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يهدد بتصفير الصادرات

االنتقام الصيني من واردات الخام األميركي يرفع كلفة البرميل  3دوالرات
�أدت حالة االرت��ب��اك يف الأ�سواق
و�ضبابية �آفاق الطلب النفطي بعد
ا�شتعال احلرب التجارية جمددا،
�إلى �إنهاء اخلام الأمريكي الأ�سبوع
منخف�ضا  ،% 1.3بينما �صعد برنت
 % 1.2على مدار الأ�سبوع ،فيما ال
يزال حتالف املنتجني يف «�أوبك»
وخارجها يحاول احتواء التداعيات
ال�سلبية للحرب التجارية على
ا�ستقرار �سوق النفط ،من خالل
الت�أهب لتباط�ؤ اقت�صادي عن طريق
مزيد من ت�ضييق املعرو�ض النفطي
للحفاظ على متا�سك الأ�سعار وتوازن
العر�ض والطلب.
يف هذا الإطار� ،أكدت وكالة «بالت�س»
الدولية للمعلومات النفطية �أن
ت��راج��ع �أ���س��ع��ار اخل���ام ي��رج��ع يف
الأ�سا�س �إلى تخطيط ال�صني فر�ض
تعريفة جمركية جديدة على النفط
الأمريكي امل�ستورد ،ما �أدى �إلى
ت�صاعد وت�يرة احل��رب التجارية
م��ع ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،م�شرية
�إل��ى �أن التعريفات اجلديدة على
ا�سترياد النفط الأمريكي مل�صلحة
ال�صني �ست�ؤدي �إلى تكلفة �إ�ضافية
بن�سبة  % 5يف �سعر الربميل �أو ما
يقدر بنحو ثالثة دوالرات ال�سترياد
برميل �أمريكي �إلى ال�صني ،م�ؤكدا
�أن هذا يكفي جلعل مبيعات الواليات
املتحدة �إلى ال�صني غري قادرة على
املناف�سة و�سي�ؤدي الأمر بدوره �إلى
ت�صفري ال��واردات ،وفقا لتحليالت
«بالت�س».

• حالة من االرتباك في أسواق النفط وضبابية في الطلب

و���ش��ه��دت احل���رب ال��ت��ج��اري��ة بني
ال��والي��ات املتحدة وال�صني ف�صال
جديدا من الت�صعيد بعد فر�ض بكني
ر�سوما انتقامية على ب�ضائع �أمريكية
من بينها النفط اخلام ،قابلها �إعالن
الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب عن
ا�ستهداف واردات �صينية بر�سوم
جمركية �إ�ضافية بن�سبة  ،% 5ردا
على ما �سماه «حتركا �صينيا بدوافع

�سيا�سية» لفر�ض ر�سوم على �صادرات
�أمريكية بقيمة  75مليار دوالر.
وق����ال ت��ق��ري��ر ح��دي��ث للوكالة
املعلوماتية الدولية «�إن انخفا�ض
�أ�سعار النفط بنهاية الأ�سبوع جاء
متوقعا ،يف ظل جتدد املخاوف من
�أن التوترات التجارية بني وا�شنطن
وبكني ميكن �أن ت�ضعف منو الطلب
العاملي على الطاقة».

تراجع واردات الصين من نفط فنزويال
 %62في يوليو

•  540ألف طن من اخلام غادرت فنزويال إلى الصني

�أظهرت بيانات اجلمارك ال�صينية
�أم�س �أن واردات ال�صني من النفط
الفنزويلي هبطت  % 62يف يوليو
مقارنة بال�شهر ال�سابق ،مع تنامي
التوترات بني وا�شنطن وحكومة
مادورو ما �أثار قلق م�شرتي اخلام
م��ن ال��دول��ة ال��واق��ع��ة يف �أمريكا
اجلنوبية.
و�أف���ادت بيانات الإدارة العامة
للجمارك �أن كميات اخل��ام التي
ا�ستوردتها ال�صني من فنزويال بلغت
� 703آالف و 742طنا يف ال�شهر
املا�ضي �أو � 165ألف ًا و 720برمي ًال
يومي ًا ،انخفا�ضا من � 275ألفا و646
برميال يوميا يف يونيو.
وتراجعت ���ص��ادرات فنزويال من
النفط  % 17.5يف يوليو لت�سجل
ثاين �أقل م�ستوى لها منذ �أن فر�ضت
وا�شنطن عقوبات يف يناير  ،بح�سب
بيانات داخلية م��ن �رشكة «ب��ي.

