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 ة ـــــمقدمـ
یحتل قطاع الصناعة موقعاً ھاماً بین القطاعات االقتصادیة في كثیر من األقطار ویلعب دوراً مھماً في  

عملیة التنمیة االقتصادیة وفي تطویر قطاعات االقتصاد األخرى وتشغیل األیدي العاملة وبالتالي المساھمة 

تي یبذلھا الجھاز المركزي لإلحصاء بتوفیر لھذه األھمیة في ظل الجھود ال اً نظرفي الناتج المحلي اإلجمالي ، 

بیانات إحصائیة  سنویة فعلیة دقیقة تبین اداء ھذا النشاط في الدولة من اجل تطویره ورفع نسبة مساھمتھ في 

قتصادیة مثل اإلالناتج المحلي اإلجمالي وذلك بإجراء دراسات تحلیلیة للبیانات اإلحصائیة لعدد من المتغیرات 

 ة المضافة والعمالة واألجور وتكوین رأس المال الثابت ... الخ اإلنتاج والقیم

تجري مدیریة اإلحصاء الصناعي مسحاً سنویاً باستخدام أسلوب العینة للمنشآت الصناعیة الصغیرة وان 

) عامالً ،  ومن اجل توفیر  9 – 1المعیار المعتمد في تصنیف ھذه المنشآت ھو إن عدد العاملین من ( 

انات إحصائیة وفعلیة تبین واقع نشاط ھذه المنشآت یصدر تقریر خاص بھذه البیانات باإلضافة معلومات وبی

 ال یشمل بیانات عن را النفط ) والتحویلیة وان التقریستخراجیة (عدإلإلى مؤشرات رئیسة للصناعات ا

 . إقلیم كردستانمحافظات 
 

 أھداف التقریر
اییر الدولیة الصغیرة تتمیز بالدقة والموثوقیة ووفق المع توفیر بیانات إحصائیة عن المنشآت الصناعیة -1

   . المستخدمین لھا وخصوصا الحسابات القومیةَ  حتیاجاتإالتي تلبي 

تصادیة الخاصة بنشاط ھذه قإلتقلیل االعتماد على الطرق غیر المباشرة في إعداد وتقدیر المتغیرات ا -2

 .  المنشأة

 الصناعیة الصغیرةمنھجیة تصمیم وتوزیع عینة المنشآت 
 

یعرف النشاط الصناعي انھ عبارة عن عملیة أو مجموعة من العملیات تنتج عنھا مجموعة معینة من 
المنتجات ، وبعبارة اخرى الجمع بین عدد من الموارد مثل المعدات والید العاملة أو تقنیات اإلنتاج أو 

 محددة .المنتجات بما یؤدي الى إنتاج سلعة معینة أو تقدیم خدمة 
 

 -:  األنشطة الصناعیة اصناف
) من دلیل التصنیف 09-05) ویضم األقسام من ( بوطائفة تبویبھ ھي (  تعدین واستغالل المحاجر .1

 . 2009التنقیح الرابع لسنة ISIC4  حد لتصنیف األنشطة الصناعیة  وّ الدولي الم

 ) من الدلیل.32-10) وأقسامھا من ( ج الصناعة التحویلیة وطائفة التبویب ھي ( .2
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) وتنتمي الى القسم  دوطائفة التبویب ھي (  الھواءوامدادات تكییف  إمدادات الكھرباء والغاز والبخار .3

ومن المعلوم  )39-36) واقسامھا من (ـ ھ ) اما امدادات المیاه وانشطتھا االخرى طائفة التبویب ھي ( 35(

ا على الصعید اإلحصائي فإن ما یھمنا ھو كیفیة أن النشاط الصناعي یختلف حجمھ حسب طبیعة الصناعة أم

تغطیة ھذا النشاط وشمول منشآتھ بالعمل اإلحصائي بھدف توفیر مؤشرات كاملة عنھ كتفاصیل مختلفة 

وعادة ما تعتمد ، ومن زاویة إحصائیة فقط ، معاییر معینة لتصنیف المنشآت بھدف تسھیل عملیة الشمول ، 

ت حصائیة الى عدّ إر فقد صنفت المنشآت الصناعیة في العراق إلغراض لذلك وإنطالقاً من ھذا المعیا

مستویات إعتماداً على معیار عدد العاملین في المنشآت وبضوء ذلك أصبحت لدینا ثالث أنواع من المنشآت 

 :الصناعیة تعرف كاآلتي 

 ) فأكثر .30ھي تلك المنشآت التي یكون فیھا عدد العاملین ( المنشآت الصناعیة الكبیــــرة :

 عامالً . ) 29-10فھي تلك المنشآت التي تستخدم (  : المنشآت الصناعیة المتوسطة

 ھي المنشآت التي یعمل فیھا أقل من عشرة أشخاص . المنشآت الصناعیة الصغیـرة :

حیث عدد العاملین وطبیعة العمل وتشابھھ وبالنظر لنمطیة وتشابھ المنشآت الصناعیة الصغیرة من 

وإنتشارھا في أنحاء العراق كافة وكثرة عددھا فھي تشمل عادة بأسلوب العینة . ان ما یھمنا في ھذا المجال 

ھو ھذا الجزء من النشاط الصناعي في العراق من أجل التعامل معھ وتصمیم عینة یتم إعتمادھا لتغطیتھ 

 . يبالعمل اإلحصائ

 المستخدماإلطار  
وتم فرز إطار  2009تم االعتماد على األطر الخاصة بالمنشآت الصناعیة التي وفرھا الحصر والترقیم لسنة 

خاص بالمنشآت الصناعیة الصغیرة من ثم تم الرجوع الى المیدان من قبل الباحثین المیدانیین في المحافظات 

ستبعاد المنشآت المغلقة والمتوقفة والمنشآت التي تم تغییر نشاطھا إوذلك لتحدیث تلك األطر میدانیاً حیث تم 

ستبعاد األنشطة غیر الصناعیة من اإلطار وتم تصفیة ھذا اإلطار لیصبح متضمن فقط المنشآت إوكذلك 

) منشأة لمحافظات العراق بإستثناء  22461الصناعیة الصغیرة العاملة لألنشطة الصناعیة وبحجم ( 

 .كردستانمحافظات إقلیم 

 المجتمع المستھدف
 تم استھداف المنشآت الصناعیة الصغیرة كافة فھي تكون منشآت تنتمي للقطاع الخاص فقط .

