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حركة االسهم ارتفاع رخص البناء في البحرين بنسبة 
40% خالل 2016

قطر تفكر بزيادة حصتها 
في دويتشه بنك

بنك أبوظبي الوطني يجمع 621 مليون 
دوالر من سندات فورموزا

صندوق النقد ينأى بنفسه عن 
إنقاذ اليونان

هبوط حاد الحتياطي الصين 
من النقد األجنبي

والتخطيط  والبلديات  الأ�شغال  وزير  اأكد   
اأن  خ��ل��ف  ع�����ش��ام  البحريني  ال��ع��م��راين 
عنا�رص  كل  توفري  على  تعمل  احلكومة 
اأول،  للمواطن  ال��ازم��ة  التحتية  البنية 
ج��ذب  ي��دع��م  ومب���ا  ث��ان��ي��ا،  وللم�شتثمر 
امل�شاريع  واإقامة  ال�شتثمارات  من  املزيد 
وركز  املختلفة،  وال�شناعية  التجارية 
على  الندوة  خال  مداخلته  يف  “خلف” 
اإىل  م�شريا  ال�شحي،  وال�����رصف  ال��ط��رق 
مل�شاريع  املمنوحة  البناء  رخ�ص  ارتفاع 
وجتارية  و�شناعية  وا�شتثمارية  �شكنية 
%40 خال العام احلايل.  واأو�شح وزير 
العمراين  والتخطيط  والبلديات  الأ�شغال 
امللتقى  نتائج  ت�شع  وزارته  اأن  البحريني 

من  وذل��ك  اأول��وي��ات��ه��ا،  �شمن  احلكومي 
من  العام  القطاع  دور  ر�شم  اإع��ادة  خال 
املنظم  اإىل  لاقت�شاد  الرئي�شي  املحرك 
البداع  ودعم  اخلا�ص،  للقطاع  وال�رصيك 
وال�شتثمار  التناف�شية،  لتحفيز  والتفوق 
املعي�شي،  مب�شتواه  لارتقاء  املواطن  يف 
موؤكدا اأن هذه الهداف، ومبا يتما�شى مع 
املواطنني واحتياجات املناطق ال�شناعية 
له  حديث  يف  خلف  واأفاد  وال�شتثمارية.  
اأن  البحرين«  العمل يف  »بيئة  ندوة  خال 
البحرين  يف  تنفذ  التي  الطرق  م�شاريع 
لأف��راد  الرحلة  زم��ن  تقلي�ص  يف  اأ�شهمت 
18 دقيقة و�شطيا،  اإىل   40 والب�شائع من 
واأ�شار على �شعيد ذي �شلة باأن العمل جاٍر 
من اأجل ت�شنيف جميع الأرا�شي يف مملكة 

البحرين.

من  افراد  بينهم  قطريون  م�شتثمرون  يفكر   
يف  ح�شتهم  زي���ادة  يف  احلاكمة  العائلة 
الذي  البنك  لدعم   25% اىل  بنك  دويت�شه 
امريكية  غ��رام��ة  ب�شبب  �شعوبات  ي��واج��ه 
�شخمة، وفق ما افادت ا�شبوعية دير �شبيغل 

اجلمعة.
قطر  وزراء  رئي�ص  ان  ال�شحيفة  وق��ال��ت   
اآل  جابر  بن  جا�شم  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شابق 
بن  حمد  ال�شابق  قطر  امري  عمه  وابن  ثاين 
من   10% حاليا  ميلكان  ث��اين  اآل  خليفة 
ازمة  يعاين من  الذي  بنك  دويت�شه  ح�ش�ص 
املتحدة  ال��ولي��ات  عليه  فر�شت  ان  بعد 
على  ا�شهما  لبيعه  دولر  مليار   14 غرامة 

خماوف  اثار  ما  العقارية  بالرهون  عاقة 
�شعر  تدهور  اىل  وادى  البنك  �شحة  ب�شاأن 

�شهمه.
زاد  ح��ال  يف  ان��ه  �شبيغل  دي��ر  وا���ش��اف��ت   
امل�شتثمرون القطريون م�شاهمتهم يف البنك 
لهم  يكون  ان  �شيتوقعون  فانهم   25% اىل 

دور يف ادارة البنك.
اوردت  م�����ش��ادره��ا،  ت�شمي  ان  وب����دون 
ا�شتياء  ي��ب��دون  القطريني  ان  ال�شبوعية 
الدارة  جمل�ص  رئي�ص  نهج  م��ن  م��ت��زاي��دا 
جون كريان. وا�شافت انه "يف حال زيادة 
القطريون  يطلب  ان  الرج���ح  ح�شتهم، 
امل��ال  وزارة  الدارة".وقالت  يف  تغيريا 
الملانية انها لن تعرت�ص على زيادة ح�شة 

املجموعة القطرية.

