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حركة االسهم فنزويال: مشاركة غير أعضاء أوبك 
تخفض اإلنتاج 1.2 مليون برميل يوميا 

قرض مصر.. خارج أجندة االجتماع السنوي 
لصندوق النقد

بدء إنشاء مصنع إسمنت فلسطيني 
بـ310 ماليين دوالر

تباطؤ نمو القطاع الخاص 
غير النفطي اإلماراتي 

المركزي األوروبي يعتزم خفض 
برنامج التيسير قبل 2017

م�شاركة  �إن  �لفنزويلية،  �لنفط  وز�رة  قالت   
�تفاق  يف  �أوب��ك  مبنظمة  �لأع�شاء  غري  �ل��دول 
خف�شا  �شتعني  �لنفط  �أ�شعار  ��شتقر�ر  لتحقيق 
�لإمد�د�ت  من  يوميا  برميل  مليون   1.2 قدره 

يف �شوق متخمة باملعرو�ض.
�لنفط  وزي��ر  بينو  دي��ل  �إيولوخيو  و�أو���ش��ح   
�لفنزويلي يف ت�رصيح له، �أن �تفاق دول �أوبك 
ي�شحب نحو 700 �ألف برميل يوميا من �ل�شوق 
 1.2 ي�شبح  �لأع�شاء  غري  �ل��دول  وباإ�شافة 
�أن �ملفاو�شات  مليون برميل يوميا..  م�شيفا 
و�إن  جد�"  "متقدمة  �أوب��ك  خ��ارج  �ل��دول  مع 

و�أذربيجان  عمان  و�شلطنة  رو�شيا  مثل  دول 
وكاز�خ�شتان �شتن�شم �إىل �لتفاق "�لتاريخي".
ب�شاأن  �ملت�شددين  م��ن  فنزويال  �أن  و�أك���د،   
عميقة  �قت�شادية  �أزم��ة  من  وتعاين  �لأ�شعار 
تفاقمت بفعل تر�جع �أ�شعار �لنفط ، و�إنه يتوقع 
جهود  �أوبك  يف  �لأع�شاء  غري  �لدول  تدعم  �أن 
�إنتاج  خف�ض  طريق  عن  �لنفط  �أ�شعار  تعزيز 

�خلام .
للبرتول  �مل�شدرة  �لبلد�ن  منظمة  وك��ان��ت   
يف  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  �تفقت  ق��د   ، )�أوب����ك( 
�ألف   700 نحو  �لإنتاج  تقلي�ض  على  �جلز�ئر 
مليون  و33   32.5 بني  ليدور  يوميا  برميل 

برميل يوميا.

�ملالية  ن��ائ��ب وزي���ر  م��ع��ي��ط،  �أك���د حم��م��د   
�لنقد  �شندوق  �أن  �خلز�نة،  ل�شوؤون  �مل�رصي 
�ثني  م�رص  �إقر��ض  قر�ر  يناق�ض  لن  �لدويل 
ع�رص مليار دولر، خالل �جتماعاته �ل�شنوية 
يف  م�رص  و�أعلنت  �خلمي�ض.  �ليوم  تبد�أ  �لتي 
�شندوق  بعثة  مع  لتفاق  تو�شلها  عن  �ب 
على  ميتد  �لذي  �لقر�ض  حول  �ل��دويل  �لنقد 
�إىل  �لت��ف��اق  يحتاج  حيث  �شنو�ت،  ث��الث 
مو�فقة   نهائية من م�شوؤويل �إد�رة �ل�شندوق.     
وك���ان ك��ري�����ض ج��ارف��ي�����ض، رئ��ي�����ض بعثة 
�شندوق �لنقد �لدويل �إىل م�رص، قد �رّصح ل� 
"رويرتز" �أن م�رص حتتاج �إىل تاأمني متويل 

