
أك��د خبراء اقتصاديون دوليون اول امس  
االثنني أن الفترة احلالية “مواتية” الج��راء 
اصالحات هيكلية ومالية في الكويت باعتبار 
أن الفترة املناسبة لذلك هي عندما يشهد النمو 

االقتصادي تسارعا كما هو احلال اآلن.
جاء ذلك في الندوة االقتصادية التي عقدها 
مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل 
في الشرق األوسط والصندوق العربي لالمناء 
االقتصادي واالجتماعي وحملت عنوان )تقرير 
آفاق االقتصاد العاملي:االنعكاسات على دولة 
الكويت واملنطقة( وذلك مبقر الصندوق العربي 

في الكويت.
وق���ال املستشار االق��ت��ص��ادي ف��ي ال��دي��وان 
االميري الدكتور يوسف االبراهيم الذي ترأس 
احللقة النقاشية وأدار احل��وار أن هذه احللقة 
هي التاسعة التي ينظمها املركز بهدف حتفيز 
احل��وار املفتوح بشأن مستجدات التحديات 
االقتصادية التي تواجه واضعي السياسات في 

الكويت واملجتمع العربي.
واستعرض املستشار االبراهيم التطورات 
االقتصادية العاملية واالص��الح��ات االساسية 
ال��الزم��ة لتهيئة ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي للتصدي 
للتحديات الناجمة عن الصراعات والالجئني 

وارتفاع البطالة وتقلب اسعار النفط.
من جانبه توقع املستشار االقتصادي لدى 
صندوق النقد ال��دول��ي ومدير ادارة البحوث 
الدكتور موريس اوبتسفيلد خالل حديثه في 
الندوة أن يظل النمو االقتصادي العاملي صامدا 
في الوقت احلالي وان كان أقل توازنا حيث ثبت 

النمو االقتصادي في االقتصادات الرئيسية.
وأش��ار اوبتسفيلد الى انه مت تعديل النمو 
العاملي املتوقع في عام 2018 ليبلغ 7ر3 في 
املئة من 9ر3 في املئة في وقت سابق.وعزا هذا 
التراجع في توقعات النمو ال��ى تراجع آفاق 

بعض االقتصادات الناشئة وضعف أداء عدد من 
االقتصادات املتقدمة مطلع العام احلالي وذلك 
نتيجة املخاوف العاملية التي انتابت االسواق 

العاملية حول السياسات التجارية والنقدية.
وتوقع انخفاض النمو االقتصادي العاملي 

على امل��دى املتوسط نتيجة انتهاء السياسات 
املالية التحفيزية التي كانت تطبقها الواليات 
امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة.ول��ف��ت ال���ى ان ات��س��اع 
ف��روق العائد على سندات االس���واق الناشئة 
وان��خ��ف��اض قيمة عمالتها ف��ي وق��ت تقلصت 

التدفقات الراسمالية الداخلة عليها مبينا ان 
الظروف املالية التي سادت في املاضي خلفت 
واراءها ارتفاعا في نسبة االنكشاف على الديون 

السيادية وديون الشركات.
ورأى اوبتسفيلد أن االقتصادات الناشئة 

ستكون عرضة للصدمات املالية بشكل خاص 
السيما في ظل اشتداد الضغوط عليها حاليا 
موضحا أن هذه الصدمات قد تنجم عن االجراءات 
املتصلة بالتجارة والتباطؤ في الصني والتشديد 
غير املتوقع ف��ي السياسات املالية ف��ي هذه 
االقتصادات فضال عن التوترات داخل االحتاد 

االوروبي واالحداث اجليوسياسية السلبية.
وقال إن اسعار النفط ارتفعت هذا العام على 
الرغم من تراجعها بشكل طفيف مؤخرا نتيجة 
التطورات اجليوسياسية في املنطقة واهمها 
العقوبات االمريكية اجلديدة على ايران حيث 
ساعدت هذه االسعار على رفع النمو احلالي 
واملتوقع ل��دول اخلليج العربي.وأكد ان فترة 
النمو ه��ذه التي تشهدها دول اخلليج بشكل 
عام والكويت تتيح فرصة لتنفيذ االصالحات 

