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البنوك اإلسالمية المتحولة والتخلص من الربا
يؤرخ البعض مليالد 
البـنـــوك اإلســـالمـية 
ويربطهــــا ببيــــت مال 
املســــلمني بعد ظهور 
اإلسالم في عهد اخلليفة 
 ÿ عمــــر بن اخلطاب
الذي كان يقوم مبتطلبات 

التمويل الالزم آنذاك.
والبعــــض اآلخــــر 
يرجع ميالد املصارف 
اإلســــالمية إلى جتربة 
بنــــوك االدخار احمللية 
ورائدها د.أحمد النجار 

األمني العام األسبق لالحتاد الدولي للبنوك 
اإلسالمية والتي بدأت عام 1963 مبدينة 
ميت غمر في محافظة الدقهلية مبصر.

بينما يرى آخــــرون أن فكرة البنوك 
اإلســــالمية طبقت ألول مرة في إحدى 
املناطق الريفية في باكستان عام 1955 من 
خالل مؤسسة كانت تقوم بجمع الودائع 
من امليسورين وإقراضها للمزارعني دون 
فائدة مقابل تقاضيها أجورا رمزية تغطي 
تكاليفها اإلدارية، ولكن هذا املشروع فشل 
لعدم وجود عاملــــني مؤهلني ومدربني 

لذلك.
وهنــــاك من يــــرى أن أول بنك نص 
في نظامه التأسيسي على عدم التعامل 
بالفائــــدة املصرفيــــة هو بنــــك ناصر 

االجتماعي في مصر سنة 1971.
إال ان أول جتربة حقيقية متكاملة لبنك 
إسالمي جتاري كانت من خالل بنك دبي 
اإلسالمي الذي انشئ في عام 1975 وقد 
تزامن مع ذلك مجهودات مقدرة ملنظمة 
املؤمتر اإلسالمي التي انتهت إلى إنشاء 
أول بنك إسالمي دولي وهو البنك اإلسالمي 

للتنمية عام 1975 مبدينة جدة.
ولقد انتشــــرت هذه الظاهرة عربيا 
وإسالميا وعامليا حتى أضحت هذه البنوك 
منتشرة في معظم دول القارات اخلمس 
حتى أن دوال حولــــت نظامها املصرفي 
بالكامل للعمل وفق آلية العمل املصرفي 
اإلسالمي مثل السودان وإيران وباكستان. 
وقد واكب هــــذه الظاهرة ظاهرة أخرى 
وهي حتول البنوك التقليدية إلى بنوك 

إسالمية.
وبعــــد هذا املوجز عن تاريخ البنوك 
اإلسالمية فإن السؤال اجلدير باإلجابة 
يدور حول مدى التزام هذه البنوك فعال 
بنصوص وأحكام الشــــريعة اإلسالمية 
كما هو منصوص في نظامها األساسي 
البنوك املتحولة  من عدمه؟ وباألخص 

من تقليدية إلى إسالمية؟.
وفي محاولة لإلجابة عن هذا التساؤل 
نقول ان التحول يستند في األصل إلى 
مبدأ التوبة والتوقف عن العمل في تقدمي 
اخلدمات املالية واملصرفية املخالفة ألحكام 
الشريعة وعلى األخص الربا، وحتقيقا 
لرغبة العمالء الذين يرون حرمة التعامل 

بفوائد البنوك التقليدية.
ويرى آخرون أن التحول ليس من باب 
التوبة واالستغفار وإمنا من باب التزود 
واالستكثار، فيكون للتحول أبعاد ربحية 
وجتارية نتيجة للنجاحات امللحوظة 
للبنوك اإلســـالمية إضافة إلى أسباب 
فنية والدخول في مجاالت أوســـع بدال 
من العمل في الوساطة املالية »اإلقراض 

واالقتراض« واحلصول 
على فائـــدة محدودة 
املتاجرة بالديون،  من 
في حـــني ان العمليات 
املصرفيـــة للبنـــوك 
إلى  اإلســـالمية متتد 
نشاط االستثمار املباشر 
إلى  لنفســـها وللغير 
جانب الوساطة املالية 

