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حركة االسهم ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية إلى 
400 مليار دوالر

ليبيا لن تنضم إلى اتفاق تجميد 
إنتاج النفط

انتعاش قطاع األعمال في الصين

أباتشي االميركية تستثمر 796 مليون 
دوالر في مصر

تظاهرات في أوروبا تندد 
بالتبادل الحر مع أميركا

 اأعلن البنك املركزي الرو�سي, عن ارتفاع 
 394.3 من  الدولية,  رو�سيا  احتياطات 

مليار دوالر اإىل 399.6 مليار دوالر.
"اإن  الرو�سي  للمركزي  بيان  يف  وج��اء   
االح��ت��ي��اط��ات ال��دول��ي��ة ارت��ف��ع��ت خ��ال 
�سبتمرب/اأيلول   9 اإىل   2 م��ن  اأ���س��ب��وع, 
اجلاري, زهاء 5.3 مليار دوالر, اأي بن�سبة 
اإيجابي  تقييم  باإعادة  مدعومة   ,1.3%
للو�سع االقت�سادي, و�سداد اأموال بالعملة 

االأجنبية للبنوك  يف الباد".
الدولية  االحتياطات  اأن  بالذكر  واجلدير   
عالية  مالية  م��وج��ودات  عن  عبارة  هي 

الرو�سي  املركزي  البنك  ميتلكها  ال�سيولة 
من  تتكون  وه��ي  ال��رو���س��ي��ة.  واحل��ك��وم��ة 
اأ���س��ول ب��ال��ع��م��ات االأج��ن��ب��ي��ة وال��ذه��ب 
"عرب  اخلا�سة  ال�سحب  وحقوق  النقدي, 
النقد  اآلية احل�ساب امل�ستخدم يف �سندوق 
الدويل". وغريها من االأ�سول االحتياطية.
الرو�سي,  امل��رك��زي  البنك  واأع��ل��ن  ه��ذا   
مبقدار  الرئي�سي  الفائدة  �سعر  تخفي�ض 
معدالت  لتباطوؤ  نظرا  مئوية  نقطة   0.5
التوقعات, واحلد من  الت�سخم متا�سيا مع 
منو  على  احلفاظ  مع  الت�سخم  توقعات 
االجتاه  ولتعزيز  م�ستدام  غري  اقت�سادي 
ن��ح��و االن��خ��ف��ا���ض امل��ط��رد يف م��ع��دالت 

الت�سخم.

 �رصح ممثل ليبيا يف "اأوبك", حممد عون 
باأن  جورنال",  �سرتيت  "وول  ل�سحيفة 
باده لن تن�سم اإىل اتفاق ي�سعى لتجميد 

اإنتاج النفط.
اأن  تاأكيده,  عون  عن  ال�سحيفة,  ونقلت 
ي�سل  حتى  النفط  اإنتاج  جتمد  لن  ليبيا 
االأقل  على  برميل  مليون   1.6 م�ستوى 
على  نوافق  ال  "نحن  عون  وقال  يوميا. 
التجميد, حتى ن�سل اإىل االأعداد ال�سابقة 
اإىل  للعودة  ت�سعى  ليبيا  االإنتاج",  من 
ال�سابقة يف  النفط عند امل�ستويات  اإنتاج 
االآن  القذايف..  معمر  الليبي  الزعيم  عهد 
يوميا  برميل  األ��ف   300 نحو  االإن��ت��اج 

فقط".
�سادراتها  ا�ستاأنفت  قد  ليبيا  وكانت   
النفطية من اأكرب ميناءين لديها وتعهدت 

بت�سغيل ثالث يف القريب العاجل.
فادميري  الرو�سي  الرئي�ض  لقاء  وبعد   
بوتني واالأمري ال�سعودي حممد بن �سلمان 
الع�رصين  جمموعة  قمة  هام�ض  على 
وقعت   , املا�سي  �سبتمرب/اأيلول   4 يوم 
م�سرتك  بيان  على  والريا�ض  مو�سكو 
اإجراءات موحدة لتحقيق  يق�سي باتخاذ 
من  تعاين  التي  النفط,  �سوق  ا�ستقرار 
اعتربه  ما  املعرو�ض,  يف  مفرطة  تخمة 
حتول"  "نقطة  املحللني   م��ن  الكثري 

وبيانا "تاريخيا".
الفرتة  العا�سمة يف  اجلزائر  و�سيعقد يف 
ما بني �سوف 28-26 من ال�سهر اجلاري 
�ستناق�ض  والذي  ال��دويل,  الطاقة  منتدى 
تثبيت  م�ساألة  "اأوبك"  منظمة  خاله 
االإنتاج مببادرة من فنزويا واالإكوادور 
اململكة  م��ن  وزراء  اأن  كما  وال��ك��وي��ت. 
اأكدوا  واإيران  والعراق  ال�سعودية  العربية 

م�ساركتهم يف حمادثات خا�سة.

