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حركة األسهم

 تعافي البورصات الدولية 

صعود الذهب لألسبوع الرابع 

 أوروبا تقر بأن مجموعة الـ 20  لن تبلغ 
هدف النمو اإلضافي

  ارتفاع االســتثمار األجنبي المباشــر إلى 26 بليون 
دوالر في أبو ظبي 

تفاؤل بأوضاع البورصات العالمية

  اك��د خرباء �صوي�رسيون اأن اأو�صاع البور�صات 
الدولية بخري ويف حت�صن م�صتمر 

م��ع  اإيجاب��ًا  البور�ص��ات  م�صغل��و  ويتفاع��ل 
م��ع  تزامن��ًا  كاف��ة،  وامل�صتج��دات  التط��ورات 
يف  ال�صناعي��ة  ال���رسكات  معنوي��ات  ارتف��اع 
العامل اإىل اأعلى م�صتوياتها منذ 10 �صنني. ويف 
م��ا يتعلق باأو�صاع موؤ���رسات البور�صات، عربرّ 
54 يف املئة من امل�صغلني عن ثقتهم العمياء 
بارتف��اع هذه املوؤ���رسات يف الربع الثاين، كما 
اأن 9 يف املئ��ة منهم يوؤمنون باأن ارتفاع قيمة 
ه��ذه املوؤ�رسات �صيتج��اوز 10 يف املئة، بينما 
ر�صت ن�صب��ة املتفائلني منهم عند 43 يف املئة 

فقط مطلع ال�صنة.
ويف م��ا يتعلق بامل�صغلني يف بور�صة زيوريخ، 
ُيالحظ اأن معظمهم حذر من اأو�صاع البور�صات 
البور�ص��ات  موؤ���رسات  اأن  ف�صحي��ح  حالي��ًا، 
�صجلت م�صتويات ممتازة نهاية ال�صهر املا�صي 
مقارن��ة باملدة ذاتها عام 2016، لكن م�صغلي 

البور�ص��ة ال�صوي�رسية لطامل��ا ا�صتهروا بربودة 
اأع�صابه��م م��ع اأنه��م واثق��ون يف اأن اأو�ص��اع 
البور�ص��ات العاملي��ة �صتتج��ه نح��و مزي��د من 
االنتعا���ش. وعل��ى �صعي��د معادل��ة الق��وة بني 
ال��دوالر والي��ورو، الت��ي ت�صغ��ط اأحيان��ًا ب�صدة 
على اأ�صواق املال العاملية، يتوقع 48 يف املئة 
م��ن املحلل��ني املاليني يف ب��رن اأن تكون هذه 
القوة �صب��ه متعادلة بني العملت��ني ال�صعبتني. 
واأك��د 90 يف املئ��ة م��ن م�صغل��ي البور�ص��ات 
اأن  االأوروب��ي،  االحت��اد  ودول  �صوي���رسا  يف 
ال�صيا�صات املالية التابعة للمركزي ال�صوي�رسي 
ونظريه االأوروبي، �صتبقى كما هي حتى نهاية 
ال�صن��ة، على عك���ش قرارات جمل���ش االحتياط . 
وتبق��ى �صيا�ص��ة التي�ص��ري الكم��ي يف �صوي���رسا 
متوا�صعة مقارن��ة بتلك التي ينفذها امل�رسف 
املرك��زي االأوروبي. ومع ذلك، يتخوف 10 يف 
املئ��ة م��ن م�صغل��ي البور�ص��ة ال�صوي�رسي��ة من 
اأن ُيق��دم »املرك��زي« االأوروب��ي عل��ى التخلي 
ع��ن �صيا�صات��ه النقدي��ة التو�صعية حت��ى نهاية 

اخلريف املقبل، ب�صغط من االأمريكيني.

