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 المقدمة 

الحسابات القومیة كونھا توفر قاعدة بیانات عن  منظومةتمثل المسوح االقتصادیة حجر األساس لبناء    

  .األنشطة االقتصادیة المختلفة 

ضمن مفردات االقتصاد الوطني التي  المھمةویعتبر نشاط قطاع التجارة الداخلیة من األنشطة االقتصادیة    

باعتبارھا حلقة الوصل  ، جانب مساھمتھ في تشغیل القوى العاملة إلىاإلجمالي المحلي  من الناتج ءاً تشكل جز

 وتحسین أدائھِ رهِ الذي یتطلب االھتمام بھذا النشاط والعمل على تطوی األمر ، ومستھلكیھابین منتجي السلع 

  . بما یعزز التنمیة االقتصادیة الشاملة

  ً بتنفیذ مسح التجارة الداخلیة ضمن  لإلحصاءسبھا ھذا النشاط فقد قام الجھاز المركزي تالتي یك لألھمیةونظرا

األساسي في تجارة تصادیة التي یتركز نشاطھا عن الوحدات االق إحصائیةتوفیر بیانات  إلىخطة تھدف 

        . وبیع وإصالح المركبات الجملة والمفرد
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   تاریخیةالخلفیة ال       

   - :ما مبین أدناه وك 1956الداخلیة في العراق منذ سنة  مسوحات التجارةتعدادات وبدأ تنفیذ                
  وزارة االقتصاد إلىالدائرة الرئیسة لإلحصاء التابعة (لإلحصاء  المركزيالجھاز نفذ  1956عام(  

ً ل  . في العراقاجري من نوعھ  تعدادحیث یعتبر أول  ،)القطاع الخاص (لتجارة الداخلیة تعدادا
  
  للتجارة الداخلیة على مستوى كافة المحافظات وباألسلوب الذي  تعدادنفذ الجھاز  1975/1976عام

مؤشرات  مرة ألولمن طریقة الحتساب القیمة المضافة حیث أدخلت  أكثرل على یضمن الحصو
إضافة الى وصف  ) المنشاةمساحة ، قیمة الموجودات الثابتة ، الفوائد ،السلعي مخزون ال مثل(

 بیع أومدار سنة كاملة لقیاس حركة التجارة شراء  العملواستمر  ،النشاط للمنشآت  وأوجھ تفعالیا
 العاملةعملیة حصر شامل للمنشآت  أجراءكلفة البضاعة وعناصر ھذه الكلفة وقد سبق ذلك  أو

  .للقطاع الخاص  المفردوالجملة بتجارة 
  
  نتائج  أطار على باالعتمادللقطاع الخاص المفرد والجملة نفذ الجھاز مسحا بالعینة لتجارة  1979عام

ر ضقبل البدء بعملیة اختیار عینة المسح للح تحدیثھالذي تم  1977 لسنة والمنشات حصر المساكن
 .والریف واستمر مدة سنة كاملة 

  
  ات  1988عام ذا المسح بیان ر ھ ة المحافظات وف ى مستوى كاف ة عل از مسح للتجارة الداخلی ذ الجھ   نف

ط   یة فق ات الرئیس توى التخصص ى مس ف وعل ر والری ة للحض ات التجاری الت والمنش ن المح ع
دلحسب التصنیف القیاسي  )الرابع لألنشطةالمستوى ( غطى المسح  ، الدولي للنشاط االقتصادي المع

ى 1987/  تشرین الثانيشھر من ) 12(فترة  ة  إل ة  ،  1988/ تشرین األولنھای استخدم أسلوب العین
ة ة( بطریق ب المئوی ردات )النس ار المف م اختی ة ت م المحافظ د حج د تحدی ات وبع توى المحافظ ى مس عل

ث  ، تم) النظامیة ( غیرطریقة الب از حی ي أعدھا الجھ ع السجالت اإلحصائیة الت ن واق جمع البیانات م
ى مستوى الشھر  ا المنشاة بصورة أسبوعیة وعل اجر بھ ، الفصل  ویتم تسجیل الكمیات والقیم التي تت

م ث ت ذ  حی الث استمارات لتنفی حتصمیم ث ة  للبی - المس دة والثانی ى لخزین أول الم ات الفصلیة األول    ان
 .والثالثة لخزین أخر المدة وبیانات الفصل الرابع ) األول ، الثاني ، الثالث(
  
  التي بسبب الظروف  1988عن تنفیذ مسح التجارة الداخلیة بعد عام  لإلحصاءتوقف الجھاز المركزي

االقتصادیة  مستجداتالولظروف لھذا النشاط نتیجة بیانات لحاجة الملحة للمر بھا العراق وبالنظر 
نظام السوق  إلىنظام االقتصادي المخطط المن  بالتحولمتمثلة الو 2003عام  ایةبدفي التي ظھرت 

مسح التجارة  لإلحصاءجھاز المركزي النفذ  2008حسابات القومیة لسنة نظام الولتوفیر متطلبات 
بھدف توفیر بیانات ومعلومات حدیثة عن ھذا النشاط في ظل المتغیرات  2013-2012داخلیة لسنة ال

   . االقتصادیة التي یمر بھا العراق 
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 التجارة الداخلیة مسح ھدف .1

  ر مؤشرات تفصیلیة عن نشاط التجارة الداخلیة حسب نوع النشاط من حیث عدد  المنشآت العاملة یتوف
، أعداد العاملین ، األجور ، المبیعات ، الھامش التجاري ، المستلزمات السلعیة والخدمیة ، الموجودات 

ا النشاط ووضع الخ من المؤشرات الضروریة لتقیم أداء ھذ.... الثابتة ، أھم السلع المتاجر بھا 
 .  السیاسات الالزمة لتطویره 

 بحساب حتساب المؤشرات المتعلقة ت القومیة التوفیر البیانات التي تفي بمتطلبات واحتیاجات الحسابا
 أعدادتكوین رأس المال الثابت لنشاط التجارة الداخلیة كذلك تساعد في  ،اإلجمالي  المحلي الناتج

المسح  ھذا هالمنتج بما یوفر - وجداول المستخدمواالستخدام العرض  جدول وأعدادالموازین السلعیة 
  .السلع  من نوعانات تتعلق بالھامش التجاري لكل من بی
    قیاسیة ألسعار المفرد وأسعار الجملة حیث أن الجھاز المركزي أرقام  ألعداد المطلوبةتوفیر البیانات

 .ت والسبعینات من القرن الماضي لإلحصاء كان یقوم بأعداد ھذه األرقام في الستینا
  

  شمولیة المسح   .2
ة المحافظات            یم كردستان شمل المسح كاف ف، حضر (بضمنھا إقل ى مستوى التخصصات و ) ری عل

ط  یة فق ادیة ( الرئیس طة االقتص ع لألنش توى الراب دولي ) المس اري ال ناعي المعی نیف الص ب التص حس
  ) . ISIC.R4(  اإلصدار الرابع

  
  االختبار القبلي  .3

وذلك      25/7/2011 ختبار االستمارة األولیة بتاریخبدأ العمل المیداني بتنفیذ مسح تجریبي ال         
تجارة وإصالح  منشآت 5 شملت، في بغداد مختلفةمناطق في مشاھدة للمنشآت موزعة  20باختیار 

 . تجارة المفرد  منشآت 8تجارة الجملة ،  منشآت 7المركبات والدراجات الناریة ، 
  . تعدیل االستمارة في ضوء المالحظات التي أفرزھا المسح التجریبي تم  و      

  
  اختیار الباحثین  .4

معاییر ذات عالقة بطبیعة العمل، حیث تم التركیز على  ضمنتم اختیار العاملین في ھذا المسح     
  .نوعیة العاملین من حیث المستوى العلمي والتخصص بالعمل المطلوب انجازه كلما كان ذلك ممكنا 

  
  تدریب الباحثین  .5

تضمن التعریف بأھداف المسح وأسلوب جمع و ،جمیع العاملینشمل برنامج تدریبي  تھیئة وتنفیذ تم
  -:األتيمن خالل  فیة التعامل مع المنشآتوكی البیانات

ة دورة  - زیین ا  إقام رفین المرك ین والمش رفین المحلی دللمش ي لمنعق وث ة ف دریب والبح ز الت مرك
  . تضمنت شرح جمیع مفردات استمارة المسح 9/5/2012 - 6اإلحصائیة للمدة من 

ة - ین  اتدور إقام رفین المحلی ل المش ن قب ات م ي المحافظ دانیین ف احثین المی ة للب نتدریبی دة م      للم
  -:مبین أدناه كما   17/5/2012 -14
  صالح الدین ، كركوك، واسط، بغداد ، نینوى ، االنبار ، دیالى (دورة في بغداد  للمحافظات( 
  بصرة ، المثنى ، ذي قار ، میسان(دورة في البصرة للمحافظات( 
  كربالء ، نجف ، قادسیة ، بابل (دورة في كربالء للمحافظات( 
  سلیمانیة ، اربیل ، دھوك(كردستان للمحافظات  إقلیمدورة في ( 

ظات التي تتعلق كافة المالح إلىوفي كل دورة تم تنفیذ تدریب عملي للمتدربین لغرض التوصل 
  . باالستمارة والتعلیمات
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 أطار المسح .6
  . 2009لعام  واألسراد على نتائج الحصر والترقیم لتعداد المباني والمساكن والمنشآت تم االعتم         

  
   

  عینة مسح المنشآت التجاریة  .7
  مجتمع الھدف واإلطار  1.7

في القطاع ) جملة ، مفرد ، صیانة وتصلیح مركبات(جمیع المنشآت التجاریة  : مجتمع الھدف  -
 .2012الخاص لسنة 

 . 2009تم االعتماد على إطار نتائج الحصر والترقیم لسنة  :إطار المعاینة  -
 

  آلیة احتساب حجم العینة  2.7
 :تم احتساب حجم العینة الكلي للمجتمع  وفق المعادلة التالیة 

 

  
B...   حیث أن  -   =    
  : أما حجم العینة لكل طبقة فقد تم احتسابھا وفق المعادلة التالیة -
- 퐧퐡 = 퐧 퐍퐡퐒퐡

∑ 퐍퐡퐒퐡
 

  
  : أنبحیث 

Z     =1.64  باالعتماد على مسح المنشآت الصغیرة% (90أي بمستوى ثقة.(  
E    =0.015  تم افتراضھا(نسبة الخطأ. (  

S2   )   =تم حساب تباین عدد العمال في المنشآت من إطار الحصر والترقیم( 
Deff    =1.2 )تم افتراضھا. (  

nr      =0.05 )باالعتماد على مسح المنشآت الصغیرة.(  
N    =625284 حجم المجتمع باإلطار الكلي  
N    =625212  باإلطار الكلي 10الذي تزید تكراراتھ عن حجم المجتمع  
N    =72  باإلطار الكلي 11الذي تقل تكراراتھ عن حجم المجتمع  
n     =15845       و =   n     ~15000   )قبل سحب العینة(  
  

  : تصمیم العینة  3. 7
 : لینیفا إلىاإلطار الكلي للحصر تم تقسیم  -
 .شملت شمول كليفأقل منشآت  10المنشآت التي یكون عددھا في الطبقة الواحدة : الفایل األول  .1
منشأة فأكثر وھذه المنشآت التي تم  11المنشآت التي یكون عددھا في الطبقة الواحدة : الثاني  الفایل. 2

  .لكل طبقة  nhوكذلك حساب حجم العینة الطبقیة  n ney االعتماد علیھا في حساب حجم العینة الكلي  
ذلك بتغییر كل و   nhتم اختیار عینة عشوائیة بسیطة من كل طبقة من الفایل الثاني وقد تم تعدیل  -

منشآت من كل ) 3(العینة على األقل  تشتملوبھذا ) 3( إلى)  2،  1،  0(عینة طبقیة یكون حجمھا 
 .طبقة

محافظة ، لذلك فإن عدد الطبقات ھو  18نشاط و  20، لدینا  ]النشاط في كل محافظة[الطبقة تشمل  -
 .طبقة 360

  .15192الفایل األول یكون حجم العینة الكلي  وبعد سحب العینة من الفایل الثاني ودمجھا مع        
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  حلة جمع البیانات مر . 8
  تنظیم العمل المیداني  1.8

ن من ذوي الخبرة في العمل المیداني ، حیث تم توزیع یالمیدانین من قبل الباحثیتم تنفیذ العمل المیداني      
استمارات في كل یوم عمل  أربعبحیث أن كل باحث ینجز لكل محافظة الباحثین حسب حجم العینة 

والمشرف المركزي ) مدیر اإلحصاء في المحافظة ( ویشرف على سیر العمل المیداني المشرف المحلي 
  . المكلف من قبل مركز الجھاز 

  
 فترة المسح    2.8

ً،شھر) 12(المسح فترة استمر          . 2013 حزیرانشھر ولغایة  2012من شھر تموز  ا
  

   أسلوب جمع البیانات 3.8
وفي حالة عدم تواجد من ینوب عنھ  أوالبیانات بأسلوب المقابلة الشخصیة مع صاحب المنشاة  تم جمع     

وتحدید موعد أخر  المنشاةرقم الھاتف لصاحب  اخذالى یضطر  لمیدانيكان الباحث اصاحب المنشاة 
ً  إلعادة   .المقابلة الحقا

  
    المیدانيالتدقیق  4.8

ً  وكان العمل ینجزن یأسندت عملیة التدقیق المیداني خالل فترة المسح الى المشرفین المركزی   ، شھریا
  .وفي حالة وجود أخطاء في االستمارات تعاد مرة أخرى الى المیدان لغرض تصحیحھا

  
   مرحلة تجھیز البیانات  .9

  التجھیز المكتبي 1.9
ً بموجب كشوف خاصة حیث كان یتم توثیق  إلىكانت االستمارات المنجزة میدانیا تسلم      المدیریة شھریا

استالمھا وإعادة تدقیقھا بشكل كامل من قبل موظفي المدیریة وفي حالة اكتشاف أخطاء في االستمارات 
االتصال  یتم األحیانفي اغلب ،وة الفنیة التخاذ القرار بشأنھا أعضاء اللجن إلىأثناء تدقیقھا كانت تحول 

المیدان لیقوم  إلىالمعلومات أو تعاد االستمارة  عن لالستفسارشخص المعني في المنشأة مباشرة مع ال
السلع  أھملحقل ترمیز االستمارات تم  بعد ذلك ،الخطأ  تصحیحالباحث بزیارة المنشأة مرة أخرى و

ً إلرسالھا )    (CPC  1.01 تالمركزي للمنتجاالمتاجر بھا حسب دلیل التصنیف  مدیریة الحاسب  إلىتمھیدا
  .اآللي لیتم إدخالھا 

  
  التجھیز االلكتروني    2.9

تكنولوجیا دائرة في  اآللي الى قسم اإلدخالأرسلت بعد االنتھاء من تدقیق وترمیز االستمارات       
تنقیة البیانات من ثم تم  ،مسبقاً  المعد )Access(امج اإلدخال نب برالمعلومات في الجھاز لیتم إدخالھا حس

ممثلي لجنة البرمجة والتحلیل اإلحصائي باستخراج الجداول قام حیث  ،قبل موظفي المدیریة من األخطاء 
  ) .SPSS(األولیة باستخدام برنامج 

  
   تبویب النتائج ونشرھا 3.9

بعد تدقیق النتائج األولیة والتأكد من صحتھا من حیث الشكل واتساق البیانات داخل الجدول الواحد     
  .التي تضمنھا ھذا التقریر وومع الجداول األخرى تم استخراج الجداول النھائیة 
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  والمصطلحات المفاھیم .10
  

 األصول امتالك قانونیة على حقوق من لھ ما بحكم قادر ھي كیان اقتصادي - :اإلحصائیة  الوحدة

  .أخرى أطراف مع والتعامل بصفقات اقتصادیة بأنشطة واالرتباط الخصوم وتحمل

 اجلھ من قامت والذي المؤسسة تمارسھ الرئیسي الذي العمل طبیعة ھو -:الرئیسي  االقتصادي النشاط

 تعدد حالة في المضافة القیمة من قدر بأكبر االقتصادیة ویسھم لألنشطة الموحد الدولي التصنیف حسب

 الواحدة المؤسسة داخل األنشطة

 رواتب یتلقون ال ممن اإلناث أو الذكور من المنشاة أو المؤسسة في العاملون ھم األفراد -:العاملون 

 رواتب یتلقون ممن أو ،والعاملین لحسابھم الخاص كأصحاب العمل المؤسسة في عملھم مقابل وأجور

  .أجورھم  أو بھا رواتبھم یتلقون التي اآللیة عن النظر بغض  عملھم مقابل وأجور

 ذلك في بما ، المنشات أو المؤسسات في والعینیة النقدیة األجور ھي مجموع - :تعویضات العاملین

 .عملھم مقابل تدفع للعاملین والتي االجتماعي، الضمان في المزایا العینیة والمساھمات

تمتلكھا المنشاة أو المؤسسة لغرض أستخدمھا في ممارسة التي  ملموسة صولاأل ھي -:الثابتة  األصول

واحد ،ولیس الغرض  عام عن تزید لفترات مستمرة أو متكررة بصورة او تستعملالنشاط بشكل دائم 

األراضي،المباني، آالت والمعدات ، أثاث وأجھزة المكتب ،وسائط (مثل  .اقتناءھا أو بیعھا

 .)النقل،موجودات أخرى

موجودات الثابتة في قیمة الھي عبارة عن التناقص السنوي   - ) :االندثار ( األصول الثابتة استھالك 

ویمأل من سجالت المنشأة بالنسبة  والتطور التكنولوجي التي تستخدمھا المنشأة نتیجة االستخدام والتقادم

حسب ت) آت الفردیةالمنش(للمنشآت التي لھا سجالت نظامیة أما المنشآت التي لیس لھا سجالت نظامیة 

   .من قبل الحاسبة 

َ إلیھ قیمة ھو عبارة عن قیمة - :اإلنتاج إجمالي قیمة  النشاطات إیرادات الھامش التجاري مضافا

  .األخرى

 إلى المنتجون یدفعھا مقابل ودون إجباریة عینیة أو نقدیة مدفوعات ھي -:اإلنتاج  على الضرائب

 عند والخدمات السلع على تدفع على المنتجات ضرائب من فوتتأل العامة بموجب القوانین، الحكومة

 ممارستھ نتیجة المنتج المقیم یدفعھا اإلنتاج على أخرى ضرائب ومن تصریفھا، أو بیعھا أو إنتاجھا

  .اإلنتاج لعملیة
.  نتیجة ممارسة النشاط في المنشاة أو المؤسسة المستخدمة المدخالت قیمة مجموع ھو -:الوسیط االستھالك

 . المشترین بأسعار الوسیط االستھالك تقییم ویتم.  لإلنتاج مشابھ بشكل محددة زمنیة فترة خالل یقاس و

ھي مقدار ما تم أضافتھ إلى الناتج المحلي من قبل المنشأة نتیجة ممارستھا النشاط ویتم  - : القیمة المضافة

  .حسابھا من خالل طرح االستھالك الوسیط من قیمة اإلنتاج
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   .القیمة المضافة بعد طرح تعویضات العاملین ھو عبارة عن قیمة المتبقي من -:فائض العملیات اإلجمالي 

  - : أدناهكما مبین  أقسامتحتوي االستمارة على ثمان  -:محتویات االستمارة . 11
م األول ات ال  -: القس ة البیان مل تعریفی تمارةویش ل االس ة  ،تسلس ي العین أة ف ل المنش أة  ،تسلس وان المنش     عن

ة الاسم المحافظة ، القضاء ، الناحیة ، المحلة أو ( ان ، ) قریة ، الشارع أو الزقاق ، رقم البلوك ، والبیئ الكی
انوني  دء ممارسة النشاط ،الق اریخ ب ي المنشاة ، ت ال المستثمر ف م   ،النشاط الرئیسي للمنشاة ، رأس م اس

اة  ي للمنش اط الرئیس طة الثا،النش أة األنش ة للمنش ارنوی أة  ،اإلیج دیري للمنش ةالتق تقل ال وملكی زن مس مخ
دیري للمخزن وملكیة المخزن  ،مساحة المخزن  ، ات عن ااإلیجار التق ووسائل م األجھزة استخد، معلوم

  .االتصال،أشھر التوقف عن العمل وأسباب التوقف 

 ) .األحداث  وكذلك ، ذكور ، إناث( س حسب الجنوالحالة العملیة للعاملین عدد العاملین  -:القسم الثاني

  مساھمة المنشاة لصالح العاملین  ،الرواتب واألجور والمزایا النقدیة ، تعویضات العاملین  -:القسم الثالث

  .المستلزمات السلعیة والخدمیة  -:القسم الرابع 

 .المصروفات األخرى والمصروفات التحویلیة  -:القسم الخامس 

مخزون ،مخزون أول المدة  ،قیمة المشتریات  ،صافي مبیعات البضائع وتشمل اإلیرادات  -:القسم السادس
أیراد من ،إیرادات خدمات نقل وشحن مقدمة للغیر  ،إیرادات من بیع منتجات من أنتاج المنشأة  ،أخر المدة 

مقابل بیع  والتعم،تقدیم خدمات صیانة وإصالح للغیر إیرادات مقابل،ومعدات ووسائط النقل تأجیر اآلالت
  .اإلیرادات األخرى واإلیرادات التحویلیة  ،إیرادات من تأجیر أبنیة ،منتجات وسلع للغیر

 النفقات الرأسمالیة   - :القسم السابع 

  أھم السلع المتاجر بھا خالل الشھر  - :القسم الثامن 

  نسبة االستجابة . 12
 نسبةبلغت  وبذلك منشاة 14982بشكل كاملمستجیبة الالمنشات عدد  منشاة وكان 15192بلغ حجم العینة 

غیر مستجیبة وھي منشات غیر مشمولة  منشاة 210البالغ عددھا  المنشات باقيو ،% 98.6االستجابة 
 .%1.4 حیث بلغت نسبتھا

  
 % النسبة نتیجة المقابلة عدد االستمارات

 98.6 بشكل كامل أنجز 14982
 0.1 بشكل جزئي أنجز 16
 0.2 المعلومات غیر مفیدة 24
 0.3 رفض المقابلة 49
 0.1 لم یعثر على المنشأة 10
 0.0 المنشأة متوقفة 3
 0.1 المنشأة مغلقة 9
 0.0 أخرى 3

 0.6 بعد تحدیث العینة لم یعثر علیھا  96
15192   100 
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                 ة المؤشرات الرئیس ھمألخالصة  . 13
 عدد المنشآت 1.13

  .) 1-1جدول (  منشأة 621698لتجارة الداخلیة  للقطاع الخاص ا نشاط منشآت في البلغ عدد       
دد %  84.3نسبة ب 524121بلغ عدد المنشآت في الحضر  غ ع ا بل ف المنشآت، بینم ي الری منشأة  97577 ف
  .من إجمالي عدد المنشآت %  15.7نسبة ب
  

  اتالمحافظ حسب المنشآتتوزیع عدد ) 1(خارطة 
  

   

ا محافظة %  22.7شكلت محافظة بغداد أعلى نسبة       وىتلیھ م محافظة البصرة بن%  9.3بنسبة  نین سبة ث
  .إجمالي عدد المنشآتمن %  1.8 نسبةاقل شكلت محافظة المثنى  بینما%  6.8
  

  التوزیع النسبي للمنشآت  حسب البیئة والمحافظة) 1(شكل 
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آت       دد منش غ ع اط  بل ارة نش عتج ة بی دراجات الناری ات وال ات ذات المحرك الح المركب  وإص
ة تجارة فيبلغت عدد المنشآت بینما  % 16.8منشأة شكلت نسبة 104298 شكلت منشأة ،  37363 الجمل

  . إجمالي عدد المنشآتمن  % 77.2شكلت نسبة منشأة  480037 و تجارة المفرد ،%  6.0 نسبة 
  

  االقتصادي  التوزیع النسبي للمنشات حسب نوع النشاط) 2(شكل 
  

  
  

  عدد المنشآت حسب الكیان القانوني   2.13

ة            دول ( منشاة  614105بلغ عدد المنشآت ذات الملكیة الفردی و  ، % 98.8شكلت نسبة )  1-2ج
اھمة  ركات المس ركة  4138الش بة بنش دودة %   0.7س ركات المح بة ب 745، و الش و ، %  0.1نس

ن  تشكل 306، و األخرى  % 0.4نسبة بشركة  2404الشركات التضامنیة  رب م اد تقت ً تك نسبة قلیلة جدا
  .الصفر من إجمالي عدد المنشات 

ات وإصالح بیع شكلت نسبة عدد المنشآت حسب الكیان القانوني لنشاط تجارة       اتذات  المركب  المحرك
دراجات بة  وال ة نس ارة%   16.8الناری ة و تج بة  الجمل ارة%  6.0نس رد و تج بة  المف ن %   77.2نس م

  .إجمالي عدد المنشآت حسب الكیان القانوني
  

 القانونيالكیان حسب التوزیع النسبي للمنشات ) 4(شكل               الكیان القانوني        حسب عدد المنشات ) 3(شكل         

   

تجارة بیع واصالح المركبات 
ذات المحركات والدراجات 

الناریة
16.8%

تجارة الجملة 
تجارة المفرد6.0%

77.2%

منشأة 
فردیة

شركة 
مساھمة 

شركة 
شركة محدودة

تضامنیة  
أخرى

614105

41387452404306
منشأة 
فردیة

شركة 
مساھمة 

شركة 
شركة محدودة

تضامنیة  
أخرى

98.8

0.70.10.40.0
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  عدد العاملین  3.13   
،  )1- 6 جدول( عامل 1081794الخاص للقطاع  التجارة الداخلیة نشاط مجموع عدد العاملین في  بلغ     

  .عاملینعدد ال إجماليمن %  3.8واألحداث %  1.2واإلناث %  95.0شكلت نسبة الذكور 
  

  حسب النوع االجتماعي   إجمالي عدد العاملین) 5(شكل 
  

  
  
  

عاملین ، بینما بلغ عدد العاملین في للعامل وھو أعلى عدد  258746محافظة بغداد  في بلغ عدد العاملین
  .لعاملین من مجموع محافظات العراقلعامل وھو أقل عدد  22298محافظة میسان 

عامل  211795الناریة  والدراجات المحركات ذات المركبات وإصالح بیع عدد العاملین لنشاط تجارةبلغ 
من إجمالي %   71.4بنسبة  772586 المفرد و تجارة%  9.0نسبة ب 97413 الجملة وتجارة%  19.6بنسبة 

  .عدد العاملین
  
  
  

  

1028176ذكور 

12792اناث 

40826احداث 

95.0%

3.8%

1.2%

میسان
المثنى
القادسیة
واسط
كركوك
كربالء
ذي قار
دھوك
دیالى
صالح الدین
النجف
األنبار
أربیل
البصرة
بابل
السلیمانیة
نینوى
بغداد

22298
22979

29200
30751
31210
35103
38778
40135

44816
51736
52151

57882
59801

65433
67197

71710
101868258746

تجارة بیع  
واصالح 

المركبات ذات 
المحركات 
والدراجات 

19.6, الناریة

تجارة الجملة 
 ,9.0

تجارة 
71.4, المفرد

  العاملین حسب النشاط االقتصادي  عددالتوزیع النسبي ل) 7(شكل  عدد العاملین حسب المحافظات) 6(شكل 
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عامل  770619 أو لدى األسرة الذین یعملون لحسابھم الخاصأو  أصحاب العملمن بلغ عدد العاملین     
املین%  71.2شكل نسبة  دد الع الي ع ذكور ، شكلت نسبة  من إجم اث  ،%  95.2ال ، %  1.4 ةنسب واإلن

   .بدون اجرالعاملین عدد من مجموع %  3.4نسبة   ألحداثاو
أجر  بلغ عدد العاملین الذین ون ب املین، شكلت  % 28.8عامل بنسبة  311175یعمل دد الع الي ع ن إجم ، م

  . من مجموع عدد العاملین باجر%  4.6، واألحداث نسبة  %  0.6، واإلناث  نسبة %  94.8نسبة  الذكور 
  

)  لحسابھم الخاص أو أصحاب العمل( عدد العاملین  )8(شكل 
  والنشاط االقتصادي االجتماعيالنوع حسب 

  

 النوع االجتماعيعدد العاملین  بأجر حسب ) 9(شكل 
  والنشاط االقتصادي 

       
  تعویضات العاملین إجمالي   4.13 

األجور المدفوعة  شكلت إجمالي، )1-7 جدول(ملیار دینار 41862.لعاملین ا تعویضاتبلغ إجمالي          
 %0.4 نسبة قیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملین و، %  30.8نسبة ،المزایا العینیة  %  68.8نسبة للعاملین 

  .إجمالي تعویضات العاملین  من
تجارة و%  29.3 الناریة نسبة والدراجات المحركات ذات المركبات وإصالح بیع نشاط تجارةشكل في حین 

  .إجمالي تعویضات العاملینمن %    55.0نسبة  المفرد و تجارة%  15.7نسبة  الجملة
  

  نسبة إجمالي تعویضات العاملین حسب النوع) 10(شكل 
  

          
نسبة إجمالي تعویضات العاملین حسب النشاط ) 11(شكل 

االقتصادي 

    

تجارة بیع واصالح 
المركبات ذات 

المحركات 
والدراجات الناریة

تجارة المفردتجارة الجملة 

12
29

50

49
90

9

56
02

98

3611
2

10
88

2

45
45

14
13

20
47

4

ذكور  اناث  احداث 

تجارة بیع واصالح 
المركبات ذات 

المحركات والدراجات 
الناریة

تجارة المفردتجارة الجملة 

77
17

4

43
97

4

17
38

71

011
9

16
43

70
90

18
86

54
18

ذكور  اناث  احداث 

قیمة الرواتب 
واالجور 

68.8

قیمة المزایا 
العینیة  

30.8

قیمة مساھمة 
المنشأة لصالح 

0.4العاملین  

تجارة بیع 
واصالح 

المركبات ذات 
المحركات 
والدراجات 

29.3الناریة 

تجارة الجملة 
 15.7

تجارة المفرد 
55.0
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  األجور المدفوعة إجمالي  5.13
معدل أجر شھري ب، و)1-7جدول ( دینار  ملیار 1282.0بلغ إجمالي األجور المدفوعة للعاملین بأجر          

وبمعدل أجر %  96.8 دینار شكلت نسبة ارملی 1241.1 حصة العاملین من الذكوربلغت  ،ألف دینار 343
بمعدل أجر %  0.6دینار بنسبة  ارملی 7.0 بینما بلغت حصة العاملین من اإلناث، ألف دینار 350شھري 
من إجمالي %  2.6دینار شكلت نسبة  ملیار 33.9 بلغت حصة العاملین من األحداثوألف دینار  331شھري 

  .ألف دینار  196 األجور ومعدل أجر شھري
  

 النوع االجتماعيحسب  األجور والرواتبقیمة ) 12(شكل 
  )ملیار دینار(االقتصادي النشاط و

  

  
  

  

 النوع االجتماعيحسب  األجر الشھريمعدل ) 13(شكل 
  )الف دینار( والنشاط االقتصادي
  

الناریة نسبة  والدراجات المحركات ذات المركبات وإصالح بیع شكلت نسبة األجور المدفوعة لنشاط تجارة
  .األجور المدفوعةمن إجمالي %   56.7نسبة  المفرد و تجارة%  16.3نسبة  الجملة و تجارة%   27.0

  
  نسبة األجور والرواتب حسب النشاط االقتصادي ) 14(شكل 

  

  
  

تجارة بیع واصالح 
المركبات ذات 

المحركات والدراجات 
الناریة

تجارة المفردتجارة الجملة 

32
8.

7

20
3.

8

70
8.

6

0.
0

0.
36.

7

18
.1

4.
411

.3

ذكور  اناث  احداث 

تجارة بیع واصالح 
المركبات ذات 

المحركات والدراجات 
الناریة

تجارة المفردتجارة الجملة 

355
386

340

0

225

340

212196
175

ذكور  اناث  احداث 

تجارة بیع واصالح المركبات ذات 
المحركات والدراجات الناریة 

27.0

16.3تجارة الجملة  

56.7تجارة المفرد 
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  إجمالي قیمة المزایا العینیة  6.13
ة          ا العینی ة المزای الي قیم غ إجم ار 572.8بل ار ملی دول( دین ت ،)1- 8ج ام بلغ ة الطع  ارملی 330.4 حص

دینار بنسبة  ارملی 12.1حصة المالبس  ، %  0.2دینار بنسبة  ملیار 1.4 حصة السكن، %  57.7دینار بنسبة 
  .من إجمالي قیمة المزایا العینیة %  40دینار بنسبة  ارملی 228.9حصة المزایا األخرى   و،%  2.1

بة  كلت نس ة ش ا العینی ارةالمزای اط تج ع لنش الح بی ات وإص ات ذات المركب دراجات المحرك بة  وال ة نس الناری
  .إجمالي قیمة المزایا العینیةمن %   51.2نسبة  المفرد و تجارة%  14.4نسبة  الجملة و تجارة%   34.43

  
  النشاط االقتصاديالنوع وحسب المزایا العینیة نسبة ) 15(شكل 

  

  
  

  قیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملین إجمالي  7.13
الضمان قیمة  بلغت ، )1-9جدول( دینار ملیار 7.6بلغت إجمالي قیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملین          

، %  19.1دینار بنسبة  ملیار 1.5 حصة التأمین الصحي بلغت، %  16.1دینار بنسبة ملیار  1.2 االجتماعي
 یارمل 4.2 حصة المساھمات األخرى بلغت،  % 9.6دینار بنسبة  ارملی  0.7 حصة التأمین على الحیاة بلغت

  . قیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملینإجمالي من %  55.2دینار بنسبة 
 والدراجات المحركات ذات المركبات وإصالح بیع قیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملین لنشاط تجارةشكلت 

قیمة إجمالي من %   65.0نسبة  المفرد و تجارة%   24.7نسبة  الجملة و تجارة%  10.3الناریة نسبة 
  .مساھمة المنشأة لصالح العاملین

  
  حسب النوع والنشاط االقتصادي مساھمة المنشأة لصالح العاملیننسبة ) 16(شكل 

  

  

اخرى  مالبس سكنطعام    

19.0
0.0

1.014.5

8.4

0.1

0.3
5.7

30.3
0.2

0.819.8

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة تجارة الجملة  تجارة المفرد

2.1% 57.7%40.0% 0.3%

أخرىتأمین على الحیاةتأمین صحيضمان اجتماعي

1.850.000.008.50 2.432.925.61

13.73
11.8216.21

3.93

33.01

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة تجارة الجملة  تجارة المفرد

16.1%19.1%9.6%55.2%
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 اإلنتاج أجمالي قیمة   8.13
ة تبلغ          اج قیم الي اإلنت ار  116790. أجم ار دین داد ،)1-10جدول (ملی ة بغ كلت محافظ ىش بة  أعل نس

ل بنسبة محافظة تلیھا  ،% 27.1 م % 9.3اربی ا شكلت محافظة % 6.8البصرة بنسبة محافظة ث میسان بینم
  .قیمة اإلنتاجإجمالي من % 1.8 نسبةاقل 

  
   حسب المحافظات  نسبة قیمة إجمالي اإلنتاج) 17(شكل 

  
  

  المنتج بسعر اإلجمالیة المضافة القیمة  9.13
ة المضافة القیمة تبلغ         تج  بسعر اإلجمالی ار 512787.المن ار دین شكلت محافظة ، ) 1-10جدول ( ملی
م محافظة البصرة بنسبة % 9.1تلیھا محافظة اربیل بنسبة  ،% 27.4نسبة  أعلىبغداد  ا شكلت % 7.2ث بینم

  .المضافة القیمةمن إجمالي % 1.7محافظة میسان اقل نسبة 
  

   المحافظات حسب المضافة القیمة إجمالينسبة ) 18(شكل 
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  اإلجمالي العملیات فائض  10 .13
، شكلت محافظة بغداد ) 1- 10جدول (ملیار دینار 710889.اإلجمالي  العملیات فائض بلغت قیمة        

بینما شكلت % 7.2ثم محافظة البصرة بنسبة % 9.7تلیھا محافظة اربیل بنسبة  ،% 26.9نسبة  أعلى
  .العملیات فائض قیمةمن إجمالي % 1.6محافظة میسان اقل نسبة 

  
  

  المحافظات اإلجمالي حسب العملیات نسبة فائض) 19(شكل 
  

  
  

  )البیع  بغرض بضائع( مبیعاتال قیمة صافي  11.13
  

 بیعتجارة شكلت  )1 - 11 جدول( دینارملیار  70663.9 )بضائع بغرض البیع(مبیعات  بلغ صافي          
وتجارة   %19.3 تجارة الجملة % 10.2 وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة نسبة 

%  18.4( نسبة بمحققھ ھامش تجاري ، ض البیع غربضائع ب من أجمالي صافي مبیعات% 70.5  المفرد
  . للنشاط المقابل  أجمالي صافي مبیعات بضائع بغرض البیع من %)  22.0، %  15.4، 

ثم محافظة السلیمانیة بنسبة %  11.1، تلیھا محافظة اربیل بنسبة %  24.5شكلت محافظة بغداد أعلى نسبة 
  .صافي مبیعات بضائع بغرض البیعأجمالي من %  1.8اقل نسبة  المثنىبینما شكلت محافظة %  7.6

  
  المحافظات حسب مبیعاتال قیمة صافينسبة ) 20(شكل 
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 المستلزمات السلعیة   12.13
شكلت محافظة بغداد أعلى  . ) 1-14جدول  ( ملیار دینار 651.6 بلغ مجموع قیمة المستلزمات السلعیة     

بینما شكلت محافظة المثنى %  5.9 نسبة دھوكمحافظة  ثم%  7.8سبة نمحافظة اربیل تلیھا % 29.1نسبة 
    شكلت المصروفات على الكھرباء أعلى نسبة ، من إجمالي قیمة المستلزمات السلعیة% 1.6اقل نسبة 

من %  16.2والتغلیف بنسبة  التعبئة ثم مواد%  18.1وزیوت بنسبة  ومحروقات وقودتلیھا %  42.2
  .إجمالي قیمة المستلزمات السلعیة

  
  المحافظات نسبة قیمة المستلزمات السلعیة حسب) 21(شكل 

  

  
  

المحركات والدراجات الناریة  وإصالح المركبات ذات بیعبلغت قیمة المستلزمات السلعیة لنشاط تجارة 
، وتجارة المفرد %  8.4ملیار دینار وبنسبة  54.8، و تجارة الجملة % 14ملیار دینار شكلت نسبة  91.2

  . من إجمالي قیمة المستلزمات السلعیة% 77.6ملیار دینار حیث شكلت نسبة  505.5
  

  المستلزمات الخدمیة 13.13
، شكلت محافظة بغداد أعلى ) 1- 15جدول  (ملیار دینار 3351بلغ مجموع قیمة المستلزمات الخدمیة       
بینما شكلت محافظة %  6.9ثم محافظة دھوك نسبة %  10.1تلیھا محافظة اربیل نسبة %  25.8نسبة 

یة المدفوعة أعلى نسبة شكلت إیجارات األبن،  من إجمالي قیمة المستلزمات الخدمیة% 1.8المثنى اقل نسبة 
  .من إجمالي قیمة المستلزمات الخدمیة%  21.3بضائع بنسبة  نقل و تفریغ و تحمیل مصاریفتلیھا % 49
  

  المحافظات حسبالخدمیة نسبة قیمة المستلزمات ) 22(شكل 
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الناریة ات المحركات والدراجات وإصالح المركبات ذ بیعتجارة المستلزمات الخدمیة لنشاط بلغت قیمة    
تجارة  و،  % 16.3 ملیار دینار وبنسبة 544.4 الجملةتجارة  و ،%13.1شكلت نسبة دینار  ملیار  439.1
  . إجمالي قیمة المستلزمات الخدمیةمن % 70.6ملیار دینار حیث شكلت نسبة  2367.4المفرد 

  
       2012/ 12/ 31 فيكما  الثابتة األصول كلفة قیمة  14.13

األبنیة  شكلت  ، ) 1- 18جدول  ( 2012عام  خالل دینارملیار  63364. الثابتة األصول كلفة قیمةبلغ       
والتجھیزات  األثاث،% 21.0نسبة  ، وسائط النقل% 8.8اآلالت والمعدات نسبة ،%37.5واإلنشاءات  نسبة 

الصافیة لألصول إجمالي القیمة من %  12.5نسبة  األخرىوالسلع الرأسمالیة  ،% 20.2المكتبیة نسبة 
  .الثابتة