 
 التغطیة والشمول

 شملت جمیع المنشآت الصناعیة الصغیرة وحسب األنشطة الصناعیة التالیة : 

 التعدین واستغالل المحاجر االخرى  .1

 انشطة الخدمات المتصلة بالتعدین .2
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 الغذائیة صناعة المنتجات .3

 صناعة المشروبات .4

 صناعة منتجات التبغ .5

 صناعة المنسوجات  .6

  الملبوسات باستثناء الملبوسات الفرائیة صناعة  .7

 المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة صناعة  .8

 ، باستثناء االثاث ، صنع أصناف من القش ومواد الظفر والفلین الخشب صناعة الخشب ومنتجات  .9

 صناعة الورق ومنتجاتھ  .10

 الطباعة واستنساخ وسائط االعالم المسجلة  .11

 صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة  .12

 والمنتجات الكیمیائیةالكیمیائیة صناعة المواد  .13

 صناعة المستحضرات الصیدالنیة والكیمیائیة والدوائیة ومنتجات النباتات الطبیة  .14

 صناعة منتجات المطاط  واللدائن .15

 ناعة منتجات المعادن الالفلزیة االخرى ص .16

17.  ّ  زات القاعدیة صناعة الفل

 المشّكلة ، باستثناء اآلالت والمعدات صناعة منتجات المعادن  .18

 والمنتجات اإللكترونیة والبصریة  الحواسیبصناعة  .19

 الكھربائیة  المعداتصناعة  .20

 فة في موضع اخرمصنّ الصناعة اآلالت والمعدات غیر  .21

 والمركبات المقطورة ونصف المقطورة  كاترّ ذات المحصناعة المركبات  .22

 صناعة معدات النقل االخرى .23

 صناعة االثاث  .24

 خرىاألتحویلیة الصناعات ال .25

 اصالح المعدات واالجھزة .26

 امدادات الكھرباء والغاز والبخار وامدادات تكییف الھواء .27

 تجمیع وتنقیة وتوزیع المیاه .28

 شبكات الصرف الصحي .29

 المخلفات والنفایاتجمع ومعالجة وتدویر  .30

 انشطة المعالجة وخدمات اخرى إلدارة المخلفات .31
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 توزیع المنشآت الصناعیة حسب األنشطة وحسب المحافظة  

) عامالً استنادا الى المعیار المستخدم في  9-1(التي تحتوي على عدد عاملین منتم فرز المنشآت الصناعیة 

الصناعیة المتمثلة بالصناعات االستخراجیة والتحویلیة وتم تصنیف تلك المنشآت وتم توزیعھا حسب األنشطة 

) محافظة وتم سحب العینة على مستوى األنشطة داخل كل محافظة وفق التصنیف  11تقسیم المجتمع الى ( 

 70محافظة ،  11( ) طبقة 226ولمستوى الحد الرابع حیث بلغت عدد الطبقات (ISIC4 الصناعي الموحد 

بیانات على مستوى األنشطة الصناعیة في كل محافظة لغرض استخدامھا في نظام  نشاط )  وذلك لتوفیر

 وألغراض التخطیط اإلقلیمي وألغراض البحوث والدراسات .  1993الحسابات القومیة لعام 

 تحدید حجم العینة 
ا إطار تم تحدید حجم العینة بالرجوع إلى البیانات المتوفرة عن المنشآت الصناعیة الصغیرة التي وفرھ

وتم شمول المنشآت في كل نشاط وبحدود خمسة منشآت لكل نشاط لغرض  2009الحصر والترقیم لسنة 

) منشاة وأما المتبقي مــن اإلطار والبالـــــغ  966تغطیة جمیع األنشطة الصناعیة فتّكون أطار بحجم عینة ( 

العشــــوائیة أحادیة المراحل  ) منشأة فقد تم سحب العینة منھ وفق أسلوب العینة الطبقیة 21495( 

 ) منشأة .  2389) منشأة لیصبح الحجم الكلي للعینة ( 1423(  وبحجــــم

وقد استخدم متغیر عدد العاملین لتقدیر حجم العینة وتم حساب التباین لمتغیر عدد العاملین في كل نشاط 

 حسب المحافظة.

 ة ـــنوع العین
على اعتبار كل نشاط  ) nتم استخدام أسلوب العینة العشوائیة الطبقیة أحادیة المراحل  لتحدید حجم العینة (  

صناعي یمثل طبقة لذلك سحبت العینة على مستوى األنشطة داخل كل محافظة على اعتبار كل محافظة 

باستخدام متغیر عدد العاملین  مجتمع مستقل عن المحافظة األخرى وبالتالي تم حساب التباین بین الطبقات

 .ى اإلنتاج  لتقدیر حجم العینةحیث نتوقع بأنھ المتغیرالرئیس عل

 طریقة احتساب العینة 

العینة الطبقیة حیث یعتمد ھذا االسلوب على لتحدید حجم )نیمان (طریقة سحب العینة تم اعتماد صیغة  

