
 

 

  

                          

    

 

  

 إحصاء
0202سنة ل )التراكمي( المنشات الصناعية الكبيرة  

 

 

 

 

 

                                 
 
 

 مديرية االحصاء الصناعي

  0201 - تموز



 

 المحتوٌات
رقم 

 الصفحة

 1 .................................................................……………………………………………………………………مقـدمـــــــــــــــــــــة

 1 .............................................................……………………………………………………………………..اهــــــــداف الـــتقرٌر

 1 .................................................................…………………………………………………………………… الجهات المستفٌدة

 2 ................................................................…………………………………………………………شمولٌة البٌانات..................

 2 ..............................................................…………………………………………………………رات االحصائٌةدوال تحلٌل المؤش

 2 ........................................................................................لمفاهٌم والمصطلحات االحصائٌة .......................................................اا

 7-3 ............................................................................ 2222لنتائج التحلٌلٌة الخاصة بأحصاء المنشأت الصناعٌة الكبٌرة العاملة ) التراكمً ( لسنة اا

  الجداول االحصائٌة

 5                               ........................................................ (2222 -2217)  للسنوات  )التراكمً( آت الصناعٌة الكبٌرةخالصة نتائج اإلحصاء الصناعً للمنش (1جدول )

 5 ...................................................................( 2222-2217)   اتكبٌرة )التراكمً( للسنو( اهم المؤشرات التحلٌلٌة للمنشآت الصناعٌة ال2جدول )

 6 ..........................................................2222حسب القطاع )التراكمً( لسنة  لصناعً للمنشآت الصناعٌة الكبٌرة( مؤشرات نتائج االحصاء ا3جدول )

 6 .................................................................. 2222نسب المؤٌة من مجموع القطاع لسنة ( اعلى قٌمة انتاج لالنشطة القطاع الخاص وال1-4جدول )

 7 ........................................................... 2222( اعلى انشطة تشغل اٌدي عاملة فً القطاع الخاص والنسب المؤٌة لمجموع القطاع لسنة 2-4جدول )

لسنة   مًالتراك)بااللف دٌنار( باب الصناعة والقطاعحسب ن واجورهم ون والمؤقتون الدائمٌٌوواعداد المشتغل ( عدد المنشآت الصناعٌة الكبٌرة3-4جدول )
2222 

8 

 9     .............................  2222( لسنة لتراكمً)ا )بااللف دٌنار(والقطاع  باب الصناعة حسب فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة ( قٌمة االنتاج والمبٌعات 5جدول  )

 10   ......... 2222)التراكمً( لسنة   فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب باب الصناعة والقطاع )بااللف دٌنار(( قٌمة مستلزمات االنتاج السلعٌة والخدمٌة 6جدول )

   14-11 2222لسنة  التراكمً)بااللف دٌنار( حسب قسم الصناعة والقطاع واجورهم  ونوالمؤقت ونٌالدائمٌ ونلمشتغلواعداد ا المنشآت الصناعٌة الكبٌرة( عدد 7جدول )

  19-15      ..............................2222لتراكمً( لسنة الصناعة والقطاع  )بااللف دٌنار( )ا قسمقٌمة االنتاج والمبٌعات فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب  ( 8جدول )

 20-24  2222)التراكمً( لسنة   فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب قسم الصناعة والقطاع )بااللف دٌنار(( قٌمة مستلزمات االنتاج السلعٌة والخدمٌة 9جدول )

 25-35 2222)التراكمً( لسنة )بااللف دٌنار(  القطاعحسب النشاط وواجورهم  ونوالمؤقت ونٌالدائمٌ ونلصناعٌة الكبٌرة واعداد المشتغل( عدد المنشآت ا12جدول )

 36-45 ...................................... 2222لسنة  التراكمً )بااللف دٌنار(والقطاع  النشاط حسب فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة قٌمة االنتاج والمبٌعات  (11جدول )

 46-55 .................2222التراكمً لسنة   فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب النشاط والقطاع )بااللف دٌنار(خدمٌة مة مستلزمات االنتاج السلعٌة والقٌ(  12) جدول

 56  ..............2022التراكمً لسنة حسب المحافظة )بااللف دٌنار( واجورهم  ونوالمؤقت ونالدائمٌٌ ون( عدد المنشآت الصناعٌة الكبٌرة واعداد المشتغل13جدول )

 ...........................................2222)التراكمً( لسنة  حسب المحافظة )بااللف دٌنار(  فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة (  قٌمة االنتاج والمبٌعات14ول )جد
 

57 

 58       ............................... 2222تراكمً ( لسنة )ال  حسب المحافظة )بااللف دٌنار((  قٌمة مستلزمات االنتاج السلعٌة فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة 15جدول )

 59-63 2222التراكمً لسنة حسب المحافظة والقطاع )بااللف دٌنار( واجورهم  ونوالمؤقت ونالدائمٌٌ ون(   عدد المنشآت الصناعٌة الكبٌرة واعداد المشتغل16جدول )

 64-68 ....................................2222التراكمً لسنة   حسب المحافظة والقطاع )بااللف دٌنار( عٌة الكبٌرة( قٌمة االنتاج والمبٌعات فً المنشات الصنا17جدول )

 69-73 ..............2222لسنة  التراكمً حسب المحافظة والقطاع )بااللف دٌنار((  قٌمة مستلزمات االنتاج السلعٌة والخدمٌة  فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة 18جدول )

  الرسوم البٌانٌة

 3 .......................................................……………………( 2020-2219للسنوات )  حسب القطاعات( عدد المنشآت 1شكل ) 

 4 ...........................................................................(..................... 2222-2219) للسنوات  قٌمة االجور والمزاٌا( 2شكل )

 5 ..........................................................................................( 2222-2219) للسنوات االنتاج والمستلزماتقٌمة   (3(شكل 

 7 ......................................................................................(.................2222-2217للسنوات ) القٌمة المضافة(  (4شكل 



 فرٌك اعداد التمرٌر

 مدٌرٌة االحصاء الصناعً ت

 مدٌر االحصاء الصناعً حسٌن حمٌد خلف 1

 تدلٌك وتحلٌل البٌانات سجى لاسم كاظم 2

 استخراج الجداول وتدلٌك البٌانات مصطفى عادل حسٌن 3

 تحلٌل البٌانات اروه شاكر ابراهٌم 4

 تدلٌك االستمارات رنا رعد جواد  5

 تدلٌك وادخال االستمارات حسٌن مالمح صابر 6

 تدلٌك وادخال االستمارات زٌد خلٌفة دمحم  7

 تدلٌك وادخال االستمارات هدٌل عبٌد فارس 8

 تدلٌك وادخال االستمارات نوال جاسم خمٌس 9

 تدلٌك وادخال االستمارات نادٌة نوري حسن 11

 تدلٌك وادخال االستمارات ناهدة هاشم شناوه 11

 تدلٌك وادخال االستمارات خلٌل ابراهٌمزٌنة  12

 تدلٌك وادخال االستمارات بان فاروق جمعة 13
 cosit_ind@yahoo.comالبرٌد االلٌكترونً 

 

 

 المحافظات

 

 

 

 

 

 

 

 مشرف الصناعً االٌمٌل المدٌر المحافظة

 لٌس غازي جواد baghdadstts@yahoo.com احمد اسماعٌل ابراهٌم بغداد

 اٌاد سلٌمان فتاح icmosul@yahoo.com نوفل سلٌمان طلب نٌنوى

 فاضل رشٌد ضاحً Kerkuk_statis_center@yahoo.com درٌاه عبد الجلٌل دمحم كركون

 احمد ابراهٌم علً   dyalastatiso@yahoo.com جاسم سعٌد حسٌن دٌالى

 سنان حكٌم فلٌح Cosit.anbar22@yahoo.com علً فخري عبد الملن     االنبار

 مهند عساف صالح Cosit_sd@yahoo.com عمر عادل محً        صالح الدٌن

 سمٌرة ناجً علوان babylonstatistic@yahoo.com عالء حسن حمٌد بابل

 غادة كرٌم عبود wasit_statisic2006@yahoo.com عادل لطٌف غافل    واسط

 علً دمحم جاسم Najaf_stc@yahoo.com  فاضل عبد الحر عبد  النجف

 زٌنب دمحم بالر kerbalastatistics@yahoo.com عباس طامً عناد كربالء

 ربٌع دمحم صكبان statistiqqs@yahoo.com دمحم عبد مرشد المادسٌة

 نبأ عبد الزهرة شمخً statistic18a@yahoo.com انمار طالب صالح      المثنى

 حسن ٌحٌى حسن stat_nasriah2014@yahoo.com خالد احمد فرحان ذي لار

 جاسم علً علوان stasmissan@yahoo.com علً عرٌان صالح     مٌسان

 محمود عدنان محمود technecal72@yahoo.com      شهدي عبد االمٌر ماجد البصرة

mailto:cosit_ind@yahoo.com
mailto:baghdadstts@yahoo.com
mailto:baghdadstts@yahoo.com
mailto:icmosul@yahoo.com
mailto:icmosul@yahoo.com
mailto:Kerkuk_statis_center@yahoo.com
mailto:Kerkuk_statis_center@yahoo.com
mailto:dyalastatiso@yahoo.com
mailto:dyalastatiso@yahoo.com
mailto:Cosit.anbar22@yahoo.com
mailto:Cosit.anbar22@yahoo.com
mailto:Cosit_sd@yahoo.com
mailto:Cosit_sd@yahoo.com
mailto:babylonstatistic@yahoo.com
mailto:babylonstatistic@yahoo.com
mailto:wasit_statisic2006@yahoo.com
mailto:wasit_statisic2006@yahoo.com
mailto:Najaf_stc@yahoo.com
mailto:Najaf_stc@yahoo.com
mailto:عنادkerbalastatistics@yahoo.com
mailto:عنادkerbalastatistics@yahoo.com
mailto:statistiqqs@yahoo.com
mailto:statistiqqs@yahoo.com
mailto:statistic18a@yahoo.com
mailto:statistic18a@yahoo.com
mailto:فرحانstat_nasriah2014@yahoo.com
mailto:فرحانstat_nasriah2014@yahoo.com
mailto:stasmissan@yahoo.com
mailto:stasmissan@yahoo.com
mailto:technecal72@yahoo.com
mailto:technecal72@yahoo.com


 2020سنة ل (التراكمً)إحصاء المنشات الصناعٌة الكبٌرة 

 

 العراق حصاء/إلمدٌرٌة االحصاء الصناعً/الجهاز المركزي ل 

 

 

 مقدمةال

لتصاد اي بلد وذلن لما له دور هام فً ارساء االساس المادي للتمدم ولما إنتاجٌة فً إلٌعتبر المطاع الصناعً من اهم المطاعات ا     

اصدب  جتماعٌدة   ومدن هدذا المنطلدك إللتصدادٌة والسٌاسدٌة واإلله من لدرة على احددا  النمدو المطلدوي فدً جمٌدج المجداالت سدواء ا

جتماعٌة المرجوة   ذلدن ان تنمٌدة إللتصادٌة والسٌاسٌة واإلاع الصناعً ٌشكل هدفاً محورٌاً للدول لغرض تحمٌك التنمٌة اتطوٌر المط

