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رقم  المحتویات 
 الصفحة 

8-1 ..................................................................................................................................المقدمة  

رقم  الجداول االحصائیة
 الصفحة 

 

 8 ............................)2018-2012(لسنواتلللمنشآت الصناعیة المتوسطة  نتائج االحصاء الصناعيتحلیل ) 1جدول (

 8 ..................................)2018-2012(للسنوات) أھم المؤشرات  التحلیلیة للمنشآت الصناعیة المتوسطة 2جدول (

 بابالواجورھم والمزایا المقدمة لھم حسب  اجر)(باجر وبال فیھا المشتغلینالمتوسطة والصناعیة ) عدد المنشات 3جدول (

 9 ........................................................................................................................... 2018لسنة 

 10 ..2018لسنة   القسمفیھا واجورھم والمزایا المقدمة لھم حسب  المشتغلینالمتوسطة و الصناعیة  ) عدد المنشات4جدول (

14-11 ....2018عدد المنشآت الصناعیة المتوسطة والمشتغلین فیھا واجورھم والمزایا المقدمة لھم حسب النشاط لسنة ) 5جدول(  

 15 ................................. 2018لسنةالباب  )قیمة المبیعات واالنتاج  في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب6جدول (

 16 .............................  2018 القسم لسنةقیمة المبیعات واالنتاج  في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب  )7جدول (

19-17 ...............................2018 حسب النشاط لسنة قیمة المبیعات واالنتاج  في المنشات الصناعیة المتوسطة  )8جدول (  

 20 ...2018لسنة  البابقیمة مستلزمات االنتاج السلعیة والخدمیة  في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب  )9جدول (

 21 ..........2018لسنة قیمة مستلزمات االنتاج السلعیة والخدمیة  في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب القسم  )10جدول (

24-22 ..........2018لسنة  النشاط)قیمة مستلزمات االنتاج السلعیة والخدمیة  في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب 11جدول (  

 25          2018 ) عدد المنشات الصناعیة  المتوسطة والمشتغلین فیھا واجورھم والمزایا المقدمة لھم حسب المحافظة لسنة12جدول (

 26           .........................2018لسنة  ةالصناعیة المتوسطة حسب المحافظ المبیعات واالنتاج  في المنشات) قیمة 13جدول (

 27  .......       2018) قیمة مستلزمات االنتاج السلعیة والخدمیة  في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب المحافظة لسنة 14جدول (

 محتویات الرسوم البیانیة
رقم 

 الصفحة 
 

 3 ………………………………………..…)2018-2012(سنوات )عدد المنشات الصناعیة المتوسطة لل1شكل (

 3 ……………………..…………)2018-2012(للسنوات)عدد المشتغلین في المنشات الصناعیة المتوسطة 2شكل (

 4 ..……………………)2018-2012(سنوات)االجور المدفوعة للمشتغلین في المنشات الصناعیة المتوسطة لل3شكل (

 4 …………………… .…….……)2018-2012(لسنواتفي المنشات الصناعیة المتوسطة ل قیمة االنتاج )4شكل (

 5 …………… .…………)2018-2012(للسنوات)قیمة مستلزمات االنتاج في المنشات الصناعیة المتوسطة 5شكل (

 5 ...…………………)2018-2012(سنواتالمتوسطة لل)انتاجیة المشتغل من االنتاج في المنشات الصناعیة 6شكل (

 6 ...……………………)2018-2012(سنوات )انتاجیة الدینارمن االجور في المنشات الصناعیة المتوسطة لل7شكل(

 6 .…………………………)2018-2012(سنواتفي المنشات الصناعیة المتوسطة للمتوسط اجر العامل  )8شكل(

 7 ………………………………)2018-2012(سنواتالصناعیة المتوسطة لل)القیمة المضافة في المنشات 9شكل(
 



 2018منشات الصناعیة المتوسطة لسنة ال احصاء
 
 

 مقدمة:
 
والذي یتضمن  لإلحصاءالتقاریر التي تصدرھا مدیریة االحصاء الصناعي في الجھاز المركزي من  واحدیعتبرھذا التقریر   

بیانات ومؤشرات احصائیة عن المنشآت الصناعیة المتوسطة في العراق والتي تعود ملكیتھا الى القطاع الخاص فقط وتستخدم 

 ) مشتغال. 29 -10من( 

وعن قطاع الماء  منشآت الصناعیة الكبیرة والصغیرةیعتبر مكمال للتقاریر التي تصدرھا المدیریة عن ال ان ھذا التقریرو

بواسطة  عیة المتوسطة بأسلوب العد الشامل حیث تم تغطیة تلك المنشآت كافةوقد تم اجراء المسح للمنشآت الصنالكھرباء،وا

 .اقلیم كردستانمحافظات عدا العراق استمارة معدة اساسا لھذا الغرض وعلى مستوى محافظات 

 