أي أنها بنوك شاملة.
وفــــي الكويت نظم 
القانون رقم 30 لسنة 
النقد  2000 في شــــأن 
والبنك املركزي أعمال البنوك اإلسالمية 
ونص صراحة في املادة 86 منه أن البنوك 
اإلسالمية هي البنوك التي تزاول أعمال 
املهنة املصرفية وما ينص عليه قانون 
التجارة أو يقضي العرف باعتباره من 
أعمال البنوك وذلك وفقا ألحكام الشريعة 

اإلسالمية.
كما نص في املادة 100 على أنه فيما 
لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القسم 
تخضع البنوك اإلســــالمية ألحكام هذا 
القانــــون ومبا ال يتعــــارض مع أحكام 
الشريعة اإلســــالمية، فإذا كان األصل 
الشرعي للتحول من البنوك التقليدية 
إلى البنوك اإلسالمية مستمدا من مبدأ 
التوبــــة والرجوع إلى اهلل واإلقالع عن 
التعامل بالربا أخذا وعطاء، حيث ورد 
حترمي الربا في ثماني آيات قرآنية موزعة 
على أربع سور من سور القرآن الكرمي 
)منها خمس آيات في ســــورة البقرة، 
وواحدة فــــي كل من ســــور آل عمران 
والنســــــاء والروم( لذلك فإن من أهم 
اخلطوات اجلوهريــــة التي يجب على 
البنــــوك التقليدية اتباعها للتحول إلى 
بنوك إسالمية أن تكون أعمالها متوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية وذلك بالتخلص 
من الربا املوجود أصال في رؤوس أموالها 
الربويــــة انصياعا لقوله تعالى: )يايها 
الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من 
الربا إن كنتــــم مؤمنني. فإن لم تفعلوا 
فْأذنوا بحرب من اهلل ورسوله وإن تبتم 
فلكــــم رؤوس أموالــكم ال َتظِلمون وال 

ُتظَلمون( )سورة البقرة 279-278(.
وهذا األمر وجوبي بنص القانون رقم 
30 لسنة 2003 بشأن النقد والبنك املركزي 
كما سبق البيان، حيث ان النص صريح 
في وجوب أن تعمل البنوك اإلســــالمية 
وفق الشريعة اإلسالمية ومبا ال يتعارض 

معها.
وان التعامــــل بالربــــا يتعارض مع 
القرآنية، والتوبة والرجوع  النصوص 
عنه واالكتفاء برأس املال من األسس التي 

تنص عليها الشريعة اإلسالمية.
إال أن ما يجري عليه العمل لدى البنوك 
املتحولة هو أن تقوم بضم أصل القرض 
مع الفوائد في مبلغ واحد وتعتبره هو 
رأس املال عند التحول إلى بنك إسالمي، 
ويتم توقيع العميل على إقرار بقبوله 
هذا الرصيد باعتبــــاره مبلغ التمويل، 
ويحسب عليه مبلغ املرابحة، وهذا مخالف 
للنص القرآني حيث ان التوبة من الربا 
تقترن بالتنازل عــــن الفوائد واالكتفاء 

برأس املال.
E-mail: abdulrazzaq@arazzaqlaw.com

مقال اقتصادي
5 عروض لـ »ناقالت النفط« لبناء مصنع الغاز الجديد

في أم العيش أقلها لـ »الرسن وتيبرو« بـ 59.6 مليون دينار

األعلى لـ »زهاب« بـ 129 مليون دينار واإلعالن النهائي عن الفائز في مايو وعمليات التشغيل 2012

توقعات بتوقيع العقد خالل الربع الثاني والمصنع بطاقة 8 ماليين أسطوانة يوميًا

عملية نقل ألحد خزانات الغاز املسال التي استقدمتها الشركة قبل عامني ملصنع الغاز احلالي

 احملامي عبدالرزاق عبداهلل 

 توفيقي لـ »األنباء«: »غزال للتأمين«
تخطط لالستفادة من خطة التنمية

أكد أن إيرادات قطاع التأمين يمكن أن تكون الدخل الثاني للبلد

أحمد يوسف
التنفيذي  الرئيـــس  قـــال 
المنتدب لشـــركة  والعضـــو 
»غزال للتأمين« داود توفيقي 
ان الشركة تخطط لالستفادة 

من خطة التنمية.
واضاف، في تصريح خاص 
لـ »األنباء«، ان اإلستراتيجية 
التي تبناها مجلس اإلدارة منذ 
انطالقة العمل بالشركة تعتمد 
على فتح أسواق جديدة، وتقديم 
خدمات تأمين متنوعة لقطاع 

األفراد.
وأكد على زيـــادة االهتمام 

بالوعي والثقافة التأمينيـــة، حيث ان صناعة 
التأمين في البالد لم تأخذ حظها بعد.