ارتفع��ت اأ�صع��ار الذه��ب لالأ�صب��وع الرابع على 
الت��وايل، م��ع انح�ص��ار التوقع��ات ب�ص��اأن رفع 
مع��دالت الفائدة م��ن قبل جمل���ش االحتياطي 

الفدرايل بفعل بيانات الوظائف االأمريكية
وعل��ى م��دار االأ�صب��وع، ارتفع املع��دن االأ�صفر 
بنح��و %0.5، خ��الل االأ�صب��وع، ليغل��ق عن��د 
ب���  مقارن��ة  لالأوقي��ة،  دوالراً   1257.30
االأ�صب��وع  يف  لالأوقي��ة  دوالر   1251.20

ال�صابق
ويف ه��ذه االأثناء، ارتفع موؤ�رس الدوالر - الذي 

يقي���ش اأداء العملة االأمريكي��ة اأمام �صلة مكونة 
من �صت عمالت رئي�صية - عند 101.1 نقطة

و�صج��ل املع��دن االأ�صف��ر على م��دار تعامالت 
 1273.3 عن��د  م�صتويات��ه،  اأعل��ى  االأ�صب��وع 
عن��د  م�صت��وى  اأق��ل  كان  ح��ني  يف  دوالر، 

1245.4 دوالر يوم االأربعاء
واأظه��رت البيان��ات اأن االقت�ص��اد االأمريك��ي 
اأ�ص��اف وظائف يف مار���ش املا�صي باأقل من 
التوقع��ات عن��د 98 األف وظيف��ة، بينما كانت 
التوقع��ات ت�ص��ري اإىل اأنه �صي�صي��ف 174 األف 
وظيف��ة، يف حني تراجع مع��دل البطالة بن�صبة 

.4.5%

اأق��ر وزراء م��ال االحت��اد االأوروبي ب��اأن اأكرب 
20 اقت�صاداً يف العامل لن حتقق هدف توليد 
منو اقت�ص��ادي اإ�صايف من خ��الل اإ�صالحات 
بحلول العام 2018 ودعوا اإىل درا�صة اأ�صباب 
الف�صل. وكانت اقت�ص��ادات جمموعة الع�رسين 
اتفق��ت يف 2014 على تعزي��ز النمو بن�صبة ال 
تق��ل عن اثن��ني يف املئ��ة اإ�صافي��ة على مدى 
خم�ص��ة اأعوام من خ��الل اإ�صالح��ات الإ�صافة 
اأك��ر من تريلي��وين دوالر لالقت�ص��اد العاملي 

وتوفري ماليني الوظائف.
االحت��اد  م��ال  وزراء  اأعده��ا  وثيق��ة  وقال��ت 
االأوروب��ي لتعر���ش على اجتم��اع وزراء مال 
جمموعة الع�رسين املقبل يف وا�صنطن يف 20 

و21 ني�صان )اأبري��ل(، »يبدو من املرجح عدم 
بلوغ طموحنا لتحق��ق منو اثنني يف املئة يف 

خم�صة اأعوام بحلول 2018 .
واأظه��رت الوثيقة اأن وفود االحت��اد االأوروبي 
الجتم��اع »جمموع��ة الع�رسي��ن« يف وا�صنطن 
�صيوؤك��دون اأي�ص��ًا اأن املجموع��ة »ينبغ��ي اأن 
اأ�ص��كال احلماي��ة التجاري��ة  تتف��ادى جمي��ع 
وتدع��م اتف��اق باري���ش يف �صاأن تغ��ري املناخ 
والعم��ل عل��ى متوي��ل م�صاريع حماي��ة البيئة 
لل�رسائ��ب  االأط��راف  متع��دد  نه��ج  واتب��اع 

واللوائح املالية 
واأ�صبح االإعالن، عل��ى الرغم من اأنه اعتيادي 
يف اجتماعات وبيانات »جمموعة الع�رسين«، 
ينط��وي عل��ى م�صكل��ة من��ذ اأن ت��وىل دونال��د 

ترامب رئا�صة الواليات املتحدة.