عتمداد إللتصادي   وخلك فرص عمل واسعة  وتوفٌر المندت  المحلدً بددال مدن اإلوتطوٌر الصناعة ٌعنً تحمٌك معدالت عالٌة للنمو ا

جتمداعً والتمندً فدً تلدن الددولر ونلدراً ل دذ  إللتصادي الضروري لتحسدٌن النمدو اإلزٌادة النتوع ا على السلج المستوردة   وبالتالً

لاعددة بٌاندات دلٌمدة لمتخدذي ة عن والج النشداط الصدناعً وتوفٌرحصائٌإحصاء على توفٌر بٌانات إلهمٌة ٌعمل الج از المركزي لألا

 ر جمالًإله فً النات  المحلً االمرارات فً رسم سٌاٌات النشاط الصناعً وزٌادة مساهمت

 ً حصاءات سنوٌة خاصدة ببٌاندات هدذ  إامل العاملة فً هذا المطاع وتصدر)تراكمً( للمع  تنفذ مدٌرٌة اإلحصاء الصناعً مسحاً سنوٌا

خدتلط الم  العدام   الحكدومً) سدتخراجٌة )عددا الدنفط ( والتحوٌلٌدة حسدي المطاعداتإلالمعامل متضمنة مإشدرات رئٌسد ة للصدناعات ا

 ر (عدا اللٌم كردستان)نشطة والمحافلات أل( واوالخاص

 
  المسح أهداف

 توفٌر بٌانات إحصائٌة سنوٌة عن نشاط المنشآت الصناعٌة الكبٌرةر ر1

 لتصادٌة السنوٌة الخاصة بالنشاط الصناعًرإلحتساي المتغٌرات اإعتماد على التمدٌرات فً إلتملٌل ا ر2

 الرسمٌة الصادرة من األمم المتحدةر جودة نشر البٌانات بمعاٌٌرااللتزام  ر3

لتصدددددددددادي ولمتخدددددددددذي المدددددددددرارات والمخططدددددددددٌن إلغدددددددددراض البحددددددددد  والحلٌدددددددددل اإلتدددددددددوفٌر البٌاندددددددددات ال زمدددددددددة  ر4

 والم تمٌن بمطاع الصناعةر

 جمالًرإلحتساي النات  المحلً اإفً  توفٌر بٌانات سنوٌة إلغراض الحسابات المومٌة ر5

 

 الجهات المستفٌدة : 

 وزارة التخطٌط 

 از المركزي ل حصاءالج  

 المنلمات الدولٌة 

 وط ي الدراسات ونالباحث 
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 شمولٌة البٌانات 

لتصادٌة الذي نفذ  إلعتمد على إطار شامل تم توفٌر  من خ ل نتائ  التعداد العام للمنشات اأمن اإلشارة إلى إن جمج البٌانات البد        

ً  ٌئته وتحدٌثهبعد ت و  2009الج از المركزي لإلحصاء سنة  من لبل مدٌرٌة اإلحصاء الصناعً بالتعاون مج مدٌرٌات االحصاء  سنوٌا

سدتغ ل المحداجر والصدناعات إكافدة المعامدل التدً ٌمدج نشداط ا الدرئٌس ضدمن أنشدطة التعددٌن و غطدى المسد فً بغداد والمحافلداتر 

عاملدة  ( منشدؤة719)شمول  ( وتم  ISIC4التنمٌ  الرابج ) – ةألنشطالتحوٌلٌةر وذلن وفك التصنٌف الصناعً المٌاسً الدولً لجمٌج ا

شارة الى ان التمرٌر تدم انجداز  فدً لدروف لاسدٌة جدراء تعدرض البلدد إلوالبد من ا ر(اللٌم كردستان )عدا  فً عموم محافلات العراق

 لتً تسببت فً اٌماف العدٌد من الفعالٌاترا( 9Covid-1) الى جائحة كورونا

 

 

 االحصائٌةشرات المإ دوال تحلٌل

 

              لٌمة االنتاج  / عدد المشتغلٌن  =               انتاجٌة المشتغل من االنتاج 

 

 المستلزمات -=  لٌمة االنتاج                                               القٌمة المضافة 

 

 المضافة  /  عدد المشتغلٌن          =  المٌمة                    انتاجٌة المشتغل من القٌمة المضافة 

 

                     لٌمة االنتاج  /  االجور     انتاجٌة الدٌنار من االجور  = 

 

      لٌمة المستلزمات  / عدد المشتغلٌن  =    متوسط نصٌب المشتغل من المستلزمات 

 

              عدد المشتغلٌن  االجور  =               متوسط االجر السنوي للمشتغل  / 

 

  111) لٌمة المستلزمات  /  لٌمة االنتاج ( *  =                                                 التصنٌع درجة 

 

 111 *(  1-)السنة الحالٌة  /  السنة السابمة   =                    %               التغٌٌر درجة 

 

 اإلحصائٌة المصطلحاتالمفاهٌم و

  االنتاج رستلزمات لٌاساً الى اجمالً لٌمة النسبة المئوٌة لمساهمة اجمالً لٌمة الم هً -:  التصنٌع درجة 

 والتغلٌف + مجموع لٌمة مستلزمات لٌة( + مجموع لٌمة مواد التعبئة هً مجموع لٌمة الخامات )المواد االو -: مستلزماتال

 سلعٌة اخرى + لٌمة المستلزمات الخدمٌة 

 ر  السلعً+  لٌمة االنتاج غٌر   السلعًاالنتاج  لٌمةتشمل  - : نتاجاال 
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 2020سنة لالنتائج التحلٌلٌة الخاصة بؤحصاءالمنشآت الصناعٌة الكبٌرة )التراكمً( 

 منشآتعدد ال -1

شدداط حٌدد  تتددوزع  حسددي الن (719)بلدد   2121تشددٌر النتددائ  الن ائٌددة ان عدددد المنشددآت الصددناعٌة الكبٌددرة العاملددة لسددنة        

وبٌنت النتدائ  ان صدناعة منتجدات المعدادن    ستخراجٌة )عدا النفط( والصناعة التحوٌلٌةإلانشطة الصناعة ا الى االلتصادي الرئٌسً

وتلت دا  (%50)ال فلزٌة االخرى احتلت المرتبدة االولدى فدً عددد المنشدآت ضدمن انشدطة الصدناعة التحوٌلٌدة والتدً شدكلت مانسدبته 

مدن مجمدوع الصدناعات المختلفدة   وبممارندة  (%20)اما بمٌة االنشدطة كاندت بنسدبة  (%30( الغذائٌة بنسبةنشاط صناعة المنتجات 

وذلدن لتندامً  (%7.3)بنسدبة ن حل ارتفاع فدً عددد المنشدآت  (670)والبالغة  2119مج السنة  2121عدد المنشآت العاملة لسنة 

 المطاع الخاص فً معلم المحافلاتر
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مقارناااااااااة بسااااااااانة   2020الخاااااااااا  لسااااااااانة 
( 1كمااااااا موضااااااح فااااااً شااااااكل ر اااااام )  2019

حٌاااا  تاااام شاااامول منشااااآت جدٌاااادة فااااً الربااااع 
رفااااااااااع  الساااااااااانة اي بعااااااااااداالخٌاااااااااار ماااااااااان 
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 2020سنة ل (التراكمً)إحصاء المنشات الصناعٌة الكبٌرة 

 

 العراق حصاء/إلمدٌرٌة االحصاء الصناعً/الجهاز المركزي ل 

 

 االجور والمزاٌا  ٌمة و مشتغلوندد الع2-

بضمن م المشتغلٌن بدون أجدر وعدددهم نشطة الصناعة المختلفة أ موزعٌن على مشتغ ً  (126790) ونعدد المشتغل اجمالً بل      

ررة بنسدبة ساهمت انشطة فحم الكون والمنتجات النفطٌة المك او ذوٌ م فً المطاع الخاص   المنشآتمشتغ ً كون م أصحاي  )473)

وعلددى الددرغم مددن زٌددادة عدددد    (%20.1)بنسددبة  نشدداط صددناعة المعددادن ال فلزٌددة االخددرىل االٌدددي العاملددة تلت ددا بتشددغٌ (24%)

انخفداض ممددارها بنسدبة  (135629)المنشآت اال ان هنان انخفاض فً عدد المشتغلٌن عند الممارنه مج السنة السابمة والبال  عددهم 

انون التماعد الجدٌد الذي خفض عدد المشتغلٌن فً المطاع العام والحكومً والذي تم العمدل بده فدً بداٌدة عدام وذلن بسبي ل (6.5%)

بالتالً انخفضت االجور و لتصاد بصورة عامة والنشاط الصناعً بصورة خاصةرإلوجائحة كورونا التً اثرت سلباً على ا   2121

 (%9.4)ممددارها  انخفداضاي بنسدبة  2119سدنة لملٌدار دٌندار  (1554)ممابدل دٌنارملٌار (1408) ل ذ  السنة التً بلغدتوالمزاٌا 

 ر(1كما موض  فً جدول رلم )

 

 

 

 

 

 والمستلزمات  ٌمة االنتاج -3

اي بنسدبة انخفداض  2119ملٌار لسدنة  (7316)ملٌار ممابل  (6717)لٌصل انخفض االنتاج فمد بالرغم من زٌادة عدد المنشؤت     

لدبعض ممدا ادى الدى تولدف المنشدآت عدن العمدل  (COVID-19)الى اللروف الماسٌة التدً سدبب ا ٌعود السبي و (%8.2)ممدارها 

ملٌددار وبممارنت ددا بسددنة  (3476)االنتدداج حٌدد  بلغددت  نخفدداضإب تددؤثرت الخامددات والمددواد االولٌددة والمسددتلزمات االخددرىو  االشدد ر

 ر(1كما موض  فً جدول رلم ) %(9.1) داربمم نخفاضإلكانت نسبة ا ملٌار (3825)والبالغة  2119
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 2020سنة ل (التراكمً)إحصاء المنشات الصناعٌة الكبٌرة 

 

 العراق حصاء/إلمدٌرٌة االحصاء الصناعً/الجهاز المركزي ل 

 

 (2020-2017الصناعً للمنشآت الصناعٌة الكبٌرة )التراكمً( للسنوات ) المسحخالصة نتائج  (1جدول )
 

 2020 2019 2018 2017 المإشرات
ر% التغٌ درجة

(2019-2020) 

 7.3 719 671 627 574 عدد المنشآت الصناعٌة

 6.5- 126790 135629 115986 114497 ون )بؤجر وبدون أجر(عدد المشتغل

 9.4- 1408 1554 1316 1255  ٌمة األجور والمزاٌا )ملٌار دٌنار(

 8.2- 6717 7316 6411 6937  ٌمة االنتاج ) ملٌار دٌنار(

 9.1- 3476 3825 3678 3359  ٌمة المستلزمات ) ملٌار دٌنار(

 22.6- 6070 7846 6131 5862  ٌمة المبٌعات )ملٌار دٌنار(

 7.1- 3241 3491 2732 3579 القٌمة المضافة )ملٌار دٌنار(

 

 

