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لقطة جماعية تضم زعماء قمة االحتاد األوروبي لدى اجتماعهم امس                 (رويترز)

مقر بنك قطر املركزي

.. والدوحة ستوقع عقدًا بـ ٨٧٩ مليون دوالر مع شركة صينية 

«سواتش» تتوقع نمو مبيعاتها المستقبلية 

تقاعد المدير المالي لمجموعة جنرال موتورز 

الدوحةـ  رويترز: قالت وكالة األنباء القطرية 
ان قطر ستوقع عقدا قيمته ٣٫٢ مليارات ريال 
(٨٧٩ مليون دوالر) مع شركة «تشاينا هاربور 
اجننيرجن» الصينية غدا األحد إلنشاء املرحلة 

األولى من ميناء جديد في البلد اخلليجي.
وأضافت الوكالة ان الشركة الصينية ستحفر 
حوضا بعمق ١٧ مترا وستشيد أربعة أرصفة 

للمرحلة األولى من املشروع.
ويقع امليناء البحري الذي ســـيتكلف ٥٫٥ 

مليارات دوالر قرب مدينة مسيعيد الصناعية 
وهو من مشاريع البنية التحتية التي تشرع 
فيها قطر في إطار االستعداد الستضافة نهائيات 

كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢.
وعلى مدى األعوام اخلمسة املقبلة تعتزم 
قطر بناء شـــبكة للسكك احلديدية بقيمة ٢٥ 
مليار دوالر ومطار جديد يتكلف ١١ مليار دوالر، 
وستنفق أيضا ٢٠ مليار دوالر إضافية على 

إنشاء طرق جديدة.

جنيڤ ـ د.ب.أ: قال رئيس شـــركة «سواتش» 
السويســـرية أكبر منتج للســـاعات في العالم إن 

الشركة تتوقع مؤشرات قوية بشأن منو الطلب 
داخل سويسرا وخارجها.

وأضاف نيكوالس هايك الرئيس 
التنفيذي لشـــركة «ســـواتش» 

التـــي يوجد مقرهـــا في مدينة 
بايل بسويسرا ان كل قطاعات 
«ســـواتش» تشـــهد طلبـــا 
غير عـــادي «والتحدي الذي 
٢٠١١ هو كيفية  يواجهنا في 
توفير اإلنتاج» الالزم لتلبية 
الطلب املتزايـــد، وأضاف أن 
املبيعات زادت بأكثر من ١٠٪ 

خالل الشهرين األولني من العام 
احلالي.

ونقلت وكالة أنباء «أيه.تي.إس» 
السويسرية لألنباء عن هايك قوله 

إن ســـواتش ميكن أن تصل إلى إيرادات 
قدرها ١٠ مليارات فرنك سويسري (١٠٫٧ مليارات 

دوالر) خالل ٣ سنوات، وأضاف أن هذه التقديرات 

ممكنة في حالة عدم استمرار ارتفاع قيمة العملة 
احمللية وتأثير ذلك على نشاط الشركة. 

وأشار إلى أن التقلب في أسواق الصرف 
العاملية والذي دفع بالفرنك إلى مستويات 
مرتفعة قـــد أثر بالفعل على نتائج 

«سواتش» خالل العام احلالي.
يذكر أن الفرنك السويسري 
يشهد ارتفاعات مستمرة أمام 
الرئيســـية مبا في  العمالت 
الدوالر واليورو خالل الفترة 

األخيرة.
وقال رئيس الشـــركة إن 
«ســـواتش» ســـتحتاج إلى 
طاقات إنتاجية إضافية حتى 
تتمكن من تلبية الطلب املتزايد 
على مختلـــف منتجاتها مبا في 
ذلك املنتجات الشهيرة مثل أوميجا 
وتيسوت. وكانت مبيعات «سواتش» 
خالل العام املاضي قد بلغت ٦٫٤٤ مليارات 
فرنك في حني زادت أرباحها الصافية خالل الفترة 

نفسها على املليار فرنك.

ـ د.ب.أ: أعلنت  نيويـــورك 
أكبر  مجموعة جنرال موتورز 
منتج ســـيارات فـــي الواليات 
املتحدة اول من امس تقاعد املدير 
املالي «كريس ليدل» بعد ١٥ شهرا 
في منصبه جنح خاللها في إعادة 
الشركة إلى حتقيق أرباح بعد 

سنوات من اخلسائر.
ولم تعلن أســـباب رحيل ليدل عن الشركة في 
حني أشاد بأدائه رئيس الشركة دانيال أكيرسون 
الذي قال إن ليدل قام بعمل «رائع» وأعاد الشركة 

إلى أساس مالي قوي.

