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أكد لـ «الشاهد» أن مرافق الشركة تعمل بكامل طاقتها

المطيري« :البترول الوطنية» تنفذ مشاريع بقيمة  25مليار دوالر حتى عام 2040

,,

كتب حممد �إبراهيم:

ك�شف الرئي�س التنفيذي يف �رشكة
البرتول الوطنية حممد املطريي
ان حجم امل�شاريع التي تنفذها
ال�رشكة �ضمن ا�سرتاتيجية 2040
تقدر بنحو  25مليار دوالر.
حديث املطريي جاء على هام�ش
تنظيم ال�رشكة �أم�س احتفالية
مبنا�سبة تد�شني ا�سرتاتيجية 2040
ل�رشكة البرتول الوطنية والتي
ح�رضها قيادات ال�رشكة .و�أو�ضح
امل��ط�يري ان ال��ب�ترول الوطنية
تهدف لزيادة الطاقة التكريرية
الى  2مليون برميل بحلول .2035
وذكر �أنه مع ت�شغيل م�صفاة الزور
�ست�صل الطاقة التكريرية �إلى 1.4
مليون برميل.
وك�شف املطريي عن درا�سة حالية
ل��زي��ادة الطاقة التكريرية يف
الكويت لبلوغ الطاقة الق�صوى،
ق��ائ�لاً« :ه��ن��اك م���ؤ��شرات �أولية
لإمكانية جت��اوز ال��ـ  800الف
برميل احلالية بزيادة � 30ألف
برميل يف ال��ب�ترول الوطنية،
ونحو  130الف ًا من م�صفاة الزور».
و�أ�شار �إلى درا�سة تف�صيلية جديدة
�سيتم �إطالقها لبناء م�صفاة جديدة
ملعرفة �أن�سب الأم��اك��ن والطاقة
اال�ستيعابية �سواء �أكانت الطاقة
التكريرية والتي تبلغ � 430ألف
برميل «�أكرث �أو �أقل» ،مرجح ًا �أن يتم
�إن�شاء امل�صفاة يف جنوب الكويت،
الفت ًا �إل��ى �أن��ه يف جميع الأح��وال
يجب انتظار نتائج الدرا�سة ،مبا
يحقق اال�سرتاتيجية بحلول 2035
وبلوغ  2مليون يومي ًا.
وفيما يخ�ص �صناعة الغاز قال
املطريي« :البرتول الوطنية �سوف
تطلق كذلك درا�سة جديدة لإن�شاء

نهدف لزيادة
الطاقة التكريرية
إلى  2مليون
برميل يومي ًا
بحلول عام 2035

• حممد املطريي متحدث ًا خالل احلفل

خط غاز �ساد�س و�سابع ،مبا ي�ؤكد
التطور الكبري يف �إنتاج الغاز احلر
وامل�صاحب من قبل �رشكة نفط
الكويت لت�صل الطاقة الت�صنيعية
للغاز �إلى  3.7مليارات قدم مكعبة
يومي ًا مرتبطة بعمليات �إنتاج
الغاز اليومي بحلول .»2025
وقال« :من امل�ؤ�رشات على زيادة
ان��ت��اج ال��غ��از �أن ه��ن��اك فر�ص ًا
م�ستقبلية خلط غاز �سابع» ،الفت ًا
�إلى �أن هناك درا�سة �أولية لتحديد
املوقع املنا�سب ،مرجح ًا �أن يكون
يف غرب امل�صايف.
و�أك���د امل��ط�يري لـ«ال�شاهد» ان
ال�رشكة تعمل بكامل طاقتها ومل
تت�أثر مبوجة الأمطار ،مبينا انه

• جانب من احل�ضور

مت تفعيل خطة ال��ط��وارئ االمر
ال��ذي انعك�س ايجاب ًا على حركة
�سري العمل واالنتاج خالل الفرتة
املا�ضية.
و�أكد املطريي �أن ا�سرتاتيجية �رشكة
البرتول الوطنية الكويتية 2040
تعد واحدة من املحطات البارزة
يف تاريخ ال�رشكة.وقال يف كلمته
خالل االحتفال ب�إطالق ا�سرتاتيجية
البرتول الوطنية  2040ان هذه
اال�سرتاتيجية ترتجم توجهات
و�أه�����داف ال����شرك��ة ومبادراتها
مل�ستقبل �أف�ضل لتوا�صل م�سرية
عملها املثمرة التي بد�أت يف العام
.1960و�أو�ضح �أن هذه املنا�سبة
املهمة «حتمل يف م�ضمونها �شكل