 قال بنك اأبوظبي الوطني، اإنه جمع 621 
اإ�شدار �شندات فورموزا  مليون دولر عرب 
اأجل  اإىل  �شفرية  وبفائدة  م�شمونة  غري 

30 عاما. 
الأولية  اخلطة  اإن  بيان،  يف  البنك  وقال 
القيا�شي  باحلجم  �شندات  لإ�شدار  كانت 
ترتاوح قيمتها بني 250 – 300 مليون 
والإقبال  الدعم  اأعقاب  يف  “ولكن  دولر 
الكبريين من قبل امل�شتثمرين التايوانيني 
 621 اإىل  لي�شل  الإ���ش��دار  حجم  ارتفع 

مليون دولر.”

ات�ص. وبنك  اأجريكول  كريدي  بنك  وتوىل 
يف  الكتتاب،  ترتيب  عملية  �شي  ا�ص.بي 
حني توىل بنك كاثي يونايتد مهمة املدير 
امل�شرتك للطرح. وعمل بنك �شيتي جروب 
وبنك اأبوظبي الوطني على هيكلة العملية.
من  تايوان  يف  فورموزا  �شندات  تطرح   
وتكون  اأجنبية  اإ���ش��دار  ج��ه��ات  ج��ان��ب 

مقومة بعمات غري الدولر التايواين.
وقال اأبوظبي الوطني، اإن ال�شفقة اأ�شخم 
�شندات فورموزا تبيعها موؤ�ش�شة مالية يف 
اأجل  اإىل  �شندات فورموزا  واأول  الإمارات، 
30 عاما ت�شدر من منطقة ال�رصق الأو�شط 

و�شمال اأفريقيا.

النقد  اإن �شندوق   قال م�شدران مطلعان 
اليونان  اإنقاذ  اإىل برنامج  الدويل لن ين�شم 
ا�شت�شاري  ب��دور  يقبل  اأن  املرجح  من  لكن 
يظل  ك��ي  حم���دودة  �شاحيات  يعطيه  خا�ص 

حا�رصا يف العملية.
ي�شارك  �رصوطا  عام  من  اأكرث  منذ  ال�شندوق  يقاوم   
مبوجبها يف اأي برنامج جديد لليونان قائا اإن الأهداف 
املالية املن�شو�ص عليها يف خطة الإنقاذ الأوروبية غري 

واقعية يف غياب اأي اإعفاء كبري من الديون.
م�ش�ص  على  يتقبل  ب��داأ  ال�شندوق  اإن  قال  امل�شدرين  لكن   
واإنه يجري حمادثات  اليونان  لإ�شقاط ديون  الأوروبي  الرف�ص 
ر�شمي  نحو  على  بامل�شاركة  له  ي�شمح  جديد  ب��دور  لا�شطاع 

حمدود.
 وقال اأحد امل�شدرين "�شيكون اأكرث من م�شت�شار لكن الدور لن يت�شمن 
ثاثة  كل  القت�شاد  و�شامة  المتثال  مراجعات  مثل  ا�شرتاطات �شارمة 

اأ�شهر".
ماأزقا منذ  النقد  الأوروبيني و�شندوق  دائنيها  اليونان مع  تواجه حمادثات   
لكنه  ال�شندوق  م�شاركة  على  �شيوبله  فولفجاجن  الأمل��اين  املالية  وزير  اأ�رص 

رف�ص يف نف�ص الوقت دعوات مديرته كري�شتني لجارد اإىل اإعادة هيكلة كبرية 
للديون.

