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 :ة ـــمقدم 

ويلعي  دوراً ااصياً ييي عمليية التنميية  البليدا االقتصيادية ييي كريير مي   النشياطا موقعاً هاماً بيي   نشاط الصناعةيحتل         

االقتصييادية ويييي تطييوير قطاعييا  االقتصيياد الاييرد وتشييميل اليييدي العامليية وبالتييالي المليياهمة يييي النييات  المحلييي ا جمييالي   

يعليية دقيقية تبيي   لينوية بيانيا  ححصياةية لتيوييريي ظل الجهود التي يبيذلها الجهياز المركيزي لالحصياء والهمية ونظراً لهذه 

حجيراء دراليا   مي  ايالليي الدولة م  اجل تطوره وريع نليبة ملياهمتف ييي النيات  المحليي ا جميالي واقع نشاط هذا القطاع 

 قتصادية م  حنتا  وقيمة مااية وعمالة وججور وتكوي  رجلمالي راب   تميرا  االمال بموج تحليلية للبيانا  ا حصاةية 

ببيانا   ااصة لنوية احصاءا العاملة يي هذا القطاع وتصدر  عاملللم )تراكمي(  لنوياً مديرية ا حصاء الصناعي ملحاً  تنفذ

ة حليي  القطاعييا  العيياخ والماييتلط )عييدا اليينفط ( والتحويلييي ة للصييناعا  االلييتاراجيةـمتاييمنة مرشييرا  رةيليي عامييلهييذه الم

وتجيدر ا شيارأ ج  المحياوال  التيي جير  منيذ املييينا  القير  الماايي ييي العيراق للتميييز بيي  الصيناعا  اليدوييية  والايا 

حيث مييز  الموجودا  الرابتة باعتماد معياري التاداخ العمالة ووالكبيرأ  والصناعا  البيتية والصناعا  الصميرأ والمتولطة

 .جكرر ( مشتمل جو  03تادخ )ـــا  الكبيرأ بأنها تلــــعالصنا

 

 

 التقرير :  جهداف

 الصناعية الكبيرأ  المنشآ ع  نشاط لنوية تويير بيانا  ححصاةية   1

 الصناعي  بالنشاطالااصة  اللنوية تقليل االعتماد على التقديرا  يي احتلا  المتميرا  االقتصادية  2

  يانا  الرلمية الصادرأ م  المخ المتحدأايير جودأ نشر البااللتزاخ بمع  0

  غراض الحلابا  القومية  لنوية تويير بيانا   4

 

 

 : شمولية البيانا 

ا شارأ حلى ح  جمع البيانا  اعتمد على حطار شامل تخ توييره م  االل نتاة  التعداد العاخ للمنشا  البد م  

الصناعي بالتعاو   ا حصاء مديريةف وتحديرف م  قبل ةتوبعد تهي      لنة  لإلحصاءالجهاز المركزي  نفذهاالقتصادية الذي 

ام  جنشطة التي يقع نشاطها الرةيس عامل كاية الم ا حصاةيشمل المجتمع   مع مديريا  االحصاء يي بمداد والمحايظا 

 الرابعالتنقيح  –لجميع النشطة  الدولي القياليذلك ويق التصنيف الصناعي و التحويلية التعدي  والتمالل المحاجر والصناعا  

(ISIC   ) صالح الدي ( للظروف المنية  ،ولخ تشمل المحايظا  )نينود،كركوك، النبار ( منشأأ بالملح    ل )وشم وتخ

 طربة التي تمر بها هذه المحايظا  كما لخ يشمل الملح حقليخ كردلتا  االم
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 دوال تحليل المرشرا  االحصاةية

 

 عدد المشتغلين/   قيمة االنتاج  =                         شتمل م  االنتا    انتاجية الم 

 

 المستلزمات - قيمة االنتاج =                                               القيمة المااية 

 

 عدد المشتغلين  /  القيمة المضافة   =                    انتاجية المشتمل م  القيمة المااية         

 

                     االجور /  قيمة االنتاج   =     انتاجية الدينار م  االجور 

 

       عدد المشتغلين /  قيمة المستلزمات  =    متولط نصي  المشتمل م  الملتلزما 

 

              عدد المشتغلين  /  االجور  =               متولط االجر اللنوي للمشتمل 

 

 011قيمة االنتاج ( *  /  ) قيمة المستلزمات  =              نيع                         ـــــــة التصـــــدرج 

 

 011 *(  0-  السنة السابقة /   السنة الحالية) =          ر  %             ــــــــبة التميـــــــنل 

 

 

 المفاهيخ والمصطلحا  ا حصاةية

 

