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 1       الجهاز المركسي لالحصاء/العراق -مديرية االحصاء الصناعي
 

 
 مقدمة:

 
يالذي ٌتضمن  لإلحصاءالتقارٌر التً تصدروا مدٌرٌة االحصاء الصناعً فً الجىاز المركزي من  ياحدٌعتبروذا التقرٌر    

بٌانات يمإشرات احصائٌة عن المنشآت الصناعٌة المتيسطة فً العراق يالتً تعيد ملكٌتىا الى القطاع الخاص فقط يتستخدم 

 ( مشتغال. 22 -10من) 

يعن قطاع الماء  منشآت الصناعٌة الكبٌرة يالصغٌرةٌعتبر مكمال للتقارٌر التً تصدروا المدٌرٌة عن ال ان وذا التقرٌري     

بياسطة  عٌة المتيسطة بؤسليب العد الشامل حٌث تم تغطٌة تلك المنشآت كافةيقد تم اجراء المسح للمنشآت الصنايالكىرباء،

 .  اقلٌم كردستانمحافظات ي محافظتً )نٌنيى ياالنبار(العراق عدا استمارة معدة اساسا لىذا الغرض يعلى مستيى محافظات 

 

 :هدف المسح
يبٌانووات تيصووٌلٌة عوون النشوواط الصووناعً يفووق تيصووٌات االمووم المتحوودة فووً مجووال االحصوواءات الصووناعٌة تيووً  مإشووراتتويفٌر 

  .جمٌع المستخدمٌن يراسمً السٌاسات يمتخذي القرار باحتٌاجات

 
   المؤشرات االحصائية :

  

 عدد العاملٌن /قٌمة االنتاج   = إنتاجية العامل من االنتاج
 

 المستلزمات -االٌرادات   = القيمة المضافة 

 عدد العاملٌن /القٌمة المضافة   = إنتاجية العامل من القيمة المضافة 
 

 االجير قٌمة/قٌمة االنتاج   = إنتاجية الدينار من االجور  

 عدد العاملٌن/قٌمة المستلزمات  = متوسط نصيب العامل من المستلزمات
 

 عدد العاملٌن /األجير = السنوي للعامل  متوسط األجر

قٌمة االنتاج /قٌمة المستلزمات  )*100 = درجة التصنيع %  ) 

قٌمة السنة السابقة/قٌمة السنة الحالٌة )-1*100 = نسبة التغـّير % ) 
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 2       الجهاز المركسي لالحصاء/العراق -مديرية االحصاء الصناعي
 

 المصطلحات والمفاهيم االحصائية:
 

 لمساومة إجمالً قٌمة المستلزمات قٌاساً الى إجمالً قٌمة اإلنتاج . المئيٌةالنسبة وً  -: درجة التصنيع

ٌّم الخامات -:لمدخالتا ٌّم مياد التعبئة يالتغلٌف + مجميع  - مجميع ق  )المياد األيلٌه( + مجميع ق

 مستلزمات سلعٌة أخرى + المستلزمات الخدمٌة

  اٌراد النشاط التجاري اٌراد التشغٌل للغٌر + + التامقٌمة االنتاج غٌر  + قٌمة االنتاج التام -:قيمة االنتاج

 

 

 :منهجية المسح

 

 اتـة البيانـشمولي-1
 
أنشووطة التعوودٌن ياسووتغالل المحوواجر يالصووناعات نشووآت التووً ٌقووع نشوواطىا الوورئٌ  ضوومن اإلحصووائً كافووة الم ٌشوومل المجتمووع    

 التحيٌلٌة.

ة ـوـنـم لسـٌعتمد على إطار شوامل توم تويفٌرن مون خوالل نتوائر الحصور يالترقٌو 2016البد من اإلشارة إلى إن جمع البٌانات لعام ي  

 . ( ISIC4) بنسخته الرابعةدلٌل التصنٌف الصناعً المعٌاري الديلً لجمٌع األنشطة االقتصادٌة  اعتمادتم  ي 2002

لك لوم ٌشومل تلوك المحافظوات يكوذاالمنوً فوً بسوبب اليضوع  2016ياالنبار ( فً مسوح سونة  ،لم ٌتم شميل محافظات )نٌنيى     

 المسح محافظات اقلٌم كردستان.