وقال ليدل في مؤمتر صحافي 
إنه حقـــق أهدافه فـــي جنرال 
موتورز ويريد العمل في وظيفة 

أخرى غير املدير املالي.
يغادر ليدل منصبه أول أبريل 
املقبل في اعقاب مغادرة اثنني من 
كبار املسؤولني خالل األسبوعني 
املاضيني. ونقلت وكالة بلومبرغ 
لألنباء االقتصادية عن ليدل القول إن «أيام عملي 
كمدير مالي ستصبح ورائي بعد أول إبريل.. لدي 
عـــدد من األفكار املهمة لكن أيـــا منها ليس العمل 

كمدير مالي».

دبي ـ رويترز: تلقى التمويل اإلسالمي 
الدفعة التي كان يحتاجها بعد أن طلب مصرف 
قطر املركزي مــــن البنوك التقليدية إغالق 

عملياتها لألنشطة املصرفية االسالمية.
ورسمت اخلطوة القطرية خطا فاصال بني 
املصارف االسالمية واملصارف التقليدية التي 
تســــتحوذ على ٨٣٪ من األصول املصرفية 

في املنطقة.
وحتى قبل القرار القطري املفاجئ كان 
من املتوقع أن ينمو قطاع التمويل اإلسالمي 
مبا بني ١٥ و٢٠٪ سنويا وفقا لتقرير أصدرته 
مؤسســــة برايس ووترهــــاوس كوبرز في 
نوفمبر. وإذ ما اقتفت بنوك مركزية أخرى 
ـ تتطلع إلــــى اثبات التزامها حيال صناعة 
التمويل اإلسالمي التي يبلغ حجمها تريليون 
دوالرـ  اثر اخلطوة القطرية لفصل العمليات 
التقليدية عن تلك التي تلتزم بأحكام الشريعة 

فسيكون هذا النمو أكبر.
يقول هومايون دار املدير التنفيذي لـ «بي.

ام.بي» االسالمية لالستشارات «لن تصيبني 
الدهشة إذا ما تضاعف نصيب السوق في 
دولة االمارات العربية املتحدة إلى املثلني من 
٢٥٪ إلى ٥٠٪ في غضون السنوات اخلمس 
املقبلــــة. وبعد هذه اخلطوة في قطر أعتقد 

أن هذا األمر أصبح أكثر ترجيحا».
وعانت البنوك االســــالمية من البنوك 
الغربيــــة في املنطقة التــــي تقدم منتجات 
تتماشى مع الشريعة إذ اقتطعت من نصيبها 

في السوق خالل عام ٢٠١٠.
يقول وليد محسن احمللل لدى جولدمان 
ســــاكس في مذكرة بحثية إن املؤسســــات 
االسالمية لن تضطر في الوقت الراهن إلى 
التنافس مع نظيراتها الغربية على القروض 
والودائع ورمبا سيمكنها أن تشتري محافظها 

االسالمية بشروط مواتية.
يقول جاب ميجر احمللل لدى «اليمبيك 
اتش.سي» إن هناك مزايا واضحة وفورية 
بالنسبة لشركات مثل مصرف قطر اإلسالمي 
الذي ميكن أن يضيف ٣٥٪ إلى دفتر قروضه 
إذا ما استحوذ حتى على ٥٠٪ من األصول 
االسالمية املتوقع أن تتدفق على السوق في 

أعقاب قرار مصرف قطر املركزي.
وميكن بسهولة أن جتني مصارف اسالمية 
أخرى باملنطقة نفس هذا النوع من املكاسب 

إذا ما حذت دول أخرى حذو قطر.
وفضال عن إعادة توزيع األصول مباشرة 
في أعقاب احلظر سيستفيد التمويل اإلسالمي 
أكثر من تقليص عالقاته مع نظيره التقليدي 
وهــــو ما ميكــــن أن يؤثر علــــى الصفقات 

التجارية.
يرى مصرفي اسالمي يقيم في االمارات 
أن «هناك دائما شــــدا وجذبــــا بني أي فرع 
إسالمي يريد أن يلتزم بروح الشريعة وبني 
البنك التقليدي الذي ينظر إلى املعامالت من 