دي.يف�.إ�س�.إيه» الفنزويلية التي
تديرها الدولة ورفينيتيف �أيكون.
و�أوقفت م�ؤ�س�سة البرتول الوطنية
ال�صينية� ،أحد امل�شرتين الرئي�سيني
للنفط الفنزويلي ،عمليات التحميل
يف �أغ�سط�س و���س��ط خم���اوف من
تعر�ضها ل��ع��ق��وب��ات .و�أظ��ه��رت
بيانات رفينيتيف لأبحاث النفط �أن
ثالثة �شحنات حتمل � 540ألف طن
من اخل��ام غ��ادرت فنزويال لل�صني
منذ بداية ال�شهر اي ن�صف الرقم
يف يوليو.ويف �أول �سبعة �أ�شهر من
العام تراجعت واردات ال�صني من
اخلام الفنزويلي  % 13.4مقارنة
بها قبل عام �إلى  9.37ماليني طن
�أو  322الفا و  601برميل.وارتفعت
ال��واردات من �إي��ران يف يوليو �إلى
 926الفا و  119طنا �أو � 218ألفا
و 86برميال.
وظلت ال�سعودية يف مقدمة الدول

التي ت�صدر النفط لل�صني يف ال�شهر
املا�ضي� ،إذ باعت لها  6.99ماليني
طن �أو  1.65مليون برميل يوميا
بح�سب بيانات اجلمارك ،مقارنة
مع  1.88مليون برميل يوميا يف
يونيو .وبلغ حجم ال���واردات من
رو�سيا  5.67ماليني طن �أو 1.34
مليون برميل يوميا ،بزيادة % 6.5
على �أ�سا�س �سنوي ،ولكن بانخفا�ض
 % 23مقارنة مع يونيو.
وزادت واردات اخل���ام االمريكي
لل�صني يف يوليو �إلى مثليها مقارنة
بال�شهر ال�سابق لتبلغ  1.5مليون
طن ،غري �أن ال�شحنات يف �أول �سبعة
�أ�شهر م��ن ال��ع��ام انخف�ضت 63.4
 %مقارنة بها قبل عام �إل��ى 3.65
ماليني طن �أو � 125ألفا و 745برميال
يوميا ،مع ا�ستمرار ت�أثري اخلالف
التجاري بني البلدين على جتارة
النفط بينهما.

و�أ�شار �إل��ى تراجع �أ�سعار العقود
الآجلة للنفط بعد �أن �أعلنت ال�صني
عن خطط لفر�ض تعريفة جمركية
بن�سبة  % 5على واردات اخلام
الأم�يرك��ي اع��ت��ب��ارا م��ن � 1سبتمرب
املقبل ،وتعد هذه اخلطوة جزءا
من جولة جديدة من التعريفات على
واردات ال�سلع الأمريكية بقيمة 75
مليار دوالر التي �ستُنفذ على دفعتني

اعتبارا من بداية ال�شهر املقبل و15
دي�سمرب املقبلني.
ونوه التقرير بت�أكيد وزارة املالية
ال�صينية �أن التعريفات تعد مبنزلة
انتقام لتعريفة احلكومة الأمريكية
بن�سبة  % 10على ما قيمته نحو
 300مليار دوالر م��ن الب�ضائع
ال�صينية التي �أعلنت منت�صف ال�شهر
احلايل.
وذكر التقرير �أن انخفا�ض العقود
الآجلة للنفط ب�شكل ملمو�س جاء بعد
�سل�سلة تغريدات للرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ترامب كتب فيها «ل�سنا
بحاجة �إل��ى ال�صني ،وب�رصاحة
�سيكون الو�ضع �أف�ضل بدونهم»،
م�شريا �إل��ى �أن «املبالغ ال�ضخمة
من الأموال التي �رسقتها ال�صني من
الواليات املتحدة عاما بعد عام
�ستتوقف ،ويجب �أن تتوقف».
ولفت التقرير �إلى ت�أكيد حمللني
دوليني �أن توا�صل الرتكيز على
امل��خ��اوف م��ن ق�ضايا التجارة
وت���أث�يره��ا يف ال��ط��ل��ب العاملي
�سي�ؤدي �إلى ات�ساع املخاوف من �أن
الأزمة التجارية لن تنتهي.
وذك��ر التقرير �أن ت�أثري التعريفة
اجلمركية يف املنتجني الأمريكيني
غ�ير وا���ض��ح ،الفتا �إل��ى �أن بكني
�ستحتاج �إلى �رشاء براميل �أخرى،
وهذا �سيفتح فر�صا للمبيعات غري
الأم�يرك��ي��ة ،ما ي���ؤدي �إل��ى �ضعف
الطلب على اخل���ام الأم�يرك��ي يف
العقود الآجلة.