 وقال امل�شدر "بهذه الطريقة ت�شتطيع لجارد اأن تتوجه اإىل املجل�ص وتقول ‘اأنا 
ل اأخالف القواعد‘ و�شيكون بو�شع �شيوبله الذي تواجه حكومته انتخابات يف 

اخلريف القادم اأن يقول ‘انظروا.. �شندوق النقد معي‘."
 ومل تتقرر طبيعة دور ال�شندوق بعد لكن �شلطاته �شتتجاوز الدور ال�شت�شاري 
حيث �شيكون م�شوؤول على �شبيل املثال عن �شياغة التفاقات املقرتحة ووثائق 

التفاو�ص والتن�شيق مع اليونان والحتاد الأوروبي.
 وقال امل�شدر الثاين "لن ي�شاركوا باملال يف الربنامج لكنها لن تكون جمرد 
م�شاعدة فنية.. من املرجح اأن ي�شطلعوا بدور ا�شت�شاري خا�ص �شين�شاأ خ�شي�شا 
اإنقاذ اليونان". حمادثات الأ�شبوع اأو�شحت اأن ال�شندوق ل ي�شتطيع  لربنامج 
و�شيح�رصون  الثاثي  من  جزءا  "�شيظلون  امل�شدر  واأ�شاف  ر�شميا،  امل�شاركة 

املحادثات".
الذي  الإ�رصاب  تعليق  اليونان  يف  اجلويون  املراقبون  اأعلن  اأخرى،  جهة  من   
اأعلنت �رصكات طريان  الأحد فيما  ام�ص  اعتبارا من  يبداأوه  اأن  كانوا يعتزمون 

يونانية يف وقت �شابق اإلغاء العديد من الرحات.
اللحظة  يف  حمادثات  اليونانيني  اجلويني  املراقبني  لرابطة  ممثلون  واأجرى   

الأخرية مع وزير النقل خري�شتو�ص �شبريتزي�ص، وفقا لوكالة "فران�ص بر�ص".
 وقالت النقابة "بعد حوار بناء ونزيه مع الوزير الذي قدم تو�شيحات وعر�ص 

تعهدات، قررت الرابطة تعليق ال�رصاب املعلن ملدة 24 �شاعة".

 اأعلن البنك املركزي ال�شيني اأن احتياطيه من النقد الأجنبي �شهد 
تراجعا حادا و�شل 3.166 تريليونات دولر اأمريكي يف نهاية 
�شبتمرب/اأيلول املا�شي، مقارنة ب� 3.185 يف اأغ�شط�ص/اآب الذي 
اأن  �شبقه. وذكر البنك -يف بيان ن�رصه على موقعه الإلكرتوين- 
�شبتمرب/اأيلول املا�شي هو ال�شهر الثالث على التوايل الذي ي�شهد 
لتوقعات  خمالفا  ُيعد  ما  وهو  انخفا�شا،  النقدي  احتياطيه  فيه 
النقد  من  ال�شني  احتياطي  يرتفع  اأن  توقعوا  �شينيني  خ��رباء 

الأجنبي اإىل 3.18 تريليونات دولر خال الأ�شهر املقبلة.
احلكومة  قيام  اإىل  النخفا�ص  ه��ذا  ماليون  حمللون  واأرج���ع 
ال�شينية ببيع اأجزاء من احتياطي النقد الأجنبي ل�شمان ا�شتقرار 
اأرجعه  بينما  اليوان،  املحلية  لعملتها  بالن�شبة  الفائدة  اأ�شعار 
اأثناء  الأجنبية  العمات  �رصاء  على  ال�شينيني  اإقبال  اإىل  اآخرون 
العطلة الر�شمية يف ال�شني مبنا�شبة العيد الوطني، التي ا�شتمرت 
اأكد  قانغ  يي  ال�شيني  املركزي  البنك  مدير  وكان  اأي��ام.  �شبعة 
بوترية  "يعمل  ال�شيني  القت�شاد  اأن  �شحفية  ت�رصيحات  يف 
"ن�شاط  وجود  موؤكدا   ،7% اإىل  ي�شل  مبعدل  وينمو  م�شتقرة"، 
الت�شخم،  اآث��ار  انح�شار  جانب  اإىل  التوظيف،  قطاع  يف  كبري" 

بالإ�شافة اإىل ارتفاع اأرباح القطاعات ال�شناعية.