 التباین بین الطبقات على اعتبار كل نشاط ھو طبقة , 

n Ney= [(∑NhSh) 2̂/N 2B 2 +(∑NhS2h ) ]*DEFF*(1/1-nr ) ....(1معادلة (  

B=d/ z    ،B  مثل نسبة الخطأ المسموح بھ الى درجة الثقة المرغوب بھت 

 )(NhSh تمثل حاصل ضرب االنحراف المعیاري وعدد المنشآت في كل طبقة داخل كل محافظة 

)NhS2h  ( حاصل ضرب التباین لكل طبقة بعدد المنشات في كل طبقة داخل كل محافظة. تمثل 

 حیث ان :
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n  =                                    ىىىى حجم العینة المطلوب اختیارھا=== 

N =                                             حجم المجتمع 

Z  =   1.64، % 90مستوى الثقة 

Nh   =     0.1نسبة عدم االستجابة 

 = DEFF 1.2تأثیر تصمیم العینة  

D =    0.002الخطأ  % 

 .) (n=2389نوبعد ان توفرت لدینا كافة المعطیات اعاله تم حساب حجم العینة فكا

 )Neyman allocation  ولغرض توزیع العینة الكلیة على طبقات المجتمع سنعتمد على توزیع نیمان  ( 

    n h=n Ney  [NhSh / (∑NhSh)] )  .... 2معادلة (   

 

nRh) حجم العینة الجزئیة تسحب من كل طبقة من طبقات المجتمع ویحددھا حجم التباین داخل كل طبقة   R) 

وعدد مفرداتھا منسوباً إلى مجموع التباین الكلي للطبقات لكل مفردات المجتمع  وحسب الصیغة اعاله معادلة 

)2. ( 

) من مسوحات مشابھة وكما في 1.2) وتاثیر التصمیم (0.1للمعادلة نسبة عدم االستجابة وھي (وقد اضیفت 

  )1المعادلة (

  -: تحلیل النتائج 
، قد تم  )صالح الدین  ـاالنبار ـ كركوك  ـبسبب الظروف األمنیة التي تمر بھا بعض المحافظات (نینوى 

على ذلك  فان التقریر یستعرض نتائج احدى عشرة محافظة فقط   آً استبعادھا من العمل المیداني ، وبناء

وكذلك لم یشمل المسح محافظات أقلیم كردستان ،  ولغرض أجراء المقارنة فقد تم حذف بیانات ھذه 

 المحافظات في السنة السابقة لغرض أتساق البیانات .

 اعیة الصغیرة نستطیع أن نتلمس أھمومن خالل البیانات التي یتضمنھا ھذا التقریر الخاص بالمنشآت الصن

المتغیرات في أعداد المنشآت العاملة وعدد العاملین فیھا وأجورھم والتغیر الواضح في ھذه المؤشرات 

 -تي : كاآلاإلحصائیة الرئیسة والتي یمكن تلخیصھا 

 
 أوال : عدد المنشآت  

بنسبة قدرھا  2015لسنة ازدادت عدد المنشآت الصناعیة الصغیرة في المحافظات المشمولة بالمسح 

) منشاة عاملة في  22480(  2015حیث بلغ عدد المنشات العاملة سنة  2014مقارنة بسنة  )3.1%(

 .)  1وكما مبین في جدول ( ) منشأة عاملة 21809ولنفس المحافظات ( 2014حین كان عددھا سنة 
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  العاملینثانیا: عدد 
) مقارنة  بسنة 20.3بنسبة قدرھا ( 2015في المنشات الصناعیة الصغیرة لسنة  العاملین انخفض عدد

)  .  84272(  2014) في حین كان عددھا سنة  67157(  2015سنة  لعاملینحیث بلغ عدد ا 2014

 حیث بلغ 2014) % مقارنة بسنة 0.7بنسبة قدرھا ( 2015لسنة  تأزدادمجموع االجور والمزایا بینما 

         2014سنة  مجموعھا) ملیون دینار في حین كان  261492(  2015سنة  والمزایا االجور مجموع

 ) ملیون دینار .  259762( 

 
   ثالثا : قیمة اإلنتاج

) مقارنة بسنة 5.2(بنسبة قدرھا  2015لسنة قیمة االنتاج في المنشات الصناعیة الصغیرة  تانخفـض

 2014) ملیون دینار في حین كان عددھا سنة 1823968( 2015حیث بلغت قیمة االنتاج سنة  2014

بالمقارنة مع  2015) ملیون دینار یمكننا ان نالحظ بوضوح انخفاض قیمة االنتاج في سنة 1924980(

 . 2014سنـــة 

ولى من حیث نسبة مساھمتھا في قیمة االنتاج المتحقق لھذا النشاط وقد أحتلت الصناعات الغذائیة المرتبة اال 

%) على 24( %) و41وتلتھا صناعة المنتجات المعدنیة االساسیة بالمرتبة الثانیة بنسبة مساھمة بلغت (

 التوالي .

  : ویمكننا ان نعزو ذلك لسببین
بعض المنشآت وانتقالھا من نشاط الى  االول بسبب اجراءات التقشف وبالتالي فقد جرت عملیة تغییر  انشطة

 اخر ولكن بعملیة التكبیر ال نستطیع عكس ذلك على االطار .

) اشھر فقط بسبب االحداث العسكریة 6دیالى ) عملت لمدة ((  ةلمحافظوالثاني ان العدید من المنشآت في ا 

دخل في عملیة تكبیر مما انعكس على انخفاض االنتاج حیث ان عدد أشھر االشتغال ی 2014خالل عام 

 العینة لمؤشر االنتاج والمستلزمات .