�أع��رب��ت �أ���س�ترال��ي��ا وفيتنام عن
قلقهما ال�شديد �إزاء التوترات يف
بحر ال�صني اجلنوبي املتنازع
عليه ،حيث تقول هانوي �إن �سفينة
�صينية ال�ستك�شاف الغاز انتهكت
�أرا�ضيها وعطلت �أن�شطة التنقيب
الفيتنامية.
والتقى رئي�س ال��وزراء الأ�سرتايل
�سكوت موري�سون يف هانوي نظريه
نوين �شوان فوك ،ودعا الزعيمان
�إلى احرتام القانون الدويل وحرية
املالحة.
وق���ال موري�سون لل�صحافيني،
جميعا �إل��ى التم�سك
�إننا نحتاج
ً
ب��امل��ب��ادئ ال��ت��ي تتعلق بحرية
التنقل وحرية الطريان ،مبا ي�ضمن
قدرة الدول على متابعة وتطوير
الفر�ص املوجودة داخل املنطقة
االق��ت�����ص��ادي��ة اخل��ال�����ص��ة و�ضمن
حدودها البحرية ،القيام بهذه
الأع��م��ال يف منطقة غري م�أهولة
وبدعم من الهيكل الإقليمي و�سيادة
القانون التي تدعم هذا ال�سلوك
احلر للأن�شطة.
و�أك��د فوك �أن البلدين متحدان يف
موقفهما من بحر ال�صني اجلنوبي،
حيث �أثارت ال�صني غ�ضب جريانها
ال�صغار من خالل بناء �سبع جزر يف
املياه املتنازع عليها وتزويدها
مبدارج ونقاط ع�سكرية.
كانت الواليات املتحدة قد �أعربت
يف وقت �سابق عن قلقها البالغ �إزاء
ا�ستمرار تدخل ال�صني يف الأن�شطة
الفيتنامية للتنقيب عن النفط والغاز
يف املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
لفيتنام ،وتدعي ال�صني ملكيتها
لبحر ال�صني اجلنوبي ب�أكمله.
وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية،
�إن ال�صني ات��خ��ذت يف الأ�سابيع
القليلة املا�ضية «�سل�سلة خطوات
حثيثة للتدخل» يف �أن�شطة اقت�صادية

• شركات األدوية تنفق نحو  150مليار دوالر سنويًا

املكت�سبة (الإي��دز) واجلهاز التنف�سي
واللقاحات�،.شوهدت «جالك�سو �سميث
كالين» زيادة يف الإيرادات بن�سبة %2
عام  2018مقارنة بعام .2017
 �أجمني «  »Amgenوهي �رشكة �أدوية�أمريكية يقع مقرها يف كاليفورنيا،
وتتخ�ص�ص يف تطوير �أدوي��ة جديدة
م��ع ال�ترك��ي��ز على �أم��را���ض القلب
والأوعية الدموية والعظام والأورام
والكلى وااللتهابات .وحققت ال�رشكة
�إيرادات بلغت  23.7مليار دوالر العام
املا�ضي ،وقد باتت ت�أتي يف قائمة

الطبيعي امل�سال تواجه بالفعل
تعريفة بن�سبة  %25م��ن قبل
بكني منذ بدء النزاع التجاري
العام املا�ضي.
وذكر التقرير �أن التدابري التي
اتخذتها وا�شنطن �أدت �إل��ى
الت�صعيد امل�ستمر لالحتكاكات
االقت�صادية والتجارية بني ال�صني
والواليات املتحدة ،م�شريا �إلى
�أنها �أ�رضت ب�شدة مب�صالح �أكرب
قوتني اقت�صاديتني يف العامل
ودول �أخ��رى ،كما هددت ب�شكل
خطري النظام التجاري متعدد
الأطراف ومبد�أ التجارة احلرة.
و�أ���ض��اف التقرير �أن «هبوط
�أ�سعار النفط ج��اء بت�أثري من
�إعالن تعريفة بكني ،حيث قام
امل�ستثمرون يف الطاقة والأ�سواق
املالية بتعديل مراكزهم املالية
الطويلة ب�سبب امل��خ��اوف من
ت��ب��اط ��ؤ �أو���س��ع يف ث���اين �أك�بر
اقت�صاد ع��امل��ي ،م��ع ت�صاعد
اخلالف التجاري وت�أثريه ال�ضار
يف الطلب النفطي».

