
 )١جدول رقم (
 ٢٠١١-٢٠١٠-٢٠٠٩القوى العاملة مصنفة حسب الشھادات للسنوات / 

المجموع دون االبتدائيةابتدائية متوسطةاعداديةدبلوم بكالوريوس دبلوم عالي ماجستيردكتوراهجارتر الدائرة / المصرف الصناعي
 ٢٩٧ ٧ ٢٠ ٢٤ ٨٢ ٥٥ ١٠٤ ٤ ١ ـــ ـــ ٢٠٠٩
 ٤٤٤ ٦ ١٨ ٢٣ ١١٩ ٧٢ ٢٠٢ ٣ ١ ـــ ـــ ٢٠١٠
 ٤٦٦ ٥ ٢٥ ٢٤ ١١٦ ٧٩ ٢١٣ ٣ ١ ـــ ـــ ٢٠١١

  
  

 )٢جدول رقم(
 ٢٠١١-٢٠١٠-٢٠٠٩القوى العامله مصنفه ذكور واناث للسنوات 

المجموعانــاثذكــور الــدائـــــــــــــــــــــــــــره / المصرف الصناعي 
١٤٠١٥٧٢٩٧ ٢٠٠٩ 
٢٢٥٢١٩٤٤٤ ٢٠١٠ 
٢٤٣٢٢٣٤٦٦ ٢٠١١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  (مليون دينار)
 )٣جدول رقم(

 ٢٠١١-٢٠١٠-٢٠٠٩النفقات العامة للمصرف الصناعي للسنوات 

 فعلي (متحقق)مصدق(مخطط) الــدائـــــــــــــــــــــــــــره / المصرف الصناعي 

٥١٩٧ ٥٤٦٢ ٢٠٠٩ 
٦٥١٩ ١٤٩٢٧ ٢٠١٠ 
٦٨٨٣ ١٩١٧١ ٢٠١١ 

  
  
  

  
  (مليون دينار)

 )١٠جدول رقم(
 ٢٠١١- ٢٠١٠-٢٠٠٩االيرادات لدوائر التمويل الذاتي للمصرف الصناعي للسنوات 

 فعلي (متحقق)مصدق(مخطط) الــدائـــــــــــــــــــــــــــره / المصرف الصناعي 

٥٤٦٢ ١٥٠٠ ٢٠٠٩ 
٧٠١٠ ٢٠٠١٥ ٢٠١٠ 
١١٨٦١ ٢٣٨٤٠ ٢٠١١ 

  
  
  
  



 )١١جدول رقم (
  دارية وااليرادات والربحالنفقات التشغيلية والمصروفات اال

 ٢٠١١-٢٠١٠-٢٠٠٩للسنوات / 
   (مليون دينار )

 الـــــربــــحاأليـــــــــراداتالمصـــروفـات المصـــروفـات  الــدائـرة / المصرف الصناعي
     األداريــــــــــه التشغيليه  

٢٨٣ ٥٣١٠ ٤٣٨٥٠ ٧٩ ٢٠٠٩ 
٤٩١ ٦٨٧٧ ٥١٧٠ ١٣٥٠ ٢٠١٠ 
٤٩٧٨ ١١٧٧٦ ٥٩٦٩ ٩١٤ ٢٠١١ 

  
  
  

)                                                   ١٢جدول رقم (
رأس المال االسمي والمدفوع واالحتياطيات والقيمة المضافة للمصرف الصناعي              

 ( مليون دينار )                                                           ٢٠١١- ٢٠١٠-٢٠٠٩للسنوات /
 الــدائرة / المصرف الصناعي

  
رأس المــــال
 األسمـــــــي

رأس المــــال
 المــدفــــوع

األحتياطيـات
  

 القيمه المضــافه
  

 ـــ ٨٨٩ ٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠ ٢٠٠٩
 ـــ ٩٠٠١ ٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠ ٢٠١٠
 ـــ ١٥٤٠٦ ٧٥٠٠٠ ٧٥٠٠٠ ٢٠١١