 رابعا: قیمة مستلزمات اإلنتاج
% مقارنة )4.96( بنسبة قدرھا 2015لسنة  ارتفاع قیمة مستلزمات اإلنتاج في المنشات الصناعیة الصغیرة

قیمتھا  تكان) ملیون دینار في حین  978754(  2015حیث بلغ قیمة مستلزمات االنتاج سنة  2014بسنة 

 ملیون دینار .) 932470( 2014سنة 

ــیة  % 41  ونالحظ إن نسبة صناعة المواد الغذائیة بلغت  من مجموع المستلزمات الكلیة للصناعات التحویلــ

 .من إجمالي المستلزمات  % 24بلغــت   األساسیة ثم نسبة  مستلزمات صناعة المنتجات المعدنیة 

 

 

 6  مدیریة االحصاء الصناعي / الجھاز المركزي لالحصاء / العراق 
 



  جدول  ( 1 )

21809224803.1عـدد المنشات الصغیرة

20.3-8427267157معدل عدد العاملین

2597622614920.7مجموع االجور والمزایا (ملیون دینار)

5.2-19249801823968مجموع قیمة االنتاج  (ملیون دینار)

9324709787545قیمة مستلزمات االنتاج (ملیون دینار)

7 مدیریة االحصاء الصناعي / الجھاز المركزي لالحصاء / العراق 

احصاء المنشات الصناعیة الصغیرة لسنة 2015 

نسبة التغیر لسنتي 2015
(2014 ـ 2015 )

 خالصة نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعیة الصغیرة للسنوات (2015-2014)

2014المؤشرات                         الســـنـوات
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 )  2015ــ  2014( 
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عدد العاملین في المنشات الصناعیة )  2( شكل 
  الصغیرة للسنوات 

 ) 2015ــ  2014( 



جدول (2)

18.9انتاجیة العامل من االنتاج (الف دینار)

5.8-انتاجیة الدینار من االجور

2.4-متوسط اآلجرالسنوي للعامل (الف دینار)

10.8درجة التصنیع %

اسم المحافظة

دیالى

بغداد

بابل

كربالء

واسط

النجف

القادسیة

المثنى

ذي قار

میسان

البصرة

المجموع

8 مدیریة االحصاء الصناعي / الجھاز المركزي لالحصاء / العراق

3928

3909

3631

1842

1937

1099

540

1201

1066

1753

22480

1707

21809

537

938

1024

1788

1931

1029

3965

3796

3495

مقارنة أعداد المنشات حسب المحافظات المشمولة بالمسح للسنوات (2014 ــ 2015)

20142015

15991574

احصاء المنشات الصناعیة الصغیرة لسنة 2015

جدول  ( 3 )

             المؤشرات الرئیسة للمنشات الصناعیة الصغیرة للسنوات (2015-2014)    

6.29

48.44

نسبة التغیّر %    المؤشرات                        السـنـوات 2014%2015%

27.16

6.98

6.14

22.84

7.41

53.66



9

(الف دینار) 

المجموعبدون اجرباجر

527719815540625221133560226صُنع المنتجات الغذائیة10

1322133588517صُنع المشروبات11

332209361570802481صُنع المنسوجات13

26891124289740214984911صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائیة14

27402767242317صُنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة15

صُنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ صُنع 16
168112195307495517أصناف من القش ومواد الظفر

1132311313621406533الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجّلة18

4841255200صُنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة19

622729121160صُنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة20

247331104364950صُنع منتجات المطاط واللدائن22

عدد المنشأت الصناعیة الصغیرة والمشتغلین فیھا واجورھم حسب الصناعة والباب لسنة 2015

عدد المنشاتنوع الصناعةرمز التصنیف
عدد المشتغلیـــــــــن

االجور (الف دینار)

جدول ( 4 ) یتبع
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(الف دینار) 

المجموعبدون اجرباجر

159552621610687230174042صُنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى23

124122128250743760صُنع الفلّزات القاعدیة24

6900906675721663851638057صُنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات25

6761334200صُنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة26

413417105600صُنع المعدات الكھربائیة27

89122147120صُنع اآلالت والمعدات غیر المصنّفة في موضع آخر28

صُنع المركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف 29
41372095400المقطورة

12171229102800صُنع معدات النقل األخرى30

5139643960781251736297116صُنع األثاث31

35124052131600الصناعات التحویلیة األخرى32

22480426162454167157261491507 المجموع الكلي 

عدد المنشاتنوع الصناعةرمز التصنیف
عدد المشتغلیـــــــــن

االجور (الف دینار)

تابع جدول ( 4 )
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( الف دینار)

خدمة صناعیة 
مقدمة للغیر

خدمات 
تصلیح 
وصیانة

الخدمات 
االخرى

اخرى 
تذكر

72689783681600458495964220093406733211710741341642صُنع المنتجات الغذائیة10

13304080000001330408صُنع المشروبات11

904006510426113606272191122811815955010246372صُنع المنسوجات13

41245836238309426778913785502735013965176065097536صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائیة14

22871871800012000371409813120002365340صُنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة15

صُنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء 16
6236114013148056783006306045األثاث؛ صُنع أصناف من القش ومواد الظفر

751094315600600047802802760008038171الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجّلة18

14256000000001425600صُنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة19

19500000000001950000صُنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة20

34775250000003477525صُنع منتجات المطاط واللدائن22

قیمة االنتاج غیر السلعي

اجمالي قیم االنتاج

قیمة االنتاج في المنشأت الصناعیة الصغیرة حسب الصناعة والباب لسنة 2015

جدول (5) یتبع 

منتجات تامة نوع الصناعةرمز التصنیف
الصنع

منتجات غیر 
تامة الصنع

مخلفات 
االنتاج
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( الف دینار)

خدمة صناعیة 
مقدمة للغیر

خدمات 
تصلیح 
وصیانة

الخدمات 
االخرى

اخرى 
تذكر

222235917207005361860000643490222380584صُنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى23

70940600297003069007222502887508181785صُنع الفلّزات القاعدیة24

صُنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت 25
42662633528870531676592728617875413814385145459440862045والمعدات

318840000000318840صُنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة26

918600000000918600صُنع المعدات الكھربائیة27

صُنع اآلالت والمعدات غیر المصنّفة في موضع 28
520760000060000526760آخر

صُنع المركبات ذات المحرّكات والمركبات 29
846000000000846000المقطورة ونصف المقطورة