 :ھدف المسح
وبیان��ات تفص��یلیة ع��ن النش��اط الص��ناعي وف��ق توص��یات االم��م المتح��دة ف��ي مج��ال االحص��اءات الص��ناعیة تف��ي  ت��وفیر مؤش��رات

 .جمیع المستخدمین وراسمي السیاسات ومتخذي القرار باحتیاجات

 
   المؤشرات االحصائیة :

  

  مشتغلینعدد ال /قیمة االنتاج   = من االنتاج مشتغلإنتاجیة ال

 المستلزمات -االیرادات   = القیمة المضافة 

  مشتغلینعدد ال /القیمة المضافة   = من القیمة المضافة  مشتغلإنتاجیة ال

 االجور قیمة/قیمة االنتاج   = إنتاجیة الدینار من االجور  

 مشتغلینعدد ال/قیمة المستلزمات  = من المستلزماتمشتغل متوسط نصیب ال
 

 مشتغلینعدد ال /األجور =  مشتغلمتوسط األجرالسنوي لل

قیمة االنتاج /قیمة المستلزمات  )*100 = درجة التصنیع %  ) 

قیمة السنة السابقة/قیمة السنة الحالیة )-1*100 = نسبة التغـّیر % ) 
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 2018منشات الصناعیة المتوسطة لسنة ال احصاء
 

 المصطلحات والمفاھیم االحصائیة:
 

 لمساھمة إجمالي قیمة المستلزمات قیاساً الى إجمالي قیمة اإلنتاج . المئویةالنسبة ھي  -: درجة التصنیع
(الم��واد األولی�ھ) + مجم��وع ق�ّیم م��واد التعبئ�ة والتغلی��ف + مجم�وع مس��تلزمات س�لعیة أخ��رى + -مجم�وع ق��ّیم الخام�ات-:لم�دخالتا

 المستلزمات الخدمیة

 التشغیل للغیر +ایراد النشاط التجاري ایرادقیمة االنتاج التام+قیمة االنتاج غیر التام+-:قیمة االنتاج

 
 

 :منھجیة المسح
 
 اتـة البیانـشمولی-1

 
 أنشطة التعدین واستغالل المحاجر والصناعات التحویلیة.نشآت التي یقع نشاطھا الرئیس ضمن اإلحصائي كافة الم یشمل المجتمع

ة ـ�ـنـم لسـیعتم�د عل�ى إط�ار ش�امل ت�م ت�وفیره م�ن خ�الل نت�ائج الحص�ر والترقی� 2018البد من اإلشارة إلى إن جمع البیان�ات لع�ام و

 .) ISIC4(بنسختھ الرابعةدلیل التصنیف الصناعي المعیاري الدولي لجمیع األنشطة االقتصادیة  اعتمادتم و، 2009

محافظات(میس��ان،الدیوانیة،المثنى) ال تحت��وي عل��ى ،علما ان ك��ل م��ن محافظ��ات اقل��یم كردس��تان 2018س��نة  ل��م یش��مل المس��ح     

 منشات متوسطة.

 
 جمع البیانات وإصدارھاآلیة -2

 
الت�ي تعتبرخطتھ�ا التنفیذی�ة م�ن الخط�ط المنھجی�ة ،یتب�ع أس�لوب  س�نویةم�ن المس�وح الالمتوس�طة یّعد مسح المنش�آت الص�ناعیة 

الشمول الكلي للمنشآت الصناعیة العاملة ویحّدث االطار سنویاً في بدایة كل سنة وُیھّیأ الكادر باالستمارات المطلوبة بدءاً من جم�ع 

الختامیة لھا ،ترسل االستمارات  حساباتبیانات ال واعتمادالبیانات التي تتم بأسلوب المقابلة الشخصیة للمسؤول المعني في المنشأة 

 وتھیئتھ�امدیری�ة اإلحص�اء الص�ناعي وف�ق قواع�د الت�دقیق والترمی�ز المعتم�دة  ف�يبعد تدقیقھا میدانیاً لی�تم ت�دقیقھا وترمیزھ�ا مكتبی�اً 

 .إلخراج ثم ُیعد التقریر مكتبیاالعملیة اإلدخال والتدقیق وفق برامجیات النظام في دائرة تكنولوجیا المعلومات إلصدار جداول 
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 2018منشات الصناعیة المتوسطة لسنة ال احصاء
 
 

 :جــــل النتائــتحلی
 

نشآت الصناعیة العاملة وعدد العاملین للممن خالل البیانات التي یتضمنھا ھذا التقریر نستطیع ان نبین اھم المؤشرات المتضمنة  

 - وقیمة اإلنتاج والمستلزمات التي یمكن تلخیصھا باآلتي : وأجورھمفیھا 
 عدد المنشآت -أوال:

 
حیث كان   2017بسنة مقارنة 2018) منشأة في سنة 198( الى عدد المنشآت الصناعیة المتوسطة اعارتف) 1یبین جدول (  

