
  إٌ وثائك يا لبم دوراث انهجُت انخُفٍذٌت نهصُذوق انًخعذد األطزاف نخُفٍذ بزوحىكىل يىَخزٌال
  .لذ حصذر دوٌ إخالل بأي لزار حخخذِ انهجُت انخُفٍذٌت بعذ صذورها
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 زافـــدد األطــتعــدوق انًــت نهصنــــذيـت انتنفيــانهجن

 بل ــىل يىنتزيـبزوتىكذ ـــينتنف

 ٌ خىســانً وَاثاناالجخًـــاع 

  2010 دٌسًبز/كاَىٌ األول 3 –َىفًبز /حشزٌٍ انثاًَ 29 يىَخزٌال،

 

 تصىيب

 3122تكبنيف انىحداث األسبسيت نيىئنديبي ويىنيدو وانبنك اندوني نعبو 

 

 : صذرث هذِ انىثٍمت نهغزض انخانً

 ً  : ًب يهيب 2010و  2009عايىدي بذال يٍ  االستعبضت 2انجذول  ف

 2انجذول 

 تقييى تىافز اإليزاداث نهتكبنيف اإلداريت انًستقبهيت نيىئنديبي

 )ببندوالر األيزيكي)

 2010 2009 يىئنديبي

إٌزاداث رسى انىكانت يٍ انُفماث وحكانٍف 

 انىحذة األساسٍت

3,001,726 7,974,333 

 4,269,040 5,008,991 انخكانٍف انًخكبذة

 3,705,293 2,007,265- زصٍذان

 6,560,452 2,855,159 انزصٍذ انجاري

 

  يهٍىٌ  6.6" بنزقىبفً انجًهت األونى " يهٍىٌ دوالر أيزٌكً 7.2"بذال يٍ انزلى  االستعبضت 12فً انفمزة

 ". دوالر أيزٌكً
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  ٌم إجًانً حكهفت حًى"بـ" إجًانً حكهفت انىحذة األساسٍت"بذال يٍ  االستعبضتبُذ انخكانٍف  3فً انجذول

 ". انىحذة األساسٍت يٍ انصُذوق يخعذد األطزاف

  فً " 157515000(" "كًا لذيخها ٌىٍَذو)إجًانً حكهفت انىحذة األساسٍت "، ححج بُىد انخكهفت 3فً انجذول

فً عايىد " 158035530"وبذال يٍ " 256175300" يحم يحههب( دوالر أيزٌكً)انفعهً  2007عايىد 

 ". 251915600" ضع( الر أيزٌكًدو)انفعهً  2008

 انخكانٍف انفعهٍت وانًخعهمت بانًشزوع حعخًذ عهى يُهجٍت ٌىٍَذو : "انحاشٍت انخانٍت 3فً َهاٌت انجذول  أضف

 ". انحانً إنى االجخًاع انًمذيت نالجخًاع انسخٍٍ كًا حى حعذٌهها فً طهب ٌىٍَذو

 ًب يهيب 4بذال يٍ انجذول  االستعبضت : 

 4انجذول 

 ى اندخم انًتبح نهتكبنيف اإلداريت انًستقبهيت نيىنيدوتقيي

 (ببندوالر األيزيكي)

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 يىنيدو

دخم رسى انىكانت يٍ 

انًصزوفاث وحكانٍف 
 انىحذة األساسٍت

3,300,258 5,030,120 4,875,283 4,378,650 4,793,341 3,955,647 3,692,666 3,572,305 8,565,742 

 7,507,300 7,451,500 6,711,200 8,071,400 5,250,400 5,990,310 5,387,900 6,315,500 5,209,800 انخكانٍف انًخكبذة

 1,968,427- 1,711,810- 1,754,039- 3,006,314- 1,639,650- 1,862,265- 1,928,643- 2,056,529- 1,524,804- حكانٍف يخعهمت بانًشزوع

 5,538,873 5,739,690 4,957,161 5,065,086 3,610,750 4,128,045 3,459,257 4,258,971 3,684,996 ٍف اإلدارٌتانخكان صافً

 3,026,869 2,167,385- 1,264,495- 1,109,439- 1,182,591 250,605 1,416,026 771,149 384,738- انزصٍذ

 1,990,371 1,036,498- 1,130,887 2,395,382 3,504,821 2,322,230 2,071,625 655,599 115,550- *انزصٍذ انجاري

 . وانخكانٍف انًخكبذة َالص انخكانٍف انًخعهمت بانًشزوع نٍىٍَذو 2002انزصٍذ انجاري نعاو *

  يهٍىٌ  2" بنزقىبفً انجًهت األونى " يهٍىٌ دوالر أيزٌكً 1.8"بذال يٍ انزلى  االستعبضت 19فً انفمزة

 "دوالر أيزٌكً

  ًب يهيب" 2010"و " 2009"بذال يٍ عايىدي  ستعبضتاال 6فً انجذول:  

 6انجذول 

 تقييى اندخم انًتبح نهتكبنيف اإلداريت انًستقبهيت نهبنك اندوني

 (ببندوالر األيزيكي)

 2010 2009 انبنك اندوني

 5,856,047 3,560,106 انخكانٍف اإلدارٌت انًىافك عهٍها

 4,520,220 3,689,780 انخكانٍف اإلدارٌت انًخكبذة

 1,335,827 129,674- انزصٍذ

 4,151,121 2,815,294 انزصٍذ انجاري
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  يهٍىٌ  4.2" بنزقىبفً انجًهت األونى " يهٍىٌ دوالر أيزٌكً 2.3"بذال يٍ انزلى  االستعبضت 28فً انفمزة

 ". دوالر أيزٌكً

  بانًائت 88" نزقىببفً انجًهت األخٍزة " بانًائت 47"بذال يٍ انزلى  االستعبضت 28فً انفمزة ." 

 

 ـــــــ


