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 ت ـــــيقذيـ

ٚؾزم لطبع انصُبػخ يٕلؼبً ْبيبً ثٍٛ انمطبػبد االلزصبدٚخ فٙ كضٛش يٍ اٞلطبس ٔٚهؼت دٔساً يًٓبً فٙ ػًهٛخ  

انؼبيهخ ٔثبنزبنٙ انًغبًْخ فٙ انُبرظ لزصبد اٞخشٖ ٔرشغٛم اٞٚذ٘ إللزصبدٚخ ٔفٙ رطٕٚش لطبػبد ااإلانزًُٛخ 

نٓزِ اًْٞٛخ فٙ ظم انغٕٓد انزٙ ٚجزنٓب انغٓبص انًشكض٘ نإلؽصبء ثزٕفٛش ثٛبَبد  اً شَظٙ اإلعًبنٙ ، هانًؾ

عم رطٕٚشِ ٔسفغ َغجخ يغبًْزّ فٙ انُبرظ انًؾهٙ أداء ْزا انُشبط فٙ انذٔنخ يٍ إإؽصبئٛخ  عُٕٚخ فؼهٛخ دلٛمخ رجٍٛ 

لزصبدٚخ يضم اإلَزبط ٔانمًٛخ اإلاإلعًبنٙ ٔرنك ثئعشاء دساعبد رؾهٛهٛخ نهجٛبَبد اإلؽصبئٛخ نؼذد يٍ انًزغٛشاد 

 .انًضبفخ ٔانؼًبنخ ٔاٞعٕس ٔركٍٕٚ سأط انًبل انضبثذ ... انخ 

و أعهٕة انؼُٛخ نهًُشآد انصُبػٛخ انصغٛشح ٔاٌ انًؼٛبس رغش٘ يذٚشٚخ اإلؽصبء انصُبػٙ يغؾبً عُٕٚبً ثبعزخذا

ٔيٍ اعم رٕفٛش يؼهٕيبد ٔثٛبَبد  ( ػبيالً ، 9 – 1انؼبيهٍٛ يٍ )  انًؼزًذ فٙ رصُٛف ْزِ انًُشآد ْٕ إٌ ػذد

يؤششاد سئٛغخ نهصُبػبد ثٛبَبد ٔ ٚزضًٍإؽصبئٛخ فؼهٛخ رجٍٛ ٔالغ َشبط ْزِ انًُشآد ٚصذس رمشٚش خبص 

 .إلهٛى كشدعزبٌيؾبفظبد  ال ٚشًم ثٛبَبد ػٍ ٌ انزمشٚشأػهًآ ( ٔانزؾٕٚهٛخ ا انُفظ)ػذعزخشاعٛخ إلا

 

 أهذاف انتقرٌر

بٚٛش انذٔنٛخ رٕفٛش ثٛبَبد إؽصبئٛخ ػٍ انًُشآد انصُبػٛخ انصغٛشح رزًٛض ثبنذلخ ٔانًٕصٕلٛخ ٔٔفك انًؼ -1

 . ّٔخصٕصب انؾغبثبد انمٕيٛانًغزخذيٍٛ نٓب  ؽزٛبعبدإانزٙ رهجٙ انذٔنٛخ انزصبَٛف ٔثبعزخذاو اؽذس 

زصبدٚخ انخبصخ ثُشبط ْزِ لإلػزًبد ػهٗ انطشق غٛش انًجبششح فٙ إػذاد ٔرمذٚش انًزغٛشاد ااٞرمهٛم  -2

 .  دانًُشؤ

 -: انصغٍرة   األنشطت انصناعٍت اصناف

 ( يٍ دنٛم انزصُٛف انذٔن09ٙ-05( ٔٚضى اٞلغبو يٍ ) ةعزغالل انًؾبعشٔطبئفخ رجٕٚجّ ْٙ ) أرؼذٍٚ ٔ .1

 . 2009انزُمٛؼ انشاثغ نغُخ ISIC4  ؽذ نزصُٛف اَٞشطخ انصُبػٛخ  ٕ  انً

 ( يٍ انذنٛم.32-10( ٔألغبيٓب يٍ ) طانصُبػخ انزؾٕٚهٛخ ٔطبئفخ انزجٕٚت ْٙ ) .2

ٔيٍ انًؼهٕو أٌ انُشبط انصُبػٙ ٚخزهف ؽغًّ ؽغت طجٛؼخ انصُبػخ أيب ػهٗ انصؼٛذ اإلؽصبئٙ فئٌ يب ًُٚٓب 

كزفبصٛم يخزهفخ  نُشبط ٔشًٕل يُشآرّ ثبنؼًم اإلؽصبئٙ ثٓذف رٕفٛش يؤششاد كبيهخ ػُّْٕ كٛفٛخ رغطٛخ ْزا ا

يؼبٚٛش يؼُٛخ نزصُٛف انًُشآد ثٓذف رغٓٛم ػًهٛخ انشًٕل ، نزنك يٍ صأٚخ إؽصبئٛخ فمظ  ٔػبدح يب رؼزًذ

د يغزٕٚبد إػزًبداً نٗ ػذ  إؽصبئٛخ إٔإَطاللبً يٍ ْزا انًؼٛبس فمذ صُفذ انًُشآد انصُبػٛخ فٙ انؼشاق إلغشاض 

 رصُفػهٗ يؼٛبس ػذد انؼبيهٍٛ فٙ انًُشآد ٔثضٕء رنك أصجؾذ نذُٚب صالس إَٔاع يٍ انًُشآد انصُبػٛخ 

 :كبٜرٙ 
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 ( فؤكضش .30) انًشزغهٍْٛٙ رهك انًُشآد انزٙ ٚكٌٕ فٛٓب ػذد  انًنشآث انصناعٍت انكبٍــــرة :

 . يشزغالً  ( 29-10آد انزٙ رغزخذو ) فٓٙ رهك انًُش : انًنشآث انصناعٍت انًتىسطت

 . يشزغمْٙ انًُشآد انزٙ ٚؼًم فٛٓب ألم يٍ ػششح  انًنشآث انصناعٍت انصغٍـرة :