 
 جمع البيانات وإصدارهاآلية -2

 
خطتىوا التنيٌذٌوة مون الخطوط المنىجٌوة ،ٌتبوع أسوليب  التوً تعتبور سونيٌةمن المسوي  الالمتيسطة ٌّعد مسح المنشآت الصناعٌة 

ٌّؤ الكادر باالستمارات المطليبة بدءاً من جموع  ٌُى الشميل الكلً للمنشآت الصناعٌة العاملة يٌحّدث االطار سنيٌاً فً بداٌة كل سنة ي

الختامٌة لىا ،ترسل االستمارات  ساباتحبٌانات ال ياعتمادالبٌانات التً تتم بؤسليب المقابلة الشخصٌة للمسإيل المعنً فً المنشؤة 

 يتىٌئتىوامدٌرٌوة اإلحصواء الصوناعً يفوق قياعود التودقٌق يالترمٌوز المعتمودة  فوًبعد تدقٌقىا مٌدانٌاً لٌوتم تودقٌقىا يترمٌزووا مكتبٌواً 

 .عد التقرٌر مكتبٌااإلخراج ثم ٌُ لعملٌة اإلدخال يالتدقٌق يفق برامجٌات النظام فً دائرة تكنيليجٌا المعليمات إلصدار جدايل 

  يتجدر االشارة اٌضا الى ان سبب الزٌادة فً عدد المنشات الصناعٌة المتيسوطة لىوذا العوام بسوبب شوميل عودد مون المنشوات

باالضوافة الوى   2012اثناء قٌام الجىاز المركزي لالحصاء بمسح تحدٌد احتٌاجوات سويق العمول فوً القطاعوات االقتصوادٌة لسونة 

 شميل محافظة صال  الدٌن فً المسح لىذا العام.
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  :جــــل النتائــتحلي
 

نشآت الصناعٌة العاملة يعدد العاملٌن للممن خالل البٌانات التً ٌتضمنىا وذا التقرٌر نستطٌع ان نبٌن اوم المإشرات المتضمنة    

 - يقٌمة اإلنتاج يالمستلزمات التً ٌمكن تلخٌصىا باآلتً : يأجيرومفٌىا 

 عدد المنشآت -أوال:
 

حٌث كان 2015 بسنة مقارنة 2016( منشؤة فً سنة 179) الى عدد المنشآت الصناعٌة المتيسطة اعارتي( 1ٌبٌن جديل )    
 ادنان:يكما ميضح فً الشكل  .( %94.6مقداروا ) ارتياعيبنسبة ( منشؤة 92عددوا )

 
 (2216-2212عدد المنشات الصناعية المتوسطة للمدة ) 

 
 ( 1شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد المشتغلين  -ثانياً 
 

حٌوث كوان عوددوم  2015 مشوتغال عموا كوان علٌوه فوً سونة (2449عوددوم  ) يالبوال  2016المشتغلٌن فوً سونة عدد  ارتيع     
 يكما ميضح فً الشكل ادنان:. %(64.3مقداروا ) ارتياعيبنسبة مشتغال  (1491)

  
 (2216-2212عدد المشتغلين في المنشات الصناعية المتوسطة للمدة )

 
 (2شكل )
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 االجور المدفوعة للمشتغلين   -ثالثا:
 
 علٌووه فووً سوونة تعمووا كانوو دٌنووار ملٌووار ( 15.6)  اذ بلغووت قٌمتىووا 2016المدفيعووة للمشووتغلٌن فووً سوونة  جوويراالمووة قٌرتيعووت ا   

 %(. يكما ميضح فً الشكل ادنان:56مقداروا ) ارتياعيبنسبة ( ملٌار دٌنار 10 قٌمتىا ) حٌث كانت 2015
 