 (2020-2017) اهم المإشرات التحلٌلٌة للمنشآت الصناعٌة الكبٌرة )التراكمً( للسنوات( 2جدول )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 المإشرات                           
%التغٌر درجة  

)2020-2019) 

 1.7- 53.0 9ر53 3ر55 60.6 تاجٌة المشتغل من اإلنتاج )ملٌون دٌنار(إن

 0.4- 6 .25 7ر25 6ر23 31.2 إنتاجٌة المشتغل من القٌمة المضافة )ملٌون دٌنار(

 2.1 4.8 7ر4 9ر4 5.5 إنتاجٌة الدٌنار من األجور 

 2.8- 27.4 28.2 8ر31 29.3 ملٌون دٌنار((متوسط نصٌب المشتغل من المستلزمات 

 2.6- 11.1 11.4 3ر11 11 )ملٌون دٌنار( متوسط اجر المشتغل السنوي

 1.1- 51.8 3ر52 1ر57 48.4 التصنٌع % درجة

 (      2112-2112عذد انمنشآث انصنبعيت انكبيرة انعبمهت نهسنواث )( : 1شكم)

 
 



 2020سنة ل (التراكمً)إحصاء المنشات الصناعٌة الكبٌرة 

 

 العراق حصاء/إلمدٌرٌة االحصاء الصناعً/الجهاز المركزي ل 

 

 

   2020 سنةل)تراكمً( حسب القطان  مإشرات نتائج االحصاء الصناعً للمنشآت الصناعٌة الكبٌرة( 3جدول )

 

 لمجمونا مختلط عام خا  حكومً المإشــــــــرات

 719 7 60 634 18 عدد المنشآت

ونعدد المشتغل  671 26071 97084 2964 126790 

 1408 10 1258 136 4  ٌمة االجور والمزاٌا )بالملٌار(

 6717 441 4148 2106 22  ٌمة االنتاج )بالملٌار(

 3476 267 1744 1454 11  ٌمة المستلزمات )بالملٌار(

 6070 415 3672 1961 22  ٌمة المبٌعات )بالملٌار(

 3241 179 2404 652 11 القٌمة المضافة )بالملٌار(
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     -     القٌمة المضافة للسنوات     شكل ر م 

 
  القٌمة المضافة                            

 
( ملٌدددددددددار 3241انخفددددددددداض المٌمدددددددددة المضدددددددددافة والبالغدددددددددة )

( 3491والبالغدددددددددددة ) 2119عدددددددددددن سدددددددددددنة  2121لسدددددددددددنة 
%( وهدددددددددذا المإشدددددددددر ٌددددددددددل 2ر7ملٌاربنسدددددددددبة ممددددددددددارها )

علددددددددددى كددددددددددون الع لددددددددددة طردٌددددددددددة مددددددددددابٌن ) االنتدددددددددداج   
( 4المسددددددددتلزمات ( و )المٌمددددددددة المضددددددددافة(ر الشددددددددكل رلددددددددم )

 ( ر2121-2117ضافة للسنوات )ٌوض  المٌمة الم
 



 2020سنة ل (التراكمً)إحصاء المنشات الصناعٌة الكبٌرة 

 

 العراق حصاء/إلمدٌرٌة االحصاء الصناعً/الجهاز المركزي ل 

 

 
 مإشرات القطان الخا 

 نتاجٌدددددده مددددددج المحافلددددددة علددددددى الجددددددودةإللتصدددددد ادٌة وزٌدددددد ادة اإللدددددددرة المطدددددداع الخدددددداص علددددددى تفعٌددددددل الدددددددورة ا تاثبتدددددد

دعمدددددد ه وتطددددددوٌر  ممددددددا ٌمتضددددددً لتصددددددادٌة م مددددددة وفاعلددددددة وحمٌمددددددةإ دددددد ذا المطدددددداع لددددددوة لف وتددددددوفٌر فددددددرص العمددددددل 

لتصدددددددادي للمشدددددددارٌج وصدددددددوال الدددددددى البنددددددداء الحمٌمدددددددً إلداء األلتصدددددددادٌة لزٌددددددد ادة كفددددددد اءة اإلمسددددددداهمته فدددددددً التنمٌدددددددة ا

 (2106)لإلنشدددددددطة اإلسدددددددتخراجٌة والتحوٌلٌدددددددة المطددددددداع الخددددددداص نتددددددداج إحٌددددددد  بلغدددددددت لٌمدددددددة  مثدددددددل رألواالسدددددددتثمار ا

وٌمكددددددن تسددددددلٌط الضدددددددوء  ( ر3مددددددن مجمددددددوع االنتدددددداج الكلدددددددً )راجددددددج جدددددددول رلددددددم  (%31.4) ملٌددددددار اي مانسددددددبته

المطدددددداع نشدددددداط صددددددناعة السددددددكرٌمثل اعلددددددى لٌمددددددة انتدددددداج فددددددً  حٌدددددد  ان علددددددى اهددددددم االنشددددددطة فددددددً المطدددددداع الخدددددداص

مدددددددن مجمدددددددوع المطددددددداع والمتمثدددددددل بمنشدددددددؤة واحددددددددة التدددددددً تغطدددددددً  (%46.2)وبنسدددددددبة ملٌار (974)الخددددددداص البدددددددال  

 (%15.8)ملٌددددددار ونسددددددبة  (333)  وٌلٌدددددده نشدددددداط الطددددددابوق البددددددال   لسددددددكرلتموٌنٌددددددة مددددددن سددددددلعة امفددددددردات البطالددددددة ا

ملٌددددددار  (481)وبمٌددددددة االنشددددددطة شددددددكلت  (%15.1)ملٌددددددار وبنسددددددبة  (318)امددددددا المشددددددروبات بلغددددددت لٌمددددددة االنتدددددداج 

 ر(1-4كما موض  فً جدول) من مجموع المطاع (%22.9)وبنسبة 

يت من مجموع انقطبعئوطت انقطبع انخبص واننسبت انمنشإل( اعهى قيمت انتبج 1-4جذول رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

   عدد المشتغلون فً القطان الخا 

نشددددددطة اي ألمشددددددتغ ً مددددددن ضددددددمن م بدددددددون اجددددددر بمختلددددددف ا (17062)ال ددددددرت النتددددددائ  ان المطدددددداع الخدددددداص ٌشددددددغل 

مدددددددن المجمدددددددوع الكلدددددددً للمشدددددددتغلٌن وٌوضددددددد  الجددددددددول ادندددددددا  ان نشددددددداط الطدددددددابوق ٌشدددددددغل اعلدددددددى  (%1007)بنسدددددددبة 

اط طحدددددن الحبدددددوي بنسدددددبة مدددددن مجمدددددوع عددددداملٌن المطددددداع الخددددداص ومدددددن ثدددددم نشددددد (%2701) اٌددددددي عاملدددددة اي بنسدددددبة

  ر(2601%)

 ون القطانمٌة لمجئو( اعلى انشطة تشغل اٌدي عاملة فً القطان الخا  والنسبة الم1-4جدول ر م )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النشاط  ٌمة االنتاج )بالملٌار( نسبة %

 صناعة السكر  974 3ر46

 صناعة الطابوق 333 8558

 صناعة المشروبات الغٌر كحولٌة والمٌاه المعدنٌة 388 8558

 االنشطة االخرى 479 8ر22

 المجمون 1204 200

 النشاط عدد العاملٌن النسبة%

 صناعة الطابوق 84668 5652

 صناعة طحن الحبوب 4529 4ر87

 االنشطة االخرى 6888 2654

 المجمون 17062 200



(3-4)جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

215311675010015311675010حكومي

1868983385941771287298515710عام

31021110013604177121025110190720مجموع التعدين واستغالل المحاجر

16376264506014239798051830430400حكوميج  الصناعات التحويلية

634226091273926972989872728625598136119983473خاص

599176312349681504449129676119621212479357610عام

72920956146044216000296497774600مختلط

71611766813745673677624223088771252921396876244473

71911868913855687277628223265891263171407895316473

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب باب الصناعة والقطاع 

المشتغلون بدون اجر هم اصحاب الشركات وافراد عوائلهم*   

المجموع
المشتغلون 

*بدون اجر
القطاعالباب

عدد 

المنشأت

المشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون

مجموع الصناعات التحويلية

المجموع الكلي

ب   التعدين واستغالل 

المحاجر



(5)جدول 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعالباب

6590090659009659009حكوميب   التعدين واستغالل المحاجر

1813198018131981031349عام

2472207024722071690358

2134435202134435221344352حكومي

193317729717103300021042102971959748856خاص

357123213257643209641476642283672191111عام

4377758913342742441118633414696106مختلط

596352967275080783867143375106067980425

596600187975080783867168097176069670783

ج  الصناعات التحويلية

مجموع الصناعات التحويلية

المجموع الكلي

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب باب الصناعة والقطاع 

مجموع التعدين واستغالل المحاجر



(6)جدول 

الخدمية

مواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية
المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