ٔإَزشبسْب فٙ  ٔثبنُظش نًُطٛخ ٔرشبثّ انًُشآد انصُبػٛخ انصغٛشح يٍ ؽٛش ػذد انؼبيهٍٛ ٔطجٛؼخ انؼًم ٔرشبثّ  

 ػبدح ثؤعهٕة انؼُٛخ .  رؾغتأَؾبء انؼشاق كبفخ ٔكضشح ػذدْب فٓٙ 

 اإلطار انًستخذو

ؽٛش  2019َزغذ يٍ خالل انزؾذٚش انز٘ اعش٘ عُخ اػزًبد ػهٗ اٞطش انخبصخ ثبنًُشآد انصُبػٛخ انزٙ ٞرى ا

ٍ فٛٓب نغشض اػزًبدْب فٙ رؾذٚذ ؽغى انؼُٛخ ، بط انصُبػٙ نهًُشبح ٔػذد انًشزغهٛٚؼزًذ انزؾذٚش ػهٗ رؾذٚذ انُش

%  يٍ  20، ٔاٌ يؾبفظخ ثغذاد رضى يب ٚمبسة ٔرجٍٛ اٌ يؼظى ْزِ انًُشبد رمغ ضًٍ يشاكض االلضٛخ ٔانُٕاؽٙ 

يؾبفظبد انؼشاق ثئعزضُبء فٙ ( يُشؤح 25747) ٔانجبنغ ػذدْب انصُبػٛخ انصغٛشح انؼبيهخ يغًم انًُشبد 

 .يؾبفظبد إلهٛى كشدعزبٌ

 انًدتًع انًستهذف

 رى اعزٓذاف انًُشآد انصُبػٛخ انصغٛشح كبفخ.

 انتغطٍت وانشًىل

 شًهذ عًٛغ انًُشآد انصُبػٛخ انصغٛشح ٔؽغت اَٞشطخ انصُبػٛخ انزبنٛخ : 

 اسى اننشاط انتسهسم
ريس 

 اننشاط

 8 التعدين وأستغالل المحاجر األخرى  1

 10 الغذائية صناعة المنتجات 2

 11 صناعة المشروبات 3

 12 صناعة منتجات التبغ 4

 13 صناعة المنسوجات  5

 14 صناعة الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية  6

 15 صناعة المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة  7

8 

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين ، بإستثناء األثاث ، صنع أصناف من القش ومواد 
 61  الظفر

 17 صناعة الورق ومنتجاته  9

 18 الطباعة وأستنساخ وسائط األعالم المسجلة  10

 19 صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة  11
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 اسى اننشاط انتسهسم
ريس 

 اننشاط

 20 صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 12

 21 صناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات الطبية  13

 22 صناعة منتجات المطاط  واللدائن 14

 23 صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى  15

 24 صناعة الفّلزات القاعدية  16

 25 صناعة منتجات المعادن المشّكلة ، بإستثناء اآلالت والمعدات  17

 26 صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية  18

 27 صناعة المعدات الكهربائية  19

 28 صناعة اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع أخر 20

 29 صناعة المركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة  21

 30 صناعة معدات النقل األخرى 22

 31 صناعة األثاث  23

 32 الصناعات التحويلية األخرى 24

 

 تىزٌع انًنشآث انصناعٍت حسب األنشطت وحسب انًحافظت 

( ػبيالً اعزُبدا انٗ انًؼٛبس انًغزخذو فٙ 9 -1انزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ ػذد ػبيهٍٛ يٍ)رى فشص انًُشآد انصُبػٛخ 

رصُٛف رهك انًُشآد ٔرى رٕصٚؼٓب ؽغت اَٞشطخ انصُبػٛخ انًزًضهخ ثبنصُبػبد االعزخشاعٛخ ٔانزؾٕٚهٛخ ٔرى 

 ISIC4   ٔفك انزصُٛف انصُبػٙ انًٕؽذ  طجمبد ٔ رزكٌٕ انطجمخ يٍ انُشبط داخم انًؾبفظخرمغٛى انًغزًغ انٗ 

ٔرنك نزٕفٛش ثٛبَبد ػهٗ يغزٕٖ اَٞشطخ انصُبػٛخ  ,( طجمخ283ٛش ثهغذ ػذد انطجمبد )ٔنًغزٕٖ انؾذ انشاثغ ؽ

هًٛٙ ٔٞغشاض ٔٞغشاض انزخطٛظ اإلل 2008فٙ كم يؾبفظخ نغشض اعزخذايٓب فٙ َظبو انؾغبثبد انمٕيٛخ نؼبو 

 انجؾٕس ٔانذساعبد .

 تحذٌذ حدى انعٍنت 

انزٙ  25747ٔانجبنغّ ػذدْب  انًزٕفشح ػٍ انًُشآد انصُبػٛخ انصغٛشحرى رؾذٚذ ؽغى انؼُٛخ ثبنشعٕع إنٗ انجٛبَبد 

صالصخ ٔرى شًٕل انًُشآد فٙ كم َشبط ٔثؾذٔد  2019رؾذٚش إطبسانًُشبد انصُبػٛخ انصغٛشح نغُخ ٔفشْب 

( يُشبح ٔأيب انًزجمٙ 786يُشآد نكم َشبط نغشض رغطٛخ عًٛغ اَٞشطخ انصُبػٛخ فزك ٌٕ أطبس ثؾغى ػُٛخ ) 

( يُشؤح فمذ رى عؾت انؼُٛخ يُّ ٔفك أعهٕة انؼُٛخ انطجمٛخ انؼشــــٕائٛخ أؽبدٚخ  24961اإلطبس ٔانجبنـــــغ ) يــٍ 

 ( يُشؤح .2068( يُشؤح نٛصجؼ انؾغى انكهٙ نهؼُٛخ )1282)  انًشاؽم ٔثؾغــــى
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اصجؼ رؾذٚذ ؽغى انؼُّٛ نؾغبة انزجبٍٚ انًغزخذو فٙ رمذٚش ؽغى انؼُٛخ. ٔثزنك  انًشزغهٍٛاعزخذو يزغٛش ػذد 

 ٚؾغت يٍ خالل يشؽهزٍٛ:

