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»كامكو«: 36.65 مليار دينار إجمالي
حجم الودائع المصرفية في 9 أشهر

»الوطني« و»بيتك« احتال المرتبتين األولى والثانية بـ 28٪ و26٪ على التوالي

قال تقرير شركة مشاريع 
الكويت االس���تثمارية 
إلدارة األصول )كامكو( 
ع���ن من���و الق���روض 
املمنوحة من قبل البنوك الكويتية مقابل إجمالي 
الودائع خالل فترة ال� 9 أشهر املنتهية في سبتمبر 
2010، انه بعد مرور عامني على بدء األزمة املالية 
في سبتمبر 2008 استطاعت البنوك الكويتية 
احملافظة على املستويات نفسها في حجم الودائع 
املصرفية مع تسجيل نسب منو طفيفة مقارنة 
مع نسب منو قياسية حققتها خالل السنوات 

التي سبقت حدوث األزمة املالية.
فقد شهدت البنوك الكويتية خالل السنوات 
املاضية منوا ملحوظا ف���ي قاعدة الودائع، إذ 
بلغت نسبة النمو السنوي املركب 24% خالل 
فترة ال�5 سنوات )2004 � 2008(، وذلك نتيجة 
النمو االقتصادي الذي شهدته املنطقة والكويت 
خالل السنوات التي سبقت حدوث األزمة املالية 
مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة 
في أسواق االئتمان، باإلضافة إلى ارتفاع سعر 
العائ���د على الودائع املصرفية بس���بب حاجة 
البنوك إلى الس���يولة التي متكنها من التوسع 
في اإلقراض في فترة كانت فيها أسعار الفائدة 
مرتفع���ة وبدورها مكن���ت البنوك من حتقيق 
مكاس���ب قياسية في إيراداتها من الفوائد على 

القروض.
أم���ا خالل فترة ال� 9 أش���هر األولى من عام 
2010، فقد شهدت البنوك الكويتية منوا طفيفا 
في إجمالي ودائعها لم تتعد نسبته 0.1% ليصل 
إجمال���ي الودائع إلى 36.65 ملي���ار دينار في 
نهاية س���بتمبر 2010 مقارنة مع 36.62 مليار 
دينار، كما في نهاية عام 2009، ويعود س���بب 
التراجع في نسب منو الودائع املصرفية لدى 
البنوك الكويتية إلى انخفاض أسعار العوائد 
على الودائع منذ بدء األزمة املالية في سبتمبر 
2008، باإلضافة إلى عدم توفر السيولة الكافية 
والفوائض املالية التي اعتاد املستثمرون عليها 

خالل السنوات املاضية.
أما بالنسبة لودائع العمالء التي تعتبر املصدر 
األساسي والتقليدي للتمويل لدى البنوك، فلم 
تشهد أي نسبة منو تذكر خالل ال� 9 أشهر األولى 
من عام 2010 حيث بقيت عند مس���توى 26.4 
مليار دينار، وفي هذا دليل على ش���ح وتباطؤ 
الس���يولة في االقتصاد الوطني نتيجة تراجع 
النشاط االقتصادي وتأخر االنتعاش في أسعار 
األصول م���ا يؤثر على منو مدخرات املواطنني 

واملقيمني وعلى سوق االئتمان.
وعلى صعيد البنوك، أشار التقرير الى تصدر 
بيت التمويل الكويت���ي »بيتك« قائمة البنوك 
الكويتية من حيث حجم قاعدة ودائع العمالء، 
إذ بلغت نحو 7.38 مليار دينار أو ما يعادل نحو 
28% من إجمالي ودائ���ع العمالء لدى البنوك، 
ويأتي بنك الكويت الوطني ثانيا بنسبة %23.6 

أو ما يعادل 6.22 مليارات دينار.
وفي حتليل للودائ���ع املصرفية وتوزيعها 
على البنوك الكويتية كما في نهاية س���بتمبر 
2010، الح���ظ التقرير أن بنك الكويت الوطني 
وبيت التمويل الكويتي احتال املرتبتني األولى 
والثانية من حيث حجم الودائع بنس���بة %28 
و26% من إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية 
أو ما يعادل 10.3 مليارات دينار و9.35 مليارات 
دين���ار على التوالي، وقد متك���ن بنك الكويت 
الوطني وبيت التمويل الكويتي مجتمعني من 
االستحواذ على أكثر من نصف حجم الودائع 

لدى البنوك الكويتية.
وجاء بنك اخلليج في املرتبة الثالثة بحصة 
11% على الرغم من األزمة التي مر بها خالل عامي 
2008 و2009 ليص���ل حجم الودائع لديه إلى 4 

مليارات دينار يليه في املرتبة الرابعة بنك برقان 
بحصة 9% من إجمالي الودائع املصرفية ليصل 

حجم الودائع إلى 3.43 مليارات دينار.

