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بالتعاون مع شركة استشارية عالمية متخصصة

مقارنة بتقديرات سابقة بلغت  62دوالراً

استحداث وظائف جديدة في القطاع النفطي

محللون :سعر الخام سيصل
إلى  75دوالراً للبرميل

بخطة تمتد حتى 2040
كتب حممد �إبراهيم:

تعتزم م�ؤ�س�سة البرتول �إعادة هيكلة
القطاع الوظيفي خالل املرحلة املقبلة
بالتعاون مع �رشكة ا�ست�شارية عاملية
متخ�ص�صة وتعديل البناء التنظيمي
للم�ؤ�س�سة و�رشكاتها التابعة بعد رفع
ن�سبة التكويت يف امل�ؤ�س�سة �إلى ن�سبة
.%100
و�أك��دت م�صادر نفطية لـ «ال�شاهد»

ان الهدف من الهيكلة هو ا�ستحداث
وظائف جديدة ال�ستيعاب العمالة
الوطنية مبا فيها حديثي التخرج،
مو�ضحة ان تلك الفكرة نبعت بعد
جناحها يف �إحدى ال�رشكات التابعة
للم�ؤ�س�سة والتي تعد اح��دث واكرب
��شرك��ة نفطية يف ال��وق��ت احل��ايل
وهي ال�رشكة الكويتية لل�صناعات
البرتولية املتكاملة «.»KIPIC
وقالت ان امل�ؤ�س�سة تهدف �إلى رفع

ع��دد املوظفني ال��ى  26ال��ف موظف
وموظفة بحلول عام  2020حيث بلغ
عدد املوظفني يف الوقت احلايل 22
�ألف موظف ،مبينة ان امل�ؤ�س�سة تعمل
على و�ضع خطة لتعيني اخلرجني
اجلدد يف جميع املجاالت.
و�أ�ضافت ان ال�رشكة ا�ستوعبت نحو
 2000موظف خ�لال ال�سنة املالية
 ،2018/2017م�شرية �إلى �أن هناك
خططا ا�سرتاتيجية للتوظيف،ويتم

تطويرها ب�شكل م�ستمر لتتوافق مع
خطط ال��دول��ة اال�سرتاتيجية على
اعتبار �أن القطاع النفطي جزء من
منظومة متكاملة تدار ب�شكل دقيق.
و�أك���دت امل�����ص��ادر �أن اخل��ط��ة التي
و�ضعتها م�ؤ�س�سة ال��ب�ترول متتد
حتى عام  2040حيث يعد العن�رص
الب�رشي �أهم مقدرات القطاع النفطي
يف الكويت ،ويتم العمل على خلق
وظائف جديدة خال املرحلة املقبلة.

االستهداف العالمي قد تجاوز عملية استبدال المركبات التقليدية بأخرى

«نفط الهالل» :انتشار المركبات الكهربائية
سيكون له تأثير مباشر على قطاع النفط
قال تقرير حديث� ،إن انت�شار املركبات الكهربائية
خ�لال الفرتة احلالية �سيكون له ت�أثري مبا�رش
على قطاع النفط وحجم اال�ستهالك م��ن النفط
للمركبات التقليدية ،يف الوقت الذي �سيكون فيه
من ال�صعب التكهن بطبيعة القوانني والت�رشيعات
واملقايي�س املختارة لكل دولة لتو�سيع انت�شار
هذه ال�صناعة.
وذكر التقرير الأ�سبوعي ل�رشكة «نفط الهالل» �أن كل
جديد �أو تغيري �سيتبعه مقاومة ق�صرية ومتو�سطة
الأجل ،فالتحول الكامل من املركبات التقليدية
�إل��ى الكهربائية لن يتم ب�سهولة ،وذل��ك تبع ًا
ل�سلوكيات اال�ستخدام املرتاكم منذ البداية وحتى
اللحظة من قبل الأفراد.
كما تبدو ال�صورة م�رشقة �إذا ما قي�ست من منظور
احلفاظ على البيئة واال�ستغالل الأمثل مل�صادر
الطاقة التقليدية من قبل قطاع النقل واملوا�صالت
يف العامل ،والذي ي�ستهلك ن�سب ًا كبرية من النفط
يومي ًا وبالتايل ف�إن خطط �ضبط اال�ستهالك ورفع
الكفاءة البد لها من �أن تبد�أ من قطاع النقل وتنتهي
به ،مع الإ�شارة �إلى �أن املركبات الكهربائية لن
تكون بدي ًال و�إمنا �ست�أتي مكم ًال للتنوع امل�سجل على