الهيكلية واملالية الرئيسية املطلوبة.
وع��ن التجارة العاملية ق��ال اوبتسفيلد إنه 
ثمة قنوات كثيرة لتعزيز نظام التجارة العاملي 
مبا يخلق منوا أكبر جلميع البلدان مشيرا الى 
أن إحدى تلك القنوات املهمة تتجسد في جتارة 
اخلدمات حيث ميكن رفع حجم إجمالي الناجت 
احمللي العاملي بشكل ملموس عن طريق خفض 
حجم العوائق التجارية السيما العوائق داخل 

احلدود.
ب��دوره عرض الدكتور كاميار موهادس من 
جامعة كمبريدج واملستشار االقتصادي حملافظ 
مركز دبي املالي العاملي الدكتور كريستوفر بني 
حتليال تكميليا لالصالحات امللطوبة في الكويت 

واملنطقة ملعاجلة التحديات. 
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خالل الندوة االقتصادية التي عقدها مركز صندوق النقد الدولي

خبراء اقتصاديون: الفترة احلالية مواتية إلجراء إصالحات هيكلية ومالية في الكويت

»اخلليج« يختتم ندوة األمن السيبراني لقيادات البنك
اختتم بنك اخلليج ، ورشة عمل مكثفة حول األمن السيبراني 
مبشاركة جميع قيادات البنك. وتندرج هذه املبادرة في إطار املبادئ 
التوجيهية لبنك الكويت املركزي والرامية إلى ضمان مواكبة البنوك 
للتحديات والتغييرات التي تطرأ في العالم الرقمي، والتي قد يكون 
لها تأثير على القطاع املصرفي وأدائ��ه. قاد ورش��ة العمل املدير 
اإلداري وممارس املخاطر السيبرانية في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، ل��دى شركة ك��رول، أن��درو بيكيت، ال��ذي ق��ام من خاللها 
بتوجيه قيادات البنك حول مجال األمن السيبراني، حيث سلط 
الضوء على عدة أمثلة عملية حول كيفية تأثير هذا التحدي اجلديد 
على البنوك في جميع أنحاء العالم. ومتحور تركيز التدريب حول 
اخلطوات األساسية التي ينبغي على جميع البنوك مراعاتها في 
العصر الرقمي، لضمان أمن وسالمة بياناتهم اخلاصة ومعامالتهم 

وكذلك دراسات احلالة من داخل املنطقة وخارجها. وتعليًقا على 
أهمية حماية بيانات البنك ومعلومات العمالء، ص��رح سلمى 
احلجاج- مدير عام امل��وارد البشرية في بنك اخلليج مع موظفني 
البنك قائالً: “يأخذ بنك اخلليج على محمل اجلد املخاطر املتعلقة 
بالفضاء السيبراني، ونتعامل مع هذا التحدي بفعالية لضمان أمن 

وسالمة بيانات العمالء ومعامالتهم ضد أي محاوالت خبيثة”.
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 أع��ل��ن��ت ش��رك��ة خ��دم��ات ح��ق��ول ال��غ��از وال��ن��ف��ط 
“GOFSCO”، واح���دة م��ن أكبر مقدمي اخلدمات 
املتكاملة واملتخصصة في قطاع النفط والغاز البري 
وال��ب��ح��ري ف��ي ال��ك��وي��ت، ع��ن مشاركتها ف��ي معرض 
ومؤمتر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2018”. 
وينعقد ه���ذا احل���دث ف��ي م��رك��ز أب��وظ��ب��ي الوطني 
للمعارض خ��الل الفترة من 12 ولغاية 15 نوفمبر 
2018، حيث يستضيف نخبة من خبراء النفط والغاز 

وكبار رجال األعمال من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي معرض ومؤمتر أبوظبي الدولي للبترول 
“أديبك 2018” حتت رعاية صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، ويعد احل��دث ضمن أكبر وأه��م الفعاليات 
العاملية ف��ي قطاع النفط وال��غ��از حيث يجمع كبار 
األخصائيني والشركات ورجال األعمال املهتمني بقطاع 
النفط والغاز لتبادل املعرفة وتبادل األفكار ملستقبل 