امل�ستقبل الذي �ستكون عليه �رشكة
ال��ب�ترول الوطنية الكويتية يف
الع�رشين عاما املقبلة يف خمتلف
ال��درج��ات الوظيفية ويف كافة
مواقع العمل».و�أ�شار املطريي
الى ان �أهمية اخلطط اال�سرتاتيجية
تكمن يف الفهم العميق لطبيعة
املتغريات املحلية واخلارجية
ث��م التحلي ب��امل��رون��ة الكافية
ملواكبة هذه املتغريات عرب خطة
عمل م��درو���س��ة وواق��ع��ي��ة ت�ضمن
البقاء يف دائ��رة املناف�سة ملن
ميتلك زمام املبادرة والقدرة على
القراءة الواعية ملتطلبات التطور
والنجاح والتميز .وا�ضاف« :ال �شك
�أنكم تدركون جيدا حجم التناف�س

العاملي ال��ذي ت�شهده ال�صناعة
النفطية عموما و�صناعة التكرير
على وجه اخل�صو�ص واال�شرتاطات
واملوا�صفات املت�شددة التي تتزايد
يوما بعد ي��وم وه��ي ا�شرتاطات
ال تقت�رص على جودة املنتج فح�سب
ولكن متتد �إلى جوانب �أخرى ذات
�أب��ع��اد بيئية واجتماعية وغري
ذل���ك» .ولفت ال��ى ان��ه ك��ان البد
من ال�سباق مع الزمن «كي نثبت
�أن��ن��ا م�ستعدون فعال ملواجهة
حتديات امل�ستقبل من خالل هذه
اال�سرتاتيجية التي ت�ستمد �إطارها
العام من ر�ؤية م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية والتي ت�سعى بدورها
�إل��ى ال��وف��اء بالتزامات القطاع

النفطي ب�شقيها املحلي واخلارجي
فيما ت�سعى جهودنا جمتمعة �إلى
حتقيق ر�ؤية  2035لكويت جديدة
تر�سم مكانة الدولة امل�ستقبلية
وت�أثريها مبا يليق بحجم دورها
االقت�صادي والإن�ساين».و�أفاد بان
هذه املرحلة اجلديدة التي تبد�أ
«البرتول الوطنية» اليوم �أولى
خطواتها لي�ست باملرحلة ال�سهلة
بكل ت�أكيد و�إمن��ا تتطلب الكثري
من العمل اجل��اد ال��ذي �سيرتافق
بال�رضورة مع اال�ستعانة ب�أحدث
التقنيات العاملية املتطورة الأمر
ال��ذي �سيمكن ال�رشكة من تعزيز
�إمكاناتها وقدراتها يف مواجهة
اال�ستحقاقات امل�ستقبلية.

دراسة تفصيلية
لبناء «مصفاة»
جديدة لمعرفة
أنسب األماكن
والطاقة
االستيعابية

استراتيجية  2040تهدف للتوسع في الطاقة التكريرية محلي ًا وتمكين زيادة إنتاج الغاز
اعتمدت �رشكة البرتول الوطنية
الكويتية خطتها اال�سرتاتيجية
طويلة امل��دى حتى ع��ام 2040
وال��ت��ي ت��رت��ب��ط ب�شكل وثيق
بتوجيهات �صاحب ال�سمو �أمري
ال��ب�لاد ال�شيخ �صباح الأحمد
ور�ؤي��ة «كويت جديدة .»2035
وا���س��ت��ع��ر���ض��ت ال����شرك��ة خالل
االحتفال ب���إط�لاق ا�سرتاتيجية
ال��ب�ترول الوطنية  2040هذه
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي تت�ضمن
ت�صورات �شاملة للر�ؤى والو�سائل
التي متكن ال�رشكة من حتقيق
�أهدافها بال�شكل الأمثل ومبا يلبي
طموحاتها وتطلعاتها ب�صورة
ت��ت��واف��ق م��ع ر�ؤي���ة وتوجهات
م�ؤ�س�سة ال��ب�ترول الكويتية
امل�ستقبلية.
وقالت ال�رشكة ان اال�سرتاتيجية
تهدف �إلى حتقيق �أربعة �أهداف
�أ�سا�سية هي التو�سع يف الطاقة
التكريرية حمليا ومتكني زيادة
�إنتاج الغاز من قطاع اال�ستك�شاف
والإن��ت��اج و�إح��راز �أداء ت�شغيلي
ب�أعلى املعايري العاملية للتميز
وت��ل��ب��ي��ة ال��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د من
احتياجات �إنتاج الوقود عايل
اجلودة حمليا وعامليا.
و�أفادت بان اال�سرتاتيجية تت�ضمن
ر�ؤية ور�سالة و�أهداف بالإ�ضافة
�إلى �أ�س�س ومبادئ حتقيق الريادة
واال���س��ت��دام��ة يف جم��ال �صناعة
النفط والغاز والوفاء بالتزامات

