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دينار. واحتل قطاع البنوك املركز الثاني بكمية تداول حجمها 28.1 
مليون سهم نفذت من خالل 547 صفقة قيمتها 12.2 مليون دينار. 

 وجاء قطاع غير الكويتي في املركز الثالث بكمية تداول بلغت 27.8 
مليون سهم نفذت من خالل 247 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار. 

 وجاء قطاع االستثمار في املركز الرابع بكمية تداول بلغ حجمها 
24.9 مليون س���هم نفذت من خالل 402 صفق���ة قيمتها 2.8 مليون 

دينار. 
واحتل قطاع اخلدمات املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 14.2 
ملي���ون س���هم نفذت من 
خ���الل 431 صفقة قيمتها 

3.4 ماليني دينار.
وحل قطاع الصناعة في 
املركز السادس من خالل 
تداول 7.3 ماليني س���هم 
نفذت من 226 صفقة قيمتها 

2.2 مليون دينار.
وفي املركز السابع حل 
قطاع األغذي���ة من خالل 
تداول 552 ألف سهم نفذت 
من خالل 19 صفقة بقيمة 

بلغت 86.5 ألف دينار.
وفي املركز األخير جاء 
قطاع التأمني الذي ش���هد 
تداول 310 آالف سهم نفذت 

املؤشر العام على ارتفاع نسبته 0.30% بإقفاله عند مستوى 6665.6 
نقطة مرتفعا 20 نقطة، فيما ارتفع املؤشر الوزني بنسبة 0.57%، بعد 
إقفاله عند النقطة 436.17 مرتفعا 2.46 نقطة، ويعود االرتفاع الذي 
ش���هده املؤشر الوزني الى اإلقبال الالفت على عدد كبير من األسهم 

ذات القيمة الرأسمالية املرتفعة وخاصة في قطاع البنوك. 
وشهدت جلسة األمس انخفاض في قيمة األسهم املتداولة بنسبة 
10.8% حيث بلغت 24.983 ملي���ون دينار، في حني انخفضت كمية 
األسهم املتداولة بنسبة 22.4% حيث بلغت 146.657 مليون سهم، أما 

الصفقات فتراجعت بنسبة 
5.06% حيث بلغت 2366 

صفقة.
 وج���رى التداول على 
أس���هم 98 سهما من أصل 
212 سهما شركة مدرجة، 
ارتفعت أسعار أسهم 36 
ش���ركة وتراجعت أسعار 
أسهم 27 شركة واستقرت 
قيمة أسهم 35 شركة عند 
معدالت اإلقفال السابقة. 

وواصل قطاع العقارات 
تصدره للنش���اط بكمية 
تداول حجمها 43.3 مليون 
سهم نفذت من خالل 483 
صفقة قيمتها 2.7 مليون 

إغالقات الثواني األخيرة تدفع السوق لالرتفاع
وإقبال متزايد على شراء أسهم البنوك

  استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 14.07 
مليون دينار على 56.3% من إجمالي القيمة وهي: الدولي 
والوطني وبرقان واملشاريع والصناعات وبنك اخلليج. 
   تصدرت قيمة تداول الدولي األسهم املتداولة في السوق 

والبالغة 4.2 ماليني دينار على 16.8% من إجمالي القيمة. 
   تصدر مؤشر قطاع البنوك قطاعات السوق املرتفعة 
بواقع 101.2 نقطة تاله مؤشر قطاع اخلدمات بواقع 41.5 
نقطة، وتاله مؤش���ر قطاع االغذية الذي س���جل ارتفاعا 
مبقدار 37.6 نقطة، فيما ارتفع مؤشر قطاع غير الكويتي 
بواقع 20.2 نقطة، وتاله قطاع الصناعة الذي ارتفع بواقع 
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من خالل 11 صفقة بلغت قيمتها 126 
ألف دينار.

ومع ع���ودة النش���اط االيجابي 
ملؤشرات الس���وق تظل هناك حالة 
من التفاؤل باجللسات املقبلة خاصة 
وان املؤش���ر الوزني عاود االرتفاع 
مجددا بعد تراجع شهدته اجللستان 
األخيرت���ان في األس���بوع املاضي 
نتيجة عمليات التصريف لألس���هم 
القيادية جلن���ي األرباح، وظهر من 
خالل االرتفاعات التي طالت جميع 
القطاعات بنس���ب متفاوتة ان السوق سيواصل أداءه االيجابي مع 
احتماالت اس���تمرار التذبذب نظرا ألن اغلب عمليات الشراء وراءها 
النهج املضاربي وهو ما ظهر من خالل تراجع جميع متغيرات السوق 

وفي مقدمتها قيمة التداول.