يف  االقت�صادية  التنمية  دائرة  رئي�ش  د  اأكرّ
اإمارة اأبو ظبي علي ماجد املن�صوري، ارتفاع 
االإمارة  يف  املبا�رس  االأجنبي  اال�صتثمار  ر�صيد 
اإجمايل  لي�صل  املئة،  يف   8 بن�صبة   2016 لعام 
)نحو  دره��م  مليون  و145  بليونًا   95 اإىل  قيمته 
مليون  بليونًا و95   88 مقابل  بليون دوالر(، يف   26
ال�صنوي  اإن »نتائج التقرير  2015. وقال  درهم يف عام 
لال�صتثمار املبا�رس يف االإمارة ال�صادر عن مركز االإح�صاء 
اال�صتثمارات يف  ن�صبة م�صاهمة قيمة  اأن  بيرّنت   ،2016 لعام 
لت 20.2 يف املئة من اإجمايل  ن�صاط ال�صناعات التحويلية �صكرّ
و182  بليونًا   19 بواقع  املبا�رس،  االأجنبي  اال�صتثمار  تقديرات 
مليون درهم، ومبعدل منو بلغت ن�صبته 11.5 يف املئة، مقارنة بنحو 
19.5 يف املئة يف  18 بليونًا و204 ماليني درهم وبن�صبة م�صاهمة 
اال�صتثمار  يف  الزيادة  ن�صبة  ا�صتمرار  املن�صوري  ويتوقع   ،  2015 عام 
حكومة  تبذلها  التي  اجلهود  ظل  يف  احلايل،  العام  خالل  لالإمارة  املبا�رس 
موا�صلة  ظل  يف  خ�صو�صًا  احلكومية،  و�صبه  احلكومية  اجلهات  لدعم  االإمارة 
توجه  عن   ، �صحافية  ت�رسيحات  يف  وك�صف  الكربى.  التنموية  امل�صاريع  تنفيذ 
دائرة التنمية االقت�صادية يف اأبو ظبي الإعالن مكتب اأبو ظبي لال�صتثمار التابع 

لالإمارة  املبا�رس  االأجنبي  اال�صتثمار  ا�صرتاتيجية  ر�صم  اأهدافه  اأهم  ومن  للدائرة، 
يف  ظبي  اأبو  اإم��ارة  حكومة  تنفذها  التي  وامل�صاريع  املبادرات  على  باالعتماد 
القطاعات اال�صرتاتيجية املختلفة التي حددتها روؤية اأبو ظبي االقت�صادية 2030.
وذكر اأن جلنة اأبو ظبي تعكف على جذب اال�صتثمار املبا�رس برئا�صة دائرة التنمية 
اأبو ظبي، والتي ت�صمرّ يف ع�صويتها عدداً من اجلهات احلكومية  االقت�صادية يف 
بجذب  املعنية  اجلهات  عمل  توحيد  اآلية  ب��اإع��داد  املرتبطة  احلكومية  و�صبه 
اال�صتثمارات اإىل االإمارة. واأو�صح املن�صوري اأن اللجنة �صتعمل على تعزيز جهود 
حكومة اإمارة اأبو ظبي بال�رساكة مع القطاع اخلا�ش يف جذب اال�صتثمار االأجنبي، 
فيها،  اال�صتثمار  وطبيعة  اال�صتثمارية  امل�صاريع  نوعية  على  الرتكيز  خالل  من 
اإ�صافة اإىل در�ش القوانني والت�رسيعات امل�صجعة لال�صتثمار، موؤكداً اأن حكومة اأبو 
اأن  اإىل  االنتباه  ولفت   ، احلر  والتناف�ش  االقت�صادي  االنفتاح  �صيا�صة  تلتزم  ظبي 
لغري  العقارات  مبيعات  ت�صمل  والتي  العقارية«  »االأن�صطة  يف  اال�صتثمارات  قيمة 
ن�صبته  ما  على  املبا�رس  االأجنبي  اال�صتثمار  اإجمايل  �صمن  ا�صتحوذت  املقيمني 
24 بليونًا و7 ماليني درهم يف عام  ا�صتثمارات بلغت  25.2 يف املئة، وبقيمة 
وبقيمة  املبا�رس  االأجنبي  اال�صتثمار  اإجمايل  من  املئة  يف   27 مقابل   ،2016
اإن »جلنة  املن�صوري  وقال   ،  2015 مليون درهم عام  بليونًا و793   23 بلغت 
لال�صتثمار  ظبي  اأبو  مكتب  خالل  من  ظبي  اأبو  الإمارة  املبا�رس  اال�صتثمار  جذب 
جلذب  ا�صرتاتيجية  خطة  اإع��داد  على  تعمل  قريبًا،  ر�صمي  ب�صكل  اإعالنه  املزمع 
عدة  وميزات  حوافز  �صتت�صمن  والتي  املقبلة،  ال�صنوات  خالل  املبا�رس  اال�صتثمار 

للم�صتثمرين االأجانب. 