إجمالي القروض الممنوحة

على هذا الصعيد، قال التقرير انه ال جديد 
في إعادة عجلة س���وق االئتمان إلى النمو ولو 
بنسب ضئيلة، حيث تشير آخر اإلحصاءات إلى 
تراجع منو التسهيالت االئتمانية املمنوحة من 
قبل البنوك الكويتية التجارية واإلسالمية منها 
لتصل نسبة النمو إلى 0.4% خالل التسعة أشهر 
األولى من عام 2010 مقارنة مع نهاية عام 2009 
لتصل إلى 27.3 ملي���ار دينار، معتبرا ان هذه 
النسبة غير مشجعة على اإلطالق لدفع عجلة 
النمو االقتصادي وس���وق املال إلى االنتعاش 
وهي أقل بكثير من نسب النمو املسجلة خالل 
عامي 2008 و2009 ح���ني بلغت 17.5% و%5.1 

على التوالي.
ورأى التقرير أن نس���بة النمو املطلوبة في 
التس���هيالت االئتمانية يجب أال تقل عن %10 
سنويا وذلك للمحافظة على منو القطاع اخلاص 
ومتويل املشاريع املنتجة التي تعود بالفائدة 

على االقتصاد الوطني.
ونتيجة املخصصات الكبيرة التي احتسبتها 
البنوك في قائمة الدخل والتي بلغت خالل التسعة 
أش���هر األولى من ع���ام 2010 نحو 385 مليون 
دينار، فإن السياسة االئتمانية املتشددة للبنوك 
في منح القروض تهدف إلى جتنب الوقوع في 
نفس املأزق في املستقبل وتنظيف دفاترها من 
القروض املتعثرة التي جاءت نتيجة تعثر بعض 
الش���ركات واألفراد الذين بالغوا في االستدانة 
بهدف الربح الس���ريع وتعظيم الثروات خالل 

فترة االنتعاش التي سبقت األزمة املالية.
أما بالنسبة جلودة األصول فمن املتوقع أن تبدأ 
في التحسن ابتداء من عام 2011 بعد أن قامت معظم 
البنوك الكويتية بالتحوط واحتساب املخصصات 
الكافية مقابل القروض املتعثرة وكذلك لتفادي أي 

تعثر محتمل في محفظة القروض.

نسبة القروض إلى إجمالي الودائع

تشير آخر األرقام املتوافرة من البيانات املالية 
للربع الثالث من العام احلالي إلى أن جميع البنوك 
الكويتية ملتزمة بنس���بة القروض إلى إجمالي 
الودائ���ع احملددة من قبل بن���ك الكويت املركزي 
عند مس���توى 85%، وبالتالي هناك مرونة كافية 
ل���دى البنوك في زيادة محفظ���ة القروض لديها 
دون تخطي النسبة احملددة من قبل بنك الكويت 
املركزي، فعلى سبيل املثال بلغت نسبة القروض 
إلى الودائع لبنك الكويت الوطني 75% مقارنة مع 
77% لبنك اخلليج و74% لبيت التمويل الكويتي، 
أما النسبة األقل كانت من نصيب بنك برقان عند 
مس���توى 62%، في حني بلغت تلك النسبة أعلى 
مس���توى لها للبنك األهلي بنسبة 83%، ومن ثم 
هناك فرصة حقيقة للبنوك الكويتية للتوسع في 
سوق االئتمان احمللي وذلك بعد ترتيب أوضاعها 

املالية وتعزيز موقعها املالي.

الحصة السوقية للبنوك الكويتية من سوق االئتمان

يتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك 
الكويتي���ة من حيث حج���م محفظة القروض 
وبحصة سوقية بلغت 28% في نهاية سبتمبر 
2010 أو م���ا يعادل 7.77 مليارات دينار وكذلك 
يعتبر »الوطني« من الالعبني األساس���يني في 
عمليات متويل املش���اريع اإلمنائية ومبحفظة 
قروض عالية اجلودة، أما بالنسبة لبيت التمويل 
الكويتي فإنه يس���تحوذ على 25% من س���وق 
االئتمان احمللي مبحفظ���ة قروض بلغت 6.91 

مليارات دينار.

