
 أستثمارات الشركة :   ( 3-5)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 

 كما مبين في الجدول ادناه: (5102-5105)سنوات للستثمارات تم توزيع األ
 

 (5جذول رقم )

 (1026  -1025توزيع أستثماراث انشركت نهسنواث )

                                                                                  

 )  انف دينار(                                                                                                      

 

 

 

 

 انتفاطيــــــــم

 

1025 

 

1026 

   -: ستثماراث عقاريتأ

 51655 51655 ستثماراثأراضي األ

 0000 0000 ستثماراث منجسةإمباني 

 وعــــــــــانمجم                    

 

55652 55652 

   -ستثماراث مانيت طويهت األجم:أ

 5255555 5255155 ستثماراث مانيت طويهت األجم)قطاع مختهط(أ

 5122250 5120550 ستثماراث مانيت طويهت األجم )قطاع خاص(أ

 ستثماراث مانيت طويهت األجم )قطاع خاص(أ

 إقراع عقاري

 ـــــــــ 55155

 1510105 1510105 ستثماراث مانيت طويهت األجم )عانم خارجي(أ

 عوـــــــنمجما                     

 

20105661 20652510 

   -ستثماراث مانيت قظيرة األجم:أ

 15000000 15150000 قطاع حكومي ستثماراث مانيت قظيرة األجم/أ

 ــــ 251010 قطاع خارجي ستثماراث مانيت قظيرة األجم /أ

 15501010 وعـــــــانمجم                      

 

15000000 

 51151525 51115615 ستثماراثوع األــــــمجم

 6500 6555 ستثمارنذثار مباني األإمخظض : ينسل 

 0165515 1556555 انمانيت ستثماراثألمخظض هبوط قيمت ا

 05005152 تثماراثــــسافي األــــط              

 

05511150 



ســماريتاب د ــز ل)مخصص خرــا  مــزييت  تــيم  األســماريتق  خرــا ثتــات   رــ  األســماريتاب األ صــي   غ حجــ ـمـــب  
وياليــام  م ــيت وياليري ــ  مةا ــ  ص قــع لدــ    دي)ــيت  58555192   قــزات  تمغــي   1025لمذــة   مــي   الريل ــ   

 ـ   حج  صي   أسماريتاب الذة   ق ب )ري زاد مةا     ويريمام ألف دي)يت وخرد  وياليام  م ام و ي ميم وواحز
دي)ــيت مةا ــ  ص قــع لدــ   وياليــام  م ــيت واتا ري ــ  وواي)ــيم وســت ام  م ــام  58221180 أصــت   1022مــي  

 %.55ق0  قزاتثي  زخيدة ق أي ب)دتو ي ميم ولد ام الف دي)يت مةا   
  

 الجزول أدمي  ياض  أ  ي  أسماريتاب الذة   صالدا    ق الز مةخ   لمقطيم ن الرخممع والخيص 
 52/21/1022كري   

  2جزول ت   ص
  1022الق ر  الدا    والز مةخ  السماريتاب الذة   لد)  
 ألف دي)يت ص              

 الق ر  الز مةخ   الق ر  الدا     سماريتاب طاخم  األجصأ
 5258985881 2995285112  طيع  خممع -2
 52228185 259515251  طيع خيص -1

 20922099811 25129822529 اعــــــالرجر  
 

 -سماريت لمخرس س)ااب الر)رة  :الجزول الميل  يت ن المطات الحيصص     يةاداب األ
   2جزول ت   ص 

  1022ــــ  1021ايةاداب اسماريتاب الذة   لمد)ااب ص                              
 صالف دي)يت                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

          

          

          

          

          

          

        

 
 

 ر %تطونسبت ان ستثماراث انمتحققتإيراداث األ انتفاطيم انسنت /

1021 1121122  
1025 5205505 52,12 
  2,81ص 1980228 1022
  25,25ص 1225289 1025
  1,22ص 1595205 1022


