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سجلت زيادة  %6.9على أساس شهري

«الشال» 290 :مليون دينار قيمة تداوالت
سوق العقار خالل فبراير

قالت تقرير ال�شال االقت�صادي اال�سبوعي« :ت�شري
�آخر البيانات املتوافرة يف وزارة العدل �-إدارة
الت�سجيل العقاري والتوثيق« -بعد ا�ستبعاد كل
من الن�شاط احلريف ونظام ال�رشيط ال�ساحلي»
�إلى ارتفاع يف �سيولة �سوق العقار يف فرباير
 2019مقارنة ب�سيولة يناير  ،2019حيث بلغت
جملة قيمة ت��داوالت العقود والوكاالت ل�شهر
فرباير نحو  290.1مليون دينار ،وهي قيمة
�أعلى مبا ن�سبته  %6.9عن م�ستوى �سيولة �شهر
يناير  2019البالغة نحو  271.4مليون دينار،
بينما ارتفعت مبا ن�سبته  %43.3مقارنة مع
�سيولة فرباير  ،2018عندما بلغت ال�سيولة
�آن���ذاك نحو  202.4مليون دي��ن��ار .وتوزعت

تداوالت فرباير  2019ما بني نحو  283.8مليون
دينار عقود ًا ،ونحو  6.3ماليني دينار وكاالت.
وبلغ عدد ال�صفقات العقارية لهذا ال�شهر 469
�صفقة ،توزعت ما بني  446عقود ًا و 23وكاالت.
وح�����ص��دت حمافظة الأح��م��دي �أع��ل��ى ع��دد من
ال�صفقات بـ � 130صفقة وممثلة بنحو  %28من
�إجمايل عدد ال�صفقات العقارية ،تليها مبارك
الكبري بـ � 123صفقة ومتثل نحو  ،%26.5يف
حني حظيت حمافظة الفروانية على �أدنى عدد من
ال�صفقات بـ � 37صفقة ممثلة بنحو .%8
وبلغت قيمة تداوالت ن�شاط ال�سكن اخلا�ص نحو
 113.2مليون دينار منخف�ضة ،بنحو %10.4-
مقارنة مع يناير  2019عندما بلغت نحو 126.4

مليون دي��ن��ار ،وانخف�ضت ن�سبة م�ساهمتها
�إلى نحو  %39من جملة قيمة تداوالت العقار
مقارنة مبا ن�سبته  %46.6يف يناير  .2019وبلغ
املعدل ال�شهري لقيمة تداوالت ال�سكن اخلا�ص
خالل �آخر � 12شهر ًا نحو  118.8مليون دينار،
�أي �أن قيمة تداوالت �شهر فرباير � 2019أدنى مبا
ن�سبته  %4.7-مقارنة باملعدل .وانخف�ض عدد
ال�صفقات لهذا الن�شاط �إلى � 359صفقة مقارنة بـ
� 386صفقة يف يناير  ،2019وبذلك بلغ معدل
قيمة ال�صفقة الواحدة لن�شاط ال�سكن اخلا�ص
نحو � 315ألف دينار مقارنة بنحو � 327ألف
دينار يف يناير � ،2019أي بانخفا�ض بحدود
.%3.7-

الجنسية الهندية تتصدر قائمة العمالة المنزلية
�أ�شار تقرير ال�شال �إلى �أن نحو
ثلث �إجمايل العمالة الوافدة
يف ال��ك��وي��ت عمالة منزلية،
بلغ عددها كما يف نهاية الربع
الثالث من عام  2018وفق جداول
الإدارة املركزية للإح�صاء،
نحو � 689ألف عامل «� 677.9ألف
عامل يف نهاية ع��ام ،»2017
وم��وزع��ة منا�صفة تقريب ًا ما
بني الذكور البالغ عددهم نحو
� 350ألف عامل ،والإناث البالغ

عددهم نحو � 339أل��ف عاملة.
يت�صدر عمالة الذكور املقبلون
من الهند بنحو � 230.7ألف عامل
«� 224.4ألف عامل يف نهاية عام
 ،»2017بينما تت�صدر الفلبني
عمالة الإناث بنحو � 138.5ألف
عاملة «� 161.5أل��ف عاملة يف
نهاية عام � »2017أي �أنها �إلى
انخفا�ض رمب��ا ب�سبب الأزم��ة
الأخ�ي�رة يف ال��ع��ام املا�ضي،
وتت�صدر الهند �أرق��ام العمالة