الحمود: تدشين »البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات«
خطوة أولى لتطوير التعليم وتحسين جودته

اقتصاديون: القطاع الخاص ينتظر حصته من المشاريع التنموية

رندى مرعي
أكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
أن الوزارة تسير في التزامها نحو 
تطبيق نظام احلكومة اإللكترونية 
من خالل املش����اريع اإللكترونية 
التي نفذته����ا والتي التزال تعمل 
على تنفيذها، مشيرة إلى أهمية 
هذا النوع من املشاريع في تطوير 

النظام التعليمي بشكل عام.
كالم احلمود جاء خالل افتتاح 
وتدش����ني العمل في تنفيذ البنية 
التحتية اجلدي����دة لتكنولوجيا 
املعلومات بوزارة التربية والذي 
يأتي في إطار التعاون اإلستراتيجي 
التربي����ة  ب����ني وزارة  املس����تمر 
ومايكروس����وفت كبرى شركات 
التكنولوجي����ا ف����ي العالم وذلك 
بحضور وكيل����ة الوزارة متاضر 
الس����ديراوي والوكيل املس����اعد 
للتخطيط واملعلوم����ات د.خالد 
الرش����يد، ورئيس ميكروسوفت 
العاملية جون فيليب كورتوا ومدير 
عام مايكروسوفت الكويت م.إيهاب 
مصطف����ى والعديد م����ن قيادات 

الوزارة ومركز املعلومات.
وخالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد في وزارة التربية لإلعالن عن 
انتهاء املشروع أعربت د.احلمود 
عن فخرها ف����ي تنفيذه، معتبرة 
أنه أول خطوة في إطار مشاريع 
الوزارة لتطوير التعليم والعمل 
على جعل تكنولوجيا املعلومات 
أحد أهم عوامل حتس����ني جودة 
ونوعي����ة التعليم ف����ي الكويت، 
مشيدة بجهود العاملني بالوزارة 
في تنفيذ هذا املشروع والعمل على 

أكد اس����تاذ االقتصاد بجامعة 
الكويت د.عب����اس املجرن أهمية 
احلوار ومناقش����ة جمي����ع ابعاد 
اخلط����ة التنموية حت����ى تكتمل 
الصورة بش����كل أوضح وبالتالي 
ميكن التصدي جلميع املشاكل منذ 

بدايتها.
وأش����ار املجرن خالل اجللسة 
الثانية ملؤمتر »رؤية دولة الكويت 
عام 2035«، الى وجود أنظمة دولية 
ناجحة في سياستها االقتصادية 
مث����ل ماليزيا الت����ي وصلت الى 
القمة بعد وضعها رؤية اقتصادية 
واضحة وأصبح التبادل التجاري 
من 4.5 مليارات دوالر عام 1975 إلى 
180 مليار دوالر عام 2005، حيث 
أصبحت ماليزيا في غضون فترة 
املنتجة  البلدان  أكبر  قصيرة من 

واملصدرة في العالم.
وأوض����ح ان: »جتربة ماليزيا 
وغيرها م����ن دول العالم جتعلنا 
نثق في اننا نستطيع ان نصل الى 
اهدافنا بش����كل كبير مثلهم ولكن 
عند اعتمادنا على األسلوب العملي 
والعلمي في التطبيق نقوم بإزالة 
املعوقات في التشريع وفتح ابواب 
االس����تثمار والعمل على مشاركة 
القطاع اخلاص واحلد من التدخالت 

املشاريع ما هي إال جلهود الوزارة 
واحلكوم����ة من أج����ل دفع عجلة 
التنمي����ة والعمل على إعداد جيل 
من الش����باب قادر على استيعاب 
مختل����ف تكنولوجي����ات العصر 

احلديث.
وأكدت د.احلمود على ضرورة 
تدريب املدرسني وتأهيلهم وهي 
جهود تبذل داخل الوزارة بالتعاون 
مع جهات عديدة، مشيرة إلى أن 
شهادات التأهيل وحدها ال تكفي 
وذلك ألن التدريب املستمر ضروري 