5077219509778128695179198حكوميب   التعدين واستغالل المحاجر

854280141592924814521751613095عام

905052161093902624808701792293مجموع التعدين واستغالل المحاجر

781340321431210960041952410363958حكومي

1059661061124365956209078265608990021454004284خاص

1406558603160561251801933231394937441742301795عام

1035092361110251392026607433055565267856014مختلط

25775423032514686514116472622338678353474526051

25784473552514847604120375242343487053476318344

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب باب الصناعة والقطاع 

مجموع الصناعات التحويلية

مجموع قيمة المستلزمات

المجموع الكلي

ج  الصناعات التحويلية

القطاعالباب

السلعية



عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

21531167501001531167501حكومي

186898338594177128729851571عام

3102111001360417712102511019072المجموع

2075568316579026392449289620734107191121خاص

65458243874932878560548624466053عام

131814470803181447080مختلط

214113445749247566725278491201160020324121المجموع

35200010907597306012520301096772222خاص

1145215961670014521596167مختلط

36345212503764306012534821256388922المجموع

786065714452010601039912966658184432عام

786065714452010601039912966658184432المجموع

5250113476237135100251413481337عام

5250113476237135100251413481337المجموع

  صناعة المنسوجات13

  صناعة المالبس، تهيئة وصبغ الفراء14

  انشطة اخرى للتعدين واستغالل 8

المحاجر

 صناعات المنتجات الغذائية10

  صناعة المشروبات11

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب قسم الصناعة و القطاع 

يتبع (7)جدول 

القطاعالقسم
عدد 

المنشأت

المجموعالمشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون

المشتغلون 

بدون اجر



(7)تابع جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

124181880853156824000002986212085310عام

124181880853156824000002986212085310المجموع

24125740000412574000خاص

24125740000412574000المجموع

13585000358501خاص

15740610200574061020مختلط

26041195200604119521المجموع

1104965174001049651740حكومي

3351802501900361811503خاص

379512162089109358694904125207830عام

15438624000543862400مختلط

8988136937531103595941098140533473المجموع

12230133629010627363033616099200حكومي

743624045240043624045243خاص

10291026518549904832782379295856546373690عام

29297686555958045893056009303576586518133المجموع

  صناعة الورق ومنتجات الورق17

  الطباعة والنشر واستنساخ وسائط 18

االعالم المسجلة

  صناعة فحم الكوك والمنتجات 19

النفطية المكررة والوقود النووي

المجموع
المشتغلون 

بدون اجر

صناعة حقائب ,  دبغ وتهيئة الجلود15

االمتعة وحقائب اليد والسروج واالعنة 

واالحذية

  صناعة الخشب والمنتجات الخشبية 16

صناعة االصناف المنتجة من ,والفلين 

القش ومواد الضفر

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب قسم الصناعة و القطاع 

القطاعالقسم
عدد 

المنشأت

المشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون



(7)تابع جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

المجموع
المشتغلون 

بدون اجر

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب قسم الصناعة و القطاع 

القطاعالقسم
عدد 

المنشأت

المشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون

2393238201028800493526200حكومي

833315195751720033415267755خاص

3618585663623006185856636230عام

1365578750701811360006568875430185المجموع

41998965000019989650011خاص

1427743239024004277432390240عام

19929400000992940000مختلط

64575444295240045754442952411المجموع

13197762695550291153260حكومي

1132316902332150032516917338خاص

186126121180086126121180عام

112923671781917850014825456780مختلط

141316668930547275550136369648558المجموع

3461306973406776231061834721537979590248294خاص

11776774288454123433273849001776158380عام

18113064693253750083631021930مختلط

358216471507599233569954835625216160308279294المجموع

 صناعة منتجات المعادن الالفلزية 23

االخرى

  صناعة المواد والمنتجات الكيمياوية20

  صناعة المنتجات الصيدالنية 21

االساسية والمستحضرات الصيدالنية

  صناعة منتجات المطاط واللدائن22



(7)تابع جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

المجموع
المشتغلون 

بدون اجر

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب قسم الصناعة و القطاع 

القطاعالقسم
عدد 

المنشأت

المشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون

21519564256248001579812251خاص

1344023887405003440238874050عام

33591248438306248003597248686301المجموع

23520296500352029651خاص

23520296500352029651المجموع

432527299000032527299002خاص

51030510885440926793450105721089478590عام

91063011158430926793450108971116777592المجموع

36261740147321507158846411747306160عام

36261740147321507158846411747306160المجموع

16748230000674823000خاص

137424420651853721662484279463727660عام

238094468881853721662484346468550660المجموع

124945000024945001خاص

14536800700453680070عام

26946250700694625071المجموع

71911868913855687277628223265891263171407895316473

  صناعة االثاث31

المجموع الكلي

  صنع المعدات الكهربائية27

  صناعة االالت والمعدات واالجهزة 28

الكهربائة غير المصنفة في محل آخر

  صناعة المركبات ذات المحركات 29

والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

  صناعة الفلزات القاعدية24

  صناعة منتجات المعادن المركبة 25

بأستثناء المكائن والمعدات



قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاع

6590090659009659009حكومي

1813198018131981031349عام

2472207024722071690358المجموع

107547690012775333112032302311074113485خاص

7334012616043797494450514002749عام

322099430986735308611516381مختلط

115203802012966757712817055971089632615المجموع

31818605258010318244062313653543خاص

3967149720396714972398873969مختلط

71490102458010714959034712527512المجموع

130520899916291404371836163255عام

130520899916291404371836163255المجموع

1391878013918781550093عام

1391878013918781550093المجموع

  صناعة المشروبات11

  صناعة المنسوجات13

  صناعة المالبس، تهيئة وصبغ الفراء14

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب قسم الصناعة والقطاع 

يتبع (8)جدول 

القسم

  انشطة اخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

 صناعات المنتجات الغذائية10



(8)تابع جدول 

1471248299851501233995000عام

1471248299851501233995000المجموع

7536500753650553650خاص

7536500753650553650المجموع

7791562542781033434676310مختلط

5000005000050000خاص

8291562542781083434726310المجموع

3443760344376344376حكومي

9075780907578907578خاص

1519961395715239181503399عام

1020543010205431020543مختلط

3792458395737964153775896المجموع

  الطباعة والنشر واستنساخ وسائط 18

االعالم المسجلة

صناعة حقائب ,  دبغ وتهيئة الجلود15

االمتعة وحقائب اليد والسروج واالعنة 

واالحذية

  صناعة الخشب والمنتجات الخشبية 16

صناعة االصناف المنتجة من ,والفلين 

القش ومواد الضفر

  صناعة الورق ومنتجات الورق17

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب قسم الصناعة والقطاع 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعالقسم



(8)تابع جدول 

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب قسم الصناعة والقطاع 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعالقسم

1973874601973874619738746حكومي

8208813908208813971015199خاص

294310530452570123734688065413110468194عام

304493218952570123735706334263201222139المجموع

1075630010756301075630حكومي

15474086589751553306115622353خاص

12989451427545664157440178125337778عام

14644423027604639174048869142035761المجموع

5750532057505325354895خاص

86132132105369087185822112614390عام

182793901827939429618مختلط

93710603105369094764293118398903المجموع

  صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية 21

والمستحضرات الصيدالنية

  صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية 19

المكررة والوقود النووي

  صناعة المواد والمنتجات الكيمياوية20



(8)تابع جدول 

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب قسم الصناعة والقطاع 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعالقسم

1856000185600185600حكومي

2921477514302921620528662446خاص

5920300089205920عام

599892778597283858684430مختلط

2946628427830273224931128938396المجموع

38758023642980254430560490432122072خاص

112389587299136112688723112043416عام

3415229803415229812094855مختلط

53412212143279390577401511556260343المجموع

381195018100039929503811950خاص

5760000308000088400005760000عام

95719503261000128329509571950المجموع

  صناعة الفلزات القاعدية24

  صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 صناعة منتجات المعادن الالفلزية االخرى23



(8)تابع جدول 

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب قسم الصناعة والقطاع 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعالقسم

8777000877700877700خاص

8777000877700877700المجموع

1134125001134125011341250خاص

3670780369939194370172232882157عام

4804905369939195504297244223407المجموع

5393336521172815605064651941555عام

5393336521172815605064651941555المجموع

1458000014580001458000خاص

112499000700821911950721966894000عام

113957000700821912096521968352000المجموع

2064490206449204735خاص

2920502920529205عام

2356540235654233940المجموع

596600187975080783867168097176069670783 المجموع الكلي

  صناعة االالت والمعدات واالجهزة 28

الكهربائة غير المصنفة في محل آخر

  صناعة المركبات ذات المحركات 29

والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

  صناعة االثاث31

  صناعة منتجات المعادن المركبة 25

بأستثناء المكائن والمعدات

  صنع المعدات الكهربائية27



2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية  في المنشأت الصناعية الكبيرة حسب قسم الصناعة والقطاع 

المستلزمات السلعية االخرىمواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية

50772195097781179198حكومي

854280141592924811613095عام

905052161093902621792293المجموع

88323868860650684637168311025074653خاص

54717421696930349811512495872عام

11411561470351186602153285مختلط

88985158662494649673336061039723810المجموع

418191135553964313439499119489491خاص

8023562010949786714156011235295354مختلط

12205473316503751027595510354784845المجموع

74024762883410185009635494عام

74024762883410185009635494المجموع

3439918655113771583828عام

3439918655113771583828المجموع

  صناعة المالبس، تهيئة وصبغ الفراء14

 صناعات المنتجات الغذائية10

  صناعة المشروبات11

  صناعة المنسوجات13

يتبع (9)جدول 

القطاعالقسم

السلعية
مجموع قيمة 

المستلزمات

  انشطة اخرى للتعدين واستغالل المحاجر8



المستلزمات السلعية االخرىمواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية

862722509735773132342402عام

862722509735773132342402المجموع

331333078150439863خاص

331333078150439863المجموع

27339001032516883مختلط

671334038023732669خاص

67406790048348749552المجموع

4553421431914293051حكومي

1571993890073743373122خاص

3576248178117644507124عام

218298051910326983مختلط

778655685092524391300280المجموع

  الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم المسجلة18

صناعة حقائب االمتعة وحقائب ,  دبغ وتهيئة الجلود15

اليد والسروج واالعنة واالحذية

  صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين صناعة 16

االصناف المنتجة من القش ومواد الضفر

  صناعة الورق ومنتجات الورق17

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية  في المنشأت الصناعية الكبيرة حسب قسم الصناعة والقطاع 

  (9)تابع جدول 

القطاعالقسم

السلعية
مجموع قيمة 

المستلزمات



المستلزمات السلعية االخرىمواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية  في المنشأت الصناعية الكبيرة حسب قسم الصناعة والقطاع 

  (9)تابع جدول 

القطاعالقسم

السلعية
مجموع قيمة 

المستلزمات

76862690202412110054480حكومي

433593720454944052020477خاص

1252215463164614986786211457913885عام

13032611041646141052521821519988842المجموع

19200075087147777حكومي

9844211135613957427511968395خاص

1152049740111841879235539402228عام

2138390853673231944171751518400المجموع

158018011848404449103403590خاص

201795314149980220948028754541عام

3281877493149451430394مختلط

217925295412313280384132588525المجموع

  صناعة المنتجات الصيدالنية االساسية 21

والمستحضرات الصيدالنية

  صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 19

والوقود النووي

  صناعة المواد والمنتجات الكيمياوية20



المستلزمات السلعية االخرىمواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية  في المنشأت الصناعية الكبيرة حسب قسم الصناعة والقطاع 

  (9)تابع جدول 

القطاعالقسم

السلعية
مجموع قيمة 

المستلزمات

624000125068650حكومي

19175183451092117616821551400خاص

3210015005460عام

51683032019264405مختلط

19292476451092121093721889915المجموع

512536805080960124011811209140000خاص

810741750342444929603275013615عام

211583271302744572000028652924مختلط

8051942411417948179027843312806539المجموع

110320204770661819968خاص

1343140320003300001975140عام

2446342320008070663795108المجموع

  صناعة الفلزات القاعدية24

  صناعة منتجات المطاط واللدائن22

 صناعة منتجات المعادن الالفلزية االخرى23



المستلزمات السلعية االخرىمواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية  في المنشأت الصناعية الكبيرة حسب قسم الصناعة والقطاع 