   النسبة المئوية لمساهمة اجمالي قيمة المستلزمات قياساً الى اجمالي قيمة  االنتاج . هي -: درجة التصنيع 

  قيمة مجموع  + مجموع قيمة مواد التعبئة  والتغليف مجموع قيمة الخامات )المواد االولية( + هي -: المداال

  المستلزمات الخدمية قيمة+ اخرى سلعية مستلزمات

 النشاط  إيراديراد تشغيل للغير +إ  + االنتاج غير التامقيمة   +  ة االنتاج التامتشمل قيم -: رجا  ـــــــالما

 التجاري .
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 5231للنة  )التراكمي( الصناعية الكبيرأ العاملة المنشآ بأحصاءالنتاة  التحليلية الااصة 

 الصناعية الكبيرأ المنشآ عدد   1

أي  منشأة( 116فقد بلغت ) 5104اما في سنة  منشأة ( 150) 5102سنة الكبيرة العاملة لبلغ عدد المنشآت الصناعية 
 (%74.2) منشاة اي بنسبة (753)فقد بلغ عددها  5102اما المنشات الصناعية المتوقفة لسنة %( 5) مقدارها زيادةبنسبة 

 4اص( و)منشأة متوقفة قطاع خ 534منشأة متوقفة قطاع عام( و) 42من مجموع المنشات الصناعية الكلي موزعة على )
 منشأة متوقفة قطاع مختلط(.

  عدد المشتملي   2

أصحاب هذه كونهم مشتغالً  )452)بضمنهم المشتغلين بدون أجر وعددهم ( مشتغالً 056554)  5102لسنة عدد المشتغلين  بلغ

 %(0أي بنسبة إنخفاض مقدارها)مشتغالً  (071453حيث بلغ عدد المشتغلين ) 5104في سنة عددهم عليه كان عما  المنشآت

هذا االنخفاض بالرغم من زيادة عدد المنشات هو توقف معمل نسيج الديوانية عن العمل لهذة السنة وهو قطاع عام يعود سبب 

 مشتغل. 5111وعدد المشتغلين فيه اكثر من 

 قيمة االجور والمزايا  0

  اي بنسبة انخفاض  5104( مليار دينار سنة 0402مقابل ) 5102سنة  ( مليار دينار0713)والمزايا قيمة االجور  بلغت   

 الرواتب واالجور للمشتغلين في دوائر الدولة. قليلهر فقط في القطاع العام بسبب تظهذا االنخفاض و%( 3.1مقدارها )

 ا نتا  قيمة  4

ي بنسبة إنخفاض مقدارها أ 5104سنة دينار  مليار(  4525)مقابل  5102سنة دينار  مليار (4571 ( قيمة اإلنتاج بلغت

 وسبب هذا االنخفاض هو توقف احدى محطات تصفية النفط في محافظة البصرة وهي منشاة قطاع عام. %(1.4)

 قيمة الملتلزما   5

 إرتفتتاعأي بنستتبة  5104 ( مليتتار دينتتار ستتنة 5177مقابتتل ) 5102ستتنة  دينتتار مليتتار( 5530بلغتتت قيمتتة مستتتلزمات اإلنتتتاج )

علتى محطتة تصتفية التنفط المتوقفتة عتن  ابب هذا االرتفاع هو نتيجة زيادة قيمة المستلزمات التي تم انفاقهتوس %(00.3رها )مقدا

 العمل في محافظة البصرة.
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  المبيعا   6

    رها اقدم زيادةي بنسبة أ 5104  سنةمليار دينار( 7412)مقابل  5102سنة ( مليار دينار 7605بلغت قيمة المبيعات )      

 .هذ السنة هزين لدى بعض المنشات تم بيعخوجود  الىلرغم من انخفاض االنتاج ابب االرتفاع بسيعود (  و07.0%)     

 

 

 القيمة المااية  7

         إنخفاض بنسبةي أ 5104 سنةدينار ( مليار5506مقابل ) 5102سنة  دينار ( مليار0614بلغت القيمة المضافة )      

 %(.00.2)  مقدارها      

 

        (2315-2312للسنوات ) العاملة  صاء الصناعي للمنشآت الصناعية الكبيرةخالصة نتائج اإلح                     

(1جدول )  

 

 2315 2314 2310 2312 المؤشرات

 % نسبة التغيير

(5102-5102) 

 