 (2216-2212االجور المدفوعة للمشتغلين في المنشات الصناعية المتوسطة للمدة )
 

 (3شكل)

 
 قيمة االنتاج -رابعا:

 
( ملٌار 83) يالبالغة 2015مقارنة بسنة  2016فً سنة ملٌاردٌنار (142.8%( حٌث بلغت) 72بنسبة )قٌمة االنتاج  رتيعتا   

 يكما ميضح فً الشكل ادنان: .دٌنار 
 

 (2216-2212قيمة االنتاج في المنشات الصناعية المتوسطة للمدة )
 

 ( 4شكل )
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 قيمة المستلزمات  -خامسا:

 
عما كانت علٌه فً سنة  ملٌار دٌنار (84.1 ) بلغتحٌث  2016لسنة  %(78.9بنسبة) مستلزمات االنتاج قٌمة ارتيعت   

 ملٌار دٌنار يكما ميضح فً الشكل ادنان: (47) يالبالغة 2015
 

 (2216-2212قيمة مستلزمات االنتاج في المنشات الصناعية المتوسطة للمدة )
 

 (5شكل )
 
 
 
 
 
 

 سادسا:انتاجية المشتغل من االنتاج
 
دٌنار سنيٌا  ينملٌ (58.3)حٌث بلغت %( 5.4بنسبة ) 2016لسنة انتاجٌة المشتغل من االنتاج  اعارتي( 2ٌبٌن جديل )  

 يكما ميضح فً الشكل ادنان:ملٌين  (55.3حٌث كانت)2015مقارنة بسنة 
 

 (2216- 2212انتاجية المشتغل من االنتاج في المنشات الصناعية المتوسطة للمدة )
 

 ( 6شكل )
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 سابعا:انتاجية الدينار من االجور 

 
حٌث كانت 2015 سنيٌا مقارنة بسنة( 2.2) حٌث بلغت(%8.2بنسبة ) 2016 لسنة األجير انتاجٌة الدٌنار من ارتيعت   
 (،يكما ميضح فً الشكل ادنان:8.5)
 

 (2216- 2212انتاجية الدينار من االجور في المنشات الصناعية المتوسطة للمدة )
 

 (7شكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ثامنا:متوسط اجر العامل

 
 .دٌنار( ملٌين 6.4( )2016متيسط اجر العامل لسنة ) بل 
 

 (2216- 2212متوسط اجر العامل في المنشات الصناعية المتوسطة للمدة )
 

 (8شكل)
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 تاسعا:القيمة المضافة

 
 ملٌوووووووار دٌنوووووووار (36( ملٌوووووووار دٌنوووووووار مقابووووووول )2..7) بلغوووووووت  2016المضوووووووافة لسووووووونة ( ان القٌموووووووة 1ٌبوووووووٌن جوووووووديل )

 .(%63.1اي بنسبة ارتياع مقداروا ) 2017لسنة 
 

 (2216-2212القيمة المضافة للمنشات الصناعية المتوسطة للمدة )
 

 (9شكل )
 

 
 

 (2216-2212خالصة نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعية المتوسطة للسنوات )
 

 (1جدول )
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ير التغ
)%( 

 94.6 179 92 120 226 218 159 56 عدد المنشات

 64.3 2449 1491 1916 3525 3357 2431 923 عدد المشتغلين

 56 15.6 10 11.9 21.8 19.8 12.5 3.5 قيمة االجوروالمزايا المدفوعة)مليار دينار(

 72 142.8 83 115.5 240.8 187.2 123.1 29.1 دينار(قيمة االنتاج االجمالي)مليار 

 78.9 84.1 47 64.2 143.4 108.2 65.9 14 قيمة المستلزمات)مليار دينار(

 63.1 58.7 36 51.3 97.4 79 57.2 15.1 القيمة المضافة )مليار دينار(

 3.9 58.8 56.6 56.4 59.5 57.8 53.5 48.1 %  نسبة التصنيع
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 (2216-2212المؤشرات التحليلية للمنشات الصناعية المتوسطة للسنوات )اهم 
 (2جدول )