مصر تقترب من إنجاز شرط صندوق النقد بتأمين 6 مليارات دوالر
على  اجلارحي،  عمرو  امل�رصي  املالية  وزير  قال   
الدوليني  والبنك  النقد  �شندوق  اجتماعات  هام�ص 
يف وا�شنطن، اإن م�رص اقرتبت من اإجناز التفاقيات 
 6 بقيمة  متويلية  حزمة  على  باحل�شول  املتعلقة 
�شندوق  ���رصوط  اأح��د  كانت  التي  دولر،  مليارات 
النقد الدويل حل�شول م�رص على قر�ص ب�12 مليار 

دولر.
التفاقيات  اإجناز  من  "اقرتبنا  اجلارحي  واأ�شاف   
للح�شول على متويل ب� 6 مليارات دولر، قد ننتهي 
اأ�شابيع، وم�شادر  من اإجراءات التمويل بعد نحو 3 

خمتلفة �شتمول هذا القر�ص و�شنعلن عنها لحقا".
�شندات  باإ�شدار  باده  تقوم  اأن  اجلارحي  وتوقع   
على  دولر،  مليارات  و3   2.5 بني  ت��رتاوح  دولية 
اأن تبداأ يف اإجراءات ال�شندات الدولية خال نوفمرب 

اإقبال  امل�رصي  املالية  وزي��ر  توقع  كما  املقبل.  
كبريا على اإ�شدار ال�شندات الدولية.

الكلي  العجز  تخفي�ص  "ن�شتهدف  اجلارحي  وقال   
من  بدل  م�شتحقيه  اإىل  الدعم  ي�شل  واأن  والأويل، 
الدعم املطلق، و�شنقوم بتوفري الدعم ملن ي�شتحقونه، 
واملواد البرتولية كان الرئي�ص قد اتخذ قرارا بتحريك 
اأ�شعارها، ويف 2015 ب�شبب انخفا�ص اأ�شعار النفط 

العاملية اأوقفنا هذا التحريك".
ل�شندوق  العامة  املديرة  اأعلنت  اخ��رى،  جهة  من   
ان  ميكن  م�رص  ان  لغ��ارد  كري�شتني  ال��دويل  النقد 
املوؤ�ش�شة  هذه  من  الول  القر�ص  "�رصيعا"  تت�شلم 
البلد  لهذا  امل�شاعدة احليوية  اطار خطة  املالية يف 

والبالغة 12 مليار دولر.
امل�رصية  واحلكومة  ال��دويل  النقد  �شندوق  وكان   
تو�شا يف منت�شف اآب/اغ�شط�ص اىل اتفاق مبدئي 
على  امريكي  دولر  مليار   12 بقيمة  قر�ص  على 

املتداعي،  امل�رصي  القت�شاد  لدعم  �شنوات  ثاث 
املوؤ�ش�شة  قبل  من  ر�شميا  عليه  امل�شادقة  لكن 

املالية م�رصوطة ب�شل�شلة ا�شاحات م�شبقة. 
 وقالت لغارد يف موؤمتر �شحايف "على حد علمي، 
ان كل هذه ال�شاحات امل�شبقة قد طبقت يف �شكل 
يوافق  ان  يف  الن  تاأمل  انها  م�شيفة  كامل"  �شبه 

�شندوق النقد الدويل "�رصيعا" على ذلك. 
اآب/اغ�شط�ص  اواخ��ر  يف  امل�رصي  ال��ربمل��ان  واق��ر 
مطالب  لتلبية  امل�شافة  القيمة  �رصيبة  قانون 
الموال  على  احل�شول  امل  على  املالية  املوؤ�ش�شة 
ال�شياحي  ال��ق��ط��اع  ت��راج��ع  ت��داع��ي��ات  مل��واج��ه��ة 

وال�شتثمارات الجنبية. 
 واجلمعة املا�شية اعلن رئي�ص دائرة ال�رصق الو�شط 
موافقة  ان  احمد  م�شعود  الدويل  النقد  �شندوق  يف 
ال�شهر"  نهاية  "بحلول  تتم  ان  ميكن  ال�شندوق 
مليارات  �شتة  قرابة  ان  نف�شه  الوقت  يف  م�شيفا 

ا�شافية يجب ان تاأتي من مانحني اآخرين. 
والقر�ص الول �شيكون 2،5 مليار دولر كما او�شح.
 وبعد اكرث من خم�ص �شنوات على ثورة 2011 التي 
ال�شلطة، يعاين  اطاحت بالرئي�ص ح�شني مبارك من 
ال�شتقرار  عدم  تداعيات  من  امل�رصي  القت�شاد 

ال�شيا�شي واعمال عنف ت�شهدها الباد. 
وادى نق�ص املوارد من العمات الجنبية خ�شو�شا 
الدولر اىل تداعيات متتالية اذ تباطاأ ا�شترياد املواد 
على  �شلبا  انعك�ص  ما  النتاج  وم�شتلزمات  اخلام 