 5     116 116 151 عدد المنشات الصناعية

-0 4      071453 017141 516107 عدد المشتغلين  

-3.1         0404204   03744 0531235 دينار(األجور والمزايا )مليون  قيمة  

-1.4        4520520 1163511 4133046 اإلنتاج )مليون دينار( قيمة  

 00.3         5177050 5530555 5555605 قيمة المستلزمات )مليون دينار(

 قيمة المبيعات )مليون دينار(
4045762 2745555 7412007         07.0 

 ة ) مليون دينار(القيمة المضاف
5764570 7551144 5505356         00.2-  
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 (5102-5105) اهم المؤشرات التحليلية للمنشآت الصناعية الكبيرة العاملة )التراكمي( للسنوات      

 (5جدول )

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرشرا 
2312 2310 2314 2315 

 نلبة التمير

(2315-2314)  

% 

            52 02 43 07 02 22 حنتاجية المشتمل م  ا نتاج 

      -       33 17 71 11 45 11 حنتاجية المشتمل م  القيمة المضاية 

        33 0 52 0 41 2 حنتاجية الدينار م  الجور ) بالدينار (

             52 15 61 17 12 13 مليو  دينار((متولط نصي  المشتمل م  الملتلزما  

     -       22 13 67 13 31 1 متولط اجر المشتمل اللنوي)المشتملي  بأجر يقط(

 15 12 0     22 47 31 47 21 42 درجة التصنيع %

 (      5102-5105عدد المنشآت الصناعية الكبيرة العاملة للسنوات ): ( 0شكل)

 
 

9.01

10.67 10.88

10.16
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(2315-2312)متولط أجر المشتمل لللنوا  ( 5)شكل 

متوسط أجر المشتغل السنوي 
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     لسنة  )تراكمي( عحسب القطا العاملة الصناعية الكبيرة للمنشآتنتائج االحصاء الصناعي  راتمؤش

 

 (3جدول)
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2315عدد المنشأ  الصناعية الكبيرأ العاملة حل  القطاع للنة ( 6)شكل 

عام

مختلط

خاص



(ألف دينار)

عدد المشتغلين
االجور والرواتب 

والمزايا
عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا
عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

328722060400028722060400عام

328722060400028722060400المجموع

769131010939178743684164206289499411103385020عام

1027562448799541347329823169292209770مختلط

5322327114573114270221993950730293165670649481خاص

618117337126413701111119410931171284561305230128481المجموع

621117624126634305111119410931171287431307436168481

المجموعالمشتغلون المؤقتون

القطاعالصناعةالباب
عدد 

المنشات

المشتغلون الدائمون

هم  من اصحاب المنشآت وافراد عوائلهم/ المشتغلون بالاجر*

الكلي المجموع

2015لسنة  (التراكمي)عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة حسب باب الصناعة والقطاع واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم 

الصناعات التحويليةج

(4)جدول 
عدد 

المشتغلون 

*بدون اجر

التعدين واستغالل المحاجرب
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(ألف دينار)

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعالصناعةالباب

6105198061051986105198عامالتعدين واستغالل المحاجرب

6105198061051986105198المجموع

232278228729620330326189855902376923748عامالصناعات التحويليةج

2079021695997721213899890248750225مختلط

127154952412501025913965597831286356143خاص

380223398042721128342294452633912030116المجموع

380833917842721128342355504613918135314المجموع الكلي

2015لسنة  (التراكمي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب الباب والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

(5)جدول 
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(ألف دينار)

مجموع قيمة المستلزماتالمستلزمات الخدميةالمستلزمات السلعية االخرىمواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالقطاعالصناعةالباب

2516570324782218922795361عامالتعدين واستغالل المحاجرب

2516570324782218922795361المجموع

94945635214100032138896511743522731176805168عامالصناعات التحويليةج

6851594596295134141391729064002188014253مختلط

45925964614041789922954484276853530906075917خاص

14772319432508130653825805251602698052270895338المجموع

14774836002508130653829053071604887272271690699المجموع الكلي

2015لسنة  (التراكمي )قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب الباب والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

(6)جدول 

11



عدد 

المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا
عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

328722060400028722060400عام8

328722060400028722060400المجموع

56746524695199222156755524917340عامصناعات المنتجات الغذائية10

336415696438824225045218118930مختلط

139490427000343654254143955582954178299خاص

14712014810395057512805904127658384540999المجموع

19321186180731544503321247163121390مختلطصناعة المشروبات11

19169310176297283145330019761162959711خاص

20262522038104598590363232232794173611المجموع

1195615637165497501960156469150عامصناعة منتجات التبغ12

1195615637165497501960156469150المجموع

510859122393609716232108661224098410عامصناعة المنسوجات13

510859122393609716232108661224098410المجموع

1132810623205001328106232050عامصناعة المالبس تهيئة وصبغ الفراء14

1132810623205001328106232050المجموع

(7)جدول 

2015لسنة  (التراكمي)عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة حسب قسم الصناعة والقطاع واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم 