 آلية التداول

ارتفع عدد من أسهم قطاع البنوك في جلسة األمس حيث شهد سهم 
بنك برقان ارتفاعا بواقع 20 فلس���ا نتيجة عمليات جتميع واضحة 
استقر على أثرها الس���هم عند مستوى 460 فلسا، كما واصل سهم 
املتحد ارتفاعه مبقدار 10 فلوس ليس���تقر عند مستوى 530 فلسا، 
كما ارتفع س���هم الدولي نتيجة عملي���ات مضاربية واضحة مبقدار 
10 فلوس اس���تقر على أثرها عند مس���توى 265 فلسا للسهم، فيما 
شهدت باقي أسهم القطاع استقرارا في األداء وأقفلت عند مستويات 
األقفال السابقة وخاصة سهم بيت التمويل الكويتي الذي اقفل عند 
مس���توى دينار و100 فلس بعد تداول محدود بلغ 422 ألف س���هم، 
كما استقر سهم الوطني عند مستوى دينار و380 فلسا بعد تداول 

2.4 مليون سهم.
وشهدت اجللسة عمليات نشاط واضحة على عدد من أسهم املجاميع 
االستثمارية، حيث استمرت مجموعة ايفا وشركاتها التابعة خاصة 
جيزان والديرة، كما ش���هدت أسهم املش���اريع والساحل واخلليجي 
وكويت انفست ونور والس���ورية واملغاربية ارتفاعات قادت قطاع 

االستثمار لالرتفاع في جلسة تداوالت األمس.

الصناعة والخدمات

تراجع سهم »مجموعة الصناعات« مبقدار 5 فلوس بسبب استمرار 
عمليات البيع جلني األرباح التي يتعرض لها السهم منذ جلسة نهاية 
األس����بوع املاضي، حيث أدى ذلك الى استقرار السهم عند مستوى 340 
فلسا بعد تداول 3.2 ماليني س����هم بقيمة 1.1 مليون دينار، فيما استقر 
لليوم الثالث على التوالي سهم »األنابيب« عند مستوى 290 فلسا للسهم 
بعد ان شهد السهم نشاطا الى حد ما مقارنة باجللسة السابقة أدى الى 
ارتفاعه 5 فلوس ولكنه فقد هذه املكاسب واستقر عند معدله السابق. 
 وشهد سهم »زين« حتس���نا ملحوظا مقارنة باجللسة األخيرة 
فقد حقق ارتفاعا مبقدار 20 فلس���ا رغم محدودية األسهم املتداولة 
وأغلق السهم عند مس���توى دينار و200 فلس، اما سهم »اجيلتي« 
فواصل االستقرار عند مستوى اإلغالق السابق وهو 450 فلسا بعد 
ان شهد عمليات تداول محدودة جتاوزت 460 الف سهم بلغت قيمتها 

207 آالف دينار. 

شريف حمدي 
اتسمت جلس���ة بداية تعامالت 
األسبوع في سوق الكويت لألوراق 
املالية أم���س بالتباين الواضح في 
األداء نتيجة عمليات مضاربية على 
كثير من األسهم في اغلب القطاعات 
وخاصة في القط���اع البنكي الذي 

واصل قيادته للسوق.
ورغم التذبذب في أداء مؤشرات 
الس���وق إال أنها جنحت الى اللون 
التداوالت مع  األخضر منذ بداي���ة 
ظهور محدود للون األحمر نتيجة 

عمليات التصريف التي شهدتها عدد من األسهم وخاصة سهم البنك 
الدولي الذي نشطت عليه املضاربات بشكل واضح منذ بداية جلسة 
التداول وحتى نهايتها، وكان للثواني األخيرة دور بارز في ارتفاع 
مؤشرات السوق بش���كل الفت، حيث قفز املؤشر العام من نقطتني 
فقط الى نحو 20 نقطة نتيجة الدخول الواضح واملكثف على أسهم 
القطاع البنكي الذي استحوذ على النصيب األكبر من قيمة التداول 
من خالل 12.238 مليون دينار متثل نحو 48.9% من إجمالي السيولة 