• م�س�ؤولو «البرتول الوطنية» وال�صحافة خالل تد�شني ا�سرتاتيجية 2040

م�ؤ�س�سة البرتول جتاه الأ�سواق
العاملية ومبا ي�ساهم ب�شكل فعال
يف تنمية االقت�صاد الكويتي.
وبينت ال�رشكة انها ت�سعى يف
ر�سالتها ال��ى تعظيم القيمة
امل�ضافة للموارد الهيدروكربونية
الكويتية من خالل �إنتاج وقود
ع��ايل اجل���ودة يلبي احتياجات
ال�سوق املحلي وال��ع��امل��ي يف
حني ان ر�ؤيتها ت�سعى الى اعتالء

مرتبة عاملية مرموقة يف �صناعة
تكرير النفط عرب �أداء ت�شغيلي
ومايل متميز.
و�أ���ش��ارت ال��ى ان��ه ق��د روع��ي يف
�صياغة اخل��ط��ة اال�سرتاتيجية
ل����شرك��ة ال���ب�ت�رول الوطنية
الكويتية  2040الأخذ يف االعتبار
ت��وق��ع��ات خ��ط��ط �إن��ت��اج النفط
والغاز امل�ستقبلية واحتياجات
ال�سوق املحلي وال��ع��امل��ي من

املنتجات النفطية باملوا�صفات
العاملية وف��ر���ص التكامل مع
البرتوكيماويات والتنويع يف
م�صادر الطاقة الأخرى.
وحول التوجهات اال�سرتاتيجية
مل�ؤ�س�سة ال��ب�ترول الكويتية
قالت البرتول الوطنية الكويتية
انها ا�ستمدت ا�سرتاتيجيتها من
التوجهات اال�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سة
ال���ب�ت�رول ال��ك��وي��ت��ي��ة ووج��ه��ت

انطالق جدول أعمال مؤتمر الكويت لضبط المشاريع ...غداً
ت�ست�ضيف الكويت فعاليات م�ؤمتر الكويت
ل�ضبط امل�شاريع حتت �شعار «�أف�ضل املمار�سات
ل�ضبط امل�شاريع ،ادارة التكلفة ،املخطط
الزمني ،املخاطر والتغيري» برعاية وح�ضور
بخيت الر�شيدي وزير النفط وزير الكهرباء
وامل��اء ،رئي�س م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
ومب�شاركة خليجية وذل��ك خ�لال الفرتة من
 27الى  29نوفمرب احلايل بفندق جي دبليو
م��اري��وت ،قاعة اجل��ه��راء ،الكويت بتنظيم
 12eventsوهيئة تنمية وادارة التكاليف
الأمريكية.
و�رصح عادل العالطي ،املن�سق العام مل�ؤمتر
الكويت ل�ضبط امل�شاريع ان امل�ؤمتر �سيوفر

من�صة ممتازة ملناق�شة م�ؤ�رشات ال�صناعة،
و�أف�ضل املمار�سات وم�ستقبل هذه امل�ؤ�رشات على
�ضوابط امل�رشوع ،و�سيكون لدى احلا�رضين
فر�صة لتبادل اخلربات ورفع م�ستوى املمار�سة
جلعل امل�شاريع ناجحة ،و�سي�سلط امل�ؤمتر
ال�ضوء على الدرا�سات والتجارب املتعلقة
ب��ادارة و�ضبط امل�شاريع والتي منها ادارة
امل�شاريع املبتكرة ،ون�ضج ادارة امل�شاريع،
و�أدوات التعاون لتح�سني ادارة امل�شاريع،
والقيادة يف وادارة امل�شاريع ،ادارة التكاليف
واملخاطر و�أف�ضل املمار�سات والأ�ساليب
املتبعة يف تنفيذ امل�شاريع ال�ضخمة.
و�أ�شار العالطي الى ان امل�ؤمتر �سي�ست�ضيف