أكثر إشراقا لقطاع الطاقة.
وجاءت مشاركة GOFSCO في إطار استراتيجيتها 

للتوسع اإلقليمي وال��ت��ي تهدف إل��ى توسيع نطاق 
احللول التكنولوجية املتطورة واألكثر تقدما للعمالء 
اإلقليميني. كما قامت الشركة بعرض مجموعة من 
احللول واملنتجات التي تسهل وتساعد على تلبية 
متطلبات شركات النفط والغاز. وفي هذا الصدد، صرح  
املهندس حسام علي معرفي – رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة “GOFSCO” قائاًل: 
“نحن سعداء مبشاركتنا للسنة الثانية على التوالي 
في معرض ومؤمتر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك” 
وال���ذي يعد إح��دى أه��م الفعاليات ف��ي قطاع النفط 
والغاز في العالم لهذا العام.  ويوضح تواجدنا هنا 
إستراتيجيتنا الطموحة في التوسع في جميع أنحاء 
املنطقة وتعزيز اإلمكانيات في توفير حلول مبتكرة 
للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز ملستقبل أكثر 
جناحاً واشراقاً. وبصفتنا شركة كويتية، فإننا نفخر 
بتقدمي حلول مصممة بذكاء لتلبية املواقف املعقدة التي 
يتعرض لها شركات النفط والغاز، وهذا أمر ينبع من 

فهمنا الكامل للتحديات التي تواجهها الصناعة اآلن”.

ضمن ثالث شركات كويتية مشاركة في أكثر املعارض تأثيرًا بالعالم

»حقول الغاز والنفط« تستعرض 
 »2018 خدماتها في معرض »أديبك 

البورصة تنهي تعامالتها على انخفاض 
1.86 نقطة املؤشر العام 
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ش��ارك بوبيان ممثال في رئيس إدارة املخاطر 
ماجد فانوس في ورش��ة العمل التى نظمها بنك 
الكويت املركزي مؤخرا بالتعاون مع السوق املالية 
اإلسالمية الدولية والتى مت خاللها بحث مجموعة 
من القضايا التى تهم مستقبل البنوك اإلسالمية 

وآليات عملها .
وتطرقت اجللسة احل��واري��ة التى ش��ارك فيها 
فانوس ال��ى طبيعة املخاطر و إدارة املخاطر في 
البنوك اإلسالمية واستخدام املشتقات للتحوط 
للمخاطر املعرضة لها البنوك االسالمية واملخاطر 
املتزايدة التي تتعرض لها البنوك االسالمية مع 

التطورات احلديثة في االسواق املالية.
باالضافة الى ذلك فقد ناقشت اجللسة استخدام 
النماذج املختلفة لقياس املخاطر و مدى تشابه هذه 

النماذج املستخدمة في البنوك التقليدية.
وكان بنك الكويت املركزي قد نظم ورشة العمل 
بالتنسيق مع السوق املالية االسالمية الدولية )ايه.
اي���ه.اف.ام( حيث مت التطرق الى معايير التحوط 
االسالمية ومعايير الرهن على اس��اس السيولة 
ومعايير الوكالة غير املقيدة ومعيار ادارة السيولة  
فضال عن بحث اليات لتطوير ادوات التحوط وادارة 

السيولة في البنوك االسالمية بشكل يتناسب مع 
النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع على مستوى 

العالم.
وشهدت ورش��ة العمل ارب��ع جلسات حوارية 
االول���ى ادارة املخاطر والتعليمات ف��ي البنوك 
االسالمية والثانية ناقشت التحوط لدى البنوك 
االس��الم��ي��ة بينما بحثت اجللسة الثالثة سوق 
الصكوك العاملي في حني خصصت اجللسة الرابعة 

لبحث معايير ادارة السيولة في البنوك االسالمية.
وج���اء تنظيم ه��ذه ال��ورش��ة ضمن الفعاليات 
واألن��ش��ط��ة املستمرة التي ينظمها بنك الكويت 
املركزي في إطار جهوده احلثيثة لتعزيز االستقرار 
املالي بالبالد وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في 

املجاالت املالية واالقتصادية
يذكر ان السوق املالية اإلسالمية تأسست في 
البحرين عام 2002 لتوفير ما حتتاجه املصارف 
اإلسالمية من سيولة ومنتجات مصرفية إسالمية 
كما انها تعتبر ن��واة ملؤسسات البنية التحتية 
للمعامالت املصرفية اإلسالمية والصناعة املالية 
حيث تتضمن صالحيات السوق تأسيس وتطوير 

وترويج إنشاء األسواق املالية اإلسالمية.