منظور مالي بحت».
ورمبا تشجع اخلطوة على وضع لوائح 

وتنظيمــــات وقد تؤدي فــــي نهاية املطاف 
إلى ابتكار منتجات جديدة بعد االنتقادات 
املوجهة للتمويل اإلسالمي مبحاكاة التمويل 
التقليدي بصورة كبيرة. وأضاف املصرفي 
«رمبا يســــاعد هذا التمويل اإلسالمي على 
أن يبدأ في االبتكار بدال من أن يكون مجرد 

انعكاس لصورة نظيره التقليدي».
وأعلن مصرف قطر املركزي بالفعل أنه 
ســــيطلق مجموعة جديدة من قواعد كفاية 
رأس املــــال للبنوك االســــالمية التي يقول 
املصرفيون اإلسالميون إنها ميكن أن تستند 
الى التوجيهات التي وضعها مجلس اخلدمات 
املالية االسالمية ومقره ماليزيا وهو الهيئة 
الدولية املسؤولة عن إصدار معايير الرقابة 

على املصارف اإلسالمية.
وبينما قد تعود خطوة نحو املزيد من 
التنظيم واالستقاللية بالنفع على صناعة 
التمويل اإلســــالمي يحــــذر البعض من أن 
الصناعة يجــــب أال تتعجل أكثر من الالزم 

في االنفصال الكامل على الفور.
وقال عالم شريعة طلب عدم نشر اسمه لـ 
«رويترز» إن بعض املعامالت مثل التحوط 
حتتاج إلى خبرة ومساندة البنوك التقليدية 
«من السابق ألوانه في تطوير صناعة التمويل 
اإلسالمي أن تنفصل كلية عن البنوك الكبرى. 
لندع الطفل يكبر قليال قبل ان نتركه يقود 

سيارة كورفيت على طريق سريع».
وتدار صناعة التمويل اإلسالمي على نحو 

كبير من خالل مصرفيني ومحاميني تدربوا في 
مؤسسات التمويل اإلسالمي. وبينما يعتمدون 
على علماء الدين اإلســــالمي ملساعدتهم في 
املسائل الشرعية فلديهم الفطنة التجارية 

إلدارة البنوك على النحو املالئم.
وميكن ملاليزيا التي تتمتع بصناعة متويل 
إسالمي راسخة ومزدهرة أن تقدم للخليج 
منوذجا أوسع من مجرد قواعد تتعلق بكفاية 

رأس املال.
ويقول محمد فايز عظمي خبير التمويل 
اإلسالمي العاملي لدي برايس ووترهاوس 
كوبرز إن الفصل بني األنشــــطة املصرفية 
التقليدية واإلسالمية وسيلة لضمان املزيد 

من االلتزام بأحكام الشريعة.
كما انه سيهدئ املخاوف حيال األصول 
املختلطة أو القلق من ان تستخدم األموال 
االسالمية في صفقات تقليدية. وسيشجع 
أيضا على قدر أكبر من املساءلة من جانب 
املديريــــن الذين ســــيجبرون على تدقيق 
احلســــابات والعمليات اخلاصة باملصارف 

االسالمية لضمان التزامها بالشريعة.
ويرى أشعر ناظم مدير خدمات التمويل 
اإلسالمي في ارنست آند يوجن أنه «سيكون 
لهذا اثر ايجابي نظرا ألنه ســــيكون هناك 
الكثير من القدرة على ترتيب أوضاع البيت 
من الداخل. «في الوقت احلالي يتمثل أكبر 
تهديد لألنشــــطة املصرفية االسالمية في 

مصداقية النظام القائم». 

رئيس وزراء اليونان: أوروبا تحتاج إلى قرارات حاسمة لتهدئة األسواق

الجارد: قمة «األوروبي» خطوة على طريق االتفاق 
مؤسسة دبي تطلب من 

البنوك إعادة تمويل قرض 
بأربعة مليارات دوالر

الخام األميركي 
دون الـ ١٠٠ دوالر

«أوپيك» تزيد اإلنتاج 
إذا لزم األمر

تراجع أسعار الذهب 

ــت مصادر  ــدن ـ رويترز: قال لن
ــة دبي  ــس ان مؤسس ــة ام مصرفي
ــي  ــة ـ وه ــتثمارات احلكومي لالس
ــيادية لالمارة ـ  صندوق الثروة الس
طلبت من بنوكها الدائنة التقدم بعروض 
إلعادة متويل قرض بقيمة ٤ مليارات 

دوالر.
ــر قريب من  ــال مصرفي كبي وق
الصفقة ان القرض ألجل خمس سنوات 
ـ والذي سيكون اكبر قرض لدبي منذ 
ــة ـ يهدف إلعادة متويل  ازمتها املالي
ــا قرض بقيمة ــون قائمة من بينه دي

٦ مليارات دوالر يستحق السداد في 
نوفمبر ٢٠١١ ونوفمبر ٢٠١٣.