�أنواع ال�سيارات وتطورها الطبيعي مع الزمن.
و�أ���ش��ار التقرير �إل��ى �أن ع��وام��ل دع��م االنت�شار
والتو�سع للمركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية
تتباين من �سوق �إلى �آخر ،ومن دولة �إلى �أخرى،
تبع ًا ملدى توفر م�صادر الطاقة لديها بالأ�سا�س،
بالإ�ضافة �إلى مدى الت�شدد الذي حتمله القوانني
املحلية ذات العالقة بالتلوث .حيث تبدو ا�سواق
ال��دول امل�ستوردة للنفط م�ؤهلة �أكرث يف الوقت
احل��ايل على ا�ستقطاب وانت�شار ه��ذا النوع من
املركبات.
وحتتاج الدول املنتجة للنفط لفرتات زمنية �أطول
حتى تكون هناك نتائج ملمو�سة على �أر�ض الواقع من
حيث اال�ستخدام واالنت�شار للمركبات الكهربائية.
و�سيكون للموا�صفات واملقايي�س املعتمدة يف كل
دولة حمدداتها اخلا�صة ،وقد ت�شكل عائق ًا �إ�ضافي ًا
النت�شار هذا النوع من املركبات .ناهيك عن ت�أثري
الأ�سعار املرتفعة ن�سبي ًا وحمدودية امل�سافة التي
تقطعها وانخفا�ض ع��دد حمطات ال�شحن لهذه
املركبات يف �إطالة �أمد االنت�شار على م�ستوى دول
املنطقة ب�شكل خا�ص.
وبني التقرير �أن اال�ستهداف العاملي قد جتاوز

ارتفاع حفارات النفط

األميركية إلى  791منصة

عملية ا�ستبدال املركبات التقليدية ب�أخرى
كهربائية وا�ستبدال اخليارين مبركبات ذاتية
القيادة تعمل بالطاقة الكهربائية ،حيث يتوقع
�أن ترتاجع تكاليف امتالك املركبات الكهربائية
بع�رشة �أ�ضعاف املركبات التقليدية .فيما ي�سهم
التقدم التقني وب�شكل مت�سارع يف رفع جاذبية
امتالك وا�ستخدام هذا النوع من املركبات من خالل
�إيجاد حلول �أك�ثر منطقية ملا يعد م�شاكل على
�صعيد امل�سافات التي ميكن �أن تقطعها و�أ�سعار
البطاريات التي كانت ت�شكل ما ن�سبته  %40من
التكلفة االجمالية للمركبة.
و�أكد �أن هناك حاجة ملحة �إلى �إدخال املزيد من
التعديالت على �آليات و�أدوات ا�ستهالك النفط
وال��غ��از ،وب��ات من املالحظ �أهمية التطورات
التقنية امل�سجلة على كافة االن�شطة يف تخفي�ض
اال�ستهالك وتكاليف االنتاج وما �إلى هنالك من
ت�أثريات �إيجابية على البيئة� .إال ان الثابت الوحيد
هنا يتمثل يف �أن رفع كفاءة اال�ستهالك من خالل
التطورات التكنولوجية والتقنية املت�سارعة بات
واقع ًا ملمو�س ًا دون �أن يكون لها ت�أثريات مبا�رشة
على خف�ض الطلب على النفط.