خالل انعقاده على مدار يومني نبيلة التون�سي،
الع�ضو املنتدب واملدير التنفيذي مل�رشوع
نيوم اكرب م�شاريع ال�رشق الأو�سط يف اململكة
العربية ال�سعودية كمتحدث رئي�سي يف فعاليات
امل���ؤمت��ر ،واي�ضا �سيكون متحدث ًا رئي�سي ًا
براين ايفانز ،الرئي�س التنفيذي يف هيئة
تنمية وادارة التكاليف الأمريكية يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،وكذلك �سي�ست�ضيف امل�ؤمتر
جمموعة من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف ادارة
و�ضبط امل�شاريع من الكويت واململكة العربية
ال�سعودية واالمارات العربية املتحدة واالردن
ولبنان والواليات املتحدة الأمريكية وكندا
وبريطانيا وجمهورية الت�شيك و�سلوفاكيا.

 600مليون دوالر لتمويل خطة زيادة توليد الكهرباء في العراق
�أب���رم امل����صرف ال��ع��راق��ي للتجارة وبنك
�ستاندرد ت�شارترد و�رشكة جرنال �إلكرتيك
اتفاقية متويل بقيمة  600مليون دوالر،
�ساعدت هذه االتفاقية على توفري التمويل
لعدة م�شاريع يف جمال الكهرباء مت تنفيذها
يف خمتلف �أنحاء العراق .فقد مثلت خطة
احلكومة العراقية لزيادة توليد الكهرباء
امل�سماة «،»Power up Planواملكونة من
جزء رئي�سي ًا من اخلطط احلالية
مرحلتني،
ً
لإعادة �إعمار البالد وحتديث البنية التحتية،
بتوفري وت�سخري طاقة �إنتاجية جديدة تزيد
على  2غيغاواط من الكهرباء ،مع �ضمان
ا�ستمرارية تزويد �شبكة الكهرباء العراقية
بـ  6.7غيغاواط �أخ��رى ،ما ي�ؤمن الطاقة
الكهربائية ال�رضورية للمنازل وم�ؤ�س�سات
الأعمال .وتعترب اتفاقية التمويل هذه �أكرب

كتاب اعتماد خم�ص�ص وتوفري اكرب خ�صم من
نوعه يف املنطقة وت�أ�س�س البنك العراقي
للتجارة يف �شهر يوليو من عام  2003بغر�ض
امل�ساعدة يف �إعادة �إعمار العراق من خالل
ت�سهيل معامالت التجارة الدولية وما زال
يحتل مركز ال�صدارة يف م�شاريع تطوير
البنى التحية الكبرية على م�ستوى البالد.
وتلعب �شبكة التمويل واخلربات التي يتمتع
بها امل�رصف دور ًا بالغ الأهمية يف حت�صيل
و�ضمان التمويل للم�شاريع التي �ستعود
بالنفع على ال�شعب العراقي لأجيال عدة
قادمة.وقال في�صل الهيم�ص رئي�س امل�رصف
العراقي للتجارة ورئي�س جمل�س �إدارت��ه:
«�إن التمويل املقدم يف �إط��ار هذه ال�صفقة
الأخرية مع �رشكائنا يف جرنال �إلكرتيك وبنك
�ستاندرد ت�شارترد �سيكون له دور كبري يف