ب��داأت بريطاني��ا رحل��ة خروجه��ا م��ن دول االحت��اد االأوروبي، كم��ا اأن ما 
تعاني��ه اإدارة الرئي���ش االأمريك��ي دونال��د ترامب من �صعوب��ات خيالية يف 
تفعي��ل قراراتها ال�صيا�صية واالأمنية وال�صحي��ة واالجتماعية، فاق طاقاتها 
و�صالحياتها. لكن خرباء �صوي�رسي��ني اأكدوا اأن اأو�صاع البور�صات الدولية 

بخري ويف حت�صن م�صتمر. 
ويتفاعل م�صغلو البور�صات اإيجابًا مع التطورات وامل�صتجدات كافة، تزامنًا 
م��ع ارتفاع معنويات ال���رسكات ال�صناعية يف الع��امل اإىل اأعلى م�صتوياتها 
من��ذ 10 �صن��ني. ويف ما يتعلق باأو�صاع موؤ���رسات البور�صات، عربرّ 54 يف 
املئ��ة من امل�صغل��ني عن ثقتهم العمي��اء بارتفاع هذه املوؤ���رسات يف الربع 
الث��اين، كما اأن 9 يف املئة منهم يوؤمنون ب��اأن ارتفاع قيمة هذه املوؤ�رسات 
�صيتجاوز 10 يف املئة، بينما ر�صت ن�صبة املتفائلني منهم عند 43 يف املئة 
فق��ط مطل��ع ال�صنة. ويف ما يتعل��ق بامل�صغلني يف بور�ص��ة زيوريخ، ُيالحظ 
اأن معظمه��م ح��ذر م��ن اأو�ص��اع البور�صات حالي��ًا، ف�صحي��ح اأن موؤ�رسات 
البور�ص��ات �صجلت م�صتويات ممتازة نهاي��ة ال�صهر املا�صي مقارنة باملدة 
ذاته��ا ع��ام 2016، لك��ن م�صغل��ي البور�ص��ة ال�صوي�رسية لطامل��ا ا�صتهروا 
ب��ربودة اأع�صابه��م م��ع اأنهم واثق��ون يف اأن اأو�ص��اع البور�ص��ات العاملية 
�صتتج��ه نحو مزي��د من االنتعا�ش. وعل��ى �صعيد معادلة الق��وة بني الدوالر 
والي��ورو، الت��ي ت�صغط اأحيانًا ب�صدة على اأ�صواق امل��ال العاملية، يتوقع 48 
يف املئ��ة م��ن املحللني املاليني يف برن اأن تكون ه��ذه القوة �صبه متعادلة 

بني العملتني ال�صعبتني .

فاو تتوقع انتعاشًا إلنتاج الحبوب خالل العام الحالي

مع  )مار�ش(  اآذار  يف  عامليًا  الغذاء  اأ�صعار  انخف�صت 
وفقًا  قوي،  ح�صاد  مبو�صم  وتوقعات  الكميات  وفرة 

ملنظمة االأغذية والزراعة لالأمم املتحدة )فاو(. 
نقطة   171 االأغذية  الأ�صعار  املنظمة  موؤ�رس  ل  و�صجرّ
عن  املئة  يف   2.8 ن�صبته  برتاجع  املا�صي  ال�صهر 
�صباط )فرباير( املا�صي، وظلرّ اأعلى بن�صبة 13.4 يف 

املئة من م�صتواه يف ال�صهر ذاته من العام املا�صي 
العر�ش  االأول لتقديرات  وتوقعت »فاو« يف تقريرها 
»مو�صمًا  املقبل،  للعام  عامليًا  احلبوب  على  والطلب 
بقاء خمزون  مع  لل�صوق«  الن�صبي  اال�صتقرار  من  اآخر 

احلبوب يف م�صتويات قيا�صية تقريبًا 
1.8 يف  ى موؤ�رس »فاو« الأ�صعار احلبوب بن�صبة  وتدنرّ
تراجع  بفعل  ب�صباط،  مقارنة  املا�صي  ال�صهر  املئة 

تقريبًا  مماثاًل  ال�صعر  واأ�صبح  وال��ذرة.  القمح  اأ�صعار 
لذلك امل�صجل يف اآذار 2016. وانخف�ش موؤ�رس اأ�صعار 
الزيوت النباتية بن�صبة 6.2 يف املئة ال�صهر املا�صي 