�أ�ضافت �رشكات الطاقة الأمريكية  26حفارا نفطيا هذا الأ�سبوع
لريتفع �إجمايل عدد من�صات احلفر �إلى  791من�صة ،وهو �أعلى
م�ستوى منذ �أبريل  ،2015حتى مع تراجع اخل��ام من �أعلى
م�ستوياته يف � 3سنوات حيث تتوقع �رشكات احلفر ارتفاع �أ�سعار
�إنتاجها يف  2018عن العام املا�ضي.
وقالت �رشكة بيكر هيوز خلدمات الطاقة يف تقريرها الأ�سبوعي
الذي يحظى مبتابعة وثيقة �إن الزيادة يف عدد احلفارات خالل
الأ�سبوع املنتهي يف التا�سع من فرباير �رشكات احلفر هي �أكرب
زي��ادة �أ�سبوعية منذ يناير .2017وعدد احلفارات النفطية
الن�شطة يف �أمريكا ،وهو م�ؤ�رش �أويل لالنتاج م�ستقبال� ،أعلى
بكثري من م�ستواه قبل عام البالغ  591مع ا�ستمرار �رشكات
الطاقة يف زيادة الإنفاق منذ منت�صف  2016حني بد�أت �أ�سعار
اخلام يف التعايف من هبوط حاد ا�ستمر عامني.
وبلغ �إجمايل عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي الن�شطة حتى
التا�سع من فرباير  975حفارا ،وهو �أي�ضا �أعلى م�ستوى منذ
�أبريل  ،2015مقارنة مع متو�سط بلغ  876حفارا يف  2017و509
حفارات يف  2016و 978حفارا يف  .2015وتنتج معظم هذه
احلفارات كال من النفط والغاز.

حصة في امتياز نفطي تابع لـ «أدنوك»

للمرة األولى منذ بداية العام الحالي

ق��ال��ت م�����ص��ادر مطلعة �إن
كون�سورتيوم تقوده �رشكة
ال��ن��ف��ط وال���غ���از الطبيعي
الهندية �سيوقع عقدا «�أم�س»
ل�رشاء ح�صة يف امتياز نفطي
بحري تابع ل�رشكة برتول
�أبوظبي الوطنية «�أدن��وك».
و�سيكون الكون�سورتيوم �أول
�رشيك يح�صل على ح�صة يف
االمتياز البحري.
وق����ال �أح����د امل�����ص��ادر �إن
الكون�سورتيوم ي�شمل �أي�ضا
م���ؤ���س�����س��ة ال��ن��ف��ط الهندية
وبهارات برتو ري�سور�سيز،
وه��ي وح��دة �أن�شطة املنبع
التابعة ل�رشكة التكرير
بهارات برتوليم.
وق����ال����ت امل���������ص����ادر �إن
الكون�سورتيوم �سيح�صل على

ح�صة ت�صل �إل���ى  %10يف
�إحدى مناطق االمتياز.
كانت �أدنوك اململوكة للدولة
�أع��ل��ن��ت يف �أغ�سط�س �أنها
�ستق�سم امتياز نفطي بحريا
تديره �رشكة �أبوظبي العاملة
يف املناطق البحرية «�أدما
العاملة» �إلى منطقتني �أو �أكرث
ب�رشوط جديدة بهدف حتقيق
قيمة �إ�ضافية وزي��ادة فر�ص
ال�رشاكة.
وينتهي امتياز �أدما الذي متلك
�أدنوك ح�صة  %60منه وتعتزم
االحتفاظ بها ،يف مار�س.
وينتج نحو � 700ألف برميل
من النفط يوميا ومن املتوقع
�أن ت�صل طاقته الإنتاجية �إلى
نحو مليون برميل يوميا
بحلول عام .2021

روسيا تحذر أوروبا من نقص

إمدادات الغاز دون زيادة الواردات
حذرت �رشكة الطاقة الرو�سية
العمالقة «غازبروم» �أوروبا
من �أنها �ست�شهد قريبا نق�ص ًا يف
الغاز وارتفاعا يف الأ�سعار �إذا
�سعت �إلى االعتماد على واردات
الغاز من الواليات املتحدة
لتغطية الطلب املتزايد بدال
م��ن زي���ادة م�شرتياتها من
رو�سيا.
وك���ان���ت �إدارة الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب قالت
�إنها تعتزم �إ�ضفاء العدالة
والتوازن على �أ�سواق الطاقة.