(الف دينار)

انشطة اخرى للتعدين واستغالل المحاجر

المجموع

المشتغلون 

بدون اجر
القطاعالصناعةالقسم

عدد 

المنشات

المشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائمون
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عدد 

المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا
عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

(7)جدول 

2015لسنة  (التراكمي)عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة حسب قسم الصناعة والقطاع واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم 

(الف دينار)
المجموع

المشتغلون 

بدون اجر
القطاعالصناعةالقسم

عدد 

المنشات

المشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائمون

13429260852087126003436260978080عام15

13429260852087126003436260978080المجموع

صناعة الخشب ومنتجاته والفلين عدا 16

االثاث
1952200009522000خاص

1952200009522000المجموع

الطباعة والنشر واستنساخ وسائط 18

االعالم المسجلة
71294961640188366456138299828570عام

134138250414310381525600خاص

813289754651923807661420101354170المجموع

1817419355492206233710043148197563655353541عام19

536113313034018366040115149633خاص

2317780356823509237710226808201573670503177المجموع

7105341147003391852500105521147528390عامصناعة المواد والمنتجات الكيمياوية20

3143751150196001447607500خاص

10106771154514891962100106961155135890المجموع

15640026700564002670مختلط21

26435236500643523652خاص

3120752632001207526322المجموع

صناعة فحم الكوك والنتجات النفطية 

المكررة والوقود النووي

صناعة المنتجات الصيدالنية 

والكيمياويات الدوائية والمنتجات النباتية

دبغ وتهيئة الجلود صناعة حقائب 

االمتعة وحقائب اليد والسروج واالعنة 

واالحذية
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عدد 

المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا
عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

(7)جدول 

2015لسنة  (التراكمي)عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة حسب قسم الصناعة والقطاع واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم 

(الف دينار)
المجموع

المشتغلون 

بدون اجر
القطاعالصناعةالقسم

عدد 

المنشات

المشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائمون

427232336057638394202761233999960عامصناعة منتجات المطاط واللدائن22

120323194800020323194800مختلط

5167923560001679235604خاص

1030932660361638394203131266430364المجموع

13100461008400625243495432105701043354940عام23

3491555910337250460361573519821595119107702354خاص

3622560520421256665601923063032165223443196354المجموع

1149914680097001499146800970عام24

296280720420001002827205خاص

3159514960817420001599149628175المجموع

36032696995861053204966137700200820عام25

15644346000564434600خاص

46088701430461053204966193704635420المجموع

140029626120040029626120مختلط26

140029626120040029626120المجموع

صناعة منتجات المعادن المركبة 

باستثناء المكائن والمعدات

صناعة الفلزات القاعدية

صناعة معدات واجهزة الراديو 

والتلفزيون واالتصاالت

صناعة منتجات المعادن الالفلزية 

االخرى
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عدد 

المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا
عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

(7)جدول 

2015لسنة  (التراكمي)عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة حسب قسم الصناعة والقطاع واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم 

(الف دينار)
المجموع

المشتغلون 

بدون اجر
القطاعالصناعةالقسم

عدد 

المنشات

المشتغلون المؤقتونالمشتغلون الدائمون

51086710614761136105464109031062530750عام27

264243364700064243364700مختلط

26130984000613098401خاص

91157011079392136105464116061108993851المجموع

2396642504064003966425040640عام

2396642504064003966425040640المجموع

124552816838850019013952955300697830عام

16847600000684760000خاص

225232864438850019013953023305457830المجموع

11591037716104040016910781160مختلطصناعة معدات النقل30

11591037716104040016910781160المجموع

21571499838113552016815353580عام31

25612315000561231502خاص

42131622988113552022416585082المجموع

621117624126634305111119410931171287431307436168481 المجموع الكلي

صناعة االالت والمعدات غير المصنفة 28

في محل اخر

صناعة المركبات ذات المحركات 29

والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

صناعة االثاث وصناعة منتجات غير 

مصنفة في محل اخر

صناعة االالت واالجهزة الكهربائية غير 

المصنفة بمحل اخر
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(ألف دينار)