املتداولة في جلسة افتتاحية األسبوع.
ومع سيطرة النشاط املضاربي على أداء اغلب القطاعات في السوق 
استمر التركيز على األسهم الرخيصة، خاصة أسهم جيزان والديرة 

ونور، فضال عن الشركات املرتبطة بالقطاع املصرفي.
ظهر من بداية اجللسة ان القطاع املصرفي سيكون احملرك للسوق 
من خالل اإلقبال الواضح على أس���هم ع���دد من البنوك في مقدمتها 
س���هم بنك برقان الذي ارتفع مبقدار 20 فلسا استقر على أثرها عند 
مستوى 460 فلسا، وبدا جليا ان الشائعات االيجابية التي تدور حول 
السهم والتي تتمثل في صفقة سيتم اإلعالن عنها قريبا عززت اإلقبال 
الكبير على السهم وهو ما انعكس على أسهم الشركات ذات العالقة 
بالبنك، كذلك احلال بالنس���بة لعدد من البنوك األخرى ومنها سهم 
بيتك الذي شهد عمليات تداول محدودة غير ان اغلبها كان تصريفا 
للس���هم مما أدى إلى جنوح السهم للتراجع أكثر من مرة على مدار 
التداول ولكنه استطاع ان ينهي تعامالت األمس على استقرار عند 

مستوى اإلغالق السابق.
وحظي سهم البنك الدولي بنصيب األسد من العمليات املضاربية 
من خالل الشراء والبيع السريع مبجرد ارتفاع سعر السهم لوحدة 
واحدة بهدف جني األرباح، ومع نهاية اجللس���ة استطاع السهم ان 
يغلق على ارتفاع مبقدار 10 فلوس اس���تقر على أثره عند مستوى 

265 فلسا للسهم.
وشهدت معظم قطاعات السوق عمليات جتميع واضحة تركزت 
في قطاع���ات البنوك واخلدمات واألغذية وخاصة في قطاع البنوك 
الذي جنح في نهاية جلس���ة التداول من زيادة مكاسبه الى أكثر من 

100 نقطة كان السبب الرئيسي في ارتفاع املؤشر العام للسوق. 

مؤشرات السوق

 وانعكست عمليات الشراء الواضحة في نهاية جلسة التداول الى 
ارتفاع جميع قطاعات السوق على األداء العام، حيث أنهى جلسات 
بداية األسبوع على ارتفاع في مؤشريه السعري والوزني، حيث أغلق 

أسهم 6 شركات 
استحوذت على 
14.07 مليون دينار 
تمثل 56.3% من 
إجمالي القيمة

سيطرة النشاط 
المضاربي على أداء 

أغلب القطاعات 
واستمرار التركيز على 

األسهم الرخيصة

ارتفع المؤشر العام 20 نقطة 
وتداول 146.6 مليون سهم 

قيمتها 24.9 مليون دينار

ارتفاع

)محمد ماهر(العمليات املضاربية سيطرت على أغلب قطاعات السوق

 »المركزي األوروبي« نحو تمديد سياسته النقدية»سما السعودية« تسرّح معظم موظفيها
الري���اض � رويترز: أبلغت ش���ركة »س���ما« 
السعودية املتعثرة للطيران املنخفض التكلفة 
موظفيها اول من امس بتس���ريح معظمهم على 
الفور بعد أن فش���لت محادثات مع احلكومة في 
احلصول على التزام لدعم الشركة التي تعاني 

خسائر.
وقال مصدر بش���ركة الطي���ران اخلاصة ل� 
»رويترز« ان »سما« أوقفت جميع عملياتها يوم 
الثالثاء املاضي بعد ان فشلت في احلصول على 
متويل من مس���تثمرين أو م���ن احلكومة حتى 
تتمكن من استيعاب خسائر متراكمة تقترب من 

300 مليون دوالر.
وقال املدير التنفيذي للشركة بروس أشبي في 
رسالة بتاريخ اول من امس إلى العاملني بالشركة 
ان احملادثات مع مختلف الوكاالت احلكومية بشأن 
وضع »سما« منذ االسبوع املاضي مستمرة من 

اجل احلصول على متويل اضافي.
وقال اش���بي في الرسالة التي اطلعت عليها 
»رويت���رز« انه لم يتم حت���ى اآلن تقدمي التزام 
قوي وانه من الناحي���ة العملية فإن هذا يعني 

ان الش���ركة لن تتمكن من استئناف العمليات 
بس���رعة وانها بدال من ذلك تواجه عملية إعادة 