، و تجارة الجملة %12.9نسبة المحركات والدراجات الناریة وإصالح المركبات ذات  بیعنشاط تجارة  شكل
  . الثابتة األصول كلفةمن إجمالي % 75.3، و تجارة المفرد نسبة %  11.8بنسبة 

  حسب نوع الموجود  الثابتة األصول كلفةنسبة ) 23(شكل 
  

  

لیمانیة، تلیھا محافظة % 17.0بغداد أعلى نسبة حیث بلغت شكلت محافظة  م محافظة %  16.3بنسبة  الس ث
  .% 1.7ربالء اقل نسبة ة كبینما شكلت محافظ%  9.0بنسبة  اربیل

   حسب المحافظات  الثابتة األصول كلفةنسبة ) 24(شكل 

 

37.5, االبنیة واالنشاءات 

8.8, االالت والمعدات 
21.0, وسائط النقل

االثاث والتجھیزات 
20.2, المكتبیة

سلع راسمالیة 
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مجموع %ریف %حضر %مجموعریفحضرنوع النشاطرمز النشاطالمحافظة

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
253218027120.50.20.4والدراجات الناریة

176519319580.30.20.3تجارة الجملة46
137321623153552.61.72.5تجارة المفرد47

180291996200253.42.03.2

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
81631906100691.62.01.6والدراجات الناریة

278697037560.51.00.6تجارة الجملة46

جدول رقم (1 - 1)عدد المنشآت حسب البیئة والنشاط االقتصادي والمحافظة 

دھوك

المجموع

نینوى
343589861442196.610.17.1تجارة المفرد47

4530712737580448.613.19.3

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
557924958281.10.30.9والدراجات الناریة

329118234730.60.20.6تجارة الجملة46
294921748312405.61.85.0تجارة المفرد47

383622179405417.32.26.5

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
439540848030.80.40.8والدراجات الناریة

11914512360.20.00.2تجارة الجملة46
148402258170982.82.32.8تجارة المفرد47

204262711231373.92.83.7

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
550829858061.10.30.9والدراجات الناریة

21953422290.40.00.4تجارة الجملة46
205031720222233.91.83.6تجارة المفرد47

282062052302585.42.14.9

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
3413114845610.71.20.7والدراجات الناریة

السلیمانیة

المجموع

المجموع

كركوك

المجموع

أربیل

المجموع

والدراجات الناریة
110647315790.20.50.3تجارة الجملة46
161059521256263.19.84.1تجارة المفرد47

2062411142317663.911.45.1

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
4151203461850.82.11.0والدراجات الناریة

139474421380.30.80.3تجارة الجملة46
160578195242523.18.43.9تجارة المفرد47

2160210973325754.111.25.2

دیالى

المجموع

األنبار

المجموع

18     مدیریة إحصاءات التجارة / الجھاز المركزي لإلحصاء- العراق                                       



مجموع %ریف %حضر %مجموعریفحضرنوع النشاطرمز النشاطالمحافظة

جدول رقم (1 - 1)عدد المنشآت حسب البیئة والنشاط االقتصادي والمحافظة 

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
205694168247373.94.34.0والدراجات الناریة

715163577861.40.71.3تجارة الجملة46
98569977310834218.810.017.4تجارة المفرد47

1262891457614086524.114.922.7

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
3998144654440.81.50.9والدراجات الناریة

123946717060.20.50.3تجارة الجملة46
204886507269953.96.74.3تجارة المفرد47

بغداد

المجموع

بابل
204886507269953.96.74.3تجارة المفرد47

257258420341454.98.65.5

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
278559633810.50.60.5والدراجات الناریة

103615411900.20.20.2تجارة الجملة46
151672445176122.92.52.8تجارة المفرد47

189883195221833.63.33.6

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
289065435440.60.70.6والدراجات الناریة

10477311200.20.10.2تجارة الجملة46
136241990156142.62.02.5تجارة المفرد47

175612717202783.42.83.3

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
3200118243820.61.20.7والدراجات الناریة

116754117080.20.60.3تجارة الجملة46
148399034238732.89.33.8تجارة المفرد47

1920610757299633.711.04.8

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
522123754581.00.20.9والدراجات الناریة

130329716000.20.30.3تجارة الجملة46
172622266195283.32.33.1تجارة المفرد47

المجموع

كربالء

المجموع

واسط

المجموع

صالح الدین

المجموع

النجف
172622266195283.32.33.1تجارة المفرد47

237862800265864.52.94.3

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
251613026460.50.10.4والدراجات الناریة

11097411830.20.10.2تجارة الجملة46
129621535144972.51.62.3تجارة المفرد47

165871739183263.21.82.9

المجموع

القادسیة

المجموع
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مجموع %ریف %حضر %مجموعریفحضرنوع النشاطرمز النشاطالمحافظة

جدول رقم (1 - 1)عدد المنشآت حسب البیئة والنشاط االقتصادي والمحافظة 

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
165024518950.30.30.3والدراجات الناریة

566396050.10.00.1تجارة الجملة46
6796162184171.31.71.4تجارة المفرد47

90121905109171.72.01.8

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
361014537550.70.10.6والدراجات الناریة

9799110700.20.10.2تجارة الجملة46
197161877215933.81.93.5تجارة المفرد47

المثنى

المجموع

ذي قار
197161877215933.81.93.5تجارة المفرد47

243052113264184.62.24.2

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
21037721800.40.10.4والدراجات الناریة

568315990.10.00.1تجارة الجملة46
10055560106151.90.61.7تجارة المفرد47

12726668133942.40.72.2

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
660330969121.30.31.1والدراجات الناریة

222620124270.40.20.4تجارة الجملة46
285514387329385.44.55.3تجارة المفرد47

373804897422777.15.06.8

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
888861541210429817.015.816.8والدراجات الناریة

321195244373636.15.46.0تجارة الجملة46
4031167692148003776.978.877.2تجارة المفرد47

52412197577621698100.0100.0100.0
مالحظة : بعض مجامیع النسب المئویة قد التطابق بسب التقریب

العراق

المجموع

المجموع

میسان

المجموع

البصرة

المجموع
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المجموع %ریف %حضر %المجموعریفحضرنوع النشاطرمز النشاط

259957931780.40.10.5تجارة المركبات ذات المحركات جملھ ومفرد (تجزئة)4510

5618710410665979.01.710.7صیانة وإصالح المركبات ذات المحركات4520

تجارة قطع غیارواكسسوارات  المركبات ذات المحركات جملة 4530
274084231316394.40.75.1ومفرد

تجارة وصیانة وإصالح الدراجات الناریة واإلكسسوارات وقطع 4540
269219228840.40.00.5الغیار المتصلة بھا

888861541210429814.32.516.8تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة45

تجارة الجملة على أساس العقد أو نظیر رسم تشمل الخدمات 4610
174526320080.30.00.3الخاصة بتجارة الجملة

198070926890.30.10.4تجارة الجملة للمواد الخام الزراعیة والماشیة الحیة4620

86001665102651.40.31.7تجارة الجملة لألغذیة والمشروبات والتبغ4630

371521739320.60.00.6تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذیة4641

428919644850.70.00.7تجارة الجملة للسلع المنزلیة األخرى4649

تجارة الجملة ألجھزة الحواسب ومتعلقاتھا الخارجیة والبرامج 4651
13301330.00.00.0الخاصة بھا

تجارة الجملة للمعدات الخاصھ باإللكترونیات وأجھزة اآلتصاآلت 4652
691847750.10.00.1وأجزائھا

316443600.10.00.1تجارة الجملة لالآلت والمعدات الزراعیة4653

146411815820.20.00.3تجارة الجملة للمعدات واالآلت األخرى4659

تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات المتصلة 4661
5054549590.10.10.2بھا

7521999510.10.00.2تجارة الجملة للمعادن وخاماتھا4662

تجارة الجملة لمواد البناء واألجھزة ومعدات ولوازم السباكة 4663
558894665340.90.21.1والتدفئة

تجارة الجملة للنفایات والخردة والمنتجات األخرى غیر المصنفة  4669
131620515210.20.00.2فى مكان اخر

102514411690.20.00.2تجارة الجملة غیر المتخصصة4690

321195244373635.20.86.0تجارة الجملة46

تجارة المفرد في المتاجر غیر المتخصصة التي تكون فیھا األغذیة 4711
1173933688815428118.95.924.8أو المشروبات أو التبغ ھى السلع السائدة فیھا

49204920.10.00.1تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر غیر المتخصصة4719

جدول رقم ( 1- 2 )عدد المنشآت حسب البیئة والنشاط االقتصادي 
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المجموع %ریف %حضر %المجموعریفحضرنوع النشاطرمز النشاط

جدول رقم ( 1- 2 )عدد المنشآت حسب البیئة والنشاط االقتصادي 

79674165049617812.82.715.5تجارة المفرد (التجزئة) لألغذیة في المتاجر المتخصصة4721

358067142510.60.10.7تجارة المفرد (التجزئة) للمشروبات في المتاجر المتخصصة4722

21259922240.30.00.4تجارة المفرد (التجزئة) للتبغ ومنتجاتھ في المتاجرالمتخصصة4723

60904350104401.00.71.7تجارة المفرد (التجزئة) لوقود المركبات4730

تجارة المفرد (التجزئة) لمعدات الحاسب اآللي والوحدات الطرفیة 4741
144971065155622.30.22.5والبرمجیات واآلتصاآلت

تجارة المفرد (التجزئة) لألجھزة السمعیة والبصریھ في المتاجر 4742
757461281861.20.11.3المتخصصة

855433088841.40.11.4تجارة المفرد (التجزئة) للمنسوجات4751

تجارة المفرد (التجزئة) للخردوات المعدنیة والطالء والزجاج 4752
358854333402185.80.76.5ولوازم البناء

تجارة المفرد (التجزئة) للسجاد واألكلمة وأغطیة الحوائط 4753
361612337390.60.00.6واألرضیات

تجارة المفرد (التجزئة) لألجھزة المنزلیة واألثاث ومعدات اإلضاءة 4759
231922624258163.70.44.2والمعدات المنزلیة األخرى

674467674201.10.11.2تجارة المفرد (التجزئة) للكتب والصحف واألدوات المكتبیة4761

925609850.10.00.2تجارة المفرد (التجزئة) للتسجیالت الموسیقیة والمرئیة4762

1324013240.20.00.2تجارة المفرد (التجزئة) لالدوات الریاضیة4763

260421228160.40.00.5تجارة المفرد (التجزئة) لاللعاب ولعب األطفال4764

480083351513597.70.58.3تجارة المفرد (التجزئة) للمالبس واألحذیھ والسلع الجلدیة4771

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع الصیدالنیة والطبیة واصناف 4772
155061818173242.50.32.8مستحضرات التجمیل والزینة

200052765227703.20.43.7تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر المتخصصة4773

532844057680.90.10.9تجارة المفرد (التجزئة) للسلع المستعملة في المتاجر المتخصصة4774

4031167692148003764.812.477.2تجارة المفرد47

5241219757762169884.315.7100.0 المجموع 
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شرآة منشأة فرديةنوع النشاطرمز النشاطالمحافظة
مساهمة

شرآة شرآة محدودة
تضامنية

منشأة فردية مجموعأخرى
%

شرآة 
% مساهمة

شرآة 
محدودة %

شرآة 
تضامنية %

مجموع %أخرى %

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
المحرآات والدراجات النارية

26760360027120.40.04.80.00.00.4

19273100019580.30.70.00.00.00.3تجارة الجملة46
1528075000153552.51.80.00.00.02.5تجارة المفرد47

198831063600200253.22.64.80.00.03.2

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
100690000100691.60.00.00.00.01.6المحرآات والدراجات النارية

3756000037560.60.00.00.00.00.6تجارة الجملة46
44080700690442197.21.70.02.90.07.1تجارة المفرد47

57905700690580449.41.70.02.90.09.3

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
57780500058280.90.06.70.00.00.9المحرآات والدراجات النارية

337807718034730.60.010.30.70.00.6تجارة الجملة46
310678319710312405.12.02.63.00.05.0تجارة المفرد47

4022383146890405416.52.019.63.70.06.5

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
4803000048030.80.00.00.00.00.8المحرآات والدراجات النارية

دهوك

المجموع

نينوى

المجموع

السليمانية

المجموع

جدول ( 2- 1) عدد المنشأت حسب الكيان القانوني والنشاط االقتصادي والمحافظة 

12082800012360.20.70.00.00.00.2تجارة الجملة46
170980000170982.80.00.00.00.02.8تجارة المفرد47

2310928000231373.80.70.00.00.03.7

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
5806000058060.90.00.00.00.00.9المحرآات والدراجات النارية

22022700022290.40.70.00.00.00.4تجارة الجملة46
22107880028222233.62.10.00.09.23.6تجارة المفرد47

301151150028302584.92.80.00.09.24.9

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
436120000045610.74.80.00.00.00.7المحرآات والدراجات النارية

139618300015790.24.40.00.00.00.3تجارة الجملة46
25252374000256264.19.00.00.00.04.1تجارة المفرد47

31009757000317665.018.30.00.00.05.1

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
611336360061851.00.94.80.00.01.0المحرآات والدراجات النارية

21142400021380.30.60.00.00.00.3تجارة الجملة46
2376927520800242523.96.627.90.00.03.9تجارة المفرد47

319963352440032575500005المجموع

آرآوك

المجموع

أربيل

المجموع

ديالى

المجموع

األنبار
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شرآة منشأة فرديةنوع النشاطرمز النشاطالمحافظة
مساهمة

شرآة شرآة محدودة
تضامنية

منشأة فردية مجموعأخرى
%

شرآة 
% مساهمة

شرآة 
محدودة %

شرآة 
تضامنية %

مجموع %أخرى %

جدول ( 2- 1) عدد المنشأت حسب الكيان القانوني والنشاط االقتصادي والمحافظة 

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
2448210675740247374.02.610.13.10.04.0المحرآات والدراجات النارية

7569143740077861.23.59.90.00.01.3تجارة الجملة46
107682585750010834217.514.110.10.00.017.4تجارة المفرد47

13973383422474014086533.228.362.93.10.033.2

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
5256001682054440.90.00.07.06.50.9المحرآات والدراجات النارية

15010201503517060.20.02.76.211.40.3تجارة الجملة46
2518013501457223269954.13.30.060.672.94.3تجارة المفرد47

31937135201775278341455.23.32.773.890.85.5

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
33047700033810.51.90.00.00.00.5المحرآات والدراجات النارية

1190000011900.20.00.00.00.00.2تجارة الجملة46
17528345000176122.90.86.70.00.02.8تجارة المفرد47

220221115000221833.62.76.70.00.03.6

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
348737020035440.60.90.00.80.00.6المحرآات والدراجات النارية

بغداد

المجموع

بابل

المجموع

المجموع

آربالء

1120000011200.20.00.00.00.00.2تجارة الجملة46
15237003770156142.50.00.015.70.02.5تجارة المفرد47

198443703970202783.20.90.016.50.03.3

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
43424000043820.71.00.00.00.00.7المحرآات والدراجات النارية

1708000017080.30.00.00.00.00.3تجارة الجملة46
238730000238733.90.00.00.00.03.8تجارة المفرد47

2992340000299634.91.00.00.00.04.8

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
5288145250054580.93.53.40.00.00.9المحرآات والدراجات النارية

15376300016000.31.50.00.00.00.3تجارة الجملة46
18769759000195283.118.30.00.00.03.1تجارة المفرد47

255949672500265864.223.43.40.00.04.3

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
2646000026460.40.00.00.00.00.4المحرآات والدراجات النارية

1183000011830.20.00.00.00.00.2تجارة الجملة46
144970000144972.40.00.00.00.02.3تجارة المفرد47

183260000183263.00.00.00.00.02.9

واسط

المجموع

صالح الدين

المجموع

النجف

المجموع

القادسية

المجموع

24      مديرية إحصاءات التجارة / الجهاز المرآزي لإلحصاء- العراق 



شرآة منشأة فرديةنوع النشاطرمز النشاطالمحافظة
مساهمة

شرآة شرآة محدودة
تضامنية

منشأة فردية مجموعأخرى
%

شرآة 
% مساهمة

شرآة 
محدودة %

شرآة 
تضامنية %

مجموع %أخرى %

جدول ( 2- 1) عدد المنشأت حسب الكيان القانوني والنشاط االقتصادي والمحافظة 

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
1895000018950.30.00.00.00.00.3المحرآات والدراجات النارية

60500006050.10.00.00.00.00.1تجارة الجملة46
8417000084171.40.00.00.00.01.4تجارة المفرد47

109170000109171.80.00.00.00.01.8

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
37193600037550.60.90.00.00.00.6المحرآات والدراجات النارية

1070000010700.20.00.00.00.00.2تجارة الجملة46
215930000215933.50.00.00.00.03.5تجارة المفرد47

2638236000264184.30.90.00.00.04.2

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
2180000021800.40.00.00.00.00.4المحرآات والدراجات النارية

59900005990.10.00.00.00.00.1تجارة الجملة46
10418197000106151.74.80.00.00.01.7تجارة المفرد47

13197197000133942.14.80.00.00.02.2

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
68446800069121.11.60.00.00.01.1المحرآات والدراجات النارية

ذي قار

المجموع

ميسان

المجموع

المثنى

المجموع

2427000024270.40.00.00.00.00.4تجارة الجملة46
32719219000329385.35.30.00.00.05.3تجارة المفرد47

41990287000422776.86.90.00.00.06.8

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
1030497452222622010429816.818.029.810.96.516.8المحرآات والدراجات النارية

3649049917116835373635.912.123.07.011.46.0تجارة الجملة46
4745662894352197425148003777.369.947.282.182.077.2تجارة المفرد47

61410541387452404306621698100.0100.0100.0100.0100.00100.0

العراق

المجموع

البصرة

المجموع
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منشأة نوع النشاطرمز النشاط
فردیة

شركة 
مساھمة

شركة 
محدودة

شركة 
منشأة مجموعأخرىتضامنیة

فردیة %
شركة 

مساھمة %
شركة 

محدودة %

شركة 
تضامنیة 

%
مجموع %أخرى  %

3114025202031790.50.00.00.00.00.5تجارة المركبات ذات المحركات جملھ ومفرد (تجزئة)4510

66099386723906659610.60.10.00.00.010.7صیانة وإصالح المركبات ذات المحركات4520

تجارة قطع غیارواكسسوارات  المركبات ذات 4530
309843261252030316385.00.10.00.00.05.1المحركات جملة ومفرد

تجارة وصیانة وإصالح الدراجات الناریة 4540
28523300028850.50.00.00.00.00.5واإلكسسوارات وقطع الغیار المتصلة بھا

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
1030497452222622010429816.60.10.00.00.016.8والدراجات الناریة

تجارة الجملة على أساس العقد أو نظیر رسم تشمل 4610
187542920020090.30.00.00.00.00.3الخدمات الخاصة بتجارة الجملة

26650024026890.40.00.00.00.00.4تجارة الجملة للمواد الخام الزراعیة والماشیة الحیة4620

1004911107035102651.60.00.00.00.01.7تجارة الجملة لألغذیة والمشروبات والتبغ4630

3932000039320.60.00.00.00.00.6تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذیة4641

44246100044850.70.00.00.00.00.7تجارة الجملة للسلع المنزلیة األخرى4649

تجارة الجملة ألجھزة الحواسب ومتعلقاتھا الخارجیة 4651
13300001330.00.00.00.00.00.0والبرامج الخاصة بھا

تجارة الجملة للمعدات الخاصھ باإللكترونیات 4652
77500007750.10.00.00.00.00.1وأجھزة اآلتصاآلت وأجزائھا

36000003600.10.00.00.00.00.1تجارة الجملة لالآلت والمعدات الزراعیة4653

15650170015820.30.00.00.00.00.3تجارة الجملة للمعدات واالآلت األخرى4659

تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازي 4661
910490009590.10.00.00.00.00.2والمنتجات المتصلة بھا

923002809510.10.00.00.00.00.2تجارة الجملة للمعادن وخاماتھا4662

تجارة الجملة لمواد البناء واألجھزة ومعدات ولوازم 4663
62592111846065341.00.00.00.00.01.1السباكة والتدفئة

تجارة الجملة للنفایات والخردة والمنتجات األخرى 4669
147125240015200.20.00.00.00.00.2غیر المصنفة  فى مكان اخر

11490200011690.20.00.00.00.00.2تجارة الجملة غیر المتخصصة4690

3649049917116835373635.90.10.00.00.06.0تجارة الجملة46

4711
تجارة المفرد في المتاجر غیر المتخصصة التي 

تكون فیھا األغذیة أو المشروبات أو التبغ ھى السلع 
السائدة فیھا

15243410671815425815428224.50.20.00.10.024.8

تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر غیر 4719
49300004930.10.00.00.00.00.1المتخصصة

تجارة المفرد (التجزئة) لألغذیة في المتاجر 4721
953594127932709617715.30.10.00.10.015.5المتخصصة

جدول ( 2-2 ) عدد المنشأت حسب الكیان القانوني والنشاط االقتصادي 
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منشأة نوع النشاطرمز النشاط
فردیة

شركة 
مساھمة

شركة 
محدودة

شركة 
منشأة مجموعأخرىتضامنیة

فردیة %
شركة 

مساھمة %
شركة 

محدودة %

شركة 
تضامنیة 

%
مجموع %أخرى  %

جدول ( 2-2 ) عدد المنشأت حسب الكیان القانوني والنشاط االقتصادي 

تجارة المفرد (التجزئة) للمشروبات في المتاجر 4722
41980053042510.70.00.00.00.00.7المتخصصة

تجارة المفرد (التجزئة) للتبغ ومنتجاتھ في 4723
2224000022240.40.00.00.00.00.4المتاجرالمتخصصة

1023810919730104391.60.00.00.00.01.7تجارة المفرد (التجزئة) لوقود المركبات4730

تجارة المفرد (التجزئة) لمعدات الحاسب اآللي 4741
1525926020869155622.50.00.00.00.02.5والوحدات الطرفیة والبرمجیات واآلتصاآلت

تجارة المفرد (التجزئة) لألجھزة السمعیة والبصریھ 4742
8001670496981861.30.00.00.00.01.3في المتاجر المتخصصة

88160068088841.40.00.00.00.01.4تجارة المفرد (التجزئة) للمنسوجات4751

تجارة المفرد (التجزئة) للخردوات المعدنیة والطالء 4752
39762322010827402196.40.10.00.00.06.5والزجاج ولوازم البناء

تجارة المفرد (التجزئة) للسجاد واألكلمة وأغطیة 4753
363181027037390.60.00.00.00.00.6الحوائط واألرضیات

تجارة المفرد (التجزئة) لألجھزة المنزلیة واألثاث 4759
25425707322128258174.10.00.00.00.04.2ومعدات اإلضاءة والمعدات المنزلیة األخرى

تجارة المفرد (التجزئة) للكتب والصحف واألدوات 4761
724717300074201.20.00.00.00.01.2المكتبیة

تجارة المفرد (التجزئة) للتسجیالت الموسیقیة 4762
98500009850.20.00.00.00.00.2والمرئیة

1324000013240.20.00.00.00.00.2تجارة المفرد (التجزئة) لالدوات الریاضیة4763

2816000028160.50.00.00.00.00.5تجارة المفرد (التجزئة) لاللعاب ولعب األطفال4764

تجارة المفرد (التجزئة) للمالبس واألحذیھ والسلع 4771
5074646401490513598.20.10.00.00.08.3الجلدیة

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع الصیدالنیة والطبیة 4772
1726460000173242.80.00.00.00.02.8واصناف مستحضرات التجمیل والزینة

تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر 4773
225774301490227693.60.00.00.00.03.7المتخصصة

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع المستعملة في 4774
5767000057670.90.00.00.00.00.9المتاجر المتخصصة

4745662894352197425148003776.30.50.10.30.077.2تجارة المفرد47

6141054138745240430662169898.80.70.10.40.0100.0 المجموع 
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المجموعمحمولةمنضدیةالمجموعالمحمولاالرضي

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
127112712285028536والدراجات الناریة

13419582092194242436242تجارة الجملة46
361151541551518124302242401تجارة المفرد47

496198232031922916722963679

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
1069723982935283318255والدراجات الناریة

273711373837339376143تجارة الجملة46
61742539431561143128724301603تجارة المفرد47

75055973567231216190931252001

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
27949165195236100336127والدراجات الناریة

3643276364076437513624تجارة الجملة46
11042726328367954114520991724تجارة المفرد47

174735455372021266168229482475

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
02780278003737112والدراجات الناریة

0543543242448170تجارة الجملة46
81915992401312653961091تجارة المفرد47

8112482125631553264811373

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
425734577642198240365والدراجات الناریة

9822292327134516650555تجارة الجملة46
1492195122100215145216671733تجارة المفرد47

2892991430203391216625572653
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

والدراجات الناریة
4345184561000130

49153015790262652تجارة الجملة46
699249542565306206201219تجارة المفرد47

791310023179306466461401

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
14460056149083830والدراجات الناریة

50208821380000تجارة الجملة46
803231272393095408503480تجارة المفرد47

997312203221795491586480المجموع

االنترنیت

المجموع

المجموع

المجموع

دھوك

نینوى

السلیمانیة

رمز النشاطالمحافظة
الحاسبة الشخصیةالھاتف

نوع النشاط

كركوك

المجموع

المجموع

جدول رقم ( 3 - 1) عدد المنشآت حسب استخدامھا لتكنلوجیا المعلومات واالتصاالت والنشاط االقتصادي والمحافظة 

أربیل

دیالى

األنبار

المجموع
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المجموعمحمولةمنضدیةالمجموعالمحمولاالرضي
االنترنیت رمز النشاطالمحافظة

الحاسبة الشخصیةالھاتف
نوع النشاط

جدول رقم ( 3 - 1) عدد المنشآت حسب استخدامھا لتكنلوجیا المعلومات واالتصاالت والنشاط االقتصادي والمحافظة 

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
751946119536112809921650والدراجات الناریة

1406932707224311591402919تجارة الجملة46
142785424868511349727786267143تجارة المفرد47

164211181711345917049245109498712

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
3943754414012912965والدراجات الناریة

0157215720000تجارة الجملة46
27521272215472796123487تجارة المفرد47

314272192753327225252552

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
133316032933966105277والدراجات الناریة

371103114025255077تجارة الجملة46
9511542916380326777092867تجارة المفرد47

11211969220813967688643221

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
0248124810000والدراجات الناریة

09229220000تجارة الجملة46

411066310704131195326248تجارة المفرد47

411406614107131195326248

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
40336934090000والدراجات الناریة

015221522674411144تجارة الجملة46
14519740198854768851361482تجارة المفرد47

18524631248165439291472526

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
1445334547851127178373والدراجات الناریة

0156915690195195187تجارة الجملة46
831927119354514975482516تجارة المفرد47

22726174264011028199213076

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
0111511150000والدراجات الناریة

09989980757522تجارة الجملة46
49808781360141141859تجارة المفرد47

4910200102490216216881المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

بغداد

بابل

كربالء

واسط

صالح الدین

النجف

القادسیة
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المجموعمحمولةمنضدیةالمجموعالمحمولاالرضي
االنترنیت رمز النشاطالمحافظة

الحاسبة الشخصیةالھاتف
نوع النشاط

جدول رقم ( 3 - 1) عدد المنشآت حسب استخدامھا لتكنلوجیا المعلومات واالتصاالت والنشاط االقتصادي والمحافظة 

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
01593159382411230والدراجات الناریة

1574906471131437تجارة الجملة46
58062626842233410643303تجارة المفرد47

73783459082316464780340

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
0364636460363636والدراجات الناریة

010701070000216تجارة الجملة46

020050200500001888تجارة المفرد47

02476624766036362140

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
0210321030000والدراجات الناریة

05795790000تجارة الجملة46
659298936382481563145تجارة المفرد47

65119801204582481563145

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
0430943098216324581والدراجات الناریة

021752175142120262144تجارة الجملة46
8624659247456069181524535تجارة المفرد47

86311433122983012012031760

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
10468733388379964207230362507والدراجات الناریة

10563426735323943321541583432تجارة الجملة46
75164043024118187337171842452125724تجارة المفرد47

96185259025355209245224713171631663 المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

میسان

البصرة

العراق

المثنى

ذي قار
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محمولةمنضديةالمحمولاالرضي

273063128296.0216.0تجارة المرآبات ذات المحرآات جمله ومفرد (تجزئة)4510

56653525282250.0842.0صيانة وإصالح المرآبات ذات المحرآات4520

450283315541526.01449.0تجارة قطع غيارواآسسوارات  المرآبات ذات المحرآات جملة ومفرد4530

تجارة وصيانة وإصالح الدراجات النارية واإلآسسوارات وقطع 4540
1241400.00.0الغيار المتصلة بها

1044873339642072.02507.0تجارة بيع واصالح المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية45

تجارة الجملة على أساس العقد أو نظير رسم تشمل الخدمات الخاصة 4610
1921972214624.0719.0بتجارة الجملة

4524393032.06.0تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية4620

699300195872.0918.0تجارة الجملة لألغذية والمشروبات والتبغ4630

6935770296.0139.0تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذية4641

1964151225433.0508.0تجارة الجملة للسلع المنزلية األخرى4649

تجارة الجملة ألجهزة الحواسب ومتعلقاتها الخارجية والبرامج 4651
01330133.0133.0الخاصة بها

تجارة الجملة للمعدات الخاصه باإللكترونيات وأجهزة اآلتصاآلت 4652
3575817211.0175.0وأجزائها

39343390.066.0تجارة الجملة لالآلت والمعدات الزراعية4653

33144949119.0135.0تجارة الجملة للمعدات واالآلت األخرى4659

258047043.073.0تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات المتصلة بها4661

086500.00.0تجارة الجملة للمعادن وخاماتها4662

2746175104358.0492.0تجارة الجملة لمواد البناء واألجهزة ومعدات ولوازم السباآة والتدفئة4663

تجارة الجملة للنفايات والخردة والمنتجات األخرى غير المصنفة  فى 4669
181230062.036.0مكان اخر

621071032.032.0تجارة الجملة غير المتخصصة4690

1057342679433215.03432.0تجارة الجملة46

تجارة المفرد في المتاجرغيرالمتخصصة التي تكون فيها األغذية أو 4711
113112678510121978.05180.0المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها

04924240.040.0تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر غير المتخصصة4719

1107767193461159.03200.0تجارة المفرد (التجزئة) لألغذية في المتاجر المتخصصة4721

جدول ( 3- 2)عدد المنشآت حسب استخدامها لتكنلوجيا المعلومات واالتصاالت والنشاط االقتصادي 

( PC ) الحاسبة الشخصية
رمز 
االنترنيتنوع النشاطالنشاط

الهاتف
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محمولةمنضديةالمحمولاالرضي

جدول ( 3- 2)عدد المنشآت حسب استخدامها لتكنلوجيا المعلومات واالتصاالت والنشاط االقتصادي 

( PC ) الحاسبة الشخصية
رمز 
االنترنيتنوع النشاطالنشاط

الهاتف

4432154029.0223.0تجارة المفرد (التجزئة) للمشروبات في المتاجر المتخصصة4722

1131909400.0132.0تجارة المفرد (التجزئة) للتبغ ومنتجاته في المتاجرالمتخصصة4723

558784150257.0295.0تجارة المفرد (التجزئة) لوقود المرآبات4730

تجارة المفرد (التجزئة) لمعدات الحاسب اآللي والوحدات الطرفية 4741
1191441524074467.04614.0والبرمجيات واآلتصاآلت

تجارة المفرد (التجزئة) لألجهزة السمعية والبصريه في المتاجر 4742
14876855021239.01492.0المتخصصة

2047482107200.0356.0تجارة المفرد (التجزئة) للمنسوجات4751

تجارة المفرد (التجزئة) للخردوات المعدنية والطالء والزجاج ولوازم 4752
135435069176506.01423.0البناء

3632740120.0233.0تجارة المفرد (التجزئة) للسجاد واألآلمة وأغطية الحوائط واألرضيات4753

تجارة المفرد (التجزئة) لألجهزة المنزلية واألثاث ومعدات اإلضاءة 4759
74522691335968.01555.0والمعدات المنزلية األخرى

4776357967671.0982.0تجارة المفرد (التجزئة) للكتب والصحف واألدوات المكتبية4761

0860131224.0215.0تجارة المفرد (التجزئة) للتسجيالت الموسيقية والمرئية4762

451190077.096.0تجارة المفرد (التجزئة) لالدوات الرياضية4763

024708748.056.0تجارة المفرد (التجزئة) لاللعاب ولعب األطفال4764

562457786261507.02327.0تجارة المفرد (التجزئة) للمالبس واألحذيه والسلع الجلدية4771

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع الصيدالنية والطبية واصناف 4772
494153951002789.02122.0مستحضرات التجميل والزينة

83218818269862.01134.0تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر المتخصصة4773

514914043.049.0تجارة المفرد (التجزئة) للسلع المستعملة في المتاجر المتخصصة4774

7517404302733717184.025724.0تجارة المفرد47

96185259029244.022471.031663 المجموع

 32
مديرية احصاءات التجارة/ الجهازالمرآزي لالحصاء - العراق



مجموعاخرىایجارملكمجموعاخرىایجارملك
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

290226316027130000والدراجات الناریة

2681602881958164353102619تجارة الجملة46
364511472238153555731124861783تجارة المفرد47

4203153374862002673714771882402

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
738923893100690000والدراجات الناریة

5443212037561383290467تجارة الجملة46
93463451435944219905620652تجارة المفرد47

10628469644525804422889101119

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
883494505828842110295والدراجات الناریة

823265003473477126601743تجارة الجملة46
681224318110312404951731402266تجارة المفرد47

8518319131104054110563208404304

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
47842873748020543791والدراجات الناریة

18710490123601090109تجارة الجملة46
39161314438170981832260409تجارة المفرد47

458118480752313618338937609

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
16954015965806423940436والدراجات الناریة

5901639022294135560969تجارة الجملة46
643415557232222232361227201483تجارة المفرد47

871921211328302586912177202888

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
67449404561090090والدراجات الناریة

2241355015791021270229تجارة الجملة46
55431996711625626582320290تجارة المفرد47

583425816116317661604490609

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
605558006185361190155والدراجات الناریة

4841654021382004910691تجارة الجملة46
63041792028242521327340866تجارة المفرد47

7393251542832575368134401712

ملكیة المخزنملكیة المنشأة رمز النشاط

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

دھوك

نینوى

السلیمانیة

المجموع

دیالى

األنبار

كركوك

أربیل

جدول (4 -1 )عدد المنشآت حسب ملكیة المنشأة والمخزن والنشاط االقتصادي والمحافظة (القیمة الف دینار)

نوع النشاطالمحافظة

المجموع

المجموع
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مجموعاخرىایجارملكمجموعاخرىایجارملك
ملكیة المخزنملكیة المنشأة رمز النشاط

جدول (4 -1 )عدد المنشآت حسب ملكیة المنشأة والمخزن والنشاط االقتصادي والمحافظة (القیمة الف دینار)

نوع النشاطالمحافظة

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
57724035124247362621787752124والدراجات الناریة

378740807786309226702576تجارة الجملة46
9732967931817108342441239802839تجارة المفرد47

10687128236194114086410126452757539

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
34848002965444652060271والدراجات الناریة

2481430281706482440292تجارة الجملة46
684518238191226995460116901629تجارة المفرد47

744124468223634145573161902192

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
652272903381066066والدراجات الناریة

111107901190021825243تجارة الجملة46
4013134421571761210158686773تجارة المفرد47

477617250157221831018701111082

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
32232220354437750112والدراجات الناریة

1749460112001190119تجارة الجملة46
322512065324156143243550679تجارة المفرد47

372116233324202783615490910

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
7643578404382891690258والدراجات الناریة

6111097017081341370271تجارة الجملة46
8304154888123873989106702056تجارة المفرد47

967920163121299631212137302585

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
5784818625458209510260والدراجات الناریة

303129701600341470181تجارة الجملة46
26591648538419528982550353تجارة المفرد47

354022600446265863414530794

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
8111755802646080080والدراجات الناریة

3258580118332770109تجارة الجملة46
324111181751449701620162تجارة المفرد47

43771379415518326323190351 المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

بغداد

واسط

صالح الدین

النجف

كربالء

بابل

القادسیة
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مجموعاخرىایجارملكمجموعاخرىایجارملك
ملكیة المخزنملكیة المنشأة رمز النشاط

جدول (4 -1 )عدد المنشآت حسب ملكیة المنشأة والمخزن والنشاط االقتصادي والمحافظة (القیمة الف دینار)

نوع النشاطالمحافظة

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
27815764118950000والدراجات الناریة

2993041604107740181تجارة الجملة46
390642832298418463923481434تجارة المفرد47

4483616327110917570997481615

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
3623393037550000والدراجات الناریة

1309400107002250225تجارة الجملة46
55281606502159305130513تجارة المفرد47

60202039802641807380738

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
110207002180071071والدراجات الناریة

8945457600691410210تجارة الجملة46
14499166010615773110388تجارة المفرد47

16481169057133951465230669

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
9185732262691224920116والدراجات الناریة

5971688142242712424523392تجارة الجملة46
1251619361106132938248103801286تجارة المفرد47

14031267811465422773961375231794

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
1047692530129110429784834651124425والدراجات الناریة

63853066231637363235171251509626تجارة الجملة46
103418369459716148003849681461328019861تجارة المفرد47

120279492651876862169881672520354233912 المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

ذي قار

میسان

البصرة

العراق

المثنى
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مجموعاخرىایجارملكمجموعاخرىایجارملك

510256999317849750124تجارة المركبات ذات المحركات جملھ ومفرد (تجزئة)4510

6219593899896659713940237578صیانة وإصالح المركبات ذات المحركات4520

تجارة قطع غیارواكسسوارات  المركبات ذات المحركات جملة 4530
335728079203316396602988753723ومفرد

تجارة وصیانة وإصالح الدراجات الناریة واإلكسسوارات وقطع 4540
3902493028830000الغیار المتصلة بھا

1047692530129110429784834651124425تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة45

تجارة الجملة على أساس العقد أو نظیر رسم تشمل الخدمات 4610
22817562420086045743560الخاصة بتجارة الجملة

5802069412690784700548تجارة الجملة للمواد الخام الزراعیة والماشیة الحیة4620

1759844957102655901970442604تجارة الجملة لألغذیة والمشروبات والتبغ4630

3733559039321607560916تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذیة4641

7673688324487373968631404تجارة الجملة للسلع المنزلیة األخرى4649

تجارة الجملة ألجھزة الحواسب ومتعلقاتھا الخارجیة والبرامج 4651
013301330000الخاصة بھا

تجارة الجملة للمعدات الخاصھ باإللكترونیات وأجھزة اآلتصاآلت 4652
187570775171820199وأجزائھا

732870360390039تجارة الجملة لالآلت والمعدات الزراعیة4653

174140801582666720738تجارة الجملة للمعدات واالآلت األخرى4659

تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات 4661
41851526959108670175المتصلة بھا

1238280951501190169تجارة الجملة للمعادن وخاماتھا4662

تجارة الجملة لمواد البناء واألجھزة ومعدات ولوازم السباكة 4663
141749921246533609120801817والتدفئة

تجارة الجملة للنفایات والخردة والمنتجات األخرى غیر المصنفة  4669
254126601520911120203فى مكان اخر

2019551211681101440254تجارة الجملة غیر المتخصصة4690

63853066231637363235171251509626تجارة الجملة46

تجارة المفرد في المتاجر غیر المتخصصة التي تكون فیھا 4711
534709839524171542821470268504155األغذیة أو المشروبات أو التبغ ھى السلع السائدة فیھا

824100492046046تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر غیر المتخصصة4719

رمز 
نوع النشاطالنشاط

جدول (4 -2)عدد المنشآت حسب ملكیة المنشأة والمخزن  والنشاط االقتصادي 

ملكیة المخزنملكیة المنشأة
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مجموعاخرىایجارملكمجموعاخرىایجارملك

رمز 
نوع النشاطالنشاط

جدول (4 -2)عدد المنشآت حسب ملكیة المنشأة والمخزن  والنشاط االقتصادي 

ملكیة المخزنملكیة المنشأة

240026967225059617974517461282619تجارة المفرد (التجزئة) لألغذیة في المتاجر المتخصصة4721