توقع التقرير وكالة «بالت�س» �أن
يبلغ متو�سط �صادرات الواليات
املتحدة �إل��ى ال�صني � 56ألف
برميل يوميا يف ال�شهر احلايل،
منخف�ضا عن الذروة الأخرية التي
بلغت � 279ألف برميل يوميا يف
«مايو» املا�ضي.
وع َّد التقرير خطط ال�صني لفر�ض
َ
تعريفة جمركية بن�سبة  %5على
واردات اخلام الأمريكي اعتبارا
م��ن ال�شهر املقبل ت�سببت يف
انخفا�ض �أ�سعار اخلام القيا�سية
عر�ض
يوم اجلمعة املا�ضي ما ّ
�شحنات اخلام الأمريكي املنقولة
بحرا �إلى ال�صني للخطر� ،إ�ضافة
�إل��ى احل��د من االهتمام ب�رشاء
اخل��ام الأم�يرك��ي م��ن امل�صايف
ال�صينية.
بح�سب التقرير ،ف�إن هذه هي �أول
جمموعة من التعريفة اجلمركية
التي تفر�ضها ال�صني على اخلام
الأم�يرك��ي حتى الآن ،مو�ضحا
�أن منتجات الطاقة الأمريكية
الرئي�سة الأخ���رى مثل الغاز

• استمرار تدخل الصني في األنشطة الفيتنامية للتنقيب عن النفط

قائمة منذ وقت طويل يف بحر ال�صني
اجلنوبي ملناف�سني من رابطة دول
جنوب �رشقي �آ�سيا لهم مطالب يف
املياه املتنازع عليها.
و�أ�ضافت �أن هدف بكني هو «�إجبارهم
على رف�ض ال�رشاكات مع �رشكات
�أجنبية للنفط والغاز والعمل فقط
مع م�شاريع �صينية مملوكة للدولة،
م�ؤكدة �أن ال�صني ت�ضغط على فيتنام
ب�ش�أن عملياتها مع �رشكة رو�سية
للطاقة و�رشكاء دوليني �آخرين.
وقالت اخلارجية الأمريكية �إن «�أعمال
ال�صني تقو�ض ال�سالم والأم��ن يف
املنطقة وتفر�ض تكاليف اقت�صادية
على دول جنوب �رشقي �آ�سيا ،مبنع
و�صولها �إلى موارد غري م�ستغلة من
النفط والغاز تقدر قيمتها بحوايل

 1.11تريليون دوالر قيمة صناعة األدوية العالمية في 2018

�أف�ضل � 10رشكات �أدوية ب�شكل ثابت.
و�شهدت �رشكة الأدوية الأمريكية «�أب
يف» زيادة يف الإيرادات بن�سبة %16.2
عام  2018مقارنة بعام  ،2017وقد
بلغت �إيراداتها العام املا�ضي 32.8
مليار دوالر.
نوفارتي�س «  »Novartisو�شهدت
��ش�رك���ة الأدوي��������ة ال�����س��وي����سري��ة
«نوفارتي�س» زي���ادة يف الإي���رادات
بن�سبة  %5.8عام  2018مقارنة بعام
 ،2017وق��د بلغت �إيراداتها العام
املا�ضي  34.9مليار دوالر.