 يُشبد صُبػٛخ يٍ كم َشبط داخم انًؾبفظخ  3ٔانزٙ شًهذ عؾت   انؼُٛخ انًزغبٔٚخإعزخذاو :  االونى انًرحهى

صٛغخ ًَٛبٌ نزؾذٚذ ؽغى انؼُٛخ انطجمٛخ ؽٛش ٚؼزًذ ْزا االعهٕة ػهٗ رجبٍٚ اػذاد  إعزخذاو : انًرحهى انثانٍت

 ٔفك انًؼبدنخ االرٛخ:طجمخ ًٚضم داخم يؾبفظّ هٗ اػزجبس كم َشبط ػانطجمبد  انًشزغهٍٛ ثٍٛ

 

  nney= [(∑NhSh)
2
/N

2
B

2
 +(∑NhS2h)]*DEFF*(1/1-nr  )…………………(1)  

 

  . بَغجخ انخطؤ انًغًٕػ ثّ انٗ دسعخ انضمخ انًشغٕة ثٓ رًضم  Bؽٛش               

 ( (NhSh(رًضم ؽبصم ضشة االَؾشاف انًؼٛبس٘ ٔػذد انًُشآد فٙ كم طجمخ داخم كم يؾبفظخNhS
2
h ) رًضم

 ؽبصم ضشة انزجبٍٚ نكم طجمخ ثؼذد انًُشبد فٙ كم طجمخ داخم كم يؾبفظخ. 

 ؽٛش اٌ :

n  = انؼُٛخ انًطهٕة اخزٛبسْب                                   ؽغى  

N                                            ؽغى انًغزًغ = 

 95غزٕٖ انضمخ   %ٔي        

nr=      0.05َغجخ ػذو االعزغبثخ 

DEFF  =  1.2رؤصٛش رصًٛى انؼُٛخ  

D=   0.002انخطؤ   َغجخ%  

 .(  (n= 2068 ٌكبفخ انًؼطٛبد اػالِ رى ؽغبة ؽغى انؼُٛخ فكبٔثؼذ اٌ رٕفشد نذُٚب 

 (Neyman allocationٔنغشض رٕصٚغ انؼُٛخ انكهٛخ ػهٗ طجمبد انًغزًغ عُؼزًذ ػهٗ رٕصٚغ ًَٛبٌ  ) 

nh=nney [NhSh(∑NhSh)] ……………………..(2) 

 (nh) ؽغى انؼُٛخ انغضئٛخ رغؾت يٍ كم طجمخ يٍ طجمبد انًغزًغ ٔٚؾذدْب ؽغى انزجبٍٚ داخم كم طجمخ 

 .(2) ٔؽغت انصٛغخ اػالِ يؼبدنخ  ٔػذد يفشدارٓب يُغٕثبً إنٗ يغًٕع انزجبٍٚ انكهٙ نهطجمبد نكم يفشداد انًغزًغ

( يٍ يغٕؽبد يشبثٓخ ٔكًب فٙ 1.2( ٔربصٛش انزصًٛى )0.05ٔلذ اضٛفذ نهًؼبدنخ َغجخ ػذو االعزغبثخ ْٔٙ )

 (1انًؼبدنخ )

 

 انًفاهٍى وانًصطحاث االحصائٍت 

 انٗ إعًبنٙ لًٛخ االَزبط بً ًْخ إعًبنٙ لًٛخ انًغزهضيبد لٛبعانُغجخ انًئٕٚخ نًغب -غ :ٛدسعخ انزصُ

خ ٔانزغهٛف   يغًٕع لًٛخ ئانزؼجٔنٛخ (   يغًٕع لًٛخ يٕاد يغًٕع لًٛخ انخبيبد )انًٕاد اٞ -انًغزهضيبد :

 يغزهضيبد عهؼٛخ أخشٖ   لًٛخ انًغزهضيبد انخذيٛخ .

 .ْٙ يغًٕع لًٛخ االَزبط انزبو   لًٛخ االَزبط غٛش انزبو   اٚشاد رشغٛم نهغٛش -انًخشعبد :
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 5 يذٌرٌت االحصاء انصناعً / اندهاز انًركسي نالحصاء / انعراق 
 

 ئٍتادوال تحهٍم انًؤشراث االحص

  انًشزغهٍٛػذد  إَزبعٛخ انؼبيم يٍ االَزبط                     = لًٛخ االَزبط /

 = لًٛخ االَزبط / لًٛخ االعٕس إَزبعٛخ انذُٚبس يٍ االعٕس                   

 = اٞعٕس / ػذد انًشزغهٍٛ يزٕعظ اٞعش انغُٕ٘ نهًشزغم            

 100 *= )لًٛخ انًغزهضيبد / لًٛخ االَزبط(   َغجخ انزصُٛغ %                           

  100*  ]/)لًٛخ انغُخ انغبثمخ(لًٛخ انغُخ انغبثمخ ( -) لًٛخ انغُخ انؾبنٛخ [=                         َغجخ انزغٛٛش %    

 

  -: تحهٍم اننتائح 

 هًظ أْىآد انصُبػٛخ انصغٛشح َغزطٛغ أٌ َٔيٍ خالل انجٛبَبد انزٙ ٚزضًُٓب ْزا انزمشٚش انخبص ثبنًُش

ٔانزغٛش انٕاضؼ فٙ ٔلًٛخ االَزبط ٔانًغزهضيبد انًزغٛشاد فٙ أػذاد انًُشآد انؼبيهخ ٔػذد انؼبيهٍٛ فٛٓب ٔأعٕسْى 

 ْزِ انًؤششاد اإلؽصبئٛخ انشئٛغخ ٔانزٙ ًٚكٍ رهخٛصٓب كبٜرٙ : 

 عذد انًنشؤث - 1

 2017ُشؤد يغ عُخ ٔثًمبسَخ ػذد انً 2018( يُشؤح نغُخ 25747ثهغذ ػذد انًُشؤد انصُبػٛخ انصغٛشح )

%( ثغجت اعشاء رؾذٚش شبيم الطبس 7.6( يُشؤح َالؽع اَخفبض فٙ ػذد انًُشؤد ٔثُغجخ )27856ٔانجبنغخ )