مليار�ت  و�شتة  خم�شة  بني  يرت�وح  �إ�شايف 
�لتنفيذي  �ملجل�ض  �إىل  �لذهاب  قبل  دولر، 
يف  �رتفاعاته  �لدولر  ويو��شل  لل�شندوق.  
�ملركزي  لتخاذ  ترقب  بعد  �ل�شود�ء  �ل�شوق 
طرح  عرب  �جلنيه  تعومي  طريق  يف  خطوة 
عطاء دولري ��شتثنائي.  من ناحية �أخرى، 
لنمو  توقعاته  �ل��دويل  �لنقد  �شندوق  رف��ع 
2016 يف تقرير  �لقت�شاد �مل�رصي خالل 
�أم�ض،  �ل�شادر  �لعاملي"  �لقت�شاد  "�آفاق 
ت�رصيحه  رغم  لرفعها،  مربر�ت  تقدمي  دون 
�لنفط  و�أ�شعار  �لأخ��رية  �لإ�شالحات  ب��اأن 
��شتقر�ر  حت�شني  يف  �شاعدت  �ملنخف�شة 
�لقت�شاد �لكلي يف �لبلد�ن �مل�شتوردة للنفط 

يف �ملنطقة.

�لفل�شطيني  �ل�شتثمار  ���ش��ن��دوق  �أط��ل��ق   
م�شنع  �أول  م�����رصوع  م��ن  �لأوىل  �ملرحلة 
بال�شفة  حل��م  بيت  يف  فل�شطيني  �إ�شمنت 
�لغربية با�شتثمار�ت ت�شل �إىل 310 ماليني 

دولر.
عبا�ض  حممود  �لفل�شطيني  �لرئي�ض  وق��ال   
�لإعالن عن �ملرحلة  �ألقاها بحفل  يف كلمة 
�لأوىل "هذ� �حللم ر�ودنا منذ ع�رصين عاما، 
عبا�ض  و�أ���ش��اف  يتحقق".   ب��د�أ  �حللم  ه��ذ� 
�شد  جديدة  �حتجاجات  �أي  يقبل  لن  �أن��ه 
�مل�رصوع �لذي كان مقرر� �أن يقام يف منطقة 
�حتجاجات  لكن  �لغربية،  �ل�شفة  من  �أخرى 
�ل�شكان هناك �أدت �إىل تغيري موقعه. وتابع 
على  يكتب  لأن  �لأو�ن  "�آن  قائال  عبا�ض 

وقال  فل�شطني".   يف  �شنع  �لإ�شمنت  كي�ض 
�ل�شتثمار  �شندوق  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
�لفل�شطيني حممد م�شطفى �إن هذ� �مل�رصوع 
"م�رصوع �شيادي وطني من �لدرجة �لأوىل". 
�لذر�ع  هو  �لفل�شطيني  �ل�شتثمار  و�شندوق 

�ل�شتثمارية لل�شلطة �لفل�شطينية.
�ملرحلة  يف  �لعمل  �أن  م�شطفى  و�أ���ش��اف   
يف  �إجنازه  يتم  �أن  على  فور�،  �شيبد�أ  �لأوىل 
عن  �شادرة  ن�رصة  وقالت  �شهر�.     18 نحو 
�شندوق  �رصكات  �إحدى  -وهي  �شند  �رصكة 
��شتثمار�ت  �إن  �لفل�شطيني-  �ل�شتثمار 
دولر،  مليون  �شتني  تبلغ  �لأوىل  �ملرحلة 
بطاقة  لالإ�شمنت  مطحنة  �إن�شاء  �إىل  وتهدف 
وذكرت  �شنويا.   طن  مليون  تبلغ  �إنتاجية 
يف  �لإجمالية  �ل�شتثمار�ت  �أن  �لن�رصة 

�مل�شنع تبلغ 310 ماليني دولر.