تنظيم على املدى الطويل.
وأضاف ان الش���ركة ستحتاج أيضا خلفض 
قوة العمل وان معظم املوظفني سيتم اعفاؤهم 

من العمل بدءا من 28 أغسطس اجلاري.
وقال انه سيطلب من بعض املوظفني البقاء 
لفترة أطول من اجل املساعدة في اغالق العمليات 
وتنظيم األمور اإلدارية ومواصلة حتويل زبائن 

الشركة الى شركات طيران اخرى.
وقال مصدر في »سما« ان الشركة لديها 600 

موظف يعملون بدوام كامل.
وكانت »سما« واحدة من ثالث شركات خاصة 
للطيران املنخفض التكلفة أعطتها سلطات الطيران 
السعودية رخصة ملنافس���ة اخلطوط اجلوية 

السعودية.
لكن تلك الشركات تشكو من انها ال تعامل على 
قدم املساواة مع الناقلة اململوكة للدولة خصوصا 
في تكلفة الوق���ود الذي حتصل عليه اخلطوط 

اجلوية السعودية بأسعار مدعومة.

فرانكفورت � أ.ف.پ: تنتظر 
االسواق املالية اجتماع البنك 
املركزي األوروبي الذي يتوقع 
ان يق���رر اخلميس  اخلبراء 
متديد سياسته النقدية احلالية 
االستثنائية الن مخاطر تباطؤ 

االقتصاد بدأت ترتسم.
ففي ختام اجتماع ملجلس 
حكامه يتوقع ان يترك البنك 
املرك���زي االوروب���ي معدل 
فائدته الرئيسية عند املستوى 
املنخف���ض تاريخيا، اي %1، 
الذي يستقر عليه منذ مايو 

.2009
لك���ن ينتظر مزي���دا من 
احلركة جلهة توقعاته اجلديدة 
للنمو في منطقة اليورو التي 

يجري حتديثها كل فصل.
وبعد لهج���ة أكثر تفاؤال 
من جانب رئيسه جان كلود 
اثن���اء االجتماع  تريش���يه 
الشهري الس���ابق في مطلع 
اغس���طس، يتوق���ع خبراء 
االقتصاد ارتفاعا للنمو املتوقع 
املركزي االوروبي  البنك  من 
للع���ام 2010، لكن توقعاتهم 

للعام 2011 تختلف.
وقد ع���ول البنك املركزي 
االوروبي في يونيو على منو 
بنس���بة 1% في 2010 و%1.2 

للعام التالي.

األسواق المالية تنتظر نتائج اجتماعهبعد أن فشلت محادثاتها مع الحكومة وزير الخزانة البريطاني: الضرائب 
لن تخّفض خالل خمس سنوات

»المركزي الياباني« لعقد اجتماع طارئ

صالحيات جديدة تتيح لبنك إنجلترا
تفادي األزمات المالية مستقبالً

لندن � أ.ف.پ: أكد وزير اخلزانة البريطاني داني الكس����ندر في 
مقابلة أمس ان العبء الضريبي البريطاني س����يبقى على مستواه 
احلالي في الس����نوات اخلمس املقبلة. وصرح مساعد وزير املالية 
لصحيف����ة »ذي اوبزرفر« بأن إجمالي العائدات الضريبية يجب ان 
يبقى على مستواه احلالي بهدف إعادة النظام املالي البريطاني إلى 
مساره السليم. وقال إن »العبء الضريبي ضروري ويشكل مساهمة 
كبي����رة في إعادة نظام الدولة املالي إلى طبيعته، إلى ذلك يجب ان 
يبقى على ما هو عليه لبعض الوقت«. وردا على سؤال عن إمكانية 
تخفيض إجمالي الضرائب بعد ان تعود حسابات بريطانيا إلى وضعها 
السليم، قال »انتم تطلبون مني اتخاذ قرارات اليوم للسنوات اخلمس 
املقبلة ولن افعل ذلك«. وأعلن الكس����ندر انه يريد ان يرى »نظاما 
ضريبيا متوازنا وعادال« يدفع مبوجبه الناس ذوو الدخل احملدود 
ضرائب اقل لتحفيزهم على ايجاد عمل والبقاء فيه. وقال الكسندر: 

»وضعنا خطة إلعادة التوازن الى النظام الضريبي«.