املركزي  ل�"البنك  م�سح  نتائج  اأظهرت   
ال�سيني"  اأم�ض االحد ارتفاع ثقة قطاع 
الثالث  ال��رب��ع  يف  ال�سني  يف  االأع��م��ال 

مقارنة بالربع الثاين من العام 2016.
ثقة  م��وؤ���رص  ارت��ف��اع  امل�سح  ك�سف  كما 
يف  املئة  يف   51.2 اإىل  االأعمال  رجال 
مئوية  نقطة   2.2 بزيادة  الثالث  الربع 
امل�سانع  اإنتاج  ومنا  ال�سابق.  الربع  عن 
من  اأ�رصع  التجزئة  ومبيعات  ال�سني  يف 
اإذ  احل��ايل,  )اأغ�سط�ض(  اآب  يف  املتوقع 
عززت قوة �سوق االإ�سكان وزيادة االإنفاق 

احلكومي على البنية التحتية النمو بثاين 
اأكرب اقت�ساد يف العامل.

املركزي" اإىل  "البنك  ن�رصه  م�سح  واأ�سار 
ان موؤ�رص ثقة القطاع امل�رصيف ارتفع اإىل 
46.5 يف املئة يف الربع الثالث بزيادة 
ال�سابق.  الربع  عن  مئوية  نقطة   2.8
من  املئة  يف   19.7 اأن  امل�سح  واأظ��ه��ر 
العاملني يف القطاع امل�رصيف يتوقعون 
الربع  يف  ن�سبيًا  النقدية  ال�سيا�سة  تي�سري 
�سعر  امل��رك��زي  البنك  وخف�ض  ال��راب��ع. 
الثاين  ت�رصين  منذ  م��رات  �ست  الفائدة 
)نوفمرب( 2014, كما خف�ض االحتياطي 

االإلزامي للبنوك.

ال���دويل  ال��ت��ع��اون  وزي����رة  ا�ستعجلت   
ال�رصيحة  اإج��راءات  ن�رص,  �سحر  امل�رصية 
الثانية املقدمة من »البنك االأفريقي للتنمية« 
والتنموي  االقت�سادي  احلكومة  برنامج  لدعم 
500 مليون دوالر, وذلك بعد حمادثات  والبالغة 
لتطوير  املقدم,  ليلي  القاهرة  يف  البنك  ممثلة  مع 
املواطنني  ظروف  حت�سني  يف  ي�ساهم  ما  الع�سوائيات, 
لهم.  �سحية  �سكنية  مناطق  توفري  خ��ال  من  الفقراء 
االأولويات  اأه��م  من  الع�سوائيات  تطوير  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
اأرواح  املهددة  املناطق  خ�سو�سًا  املقبلة,  الفرتة  يف  للدولة 
املتهالكة,  املباين  مثل  املائمة  غري  والع�سوائيات  املواطنني, 

ويعد ذلك �سمن برنامج احلكومة الذي وافق عليه الربملان.
الذي  الطلب  متابعة  اإطار  يف  ياأتي  اللقاء  هذا  اأن  ن�رص,  واأو�سحت   
قدمته وزارة التعاون الدويل خال االجتماعات ال�سنوية ل� »بنك التنمية 
االأفريقي«, والتي عقدت يف العا�سمة الزامبية لو�ساكا يف حزيران )يونيو( 
برنامج  متويل  يف  للم�ساهمة  للبنك  طلبًا  ال��وزارة  قدمت  حيث  املا�سي, 
احلكومة ال�سامل لتطوير الع�سوائيات, وفق التن�سيق مع وزارة االإ�سكان واملرافق 

العمرانية.