وتابع قائال »لـــو علمت الدولة كم اإليرادات 
التي يمكن ان تجنيها من تعزيزها لقطاع التأمين 
كرافد ثان للدخل القومـــي الذي ربما يزيد عن 
مدخولها من النفط، لما تركت هذا القطاع لحظة 

واحدة«.

إلـــى أن قطـــاع  وأشـــار 
التأمين  تأمين األفراد وقطاع 
االســـتثماري مازال يستحوذ 
على مساحة ضيقة، وذلك على 
الرغم من توافر جميع عناصر 
النجـــاح لو أفســـحت الدولة 
المجال لـــه، ورفعت يدها عن 
القطاع والنشاط االقتصادي 
الذي تســـتحوذ على أكثر من 

80% منه.
وقال »اعتقد ان هناك دورا 
كبيرا يقع علـــى عاتق وزارة 
التجارة في الرقابة على شركات 
التأمين، وكذلـــك لها دور في 
إرسال رسالة إلى الســـلطة العليا بأن التأمين 
هو بديـــل النفط إذا اعتمدناه كمورد رئيســـي 

للدخل القومي«.
ولفت الى ضـــرورة تنـظيــم قطاع التأمين 
وأيضا تدريـــب العــاملين والمســـؤولين في 
وزارة التجارة ورفع كفاءتهم فيما يتعلق بقطاع 

التأمين.

الربع الثاني من العام احلالي، 
مبينــــة أن املصنــــع ســــيكون 
بطاقة انتاجية تقدر بـ 8 ماليني 
اســــطوانة في اليوم وستركز 
الشــــركة على ان يخدم منطقة 
شــــمال الكويت على ان يغطي 
املصنــــع االول مدينة الكويت 

وضواحيها اجلنوبية.
وبينت املصادر أن فرع تعبئة 
الغاز املسال ميثل إحدى الركائز 
االقتصادية والتنموية لتوفير 
الطاقــــة بالكويت، النه املصدر 
الوحيد لتزويد السوق احمللي 
بخدمة الغاز املسال، الذي يضاهي 
في اهميته الكهرباء واملاء، ملا له 
من تأثير مباشر في حياة السكان 
اليومية بشكل خاص، والتنمية 

الصناعية بشكل عام.
هذا وكان رئيس مجلس إدارة 
الكويتية  النفط  شركة ناقالت 
نبيل بورسلي قد أكد في تصريح 
سابق لـ »األنباء« ان كل عرض 
من العروض املتقدمة للمصنع 
ستســــتغرق دراســــته نحــــو 
أسبوعني او ثالثة أسابيع على 
ان يأخذ الفحص الفني والتجاري 
جلميع العروض نحو 3 شهور 
بعد إغالق باب التقدم للمناقصة 
على ان يعلن الفائز في شهر مايو 
املقبل، مشــــيرا الى ان الشركة 
تتوقع تشغيل املصنع اجلديد 

في عام 2012.

مستفيض خالل الفترة املقبلة 
على ان يتم االعالن عن الشركة 
الفائزة بعد شهر ونصف الشهر 

من اآلن على أعلى تقدير.
وأشــــارت املصــــادر إلى ان 
ناقالت النفط كانت اشــــترطت 
شركات محددة لدخول املناقصة 
خاصة وان الشركة تنوي إدخال 
أحدث الوســــائل التكنولوجية 
فــــي املصنع وحتــــرص على 

مــــدى تطابقه مــــع املواصفات 
الدولية كاحملافظة  القياســــية 
على البيئة واألمــــان التام في 
العمليات املختلفة بدءا من تعبئة 
اسطوانات الغاز حتى توصيلها 
الى االمان  للعمالء باالضافــــة 
التام في اســــتخدام االسطوانة 

في املنزل.
وعــــن موعد توقيــــع العقد 
توقعت املصــــادر أن يكون في 

العامة واملقاوالت تقدمت مببلغ 
129 مليــــون دينار ليكون أكبر 
العروض املقدمة من الشركات 