املنزلية من اجلن�سني بن�سبة
 %45.1م��ن �إج��م��ايل العمالة
املنزلية ،تليها الفلبني بن�سبة
 %20.2من الإجمايل.
وب�شكل ع��ام ،ت�ستحوذ �أرب��ع
جن�سيات هي الهند ،الفلبني،
بنغالدي�ش و�رسيالنكا على نحو
 %89.3من �إجمايل عدد العمالة
املنزلية من �أ�صل  10جن�سيات،
بينما حتتل اجلن�سيات ال�ست
الأخ��رى لأعالها  %3.6و�أدناها

اقتصاد

 75.8مليون دينار إجمالي
نشاط السكن االستثماري
ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ت�����داوالت
ن�شاط ال�سكن اال�ستثماري
يف ف�براي��ر  2019نحو
 75.8مليون دي��ن��ار �أي
بانخفا�ض بنحو %21.4-
م��ق��ارن��ة ب�����ش��ه��ر يناير
 2019ح�ين بلغت نحو
 96.4م��ل��ي��ون دي��ن��ار،
وانخف�ضت م�ساهمتها من
جملة ال�سيولة �إل��ى نحو
 %26.1مقارنة مبا ن�سبته
 .%35.5وب��ل��غ املعدل
ال�شهري لقيمة ت��داوالت
ن�شاط ال�سكن اال�ستثماري
خالل � 12شهر ًا نحو 133.6
مليون دينار� ،أي �أن قيمة
ت�����داوالت ���ش��ه��ر ف�براي��ر
�أدنى مبا ن�سبته %43.3-
مقارنة مبعدل � 12شهر ًا.
وانخف�ض عدد �صفقاته �إلى
� 99صفقة مقارنة بـ � 123صفقة يف يناير ،2019
وبذلك بلغ معدل قيمة ال�صفقة الواحدة لن�شاط
ال�سكن اال�ستثماري نحو � 765أل��ف دينار مقارنة
بنحو � 784ألف دينار يف يناير � ،2019أي بانخفا�ض
بحدود .%2.4-
وقال تقرير ال�شال« :ارتفعت قيمة تداوالت الن�شاط
التجاري �إلى نحو  101.1مليون دينار� ،أي ارتفعت
بنحو  %112.8مقارنة مع يناير  2019حني بلغت
نحو  47.5مليون دينار .وارتفعت م�ساهمته يف قيمة
التداوالت العقارية �إلى نحو  %34.9مقارنة مبا
ن�سبته  %17.5يف يناير  .2019وبلغ معدل قيمة
تداوالت الن�شاط التجاري خالل � 12شهر ًا نحو 58.2
مليون دينار� ،أي �أن قيمة تداوالت �شهر فرباير �أعلى

بنحو  %73.6عن متو�سط �آخر � 12شهر ًا .وبلغ عدد
�صفقاته � 11صفقة مقارنة بالعدد ذاته ل�شهر يناير
 ،2019وبذلك بلغ معدل قيمة ال�صفقة الواحدة
ل�شهر فرباير  2019نحو  9.2ماليني دينار مقارنة
مبعدل يناير  2019والبالغ نحو  4.3ماليني دينار،
�أي بارتفاع بحدود .»%112.8
و�أ�ضاف« :عند مقارنة �إجمايل تداوالت �شهر فرباير
مبثيلتها لل�شهر نف�سه من ال�سنة الفائتة «فرباير
 »2018نالحظ �أنها حققت �إرتفاع ًا من نحو 202.4
مليون دينار �إلى نحو  290.1مليون دينار� ،أي مبا
ن�سبته  %43.3كما �أ�سلفنا .و�شمل االرتفاع �سيولة
الن�شاط التجاري بن�سبة  %791.8ون�شاط ال�سكن
اخلا�ص بن�سبة  ،%11.1بينما انخف�ضت �سيولة
ن�شاط ال�سكن اال�ستثماري بن�سبة .%15-