ٔرنك نهضبئمخ  2013انًُشؤد انصُبػٛخ انصغٛشح نٓزح انغُخ يغ انؼهى اَّ نى ٚزى اعشاء رؾذٚش نالطبس يُز عُخ 

 ( 1ذٔل )انًبنٛخ انزٙ كبٌ ًٚشثٓب انجهذ . كًب يٕضؼ فٙ ع

اؽزهذ صُبػخ يُزغبد انًخبثض انًشرجخ االٔنٗ يٍ ؽٛش ػذد انًُشؤد ٔرهٛٓب صُبػخ انًُزغبد انًؼذَٛخ االَشبئٛخ 

)  )انؾذادح  ( ثبنًشرجخ انضبَٛخ ٔصُبػخ االصبس ثبنًشرجخ انضبنضخ ٔصُبػخ انًهجٕعبد ثؤعزضُبء انًهجٕعبد انفشائٛخ

 .% يٍ يغًٕع االَشطخ انكهٛخ81 يغًٕع ْزِ انصُبػبد انخٛبطخ ( ثبنًشرجخ انشاثؼخ ؽٛش رشكم

 

 ٍنعذد انعايه –2

ثضًُٓى انؼبيهٍٛ ثذٌٔ اعش  2018( ػبيٝ فٙ انًُشؤد انصُبػٛخ انصغٛشح نغُخ  58337ثهغ ػذد انؼبيهٍٛ ) 

 اَخفبضا٘ ثُغجخ   2017( ػبيم فٙ عُخ  93644( ػبيٝ فٙ  ؽٍٛ ثهغ اعًبنٙ ػذد انؼبيهٍٛ )28757ٔػذدْى )

% يٍ انًغًٕع انكهٙ 78% ( .ٔثهغذ َغجخ ػذد انؼبيهٍٛ نالَشطخ االسثؼخ االػهٗ انًزكٕسح آَفآ   11يمذاسْب ) 

 نؾغى االَشطخ.

 

 قًٍت االخىر وانًساٌا -3

 2017( يهٌٕٛ دُٚبس نغُخ  304412يمبثم ) 2018( يهٌٕٛ دُٚبس نغُخ  298801ثهغذ لًٛخ االعٕس ٔانًضاٚب ) 

 ( .1% ( . كًب يٕضؼ فٙ عذٔل )1.8بض يمذاسْب  )ا٘ َغجخ اَخف

 

 قًٍت االنتاج – 4

ا٘  2017( يهٌٕٛ دُٚبس نغُخ  2016330يمبثم )   2018( يهٌٕٛ دُٚبس نغُخ  1939289ثهغذ لًٛخ االَزبط )

 % ( .3.8ثُغجخ اَخفبض يمذاسْب )

انًُزغبد انًؼذَٛخ االَشبئٛخ ، ٔلذ شكهذ االَشطخ االسثؼخ االػهٗ ْٔٙ ) صُبػخ يُزغبد انًخبثض ، صُبػخ 

% يٍ يغًٕع االَزبط انكهٙ نغًٛغ 73صُبػخ االصبس ، صُبػخ انًهجٕعبد ثبعزضُبء انًهجٕعبد انفشائٛخ َغجخ 

 االَشطخ .

 

 قًٍت انًستهسياث – 5

( يهٌٕٛ دُٚبس ثُغجخ  1008495يمبثم )  2018( يهٌٕٛ دُٚبس نغُخ  1027279ثهغذ لًٛخ يغزهضيبد االَزبط ) 

 %( . 1.9سرفبع ) ا



( 1 )  جدول  

7.6-22480259662785625747عـدد المنشأت

11.0-67157819209364483375اجمالي عدد المشتغلون

7.4-42616530225895454617عدد المشتغلون باجر

1.8-261492333111304412298801(مليون دينار)مجموع االجور والمزايا 

3.8-1823968207991520163301939289(مليون دينار)مجموع قيمة االنتاج  

9787541026519100849510272791.9(مليون دينار)قيمة مستلزمات االنتاج 

 2018احصاء المنشات الصناعية الصغيرة لسنة 

201520162017المؤشرات                    الســـنـوات

(2018 -2015) خالصة نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعية الصغيرة للسنوات 

( القيمة بااللف دينار)

   لسنتي التغير نسبة

( 2018 ـ 2017)
2018

 العراق/  لإلحصاء المركزي الجهاز/  الصناعي اإلحصاء مديرية   

22480 
25966 27856 25747 
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 (2018-2015)عـدد المنشات الصغيرة للسنوات ( 1)شكل 
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2015201620172018المؤشرات                  الســـنـوات

نسبة التغير 

 - 2017)لسنتي

2018 )

12.5-27.225.421.518.8(مليون دينار  )انتاج العامل من االنتاج 

48.5-7.06.26.63.4انتاج الدينار من االجور

6.16.35.25.55.8(مليون دينار  )متوسط االجر السنوي للعامل 

53.749.450.053.06.0%نسبة التصنيع 

( القيمة بااللف دينار)  ( 2 )جدول رقم 

(2018-2015)المؤشرات الرئيسة للمنشأت الصناعية الصغيرة للسنوات 

67157 

81920 

93644 

83374 
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 (2018-2015)عدد العاملين في المنشأت الصناعية الصغيرة للسنوات ( 2)شكل 
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( القيمة بااللف دينار)(3)جدول رقم 

المجموع بدون اجرباجر

20440انشطة اخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

822925963853034493161032544ُصنع المنتجات الغذائية 10

108188111299618526ُصنع المشروبات11

411217462679792395ُصنع المنسوجات13

24981694293146256847869صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية14

30333164139733ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

16
ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من 

القش ومواد الضفر
2674002856851523657

32022288200ُصنع الورق ومنتجات الورق17

2665283458732675013الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18

837845471450ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

835641263350ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

551115262617784527505ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

2018عدد المنشات الصناعية الصغيرة والمشتغلون فيها واجورهم حسب القسم لسنة 

عدد المنشات

عدد المشتغلون

االجور والمزايا القسم رمز التصنيف

8



( القيمة بااللف دينار)(3)جدول رقم / تابع 

المجموع بدون اجرباجر

144655201505702523268010ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

222413200ُصنع الفلّزات القاعدية24

لة، باستثناء اآلالت والمعدات25 6234946571261659147811150ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