يبلغ  56ألف برميل يوميا الشهر الحالي

التنقيب في بحر الصين الجنوبي يثير خالفات
بكين وجيرانها

توقعات بأن تصل إلى  1.43تريليون في 2020

و�صلت قيمة �صناعة الأدوية العاملية
�إلى م�ستويات غري م�سبوقة عام 2018
حيث بلغت  1.11تريليون دوالر،
وح�سب تقرير �رشكة «بروكلينيكال»
من املتوقع �أن ت�صل قيمتها �إلى 1.43
تريليون دوالر عام .2020
ونظرا لأن �صناعة الأدوية تعتمد على
ً
الأبحاث ف�إن �رشكات الأدوي��ة تنفق
�سنويا على
نحو  150مليار دوالر
ً
م�رشوعات البحث والتطوير ،وذك من
�أجل مواكبة الطلب العاملي املتزايد
على الأدوي��ة وال�ضغوطات لتطوير
ابتكارا
الأدوية وتقدمي �أكرث العالجات
ً
و�أحدثها.
وقد قامت «بروكلينيكال» بت�صنيف
�رشكات الأدوية الرائدة وف ًقا لإيراداتها
يف قطاع الأدوية عام .2018
بري�ستول مايرز �سكويب «»BMS
ه��ي ��شرك��ة �أدوي���ة �أم�يرك��ي��ة رائ��دة
يقع مقرها يف مدينة نيويورك،
وتتخ�ص�ص يف �أربعة جماالت رئي�سية
للعالج هي الأورام والقلب والأوعية
الدموية واملناعة والتليف ،وبلغت
�إي��رادات ال�رشكة  22.6مليار دوالر
عام .2018
ج��ل�اك���������س����و ����س���م���ي���ث ك�ل�اي���ن
« »GlaxoSmithKlineوتتخ�ص�ص
ه����ذه ال����شرك��ة ال�بري��ط��ان��ي��ة يف
جمموعة كبرية من جماالت العالج،
لكنها ن��اج��ح��ة ب�شكل خ��ا���ص يف
�أدوي��ة ع�لاج فريو�س نق�ص املناعة

متوسط صادرات أميركا إلى الصين

م�ي�رك «  »Merck & Coوتقوم
ال�رشكة الأمريكية «م�يرك» بتطوير
�أدوي����ة ول��ق��اح��ات ل��ع�لاج جمموعة
متنوعة م��ن الأم��را���ض مب��ا يف ذلك
�أم��را���ض القلب والأوع��ي��ة الدموية
والأورام والغدد ال�صماء والأمرا�ض
املعدية .و�شهدت ال�رشكة زيادة يف
الإي��رادات بن�سبة  %12.2عام 2018
مقارنة بعام  ،2017وبلغت �إيراداتها
العام املا�ضي  37.7مليار دوالر.
�سانويف « »Sanofiوت�أتي �رشكة
الأدوي����ة الفرن�سية «���س��ان��ويف» يف

املركز الرابع ب�إيرادات بلغت 39.3
مليار دوالر ،وق��د �شهدت ال�رشكة
العام املا�ضي زيادة يف الإيرادات يف
قطاع الأدوية بن�سبة .%7.1
جون�سون �آند جون�سون «Johnson
 »& Johnsonوت�أتي هذه ال�رشكة
عاما
الأمريكية التي ت�أ�س�ست منذ ً 130
يف املركز الثالث ب ��إي��رادات بلغت
 40.7مليار دوالر العام املا�ضي،
وقد �شهدت زيادة يف �إيراداتها بن�سبة
 ،%12.1ويرجع ذل��ك جزئ ًيا �إلى
ا�ستحواذها على �رشكة «�أكتليون» عام
.2017
رو���ش «  »Rocheوج��اءت ال�رشكة
ال�سوي�رسية «رو�ش» يف املركز الثاين
ب�إيرادات بلغت  45.6مليار دوالر،
وقد �شهدت زي��ادة يف �إيراداتها يف
قطاع الأدوي��ة بن�سبة  ،%2.7وذلك
مبيعا
بف�ضل �أك�ثر ثالثة منتجات
ً
لديها والتي �ساهمت ب�أكرث من %40
من �إجمايل �إي���رادات ال�رشكة العام
املا�ضي وه��و ما ميثل  57.2مليار
دوالر.
فايزر «  »Pfizerوكان املركز الأول من
ن�صيب �رشكة «فايزر» التي تعد �أكرب
�رشكة �أدوية يف العامل ،وهي �رشكة
�أمريكية متعددة اجلن�سيات يقع مقرها
يف والية كونيتيكت ،وعلى الرغم من
النمو املتوا�ضع يف �إيرادات ال�رشكة،
�إال �أنها حققت �إيرادات �ضخمة العام
املا�ضي بلغت  53.7مليار دوالر.