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعالصناعةالقسم

6105198061051986105198عامانشطة اخرى للتعدين واستغالل المحاجر8

6105198061051986105198المجموع

28266230429938107126004061153982عامصناعات المنتجات الغذائية10

3319457148231548017723319457مختلط

404599090124342475528941565404628852خاص

436184777168818600605003377469102291المجموع

199646789770467200417256238430907مختلطصناعة المشروبات11

21916559170399219235990219584222خاص

418812380840866419653246458015129المجموع

176000062228023822801760035عامصناعة منتجات التبغ12

176000062228023822801760035المجموع

1093220010658831199808310189429عامصناعة المنسوجات13

1093220010658831199808310189429المجموع

1687655016876551125683عامصناعة المالبس تهيئة وصبغ الفراء14

1687655016876551125683المجموع

2015لسنة  (التراكمي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب قسم الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

(8)جدول 
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(ألف دينار)

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعالصناعةالقسم

2015لسنة  (التراكمي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب قسم الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

(8)جدول 

82080331555082235839344315عام15

82080331555082235839344315المجموع

صناعة الخشب ومنتجاته والفلين عدا 16

االثاث
4873300487330487330خاص

4873300487330487330المجموع

4459688213706974596757944504988عام18

752763752763752763خاص

4534964513706974672034245257751المجموع

186461342817901345920436268871941781395عام19

323614613236146132361461خاص

189697488917901345920759883481974142856المجموع

48533941315692808010322114824943عامصناعة المواد والمنتجات الكيمياوية20

12124998733851219838312234684خاص

60658939316426659230160427059627المجموع

4680970468097468067مختلط21

8739650873965873965خاص

1342062013420621342032المجموع

الطباعة والنشر واستنساخ وسائط 

االعالم المسجلة

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية 

المكررة والوقود النووي

دبغ وتهيئة الجلود صناعة حقائب 

االمتعة وحقائب اليد والسروج واالعنة 

واالحذية

صناعة المنتجات الصيدالنية 

والكيمياويات الدوائية والمنتجات النباتية

17



(ألف دينار)

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعالصناعةالقسم

2015لسنة  (التراكمي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب قسم الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

(8)جدول 

98552272089017064121506582عامصناعة منتجات المطاط واللدائن22

569660285927855587569660مختلط

1947065801947065819470658خاص

2102584010068172203265721546900المجموع

1194325952796673122229268113636225عام23

571337461224000571561461585586001خاص

6907700563020673693790729699222226المجموع

2275015202275015222750152عامصناعة الفلزات القاعدية24

100260030000013026001002600خاص

237527523000002405275223752752المجموع

21349755295702137932522011728عام25

1169607011696071169607خاص

22519362295702254893223181335المجموع

3200356343329766336534409642مختلط

3200356343329766336534409642المجموع

صناعة منتجات المعادن المركبة 

باستثناء المكائن والمعدات

صناعة منتجات المعادن الالفلزية 

االخرى

صناعة معدات واجهزة الراديو 26

والتلفزيون واالتصاالت
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(ألف دينار)

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعالصناعةالقسم

2015لسنة  (التراكمي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب قسم الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

(8)جدول 

8089955273930408829259299998990عام

1873010187301396517مختلط

4942100049421004942100خاص

86028953739304093421993105337607المجموع

151172933284711544576414964653عام

151172933284711544576414964653المجموع

53284613282837008156831317008994عام29

2945000029450002945000خاص

56229613282837008451331319953994المجموع

510509257155362241155975مختلطصناعة معدات النقل30

510509257155362241155975المجموع

3644360364436361654عام31

3169000316900316900خاص

6813360681336678554المجموع

380833917842721128342355504613918135314

صناعة االثاث وصناعة منتجات غير 

مصنفة في محل اخر

المجموع الكلي

صناعة المركبات ذات المحركات 

والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

صناعة االالت واالجهزة الكهربائية 27

غير المصنفة بمحل اخر

صناعة االالت والمعدات غير المصنفة 28

في محل اخر
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(ألف دينار) 

مواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالقطاعالصناعةالقسم
المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات

2516570324782218922795361عام8

2516570324782218922795361المجموع

968397856039855124838441787224830673عامصناعات المنتجات الغذائية10

18465253108730634982492006495مختلط

311186674279648273341678715950126388518414خاص

322717177335998993857225920466247415355582المجموع

6460209596232305128126627552216181199278مختلطصناعة المشروبات11

338379001071307231635899210152711167480326خاص

984399952033630282917165417704927348679604المجموع

13464293597673835391614652251200عامصناعة منتجات التبغ12

13464293597673835391614652251200المجموع

59945219315916035548813418572575عامصناعة المنسوجات13

59945219315916035548813418572575المجموع

961070618002940001240001440870عامصناعة المالبس تهيئة وصبغ الفراء14

961070618002940001240001440870المجموع

(9)جدول رقم 

2015لسنة   (التراكمي)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب قسم الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