قطاعات ال�شناعة والتجارة والت�شدير. 
وعر�شت احلكومة امل�رصية على ال�شندوق برناجما 
عجز  خف�ص  ي�شتهدف  الق��ت�����ش��ادي  ل��ا���ش��اح 
%13 من  الذي يقرتب من  للدولة  العامة  املوازنة 
منظومة  ا�شاح  وي�شمل  الداخلي  الناجت  اجمايل 
دعم الطاقة وزيادة ايرادات الدولة من خال فر�ص 
مملوكة  �رصكات  وط��رح  امل�شافة  للقيمة  �رصيبة 

للدولة للبيع يف البور�شة.
 بينما قال م�شوؤول بارز يف وزارة املالية امل�رصية، 
للربملان  قانون  مب�رصوع  التقدم  تعتزم  وزارته  اإن 
اخلدمات  بع�ص  ر���ش��وم  اأ���ش��ع��ار  زي���ادة  اأج��ل  م��ن 
مليارات   6 حت�شيل  بغر�ص  الإ�شافية،  احلكومية 

جنيه ) 675 مليون دولر(. 
يتطرق  القانون  م�رصوع  اأن  امل�شوؤول   واأ�شاف   
الرتاخي�ص  ر�شوم  20 خدمة، منها  نحو  ر�شوم  اإىل 
املختلفة  وال��ت��اأ���ش��ريات  وال��ع��ق��ارات  لل�شيارات 

وا�شتخراج الت�شاريح. 
العديد  ر�شوم  امل�رصية  احلكومة  رفعت  اأن  و�شبق   
من اخلدمات يف يوليو/متوز املا�شي. وقالت وزارة 
الر�شوم  هذه  تدر  اأن  املتوقع  من  اإنه  اآنذاك  املالية 

ملياري جنيه ) 225 مليون دولر( �شنويا. 
"الر�شوم  اأن  املالية  وزارة  يف  امل�شوؤول  واعترب   
اجل��دي��دة امل��ق��رتح��ة ل��ن مت�ص حم���دودي ال��دخ��ل، 

من  وغريها  ال�شفر  اأو  الرتاخي�ص  على  و�شرتكز 
التي مل تتحرك منذ �شنوات، واأغلبها يعود  الر�شوم، 
تعد  مل  اأنها  يعني  ما  وهو  للثمانينيات،  ت�شعريه 
قيمة  واختاف  التكلفة  ارتفاع  ظل  يف  اقت�شادية 
العام  الرئا�شة امل�رصية  العملة".  واأ�شدرت  �رصف 
2015 قرارا يق�شي بزيادة ر�شوم الزواج  املا�شي 
50 جنيها جديدة، وزيادة ر�شوم  الطاق بقيمة  اأو 
واملياد  والطاق  ال��زواج  �شهادات  م�شتخرجات 

والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.
لل�شلع  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ق��ال��ت  اأخ����رى،  جهة  م��ن   
م�رص-  يف  للحبوب  الر�شمي  -امل�شرتي  التموينية 
اأن  يجب  ل��اأرز  ملناق�شتها  املقدمة  العرو�ص  اإن 
تكون لل�شحن الفوري.  وكانت الهيئة اأعلنت يف وقت 
�شابق مناق�شة ل�رصاء 100 األف طن على الأقل من 
الأرز البي�ص متو�شط احلبة. وحددت مهلة لو�شول 

ال�شحنة حتى الثاثني من نوفمرب ت�رصين الثاين.

واشنطن ـ متابعة

الحكومات تنفق 413 مليار دوالر 
لجذب السياح 

 ُتنفق البلدان اأموال طائلة جلذب ال�شياح، وت�شمل حمات اإعانية 
ذات ميزانية �شخمة، والإنفاق على امل�رصوعات التي تعزز ال�شفر 
ُت�شكل  اآمنة. تلك نفقات  وال�شياحة مثل املتاحف وتوفري مناطق 

جزءا كبريا من ميزانية احلكومة.
املتوقع  فمن  العاملي،  وال�شفر  ال�شياحة  لبيانات ملجل�ص  ووفقا   
اأن ي�شل اإجمايل الإنفاق احلكومي على ت�شويق ال�شياحة فقط اإىل 
%10 عن  بن�شبة  مُيثل زيادة  العام، مما  413 مليار دولر هذا 
اإىل  اأن ترتفع تلك الن�شبة  اخلم�ص �شنوات املا�شية، ومن املتوقع 