 

 2216 2215 2214 2213 2212 2211 2212 المؤشرات
نسبة 

ير التغ
)%( 

 514 5813 5513 6213 6813 5518 5217 3115 انتاجية المشتغل من االنتاج )مليون دينار(

 812 912 815 917 11 914 919 814 انتاجية الدينار من االجور )دينار(

 2 614 614 612 612 519 511 318 متوسط اجر العامل )مليون دينار(

 



(3)جدول 

رمز التصنيف

(الباب)

226640009000730000التعدين واستغالل المحاجرب

226640009000730000المجموع 

177242314201945134886415550809106الصناعات التحويليةج

177242314201945134886415550809106المجموع 

179244914265945135786415623809106

2016عدد المنشآت الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها وأجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب باب الصناعة لسنة 

عدد المنشؤت

المجموع الكلي 

عدد المشتغلين
اجور ورواتب 

العاملين

المزايا المقدمة 

للعاملين

مجموع االجور 

والرواتب والمزايا

مشتغلون بال 

اجر
اسم الصناعة

9



(4)جدول 

التصنيف رمز

(القسم)

226640009000730000انشطة اخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

226640009000730000

578884989080361270535035037ُصنع المنتجات الغذائية10

1317195366562749101641411ُصنع المشروبات11

110330001705347051صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية14

111405001875423750ُصنع الورق ومنتجات الورق17

13138000138001الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18

111177000177001ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

576412865341354470001ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

21
ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات 

الصيدالنية
368408800855004943000

22614790076501555501ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

8810796695435723992741942751ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

لة، باستثناء اآلالت والمعدات25 11590000110001010000ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

240269300498083191080ُصنع المعدات الكهربائية27

111654001260666601ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر28

114645007920724201ُصنع األثاث31

177242314201945134886415550809106

179244914265945135786415623809106

2016عدد المنشات الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب القسم لسنة 

المجموع الكلي 

الصناعة اسم
 عدد

المنشأت
المشتغلين عدد

 رواتب و اجور

المشتغلين

 المقدمة المزايا

للمشتغلين

 االجور مجموع

والمزايا والرواتب

 المشتغلون

اجر بال

مجموع التعدين واستغالل المحاجر

مجموع الصناعات التحويلية

10



يتبع (5)جدول 

226640009000730000إستغالل المحاجرالستخراج االحجاروالرمال والطين810

226640009000730000

340267000472263142261تجهيز وحفظ اللحوم1010

234196000194042154040تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

478439330306874700172صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

244192281637128431241006813صنع منتجات طواحين الحبوب1061

1317411673356911612364518صنع منتجات المخابز1071

232242680107132533933صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية1073

1074
صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي 

والمنتجات النشوية االخرى
44313806064021444626

458225238142912395293صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة في موضع آخر1079

رمز 

التصنيف 

(النشاط)

اسم الصناعة
عدد 

المنشأت

عدد 

المشتغلين

2016عدد المنشات الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب النشاط لسنة 

المجموع التعدين واستغالل المجاجر

مجموع االجور 

والرواتب والمزايا

مشتغلون بال 

اجر

اجور ورواتب 

المشتغلين

المزايا المقدمة 

للمشتغلين

11



 (5)تابع جدول 

1103180035000668001صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

1104
صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج المياه المعدنية 

والمياه االخرى المعبأة في زجاجات
1317195366562749101641411

110330001705347051صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية1410

111405001875423750صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى1709

13138000138001الطباعة1811

111177000177001صنع منتجات أفران الكوك1910

112900002460924600صنع المواد الكيمياوية األساسية2011

2022
صنع الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة ، وأحبار 

الطباعة والمعاجين المستكية
230187800126672004671

2023
صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات التنظيف 

والتلميع ، العطور ومستحضرات التجميل
234135065190081540730

رمز 

التصنيف 

(النشاط)