• ألكسندر ميدفيديف

توقع حمللون يف مذكرة �صادرة
عن البنك اال�ستثماري� ،أن ي�صل
�سعر اخلام القيا�سي �إلى  75دوالر ًا
للربميل خ�لال الأ�شهر الثالثة
املقبلة مقارنة بتقديرات �سابقة
بلغت  62دوالر ًا للربميل.
�أما يف غ�ضون �ستة �أ�شهر مقبلة،
ف�إن «جولدمان �ساك�س» يرى �أن
خام «برنت» �سي�صل �إلى 82.50
دوالر ًا للربميل و�أن ي�سجل 75
دوالر ًا للربميل خالل الـ � 12شهرا
املقبلة.
وك���ان �سعر خ���ام «ب��رن��ت» قد
بلغ  71.28دوالر ًا للربميل قبل
�أ�سبوعني م�سج ً
ال �أعلى م�ستوى
خ��ل�ال ث��ل�اث ����س���ن���وات ،لكن
«جولدمان �ساك�س» يقول «�إن �سعر
خام برنت �سريجع �إلى  60دوالر ًا
للربميل يف عام .»2020
ويعتقد «جولدمان �ساك�س» �أن
���س��وق النفط ت�شهد ح��ال��ة من
التوازن بني املعرو�ض والطلب
بالفعل �أي قبل �ستة �أ�شهر مما كان
متوقع ًا ،م�شريا �إلى �أن الطلب على
النفط قد يبلغ يف العام املقبل

 1.6مليون برميل يومي ًا ،م�ؤكد ًا
�أن النمو االقت�صادي حول العامل
يعني �أن اال���س��ت��ه�لاك ق��د يكون
�أقوى.
وكان البنك االمريكي قد زاد من

توقعاته ب�ش�أن منو الطلب على
النفط خالل العام احلايل لت�صل
�إل��ى  1.86مليون برميل يومي ًا
مقابل تقديرات �سابقة عند 1.73
مليون برميل يومي ًا.

النفط الكويتي انخفض
إلى  60.23دوالراً للبرميل
انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي  1.14دوالر يف
تداوالت اول �أم�س ليبلغ  60.23دوالر ًا مقابل 61.37
دوالر ًا للربميل يف ت��داوالت اخلمي�س املا�ضي وفقا
لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف اال�سواق العاملية انخف�ضت �أ�سعار النفط �أكرث من
� %3أم�س بفعل جتدد املخاوف ب�ش�أن زيادة �إمدادات

اخلام.
وانخف�ض �سعر برميل نفط خام القيا�س العاملي مزيج
برنت  2.02دوالر لي�صل عند الت�سوية الى م�ستوى
 62.79دوالر ًا كما انخف�ض �سعر برميل نفط خام غرب
تك�سا�س الو�سيط االمريكي  1.95دوالر لي�صل عند
الت�سوية الى م�ستوى  59.20دوالر ًا للربميل.

النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية في  10أشهر
هبطت �أ�سعار النفط �أم�س ولليوم
ال�ساد�س ،متجهة �إلى ت�سجيل �أكرب
خ�سارة �أ�سبوعية يف ع�رشة �أ�شهر،
بعدما ع��ززت زي��ادة �إن��ت��اج اخلام
الأمريكي الذي بلغ م�ستوى قيا�سي ًا
مرتفع ًا ،املخاوف من ارتفاع حاد يف
الإمدادات العاملية .ويتزامن الهبوط
مع تراجع �أ�سواق الأ�سهم العاملية،
و�سط خم��اوف امل�ستثمرين ب�ش�أن
الت�ضخم.
وانخف�ضت ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة خلام
القيا�س العاملي مزيج برنت 64
�سنت ًا �إلى  64.17دوالر ًا للربميل،
وهبط برنت � %1.1أول من �أم�س� ،إلى
�أدنى م�ستوى �إغالق منذ  20دي�سمرب
املا�ضي.
وت��دن��ى �سعر خ��ام غ��رب تك�سا�س
الو�سيط الأم�يرك��ي � 90سنت ًا �إلى
 60.25دوالر ًا للربميل ،بعدما هبط
 %1يف ت�سوية اجلل�سة ال�سابقة �إلى
�أدن��ى م�ستوى �إغ�لاق منذ الثاين من
يناير املا�ضي.
وه���وى ال��ع��ق��دان �أك�ث�ر م��ن  %9من

تحالف تقوده شركة النفط والغاز الهندية يشتري

خالل األشهر الثالثة المقبلة

م�ستوى ذروة العام احل��ايل ،الذي
بلغاه نهاية ال�شهر املا�ضي.
�إل���ى ذل���ك� ،أع��ل��ن��ت ��شرك��ة الطاقة
الرو�سية «غازبروم» يف حديث �إلى
وكالة «رويرتز»� ،أن �أوروبا «�ست�شهد

• خسارة أسبوعية للنفط

قريب ًا نق�ص ًا يف الغاز وارتفاع ًا يف
الأ�سعار� ،إذا �سعت �إلى االعتماد على
واردات الغاز من الواليات املتحدة،
لتغطية الطلب املتزايد بد ًال من زيادة
م�شرتياتها من رو�سيا».