يف   10.9 بن�صبة  ال�صكر  الأ�صعار  »فاو«  موؤ�رس  وهبط 
 ،2016 )مايو(  اأي��ار  منذ  معدالته  اأق��ل  وه��و  املئة 
و�صط تقلرّ�ش الطلب على هذه املادة وتوقعات بوفرة 
العاملية،  االأ�صواق  يف  الربازيلية  ال�صوق  من  العر�ش 
املحلي  اال�صتهالك  وت��دين  االإن��ت��اج  زي���ادة  نتيجة 
اأدى  االألبان،  قطاع  ويف  احليوي.  االإيثانول  الإنتاج 
ال�صهري  املعدل  تراجع  اإىل  احلليب  اإم��دادات  ازدهار 
املئة،  يف   2.3 بن�صبة  االألبان  الأ�صعار  »فاو«  ملوؤ�رس 
لكن ال يزال اأعلى كثرياً من �صعره لل�صهر ذاته من العام 
املا�صي. بينما ارتفع موؤ�رس اأ�صعار اللحوم بن�صبة 0.7 
يف املئة، نظراً اإىل الطلب القوي على اللحوم يف اآ�صيا 
من  العاملي  االإن��ت��اج  تقريرها  يف  »ف��او«  وق���درّرت 

احلبوب للعام احلايل، بنحو 2597 مليون طن اأي اأقل 
ب�9 ماليني طن فقط من الرقم القيا�صي امل�صجل عام 
2016، وفقًا الأحدث تقرير حول العر�ش والطلب على 
املو�صم،  لهذا  االأولية  التقديرات  ا�صتندت يف  احلبوب. 
وق��رارات  املقبلة  االأ�صهر  خالل  املناخ  »ظ��روف  اإىل 
املزارعني املتعلقة باختيار حما�صيل الزراعة، والتي 
تعتمد كثرياً على االأ�صعار. ويعزا االنخفا�ش الطفيف 
يف االإنتاج مقارنة بعام 2016 اإىل »الهبوط املتوقع 
يف االإنتاج العاملي من القمح واملرجح حاليًا اأن يقل 
بن�صبة 2.7 يف املئة خالل ال�صنة احلالية ، لي�صل اإىل 
740 مليون طن ب�صبب خف�ش االإنتاج نتيجة ال�صعر 

يف كل من ا�صرتاليا وكندا والواليات املتحدة 
وخالفًا لذلك، ُيتوقع اأن »يرتفع اإنتاج احلبوب اخل�صنة 
مليون   1353 اإىل  ت�صل  قيا�صية  م�صتويات  اإىل 
الربازيل  اإنتاج  يف  »الطفرة  بفعل  ال�صنة«،  هذه  طن 

جنوب  يف  االإن��ت��اج  ارتفاع  ع��ودة  مع  واالأرجنتني 
املح�صول  بقلة  ت�صبب  ال��ذي  اجلفاف  بعد  اأفريقيا، 

العام املا�صي« 
ومل ت�صتبعد »فاو« اأن يزداد اإنتاج الرز عامليًا بن�صبة 
واحد يف املئة لي�صل اإىل 504 ماليني طن مع زيادة 
امل�صاحات املزروعة يف الهند واإندوني�صيا، ف�صاًل عن 
ازدياد املحا�صيل يف الربازيل وال�صني والتي تعورّ�ش 
�رسيالنكا  مثل  اأخ���رى  مناطق  يف  االإن��ت��اج  نق�ش 
ا�صتخدام  »يزداد  اأن  »فاو«  ورجحت  اجلفاف.  ب�صبب 
ال�صنة،  0.8 يف املئة هذه  بن�صبة ال تتجاوز  احلبوب 
2597 مليون طن«. ويعك�ش هذا الرتاجع  اإىل  لي�صل 
املئة  يف  ب�2.2  مقارنة  احلبوب  ا�صتخدام  معدل  يف 
العام املا�صي، تدنيًا يف زيادة ا�صتخدامها يف تغذية 
االإيثانول«.  مثل  احليوي  الوقود  واإنتاج  احليوانات 
تفيد  املرتقبني،  واال�صتهالك  االإنتاج  وباحت�صاب 