تبلغ نسبة «المنزلية» منها نحو %24.8

 2.7مليون إجمالي عدد العمالة في الكويت

� %0.3أو �أقل ،وال تدخل العمالة
الباك�ستانية �ضمن تلك الفئة
يف قائمة ال��دول الع�رش ب�سبب
القيود املفرو�ضة عليها .بينما
�ضمن ال��دول الع�رش امل�صدرة
ل��ل��ع��م��ال��ة امل��ن��زل��ي��ة  4دول
�أفريقية ،تت�صدرها اثيوبيا
بن�صيب  %2.7م��ن جملة تلك
العمالة ،ثم مدغ�شقر و�ساحل
العاج بن�سبة  %0.6لكل منهما،
ثم غانا بن�سبة .%0.3

أدنى بنحو  %23.9من المعدل في القطاع الحكومي

 1354ديناراً معدل األجر الشهري للكويتيين في القطاع الخاص

قال تقرير ال�شال ان معدل الأجر
ال�شهري للذكور الكويتيني يف
القطاع اخلا�ص يبلغ نحو 1354
دينار ًا « 1387دينار ًا يف نهاية
ع��ام � ،»2017أي �أدن���ى بنحو
 %23.9من معدل �أج��ر الذكور
يف القطاع احلكومي ،ويبلغ ذلك
املعدل للإناث الكويتيات يف
القطاع اخلا�ص نحو  828دينار ًا
« 835دينار كويتي يف نهاية عام
� ،»2017أي �أدن��ى بنحو %35
من معدل زميالتهن يف القطاع
احلكومي ،وال �شك �أن خم�ص�صات
دعم العمالة املواطنة ت�ؤدي �إلى
ردم تلك الفروق.

ويبلغ م��ع��دل الأج���ر ال�شهري
للذكور غري الكويتيني يف القطاع
اخلا�ص نحو  267دينار ًا «261
دينار ًا يف نهاية عام � ،»2017أي
نحو  %36.9من م�ستوى زمالئهم
يف ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي ،ويبلغ
معدل الأجر ال�شهري للإناث غري
الكويتيات يف القطاع اخلا�ص
نحو  382دينار « 375دينار يف
نهاية عام  ،»2017وهو �أعلى من
معدل �أجر الذكور غري الكويتيني
يف القطاع اخلا�ص بنحو %43.1
ولكنه �أدنى من معدل زميالتهم يف
القطاع احلكومي بنحو .%42.5
و�أ���ض��اف التقرير يف ح��ال دمج

جنرال موتورز تستثمر  1.8مليار دوالر
في أميركا

�أعلنت �رشكة جرنال موتورز ،عن ا�ستثمار بقيمة  1.8مليار دوالر
وخلق  700وظيفة جديدة يف الواليات املتحدة ،بعد انتقادات
الذعة من الرئي�س دونالد ترامب ب�سبب �إغالق �أحد م�صانعها.
وقالت ال�رشكة ،يف بيان� ،إن نحو  300مليون دوالر �ستدعم
�إنتاج ال�سيارات الكهربائية يف م�صنع ميت�شيغان من �أ�صل 700
وظيفة� ،سيكون  400منها يف هذا املوقع.
و�أعلنت ج�نرال م��وت��ورز ،خ�لال يناير تراجع مبيعاتها من
ال�سيارات اجلديدة يف الواليات املتحدة بن�سبة  %2.7يف الربع
الرابع من  ،2018مع انخفا�ضات يف مبيعات غالبية العالمات
التي تنتجها.كما اف�صحت ال�رشكة يف �أكتوبر  2018عن خطط
خلف�ض قوتها العاملة يف �أنحاء �أمريكا ال�شمالية ،لتوفري املال
عن طريق عر�ض اال�ستقالة طوعيا ،ومل ت�ستبعد احتمال ت�رسيح
موظفني �إ�ضافة الى خطط خلف�ض القوى العاملة ب�أجر بن�سبة
 ،%15و�أغلقت  8م�صانع يف جميع �أنحاء العامل.