خلق م�ستقبل �أكرث �إ�رشاق ًا لل�شعب العراقي.
فهذه ال�شبكة الكهربائية مبا تتميز به من
كفاءة وتطور و�أمان وموثوقية متثل الأ�سا�س
الذي �ستبنى عليه م�شاريع التطوير واالزدهار
يف العراق على امل��دى الطويل .و�سيعمل
امل�رصف العراقي للتجارة بتعاون وثيق مع
�رشكائنا على �ضمان م�ساعدة االتفاقيات التي
تت�ضمنها مذكرة التفاهم هذه يف دفع عجلة
هذا امل�رشوع احليوي قدم ًا مبا يدعم رفاهية
النا�س واملجمعات ودوائر الأعمال يف �أنحاء
العراق املختلفة» ومن جانبها قالت روال
�أبومنة ،الرئي�س التنفيذي لبنك �ستاندرد
ت�شارترد يف الإمارات« :ي�سعدنا �أن تكون لنا
من جديد هذه ال�رشاكة والتعاون مع زمالئنا
يف امل�رصف العراقي للتجارة و�رشكة جرنال
�إلكرتيك يف �صفقة حيوية جد ًا يف العراق.

�رشكاتها التابعة لتطوير خططها
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة لتحقيق تلك
التوجهات.
وق��ال��ت ان���ه ويف ه���ذا الإط���ار
�أع��دت البرتول الوطنية خطتها
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ط��وي��ل��ة امل��دى
حتى عام  2040لت�أتي متوافقة
م��ع ال��ت��وج��ه��ات اال�سرتاتيجية
للم�ؤ�س�سة ،م�شرية الى انه ميكن
تلخي�ص التوجهات اال�سرتاتيجية

ل��ق��ط��اع ال��ت��ك��ري��ر والت�صنيع
والبرتوكيماويات حتى عام 2040
يف عدة حم��اور.و�أف��ادت بان من
هذه املحاور التو�سع يف الطاقة
التكريرية للدولة وب�أعلى م�ستوى
حتويلي مع الأخذ بعني االعتبار
�ضمان تعظيم ت�رصيف النفوط
الكويتية الثقيلة يف م�صايف
التكرير املحلية وكذلك تلبية
االحتياجات املحلية من الطاقة

وحتقيق �أعلى م�ستوى من الطاقة
التحويلية يف امل�صايف املحلية
�آخ���ذ ًا باالعتبار توافر م�صادر
بديلة للوقود لتلبية االحتياجات
املحلية من الطاقة.
وق��ال��ت ان م��ن ه���ذه امل��ح��اور
ت��وف�ير امل��ن��ت��ج��ات البرتولية
املطابقة للموا�صفات املحلية
والعاملية املطلوبة وحتقيق
التكامل بني عمليات التكرير
والبرتوكيماويات حمليا وتطبيق
�أعلى املعايري العاملية للتميز
يف الت�شغيل واملحافظة عليها
لتحقيق ال��ري��ادة واال�ستدامة
يف جمال �صناعة النفط والغاز
واملراجعة امل�ستمرة للمحفظة
الت�شغيلية للو�صول �إلى املحفظة
املثلى من خالل ا�ستغالل الفر�ص
املتاحة ،وا�ستبعاد الأ�صول غري
املربحة ،والتي لي�ست من �صميم
عمليات و�أن�شطة امل�ؤ�س�سة.
و�أ�شارت الى انه من هذه املحاور
�أي�ضا تلبية احتياجات الطاقة
احلالية وامل�ستقبلية لدولة
ال��ك��وي��ت ع��ن ط��ري��ق خليط من
�أن��واع الوقود املختلفة والأمثل
اقت�صاديا وبيئيا مع احلر�ص على
توفري البديل اال�سرتاتيجي لها
وا�ستغالل م�صادر الطاقة البديلة
وامل��ت��ج��ددة وم�����ص��ادر الطاقة
الأخ��رى يف ح��ال حتقيقها قيمة
م�ضافة لأن�شطة وعمليات م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية.