فانوس متحدثا في اجللسة النقاشية

نظمها البنك املركزي لبحث بعض قضايا البنوك اإلسالمية 

»بوبيان« شارك في ورشة عمل السوق 
املالية اإلسالمية الدولية

أعلن بيت التمويل الكويتي “بيتك” اسماء 
الفائزين بسحوبات حملة “بطاقتك مفتاح 
بيتك في تركيا” التي أطلقها البنك بهدف 
منح العمالء م��زاي��ا حصرية ضمن اط��ار 
استراتيجية االهتمام بالعميل واحل��رص 
على مكافأته، واالستمرار في تقدمي وتعزيز 
باقة متنوعة من اخلدمات واملنتجات املبتكرة 
التي تلبي تطلعات العمالء وتعزز مكانة 

البنك الرائدة عامليا.
وجرى السحب في برج “بيتك” بحضور 
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وفاز 
كل من سلوى أحمد ناصر العمار، وفتوح 
خليفة الصباح، ونورة بادي جهز العتيبي 
باجلائزة وه��ي عبارة ع��ن: ش��راء بيت في 
تركيا لكل منهم، باإلضافة إلى رحلة على 
درج��ة رج��ال األعمال إل��ى تركيا مع مرافق 
واإلق��ام��ة ف��ي ف��ن��دق 5 جن��وم مل��دة 5 ليال، 
وجائزة نقدية بقيمة 5000 دينار لتأثيث 
البيت اجلديد. واعربت سلوى أحمد العمار 
ع��ن سعادتها ب��ال��ف��وز، متوجهة بالشكر 
ل��� “بيتك” على إت��اح��ة مثل ه��ذه الفرصة 
للعمالء، منوهة بأهمية حملة “بطاقتك 
مفتاح بيتك ف��ي تركيا” التي أت��اح��ت لها 

فرصة متلك وتأثيث بيت في تركيا.
وق��ال��ت: “لقد انتهيت م��ن عملية ش��راء 
البيت في مدينة اسطنبول في تركيا، وقمت 
بتأثيثه بالكامل، حيث حتمل “بيتك”، كافة 
النفقات مبا فيها الرحلة على درج��ة رجال 
االعمال واالقامة بفندق 5 جنوم، باالضافة 
ال��ى ش��راء البيت وتأثيثه. كانت جتربة 
رائعة ومميزة مع “بيتك”، وهذا بكل تأكيد 

محل للثناء واالمتنان.”
وتتيح احلملة ف��رص��ة ال��رب��ح للعمالء 
عند استخدم أي��اً من بطاقات “بيتك” فيزا 

)السحب اآللي – االئتمان – البطاقات مسبقة 
ال��دف��ع( ل��س��داد قيمة املشتريات س��واء في 

الكويت أو اخلارج.
من جانبه، أعرب نائب مدير عام البطاقات 
املصرفية للمجموعة في “بيتك”، منر ياسني 
ع��ن س��ع��ادت��ه بنجاح احلملة ال��ت��ي القت 
صدى واسعا في السوق وترحيبا كبيرا من 
العمالء، منوها بتركيز اجلهود على خدمة 
العميل وتصميم حمالت وخدمات ترتقي 
ملستوى تطلعاتهم وتعزز والءهم ل�”بيتك”، 
عبر منحهم جتربة مصرفية مميزة ومكافآت 

وجوائزة غير مسبوقة.
وأض��اف ياسني في تصريح صحفي، ان 
“بيتك” يواصل جهود الشراكة مع شركة 

ف��ي��زا، سيما بعد النجاح الكبير حلمالت 
وخدمات “بيتك”، حيث تبذل اجلهود بهدف 
استمرار حتقيق نقلة نوعية بأعمال وخدمات 