األسهم األوروبية تسجل أكبر خسائر
أسبوعية في العام الحالي
ت��ف��اق��م��ت خ�����س��ائ��ر الأ���س��ه��م
الأوروبية يف ختام تعامالت،
�أم�����س م��ت����ضررة م��ن خم��اوف
ب�ش�أن تباط�ؤ النمو العاملي
بعد بيانات �ضعيفة لقطاع
ال�صناعات التحويلية يف
�أرجاء �أوروبا فاقمتها بيانات
اقت�صادية �ضعيفة من الواليات
املتحدة.
و�أظهر م�سح �أن �أداء ال�رشكات
يف منطقة اليورو جاء �أ�سو�أ
بكثري مما ك��ان متوقع ًا هذا
ال�شهر م��ع انكما�ش �أن�شطة
امل�صانع ب ��أ��سرع وت�يرة يف
نحو � 6سنوات مت�رضرة من
تراجع كبري يف الطلب.
وبعد �أن بد�أ م�ؤ�رش «�ستوك�س
 »600الأوروب��ي اجلل�سة على
ارت��ف��اع بفعل ت��ف��ا�ؤل ب�ش�أن

متديد موعد خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروب��ي ،حتول
�إلى الهبوط لثالث جل�سة على
التوايل ليغلق منخف�ض ًا .%1.2
وبلغت اخل�سائر الأ�سبوعية
مل����ؤ��ش�ر «���س��ت��وك�����س »600
الأوروب���ي  %1.3وه��ي الأكرب
هذا العام .وهبطت بور�صتا
لندن وباري�س ب�أكرث من ،%2
يف ح�ين ك��ان �أداء بور�صتي
ف��ران��ك��ف��ورت وم��دري��د �أف�ضل
ب�شكل طفيف م��ع تراجعهما
بحوايل  .%1.5و�أغلقت جميع
القطاعات تقريب ًا يف م�ؤ�رش
«�ستوك�س  »600على انخفا�ض
م��ع هبوط قطاعات البنوك
وال�سيارات وال�سلع ال�صناعية
والكيماويات ب�أكرث من %2
لكل منها.

القطاعني ،احلكومي واخلا�ص،
يبلغ م��ع��دل الأج����ر ال�شهري
للكويتيني الذكور نحو 1684
دينار ًا « 1684دينار ًا يف نهاية
عام  ،»2017وللإناث الكويتيات
نحو  1196دينار ًا « 1189دينار ًا
يف نهاية عام  ،»2017ويت�سع
ال��ف��ارق ل�صالح ال��ذك��ور �إل��ى
 .%29ويبلغ معدل الأجر ال�شهري
ل��ل��ذك��ور غ�ير الكويتيني 280
دينار ًا « 274دينار يف نهاية عام
 ،»2017ويبلغ للإناث نحو 447
دينار ًا « 442دينار ًا يف نهاية عام
 ،»2017وي�صبح الفارق ل�صالح
الإن����اث نحو  .%37.4ويبلغ

معدل الأجر ال�شهري للكويتيني
ذكور و�إن��اث يف القطاعني نحو
 1407دنانري « 1405دنانري يف
نهاية عام  ،»2017ويبلغ لغري
الكويتيني نحو  296دينار ًا «291
دي��ن��ار ًا يف نهاية ع��ام ،»2017
والبد من �إعادة التذكري ب�أن كل
ه��ذه الأرق���ام ال ت�شمل العمالة
املنزلية التي �سوف ترتك �أثر
كبري للأدنى على معدالت �أجور
غ�ير الكويتيني ل��و �أخ���ذت يف
الإع��ت��ب��ار ،كما �أن��ه��ا ال ت�شمل
�أث���ر خم�ص�صات دع��م العمالة
للكويتيني العاملني يف القطاع
اخلا�ص.

•  1780دينار ًا معدل الأجر ال�شهري للذكور الكويتيني يف القطاع العام

ت�شري �آخر الإح�صاءات ال�صادرة من الإدارة املركزية
للإح�صاء عن عدد العمالة يف الكويت كما يف نهاية
الربع الثالث من عام  2018م�صنفة وفق ًا للعدد
واجلن�س واجلن�سية والأج���ور والأع��م��ار ..الخ،
�أن حجمها بلغ نحو  2.084مليون عامل من غري
احت�ساب عدد العمالة املنزلية « 2.034مليون عامل
يف نهاية عام .»2017
وعند �إ�ضافة العمالة املنزلية وم��ا يف حكمها
القطاع العائلي -البالغة نحو � 689ألف عامل،ي�صبح املجموع نحو  2.773مليون عامل «2.712
مليون عامل يف نهاية عام  ،»2017وتبلغ ن�سبة
العمالة املنزلية ،نحو  %24.8من �إجمايل العمالة
يف الكويت كما يف نهاية الربع الثالث من عام 2018
« %25من �إجمايل العمالة يف نهاية عام .»2017
وح�سب تقرير ال�شال بلغ معدل الأج��ر ال�شهري
للذكور من العمالة الكويتية يف القطاع العام نحو