 .وكما موضح في الشكل ادناه:)%8.8وبنسبة مقدارھا () منشأة 182عددھا (
 

 )2018-2012( سنواتعدد المنشات الصناعیة المتوسطة لل
 )1شكل(

 

 
 

 عدد المشتغلین  -ثانیاً 
 
حیث كان عددھم  2017 مشتغال عما كان علیھ في سنة )2624(عددھم  والبالغ 2018في سنة  بأجر المشتغلینعدد  ارتفع  
 . وكما موضح في الشكل ادناه:%)4.1وبنسبة مقدارھا (مشتغال  )2521(
  

 )2018-2012(لسنواتفي المنشات الصناعیة المتوسطة ل بأجر عدد المشتغلین
 )2شكل(
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 2018منشات الصناعیة المتوسطة لسنة ال احصاء
 
 

 االجور المدفوعة للمشتغلین   -ثالثا:
 
حی�ث   2017علی�ھ ف�ي س�نة تعم�ا كان� دینارملیار )17( اذ بلغت قیمتھا 2018المدفوعة للمشتغلین في سنة جوراالمة قیرتفعت ا

 %). وكما موضح في الشكل ادناه:6.3وبنسبة مقدارھا () ملیار دینار 16قیمتھا ( كانت
 

 (ملیار دینار) )2018-2012( لسنواتفي المنشات الصناعیة المتوسطة ل المدفوعة للمشتغلیناالجور 
                                                                 )3شكل(

 

 
 

 قیمة االنتاج-رابعا:
 

) ملی�ار 110( والبالغ�ة 2017مقارن�ة بس�نة  2018في س�نة ملیاردین�ار )132%) حی�ث بلغ�ت(20بنس�بة (قیم�ة االنت�اج  ارتفعت
 وكما موضح في الشكل ادناه: دینار 

 
 (ملیار دینار) )2018-2012( سنواتفي المنشات الصناعیة المتوسطة لل قیمة االنتاج

 ) 4شكل (
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 2018منشات الصناعیة المتوسطة لسنة ال احصاء
 
 

 قیمة المستلزمات -خامسا:
 

 2017ملیار دینارعما كانت علیھ في سنة  )68( حیث بلغت  2018لسنة %)9.71( بنسبة مستلزمات االنتاج قیمة ارتفعت
 ملیار دینار وكما موضح في الشكل ادناه: )62( والبالغة

 
 (ملیار دینار) )2018-2012(لسنواتفي المنشات الصناعیة المتوسطة ل قیمة مستلزمات االنتاج

 )5شكل (
 

 
 
 

 سادسا:انتاجیة المشتغل من االنتاج
 

دینار سنویا  ونملی )48.2(حیث بلغت %) 10.6بنسبة ( 2018لسنة انتاجیة المشتغل من االنتاج  ارتفاع) 2یبین جدول (  
 وكما موضح في الشكل ادناه:ملیون  )43.6( حیث كانت2017  مقارنة بسنة 

 
 (ملیون دینار) )2018- 2012( سنواتفي المنشات الصناعیة المتوسطة لل انتاجیة المشتغل من االنتاج

 ) 6شكل (
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 2018منشات الصناعیة المتوسطة لسنة ال احصاء
 
 

 سابعا:انتاجیة الدینار من االجور 
 
حیث كانت   2017بسنة سنویا مقارنة )7.8( حیث بلغت)%13.0بنسبة ( 2018 لسنة األجور منانتاجیة الدینار رتفعتا
 )2موضح في جدول رقم()،وكما 6.9(
 

 (دینار) )2018- 2012( سنواتفي المنشات الصناعیة المتوسطة للمن االجور  انتاجیة الدینار
 )7شكل (

 

 
 
 

 ثامنا:متوسط اجر العامل
 

 .2018لسنة دینار) ملیون 6.4(متوسط اجر العامل  بلغ
 

 (ملیون دینار) )2018- 2012( سنواتفي المنشات الصناعیة المتوسطة لل متوسط اجر العامل
 

  )8شكل(
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 2018منشات الصناعیة المتوسطة لسنة ال احصاء
 
 

 تاسعا:القیمة المضافة
 

 ملی�������ار دین�������ار )48.3) ملی�������ار دین�������ار مقاب�������ل (64( بلغ�������ت  2018المض�������افة لس�������نة ) ان القیم�������ة 1یب�������ین ج�������دول (
 وكما موضح في الشكل ادناه:.)%32.5مقدارھا ( زیادةاي بنسبة  2017لسنة 

 
 (ملیار دینار) )2018-2012( سنواتللمنشات الصناعیة المتوسطة لل القیمة المضافة

 
 )9شكل (
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 2018منشات الصناعیة المتوسطة لسنة ال احصاء
 
 
 

 )2018-2012( سنواتنتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة المتوسطة لل تحلیل
 

 )1جدول (
 

 
 

 
 
 