“بيتك” وبرامج املكافآت.
ولفت الى ان “بيتك” أطلق مؤخرا بطاقة 
فيزا Signature االئتمانية اجلديدة للعمالء 
مبميزات متنوعة، مبينا ان البطاقة تقدم باقة 
فريدة من املميزات للتمتع بتجربة عالم من 
امل��زاي��ا احلصرية، والتي من اب��رزه��ا ميزة 
االسترجاع النقدي لغاية 6 في املئة من قيمة 
املشتريات شهريا. وتقدم البطاقة تأمني سفر 
شامل للعمالء ولكل فرد من أفراد العائلة عند 
السفر خارج الكويت، مع تغطية تأمني تصل 
حتى 500،000 دوالر أمريكي. كما يستمتع 

العميل بقيمة ال مثيل لها في أكثر من 900 
مكان راقي وفي منتهى الروعة حول العالم 
مع مجموعة فنادق فيزا الفاخرة، باالضافة 
ال��ى أرق��ى ال��ع��روض واخلصومات املذهلة 

حول العالم.
وذك��ر ان “بيتك” أطلق حملة “استمتع 
بتجربة مميزة في لندن مع بطاقات “بيتك” 
فيزا للسحب اآلل��ي، مشيرا ال��ى ان احلملة 
منحت احلملة 6 من عمالء “بيتك” مع مرافق 
لكل منهم رحلة العمر إلى لندن ملدة 6 أيام 
على منت طائرة خاصة مع إقامة في جناح 
خ��اص في أح��د الفنادق الفخمة، وسيارة 
فاخرة مع خدمة سائق، ومنحة نقدية قيمتها 
2000 دينار للتمتع في التسوق، وذلك 
الستخدامهم بطاقة “بيتك” فيزا للسحب 
اآلل��ي ف��ي دف��ع قيمة املشتريات والسحب 

النقدي خارج الكويت.
KFH- وق��ال ان “بيتك” أطلق خدمة
Wallet وه��ي خدمة الدفع عبر احملفظة 
الذكية املقدمة حلاملي بطاقات “بيتك” فيزا 
االئتمانية ومسبقة الدفع، وقد منحت العمالء 
العديد من العروض واخلصومات بالتعاون 
مع سلسلة كاريبو كوفي ، وسلسلة متاجر 

تروللي.
وأك��د ياسني احل��رص على تقدمي طيف 
واس��ع من املزايا لالرتقاء بتجربة العمالء 
وتصميم خدمات تشكل أكثر مالءمة لهم 
وأساليب حياتهم مبا يرسخ مكانة “بيتك” 
الرائدة ويزيد من رضا العمالء، منوها بأن 
“بيتك” ي��درس العديد من امل��ب��ادرات التي 
سيتم طرحها قريبا، والتي من شأنها ان 
تعزز متيز “بيتك” في خدمة العمالء، ال 
سيما وأن خدمة العميل هي من ابرز محاور 

استراتيجية “بيتك”.

منر ياسني وممثلي »بيتك« مع عبد العزيز اشكناني 

في اطار سحب حملة »بطاقتك مفتاح بيتك في تركيا«

ياسني: »بيتك« حريص على تقدمي طيف واسع 
من املزايا لالرتقاء بتجربة العميل

انهت بورصة الكويت تعامالتها 
امس الثالثاء على انخفاض املؤشر 
العام 86ر1 نقطة ليبلغ مستوى 
7ر5101 نقطة بنسبة 04ر0 
في املئة.وبلغت كميات ت��داوالت 
املؤشر 8ر99 مليون سهم متت من 
خ��الل 4600 صفقة نقدية بقيمة 
16 مليون دي��ن��ار كويتي )نحو 

8ر52 مليون دوالر أمريكي(.
وان���خ���ف���ض م���ؤش���ر ال��س��وق 
الرئيسي 31ر18 نقطة ليصل 
إل���ى م��س��ت��وى 20ر4747 نقطة 
وبنسبة انخفاض 38ر0 في املئة 
من خالل كمية أسهم بلغت 3ر75 
مليون سهم متت عبر 2968 صفقة 
نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار 

)نحو77ر22 مليون دوالر(.
وارت��ف��ع مؤشر ال��س��وق األول 
07ر7 نقطة ليصل إل��ى مستوى 
04ر5297 نقطة وبنسبة ارتفاع 