وكانت �إدارة الرئي�س دونالد ترامب،
�أعلـــنت عزمها «�إ���ض��ف��اء العدالة
وال��ت��وازن على �أ���س��واق الطاقة عرب
ع��ر���ض غ��از �أم�يرك��ي على �أوروب���ا
و�آ�سيا» ،م�شرية �إلى «احلاجة لتقلي�ص

أسعار النفط وخسائر األسهم األميركية تهبط
ببورصة الكويت األسبوع الماضي

قال تقرير �رشكة بيان لال�ستثمار
�إن الرتاجع غلب على �أداء بور�صة
الكويت خ�لال الأ���س��ب��وع املا�ضي
واجتمعت م�ؤ�رشاتها الثالثة على
الإغ�لاق يف املنطقة احلمراء على
امل�ستوى الأ�سبوعي للمرة الأولى هذا
العام ،وذلك بالتزامن مع انخفا�ض
�أ�سعار النفط وو�صولها �إلى �أدنى
م�ستوى لها منذ �شهر تقريب ًا ،ف�ض ًال
عن اخل�سائر احل��ادة التي �رضبت
�أ�سواق الأ�سهم العاملية والإقليمية،
ال�سيما الأ���س��واق االمريكية التي
�شهدت موجة بيع وا�سعة النطاق بعد
�إ�صدار وزارة العمل االمريكية تقرير ًا
ب�ش�أن الوظائف ،حيث �أظهر ارتفاع
الأجور ب�شكل �أكرب من املتوقع ،ما
�أثار تخوفات ب�ش�أن ارتفاع م�ستويات
الت�ضخم يف البالد،وتوقعات بلجوء
جمل�س االحتياطي الفدرايل �إلى رفع

�أ�سعار الفائدة للحد من ارتفاع هذا
الت�ضخم.
و�أ�ضاف التقرير� :أنه من غري املنطقي
�أن تت�أثر البور�صة املحلية مبا
يحدث يف الأ�سواق االمريكية لهذه
الدرجة ،خا�صة �إذا ما علمنا �أنه
ال يوجد ارتباط مبا�رش بني ال�سوق
الكويتي ونظريه االمريكي ،والدليل
على ذلك �أن البور�صة الكويتية ال
تت�أثر تقريب ًا بارتفاعات الأ�سواق
االمريكية ،ولكنها تنكم�ش ب�شكل
ملحوظ عند تراجع تلك الأ�سواق،
وهو ما يربهن على �أن �سوقنا املايل
�أ�صبح �سوق ًا ه�ش ًا يت�أثر بالأحداث
ال�سلبية �سواء كانت مرتبطة بال�ش�أن
الداخلي �أو لي�س لها عالقة بذلك.
وتابع :على الرغم من ح�ضور العديد
من الأم��ور الداخلية الإيجابية يف
الوقت الراهن والتي من املفرت�ض �أن

تنعك�س على �أداء ال�سوق خالل الفرتة
احلالية وتدفعه �إلى االرتفاع ،حيث
ت�ستعد بور�صة الكويت �إلى �أن تكون
�أول بور�صة يف املنطقة تعتمد وتنفذ
عملية تق�سيم وت�صنيف ال�سوق
�إلى ثالثة �أ�سواق ،وذلك يف خطوة
ت�ستهدف زي��ادة معدالت ال�سيولة
وجذب ر�ؤو���س الأم��وال؛ �إ�ضافة �إلى
�إف�صاح العديد من ال�رشكات والبنوك
امل��درج��ة ع��ن �أرب����اح وتوزيعات
�سنوية جيدة عن العام  ،2017ف�ض ًال
عن �إبقاء وكالة «�ستاندرد �آند بورز»
على الت�صنيف االئتماين ال�سيادي
للكويت عند املرتبة « »AAمع نظرة
م�ستقبلية م�ستقرة� ،إال �أن كل ذلك مل
يكن كافي ًا لدفع م�ؤ�رشات ال�سوق �إلى
االرتفاع وحتقيق املكا�سب ،وهو ما
يدل على ا�ستمرار �أزمة �ضعف الثقة
التي تالزم ال�سوق منذ فرتة لي�ست