طوكيو � رويترز: قالت مصادر مطلعة انه من املتوقع أن يعقد 
بنك اليابان )البنك املركزي( اجتماعا طارئا هذا األسبوع بهدف 
تيسير السياسة النقدية فيما تهدد قوة الني االنتعاش االقتصادي 
الهش في البالد. وقد يجتمع املجلس التنفيذي للبنك اليوم عند 
عودة محافظ البنك ماس���اكي شيراكاوا من رحلته إلى الواليات 
املتحدة. وان لم ينعقد االجتماع اليوم فمن احملتمل أن يكون غدا 
وهو املوعد املقرر ألن حتدد احلكومة اخلطوات التي ستأخذها 
لتحفيز االقتصاد. وقالت مصادر مطلعة على ما يفكر فيه بنك 
اليابان ل� »رويترز« إن من أكثر اخليارات ترجيحا أمام البنك هو 
متديد أجل برنامج للتمويل بدأ في ديسمبر قدم البنك مبوجبه 
م���ا يصل إلى 20 تريليون ين أي 234 مليار دوالر من القروض 

ألجل ثالثة شهور إلى البنوك بفائدة %0.1.

إيالف: أملح نائب محافظ بنك إجنلترا تشارلز بني إلى أن البنك 
سيستفيد أقصى اس���تفادة من صالحيات جديدة ستمنحها له 

احلكومة من أجل تفادي حدوث أزمة مالية في املستقبل.
وأضاف في خطاب ألقاه خالل ندوة »جاكسون هول للسياسات 
االقتصادية« بالواليات املتح���دة، إن البنك لم يكن لديه القدرة 
على منع ما أطلق عليه »التقلص العظيم« عام 2008، مشيرا إلى 
أن الس���يطرة على أسعار الفائدة لم تكن، في حد ذاتها، وسيلة 

قوية مبا فيه الكفاية.
وفي إطار ما وصفها ب� »سياسة االقتصاد الكلي«، أكد تشارلز 
أن قوة البنك س���تصبح أكثر شموال، وأعطى أمثلة على نوعية 
القوى أو الصالحيات التي من املمكن أن تدعم مثل هذه السياسة 
ومن بينها احلق في إجبار البنوك على بناء احتياطيات إضافية 
خالل أوقات االزدهار، وزيادة أوزان املخاطر على املقرضني الذين 
يتعرضون ملخاطر كبيرة، وفرض نسب القروض إلى القيمة في 

سوق الرهن العقاري.
وقال تش���ارلز خالل الندوة ملستمعيه من صانعي السياسة 
وخبراء االقتصاد: »تبدو السياسة النقدية أداة ضعيفة للغاية 
من حيث قدرتها على إضفاء طابع االعتدال على ازدهار أس���عار 
االئتمان واألصول دون إحلاق أضرار جانبية غير مقبولة بالنشاط. 
وعوض���ا عن ذلك، وفي ظل وجود هدف إضافي يتمثل في إدارة 
منو االئتمان وأس���عار األصول لتفادي عدم االس���تقرار املالي، 
يرغب املرء حقا في وس���يلة أخرى تعمل بصورة أكثر مباشرة 
على مصدر املش���كلة. وتلك هي سياس���ة االقتصاد الكلي التي 

يفترض حتقيقها«.

ارتفاع معدل التضخم خالل يونيو في الكويت
السلع الغذائية األكثر ارتفاعاً

كونا: ارتفع معدل التضخم في 
الكويت خالل شهر يونيو املاضي 
الشهر من  3.4% مقارنة بنفس 
العام املاضي بينما لم يتجاوز 
املعدل 0.5% مقارنة بشهر مايو 

املاضي.
واظه����رت بيانات رس����مية 
ص����ادرة ع����ن االدارة املركزية 
لالحصاء امس ان اكثر مجموعات 
السلع ارتفاعا هي السلع الغذائية 
بنس����بة بلغت 7.2% مقارنة مع 
ش����هر يونيو من العام املاضي 
بينما بلغ معدل تضخم املجموعة 
لنفس الش����هر 0.1% مقارنة مع 

شهر مايو.
واوضحت البيانات ان معدل 
تضخم مجموعة خدمات املسكن 
ارتفع بنسبة 4.7% مقارنة مع 