8033360894252401660206تجارة المفرد (التجزئة) للمشروبات في المتاجر المتخصصة4722

3251841592225079079تجارة المفرد (التجزئة) للتبغ ومنتجاتھ في المتاجرالمتخصصة4723

310067455941043935014120511تجارة المفرد (التجزئة) لوقود المركبات4730

تجارة المفرد (التجزئة) لمعدات الحاسب اآللي والوحدات الطرفیة 4741
1090144036915562731640237والبرمجیات واآلتصاآلت

تجارة المفرد (التجزئة) لألجھزة السمعیة والبصریھ في المتاجر 4742
58575267581861435050648المتخصصة

150473443688841401770317تجارة المفرد (التجزئة) للمنسوجات4751

تجارة المفرد (التجزئة) للخردوات المعدنیة والطالء والزجاج 4752
42873572220940218523264303166ولوازم البناء

تجارة المفرد (التجزئة) للسجاد واألكلمة وأغطیة الحوائط 4753
243349603739391720211واألرضیات

تجارة المفرد (التجزئة) لألجھزة المنزلیة واألثاث ومعدات 4759
35172198731225816790242003210اإلضاءة والمعدات المنزلیة األخرى

3746998487420534200473تجارة المفرد (التجزئة) للكتب والصحف واألدوات المكتبیة4761

2895709850000تجارة المفرد (التجزئة) للتسجیالت الموسیقیة والمرئیة4762

28129701325028028تجارة المفرد (التجزئة) لالدوات الریاضیة4763

2752411130281601830183تجارة المفرد (التجزئة) لاللعاب ولعب األطفال4764

4415466972475135924517651322142تجارة المفرد (التجزئة) للمالبس واألحذیھ والسلع الجلدیة4771

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع الصیدالنیة والطبیة واصناف 4772
1826154980173242163340550مستحضرات التجمیل والزینة

28781956532622769917550846تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر المتخصصة4773

5865135455766501840234تجارة المفرد (التجزئة) للسلع المستعملة في المتاجر المتخصصة4774

103418369459716148003849681461328019861تجارة المفرد47

120279492651876862169881672520354233912 المجموع
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المجموع ریف حضرنوع النشاطرمز النشاط

93093سبك المعادن غیر الحدیدیة2432

39039تجارة الجملة لألغذیة والمشروبات والتبغ4630

10173173تجارة المفرد ( التجزئة ) لوقود المركبات4730

23273305

28028الطباعة1811

32032صناعة المنسوجات الجاھزة عدا المالبس1392

60060

46046تجھیز وحفظ الفواكھ والخضراوات1030

58058صناعة منتجات األلبان1050

صناعة الكاكاو والشیكوالتھ والحلویات 1073
75075السكریة

صناعة وتفصیل المالبس الجاھزة عدا 1410
04343المالبس المصنوعة من الفراء

46320365صناعة األحذیة1520
92092الطباعة1811

التصویر وتجھیز المستندات وأنشطھ دعم 8219
المكاتب

1290129

61061تجھیز وحفظ اللحوم ومنتجاتھا1010

1290129تجھیز وحفظ الفواكھ والخضراوات1030

70070صناعة منتجات األلبان1050
25025صناعة منتجات المخابز1071

صناعة الكاكاو والشیكوالتھ والحلویات 1073
السكریة

25025

29029تولید ونقل وتوزیع الطاقھ (الكھربائیة)3510

التصویر وتجھیز المستندات وأنشطھ دعم 8219
المكاتب

04545

27027إصالح المعدات الكھربائیة3314

17953233صیانة وإصالح المركبات ذات المحركات4520

2240224الطباعة1811

35035اصالح المعدات االلكترونیة والبصریة3313

التصویر وتجھیز المستندات وأنشطھ دعم 8219
44044المكاتب

إصالح الحاسبات االلكترونیة والمعدات 9511
1550155الملحقة بھا

1370137إصالح معدات االتصال9512

أنشطة تأجیر سلع شخصیة و منزلیة أخرى 7729
51051غیر مصنفة في موضع آخر

البیئة

تجارة المفرد عدا المركبات 47
ذات المحركات والدراجات 

الناریة

                     المجموع

46
تجارة الجملة للمعدات 
الخاصھ باإللكترونیات 

وأجھزة االتصاالت وأجزائھا

                     المجموع

النشاط الرئیسيالرمز
النشاط الثانوي

صیانة وإصالح المركبات ذات 45
المحركات

جدول رقم (5 )عدد المنشآت حسب النشاط االقتصادي والنشاط الثانوي والبیئة
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المجموع ریف حضرنوع النشاطرمز النشاط

البیئة
النشاط الرئیسيالرمز

النشاط الثانوي

جدول رقم (5 )عدد المنشآت حسب النشاط االقتصادي والنشاط الثانوي والبیئة

التصویر وتجھیز المستندات وأنشطھ دعم 8219
44044المكاتب

39039صناعة المنسوجات الجاھزة عدا المالبس1392

42042صناعة وسائل االتصال2630

32032إصالح المكائن3312

27027تركیب األجھزة الكھربائیة4321

66066تشطیب المباني4330

7730
أنشطة تأجیر األآلت والمعدات والبضائع 

المادیة األخرى بدون مشغلیھا والغیر مصنفھ 
في موضع آخر

78078

42042إصالح السلع الشخصیة والمنزلیة األخرى9529

78078صناعة المنسوجات الجاھزة عدا المالبس1392

صناعة وتفصیل المالبس الجاھزة عدا 1410
42042المالبس المصنوعة من الفراء

صناعة األثاث والمنتجات الخشبیھ الغیر 3100
1040104مصنفھ فى موضع آخر

65065إصالح المعدات الكھربائیة3314

تجارة المفرد ( التجزئة ) للمالبس واألحذیھ 4771
28028والسلع الجلدیة

39039النقل البرى للبضائع4923

42042إصالح إلكترونیات المستھلك9521

41041إصالح األثاث وتجھیز المنزل9524

521125646الطباعة1811

التصویر وتجھیز المستندات وأنشطھ دعم 8219
62062المكاتب

صناعة وتفصیل المالبس الجاھزة عدا 1410
43043المالبس المصنوعة من الفراء

43043إصالح السلع الشخصیة والمنزلیة األخرى9529

51051صناعة األجھزة المنزلیة2750

43043صناعة المعادن الثمینة غیر الحدید والصلب2420

3211
صناعة المجوھرات واألصناف والمواد 

59059المتصلة بھا

صناعات تحویلیة أخرى غیر مصنفھ فى موقع 3290
43043آخر

54054اصالح المعدات االلكترونیة والبصریة3313

90090األنشطة األخرى المتصلة بصحة اإلنسان8690

1110111إصالح السلع الشخصیة والمنزلیة األخرى9529

50050إصالح المعدات الكھربائیة3314

36155864201

39076584566 المجموع الكلي

تجارة المفرد عدا المركبات 47
ذات المحركات والدراجات 

الناریة

                     المجموع
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مجموعاحداثاناثذكورمجموعاحداثاناثذكورمجموعاحداثاناثذكور

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
167703617134277036431359540726026المحركات والدراجات الناریة

273000273032740032746004006004تجارة الجملة46
5524005524218768861722581274008861728105تجارة المفرد47

99310369967294278865330168393588868940135

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
558501533711812822042413246184070195720364المحركات والدراجات الناریة

نوع النشاطالمحافظة رمز النشاط
عدد العاملین (صاحب العمل، یعمل لحسابھ أو لدى األسرة )عدد العاملین باجر

جدول (6- 1) عدد العاملین  حسب النوع االجتماعي والنشاط االقتصادي والمحافظة 

دھوك

المجموع

مجموع عدد العاملین

35760615419153170905407889307059598تجارة الجملة46
1357812497314675559916156255723169569739159871906تجارة المفرد47

2273912431212598474130615113975884968697394260101868

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
42730306457970840118720211357042411781المحركات والدراجات الناریة

373701837555723036575994600549514تجارة الجملة46
9151306114957139898177769408444904948388350415تجارة المفرد47

1716130643817905527051779235380569866483136171710

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
30080753083451102044715751902797798المحركات والدراجات الناریة

10890010891194044123822830442327تجارة الجملة46
38880763964165888544817121204768552421085تجارة المفرد47

798501518136222938569623074302788584731210

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
3321027535967893363878316112143666211912المحركات والدراجات الناریة

24180024183998034403264160346450تجارة الجملة46
731411420176293156067615743381038874790177541439تجارة المفرد47

13053114476136434345171219954615856504826247159801

السلیمانیة

كركوك

نینوى

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

أربیل

13053114476136434345171219954615856504826247159801

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
2900013030303919003919681901306949المحركات والدراجات الناریة

1948051199915040511555345201023554تجارة الجملة46
8140196328866424755419475256493289561580334313تجارة المفرد47

1298819650913693301784195263112343166615103544816

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
645903966855660700660713066039613462المحركات والدراجات الناریة

26600762736241600241650760765152تجارة الجملة46
14576036146122435902972465638935033339268تجارة المفرد47

236950508242033338202973367957077080557882المجموع

المجموع

المجموع

دیالى

األنبار
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مجموعاحداثاناثذكورمجموعاحداثاناثذكورمجموعاحداثاناثذكور
نوع النشاطالمحافظة رمز النشاط

عدد العاملین (صاحب العمل، یعمل لحسابھ أو لدى األسرة )عدد العاملین باجر

جدول (6- 1) عدد العاملین  حسب النوع االجتماعي والنشاط االقتصادي والمحافظة 
مجموع عدد العاملین

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
24943016662660929491038529876544340205156485المحركات والدراجات الناریة

12010119315124441001289124102252202220843922669تجارة الجملة46
489874731348508081220813742296112878417106842154309179592تجارة المفرد47

859405923329898611615843831347016888524752444236799258746

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
36880219390769650438740310653065711310المحركات والدراجات الناریة

المجموع

بغداد

المحركات والدراجات الناریة
2101002101266901592828477001594929تجارة الجملة46
991350246102093705790627864074946970956303250958تجارة المفرد47

1570250465162174669190633835098062393956384867197

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
176200176239840039845746005746المحركات والدراجات الناریة

130900130913350013352644002644تجارة الجملة46
683743068801965617701983326493220026713تجارة المفرد47

990843099512497517702515234883220035103

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
217502612436354602863832572105476268المحركات والدراجات الناریة

5880142730112001251245170802671975تجارة الجملة46
49242265985748157503107001676020674536129822508تجارة المفرد47

7687226100189142041631011112183728103536211230751

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
29420202962507201195191801401398153المحركات والدراجات الناریة

201900201921240021244143004143تجارة الجملة46
1231100123112699713202712939308132039440تجارة المفرد47

172720201729234193132119344445146513213951736

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

واسط

صالح الدین

كربالء

بابل

172720201729234193132119344445146513213951736

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
5838083466725806010836889116440191713561المحركات والدراجات الناریة

262902812910187202052077450104864987تجارة الجملة46
6854055474082173415343082619528588153486233603تجارة المفرد47

1532101669169902941215355963516144733153726552151

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
4740385859327903023581375306874440المحركات والدراجات الناریة

91300913142101391560233401392473تجارة الجملة46
2594017427681758524816861951920179248186022287تجارة المفرد47

3981055945402228524821272466026266248268629200المجموع

المجموع

المجموع

النجف

القادسیة
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مجموعاحداثاناثذكورمجموعاحداثاناثذكورمجموعاحداثاناثذكور
نوع النشاطالمحافظة رمز النشاط

عدد العاملین (صاحب العمل، یعمل لحسابھ أو لدى األسرة )عدد العاملین باجر

جدول (6- 1) عدد العاملین  حسب النوع االجتماعي والنشاط االقتصادي والمحافظة 
مجموع عدد العاملین

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
120800120825970025973805003805المحركات والدراجات الناریة

805008051101118112019061181925تجارة الجملة46
41296696429111878311769129581600737786517249تجارة المفرد47

61426696630415576312787166752171837888322979

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
202700202746600046606687006687المحركات والدراجات الناریة

المثنى

المجموع

المحركات والدراجات الناریة
101500101513130013132328002328تجارة الجملة46
36190036192580633802614429425338029763تجارة المفرد47

66610066613177933803211738440338038778

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
15370015372472039251140090394048المحركات والدراجات الناریة

65100651702007021353001353تجارة الجملة46
2999002999135113078013898165103078016897تجارة المفرد47

518700518716685307119171112187230711922298

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
335709544311796507248689113220167813000المحركات والدراجات الناریة

17760388216428142238832244590227765388تجارة الجملة46
8533456749252332162198237937793417492243305347045تجارة المفرد47

1366645201615727439952220349149706576612265550765433

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
7717407090842641229503645451275312001243611635211795المحركات والدراجات الناریة

439741191886459794990911214135143493883231329997413تجارة الجملة46
1738711643541818093256029810882204745916547341691252525892772586تجارة المفرد47

2950191762143943111757331571103026432770619102817612792408261081794

العراق

ذي قار

میسان

البصرة

المجموع

المجموع

المجموع

2950191762143943111757331571103026432770619102817612792408261081794المجموع المجموع
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مجموعاحداثاناثذآورمجموعاحداثاناثذآورمجموعاحداثاناثذآور

تجارة المرآبات ذات المحرآات جمله 4510
(تجزئة) 4829015849876219020623911048017811226ومفرد

5321906337595567666936337480079129888369711139635صيانة وإصالح المرآبات ذات المحرآات4520
تجارة قطع غيارواآسسوارات  المرآبات 4530

1783905321837136863091937782547020145156153ذات المحرآات جملة ومفرد

تجارة وصيانة وإصالح الدراجات النارية 4540
12870631350319902323431448602954781واإلآسسوارات وقطع الغيار المتصلة بها

تجارة بيع وإصالح المرآبات ذات 45
7717407090842641229503645451275312001243611635211795المحرآات والدراجات النارية

تجارة الجملة على أساس العقد أو نظير 4610
314204531873452145349865941906685رسم تشمل الخدمات الخاصة بتجارة الجملة

تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية 4620
2248290227733223010534575570591055734والماشية الحية

128160943137591397221406143992678821134928158تجارة الجملة لألغذية والمشروبات والتبغ4630
تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات 4641

280290028924855607249877657150727879واألحذية

57660252601860680106617411834035812192تجار الجملة للسلع المنزلية األخرى4649
تجارة الجملة ألجهزة الحواسب ومتعلقاتها 4651

116001161330013324900249الخارجية والبرامج الخاصة بها

تجارة الجملة للمعدات الخاصه 4652
69700697903009031600001600باإللكترونيات وأجهزة اآلتصاآلت وأجزائها

430004304650046589500895تجارة الجملة لالآلت والمعدات الزراعية4653
1582043162519230832006350501263631تجارة الجملة للمعدات واالآلت األخرى4659
تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل 4661

1911078198912970771374320801553363والغازي والمنتجات المتصلة بها

9660269921230026125621960522248تجارة الجملة للمعادن وخاماتها4662
تجارة الجملة لمواد البناء واألجهزة 4663

90240204922889610382934317985058618571ومعدات ولوازم السباآة والتدفئة

تجارة الجملة للنفايات والخردة والمنتجات 4669
12440171141518530841937309702553352األخرى غير المصنفة  فى مكان اخر

12300124135414750271502270501512856تجارة الجملة غير المتخصصة4690
439741191886459794990911214135143493883231329997413تجارة الجملة46

4711
تجارة المفرد في المتاجر غير المتخصصة 
التي تكون فيها األغذية أو المشروبات أو 

التبغ هى السلع السائدة فيها
3732621114223895917971146689879194258217037487911301233217

(6 - 2 )عدد العاملين حسب الجنس والنشاط االقتصادي جدول
عدد العاملين (صاحب العمل، يعمل لحسابه أو لدى األسرة )عدد العاملين باجر

نوع النشاطرمز النشاط 
مجموع عدد العاملين
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مجموعاحداثاناثذآورمجموعاحداثاناثذآورمجموعاحداثاناثذآور

(6 - 2 )عدد العاملين حسب الجنس والنشاط االقتصادي جدول
عدد العاملين (صاحب العمل، يعمل لحسابه أو لدى األسرة )عدد العاملين باجر

نوع النشاطرمز النشاط 
مجموع عدد العاملين

تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في 4719
299002996438607299428601028المتاجر غير المتخصصة

تجارة المفرد (التجزئة) لألغذية في 4721
2622501071272961124233165426811985613864831655339147152المتاجر المتخصصة

تجارة المفرد (التجزئة) للمشروبات في 4722
17130162187551793911453326892392767207المتاجر المتخصصة

تجارة المفرد (التجزئة) للتبغ ومنتجاته في 4723
10460010462536050258635820503632المتاجر المتخصصة

102100242104521221906081282722429085023279تجارة المفرد (التجزئة) لوقود المرآبات4730

4741
تجارة المفرد (التجزئة) لمعدات الحاسب 
اآللي والوحدات الطرفية والبرمجيات 

واآلتصاآلت
59600059601695402481720222914024823162

تجارة المفرد (التجزئة) لألجهزة السمعية 4742
421807742959408071947913626014813774والبصريه في المتاجر المتخصصة

28890150303911095195145114351398419529514474تجارة المفرد (التجزئة) للمنسوجات4751
تجارة المفرد (التجزئة) للخردوات المعدنية 4752

2285207942364648416391217496727126839201173318والطالء والزجاج ولوازم البناء

تجارة المفرد (التجزئة) للسجاد واألآلمة 4753
2170086225648130844897698301707153وأغطية الحوائط واألرضيات

4759
تجارة المفرد (التجزئة) لألجهزة المنزلية 

واألثاث ومعدات اإلضاءة والمعدات 
المنزلية األخرى

157672944116237319831388073292847750167124849165

تجارة المفرد (التجزئة) للكتب والصحف 4761
27110027118375481698592110864816911303واألدوات المكتبية

تجارة المفرد (التجزئة) للتسجيالت 4762
309003091158028118614670281495الموسيقية والمرئية

4960049614340014341930001930تجارة المفرد (التجزئة) لالدوات الرياضية4763
تجارة المفرد (التجزئة) لاللعاب ولعب 4764

103800103829380029383976003976األطفال

تجارة المفرد (التجزئة) للمالبس واألحذيه 4771
177053795871867158952821179661569766571200238380240والسلع الجلدية

4772
تجارة المفرد (التجزئة) للسلع الصيدالنية 
والطبية واصناف مستحضرات التجميل 

والزينة
1182298101280318163120392194582998521849232261

تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في 4773
7880433418264273344808502866435214523119136928المتاجر المتخصصة

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع المستعملة 4774
123504512806564048661277990937892في المتاجر المتخصصة

1738711643541818093256029810882204745916547341691252525892772586تجارة التجزئة47
2950191762143943111757331571103026432770619102817612792408261081794 المجموع
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تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45

16770361713685717106874469259151166368214828113765المحرآات والدراجات النارية

2730002730138202750013820275348027711851217419064تجارة الجملة46

55240055242560196609846725700433683050017055632701489تجارة المفرد47

99310369967462794120167211464466231147714531055058234318

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
5585015337118148650982417488172825861050613133531528124032المحرآات والدراجات النارية

35760615419110363564107105511434619650159123884618175056تجارة الجملة46

1357812497314675352944302652931492214370519372169645617868658927079تجارة المفرد47

227391243121259846052309226529349807576576914238704178752847105226167

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
4273030645792721219101329743285419348983598157929521872المحرآات والدراجات النارية

37370183755270056760472372705291311998596441428317186تجارة الجملة46

9151306114957155387715220147224462957833816165043511308859597339تجارة المفرد47

1716130643817905109605582220147216216091134286633748653259081117436397

30080753083110929690170803112637726102750017366522تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات45

قيمة مساهمة 
المنشأة لصالح 

العاملين

اجمالي تعويضات 
 العاملين

دهوك

قيمة المزايا 
العينية

قيمة الرواتب واالجور  عدد العاملين بأجر

نينوى

نوع النشاطالمحافظة

المجموع

المجموع

رمز 
النشاط

المجموع

السليمانية

جدول (7 -1)عدد العاملين باجر وتعويضات العاملين حسب الجنس والنشاط االقتصادي والمحافظة (القيمة الف دينار)

ح45 ع
30080753083110929690170803112637726102750017366522المحرآات والدراجات النارية

10890010894217078004217078346277307679851تجارة الجملة46

3888076396414803926011336214917288100562611377424987323تجارة المفرد47

79850151813630113973028416530398138196217841377450033696

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
3321027535961804087976694418807823313884520995922156627المحرآات والدراجات النارية

241800241816175225161752252385197018560422تجارة الجملة46

731411420176294943776140013674559750583494553050526335556377354تجارة المفرد47

1305311447613643836538654001361512541855665421105454747331497094403

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
29000130303082554660155530841099651378339324313642072المحرآات والدراجات النارية

19480511999657015001058436675993301035563993610326284تجارة الجملة46
8140196328866425056866352031502333259112309740789173097037382989تجارة المفرد47

1298819650913693398824823520317637064099821917888977246414961351345

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
6459039668551860942606151251922455111079018030303569المحرآات والدراجات النارية

266007627367981017011412580951423236818011331960تجارة الجملة46
1457603614612403832150545134043772814126316054564044تجارة المفرد47

236950508242036697365807837636775742128442152096199573المجموع

آرآوك

ديالى

األنبار

المجموع

أربيل

المجموع

المجموع
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قيمة مساهمة 
المنشأة لصالح 

العاملين

اجمالي تعويضات 
 العاملين

قيمة المزايا 
العينية

قيمة الرواتب واالجور نوع النشاطالمحافظة عدد العاملين بأجر رمز 
النشاط

جدول (7 -1)عدد العاملين باجر وتعويضات العاملين حسب الجنس والنشاط االقتصادي والمحافظة (القيمة الف دينار)

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
249430166626609110895068052286801161237486906751844747185236013المحرآات والدراجات النارية

120101193151244455589965321637699262566108642144150834513478397506تجارة الجملة46
4898747313485080821120109918302282747282215778609901872301412623307378462تجارة المفرد47

85940592332989861377686132215186586752243885132211806962561802504571011981

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
3688021939071949524105639892005923015289839035349069المحرآات والدراجات النارية

21010021011057475600105747566264818016839574تجارة الجملة46
99135024610209423773552388525236654313987224083192067223064تجارة المفرد47

15702504651621772447352238852108765473773858456378490119411707

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
176200176268514750068514754494089011345564المحرآات والدراجات النارية

13090013095681709005681709364363609325345تجارة الجملة46
683743068802796460120633802817093912865089041036028تجارة المفرد47

990843099514049778520633804070412321002814061706937

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
2175026124365754636038069061353264166378010301704المحرآات والدراجات النارية

بغداد

آربالء

المجموع

المجموع

المجموع

بابل

5880142730178374004382402221980105170803273688تجارة الجملة46
49242265985748141595876780001153917159915047976535023968039تجارة المفرد47

7687226100189142169796367800019728472434881013194621037543431

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
2942020296210157958030333101882916799920016988211المحرآات والدراجات النارية

2019002019825536400825536454559042285713734125تجارة الجملة46
1231100123113969891800396989181570808078992556196923تجارة المفرد47

172720201729258112240030333581425732796390481278286919259

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
58380834667231358509017684663312697512097506045224481المحرآات والدراجات النارية

26290281291012404079084236813246447644983513230019828582تجارة الجملة46
68540554740831299519013004053259992415518954048118878تجارة المفرد47

15321016691699075062107039112397897334634066295132300113171941

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
4740385859149609506557232151818143660303588421المحرآات والدراجات النارية

91300913358948800358948883940004428888تجارة الجملة46
25940174276811172265023785811410123535066615749116918280تجارة المفرد47

39810559454016257848089358117151429762666915749124935589المجموع

القادسية

واسط

المجموع

المجموع

المجموع

صالح الدين

النجف
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قيمة مساهمة 
المنشأة لصالح 

العاملين

اجمالي تعويضات 
 العاملين

قيمة المزايا 
العينية

قيمة الرواتب واالجور نوع النشاطالمحافظة عدد العاملين بأجر رمز 
النشاط

جدول (7 -1)عدد العاملين باجر وتعويضات العاملين حسب الجنس والنشاط االقتصادي والمحافظة (القيمة الف دينار)

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
120800120857525940057525945104175010856769المحرآات والدراجات النارية

805008053245233003245233293877606184009تجارة الجملة46
41296696429116155562197478172878165259181125882310209327886834تجارة المفرد47

61426696630425153389197478172878255237451930177410209344927612

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
202700202775691200075691205940120013509240المحرآات والدراجات النارية

10150010153940698003940698230917406249872تجارة الجملة46

36190036191466363200146636327297004021960636تجارة المفرد47

666100666126173450002617345015546298041719748

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
153700153764047950064047959025490015430285المحرآات والدراجات النارية

651006513020907003020907276378005784687تجارة الجملة46

29990029991502876800150287688494465023523233تجارة المفرد47

518700518724454470002445447020283735044738205

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
33570954431118058255039155482197380325806727047780530ة

ذي قار

ميسان

المثنى

المجموع

المجموع

المجموع

33570954431118058255039155482197380325806727047780530المحرآات والدراجات النارية45

17760388216495987480112875910727507608539531472917127631تجارة الجملة46

85334567492523886555332447619586434114867224691019536965845060تجارة المفرد47

13666452016157276652255632447670029507384998256583141320098130753221

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
771740709084264328726946018067806346794752197257669786325544838746المحرآات والدراجات النارية

439741191886459792038176723216374446889208586198825208041876728292983730تجارة الجملة46
1738711643541818093270855273866943041134576372659280529306231949379301024593054تجارة المفرد47

2950191762143943111751241097356701594133860458128197375557284079276009831862415530 المجموع

العراق

البصرة

المجموع
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48290158498723982378029899824281376149212834140039244059تجارة المرآبات ذات المحرآات جمله ومفرد (تجزئة)4510

532190633759556226877932016342542243220474139812316534966383567756صيانة وإصالح المرآبات ذات المحرآات4520

تجارة قطع غيارواآسسوارات  المرآبات ذات 4530
المحرآات جملة ومفرد

1783905321837173170536012976667446820238829152209959113507313

تجارة وصيانة وإصالح الدراجات النارية 4540
واإلآسسوارات وقطع الغيار المتصلة بها

12870631350469610001286004824700369491808519618

تجارة بيع واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
والدراجات النارية

771740709084264328726946018067806346794752197257669786325544838746

تجارة الجملة على أساس العقد أو نظير رسم تشمل 4610
الخدمات الخاصة بتجارة الجملة

3142045318718000207030000180302076863431024893638

224829022771002579614228601016808248200311360015001713تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية4620
12816094313759568603670253121059391577229147813796282344320تجارة الجملة لألغذية والمشروبات والتبغ4630
28029002892105591531793510107385046075521538116819406تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذية4641
5766025260182814483904394412858428094298329030938104421تجارة الجملة للسلع المنزلية األخرى4649

تجارة الجملة ألجهزة الحواسب ومتعلقاتها الخارجية 4651
والبرامج الخاصة بها

1160011669804000698040797760777816

تجارة الجملة للمعدات الخاصه باإللكترونيات 4652
وأجهزة اآلتصاآلت وأجزائها

697006973200721003200721158326604783987

430004302335400002335400146696003802360تجارة الجملة لالآلت والمعدات الزراعية4653
158204316257674849013400278088513172258324010984349تجارة الجملة للمعدات واالآلت األخرى4659

تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازي 4661
والمنتجات المتصلة بها

191107819898404615016522685698413885578100734113462760

96602699240606580934844154142397103490208134196تجارة الجملة للمعادن وخاماتها4662

تجارة الجملة لمواد البناء واألجهزة ومعدات ولوازم 4663
السباآة والتدفئة

902402049228439056630488480443941431339996570987558503983

تجارة الجملة للنفايات والخردة والمنتجات األخرى 4669
غير المصنفة  فى مكان اخر

124401711415496079704162465377043194438707321430

123001241354498656701488005135367291398408049351تجارة الجملة غير المتخصصة4690
439741191886459792038176723216374446889208586198825208041876728292983730تجارة الجملة46

4711
تجارة المفرد في المتاجر غير المتخصصة التي 

تكون فيها األغذية أو المشروبات أو التبغ هى السلع 
السائدة فيها

373262111422389591366712975010612727588139899946547979101007901195705757

تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر غير 4719
المتخصصة

299002991256303001256303104525202301555

جدول (7 - 2 )عدد العاملين  باجر وتعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي (القيمة الف دينار)
اجمالي تعويضات  

العاملين قيمة المزايا العينيةنوع النشاطرمز النشاط
قيمة مساهمة عدد العاملين باجر

المنشأة لصالح 
العاملين

الرواتب واالجور والمزايا النقدية
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جدول (7 - 2 )عدد العاملين  باجر وتعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي (القيمة الف دينار)
اجمالي تعويضات  

العاملين قيمة المزايا العينيةنوع النشاطرمز النشاط
قيمة مساهمة عدد العاملين باجر

المنشأة لصالح 
العاملين

الرواتب واالجور والمزايا النقدية

تجارة المفرد (التجزئة) لألغذية في المتاجر 4721
المتخصصة

2622501071272961007049190184913910255405842329421376877145260356

تجارة المفرد (التجزئة) للمشروبات في المتاجر 4722
المتخصصة

171301621875704870603667847415490208940809504898

تجارة المفرد (التجزئة) للتبغ ومنتجاته في 4723
المتاجرالمتخصصة

1046001046409763400409763489976704997401

لوقود المرآبات4730 (التجزئة) 10210024210452487780240727611495056352592927142971175864617تجارة المفرد

تجارة المفرد (التجزئة) لمعدات الحاسب اآللي 4741
والوحدات الطرفية والبرمجيات واآلتصاآلت

5960005960263141650102933264170985710908032128006

تجارة المفرد (التجزئة) لألجهزة السمعية والبصريه 4742
في المتاجر المتخصصة

4218077429515644016012290515766921459746712453820488926

للمنسوجات4751 (التجزئة) 288901503039119454390129956120753953056340015131735تجارة المفرد

تجارة المفرد (التجزئة) للخردوات المعدنية والطالء 4752
والزجاج ولوازم البناء

2285207942364693269994020676909533768437216799998090133552573

تجارة المفرد (التجزئة) للسجاد واألآلمة وأغطية 4753
الحوائط واألرضيات

217008622569616526014239297589183844530013603448

تجارة المفرد (التجزئة) لألجهزة المنزلية واألثاث 4759
ومعدات اإلضاءة والمعدات المنزلية األخرى

157672944116237683758071695321072194696175333056481485906100268253

تجارة المفرد (التجزئة) للكتب والصحف واألدوات 4761
المكتبية

2711002711101228450010122845192889716087712212619

تجارة المفرد (التجزئة) للتسجيالت الموسيقية 4762
والمرئية

30900309757639007576391941500951789

لالدوات الرياضية4763 (التجزئة) 49600496156789700156789735440801922305تجارة المفرد
لاللعاب ولعب األطفال4764 (التجزئة) 1038001038501837800501837830999005328368تجارة المفرد

تجارة المفرد (التجزئة) للمالبس واألحذيه والسلع 4771
الجلدية

17705379587186717298049112538341241723754760483320172240640108718410

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع الصيدالنية والطبية 4772
واصناف مستحضرات التجميل والزينة

1182298101280353133075456365505769673023842036166237683201142

تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر 4773
المتخصصة

78804334182643820756020622271373039127512198679784382259039312

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع المستعملة في 4774
المتاجر المتخصصة

1235045128030420230811183123141128125171924411584

1738711643541818093270855273866943041134576372659280529306231949379301024593054تجارة المفرد47
2950191762143943111751241097356701594133860458128197375557284079276009831862415530 المجموع
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المجموعاخرىمالبسسكن طعامنوع النشاطرمز النشاطالمحافظة
تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45

919504002468641166368والدراجات النارية

3037299994251144292291243480277تجارة الجملة46
53901302140595815896447226830500تجارة المفرد47

9346933313484696018112071011477145

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
59616320866417367808210506131والدراجات النارية

3312433051854026706186501591تجارة الجملة46
1465633739187635689636524321696456تجارة المفرد47

239304023918720206461271394338704178

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
898359000898359والدراجات النارية

118912301073601199859تجارة الجملة46
1553597085631112071650435تجارة المفرد47

3641079096367112073748653

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
343952701199826512256102750والدراجات النارية

المجموع

المجموع

جدول رقم (8 - 1 ) قيمة المزايا العينية حسب النشاط االقتصادي والمحافظة (القيمة الف دينار)

المجموع

دهوك

نينوى

السليمانية

196548601366214836253462773تجارة الجملة46
56428640321327409207010056261تجارة المفرد47

110478770346987822692019621784

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
3035784001030613138845والدراجات النارية

236974700154502385197تجارة الجملة46
53857880333291113885530505تجارة المفرد47

1079131903332922989911054547

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
3006790032686618041775137833والدراجات النارية

1808130019938510028403010355تجارة الجملة46
588411421577271173029291739740789تجارة المفرد47

106990342157721237981573619017888977

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
5757092051800527012611079018والدراجات النارية

16837930015530253236818تجارة الجملة46
746578300666053314126316تجارة المفرد47

149066680518001348368428442152المجموع

ديالى

األنبار

المجموع

المجموع

المجموع

آرآوك

أربيل
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المجموعاخرىمالبسسكن طعامنوع النشاطرمز النشاطالمحافظة

جدول رقم (8 - 1 ) قيمة المزايا العينية حسب النشاط االقتصادي والمحافظة (القيمة الف دينار)

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
38075316252737830763018385369067518والدراجات النارية

118567830300119928460621441508تجارة الجملة46
521424582577795911953719579890187230تجارة المفرد47

102074557283052167439076664257180696256

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
8490743362250676287115289839والدراجات النارية

35637340027010846264818تجارة الجملة46
132735662388522825411028823324083192تجارة المفرد47

253280432750772825411975218845637849

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
28273640016667254494089والدراجات النارية

22922710013513653643636تجارة الجملة46
827229207480458531712865089تجارة المفرد47

1339192707480760340721002814

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
261057206152014942864166378والدراجات النارية

بغداد

بابل

آربالء

المجموع

المجموع

المجموع

6960400149883406801051708تجارة الجملة46
53246063179338126022388767976535تجارة المفرد47

863121831793457768407384213194621

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
42026160025973046799920والدراجات النارية

30173880528024332365455904تجارة الجملة46
9965424277195140202532525915708080تجارة المفرد47

171854282771951454821035579927963904

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
8207593074275381563812097506والدراجات النارية

392113409918024295216449835تجارة الجملة46
9216769059263624292215518954تجارة المفرد47

2134549602327181248808134066295

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
56318203038425695791436603والدراجات النارية

45372000385680839400تجارة الجملة46
2642416014797825602725350666تجارة المفرد47

3659318045182035155317626669المجموع

النجف

القادسية

واسط

صالح الدين

المجموع

المجموع

المجموع
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المجموعاخرىمالبسسكن طعامنوع النشاطرمز النشاطالمحافظة

جدول رقم (8 - 1 ) قيمة المزايا العينية حسب النشاط االقتصادي والمحافظة (القيمة الف دينار)

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
29480950021560805104175والدراجات النارية

16330790680412988932938776تجارة الجملة46
6174805048982503503611258823تجارة المفرد47

10755979055786849000919301774

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
29700600029700605940120والدراجات النارية

12145630010946112309174تجارة الجملة46
36485020036485027297004تجارة المفرد47

783312500771317315546298

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
46094900044160009025490والدراجات النارية

14069230013568572763780تجارة الجملة46
433343307360040874328494465تجارة المفرد47

10349846073600986028920283735

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
10063970032211121252164525806727والدراجات النارية

المثنى

ذي قار

ميسان

المجموع

المجموع

المجموع

2838637030509529416636085395تجارة الجملة46
1260361706808081140659424691019تجارة المفرد47

25506224042070152686990256583141

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
10858768961498570090682907576197257669والدراجات النارية

482602839942515882183257287882520804تجارة الجملة46
17357650112746374782604113428577293062319تجارة المفرد47

330424473143556012071728228909031572840792

البصرة

العراق

المجموع

المجموع
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المجموعأخرىمالبسسكنطعامالنشاط الرئیسي للمنشأةرمز النشاط

752461361498225979710919314921283تجارة المركبات ذات المحركات جملھ ومفرد (تجزئھ)4510

757731410500834759030828139812316صیانة وإصالح المركبات ذات المحركات4520

2321061004665801515196238829152تجارة قطع غیار واكسسوارات المركبات ذات المحركات جملھ ومفرد4530

تجارة وصیانة وإصالح الدراجات الناریة واإلكسسوارات وقطع 4540
20793250016155933694918الغیار المتصلة بھا

10858768961498570090682907576197257669تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة45

تجارة الجملة على أساس العقد أو نظیر رسم تشمل الخدمات الخاصة 4610
425410399425025099036863431بتجارة الجملھ

270024104080020789904820031تجارة الجملة للمواد الخام الزراعیة والماشیة الحیة4620

135690580629134871658922914781تجارة الجملة لألغذیة والمشروبات والتبغ4630

373098401076123337766075521تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذیة4641

5887101024916532935669429832تجار الجملھ للسلع المنزلیة األخرى4649

تجارة الجملة ألجھزة الحواسب ومتعلقاتھا الخارجیة والبرامج 4651
7977600079776الخاصة بھا

تجارة الجملة للمعدات الخاصھ باإللكترونیات وأجھزة االتصاالت 4652
941809006414571583266وأجزائھا

727000097207302401466960تجارة الجملة لآلالت والمعدات الزراعیة4653

1859392011331411995523172258تجارة الجملة للمعدات واآلالت األخرى4659

تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات المتصلة 4661
2058403014660016805753885578بھا

197838309348418991673971034تجارة الجملة للمعادن وخاماتھا4662

77250740196040547885113399965تجارة الجملة لمواد البناء واألجھزة ومعدات ولوازم السباكة والتدفئة4663

تجارة الجملة للنفایات والخردة والمنتجات األخرى غیر المصنفة  فى 4669
1197699007466881944387مكان اخر

155126009920012635242913984تجارة الجملة غیر المتخصصة4690

482602839942515882183257287882520804تجارة الجملة46

تجارة المفرد في المتاجر غیر المتخصصة التي تكون فیھا األغذیة أو 4711
3304706501896182156122754797910المشروبات أو التبغ ھى السلع السائدة فیھا

619056004261961045252تجارة المفرد ( التجزئة ) األخرى في المتاجر غیر المتخصصة4719

جدول رقم (8-2) قیمة المزایا العینیة حسب النشاط االقتصادي (القیمة الف دینار)
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المجموعأخرىمالبسسكنطعامالنشاط الرئیسي للمنشأةرمز النشاط

جدول رقم (8-2) قیمة المزایا العینیة حسب النشاط االقتصادي (القیمة الف دینار)

2592584730898811442601495032642329421تجارة المفرد ( التجزئة ) لألغذیة في المتاجر المتخصصة4721

14533940120976239172089408تجارة المفرد ( التجزئة ) للمشروبات في المتاجر المتخصصة4722

899767000899767تجارة المفرد ( التجزئة ) للتبغ ومنتجاتھ في المتاجر المتخصصة4723

1419403409932511074198625929271تجارة المفرد ( التجزئة ) لوقود المركبات4730

تجارة المفرد ( التجزئة ) لمعدات الحاسب اآللي والوحدات الطرفیة 4741
337159102854323107745710908والبرمجیات واالتصاالت

تجارة المفرد ( التجزئة ) لألجھزة السمعیة والبصریھ في المتاجر 4742
305989103157615060004597467المتخصصة

20245450456469861493056340تجارة المفرد ( التجزئة ) للمنسوجات4751

تجارة المفرد ( التجزئة ) للخردوات المعدنیة والطالء والزجاج 4752
2210263505661241454804037216799ولوازم البناء

تجارة المفرد ( التجزئة ) للسجاد واألكلمة وأغطیة الحوائط 4753
2464662214059011658093844530واألرضیات

تجارة المفرد ( التجزئة ) لألجھزة المنزلیھ واألثاث ومعدات اإلضاءه 4759
1732656307359421250230930564814والمعدات المنزلیة األخرى

13923360229825135791928897تجارة المفرد ( التجزئة ) للكتب والصحف واألدوات المكتبیة4761