لصقل الكفاءات وتطويرها.
ومن جانبه، أشاد جون فيليب 
كورتوا باخلطة الطموحة للوزارة 
ف����ي مجال تكنولوجي����ا التعليم 
والتي بال ش����ك تس����بق العديد 
من كب����رى دول املنطقة وقال أن 
االنتهاء من هذا املش����روع إجناز 
رائع وأشار إلى ان االهتمام بإدخال 
التكنولوجيا ف����ي مجال التعليم 
هو توجه عاملي خالل الس����نوات 
املاضية ويأتي بعد إدراك مختلف 
احلكومات ف����ي العالم إلى أهمية 
الدور ال����ذي تلعبه التكنولوجيا 
في عاملن����ا اليوم، وأحب أن أؤكد 
على التزام مايكروسوفت بالشراكة 
اإلستراتيجية مع وزارة التربية في 
هذا املجال وهي شراكة تعتز بها 
الشركة ومتنى أن نرى دول أخرى 
في املنطقة تأخذ خطوات عمالقة 

وحتذو حذو الكويت.
وأضاف كورتوا أن التكنولوجيا 
تساهم بش����كل كبير في تطوير 
التعلي����م، وق����ال أن برمجي����ات 
Microsoft تساعد على قياس نتائج 

خطط التعليم في الكويت.

وقالت العوضي: »اننا اآلن أمام 
معضلة حتديد ما إذا كنا دولة رفاه، 
فم����ا بالك باحلديث عن رؤية عام 
2035، وهنا فإن اخلوف ليس فقط 
على زوال مفهوم الرفاه فحسب، 
وإمنا اخلوف من زوال مفهوم الدولة 

بأكمله«.
من جانبها، قدمت األس����تاذة 
مبركز الدراس����ات اإلستراتيجية 
الكوي����ت د.ندى املطوع  بجامعة 
ورقة عمل خالل اجللس����ة ذاتها، 
قالت فيه����ا ان القط����اع اخلاص 
الكويت����ي وبعد تعافي����ه من آثار 
األزمة املالية العاملية بات ينتظر 
حصته من املش����اريع التنموية، 
وحسبما جاءت به التقارير التي 
أجريت حول املسار التنموي للدول 
اخلليجية، فإنه يطالب بضرورة 
اإلنفاق احلكومي على املش����اريع 
وإعادة إحياء الدورة االقتصادية 
املتكاملة إلنعاش مختلف القطاعات، 
الفتة الى أن القطاع احلكومي هو 
من ميل����ك القرار االس����تراتيجي 
لإلنفاق املالي، ولكن غياب وزارة 
التخطيط، باإلضافة إلى ان تهميش 
دور غرفة التجارة يجعل القرارات 
اإلستراتيجية عرضة للضغوط 

البرملانية املستمرة.

مجتمع قائم عل����ى املعرفة، هذا 
وسيخدم املركز في مرحلته األولى 
الطلبة واملدرس����ني وأولياء أمور 
املرحلة االبتدائية بالوزارة وتعتزم 
ال����وزارة االنتهاء من الدراس����ات 
اخلاصة باملش����روع بحلول شهر 

مارس املقبل.
 كما قامت الوزارة بالتوقيع على 
اتفاقية مع شركة مايكروسوفت 
تقوم من خاللها الشركة بإنشاء 
مركز لتكنولوجي����ا وبرمجيات 
الفصول الذكية بالوزارة من أجل 
العمل على إعداد وتدريب كوادر 
قادرة على اس����تيعاب وتطوير 
تكنولوجيا التعليم مما يسهم في 
تعزيز جودة التعليم واالستفادة 
من جت����ارب ال����دول األخرى في 
تطبيق التكنولوجيا في العملية 

التعليمية مبختلف مراحلها.
وقد اعتبرت د.احلمود أن هذه 

احلد األدنى الذي يضمن العيش 
الكرمي للمواطن من تعليم ورعاية 
صحية وسكن وفرص عمل، وهذا 
كله مس����ؤولية الدولة، أما املسار 
الثاني فهو دور املواطن في العمل 
واإلبداع والتفكير وهو األمر الذي 
يتطلب أن تطلق الدولة احلريات 
أمام الشباب الكويتي للعمل في كل 
املجاالت االقتصادية والسياسية 

والثقافية.