  
  



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 )١٣جدول رقم (
 الفوائد والعموالت المدفوعه والمقبوضه  ومعدل عائد االستثمار للمصرف الصناعي

 (مليون دينار)                                                        ٢٠١١- ٢٠١٠-٢٠٠٩للسنوات /                                             
 الــدائـــــــــرة

 
 مبالـــــغ ايــــرادات  الـعمــــــوالت الفوائــــــــــــــد

 االستثمــار االستثمــار المقبـــوضــه المـدفـوعـــه المقبـــوضــه المـدفـوعـــه
 ٢٧١٥٩ ١٥٩٧ ٦٣٦٠٧٨ ـــ ٣٠٣٣ ٢٩٧٧ ٢٠٠٩
 ٣٢٧٥٥ ٣٢٢٩ ٨٠٣٢٤٨ ـــ ٤٦٣١ ٤٢٥١ ٢٠١٠
 ٣٥٩٩٧ ٧٩٣٥ ١٣٧٨٨٧٤ ـــ ٦١٨٥ ٦١٢١ ٢٠١١

نشاطات العمليات  السنة
 المصرفية

 عوائد االستثمار
واالت ح المجموع الكلي المجموع

 الخزينة
شركات 
 مساھمة

فوائد الودائع النقدية 
 لدى الغير

فوائد االستثمار 
 الليلي / عراقي 

ويلية  إيرادات التح
 وأالخرى

  ٥٤٦١  ١٧٤٨  ١٥٢  ١٤٦٢ ــ ١٣٤ ــ  ٣٧١٣ ٢٠٠٩
 ٧٠١٠ ٣٣٦٢ ١٣٣ ١٨٨٠ ــ ١٣٤٩ ــ ٣٦٤٨ ٢٠١٠
 ١١٨٦٢ ٨٠٢١ ٨٥ ٣٩٣٦ ــ ٩ ٣٩٩١ ٣٨٤١ ٢٠١١

  )١٤جدول رقم (
 ٢٠١١- ٢٠١٠-٢٠٠٩عائد االستثمار حسب نوعه للمصرف للسنوات /



 )١٥جدول رقم (
 عــــــــدد الحســابـات المفتــوحــــــه وعــــدد الفــــروع والمكــــاتب

 ٢٠١١-٢٠١٠-٢٠٠٩للمصرف الصناعي للسنوات/

الــدائـرة/ المصرف الصناعي 
  

 عــــدد الفــروع والمكــاتب
(الـداخليـه والخـارجـيـه)

٢٠٠٩ 
  )       ٧عدد الفــروع (

 )٢عدد المكاتب ( 

٢٠١٠ 
  )    ٨عدد الفروع (

 )١عدد المكاتب (                

٢٠١١ 
  )٨عدد الفروع (
 )١عدد المكاتب (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 )٢٢ول رقم (جد
  ٢٠١١-٢٠١٠-٢٠٠٩النشاط التخصصي  في مجال االقراض والتحصيل للمصرف الصناعي للسنوات/ 

  (مليون دينار)

 الدائره / المصرف الصناعي
  
  
  

عـــــــدد المعـامــــــالت
 والمبـالـغ المتوقعـه

 (المخططه)

  
 عـــــــدد المعـامــــــالت
ذه       والمبـالــــغ ا لـمنفـــــــ

  
 المتحققه المبالغ

 خالل العام    
  

 المسدده المبالغ
 خالل العام   

 المبالــــغالعـــــدد المبالــــغالعـــــدد  

 ٢٣٥ ٢٨٦ ٤٣٩ ١٤ مليارات ٩ ---  ٢٠٠٩
 ٢٦٩ ٢٩٠ ٤٢٥٤ ٩٧ مليار ٢٠ ---  ٢٠١٠

 ١٠٣٥ ١٠٥٣ ١٤٥١٥ ٢٧٩ مليار ٢٢ ---  ٢٠١١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  