ــة  وأضاف قائال: اصدرت مؤسس
دبي لالستثمارات احلكومية مسودة 

شروط وتسلمتها البنوك.
ــن مجموعة  ــة م وطلبت املؤسس
ــا بني ــراوح عدده ــي يت ــوك الت البن

١٠ و١٢ بنكا الرد على الطلب وحضور 
ــبوع  اجتماع من املقرر ان يعقد االس

املقبل ملناقشة العروض.

لندنـ  رويترز: تراجعت العقود 
اآلجلة خلام برنت والنفط األميركي 
أكثر من ثالثة دوالرات امس بسبب 
تردي معنويات السوق العاملي جراء 
ــواج املد التي  ــزالزل القوية وأم ال
ــعر  اليابان. وانخفض س تضرب 
مزيج برنت خام القياس األوروبي 
إلى ١١٢٫٢٥ دوالرا للبرميل في حني 
تراجع اخلام األميركي اخلفيف إلى 
ــعر برنت  ــغ س ٩٩٫٠١ دوالرا. وبل
ــي  ــام األميرك ١١٢٫٧٦ دوالرا واخل
٩٩٫٩٢ دوالرا. وتأثرت أسعار النفط 
أيضا ببداية هادئة نسبيا الحتجاجات 

مزمعة في السعودية.

ــرز: ظلت أوپيك عند  دبي ـ رويت
رأيها بأن العالم يتلقى إمدادات كافية 
ــص اإلنتاج الليبي  من النفط رغم نق
وارتفاع األسعار إلى ١١٣ دوالرا للبرميل، 
ــيرة إلى ارتفاع اإلنتاج من دول  مش
أخرى في املنظمة مع تباطؤ موسمي 
وشيك للطلب. وقالت «أوپيك» في تقرير 
ــهري امس إن إنتاجها في فبراير  ش
ارتفع ١١٠ آالف برميل يوميا إلى ٣٠٫٠٢ 
مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى 
منذ ديسمبر ٢٠٠٨ حني اتفقت املنظمة 
على خفض قياسي إلنتاجها.وذكرت 
أوپيك أن مخزونات النفط سترتفع إذا 
واصلت اإلنتاج بنفس مستوى فبراير 
وإن مصافي النفط األوروبية ـ وهي 
ــن نقص الصادرات  األكثر تضررا م

الليبية ـ لديها الوقت.

ــعار  لندن ـ رويترز: تراجعت أس
ــط أمس لكنها  ــعار النف الذهب مع أس
ــبب الزلزال العنيف  وجدت دعما بس
الذي هز اليابان ومخاوف املستثمرين 
بشأن االضطرابات في الشرق األوسط. 
ويتجه الذهب إلى تسجيل أكبر انخفاض 
أسبوعي منذ مطلع يناير إذ أنه تراجع 
ــعره نحو ٣٠ دوالرا منذ أن سجل  س
ــى اإلطالق عند  ــتوى له عل أعلى مس
ــعر  ١٤٤٤٫٤٠ دوالرا لألوقية. وبلغ س
ــوق الفوري ١٤٠٩٫٠٠  الذهب في الس
دوالرات لألوقية مقارنة مع ١٤١٢٫٥٩ 

دوالرا في إغالق اول من أمس.