  (9)تابع جدول 

القطاعالقسم

السلعية
مجموع قيمة 

المستلزمات

33338779894499547034خاص

33338779894499547034المجموع

6684031620003335507225171خاص

16842805866419251570623474420عام

23526836928419284925630699591المجموع

154545014077265310722669494عام

154545014077265310722669494المجموع

764965094000913965خاص

664410003736724367483351عام

672059653746124368397316المجموع

137840399820272خاص

1248402393644941عام

2626802793465213المجموع

25784473552514847604120375243476318344المجموع الكلي

  صناعة االالت والمعدات واالجهزة الكهربائة غير 28

المصنفة في محل آخر

  صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات 29

المقطورة ونصف المقطورة

  صناعة االثاث31

  صناعة منتجات المعادن المركبة بأستثناء المكائن 25

والمعدات

  صنع المعدات الكهربائية27



يتبع (10)جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور 

والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

215311675010015311675010حكومي

215311675010015311675010المجموع

1868983385941771287298515710عام

1868983385941771287298515710المجموع

111910756500011910756500خاص

111910756500011910756500المجموع

727310100540027310100546خاص

131814470800031814470800مختلط

859124571340059124571346المجموع

22916849200291684923خاص

22916849200291684923المجموع

1756630626353211633659831789719خاص

327741964754916617602790197093090عام

20334022710184481780963388228882809المجموع

تحضير و حفظ الفواكه و الخضروات1030

 صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية1040

صناعة منتجات األلبان1050

  استغالل المحاجر ألستخراج االحجار و 810

الرمال و الطين

  استخراج الكبريت891

     انتاج و تحضير و حفظ اللحوم و منتجاتها1010

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب النشاط و القطاع 

القطاعالنشاط
عدد 

المنشأت

المجموعالمشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون

المشتغلون 

بدون اجر



(10)تابع جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور 

والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

161386122536986579226875344402480573989خاص

22641436814400264143681440عام

163650226905130579226875370812917388389المجموع

126813272000026813272000خاص

126813272000026813272000المجموع

142157400513500471709001خاص

142157400513500471709001المجموع

61581249085111530016912643853خاص

1433718001216800553886000عام

72011620885233210022416529853المجموع

1125210704001235400264110580010خاص

1125210704001235400264110580010المجموع

صناعة منتجات االغذية األخرى غير 1079

المصنفة في محل اخر

صناعة االعالف الحيوانية المعدة1080

 صناعة منتجات طواحين الحبوب و مخلفات 1061

طحن الحبوب

صناعة السكر و تكريره1072

صناعة الكاكاو و الشكوالته و الحلويات 1073

السكرية

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب النشاط و القطاع 

القطاعالنشاط
عدد 

المنشأت

المجموعالمشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون

المشتغلون 

بدون اجر



(10)تابع جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور 

والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب النشاط و القطاع 

القطاعالنشاط
عدد 

المنشأت

المجموعالمشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون

المشتغلون 

بدون اجر

35200010907597306012520301096772222خاص

11452159616700145215961670مختلط

36345212503764306012534821256388922المجموع

225601123666478303343112366640عام

225601123666478303343112366640المجموع

34524321113342068187124730329300460عام

34524321113342068187124730329300460المجموع

1105710171291712212001128103924910عام

1105710171291712212001128103924910المجموع

146536252310046536252310عام

146536252310046536252310المجموع

صناعة البسط و السجاد1393

نسج , تحضير و غزل االلياف النسيجية 1311

المنسوجات

 نسج المنسوجات1312

صناعة المنسوجات الجاهزة بأستثناء 1392

الملبوسات

, صناعة المشروبات المرطبة غير الكحولية 1104

أنتاج المياه



(10)تابع جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور 

والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب النشاط و القطاع 

القطاعالنشاط
عدد 

المنشأت

المجموعالمشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون

المشتغلون 

بدون اجر

52501134762371351002514134813370عام

52501134762371351002514134813370المجموع

124181880853156824000002986212085310عام

124181880853156824000002986212085310المجموع

24125740000412574000خاص

24125740000412574000المجموع

15740610200574061020مختلط

15740610200574061020المجموع

13585000358501خاص

13585000358501المجموع

صناعة المنتجات الخشبية االخرى و صناعة 1629

منتجات من الفلين و القش و مواد الضفر

 صناعة عجائن الورق والورق المقوى 1701

الكرتون

 صناعة منتجات أخرى من الورق والورق 1709

المقوى

صناعة المالبس بأستثناء المالبس الفرائية1410

صناعة االحذية1520



(10)تابع جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور 

والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب النشاط و القطاع 

القطاعالنشاط
عدد 

المنشأت

المجموعالمشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون

المشتغلون 

بدون اجر

1104965174001049651740حكومي

3351802501900361811503خاص

379512162089109358694904125207830عام

15438624000543862400مختلط

8988136937531103595941098140533473المجموع

11195110619010627363030113798200حكومي

215811422240015811422241خاص

31795123782009428001804124210000عام

162148146266141153164302263149430441المجموع

13523010000352301000حكومي

527812623000027812623002خاص

7273076394767904742739579277816422163690عام

13276206409691904742739579280946437087692المجموع

الطباعـــــة1811

صناعة منتجات افران الكوك1910

صناعة المنتجات النفطية المكررة1920



(10)تابع جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور 

والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب النشاط و القطاع 

القطاعالنشاط
عدد 

المنشأت

المجموعالمشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون

المشتغلون 

بدون اجر

2393238201028800493526200حكومي

24215480000421548002خاص

1124015027006001240150270060عام

513211550562610288001331155344262المجموع

1268247390667002682473906670عام

1268247390667002682473906670المجموع

421410458751720021510530750خاص

421410458751720021510530750المجموع

27731890000773189003خاص

1226323245950002263232459500عام

3234023564850002340235648503المجموع

صناعة الصابون و المطهرات و مستحضرات 2023

التنظيف و التلميع و العطور و مستحضرات 

التجميل

صناعة المواد الكيمياوية االساسية بأستثناء 2011

االسمدة و المركبات االزوتية

صناعة األسمدة و المركبات االزوتية2012

صناعة الدهانات و الورنيشات و الطالءات 2022

المماثلة و احبار الطباعة و المصطكات



(10)تابع جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور 

والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب النشاط و القطاع 

القطاعالنشاط
عدد 

المنشأت

المجموعالمشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون

المشتغلون 

بدون اجر

41998965000019989650011خاص

1427743239024004277432390240عام

19929400000992940000مختلط

64575444295240045754442952411المجموع

186126121180086126121180عام

186126121180086126121180المجموع

13197762695550291153260حكومي

1132316902332150032516917338خاص

112923671781917850014825456780مختلط

1345540771874727555050243527378المجموع

120173500933000292065001خاص

120173500933000292065001المجموع

صناعة المنتجات اللدائنية2220

 صناعة المنتجات الخزفية الحرارية2391

صناعة المستحضرات الصيدالنية و 2100

الكيمياويات الدوائية و المنتجات النباتية

صناعة االطارات و االنابيب المطاطية تجديد 2211

االسطح الخارجية لألطارات المطاطية و 

اعادة بنائها



(10)تابع جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور 

والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب النشاط و القطاع 

القطاعالنشاط
عدد 

المنشأت

المجموعالمشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون

المشتغلون 

بدون اجر

3231209468339401228961144721438374453873278خاص

3231209468339401228961144721438374453873278المجموع

343426486000043426486002خاص

9399044122343120732657605197473881030عام

18113064693253750083631021930مختلط

13523549835636123233032606467531388962المجموع

1851422274751236000526226347512خاص

237773016611127616243804302277350عام

20429132393586399762443303249121012المجموع

1717800007178001خاص

1717800007178001المجموع

صناعة األسمنت و الجير و الجص2394

صناعة األصناف المنتجة من الخرسانة و 2395

األسمنت و الجص

 قطع وتشكيل واتمام تجهيز األحجار2396

صناعة المنتجات الطينية االنشائية غير 2392

الحرارية و المنتجات الخزفية



(10)تابع جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور 

والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب النشاط و القطاع 

القطاعالنشاط
عدد 

المنشأت

المجموعالمشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون

المشتغلون 

بدون اجر

11026969256248001087217251خاص

1344023887405003440238874050عام

23542245843306248003548246091301المجموع

14925950000492595000خاص

14925950000492595000المجموع

12918046500291804650خاص

12918046500291804650المجموع

1622500006225001خاص

1622500006225001المجموع

 صناعة منتجات من المعادن المشكلة 2599

األخرى الغير مصنفة في مكان اخر

صناعة الحديد و الصلب القاعديين2410

صنع الفلزات الثمينة غير الحديدية القاعدية2420

صناعة المنتجات المعدنية االنشائية2511



(10)تابع جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور 

والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب النشاط و القطاع 

القطاعالنشاط
عدد 

المنشأت

المجموعالمشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون

المشتغلون 

بدون اجر

226722892000026722892001خاص

2349042073008003490420730080عام

4375744362208003757443622081المجموع

11136675893700113667589370عام

11136675893700113667589370المجموع

1258630380751267934502853304742010عام

1258630380751267934502853304742010المجموع

25844070000584407001خاص

1309329641713003093296417130عام

3315130082413003151300824131المجموع

صناعة االسالك المعدنية و الكوبالت2732

صناعة االجهزة المنزلية غير المصنفة في 2750

محل اخر

صناعة المحركات و المولدات و المحوالت 2710

الكهربائية و صناعة اجهزة توزيع الكهرباء 

و التحكم فيها

صناعة المركمات و الخاليا االولية و 2720

البطاريات من خاليا االولية



(10)تابع جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور 

والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزايا

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)عدد المنشات الصناعية الكبيرة وعدد المشتغلون الدائميون والمؤقتون واجورهم حسب النشاط و القطاع 