�إن  �لوطني"،  دبي  �لم��ار�ت  "بنك  قال   
يف  للنفط  �ملنتج  غري  �خلا�ض  �لقطاع  �أد�ء 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أظهر تباطوؤ�ً، 

بينما هبط يف �ل�شعودية خالل �أيلول �ملا�شي.
 وذكر �لبنك يف تقرير، �أن �أعمال �لت�شدير �جلديدة 
�لأعمال  تر�جع حجم  �لقلق، فيما  �أحد جو�نب  مثلت 
�جلديدة �لو�ردة من �خلارج لل�شهر �لثالث على �لتو�يل 
منو  تباطوؤ  رغم  �أنه  �إىل  �لتقرير  و�أ�شار  قيا�شية.   بوترية 
�ل�رص�ئي  �لن�شاط  �رتفع  فقد  �جل��دي��دة،  �لأع��م��ال  �إجمايل 
ب�شكل �أ�رصع يف �ل�شهر �ملا�شي، ل�شيما �أن �رتفاع م�شرتيات 
م�شتلزمات �لإنتاج كان ��شتجابة لكٍل من �مل�رصوعات �جلديدة 
و�لقائمة.  ولفت �إىل �أن معدل �لتوظيف جاء متو��شعًا ب�شكل ن�شبي 
يف نهاية �لربع �لثالث، مو�شحًا �أن غياب منو �لقوة �لعاملة كان �شببًا 
�آخر من �أ�شباب زيادة حجم �لأعمال غري �ملنجزة، حيث ت�شارع معدل 
�لقائمة  �مل�رصوعات  طبيعة  �إىل  ذلك  �ل�رصكات  بع�ض  و�أرجعت  �لرت�كم، 
�لتي ت�شتهلك �لوقت.  وقالت خديجة حق، رئي�شة ق�شم بحوث بحوث �ل�رصق 
�لتباطوؤ  يعزى  "قد  �لوطني:  دبي  �لإمار�ت  بنك  لدى  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط 
�حلاد يف منو �لطلبات �جلديدة خالل  �أيلول �ملن�رصم �إىل �شعف �لطلب �لقادم 

من �أ�شو�ق خارجية ولي�ض �شعفًا يف �لطلب �ملحلي".
�أد�ء  يقي�ض  )�لذي  �مل�شرتيات  �لوطني" ملديري  دبي  "�لإمار�ت  موؤ�رص  وهبط   
قطاعي �ل�شناعات �لتحويلية و�خلدمات يف �لإمار�ت(، يف �أيلول �إىل م�شتوى 

�آب �ملا�شي. 54.7 نقطة يف  54.1 نقطة من 
 وموؤ�رص مدر�ء �مل�شرتيات �لرئي�شي، هو موؤ�رص مركب، يتم �إعد�ده ليقدم نظرة 
�ملنتج  غري  �خلا�ض  �لقطاع  �قت�شاد  يف  �لت�شغيل  ظروف  على  دقيقة  عامة 
للنفط، ويعني �نخفا�ض �ملوؤ�رص، عن م�شتوى %50، �أن ثمة �نكما�شًا يف حني 

�أن تخطيه %50 ي�شري �إىل �لتو�شع.
�لعربية  �ململكة  يف  �مل�شرتيات  مديري  موؤ�رص  �أن  تقريره  يف  �لبنك  و�أف��اد   
�لثالث  �لربع  �أدنى م�شتوى له يف  �أيلول �ملا�شي، م�شجاًل  �ل�شعودية، هبط يف 

من �لعام �حلايل.
 وجاء يف �لتقرير �أن �ملوؤ�رص بلغ م�شتوى 55.3 نقطة يف �ل�شهر �ملا�شي مقابل 

�أغ�شط�ض/�آب �ل�شابق عليه. 56.6 نقطة يف 
 ويف هذ� �ل�شدد، �أو�شحت حق �أن "�ل�شبب ور�ء تر�جع موؤ�رص مدر�ء �مل�شرتيات 
�لطلبات  يف  �لنمو  �شعف  هو  �أيلول،  يف  طفيف  ب�شكل  �ململكة،  يف  �لرئي�شي 
من  �لثالث  للربع  �مل�شرتيات  م��در�ء  موؤ�رص  متو�شط  "�أن  وتابعت  �جلديدة".  
�لعام �حلايل ي�شري �إىل حدوث تو�شع �أ�رصع يف �لن�شاط �لقت�شادي مقارنة مع 
خف�ض  يوؤثر  �أن  �ملحتمل  من  �أنه  �ىل  م�شرية  �لعام"،  نف�ض  من  �لأول  �لن�شف 
�لإنفاق يف �ململكة على معدلت �ل�شتهالك وثقة �مل�شتهلك خالل �لربع �لأخري 

من هذ� �لعام.