6314000140001190000644700صُنع معدات النقل األخرى30

2906412420512738264293401012264290294607850صُنع األثاث31

129002080002020000013102208الصناعات التحویلیة األخرى32

17641348765510308729400622512536207702203700606454591823968011 المجموع الكلي 

قیمة االنتاج غیر السلعي

اجمالي قیم االنتاج

تابع جدول (5)

منتجات تامة نوع الصناعةرمز التصنیف
الصنع

منتجات غیر 
تامة الصنع

مخلفات 
االنتاج
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( الف دینار)

خامات ومواد 
ادوات وقود وزیوتتعبئة وتغلیفاولیة

أخرىالصناعیةسلعیة اخرىمیاهكھرباءاحتیاطیة

310461357817392645935451289787317407431650864200990485204227833068401555228صُنع المنتجات الغذائیة10

49046313859614099932908642739677904015381836645صُنع المشروبات11

537401912603104382508965151682216900387167491306428486صُنع المنسوجات13

196132546388412293014862646218748372478082672326760876630560219صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائیة14

92719026610240149417630311686128150479751066010صُنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة15

صُنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ 16
23510001125461652926123976110302515479403604002856051صُنع أصناف من القش ومواد الظفر

258145112133657887536539006163784525640114951763334564الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجّلة18

1039860325206396108049250421000330001115952صُنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة19

13272301533702127464903585105645000509501568455صُنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة20

17102123748653617317701202938101827531801072951977674صُنع منتجات المطاط واللدائن22

المجموع العام

جدول (6) یتبع 

قیمة مستلزمات االنتاج في المنشات الصناعیة الصغیرة حسب الصناعة والباب لسنة 2015

نوع الصناعةرمز التصنیف
الخدمیةالسلعیة
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( الف دینار)

خامات ومواد 
ادوات وقود وزیوتتعبئة وتغلیفاولیة

أخرىالصناعیةسلعیة اخرىمیاهكھرباءاحتیاطیة

114082059025697771894636550043103981132830592661505577106129262641صُنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى23

311563801393734934550210770310274672003562063828421صُنع الفلّزات القاعدیة24

192425083011117567402750526331303417603695010139840722612063238250525صُنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات25

109800372002064924180054004355068438صُنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة26

12584660442890001140756139800222001309970صُنع المعدات الكھربائیة27

34583309671702524271556376280014020385094صُنع اآلالت والمعدات غیر المصنّفة في موضع آخر28

صُنع المركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف 29
48642002294415240212466016200021230564818المقطورة

23334205600195082905340030900280382صُنع معدات النقل األخرى30

11146868703902247225281313108423581012082646246053918111016141946891صُنع األثاث31

1113877618688589121600014272673633240027064011557264الصناعات التحویلیة األخرى32

780441320867094165456586118928887074153355753712213520508671184360072978753728

تابع جدول (6) 

نوع الصناعةرمز التصنیف
الخدمیةالسلعیة

المجموع العام

المجموع الكلي 



( الف دينار)

المجموعبدون اجرباجر

71171848760تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

190979200صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية1040

14481462243600صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

2406062698751419828صنع منتجات طواحين الحبوب1061

449817541456522106124196495صنع منتجات المخابز1071

1073
صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات 

السكرية
1704661786442727388

1074
صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة 

والكسكسي والمنتجات النشوية االخرى
21347200

1079
صنع منتجات االغذية االخرى 

غيرمصنفة في موضع آخر
296104532013654469155

498850138368600صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

1104
صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج 

المياه المعدنية والمياه االخرى المعبؤة 
1322133588517

32357200تحضير وغزل ألياف المنسوجات1311

2015عدد المنشأت الصناعية الصغيرة والمشتغلين فيها واجورهم حسب الصناعة والنشاط لسنة 

عدد المنشاتنوع الصناعةرمز التصنيف

عدد المشتغليـــــــــن

(الف دينار)االجور 

يتبع  (7)جدول 
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( الف دينار)

المجموعبدون اجرباجر

12139000نسج المنسوجات1312

1391
صنع االقمشة المغزولة بصنارة 

(الكروشيه)وبإبرة معقوفة  (التريكو)
18251742101600

1392
صنع المنسوجات الجاهزة بإستثناء 

الملبوسات
306177335512679281

43585400صنع البسط والسجاد1393

1410
صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات 

الفرائية
26881124289540194984911

10220صنع أصناف الفراء1420

922931123600دبغ وتهيؤة الجلود ، تهيؤة وصبغ الفراء1511

1512
صنع حقائب االمتعة وحقائب اليد وما 

شابهها والسروج واالعنة
169162557517

2921161200صنع األحذية1520

11124000نشر الخشب وسحجه1610

1621
صنع رقائق من قشرة الخشب وااللواح 

المصنوعة من الخشب
71572267300

1622
صنع منتجات ومشغوالت النجارة 

الالزمة ألعمال البناء
7585102187371950

(الف دينار)االجور  عدد المنشاتنوع الصناعةرمز التصنيف
عدد المشتغليـــــــــن

(7)تابع جدول 

16



( الف دينار)

المجموعبدون اجرباجر

1629
صنع منتجات خشبية أخرى ، صنع 

أصناف الفلين والقش ومواد الظفر
8511859652267

1132311313621406533الطباعة1811

4841255200صنع المنتجات النفطية المكررة1920

2022
صنع الدهانات والورنيشات والطالءات 

المماثلة ، وأحبار الطباعة والمعاجين 
521627112160

2023
صنع الصابون والمنظفات ، 

ومستحضرات التنظيف والتلميع ، 
11129000

4461026400صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

20692594338550صنع المنتجات اللدائنية2220

55288553431983400صنع المنتجات الحرارية2391

131417550صنع المنتجات الطينية اإلنشائية2392

2393
صنع المنتجات األخرى من البورسلين 

والخزف
17351752189000

2395
صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت 

والجص
152149361536647227984092

عدد المنشاتنوع الصناعةرمز التصنيف
عدد المشتغليـــــــــن

(الف دينار)االجور 

(7)تابع جدول 

17



( الف دينار)