1748830192670194150تجارة المفرد ( التجزئة ) للتسجیالت الموسیقیة والمرئیة4762

21093708010063371354408تجارة المفرد ( التجزئة ) لالدوات الریاضیة4763

309990000309990تجارة المفرد ( التجزئة ) لاللعاب ولعب األطفال4764

1956752107478291288637233201722تجارة المفرد ( التجزئة ) للمالبس واألحذیھ والسلع الجلدیة4771

تجارة المفرد ( التجزئة ) للسلع الصیدالنیة والطبیة واصناف 4772
120804507515901150231089497323842036مستحضرات التجمیل والزینة

12572000035961726001719867978تجارة المفرد ( التجزئة ) األخرى في المتاجر المتخصصة4773

7793340143854875321281251تجارة المفرد ( التجزئة ) للسلع المستعملة في المتاجر المتخصصة4774

17357650112746374782604113428577293062319تجارة المفرد47

330424473143556012071728228909031572840792 المجموع
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المجموعأخرىتأمین على الحیاةتأمین صحيضمان اجتماعينوع النشاطرمز النشاطالمحافظة

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
2148200021482والدراجات الناریة

971740021338118512تجارة الجملة46
1300870040469170556تجارة المفرد47

2487430061807310550
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

000335315335315والدراجات الناریة

000238846238846تجارة الجملة46
5414800124538178686تجارة المفرد47

5414800698699752847
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

8157900081579والدراجات الناریة

جدول رقم (9-1)  قیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملین حسب النشاط االقتصادي والمحافظة (القیمة ألف دینار)

نینوى

دھوك

المجموع

المجموع

والدراجات الناریة
6441400064414تجارة الجملة46
113088000113088تجارة المفرد47

259081000259081
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

00000والدراجات الناریة

00000تجارة الجملة46
1377400013774تجارة المفرد47

1377400013774
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

000209959209959والدراجات الناریة

00000تجارة الجملة46
2347872856800263355تجارة المفرد47

234787285680209959473314
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

0009324393243والدراجات الناریة

022200037000047936639936تجارة الجملة46
13887311938342070571912061730970تجارة المفرد47

13887314158345770573323852464149
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

00000والدراجات الناریة

00000تجارة الجملة46
00000تجارة المفرد47

00000

المجموع

المجموع

السلیمانیة

كركوك

أربیل

األنبار

دیالى

المجموع

المجموع

المجموع
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المجموعأخرىتأمین على الحیاةتأمین صحيضمان اجتماعينوع النشاطرمز النشاطالمحافظة

جدول رقم (9-1)  قیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملین حسب النشاط االقتصادي والمحافظة (القیمة ألف دینار)

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
3728900745844747والدراجات الناریة

000345134345134تجارة الجملة46
1499539495383612493391412623تجارة المفرد47

1872429495383616019311802504
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

00000والدراجات الناریة

00000تجارة الجملة46
00000تجارة المفرد47

00000
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

00000والدراجات الناریة

المجموع

المجموع

بغداد

بابل

00000والدراجات الناریة45

00000تجارة الجملة46
00000تجارة المفرد47

00000
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

00000والدراجات الناریة

00000تجارة الجملة46
00000تجارة المفرد47

00000
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

00000والدراجات الناریة

2285700022857تجارة الجملة46
4932800740597789925تجارة المفرد47

7218500740597812782
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

00000والدراجات الناریة

005670075600132300تجارة الجملة46
00000تجارة المفرد47

005670075600132300
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

00000والدراجات الناریة

00000تجارة الجملة46
000157491157491تجارة المفرد47

000157491157491

صالح الدین

النجف

القادسیة

المجموع

المجموع

واسط

المجموع

المجموع

المجموع

كربالء
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المجموعأخرىتأمین على الحیاةتأمین صحيضمان اجتماعينوع النشاطرمز النشاطالمحافظة

جدول رقم (9-1)  قیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملین حسب النشاط االقتصادي والمحافظة (القیمة ألف دینار)

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
00000والدراجات الناریة

00000تجارة الجملة46
144070876860102093تجارة المفرد47

144070876860102093
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

00000والدراجات الناریة

00000تجارة الجملة46
00000تجارة المفرد47

00000
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

00000والدراجات الناریة

ذي قار

المثنى

المجموع

المجموع
00000والدراجات الناریة45

00000تجارة الجملة46
00000تجارة المفرد47

00000
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

00000والدراجات الناریة

000314729314729تجارة الجملة46
00053695369تجارة المفرد47

000320098320098
تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45

14035000645975786325والدراجات الناریة

18444522200042670010435831876728تجارة الجملة46
898445123189729857925090094937930تجارة المفرد47

1223240145389772527941985677600983المجموع

العراق

میسان

البصرة

المجموع

المجموع
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تأمین على تأمین صحيضمان اجتماعيالنشاط الرئیسي للمنشأةرمز النشاط
المجموعأخرىالحیاة

0004140041400تجارة المركبات ذات المحركات جملھ ومفرد (تجزئھ)4510

14035000394616534966صیانة وإصالح المركبات ذات المحركات4520

تجارة قطع غیار واكسسوارات المركبات ذات المحركات 4530
000209959209959جملھ ومفرد

تجارة وصیانة وإصالح الدراجات الناریة واإلكسسوارات 4540
00000وقطع الغیار المتصلة بھا

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات والدراجات 45
14035000645975786325الناریة

تجارة الجملة على أساس العقد أو نظیر رسم تشمل 4610
00000الخدمات الخاصة بتجارة الجملھ

0001360013600تجارة الجملة للمواد الخام الزراعیة والماشیة الحیة4620

6866003109637962تجارة الجملة لألغذیة والمشروبات والتبغ4630

00053815381تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذیة4641

9030900090309تجار الجملھ للسلع المنزلیة األخرى4649

تجارة الجملة ألجھزة الحواسب ومتعلقاتھا الخارجیة 4651
00000والبرامج الخاصة بھا

تجارة الجملة للمعدات الخاصھ باإللكترونیات وأجھزة 4652
00000االتصاالت وأجزائھا

00000تجارة الجملة لآلالت والمعدات الزراعیة4653

00032403240تجارة الجملة للمعدات واآلالت األخرى4659

تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات 4661
228572220004267003357841007341المتصلة بھا

00090209020تجارة الجملة للمعادن وخاماتھا4662

تجارة الجملة لمواد البناء واألجھزة ومعدات ولوازم 4663
6441300645462709875السباكة والتدفئة

تجارة الجملة للنفایات والخردة والمنتجات األخرى غیر 4669
00000المصنفة  فى مكان اخر

00000تجارة الجملة غیر المتخصصة4690

18444522200042670010435831876728تجارة الجملة46

4711
تجارة المفرد في المتاجر غیر المتخصصة التي 

تكون فیھا األغذیة أو المشروبات أو التبغ ھى السلع 
السائدة فیھا

00383610040651007901

تجارة المفرد ( التجزئة ) األخرى في المتاجر غیر 4719
00000المتخصصة

24919494950118188376877تجارة المفرد ( التجزئة ) لألغذیة في المتاجر المتخصصة4721

جدول رقم (9-2)  قیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملین حسب النشاط االقتصادي (القیمة ألف دینار)
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تأمین على تأمین صحيضمان اجتماعيالنشاط الرئیسي للمنشأةرمز النشاط
المجموعأخرىالحیاة

جدول رقم (9-2)  قیمة مساھمة المنشأة لصالح العاملین حسب النشاط االقتصادي (القیمة ألف دینار)

تجارة المفرد ( التجزئة ) للمشروبات في المتاجر 4722
00000المتخصصة

تجارة المفرد ( التجزئة ) للتبغ ومنتجاتھ في المتاجر 4723
00000المتخصصة

38669328568014450429711تجارة المفرد ( التجزئة ) لوقود المركبات4730

تجارة المفرد ( التجزئة ) لمعدات الحاسب اآللي والوحدات 4741
00000الطرفیة والبرمجیات واالتصاالت

تجارة المفرد ( التجزئة ) لألجھزة السمعیة والبصریھ في 4742
000124538124538المتاجر المتخصصة

00000تجارة المفرد ( التجزئة ) للمنسوجات4751

تجارة المفرد ( التجزئة ) للخردوات المعدنیة والطالء 4752
262558258821294743181968998090والزجاج ولوازم البناء

تجارة المفرد ( التجزئة ) للسجاد واألكلمة وأغطیة 4753
00000الحوائط واألرضیات

تجارة المفرد ( التجزئة ) لألجھزة المنزلیھ واألثاث 4759
0008590685906ومعدات اإلضاءه والمعدات المنزلیة األخرى

تجارة المفرد ( التجزئة ) للكتب والصحف واألدوات 4761
000160877160877المكتبیة

00000تجارة المفرد ( التجزئة ) للتسجیالت الموسیقیة والمرئیة4762

00000تجارة المفرد ( التجزئة ) لالدوات الریاضیة4763

00000تجارة المفرد ( التجزئة ) لاللعاب ولعب األطفال4764

تجارة المفرد ( التجزئة ) للمالبس واألحذیھ والسلع 4771
0004064040640الجلدیة

تجارة المفرد ( التجزئة ) للسلع الصیدالنیة والطبیة 4772
093501307273631662376واصناف مستحضرات التجمیل والزینة

0004382243822تجارة المفرد ( التجزئة ) األخرى في المتاجر المتخصصة4773

تجارة المفرد ( التجزئة ) للسلع المستعملة في المتاجر 4774
00071927192المتخصصة

898445123189729857925090094937930تجارة المفرد47

1223240145389772527941985677600983 المجموع
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قیمة المستلزمات اجمالي قیمة االنتاجالمحافظة
السلعیة

قیمة المستلزمات 
الخدمیة

القیمة المضافة 
االجمالیة بسعر المنتج

الضرائب على 
المنتجات واالستیرادات

القیمة المضافة 
فائض العملیات تعویضات العاملیناالجمالیة بسعر االساس

االجمالي
77251504938360865229938775504215409780529349641011658234318438175798دھوك

94212971142067030169745903730316778467305729849473105226167624623306نینوى

1043855319417439682012370578008742941749390799124904117436397681688507السلیمانیة

525253851159789037343259143584235768774243515461550033696385120919كركوك

1556695965507629343391297941166803237134490731153354164970944031056259761أربیل

73190548527532176183037032521336277243103951890523861351345457553893دیالى

جدول (10-1) اجمالي القیمة المضافة لنشاط التجارة الداخلیة حسب المحافظات (القیمة الف دینار)

62310400530285151899253735028934814897250284450996199573406644936األنبار

45551641931895782138635891063501996874501704734969798275710119812925967846بغداد

1031459722371381361738532658204683211664530818803791119411707699392084بابل

4895518932010263212672595334272330834858434237472461706937280667787كربالء

36793988417681073737767252764820861469027646739637543431238923965واسط

7879370002935298915966167059892234117376059874858186919259511829322صالح الدین

70436532222667764132690517549007041353996548653045113171941435481104النجف

368834016120081938083056627599525764173827535351924935589250417930القادسیة

322949506106599436112619325116337031325925085011144927612205922499المثنى

526193041212493481308498083740938853446837405941741719748332339669ذي قار

305515422143671317451393421663435712531421650904344738205171770838میسان

113474123830033687186977102917730449106100917624349130753221786871128البصرة

167901106226515701363351041364127874991223543230012752066822186241553010889651292المجموع
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رمز 
قیمة المستلزمات اجمالي قیمة االنتاجنوع النشاطالنشاط

السلعیة
قیمة المستلزمات 

الخدمیة
القیمة المضافة 

االجمالیة بسعر المنتج

الضرائب على 
المنتجات 

واالستیرادات

القیمة المضافة 
االجمالیة بسعر 

االساس
فائض العملیات تعویضات العاملین

االجمالي

تجارة المركبات ذات المحركات جملھ ومفرد 4510
395314154558315445156662344574338409973234047460639244059301230547(تجزئة)

151232433259475321201599128125124988310693831250180500383567756866612744صیانة وإصالح المركبات ذات المحركات4520

تجارة قطع غیار و اكسسوارات  المركبات ذات 4530
959931246237206841827038757535066872877267750629420113507313637122107المحركات جملة ومفرد

تجارة وصیانة وإصالح الدراجات الناریة 4540
600434452457805969922147886419564347880776851961839361158واإلكسسوارات وقطع الغیار المتصلة بھا

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
2927613177912369644391588862397217327805202523891653025448387461844326556والدراجات الناریة

تجارة الجملة على أساس العقد أو نظیر رسم تشمل 4610
179843626403008042812848133000698117021813183048024893638106936842الخدمات الخاصة بتجارة الجملة

12488946827816962218651999921253580187993410661500171384339353تجارة الجملة للمواد الخام الزراعیة والماشیة الحیة4620
70965680116248395174422187518986219612636851285985182344320430515531تجارة الجملة لألغذیة والمشروبات والتبغ4630
16890764139239943872999912625364812155312613209516819406109312689تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذیة4641
245996758761506964854610173527079124650417228057538104421134176154تجارة الجملة للسلع المنزلیة األخرى4649

تجارة الجملة ألجھزة الحواسب ومتعلقاتھا الخارجیة 4651
1376136015815516443831195882201195882277781611181006والبرامج الخاصة بھا

تجارة الجملة للمعدات الخاصھ باإللكترونیات 4652
37675438681905117913762520215721975924982398478398720198411وأجھزة اآلتصاآلت وأجزائھا

24214533405143749021316319177982116309356380236012506996تجارة الجملة لالآلت والمعدات الزراعیة4653
9205790921903711470468575162853212567749502861098434963965937تجارة الجملة للمعدات واالآلت األخرى4659

تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازي 4661
663388564115604138474044837584859010483168381346276034854078والمنتجات المتصلة بھا

459485569134089804753352303951841635211979813419627077783تجارة الجملة للمعادن وخاماتھا4662

تجارة الجملة لمواد البناء واألجھزة ومعدات ولوازم 4663
4423108698365135114016381319929353465840131527095258503983256766969السباكة والتدفئة

تجارة الجملة للنفایات والخردة والمنتجات األخرى 4669
599426901431460165479334196329711161441851683732143034530253غیر المصنفة  فى مكان اخر

587767401976128115609324523968029425844945422804935136896071تجارة الجملة غیر المتخصصة4690
22703212455483654354441422316710704791482867616562418032929837301363258073تجارة الجملة46

4711
تجارة المفرد في المتاجر غیر المتخصصة التي 

تكون فیھا األغذیة أو المشروبات أو التبغ ھى السلع 
السائدة فیھا

30052930311591591176438545802202279334145892722008204071957057572005114650

تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر غیر 4719
120822207028602501889887747124920885255123015556550996المتخصصة

جدول (10-2) اجمالي القیمة المضافة لنشاط التجارة الداخلیة (القیمة الف دینار)
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رمز 
قیمة المستلزمات اجمالي قیمة االنتاجنوع النشاطالنشاط

السلعیة
قیمة المستلزمات 

الخدمیة
القیمة المضافة 

االجمالیة بسعر المنتج

الضرائب على 
المنتجات 

واالستیرادات

القیمة المضافة 
االجمالیة بسعر 

االساس
فائض العملیات تعویضات العاملین

االجمالي

جدول (10-2) اجمالي القیمة المضافة لنشاط التجارة الداخلیة (القیمة الف دینار)

تجارة المفرد (التجزئة) لألغذیة في المتاجر 4721
1794650087964209003577873301340441857100938613394324711452603561194172115المتخصصة

تجارة المفرد (التجزئة) للمشروبات في المتاجر 4722
85958607411880816600306652394939448365145010950489855640112المتخصصة

تجارة المفرد (التجزئة) للتبغ ومنتجاتھ في 4723
6090279618358659794832492720997260949199490499740144202089المتاجرالمتخصصة

4934448622531042912115483534697959861395934636563975864617270501022تجارة المفرد (التجزئة) لوقود المركبات4730

تجارة المفرد (التجزئة) لمعدات الحاسب اآللي 4741
410042794158977477310511932103992819454532084538332128006288717377والوحدات الطرفیة والبرمجیات واآلتصاآلت

تجارة المفرد (التجزئة) لألجھزة السمعیة والبصریھ 4742
21854920377695325097955015980012159023415920988720488926138720961في المتاجر المتخصصة

21742120769781794497309716546993114410116532583015131735150194095تجارة المفرد (التجزئة) للمنسوجات4751

تجارة المفرد (التجزئة) للخردوات المعدنیة والطالء 4752
113595572334477867226664944874812912926679873886233133552573740333660والزجاج ولوازم البناء

تجارة المفرد (التجزئة) للسجاد واألكلمة وأغطیة 4753
120300460339099832591113843183491023532832948171360344869691369الحوائط واألرضیات

تجارة المفرد (التجزئة) لألجھزة المنزلیة واألثاث 4759
1131501995286097552098539648930382761583818891454458100268253791186205ومعدات اإلضاءة والمعدات المنزلیة األخرى

تجارة المفرد (التجزئة) للكتب والصحف واألدوات 4761
15611449880720603169733711634510121247311613262812212619103920009المكتبیة

تجارة المفرد (التجزئة) للتسجیالت الموسیقیة 4762
17517582844804372699912945779143131293146695178911979677والمرئیة

3238667284470668655132467645371454223961911192230522039606تجارة المفرد (التجزئة) لالدوات الریاضیة4763
75161159248286615259996574182972306357395234532836852066866تجارة المفرد (التجزئة) لاللعاب ولعب األطفال4764

تجارة المفرد (التجزئة) للمالبس واألحذیھ والسلع 4771
1196286380452389502606027078904447231081142889363581108718410780645171الجلدیة

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع الصیدالنیة والطبیة 4772
5453064272037898994685667430241771182007442842169783201142345220555واصناف مستحضرات التجمیل والزینة

تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر 4773
7606591864009557413272605658783755690133758693621959039312527896907المتخصصة

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع المستعملة في المتاجر 4774
122641311286662332042421877322674746287684805441158483273221المتخصصة

115921762005054966292367468255871921131612551599870665971710245930547682066663تجارة المفرد47

167901106226515701363351041364127874991223543230012752066822186241553010889651292 المجموع
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صافي مبیعات المحافظة
بضائع بغرض البیع

كلفة البضاعة 
الھامش التجاريالمباعة

ایرادات مقابل تقدیم 
خدمات صیانة 
واصالح للغیر

ایراد االنشطة 
االخرى

مجموع قیمة 
االنتاج االجمالي 

بسعر المنتج

قیمة المستلزمات 
السلعیة

قیمة المستلزمات 
الخدمیة

مجموع قیمة 
المستلزمات

القیمة المضافة  
االجمالیة بسعر 

المنتج

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
238711488209189458295220302884270310591110689558433338759129447821628354152672302المحركات والدراجات الناریة

184459624415936072432509890012242664236437332768753984047914109920753113968667162906731تجارة الجملة46
2220934465183231422838862023773022363076133542668380830974192107073240138047432288636376تجارة المفرد47

43042421973635110929669131268383876036499617877251504938360865229938775268299640504215409

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
20175891516477534936983566913911221302646414140115255028181970982625212644116188508المحركات والدراجات الناریة

838789545726088706112700839148723157336391199217093916320247828942869921491222495تجارة الجملة46
3325080468266232153966275892944651221358279968080685032647892125253183157901075522905775تجارة المفرد47

43656289283553185594812443334973434753234290294212971142067030169745903211812933730316778

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
51724451945946247657782043883388681059809115671900245557442022113024776874131942128المحركات والدراجات الناریة

138017365811854454031947282552539141959194921457411864369875459072761027714153546404تجارة الجملة46
3447729508282717252262055698699637494204146467256219930751237126425200157176437515385762تجارة المفرد47

534514768544720804018730672849855653172231504104385531941743968201237057242981025800874294

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
204938315160644434442938816667751922399801132113802445613121515571459717098614210المحركات والدراجات الناریة

1608310411171218874370915405124124422156611755416442417761795836603608تجارة الجملة46
12968159409370045593598113818776467131878367820905123577495483861767196366300624539تجارة المفرد47

16625852961214770880447814416675551659884270525253851159789037343259189411494435842357

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
593641964451085893142556071758735181863846023706804977071504720737754914527182153522المحركات والدراجات الناریة

2148687996194947012319921787318450003948681524054968837907447364591577436659163113029تجارة الجملة46
513570172041336180561002083664415646272838102107907822839265040218276502257541542821536686تجارة المفرد47

787803168065341740721343857608818749801309633771556695965507629343391297943898927281166803237

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
121346803735369454780985848777869632771972204983984822137858071777062979449869المحركات والدراجات الناریة

16140055696388583650119730982879659948523165461124783651564382650351026تجارة الجملة46
112836770563502223849334546731141617223050756869013520381893156772860177154753391535382تجارة المفرد47

1411115064804947766606167298518920307384615773190548527532176183037032210569208521336277

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
369604512327242488423620246904875910565671124673504499358142230761872243493744916المحركات والدراجات الناریة

434049704377331869567178352016000289748761631322177432391892481096357150667751تجارة الجملة46
264505181022241383264209134841058281417509035449005333240114706651304990524519358480814تجارة المفرد47

3448706026292871268351999334381647573214630896231040053028515189925373120210524502893481

نوع النشاط

 جدول ( 11- 1) قیمة االنتاج االجمالي والقیمة المضافة حسب النشاط االقتصادي والمحافظة  (القیمة الف دینار)

دھوك

نینوى

المجموع

المجموع

السلیمانیة

كركوك

أربیل

دیالى

األنبار

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع
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صافي مبیعات المحافظة
بضائع بغرض البیع

كلفة البضاعة 
الھامش التجاريالمباعة

ایرادات مقابل تقدیم 
خدمات صیانة 
واصالح للغیر

ایراد االنشطة 
االخرى

مجموع قیمة 
االنتاج االجمالي 

بسعر المنتج

قیمة المستلزمات 
السلعیة

قیمة المستلزمات 
الخدمیة

مجموع قیمة 
المستلزمات

القیمة المضافة  
االجمالیة بسعر 

المنتج
نوع النشاط

 جدول ( 11- 1) قیمة االنتاج االجمالي والقیمة المضافة حسب النشاط االقتصادي والمحافظة  (القیمة الف دینار)

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
223188002718300673484018126794498883451437316986607419326242208145383241171625449694448744المحركات والدراجات الناریة

2844042420229243703655160538411393873017750158292227214549433108722079123271512459650760تجارة الجملة46
1222550177392026612063022840567253348635799229831061677281487865726094837867582703582347897370تجارة المفرد47

17301424220133251655903976258630476362595102542968455516419318957821386358910610531673193501996874

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
5008124384385251626228727663556664395493212979887247928082165071526443523103355349المحركات والدراجات الناریة

983522959850851429132671530168429241103613525099523545932075686723111460112139535تجارة الجملة46
37636587543049502545714156209112533084100033876640985529990735131445683161436418604973437تجارة المفرد47

524799415143388791369091150157497840147366306103145972237138136173853265210991401820468321

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
784341994951828928915910401860753074346721763312019333140235291604286256133469المحركات والدراجات الناریة

258220982212824069453969134084001501113473064261192059151998641639192330914503تجارة الجملة46
10465541006940849383524691624434459131655153700691361689124097502560114393800255675336تجارة المفرد47

1383209281956427296426781985450289341774097448955189320102632126725953146828585342723308

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
13420308710841023625792851289643955889865606471113056808126517761570858444938527المحركات والدراجات الناریة

15499320012942010425573096988003309183289810799157765552585646836122512718تجارة الجملة46
13849781061123472126261505980604728610758428278311694137084895557236469280853209030841تجارة المفرد47

167417439313613024663128719273511048119957476367939884176810737377672591457798276482086

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
2336929261743791615931376574780046149760013559141142596951601863520278330115313081المحركات والدراجات الناریة

3470469512735855187346143302423854758852872288142189165052120464754680640تجارة الجملة46
2044003333149688117354712216023847612695338157646030222805152124726530147531682428928620تجارة المفرد47

26247432101944845852679897358771648073087483578793700029352989159661670189014659598922341

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
483121289380936717102184572101601058985404221363967247255432586121530586758183052914المحركات والدراجات الناریة

349674769277400159722746102136001926842744150521884981162242801810926156305791تجارة الجملة46
1259813202857468359402344843578042781853284163105981605724090605022106662262309648336تجارة المفرد47

209260926015158052355768040251075950851996621270436532222667764132690517155358281549007041

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
1639487561379091522603960437716400506811368824117184116699872791182844556995672المحركات والدراجات الناریة

22101496018085288040162080152400250062042815100120778595867641079454932020551تجارة الجملة46
108086716683998210424088506212163351509340225719479989592426125652370215765186979034تجارة المفرد47

146583088211587441363070867463908513522662135368834016120081938083056692838759275995257

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

بغداد

المجموع

المجموع

المجموع

بابل

كربالء

واسط

صالح الدین

النجف

القادسیة
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صافي مبیعات المحافظة
بضائع بغرض البیع

كلفة البضاعة 
الھامش التجاريالمباعة

ایرادات مقابل تقدیم 
خدمات صیانة 
واصالح للغیر

ایراد االنشطة 
االخرى

مجموع قیمة 
االنتاج االجمالي 

بسعر المنتج

قیمة المستلزمات 
السلعیة

قیمة المستلزمات 
الخدمیة

مجموع قیمة 
المستلزمات

القیمة المضافة  
االجمالیة بسعر 

المنتج
نوع النشاط

 جدول ( 11- 1) قیمة االنتاج االجمالي والقیمة المضافة حسب النشاط االقتصادي والمحافظة  (القیمة الف دینار)

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
1087510008907683919674161251341807712264557956717352086474631820983937369728المحركات والدراجات الناریة

377895370318629494592658764890862731011624859731233436146392831587271946613254تجارة الجملة46
81868306161647928720220377419802601069993221488396676912994001227947703578167180388تجارة المفرد47

130532943110241856202811438112760352614202169322949506106599436112619371786136251163370

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
1723955001489597502343575045771520455700696629703183540130311851621472553448245المحركات والدراجات الناریة

3987573443523532714640407301754564481586371669929133238401499376933164868تجارة الجملة46
2677747745227879907439894867197710932505340837143416395879104494783120890662287480772تجارة المفرد47

32489005892780112095468788494458692301153531752619304121249348130849808152099156374093885

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
915637507789920013664550330878742410264699345016863356796959848329438510156المحركات والدراجات الناریة

19065391416278124227872672840007017386349740581174762128148721398963420984424تجارة الجملة46
14752353281277272235197963093296914422615677223547914115060345490210366408137157139777تجارة المفرد47

175745299215179526772395003153614101829874089305515422143671317451393488881065216634357

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
771836197609249143162587054119526094946906129158220956600562703616632696222258885987المحركات والدراجات الناریة

53361569142815586910545982249200074058911133577132058357176269651968532293672391تجارة الجملة46
28413743702167264088674110282146410084105002672980131622315274142313971164629245565172071تجارة المفرد47

4146826258320466910094215715813465910257924978113474123830033687186977102217010789917730449

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
72178856855890868040132701764514891630091114325232927613177912369644391588865303958502397217327المحركات والدراجات الناریة

13627967304115247448852103222419110909111560079152270321245548365435444142235992507661671070479تجارة الجملة46
49818098554388554586031096263995111660175151293449811592176200505496629236746825528729648848719211316تجارة المفرد47

7066395154356271071528143928800151616855671780374936167901106226515701363351041364400261150012787499122

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

البصرة

العراق

ذي قار

میسان

المثنى
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رمز 
صافي مبيعات بضائع نوع النشاطالنشاط

الهامش التجاريآلفة البضاعةبغرض البيع
ايرادات مقابل تقديم 

خدمات صيانة 
واصالح للغير

مجموع قيمة االنتاج ايراد االنشطة االخرى
االجمالي

مجموع  قيمة  
المستلزمات ( السلعية 

والخدمية )

القيمة المضافة  
االجمالية بسعر المنتج

تجارة المرآبات ذات المحرآات جمله ومفرد 4510
23264978981991985672334512226138497054695222339531415450739816344574338(تجزئة)

4414631523535959368786721613919597423249737415123243322610744491251249883صيانة وإصالح المرآبات ذات المحرآات4520

تجارة قطع غيار و اآسسوارات  المرآبات ذات 4530
436128398534774343528838496334761633728465276959931246206424559753506687المحرآات جملة ومفرد

تجارة وصيانة وإصالح الدراجات النارية 4540
886406506785208020788570357372253517650600434451215702647886419واإلآسسوارات وقطع الغيار المتصلة بها

تجارة بيع واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
721788568558908680401327017645148916300911143252329276131775303958502397217327والدراجات النارية

تجارة الجملة على أساس العقد أو نظير رسم تشمل 4610
49677395639490547910186847765404137143473617984362646842928133000698الخدمات الخاصة بتجارة الجملة

738908419621873180117035239106800067862291248894682496821599921253تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية4620
44812741623782243506699030656010626145709656801190670582518986219تجارة الجملة لألغذية والمشروبات والتبغ4630
10124766248460494001664272240248041716890764142653993126253648تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذية4641
154915717513213035052278536706100531753303524599675872469679173527079تجارة الجملة للسلع المنزلية األخرى4649

تجارة الجملة ألجهزة الحواسب ومتعلقاتها 4651
4307904029317680137613600013761360180253811958822الخارجية والبرامج الخاصة بها

تجارة الجملة للمعدات الخاصه باإللكترونيات 4652
186146488151255998348904902192002565748376754381247328125202157وأجهزة اآلتصاآلت وأجزائها

9463959372059313225802800163425324214533789535616319177تجارة الجملة لالآلت والمعدات الزراعية4653
52839840343788995690508447444001505062920579091689505675162853تجارة الجملة للمعدات واالآلت األخرى4659

تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازي 4661
410051089346766499632845906013332452933663388561796300848375848والمنتجات المتصلة بها

24645199620180867144643325327659977572459485561071816135230395تجارة الجملة للمعادن وخاماتها4662

تجارة الجملة لمواد البناء واألجهزة ومعدات 4663
3250364330284179485240856947897327932768112442310869122381516319929353ولوازم السباآة والتدفئة

تجارة الجملة للنفايات والخردة والمنتجات األخرى 4669
281840749224396646574441031733742325213599426901797939341963297غير المصنفة  فى مكان اخر

308405280253080200553250805332002918460587767401353706045239680تجارة الجملة غير المتخصصة4690
136279673041152474488521032224191109091115600791522703212455992507661671070479تجارة الجملة46

4711
تجارة المفرد في المتاجر غير المتخصصة التي 

تكون فيها األغذية أو المشروبات أو التبغ هى 
السلع السائدة فيها

1152470334386890021222835701221332559616626621430052930318030136972202279334

 جدول ( 11- 2) قيمة االنتاج االجمالي والقيمة المضافة االجمالية حسب النشاط االقتصادي (القيمة الف دينار)
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رمز 
صافي مبيعات بضائع نوع النشاطالنشاط

الهامش التجاريآلفة البضاعةبغرض البيع
ايرادات مقابل تقديم 

خدمات صيانة 
واصالح للغير

مجموع قيمة االنتاج ايراد االنشطة االخرى
االجمالي

مجموع  قيمة  
المستلزمات ( السلعية 

والخدمية )

القيمة المضافة  
االجمالية بسعر المنتج

 جدول ( 11- 2) قيمة االنتاج االجمالي والقيمة المضافة االجمالية حسب النشاط االقتصادي (القيمة الف دينار)

تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر غير 4719
54917210431315521178565802965621208222032047498877471المتخصصة

تجارة المفرد (التجزئة) لألغذية في المتاجر 4721
77201276706022468487169765918386830848830782017946500874542082301340441857المتخصصة

تجارة المفرد (التجزئة) للمشروبات في المتاجر 4722
3406598422561755808448426201474345859586072071911465239493المتخصصة

تجارة المفرد (التجزئة) للتبغ ومنتجاته في 4723
2527365721954137205732285203579944609027961163069749272099المتاجرالمتخصصة

30185971842586368650432228534836145252854876493444862146465264346979598تجارة المفرد (التجزئة) لوقود المرآبات4730

تجارة المفرد (التجزئة) لمعدات الحاسب اآللي 4741
1659701389128931940837038198130060989959982441004279489002866321039928والوحدات الطرفية والبرمجيات واآلتصاآلت

تجارة المفرد (التجزئة) لألجهزة السمعية 4742
9416706057366389522050316538290462522708821854920358749082159800121والبصريه في المتاجر المتخصصة

8648269206549211702099057501288679622677821742120751951276165469931تجارة المفرد (التجزئة) للمنسوجات4751

تجارة المفرد (التجزئة) للخردوات المعدنية 4752
57193519174655647227106370469019175525530755081135955723261142811874812912والطالء والزجاج ولوازم البناء

تجارة المفرد (التجزئة) للسجاد واألآلمة وأغطية 4753
50040605938573936311466669642841952053451203004603598211184318349الحوائط واألرضيات

تجارة المفرد (التجزئة) لألجهزة المنزلية واألثاث 4759
47378619113674812350106304956113778501546739331131501995238463719893038276ومعدات اإلضاءة والمعدات المنزلية األخرى

تجارة المفرد (التجزئة) للكتب والصحف 4761
4216953042759468661457484385089647527641315611449839769397116345101واألدوات المكتبية

تجارة المفرد (التجزئة) للتسجيالت الموسيقية 4762
498299233387888015951043248040131849917517582457180312945779والمرئية

11509193383463034316288999633366144032386672771021924676453تجارة المفرد (التجزئة) لالدوات الرياضية4763
26173367718735589174377786172368611005751611591774286257418297تجارة المفرد (التجزئة) لاللعاب ولعب األطفال4764

تجارة المفرد (التجزئة) للمالبس واألحذيه والسلع 4771
4612141283343664801111754932722702800180903081196286380305841657890444723الجلدية

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع الصيدالنية والطبية 4772
2004964923146662368853834123514890525476140545306427115064656430241771واصناف مستحضرات التجميل والزينة

تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر 4773
456218924838461357867160534621179601432809710760659186172821630587837556المتخصصة

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع المستعملة في 4774
454891641335767866119123775161479019027461226413113490904487732267المتاجر المتخصصة

4981809855438855458603109626399511166017515129344981159217620028729648848719211316تجارة المفرد47
706639515435627107152814392880015161685567178037493616790110622400261150012787499122 المجموع
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قیمة المشتریات من السلع نوع النشاطرمز النشاطالمحافظة
بغرض البیع

مخزون أول المدة من السلع 
بغرض البیع

مخزون آخر المدة من السلع 
كلفة البضاعةبغرض البیع

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

185277158413468521389556221209189458

168210246999552593310840211591593607243تجارة الجملة46
2072075179219331210824330730591832314228تجارة المفرد47

3939454806360230656239066504393635110929

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

150486392322165370307876413164775349

716468403602365641592745338726088706تجارة الجملة46
2567337326328605881631910746032662321539تجارة المفرد47

3434292121421058982740916963543553185594

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

481505276537698317559741117459462476

1280660425182901475819242297801185445403تجارة الجملة46
3027846721302648188132271560802827172522تجارة المفرد47

4790012422539319495657111269774472080401

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

1621313273725247838739371160644434

1174879472463553725001597117121887تجارة الجملة46
938170185193438870194604496937004559تجارة المفرد47

12177894592553268852583454641214770880

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

37814083211155503881042605327451085893

2579244577219810130728278757611949470123تجارة الجملة46
5819655521428289638059689338454133618056تجارة المفرد47

8777040930759654807598394149336534174072

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

82588941470056875605768373536945

91306287611933485611105296388583تجارة الجملة46
591860921326186336283025019635022238تجارة المفرد47

765756149434385371395193754804947766

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

308443478227835047209036037327242488

352949202294093809269711142377331869تجارة الجملة46
2153694449220257148621321276092224138326تجارة المفرد47

2815087129272450034226108747882928712683

دھوك

المجموع

نینوى

المجموع

السلیمانیة

المجموع

كركوك

المجموع

أربیل

المجموع

دیالى

المجموع

األنبار

المجموع

جدول ( 12- 1) قیمة كلفة البضاعة حسب النشاط االقتصادي والمحافظة (القیمة الف دینار)
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قیمة المشتریات من السلع نوع النشاطرمز النشاطالمحافظة
بغرض البیع

مخزون أول المدة من السلع 
بغرض البیع

مخزون آخر المدة من السلع 
كلفة البضاعةبغرض البیع

جدول ( 12- 1) قیمة كلفة البضاعة حسب النشاط االقتصادي والمحافظة (القیمة الف دینار)

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

1360449464241917606919495581851830067348

2059561882205981390418269387502292437036تجارة الجملة46
8603078211844158995078420069559202661206تجارة المفرد47

12023089557129205799231161850389013325165590

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

411742819510287341483504998438525162

85123328711116041451111986003850851429تجارة الجملة46
3058899805352307330035324705603049502545تجارة المفرد47

4321875911514496478651279615614338879136

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

5406331021239025021693527149518289

221714924152409915161300770212824069تجارة الجملة46
776847131754542863837305056694084938تجارة المفرد47

105262536511193430281215541097956427296

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

1080726954087988040542339108410236

1350204204594677451547090129420104تجارة الجملة46
11247047972715160942727487651123472126تجارة المفرد47

13677979123583427483648381941361302466

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

169358025367567743362546607174379161

238940345290093564255448391273585518تجارة الجملة46
1331234366168348033415178335271496881173تجارة المفرد47

1739532736234114164121358285251944845852

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

377687649468176849464927781380936717

307679601305939012336218454277400159تجارة الجملة46
114438082913134841231600396593857468359تجارة المفرد47

1829748079208759998424015428281515805235

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

1385116848041368281016214137909152

1723901605793168049468960180852880تجارة الجملة46
801163694329757027290938617839982104تجارة المفرد47

11120655384681023894214237911158744136

بغداد

المجموع

بابل

المجموع

المجموع

واسط

المجموع

صالح الدین

المجموع

النجف

المجموع

القادسیة

المجموع

كربالء
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قیمة المشتریات من السلع نوع النشاطرمز النشاطالمحافظة
بغرض البیع

مخزون أول المدة من السلع 
بغرض البیع

مخزون آخر المدة من السلع 
كلفة البضاعةبغرض البیع

جدول ( 12- 1) قیمة كلفة البضاعة حسب النشاط االقتصادي والمحافظة (القیمة الف دینار)

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

89269720956943609588724189076839

356180270281887750319438526318629494تجارة الجملة46
487800347780508693651829753616479287تجارة المفرد47

933250337115809080310671555201024185620

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

1432442506917925063463750148959750

33415290811166138193461018352353271تجارة الجملة46
22183290399455450768850750412278799074تجارة المفرد47

2695726197112638570710419998092780112095

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

73357500518295004728780077899200

1619633144780491446986986162781242تجارة الجملة46
12509622964567915314304815921277272235تجارة المفرد47

14862831105564259455247563781517952677

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

583885260353814045328450162609249143

444265410235233630251343171428155869تجارة الجملة46
2239168778119833365412702383442167264088تجارة المفرد47

3267319448178738132918500316773204669100

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات 45
المحركات والدراجات الناریة

5258215780737038477767377325175890868040

12103321831107052570021128383394811524744885تجارة الجملة46
40207209595352095685223656131951438855458603تجارة المفرد47

57568747206532852103015458288597956271071528

العراق

المجموع

ذي قار

المجموع

میسان

المجموع

البصرة

المجموع

المثنى

المجموع
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رمز 
قیمة المشتریات النشاط الرئیسي للمنشأةالنشاط

بغرض البیع
مخزون أول المدة 

بغرض البیع
مخزون آخر المدة 

كلفة البضاعةبغرض البیع

1449481720230003423517575302831991985672تجارة المركبات ذات المحركات جملھ ومفرد (تجزئھ)4510

355426908422795574424626546353595936صیانة وإصالح المركبات ذات المحركات4520

تجارة قطع غیار واكسسوارات المركبات ذات 4530
3386026672460142646845100187883477434352المحركات جملھ ومفرد

تجارة وصیانة وإصالح الدراجات الناریة 4540
67280480461285004555690067852080واإلكسسوارات وقطع الغیار المتصلة بھا

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
5258215780737038477767377325175890868040والدراجات الناریة

تجارة الجملة على أساس العقد أو نظیر رسم تشمل 4610
389629641524570224519294386394905479الخدمات الخاصة بتجارة الجملھ

559127285481181926418436031621873180تجارة الجملة للمواد الخام الزراعیة والماشیة الحیة4620

3687271614265964300725646711153782243506تجارة الجملة لألغذیة والمشروبات والتبغ4630

847404471867900017869255088846049400تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذیة4641