487248120374400ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

357352125312367ُصنع المعدات الكهربائية27

19682290192975ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر28

252736000ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة29

1219153474700ُصنع معدات النقل األخرى30

5500909765251562247486502ُصنع األثاث31

6829120149252000الصناعات التحويلية األخرى32

25747546172875883375298801546مجموع

عدد المنشاتالقسمرمز التصنيف

عدد المشتغلون

االجور والمزايا

9



خدمة صناعية 

مقدمة للغير

خدمات تصليح 

وصيانة

الخدمات 

االخرى
اخرى تذكر

3648000000036480انشطة اخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

830776901242216661013444641455907054448651017763849353193ُصنع المنتجات الغذائية10

797780200002478008002582ُصنع المشروبات11

8756538231001271871390984156782172080010626671ُصنع المنسوجات13

2786751703568981682107851027672143278052291538صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية14

8792070004882548000932832ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة15

16
ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، باستثناء 

األثاث؛ ُصنع أصناف من القش ومواد الضفر
12977749083167016847342000013271389

12614400000001261440ُصنع الورق ومنتجات الورق17

1734418274100182793583002565001169033019084908الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18

45545000000004554500ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

23555060000002355506ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

444450739360069660026764018000044893973ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

اجمالي قيمة 

االنتاج

2018قيمة االنتاج في المنشات الصناعية الصغيره حسب القسم لسنة 

( القيمة بااللف دينار) (4)جدول رقم 

منتجات تامة الصنعالقسمرمز التصنيف
منتجات غير 

تامة الصنع
مخلفات االنتاج

قيمة االنتاج غير السلعي
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خدمة صناعية 

مقدمة للغير

خدمات تصليح 

وصيانة

الخدمات 

االخرى
اخرى تذكر

1968565591350958101516211154512000197006197ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

102470000000102470ُصنع الفلّزات القاعدية24

25
لة، باستثناء اآلالت  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

والمعدات
3703448821970786234465052366154088474998046523382621233

354240000022080077760004540800ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية26

302324405400033900720003069744ُصنع المعدات الكهربائية27

1340425180060009000001351825ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر28

29
ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة 

ونصف المقطورة
324000000000324000

526300042002100033300188000603600ُصنع معدات النقل األخرى30

309767782183636328199046948630800457360930325324453ُصنع األثاث31

1757135700118806894027225017679402الصناعات التحويلية األخرى32

1862632314299683010846266234968811975123519488924762861939288736:المجموع

اجمالي قيمة 

االنتاج
منتجات تامة الصنعالفسمرمز التصنيف

منتجات غير 

تامة الصنع
مخلفات االنتاج

قيمة االنتاج غير السلعي

( القيمة بااللف دينار)(4)جدول رقم / تابع 
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رمز 

التصنيف
القسم

خامات ومواد 

اولية
وقود وزيوتتعبئة وتغليف

ادوات 

احتياطية
المجموع الكلياخرىالصناعيةسلعية اخرىمياهكهرباء

17100460800129638400240025788انشطة اخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

3341267081565527249803648296650631698702938485378205668891535677976448809436ُصنع المنتجات الغذائية 10

91569629502642268543410745347625849982087252157124559109ُصنع المشروبات11

41613996827127943321718223841156132532262909013345511890ُصنع المنسوجات13

14
صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات 

الفرائية
1023217480309136444546895559261329827264383460027646519520205824

15
ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات 

الصلة
2215463015191674050687321884470180780240343356

16

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين، 

باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 

ومواد الضفر

68468331421631295544654888862482386731284876112758058860

55264848900282690204002196930573012004722919416ُصنع الورق ومنتجات الورق17

18
الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم 

المسّجلة
463104113187635862731894524454010905433076212068815380357783568

19
ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية 

المكررة
756544286527838733450073031162077233242300632251829705

20
ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات 

الكيميائية
1402490970317798718750393703595108252200679801720228

2509316917582084284116170914993143588417546124683107243228081719ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

1068899717371452957841885605868129135449412485957557863212683121584761ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

2018قيمة مستلزمات االنتاج في المنشات الصناعية الصغيرة حسب القسم لسنة 

( القيمة بااللف دينار) (5)جدول رقم 
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رمز 

التصنيف
القسم

خامات ومواد 

اولية
وقود وزيوتتعبئة وتغليف

ادوات 

احتياطية
المجموع الكلياخرىالصناعيةسلعية اخرىمياهكهرباء

52850012640026418414250745074813ُصنع الفلّزات القاعدية24

25
لة، باستثناء  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

اآلالت والمعدات
1548154661281761051767737855692220845893964419549189139616726575194175159

26
ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية 

والبصرية
1632000033600100800681603744023952001824002293920

179104436024505113601225656262301367801006401975584ُصنع المعدات الكهربائية27

28
ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في 

موضع آخر
4684280199672555668112381781140019150534169

29
ُصنع المركبات ذات المحّركات 

والمركبات المقطورة ونصف المقطورة
13036802736022803602400010800171408

12285608613200249015889335028903169233ُصنع معدات النقل األخرى30

126854894165583663482431045201919278944678401910647936418856052162978299ُصنع األثاث31

1489482045714750331063241031963910452038568015473001الصناعات التحويلية األخرى32

79661004519584550763377951330896896346726775655153466543450048862308591027279246المجموع

( القيمة بااللف دينار)(5)جدول رقم / تابع 
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( القيمة بااللف دينار)(6)جدول رقم 

المجموع بدون اجرباجر

20440استخراج الملح893

13361349160893تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

25443276141684صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية1040

2836443249682665171صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

225328261589958818صنع منتجات طواحين الحبوب1061

683322246705729303142431640صنع منتجات المخابز1071

4001368368173610750811صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية1073

141522800صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية االخرى1074

3661152795791093482647صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة في موضع آخر1079

8314179220418080صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

108188111299618526صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج المياه المعدنية والمياه االخرى المعبؤة في زجاجات1104

11121800تحضير وغزل ألياف المنسوجات1311

2018عدد المنشات الصناعية الصغيرة والمشتغلون فيها واجورهم حسب النشاط لسنة 

عدد المنشاتالنشاطرمز التصنيف

عدد المشتغلون

االجور والمزايا
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( القيمة بااللف دينار)(6)جدول رقم / تابع 