المجموعبدون اجرباجر

10110قطع وتشكيل وصقل األحجار2396

977598173427090صنع الحديد القاعدي والصلب2410

2420
صنع الفلزات الثمينة غيرالحديدية 

القاعدية
12241337156850

14211637141820سبك الحديد والصلب2431

121318000سبك المعادن غير الحديدية2432

6297853969651550449044097صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية2511

2512
صنع الصهاريج والخزانات واألوعية 

المعدنية
5613959198847395

2593
صنع أدوات القطع والعدد اليدوية 

واألدوات المعدنية العامة
282110282392361333

2599
صنع منتجات المعادن المشكلة األخرى 

غيرالمصنفة في موضع آخر
2652782665441385232

2660
صنع معدات التشعيع والمعدات 

الكهربائية الطبية والعالجية
6761334200

413417105600صنع األجهزة الكهربائية المنزلية2750

(الف دينار)االجور 

 (7)تابع جدول 

عدد المنشاتنوع الصناعةرمز التصنيف
عدد المشتغليـــــــــن

18



( الف دينار)

المجموعبدون اجرباجر

2811
صنع المحركات والتوربينات عدا 

محركات الطائرات والسيارات 
67101741120

12136000صناعة اآلالت الزراعية وآالت الحراجة2821

10110صنع آالت أخرى ألغراض خاصة2829

2920
 (أعمال تجهيزالعربات)صنع هياكل 

للمركبات ذات المحركات ، صنع 
252749200

2930
صنع أجزاء وتوابع ومحركات 

(المركبات ذات المحركات)
2851346200

12171229102800بناء السفن والمنشآت العائمة3011

5139643960781251736297116صنع اآلثاث3100

35124052131600صنع المجوهرات واألصناف المتصلة3211

22480426162454167157261491507

عدد المنشاتنوع الصناعةرمز التصنيف
عدد المشتغليـــــــــن

(الف دينار)االجور 

 (7)تابع جدول 

المجموع الكلي 

19



 (الف دينار)

خدمة 

صناعية 

مقدمة للغير

خدمات 

تصليح 

وصيانة

الخدمات 

االخرى

اخرى 

تذكر

360315000000360315تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

10560000000001056000صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية1040

24325300000002432530صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

58287088160029541413386676044800012295925صنع منتجات طواحين الحبوب1061

653333476010467192784433681732763670660447812صنع منتجات المخابز1071

21708408000272500021735658صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية1073

1074
صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة 

والكسكسي والمنتجات النشوية االخرى
156000000000156000

1079
صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة 

في موضع آخر
381098140575100000038684914

3912586090002509000004172486صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

يتبع  (8)جدول

2015قيمة االنتاج في المنشأت الصناعية الصغيرة حسب الصناعة والنشاط لسنة 

نوع الصناعةرمز التصنيف
منتجات تامة 

الصنع

منتجات غير 

تامة الصنع
مخلفات االنتاج

قيمة االنتاج غير السلعي

اجمالي قيمة االنتاج

20



 (الف دينار)

خدمة 

صناعية 

مقدمة للغير

خدمات 

تصليح 

وصيانة

الخدمات 

االخرى

اخرى 

تذكر

1104

صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج 

المياه المعدنية والمياه االخرى المعبؤة في 

زجاجات

13304080000001330408

2974000792000000376600تحضير وغزل ألياف المنسوجات1311

500000000000500000نسج المنسوجات1312

1391
 (التريكو)صنع االقمشة المغزولة بصنارة 

(الكروشيه)وبإبرة معقوفة 
19799500000001979950

1392
صنع المنسوجات الجاهزة بإستثناء 

الملبوسات
6219515104261568627094312281181595507334142

43200001248000055680صنع البسط والسجاد1393

41227836238309426778913785502735013965176065079536صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية1410

1800000000018000صنع أصناف الفراء1420

595164180001200037140300000665304دبغ وتهيؤة الجلود ، تهيؤة وصبغ الفراء1511

1512
صنع حقائب االمتعة وحقائب اليد وما 

شابهها والسروج واالعنة
366023000681312000374036

اجمالي قيمة االنتاج

(8)تابع جدول

نوع الصناعةرمز التصنيف
منتجات تامة 

الصنع

منتجات غير 

تامة الصنع
مخلفات االنتاج

قيمة االنتاج غير السلعي
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 (الف دينار)

خدمة 

صناعية 

مقدمة للغير

خدمات 

تصليح 

وصيانة

الخدمات 

االخرى

اخرى 

تذكر

13260000000001326000صنع األحذية1520

3080000000030800نشر الخشب وسحجه1610

1621
صنع رقائق من قشرة الخشب وااللواح 

المصنوعة من الخشب
864000000240000866400

1622
صنع منتجات ومشغوالت النجارة الالزمة 

ألعمال البناء
447655808935047550004533043

1629
صنع منتجات خشبية أخرى ، صنع أصناف 

الفلين والقش ومواد الضفر
864756042130683300875802

751094315600600047802802760008038171الطباعة1811

14256000000001425600صنع المنتجات النفطية المكررة1920

2022

صنع الدهانات والورنيشات والطالءات 

المماثلة ، وأحبار الطباعة والمعاجين 

المستكية

18900000000001890000

2023

صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات 

التنظيف والتلميع ، العطور ومستحضرات 

التجميل

6000000000060000

350400000000350400صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

31271250000003127125صنع المنتجات اللدائنية2220

1548313000000015483130صنع المنتجات الحرارية2391

(8)تابع جدول

نوع الصناعةرمز التصنيف
منتجات تامة 

الصنع

منتجات غير 

تامة الصنع
مخلفات االنتاج

قيمة االنتاج غير السلعي

اجمالي قيمة االنتاج
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 (الف دينار)