1396973853170038764717760579951321303505تجار الجملھ للسلع المنزلیة األخرى4649

تجارة الجملة ألجھزة الحواسب ومتعلقاتھا الخارجیة 4651
3450312011727072012245616029317680والبرامج الخاصة بھا

تجارة الجملة للمعدات الخاصھ باإللكترونیات وأجھزة 4652
152536766223796763225077531151255998االتصاالت وأجزائھا

72682371694891917011224972059313تجارة الجملة لآلالت والمعدات الزراعیة4653

401063803483092056446265903437889956تجارة الجملة للمعدات واآلالت األخرى4659

تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازي 4661
29650663514349282893232964346766499والمنتجات المتصلة بھا

195264973152656179146112481201808671تجارة الجملة للمعادن وخاماتھا4662

تجارة الجملة لمواد البناء واألجھزة ومعدات ولوازم 4663
3538219881287267943235691044612841794852السباكة والتدفئة

تجارة الجملة للنفایات والخردة والمنتجات األخرى 4669
247387434212561436235552224224396646غیر المصنفة  فى مكان اخر

284749984196535576228205360253080200تجارة الجملة غیر المتخصصة4690

12103321831107052570021128383394811524744885تجارة الجملة46

4711
تجارة المفرد في المتاجر غیر المتخصصة التي 
تكون فیھا األغذیة أو المشروبات أو التبغ ھى 

السلع السائدة فیھا
8639400259749156112374419592608689002122

جدول ( 12- 2) قیمة كلفة البضاعة  حسب النشاط االقتصادي (القیمة الف دینار)
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رمز 
قیمة المشتریات النشاط الرئیسي للمنشأةالنشاط

بغرض البیع
مخزون أول المدة 

بغرض البیع
مخزون آخر المدة 

كلفة البضاعةبغرض البیع

جدول ( 12- 2) قیمة كلفة البضاعة  حسب النشاط االقتصادي (القیمة الف دینار)

تجارة المفرد ( التجزئة ) األخرى في المتاجر غیر 4719
39934040629966675979915543131552المتخصصة

تجارة المفرد ( التجزئة ) لألغذیة في المتاجر 4721
6012251617297023150729600146376022468487المتخصصة

تجارة المفرد ( التجزئة ) للمشروبات في المتاجر 4722
259108593213064887215997900256175580المتخصصة

تجارة المفرد ( التجزئة ) للتبغ ومنتجاتھ في المتاجر 4723
199457353157675734161719367195413720المتخصصة

25684028596164147265984489352586368650تجارة المفرد ( التجزئة ) لوقود المركبات4730

تجارة المفرد ( التجزئة ) لمعدات الحاسب اآللي 4741
1310904287116509335111866782301289319408والوحدات الطرفیة والبرمجیات واالتصاالت

تجارة المفرد ( التجزئة ) لألجھزة السمعیة والبصریھ 4742
763975919904519382931856349736638952في المتاجر المتخصصة

734127473801673813880880116654921170تجارة المفرد ( التجزئة ) للمنسوجات4751

تجارة المفرد ( التجزئة ) للخردوات المعدنیة والطالء 4752
4364121564434759699640560713334655647227والزجاج ولوازم البناء

تجارة المفرد ( التجزئة ) للسجاد واألكلمة وأغطیة 4753
538125360528667849681053846385739363الحوائط واألرضیات

تجارة المفرد ( التجزئة ) لألجھزة المنزلیھ واألثاث 4759
5132047745462990769560871430903674812350ومعدات اإلضاءه والمعدات المنزلیة األخرى

تجارة المفرد ( التجزئة ) للكتب والصحف واألدوات 4761
307005083389887166420945383275946866المكتبیة

تجارة المفرد ( التجزئة ) للتسجیالت الموسیقیة 4762
39051808463842565155718433878880والمرئیة

9677483414867214916198394983463034تجارة المفرد ( التجزئة ) لالدوات الریاضیة4763

206573911213224991232443011187355891تجارة المفرد ( التجزئة ) لاللعاب ولعب األطفال4764

تجارة المفرد ( التجزئة ) للمالبس واألحذیھ والسلع 4771
3418770282383828824638204105173436648011الجلدیة

تجارة المفرد ( التجزئة ) للسلع الصیدالنیة والطبیة 4772
1562333692172407526918197852731466623688واصناف مستحضرات التجمیل والزینة

تجارة المفرد ( التجزئة ) األخرى في المتاجر 4773
3681347721456674267244019546073846135786المتخصصة

تجارة المفرد ( التجزئة ) للسلع المستعملة في 4774
333495195392890043390617372335767866المتاجر المتخصصة

40207209595352095685223656131951438855458603تجارة المفرد47

57568747206532852103015458288597956271071528 المجموع
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نوع النشاطرمز النشاطالمحافظة
ایرادات من بیع 

منتجات من انتاج 
المنشأة

ایرادات من خدمات 
نقل وشحن مقدمة 

للغیر

ایرادات من تأجیر 
آالت ومعدات 
ووسائط نقل

عموالت مقابل بیع 
منتجات وسلع للغیر

ایرادات من تأجیر 
أبنیة مستلمة

ایراد من االیجار 
التقدیري للمنشأة 

والمخزن

مجموع االیرادات 
االخرى

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
والدراجات الناریة

0008452795866400127191510591110

04971272840727137924260651345323643733تجارة الجملة46
92040227204650379146140637411926526630761335تجارة المفرد47

920402321759228407272603668249301412705063464996178

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
6594928005658120077341613026464والدراجات الناریة

0004632433011012065733639تجارة الجملة46
288774024940641265630341576919275513582799تجارة المفرد47

688370202494064115561833415761106737732342902

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
0571055063492831086000259175310598091والدراجات الناریة

6226714466057062176800828554119591949تجارة الجملة46
389219427307071863741251503902271715042041464تجارة المفرد47

451486577678191863742508200210860003359444472231504

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
01573190153348605491752239980والدراجات الناریة

2947500000217662512412تجارة الجملة46
04591300070859657131878تجارة المفرد47

29475020323201533486078528029884270

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
858840052235831249761320401718638460والدراجات الناریة

0217710000553500011757601100505539486815تجارة الجملة46
16740134315274495398536045250053944492145072838102تجارة المفرد47

168260182208627449539816119035630613069130522130963377

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
0000492513140258632771والدراجات الناریة

0236800000746079982879تجارة الجملة46
0061616782690207078743872230507تجارة المفرد47

02368006161678269024925137167377573846157

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
0000010565671056567والدراجات الناریة

012947598640057600014587282897487تجارة الجملة46
275275453063023625197432391606008951388517509035تجارة المفرد47

27527541825389244891980083916060081202918021463089

المجموع

جدول ( 13- 1)  قیمة ایراد النشاطات االخرى حسب النشاط االقتصادي والمحافظة (القیمة الف دینار)

دھوك

أربیل

المجموع

دیالى

المجموع

األنبار

المجموع

السلیمانیة

المجموع

المجموع

كركوك

المجموع

نینوى
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نوع النشاطرمز النشاطالمحافظة
ایرادات من بیع 

منتجات من انتاج 
المنشأة

ایرادات من خدمات 
نقل وشحن مقدمة 

للغیر

ایرادات من تأجیر 
آالت ومعدات 
ووسائط نقل

عموالت مقابل بیع 
منتجات وسلع للغیر

ایرادات من تأجیر 
أبنیة مستلمة

ایراد من االیجار 
التقدیري للمنشأة 

والمخزن

مجموع االیرادات 
االخرى

جدول ( 13- 1)  قیمة ایراد النشاطات االخرى حسب النشاط االقتصادي والمحافظة (القیمة الف دینار)

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
04644526149157352946360294243414373169والدراجات الناریة

57240074554823043893168015430230418330177501تجارة الجملة46
1265090066865478561174261729213767692609961657992298تجارة المفرد47

13223300187865551309664024713471137676931346233102542968

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
000169050094185013225823954932والدراجات الناریة

072000016842981000007126072411036تجارة الجملة46
65442348566913104418097133741704245441000338تجارة المفرد47

6544231205669132728472500500106552241907764347366306

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
0001142400019319463074346والدراجات الناریة

09960066400763601000012487531501113تجارة الجملة46
15874773679182251443032146527771002898513165515تجارة المفرد47

158747746751829154415219746627771320968417740974

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
004356853162383022917975889865والدراجات الناریة

0150000169320280773301821303309183تجارة الجملة46
73123483057141595315783430720232710758428تجارة المفرد47

731234980571102095875484590967625419957476

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
000145600013520001497600والدراجات الناریة

000376200020476542423854تجارة الجملة46
285475216082361506224017336111925055826953381تجارة المفرد47

28547521608236150622452180017336112265021230874835

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
12626719215506127673760956032960989854042والدراجات الناریة

16600000570000011908421926842تجارة الجملة46
215084013812950065889498185328تجارة المفرد47

16437559215501994062433095601107588919966212

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
000140400164396832837455068113والدراجات الناریة

0004752006000019654202500620تجارة الجملة46
18813003182000036978090633229315093402تجارة المفرد47

188130031820000431340917039681158145822662135

النجف

المجموع

القادسیة

المجموع

بغداد

المجموع

بابل

المجموع

كربالء

المجموع

واسط

المجموع

صالح الدین

المجموع
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نوع النشاطرمز النشاطالمحافظة
ایرادات من بیع 

منتجات من انتاج 
المنشأة

ایرادات من خدمات 
نقل وشحن مقدمة 

للغیر

ایرادات من تأجیر 
آالت ومعدات 
ووسائط نقل

عموالت مقابل بیع 
منتجات وسلع للغیر

ایرادات من تأجیر 
أبنیة مستلمة

ایراد من االیجار 
التقدیري للمنشأة 

والمخزن

مجموع االیرادات 
االخرى

جدول ( 13- 1)  قیمة ایراد النشاطات االخرى حسب النشاط االقتصادي والمحافظة (القیمة الف دینار)

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
0003000000471226771226والدراجات الناریة

000169514025614972731011تجارة الجملة46
21321650000856776710699932تجارة المفرد47

21321650046951401160049014202169

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
00000455700455700والدراجات الناریة

000156000001945641754564تجارة الجملة46
340275177888000072058989325053تجارة المفرد47

3402751778880015600000785616211535317

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
00000241026241026والدراجات الناریة

4884686000021327007017386تجارة الجملة46
17911110685552273294735485261385754122615677تجارة المفرد47

66757970685552273294735485261623126729874089

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
080040003437836052308259469061والدراجات الناریة

020700002760002070000029898917405891تجارة الجملة46
05428298728832471842903017446741050026تجارة المفرد47

0829869810048321022626503839518357924978

تجارة بیع  واصالح المركبات ذات المحركات 45
79434837094850254002546291978515570742406480111432523والدراجات الناریة

654050738760825665116955951689124576046857965156007915تجارة الجملة46
4943297926711108327631144015075728041776335834764512934498تجارة المفرد47

63916969725667834195430814239442434443243425099209780374936

العراق

المجموع

ذي قار

المجموع

میسان

المجموع

البصرة

المجموع

المثنى

المجموع
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نوع النشاطرمز النشاط
ايرادات من بيع 

منتجات من انتاج 
المنشأة

ايرادات من خدمات 
نقل وشحن مقدمة 

للغير

ايرادات من تأجير 
آالت ومعدات 
ووسائط نقل

عموالت مقابل بيع 
منتجات وسلع للغير

ايرادات من تأجير 
أبنية مستلمة

ايراد من االيجار 
التقديري للمنشأة 

والمخزن

مجموع االيرادات 
االخرى

000356737141427850985065946952223تجارة المرآبات ذات المحرآات جمله ومفرد (تجزئة)4510

134855510069042272292780138411302811893795832497374صيانة وإصالح المرآبات ذات المحرآات4520

تجارة قطع غيارواآسسوارات  المرآبات ذات المحرآات جملة 4530
ومفرد

65949286087946267733145920015913761246409328465276

تجارة وصيانة وإصالح الدراجات النارية واإلآسسوارات وقطع 4540
الغيار المتصلة بها

0001357680100620011537703517650

79434837094850254002546291978515570742406480111432523تجارة بيع واصالح المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية45

تجارة الجملة على أساس العقد أو نظير رسم تشمل الخدمات 4610
الخاصة بتجارة الجملة

0244881273116727421919850163789771434736

0864000864003624448022113816786229تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية4620

0362105239373728161618000867850610626145تجارة الجملة لألغذية والمشروبات والتبغ4630

0000024804172480417تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذية4641

05739243075257101104122117533035تجارة الجملة للسلع المنزلية األخرى4649

تجارة الجملة ألجهزة الحواسب ومتعلقاتها الخارجية والبرامج 4651
الخاصة بها

0000000

تجارة الجملة للمعدات الخاصه باإللكترونيات وأجهزة اآلتصاآلت 4652
وأجزائها

166000055500219436001498882565748

000055776010764931634253تجارة الجملة لالآلت والمعدات الزراعية4653

007535406660006849221505062تجارة الجملة للمعدات واالآلت األخرى4659

تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات 4661
المتصلة بها

00040009024129242452933

0430759000546813977572تجارة الجملة للمعادن وخاماتها4662

تجارة الجملة لمواد البناء واألجهزة ومعدات ولوازم السباآة 4663
والتدفئة

575170754338572038829631354601323017332768112

تجارة الجملة للنفايات والخردة والمنتجات األخرى غير المصنفة 4669
 فى مكان اخر

015033436080040009017740702325213

622800129240000700009332602918460تجارة الجملة غير المتخصصة4690

654050738760825665116955951689124576046857965156007915تجارة الجملة46

تجارة المفرد في المتاجر غير المتخصصة التي تكون فيها 4711
األغذية أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها

950001228830441155971109016502425303139400234166266214

جدول ( 13- 2)  قيمة ايراد النشاطات االخرى حسب النشاط االقتصادي (القيمة الف دينار)
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نوع النشاطرمز النشاط
ايرادات من بيع 

منتجات من انتاج 
المنشأة

ايرادات من خدمات 
نقل وشحن مقدمة 

للغير

ايرادات من تأجير 
آالت ومعدات 
ووسائط نقل

عموالت مقابل بيع 
منتجات وسلع للغير

ايرادات من تأجير 
أبنية مستلمة

ايراد من االيجار 
التقديري للمنشأة 

والمخزن

مجموع االيرادات 
االخرى

جدول ( 13- 2)  قيمة ايراد النشاطات االخرى حسب النشاط االقتصادي (القيمة الف دينار)

00000296562296562تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر غير المتخصصة4719

2082462853096421758341787999929507684116694988307820تجارة المفرد (التجزئة) لألغذية في المتاجر المتخصصة4721

880450047684013386161474345تجارة المفرد (التجزئة) للمشروبات في المتاجر المتخصصة4722

21321650006438138039663579944تجارة المفرد (التجزئة) للتبغ ومنتجاته في المتاجرالمتخصصة4723

1639911285712535498819354732427934456651252854876تجارة المفرد (التجزئة) لوقود المرآبات4730

تجارة المفرد (التجزئة) لمعدات الحاسب اآللي والوحدات 4741
الطرفية والبرمجيات واآلتصاآلت

9697200520920655049408859333655429599824

تجارة المفرد (التجزئة) لألجهزة السمعية والبصريه في المتاجر 4742
المتخصصة

011417113046141438823023694805227088

18833000022026258181866226778تجارة المفرد (التجزئة) للمنسوجات4751

تجارة المفرد (التجزئة) للخردوات المعدنية والطالء والزجاج 4752
ولوازم البناء

2145786136915491442784445303263082451797175853075508

تجارة المفرد (التجزئة) للسجاد واألآلمة وأغطية الحوائط 4753
واألرضيات

14495630130831674714130831610644365205345

تجارة المفرد (التجزئة) لألجهزة المنزلية واألثاث ومعدات 4759
اإلضاءة والمعدات المنزلية األخرى

2363619131478212225606822947124597912548718854673933

281974800126840023298255276413تجارة المفرد (التجزئة) للكتب والصحف واألدوات المكتبية4761

0032867982446001653601318499تجارة المفرد (التجزئة) للتسجيالت الموسيقية والمرئية4762

00000661440661440تجارة المفرد (التجزئة) لالدوات الرياضية4763

00000611005611005تجارة المفرد (التجزئة) لاللعاب ولعب األطفال4764

27279770970135027453938921436868118090308تجارة المفرد (التجزئة) للمالبس واألحذيه والسلع الجلدية4771

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع الصيدالنية والطبية واصناف 4772
مستحضرات التجميل والزينة

154754000053213865476140

2428721540795863329215197302682489232809710تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر المتخصصة4773

0000019027461902746تجارة المفرد (التجزئة) للسلع المستعملة في المتاجر المتخصصة4774

4943297926711108327631144015075728041776335834764512934498تجارة المفرد47

63916969725667834195430814239442434443243425099209780374936 المجموع
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 آهرباء مياه أداوات احتياطية مواد خامنوع النشاطرمز النشاطالمحافظة
 وقود 

ومحروقات 
وزيوت

 مواد التعبئة 
المجموع سلع أخرىوالتغليف

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
6544641052642235987926991188278885492859073338759المحرآات والدراجات النارية

10794587949110257150318012408317339762637764047914تجارة الجملة46
11271128602748488557736602855571783975258171329530974192تجارة المفرد47

12033537795961822412966190779862874797783226297838360865

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
96392565759822912722883953719261798998119485502818المحرآات والدراجات النارية

10530014549102559165143612297656617481509633916320تجارة الجملة46
5589513403229359171912566227746267463404144901032647892تجارة المفرد47

1628176101246912676032306549343763178305051241192142067030

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
0347473189020125090817452632298507932304555744المحرآات والدراجات النارية

0406584182584112795238406286953661838736436987تجارة الجملة46
6488646277686428828552945134022615603728127278930751237تجارة المفرد47

6488641381825101448610931805189881526528944224989241743968

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
0549783483778906457098842446051971242445613المحرآات والدراجات النارية

02256050681262864326177440274729851175541تجارة الجملة46
125979127368765744232852121787561467905554881312357749تجارة المفرد47

1259791351225105650044387212823622536393481892215978903

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
275557328771216190514383912475978979814896107707150المحرآات والدراجات النارية

092960151135119781116145162694284648943790744تجارة الجملة46
837015519697149486841138994390946045191997229994339265040تجارة المفرد47

111257282350386126172414026145131850985559406325444750762934

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
407661130504310383978074210533971833571507833984822المحرآات والدراجات النارية

408009016007355438377356756910965631016023165461تجارة الجملة46
1552926838958615166563644159692424249049152011120381893تجارة المفرد47

20013873045601792559680095675902085528969177249627532176

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
03021710975872466764265475506905886254499358المحرآات والدراجات النارية

03558541428910739458615476031942861774323تجارة الجملة46
17311832122633378673112884148924550880572168165324011470تجارة المفرد47

173118321884355298607164248571198640978865246456430285151

جدول رقم (14 -1 ) قيمة المستلزمات السلعية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة (القيمة الف دينار)

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

دهوك

نينوى

األنبار

السليمانية

آرآوك

أربيل

ديالى
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 آهرباء مياه أداوات احتياطية مواد خامنوع النشاطرمز النشاطالمحافظة
 وقود 

ومحروقات 
وزيوت

 مواد التعبئة 
المجموع سلع أخرىوالتغليف

جدول رقم (14 -1 ) قيمة المستلزمات السلعية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة (القيمة الف دينار)

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
234923119833111147701435012255094711056934277765726242208المحرآات والدراجات النارية

57240052107443367565755153924450182391669840314549433تجارة الجملة46
3122963552862647471598790233315616596236443678224528148786572تجارة المفرد47

393028672480316295604108827970250505172652521711700588189578213

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
2153763034442818821384135132219317747311083054792808المحرآات والدراجات النارية

001159997254584061747803453266172354593تجارة الجملة46
1554083579961270930967959855836417416103442838429990735تجارة المفرد47

176945936144016688111178919173120088373921586330637138136

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
6304449144354800927011343759514192301562019333المحرآات والدراجات النارية

00112090632059120496245212822021192059تجارة الجملة46
1128510662221188628849135114226683541832105202916891240تجارة المفرد47

119155411536616555181005042118869233838463136438720102632

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
20154711207181818921276920012481092542323056808المحرآات والدراجات النارية

01646164989432551210311022274249902915776تجارة الجملة46
567902302752089175545907741962059184567982280013708489تجارة المفرد47

58805639033431123467583756229851812116530112693417681073

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
702800667130987717948831416381611285186024259695المحرآات والدراجات النارية

0306797895463023611235073168131079532288142تجارة الجملة46
3376624787821028620763170370854514895648134728622805152تجارة المفرد47

104046211765911206345905682296253395273589197384129352989

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
24696448558054466719149257042331581126710624725543المحرآات والدراجات النارية

6640002008729241821774043841731319501884981تجارة الجملة46
1413541293631309897791862317401653303532151430616057240تجارة المفرد47

45471861494320554361075773026218023845817231731822667764

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
0729713147127716710133089144401000871841166المحرآات والدراجات النارية

0034755445721129840514354831151207785تجارة الجملة46
1348200253373452603863171929384514748418959242تجارة المفرد47

1348207297134352555688469894648346724565804312008193المجموع

المجموع

النجف

القادسية

واسط

صالح الدين

بغداد

بابل

آربالء

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع
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 آهرباء مياه أداوات احتياطية مواد خامنوع النشاطرمز النشاطالمحافظة
 وقود 

ومحروقات 
وزيوت

 مواد التعبئة 
المجموع سلع أخرىوالتغليف

جدول رقم (14 -1 ) قيمة المستلزمات السلعية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة (القيمة الف دينار)

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
08117341041437916642516374050346811735208المحرآات والدراجات النارية

039222022439423595231403149908138711233436تجارة الجملة46
106201390222127302341388761549718123983213737691299تجارة المفرد47

10620259417616015542166481272063203635636992510659943

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
2170011817307920894800850690850551416453183540المحرآات والدراجات النارية

04606607244376547612873133209793961669929تجارة الجملة46
4839422424983108369856483002143359446249165116395879تجارة المفرد47

7009438848884624782569954465706381272671269221249348

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
0929705411488472191376181510531686335المحرآات والدراجات النارية

024171416920249544258664376858310621174762تجارة الجملة46
16282980960014675231084372156696456582455589611506034تجارة المفرد47

162829106061116367238991293262579508030073801114367131

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
3666091283133112758412178397653602924766070555660056المحرآات والدراجات النارية

0171771447502671002215904786582678342058357تجارة الجملة46
5995797099963559953928578617086903508452294281822315274تجارة المفرد47

966188216490051350391117462724956404279586381770730033687

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
665319310218728622320633950559210477713231745991176291236964المحرآات والدراجات النارية

8928453544521260540319180332159376129371146330468454836543تجارة الجملة46
320679022221665522630831221774557810353479310981132661526505496629تجارة المفرد47

39613940359799043145944027490544811802073010571270245877972651570136

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

العراق

ميسان

المثنى

ذي قار

البصرة
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آهرباءمياهأداوات احتياطيةمواد خامنوع النشاطرمز النشاط
وقود 

ومحروقات 
وزيوت

مواد التعبئة 
المجموعسلع أخرىوالتغليف

53760026828842520023500741203603218797765105583154تجارة المرآبات ذات المحرآات جمله ومفرد (تجزئة)4510
5441115870271439111211924008214943998297818693847359475321صيانة وإصالح المرآبات ذات المحرآات4520

تجارة قطع غيارواآسسوارات  المرآبات ذات المحرآات جملة 4530
46867866322617015901151732045263922864476197900223720684ومفرد

تجارة وصيانة وإصالح الدراجات النارية واإلآسسوارات وقطع 4540
205800584500185295843083373778475722177772457805الغيار المتصلة بها

665319310218728622320633950559210477713231745991176291236964تجارة بيع واصالح المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية45

تجارة الجملة على أساس العقد أو نظير رسم تشمل الخدمات 4610
23673276696125009109967117343804721682984834030080الخاصة بتجارة الجملة

40800892001534437037509854686198661891692781696تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية4620
053724574391560136684167558397604080996916248395تجارة الجملة لألغذية والمشروبات والتبغ4630
022601121274921205343130668367482148863923994تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذية4641
105300485304302174337492818524619737685211347615069تجارة الجملة للسلع المنزلية األخرى4649

تجارة الجملة ألجهزة الحواسب ومتعلقاتها الخارجية والبرامج 4651
00010430704188211966158155الخاصة بها

تجارة الجملة للمعدات الخاصه باإللكترونيات وأجهزة اآلتصاآلت 4652
664000289693907123923810238954197681905وأجزائها

00342251371581697063309130963405143تجارة الجملة لالآلت والمعدات الزراعية4653
01844961366029016076377142099081200442190371تجارة الجملة للمعدات واالآلت األخرى4659

تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات 4661
0122191011354635091915465527618151208624115604المتصلة بها

006121537379135887514605104922913408تجارة الجملة للمعادن وخاماتها4662

تجارة الجملة لمواد البناء واألجهزة ومعدات ولوازم السباآة 4663
0435279549006258104532590859154836252378365135والتدفئة

تجارة الجملة للنفايات والخردة والمنتجات األخرى غير المصنفة 4669
2667234020840444879545215161649201123341431460 فى مكان اخر

6300005436060506540288351993248463905181976128تجارة الجملة غير المتخصصة4690
8928453544521260540319180332159376129371146330468454836543تجارة الجملة46

تجارة المفرد في المتاجر غير المتخصصة التي تكون فيها 4711
2074593481693772539137933818525679960308467019148828159159117األغذية أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها

جدول رقم (14-2) قيمة المستلزمات السلعية حسب النشاط االقتصادي (القيمة الف دينار)
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آهرباءمياهأداوات احتياطيةمواد خامنوع النشاطرمز النشاط
وقود 

ومحروقات 
وزيوت

مواد التعبئة 
المجموعسلع أخرىوالتغليف

جدول رقم (14-2) قيمة المستلزمات السلعية حسب النشاط االقتصادي (القيمة الف دينار)

001408625724721346818989328166702860تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر غير المتخصصة4719
1013633825125954439367354269391398663223023381689564896420900تجارة المفرد (التجزئة) لألغذية في المتاجر المتخصصة4721
5983618254722237120622846924016794382199314118808تجارة المفرد (التجزئة) للمشروبات في المتاجر المتخصصة4722
00709189214882121485251651061461835865تجارة المفرد (التجزئة) للتبغ ومنتجاته في المتاجرالمتخصصة4723
7838964652530801850465990912673894630228110812225310429تجارة المفرد (التجزئة) لوقود المرآبات4730

تجارة المفرد (التجزئة) لمعدات الحاسب اآللي والوحدات 4741
639422209372754712087180071292015166512994232715897747الطرفية والبرمجيات واآلتصاآلت

تجارة المفرد (التجزئة) لألجهزة السمعية والبصريه في المتاجر 4742
157423343600452687426457413411667091435009397769532المتخصصة

4708798792642673385408119177615726434794986978179تجارة المفرد (التجزئة) للمنسوجات4751

تجارة المفرد (التجزئة) للخردوات المعدنية والطالء والزجاج 4752
1721347184530918324861397721078521995030346221897034477867ولوازم البناء

تجارة المفرد (التجزئة) للسجاد واألآلمة وأغطية الحوائط 4753
605204015727915819873748833712643003813390998واألرضيات

تجارة المفرد (التجزئة) لألجهزة المنزلية واألثاث ومعدات 4759
2220710130237314743641393224844059422896669237744928609755اإلضاءة والمعدات المنزلية األخرى

865913569440357937400557838593410869938002658072060تجارة المفرد (التجزئة) للكتب والصحف واألدوات المكتبية4761
0127091694044136106259113475337355844804تجارة المفرد (التجزئة) للتسجيالت الموسيقية والمرئية4762
07393430075078802976518260174060844706تجارة المفرد (التجزئة) لالدوات الرياضية4763
0574611028412223294800475110691533912482866تجارة المفرد (التجزئة) لاللعاب ولعب األطفال4764
38728439616922491772455236947741029749947312990245238950تجارة المفرد (التجزئة) للمالبس واألحذيه والسلع الجلدية4771

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع الصيدالنية والطبية واصناف 4772
4098584552119498701037306718745054272564204391420378989مستحضرات التجميل والزينة

11911836278677011442311086280829539778649313178663940095574تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر المتخصصة4773

895343933817621313114305579423825713095952866623تجارة المفرد (التجزئة) للسلع المستعملة في المتاجر المتخصصة4774

320679022221665522630831221774557810353479310981132661526505496629تجارة المفرد47
39613940359799043145944027490544811802073010571270245877972651570136 المجموع
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 ایجارات األبنیة 
المدفوعة

االیجار 
التقدیري 

للمنشأة والمخزن
المجموع

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
763698912719158908904737208837810176343428260019334114952112944782ذات المحركات والدراجات الناریة

1393462465134532044807710408298745796370693717497404119954729155832237797109920753تجارة الجملة46
491658081926526668431074339408216444754695301248267439206095468392614117107073240تجارة المفرد47

707374212705063497788055517211926028356840223844087581240275634817566001435229938775

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
110446867734161181810221090281379460280486000283989019709826ذات المحركات والدراجات الناریة

723353611012068334742158972915634939887339022041136986466371108794324782894تجارة الجملة46
600278279192755692205829620713367364585651433791267321325863867682751125253183تجارة المفرد47

78306049110673778937342613319470396794048452474561816845831155275711610584169745903

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
12006653259175314598406123143446872613620001743888780001500072367620221130ذات المحركات والدراجات الناریة

1525313782855412353867818321138736411211101215270745642234610785420854590727تجارة الجملة46
65783174227171508850032464605202051788141905025796753342534106981751814126425200تجارة المفرد47

93042964335944441266374089524067339415514892062428113861764764718053329698201237057

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
7177102549175772627778583411753530147562004550594296812151557ذات المحركات والدراجات الناریة

29959722176623213634264312343741021231550170964804796442417تجارة الجملة46
2359792970859653068389430032564357451013973612043312277709254838617تجارة المفرد47

33771003785280241623805405340258765450175723870105913420053973432591

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
152752621320401728479279225910128639153657568032888338100113667233219547207377ذات المحركات والدراجات الناریة

162216891100505527226744267831625732273562519199514410634289415110309473645915تجارة الجملة46
755230984492145012044454891498951678610313877194978761568520410921044050807218276502تجارة المفرد47

107020049691305221761505711408731219675745948910077020017143393814951867486096339129794

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
7891358140258803161612850414808846900024579274007429829139143613785807ذات المحركات والدراجات الناریة

42195637460794965642717747648000547548214800018657108803712478365تجارة الجملة46
39118978707874381099064167295588485261161548271022661340041768607243567156772860تجارة المفرد47

512298997167377512290367492983765398295130548350356753220782253469723040183037032

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
1101531810565671207188556039386333129500107917001267048ذات المحركات والدراجات الناریة

492624614587286384974219943124801311999671647078005804059189248تجارة الجملة46
395367249513885490506092677581521421486036238477980601586495369266513049تجارة المفرد47

675074683457917620234630186146273620609386680114575702297

قیمة االیجار

 البرید والبرق 
المجموع خدمات أخرىواالتصاالت

 الصیانة 
واالصالح / 

االصول الثابتة
 مصاریف شحن

 مصاریف تحمیل 
/ تفریغ / نقل 

بضائع

 أجور 
محاسبین 
ومحامین

 نفقات دعایة  
واعالن

دھوك

دیالى

األنبار

السلیمانیة

كركوك

أربیل

نینوى

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

55478288المجموع

جدول رقم (15 - 1) قیمة المستلزمات الخدمیة حسب النشاط االقتصادي والمحافظة (القیمة الف دینار)

المجموع

نوع النشاطالمحافظة رمز النشاط
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 ایجارات األبنیة 
المدفوعة

االیجار 
التقدیري 

للمنشأة والمخزن
المجموع

قیمة االیجار

 البرید والبرق 
المجموع خدمات أخرىواالتصاالت

 الصیانة 
واالصالح / 

االصول الثابتة
 مصاریف شحن

 مصاریف تحمیل 
/ تفریغ / نقل 

بضائع

 أجور 
محاسبین 
ومحامین

 نفقات دعایة  
واعالن

جدول رقم (15 - 1) قیمة المستلزمات الخدمیة حسب النشاط االقتصادي والمحافظة (القیمة الف دینار)

نوع النشاطالمحافظة رمز النشاط

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
1012177302942434104160164647366524693529455461149265011344943455077418097145383241ذات المحركات والدراجات الناریة

754671062304183777712893488746122257723959261894552615059914731192918905108722079تجارة الجملة46
437166821260996164632664372251164812390218935656899455201912870346653315054904609483786تجارة المفرد47

613851657313462336451978903247405916082147127870431238175473553355428515925391906863589106

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
12693413132258214015995134387681055373384356466000227174521650715ذات المحركات والدراجات الناریة

93025577126071001516476828931275168000074565040080563520756867تجارة الجملة46
537078341704245470750288536471314783542517208437553570907637489000131445683تجارة المفرد47

7570380419077643947814477476878159068445705925477652109076310566380173853265

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
809039819319461002234497759343029201502895045679104472614023529ذات المحركات والدراجات الناریة

8837253124875310086006608393044913975106889413794139898615199864تجارة الجملة46
593855811002898569414566410994785277067241182305200730922409659497502560تجارة المفرد47

763132321320968489522916569593312830627173223708521889418145425540306126725953

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
624312722917978534924817517537346025164720024551712651776ذات المحركات والدراجات الناریة

284701018213030291402667384152002080188001349995552585تجارة الجملة46
23967818720232731170145334888377541624468182353665952430142284355572364تجارة المفرد47

330579559676254427342094433138135428224468228320265952430180335973776725

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
66237721352000797577221942033146780451979900101418316018635ذات المحركات والدراجات الناریة

40492812047654609693563310624397480910071105280059320518916505تجارة الجملة46
3578219919250558550327576027293115494916863314801487982213707583262808124726530تجارة المفرد47

46455252226502126910546488546021430391768633161635389822131235584870196159661670

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
129081273296098162042252265956742754899202666170415200220287352518225861215ذات المحركات والدراجات الناریة

78357451190842902658710669301408800433797900165190416224280تجارة الجملة46
47642866658894954231815602109415109250214126190267346716122390605022تجارة المفرد47

683867381107588979462627935398017260804899202841676841520048763312338309132690517

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
44217773283745770552263297102406711524860177154545189987279ذات المحركات والدراجات الناریة

384124019654205806660597608192002680027498000268003598969586764تجارة الجملة46
35144797633229341477090254301829465944622714317592636481815208975861256523تجارة المفرد47

549892723773597313859497094182198786364126330290417280830566

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

43407814

النجف

صالح الدین

بغداد

بابل

كربالء

واسط

القادسیة
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 ایجارات األبنیة 
المدفوعة

االیجار 
التقدیري 

للمنشأة والمخزن
المجموع

قیمة االیجار

 البرید والبرق 
المجموع خدمات أخرىواالتصاالت

 الصیانة 
واالصالح / 

االصول الثابتة
 مصاریف شحن

 مصاریف تحمیل 
/ تفریغ / نقل 

بضائع

 أجور 
محاسبین 
ومحامین

 نفقات دعایة  
واعالن

جدول رقم (15 - 1) قیمة المستلزمات الخدمیة حسب النشاط االقتصادي والمحافظة (القیمة الف دینار)

نوع النشاطالمحافظة رمز النشاط

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
2117168471226258839446497849653801975312009494096474631ذات المحركات والدراجات الناریة

88315525614973444652587827524689420068655632030031822614639283تجارة الجملة46
107618578567767193296241850839510379994540098985420189029269504640012279تجارة المفرد47

137621801160049025362670290364461250265146086174370570189029396268161126193

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
945595045570099116506031650017812550073511513031185ذات المحركات والدراجات الناریة

64172691945646611833261022117000060029160033106913323840تجارة الجملة46
606257157205898678316133244097142623726056127130050313920130784275227104494783تجارة المفرد47

764989347856162843550964108284154323726056134914221313920130785341411130849808

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
4816426241026505745255617246484128475852652001557246796959ذات المحركات والدراجات الناریة

156250021327003695200223619145029279000830448103720013034312814872تجارة الجملة46
223561201385754136213661280294494288444438012945756920000146047854902103تجارة المفرد47

28735046162312674496631335827351134397851855221028899200037200174654574513934

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
15381452523082520612277102742264397302292303284571265472191014827036166ذات المحركات والدراجات الناریة

72543312989891102442227923539133890415870124840028284498705617626965تجارة الجملة46
550223473017446785196814619314274990121582753225911984763320708898089087142313971تجارة المفرد47

776581303839518311605331380129179056374158275387101231380604261920510986291186977102

تجارة بیع  واصالح المركبات 45
2560167084240648029842318826325557781340717397563561370391573039111799530371098424935810ذات المحركات والدراجات الناریة

193082214468579652399401791763762079234701124412091419351033802722467173316062187544414223تجارة الجملة46
11943174933358347641530152257105619253626037664976624151527137459456389938918881708082367468255تجارة المفرد47

164341641542509920920685156241495824307834064317960501371334351611321399157286461346040933336818288

البصرة

العراق

ذي قار

میسان

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

المثنى
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 ایجارات األبنیة 
المدفوعة

االیجار التقدیري 
المجموعللمنشأة والمخزن

تجارة المركبات ذات المحركات جملھ ومفرد 4510
182349889850659280856472747101212291539498233652781320471245115378577745156662(تجزئھ)

136073094189379581550110521267474353955661665541134163809896316910612201599128صیانة وإصالح المركبات ذات المحركات4520

تجارة قطع غیار واكسسوارات المركبات ذات 4530
955979911246409310806208410400363198370011836027402333532525687446039191177182703875المحركات جملھ ومفرد

تجارة وصیانة وإصالح الدراجات الناریة 4540
611063511537707264405503350221850011967700293144835329699221واإلكسسوارات وقطع الغیار المتصلة بھا

تجارة بیع واصالح المركبات ذات المحركات 45
2560167084240648029842318826325557781340717397563561370391573039111799530371098439158886والدراجات الناریة

تجارة الجملة على أساس العقد أو نظیر رسم 4610
185158601637897201537571987681345368115476946837179661927240321103892142812848تشمل الخدمات الخاصة بتجارة الجملھ

تجارة الجملة للمواد الخام الزراعیة والماشیة 4620
954402622113811175540780581825041422698005854425013166123748922186519الحیة

60650857867850669329363518726324974443847141748661226185504133746895045744174422187تجارة الجملة لألغذیة والمشروبات والتبغ4630

تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات 4641
195716262480417220520431575664123715031517399778614010649482829538729999واألحذیة

23936530110412213497775119556747010851401358910496707383811203740212225364854610تجار الجملھ للسلع المنزلیة األخرى4649

تجارة الجملة ألجھزة الحواسب ومتعلقاتھا 4651
144394601443946107698007379301695219941644383الخارجیة والبرامج الخاصة بھا

تجارة الجملة للمعدات الخاصھ باإللكترونیات 4652
53155221498885465410403030892684021502136446704882739887211791376وأجھزة االتصاالت وأجزائھا

132746610764932403959262553313711859200258010720916024901413737490213تجارة الجملة لآلالت والمعدات الزراعیة4653
91221386849229807060782825125207268003426729598323764643858614704685تجارة الجملة للمعدات واآلالت األخرى4659

تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازي 4661
42531262412924666605041045773548405036752328400067026113847404والمنتجات المتصلة بھا

431610154681348629143802964776958152435060440233714028359804753تجارة الجملة للمعادن وخاماتھا4662

تجارة الجملة لمواد البناء واألجھزة ومعدات 4663
2575021713230173389803902987000139477728487198383110623045515840042967399114016381ولوازم السباكة والتدفئة

تجارة الجملة للنفایات والخردة والمنتجات 4669
437700917740706151079380134279653630578630496020623237544716547933األخرى غیر المصنفة  فى مكان اخر

495779093326058910504115271884801704960295839601380139271811560932تجارة الجملة غیر المتخصصة4690
193082214468579652399401791763762079234701124412091419351033802722467173316062187544414223تجارة الجملة46

4711
تجارة المفرد في المتاجر غیر المتخصصة 
التي تكون فیھا األغذیة أو المشروبات أو 

التبغ ھى السلع السائدة فیھا
299059096139400234438459330285574832323694726981581231380101584614324636622933672643854580

المجموعنوع النشاط

جدول رقم (15 -2 ) قیمة المستلزمات الخدمیة حسب النشاط االقتصادي  (القیمة الف دینار)
قیمة االیجار