 )2018-2012( سنواتاھم المؤشرات التحلیلیة للمنشات الصناعیة المتوسطة لل
 )2جدول (

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المؤشرات
نسبة 

یر التغ
(%) 

 10.6 48.2 43.6 58.3 55.3 60.3 68.3 55.8 دینار)انتاجیة المشتغل من االنتاج (ملیون 

 13.0 7.8 6.9 9.2 8.3 9.7 11 9.5 انتاجیة الدینار من االجور (دینار)

 1.6 6.4 6.3 6.4 6.4 6.2 6.2 5.9 متوسط اجر العامل (ملیون دینار)

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 المؤشرات
نسبة 

یر التغ
(%) 

 8.8 198 182 179 92 120 226 218 عدد المنشات

 4.1 2624 2521 2449 1491 1916 3525 3357 عدد المشتغلین

 6.3 17 16 15.6 10 11.9 21.8 19.8 االجوروالمزایا المدفوعة(ملیار دینار)قیمة 

 20.0 132 110 142.8 83 115.5 240.8 187.2 قیمة االنتاج االجمالي(ملیار دینار)

 9.7 68 62 84.1 47 64.2 143.4 108.2 قیمة المستلزمات(ملیار دینار)

 32.5 64 48.3 58.7 36 51.3 97.4 79 القیمة المضافة (ملیار دینار)

 8.0- 51.5 56 58.8 56.6 56.4 59.5 57.8 % نسبة التصنیع
 

 8                                                                                المركزي لالحصاء/العراقالجھاز  -مدیریة االحصاء الصناعي
 



9

جدول(3)

رمز التصنیف

(الباب)

198262415398616151532316913939121

اسم الصناعة

المجموع

عدد المنشات الصناعیة المتوسطة والمشتغلین فیھا(باجر وبال اجر) واجورھم والمزایا المقدمة لھم حسب الباب لسنة 2018

عدد المشتغلین عدد المنشات
المزایا المقدمة اجور ورواتب المشتغلینباجر

للمشتغلین

121 الصناعات التحویلیةج

عدد المشتغلین بال 
اجر

مجموع االجور والمزایا 
المقدمة للمشتغلین(الف 

دینار)

198262415398616151532316913939



10

جدول(4)

رمز 
التصنیف 
(القسم)

عدد اسم الصناعة
المنشأت

 عدد 
المشتغلین

اجور ورواتب 
المشتغلین

المزایا المقدمة 
للمشتغلین

مجموع االجور 
والرواتب 

والمزایا(الف دینار)

المشتغلون بال 
اجر

الصناعات التحویلیةج
669415275295445227572052244صُنع المنتجات الغذائیة10
1521312897906796113577514صُنع المشروبات11
111321751715338901صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائیة14

16
صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین،باستثناء االثاث،صنع اصناف من 

161875144033151القش ومواد الضفر

112449502575475250صُنع الورق ومنتجات الورق17
13140000140001الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجّلة18
2265445013096675462صُنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة19
687434936326524675881صُنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة20
364403300921004954000صُنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة21
776466350128784792281صُنع منتجات المطاط واللدائن22
9111307096645815595791224064صُنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى23
112630004630040صُنع المعدات الكھربائیة27
111425005080475801صُنع اآلالت والمعدات غیر المصنّفة في موضع آخر28
232179350250002043501صُنع األثاث31

198262415398616151532316913939121 المجموع الكلي

عدد المنشات الصناعیة المتوسطة والمشتغلین فیھا واجورھم والمزایا المقدمة لھم حسب القسم لسنة 2018



(5)جدول

الصناعات التحويليةج

ُصنع المنتجات الغذائية10

340273600434903170901تجهيز وحفظ اللحوم1010

232196000254362214360تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

589461750451765069262صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

324912455305187391264269612صنع منتجات طواحين الحبوب1061

1213998325046507102975723صنع منتجات المخابز1071

361418750393204580702صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية1073

1074
صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات 

النشوية االخرى
214563603410597701

661317480264973439772صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة في موضع آخر1079

114112800280001408001صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

ُصنع المشروبات11

1104
صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج المياه المعدنية والمياه 

االخرى المعبأة في زجاجات
1521312897906796113577514

2018عدد المنشات الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب النشاط لسنة 

اسم الصناعة
 عدد

المنشات

 عدد

المشتغلين

 ورواتب اجور

المشتغلين

 المزايا

 المقدمة

للمشتغلين

رمز 

التصنيف 

(النشاط)

مجموع االجور 

الف )والرواتب والمزايا

(دينار

مشتغلون بال 

اجر

11



(5)جدول

2018عدد المنشات الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب النشاط لسنة 

اسم الصناعة
 عدد

المنشات

 عدد

المشتغلين

 ورواتب اجور

المشتغلين

 المزايا

 المقدمة

للمشتغلين

رمز 

التصنيف 

(النشاط)