ارتفاع عدد األميركيين غير السعداء في بيئات أعمالهم

«فولكس واغن»: االندماج مع «بورش» يمضي قدمًا

عواصمـ  وكاالت: قالت وزيرة 
املالية الفرنسية كريستني الجارد 
إن زعماء االحتاد األوروبي من 
املرجح أن يتوصلوا إلى اتفاق 
على مجموعة إجراءات ملعاجلة 
أزمة الديون في منطقة اليورو 
في اجتماعهم املقـــرر يوم ٢٤ 
مارس. وقالـــت الجارد حملطة 
إذاعة فرنسية «أرى االجتماع 
خطوة في عملية ستســـتمر.. 
في قمة املجلس األوروبي يوم 
٢٤ مارس حيث ســـنتمكن من 
جتميع كل املقترحات التي نعمل 

عليها اآلن».
ومـــن املقـــرر ان اجتمـــاع 
زعماء االحتاد األوروبي لبحث 
صنـــدوق إنقاذ اســـتخدم في 
مساعدة اليونان وايرلندا وبحث 
اجراءات أخرى بشأن التمويل 

والتنافسية.

ومـــن املتوقـــع ان يبحثوا 
البرتغال  كذلـــك الوضع فـــي 
التي تتعـــرض لضغوط مثل 
ايرلندا واليونان بشأن أوضاعها 

املالية.
من جانب آخـــر ينتظر ان 
يتفق زعماء منطقة اليورو على 
«اتفاق التنافسية» في قمتهم وأن 
يضغطوا على البرتغال إلعالن 
إصالحات جديدة لزيادة الثقة 
بالسوق في إطار سعيهم لوضع 

نهاية ألزمة الديون.
التوقعات  أملانيا  وخفضت 
بشـــأن إحداث انفراجة كبيرة 
فـــي القمة قائلـــة إن أفضل ما 
ميكن متنيه هـــو االتفاق على 

التنافسية.
وســـيجري التعامـــل مـــع 
القرارات األكبر لعالج األزمة مثل 
ما إذا كان يتعني تدعيم صندوق 

إنقاذ منطقة اليورو بقمة أخرى 
في نهاية مارس اجلاري.

وبدال من ذلك تأمل أملانيا في 
حمـــل دول املنطقة وعددها ١٧ 
دولة على ســـن قوانني وطنية 
تتضمن قواعد االحتاد األوروبي 
بشأن العجز والدين، ما يجعل 
فعليا جتـــاوز أي دولة عضو 
العجـــز والدين غير  حلـــدود 

قانوني في املستقبل.
ويحـــدد اتفاق االســـتقرار 
والنمو لالحتاد األوروبي احلد 
األقصـــى للعجز عنـــد ٣٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي والدين 
عنـــد ٦٠٪ من النـــاجت احمللي 
اإلجمالي. والنص على ذلك في 
قوانني وطنية يســـتتبع تبني 
«كبـــح الدين» مثلمـــا تقضي 
القوانني األملانية. وإذا متكنت 
أملانيا وفرنســـا من حمل بقية 

دول منطقة اليورو على التوقيع 
علـــى اتفاق التنافســـية الذي 
يتضمن كذلك زيادة تدريجية 
لسن التقاعد والعمل على قاعدة 
ضريبية موحدة للشركات فإن 
من املتوقع ان توافق أملانيا على 
مساندة تقوية صندوق اإلنقاذ. 
من جانبه، قال جورج باباندريو 
رئيس وزراء اليونان امس إن 
بالده تقوم بدورها في إصالح 
اقتصادها وان أوروبا حتتاج اآلن 
التخاذ قرارات حاسمة لتهدئة 

أسواق املال.
وقال باباندريو للصحافيني 
«فيمـــا يتعلق باألزمـــة املالية 
في منطقـــة اليورو نحن ننفذ 
برنامجنا وحتملنا عبء حتسني 
اقتصادنا لكننـــا اآلن نحتاج 
لقرارات أوروبية حاسمة لتهدئة 

األسواق».

واشنطنـ  يو.بي.آي: أظهر استطالع أميركي 
جديد تراجع رضا األميركيني عن بيئة العمل 

وقلة سعادتهم فيه.
وأفاد موقع «اليف ساينس» األميركي بأن 
مؤشر «غالوب هيلث وايز للرفاهية» املتعلق 
ببيئة العمل انخفض من ٥٠٫٩ في العام ٢٠٠٨ 
إلى ٤٩٫١ في العام ٢٠٠٩ وإلى ٤٨٫٢ في العام 
٢٠١٠ كاشــــفا ازدياد عدم سعادة األميركيني 
ببيئة العمل التي تشمل مستوى الرضا عن 

الوظيفة والعالقات بني املوظف واملدير.
وتبــــني أن حصــــول األميركيــــني علــــى 