 و�سددت على �رصورة االإ�رصاع يف االنتهاء من اإجراءات �سحب ال�رصيحة الثانية 
من التمويل املخ�س�ض من البنك لدعم برنامج احلكومة, م�سرية اإىل اأن اأولويات 
االأكرث  والفئات  وامل��راأة  لل�سباب  عمل  فر�ض  توفر  مب�ساريع  تتعلق  احلكومة 
الكهرباء  االأ�سا�سية مثل  البنية  اإقامة م�ساريع يف جماالت  اإىل  اإ�سافة  حاجة, 
امل�ساهمة  على  البنك  حر�ض  االأفريقي«,  التنمية  »بنك  م�سوؤولو  واأكد  والنقل.  
يف متويل خطة احلكومة لتطوير الع�سوائيات, وتقدر م�ساهمة البنك بنحو 300 

مليون دوالر حتى االآن.
العامة  اجلمعية  املا,  طارق  املعدنية  والرثوة  البرتول  وزير  تراأ�ض  ذلك,  اإىل   
ل�رصكة »خالدة للبرتول«, العتماد نتائج اأعمالها للعام املايل 2015 - 2016 
بعقد  ووج��ه  احل��دي��دي.  ط��ارق  البرتول  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  ح�سور  يف 
ور�سات عمل, يف ح�سور �رصكات اإنتاج البرتول امل�سرتكة واخلا�سة والعاملية 
نفذتها  التي  والربامج  االإج���راءات  حول  البرتول  وهيئة  م�رص,  يف  العاملة 
االإنتاج,  معدالت  يف  التاأثري  دون  من  وتر�سيدها  النفقات  خلف�ض  ال�رصكات 
هذه  ملواكبة  العاملية  البرتول  �سوق  �سهدتها  التي  االأخرية  املتغريات  ظل  يف 
ال�ساأن,  هذا  التي طبقت وحققت جناحات يف  النماذج  وا�ستعرا�ض  املتغريات, 

اإ�سافة اإىل تبادل اخلربات واالإجراءات لتحقيق وفورات يف التكاليف.
 واأكد املا اأهمية االإ�رصاع يف تنمية حقول البرتول والغاز املكت�سفة, وو�سعها 
على خريطة االإنتاج, حلاجة م�رص يف هذه املرحلة املهمة اإىل زيادة معدالت 
االإنتاج لتلبية احلاجات املتزايدة من املنتجات البرتولية والغاز الطبيعي يف 

ال�سوق املحلية, ما ي�ساهم يف تر�سيد ا�ستريادها.

 انطلقت تظاهرات املعار�سني مل�رصوع معاهدة التبادل بني االحتاد 
االأوروبي والواليات املتحدة يف �سبع مدن اأملانية, و�سط توقعات من 
امل�رصوع  �سخ�ض, لاحتجاج على هذا  األف   250 منظميها مب�ساركة 

املثري للخاف لكنه مدعوم من امل�ست�سارة اأنغيا مركل.
ويف برلني كما يف ميونيخ, بداأ املتظاهرون بالتجمع حتت املطر عند 
واأحزاب  العوملة  تعار�ض  حكومية  غري  منظمات  رايات  خلف  الظهر, 
�سيا�سية ونقابات.   وقالت الناطقة با�سم املنظمني كاثرين اأوتوفاي 
".   واملدن  "النا�ض لن ي�سمحوا لاأحوال اجلوية بتخريب امل�سرية  اإن 
اإىل  الرامي  امل�رصوع  لهذا  معار�سة  تظاهرات  ت�ستقبل  التي  االأخرى 
هامبورغ  هي  االأوروب��ي��ة,   - االأمريكية  التجارية  املبادالت  حتفيز 
يف  املتوقع  وم��ن  واليبزيغ.  و�ستوتغارت  وكولونيا  وفرنكفورت 
االإجمال م�ساركة 250 األف �سخ�ض يف هذه التظاهرات, منهم 80 األفًا 
يف العا�سمة االأملانية.  ويهدف االتفاق الذي تفاو�ست يف �ساأنه منذ 
اإلغاء  2013 احلكومة االأمريكية واملفو�سية االأوروبية, اإىل  منت�سف 
العوائق التجارية والتنظيمية على �سفتي االأطل�سي. ويتخوف منتقدو 
االتفاق من اأن ين�سف معايري اجتماعية و�سحية وبيئية اأوروبية, واأن 
يوؤدي اإىل ان�ساء اآلية حتكيم موازنة للم�ستثمرين االأجانب من �ساأنها اأن 

ت�سعف قدرة ال�سلطات العامة يف مواجهة ال�رصكات الكبرية.