مجموع االجور 

الف )والرواتب والمزايا

(دينار

مشتغلون بال 

اجر

صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية14

111321751715338901صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية1410

16
صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين باستثناء االثاث،صنع 

اصناف من القش ومواد الضفر

161875144033151صنع رقائق من قشرة الخشب وااللواح المصنوعة من الخشب1621

ُصنع الورق ومنتجات الورق17

112449502575475250صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى1709

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18

13140000140001الطباعة1811

ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

1132250022501صنع منتجات أفران الكوك1910

1135220013096652961صنع المنتجات النفطية المكررة1920

12



(5)جدول

2018عدد المنشات الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب النشاط لسنة 

اسم الصناعة
 عدد

المنشات

 عدد

المشتغلين

 ورواتب اجور

المشتغلين

 المزايا

 المقدمة

للمشتغلين

رمز 

التصنيف 

(النشاط)

مجموع االجور 

الف )والرواتب والمزايا

(دينار

مشتغلون بال 

اجر

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

22011260046911172911صنع المواد الكيمياوية األساسية2011

2022
صنع الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة ، وأحبار الطباعة 

والمعاجين المستكية
23020380093562131560

2023
صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات التنظيف والتلميع ، 

العطور ومستحضرات التجميل
237118536186051371410

ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية21

364403300921004954000صنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيمياوية والنباتية2100

ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

44830995074503174000صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

32815640054281618281صنع المنتجات اللدائنية2220

13



(5)جدول

2018عدد المنشات الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب النشاط لسنة 

اسم الصناعة
 عدد

المنشات

 عدد

المشتغلين

 ورواتب اجور

المشتغلين

 المزايا

 المقدمة

للمشتغلين

رمز 

التصنيف 

(النشاط)

مجموع االجور 

الف )والرواتب والمزايا

(دينار

مشتغلون بال 

اجر

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

10122628800281346569345صنع المنتجات الحرارية2391

13301312900060302037320209صنع المنتجات الطينية اإلنشائية2392

3125160024000756002صنع االسمنت ومنتجات صلبه نصف جاهزة2394

646753166245134861330110648صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت والجص2395

120121000255801465800قطع وتشكيل وصقل األحجار2396

ُصنع المعدات الكهربائية27

112630004630040صنع األجهزة الكهربائية المنزلية2750

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر28

111425005080475801صنع آالت لعمليات التعدين وإستغالل المحاجر والتشييد2824

ُصنع األثاث31

232179350250002043501صنع اآلثاث3100

198262415398616151532316913939121 الكلي المجموع

14
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(الف دینار)جدول(6)

رمز التصنیف 
مجموع قیمة اسم الصناعة(الباب)

قیمة االنتاج تام الصنعالمبیعات
قیمة االنتاج غیر 

التام الصنع 
ومنتجات اخرى

ایرادات النشاط الخدمي 
وتشغیل للغیر

اجمالي االنتاج بسعر 
السوق (سعر المنتج)

قیمة االنتاج بسعر تكلفة 
عوامل االنتاج

113786230113793430018451171132244601132242036 المجموع الكلي

قیمة المبیعات واالنتاج في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب الباب لسنة 2018

113786230113793430018451171132244601132242036الصناعات التحویلیة ج



16

(الف دینار)جدول(7)
رمز 

التصنیف
(القسم)

قیمة االنتاج تام الصنعمجموع قیمة المبیعاتاسم الصناعة
قیمة االنتاج غیر 

تام الصنع 
ومنتجات اخرى

ایرادات النشاط 
الخدمي وتشغیل للغیر

اجمالي االنتاج بسعر 
السوق

قیمة االنتاج بسعر 
تكلفة عوامل االنتاج

الصناعات التحویلیةج
27263718272709180183580864562900445628939صُنع المنتجات الغذائیة10
1246618012466180001246618012466180صُنع المشروبات11
000930859308593085صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائیة14

صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین باستثناء 16
3319033190003319033190االثاث،صنع اصناف من القش ومواد الضفر

26000026000000260000260000صُنع الورق ومنتجات الورق17
11025011025000110250110250الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجّلة18
84194484194400841944841944صنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة19
555096755509670055509675550967صُنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة20

صُنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات 21
1433875614338756001433875614338756الصیدالنیة

674836067483600067483606748360صُنع منتجات المطاط واللدائن22
4498256544982565004498256544982565صُنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى23
10010010010000100100100100صُنع المعدات الكھربائیة27

22500022500000225000225000صُنع اآلالت والمعدات غیر المصنّفة في موضع آخر28

86520086520000865200862700صُنع األثاث31

113786230113793430018451171132244601132242036المجموع الكلي

قیمة المبیعات واالنتاج في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب القسم لسنة 2018
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(الف دینار)جدول(8)

رمز 
التصنیف 
(النشاط)