 ك�شف تقرير �شادر عن �لبنك �ملركزي �لأوروبي عن نيته بخف�ض 
 .2017 عام  يف  �ملخطط  �ملوعد  قبل  �لكمي  �لتي�شري  برنامج 
�لأوروب��ي  �ملركزي  م�شوؤويل  �أن  �إىل  "بلومربج"  �أ�شارت  فيما 
�لكمي  و�لتي�شري  �ل�شالبة  �لفائدة  �شيا�شة  من  خم��اوف  لديهم 
قبل  تدريجيًا  �لأ�شول  م�شرتيات  برنامج  ورمبا يخف�شون حجم 
�لبنك  بيانات �شادرة عن  �أظهرت  �إىل ذلك،  له.   �ملوعد �ملخطط 
عن  ونزوحها  �أملانيا  على  �لأم��و�ل  تدفق  �لأوروب���ي  �ملركزي 
�أقوى  �آب يف ��شتمر�ر للفجوة �ملت�شعة بني  �إيطاليا و�إ�شبانيا يف 

�قت�شاد�ت منطقة �ليورو ودول �جلنوب �لتي تعاين �قت�شاديا.
80 مليار يورو، ما  �لأوروبي ما قيمته  �لبنك �ملركزي   ي�شرتي 
بيانات  لكن  �شهريا،  �ل�شند�ت  )89.26 مليار دولر( من  يعادل 
نظام مدفوعات بنوك �ملنطقة تظهر �أن معظم تلك �لأمو�ل توؤول 

�إىل �لبنوك �لأملانية يف نهاية �ملطاف وتبقى هناك.
�لبنوك  �إىل  �ملتجهة  �ملدفوعات  �شايف  تفوق  �لأرقام  وبح�شب   
على  �مل��وح��دة  �لعملة  منطقة  يف  �أخ���رى  بنوك  م��ن  �لأمل��ان��ي��ة 

�لتدفقات �ملعاك�شة مبقد�ر 17.2 مليار يورو يف �أغ�شط�ض/�آب.
 677.5 �ملنطقة  دول  باقي  على  �أملانيا  مطالبات  �شايف  وبلغ 

مليار يورو منذ 2008.

ماستركارد: قطر أسرع األسواق نموًا في تعامالت الدفع اإللكتروني
 قال خالد �جلبايل، �لرئي�ض �لإقليمي ملا�شرتكارد 
�إن  �أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�رصق  منطقة  يف 
�لدفع  �لأ�شو�ق منو�ً يف عمليات  �أ�رصع  تعترب  قطر 
�لإلكرتوين و�لتعامالت �ملالية �لإلكرتونية، م�شري�ً 
كارد  ما�شرت  موؤمتر  هام�ض  على  له  حديث  يف 
 28 �إىل   27 لالبتكار و�لذي عقد خالل �لفرتة من 
�أيلول �ملن�رصم يف �لعا�شمة �لهنغارية بود�ب�شت، 
�إىل �أن �ل�شوق �لقطرية �شوق و�عدة وتوفر �لعديد من 

�لفر�ض.
 "2016 لالبتكار  كارد  ما�شرت  "منتدى  وناق�ض 
�لقر�ر  �شناع  من   500 من  �أك��ر  ح�رصه  �ل��ذي 
و�لروؤ�شاء �لتنفيذيني و�خلرب�ء  و�ملتخ�ش�شني يف 
وحلول  �لإلكرتوين،  و�لدفع  �لتكنولوجيا  جمالت 
�حلياة  يف  �لبتكار  تاأثري  مدى  �مل��ايل،  �ل�شمول 

من  وع��دد�  �ملختلفة،  �لأعمال  وجم��الت  �ليومية 
�ل�شمول  حلول  يف  بالإبد�ع  �ملتعلقة  �ملو�شوعات 
�لبيانات  حلول  من  �ل�شتفادة  وكيفية  �مل��ايل، 