البنك الدولي: آفاق االقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق

لل�سلطة  االأجنبية  امل�ساعدات  ان  ال���دويل  البنك  ق��ال   
الفل�سطينية هبطت بنحو 50 يف املئة يف ال�سنوات الثاث 
امليزانية  على  �سديدة  �سغوطا  يفر�ض  ما  وهو  االأخرية, 

وي�سع نظام املعا�سات على �سفا االنهيار.
عبا�ض,  حممود  برئا�سة  الفل�سطينية,  ال�سلطة  وجنحت   
ال�سنوات  م��دى  على  العجز  خف�ض  يف  كبرية  ب��درج��ة 
الع�رص االأخرية, حيث متكنت من خف�سه 15 نقطة مئوية 
اأن  اإال  االإجمايل,  املحلي  الناجت  من  املئة  يف  ع�رصة  اإىل 

امل�ساعدات املالية اخلارجية تراجعت بوترية اأ�رصع.
– ال�سيما االحتاد  2013 قدم املانحون الدوليون   ويف 
– م�ساعدات مبا�رصة لدعم  االأوروبي والواليات املتحدة 
العام  يف  لكن  دوالر.  مليار   1.3 نحو  بلغت  امليزانية 

مليون   700 عن  الرقم  هذا  يقل  اأن  املتوقع  من  احلايل 
دوالر, مبا يت�سبب يف فجوة متويلية كبرية.

 وقالت مارينا وي�ض, مديرة مكتب ال�سفة الغربية وقطاع 
غزة يف البنك الدويل اإن اآفاق االقت�ساد الفل�سطيني تبعث 
خطرية  وانعكا�سات  تداعيات  من  لذلك  وما  القلق,  على 
الدخل والفر�ض والرفاه. �سوف يوؤثر ذلك لي�ض فقط  على 
اخلدمات  تقدمي  على  الفل�سطينية  ال�سلطة  ق��درات  على 
اقت�سادية  م�سكات  اإىل  اأي�سا  يوؤدي  قد  بل  ملواطنيها, 

اأو�سع وزعزعة اال�ستقرار.
الفل�سطيني  االقت�ساد  ينمو  اأن  املتوقع  من  عام  وب�سكل   
االآف��اق  لكن  املقبلة.  االأع���وام  يف  املئة  يف   3.5 بنحو 
تختلف اختافا كبريا بني ال�سفة الغربية – التي تتخذها 
ال�ساحلي  غزة  وقطاع   – لها  مقرا  الفل�سطينية  ال�سلطة 
االإ�سامية  املقاومة  حركة  عليه  ت�سيطر  الذي  املحا�رص 

 42 البطالة يف غزة  ويبلغ معدل   .2007 منذ  )حما�ض( 
مع  حرب  بعد  البناء  الإع��ادة  القطاع  ويكافح  املئة.  يف 
اإ�رصائيل ا�ستمرت �سهرا يف 2014. ومل يتم الوفاء بكثري 

من تعهدات امل�ساعدات.
 وعلى النقي�ض يبلغ معدل البطالة يف ال�سفة الغربية 18 
يف املئة, وتبلي ال�سلطة الفل�سطينية باء ح�سنا يف اإدارة 

االإنفاق وجني اإيرادات اإ�سافية من الر�سوم وال�رصائب.
 غري اأن امل�سكلة اخلطرية تظل متمثلة يف الفجوة التمويلية. 
من  تقرتب  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  ال��دويل  البنك  وذك��ر 
من  لاقرتا�ض  املركزي  البنك  حدده  الذي  االأق�سى  احلد 
املعا�سات  اأموال  تاأخري  اإىل  تلجاأ  املحلية, ورمبا  البنوك 

وم�ستحقات موردي القطاع اخلا�ض ل�سد الفجوة.
اأحدث تقارير املراقبة »تبلغ املتاأخرات   وقال البنك يف 
امل�ستحقة لنظام املعا�سات 1.6 مليار دوالر ويهدد ذلك 

جدوى هذا النظام باأكمله.«
اخلا�ض  للقطاع  امل�ستحقة  املتاأخرات  »تبلغ  وتابع   
حاليا 590 مليون دوالر, وهو ما ي�سغط ب�سدة على قدرة 