المجموع بدون اجرباجر

131415600(الكروشيه)وبإبرة معقوفة  (التريكو)صنع االقمشة المغزولة بصنارة 1391

409213460673774995صنع المنسوجات الجاهزة بإستثناء الملبوسات1392

24981694293146256847869صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية1410

2825295488083صنع حقائب االمتعة وحقائب اليد وما شابهها والسروج واالعنة1512

2821051650صنع األحذية1520

33474350نشر الخشب وسحجه1610

1859197898267صنع رقائق من قشرة الخشب وااللواح المصنوعة من الخشب1621

2303212305511299240صنع منتجات ومشغوالت النجارة الالزمة ألعمال البناء1622

16173249121800صنع منتجات خشبية أخرى ، صنع أصناف الفلين والقش ومواد الضفر1629

150539600صنع الورق المموج والورق المقوى واالوعية المصنوعة من الورق والورق المقوى1702

21521748600صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى1709

2655263448702662913الطباعة1811

121312100أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة1812

عدد المنشاتالنشاطرمز التصنيف

عدد المشتغلون

االجور والمزايا
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( القيمة بااللف دينار)(6)جدول رقم / تابع 

المجموع بدون اجرباجر

837845471450صنع المنتجات النفطية المكررة1920

29211123550صنع المواد الكيمياوية األساسية2011

31231585800صنع الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة ، وأحبار الطباعة والمعاجين المستكية2022

2023
صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات التنظيف والتلميع ، العطور ومستحضرات 

التجميل
31411554000

41732065260صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

547113562317584462245صنع المنتجات اللدائنية2220

20550صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية2310

1586261637893053208صنع المنتجات الحرارية2391

5761340800صنع المنتجات األخرى من البورسلين والخزف2393

16681381327619صنع االسمنت ومنتجات صلبه نصف جاهزة2394

123947201291601119564720صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت والجص2395

269927126281663قطع وتشكيل وصقل األحجار2396

222413200صنع الفلزات الثمينة غيرالحديدية القاعدية2420

عدد المنشاتالنشاطرمز التصنيف

عدد المشتغلون

االجور والمزايا
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( القيمة بااللف دينار)(6)جدول رقم / تابع 

المجموع بدون اجرباجر

5927893267901572245367087صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية2511

1643311995301372328صنع الصهاريج والخزانات واألوعية المعدنية2512

7910580185609375صنع أدوات القطع والعدد اليدوية واألدوات المعدنية العامة2593

649757154462360صنع منتجات المعادن المشكلة األخرى غيرالمصنفة في موضع آخر2599

487248120374400صنع األدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي2670

357352125312367صنع األجهزة الكهربائية المنزلية2750

91592442600صناعة اآلالت الزراعية وآالت الحراجة2821

10531366150375صنع آالت لعمليات التعدين وإستغالل المحاجر والتشييد2824

2920
للمركبات ذات المحركات ، صنع المركبات المقطورة  (أعمال تجهيزالعربات)صنع هياكل 

ونصف المقطورة
252736000

1219153474700بناء السفن والمنشآت العائمة3011

5500909765251562247486502صنع اآلثاث3100

6416114130204600صنع المجوهرات واألصناف المتصلة3211

12246000صنع األلعاب واللعب3240

31141541400صنع منتجات أخرى غيرمصنفة في موضع آخر3290

25747546172875883375298801546المجموع

عدد المنشاتالنشاطرمز التصنيف

عدد المشتغلون

االجور والمزايا
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( القيمة بااللف دينار)( 7)جدول رقم 
رمز 

التصنيف
منتجات تامة الصنعالنشاط

منتجات غير تامة 

الصنع
مخلفات االنتاج

خدمة صناعية 

مقدمة للغير

خدمات تصليح 

وصيانة

الخدمات 

االخرى
اجمالي قيمة االنتاجاخرى تذكر

3648000000036480استخراج الملح893

220152000000125002214020تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

25689620000884002577802صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية1040

18247826348600495325240160016000019109591صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

1609684208122672550291012000019471400صنع منتجات طواحين الحبوب1061

65952736020495663977322192324190305440548105263672440616صنع منتجات المخابز1071

1073
صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات 

السكرية
71334612240003411002400102360071497482

1074
صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة 

والكسكسي والمنتجات النشوية االخرى
19500007200000195720

1079
صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة 

في موضع آخر
52834266074448000292500053871246

77705130371201676830007975316صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

1104

صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج 

المياه المعدنية والمياه االخرى المعبؤة في 

زجاجات

797780200002478008002582

126000720000013320تحضير وغزل ألياف المنسوجات1311

1391
 (التريكو)صنع االقمشة المغزولة بصنارة 

(الكروشيه)وبإبرة معقوفة 
266400000000266400

2018قيمة  االنتاج في المنشات الصناعية الصغيرة حسب النشاط لسنة 
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( القيمة بااللف دينار)( 7)جدول  رقم / تابع 