 2.5تريليون دوالر».
و�أ���ض��اف��ت �أن ��شرك��ات الطاقة
الأمريكية لها م�صالح يف بحر ال�صني
اجلنوبي ،و�أن وا�شنطن «ملتزمة
بتعزيز �أم���ن الطاقة ل�رشكائنا
وحلفائنا يف املنطقة و�ضمان �إنتاج
غري منقطع للنفط والغاز لل�سوق
العاملية».
وت��ت��ن��ازع ال�صني ال��ت��ي ت��ق��ول �إن
وجودها �أقدم يف املنطقة ،مع دول
م�شاطئة عدة «فيتنام والفيليبني
وماليزيا وبروناي» على جزر هذه
املنطقة البحرية الوا�سعة .وهي
تطالب بال�سيادة على معظم بحر
يعد طريق ًا
ال�صني اجلنوبي الذي
ّ
�أ�سا�سي ًا للتجارة البحرية.
وكانت ال�سفينة ال�صينية قد دخلت

مياها تطالب بها فيتنام كمنطقة
اقت�صادية خا�صة بها ،يف يوليو
وب��دا �أنها جتري م�سحا �سيزميا،
وغ����ادرت ال�سفينة املنطقة يف
ال�سابع من �أغ�سط�س ،ثم عادت بعد
�أ�سبوع ترافقها قطع بحرية تابعة
خلفر ال�سواحل ال�صيني.
و�أكدت هانوي � ّأن ال�سفن ال�صينية
غ����ادرت منطقتها االقت�صادية
اخلال�صة ،بعد مطالبات متكررة
من جانبها ،و�أعلنت املتحدثة با�سم
اخلارجية الفيتنامية لو تي تو تانغ
لل�صحافة« :يف � 7أغ�سط�س ،2019
�أنهى �أ�سطول هاي يانغ  8التابع
لل�صني مهمته للتنقيب اجليولوجي
وغادر املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
الفيتنامية».

البحرين :ارتفاع الصادرات %27
خالل يوليو ...والسعودية بالصدارة
زادت قيمة �صادرات مملكة البحرين وطنية املن�ش�أ غري النفطية بن�سبة تقدر
بـ  % 27يف �شهر يوليو ال�سابق ،مقارنة بال�شهر ذاته من عام .2018
وو�صلت قيمة ال�صادرات �إلى  229.791مليون دينار خالل ال�شهر املا�ضي،
مقابل  181.086مليون دينار يف �شهر يوليو 2018؛ وفق ًا للبيانات ال�شهرية
ل�ش�ؤون اجلمارك يف مملكة البحرين ال�صادرة حديث ًا عن �شهر يوليو.
وجاءت اململكة العربية ال�سعودية يف املركز الأول من حيث ا�ستقبال
ال�صادرات البحرينية وطنية املن�ش�أ بقيمة تعدت  45.612مليون
ديناربحريني ،ثم تلتها الواليات املتحدة الأمريكية بـ  38.180مليون
ديناربحريني.

«أدنوك» متوافقة

مع الشريعة اإلسالمية
�أعلنت �رشكة �أدن���وك للتوزيع،
املدرجة يف �سوق �أبوظبي للأوراق
املالية� ،أنها ح�صلت على �شهادة
ت�صنيف توافق �أ�سهمها مع �أحكام
ال�رشيعة الإ�سالمية ،وفقا للفح�ص
امل�����س��ح��ي ال����ذي �أج���رت���ه جلنة
امل�����ص��ارف الإ���س�لام��ي��ة املوحدة
للتقييم ال����شرع��ي ل�ل�أ���س��ه��م يف
الإمارات.
�أرباح «�أدنوك للتوزيع» تقفز �إلى
 320مليون دوالر يف الن�صف الأول
من 2019
وتتيح ه��ذه ال�شهادة ل�رشكات
الو�ساطة املالية التابعة للبنوك
الإ�سالمية �إمكانية ت��داول �أ�سهم
�رشكة �أدنوك للتوزيع.

وقال الرئي�س التنفيذي بالإنابة
ل�رشكة �أدن����وك للتوزيع �سعيد
الرا�شدي�« :إن هذه ال�شهادة متهد
ال��ط��ري��ق مل�ساهمينا احلاليني
وامل�ستقبليني ال��ذي��ن يف�ضلون
التعامل وفقا لأح��ك��ام ال�رشيعة
لال�ستثمار يف �رشكة �أدنوك للتوزيع،
ما يو�سع قاعدة م�ستثمرينا وي�سهم
يف زيادة ن�سبة �سيولة �أ�سهمنا».
وقفزت قيمة �صايف �أرب��اح «�أدنوك
ل��ل��ت��وزي��ع» ال��ت��اب��ع��ة ل�رشكة
برتول �أبوظبي الوطنية «�أدن��وك»
الإم��ارات��ي��ة ،بن�سبة  %4.3على
�أ�سا�س �سنوي خالل الن�صف الأول
م��ن ال��ع��ام احل��ايل لت�سجل 1.17
مليار درهم « 320مليون دوالر».

