
 

 

 

 النشرة الصباحية

 

 
 شهور 9 في% 16 تصعد فلسطين في التأمين شركات أرباح •

 من شهور 9 أول في سنوي أساس على% 16 بنسبة فلسطين، ببورصة المدرجة التأمين شركات أرباح صافي صعد

 .المزيد..............................................................................................................2018 الجاري العام

 

 أشهر التسعة بنهاية%(  19)+  درهم مليون 2498 إلى" للتطوير إعمار" أرباح ارتفاعدبي:  •

 %( 33 -) درهم مليون 681.8 الثالث الربع وأرباح.. 2018 األولى

 إلى اإلمارات، دولة في العقارية المشروعات وإدارة العقارات بتطوير تقوم التي" للتطوير إعمار" شركة أرباح ارتفعت

 مليون 2105.8 قدرها بأرباح مقارنة ،2018 األولى أشهر التسعة بنهاية( للسهم /درهم 0.62) درهـم مليون 2498

 .المزيد.........................................................................2017 عام من الفترة نفس خالل تحقيقها تم درهم

 

 التسعة بنهاية%(  53 -) درهم مليون 1092.8 إلى" العقارية داماك" أرباح انخفاضدبي:  •

 %( 68 -) درهم مليون 230.8 الثالث الربع وأرباح..2018 األولى أشهر
 مليون 1092.8 إلى األوسط، رقشوال دبي في العقاري التطوير شركات إحدى" العقارية داماك" شركة أرباح انخفضت

 تحقيقها تم درهم مليون 2304.6 قدرها بأرباح قياسا ،2018 األولى أشهر التسعة بنهاية( للسهم /درهم  0.18) درهم

 .المزيد................................................….......................السابق العام من الفترة نفس خالل

 

 أشهر التسعة بنهاية%(  46)+  درهم مليون 662.9 إلى" سكل آند دريك"خسائر انخفاضدبي:  •

 %( 57 -) درهم مليون 498 الثالث الربع وخسائر.. 2018 األولى

 الكهربائية الهندسة مجال وفي متكاملةال الخدمات مجال في تعمل التي" سكل آند دريك" شركة خسائر انخفضت

 درهم مليون 662.9 إلى المدنية، المقاوالت وخدمات والطاقة والمياه التحتية والبنية والمدنية والصحية والميكانيكية

 الفترة نفس خالل درهم مليون 1222.9 قدرها بخسائر مقارنة ،2018 األولى أشهر التسعة بنهاية( للسهم/فلس 61.9)

 .المزيد..........................................................................،0172 عام من

 

 أشهر التسعة بنهاية%(  67 -) درهم مليون 149 إلى" غاز دانة" أرباح انخفاضابوظبي:  •

 %( 84 -) درهم مليون 61 الثالث بعالر وأرباح.. 2018 األولى

 149 إلى الشارقة، ومقرها وتكريره وبيعه الغاز ونقل استكشاف في المتخصصة ،"غاز دانة" شركة أرباح انخفضت

 تحقيقها تم درهم مليون 458 قدرها بأرباح مقارنة ،2018 األولى أشهر التسعة بنهاية( للسهم/فلس 2.1) درهم مليون

  . المزيد............................................................................2017 عام من الفترة نفس خالل
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