القطاع على العمل بال�سكل املعتاد وي�رص االقت�ساد.«
حدوث  لتفادي  الوحيد  ال�سبيل  ان  ال��دويل  البنك  وق��ال   
فل�سطيني  مليون   4.8 لنحو  اأو�سع  اقت�سادية  م�سكات 
يعي�سون يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة يتمثل يف زيادة 
يف  الرتاجع  وتعوي�ض  للم�ساعدات  االأجانب  املانحني 
-التي  االإ�رصائيلية  احلكومة  اأي�سا  البنك  ودع��ا  الدعم. 
عن  نيابة  والر�سوم  ال�رصائب  من  كثري  بتح�سيل  تقوم 
خ�سائر  لتقلي�ض  و�سائل  عن  البحث  اإىل  الفل�سطينيني- 
ال�سلطة  اإىل  االإي��رادات  من  مزيد  وحتويل  العامة,  املالية 

الفل�سطينية. 
ى اإىل   واو�سح ان »بطء النمو االقت�سادي لفرتة طويلة اأدَّ

متو�سط دخل  ركود  مع  البطالة  ارتفاع معدالت  ا�ستمرار 
اإطاق كامل طاقاته  ن االقت�ساد من  املواطن. ولن يتمكَّ
واإمكانياته مع غياب ت�سوية �سلمية, بيد اأن اتخاذ خطوات 

جادة قد يحول دون زيادة التدهور«.
 واأ�ساف انه على الرغم من »اجلهود الباهرة« التي بذلتها 
ال�سلطة الفل�سطينية »ل�سبط اأو�ساع املالية العامة على مر 
ال�سنني, فاإن و�سع املالية العامة لل�سلطة الفل�سطينية ما 
زال �سعيفا, اإذ تبلغ فجوة التمويل املتوقعة 600 مليون 
ان  ال��دويل  البنك  تقرير  واو�سح   .»2016 لعام  دوالر 
يتطلب جهودا متجدِّدًة من جانب  احلرج حاليا  »الو�سع 

املانحني وال�سلطة الفل�سطينية واحلكومة االإ�رصائيلية«.
و�سدد التقرير على انه »بالتوازي مع زيادة الدعم امُلقدَّم 
جهود  حتفيز  االآن  ال�����رصوري  من  ف��اإن  املانحني,  من 
ال�سلطة الفل�سطينية لاإ�ساح ل�سمان حت�سني القدرة على 

الفل�سطيني  العامة لاقت�ساد  املالية  وا�ستدامة  املناف�سة 
باأن  اال�رصائيلية  احلكومة  طالب  كما  ال��وق��ت«.  مب��رور 
الفل�سطيني  اخلا�ض  القطاع  ن�ساط  لدعم  »اإجراءات  تتخذ 
مثل  ان  موؤكدا  الفل�سطينيني«,  توظيف  م�ستويات  ورفع 
الركود  �سدة  من  التخفيف  على  »ت�ساعد  االج��راءات  هذه 
املانحني  »م�ساعدات  ان  اإىل  التقرير  ولفت  االقت�سادي«. 
قطاع  يف  االإن�ساين  الو�سع  لتح�سني  �رصورية  ت��زال  ال 
دات موؤمتر  تعُهّ 3.5 مليار دوالر جمموع  غزة. ومن بني 
�رصف  مت   ,)2014-2017( غزة  بناء  الإعادة  القاهرة 
املانحة  »اجلهات  مطالبا  فقط,  منها  املئة«  يف   46
الوفاء بارتباطاتها وترتيب اأولوية النفقات وفقا لتقييم 
 2007 ع��ام  ح�سار  »منذ  باأنه  مذكرا  االحتياجات«, 
50 يف  غزة  املحلي يف  الناجت  اإجمايل  جتاوزت خ�سائر 

املئة«.

غزة – متابعة

انتشار ظاهرة الدخل المتقلب 
في القارة األوروبية

ظاهرة  لها,  املجاورة  االأوروبية  وال��دول  �سوي�رصا  يف  تربز  ب��داأت   
اعتماداً  الدخل  هذا  قيمة  ب�»تقرير«  تتمثل  املتقّلب,  ال�سهري  الدخل 
على النتائج التي يجمعها كل موظف وعلى قدراته وكفاءاته. فتزيد 