ش����هر يونيو من العام املاضي 
فيما ارتفع املعدل 1.3% مقارنة 

مع شهر مايو املاضي.
وأضافت ان معدل تضخم سلع 
املشروبات والتبغ بلغ 4% مقارنة 
مع شهر يونيو العام املاضي فيما 
سجل تراجعا بنسبة 0.2% مقارنة 
مع شهر مايو املاضي موضحة 
ان معدل تضخم مجموعة سلع 
القدم %3.8  الكساء وملبوسات 
مقارنة م����ع ش����هر يونيو من 
العام املاضي بينما ارتفع معدل 

التضخم بنسبة %0.9.
وبينت ان مع���دل التضخم 
ملجموعة سلع وخدمات منزلية 
ارتفع 1.9% مقارنة مع شهر يونيو 
من العام املاض���ي، فيما ارتفع 
املعدل 0.2% مقارنة مع شهر مايو 

املاضي بينما ارتفع معدل تضخم 
اخلدم���ات التعليمية والصحية 
1.5% مقارنة بشهر يونيو من العام 
املاضي وتراجعا بنس���بة %0.2 
مقارنة مع ش���هر مايو املاضي، 
اما معدل تضخم مجموعة النقل 
واملواصالت فأظهرت البيانات انه 
سجل تراجعا بنسبة 2.7% مقارنة 
مع شهر يونيو من العام املاضي 
بينما سجل ارتفاعا بنسبة %0.4 

مقارنة مع شهر مايو املاضي.
وذكرت ان مع���دل التضخم 
ملجموعة س���لع وخدمات اخرى 
ارتفع بنس���بة 3.3% مقارنة مع 
العام املاضي فيما  شهر يونيو 
ارتفع مع���دل تضخم املجموعة 
بنس���بة 0.6% مقارنة مع شهر 

مايو املاضي.

شهد أداء مختلطاً في األشهر الستة األولى من العام الحالي

»التعمير«: قطاع الضيافة في الكويت
قد يحقق إيرادات جيدة مع نهاية العام الحالي

كون���ا: توقع تقرير 
اقتصادي متخصص 
ان يحق���ق قط���اع 
الضيافة الفندقية في 
الكويت »إيرادات جيدة« مع نهاية العام 
احلالي بفضل »الطفرة احملققة في منظومته 
سواء بنيته األساسية أو كوادره البشرية 

املدربة على أحدث النظم العاملية«.
وقال التقرير الشهري لشركة التعمير 
لالستثمار العقاري ان قطاع الضيافة شهد 
أداء مختلطا في األشهر الستة االولى من 
العام احلالي وسجل تطورات في أغسطس 

اجلاري خصوصا مع حلول شهر رمضان 
حيث تغيرت وجهة اجلمهور من السياحة 

الصيفية الى السياحة الدينية.
ورصد التقرير التحوالت في اخلطط 
التسويقية لفنادق املنطقة وخصوصا في 
الكويت ودبي من خالل تسويق احلفالت 
والغبقات وتوفير اخليام الرمضانية بدال 
من تسويق الواجهات البحرية والغرف 
املطلة على حمامات السباحة مشيرا الى 
املنافس���ة بني الفنادق ف���ي تقدمي افضل 

اخلدمات في رمضان.
وذك���ر ان معدالت األس���عار اليومية 

وايرادات الغرف ارتفعت مبوازاة زيادة 
في معدل االش���غال بفنادق الكويت بعد 
أن سجلت معدالت األش���غال واحدا من 
اقل مستوياتها خالل آخر شهرين قدر ب� 
32% مقارنة ب� 45 و47% متوسط معدل 
االشغال في فنادق الشرق االوسط حيث 

ارتفعت الى %37.
وعزا التحسن في أداء قطاع الضيافة 
الى »تغير السياسات التسويقية لفنادق 
الكويت على وج���ه اخلصوص والدول 
اخلليجية بشكل عام ما كان له أكبر االثر في 
ارتفاع معدالت االشغال واالسعار اليومية 

في رمضان«.
وذكر التقرير ان االمارات التزال املقصد 
الفندقية باستحواذها  االعلى للمشاريع 
على ما ميثل 50 % من اجمالي املشروعات 
الفندقية في منطقة الشرق األوسط تلتها 
السعودية ثانيا باستحواذها على أعلى 

نسب االشغال خالل آخر ثالثة أشهر.
وتوقع تضاعف نس���ب االشغال في 
السعودية خالل االيام املقبلة خصوصا 
في االيام العش���رة االواخر من رمضان 
نظرا لالقبال الذي تشهده عمرة رمضان 

هذا العام.

تقـرير