�لكبرية.
يومني  م��دى  على  عقد  �ل��ذي  �ملنتدى  وت�شمن   
من  �لعديد  �حلياة"،  ب�رصعة  "�لبتكار  �شعار  حتت 
حلول  على  �ل�شوء  ت�شلط  �لتي  �لتفاعلية  �جلل�شات 
ت��اأم��ني �مل��ع��ام��الت �لإل��ك��رتون��ي��ة ع��رب �لإن��رتن��ت 
�ملن�شات  وخمتلف  �لجتماعي  �لتو��شل  ومو�قع 

مثل �لهو�تف �ملحمولة.
�أهم  �أحد  تعد  �لقطرية  �ل�شوق  �إن  �جلبايل:  وقال   
من  �لفرد  دخ��ل  فمتو�شط  �ملنطقة،  يف  �لأ���ش��و�ق 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل يعترب �لأعلى على م�شتوى 
للفرد"،  دولر  �آلف   110 على  يزيد  حيث  �لعامل 
وقيمة  وقوية،  و�ع��دة  �لقطرية  "�ل�شوق  م�شيفا: 
قيا�شا  �لقليل  �ل�شكان  عدد  رغم  جد�  عالية  �ل�شوق 

و�شمال  �لأو�شط  �ل�رصق  منطقة  يف  �أخ��رى  ب��دول 
قطر  يف  كربى  م�رصوعات  يوجد  �أنه  كما  �أفريقيا، 
كاأ�ض  ��شت�شافة  �أو  �لتنموية  �مل�رصوعات  �شو�ء 
�لعامل، و�لتي نقلت قطر ب�شكل عام �إىل �لقرن �لثاين 
و�لع�رصين، وكل �لذي يحدث حاليا يف قطر يوؤدي 
كل  مع  �تفاقيات  "لدينا  و�أ�شاف:  �لتفاوؤل".   �إىل 
قطر  وبنك  و�ملنطقة،  قطر  يف  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات 
وهو  لدينا؛  �لعمالء  �أهم  من  و�حد�  يعترب  �لوطني 
يتما�شي  فكر  ولديه  �ملنطقة،  �لبنوك يف  �أكرب  �أحد 
مع فكر �لإبد�ع و�لبتكار وتقدمي كل ما هو جديد 
للعمالء، وقد �جتمعنا موؤخر� معا لتقدمي خطة عمل 
مع  �تفاقيات  لدينا  �أننا  ذلك  �إىل  �أ�شف  جديدة، 

%90 من �لبنوك يف �ملنطقة".
�حلديثة  بالدر��شة  �جلبايل  نوه  �أخ��رى،  جهة  من   
�لتي �أ�شدرتها ما�شرت كارد حول �أ�شو�ق �ل�شعودية 
�لهو�تف  �أن  عن  ك�شفت  حيث  وم�رص،  و�لإم��ار�ت 

عمليات  لإج��ر�ء  �ملف�شلة  �لأج��ه��زة  هي  �جلو�لة 
�ململكة  يف  �مل�شتهلكني  غالبية  ِقبل  من  �لدفع 
تليها   ،68% بن�شبة  وذل��ك  �ل�شعودية  �لعربية 
 35% بن�شبة  �لهوية  وبطاقات  �للوحية  �لأجهزة 
و%26 على �لتو�يل، �لأمر �لذي ي�شري �إىل �لجتاه 
�لدفع �ملبتكرة بني  ��شتخد�م و�شائل  �ملتز�يد نحو 

�مل�شتهلكني يف �ململكة.
 كما �أظهرت �لدر��شة �أن �أكر من ن�شف �مل�شتهلكني 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة )بن�شبة 59%( 
يف�شلون �لدفع عرب �أجهزة �لهو�تف �ملتحركة، و�أنها 
�أنحاء  يف  للدفع  ��شتخد�ًما  �لأكر  �لأجهزة  كذلك 
�مل�رصيني  �ملو�طنني  ثلثي  من  �أكر  و�أن  �لدولة، 
�مل�شاركني يف �لدر��شة يف�شلون ��شتخد�م هو�تفهم 
�إمتام  يف  �ملختلفة  �لدفع  بطاقات  على  �ملحمولة 