اسم الصناعة
عدد 

المنشأت

معدل عدد 

المشتغلين

اجور ورواتب 

المشتغلين

المزايا المقدمة 

للمشتغلين

مجموع االجور 

والرواتب والمزايا

مشتغلون بال 

اجر

12



 (5)تابع جدول 

2100
صنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيمياوية 

والنباتية
368408800855004943000

11510170053501070500صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

111462002300485001صنع المنتجات اللدائنية2220

792478025289425069677صنع المنتجات الحرارية2391

142973009900582040359194012صنع المنتجات الطينية اإلنشائية2392

3146930030040993402صنع االسمنت ومنتجات صلبه نصف جاهزة2394

63656301721055510307272030صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت والجص2395

120121000274601484600قطع وتشكيل وصقل األحجار2396

2591
تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة ، 

ميتالورجيا المساحيق
11590000110001010000

2710
صنع المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائية 

وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها
128206300478402541400

112630001968649680صنع األجهزة الكهربائية المنزلية2750

111654001260666601صناعة اآلالت الزراعية وآالت الحراجة2821

114645007920724201صنع اآلثاث3100

177242314201945134886415550809106

179244914265945135786415623809106 المجموع الكلي 

رمز 

التصنيف 

(النشاط)

اسم الصناعة
عدد 

المنشأت

معدل عدد 

المشتغلين

المجموع الصناعات التحويلية

اجور ورواتب 

المشتغلين

المزايا المقدمة 

للمشتغلين

مجموع االجور 

والرواتب والمزايا

مشتغلون بال 

اجر
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 (6)جدول 

24800024800000248000248000 التعدين واستغالل المحاجرب

24800024800000248000248000

128384638128386063014230856142616919142615969 الصناعات التحويليةج

128384638128386063014230856142616919142615969

128632638128634063014230856142864919142863969

 بسعر االنتاج اجمالي

(المنتج سعر) السوق

 تكلفة بسعر االنتاج قيمة

االنتاج عوامل

 رمز

 التصنيف

(الباب)

المجموع الكلي 

2016قيمة المبيعات واالنتاج في المنشات الصناعية المتوسطة حسب الباب لسنة 

المبيعات قيمة مجموعالصناعة اسم
 تام االنتاج قيمة

الصنع

 غير االنتاج قيمة

 ومنتجات الصنع التام

اخرى

 النشاط ايرادات

 وتشغيل الخدمي

للغير

مجموع استغالل المحاجر

مجموع الصناعات التحويلية

14



(7)جدول 

24800024800000248000248000انشطة اخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

24800024800000248000248000مجموع التعدين واستغالل المحاجر

26002047260020470140987154010076240099812ُصنع المنتجات الغذائية10

1333814313339568001333956813339568ُصنع المشروبات11

000871418714187141صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية14

21600021600000216000216000ُصنع الورق ومنتجات الورق17

27492527492500274925274925الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18

17500017500000175000175000ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

524358552435850052435855243585ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

21
ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات 

الصيدالنية
466575046657500046657504665750

179621117962110017962111796211ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

45274772452747720450004531977245319772ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

25
لة، باستثناء اآلالت  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

والمعدات
74625074625000746250746250

3035275530352755003035275530352755ُصنع المعدات الكهربائية27

11470011470000114700114700ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر28

18450018450000184500184500ُصنع األثاث31

128384638128386063014230856142616919142615969مجموع الصناعات التحويلية

128632638128634063014230856142864919142863969 المجموع الكلي 

2016قيمة المبيعات واالنتاج في المنشات الصناعية المتوسطة حسب القسم لسنة 

 رمز

 التصنيف

(القسم)

الصناعة اسم
 قيمة مجموع

المبيعات

 التام االنتاج قيمة

الصنع

 التام غير االنتاج قيمة

اخرى ومنتجات

 النشاط ايرادات

 وتشغيل الخدمي

للغير

 بسعر االنتاج اجمالي

(المنتج سعر) السوق

 بسعر االنتاج قيمة

االنتاج عوامل تكلفة
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يتبع (8)جدول 