مجموع قیمة اسم الصناعة
المبیعات

قیمة االنتاج تام 
الصنع

قیمة االنتاج غیر 
تام الصنع 

ومنتجات اخرى

ایرادات النشاط 
الخدمي والتشغیل 

للغیر

اجمالي االنتاج 
بسعر السوق

قیمة االنتاج بسعر 
تكلفة عوامل 

االنتاج

الصناعات التحویلیةج
صُنع المنتجات الغذائیة10

171799717179970017179971717997تجھیز وحفظ اللحوم1010
176800017680000017680001768000تجھیز وحفظ الفاكھة والخضر1030
745518074551800074551807455180صنع منتجات االلبان والمثلجات1050
000183555861835558618355586صنع منتجات طواحین الحبوب1061
937543293754320093754329375432صنع منتجات المخابز1071
203667520366750020366752036675صنع الكاكاو والشكوالتة والحلویات السكریة1073

صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي 1074
54600054600000546000546000والمنتجات النشویة االخرى

133943413466340250013491341349069صنع منتجات االغذیة االخرى غیرمصنفة في موضع آخر1079

302500030250000030250003025000صنع االعالف الحیوانیة المحضرة1080
صنع المشروبات11

صنع المشروبات غیر الكحولیة ، إنتاج المیاه المعدنیة 1104
1246618012466180001246618012466180والمیاه االخرى المعبأة في زجاجات

صناعة المالبس الجاھزة14
000930859308593085صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائیة1410

صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین16

قیمة المبیعات واالنتاج في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب النشاط لسنة 2018
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(الف دینار)جدول(8)

رمز 
التصنیف 
(النشاط)

مجموع قیمة اسم الصناعة
المبیعات

قیمة االنتاج تام 
الصنع

قیمة االنتاج غیر 
تام الصنع 

ومنتجات اخرى

ایرادات النشاط 
الخدمي والتشغیل 

للغیر

اجمالي االنتاج 
بسعر السوق

قیمة االنتاج بسعر 
تكلفة عوامل 

االنتاج

قیمة المبیعات واالنتاج في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب النشاط لسنة 2018

صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین باستثناء 1621
3319033190003319033190االثاث،صنع اصناف من القش ومواد الضفر

صناعة الورق ومنتجاتھ17
26000026000000260000260000صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى1709

الطباعة واستنساخ وسائل االعالم المسجلة18
11025011025000110250110250الطباعة1811

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة19

9694496944009694496944صنع منتجات افران الكوك1910
74500074500000745000745000صنع المنتجات النفطیة المكررة1920

صناعة المواد والمنتجات الكیمیائیة20
55550055550000555500555500صنع المواد الكیمیاویة األساسیة2011

صنع الدھانات والورنیشات والطالءات المماثلة ، وأحبار 2022
472575547257550047257554725755الطباعة والمعاجین المستكیة

صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات التنظیف 2023
26971226971200269712269712والتلمیع ، العطور ومستحضرات التجمیل

صناعة المستحضرات الصیدالنیة والكیمیائیة والدوائیة 21
ومنتجات النباتات الطبیة

صنع المواد الصیدالنیة والمنتجات الدوائیة الكیمیاویة 2100
1433875614338756001433875614338756والنباتیة
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(الف دینار)جدول(8)

رمز 
التصنیف 
(النشاط)

مجموع قیمة اسم الصناعة
المبیعات

قیمة االنتاج تام 
الصنع

قیمة االنتاج غیر 
تام الصنع 

ومنتجات اخرى

ایرادات النشاط 
الخدمي والتشغیل 

للغیر

اجمالي االنتاج 
بسعر السوق

قیمة االنتاج بسعر 
تكلفة عوامل 

االنتاج

قیمة المبیعات واالنتاج في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب النشاط لسنة 2018

صناعة منتجات المطاط واللدائن22
494500049450000049450004945000صنع المنتجات المطاطیة األخرى2219
180336018033600018033601803360صنع المنتجات اللدائنیة2220

صناعة منتجات المعادن الالفلزیة االخرى23
409795040979500040979504097950صنع المنتجات الحراریة2391
1005273610052736001005273610052736صنع المنتجات الطینیة اإلنشائیة2392
159300015930000015930001593000صنع االسمنت ومنتجات صلبھ نصف جاھزة2394
2753862927538629002753862927538629صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت والجص2395
170025017002500017002501700250قطع وتشكیل وصقل األحجار2396

صناعة االجھزة الكھربائیة27
10010010010000100100100100صنع األجھزة الكھربائیة المنزلیة2750

صناعة االالت والمعدات غیر المصنفة في موضع اخر28

22500022500000225000225000صنع آالت لعملیات التعدین وإستغالل المحاجر والتشیید2824

صناعة االثاث والمنتجات الخشبیة غیر المصنفة في 31
موضع اخر

86520086520000865200862700صنع اآلثاث3100

113786230113793430018451171132244601132242036 المجموع الكلي
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(الف دینار)جدول(9)