خدمة 

صناعية 

مقدمة للغير

خدمات 

تصليح 

وصيانة

الخدمات 

االخرى

اخرى 

تذكر

146250028800000149130صنع المنتجات الطينية اإلنشائية2392

2393
صنع المنتجات األخرى من البورسلين 

والخزف
11535000000001153500

2395
صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت 

والجص
205453037207005073800643500205588825

00060000006000قطع وتشكيل وصقل األحجار2396

17791900297003069007114502887502856115صنع الحديد القاعدي والصلب2410

40300000000004030000صنع الفلزات الثمينة غيرالحديدية القاعدية2420

11408700000001140870سبك الحديد والصلب2431

1440000001080000154800سبك المعادن غير الحديدية2432

38806292628870531676592701767867159214385145459402189240صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية2511

2512
صنع الصهاريج والخزانات واألوعية 

المعدنية
143726230018420262300014417273

2593
صنع أدوات القطع والعدد اليدوية واألدوات 

المعدنية العامة
429188400843051517004351831

(8)تابع جدول

نوع الصناعةرمز التصنيف
منتجات تامة 

الصنع

منتجات غير 

تامة الصنع
مخلفات االنتاج

قيمة االنتاج غير السلعي

اجمالي قيمة االنتاج

23



 (الف دينار)

خدمة 

صناعية 

مقدمة للغير

خدمات 

تصليح 

وصيانة

الخدمات 

االخرى

اخرى 

تذكر

2599
صنع منتجات المعادن المشكلة األخرى 

غيرالمصنفة في موضع آخر
1989890200048000019903702

2660
صنع معدات التشعيع والمعدات الكهربائية 

الطبية والعالجية
318840000000318840

918600000000918600صنع األجهزة الكهربائية المنزلية2750

2811
صنع المحركات والتوربينات عدا محركات 

الطائرات والسيارات والدراجات النارية
475040000000475040

2652000000026520صناعة اآلالت الزراعية وآالت الحراجة2821

1920000006000025200صنع آالت أخرى ألغراض خاصة2829

2920

 (أعمال تجهيزالعربات)صنع هياكل 

للمركبات ذات المحركات ، صنع المركبات 

المقطورة ونصف المقطورة

432000000000432000

2930
المركبات )صنع أجزاء وتوابع ومحركات 

(ذات المحركات
414000000000414000

6314000140001190000644700بناء السفن والمنشآت العائمة3011

2906412420512738264293401012264290294607850صنع اآلثاث3100

129002080002020000013102208صنع المجوهرات واألصناف المتصلة3211

17641348775510308729400722512536207702213700603454591823968011 المجموع الكلي

اجمالي قيمة االنتاج

(8)تابع جدول

نوع الصناعةرمز التصنيف
منتجات تامة 

الصنع

منتجات غير 

تامة الصنع
مخلفات االنتاج

قيمة االنتاج غير السلعي
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  ( الف دينار)

خامات ومواد 

اولية

تعبئة 

وتغليف
وقود وزيوت

ادوات 

احتياطية
اخرىالصناعيةسلعية اخرىمياهكهرباء

955801100010680119712929600020800140537تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

79238401440005100324009000821208صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية1040

97637076316735982940714032855601800394601181469صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

45915093330441152215498142563171584185216212744115568921صنع منتجات طواحين الحبوب1061

28414785467216024031155513442041330328910101133461856917125585829362255262صنع منتجات المخابز1071

701005323839768486710768044037243915191586409746799144659صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية1073

1074
صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي 

والمنتجات النشوية االخرى
85680588015121440336384300021000116532

1079
صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة في موضع 

آخر
1052033010611884371468127761930290768452555153727081183472519875110

22405872622865453900971159523195110731632450589صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

1104
صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج المياه المعدنية 

والمياه االخرى المعبؤة في زجاجات
49046313859614099932908642739677904015381836645

32580004662025469545803680332552تحضير وغزل ألياف المنسوجات1311

4620000180003004003000900465700نسج المنسوجات1312

1391
وبإبرة  (التريكو)صنع االقمشة المغزولة بصنارة 

(الكروشيه)معقوفة 
146704212096414714080958057622430337101543474

2015قيمة مستلزمات االنتاج في المنشات الصناعية الصغيرة حسب الصناعة والنشاط لسنة 

نوع الصناعةرمز التصنيف

الخدميةالسلعية

المجموع العام

يتبع  (9)جدول 
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  ( الف دينار)

خامات ومواد 

اولية

تعبئة 

وتغليف
وقود وزيوت

ادوات 

احتياطية
اخرىالصناعيةسلعية اخرىمياهكهرباء

309640750796889347914038768916604283577067004056971صنع المنسوجات الجاهزة بإستثناء الملبوسات1392

22740010800780300360360414029760صنع البسط والسجاد1393

196061346388412289414857646217938372478073872326760537630548680صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية1410

692003505008001000350011450صنع أصناف الفراء1420

3450630150745840254677967352014832398503دبغ وتهيؤة الجلود ، تهيؤة وصبغ الفراء1511