�ملدفوعات �ل�شتهالكية �ملتنوعة.
م�شتهلك  �ألف   23 �شملت  �لتي  �لدر��شة  وتناولت   

م��ن 23 دول���ة ح���ول م��ن��اط��ق �ل�����رصق �لأو���ش��ط 
جتاه  �مل�شتهلكني  هوؤلء  �شلوك  و�أوروبا،  و�أفريقيا 

�لتكنولوجيا �لرقمية.
منتدى  هام�ض  على  �ل��در����ش��ة  نتائج  و���ش��درت   
�لعا�شمة  يف   ،2016 لالبتكار  م��ا���ش��رتك��ارد 

�ملجرية بود�ب�شت.
 وقال خالد �جلبايل: "ُتبنينِّ در��شة ما�شرتكارد عن 
تاأثري �لبتكار ب�شورة و��شحة ��شتعد�د �مل�شتهلكني 
�حللول  ل�شتخد�م  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف 
�لرقمية، ف�شاًل عن �شعيهم �ملتز�يد للح�شول على 

و�شائل �أف�شل لإجر�ء عمليات �لدفع".
�خلطوط  با�شم  متحدثة  قالت  �أخ��رى،  جهة  من   
�خلليجية  �لناقلة  �إن  ل��روي��رتز،  �لقطرية  �جلوية 
�جلمعة،  يوم  بوينغ  مع  �شحافيا  موؤمتر�  �شتعقد 
باتت  طائر�ت  لبيع  كبرية  �شفقة  �أن  يبدو  حيث 
�خلطوط  �أن  روي���رتز  م�شادر  و�أبلغت  و�شيكة.  

�لقطرية ب�شدد تاأكيد �لطلبية �لتي �أخرتها �حلكومة 
�لأمريكية  �ملو�فقة  لت�رصيع  م�شعى  يف  �لقطرية، 

على �رص�ئها ملقاتالت من بوينغ.
�إبر�مها ب�شكل نهائي   و�شتعطي �ل�شفقة يف حالة 
دفعة كبرية ملبيعات �رصكة �شناعة �لطائر�ت �لتي 
�لطلب على  مقرها �شيكاغو، يف عام ي�شهد تر�جع 

"�لطائر�ت عري�شة �لبدن".
�ملا�شي  �لأربعاء  بد�أت  �ملتحدة  �لوليات  كانت   
�إخطار �مل�رصعني ب�شكل غري ر�شمي مبو�فقتها على 
قيمتها  قطر،  �إىل  بوينغ �ف15-  مقاتلة   36 بيع 

حو�يل �أربعة مليار�ت دولر.
�لعقار�ت بقطر   يف غ�شون ذلك، بلغ حجم تد�ول 
�لت�شجيل  �إد�رة  ل��دى  �مل�شجلة  �لبيع  عقود  يف 
 29 �لعقاري بوز�رة �لعدل خالل �لفرتة من -25 
�يلول �ملا�شي ، 724 مليونا و 101 �لف و 151 

ريال.

الدوحة ـ متابعة

"االنفصال الصعب" قد يكلف القطاع المالي 
البريطاني 38 مليار إسترليني

 قال تقرير �شادر عن جمموعة مالية �إن �لقطاع �ملايل �لربيطاين 
�إ�شرتليني )48.34  38 مليار جنيه  �إىل  �إير�د�ت ت�شل  قد يخ�رص 
�لذي  �ل�شعب"  "بالنف�شال  يو�شف  ما  حدث  �إذ�  دولر(  مليار 
�شيقيد حرية دخول �رصكات �لقطاع �إىل �ل�شوق �ملوحدة لالحتاد 

�لأوروبي.
خ�شارة  ح��ال  �إن��ه  لال�شت�شار�ت  و�مي��ان  �أوليفر  �رصكة  وقالت   
�أنحاء  �شتى  يف  بحرية  خدماتها  بيع  يف  �حلق  �ملالية  �ل�رصكات 
�أوروبا فاإن 75 �ألف فر�شة عمل قد تختفي كما �شتخ�رص �حلكومة 
�إي��ر�د�ت  �شكل  يف  �إ�شرتليني  جنيه  مليار�ت  ع�رصة  �إىل  ي�شل  ما 

�رصيبية.
 و�لدر��شة هي و�حدة من �أويل �لدر��شات �لتي حتدد تاأثري ت�شويت 
يونيو حزير�ن  �لأوروب��ي يف  �لحتاد  �خلروج من  بريطانيا على 

على قطاع �خلدمات �ملالية.
�لنتائج  �إن  �ملحادثات  على  مطلعة  م�شادر  وقالت   

�إليها �لدر��شة ٌعر�شت على وز�رة �خلز�نة  �لتي خل�شت 
�لربيطانية وغريها من �لدو�ئر �حلكومية.