احلبوب  »يكون خمزون  باأن  االأولية،  »فاو«  توقعات 
 680  ،2018  -  2017 نهاية  العامل  م�صتوى  على 
ال  »تراجع  اإىل  التقديرات  هذه  وت�صري  طن«.  مليون 
يجعل  مبا  ال�صابق،  املو�صم  عن  طن  مليوين  يتعدى 
عند  باال�صتهالك  مقارنة  للمخزون  العاملي  املعدل 
ت�صتبعد  ومل  امل��ئ��ة،  يف   25.4 ه��و  معقولة  ن�صبة 
2.5 يف  اأن »ترتفع خمزونات القمح بن�صبة  املنظمة 
املئة لت�صل اإىل رقم قيا�صي هو 246.6 مليون طن، 
املئة  يف   4 بن�صبة  ال��ذرة  خمزون  ينخف�ش  حني  يف 
ال�صحب  خلفية  على  طن  ماليني   207 اإىل  لي�صل 
والواليات  ال�صني  من  كل  يف  املخزون  من  الكبري 
الرز  من  العاملي  املخزون  »ي�صتقر  بينما  املتحدة«. 

عند 170 مليون طن 
اآخ��رون  حكوميون  وممثلون  زراع��ة  وزراء  وواف��ق 
�صو�صة  انت�صار  ملكافحة  جديدة  ا�صرتاتيجية  على 

مقر  امل�صتوى يف  رفيع  اجتماع  احلمراء، يف  النخيل 
)ف��او(.  املتحدة«  ل��الأمم  وال��زراع��ة  االأغذية  »منظمة 
غرار  على  وطنية  تدخالت  اال�صرتاتيجية  وت�صمل 
املزارعني  واإ�رساك  احل�رسة،  مراقبة  عمليات  حت�صني 
دولية  جهود  وبذل  املكافحة،  عملية  يف  اأكرب  ب�صكل 
 6 يزيد عر�صها على  التي  النخلة  ا�صترياد  مثل حظر 

�صنتيمرتات من الدول التي تتف�صى فيها هذه االآفة.
العلمية  امل�صورة  اجتماع  املوافقة يف ختام  وجاءت 
الذي  احلمراء  النخيل  �صو�صة  حول  امل�صتوى  الرفيع 
وممثلو  احل�رسات  مكافحة  يف  وخ��رباء  علماء  عقده 
مع  بالتعاون  »ف��او«  ا�صت�صافته  وال��ذي  املزارعني، 
العليا يف حو�ش  الزراعية  للدرا�صات  الدويل  »املركز 
البحوث  اآخ��ر  نتائج  يف  للبحث  املتو�صط«  البحر 
العمل  اإج��راءات  على  واالتفاق  االأم��ر  بهذا  املتعلقة 

امل�صتقبلية.

إنكلترا تضع خططًا الحتماالت خروجها 
من االتحاد األوروبي 

 
و�صع  على  بريطانيا  الكربى يف  املالية  املوؤ�ص�صات  اإجنلرتا  بنك  حث 
"لكل االحتماالت" الناجمة عن خروج بريطانيا من االحتاد  خططها 

االأوروبي.
�رسكات  من  العظمى  االأغلبية  اإن  كارين،  مارك  البنك،  حمافظ  وقال 

لندن املالية، و�صعت بالفعل خططا طارئة قيد التنفيذ
ومع ذلك، اأ�صاف كارين اأن بع�ش املوؤ�ص�صات املالية، ال تزال بحاجة 

اإىل اال�صتعداد يف حال ظهور نتائج "اأكر تاأزمًا"
كما حث اململكة املتحدة واالحتاد االأوروبي، على االعرتاف بقوانني 

بنوكهما بعد اإمتام عملية اخلروج.
اأن  ميكن  االأوروب��ي  االحت��اد  من  بريطانيا  خروج  مفاو�صات  نتائج 
تكون موؤثرة تاأثريا كبريا يف حتديد امل�صار الذي ي�صلكه النظام املايل 

العاملي.
لت رئي�صة الوزارء الربيطانية، تريزا ماي، املادة 50 من اتفاقية  وفعرّ
ل�صبونة االأ�صبوع املا�صي، لتبداأ مفاو�صات ر�صمية على مدار عامني، 

ب�صاأن خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي.
واأعلنت بنوك بينها غولدن �صاك�ش و"اإت�ش اإ�ش بي �صي" و"يو بي اإ�ش" 
اأنها �صتنقل بع�ش وظائفها خارج لندن كنتيجة للخروج من االحتاد 