بالقليلة ،والتي البد من �إيجاد حل
�رسيع وفعال لها بالتزامن مع تفعيل
نظام ال�سوق اجلديد الذي ن�أمل يف
�أن يكون بداية عهد جديد للبور�صة
الكويتية وي�ساهم يف ا�سرتدادها
ملكانتها املعهودة يف املنطقة.
و�أ�شار الى انه من جهة �أخرى،
ت�شهد بور�صة الكويت هذه الفرتة
�سيادة حالة عامة م��ن الرتقب
انتظار ًا لنتائج ال�رشكات املدرجة
عن ال�سنة املالية  ،2017خا�صة
و�أن غالبية ال�رشكات املدرجة
مل تقم بالإف�صاح بعد ع��ن هذه
النتائج� ،إذ و�صل عدد ال�رشكات
التي �أعلنت عن بياناتها املالية
ع��ن ال��ع��ام  2017ح��ت��ى نهاية
الأ�سبوع املنق�ضي �إلى � 35رشكة
فقط ،حمققة ما يقرب من 1.13
مليار دينار �أرباح ًا �صافية.

ما �أطلقت عليه القوة امل�شوهة لل�سوق
جلهات فاعلة مثل رو�سيا و «�أوبك».
و�أ�صبحت �إم���دادات الغاز الرو�سي
لأوروب��ا م�س�ألة �سيا�سية على نحو
م��ت��زاي��د ،منذ �أن قطعت مو�سكو
�إم��دادات��ه��ا �إل��ى �أوكرانيا يف العقد
املا�ضي ،و�سط خ�لاف��ات يف �ش�أن
الت�سعري وب��ع��دم��ا �ضمت رو�سيا
�شبه جزيرة القرم من �أوكرانيا عام
.2014
ويتهم الغرب رو�سيا با�ستخدام الغاز
ك�سالح �سيا�سي .وترد مو�سكو ب�إلقاء
اللوم على الغرب يف وقف م�شاريعها
اجل��دي��دة ،لإن�شاء خطوط �أنابيب
لأ�سباب �سيا�سية ال اقت�صادية.
وي���أت��ي التحذير ب�����ش���أن احتمال
حدوث �أزمة �إمدادات يف وقت ت�ستعد
«غازبروم» ،لبدء ت�سليمات وا�ســـعة
النـــطاق �إل��ى ال�صني ،يف خطوة
متثل تذكري ًا با�سرتاتيجية رو�سيا
النفطية ،والتي مبوجبها �أ�صبحت
مو�سكو مورد ًا رئي�س ًا �إلى بكني على
ح�ساب �أوروبا.

ارتفاع معدل
التضخم
في عمان
بنسبة %1.05
�أظهرت بيانات ر�سمية �أم�س
�أن معدل الت�ضخم يف �سلطنة
عمان �شهد ارتفاعا ن�سبته
 %1.05خالل يناير املا�ضي
مقارنة بال�شهر نف�سه من عام
.2017
وذك��رت البيانات ال�صادرة
عن املركز الوطني لالح�صاء
واملعلومات يف ال�سلطنة �أن
هذا االرتفاع يعود الى زيادة
�أ�سعار جمموعات رئي�سية
كمجموعة ال�سكن واملياه
والكهرباء وال��غ��از و�أن��واع
الوقود الأخرى بن�سبة %0.17
وجمموعة امل��واد الغذائية
وامل�رشوبات غري الكحولية
بن�سبة  %1.3وجمموعة النقل
بن�سبة  %2.53وجمموعة
الأثاث والتجهيزات واملعدات
املنزلية وال�صيانة املنزلية
االعتيادية بن�سبة .%1.99
و�أ�ضافت ان �أ�سعار جمموعة
ال��ت��ع��ل��ي��م ارت��ف��ع��ت كذلك
بن�سبة  %4.9فيما زادت
جمموعة ال�سلع واخلدمات
املتنوعة بن�سبة  %0.62يف
مقابل زيادة بن�سبة %1.88
ملجموعة ال�صحة وبن�سبة
 %1.76ملجموعة التبغ.