 وهناك تكهنات متز�يدة باأن �لقطاع �ملايل و�لذي 
و�رصكات  �لأ�شول  ومديري  �لتجزئة  بنوك  ي�شمل 

�لدخول  حق  �شيخ�رص  �ل�شتثمار  وبنوك  �لتاأمني 
�حلكومة  تتفاو�ض  حني  �ملوحدة  �ل�شوق  �إىل 

�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى خ��روج��ه��ا م��ن �لحت���اد 
�لأوروبي.

 وقال هيكتور �شانت�ض نائب رئي�ض جمل�ض 
�أوليفر و�ميان و�أعلى م�شوؤول  �لإد�رة يف 

للقطاع  �لتنظيمية  بال�شلطة  �شابق 
�أن تكون  "من م�شلحة �جلميع  �ملايل 

للمفاو�شات  �إيجابية  نتائج  هناك 
م�شرتك  ب�شكل  ب��ال��ف��ائ��دة  ت��ع��ود 

و�لحت��اد  �ملتحدة  �ململكة  على 
�شوى  ت�شبب  ول  معا  �لأوروب��ي 

�ل�شطر�ب  م��ن  �لأدن���ى  �حل��د 
يف �لقطاع وتكون يف �شالح 

ت��رد  ومل  �مل�شتهلكني".  
�لربيطانية  �خلز�نة  وز�رة 

ع��ل��ى �ل��ف��ور ع��ل��ى طلب 
للتعليق.

م�شتقبل  و���ش��ي��ك��ون 
مايل  كمركز  لندن 

نقطة  لأوروب�������ا 
ت���ف���او����ش���ي���ة 

رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
حم����ادث����ات 

خ������������روج 
نيا  يطا بر

م������������ن 

�لحتاد �لأوروبي لأن �لقطاع �ملايل هو �أكرب قطاع ت�شديري يف 
بريطانيا و�أكرب م�شدر لالإير�د�ت �ل�رصيبية.

 وقال �لتقرير �إن قطاع �خلدمات �ملالية �لربيطاين يحقق �إير�د�ت 
�إ�شرتليني �شنويا  190 مليار� و205 مليار�ت جنيه  ترت�وح بني 
�إىل   60 �ل�شناعة نحو  1.1 مليون �شخ�ض. وت�شدد  ويوظف نحو 

�إ�شرتليني يف �شكل �رص�ئب. 67 مليار جنيه 
و�لذي  �ملو�شوعة  �ل�شيناريوهات  �أ�شو�أ  ح�شب  �إنه  �لتقرير  وقال   
�أطلق عليه ��شم "�لنف�شال �ل�شعب" فاإن �لبنوك �لعاملية �لعاملة 
يف بريطانيا �شتفقد بالكامل قدرتها على دخول �ل�شوق �ملوحدة 
مليار جنيه   38 �إىل   32 �لإي��ر�د�ت بني  يوؤدي لنخفا�ض  قد  ما 

�إ�شرتليني وي�شع 65 �ألفا �إىل 75 �ألف وظيفة يف خطر.
�إىل  �لدخول  بقدرتها على  �لحتفاظ  بريطانيا  ��شتطاعت  �إذ�  �أما   
حاليا  يوجد  ملا  مماثلة  ب�رصوط  �لأوروبية  �لقت�شادية  �ملنطقة 
�إير�د�ت  بريطانيا  و�شتخ�رص  تختفي  قد  فقط  فاإن    4000وظيفة 

بنحو ملياري جنيه �إ�شرتليني.   
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