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8.9
مليار دوالر

5.5
مليار دوالر

أثر السياحة على مبيعات التجزئة

ذوي ن م اح ـيلسـ ا من كبرأ د عد بلجذ بيد ـعىتسـ
ل:ثم دول ن م ط ــوستمال ل دخال

لصين ا •

لهند ا •

نيسيا و ند إ •

يا ليز ما •

ة لمتحدا بيةلعرا تارماإلا في لمستهلكينا بين يدامتز بشكل رنتشاالبا ةخذآ نيةولكترإلا ةرلتجاا شعبية
ء نحاأ جميع من قينلمتسوا من ةكبير دادا أع ب ل ج ت ي تال ة اح ي س ال ن ك ول دي. ي ل ق ت ال ق لتسوا تعطل هيو
ئةلتجزا تمبيعا تطانشا نةمتا على ظللحفا كبير بشكل نزالتوا ةدعاإ في همتسا لملعاا

صة لفر ا

ن يبحثو ين لذا قين ـوللمتسـ لوألا لمقصد ا هي بي د
لميةلعا ا ة خرلفاا تكار لماا ـنعـ

ئة لتجزا ت كار ما من ـةلمئـبا 62
ءا ـرللشـ ةفر متو لملعا ا في

تبة مر بيد تحتل
من علىأ

ي شنغها •

ن لند •

ظبي بو أ •

يس ر با •

 300,000 ن م ر ثأك ر، زائ ون يلم 25 رحضو قع لمتو ا من
دواحال وم يال ي ف ر ــزائ

ج رلخاا من نتوـيأسـ منهم لمئة با 70

قين ـوللمتسـ ل األو د صقمال ي ه ي دب 1
امع ي ف ي كريأم دوالر ار يلم 5.5 وا ــقفأن ي ــدب ار زو

 ) ئةلتجزا ت مبيعا ليجماإ ـنمـ ـةلمئـبا (20.4 2012

 8.9 لياحو لتبلغ ت لمبيعاا تلك دادـزتـ نأ ـعقـيتو و
لمئة با 25 بنسبة( 2017 ام ع ي ف ي كريأم دوالر ار يلم

 ) ئة لتجزا تمبيعا ليجماإ من ـايبـتقر

يدب ار زو 2

 2020 كسبو إ3

%62
اتاركم ن م
في ئة لتجز ا
ة فر متو لم لعا ا

ء ا للشر

 ألف300
 ميايو ئرا ز
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