810
إستغالل المحاجرالستخراج االحجاروالرمال 

والطين
24800024800000248000248000

24800024800000248000248000

177478117747810017747811774781تجهيز وحفظ اللحوم1010

215742821574280021574282157428تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

730435073043500073043507304350صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

000140982651409826514098265صنع منتجات طواحين الحبوب1061

646902564690250064690256469025صنع منتجات المخابز1071

114704811470480011470481147048صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية1073

1074
صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة 

والكسكسي والمنتجات النشوية االخرى
117480011748000011748001174800

1079
صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة 

في موضع آخر
17986151798615045017990651798115

مجموع التعدين واستغالل المحاجر

(2016)قيمة المبيعات واالنتاج في المنشآت الصناعية المتوسطة حسب النشاط لسنة 

رمز 

التصنيف 

(النشاط)

اسم الصناعة
مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

قيمة االنتاج غير 

التام ومنتجات 

االخرى

ايرادات النشاط 

الخدمي والتشغيل 

للغير

اجمالي االنتاج 

بسعر السوق 

(سعر السوق )

قيمة االنتاج بسعر التكلفة 

عوامل االنتاج

16



 (8)تابع جدول 

417600041760000041760004176000صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

1104
صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج المياه 

المعدنية والمياه االخرى المعبأة في زجاجات
1333814313339568001333956813339568

000871418714187141صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية1410

1709
صنع أصناف أخرى من الورق والورق 

المقوى
21600021600000216000216000

27492527492500274925274925الطباعة1811

17500017500000175000175000صنع منتجات أفران الكوك1910

69405369405300694053694053صنع المواد الكيمياوية األساسية2011

2022

صنع الدهانات والورنيشات والطالءات 

المماثلة ، وأحبار الطباعة والمعاجين 

المستكية

427912042791200042791204279120

2023

صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات 

التنظيف والتلميع ، العطور ومستحضرات 

التجميل

27041227041200270412270412

2100
صنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية 

الكيمياوية والنباتية
466575046657500046657504665750

130770013077000013077001307700صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

48851148851100488511488511صنع المنتجات اللدائنية2220

اسم الصناعة
مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

قيمة االنتاج غير 

التام ومنتجات 

االخرى

ايرادات النشاط 

الخدمي والتشغيل 

للغير

اجمالي االنتاج 

بسعر السوق 

(سعر السوق )

قيمة االنتاج بسعر التكلفة 

عوامل االنتاج

رمز 

التصنيف 

(النشاط)
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 (8)تابع جدول 

226850022685000022685002268500صنع المنتجات الحرارية2391

1081998010819980001081998010819980صنع المنتجات الطينية اإلنشائية2392

92539292539200925392925392صنع االسمنت ومنتجات صلبه نصف جاهزة2394

2395
صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت 

والجص
29285850292858500450002933085029330850

197505019750500019750501975050قطع وتشكيل وصقل األحجار2396

2591
تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك 

والدلفنة ، ميتالورجيا المساحيق
74625074625000746250746250

2710
صنع المحركات والمولدات والمحوالت 

الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم 
3022250030222500003022250030222500

13025513025500130255130255صنع األجهزة الكهربائية المنزلية2750

11470011470000114700114700صناعة اآلالت الزراعية وآالت الحراجة2821

18450018450000184500184500صنع اآلثاث3100

128384638128386063014230856142616919142615969

128632638128634063014230856142864919142863969

اجمالي االنتاج 

بسعر السوق 

(سعر السوق )

قيمة االنتاج بسعر التكلفة 

عوامل االنتاج

رمز 

التصنيف 

(النشاط)

اسم الصناعة
مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

قيمة االنتاج غير 

التام ومنتجات 

االخرى

ايرادات النشاط 

الخدمي والتشغيل 

للغير

المجموع الكلي

مجموع الصناعات التحويلية
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(9)جدول 