 نفقات دعایة  
 الصیانة واالصالح  خدمات أخرىواعالن

/ االصول الثابتة
 البرید والبرق 

 مصاریف تحمیل /  مصاریف شحنواالتصاالت
تفریغ / نقل بضائع

 أجور محاسبین 
ومحامین رمز النشاط
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 ایجارات األبنیة 
المدفوعة

االیجار التقدیري 
المجموعللمنشأة والمخزن

المجموعنوع النشاط

جدول رقم (15 -2 ) قیمة المستلزمات الخدمیة حسب النشاط االقتصادي  (القیمة الف دینار)
قیمة االیجار

 نفقات دعایة  
 الصیانة واالصالح  خدمات أخرىواعالن

/ االصول الثابتة
 البرید والبرق 

 مصاریف تحمیل /  مصاریف شحنواالتصاالت
تفریغ / نقل بضائع

 أجور محاسبین 
ومحامین رمز النشاط

تجارة المفرد ( التجزئة ) األخرى في المتاجر 4719
14638572965621760419110920004443580126466597262501889غیر المتخصصة

تجارة المفرد ( التجزئة ) لألغذیة في المتاجر 4721
16921921541166949210386164162521901012828054939710491304718719364030014730759357787330المتخصصة

تجارة المفرد ( التجزئة ) للمشروبات في 4722
10124846133861611463462686580667821544633161940046080316600306المتاجر المتخصصة

تجارة المفرد ( التجزئة ) للتبغ ومنتجاتھ في 4723
5619370803966642333650316430370602101155035824598899794832المتاجر المتخصصة

200773604456651264643872302799366638263965143965359230518981496683567472121154835تجارة المفرد ( التجزئة ) لوقود المركبات4730

4741
تجارة المفرد ( التجزئة ) لمعدات الحاسب 

اآللي والوحدات الطرفیة والبرمجیات 
واالتصاالت

47906357336554251271899581427820814504639679794200207563479044299271873105119

تجارة المفرد ( التجزئة ) لألجھزة السمعیة 4742
311966982369480335661782455824660367405944117740510122933199425350979550والبصریھ في المتاجر المتخصصة

24300652581818630118838186690197482837930897124514708364943180874544973097تجارة المفرد ( التجزئة ) للمنسوجات4751

تجارة المفرد ( التجزئة ) للخردوات المعدنیة 4752
11934269617971758137314454964853927870353139950638631745157613689789027053226664944والطالء والزجاج ولوازم البناء

تجارة المفرد ( التجزئة ) للسجاد واألكلمة 4753
1436677410644361543121011117754506798235593609864754148148982106007932591113وأغطیة الحوائط واألرضیات

4759
تجارة المفرد ( التجزئة ) لألجھزة المنزلیھ 

واألثاث ومعدات اإلضاءه والمعدات المنزلیة 
األخرى

967049672548718812219215574843574123866220947254487231328084318983956907310209853964

تجارة المفرد ( التجزئة ) للكتب والصحف 4761
206288092329825229586341965169479836278004793783091386138072931697337واألدوات المكتبیة

تجارة المفرد ( التجزئة ) للتسجیالت 4762
24835071653602648867356894101959661443441221653501924783726999الموسیقیة والمرئیة

43832586614405044698306033661401279132066142224226865513تجارة المفرد ( التجزئة ) لالدوات الریاضیة4763

تجارة المفرد ( التجزئة ) لاللعاب ولعب 4764
1173523661100512346241508649722333540020337500026372315259996األطفال

تجارة المفرد ( التجزئة ) للمالبس واألحذیھ 4771
17039911714368681184767798109518084076557349281346308265015579569447510260602707والسلع الجلدیة

تجارة المفرد ( التجزئة ) للسلع الصیدالنیة 4772
6328503353213866860641953437203469876192188131865250669192321774794685667والطبیة واصناف مستحضرات التجمیل والزینة

تجارة المفرد ( التجزئة ) األخرى في المتاجر 4773
6847028426824892952951767406114212952014334412025551803641115842176132726056المتخصصة

تجارة المفرد ( التجزئة ) للسلع المستعملة 4774
1355036119027461545310712608621883666149453738908702160154432042421في المتاجر المتخصصة

11943174933358347641530152257105619253626037664976624151527137459456389938918881708082367468255تجارة المفرد47

164341641542509920920685156241495824307834064317960501371334351611321399157286461346040933351041364 المجموع
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تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات النشاط الرئيسي للمنشأةالمحافظة
ة

المجموعتجارة المفردتجارة الجملة
0000 ضرائب على المبيعات

2465744080199445268182 رسوم مهن
90635202476364466657577 اجازة عمل
7166546355707716617842 رسوم آمرآية
5089104243632251835 رسوم طابع

333705150713612085133049354 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
1581420089173955209858رسوم وضرائب أخرى
088917842673 أقساط التأمين المدفوعة
2405104135016840401338051 منح وتبرعات مدفوعة
001033310333أرباح أسهم موزعة
0000الفوائد المدفوعة

00198708198708 ايجارات أراضي مدفوعة
85632397643811774965239566 خسائر رأسمالية
00759759 أخرى تذآر
79675812721388412659217644738 المجموع

0000 ضرائب على المبيعات
18952984117646122525 رسوم مهن
0216916127682967 اجازة عمل
01965000196500 رسوم آمرآية
006531265312رسوم طابع

157920884591900383 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
0000 رسوم وضرائب أخرى
0000 أقساط التأمين المدفوعة
40383160152723434923969 منح وتبرعات مدفوعة
0049684968 أرباح أسهم موزعة
0000الفوائد المدفوعة

0000 ايجارات أراضي مدفوعة
530695129359724460159 خسائر رأسمالية
00501909501909 أخرى تذآر
6337647645627188603258692 المجموع

جدول رقم (16 -1) قيمة المصروفات األخرى والمصروفات التحويلية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة  (القيمة الف دينار)

دهوك

نينوى
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تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات النشاط الرئيسي للمنشأةالمحافظة
ة

المجموعتجارة المفردتجارة الجملة
جدول رقم (16 -1) قيمة المصروفات األخرى والمصروفات التحويلية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة  (القيمة الف دينار)

0000 ضرائب على المبيعات
2547040083132186197739 رسوم مهن
2583951813221780299432 اجازة عمل
500008077682710071128775 رسوم آمرآية
12554246184012677298 رسوم طابع

39419950337520359482933522 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
0180402810846148 رسوم وضرائب أخرى
0000 أقساط التأمين المدفوعة
0419581503056988 منح وتبرعات مدفوعة
0021792179 أرباح أسهم موزعة
0000 الفوائد المدفوعة

679839003195042648 ايجارات أراضي مدفوعة
3817031119155232991016917 خسائر رأسمالية
1019767802631843295 أخرى تذآر
906760161025033279315844941 المجموع

0000ضرائب على المبيعات
579195084909364392 رسوم مهن
11487420548123894259316 اجازة عمل
0000 رسوم آمرآية
0000 رسوم طابع

2068611697997318031108463 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
1938577603162574364034 رسوم وضرائب أخرى
1367201744331115 أقساط التأمين المدفوعة
31216917508515377262024980 منح وتبرعات مدفوعة
0000 أرباح أسهم موزعة
0000 الفوائد المدفوعة

0000 ايجارات أراضي مدفوعة
0000 خسائر رأسمالية
048200048200 أخرى تذآر
84722443074326225333900500 المجموع

آرآوك

السليمانية
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تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات النشاط الرئيسي للمنشأةالمحافظة
ة

المجموعتجارة المفردتجارة الجملة
جدول رقم (16 -1) قيمة المصروفات األخرى والمصروفات التحويلية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة  (القيمة الف دينار)

0000ضرائب على المبيعات
134250123211415329672790 رسوم مهن
664234779710690331183253 اجازة عمل
52325114649357136258111244449 رسوم آمرآية
561430591618824861 رسوم طابع

47184818676112002031858812 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
3435462457226908323719 رسوم وضرائب أخرى
80657116200101591298448 أقساط التأمين المدفوعة
1425397129190824510015168306 منح وتبرعات مدفوعة
114561023163137724 أرباح أسهم موزعة
0000 الفوائد المدفوعة

0000 ايجارات أراضي مدفوعة
670296972071905208654 خسائر رأسمالية
536801198517353 أخرى تذآر
76380126550470694988721138369المجموع

0000 ضرائب على المبيعات
190050108339671252969641 رسوم مهن
11017366514518655695342 اجازة عمل
0043434343 رسوم آمرآية
0000 رسوم طابع

5873390843696765846341 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
205918125999429795761712 رسوم وضرائب أخرى
1335823823279181316362 أقساط التأمين المدفوعة
6190348781419875530559 منح وتبرعات مدفوعة
0000 أرباح أسهم موزعة
41045183317859327146 الفوائد المدفوعة

0000 ايجارات أراضي مدفوعة
00896053896053 خسائر رأسمالية
0000 أخرى تذآر
64423946948242337785347499 المجموع

أربيل

ديالى
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تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات النشاط الرئيسي للمنشأةالمحافظة
ة

المجموعتجارة المفردتجارة الجملة
جدول رقم (16 -1) قيمة المصروفات األخرى والمصروفات التحويلية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة  (القيمة الف دينار)

0000 ضرائب على المبيعات
79100791 رسوم مهن
004638246382 اجازة عمل
0000 رسوم آمرآية
1799001799 رسوم طابع

004864948649 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
0000 رسوم وضرائب أخرى
0000 أقساط التأمين المدفوعة
36001966120021 منح وتبرعات مدفوعة
0000 أرباح أسهم موزعة
0000 الفوائد المدفوعة

0000 ايجارات أراضي مدفوعة
003634236342 خسائر رأسمالية
0000 أخرى تذآر
29500151034153984 المجموع

0000 ضرائب على المبيعات
53120842016323258973277268 رسوم مهن
4296321904194210259077 اجازة عمل
80433666306472153535 رسوم آمرآية
0000 رسوم طابع

75110144441023863263581837 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
2882914357716031051327167 رسوم وضرائب أخرى
06483229632944 أقساط التأمين المدفوعة
77525540610724398123621174 منح وتبرعات مدفوعة
00479479 أرباح أسهم موزعة
0000 الفوائد المدفوعة

105303601332148167584 ايجارات أراضي مدفوعة
3945345331228732934851760 خسائر رأسمالية
1868001868 أخرى تذآر
65217671888888886403817274693 المجموع

بغداد

األنبار
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تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات النشاط الرئيسي للمنشأةالمحافظة
ة

المجموعتجارة المفردتجارة الجملة
جدول رقم (16 -1) قيمة المصروفات األخرى والمصروفات التحويلية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة  (القيمة الف دينار)

0000 ضرائب على المبيعات
20091130879184704416494 رسوم مهن
50380001326421767 اجازة عمل
02400008094481049448 رسوم آمرآية
0000 رسوم طابع

51499795459216551052699 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
331103885139826176821 رسوم وضرائب أخرى
002517825178 أقساط التأمين المدفوعة
28383310557012231521612555 منح وتبرعات مدفوعة
004227142271 أرباح أسهم موزعة
0000 الفوائد المدفوعة

0000 ايجارات أراضي مدفوعة
98972145021171722148519 خسائر رأسمالية
9664124947028346203180731 أخرى تذآر
67639473879983112909726483 المجموع

0000 ضرائب على المبيعات
10353123537239695102 رسوم مهن
260842596365798117845 اجازة عمل
04941286226135638 رسوم آمرآية
0000 رسوم طابع

63708089381153089 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
0000 رسوم وضرائب أخرى
0000 أقساط التأمين المدفوعة
97097055608736773255204382 منح وتبرعات مدفوعة
140000997323973 أرباح أسهم موزعة
0000 الفوائد المدفوعة

0000 ايجارات أراضي مدفوعة
08241811749681257386 خسائر رأسمالية
0197651979439559 أخرى تذآر
108511574599851958617026974 المجموع

بابل

آربالء
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تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات النشاط الرئيسي للمنشأةالمحافظة
ة

المجموعتجارة المفردتجارة الجملة
جدول رقم (16 -1) قيمة المصروفات األخرى والمصروفات التحويلية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة  (القيمة الف دينار)

0000 ضرائب على المبيعات
0048034803 رسوم مهن
0062156215 اجازة عمل
0000 رسوم آمرآية
0000 رسوم طابع

0000 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
0036733673 رسوم وضرائب أخرى
0000 أقساط التأمين المدفوعة
14015358379636270834802 منح وتبرعات مدفوعة
0012231223 أرباح أسهم موزعة
0000 الفوائد المدفوعة

0061176117 ايجارات أراضي مدفوعة
004078040780 خسائر رأسمالية
1866040785944 أخرى تذآر
14201958379703159903557 المجموع

0000 ضرائب على المبيعات
14511100108710111261 رسوم مهن
79401771418508 اجازة عمل
0000 رسوم آمرآية
0000 رسوم طابع

0560231349569518 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
004399143991 رسوم وضرائب أخرى
893330089333 أقساط التأمين المدفوعة
003881738817 منح وتبرعات مدفوعة
0000 أرباح أسهم موزعة
0000 الفوائد المدفوعة

0073427342 ايجارات أراضي مدفوعة
496442415127660481 خسائر رأسمالية
0045894589 أخرى تذآر
9654261364285934443840 المجموع

صالح الدين

واسط
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تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات النشاط الرئيسي للمنشأةالمحافظة
ة

المجموعتجارة المفردتجارة الجملة
جدول رقم (16 -1) قيمة المصروفات األخرى والمصروفات التحويلية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة  (القيمة الف دينار)

0000 ضرائب على المبيعات
25523465110539116556 رسوم مهن
338815751474019703 اجازة عمل
02120002942214942 رسوم آمرآية
09450945 رسوم طابع

495023952596499601047 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
0018501850 رسوم وضرائب أخرى
0071407140 أقساط التأمين المدفوعة
137405753749527920554703607 منح وتبرعات مدفوعة
0000 أرباح أسهم موزعة
0000 الفوائد المدفوعة

0000 ايجارات أراضي مدفوعة
2630616158206230248694 خسائر رأسمالية
0000 أخرى تذآر
190132678116332319955914484 المجموع

0000 ضرائب على المبيعات
2156947406749793806 رسوم مهن
4732802564472972 اجازة عمل
2066702055041217 رسوم آمرآية
0012331233 رسوم طابع

14367133500255641432812 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
13553921273275698432510 رسوم وضرائب أخرى
0000 أقساط التأمين المدفوعة
9149349760252491393744 منح وتبرعات مدفوعة
0000 أرباح أسهم موزعة
0000 الفوائد المدفوعة

0000 ايجارات أراضي مدفوعة
0000 خسائر رأسمالية
0052375237 أخرى تذآر
4602671092739039911473531 المجموع

النجف

القادسية
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تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات النشاط الرئيسي للمنشأةالمحافظة
ة

المجموعتجارة المفردتجارة الجملة
جدول رقم (16 -1) قيمة المصروفات األخرى والمصروفات التحويلية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة  (القيمة الف دينار)

0000 ضرائب على المبيعات
2400122291751132140 رسوم مهن
320036192120328022 اجازة عمل
001053210532 رسوم آمرآية
0000 رسوم طابع

215968133669475003824640 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
04172238393242565 رسوم وضرائب أخرى
40770144450148527 أقساط التأمين المدفوعة
33105062633818752102832598 منح وتبرعات مدفوعة
0065836583 أرباح أسهم موزعة
0000 الفوائد المدفوعة

0000 ايجارات أراضي مدفوعة
37132327261017076492351582 خسائر رأسمالية
85759072932166701132538 أخرى تذآر
936593195993047132047609727 المجموع

0000 ضرائب على المبيعات
0150901509 رسوم مهن
271330182722832959 اجازة عمل
0000 رسوم آمرآية
0000 رسوم طابع

0000 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
0000 رسوم وضرائب أخرى
0000 أقساط التأمين المدفوعة
0000 منح وتبرعات مدفوعة
0000 أرباح أسهم موزعة
0000 الفوائد المدفوعة

090545090545 ايجارات أراضي مدفوعة
5244201056163003 خسائر رأسمالية
0000 أخرى تذآر
551559507237789188016 المجموع

ذي قار

المثنى
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تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات النشاط الرئيسي للمنشأةالمحافظة
ة

المجموعتجارة المفردتجارة الجملة
جدول رقم (16 -1) قيمة المصروفات األخرى والمصروفات التحويلية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة  (القيمة الف دينار)

0000 ضرائب على المبيعات
91771815588163979 رسوم مهن
051673268537852 اجازة عمل
0146701467 رسوم آمرآية
0000 رسوم طابع

5710092844394025543969 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
0103331168522018 رسوم وضرائب أخرى
007963779637 أقساط التأمين المدفوعة
3040321914130936183253 منح وتبرعات مدفوعة
0000 أرباح أسهم موزعة
0000 الفوائد المدفوعة

0000 ايجارات أراضي مدفوعة
0000 خسائر رأسمالية
0019471947 أخرى تذآر
88420138906706796934122 المجموع

0000 ضرائب على المبيعات
98351494484716176 رسوم مهن
1243771171818437738 اجازة عمل
2371402705350767 رسوم آمرآية
59308271420 رسوم طابع

5335701993673293 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
0000 رسوم وضرائب أخرى
3404977902518167020 أقساط التأمين المدفوعة
28870714370011148541547261 منح وتبرعات مدفوعة
0032313231 أرباح أسهم موزعة
0000 الفوائد المدفوعة

0000 ايجارات أراضي مدفوعة
004506645066 خسائر رأسمالية
118672721644024898 أخرى تذآر
42387816737312756191866870 المجموع

ميسان

البصرة
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تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات النشاط الرئيسي للمنشأةالمحافظة
ة

المجموعتجارة المفردتجارة الجملة
جدول رقم (16 -1) قيمة المصروفات األخرى والمصروفات التحويلية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة  (القيمة الف دينار)

0000 ضرائب على المبيعات
116410082331845377366525154 رسوم مهن
54735448720228423713876927 اجازة عمل
540804112769489267192520849455 رسوم آمرآية
2564939046160008224703 رسوم طابع

331256533074301145843318078428 ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة
90688370962223395613956066 رسوم وضرائب أخرى
2351461493507138811098377 أقساط التأمين المدفوعة
636664346367352003168931035067 منح وتبرعات مدفوعة
1285610104403232964 أرباح أسهم موزعة
41045183317859327146 الفوائد المدفوعة

112101154578246265512944 ايجارات أراضي مدفوعة
49499474683201929181418924962 خسائر رأسمالية
125701123878036443465008827 أخرى تذآر
232867952900393458360291110651020 المجموع

العراق
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نوع النشاطرمز النشاط
أرباح 
أسهم 
مقبوضة

فوائد 
مقبوضة

ايجارات 
أراضي 
مقبوضة

تعويضات 
التأمين 
المقبوضة

تحويالت 
ومنح 
جارية 
مقبوضة

أرباح 
رأسمالية 
أخرى

ايرادات 
المجموعأخرى تذآر

0280000005966000624600تجارة المرآبات ذات المحرآات جمله ومفرد (تجزئة)4510

39000012889128177141105صيانة وإصالح المرآبات ذات المحرآات4520

تجارة قطع غيارواآسسوارات  المرآبات ذات المحرآات جملة 4530
000000199272199272ومفرد

تجارة وصيانة وإصالح الدراجات النارية واإلآسسوارات وقطع 4540
00000000الغيار المتصلة بها

3928000000609489327449964977تجارة بيع واصالح المرآبات ذات المحرآات والدراجات النارية45

تجارة الجملة على أساس العقد أو نظير رسم تشمل الخدمات 4610
00000771407714الخاصة بتجارة الجملة

0000008971289712تجارة الجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية4620

0000028607028607تجارة الجملة لألغذية والمشروبات والتبغ4630

000000498579498579تجارة الجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذية4641

00173333300001733333تجارة الجملة للسلع المنزلية األخرى4649

تجارة الجملة ألجهزة الحواسب ومتعلقاتها الخارجية والبرامج 4651
00000000الخاصة بها

تجارة الجملة للمعدات الخاصه باإللكترونيات وأجهزة 4652
000000234000234000اآلتصاآلت وأجزائها

00000000تجارة الجملة لالآلت والمعدات الزراعية4653

00000000تجارة الجملة للمعدات واالآلت األخرى4659

تجارة الجملة للوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات 4661
0031500000031500المتصلة بها

00000000تجارة الجملة للمعادن وخاماتها4662

تجارة الجملة لمواد البناء واألجهزة ومعدات ولوازم السباآة 4663
0000002222722227والتدفئة

تجارة الجملة للنفايات والخردة والمنتجات األخرى غير 4669
00000000المصنفة  فى مكان اخر

00000000تجارة الجملة غير المتخصصة4690

00176483300363218445182645672تجارة الجملة46

تجارة المفرد في المتاجر غير المتخصصة التي تكون فيها 4711
00000014653181465318األغذية أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها

000000328812328812تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر غير المتخصصة4719

جدول رقم (16 -2) قيمة االيرادات األخرى وااليرادات التحويلية حسب النشاط االقتصادي (القيمة الف دينار)

98

مديرية إحصاءات التجارة / الجهاز المرآزي لإلحصاء- العراق 



نوع النشاطرمز النشاط
أرباح 
أسهم 
مقبوضة

فوائد 
مقبوضة

ايجارات 
أراضي 
مقبوضة

تعويضات 
التأمين 
المقبوضة

تحويالت 
ومنح 
جارية 
مقبوضة

أرباح 
رأسمالية 
أخرى

ايرادات 
المجموعأخرى تذآر

جدول رقم (16 -2) قيمة االيرادات األخرى وااليرادات التحويلية حسب النشاط االقتصادي (القيمة الف دينار)

000008822757296551611930تجارة المفرد (التجزئة) لألغذية في المتاجر المتخصصة4721

000001152520115252تجارة المفرد (التجزئة) للمشروبات في المتاجر المتخصصة4722

00000000تجارة المفرد (التجزئة) للتبغ ومنتجاته في المتاجرالمتخصصة4723

00000000تجارة المفرد (التجزئة) لوقود المرآبات4730

تجارة المفرد (التجزئة) لمعدات الحاسب اآللي والوحدات 4741
0000009786797867الطرفية والبرمجيات واآلتصاآلت

تجارة المفرد (التجزئة) لألجهزة السمعية والبصريه في المتاجر 4742
00000000المتخصصة

0017838000460226478064تجارة المفرد (التجزئة) للمنسوجات4751

تجارة المفرد (التجزئة) للخردوات المعدنية والطالء والزجاج 4752
000000107029107029ولوازم البناء

تجارة المفرد (التجزئة) للسجاد واألآلمة وأغطية الحوائط 4753
00000000واألرضيات

تجارة المفرد (التجزئة) لألجهزة المنزلية واألثاث ومعدات 4759
0000067535764218739575اإلضاءة والمعدات المنزلية األخرى

0000007777تجارة المفرد (التجزئة) للكتب والصحف واألدوات المكتبية4761

00000000تجارة المفرد (التجزئة) للتسجيالت الموسيقية والمرئية4762

00000000تجارة المفرد (التجزئة) لالدوات الرياضية4763

000000103500103500تجارة المفرد (التجزئة) لاللعاب ولعب األطفال4764

523576000006126511136227تجارة المفرد (التجزئة) للمالبس واألحذيه والسلع الجلدية4771

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع الصيدالنية والطبية واصناف 4772
00000000مستحضرات التجميل والزينة

05100000826699827209تجارة المفرد (التجزئة) األخرى في المتاجر المتخصصة4773

تجارة المفرد (التجزئة) للسلع المستعملة في المتاجر 4774
000000286589286589المتخصصة

5235765101783800167288450826417297449تجارة المفرد47

523615285101782671002318694625460810908098 المجموع
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النشاط الرئيسي للمنشأةالمحافظة
تجارة بيع  واصالح 

المرآبات ذات 
المحرآات 

المجموعتجارة المفردتجارة الجملة

00523576523576 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

001783817838 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

6094892860717884655980 أرباح رأسمالية أخرى
32566084451850727886242966  ايرادات أخرى
93514987312556320867440360 المجموع

0000 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

0000 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
0000  ايرادات أخرى
0000 المجموع

0000 أرباح أسهم مقبوضة
00510510 فوائد مقبوضة

0000 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
0000  ايرادات أخرى
00510510 المجموع

0000 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

0000 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
0000  ايرادات أخرى
0000 المجموع

0000 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

0000 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
1789064068195  ايرادات أخرى
1789064068195 المجموع

جدول رقم (17 ) قيمة االيرادات األخرى وااليرادات التحويلية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة  (القيمة الف دينار)

آرآوك

اربيل

دهوك

نينوى

السليمانية
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النشاط الرئيسي للمنشأةالمحافظة
تجارة بيع  واصالح 

المرآبات ذات 
المحرآات 

المجموعتجارة المفردتجارة الجملة

جدول رقم (17 ) قيمة االيرادات األخرى وااليرادات التحويلية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة  (القيمة الف دينار)

0000 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

0000 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
0000  ايرادات أخرى
0000 المجموع

0000 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

0000 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
007777  ايرادات أخرى
007777 المجموع

0000 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

0000 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
0000  ايرادات أخرى
0000 المجموع

390039 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

0000 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
0000  ايرادات أخرى
390039 المجموع

0000 أرباح أسهم مقبوضة
280000028000 فوائد مقبوضة

0000 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
0000  ايرادات أخرى
280000028000 المجموع

آربالء

األنبار

بغداد

بابل

ديالى
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النشاط الرئيسي للمنشأةالمحافظة
تجارة بيع  واصالح 

المرآبات ذات 
المحرآات 

المجموعتجارة المفردتجارة الجملة

جدول رقم (17 ) قيمة االيرادات األخرى وااليرادات التحويلية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة  (القيمة الف دينار)

0000 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

0000 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
0000  ايرادات أخرى
0000 المجموع

0000 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

0000 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
002740427404  ايرادات أخرى
002740427404 المجموع

0000 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

031500031500 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
0000  ايرادات أخرى
031500031500 المجموع

0000 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

0000 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
0033713371  ايرادات أخرى
0033713371 المجموع

0000 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

0173333301733333 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0771416550011662715 أرباح رأسمالية أخرى
0000  ايرادات أخرى
0174104716550013396048 المجموع

النجف

القادسية

المثنى

واسط

صالح الدين
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النشاط الرئيسي للمنشأةالمحافظة
تجارة بيع  واصالح 

المرآبات ذات 
المحرآات 

المجموعتجارة المفردتجارة الجملة

جدول رقم (17 ) قيمة االيرادات األخرى وااليرادات التحويلية حسب نوع النشاط االقتصادي والمحافظة  (القيمة الف دينار)

0000 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

0000 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
0000  ايرادات أخرى
0000 المجموع

0000 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

0000 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
0000  ايرادات أخرى
0000 المجموع

0000 أرباح أسهم مقبوضة
0000 فوائد مقبوضة

0000 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000 تحويالت ومنح جارية مقبوضة

0000 أرباح رأسمالية أخرى
0000  ايرادات أخرى
0000 المجموع

390523576523615 أرباح أسهم مقبوضة
28000051028510 فوائد مقبوضة

01764833178381782671 ايجارات أراضي مقبوضة
0000 تعويضات التأمين المقبوضة
0000تحويالت ومنح جارية مقبوضة

6094893632116728842318694 أرباح رأسمالية أخرى
32744984451850826416254608  ايرادات أخرى
9649772645672729744910908098 المجموع

العراق

ذي قار

ميسان

البصرة
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نوع الموجودالمحافظة
 كلفة األصول الثابتة 
الكلفة التاریخیة في 

2012/1/1

قیمة االضافات خالل السنة 
الماضیة

 قیمة المستبعدات خالل 
السنة الماضیة

 قیمة كلفة األصول الثابتة 
في 2012/12/31

استھالك األصول الثابتة 
(االندثار)

1214072313680301214440344856291االبنیة واالنشاءات 
1527943436866870274155778281557783االالت والمعدات 

1338486215764089503585913457685113457685وسائط النقل
17468318407184152552177229501772295االثاث والتجھیزات المكتبیة

13772256390350138112912762258سلع راسمالیة اخرى
3017758606615779525868530313295424406312المجموع

824114793407690827522483310090االبنیة واالنشاءات 
19134461137484175822190961231909612االالت والمعدات 

1738544058756334859179381441793814وسائط النقل

جدول ( 18 -1 ) كشف حركة الموجودات الثابتة خالل عام 2012 حسب المحافظة  ونوع الموجود  (القیمة الف دینار)

دھوك

1738544058756334859179381441793814وسائط النقل
430755371360970516854439196534391965االثاث والتجھیزات المكتبیة

277782261312656135415289554675791093سلع راسمالیة اخرى
189785143373944286295019266163517196574المجموع

2072489343700940482109498268437993االبنیة واالنشاءات 
150378201282934973697153470571534706االالت والمعدات 

1563414300325930315308212715308213وسائط النقل
8408219520549661830088843070738430707االثاث والتجھیزات المكتبیة

865543582293212000008537729017075458سلع راسمالیة اخرى
5492647377061772726313654906337350787077المجموع

325688661787760327476421309906االبنیة واالنشاءات 
4514748004514748451475االالت والمعدات 

3080450600308045063080451وسائط النقل
228946289966510238912792389128االثاث والتجھیزات المكتبیة

14542495437030145861982917240سلع راسمالیة اخرى
1053252431219130010654437310148200المجموع

2183831361158927847662194572978778292االبنیة واالنشاءات 
12482253477933304646126555401265554االالت والمعدات 

112699027127168776611396994811396995وسائط النقل
197248392300977655334213704822137048االثاث والتجھیزات المكتبیة اربیل

نینوى

السلیمانیة

كركوك

197248392300977655334213704822137048االثاث والتجھیزات المكتبیة
1114297863255330982117445492348910سلع راسمالیة اخرى

3744322335842077107649437919781625926799المجموع
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نوع الموجودالمحافظة
 كلفة األصول الثابتة 
الكلفة التاریخیة في 

2012/1/1

قیمة االضافات خالل السنة 
الماضیة

 قیمة المستبعدات خالل 
السنة الماضیة

 قیمة كلفة األصول الثابتة 
في 2012/12/31

استھالك األصول الثابتة 
(االندثار)

جدول ( 18 -1 ) كشف حركة الموجودات الثابتة خالل عام 2012 حسب المحافظة  ونوع الموجود  (القیمة الف دینار)

310720993345700314066691256267االبنیة واالنشاءات 
10172783242687103087103123831031238االالت والمعدات 

11058873192616124804111266851112668وسائط النقل
20274582130730064498215173842151738االثاث والتجھیزات المكتبیة

5887855400589325117865سلع راسمالیة اخرى
731671222077713292389749524465669776المجموع

69304350656676864768274591االبنیة واالنشاءات 
79294881797933662907742991774299االالت والمعدات 

487363202286764644956464496وسائط النقل االنبار

دیالى

487363202286764644956464496وسائط النقل
224280707765021237024219675482196755االثاث والتجھیزات المكتبیة

218836234570081729983206106484122130سلع راسمالیة اخرى
6404524814133033627640618309117832271المجموع

6265271618267517202628181892512728االبنیة واالنشاءات 
27477452588512889274704482747045االالت والمعدات 

1545046640310715450155715450156وسائط النقل
163998719170041496370716473542616473543االثاث والتجھیزات المكتبیة

1638674040310716386429732772859سلع راسمالیة اخرى
5725009551888974100001257338991769956331المجموع

9591979011512131658960032533840130االبنیة واالنشاءات 
21336343222070213585502135855االالت والمعدات 

1444846400144484641444846وسائط النقل
244026421607522593245608012456080االثاث والتجھیزات المكتبیة

1957353800195735383914708سلع راسمالیة اخرى
1756807772980803425117594460613791619المجموع

200935230020093523803741االبنیة واالنشاءات 
5975762655210355981279598128االالت والمعدات 

18592088597401945182194518وسائط النقل
203594525591517893203974742039747االثاث والتجھیزات المكتبیة

81840896925346781875471637509سلع راسمالیة اخرى
5647203415536622395566050055273643المجموع

االنبار

بغداد

بابل

كربالء
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نوع الموجودالمحافظة
 كلفة األصول الثابتة 
الكلفة التاریخیة في 

2012/1/1

قیمة االضافات خالل السنة 
الماضیة

 قیمة المستبعدات خالل 
السنة الماضیة

 قیمة كلفة األصول الثابتة 
في 2012/12/31

استھالك األصول الثابتة 
(االندثار)

جدول ( 18 -1 ) كشف حركة الموجودات الثابتة خالل عام 2012 حسب المحافظة  ونوع الموجود  (القیمة الف دینار)

351909654369820543352141201408565االبنیة واالنشاءات 
101071588193434383101547091015471االالت والمعدات 

692392913038307054312705431وسائط النقل
195817572520644496195624671956247االثاث والتجھیزات المكتبیة

00000سلع راسمالیة اخرى
7180380928122199422719856085085714المجموع

138277586220490910008601394816355579265االبنیة واالنشاءات 
784841503290087363555814106828141068االالت والمعدات 

14834405436027337082149333501493335وسائط النقل

واسط

14834405436027337082149333501493335وسائط النقلصالح الدین
28687531697983822077285634372856344االثاث والتجھیزات المكتبیة

125865681117003347887133556842671137سلع راسمالیة اخرى
2728702407746009287146127774478820741149المجموع

380621111110000381731111526924االبنیة واالنشاءات 
13618151147430172059135935221359352االالت والمعدات 

802981719497305908018724801872وسائط النقل
205778351790727356975220115872201159االثاث والتجھیزات المكتبیة

1853436958266720681190963553819271سلع راسمالیة اخرى
9882228326513215803051008932999708578المجموع

19913656616039020529695821188االبنیة واالنشاءات 
42227163633104259047425905االالت والمعدات 

2093902002093902209390وسائط النقل
195698992652150198351141983511االثاث والتجھیزات المكتبیة

115605726980620122586342451727سلع راسمالیة اخرى
5736074516156470589763925891721المجموع

53322343987590534211022136844االبنیة واالنشاءات 
642383027721267626299840629984االالت والمعدات 

3874298003874298387430وسائط النقل
176751555502536204176939761769398االثاث والتجھیزات المكتبیة

3418002038321426428سلع راسمالیة اخرى
81329806156556165004813213584930084المجموع

القادسیة

المثنى

صالح الدین

النجف
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نوع الموجودالمحافظة
 كلفة األصول الثابتة 
الكلفة التاریخیة في 

2012/1/1

قیمة االضافات خالل السنة 
الماضیة

 قیمة المستبعدات خالل 
السنة الماضیة

 قیمة كلفة األصول الثابتة 
في 2012/12/31

استھالك األصول الثابتة 
(االندثار)

جدول ( 18 -1 ) كشف حركة الموجودات الثابتة خالل عام 2012 حسب المحافظة  ونوع الموجود  (القیمة الف دینار)

197444940019744494789780االبنیة واالنشاءات 
1182060121609675950119607471196075االالت والمعدات 

121551605760026981121857791218578وسائط النقل
32981918848696169280336613343366133االثاث والتجھیزات المكتبیة

1521623001521623304325سلع راسمالیة اخرى
782237961122392272211790739776874891المجموع

242553820024255382970215االبنیة واالنشاءات 
18377646154957747183853941838539االالت والمعدات 

1354553500135455351354554وسائط النقل

ذي قار

258831891154470259986362599864االثاث والتجھیزات المكتبیةمیسان
2132830002132830426566سلع راسمالیة اخرى

841945821309427747843177777189738المجموع
4523604838963516154456095291824381االبنیة واالنشاءات 
1068001935592922064110138841101388االالت والمعدات 

89064973230908938806893881وسائط النقل
651161162461442202032673755266737553االثاث والتجھیزات المكتبیة

40160182917104045189809038سلع راسمالیة اخرى
133954698326848624025013698293411366241المجموع

125269079495126211236898126096651750437191االبنیة واالنشاءات 
2930748156870217281026029713477229713477االالت والمعدات 

7081874088577745908202770768312670768313وسائط النقل
66878238217381372707160767909214767909215االثاث والتجھیزات المكتبیة

4182739124942255347356041974260783948522سلع راسمالیة اخرى
334100931147284210236743523364619169302776718المجموع

البصرة

العراق

میسان
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رمز 
نوع الموجودنوع النشاطالنشاط

 كلفة األصول الثابتة 
الكلفة التاریخیة في 

1/1/2012

 قیمة االضافات خالل 
السنة الماضیة

 قیمة المستبعدات خالل 
السنة الماضیة

 قیمة األصول الثابتة 
في 2012/ 31/12

استھالك األصول 
الثابتة (االندثار)

124297884859768835361250741165001494االبنیة واالنشاءات 

1183532622155528157388611893490411893490االالت والمعدات 

91380205784174641382915229979152300وسائط النقل

5457781010309231020813545879205458792االثاث والتجھیزات المكتبیة

461038949352791728403453107709062154سلع راسمالیة اخرى

4347130555765672504802043543070740568230المجموع

1741590241277470583621753781327015125االبنیة واالنشاءات 

3005102517300284614301394133013941االالت والمعدات 

1086730971279467336183010659073410659073وسائط النقل

466217381883162590563479143374791435االثاث والتجھیزات المكتبیة

382583249719597007382585127651703سلع راسمالیة اخرى

3977632084710296419237639828112833131277المجموع

9542338867375383109500096051426938420572االبنیة واالنشاءات 

1446705284541687115176014806045514806046االالت والمعدات 

5081341066514104507881550956939550956939وسائط النقل

56758283414467287546023157658989057658989االثاث والتجھیزات المكتبیة

3339116943909781164815033617332567234665سلع راسمالیة اخرى

250853304836808242144339562530907334229077211المجموع

125269079495126211236898126096651750437191االبنیة واالنشاءات 

2930748156870217281026029713477229713477االالت والمعدات 

7081874088577745908202770768312670768312وسائط النقل

66878238217381372707160767909214767909216االثاث والتجھیزات المكتبیة

4182739124942255347356041974260783948522سلع راسمالیة اخرى

334100931147284210236743523364619169302776718المجموع

جدول ( 18 -2 ) قیمة الموجودات الثابتة خالل عام 2012 حسب النشاط ونوع الموجود  (القیمة الف دینار)

االجمالي 

45

تجارة بیع  
واصالح 
المركبات 

ذات 
المحركات 
والدراجات 

الناریة

تجارة الجملة46

تجارة المفرد47

108 مدیریة إحصاءات التجارة / الجھاز المركزي لإلحصاء- العراق 



المجموعآالنعمالمجموعآالنعم

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

88262427120.00.40.4

357160119580.10.30.3تجارة الجملة46

19915156153550.02.42.5تجارة المفرد47

64419381200250.13.13.2

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

939976100690.01.61.6

0375637560.00.60.6تجارة الجملة46

19244027442190.07.17.1تجارة المفرد47

28557759580440.09.39.3

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

84574458280.00.90.9

158331534730.00.50.6تجارة الجملة46

40130839312400.15.05.0تجارة المفرد47

64339898405410.16.46.5

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

0480348030.00.80.8

0123612360.00.20.2تجارة الجملة46

5917039170980.02.72.8تجارة المفرد47

5923078231370.03.73.7

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

36577058060.00.90.9

125210422290.00.30.4تجارة الجملة46

18122042222230.03.53.6تجارة المفرد47

34229916302580.14.84.9

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

67449445610.00.70.7

101147815790.00.20.3تجارة الجملة46

26625360256260.04.14.1تجارة المفرد47

43431332317660.15.05.1

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

480570561850.10.91.0

272186621380.00.30.3تجارة الجملة46

106123191242520.23.73.9تجارة المفرد47

181330762325750.35.05.2

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

149223245247370.23.74.0

1682610477860.31.01.3تجارة الجملة46

63671019751083421.016.417.4تجارة المفرد47

95411313241408651.521.122.7

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

0544454440.00.90.9

0170617060.00.30.3تجارة الجملة46

16526830269950.04.34.3تجارة المفرد47

16533980341450.05.55.5

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

304307733810.00.50.5

48470611900.10.10.2تجارة الجملة46

188915723176120.32.52.8تجارة المفرد47

26771950622183034المجموع

النشاط الرئيسي للمنشأةرمز النشاطالمحافظات
سجالت نضامية

دهوك

نينوى

السليمانية

آرآوك

أربيل

ديالى

بغداد

بابل

آربالء

األنبار

جدول ( 19) عدد المنشات التي تمتلك سجالت نظامية  حسب النشاط االقتصادي والمحافظة 
النسبة المؤية للسجالت النضامية %
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المجموعآالنعمالمجموعآالنعم
النشاط الرئيسي للمنشأةرمز النشاطالمحافظات