رمز 

التصنيف
منتجات تامة الصنعالنشاط

منتجات غير تامة 

الصنع
مخلفات االنتاج

خدمة صناعية 

مقدمة للغير

خدمات تصليح 

وصيانة

الخدمات 

االخرى
اجمالي قيمة االنتاجاخرى تذكر

1392
صنع المنسوجات الجاهزة بإستثناء 

الملبوسات
8477538231001264671390984156782172080010346951

1410
صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات 

الفرائية
2786751703568981682107851027672143278052291538

1512
صنع حقائب االمتعة وحقائب اليد وما 

شابهها والسروج واالعنة
4772070004882548000530832

402000000000402000صنع األحذية1520

7620003600000079800نشر الخشب وسحجه1610

1621
صنع رقائق من قشرة الخشب وااللواح 

المصنوعة من الخشب
844325000000844325

1622
صنع منتجات ومشغوالت النجارة الالزمة 

ألعمال البناء
11437114076480014447342000011700067

1629
صنع منتجات خشبية أخرى ، صنع 

أصناف الفلين والقش ومواد الضفر
6201100308702400000647197

1702

صنع الورق المموج والورق المقوى 

واالوعية المصنوعة من الورق والورق 

المقوى

786240000000786240

1709
صنع أصناف أخرى من الورق والورق 

المقوى
475200000000475200

173441827410018279302565001169033019026608الطباعة1811

0005830000058300أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة1812

45545000000004554500صنع المنتجات النفطية المكررة1920

381710000000381710صنع المواد الكيمياوية األساسية2011

19



( القيمة بااللف دينار)( 7)جدول رقم / تابع 

رمز 

التصنيف
منتجات تامة الصنعالنشاط

منتجات غير تامة 

الصنع
مخلفات االنتاج

خدمة صناعية 

مقدمة للغير

خدمات تصليح 

وصيانة

الخدمات 

االخرى
اجمالي قيمة االنتاجاخرى تذكر

2022

صنع الدهانات والورنيشات والطالءات 

المماثلة ، وأحبار الطباعة والمعاجين 

المستكية

16011960000001601196

2023

صنع الصابون والمنظفات ، 

ومستحضرات التنظيف والتلميع ، العطور 

ومستحضرات التجميل

372600000000372600

938128000000938128صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

435069459360069660026764018000043955845صنع المنتجات اللدائنية2220

371100000000371100صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية2310

39876727000001200039888727صنع المنتجات الحرارية2391

2393
صنع المنتجات األخرى من البورسلين 

والخزف
233800000333300237133

2394
صنع االسمنت ومنتجات صلبه نصف 

جاهزة
40000870000004000087

2395
صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت 

والجص
15100031000011829965450151108684

137453513509581001500001400466قطع وتشكيل وصقل األحجار2396

102470000000102470صنع الفلزات الثمينة غيرالحديدية القاعدية2420

3482584341970786090464952615887056472538046523360218778صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية2511

2512
صنع الصهاريج والخزانات واألوعية 

المعدنية
124954740960099752477920012762841

20



( القيمة بااللف دينار)( 7)جدول رقم / تابع 

رمز 

التصنيف
منتجات تامة الصنعالنشاط

منتجات غير تامة 

الصنع
مخلفات االنتاج

خدمة صناعية 

مقدمة للغير

خدمات تصليح 

وصيانة

الخدمات 

االخرى
اجمالي قيمة االنتاجاخرى تذكر

2593
صنع أدوات القطع والعدد اليدوية 

واألدوات المعدنية العامة
522519000015120005240310

2599
صنع منتجات المعادن المشكلة األخرى 

غيرالمصنفة في موضع آخر
436578404800041202460004399304

2670
صنع األدوات البصرية ومعدات التصوير 

الفوتوغرافي
354240000022080077760004540800

302324405400033900720003069744صنع األجهزة الكهربائية المنزلية2750

25942518006000000261825صناعة اآلالت الزراعية وآالت الحراجة2821

2824
صنع آالت لعمليات التعدين وإستغالل 

المحاجر والتشييد
10810000009000001090000

2920

 (أعمال تجهيزالعربات)صنع هياكل 

للمركبات ذات المحركات ، صنع 

المركبات المقطورة ونصف المقطورة

324000000000324000

526300042002100033300188000603600بناء السفن والمنشآت العائمة3011

309767782183636328199046948630800457360930325324453صنع اآلثاث3100

1731989700118806894027225017427942صنع المجوهرات واألصناف المتصلة3211

6240000000062400صنع األلعاب واللعب3240

3290
صنع منتجات أخرى غيرمصنفة في 

موضع آخر
189060000000189060

1862632314299683010846266234968811975123519488924762861939288736المجموع 

21



رمز 

التصنيف
النشاط

خامات ومواد 

اولية

تعبئة 

وتغليف

وقود 

وزيوت

ادوات 

احتياطية
المجموع الكلياخرىالصناعيةسلعية اخرىمياهكهرباء

17100460800129638400240025788استخراج الملح893

1167388425409381296801529213690224606000556001426462تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

995542139669323111322810520269136982700920701292429صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية1040

6120242562793488648151631148420320364366418323368410209031872صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

1268154216951920002618684411762721917526102820538756413845854صنع منتجات طواحين الحبوب1061

261648382918713344896308193732023287071891260264404943255930492029355457747صنع منتجات المخابز1071

225945171303903168718819763222488512485424340075756260684529058980صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية1073

1074
صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة 

والكسكسي والمنتجات النشوية االخرى
783721944270000360192009000116868

1079
صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة 

في موضع آخر
239687483997191223074941070726961146703735748685795107766032864984

487197525058014760659464544489648091935255641161885714240صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

1104
صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج المياه 

المعدنية والمياه االخرى المعبؤة في زجاجات
91569629502642268543410745347625849982087252157124559109

8400150720420601804509570تحضير وغزل ألياف المنسوجات1311

1391
 (التريكو)صنع االقمشة المغزولة بصنارة 

(الكروشيه)وبإبرة معقوفة 
1915201440120602760504362401800210144

2018قيمة مستلزمات االنتاج في المنشات الصناعية الصغيره حسب النشاط  لسنة 

(القيمة بااللف دينار)  ( 8 )جدول رقم 
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رمز 

التصنيف
النشاط

خامات ومواد 

اولية

تعبئة 

وتغليف

وقود 

وزيوت

ادوات 

احتياطية
المجموع الكلياخرىالصناعيةسلعية اخرىمياهكهرباء

39614795237115811294118131441060132490262908990845292176صنع المنسوجات الجاهزة بإستثناء الملبوسات1392

1023217480309136444546895559261329827264383460027646519520205824صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية1410