ارتفاع عدد الصفقات المبرمة
في البورصة األسبوع الماضي
ذكر تقرير ال�شال ان �أداء
ب��ور���ص��ة ال��ك��وي��ت خالل
الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي كان
البيان
خمتلط ًا ،حيث انخف�ضت
م����ؤ��ش�رات ك��ل م��ن قيمة
الأ�سهم املتداولة وكمية
الأ�سهم املتداولة ،بينما
عدد �أيام التداول
ارتفع م�ؤ�رش عدد ال�صفقات
امل�برم��ة وقيمة امل�ؤ�رش م�ؤ�رش ال�شال «قيم � 33رشكة»
ال��ع��ام «م ��ؤ��شر ال�شال».
م�ؤ�رش ال�سوق العام
وك���ان���ت ق�����راءة م���ؤ��شر
ال�شال «م��ؤ��شر قيمة» يف قيمة الأ�سهم املتداولة «د.ك»
نهاية تداول يوم اخلمي�س
املعدل اليومي «د.ك»
امل��ا���ض��ي ق��د بلغت نحو
 478.6نقطة ،بارتفاع
كمية الأ�سهم املتداولة
بلغت قيمته  19.5نقطة
«�أ�سهم»
ون�سبته  %4.2عن �إقفال
املعدل �إلى «�أ�سهم»
الأ�سبوع املا�ضي ،وارتفع
بنحو  49.6نقطة �أي ما
عدد ال�صفقات
يعادل  %11.6عن �إقفال
معدل اليومي لعدد ال�صفقات
نهاية عام .2018

 304آالف عدد الموظفين الكويتيين
في القطاع الحكومي

أداء مؤشرات التداول خالل األسبوع الفائت

اال�سبوع الثاين
ع�رش

اال�سبوع احلادي ع�رش التغري
%

2019/03/21

2019/03/14

5

5

478.6

459.1

%4.2

5.519.0

5.346.8

%3.2

198.269.505

299.464.999

39.653.901

59.893.000

977.397.397

1.025.349.494

195.479.479

205.069.899

32.328

27.707

6.466

5.541

%-33.8

%-4.7
%16.7

بورصة وول ستريت تغلق على هبوط حاد

تعر�ضت الأ�سهم الأمريكية ملوجة مبيعات حادة
دفعت امل�ؤ�رش �ستاندرد �آن��د بورز 500القيا�سي
للهبوط ح��وايل  %2بفعل بيانات �ضعيفة ب�ش�أن
ن�شاط امل�صانع يف الواليات املتحدة و�أوروبا غذت
خماوف امل�ستثمرين من تباط�ؤ االقت�صاد العاملي.
و�أنهى امل�ؤ�رش داو جونز ال�صناعي جل�سة التداول
يف بور�صة وول �سرتيت منخف�ضا  459.48نقطة� ،أو
� ،%1.77إلى  25503.03نقاط بينما هبط امل�ؤ�رش

 1780دينار ًا « 1769دينار ًا يف نهاية عام ،»2017
وبلغ ذلك املعدل للإناث الكويتيات نحو 1274
دينار ًا كويتي « 1265دينار ًا يف نهاية عام ،»2017
بفارق بحدود  %28.4ل�صالح �أجور الرجال .وبلغ
معدل الراتب ال�شهري للذكور غري الكويتيني يف
القطاع احلكومي نحو  724دينار ًا « 710دنانري يف
نهاية عام  ،»2017وبلغ للإناث غري الكويتيات
نحو  664دينار ًا « 656دينار ًا يف نهاية عام ،»2017
بفارق ل�صالح الذكور بحدود � ،%8.3أي �أن الفارق
بني اجلن�سني �أكرث عدالة يف حالة غري الكويتيني.
ويبلغ معدل الأجر ال�شهري للكويتيني من اجلن�سني
يف القطاع احلكومي نحو  1485دينار ًا « 1478دينار ًا
يف نهاية عام  ،»2017ويبلغ نف�س املعدل لغري
الكويتيني نحو  695دينار ًا « 684دينار ًا يف نهاية
عام  ،»2017بفارق بني املعدلني بحدود %113.7
ل�صالح الكويتيني.