1512
صنع حقائب االمتعة وحقائب اليد وما شابهها 

والسروج واالعنة
103671074401867261736384503023993147729

4784532661015001710114025296009150519775صنع األحذية1520

124300000000150013930نشر الخشب وسحجه1610

1621
صنع رقائق من قشرة الخشب وااللواح المصنوعة من 

الخشب
5577306908205429092364650490035200609088

1622
صنع منتجات ومشغوالت النجارة الالزمة ألعمال 

البناء
1565161025609243701963092321814670402271361896324

1629
صنع منتجات خشبية أخرى ، صنع أصناف الفلين 

والقش ومواد الظفر
21566043512351601342311536504096564336691

258144112133657887536539006163784525740114951873334566الطباعة1811

1039860325206396108049250421000330001115952صنع المنتجات النفطية المكررة1920

2022
صنع الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة ، 

وأحبار الطباعة والمعاجين المستكية
1319310143170206986070346587645000413501539439

(9)تابع جدول 

نوع الصناعةرمز التصنيف
الخدميةالسلعية

المجموع العام
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  ( الف دينار)

خامات ومواد 

اولية

تعبئة 

وتغليف
وقود وزيوت

ادوات 

احتياطية
اخرىالصناعيةسلعية اخرىمياهكهرباء

2023
صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات التنظيف 

والتلميع ، العطور ومستحضرات التجميل
79201020057642012018000960029016

96072025200126000318012600115632صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

1614140374865109731770107693810182750946951862042صنع المنتجات اللدائنية2220

7186902030573576220425822615318512192002074857882789صنع المنتجات الحرارية2391

95445050403605854052250765102825صنع المنتجات الطينية اإلنشائية2392

4425600372001155011408880457500118800665880صنع المنتجات األخرى من البورسلين والخزف2393

106357142022215221806506505608100435832185162469505249057120609659صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت والجص2395

0028001281656010001480قطع وتشكيل وصقل األحجار2396

780905099535435754085052109068330002699761333734صنع الحديد القاعدي والصلب2410

16822080150763460274343234083000475501757877صنع الفلزات الثمينة غيرالحديدية القاعدية2420

5762050240902310637720618655035080654778سبك الحديد والصلب2431

7632006720240001200360082032سبك المعادن غير الحديدية2432

169773421010472023270820125357163284683676709130648421537477212338499صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية2511

90604410198967137402366338378075848982612449654865صنع الصهاريج والخزانات واألوعية المعدنية2512

(9)تابع جدول 

نوع الصناعةرمز التصنيف

الخدميةالسلعية

المجموع العام
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  ( الف دينار)

خامات ومواد 

اولية

تعبئة 

وتغليف
وقود وزيوت

ادوات 

احتياطية
اخرىالصناعيةسلعية اخرىمياهكهرباء

2593
صنع أدوات القطع والعدد اليدوية واألدوات المعدنية 

العامة
55708303728729604628122848070253638221348751

2599
صنع منتجات المعادن المشكلة األخرى غيرالمصنفة 

في موضع آخر
13034138073806130460327461924010855045063114910734

2660
صنع معدات التشعيع والمعدات الكهربائية الطبية 

والعالجية
109800372002064924180054004356068448

12584760442890001140756139800222001309980صنع األجهزة الكهربائية المنزلية2750

2811
صنع المحركات والتوربينات عدا محركات الطائرات 

والسيارات والدراجات النارية
3335920704367852295113628508009820364321

564002028240723612012009228صناعة اآلالت الزراعية وآالت الحراجة2821

660006000603849000300011544صنع آالت أخرى ألغراض خاصة2829

2920

للمركبات ذات  (أعمال تجهيزالعربات)صنع هياكل 

المحركات ، صنع المركبات المقطورة ونصف 

المقطورة

2299800126060005402408400012000258420

2930
المركبات ذات )صنع أجزاء وتوابع ومحركات 

(المحركات
25644002168492401584420780009240306408

23334205600195082905340030900280382بناء السفن والمنشآت العائمة3011

11146777803902247225280313109423581012082976246065918111028141946534صنع اآلثاث3100

1113786618688589121600014272673633240027064011556354صنع المجوهرات واألصناف المتصلة3211

780438228867093065456669118928777074223355767112214961508683384361336978753728 المجموع الكلي

نوع الصناعةرمز التصنيف

الخدميةالسلعية

المجموع العام

 (9)تابع جدول 
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( الف دينار)

المجموعبدون اجربأجر

157428921565445714161480ديالى

3928783245221235451403505بغداد

390956824076975824192578بابل

3631772438291155460916174كربالء

184233162047536320873318واسط

193746352087672224129053النجف

10991730111728478811234القادسية

54089072016104753112المثنى

120123241395371915054189ذي قار

106619721103307514467926ميسان

175336182080569822728938البصرة

22480426152454167157261491507المجموع

(الف دينار)االجور عدد المنشأتاسم المحافظة
عدد المشتغليـــــــــــن

2015عدد المنشأت الصناعية الصغيرة والمشتغلين فيها واجورهم حسب المحافظة لسنة 

(10)جدول 
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( الف دٌنار)

86461305660357240276662208958582747195025دٌالى21

421207146071486126197040433898336254252124بغداد23

1756061170133525735826510180524025102208554بابل24

343039637016426919331920345137098173030601كربالء25

127238602102300966293859607013129713882173591واسط26

175124146253681189215268385670184108546100066642النجف28

5052057158501226568444445005619743928607995القادسٌة31

2668559101662554598302724819914194047المثنى32

964176180042144709683906553276470ذي قار33

840394100339429432879308870763238143582مٌسان34

1777947365147816179435156423444545919042470685605097البصرة35

17641348795510307729400646983360454591823968011978753728

رمز المحافظة

المجموع

مستلزمات االنتاج

2015قٌمة االنتاج والمستلزمات فً المنشأت الصناعٌة الصغٌرة حسب المحافظة لسنة 

منتجات غٌر 

تامة الصنع
انتاج غٌر سلعً اجمالً االنتاجاخرى تذكرمخلفات االنتاجالمحافظة

(11)جدول  

منتجات تامة الصنع

30
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