530004400076000125300التعدين واستغالل المحاجرب

530004400076000125300

6068380188750068910302553710484006213الصناعات التحويليةج

6068380188750068910302553710484006213

6068910188750068954302561310484131513 المجموع الكلي

خدمات والمواد اوليةاسم الصناعة(الباب)رمز تصنيف 
مواد التعبئة 

والتغليف

2016قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية في المنشآت الصناعية المتوسطة حسب باب الصناعة لسنة 

المستلزمات 

السلعية االخرى

مجموع التعدين واستغالل المحاجر

مجموع الصناعات التحويلية

المستلزمات الخدمية
مجموع قيمة 

المستلزمات

19



(10)جدول 

530004400076000125300التعدين واستغالل المحاجر8

530004400076000

1278654043661273262791235021922765677ُصنع المنتجات الغذائية 10

355994232763984886983191777644215ُصنع المشروبات11

26420492522759842صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية14

35350404152845705085660ُصنع الورق ومنتجات الورق17

147685034309800160915الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18

7362508800560088025ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

2652823404594266681817883405886ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

21
ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية 

8274507651002734851447002010735والمستحضرات الصيدالنية

1241249071209227501335208ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

1833029338504439208221878024992131ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

25
لة، باستثناء اآلالت  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

34950001553012650377680والمعدات

20621223185225810434324521041094ُصنع المعدات الكهربائية27

28
ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع 

1624905916260024765آخر

39230086801647064380ُصنع األثاث31

6068380188750068910302553710484006213

6068910188750068954302561310484131513

مجموع التعدين واستغالل المحاجر

مجموع الصناعات التحويلة

المجموع الكلي 

2016قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية في المنشآت الصناعية المتوسطة حسب القسم لسنة 

 رمز

 التصنيف

(القسم)

الصناعة اسم
 اولية ومواد خامات

االنتاج في مستخدمة

 والتغليف التعبئة مواد

االنتاج في المستخدمة

 السلعية المستلزمات

 في المستخدمة االخرى

االنتاج

الخدمية المستلزمات
 قيمة مجموع

المستلزمات

20



يتبع (11)جدول 

530004400076000125300إستغالل المحاجرالستخراج االحجاروالرمال والطين810

530004400076000125300مجموع التعدين واستخراج المحاجر

8352367188483049622851052454تجهيز وحفظ اللحوم1010

53515765690970311204791282856تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

32723571294441353115642404984153صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

01292447205139717514355095279صنع منتجات طواحين الحبوب1061

33896601590603678433089004225463صنع منتجات المخابز1071

577430559259166110412735428صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية1073

1074
صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي 

والمنتجات النشوية االخرى
4311002091158923833060762513

1079
صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة في 

موضع آخر
449600602574129227384081219809

(2016)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية في المنشات الصناعية المتوسطة حسب النشاط لسنة 

المستلزمات 

الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات

رمز 

)التصنيف

(النشاط

اسم الصناعة
خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعية االخرى 

المستخدمة في االنتاج
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 (11)تابع جدول 

32960002377226950610003407722صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

1104
صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج المياه 

المعدنية والمياه االخرى المعبأة في زجاجات
355994232763984886983191777644215

26420492522759842صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية1410

35350404152845705085660صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى1709

147685034309800160915الطباعة1811

7362508800560088025صنع منتجات أفران الكوك1910

001652607050172310صنع المواد الكيمياوية األساسية2011

2022
صنع الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة ، 

وأحبار الطباعة والمعاجين المستكية
261868636810890475580373135306

2023
صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات 

التنظيف والتلميع ، العطور ومستحضرات التجميل
3413736486109461670198270

2100
صنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية 

الكيمياوية والنباتية
8274507651002734851447002010735

رمز 

)التصنيف

(النشاط

اسم الصناعة
المستلزمات 

الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات

خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعية االخرى 

المستخدمة في االنتاج

22



 (11)تابع جدول 

93129005341014450999150صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

3099590177998300336058صنع المنتجات اللدائنية2220

84206801649701186401125678صنع المنتجات الحرارية2391

10018500146450011106503577000صنع المنتجات الطينية اإلنشائية2392

144638034227230750517660صنع االسمنت ومنتجات صلبه نصف جاهزة2394

159794870182924183524018643968صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت والجص2395