سجالت نضامية

جدول ( 19) عدد المنشات التي تمتلك سجالت نظامية  حسب النشاط االقتصادي والمحافظة 
النسبة المؤية للسجالت النضامية %

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

130341435440.00.50.6

0112011200.00.20.2تجارة الجملة46

12215492156140.02.52.5تجارة المفرد47

25220026202780.03.23.3

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

89429343820.00.70.7

0170817080.00.30.3تجارة الجملة46

6423809238730.03.83.8تجارة المفرد47

15329810299630.04.84.8

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

127533154580.00.90.9

0160016000.00.30.3تجارة الجملة46

10719421195280.03.13.1تجارة المفرد47

23426352265860.04.24.3

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

0264626460.00.40.4

0118311830.00.20.2تجارة الجملة46

014497144970.02.32.3تجارة المفرد47

018326183260.02.92.9

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

0189518950.00.30.3

06056050.00.10.1تجارة الجملة46

154826384170.01.31.4تجارة المفرد47

15410763109170.01.71.8

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

0375537550.00.60.6

59101110700.00.20.2تجارة الجملة46

8321510215930.03.53.5تجارة المفرد47

14226276264180.04.24.3

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

0218021800.00.40.4

05995990.00.10.1تجارة الجملة46

5410561106150.01.71.7تجارة المفرد47

5413340133940.02.12.2

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

24688869120.01.11.1

87234024270.00.40.4تجارة الجملة46

24932689329380.05.35.3تجارة المفرد47

36041917422770.16.76.8

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات المحرآات 45
النارية والدراجات

30141012841042980.516.316.8

332534038373630.55.45.9تجارة الجملة46

116134684244800371.975.477.3تجارة المفرد47

179526037466216982.997.1100.0

البصرة

العراق

واسط

صالح الدين

النجف

القادسية

المثنى

ذي قار

ميسان
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المجموعأخرىصيانةأمنيبيئيموسميالمجموعأخرىصيانةأمنيبيئيموسميالمجموعآالنعمالمجموعآالنعم

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
72264027122.797.3100.00003636720.00.00.050.249.8100.0المحرآات والدراجات النارية

20193819581.099.0100.0000020200.00.00.00.0100.0100.0تجارة الجملة46
20615149153551.398.7100.07840088020637.819.30.042.90.0100.0تجارة المفرد47

29719728200251.598.5100.078400124562980.041.818.7100.1

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
2759794100692.797.3100.00351770632750.012.864.20.022.999.9المحرآات والدراجات النارية

0375637560.0100.0100.00000000.00.00.00.00.00.0تجارة الجملة46
15444065442190.399.7100.0050545001540.032.635.332.20.0100.1تجارة المفرد47

43057614580440.799.3100.0086231506343053.811.614.7100.0

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
34579458280.699.4100.0000034340.00.00.00.0100.0100.0المحرآات والدراجات النارية

0347334730.0100.0100.00000000.00.00.00.00.00.0تجارة الجملة46
44030800312401.498.6100.001901453385020.03.80.028.967.3100.0تجارة المفرد47

47440067405411.298.8100.001901453725360.027.169.4100.0

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
0480348030.0100.0100.00000000.00.00.00.00.00.0المحرآات والدراجات النارية

0123612360.0100.0100.00000000.00.00.00.00.00.0تجارة الجملة46
12516973170980.799.3100.000001251250.00.00.00.0100.0100.0تجارة المفرد47

12523012231370.599.5100.000001251250.00.0100.0100.0

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
113569358062.098.0100.0360007711331.60.00.00.068.4100.0المحرآات والدراجات النارية

0222922290.0100.0100.00000000.00.00.00.00.00.0تجارة الجملة46
28521938222231.398.7100.0404801534328414.116.90.053.915.1100.0تجارة المفرد47

398298603025819910076480153120397191203930100المجمو

جدول ( 20 ) استمرار نشاط المنشاة واسباب التوقف حسب النشاط االقتصادي والمحافظة 

رمز المحافظة
النشاط الرئيسي للمنشأةالنشاط

عددالمنشأت المتوقفة عن العمل 
ألآثر من شهر

النسبة المؤية لعددالمنشأة المتوقفة 
النسبة المؤية لالسباب التوقف %اسباب التوقفعن العمل ألآثر من شهر %

دهوك

نينوى

السليمانية

آرآوك

أربيل

26.2المجموع

0.0المجموع

0.0المجموع

0.0 المجموع

111 مديرية إحصاءات التجارة / الجهاز المرآزي لإلحصاء- العراق 



المجموعأخرىصيانةأمنيبيئيموسميالمجموعأخرىصيانةأمنيبيئيموسميالمجموعآالنعمالمجموعآالنعم

جدول ( 20 ) استمرار نشاط المنشاة واسباب التوقف حسب النشاط االقتصادي والمحافظة 

رمز المحافظة
النشاط الرئيسي للمنشأةالنشاط

عددالمنشأت المتوقفة عن العمل 
ألآثر من شهر

النسبة المؤية لعددالمنشأة المتوقفة 
النسبة المؤية لالسباب التوقف %اسباب التوقفعن العمل ألآثر من شهر %

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
43451845610.999.1100.0004300430.00.0100.00.00.0100.0المحرآات والدراجات النارية

0157915790.0100.0100.00000000.00.00.00.00.00.0تجارة الجملة46
7625550256260.399.7100.0000760760.00.00.0100.00.0100.0تجارة المفرد47

11931647317660.499.6100.0004376011936.363.70.0100.0

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
0618561850.0100.0100.00000000.00.00.00.00.00.0المحرآات والدراجات النارية

0213821380.0100.0100.00000000.00.00.00.00.00.0تجارة الجملة46
23624016242521.099.0100.00730591042360.030.80.025.044.2100.0تجارة المفرد47

23632339325750.799.3100.00730591042360.025.044.2100.0

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
47824259247371.998.1100.06209316715547713.00.019.535.032.5100.0المحرآات والدراجات النارية

62772477860.899.2100.032000306251.30.00.00.048.7100.0تجارة الجملة46
18711064711083421.798.3100.0249121323547633187313.36.417.229.233.899.9تجارة المفرد47

24111384541408651.798.3100.0343121416714818241217.329.633.9100.0

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
497494754449.190.9100.077065035549715.50.013.00.071.5100.0المحرآات والدراجات النارية

2601446170615.284.8100.070010009126126.70.038.30.035.0100.0تجارة الجملة46
122725768269954.595.5100.0772739919552912276.32.232.515.943.1100.0تجارة المفرد47

198432161341455.894.2100.022327563195975198328.49.849.2100.1

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
4482933338113.386.7100.0039004104490.08.60.00.091.4100.0المحرآات والدراجات النارية

52113811904.495.6100.0000052520.00.00.00.0100.0100.0تجارة الجملة46
50417108176122.997.1100.043590683335038.511.80.013.566.2100.0تجارة المفرد47

10052117822183596100439806879610054100779100المجمو

ديالى

األنبار

بغداد

بابل

آربالء

14.2المجموع

11.3المجموع

0.0المجموع

0.0المجموع
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المجموعأخرىصيانةأمنيبيئيموسميالمجموعأخرىصيانةأمنيبيئيموسميالمجموعآالنعمالمجموعآالنعم

جدول ( 20 ) استمرار نشاط المنشاة واسباب التوقف حسب النشاط االقتصادي والمحافظة 

رمز المحافظة
النشاط الرئيسي للمنشأةالنشاط

عددالمنشأت المتوقفة عن العمل 
ألآثر من شهر

النسبة المؤية لعددالمنشأة المتوقفة 
النسبة المؤية لالسباب التوقف %اسباب التوقفعن العمل ألآثر من شهر %

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
5123032354414.485.6100.0306009311351259.70.00.018.222.1100.0المحرآات والدراجات النارية

198922112017.782.3100.01150830019858.20.041.80.00.0100.0تجارة الجملة46
147514139156149.490.6100.054241294281317147536.72.819.919.121.5100.0تجارة المفرد47

2184180942027810.889.2100.096241377374430218417.217.119.7100.0

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
110427243822.597.5100.000110001100.00.0100.00.00.0100.0المحرآات والدراجات النارية

143156517088.491.6100.0044760221420.031.153.20.015.7100.0تجارة الجملة46
79523078238733.396.7100.0540369543187956.80.046.56.840.0100.1تجارة المفرد47

104728916299633.596.5100.0544455554340104753.05.132.599.9

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
31542754580.699.4100.0000310310.00.00.0100.00.0100.0المحرآات والدراجات النارية

0160016000.0100.0100.00000000.00.00.00.00.00.0تجارة الجملة46
16419364195280.899.2100.0012200421640.074.30.00.025.7100.0تجارة المفرد47

19526391265860.799.3100.00122031421950.015.921.6100.0

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
80256626463.097.0100.0000080800.00.00.00.0100.0100.0المحرآات والدراجات النارية

82110111836.993.1100.054000288265.50.00.00.034.5100.0تجارة الجملة46
014497144970.0100.0100.00000000.00.00.00.00.00.0تجارة المفرد47

16218164183260.999.1100.0540001081620.00.066.9100.0

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
2041691189510.889.2100.000002042040.00.00.00.0100.0100.0المحرآات والدراجات النارية

315746055.194.9100.0100030314.10.00.00.095.9100.0تجارة الجملة46
9207497841710.989.1100.04800448289205.20.00.04.890.0100.0تجارة المفرد47

1155976210917118910049004410621155400492100المجمو

صالح الدين

واسط

النجف

القادسية

المثنى

33.1المجموع

44.1المجموع

5.1المجموع

0.0المجموع
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المجموعأخرىصيانةأمنيبيئيموسميالمجموعأخرىصيانةأمنيبيئيموسميالمجموعآالنعمالمجموعآالنعم

جدول ( 20 ) استمرار نشاط المنشاة واسباب التوقف حسب النشاط االقتصادي والمحافظة 

رمز المحافظة
النشاط الرئيسي للمنشأةالنشاط

عددالمنشأت المتوقفة عن العمل 
ألآثر من شهر

النسبة المؤية لعددالمنشأة المتوقفة 
النسبة المؤية لالسباب التوقف %اسباب التوقفعن العمل ألآثر من شهر %

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
145361037553.996.1100.0000109361450.00.00.075.124.9100.0المحرآات والدراجات النارية

0107010700.0100.0100.00000000.00.00.00.00.00.0تجارة الجملة46
35721236215931.798.3100.0000303543570.00.00.084.815.2100.0تجارة المفرد47

50325915264181.998.1100.0000412905020.082.018.0100.0

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
0218021800.0100.0100.00000000.00.00.00.00.00.0المحرآات والدراجات النارية

05995990.0100.0100.00000000.00.00.00.00.00.0تجارة الجملة46
1510600106150.199.9100.015000015100.00.00.00.00.0100.0تجارة المفرد47

1513379133940.199.9100.0150000150.00.00.0100.0

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
34687869120.599.5100.0034000340.0100.00.00.00.0100.0المحرآات والدراجات النارية

169225824277.093.0100.000098721700.00.00.057.742.3100.0تجارة الجملة46
151931419329384.695.4100.0110456569060915197.23.04.345.440.1100.0تجارة المفرد47

172240555422774.195.9100.0110796578868117233.845.839.5100.1

تجارة بيع  واصالح المرآبات ذات 45
30761012221042982.997.1100.04811084874361564307615.63.515.814.250.899.9المحرآات والدراجات النارية

101736346373632.797.3100.02714425898345101626.74.425.49.634.0100.1تجارة الجملة46
103694696684800372.297.8100.012556441504275442741043112.06.214.426.441.0100.0تجارة المفرد47

144626072366216982.397.7100.020077972250328761831452415.522.642.6100.0

ذي قار

ميسان

0.0المجموع

مالحظة : بعض مجاميع النسب المئوية قد التطابق بسب التقريب

100.0المجموع

6.4المجموع

13.8المجموع

العراق

البصرة
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القسم  تجارة المفرد
62 القسم   تجارة الجملة

61

تجارة المفرد  للمحالت المتخصصة 622  تجارة الجملة ، ما عدا ماكان على اساس 
رسم  أو عقد 611

المواد الخام الزراعیة والحیوانات الحیة 6221 المواد الخام الزراعیة والحیوانات الحیة 6111

الحبوب والبذور الزیتیة والفواكھ الزیتیة 
والبذور والعلف الحیواني 62211 الحبوب والبذور الزیتیة والفواكھ الزیتیة 

والبذور والعلف الحیواني 61111

الحبوب ( المطحونة وغیر المطحونة) 6221101 الحبوب ( المطحونة وغیر المطحونة) 6111101

البذور الزیتیة ( سمسم ، كتان ، قطن .... الخ ) 6221102 البذور الزیتیة ( سمسم ، كتان ، قطن .... 
الخ ) 6111102

الفاكھة الزیتیة ( زیتون ....الخ ) 6221103 الفاكھة الزیتیة ( زیتون ....الخ ) 6111103
البذور 6221104 البذور 6111104

األعالف الحیوانیة 6221105 األعالف الحیوانیة 6111105
الزھور والنباتات 62212 الزھور والنباتات 61112

الزھور 6221201 الزھور والنباتات 6111200
النباتات 6221202

التبغ غیر المصنع 62213 التبغ غیر المصنع 61113
التبغ غیر المصنع 6221300 التبغ غیر المصنع 6111300

الحیوانات الحیة ، بما فیھا الحیوانات االلیفة 62214 الحیوانات الحیة ، بما فیھا الحیوانات 
االلیفة 61114

الحیوانات الحیة ( بقر ، جاموس ، اغنام ، 
دواجن ...الخ ) 6221401 الحیوانات الحیة ( بقر ، جاموس ، اغنام ، 

دواجن ...الخ ) 6111401

 الحیوانات االلیفة (ارانب ، قطط، كالب ، قرود 
.....الخ ) 6221402  الحیوانات االلیفة (ارانب ، قطط، كالب ، 

قرود .....الخ ) 6111402

الجلود غیر المدبوغة والجلود والجلود 
المدبوغة 62215 الجلود غیر المدبوغة والجلود والجلود 

المدبوغة 61115

الجلود غیر المدبوغة 6221501 الجلود غیر المدبوغة 6111501
الجلود  المدبوغة 6221502 الجلود  المدبوغة 6111502

المواد الخام الزراعیة غیر المصنفة في مكان 
اخر 62219 المواد الخام الزراعیة غیر المصنفة في 

مكان اخر 61119

المواد الخام الزراعیة غیر المصنفة في مكان 
اخر 6221900 المواد الخام الزراعیة غیر المصنفة في 

مكان اخر 6111900

المواد الغذائیة ، المشروبات والتبغ 6222 الطعام والشراب والدخان 6112
الفواكھ والخضروات 62221 الفواكھ والخضروات 61121

الفاكھة 6222101 الفاكھة 6112101
الخضروات 6222102 الخضروات 6112102

منتجات األلبان والبیض وزیوت الطعام 
والدھون الصالحة لألكل 62222 منتجات األلبان والبیض وزیوت الطعام 

والدھون الصالحة لألكل 61122

الحلیب ومنتجات األلبان 6222201 الحلیب ومنتجات األلبان 6112201
البیض 6222202 البیض 6112202

زیوت الطعام والدھون الصالحة لألكل 6222203 زیوت الطعام والدھون الصالحة لالكل 6112203
اللحوم والدواجن ولحوم الطرائد 62223 اللحوم والدواجن و لحوم الطرائد 61123

اللحوم المحلیة 6222301 اللحوم 6112301
اللحوم المستوردة 6222302 لدواجن 6112302

الدواجن 6224103 لحوم الطرائد 6112303
لحوم الطرائد 6224104

cpc دلیل الترمیز لتجارة الجملة والمفرد
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cpc دلیل الترمیز لتجارة الجملة والمفرد

األسماك والمأكوالت البحریة األخرى 62224 األسماك والمأكوالت البحریة األخرى 61124
أسماك نھریة 6222401 األسماك والمأكوالت البحریة األخرى 6112400

أسماك بحریة وغیرھا من المأكوالت البحریة 6222402

الحلویات السكریة ومنتجات المخابز 62225 الحلویات السكریة ومنتجات المخابز 61125
السكر 6222501 السكر 6112501

الحلویات السكریة 6222502 الحلویات السكریة 6112502
خبز وصمون 6222503 منتجات المخابز 6112503
الكعك بانواعھ 6222504

كیك 6222505
منتجات المخابز األخرى 6222599

المشروبات 62226 المشروبات 61126
المشروبات الغازیة 6222601 المشروبات 6112601

المیاه المعدنیة 6222602 المیاه المعدنیة 6112602
عصیر الفواكھ 6222603 عصیر الفواكھ 6112603

الشرابت (كافة االنواع ) 6222604 الشرابت (كافة االنواع ) 6112604
المشروبات الكحولیة 6222605 المشروبات الكحولیة 6112605

الشاي والقھوة والكاكاو والتوابل 62227 الشاي والقھوة والكاكاو والتوابل 61127
القھوة والكاكاو 6222701 القھوة والكاكاو 6112701

الشاي 6222702 الشاي 6112702
التوابل 6222703 التوابل 6112703

منتجات التبغ 62228 منتجات التبغ 61128
منتجات التبغ 6222800 منتجات التبغ 6112800

المنتجات الغذائیة غیر المصنفة في مكان اخر 62229 المنتجات الغذائیة غیر المصنفة في مكان 
اخر 61129

ثلج 6222901 ثلج 6112901
اآلیس كریم 6222902 اآلیس كریم 6112902

عسل 6222903 عسل 6112903
دبس 6222904 دبس 6112904

المخلالت 6222905 المخلالت 6112905
الرشي 6222906 الرشي 6112906

معجون طماطة 6222907 معجون طماطة 6112907
المنتجات الغذائیة األخرى غیر المصنفة في 

مكان اخر( ماء ورد ،الصلصات و النكھات ، 
شراب الرمان،  بیكن بودر ، فانیال، جبس 

.....الخ )

6222999

المنتجات الغذائیة األخرى غیر المصنفة 
في مكان اخر( ماء ورد ،الصلصات 

والنكھات،شراب الرمان،  بیكن بودر ، 
فانیال، جبس .....الخ )

6112999

المنسوجات ، والمالبس واألحذیة 6223 المنسوجات ، والمالبس واألحذیة 6113
الغزول واألقمشة 62231 الغزول  والمنسوجات 61131

الغزول 6223101 الغزول 6113101
األقمشة 6223102 األقمشة 6113102

المنسوجات 6223103 المنسوجات 6113103

بیاضات لألسرة ، والستائر ، والستائر الشبكیة 
والمواد المنزلیة المتنوعة من المواد النسیجیة 62232

بیاضات لألسرة ، والستائر ، والستائر 
الشبكیة والمواد المنزلیة المتنوعة من 

المواد النسیجیة
61132

البیاضات المنزلیة ( شراشف فرشات لالسرة) 6223201 بیاضات لألسرة 6113201
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cpc دلیل الترمیز لتجارة الجملة والمفرد

الستائر 6223202 الستائر 6113202
الستائر الشبكیة 6223203 الستائر الشبكیة 6113203

البطانیات ودواشك ومواد منزلیة متنوعة من 
المواد النسیجیة 6223299 البطانیات ودواشك ومواد منزلیة متنوعة 

من المواد النسیجیة 6113299

اصناف المالبس ، والمواد من الفراء 
والمالبس واإلكسسوارات 62233 مواد من المالبس ، والمواد من الفراء 

والمالبس واإلكسسوارات 61133

6223301  المالبس 6113301 المالبس
المواد من الفراء 6223302 المواد من الفراء 6113302

اإلكسسوارات ( یاخات دانتیالت اشرطة 
للمالبس والستائر وغیرھا....الخ) 6223303 اإلكسسوارات ( یاخات دانتیالت اشرطة 

للمالبس والستائر وغیرھا....الخ) 6113303

األحذیة 62234 األحذیة 61134
األحذیة الرجالیة 6223401 األحذیة ( كافة انواع االحذیة) 6113400
األحذیة النسائیة 6223402

أحذیة األطفال 6223403
األحذیة الریاضیة 6223405

أنواع أخرى من األحذیة 6223499
أجھزة المنزلیة ، والمواد والمعدات 6224 أجھزة المنزلیة ، والمواد والمعدات 6114

األثاث المنزلي 62241 األثاث المنزلي 61141

األثاث المنزلي 6224100 األثاث المنزلي ( غرف النوم ، اسرة ، 
كراسي ، طقم قنفات ......الخ ) 6114100

معدات الرادیو والتلفزیون ، واآلالت والسجالت 
الموسیقیة ، و األشرطة الموسیقیة، واجھزة 

االتصاالت
62242

معدات اإلذاعة والتلفزیون ، واآلالت 
الموسیقیة والسجالت ، واألشرطة 

الموسیقیة واجھزة االتصاالت
61142

معدات الرادیو والتلفزیون 6224201 معدات اإلذاعة والتلفزیون 6114201
اآلالت والسجالت الموسیقیة ، و األشرطة 

الموسیقیة 6224202 اآلالت الموسیقیة والسجالت ، واألشرطة 
الموسیقیة 6114202

اجھزه اتصاالت (ھواتف نقالة، ھواتف ثابتة ، 
كارتات موبایل ..) 6224203 اجھزه اتصاالت (ھواتف نقالة ، ھواتف 

ثابتة ، كارتات موبایل ..) 6114203

مواد لإلضاءة 62243 مواد اإلضاءة 61143
مواد لإلضاءة 6224300 مواد اإلضاءة 6114300

األجھزة المنزلیة ( ثالجات ، تلفزیون ، اجھزة 
تبرید و تسخین وتدفئة ......الخ ) 62244 األجھزة المنزلیة 61144

األجھزة المنزلیة ( ثالجات ، تلفزیون ، اجھزة 
تبرید و تسخین وتدفئة ......الخ ) 6224400 األجھزة المنزلیة ( ثالجات ، تلفزیون ، 

اجھزة تبرید و تسخین وتدفئة ......الخ ) 6114400

أدوات منزلیة متنوعة ، والسكاكین ، واألواني 
الفخاریة ، واألواني الزجاجیة والفرفوري 

والفخار
62245

أدوات منزلیة متنوعة ، والسكاكین ، 
واألواني الفخاریة ، واألواني الزجاجیة 

والفرفوري والفخار
61145

أدوات منزلیة متنوعة ، والسكاكین ، واألواني 
الفخاریة ، واألواني الزجاجیة والفرفوري 

والفخار
6224500

أدوات منزلیة متنوعة ، والسكاكین ، 
واألواني الفخاریة ، واألواني الزجاجیة 

والفرفوري  والفخار
6114500
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االواني المملدة والمصنوعة من الفلین ، 
والنحاسیة واالواني الخشبیة 62246 االواني المملدة والمصنوعة من الفلین 

والنحاسیة و االواني  الخشبیة االخرى 61146

االواني المملدة والمصنوعة من الفلین 6224601 االواني المملدة والمصنوعة من الفلین 6114601
االواني النحاسیة 6224602 االواني النحاسیة 6114602

األواني الخشبیة االخرى 6224603 ااالواني الخشبیة االخرى 6114603
المواد المنزلیة والمعدات غیر المصنفة في 

مكان اخر. 62249 المواد المنزلیة غیر المصنفة في مكان اخر 61149

المواد المنزلیة والمعدات غیر المصنفة في 
مكان اخر 6224900 المواد المنزلیة غیر المصنفة في مكان اخر 6114900

السلع االستھالكیة المختلفة 6225 السلع االستھالكیة المختلفة 6115

الكتب والصحف والمجالت والقرطاسیة 62251 الكتب والصحف والمجالت والقرطاسیة 61151

الكتب 6225101 الكتب 6115101
الصحف والمجالت 6225102 الصحف والمجالت 6115102

القرطاسیة عدا الورق والورق المقوى 6225103 القرطاسیة عدا الورق والورق المقوى 6115103
السلع االستھالكیة المختلفة( بضمنھا الكلینس 

والحفاظات ....) 6225104 السلع االستھالكیة المختلفة( بضمنھا 
الكلینس والحفاظات ....) 6115104

الفوتوغرافیة والبصریة واألجھزة الدقیقة 62252 معدات التصویر والمعدات البصریة 
والمعدات البالغة الدقة 61152

الفوتوغرافیة والبصریة واألجھزة الدقیقة 6225200 معدات التصویر والمعدات البصریة 
والمعدات البالغة الدقة 6115200

ألعاب ودمى 62253 ألعاب ودمى 61153
ألعاب ودمى 6225300 ألعاب ودمى 6115300

الساعات الیدویة والساعات الجداریة 
والمجوھرات 62254 الساعات الیدویة والساعات الجداریة 

والمجوھرات 61154

الساعات الیدویة 6225401 الساعات الیدویة 6115401
الساعات الجداریة 6225402 الساعات الجداریة 6115402

المجوھرات واالحجار الثمینة  ( الذھب ، 
البالتین ، الفضة ) 6225403 المجوھرات 6115403

االسلع الریاضة  (بما في ذلك دراجات السباق ) 62255 السلع الریاضیة (بما في ذلك الدراجات 
الغراض السباق ) 61155

 السلع  الریاضیة (بما في ذلك الدراجات 
الغراض السباق) 6225500  السلع  الریاضیة (بما في ذلك الدراجات 

الغراض السباق) 6115500

السلع الجلدیة ومستلزمات السفر 62256 السلع الجلدیة ومستلزمات السفر 61156
السلع الجلدیة ومستلزمات السفر 6225600 السلع الجلدیة ومستلزمات السفر 6115600

السلع االستھالكیة المتنوعة غیر المصنفة في 
مكان اخر. 62259 السلع االستھالكیة المتنوعة غیر المصنفة 

في مكان اخر 61159

السلع االستھالكیة المتنوعة غیر المصنفة في 
مكان اخر   المجوھرات المقلدة وغیرھا من 

السلع االستھالكیة )
6225999 السلع االستھالكیة المتنوعة غیر المصنفة 

في مكان اخر 6115900
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مواد اإلنشاء والمعدات 6226 مواد البناء والعدد المعدنیة 6116
مواد التشیید والزجاج المسطح 62261 المواد اإلنشائیة والزجاج المسطح 61161

المواد اإلنشائیة (رمل ، حصو ،جص ، كاشي ، 
طابوق ، سمنت .....الخ ) 6226101 المواد اإلنشائیة (رمل ، حصو ،جص ، 

كاشي ، طابوق ، سمنت .....الخ ) 6116101

الزجاج المسطح 6226102 الزجاج المسطح 6116102
تاسیسات كھربائیة 6226103 تاسیسات كھربائیة 6116103

ابواب وشبابیك حدیدیة 6226104 ابواب وشبابیك حدیدیة 6116104
ابواب وشبابیك المنیوم 6226105 ابواب وشبابیك المنیوم 6116105
ابواب وشبابیك خشبیة 6226106 ابواب وشبابیك خشبیة 6116106

مواد انشائیة اخرى 6226199 مواد انشائیة اخرى 6116199
االتجھیزات واألدوات الصحیة الخزفیة 62262 التجھیزات واألدوات الصحیة الخزفیة 61162

التجھیزات واألدوات الصحیة الخزفیة مغاسل  
بانیو  مرحاض.. الخ 6226200 التجھیزات واألدوات الصحیة الخزفیة 

مغاسل  بانیو  مرحاض.. الخ 6116200

ورق الجدران وأغطیة األرضیات 62263 ورق الجدران وأغطیة األرضیات 61163
ورق الجدران 6226301 ورق الجدران 6116301

أغطیة األرضیات 6226302 أغطیة األرضیات 6116302
الدھانات والورنیش واللك 62264 الدھانات والورنیش واللك 61164
الدھانات والورنیش واللك 6226400 الدھانات والورنیش واللك 6116400

العدد المعدنیة واألدوات الیدویة 62265 العدد المعدنیة والعدد الیدویة 61165
العدد المعدنیة 6226501 العدد المعدنیة 6116501

األدوات والعدد  الیدویة 6226502 األدوات والعدد  الیدویة 6116502
المنتجات الكیماویة والدوائیة 6227 المنتجات الكیماویة والدوائیة 6117

المواد الكیمیائیة الصناعیة األساسیة 
والراتنجات االصطناعیة 62271 المواد الكیمیائیة الصناعیة األساسیة 

والراتنجات االصطناعیة 61171

المواد الكیمیائیة الصناعیة األساسیة 
والراتنجات االصطناعیة 6227100 المواد الكیمیائیة الصناعیة األساسیة 

والراتنجات االصطناعیة 6117100

منتجات األسمدة والكیماویات الزراعیة 62272 منتجات األسمدة والكیماویات الزراعیة 61172
منتجات األسمدة والكیماویات الزراعیة 6227200 منتجات األسمدة والكیماویات الزراعیة 6117200

السلع الصیدالنیة والطبیة  ( الصیدلیات ) 62273 السلع الصیدالنیة والطبیة 61173
السلع الصیدالنیة والطبیة 6227300 السلع الصیدالنیة والطبیة ( المذاخر ) 6117300

األدوات الجراحیة وأجھزة تقویم العظام 62274 األدوات الجراحیة وأجھزة تقویم العظام 61174

األدوات الجراحیة وأجھزة تقویم العظام 6227400 األدوات الجراحیة وأجھزة تقویم العظام 6117400
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مواد العطور ، ومستحضرات التجمیل والمواد 
صابون التوالیت 62275 مواد العطور ، ومستحضرات التجمیل 

والمواد صابون التوالیت 61175

مواد العطور ، ومستحضرات التجمیل والمواد 
صابون التوالیت 6227500 مواد العطور ، ومستحضرات التجمیل 

والمواد صابون التوالیت 6117500

مواد التنظیف 62276 مواد التنظیف 61176
مواد التنظیف 6227600 مواد التنظیف 6117600

اآلالت والمعدات واللوازم 6228 اآلالت والمعدات واللوازم 6118

المركبات اآللیة والدراجات الناریة وعربات 
الثلوج وقطع الغیار والملحقات ذات الصلة 62281

المركبات اآللیة والدراجات الناریة 
وعربات الثلوج وقطع الغیار والملحقات 

ذات الصلة
61181

المركبات اآللیة و كافة انواع السیارات 6228101 المركبات اآللیة و كافة انواع السیارات 6118101

الدراجات الناریة (عدا الدراجات الھوائیة) 6228102 الدراجات الناریة (عدا الدراجات الھوائیة) 6118102
عربات الثلوج 6228103 عربات الثلوج 6118103

قطع غیار وملحقات المركبات االلیة 6228104 قطع غیار المركبات اآللیة 6118104
قطع غیار وملحقات الدراجات الناریة و عربات 

6228105 الثلوج قطع الغیار الدراجات الناریة وعربات 
الثلوج 6118105

معدات النقل األخرى ( عربات المعوقین ، 
الدراجات الھوائیة ...الخ ) 62282 معدات النقل األخرى ( عربات المعوقین ، 

الدراجات الھوائیة ...الخ ) 61182

معدات النقل األخرى ( عربات المعوقین ، 
الدراجات الھوائیة ...الخ ) 6228200 معدات النقل األخرى ( عربات المعوقین ، 

الدراجات الھوائیة ...الخ ) 6118200

اآلالت والمعدات المكتبیة بما في ذلك األثاث 
المكتبي 62283  اآلالت والمعدات المكتبیة بما في ذلك 

األثاث المكتبي 61183

اآلالت والمعدات المكتبیة بما في ذلك األثاث 
المكتبي 6228300  اآلالت والمعدات المكتبیة بما في ذلك 

األثاث المكتبي 6118300

الكمبیوتر وحزم البرمجیات واالقراص ....الخ 62284 الكمبیوتر وحزم البرمجیات واالقراص 
....الخ 61184

الكمبیوتر وحزم البرمجیات واالقراص ....الخ 6228400 الكمبیوتر وحزم البرمجیات واالقراص 
....الخ 6118400

 آالت ومعدات زراعة المروج والحدائق، بما 
في ذلك الجرارات 62285  اآلالت والمعدات المستخدم في زراعة 

المروج والحدائق ، بما في ذلك الجرارات 61185

 آالت ومعدات زراعة المروج والحدائق، بما 
في ذلك الجرارات 6228500  اآلالت والمعدات المستخدم في زراعة 

المروج والحدائق ، بما في ذلك الجرارات 6118500

آالت ومعدات التعدین ، والبناء والھندسة 
المدنیة 62286 آالت ومعدات التعدین ، والبناء والھندسة 

المدنیة 61186

آالت ومعدات التعدین ، والبناء والھندسة 
المدنیة 6228600 آالت ومعدات التعدین ، والبناء والھندسة 

المدنیة 6118600
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اآلالت والمعدات الصناعیة المتخصصة األخرى 
واللوازم التشغیلیة ذات الصلة 62287 اآلالت والمعدات الصناعیة المتخصصة 

األخرى واللوازم التشغیلیة ذات الصلة 61187

اآلالت والمعدات الصناعیة المتخصصة األخرى 
واللوازم التشغیلیة ذات الصلة 6228700 اآلالت والمعدات الصناعیة المتخصصة 

األخرى واللوازم التشغیلیة ذات الصلة 6118700

اآلالت والمعدات األخرى غیر المصنفة في 
مكان اخر 62289 اآلالت والمعدات األخرى غیر المصنفة في 

مكان اخر 61189

اآلالت والمعدات األخرىغیر المصنفة في مكان 
اخر 6228999 اآلالت والمعدات األخرى غیر المصنفة في 

مكان اخر 6118900

منتجات أخرى 6229 منتجات أخرى 6119
الوقود الصلبة ، السائلة والوقود الغازي 

والمنتجات المتعلقة بھا 62291 االوقود الصلبة ، السائلة و الوقود الغازي 
والمنتجات المتعلقة بھا 61191

الوقود الصلبة ، السائلة والوقود الغازي  
والمنتجات المتعلقة بھا ( دھن سیارات ...الخ) 6229100

الوقود الصلبة ، السائلة و الوقود الغازي 
والمنتجات المتعلقة بھا ( دھن سیارات 

...الخ)
6119100

المعادن والخامات المعدنیة في أشكالھا األولیة 62292 المعادن والخامات المعدنیة في أشكالھا 
األولیة 61192

المعادن والخامات المعدنیة في أشكالھا األولیة 6229200 المعادن والخامات المعدنیة في أشكالھا 
األولیة 6119200

الخشب الخام 62293 الخشب الخام 61193
الخشب الخام 6229300 الخشب الخام 6119300

الورق والورق المقوى 62294 الورق والورق المقوى 61194
الورق والورق المقوى 6229400 الورق والورق المقوى 6119400

النفایات والخردة والمواد الالزمة إلعادة التدویر 62295 النفایات والخردة والمواد الالزمة إلعادة 
التدویر 61195

النفایات والخردة والمواد الالزمة إلعادة التدویر 6229500 النفایات والخردة والمواد الالزمة إلعادة 
التدویر 6119500

ألیاف نسیج 62296 ألیاف نسیج 61196
ألیاف نسیج 6229600 ألیاف نسیج 6119600

n.e.c المعادن الالفلزیة وغیرھا من المنتجات 62299 المعادن الالفلزیة وغیرھا من المنتجات 
n.e.c 61199

n.e.c المعادن الالفلزیة وغیرھا من المنتجات 6229900 المعادن الالفلزیة وغیرھا من المنتجات 
n.e.c 6119900
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  مسح التجارة الداخلية
 

  )جات الناريةاتجارة الجملة والمفرد وإصالح المرآبات ذات المحرآات والدر(
 

  مقدمة       
المنشآت  يعتبر مسح التجارة الداخلية في العراق هو من أهم المصادر التي توفر بيانات إحصائية عن     

  . جات الناريةاتجارة الجملة والمفرد وإصالح المرآبات ذات المحرآات والدر التجارية العاملة في أنشطة
  

  المالحظات    
 . بالدينار عدا النفقات الرأسمالية تدرج القيمة باأللف دينار  

 .لشهر الذي تجمع عنه البياناتلتدرج القيمة   
الماضية ونعني بالسنة الماضية هي الفترة السنة  في بعض الفقرات تجمع المعلومات عن  

-1/1/2012(تكون السنة الماضية ، 2012المسح خالل سنة  أجراءفي حالة ) 1/1/2011-31/12/2011(
   . 2013المسح خالل سنة  أجراءفي حالة ) 31/12/2012

  ) .الخ ....... 1،2،3،4( تدرج األرقام باللغة العربية   
 ىة مغلقة لمدة أآثر من شهر واألثاث مازال موجود فيها تستبدل بمنشأة أخرفي حالة آون المنشأ  

في حالة آون المنشأة مغلقة بشكل نهائي تستبدل بمنشأة أخرى و في نفس المنطقة نفس النشاط تمارس 
 .في نفس المنطقة  تمارس نفس النشاط

، تشييد،صناعية أخرى أنشطةتغير نشاط المنشـأة من ممارسة النشاط التجاري الى ممارسة في حالة  
 . في نفس المنطقةالتي ظهرت بالعينة  المنشأةنشاط  تمارس نفس بمنشأةستبدل المنشأة تالخ  ...صيرفه

 

  آيفية إجراء المقابلة
  

حيث يتوقف  المنشأةفي  ل األول عن جمع المعلومات من المستجيبينؤويعد الباحث الميداني المس  .1
وعليه أن يجرى المقابلة بمهنية عالية وأن ال  ، على دقة العمل الذي يؤديهنجاح المسح إلى حد آبير 

وهناك بعض المبادئ العامة التي  بشكل آلي وإنما بأآبر قدر من الحنكة واللباقة معهميكون التعامل 
  :يجب أن يتحلى بها الباحث الميداني أثناء إجراء المقابالت تتلخص باآلتي

سيؤثر بشكل  ، عطيه الباحث للمدلي بالبيان، والذي سيشار إليه بالمستجيبي إن االنطباع األول الذي  .2
عليه ينبغي أن يكون مظهر الباحث مقبوًال وتصرفه . خاصة في اللقاء األول مدى استجابتهمآبير على 

تدل على أنه باحث يعمل لدى الجهاز المرآزي لإلحصاء أو هيئة  يةودودًا ، وأن يحمل بطاقة تعريف
أهمية  صاحب المنشأةوأن يبين لان يلبس مالبس متواضعة غير مبالغ فيها ،ليم آردستان، إحصاء إق

على . هذا المسح والهدف منه لكي يشعر المستجيب باالرتياح ويكون في اإلطار الصحيح للمقابلة
  .الباحث أن يستخدم لغة سهلة وبسيطة لكي يفهم المستجيب ما مطلوب من آل سؤال

مثًال  ءني أن يطرح األسئلة بشكل ايجابي ال بطريقة تشجع على الرفض قبل البدعلى الباحث الميدا  .3
 ).أود أن أتكلم معك بعض الوقت( الصحيح أن تقول له )هل تسمح لي أن آخذ من وقتك؟(تقول 

قبل البدء بأجراء المقابلة قد يطرح عليك المستجيب بعض األسئلة عن المسح وعن سبب اختيار هذه   .4
على الباحث أن يجيب مباشرة وبشكل صريح بحيث يشعره ... إلجراء المقابلة نشآتمالن من بي المنشأة

 عند نشر أشخاصبالراحة واألمان وأن يبين له أن هذه المعلومات ستكون سرية وال تستخدم أسماء 
 .أخرىلمنشأة ة ملوءوعلى الباحث أن ال يدلي بأي معلومة أو يظهر أي استمارات م...المعلومات

أو  الزبائنباحث أن يحاول مع المستجيب إجراء المقابلة في مكان مناسب من دون مقاطعة من على ال .5
 .يؤثر على ترآيز المستجيب في اإلجابة على األسئلة بما ال المنشأةأشخاص آخرين من خارج 
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وإذا شعر بأن المدلي بالبيانات أجاب بشكل غير صحيح أو خاطئ .أن يكون الباحث طبيعيًا وإيجابيا .6
على الباحث أن يعيد صياغة السؤال بشكل أوضح وبطريقة ال تشعر المدلي ... لى سؤال ماع

 .بالبيانات بأنه أجاب خطأ
هل توقفت "" على الباحث أن ال يسأل السؤال بطريقة تعطي للمدلي بالبيانات مقترحًا بالجـواب مثًال  .7