منتجو النفط يكثفون مشاوراتهم
إلعادة التوازن إلى السوق
ي��ك��ث��ف امل��ن��ت��ج��ون يف منظمة
ال��دول امل�صدرة للنفط «�أوب��ك»
و��شرك��ا�ؤه��م ب��ق��ي��ادة رو�سيا
م�شاوراتهم قبل �أي��ام قليلة من
�سل�سلة اجتماعات وزارية عالية
امل�ستوى ت�ضم  25دولة وتعقد
يف مقر املنظمة يف العا�صمة
النم�ساوية فيينا اعتبارا من
اخلام�س حتى ال�سابع من ال�شهر
املقبل.
وي��ج��يء ذل���ك يف وق���ت يعاين
فيه ال�سوق النفطي واح��دة من
�أ�صعب موجات هبوط الأ�سعار،
حيث خ�رس خ��ام ب��رن��ت %11
واخلام الأمريكي  %10على مدار
الأ�سبوع املا�ضي فقط ،بينما
يراهن ال�سوق على تخفي�ضات
وا�سعة وم�ؤثرة ي�شرتك فيها كافة
املنتجني ،وحتفز الأ�سعار مرة
�أخرى نحو ال�صعود ،ومبا ي�سهم
يف ت�ضييق الفجوة بني العر�ض
والطلب.
وت�شمل االجتماعات املرتقبة
اجتماع جلنة الر�صد الوزارية
ملراقبة الإن��ت��اج يف  5دي�سمرب
يليها االجتماع ال���وزاري لدول
منظمة �أوب��ك ،ويف اليوم التايل
والأخ�ي�ر اجتماع وزراء «�أوب��ك»
وامل�ستقلني ال��ذي م��ن املتوقع
خالله �أن يتم الإع�لان عن �رشاكة
ا�سرتاتيجية جديدة بني املنتجني
البالغ عددهم  25منتجا.ويراهن
امل��ت��ع��ام��ل��ون يف ال�����س��وق على
تخفي�ضات �إنتاجية ت��راوح بني

• حممد باركيندو

مليون ومليون ون�صف برميل يوميا
ملواجهة تخمة املعرو�ض التي
جنمت عن ارتفاع الإنتاج الأمريكي
�إلى م�ستويات قيا�سية تتجاوز 11
مليون برميل يوميا ،التي تزامنت
م��ع منح �إع��ف��اءات لثماين دول
لال�ستمرار يف �رشاء النفط الإيراين
رغم العقوبات الأمريكية.
يف �سياق مت�صل� ،أك��دت منظمة
الدول امل�صدرة للنفط «�أوبك» �أن
النجاحات ال�سابقة للمنتجني،
خا�صة الإعالن امل�شرتك قبل عامني
مل يحل دون تكرار ال�صعوبات
والتحديات التي تلوح يف �أفق
ال�صناعة حاليا ،م�شريا �إلى ت�أكيد
حممد باركيندو الأم�ي�ن العام
للمنظمة� ،أنه« :كما تعلمنا مرارا
وت��ك��رارا من خ�لال التاريخ ف�إن

�سوق النفط دوري ودائم ويجب
على املرء �أن يكون م�ستعدا دائما
للمجهول».
وذك���رت املنظمة  -يف �أح��دث
ت��ق��اري��ره��ا مب��ن��ا���س��ب��ة ختام
االج��ت��م��اع ال��ث��ال��ث ع�رش رفيع
امل�ستوى حل���وار الطاقة بني
«�أوبك» واالحتاد الأوروبي الذي
عقد يف العا�صمة البلجيكية
بروك�سل – �أن��ه بالن�سبة �إلى
ع��ام  ،2019م��ن امل��ت��وق��ع �أن
ن�شهد احتماالت متنامية حلدوث
اخ��ت�لال ال��ت��وازن يف ال�سوق،
مرجعا ذلك �إلى حدوث منو هائل
متوقع يف العر�ض.و�أبرز التقرير
ق��ول الأم�ين العام�« :إن منظمة
�أوبك �ستظل كما هي احلال دائما
متيقظة يف مراقبة ال�سوق خالل
الأ�سابيع والأ�شهر املقبلة للبقاء
على اطالع ب�ش�أن �آخر التطورات».
ولفت التقرير �إلى ت�أكيد باركيندو
�أن اجلهود الناجحة للغاية التي
حفزها �إع�ل�ان ال��ت��ع��اون �أنقذت
عمليا �صناعة النفط العاملية التي
كانت على حافة االنهيار.و�أ�ضاف
التقرير« :اليوم وبف�ضل جزء كبري
من هذه اجلهود البطولية لدينا
�صناعة متغرية ،فالأ�سا�سيات
ت��ق��وم ب�شكل ع��ام على �أر�ضية
�صلبة وال�سوق �أك�ثر ا�ستقرارا
وتفا�ؤال ،وقد نتج عن ذلك انبعاث
بطيء لكنه ثابت لال�ستثمار يف
ال�صناعة ،ما وفر الدعم لالقت�صاد
العاملي».