وهو املشروع األول الذي يتم 
االنتهاء منه ضمن مشاريع تطوير 
التعليم بالوزارة واملتوقع انتهاؤها 
تباعا خالل الفترة املقبلة لتكون 
الكويت أول دولة عربية تطبق هذا 
النظام العاملي على املستوى القومي 
ليخدم جميع التالميذ واملدرسني 
وأولياء األمور باملرحلتني الثانوية 

واملتوسطة.
وفي نف����س اإلطار ومن خالل 
اجلهد الدؤوب جلعل الكويت هي 
التعليمي اإلقليمي أعلنت  املركز 
الوزارة وش����ركة مايكروسوفت 
العاملية عن إطالق مبادرة أول مركز 
للحوسبة السحابية في املنطقة مما 
سيجعل الكويت في طليعة دول 
التعليم  املنطقة من حيث جودة 
وجذب االستثمارات التعليمية من 
اجلامعات اخلاصة ومراكز األبحاث 
باإلضاف����ة إلى تعزيز جهود بناء 

وفي اجللسة الثالثة واألخيرة 
من املؤمت����ر والتي كانت بعنوان 
»دول����ة الرفاه م����ن منظور رؤية 
الكويت عام 2035«، قالت النائبة 
في مجلس األمة د.أسيل العوضي 
في ورقته����ا: ان رؤية الكويت لن 
تتحقق دون وجود تنمية بشرية 
ومجتمعية، الفتة إلى أن التنمية 
البشرية واملجتمعية إمنا تتحقق 
من خالل مسارين اثنني هما، توفير 

تنفيذه في الوقت احملدد وبأعلى 
معايير اجلودة.

 ويعد مشروع البنية التحتية 
التكنولوجي����ة بالوزارة من أكبر 
املشاريع من نوعها مبنطقة اخلليج 
والشرق األوسط ومت االنتهاء من 
تنفيذه في الوقت احملدد وبأعلى 
معايير اجل����ودة والدقة العاملية 
ليخدم أكثر من 350 مدرسة ثانوية 
ومتوسطة عن طريق إدخال أحدث 
تكنولوجي����ا البنية التحتية إلى 
املدارس من أجل استيعاب جميع 
تكنولوجيات التعليم اإللكتروني 

واملدارس الذكية.
ويعد هذا املشروع حجر الزاوية 
بالنسبة إلى جميع مشاريع الوزارة 
الهادفة إلى تطوير التعليم واعتماد 
تكنولوجيا املعلومات كأحد أهم 
ركائز االرتقاء مبستوى وجودة 

التعليم بالكويت.

احلكومية واالعتبارات السياسية 
في القرارات واجلوانب الفنية وربط 
التوظيف مبعدل األداء واإلنتاجية 
والربحية وعمل املؤسسات وفق 
آليات السوق التنافسية بدال من 
الركون الى الدعم احلكومي ومطالبة 
احلكومة في كل أزمة باملس����اندة 
ومن املعروف ان خفض التكاليف 
يتم بصورة أفضل في ظل امللكية 

اخلاصة«.

خالل حفل إطالق المشروع بالتعاون مع »مايكروسوفت«

خالل جلسات اليوم الثاني لمؤتمر »رؤية الكويت 2035«

جانب من توقيع االتفاقية بحضور وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود

جانب من جلسات اليوم الثاني للمؤمتر

دبي تؤكد أنها لن تقطع عالقاتها 
التجارية مع إيران 

دراسة: إسطنبول تتربع على قائمة 
مدن العالم التي تعتبر عصب االقتصاد

دبي � رويترز: قال املدير العام لدائرة التنمية االقتصادية في دبي 
س����امي القمزي إن اإلمارة لن تقطع أبدا عالقاتها التجارية مع إيران، 
جاء ذلك ف����ي الوقت الذي تتزايد فيه الضغ����وط على طهران لوقف 
برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وعن أثر العقوبات على اقتصاد دبي 
قال: »ستكون لها وطأة وسيكون هناك أ ثر لكننا نأمل أن نتوصل عبر 
املفاوضات إلى حل لتقليص األثر السلبي«، مضيفا بأن »هذه مسألة 
احتادية واإلمارات ستستجيب لكل القرارات«. من ناحية أخرى، قال 
القمزي انه من املتوقع منو اقتصاد دبي بنسبة تتراوح بني 3% و%3.5 

في عام 2011 بينما سيظل التضخم أقل من %4.