اخلمس للمشروع.
وذكرت املصادر أن خامس 
الشركات هي شركة نوري وكنت 
للمقاوالت الفنية والصيانة حيث 
قدمت عرضا للمشروع بقيمة 
71.8 مليون دينار، موضحا ان 
الشركة ستدرس العروض بشكل 

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر 
مسؤولة في شركة ناقالت النفط 
الكويتية أن الشــــركة قد تلقت 
5 عروض رسمية من شركات 
مختلفة اجلنســــيات إلنشــــاء 
مصنــــع تعبئة الغاز البترولي 
املسال اجلديد في شمال الكويت 
مبنطقة أم العيش، موضحة أن 
أقل العروض التي تلقتها »ناقالت 
النفط« كان لشــــركة الرســــن 
وتيبرو الكويت كونستركشن 
العامة بقيمة 59.6  للمقاوالت 

مليون دينار.
وأوضحت املصادر املسؤولة 
عن املناقصة لـ »األنباء« أن عرض 
شركة الرسن وتيبرو الكويت قد 
يكون االفضل ضمن العروض 
املتقدمــــة للمناقصة، حيث ان 
العروض االخرى بها فروقات 
مالية كبيرة عــــن الذي قدمته 

الرسن وتيبرو الكويت.
وبينت املصادر أن العروض 
التي تقدمت بها الشركات االخرى 
جاءت كالتالي: شــــركة متاجر 
اخلليج املتحدة للتجارة العامة 
واملقاوالت قدمت عرضا بقيمة 
93.6 مليون دينار وقدمت شركة 
مكتــــب االستشــــارات العملية 
عرضا النشــــاء املصنع بقيمة 
73.7 مليون دينار، مشيرا الى 
ان مؤسســــة زهــــاب للتجارة 

االستثمارات الحكومية تقود مشاريع اإلنشاء بالخليج
نصف تريليون دوالر قيمة مشاريع البناء الحالية في المنطقة

العنزي:  »التجارة« تدرس عمل نظام 
للربط اآللي مع شركات التأمين

ترسية مناقصة على »مشتركة«
بـ 27.650 مليون دينار

التنفيذ على 720 يوماً

عاطف رمضان
أصدر وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون قرارا بتعيني عبداهلل 
الصقر العنزي مديرا إلدارة شركات 
التأمني، علما انه كان يشغل منصب 
مدير ادارة العقــــار وترك بصمة 
في إعداد مجموعــــة من القرارات 
التنظيمية لسوق العقار، وتفعيل 

الكثير من القرارات الوزارية.
وقال العنزي في تصريح خاص 
لـ »األنباء« انه بصدد عقد اجتماع 
مع املديرين العامني في شــــركات 
التأمني  التأمني واحتاد شــــركات 
لتفعيــــل دور االحتاد والنظر في 
جميع املعوقات التي تواجه شركات 
التأمني وسبل حلها وذكر انه يدرس 
فكرة تأسيس جلنة من مسؤولي 
شــــركات واحتاد التأمني لتفعيل 
دور االحتاد ورفع مســــتوى أداء 
شركات التأمني ودراسة اقتراحاتها 
في هذا الشأن، باالضافة الى دراسة 
تداعيات األزمة على هذه الشركات 

والطرق التي اتبعتها للخروج منها، 
واملشاكل التي التزال تعاني منها 
هذه الشركات بسبب األزمة، فضال 
عن عمل نظام للربط اآللي بني وزارة 
التجارة والصناعة وشركات التأمني 
بهدف تفعيل دور الرقابة عليهم، 
فضال عن تســــهيل اإلجراءات بني 
الوزارة وشركات التأمني وللنظر في 
القوانني والقرارات السابقة اخلاصة 
التأمني، وتفعيل دورها  بشركات 
على املستوى اخلليجي، ودراسة 
اللوائح والقرارات املنظمة لسوق 
التأمني داخــــل الكويت، وذلك في 
إطار اجلهــــود التي تبذل على كل 
املستويات والوزارات احلكومية 
جلعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا 

في املنطقة.
وقــــال العنزي انــــه على أمت 
االســــتعداد لاللتقاء مبســــؤولي 
شركات التأمني واالحتاد في اي وقت 
للنظر فــــي اي اقتراحات لتطوير 

أداء شركات التأمني.