36225038506382251235001127825قطع وتشكيل وصقل األحجار2396

2591
تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة ، 

ميتالورجيا المساحيق
34950001553012650377680

2710
صنع المحركات والمولدات والمحوالت الكهربائية 

وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها
20590426185225399733830021001245

3079704107494539849صنع األجهزة الكهربائية المنزلية2750

1624905916260024765صناعة اآلالت الزراعية وآالت الحراجة2821

39230086801647064380صنع اآلثاث3100

6068380188750068910302553710484006213

6068910188750068954302561310484131513

المستلزمات 

الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات

مجموع الصناعات التحويلية

رمز 

)التصنيف

(النشاط

اسم الصناعة
خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المجموع الكلي 

المستلزمات السلعية االخرى 

المستخدمة في االنتاج
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(12)جدول

مشتغلون بال اجرمجموع االجور والمزاٌاالمزاٌا المقدمة للمشتغلٌناالجور والرواتبعدد المشتغلٌنعدد المنشاتالمحافظة

263161496260123878162013817كركوك

51525197964841012202066035دٌالى

417405932172831925676409720بغداد

152801342265113119145538414بابل

51991500311201226204كربالء

343212550255002380500واسط

1620611356001267011482704صالح الدٌن

13215136265014492415075742النجف

113756008286838860ذي قار

8926377002543066313010البصرة

179244914265945135786415623809106المجموع الكلً

(2016)عدد المنشات الصناعٌة المتوسطة والمشتغلٌن فٌها واجورهم والمزاٌا المقدمة لهم حسب المحافظة لسنة

24



(13)جدول

7546172754617208714176333137633313كركوك

1741070017410700001741070017410700دٌالى

2478486124784861070969203188178131881781بغداد

489221548922150459541894876339486683بابل

127754212775420012775421277542كربالء

200725020086750240637744150524415052واسط

15246450152464500450001529145015291450صالح الدٌن

4928916449289164004928916449289164النجف

32950032950000329500329500ذي قار

584878458487840058487845848784البصرة

128632638128634063014230856142864919142863969المجموع الكلً 

قٌمة االنتاج بسعر تكلفة 

عوامل االنتاج

(2016)قٌمة المبٌعات واالنتاج فً المنشات الصناعٌة المتوسطة حسب المحافظات لسنة 

مجموع قٌمة المبٌعاتاسم المحافظة
قٌمة االنتاج التام 

الصنع

قٌمة االنتاج التام 

ومنتجات اخرى

اٌرادات النشاط الخدمً 

وتشغٌل للغٌر

اجمالً االنتاج بسعر السوق 

(سعر المنتج)
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(14)جدول 

المحافظة
خامات ومواد اولٌة مستخدمة فً 

االنتاج

مواد التعبئة والتغلٌف المستخدمة 

فً االنتاج

المستلزمات السلعٌة االخرى 

المستخدمة فً االنتاج
المستلزمات الخدمٌة

مجموع قٌمة 

المستلزمات

32018802296423760802876254095227كركوك

100058821388426109804948983812982195دٌالى

671204818413193052451273567114341489بغداد

35338315026588599875368305433306بابل

2928133608235269045750727335كربالء

92213432344738051472101965171واسط

691200009508535316108394463صالح الدٌن

274312683456745158209260577033075875النجف

26312450002772014300113332ذي قار

2572145319001805752185003003120البصرة

6068910188750068954302561310484131513مجموع

(2016)قٌمة مستلزمات االنتاج السلعٌة والخدمٌة فً المنشات الصناعٌة المتوسطة حسب المحافظة لسنة 
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