لن��دن � د.ب.أ: أكدت دراس��ة حديث��ة أن املدن الكبي��رة متثل عصب 
االقتصاد. وحس��ب الدراسة التي ش��اركت فيها الكلية البريطانية لعلوم 
االقتصاد فإن نصف إجمالي الناجت االقتصادي العاملي مصدره 150 منطقة 
مدني��ة كبيرة. وأكدت الدراس��ة أن 12% من س��كان العالم في املناطق ذات 
الكثافة السكانية املرتفعة يحققون نحو 46% من إجمالي الناجت االقتصادي 
العاملي وأن دور الدول الصناعية الغربية في هذا اإلنتاج أقل من دور دول 
أخرى غير صناعية ولكن ذات كثافة سكانية مرتفعة ومدن كبيرة. وكانت 
مدينة أوسنت بوالية تكس��اس األميركية هي املدينة الغربية الوحيدة التي 
صنفت ضمن أش��هر 30 مدينة منتجة اقتصاديا حسب الدراسة ولكن إذا 
اعتبرت مدينة اس��طنبول مدينة آسيوية فإنها س��تحتل املركز األول في 
تصنيف الدراس��ة تليها مدينة شينشني الصينية القريبة من هونغ كونغ 
ث��م مدينة ليما عاصمة بيرو، واحتلت مدينة دوس��لدورف األملانية املركز 

التاسع والثمانني في ترتيب املدن الكبرى في الناجت االقتصادي.

إنفاق السياح السعوديين احتل الصدارة في لبنان 
والكويت الثالثة بنسبة 10% خالل أكتوبر

المغرب يتوقع ارتفاع عائدات السياحة 
إلى 17 مليار دوالر بحلول 2020 

مراكش � رويترز: كش��ف املغرب عن خطة لتنمية السياحة في 
الس��نوات العش��ر املقبلة تهدف ملضاعفة عائدات الدولة من القطاع 
إل��ى أكثر من مثليه��ا لتبلغ 150 مليار دره��م )17.55 مليار دوالر( 
س��نويا وجلعل السياحة ثاني أكبر قطاع في االقتصاد املغربي بعد 
الزراعة. وقال وزير الس��ياحة املغربي ياسر الزناكي اول من امس 
لدى اعالن خطة التنمية 2011-2020 بحضور امللك محمد الس��ادس 
ومس��ؤولني باحلكومة وقادة أعمال إن هذه اخلطة الطموح ستضع 

املغرب في املركز العشرين كأكبر وجهة سياحية في العالم.
وين��وي املغرب وفقا للخطة اس��تثمار 100 مليار درهم لتطوير 
السياحة في ثماني مناطق على س��واحل احمليط األطلسي والبحر 
املتوس��ط وفي منطقة الصح��راء مبا في ذلك منطق��ة الداخلة في 
الصح��راء الغربية املتنازع عليها. ووقعت البن��وك الكبرى بالبالد 
ومنها التجاري وفا بنك والبنك املغربي للتجارة اخلارجية اتفاقا مع 
احلكومة لتمويل مش��روعات سياحية بقيمة 24 مليار درهم خالل 
الس��نوات العشر. ويسعى املغرب لبناء مزيد من الفنادق واملنشآت 
الس��ياحية لزيادة الطاقة االس��تيعابية إلى 470 ألف سرير وتوفير 

مليون فرصة عمل.

بيروت � أ.ش.أ: احتل إنفاق 
السائحني السعوديني املرتبة 
األولى في قائمة إنفاق السائحني 

الذين وفدوا الى لبنان خالل 
شهر أكتوبر املاضي .

ولف���ت تقرير نش���ر في 

بيروت مؤخرا الى أن نس���بة 
إنفاق مواطنو اململكة العربية 
السعودية بلغت 23% تالهم 
إنفاق مواطنو دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بنس���بة %11 
ث���م إنفاق مواطن���و الكويت 
بنس���بة 10% وأخي���را إنفاق 
السوريني بنسبة 8%، وفيما 
يخص تطور هذا اإلنفاق فقد 
ب���ني التقرير أن الس���وريني 
تطور انفاقهم الس���ياحي إلى 
 40% تالهم املصريون بنسبة
31% والس���عوديون بنس���بة 

.%28
وحول نوع اإلنفاق، أوضح 
التقري���ر أن 68% من اإلنفاق 
ذه���ب إلى املالب���س واألزياء 
والس���اعات بنسبة 11% بينما 
ذه���ب ملس���تلزمات املن���ازل 

واحلدائق بنسبة %4.
وبالنسبة لتوزيع اإلنفاق 
السياحي حسب املناطق فقد 
أشار التقرير الى أن العاصمة 
بيروت حلت في املرتبة األولى 
بنسبة 82% ومنطقة املنت بنسبة 
13% ومنطقة كسروان بنسبة 
2% ومنطقة بعبدا بنسبة %1 

فقط.

تقــرير

)مليون د.ك(