الكويت لألوراق  ذكر ســــوق 
املالية ان شركة املجموعة املشتركة 
للمقاوالت )مشتركة( افادت بأنها 
تلقت كتابــــا من جلنة املناقصات 
املركزية بترسية املناقصة، التابعة 
لوزارة األشغال العامة، واخلاصة 

في إنشاء واجناز وصيانة تقاطعات 
علــــى الطرق الرئيســــية )طريق 
فحيحيل السريع املؤدي الى مناطق 
جنوب الصباحية   واملنقف( وبقيمة 
27.650 مليــــون دينار وملدة 720 

يوما.

لتفعيل دور الرقابة وتسهيل اإلجراءات

األقل تضررا من تداعيات األزمة 
االقتصادية العاملية« في املنطقة، 
مشيرا إلى أن »السعودية تتمتع 
بتنامي الطلـــب احمللي والقوي 
فـــي مصلحة كافة  الذي يصب 
القطاعات نظرا لوجود شريحة 
سكانية كبيرة من الشباب اضافة 
إلى األعداد الكبيرة من الشباب 
السعودي الذين يدخلون سوق 

العمل سنويا«.
 وأضـــاف: »حددت احلكومة 
السعودية توفير فرص عمل جديدة 
من ضمن أولوياتها، وهذا باملقابل 
يتطلب االستثمار في تطوير بنى 
حتتية في قطاعات حيوية مثل 
الكهرباء واملاء واخلدمات والنقل 
والرعاية الصحية. وباإلضافة إلى 
ذلك، ومع توقعات بتجاوز أسعار 
النفط حاجز الـ70 دوالر للبرميل 
واستقرارها عند ذلك احلد، فمن 

املؤكـــد أن تتحقـــق الكثير من 
مشاريع البنية التحتية املخطط 
لها، وهو ما ميثل أمرا ايجابيا على 
املدى املتوسط لقطاع اإلنشاء في 

اململكة«.
 وأشـــار إلى أن قطر ومع ما 
تتمتع به مـــن مداخيل ضخمة 
من مبيعات الغاز، تعتبر الدولة 
األقل تخوفا جتاه توافر السيولة 
التعاون  ضمـــن دول مجلـــس 
اخلليجي. وقال: »أعتقد أن قطر 
لن تتضرر من تقلبات أســـعار 
النفطية، وهذا يرجع  املنتجات 
إلى دخولها في اتفاقيات أسعار 
طويلة املدى. وعالوة على ذلك 
القطرية على  تعمل احلكومـــة 
تطويـــر بنيتهـــا التحتية وفقا 
ألعلى املعايير واملوصفات لتكون 

األفضل تنافسيا في املنطقة«.
وحول أداء القطاع في االمارات 

العربية املتحـــدة قال ريدميير: 
»على الرغم مـــن أن االمارت قد 
تضررت من تداعيـــات األزمة، 
خصوصا دبي، فإن نشاط أعمال 
البناء واالنشـــاء فيها مازال هو 
األعلى مقارنة بالدول املجاورة. 
ومن املتوقع أن تكون سنة 2010 
زاخرة بالكثير من االجنازات في 
قطاع االنشـــاء بالنسبة لدولة 
االمارات نظرا حلجم املشـــاريع 
التي يجـــري تنفيذها خصوصا 

في أبوظبي«.
 ومن املقرر أن يشـــارك في 
الدورة األولى ملعرض سيتي بيلد 
أبوظبي، الـــذي ينعقد في مركز 
الوطني للمعارض في  ابوظبي 
الفترة بـــني 18 و21 ابريل 2010، 
شركات توريد وتصنيع وتوزيع 
وغيرها من اجلهـــات االقليمية 
والعاملية املتخصصة في قطاع 

االنشاء والبناء.
وينعقد ســـيتي بلد مبوازاة 
سيتي سكيب أبوظبي، املعرض 
الدولـــي لالســـتثمار والتطوير 
العقاري، حيث يكمالن بعضهما 
البعـــض لتوفير بيئـــة مالئمة 
للمشـــاركني من املســـتثمرين 
واملطورين العقاريني واملهندسني 
واملقارولـــني للبحث عن فرص 
ومنتجات وخدمات جديدة حتت 