%29 على مدى العقد املقبل.
 وتنفق جزر �شي�شل؛ وهي عبارة عن اأرخبيل �شمال �رصق مدغ�شقر 
الرعاية  م�رصوفات  با�شتثناء  ميزانيتها،  من   22% من  اأك��رث 

ال�شحية والجتماعية، على قطاع ال�شفر وال�شياحة.
من  كل  تنفق  العاملي،  وال�شفر  ال�شياحة  جمل�ص  لأرق��ام  ووفقا   

من  �شخما  ج��زءا  وجامايكا  الدومينيكان  جمهورية 
ميزانيتهما على ال�شياحة اأي�شا، بواقع %22 و17% 

على التوايل، بينما تنفق الأردن واأي�شلندا و�شنغافورة 
اأكرث من 10%.

احلمات  على  ال����دولرات  مايني  اإن��ف��اق  ويعد   
التي  للدول  بالن�شبة  �رصوريا  اأم��را  الت�شويقية 

من  كبريا  ج��زءا  ال�شياحة  عائدات  فيها  مُتثل 
حملة  حققت  بحيث  الإجمايل،  املحلي  الناجت 
 "THE VISIT DENMARK"

بلغت  عوائد  الدمنارك  اإىل  ال�شياحة  جلذب 
يف  اإنفاقه،  مت  دولر  كل  عن  دولرا   16

 TOURISM" حملة  حققت  ح��ني 
IRELAND" اإيرادات بلغت 10% 

على اإعانات التلفزيون والإنرتنت.
الدول  ف��اإن  الآخ��ر،  اجلانب  وعلى   

ال�����ش��غ��رية ل��ي�����ص ل��دي��ه��ا ���ش��وى 
يف  رغ��ب��ت  اإذا  قليلة  خ��ي��ارات 

فبلد  اقت�شادها،  على  احلفاظ 
على  يح�شل  �شي�شل  م��ث��ل 

%21 من الناجت الإجمايل 
ال�شياحة،  م��ن  امل��ح��ل��ي 

 14% ي���اأت���ي  ب��ي��ن��م��ا 
م��ن ال��ن��اجت الإج��م��ايل 

مالطا  يف  امل��ح��ل��ي 
م����ن ال�����ش��ي��اح��ة، 

وم��وري�����ش��ي��و���ص 
 ،1 1 %

وب���رب���ادو����ص 
اإذ   ،11%

على  تعتمد 
ال����������زوار 

الأجانب 
ب�شكل 

خا�ص، يف حني ياأتي اأكرث من %10 من الناجت الإجمايل املحلي 
يف الراأ�ص الأخ�رص وكرواتيا وكمبوديا من ال�شياحة.

 ويقول مدير الأبحاث يف جمل�ص ال�شياحة وال�شفر العاملي "رو�شيل 
البلدان �شفر و�شياحة فلن  الكثري من  اإذا مل يكن لدى  اإنه  ترينر"، 
يكون لديها يف املقابل ناجت حملي اأو اقت�شاد، اإذ تلعب ال�شياحة 

دورا مهما يف العديد من الدول اجلزرية يف جميع اأنحاء العامل. 
 وت�شتهدف العديد من احلمات الإعانية الأثرياء من اأماكن مثل 
الوليات املتحدة واأملانيا، اإل اأن متو�شط ما ينفقه الفرد الأمريكي 
املتقدمة  ال��دول  يف  املواطنون  ينفقه  ما  مُياثل  ل  اخل��ارج  يف 
الأخرى، فالأ�شخا�ص يف لوك�شمبورغ على �شبيل املثال ينفقون 
نحو 7000 دولر خارج الباد، بينما ينفق �شكان �شنغافورة يف 
املتو�شط نحو اأكرث من 4000 دولر �شنويا على ال�شفر وال�شياحة، 
دولرا،   450 يبلغ  الذي  العاملي  املتو�شط  من  بكثري  اأكرث  وهو 
بينما تاأتي الرنويج والكويت وقطر وهونغ كونغ اأي�شا يف املراكز 

الأوىل يف حجم اإنفاق الفرد على ال�شفر يف اخلارج.

لندن ـ متابعة

المنامة ـ متابعة

الدوحة ـ متابعة

ابو ظبي ـ متابعة

بكين ـ متابعةنيويورك ـ متابعة
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