أن تقرأ له آل اإلجابات ويقرر  األفضل.المنشأة عن العمل ألآثر من شهر ؟ هل الن عملك موسمي ؟ 
إما إذا آان المطلوب أن يجيب دون اختيار ... هو السبب إذا آان المطلوب أن يختار إحدى اإلجابات

حصل وأن أجاب المدلي  وإذا ، .))إجابات محددة فالمفروض أن نترك له الفرصة لإلجابة دون إرشاد
الباحث أن ال يشتت المستجيب آأن يقول له  بالبيانات على السؤال بطريقة مربكة وغير واضحة على

هل تقصد آذا أو آذا في هذه الحالة يحاول المستجيب أن يوافق الباحث في اإلجابة ويقول نعم حتى 
هل ((، ))لم أسمعك جيدًا هل يمكن إعادة ما قلته؟(( إذا لم يقصد ذلك بل الصحيح أن يقول للمستجيب 

 )).تستطيع أن توضح لي أآثر؟
وإذا لم يفهم المدلي السؤال، على . الباحث األسئلة حسب التسلسل المدّون في االستمارةأن يسأل  .8

الباحث أن يعيد السؤال ببطء ووضوح مع مراعاة عدم تغيير المعنى للسؤال وأن ال يشرح أشياء غير 
 .متأآد منها إال بعد االستناد إلى الدليل الخاص بالتعليمات

بعد طرحه للسؤال يعطي وقتًا للمستجيب للتفكير في .ء المقابلةعلى الباحث أن ال يسرع في إجرا .9
من الممكن أن يجيب ال أدري أو يعطي جوابًا .اإلجابة ألن السرعة قد ال تعطيه وقت إلجراء حساباته

 .غير دقيق
ستستفيد بشكل  التجاريةأو منطقتها  المنشأةعلى الباحث أن ال يقدم أية وعود أو يعطي االنطباع بأن  .10

 .آحافز على مشارآتها في المسح ر مباش
أن يقوم الباحث بقراءة األسئلة على المستجيب آما هي في االستمارة لكي يفهم المستجيب ما  .11

 .المطلوب في آل سؤال
مثال على الباحث أن يعطيه ) شهر  12( عندما يكون السؤال الذي يوجه للمستجيب عن فترة طويلة  .12

 .الوقت الكافي للتفكير واإلجابة
قائمة الهاتف، قوائم بيع ، قوائم شراء ، (بعض األسئلة قدر اإلمكان تطلب القوائم والفواتير  في .13

 ..).قائمة الكهرباء
إذا الحظ الباحث بان المستجيب شعر بالتعب من جراء المقابلة أو بسبب انشغاله بإعمال أخرى  .14

 .عليه وقف إجراء المقابلة على أن يكملها في وقت آخر
شهر يمكن تذآير المستجيب بأحداث ومناسبات حصلت  12سئلة بفترة طويلة مثال عندما تتعلق األ .15

 .الخ... قبل عيد الفطر البضاعةخالل السنة مثال هل اشتريت 
بأنه يعمل ضمن فريق ورئيس الفريق على علم بوجوده هنا وانه قد يشارآه في  باحثالأن يشعر  .16

 .أجراء المقابلة في أي لحظة
ويخبر المستجيب ... على الباحث أن ينهي المقابلة فورًا ويغادر المكان... عند الشعور بأي خطر .17

 .بأنه سيعود مرة أخرى
في محادثات جانبية سياسية أو طائفية أو قومية مع المجيب أو مع أي من الحاضرين عدم الدخول  .18

  .إثناء المقابلة
  واجبات الباحث الميداني

  

عند  )المشرف المحلي(منسق المحافظة ف بها وأعالم المكل آتالمنشالمساهمة في تحديد عناوين  .1
 .وجود أي مشكلة في العنوان

 .آما محدد وحسب التعليمات الواردة في الدليل الشخص المناسب في المنشأة  المقابلة مع إجراء .2
 .االستمارات آاملة واألسئلة أجيبت بشكل صحيح وواضح وآامل منالتأآد  .3
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مارة وإجراء عمليات الترميز والعمليات الحسابية وغير ذلك من تدقيق األقسام  المنجزة من االست .4
 .جدول الزيارات لتصبح االستمارة جاهزة لإلدخال في الحاسوب مهام وحسب 

وبقية أعضاء الفريق إلنجاز المهام  )المشرف المحلي(منسق المحافظة التنسيق والتشاور مع  .5
 .محددةالفريق بالدقة والتوقيتات الزمنية ال المطلوبة من 

تنفيذ الواجبات األخرى المطلوبة من الباحث بما في ذلك ما يتعلق بمهامه تجاه إدارة البيانات ومنسق  .6
 .المحافظة والمشرف المرآزي

 

  )المشرف المحلي(منسق المحافظة 
  

 . مسؤولية عامة في متابعة وإدارة العمل في المحافظة .1
 . توزيع فرق العمل في المحافظة .2
 . ارية واالتصاالتتنسيق األمور اإلد .3
 . فحص وتدقيق عمل المشرفين والباحثين الميدانيين .4
 .إعداد قوائم بأسماء العاملين في المشروع .5
 . تأمين مستلزمات العمل الميداني في المحافظة .6
 . شهر مسؤولية إرسال البيانات المدخلة إلى الجهاز بعد االنتهاء من آل  .7
بكل محافظة إلى الجهاز عند إآمالها حسب خطة يؤمن إيصال نسخة من ملف البيانات الخاصة  .8

 . العمل
  المشرف المرآزيدور 
  

التواجد في المحافظات واإلشراف على سير العمل خالل فترة تنفيذ المسح الذي قد يتطلب االستمرار  .1
 .بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي

 .  نهاالمشمولة وتدقيق عينات عشوائية م للمنشآتالقيام بزيارات ميدانية  .2
االتصال بمدير العمل الميداني وأعالمه عن سير العمل في المحافظات ضمن اإلقليم وعن التحديات  .3

  . التي تواجه عملية التنفيذ والتي يتطلب االستجابة الفورية لها
عن تقدم العمل ونسب اإلنجاز إلى مدير العمل الميداني يشرح فيه آافة مجريات  شهريةتقديم تقارير  .4

 .الترآيز على التحديات التي ظهرت خالل عملية التنفيذ وآيفية االستجابة لها العمل مع
 

  تعليمات ملء استمارة مسح التجارة الداخلية 
  )النارية الدراجاتتجارة الجملة والمفرد وإصالح المرآبات ذات المحرآات و(

  
   غالف االستمارة

   األولالقسم   
    -: بيانات تعريفية  
إلى آخر استمارة في الشهر  ، وآل شهر يبدأ  1ويبدأ من رقم يدرج رقم االستمارة  -:رة تسلسل االستما -

  .إلى آخر استمارة في العينة الخاصة بذلك الشهر 1التسلسل من 
  .يدرج اسم الشهر الذي تجمع عنه البيانات : الشهر  -
  .الذي يتم تزويدآم به حسب اإلطار هو تسلسل المنشأة في العينة  -:المنشأة في العينة  تسلسل -

  - :عنوان المنشأة  108 -100البطاقات رقم 
 تمأل(الزقاق ، رقم البلوك ، والبيئة  أوقرية ، الشارع ال أواسم المحافظة ، القضاء ، الناحية ، المحلة  بكتي 

  . )طار المنشآت المعتمد في المسحمن إ
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ضع الرقم الذي يتم اختياره  -:الكيان القانوني   114البطاقة رقم ميدانيًا  تمأل   113 -109البطاقات رقم 
  .المربع المناسب  في
مسؤولية شخصية  مسؤوًال و للمنشأةواحد يكون مالكا من شخص طبيعي  تتألف منشأة - :منشاة فردية  .1

 . منشأةالوغير محدودة عن جميع التزامات 
يقل عن خمسة  ال ألشخاصامن عدد من  تتألفشرآة  -: )المختلطة أو الخاصة ( شرآة مساهمة  .2

 ؤولين عن آافة االلتزامات المالية للشرآةمساآتتاب عام ويكونون  ب فيها المساهمون بأسهم فيتيكت
 .بمقدار القيمة االسمية لألسهم التي اآتتبوا بها 

محدودة الطبيعيين في الشرآة المختلطة أو الشرآة ال األشخاصال يزيد عدد  - :الشرآة المحدودة  .3
عشرون شخصًا ويساهم هؤالء في أسهم الشرآة ويتحملون مسؤولية ديونها و خمسة 25ن الخاصة ع

                                              . التي ساهموا بها  لألسهمبالقيمة االسمية 
شرآة تتألف من عدد ال يقل عن شخصين وال يزيد عددهم على خمسة وعشرين  - : التضامنيةالشرآة  .4

ون لكل منهم حصة في رأس مال الشرآة ، ويتحملون على وجه التضامن مسؤولية شخصا ، يك
  .شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشرآة 

  . خر عدا الكيانات المذآورة أعالهآأي آيان قانوني  - :أخرى  .5
  

   -:جالت النظامية سال 115البطاقة رقم 
ة ومحددة بموجب قانون الشرآات والنظام المحاسبي تر التي تمسكها الشرآاعن مجموعة الدف عبارة هي   

  الخ ....سجل اليومية العامة وسجل األستاذ العام  مثلالموحد 
  . )آال(ـ يجيب بلديه سجالت  لم تكن وإذا) نعم( ـآان لديه سجالت يجيب ب فإذا

  

 هانشاطسة ممار المنشأة افيه التي بدأت السنةذآر ت -:تاريخ بدء ممارسة النشاط 116بطاقة رقم 
   .التجاري

  

 حاليًاآافة المبالغ المستثمرة في المشروع  -:شاة حاليًا نرأس مال المستثمر في الم 117البطاقة رقم 
   . ) والتي يستخدمها لممارسة نشاطه

  
   -:للمنشاة  الرئيسيالنشاط   118 البطاقة رقم   
 إذا) النارية المحرآات والدراجات ت ذاتالمرآبا وإصالحتجارة الجملة والمفرد ( 45شيرالرمزيتم تأ .1

  -:اط المنشأة يشمل األعمال التالية آان نش
 .بيع المركبات ذات المحركات  
 .صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات  
 .بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها  
 .بيع وصيانة وإصالح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها  

 السلع غير المذكورة جميع في في حالة نشاط المنشاة تجارة جملة 46لرمزيتم تأشير ا .2
 .حسب الدليل  أعاله) 1( في البند

في كافة مفرد أي تجارة تجزئه  ةفي حالة نشاط المنشاة تجار 47يتم تأشير الرمز  .3
 .السلع 
 مبيعًا  األكثر أيمن نشاط يؤخذ النشاط الغالب  أكثركان للمنشأة  إذا-:مالحظة

مضافة هو النشاط الذي يحقق أآبر إيراد  أو قيمة  -:النشاط الرئيسي للمنشاة اسم    119 لبطاقة رقما
 .مز من دليل النشاط يكتب اسم النشاط الرئيسي للمنشأة وير
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 120 البطاقة رقم  هي األنشطة التي تمارسها المنشآت الى جانب النشاط  -: األنشطة الثانوية للمنشأة 
  .مثلة على األنشطة الثانوية األ) النشاط األآبر أيرادأقل من  أيرادوهي تحقق الرئيسي فيها 

 أو ستوته بيك آب أو لوري(  إذا آان النشاط الرئيسي للمنشأة مثًال تجارة مفرد ولديها مثًال سيارات: مثال 
بالنسبة  لنشاط الثانويللغير وان أآثر إيرادها من تجارة المفرد فيكون نقل البضائع هو ا تأجيرهايتم ) الخ ..

  .  لهذه المنشاة
 

 .. )صاحب المنشأة أو أحد أوالده أو ورثته ( إذا آانت المنشأة ملك -:ملكية المنشأة  121البطاقة رقم  
 ، ملك للغير ةمساطح(في المربع وإذا آان أخرى )  2(في المربع وإذا آان إيجار يضع ) 1(يضع رقم 
 ) } ...دائرة حكومية ، {تجاوز ،  }المالك أو بدون االتفاق مع المالك  باالتفاق مع إيجاربدون  ومشغولة

  . في المربع) 3(ضع 
  

تقدر قيمة اإليجار في حالة آون المنشأة  ملك أو أخرى   - :التقديري للمنشأة  اإليجار 122البطاقة رقم  
من اإليجارات المدفوعة في  تكون مساوية إليجار المثل أي يكون قريبًا أنوتكون القيمة باأللف دينار على 

  . المنطقة لمثل هذه المنشآت
 

آانت المنشاة لديها مخزن  إذا) نعم (  ـب بييج - : مستقلة لديها مخزن أشنالمهل  123البطاقة رقم  
المخزن ملك يسجل آان وإذا  هعن أيجاربشرط أن يكون له باب مستقلة ويدفع  فقط لمنشاة ا الستخدامات

  . 127سؤال  إلىقل توينفي حال عدم وجود مخزن ) آال ( ويجيب ب  .اإليجار التقديري
  

مساحة  ذآر يجب 123في سؤال ) نعم (  ـفي حالة اإلجابة  ب -: مساحة المخزن 124 البطاقة رقم 
  .المخزن بالمتر المربع 

  

 إيجاران آ وإذا) 1(آان المخزن ملك لصاحب المنشأة يضع رقم  إذا - :ملكية المخزن  125البطاقة رقم  
باالتفاق مع المالك أو ( إيجارمخزن ملك لشخص آخر بدون حالة أخرى آأن يستخدم  وإذا) 2(يضع رقم 

   ) .بدون االتفاق مع المالك
  

تقدر قيمة اإليجار في حالة آون المخزن  ملك أو أخرى  - :لمخزن ل التقديري اإليجار 126البطاقة رقم 
ن مساوية إليجار المثل أي يكون قريبًا من اإليجارات المدفوعة في تكو أنوتكون القيمة باأللف دينار على 

  . المنطقة لمثل هذه المخازن
  

   - :ة األجهزة التالية لتعزيز أعمالها التجارية أهل تستخدم المنش 127البطاقة رقم 
ك آان يمتل أذا) 2(رمز  يؤشرو) 1(ضي رمز على ار ؤشري داخل المنشاة ثابتهاتف  تمتلك تآان إذا  

  .آان يملك آالها  أذا نويؤشر بالمربعي )ثريا (  أو أي هاتف نقال) نقال ( موبايل 
كون من أجزاء شاشة تتالتي ( المقابل للمنضدية  1رمز  في المربع يؤشر -:وإذا آان يملك حاسبة شخصية 

 آان أذانين توب ويؤشر االث يملك الب أذامحمولة  2رمز  في المربع يؤشرو) الخ ... ، آيس ، آي بورد 
  .ا ميملك آاله

داخل المربع في حالة ال يستخدم  1رقم  ؤشروي) نعم ( تستخدم انترنيت يجيب ب لمنشأة في حالة ان ا
 .في المربع الذي يقابل آلمة آال  2رقم  ؤشراالنترنيت ي

  

المنشاة  توقفت إذا   :ة عن العمل ألآثر من شهرأهل توقفت المنش ) 130 – 129 – 128( رقم ات البطاق
ويختار السبب   129ثم يجيب على الفقرة ) نعم( ـب يؤشرخالل السنة الماضية أآثر  وأعن العمل لمدة شهر 

ويؤشر على الشهر  130الفقرة  إلىالرئيسي للتوقف ويضع اختيار واحد فقط في المربع المناسب ثم ينتقل 
  .أشهر التوقف  أو

 إلىفي المربع ثم ينتقل  2رقم  يؤشرو) ال ( يجيب ب  128ل في حالة لم تتوقف المنشاة عن العمل في سؤا
  . خالل السنة الماضية 131سؤال 
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  : نتيجة المقابلة   131 البطاقة رقم
تّدون نتيجة استيفاء بيانات االستمارة من قبل الباحث الميداني وذلك بعد  :استيفاء بيانات االستمارة 

 -: دون النتائج آاآلتيتستمارة،حيث االنتهاء من استيفاء بيانات آل أجزاء اال
 .تؤشر عندما يتم استيفاء كافة بيانات االستمارة من المنشأة بنجاح :أنجز بشكل كامل  .1
تؤشر عندما يتم استيفاء بعض بيانات االستمارة ولم تكتمل بقية  :أنجز بشكل جزئي   .2

 . الخ........البيانات أما ألسباب طارئة أو لعدم تجاوب المنشأة أو بسبب الرفض
تؤشر عندما تستوفى معظم البيانات  :أنجز بشكل كامل أو جزئي والمعلومات غير مفيدة   .3

ويشعر الباحث أن هذه البيانات غير صحيحة كأن يكون هذا الفرد متخلفًا عقليَا أو ال 
يسمع جيدَا أو ال يستطيع أن يفهم األسئلة بسهولة ولم يجد الباحث فردًا أخر بديًال عنه في 

 .منشأةال
تؤشر عندما ال يستطيع الباحث أجراء المقابلة كأن يرفض جميع أفراد  :رفض المقابلة   .4

 .المنشأة اإلدالء بالبيانات لعدم القناعة أو الخوف أو ألي سبب أخر
تؤشر عندما يتم التأكد من الوصول إلى الموقع الصحيح للمنشأة  :لم يعثر على المنشأة   .5

 .أما بسبب الهدم أو التدمير لكن لم يجد مبنى في المكان
العالمة التجارية  أوموجودة مع األثاث  منشأةال تكونتؤشر عندما  : متوقفةالمنشأة   .6

  . تعود لمزاولة نشاطها في أي وقت، وممكن أن تعمل في الوقت الحالي  ولكنها ال
  للبيع ، أو قد تكون معدة المبنى موجود ولكن قد تكون المنشأة فارغة  :المنشأة مغلقة   .7
تؤشر عندما ال يجد الباحث أحدا يعمل أو منشأة في هذا العنوان لكون  :المنشأة موسمية .8

  .ًادائم المنشأة مأهولة خالل مواسم معينة مثل الصيف أو الشتاء وليس نشاطًا
 .أي سبب آخر أدى الى عدم االستجابة ولم يذكر أعاله  :أخرى  .9
  

    لقسم الثاني ا  
يمثل عدد العاملين  - :عاملون برواتب وأجور 200البطاقة رقم   -:ل الشهر متوسط عدد العاملين خال

الذين يستلمون أجورا نقدية خالل الشهر الذي تجمع عنه األحداث  وآذلك ) ر ، إناثوذآ( حسب الجنس 
     .البيانات

 . سنة من آال الجنسين )  14 -10( باألحداث الذين تتراوح أعمارهم بين نقصد  
   -:عاملون بدون رواتب وأجور  201البطاقة رقم

ابن صاحب العمل أو احد أقاربه أو صاحب المنشاة عدد العاملين الذين ال يستلمون أجور مثال ذلك  مثلي
  . الخ...الذين يعملون بدون اجر

  
  

   القسم الثالث 
  - :308-300البطاقات  تعويضات العاملين خالل الشهر

ت آالمكاف (قيمة األجور النقدية وما شابه تشمل  -:واألجور والمزايا النقدية الرواتب  300البطاقة رقم   
  : ستخرج آالتالي يي آان اجر العامل يوم فإذا المدفوعة من قبل صاحب المنشأة للعاملين) والحوافز النقدية 

  .عدد العمال × مل عدد أيام الع×  أجر العامل 
 عدد العمال ×  4× أجرة العامل : التالي وإذا آانت أجرة العامل أسبوعية تستخرج آ 
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  .يعتبر ضمن العاملينساعات يوميًا  7يعمل لدى المنشأة بدوام آامل الخ  ...... الحارس ، المنظف آان إذا 
        المستلزمات الخدمية 458فتذآر األجور ضمن بطاقة  بدوام جزئيأما إذا آان العاملين يعملون 

  ).الخ...أو محامي في الدعاوي فقط ، أليهت ، محاسب آلما دعت الحاجة حارس مؤقت،عامل تنظيف مؤق(
،  أجور الطبيب ، سكن ،ملبس  ،مأآل (هي قيمة ما يقدمه صاحب العمل للعاملين من  -:المزايا العينية  

جمع عنه تهم في المنشأة خالل الشهر الذي لنظير عم )الخ...متطلبات اجتماعية ، هدايا في المناسبات
  .يانات الب
منح للعاملين في المنشاة ويحسب لجميع التي ت ، مياه الشرب الطعام آلفةتقدر  -:طعام  301البطاقة رقم   

  . العاملين
في حالة توفير سكن للعاملين من قبل صاحب المنشاة تقدر قيمة اإليجار  -:سكن  302البطاقة رقم  

  . المشمولين بالسكن  ولجميع العاملين
من قبل صاحب العمل تقدر  غير مالبس العمل مالبس للعاملين توفيرفي حالة  -:مالبس  303البطاقة رقم 

   . المشمولين النقدية وتحسب لجميع العاملين القيمة
يست نقدية تقدم للعامل من قبل ولغير مذآورة أعاله  ةيعينأي مزايا أخرى   - :أخرى  304البطاقة رقم   

لجميع  لهذه المزايا نقديةالقيمة التقدر الخ ، .. .هدايا ،تذاآر سفر ، معالجة طبية ،  مثًالصاحب المنشاة 
  . المشمولين العاملين

  

  - : لح العاملينامساهمة المنشاة لص 308 – 305البطاقات  
لصالح العاملين  المنشأة التي تتحملها مثل الحصة الشهريةت - :اجتماعي  ضمان 305 البطاقة رقم  

  . جتماعيضمان االالوالمدفوعة الى 
يمثل قيمة الحصة الشهرية لمساهمة المنشأة في الضمان الصحي  -:تأمين صحي  306 البطاقة رقم

  .للعاملين لديها 
التأمين على الحياة التي  القساطيمثل قيمة الحصة الشهرية   -:تأمين على الحياة  307البطاقة رقم  

  . 12الل قسمة القسط السنوي على من خ للتأمين على حياة العاملين لديهاالمنشأة  تتحملها
  .مساهمات أخرى للمنشأة غير مذآورة أعاله  308البطاقة رقم

  
  القسم الرابع   

   - :المستلزمات السلعية والخدمية خالل الشهر  
طة المستخدمة في يروفات على السلع الوسصقيمة الم -:المستلزمات السلعية  450 - 400البطاقات    

   - :  هيووتصريف المنتج مالها التجارية وتنظيم المنشأة بهدف تسهيل أع
مها المنشأة عندما تمارس نشاط ثانوي قيمة المواد الخام التي تستخددرج ت -:مواد خام  400البطاقة رقم   

بيع بمثًال ان منشاة ما تقوم ببيع المواد الغذائية ومن هذه المواد تقوم فآان يكون هذا النشاط  صناعي 
منشأة تقوم ببيع المالبس الجاهزة  أوالخ ..الخل ، بتصنيعه فالمواد الخام تكون الخيار ألطرشي الذي تقوم

والمواد الخام هي الخيوط  الخياطةها نشاطها الثانوي هو تافري أوولديها خياط يقوم بتصليح المالبس 
  .  الخ ...والسحابات  واألزرار

صيانة األصول الثابتة  المشتراة لغرضتياطية قيمة األدوات االح -:أدوات احتياطية  401البطاقة رقم 
  .للمنشأة 

وتؤخذ  لتنظيفلالستعمال أو اة سواء أتستخدمها المنشالتي المياه يمثل قيمة  - :مياه  402 البطاقة رقم    
  . القيمة من ورقة الماء

شهر مضاف اليها المستخدمة خالل ال) الوطنية ( قيمة أجور قائمة الكهرباء  -:آهرباء  403البطاقة رقم   
  . األهلية المشترآة مع القطاع الخاصاألجور المدفوعة عن استخدام المولدات 
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         آوقودالستخدامها ة أقيمة آل المواد التي تشتريها المنش -:وقود ومحروقات وزيوت   404البطاقة رقم  
السيارات ولدات الخاصة والمو للمكائن) الخ ... ، فحم ، زيوت المكائن آاز،  بنزين، غاز ،نفط  (

  . عمل المنشأة ألغراضالمستخدمة 
علب  ، غطيةأ ، آارتونات(لتغليف والتعبئة من امواد  قيمة - :التعبئة والتغليف  مواد 405 البطاقة رقم   
من  في تغليف أو تعبئة المنتجات المباعةالمنشأة تستخدمها التي )  الخ... ، علب لحفظ الذهب ، أآياس ،

   .قبلها
مواد (المنشأة غير المذآور أعاله التي تستخدمها األخرى المواد  قيمة -:سلع أخرى  406 البطاقة رقم   

  .  )الخ... عالقات مالبس ، قراصات ، مواد زينةتنظيف ، مساحيق ، غسيل ، قرطاسيه ، 
مة لتسهيل ر والالزلغياتشمل آلفه الخدمات المؤداة من  -:المستلزمات الخدمية  499 -451البطاقات  

  .أعمال المنشأة وهي 
،  شهر مثًال أيجار محلالخالل تدفعها المنشأة اإليجارات التي  يمثل قيمة  -:أيجار أبنية  451 البطاقة رقم 

 عدا األراضيألغراض ممارسة نشاطها  ، المنشأة من قبل المستخدمة زن امخال إيجاراتأو  معرض ،
   . فضاءال
االنترنيت و  اتخدم ( عنخالل الشهر المدفوعة  المبالغ جميع - :واالتصاالت  البريد 452 البطاقة رقم     

  .الخاصة بعمل المنشأة  )الخ.... الموبايلآارتات البريد والبرق والهاتف األرضي و
خدمات  قيمةللغير عن المدفوعة  لمبالغتمثل آافة ا  -:ألصول الثابتةلواإلصالح الصيانة   453البطاقة رقم 

  . )الخ.... تبريد ، سيارة  أجهزة ، ماآنه، ثالجة ، الحاسبة (  مثلللمنشأة المملوآة  الثابتة ألصولالصيانة ل
    
السيارة التي تكلف مبالغ آبيرة آتبديل  أصالحما عدا إصالح سيارة يكون في هذه الفقرة  :مالحظة  

 وأنمال في هذه الفقرة يدخ المحرك أو تعرض السيارة لحادث بحيث يصرف مبلغ آبير في هذه الحالة 
    اإلضافاتتسجل في القسم السابع النفقات الرأسمالية في حقل 

الخ ففي هذه الحالة تدرج ....وآذلك بالنسبة لإلصالحات األخرى ، آتعرض المنشأة للحرق أو االنفجار أو 
ابع اذا آانت المبالغ في القسم الس اإلضافاتوتدرج في حقل .. في هذه الفقرة اذا آانت قليلة  اإلصالحنفقات 
  ضخمة

 للبضائع أجور الشحن عنصاحب المنشاة قيمة ما يدفعه  - :مصاريف شحن  454 البطاقة رقم   
  .  أجور الشحن  تحّمل المستوردإذا  من خارج البلد المستوردة

التي ل تكاليف التحميل والتفريغ والنقتمثل   -: مصاريف تحميل ، تفريغ ، نقل بضائع 455 البطاقة رقم   
  .اإلقليميةداخل الحدود  تتحملها المنشأة

   - : نومحامي نأجور محاسبي 456 البطاقة رقم   
الحسابات السجالت وعداد المحاسب مقابل تنظيم  إلىآل ما يدفع من قبل التاجر  -: نأجور المحاسبي 

 .الختامية والميزانية العمومية 
ما  وأاستشارة قانونية أو دعوة قضائية أو وآالة أي أجور مدفوعة للمحامين مقابل  -: نأجور محامي 

 . وله عالقة بعمل المنشأة يخص القانون
 

تعمل دعاية للمحل  ، وإعالننفقات دعاية  لديهاآانت المنشاة  إذا -:نفقات دعاية   457 البطاقة رقم   
لمنشأة ورقم ووضع عليها اسم ا) عالآة(عمل آيس  وإذا ، تسجل أجور الدعاية في حالة دفع األجور

  .  الدعاية أجور حقلهذه الكلفة في  تسجل... الهاتف 
في حالة دفع أجور منظفين  -:الخ ...خدمات حراسة...خدمات تنظيف...خدمات أخرى 458 البطاقة رقم   

 }...ماء ، مشروبات غازية ، شاي ، غداء ،  {هي تقديم صاحب المنشأة  : ضيافة (مثل أي أجور أخرى 
  .  ) يقوم بحراسة عدد من المنشآت أضافه الى هذه المنشأة.. ر حارس أجولضيوفه ، 
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  القسم الخامس  
   - : الماضيةسنة لل التحويليةوالمصروفات  األخرىالمصروفات  514 – 500البطاقات  

بنشاط المنشأة وإنما تخص القوانين والتعليمات والسياسات مباشرة هي المصروفات التي ليس لها عالقة 
  . ماضية وتذآر مبالغ هذه المصروفات للسنة الالخاصة 

قيمة الضرائب المدفوعة من قبل المنشأة على السلع التي تم  - :ضرائب على المبيعات    500البطاقة رقم  
  .بيعها 

ممارسة السماح له بالتاجر مقابل  ايدفعه الرسوم التيوجور األقيمة  -:رسوم مهن   501 البطاقة رقم  
  . ية لممارسة المهنةالغرف التجار إلى االنتسابوم المدفوعة عن مثل الرس المهنة

  .المهنة عمليًا قيمة الرسوم المدفوعة لغرض ممارسة  - : إجازة عمل  502 البطاقة رقم  
  . قيمة المبالغ المدفوعة عن اإلخراج الكمرآي للسلع المستوردة   -:رسوم آمرآية   503 البطاقة رقم  
الرسوم التي تدفعها المنشأة مقابل خدمة تحصل عليها من الحكومة قيمة  -:وم طابع رس 504 البطاقة رقم  
  ) أجور الطوابع( 
للسنة السابقة  المباشرة المدفوعة الضرائب قيمة   -:ضرائب الدخل واألرباح المدفوعة  505 لبطاقة رقما  

  .عن أرباح المنشاة وفق تعليمات قانون ضريبة الدخل
  .أي ضريبة أخرى تدفعها المنشأة لم تذآر أعاله قيمة   -: رسوم وضرائب أخرى  506 البطاقة رقم  
 إلى المنشأةالسنوية التي يدفعها صاحب  طعبارة عن األقسا -:التامين المدفوعة  طأقسا 507البطاقة رقم  

  .أو البضاعة في المخازن  المنشأةشرآة التامين مقابل التامين على موجودات 
هي قيمة المنح والهدايا والتبرعات التي تقدمها المنشأة للغير  - :منح وتبرعات مدفوعة  508 البطاقة رقم  

  .مثل دفع مبالغ لالشتراك في مواآب العزاء   بدون مقابل
األرباح الموزعة  قيمة هي عبارة عن - :مسحوبات من الدخل / أرباح أسهم موزعة  509 البطاقة رقم  
  .أس المال المالكين مقابل حصصهم في ر إلى
من قبل المنشأة الفوائد المدفوعة عن القروض المستلمة  هي قيمة  -:الفوائد المدفوعة  510 البطاقة رقم  

   .للسنة السابقة
من  مستغلةالأيجار األراضي  عن المنشأة هتدفعما  قيمة - :إيجارات أراضي مدفوعة  511 البطاقة رقم  

  ) .أرض فضاء (  قبلها
هي عبارة عن التناقص السنوي للموجودات   -) :االندثار ( استهالك األصول الثابتة  512البطاقة رقم  

ويمأل من سجالت المنشأة بالنسبة للمنشآت التي لها دمها المنشأة نتيجة االستخدام والتقادم الثابتة التي تستخ
  .الحاسبة قبل  حسب منت )المنشآت الفردية(سجالت نظامية أما المنشآت التي ليس لها سجالت نظامية 

موجوداتها  بيع نتيجةعبارة عن الخسائر التي تتحملها المنشأة  - :خسائر رأسمالية   513البطاقة رقم 
  .بأسعار اقل من قيمتها الدفترية الثابتة 

، مصاريف  تعويضات، غرامات (المنشأة مثل  تدفعهاأي مصاريف أخرى ،  -:أخرى   514البطاقة رقم 
  .سنة السابقةخالل ال )سنوات سابقة

 

  القسم السادس 
  -:اإليرادات خالل الشهر )  699 – 600(البطاقات  
اإليرادات المتحققة عن صافي عبارة عن قيمة  -:البضائع بغرض البيعبيعات في ماص 600البطاقة رقم 

من  )مردودات المبيعات  –المبيعات  إجمالي= صافي المبيعات  ( لمنشأة السلع بغرض البيع ل مبيعات
  . )صاحب المنشأة إلى أعادتهاتم يالتي و المباعةالبضاعة (وتعني مردودات المبيعات  السلع خالل الشهر

خالل لغرض بيعها آلفة السلع التي تشتريها المنشأة هي  -:قيمة المشتريات بغرض البيع  601البطاقة رقم 
  . عليهاصنيعية الشهر دون أجراء أي عملية ت
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السلع مخزون  عبارة عن قيمة  -:ل المدة من السلع المشتراة بغرض البيع مخزون أو 602البطاقة رقم 
 . الشهرفي بداية  )المحل ( مخازن المنشأة بغرض البيع والموجودة في   المشتراة

السلع  مخزون هو عبارة عن قيمة - :مخزون أخر المدة من المشتريات بغرض البيع  603البطاقة رقم  
  .الشهرفي نهاية جودة في مخازن المنشأة والموالمشتراة بغرض البيع 

 المتحققة اإليراداتقيمة هي عبارة عن   -: المنشأةإيرادات من بيع منتجات من أنتاج   604البطاقة رقم  
 أثاث ،نجارة ، طرشي ، خياطة مالبس أنتاج مثًال (  ةسلعمن بيع  ثانوينشاط لنتيجة ممارسة المنشأة 

  .ل الشهرخال )الخ ...... ألبان تصنيع 
عن قيام المنشأة  ةالمتحقق اإليراداتقيمة  -: للغير إيرادات خدمات نقل وشحن مقدمة  605البطاقة رقم 
   . خالل الشهرعة اشحن بض أومثل نقل للغير  خدماتتقديم ب
اإليرادات المتحققة من تأجير  -:أيراد من تأجير اآلالت ومعدات ووسائط النقل   606البطاقة رقم  

  .خالل الشهر للغير ) ومعدات ووسائط نقل  أآلتمن ( المملوآة للمنشأة  الثابتةاألصول 
قيمة اإليرادات المتحققة عن  - : إيرادات مقابل تقديم خدمات صيانة وإصالح للغير  607البطاقة رقم  

أو  تاحل بيع المواد الكهربائية ويقوم عند الطلب بتصليح ماطورمثال ذلك للغير، متقديم خدمات صيانة 
 إلىأحيانا بتصليح الدراجات يقوم  صاحب محل بيع الدراجات أو مثَال .للغير  أجهزة آهربائية أخرى

  . أجر جهات أخرى مقابل
 عنلشهرية  المتحققة ا اإليراداتقيمة  -:مقابل بيع منتجات وسلع للغير عموالت 608البطاقة رقم  

  .بيعها ألخر مقابل عمولة وهذه العمولة تعتبر أيراد يسلع من تاجر وبيع سلع للغير مثًال يأخذ  من التوسط
تابعة للمنشأة للغير عن تأجير أبنية  قبوضةهي اإليجارات الم - :إيرادات من تأجير أبنية   609البطاقة رقم 

الخ وتقوم ...المنشأة تمتلك عقارات  تجارية او صناعية او سكنية   أوالشرآة  إنك ذلوآمثال خالل الشهر 
  .للغير  بتأجيرها

   - : للسنة الماضية اإليرادات األخرى واإليرادات التحويلية)  657- 651( البطاقات  
 التي تمتلكها هي عوائد استثمارات المنشأة في األسهم والسندات -:أرباح أسهم مقبوضة  651البطاقة رقم 

  .لسنة الماضيةلفي الشرآات المساهمة األخرى  المنشأة
من المصارف لقاء الودائع التي المنشأة  اهمقيمة الفوائد التي تستل -:مقبوضة فوائد  652البطاقة رقم 

  .تمتلكها 
آبدل أيجار اإليرادات التي تستلمها المنشأة  قيمة -:إيجارات أراضي مقبوضة   653البطاقة رقم  
  .لسنة الماضيةا خالل المنشأةالتي تمتلكها  الفضاء ألراضيل

التعويضات المستلمة من شرآات التأمين في حالة  قيمة - :أمين المقبوضة تعويضات الت 654البطاقة رقم  
   .الماضية لسنة خالل ا للمنشاة او الشرآة حصول حادث

اإليرادات التي تستلمها الشرآة من جهات  قيمة -:تحويالت ومنح جارية مقبوضة  655البطاقة رقم 
 .لسنة الماضيةاخالل أو تبرعات للمنشأة  آمنح،  أخرى

 رآة في حالة بيع األصول الثابتة األرباح المتحققة للشقيمة   -:أرباح رأسمالية أخرى   656البطاقة رقم  
  .لسنة الماضيةاخالل  بأعلى من قيمتها الدفترية

مثًال غرامات مستلمة ، .مذآورة أعاله اليرادات غير اإلقيمة   - :تذآر أخرى  إيرادات 657البطاقة رقم 
، إيرادات من سنوات  اإلرهابيةلجهات الحكومية أو غير الحكومية عن العمليات من ا تعويضات مستلمة

   .لسنة الماضيةاالمستلمة خالل   الخ.....سابقة 
  

  القسم السابع 
   -:النفقات الرأسمالية  709- 705البطاقات 

لمعدات ، وسائط اآلالت وا،  تاءانشاإل و بنيةاأل(الثابتة امتالك األصول اإلنفاق على عبارة عن قيمة   
  .لسنة الماضيةاخالل )  الخ... أخرى، النقل ، األثاث والتجهيزات المكتبية ، سلع رأسمالية 
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ترك هذه تآانت المنشأة ملك وإذا آانت المنشأة إيجار  إذايجيب عليها فقط {بالنسبة لألبنية و اإلنشاءات 
  }الفقرة فارغة 

لآلالت والمعدات ، وسائط النقل ، األثاث والتجهيزات (ن مالكًا أيضًا من يكو{أما بقية الفقرات يجيب عليها 
 }وليس مؤجرًا لها)المكتبية ، سلع رأسمالية أخرى

ملك  أن تكون ىعل بعمل المنشأة أخرى خاصةمخزن ، أبنية المنشأة ، بناية (تشمل :  واإلنشاءاتاألبنية 
 )الخ..لصاحب المنشأة ، 
  خياطة ، تورنة ةماآن(، بعض اآلالت التي تستخدم في النشاط الثانوي  المولدة (تشمل : اآلالت والمعدات 

 )الخ ... ،
 ) الخ.... السيارات ، الدراجات ،  (تشمل  :وسائط النقل  

التبريد ، المكتب ، الكراسي ، أجهزة الثالجة ، المبردة ، المروحة ، (تشمل : التجهيزات المكتبية و األثاث
 )الخ.... تلفزيون األثاث ، براد الماء ، ال

  )الخ..... ، سرقفليهع ، ط، قوارفوف ديكورات ، (تشمل : ة أخرى يسلع رأسمال
للسنة قيمة األصول الثابتة التي تمتلكها المنشأة في بداية العام   - :1/1/2011آلفة األصول الثابتة في 

  ) .  في وقت شرائها الكلفة التاريخية أي ثمن شراء األصول(  الماضية
المنشأة خالل  اشترتهاقيمة األصول الثابتة الجديدة أو المستعملة التي    - :2011خالل العام اإلضافات قيمة 

  .لسنة الماضيةا
المنشأة خالل  باعتهاقيمة األصول الثابتة الجديدة أو المستعملة التي   - :2011خالل العام ات ستبعدقيمة الم

  .شراءها وقت امتالآها ثمنمقيمة ب إلنتاجياأو استبعدت بسبب انتهاء عمرها  لسنة الماضيةا
  .)آلفة الشراء(بالكلفة التاريخية مثل 

للسنة قيمة األصول الثابتة التي تمتلكها المنشأة في نهاية العام  :2011 /31/12آلفة األصول الثابتة في 
  وتساوي الماضية

 1/1في ات ستبعدقيمة الم  - ضية السنة الماقيمة اإلضافات خالل +  للسنة الماضيةآلفة األصول الثابتة (
  . ) السنة الماضية بداية

  لقسم الثامنا 
   -:السلع المتاجر بها خالل الشهر  أهم 

التي تحقق أآثر نسبة مبيعات  السلعيختار همية أي وحسب األ تتاجر بها المنشأةتسجل أهم السلع التي    
المبيعات سواء  أجماليأو أآثر من % 75ل خالل الشهر بحيث يكون مجموع مبيعات السلع المختارة تشك

في حالة تعذر ذآر لهذه السلع  النسبيةمع مالحظة تسجيل القيمة أو األهمية  آانت سلعة واحدة أو أآثر
  .القيمة 
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