سقف واحد.
وتنعقد مبوازاة املعرض قمة 
ابوظبي لالنشاءات  سيتي بيلد 

علـــى مـــدى يومـــني )19-18 
ابريل( حيث تناقش العديد من 
املواضيـــع الهامة التي تخص 
قطاع االنشاءات مثل موضوع 
تطوير التدفق النقدي وخطط 
ادارة التكاليف لتجاوز األزمة 
االقتصادية إلى جانب التصاميم 
املســـتدامة وتقنيات االنشاء 
احلديثـــة إضافة إلـــى كيفية 
االستفادة من الفرص احلالية 
واملستقبلية التي يوفرها قطاع 

االنشاء في املنطقة.
وتتجلى أهمية االستثمارات 
أو  املباشرة  احلكومية، سواء 
غير املباشرة، اخلاصة باملشاريع 
االستراتيجية وتطوير البنية 
التحتية في دعم أنشطة قطاع 
االنشاء من خالل حجم وعدد 
املشاريع الطموحة التي رصدتها 
شركة بروليدز لألبحاث في كل 
دولة من دول مجلس التعاون 
الست والتي مت البدء بتنفيذها 

في عام 2009.
يذكر ان الراعي املؤســـس 
لسيتي بيلد ابوظبي هي كلودي 
راك والراعي الفضي هو قسم 
الكيمائية في  مواد االنشاءات 
بي ايه إس إف. ويحظى احلدث 
كذلك بدعم من جمعية املقاولني 
بدولة االمارات، ومنظمة الشرق 
األوسط لصناعة امللط املخلوط 
اجلاف )ميدما(، وتشـــارترد 

انستتيوت اوف بلدجن.

الست ويتم متويلها من قبل جهات 
وهيئات حكومية وشبه حكومية. 
وعلـــى الرغم مـــن أن كافة دول 
مجلس التعاون قد تضررت جراء 
األزمة االقتصادية العاملية، إال أن 
زخم الفرص الواعدة فيها مازال 

مستمرا بصورة ايجابية«.
وحول الوضع احلالي لقطاع 
اإلنشـــاءات في منطقة الشـــرق 
األوسط، ذكر مدير عام بروليدز 
لألبحاث إميل ريدميير أن هناك 
مشـــاريع بناء في املنطقة تصل 
قيمتها إلى نحو نصف تريليون 
دوالر، مشيرا إلى أن 48% من هذه 
املشـــاريع يجري تنفيذها اآلن، 
و27% في مرحلة ما قبل التنفيذ 
في حـــني مت تأجيل 20% وإلغاء 

5% منها.
 وقال ريدميير: »تعتبر كل من 
اململكة العربية السعودية وقطر 

قال منظمو معرض سيتي بلد 
أبوظبي، أحدث املعارض الدولية 
اجلديدة في املنطقة لقطاع البناء 
واالنشـــاءات، ان االستثمارات 
الضخمة التي تقودها احلكومات 
في املشـــاريع االســـتراتيجية 
التحتية من  البنية  ومشـــاريع 
شأنها أن تساعد على دفع عجلة 
قطاع االنشاء والتعمير في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وقال مدير معرض ســـيتي 
بيلـــد أبوظبـــي فـــي آي آي آر 
الشرق االوسط جراهام وود إن 
االستثمارات احلكومية أو شبه 
احلكومية في مشـــاريع تطوير 
البنية التحتية مثل أحواض بناء 
السفن وتوسعة املوانئ البحرية 
واملطارات وبناء املستشـــفيات 
اجلديـــدة والكليات واجلامعات 
إضافة إلى مشاريع تطوير شبكات 
الطرق الرئيسية تشكل في الوقت 
احلاضر جزءا رئيسيا من أنشطة 

قطاع االنشاءات في املنطقة.
وأضاف وود: »يحتوي تقرير 
الربع األخير لعام  بروليدز عن 
2009 حول أداء قطاع االنشاءات 
فـــي املنطقة على جـــدول يضم 
مشاريع مختلفة في دول مجلس 
التعاون بحسب قيمها املادية التي 
تتراوح بني 50 مليون و5 مليارات 
دوالر. ويظهر التقرير أن مشاريع 
تطوير البنية التحتية تقود حركة 
االنشاءات في معظم دول املجلس 

داود توفيقي

أكبر مشاريع البنية التحتية الكبرى في الكويت
الجهة المنفذة.التكلفةالمشروع
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