الضروريات وبينهــــا الرعاية الصحية بقي 
منخفضا مع انخفاض املؤشــــر اخلاص بهذه 
الناحية من ٨٣٫٦ في العام ٢٠٠٨ إلى ٨٢٫٣ في 
العام ٢٠١٠ وقال املســــؤول في «هيلث وايز» 
جون هاريس إن «بيانات مؤشر الرفاهية ميكن 
ان تعتبر مؤشرا على احلالة احلقيقية لألمة 
على مدى الســــنوات الثالث املاضية عاكسة 
معدالت البطالة والضغط املتزايد الذي يشعر 

به املوظفون».
وأضاف هاريس أن تراجع الرضا عن بيئة 
العمل يذكر قادة األعمال واحلكومة بضرورة 

تزويد أنفسهم بالوسائل والبرامج واملوارد 
الضرورية لزيادة الرفاهية في مكان العمل من 
أجل حتسني اإلنتاج وتخفيف تكاليف الرعاية 

الصحية وحتقيق منو اقتصادي مستدام.
كمــــا أظهــــر االســــتطالع أن األميركيني 
ينتبهون أكثر ألنفســــهم مــــن خالل تخفيف 
التدخني وممارسة الرياضة بشكل أكبر فيما لم 
يتغير عدد أيام املرض رغم عدم رضا املوظفني 
عن أعمالهم، وتبني أن واليات امليسيســــيبي 
ولويزيانا وميتشيغن ونيفادا تتمتع بأسوأ 

بيئة للعمل.

ڤولفســـبورغ ـ أملانيا: رجحت بيانات اول من 
امس في توقعات متفائلة أن تتخذ شركة «فولكس 
واغن» األملانية للسيارات خطوة أخرى هذا العام 
باجتاه حتقيق هدفها بأن تصبح أكبر دولة لصناعة 

السيارات في العالم.
كما شـــدد رئيـــس «فولكس واغـــن» مارتني 
فينتركورن خالل حديثه فـــي املؤمتر الصحافي 
السنوي للشـــركة في مدينة ڤولفسبورغ بشمال 
أملانيا على أن خطط املجموعة لالندماج مع مجموعة 
«بورش» األملانية للسيارات الرياضية الفارهة التزال 

ســـارية على الطريق. وقال فينتركورن للصحافيني إن «مجموعتنا 
تتوقع ربعا ســـنويا أول قويا على كل اجلبهات»، وقال إن اإلنتاج 
«يتم بكامل طاقته»، معربا عن أمله في أن حتل «فولكس واغن» محل 
«تويوتا» كأكبر منتج للسيارات في العالم بحلول عام ٢٠١٨. وقفزت 
مبيعات الشركة خالل أول شهرين من العام بنسبة ١٨٪ لتصل إلى 
١٫٢ مليون سيارة، مع مساهمة عملياتها في آسيا في تعزيز املبيعات 

العام املاضي. وقفز عدد السيارات التي مت توريدها 
إلى الصني مبفردها بأكثر من ٣٧٪ ليصل إلى ١٫٩ 

مليون سيارة.
وســـوف متضي قدما اخلطط بشـــأن اندماج 
«بورش» و«فولكس واغـــن» برغم ظهور الكثير 

من العقبات القانونية والضريبية.
وقـــال فينتركورن الذي يرأس أيضا «بورش» 
إنني «أود التأكيد على أنه اعتمادا على كل األسئلة 
الرسمية، سوف تنشأ بالتأكيد الشركة املندمجة». 
وذهب إلى القول بأن «العقبات الضريبية والقانونية 
التي التزال يتعني التغلب عليها مســـتقبال ليست بسيطة». كانت 
«بورش» و«فولكس واغن» وافقتا على االندماج في أغســـطس عام 
٢٠٠٩. وليـــس من املتوقع أن تكتمل عمليـــة االندماج بحلول العام 
القادم. وأكدت «فولكس واغن» من جديد على أنها تتوقع أن تتجاوز 
إيرادات العام احلالي مستويات العام السابق وتخطي أرباح التشغيل 

مستواها القياسي البالغ ٧٫١٤ مليارات يورو العام املاضي.

توقعات بانتعاش التمويل اإلسالمي بعد قرار قطر 
بإغالق البنوك التقليدية فروعها اإلسالمية

.. والدوحة ستوقع عقدًا بـ ٨٧٩ مليون دوالر مع شركة صينية 