القطاعالنشاط
عدد 

المنشأت

المجموعالمشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائميون

المشتغلون 

بدون اجر

22983394418421256965843108401384260عام

22983394418421256965843108401384260المجموع

132783457289025193003303345921900عام

132783457289025193003303345921900المجموع

137424420651853721662484279463727660عام

137424420651853721662484279463727660المجموع

16748230000674823000خاص

16748230000674823000المجموع

124945000024945001خاص

14536800700453680070عام

26946250700694625071المجموع

71911868913855687277628223265891263171407895316473

صناعة األثاث3100

المجموع الكلي

صناعة االالت متعددة االغراض االخرى2819

صناعة المركبات ذات المحركات2910

صناعة االبدان اعمال تجهيزات العربات  2920

صنع المركبات , للمركبات ذات المحركات

المقطورة و المركبات نصف المقطورة

 صناعة المحركات والتوربينات بأستثناء 2811

محركات الطائرات والسيارات والدراجات 

البخارية



يتبع (11)جدول 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاع

6590090659009659009حكومي

6590090659009659009المجموع

1813198018131981031349عام

1813198018131981031349المجموع

1315500001315500013155000خاص

1315500001315500013155000المجموع

1325272072501325997013257920خاص

322099430986735308611516381مختلط

164737143171171679083114774301المجموع

2384323023843232384323خاص

2384323023843232384323المجموع

2740441337002740811327392413خاص

2464631024646312374215عام

2986904437002987274429766628المجموع

     انتاج و تحضير و حفظ اللحوم و منتجاتها

تحضير و حفظ الفواكه و الخضروات

 صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

صناعة منتجات األلبان

  استغالل المحاجر ألستخراج االحجار و الرمال و 

الطين

  استخراج الكبريت

1050

810

891

1010

1030

1040

النشاط

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 



(11)تابع جدول 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاع

32028571276544311308572881846242خاص

6982249516043797142687410575534عام

7302535212925881020228416212421776المجموع

9736244710973624471973624471خاص

9736244710973624471973624471المجموع

6567140656714656714خاص

6567140656714656714المجموع

1120563719501120758711205637خاص

1053000010530001053000عام

1225863719501226058712258637المجموع

30590765860003067676530590765خاص

30590765860003067676530590765المجموع

صناعة السكر و تكريره

صناعة الكاكاو و الشكوالته و الحلويات السكرية

صناعة منتجات االغذية األخرى غير المصنفة في 

محل اخر

صناعة االعالف الحيوانية المعدة

 صناعة منتجات طواحين الحبوب و مخلفات طحن 

الحبوب

1061

1072

1073

1079

1080

2019التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

النشاط



(11)تابع جدول 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاع

2019التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

النشاط

31818605258010318244062313653543خاص

3967149720396714972398873969مختلط

71490102458010714959034712527512المجموع

1879561149120202868122384517عام

1879561149120202868122384517المجموع

10727355413201076867510268597عام

10727355413201076867510268597المجموع

117230800391917621802920عام

117230800391917621802920المجموع

3279437983287412707221عام

3279437983287412707221المجموع

أنتاج , صناعة المشروبات المرطبة غير الكحولية 

المياه

 نسج المنسوجات

صناعة البسط و السجاد

نسج المنسوجات, تحضير و غزل االلياف النسيجية 

صناعة المنسوجات الجاهزة بؤستثناء الملبوسات

1393

1104

1311

1312

1392



(11)تابع جدول 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاع

2019التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

النشاط

1391878013918781550093عام

1391878013918781550093المجموع

1471248299851501233995000عام

1471248299851501233995000المجموع

7536500753650553650خاص

7536500753650553650المجموع

7791562542781033434676310مختلط

7791562542781033434676310المجموع

5000005000050000خاص

5000005000050000المجموع

3443760344376344376حكومي

9075780907578907578خاص

1519961395715239181503399عام

1020543010205431020543مختلط

3792458395737964153775896المجموع

 صناعة منتجات أخرى من الورق والورق المقوى

صناعة المالبس بؤستثناء المالبس الفرائية

صناعة االحذية

صناعة المنتجات الخشبية االخرى و صناعة منتجات 

من الفلين و القش و مواد الضفر

 صناعة عجائن الورق والورق المقوى الكرتون

الطباعـــــة

1410

1520

1629

1701

1709

1811



(11)تابع جدول 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاع

2019التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

النشاط

1762464601762464617624646حكومي

4517469404517469445174694خاص

123104901488111245930110810679عام

751098301488117525864173610019المجموع

2114100021141002114100حكومي

3691344503691344525840505خاص

293079481452555242634563472403099657515عام

296982235952555242634953747853127612120المجموع

1075630010756301075630حكومي

1887600018876001887600خاص

2641099026410991911380عام

5604329056043294874610المجموع

صناعة المواد الكيمياوية االساسية بؤستثناء االسمدة 

و المركبات االزوتية

صناعة منتجات افران الكوك

صناعة المنتجات النفطية المكررة

1910

1920

2011



(11)تابع جدول 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاع

2019التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

النشاط

125381350102464125483814121558248عام

125381350102464125483814121558248المجموع

79488515897580078268097118خاص

79488515897580078268097118المجموع

5637635056376355637635خاص

187206527443200293152651868150عام

750970027443200349529007505785المجموع

5750532057505325354895خاص

86132132105369087185822112614390عام

182793901827939429618مختلط

93710603105369094764293118398903المجموع

5920300089205920عام

5920300089205920المجموع

صناعة األسمدة و المركبات االزوتية

صناعة الدهانات و الورنيشات و الطالءات المماثلة 

و احبار الطباعة و المصطكات

صناعة الصابون و المطهرات و مستحضرات 

التنظيف و التلميع و العطور و مستحضرات التجميل

صناعة المستحضرات الصيدالنية و الكيمياويات 

الدوائية و المنتجات النباتية

صناعة االطارات و االنابيب المطاطية تجديد االسطح 

الخارجية لألطارات المطاطية و اعادة بنائها

2012

2022

2023

2100

2211



(11)تابع جدول 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاع

2019التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

النشاط

1856000185600185600حكومي

2921477514302921620528662446خاص

599892778597283858684430مختلط

2946036427800273224039128932476المجموع

7668000766800766800خاص

7668000766800766800المجموع

332046057878250332924307345698195خاص

332046057878250332924307345698195المجموع

36707528421020047880953267579706خاص

1098549640109854964110390011عام

3415229803415229812094855مختلط

18071479042102004222816794190064572المجموع

صناعة األسمنت و الجير و الجص

صناعة المنتجات الطينية االنشائية غير الحرارية و 

المنتجات الخزفية

صناعة المنتجات اللدائنية

 صناعة المنتجات الخزفية الحرارية

2220

2391

2392

2394



(11)تابع جدول 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاع

2019التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

النشاط

1797372601797372617991246خاص

253462329913628337591653405عام

205083492991362080748519644651المجموع

8612508612586125خاص

8612508612586125المجموع

3563550035635503563550خاص

5760000308000088400005760000عام

93235503080000124035509323550المجموع

248400181000429400248400خاص

248400181000429400248400المجموع

صناعة األصناف المنتجة من الخرسانة و األسمنت و 

الجص

 قطع وتشكيل واتمام تجهيز األحجار

صناعة الحديد و الصلب القاعديين

صنع الفلزات الثمينة غير الحديدية القاعدية

2396

2410

2420

2395



(11)تابع جدول 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاع

2019التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

النشاط

6828000682800682800خاص

6828000682800682800المجموع

1949000194900194900خاص

1949000194900194900المجموع

9960500099605009960500خاص

203160961213482043744417210945عام

302765961213483039794427171445المجموع

173800017380073735عام

173800017380073735المجموع

15746751122611575901213598321عام

15746751122611575901213598321المجموع

صناعة المركمات و الخاليا االولية و البطاريات من 

خاليا االولية

صناعة االسالك المعدنية و الكوبالت

صناعة المنتجات المعدنية االنشائية

 صناعة منتجات من المعادن المشكلة األخرى الغير 

مصنفة في مكان اخر

صناعة المحركات و المولدات و المحوالت الكهربائية 

و صناعة اجهزة توزيع الكهرباء و التحكم فيها

2710

2720

2732

2511

2599



(11)تابع جدول 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاع

2019التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

النشاط

1380750013807501380750خاص

471156686031073314661999156عام

1851906686031087122163379906المجموع

3747052415472813901780529942410عام

3747052415472813901780529942410المجموع

164628415700001703284121999145عام

164628415700001703284121999145المجموع

112499000700821911950721966894000عام

112499000700821911950721966894000المجموع

1458000014580001458000خاص

1458000014580001458000المجموع

2064490206449204735خاص

2920502920529205عام

2356540235654233940المجموع

596600187975080783867168097176069670783

صناعة األثاث

صناعة المركبات ذات المحركات

 (اعمال تجهيزات العربات  )صناعة االبدان 

صنع المركبات المقطورة و , للمركبات ذات المحركات

المركبات نصف المقطورة

صناعة االجهزة المنزلية غير المصنفة في محل اخر

 صناعة المحركات والتوربينات بؤستثناء محركات 

الطائرات والسيارات والدراجات البخارية

صناعة االالت متعددة االغراض االخرى

المجموع الكلي

2819

2910

2920

3100

2750

2811



يتبع (12)جدول 

الخدمية

مواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية
المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

5077219509778128695179198حكومي

5077219509778128695179198المجموع

854280141592924814521751613095عام

854280141592924814521751613095المجموع

630025014188205144505010208734540خاص

630025014188205144505010208734540المجموع

3718165318120514645551839408547865خاص

11411561470351186607464342153285مختلط

48593213328240158321593037410701150المجموع

1773557126282102690512822053811خاص

1773557126282102690512822053811المجموع

941336025576031858439115056214979964خاص

11871603766985349017159522814711عام

1060052029343012393340186651417794675المجموع

تحضير و حفظ الفواكه و الخضروات

 صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

صناعة منتجات األلبان

  استغالل المحاجر ألستخراج االحجار و 

الرمال و الطين

  استخراج الكبريت

مجموع قيمة 

المستلزمات
القطاع

السلعية

     انتاج و تحضير و حفظ اللحوم و 

منتجاتها

النشاط

810

891

1010

1030

1040

1050

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية  في المنشأت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 



 (12)تابع جدول 

الخدمية

مواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية
المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

12970111662781231285601324660248167644خاص

845821320232296171411118835478411عام

21428312983013260902741435848553646055المجموع

83461200139546939335964241674553909429917خاص

83461200139546939335964241674553909429917المجموع

225404168501240008792375046خاص

225404168501240008792375046المجموع

432623518877477583683315897303939خاص

42000000150012504202750عام

8526235188774775986833283911506689المجموع

22740015252457216934532011025481927خاص

22740015252457216934532011025481927المجموع

صناعة السكر و تكريره

صناعة الكاكاو و الشكوالته و الحلويات 

السكرية

 صناعة منتجات طواحين الحبوب و مخلفات 

طحن الحبوب

القطاع
مجموع قيمة 

المستلزمات

صناعة منتجات االغذية األخرى غير 

المصنفة في محل اخر

السلعية

صناعة االعالف الحيوانية المعدة 1080

1061

1072

1073

1079

النشاط

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية  في المنشأت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 



 (12)تابع جدول 

الخدمية

مواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية
المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

القطاع
مجموع قيمة 

المستلزمات

السلعية

النشاط

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية  في المنشأت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

4181911355539643134394998691236119489491خاص

802356201094978671415601131405856235295354مختلط

1220547331650375102759551040097092354784845المجموع

75830438242595134938861515527عام

75830438242595134938861515527المجموع

6607403134876867435664547874087عام

6607403134876867435664547874087المجموع

36005115234739194860189779عام

36005115234739194860189779المجموع

7640248533048456101عام

7640248533048456101المجموع

3439918655113771117411583828عام

3439918655113771117411583828المجموع

صناعة المالبس بأستثناء المالبس الفرائية

نسج , تحضير و غزل االلياف النسيجية 

المنسوجات

صناعة المنسوجات الجاهزة بأستثناء 

الملبوسات

 نسج المنسوجات

صناعة البسط و السجاد

, صناعة المشروبات المرطبة غير الكحولية 

أنتاج المياه

1104

1311

1312

1392

1393

1410



 (12)تابع جدول 

الخدمية

مواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية
المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

القطاع
مجموع قيمة 

المستلزمات

السلعية

النشاط

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية  في المنشأت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

862722509735773138513942342402عام

862722509735773138513942342402المجموع

33133307815030380439863خاص

33133307815030380439863المجموع

67133403802323312732669مختلط

67133403802323312732669المجموع

273390010325292516883خاص

273390010325292516883المجموع

455342143191421694493051حكومي

1571993890073743103280373122خاص

357624817811764423678507124عام

21829805191056775326983مختلط

778655685092524392006771300280المجموع

صناعة االحذية

صناعة المنتجات الخشبية االخرى و صناعة 

منتجات من الفلين و القش و مواد الضفر

 صناعة عجائن الورق والورق المقوى 

الكرتون

الطباعـــــة

 صناعة منتجات أخرى من الورق والورق 

المقوى

1709

1811

1520

1629

1701



 (12)تابع جدول 

الخدمية

مواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية
المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

القطاع
مجموع قيمة 

المستلزمات

السلعية

النشاط

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية  في المنشأت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