�ستاندرد �آند بورز 500الأو�سع نطاقا  54.17نقطة� ،أو
 ،%1.90ليغلق عند  2800.71نقطة .و�أغلق امل�ؤ�رش
نا�سداك املجمع منخف�ضا  196.29نقطة� ،أو ،%2.5
�إلى  7642.67نقطة.و�سجلت امل�ؤ�رشات الثالثة �أكرب
خ�سارة ليوم واحد من حيث الن�سبة املئوية منذ
الثالث من يناير .وانهت امل�ؤ�رشات الثالثة الأ�سبوع
�أي�ضا على خ�سائر مع هبوط داو جونز %1.34
و�ستاندرد �آند بورز  %0.77ونا�سداك .%0.6

ذك��ر تقرير ال�شال �أن عدد
العمالة الكويتية يف القطاع
احل��ك��وم��ي ب��ل��غ ن��ح��و 304
�آالف ع��ام��ل� 294.3« ،ألف
عامل يف نهاية عام ،»2017
بينما يبلغ ع��دده��ا نحو� 335ألف عامل وفق بيانات
الهيئة العامة للمعلومات
امل��دن��ي��ة ،-ويبلغ عددهم
يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص نحو
� 74.3ألف عامل «� 71.2ألف
عامل يف نهاية عام »2017
�أي �أنها عمالة موزعة �إلى
نحو  %80.4عمالة حكومية
و %19.6عمالة قطاع خا�ص.
وت��ب��ل��غ ن�سبة الكويتيني
العاملني يف القطاع احلكومي
من حملة ال�شهادات اجلامعية
نحو � ،%40إ�ضافة �إلى نحو

 %4.3من حملة ال�شهادات
م��ا ف��وق اجلامعية ،ونحو
 %15.1مل����ن ي��ح��م��ل��ون
�شهادات فوق الثانوية ودون
اجلامعية ،ونحو %21.8
حلملة ال�شهادات الثانوية
�أو ما يعادلها� ،أي �أن نحو
 %81.3من موظفي القطاع
احلكومي من حملة ال�شهادات
م��ا ب�ين ال��ث��ان��وي��ة وحتى
الدكتوراة ،ورغم ذلك ،ظلت
�إنتاجية القطاع �ضعيفة� ،إما
ب�سبب بيئة العمل املزدحمة
وغ�ير املنظمة� ،أو ب�سبب
�ضعف امل�ستوى التعليمي،
�أو ب�سبب االنف�صال ما بني
خمرجات التعليم ومتطلبات
�سوق العمل� ،أو حتى ب�سبب
انت�شار �شهاداته امل�رضوبة.

 484ألف ًا حجم العمالة الوافدة المصرية

نوه تقرير ال�شال �إل��ى �أن��ه لو قمنا بدمج �أرق��ام العمالة
املنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفق ًا جلن�سياتها،
�سوف يبلغ عدد العمالة الإجمايل من اجلن�سية الهندية نحو
� 888.8ألف عامل «� 858.2ألف عامل يف نهاية عام � ،»2017أي
ما ن�سبته  %32من جملة العمالة �شام ً
ال العمالة الكويتية،
ونحو  %37.1من جملة العمالة الوافدة� ،أي حتتل ال�صدارة
يف احلالتني .تليها يف الرتتيب الثاين العمالة من اجلن�سية
امل�رصية ،وب�إجمايل عمالة بنحو � 484ألف عامل «466.3
�ألف عامل يف نهاية عام  ،»2017وبن�سبة  %17.5من �إجمايل
العمالة ،ونحو  %20.2من �إجمايل العمالة الوافدة .يليهما
يف الرتتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو � 378.3ألف عامل
«� 365.6ألف عامل يف نهاية عام  »2017وبن�سبة  %13.6من
�إجمايل العمالة ،وقد ترتفع تلك الن�سبة �إذا كانت �أرقامها يف
اجلداول ال ت�شمل الع�سكريني يف وزارتي الدفاع والداخلية.