13ر0 ف��ي امل��ئ��ة م��ن خ��الل كمية 
أسهم بلغت 4ر24 مليون سهم 
مت��ت ع��ب��ر 1632 صفقة بقيمة 
1ر9 مليون دينار )نحو 03ر30 
مليون دوالر(. وك��ان��ت شركات 
)ع��م��ار( و)ورب����ة ت( و)ع��رب��ي 
ق( و)ب��ورت��الن��د( و)العقارية( 
األكثر ارتفاعا في حني كانت أسهم 
)جياد( و)أعيان( و)عقارات ك( 
و)سفن( و)خليج ب( األكثر تداوال 
أما األكثر انخفاضا فكانت )سفن( 
و)اس��م��ن��ت اخلليج( و)ال��دي��رة( 

و)ايفا( و)بيت الطاقة(.
وتابع املتعاملني افصاح شركة 
)نقل وجتارة املواشي( عن تعديل 
موعد اس��ت��الم السفينة اجلديدة 
واملقرر بناؤها مع )أوجلانيك د د 
شيب يارد( الكرواتية نظرا لوجود 

أسباب خارجة عن إرادة الشركة.
وقالت إن استمرار وجود بعض 

الصعوبات الفنية واإلداري��ة التي 
واج��ه��ت ال��ش��رك��ة املصنعة أدى 
إلى تعديل موعد استالم السفينة 
اجلديدة وأنها تعمل على أن يكون 
اس��ت��الم السفينة اجل��دي��دة خالل 
الربع الثالث من عام 2019 وأن 
جميع ح��ق��وق ال��ش��رك��ة امل��ادي��ة 
والتعاقدية محفوظة بحسب العقد 

املبرم مع الشركة املصنعة.
وكانت )املواشي( قد افصحت 
أي��ض��ا ع��ن اس��ت��ئ��ن��اف اس��ت��ي��راد 
ش��ح��ن��ات األغ����ن����ام احل���ي���ة من 
أستراليا ال��ت��ي تعد بلد املصدر 
لواردات الشركة من األغنام احلية 
والعجول حيث مت استئناف حركة 
تشغيل بواخر الشركة مرة أخرى 
بعد التوقف خالل الفترة املاضية 
متوقعة حتسن األداء التشغيلي 
ب��س��ب��ب ع����ودة ت��ش��غ��ي��ل ب��واخ��ر 

الشركة.

31 مليون  »االئتمان«: 
دينار إجمالي القروض واملنح 

املقدمة خالل أكتوبر املاضي
قال بنك االئتمان أن اجمالي القروض العقارية وقروض 
املرأة واملنح املقدمة خالل شهر اكتوبر 2018 بلغ نحو 95ر31 

مليون دينار كويتي )نحو 105 مليون دوالر امريكي(.
واض��اف البنك في بيان صحفي ام��س  الثالثاء ان اجمالي 
قروض احملفظة العقارية خالل الشهر ذاته بلغ 120 ألف دينار 
)نحو 396 ال��ف دوالر( مبينا ان ال��ق��روض املمنوحة لبناء 
قسائم خاصة بلغت 74ر1 مليون دينار )نحو 7ر5 مليون 

دوالر(.
وذكر انه لبناء القسائم احلكومية صرف نحو 20 مليون 
دينار )نحو 66 مليون دوالر امريكي( ولقروض شراء بيوت 

نحو 4 مليون دينار )نحو 13 مليون دوالر(.
وبني البنك انه مت صرف نحو 251 ألف ) نحو 828 الف 
دوالر( لتوسعة وترميم السكن اخلاص و نحو مليون دينار 
)نحو 3ر3 مليون دوالر( لتوسعة وترميم بيوت حكومية 
و24 ألف دينار) نحو 79 الف دوالر( كقروض ومنح بيوت 
خرسانية. واش���ار ال��ى ان اجمالي منح ذوي االحتياجات 
اخلاصة بلغ 3 مليون دينار )نحو 9ر9 مليون دوالر( موضحا 
ان البنك صرف نحو 120 ألف دينار )نحو 396 الف دوالر( 

لقروض التوسعة والترميم .