6838019018578711808408876730حكومي

3349088702604800218188538277572خاص

575128093327172617312851948855974عام

46080186933276188844364791956010276المجموع

84825001662501632501177750حكومي

986848501944640192978013742905خاص

124646418371287969524481055699931449057911عام

125718091871287990633381076630231463978566المجموع

1920007508753490147777حكومي

488400022519818855732453خاص

330609909710054191504261495551عام

838209909713057042227712375781المجموع

صناعة منتجات افران الكوك

صناعة المنتجات النفطية المكررة

صناعة المواد الكيمياوية االساسية بأستثناء 

االسمدة و المركبات االزوتية

1910

1920

2011



 (12)تابع جدول 

الخدمية

مواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية
المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

القطاع
مجموع قيمة 

المستلزمات

السلعية

النشاط

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية  في المنشأت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

9819506343109417444341364176634336707عام

9819506343109417444341364176634336707المجموع

5268273338150279500978005983723خاص

5268273338150279500978005983723المجموع

4087538101798969577771155252219خاص

137038257099334259512860003569970عام

5457920158898241217213631158822189المجموع

158018011848404449101936603403590خاص

2017953141499802209480221555028754541عام

3281877493149451170632430394مختلط

2179252954123132803841257984232588525المجموع

صناعة األسمدة و المركبات االزوتية

صناعة الدهانات و الورنيشات و الطالءات 

المماثلة و احبار الطباعة و المصطكات

صناعة الصابون و المطهرات و 

مستحضرات التنظيف و التلميع و العطور و 

مستحضرات التجميل

صناعة المستحضرات الصيدالنية و 

الكيمياويات الدوائية و المنتجات النباتية

2100

2012

2022

2023



 (12)تابع جدول 

الخدمية

مواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية
المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

القطاع
مجموع قيمة 

المستلزمات

السلعية

النشاط

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية  في المنشأت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

3210015007505460عام

3210015007505460المجموع

6240001250500068650حكومي

19175183451092117616874895721551400خاص

51683032019180703264405مختلط

19289266451092120943793466021884455المجموع

03649856100027000452985خاص

03649856100027000452985المجموع

3084293718558610819862818768287157995438خاص

3084293718558610819862818768287157995438المجموع

12686772412903913512000920851239536323خاص

76867705031499484671541197877473164197عام

211583271302744572000047185328652924مختلط

41531869104632826769915421659139141353444المجموع

صناعة المنتجات الطينية االنشائية غير 

الحرارية و المنتجات الخزفية

صناعة األسمنت و الجير و الجص

صناعة المنتجات اللدائنية

 صناعة المنتجات الخزفية الحرارية

صناعة االطارات و االنابيب المطاطية تجديد 

االسطح الخارجية لألطارات المطاطية و 

اعادة بنائها

2211

2220

2391

2392

2394



 (12)تابع جدول 

الخدمية

مواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية
المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

القطاع
مجموع قيمة 

المستلزمات

السلعية

النشاط

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية  في المنشأت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

7687780401350223390378545011108483خاص

42064727458288785971481849418عام

81084274040953062781138259812957901المجموع

3619106280430046771خاص

3619106280430046771المجموع

99445004520662307001677216خاص

1343140320003300002700001975140عام

2337590320007820665007003652356المجموع

1087520250009000142752خاص

1087520250009000142752المجموع

 قطع وتشكيل واتمام تجهيز األحجار

صناعة الحديد و الصلب القاعديين

صنع الفلزات الثمينة غير الحديدية القاعدية

صناعة األصناف المنتجة من الخرسانة و 

األسمنت و الجص

2396

2410

2420

2395



 (12)تابع جدول 

الخدمية

مواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية
المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

القطاع
مجموع قيمة 

المستلزمات

السلعية

النشاط

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية  في المنشأت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

202107085000116400403507خاص

202107085000116400403507المجموع

13128079894991950143527خاص

13128079894991950143527المجموع

6043643201002827001126006459043خاص

80263382473310421186264799719668عام

1406998144833132481873907916178711المجموع

6174839635734528922151978عام

6174839635734528922151978المجموع

854194383772390501698132511266007عام

854194383772390501698132511266007المجموع

640388419005085032990766128خاص

212776051122716127642336767عام

8531644190056207716457543102895المجموع

صناعة المنتجات المعدنية االنشائية

 صناعة منتجات من المعادن المشكلة 

األخرى الغير مصنفة في مكان اخر

صناعة المحركات و المولدات و المحوالت 

الكهربائية و صناعة اجهزة توزيع الكهرباء 

و التحكم فيها

صناعة المركمات و الخاليا االولية و 

البطاريات من خاليا االولية

صناعة االسالك المعدنية و الكوبالت

صناعة االجهزة المنزلية غير المصنفة في 

محل اخر

2710

2720

2732

2750

2511

2599



 (12)تابع جدول 

الخدمية

مواد التعبئة والتغليفخامات و مواد اولية
المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

القطاع
مجموع قيمة 

المستلزمات

السلعية

النشاط

2020التراكمي لسنة  (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية  في المنشأت الصناعية الكبيرة حسب النشاط والقطاع 

1321660001203245378255918202404عام

1321660001203245378255918202404المجموع

2237901407714498627752504467090عام

2237901407714498627752504467090المجموع

664410003736724367507167483351عام

664410003736724367507167483351المجموع

76496509400055000913965خاص

76496509400055000913965المجموع

1378403998249020272خاص

12484023936852144941عام

262680279341101165213المجموع

25784473552514847604120375242343487053476318344

صناعة االالت متعددة االغراض االخرى

صناعة المركبات ذات المحركات

 (اعمال تجهيزات العربات  )صناعة االبدان 

صنع المركبات , للمركبات ذات المحركات

المقطورة و المركبات نصف المقطورة

صناعة األثاث

 صناعة المحركات والتوربينات بأستثناء 

محركات الطائرات والسيارات والدراجات 

البخارية

2819

2910

2920

3100

المجموع الكلي

2811



(13)جدول 

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزاٌا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزاٌا

عدد 

المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزاٌا

44651439872678103567133975494054401722نٌنوى

3452017917687310068517953017986205214كركوك

74381527809293712206085445272987014767دٌالى

1446104034973352608004662404105331االنبار

10442571473510574118249042144375347841478879بغداد

889216890021999223851880101389285407981بابل

189498082303662930511015837535424كربالء

443592165172446212140036541663864413واسط

151372823599905238720712001411523807025225صالح الدٌن

314253311784401104283035053573400879014النجف

562943235623086323056030062379286853القادسٌة

341841929776666496606625051026383243المثنى

594973710478961093257235060667362024631ذي قار

69420537729089443376364249380667256مٌسان

3510278202433279142669710104202031029890البصرة

71911868913855687277628223265891263171407895316473المجموع الكلً

التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)عدد المنشات الصناعٌة الكبٌرة و أعداد المشتغلون الدائمٌٌون والمؤقتون واجورهم حسب المحافظة 

2020

المشتغلون 

بدون اجر
المحافظة

عدد 

المنشأت

المجموعالمشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائمٌٌون



(14)جدول 

قٌمة المبٌعاتمجموع قٌمة االنتاجقٌمة االنتاج غٌر السلعًقٌمة االنتاج السلعًالمحافظة

7559457148126808040725174970937نٌنوى

3796599767167595386827571347274254كركوك

4090082094475205034834037911844دٌالى

61785057118211777360623445263918االنبار

160751163911201343117195250701532412855بغداد

13652138071515067213803644791339919091بابل

1266550669504631961596912665506كربالء

3612822828647373899296536194931واسط

53201179486428109618439903588200306صالح الدٌن

8395184787308529268269983951847النجف

7109943569596657805910069742820القادسٌة

584051384606195510446709387430930المثنى

19605403212931983208986015208446517ذي قار

1705662008955232179521432182316197مٌسان

127445382941051176716849655961422968830البصرة

596600187975080783867168097176069670783المجموع الكلً

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)قٌمة االنتاج والمبٌعات فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب المحاظة 



(15)جدول 
الخدمٌة

مواد التعبئة والتغلٌفخامات و مواد اولٌة
المستلزمات السلعٌة 

االخرى
المستلزمات الخدمٌة

10106270426776932627464981137056812873نٌنوى

91740236337376072239044413874766161743053كركوك

10585567107059911988318534657428991058دٌالى

2849216861166109254044179648745659309االنبار

5596158071255780855866408389295377833153352بغداد

968270323509204506208618779812591089258219بابل

4118581145253931001146858149357048كربالء

338356427221516368000141556221439341واسط

21204216359562422194383019333970259276205صالح الدٌن

18966602466848522410150477886550824102النجف

1233088197494920465250814844241919522القادسٌة

130025594393707230126241156619551975085المثنى

862842552717256225152763888572115405359ذي قار

4776791030497730377659235198380802529مٌسان

51174046990532705483408154073469629701289البصرة

25784473552514847604120375242343487053476318344المجموع الكلً

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)قٌمة مستلزمات االنتاج السلعٌة والخدمٌة فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب المحافظة 

السلعٌة

مجموع قٌمة المستلزمات المحافظة



ٌتبع (16)جدول 

عدد المشتغلون
االجور والرواتب 

والمزاٌا
عدد المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزاٌا
عدد المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزاٌا

1292018502963030582648800حكومً

32327130541790207050417151246722خاص

116158383654119164012597074387666700عام

44651439872678103567133975494054401722المجموع

111722000011722000حكومً

31194910407709131680019621042450914خاص

2324168696964876683793328693653430عام

3452017917687310068517953017986205214المجموع

1293720010900039462000حكومً

721691640168570220518542393845353967خاص

1209521370408002095213704080عام

74381527809293712206085445272987014767المجموع

دٌالى

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)عدد المنشات الصناعٌة الكبٌرة وعدد المشتغلون الدائمٌون والمؤقتون واجورهم حسب المحافظة و القطاع 

عدد المنشأتالقطاعالمحافظة

المجموعالمشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائمٌون
المشتغلون 

بدون اجر

نٌنوى

كركوك



(16)تابع جدول 

عدد المشتغلون
االجور والرواتب 

والمزاٌا
عدد المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزاٌا
عدد المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزاٌا

1252127121502400052327161501خاص

132783457289025193003303345921900عام

18113064693253750083631021930مختلط

1446104034973352608004662404105331المجموع

3167229644796835369841755301817800حكومً

774492353522115716890045493552111179خاص

183429840201680010234019830353214060366300عام

62109649676719178500212866752670مختلط

10442571473510574118249042144375347841478879المجموع

2453606601028800553894600حكومً

80275012508393269129886830191380726181خاص

664217613314664325242127064786573580عام

889216890021999223851880101389285407981المجموع

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)عدد المنشات الصناعٌة الكبٌرة وعدد المشتغلون الدائمٌون والمؤقتون واجورهم حسب المحافظة و القطاع 

المشتغلون المؤقتون

االنبار

بغداد

عدد المنشأتالقطاعالمحافظة

المجموعالمشتغلون الدائمٌون

بابل

المشتغلون 

بدون اجر



(16)تابع جدول 

عدد المشتغلون
االجور والرواتب 

والمزاٌا
عدد المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزاٌا
عدد المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزاٌا

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)عدد المنشات الصناعٌة الكبٌرة وعدد المشتغلون الدائمٌون والمؤقتون واجورهم حسب المحافظة و القطاع 

المشتغلون المؤقتون

عدد المنشأتالقطاعالمحافظة

المجموعالمشتغلون الدائمٌون
المشتغلون 

بدون اجر

114110828010014110828010حكومً

16460189958646173252506207283824خاص

134850999162011979936852197150عام

189498082303662930511015837535424المجموع

119166205024166200حكومً

421755127881445712140018121290954413خاص

11818371248000181837124800عام

443592165172446212140036541663864413المجموع

11711790000171179000حكومً

12343119360000343119360025خاص

2133682346875523872071200137552367587520عام

151372823599905238720712001411523807025225المجموع

كربالء

واسط

صالح الدٌن



(16)تابع جدول 

عدد المشتغلون
االجور والرواتب 

والمزاٌا
عدد المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزاٌا
عدد المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزاٌا

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)عدد المنشات الصناعٌة الكبٌرة وعدد المشتغلون الدائمٌون والمؤقتون واجورهم حسب المحافظة و القطاع 

المشتغلون المؤقتون

عدد المنشأتالقطاعالمحافظة

المجموعالمشتغلون الدائمٌون
المشتغلون 

بدون اجر

23028000000302800000حكومً

25120786923001274040001334909630014خاص

430162220614097724263503993246324900عام

314253311784401104283035053573400879014المجموع

23525300038126000733790000حكومً

5016339371853001633937185353خاص

4127513937455251045601300140420150عام

562943235623086323056030062379286853المجموع

21610592650171150662770760حكومً

32182591918406147949162439998675643خاص

341841929776666496606625051026383243المجموع

النجف

القادسٌة

المثنى



(16)تابع جدول 

عدد المشتغلون
االجور والرواتب 

والمزاٌا
عدد المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزاٌا
عدد المشتغلون

االجور والرواتب 

والمزاٌا

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)عدد المنشات الصناعٌة الكبٌرة وعدد المشتغلون الدائمٌون والمؤقتون واجورهم حسب المحافظة و القطاع 

المشتغلون المؤقتون

عدد المنشأتالقطاعالمحافظة

المجموعالمشتغلون الدائمٌون
المشتغلون 

بدون اجر

571092716820082624789001918964710031خاص

2388163879696267934504148639731460عام

594973710478961093257235060667362024631المجموع

68360722801217443376363651231388536خاص

15981492787200598149278720عام

69420537729089443376364249380667256المجموع

213911952740013911952740حكومً

2912208844342142669710136295140520

489191923936630089191923936630

3510278202433279142669710104202031029890المجموع

71911868913855687277628223265891263171407895316473

البصرة

المجموع الكلً

ذي قار

مٌسان



ٌتبع (17)جدول 

قٌمة المبٌعاتمجموع قٌمة االنتاجقٌمة االنتاج غٌر السلعًقٌمة االنتاج السلعًالقطاعالمحافظة

1831517018315171831517حكومً

78886114812680127012917888611خاص

6587444306587444365250809عام

7559457148126808040725174970937المجموع

1959000195900195900حكومً

1929031357054755199957890176108667خاص

186560941112840186673781170969687عام

3796599767167595386827571347274254المجموع

1552500155250155250حكومً

2376714993261723309332123767149خاص

169784211213481709976913989445عام

4090082094475205034834037911844المجموع

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)قٌمة االنتاج والمبٌعات فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب المحاظة والقطاع 

نٌنوى

كركوك

دٌالى



(17)تابع جدول 

قٌمة المبٌعاتمجموع قٌمة االنتاجقٌمة االنتاج غٌر السلعًقٌمة االنتاج السلعًالقطاعالمحافظة

11169918112511772242109511169918خاص

164628415700001703284121999145عام

3415229803415229812094855مختلط

61785057118211777360623445263918المجموع

438155801092814392486136287466حكومً

45610803474765899308739245441855خاص

11144616636108481911755464821048082283عام

4036235933342742406966335402601251مختلط

160751163911201343117195250701532412855المجموع

1809330018093301809330حكومً

1244573584736762312519412071244573584خاص

118830893778304912661394293536177عام

13652138071515067213803644791339919091المجموع

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)قٌمة االنتاج والمبٌعات فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب المحاظة والقطاع 

بابل

االنبار

بغداد



(17)تابع جدول 

قٌمة المبٌعاتمجموع قٌمة االنتاجقٌمة االنتاج غٌر السلعًقٌمة االنتاج السلعًالقطاعالمحافظة

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)قٌمة االنتاج والمبٌعات فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب المحاظة والقطاع 

6371090637109637109حكومً

85833896950463155338528583389خاص

3445008034450083445008عام

1266550669504631961596912665506المجموع

3564003564035640حكومً

3597467528645193883919435974675خاص

117913218118131184616عام

3612822828647373899296536194931المجموع

6566400656640656640حكومً

74927226477840139705627654605خاص

52386243279950269603812701579889061عام

53201179486428109618439903588200306المجموع

كربالء

واسط

صالح الدٌن



(17)تابع جدول 

قٌمة المبٌعاتمجموع قٌمة االنتاجقٌمة االنتاج غٌر السلعًقٌمة االنتاج السلعًالقطاعالمحافظة

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)قٌمة االنتاج والمبٌعات فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب المحاظة والقطاع 

2852400028524002852400حكومً

3811405087278524684190238114050خاص

4298539730004298839742985397عام

8395184787308529268269983951847المجموع

2696280026962802696280حكومً

6341896869596657037863362062353خاص

4984187049841874984187عام

7109943569596657805910069742820المجموع

6884800688480688480حكومً

577166584606195510377861386742450خاص

584051384606195510446709387430930المجموع

القادسٌة

النجف

المثنى



(17)تابع جدول 

قٌمة المبٌعاتمجموع قٌمة االنتاجقٌمة االنتاج غٌر السلعًقٌمة االنتاج السلعًالقطاعالمحافظة

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)قٌمة االنتاج والمبٌعات فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب المحاظة والقطاع 

40592641125333325312597340592641خاص

155461391398651155860042167853876عام

19605403212931983208986015208446517المجموع

1058091253837234109646359121509125خاص

6475707551179986987507360807072عام

1705662008955232179521432182316197المجموع

2458476024584762458476حكومً

51433934167743446820827851433934خاص

122056141939373742316142988421369076420عام

127445382941051176716849655961422968830المجموع

596600187975080783867168097176069670783

ذي قار

مٌسان

المجموع الكلً

البصرة



ٌتبع (18)جدول 

الخدمٌة

خامات و مواد اولٌة
مواد التعبئة 

والتغلٌف

المستلزمات السلعٌة 

االخرى
المستلزمات الخدمٌة

9023480340406112251253979حكومً

548437081126310444449436318283708خاص

3719552345650631242614885651447275186عام

10106270426776932627464981137056812873المجموع

102109000102109حكومً

6402238433734050108173459622524118196303خاص

27615743355711573099425224243444641عام

91740236337376072239044413874766161743053المجموع

913650133004200108865حكومً

3576978104586610982000478664520391489خاص

6917224247339930185557298490704عام

10585567107059911988318534657428991058المجموع

نٌنوى

كركوك

دٌالى

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)قٌمة مستلزمات االنتاج السلعٌة والخدمٌة فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب المحافظة والقطاع 

السلعٌة

مجموع قٌمة المستلزماتالقطاعالمحافظة



(18)تابع جدول 

الخدمٌة

خامات و مواد اولٌة
مواد التعبئة 

والتغلٌف

المستلزمات السلعٌة 

االخرى
المستلزمات الخدمٌة

50959404809789208418254938412539295خاص

2237901407714498627752504467090عام

211583271302744572000047185328652924مختلط

2849216861166109254044179648745659309المجموع

1654151101624946356655921733016حكومً

14699273141155285216217674807040779088خاص

44602411417401623727684646397036531438158عام

823509091097223951454607432583712239203090مختلط

5596158071255780855866408389295377833153352المجموع

391371023740731505660283حكومً

895513721508381175908660860592951011497741خاص

72365231823332762172189045977100195عام

968270323509204506208618779812591089258219المجموع

االنبار

بغداد

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)قٌمة مستلزمات االنتاج السلعٌة والخدمٌة فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب المحافظة والقطاع 

القطاعالمحافظة

السلعٌة

مجموع قٌمة المستلزمات

بابل



(18)تابع جدول 

الخدمٌة

خامات و مواد اولٌة
مواد التعبئة 

والتغلٌف

المستلزمات السلعٌة 

االخرى
المستلزمات الخدمٌة

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)قٌمة مستلزمات االنتاج السلعٌة والخدمٌة فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب المحافظة والقطاع 

القطاعالمحافظة

السلعٌة

مجموع قٌمة المستلزمات

4162219509743128580169583حكومً

2718764143895018390924670926463898خاص

13581951163911635911901422723567عام

4118581145253931001146858149357048المجموع

5748010000200017748حكومً

331887527075716298000133810021225732خاص

5894114586000075462195861عام

338356427221516368000141556221439341المجموع

42000480004400096200حكومً

1895002180626212668505739805542094خاص

21014296141499802062898018715990253637911عام

21204216359562422194383019333970259276205المجموع

كربالء

واسط

صالح الدٌن



(18)تابع جدول 

الخدمٌة

خامات و مواد اولٌة
مواد التعبئة 

والتغلٌف

المستلزمات السلعٌة 

االخرى
المستلزمات الخدمٌة

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)قٌمة مستلزمات االنتاج السلعٌة والخدمٌة فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب المحافظة والقطاع 

القطاعالمحافظة

السلعٌة

مجموع قٌمة المستلزمات

273450028035065115618915حكومً

1551818930657856735800175900027078774خاص

3174963160270015394000295475023126413عام

18966602466848522410150477886550824102المجموع

14245350238000756001738135حكومً

840346282390519701420780824236737029خاص

25028841510445258302646003444358عام

1233088197494920465250814844241919522المجموع

2468520263945800279046حكومً

127557074393707229862301156039551696039خاص

130025594393707230126241156619551975085المجموع

النجف

القادسٌة

المثنى



(18)تابع جدول 

الخدمٌة

خامات و مواد اولٌة
مواد التعبئة 

والتغلٌف

المستلزمات السلعٌة 

االخرى
المستلزمات الخدمٌة

2020التراكمً لسنة  (بااللف دٌنار)قٌمة مستلزمات االنتاج السلعٌة والخدمٌة فً المنشآت الصناعٌة الكبٌرة حسب المحافظة والقطاع 

القطاعالمحافظة

السلعٌة

مجموع قٌمة المستلزمات

3560841187768616109320184620023394047خاص

827234148395706405956204237292011312عام

862842552717256225152763888572115405359المجموع

813184130489928952272167799539067007خاص

3963606978142538767398841735522عام

4776791030497730377659235198380802529المجموع

893784214311753921801941270801حكومً

1633609656003856301080644444934682010خاص

49451058934314544835760947448826593748478عام

51174046990532705483408154073469629701289المجموع

25784473552514847604120375242343487053476318344 المجموع الكلً

ذي قار

مٌسان

البصرة
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