االأوروبي
واأر�صل البنك املركزي الربيطاين خطابات اإىل جميع البنوك و�رسكات 
التاأمني وغريها من املوؤ�ص�صات املالية التي تعمل يف االحتاد االأوروبي 

ولها اأفرع يف اململكة املتحدة لو�صع خططلها.
ومنح البنك ال�رسكات مهلة ثالثة اأ�صهر تنتهي يف 14 يوليو/ 

متوز لتقدمي خطط الطوارئ التي اأعدتها.
لي�صت  رمبا  ال�رسكات  بع�ش  اإن  البنك  قال  خطابه،  ويف 

م�صتعدة ل� اأ�صواأ النتائج املحتملة
واأ�صاف اأن هذا قد يحدث اإذا األغيت اتفاقية التجارة اأو 

الرتتيبات املوؤقتة عند خروج بريطانيا من االحتاد
وعما اإذا كان يتعني على ال�رسكات التحرك االآن، 

قال كارين: ال، لي�ش هذا اخليار االأمثل، لكن من 
العمل  ملوا�صلة  م�صتعدين  نكون  اأن  احلكمة 

بعد خروج بريطانيا
كبرية  بدرجة  را�ٍش  اأنه  اإىل  البنك  واأ�صار 

قال  لكنه  الكربى،  البنوك  تخطيط  عن 
اإن م�صتوى التخطيط للطوارئ يف كل 

القطاع غري مت�صاٍو.
وتقدم كثري من البنوك االأمريكية 

واالأوروب����ي����ة امل���وج���ودة يف 
اأن��ح��اء  يف  خدماتها  ل��ن��دن 

من  االأوروب��ي  االحتاد  دول 
با�صم  خالل عملية تعرف 

"با�صبورتنغ".
مهم  خ���ط���اب  ويف 

خروج  اآث��ار  ب�صاأن 
على  ب��ري��ط��ان��ي��ا 

م��دي��ن��ة ل��ن��دن، 
ح����ث ك����ارين 

البنوك  ب�صاأن  اتفاق  اإىل  التو�صل  على  االأوروب��ي  واالحتاد  بريطانيا 
اإىل دول االحتاد  تقدم خدماتها  التي  املتحدة،  اململكة  املوجودة يف 

االأوروبي والعك�ش.
اإىل  التو�صل  لهما  مثايل" يتيح  "و�صع  يف  اجلانبني  اإن  كارين  وقال 

اتفاق، الأنهما ميتلكان االآن القوانني امل�رسفية نف�صها
اإنها  قائال  االأوروبي  لالحتاد  بالن�صبة  لندن  مدينة  اأهمية  على  و�صدد 

امل�صوؤول امل�رسيف لال�صتثمار االأوروبي وم�صلحة عامة عاملية
التفاق  التو�صل  اإىل  االأوروب��ي  واالحتاد  بريطانيا  دعا  البنك  حمافظ 

ب�صاأن و�صع مدينة لندن املايل
اإن مدينة لندن ومراكز مالية  البنك املركزي الربيطاين  وقال حمافظ 
من  بريطانيا  خروج  حمادثات  اأمام  طرق"  "مفرتق  يف  باتت  اأخرى 

االحتاد
وقال كارين يف خطاب األقاه يف موؤ�ص�صة طوم�صون رويرتز يف جممع 
كاناري وارف بلندن: "نتائج مفاو�صات خروج بريطانيا من االحتاد 
الذي  امل�صار  حتديد  يف  كبريا  تاأثريا  موؤثرة  تكون  اأن  ميكن  االأوروبي 

ي�صلكه النظام املايل العاملي 
وحذر كارين من �صلك بع�ش الدول "الطريق البطيء" وعدم التعاون مع 

هيئات الرقابة االأخرى 
وزيادة  النمو  وخف�ش  الوظائف  تقلي�ش  اإىل  يوؤدي  قد  هذا  اإن  وقال 
املخاطر الداخلية ، واأ�صاف اأن  الطريق ال�رسيع يف حمادثات اخلروج 

من االحتاد االأوروبي ميكن قطعه ب�صهولة ومرغوب فيه للغاية 
ب�صاأن  خا�ش  التفاق  التو�صل  اإىل  يدعو  ال  اأنه  كارين  اأكد  ذلك،  ومع 

اخلدمات املالية.
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