وقنوات البیع التسویق

منظمة إدارة الوجهة السیاحیة دي ام او

المسافر الطلب
 الشراء المباشر أو غیر المباشر للمنتجات والخدمات من سلسلة القیمة السیاحیة األولیة

 المستفید من أنشطة التسویق والعالمات التجاریة

القوى العاملة في قطاع السیاحة والخبراء والموارد البشریة ذات الصلة القدرات

 

المنتجون المحلیون والعالمیون للسلع والمواد االستهالكیة التي تحتاجها سلسلة القیمة األولیة لتقدیم المنتجات والخدمات السیاحیة.
الموردون الزراعیزن المحلیون والسلع المستوردة (المواد الغذائیة والمشروبات ومنتجات المنسوجات واألخشاب وما إلى ذلك).

مزودو التكنولوجیا ونظام الدعم الرقمي ونظام دعم االتصاالت ونظام دعم التسویق والترویج العالمي.
البنیة التحتیة العامة بما في ذلك اإلمدادات األساسیة (المیاه والكهرباء واإلنترنت وإدارة النفایات والبنیة التحتیة العامة وما إلى ذلك).

 

المؤسسات التعلیمیة (الكلیات والجامعات والتدریب المهني) وبرامج التعلیم والتدریب التقني والمهني ، إلخ.
برامج التدریب على بناء القدرات وتنمیة المهارات.

تدریبات داخلیة وأثناء العمل.
منصة التعلیم اإللكتروني للسیاحة الفلسطینیة (جاهزین)، التدریب اإللكتروني العالمي للسیاحة والضیافة.