ال�رصكة الراتب مل�سلحة هذا املوظف, وهي على �سكل عاوة.
ال  العمل  ملفهوم  جديداً  ع�رصاً  تولد  اأن  الظاهرة  هذه  �ساأن  ومن 
ي�ست���بعد اخل�رباء ال�سوي�رصيون اتباعها يف مناطق اأخرى يف االأعوام 
الدخل  لتنويع  احلديثة  العمل  اآليات  �ساأن  من  اأن  ويبدو  املقبلة.  
ال����موظ���فني باإعط���ائهم �سهريًا عاوات تتفاوت بني  ال�سهري لدى 
ال�رصكة وكيفية  واأهداف  لهم  املاألوف  الدخل  الربط بني  واآخر,  �سهر 

تنفيذ اأهداف كهذه, ف�سًا عن الفرتة الزمنية املطلوبة لتفعيلها.
اأوروب���ا  يف  املوظفني  م��ن  املئة  يف   27 نحو  اأن  يذكر   

يقع  متباينًا  دخًا  قليلة,  اأع��وام  ومنذ  �سهريًا  ي�ستلمون 
اإدارة  العمل, لناحية  اأرباب  مل�سلحتهم وكذلك مل�سلحة 

موازناتهم ال�سهرية باأف�سل الطرق يف املقام االأول.
 واإىل جانب �سوي�رصا, ُير�سد عدد ال باأ�ض به من دول 

تبني  على  ال�رصكات  ت�سجع  التي  االأوروبي  االحتاد 
مقابل  يف  »امل��ت��ف��اوت«,  ال�سهري  ال��دخ��ل  نظام 

�رصيبية  ت�سهيات  على  العمل  اأرب��اب  ح�سول 
وح�سوم جيدة, جلهة ملف ال�سمان االجتماعي 

لكل موظف.
 وعلى رغم االأزمة املالية التي �رصبت القارة 

تف�سي  يف  �سلبي  تاأثري  لها  وكان  العجوز, 
الدخل  اإىل  امُل�سافة  ال��ع��اوات  ظاهرة 

62 يف املئة  اأن  اإال  ال�سهري للموظفني, 
من ال�رصكات االأوروبية مل تتخّل عنها.
 وُياحظ وجود ثاثة اأنواع من هذه 

املئة  42 يف  توزعها  اإذ  العاوات, 
�سهريًا,  االأوروبية  ال�رصكات  من 

يف  املوظف  اأداء  على  اعتماداً 
فيما  وخ��ارج��ه,  العمل  مكان 

من  امل��ئ��ة  يف   34 ت��وزع��ه��ا 
اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  ال�����رصك��ات 

التي  ال�سهرية  ال��ن��ت��ائ��ج 
يحققها كل موظف.

يف   30 وت���ت���ق���ا����س���م 
ال�رصكات  م��ن  امل��ئ��ة 

ال�سهرية  االأرب�����اح 
كل  مع  املح��ققة, 

موظف �ساهم يف 
اأهدافها  تنفيذ 

ال���ت���ج���اري���ة 
يقية  لت�سو ا و

هو  ما  وفق 
خمطط.

ع�����ل�����ى 

املحلية  ال�رصكات  من  املئة  يف   48 تتبنى  ال�سوي�رصي,  ال�سعيد 
عاوات معتمدة على االأداء يف العمل, و35 يف املئة منها ت�ستند اإىل 
الناجت ال�س��هري للموظف الإهدائه عاوته. يف حني تعول 18 يف املئة 

على مفهوم ت��قا�س��م االأرباح مبا�رصة مع املوظفني.
القطاع  اإىل  تنتمي  اأنها  ُي�ستنتج  ال�رصكات,  هذه  ويف حتليل هويات 
ويتخذ  اجلن�سية,  متعددة  �رصكات  منها  البع�ض  اأن  كما  اخلا�ض. 
معظمها من كانتون زوغ مقراً رئي�سًا الأعمالها. وتعمل هذه ال�رصكات 
والتاأمني  واملال  واالت�ساالت  املعلومات  تقنيات  عادة يف جماالت 

واال�ست�سارات.
 اإىل ذلك, ُياحظ متييز الفت لدى هذه ال�رصكات يف توزيع العاوات 
ال�سهرية. اإذ اإن املراأة اأو املوظف ال�ساب اأو اأولئك ذوي الرتبة املتدنية 

يف م�ستوى العمل واخلربة, �سبه »منبوذين« منها.

برن – متابعة 

موسكو – متابعة

فيينا – متابعة

بكين – متابعة
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