1512
صنع حقائب االمتعة وحقائب اليد وما شابهها 

والسروج واالعنة
117357017667065632051660180770490216595

104189301515004050310137381009750126761صنع األحذية1520

434803546900290776000230047791نشر الخشب وسحجه1610

1621
صنع رقائق من قشرة الخشب وااللواح 

المصنوعة من الخشب
501298138522902328606334962914647512095573813

1622
صنع منتجات ومشغوالت النجارة الالزمة 

ألعمال البناء
5921439027454240210802282279781141220125662937008662

1629
صنع منتجات خشبية أخرى ، صنع أصناف 

الفلين والقش ومواد الضفر
380616108700158420349874076030587428594

1702

صنع الورق المموج والورق المقوى 

واالوعية المصنوعة من الورق والورق 

المقوى

2397602730026172060001200240480012002400544620

1709
صنع أصناف أخرى من الورق والورق 

المقوى
31288821600209701440099669093002322374796

463104111592635818731806524441910898833021212068815341857761711الطباعة1811

015950440880121665500385021857أنشطة الخدمات المتصلة بالطباعة1812

756544286527838733450073031162077233242300632251829705صنع المنتجات النفطية المكررة1920

621146535109503265017356445220021000121588صنع المواد الكيمياوية األساسية2011

القيمة بااللف دينار ( 8 )جدول رقم / تابع 
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رمز 

التصنيف
النشاط

خامات ومواد 

اولية

تعبئة 

وتغليف

وقود 

وزيوت

ادوات 

احتياطية
المجموع الكلياخرىالصناعيةسلعية اخرىمياهكهرباء

2022
صنع الدهانات والورنيشات والطالءات 

المماثلة ، وأحبار الطباعة والمعاجين المستكية
1208652691801866036003780120010200348001340892

2023

صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات 

التنظيف والتلميع ، العطور ومستحضرات 

التجميل

1937762784012792420029406603360012180257748

56752537408820412003660662024007630675021صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

2452564417208075463716050914627142926417546122283106480227406698صنع المنتجات اللدائنية2220

156000019200360240300084000169920صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية2310

217412820579814346293108958117158518132890055439523528613صنع المنتجات الحرارية2391

2393
صنع المنتجات األخرى من البورسلين 

والخزف
6584002862101206509892158025533108152

41545927384141904210506748233488630255132590447422227658صنع االسمنت ومنتجات صلبه نصف جاهزة2394

2395
صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت 

والجص
83813317463303257930140807568606112216101148181583936255426394719703

6980730342161605023867961113188196033750830715قطع وتشكيل وصقل األحجار2396

52850012640026418414250745074813صنع الفلزات الثمينة غيرالحديدية القاعدية2420

143190204128176970811134423922151804870683399037185857816048998180389317صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية2511

71906890529694168070416861121266901274182993278334997صنع الصهاريج والخزانات واألوعية المعدنية2512

2593
صنع أدوات القطع والعدد اليدوية واألدوات 

المعدنية العامة
1862441024995914402710616512912724554002577002662517

القيمة بااللف دينار ( 8 )جدول رقم / تابع 
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رمز 

التصنيف
النشاط

خامات ومواد 

اولية

تعبئة 

وتغليف

وقود 

وزيوت

ادوات 

احتياطية
المجموع الكلياخرىالصناعيةسلعية اخرىمياهكهرباء

2599
صنع منتجات المعادن المشكلة األخرى 

غيرالمصنفة في موضع آخر
2572132029913310801673969401097401205502788328

2670
صنع األدوات البصرية ومعدات التصوير 

الفوتوغرافي
1632000033600100800681603744023952001824002293920

179104436024505113601225656262301367801006401975584صنع األجهزة الكهربائية المنزلية2750

148599022022551845243105309600163797صناعة اآلالت الزراعية وآالت الحراجة2821

2824
صنع آالت لعمليات التعدين وإستغالل 

المحاجر والتشييد
319829017765038238807125114009550370372

2920

 (أعمال تجهيزالعربات)صنع هياكل 

للمركبات ذات المحركات ، صنع المركبات 

المقطورة ونصف المقطورة

13036802736022803602400010800171408

12285608613200249015889335028903169233بناء السفن والمنشآت العائمة3011

126854894165583663482431045201919278944678401910647936418856052162978299صنع اآلثاث3100

14819640449705705772723287193519552037800015358713صنع المجوهرات واألصناف المتصلة3211

22128480276008401206000288029808صنع األلعاب واللعب3240

3290
صنع منتجات أخرى غيرمصنفة في موضع 

آخر
5305226415216336073201683000480084480

79661004519584550763377951330896896346726775655153466543450048862308591027279246 المجموع

القيمة بااللف دينار ( 8 )جدول رقم / تابع 
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( 9 )جدول رقم  

المجموع بدون اجر  بأجر

9312472100634789305126نينوى

148034231667509014164371كركوك

166730211675469613464230ديالى

167837302449617914536769االنبار

4930975945221428186826112بغداد

346056633635929825503308بابل

135841201484560426579157كربالء

10431606122328298948236واسط

799216980629759945658صالح الدين

211256232342796526719475النجف

140934651461492615075035القادسية

7831326107524015998476المثنى

118620791851393010840461ذي قار

1082983159425773946246ميسان

182951781968714626948886البصرة

25747546172875883375298801546المجموع 

2018عدد المنشات الصناعية الصغيرة والمشتغلون فيها واجورهم حسب المحافظة لسنة 

عدد المشتغلون
(بالف دينار)االجور    اسم المحافظة  عدد المنشأت
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( القٌمة بااللف دٌنار)

منتجات تامة الصنعالمحافظة
منتجات غير تامة 

الصنع
مستلزمات االنتاجاجمالي االنتاجاخرى تذكرانتاج غير سلعيمخلفات االنتاج

61089103460771016577578206192112740110338نٌنوى

7307408200330228407637636638947866كركوك

9258538002179962215085637869508224757946825دٌالى

11905865001658671371270012059578775870025االنبار

4177217900360098573110427582701217473304بغداد

187201328408007177903733392740192727646107505578بابل

155490189010516519159015601986477204122كربالء

40993258028516131222304233399724017083واسط

860893103600024288108633579143253290صالح الدٌن

197364489203314453996065820590208689822113036584النجف

690526200869216384951707377135338555042القادسٌة

394123470446401461269125004093075624132454المثنى

69940914019643105969307102025038809204ذي قار

74807612063250596953208084039428495788مٌسان

17875124223358323093861208797000205060635101921743البصرة

1862632314299683010846267627370397628619392887361027279246المجموع

2018قٌمة االنتاج والمستلزمات فً المنشات الصناعٌة الصغٌرة حسب المحافظة لسنة 

( 10 )جدول رقم  
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