رمز التصنیف 
(الباب)

خامات ومواد اولیة اسم الصناعة
مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة والتغلیف 
المستخدمة في االنتاج

المستلزمات 
مجموع قیمة المستلزماتالمستلزمات الخدمیةالسلعیة االخرى

4489073175623449769076605430668276457المجموع الكلي

قیمة مستلزمات االنتاج السلعیة والخدمیة في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب الباب لسنة 2018

605430668276457 4489073175623449769076الصناعات التحویلیةج
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(الف دینار)جدول(10)

رمز التصنیف     
اسم الصناعة      ( القسم)

خامات ومواد 
اولیة مستخدمة 

في االنتاج

مواد التعبئة 
والتغلیف 

المستخدمة 
في االنتاج

المستلزمات السلعیة 
االخرى المستخدمة 

في االنتاج

المستلزمات 
الخدمیة

مجموع قیمة 
المستلزمات

الصناعات التحویلیةج
1433123840207003641761244750824441207صُنع المنتجات الغذائیة10
577448822394197839965003809298283صُنع المشروبات11
273005699263011059صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائیة14

صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین باستثناء االثاث،صنع اصناف من 16
253750144972527549القش ومواد الضفر

3780083645150800059314صُنع الورق ومنتجات الورق17
23770036001054037910الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجّلة18
52930002375522725575780صُنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة19
3057627463283198777716533791340صُنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة20

7104148107783476731529502021815صُنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة21

2084078165003910947673253258997صُنع منتجات المطاط واللدائن22
1782550333004310538202294524162286صُنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى23
2351005280775036540صُنع المعدات الكھربائیة27
54658016584802579267صُنع اآلالت والمعدات غیر المصنّفة في موضع آخر28
41024003372031150475110صُنع األثاث31

4489073175623449769076605430668276457المجموع الكلي

قیمة مستلزمات االنتاج السلعیة والحدمیة في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب القسم لسنة 2018
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(الف دینار)جدول(11)

رمز 
التصنیف 
(النشاط)

اسم الصناعة
خامات ومواد 

اولیة مستخدمة 
في االنتاج

مواد التعبئة 
والتغلیف 

المستخدمة في 
االنتاج

المستلزمات السلعیة 
االخرى المستخدمة 

في االنتاج

المستلزمات 
الخدمیة

مجموع قیمة 
المستلزمات

الصناعات التحویلیةج
صُنع المنتجات الغذائیة10

9691556087054439524351136899تجھیز وحفظ اللحوم1010
43685055248562155285001079990تجھیز وحفظ الفاكھة والخضر1030
34987251330347397561795405306173صنع منتجات االلبان والمثلجات1050
01546022245782618501685854016صنع منتجات طواحین الحبوب1061
60907891233552862042235506723898صنع منتجات المخابز1071
730782530751890331022451075135صنع الكاكاو والشكوالتة والحلویات السكریة1073

306000102986361758710453871صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشویة االخرى1074

34193723062712011851360744042صنع منتجات االغذیة االخرى غیرمصنفة في موضع آخر1079
19570002093338250510002067183صنع االعالف الحیوانیة المحضرة1080

صُنع المشروبات11

صنع المشروبات غیر الكحولیة ، إنتاج المیاه المعدنیة والمیاه االخرى المعبأة 1104
577448822394197839965003809298283في زجاجات

صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائیة14
273005699263011059صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائیة1410

قیمة مستلزمات االنتاج السلعیة والخدمیة في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب النشاط لسنة 2018



23

(الف دینار)جدول(11)

رمز 
التصنیف 
(النشاط)

اسم الصناعة
خامات ومواد 

اولیة مستخدمة 
في االنتاج

مواد التعبئة 
والتغلیف 

المستخدمة في 
االنتاج

المستلزمات السلعیة 
االخرى المستخدمة 

في االنتاج

المستلزمات 
الخدمیة

مجموع قیمة 
المستلزمات

قیمة مستلزمات االنتاج السلعیة والخدمیة في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب النشاط لسنة 2018

صنع الخشب ومنتجات الخشب16

صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین باستثناء االثاث،صنع اصناف من القش 1621
253750144972527549ومواد الضفر

صُنع الورق ومنتجات الورق17
3780083645150800059314صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى1709

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجّلة18
23770036001054037910الطباعة1811

صُنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة19
478000426585052915صنع منتجات أفران الكوك1910
48150001949021875522865صنع المنتجات النفطیة المكررة1920

صُنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة20
25009970016150116100صنع المواد الكیمیاویة األساسیة2011

صنع الدھانات والورنیشات والطالءات المماثلة ، وأحبار الطباعة والمعاجین 2022
302789943030092970432503594419المستكیة

صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات التنظیف والتلمیع ، العطور 2023
294783298361071225380821ومستحضرات التجمیل
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(الف دینار)جدول(11)

رمز 
التصنیف 
(النشاط)

اسم الصناعة
خامات ومواد 

اولیة مستخدمة 
في االنتاج

مواد التعبئة 
والتغلیف 

المستخدمة في 
االنتاج

المستلزمات السلعیة 
االخرى المستخدمة 

في االنتاج

المستلزمات 
الخدمیة

مجموع قیمة 
المستلزمات

قیمة مستلزمات االنتاج السلعیة والخدمیة في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب النشاط لسنة 2018

صُنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة21
7104148107783476731529502021815صنع المواد الصیدالنیة والمنتجات الدوائیة الكیمیاویة والنباتیة2100

صُنع منتجات المطاط واللدائن22
167991402294255291252438464صنع المنتجات المطاطیة األخرى2219
40416416500161669238200820533صنع المنتجات اللدائنیة2220

صُنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى23
141885504292661494451997566صنع المنتجات الحراریة2391
11224000142801011060053656415صنع المنتجات الطینیة اإلنشائیة2392
32050027906442800353914صنع االسمنت ومنتجات صلبھ نصف جاھزة2394
149565980163443363269517223726صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت والجص2395
295600330053976592000930665قطع وتشكیل وصقل األحجار2396

صُنع المعدات الكھربائیة27
2351005280775036540صنع األجھزة الكھربائیة المنزلیة2750

صُنع اآلالت والمعدات غیر المصنّفة في موضع آخر28
54658016584802579267صنع آالت لعملیات التعدین وإستغالل المحاجر والتشیید2824

صُنع األثاث31
41024003372031150475110صنع اآلثاث3100

4489073175623449769076605430668276457 المجموع الكلي
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جدول(12)

 المزایا المقدمةاالجور والرواتبعدد المشتغلینعدد المنشأتاسم المحافظةرمز المحافظة
للمشتغلین

 مجموع االجور والمزایا
المقدمة للمشتغلین

 مشتغلون
بال اجر

7109326475313593578341نینوى12

273161310545119430142997519كركوك14

37331151854036926155546653دیالى21

10135629225636956929202االنبار22

397125864641857610672225112بغداد23

172411100770121668122243814بابل24

4156560024000896003كربالء المقدسة25

463277850372403150902واسط26

141838866204710393372311صالح الدین27

17253167830012029217985922النجف االشرف28

1136180010500723001ذي قار33

2125316782504550017237501البصرة35

198262415398616151532316913939121

عدد المنشات الصناعیة المتوسطة والمشتغلین فیھا واجورھم والمزایا المقدمة لھم حسب المحافظة لسنة 2018

المجموع الكلي
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(الف دینار)جدول(13)

1868541868540414471043315644331564نینوى12

7559605755960509308576526907652690كركوك14

1271821712718217001271821712718217دیالى21

434800743480070043480074348007االنبار22

3659522336595223067646094335983243357332بغداد23

434914443563440468090490372489037183بابل24

170325017032500017032501703250كربالء المقدسة25

000276786327678632767863واسط26

620200062020000062020006202000صالح الدین27

1898511018985110001898511018985110النجف االشرف28

25435025435000254350254350ذي قار33

2088447020884470002088447020884470البصرة35

قیمة المبیعات واالنتاج في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب المحافظة لسنة 2018

18451171132244601132242036

اجمالي االنتاج بسعر 
السوق (سعر المنتج)

ایرادات النشاط 
الخدمي وتشغیل 

للغیر

قیمة االنتاج بسعر تكلفة 
عوامل االنتاج

قیمة االنتاج تام 
الصنع مجموع قیمة المبیعات

1137862301137934300المجموع الكلي

قیمة االنتاج تام رمز المحافظة
الصنع ومنتجات اخرى اسم المحافظة
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(الف دینار)جدول(14)

خامات ومواد اولیة اسم المحافظةرمزالمحافظة
مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة والتغلیف 
المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعیة 
االخرى المستخدمة في 

االنتاج

المستلزمات 
الخدمیة

مجموع قیمة 
المستلزمات

671621553583463885169421085850نینوى12

32202341465054290622579654053766كركوك14

852534651891485421226872510167197دیالى21

213628433665719791023252813954االنبار22

949278919563912882425240771016739315بغداد23

23037194745348659553725994016807بابل24

55820028266453340391824كربالء المقدسة25

02947566033011558501053907واسط26

189307003205592284502442079صالح الدین27

83797943717665165953338565014142642النجف االشرف28

94785210001723628600161621ذي قار33

8721728273855935762127615011207495البصرة35

4489073175623449769076605430668276457

قیمة مستلزمات االنتاج السلعیة والخدمیة في المنشات الصناعیة المتوسطة حسب المحافظة لسنة 2018

المجموع الكلي
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