انشطة اخرى للتعدين واستغالل المحاجر
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(ألف دينار) 

مواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالقطاعالصناعةالقسم
المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات

(9)جدول رقم 

2015لسنة   (التراكمي)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب قسم الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

8184102223362503674272088884013عام15

8184102223362503674272088884013المجموع

14459508266022310249565خاص16

14459508266022310249565المجموع

11470836280338658187282011215229473عام18

44234540004485035631526826خاص

11913181284338703037285574315756299المجموع

19
810990721683174620746328250750885517251عام

2128587402349463154001525175352خاص

832276595683174855692629790765910692603المجموع

951270396128617804230915416237432381عامصناعة المواد والمنتجات الكيمياوية20

79994096880535472252896569524343خاص

17512112164933918351455944381846956724المجموع

37800300134052856882165223مختلط21

596452766520557043735336615خاص

9744557678246098100617501838المجموع

دبغ وتهيئة الجلود صناعة حقائب االمتعة 

وحقائب اليد والسروج واالعنة واالحذية

الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم 

المسجلة

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية 

المكررة والوقود النووي

صناعة المنتجات الصيدالنية والكيمياويات 

الدوائية والمنتجات النباتية

صناعة الخشب ومنتجاته والفلين عدا ااالثاث

21



(ألف دينار) 

مواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالقطاعالصناعةالقسم
المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات

(9)جدول رقم 

2015لسنة   (التراكمي)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب قسم الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

7747721520013176355672892674896عامصناعة منتجات المطاط واللدائن22

2230984947669136914407730مختلط

1614793510845072493037480017356115خاص

171458051236992090234107900320438741المجموع

23
20697373585674749317527660366082475307عام

63046072435512117504052447495179289936896خاص

837434451021186822435805154098839372412203المجموع 

1016860504943907190331817015830عامصناعة الفلزات القاعدية24

55957109435071000724921خاص

1072817605038257197431817740751المجوع 

592442104693351392571314543485عام25

299605069411260777629793خاص

622402604762762418649015173278المجموع 

1144844165311299868075163083999مختلط26

1144844165311299868075163083999المجموع 

صناعة منتجات المعادن المركبة باستثناء 

المكائن والمعدات

صناعة معدات واجهزة الراديو والتلفزيون 

واالتصاالت

صناعة منتجات المعادن الالفلزية االخرى

22



(ألف دينار) 

مواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالقطاعالصناعةالقسم
المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات

(9)جدول رقم 

2015لسنة   (التراكمي)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب قسم الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

324059027770972621623537600441180626عام27

115306033322282825431453مختلط

26006591390603779755411903658884خاص

351218679161573032920620001945270963المجموع

23089910140776727414396458197عام28

23089910140776727414396458197المجموع

29
1889618002229981698365228109813عام

16017650220000650001886765خاص

2049794502449981704865229996578المجموع

5462772744371129400720075مختلطصناعة معدات النقل30

5462772744371129400720075لمجموع

13574803854214288188578عام31

475970121051140071102خاص

18334505064725688259680المجموع

14774836002508130653829053071604887272271690699

صناعة االالت واالجهزة الكهربائية غير 

المصنفة بمحل اخر

المجموع الكلي

صناعة المركبات ذات المحركات 

والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

صناعة االثاث وصناعة منتجات غير 

مصنفة في محل اخر

صناعة االالت والمعدات غير المصنفة في 

محل اخر

23



(الف دينار)

عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلين

االجور 

والرواتب 

عدد المشتغلينوالمزايا
االجور والرواتب 

والمزايا

219814986550019814986550عام810

219814986550019814986550المجموع

18970738500897073850عاماستخراج الملح893

18970738500897073850المجموع

2105757200001057572001خاص1010

2105757200001057572001المجموع

234215204238824225043017626730مختلط1030

421610636580021610636582خاص

655825840818824225064628263312المجموع

2400225655962004002256559620عامصناعة منتجات االلبان1050

93431484905113261035415175155خاص

1143452714086711326104356271734775المجموع

2015لسنة   (التراكمي )عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة  واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم  حسب  نشاط الصناعة والقطاع 

المشتغلون 

بدون اجر

(10)جدول 
المشتغلون الدائمون

القطاعالصناعةالنشاط
عدد 

المنشات

المجموعالمشتغلون المؤقتون

استغالل المحاجر الستخراج االحجار 

والرمال والطين

انتاج وتحضير وحفظ اللحوم ومنتجاتها

تحضير وحفظ الفواكه والخضروات

24



(الف دينار)

عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلين

االجور 

والرواتب 

عدد المشتغلينوالمزايا
االجور والرواتب 

والمزايا

2015لسنة   (التراكمي )عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة  واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم  حسب  نشاط الصناعة والقطاع 

المشتغلون 

بدون اجر

(10)جدول 
المشتغلون الدائمون

القطاعالصناعةالنشاط
عدد 

المنشات

المجموعالمشتغلون المؤقتون

2269226632466002692266324660عام

114330917067602593210882939021917643185خاص

116600143700068593210882965944580889785المجموع

136838240005040000041842240000خاصصناعة السكر وتكريره1072

136838240005040000041842240000المجموع

445323057030045323057034خاص

445323057030045323057034المجموع

111678000011678002خاص1074

111678000011678002المجموع

152181091922215612033060عام1079

122492200022492200مختلط

37830370000783037000خاص

51525340119222151615562260المجموع

12112577500211257750خاصصناعة االعالف الحيوانية المعدة1080

12112577500211257750المجموع

13633262500363326250خاص1101

13633262500363326250المجموع 

1073

1061

صناعة الكاكاو والشيكوالتة والحلويات 

السكرية

صناعة منتجات طواحين الحبوب ومخلفات 

طحن الحبوب

صناعة منتجات االغذية االخرى غير 

المصنعة في محل اخر

 صناعة المعكرونة والمنتجات النشوية

  المماثلة

تقطير المشروبات الروحية وتكريرها 

وخلطها

25



(الف دينار)

عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلين

االجور 

والرواتب 

عدد المشتغلينوالمزايا
االجور والرواتب 

والمزايا

2015لسنة   (التراكمي )عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة  واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم  حسب  نشاط الصناعة والقطاع 

المشتغلون 

بدون اجر

(10)جدول 
المشتغلون الدائمون

القطاعالصناعةالنشاط
عدد 

المنشات

المجموعالمشتغلون المؤقتون

19321186180731544503321247163121390مختلط1104

1816579843672283145330019401129697211خاص

19258921705479598590363231872760911111المجموع

1195615637165497501960156469150عامصناعة منتجات التبغ1200

1195615637165497501960156469150المجموع

3737092514302007370925143020عام1311

3737092514302007370925143020المجموع

12846268555467162322853268717780عام1392

12846268555467162322853268717780المجموع

164330237610064330237610عامصناعة البسط والسجاد1393

164330237610064330237610المجموع

1132810623205001328106232050عام

1132810623205001328106232050المجموع

13429260852087126003436260978080عامصناعة االحذية1520

13429260852087126003436260978080المجموع

1410

صناعة المشروبات المرطبة غير الكحولية 

انتاج المياه, 

نسج , تحضير وغزل االلياف النسيجية 

المنسوجات

صناعة المنسوجات الجاهزة باستثناء 

الملبوسات

صناعة المالبس باستثناء المالبس الفرائية

26



(الف دينار)

عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلين

االجور 

والرواتب 

عدد المشتغلينوالمزايا
االجور والرواتب 

والمزايا

2015لسنة   (التراكمي )عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة  واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم  حسب  نشاط الصناعة والقطاع 

المشتغلون 

بدون اجر

(10)جدول 
المشتغلون الدائمون

القطاعالصناعةالنشاط
عدد 

المنشات

المجموعالمشتغلون المؤقتون

1952200009522000خاص1629

1952200009522000المجموع

71294961640188366456138299828570عامالطباعة1811

134138250414310381525600خاص

813289754651923807661420101354170المجموع

122481512084357836028315904440عامصناعة منتجات افران الكوك1910

2393780015500054428002خاص

142871549884508336033716332442المجموع

61717135398012223029964788194733639449100عام

332212935032517866034714721631خاص

917493355273625232710143448198203654170731المجموع

538383373137018525003856337838700عام

538383373137018525003856337838700المجموع

1311246760880003112467608800عام

1311246760880003112467608800المجموع

2138733600196001397432000خاص2022

2138733600196001397432000المجموع

صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات 

المماثلة واحبار الطباعة والمصطكات

 صناعة المواد الكيمياوية االساسية باستثناء

االسمدة والمركبات االزوتية

صناعة المنتجات الخشبية االخرى 

وصناعة منتجات من الفلين والقش ومواد 

الضفر

1920

صناعة االسمدة والمركبات االزوتية 2012

صناعة المنتجات النفطية المكررة

2011

27



(الف دينار)

عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلين

االجور 

والرواتب 

عدد المشتغلينوالمزايا
االجور والرواتب 

والمزايا

2015لسنة   (التراكمي )عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة  واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم  حسب  نشاط الصناعة والقطاع 

المشتغلون 

بدون اجر

(10)جدول 
المشتغلون الدائمون

القطاعالصناعةالنشاط
عدد 

المنشات

المجموعالمشتغلون المؤقتون

1358434208089003584342080890عام2023

1358434208089003584342080890المجموع

1517550005175500خاص2029

1517550005175500المجموع

15640026700564002670مختلط2100

26435236500643523652خاص

3120752632001207526322المجموع

2208819603866002088196038660عام2211

2208819603866002088196038660المجموع

26353756710383942067337961300عامصناعة المنتجات اللدائنية2220

120323194800020323194800مختلط

5167923560001679235604خاص

8100569997503839420104370391704المجموع

124619599000024619599000عام2392

339147869906876958641519109320650114259862347خاص

3401503210102866958641519109320896116219762347المجموع

صناعة المستحضرات الصيدالنية 

والكيمياويات الدوائية والمنتجات النباتية

صناعة الصابون والمطهرات 

ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور 

ومستحضرات التجميل

صناعة المنتجات الكيمياوية االخرى غير 

المصنفة في محل اخر

صناعة المنتجات الطينية االنشائية غير 

الحرارية والمنتجات الخزفية

صناعة االطارات واالنابيب المطاطية 

تجديد االسطح الخارجية لالطارات 

المطاطية واعادة بنائها

28



(الف دينار)

عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلين

االجور 

والرواتب 

عدد المشتغلينوالمزايا
االجور والرواتب 

والمزايا

2015لسنة   (التراكمي )عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة  واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم  حسب  نشاط الصناعة والقطاع 

المشتغلون 

بدون اجر

(10)جدول 
المشتغلون الدائمون

القطاعالصناعةالنشاط
عدد 

المنشات

المجموعالمشتغلون المؤقتون

644215612680744832268454869593536520عام

162240000832057401454457403خاص

744835636680753134325855014597993923المجموع

6537942753355762685875455430219420عام

971140637358933836580044021004خاص

156090468170901656069526255474240424المجموع

1149914680097001499146800970عام2410

149307204200053327205خاص

2154814710817420001552147128175المجموع

14725000000472500000خاص2420

14725000000472500000المجموع

2369137526482003691375264820عام2511

15644346000564434600خاص

3374737969942003747379699420المجموع

12341321731041053204962446324936000عام2512

12341321731041053204962446324936000المجموع

140029626120040029626120مختلط2640

140029626120040029626120المجموع

2394

2395

صناعة المنتجات المعدنية االنشائية

صناعة الصهاريج والخزانات واالوعية من 

المعادن

صناعة االصناف المنتجة من الخرسانة 

واالسمنت والجص

صناعة التلفزيون والراديو واجهزة االتصال

صنع الفلزات الثمينة غير الحديدية القاعدية

صناعة االسمنت والجير والجص

صناعة الحديد والصلب القاعديين

29



(الف دينار)

عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلين

االجور 

والرواتب 

عدد المشتغلينوالمزايا
االجور والرواتب 

والمزايا

2015لسنة   (التراكمي )عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة  واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم  حسب  نشاط الصناعة والقطاع 

المشتغلون 

بدون اجر

(10)جدول 
المشتغلون الدائمون

القطاعالصناعةالنشاط
عدد 

المنشات

المجموعالمشتغلون المؤقتون

2319533440663361054643231335461270عام2710

2319533440663361054643231335461270المجموع

1158912249056001589122490560عام2720

1158912249056001589122490560المجموع

1345236310315003452363103150عامصناعة االسالك المعدنية والكوبالت2732

1345236310315003452363103150المجموع

264243364700064243364700مختلط2750

26130984000613098401خاص

470346463100070346463101المجموع

1263124147577002631241475770عام2790

1263124147577002631241475770المجموع

1115911590396001159115903960عامصناعة االالت متعددة االغراض االخرى2819

1115911590396001159115903960المجموع

صناعة المحركات والمولدات والمحوالت 

الكهربائية وصناعة اجهزة توزيع الكهرباء 

والتحكم فيها

صناعة المركمات والخاليا االولية 

والبطاريات من خاليا االولية

صناعة المعدات الكهربائية االخرى غير 

المصنفة

صناعة االجهزة المنزلية غير المصنفة في 

محل اخر

30



(الف دينار)

عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

عدد 

المشتغلين

االجور 

والرواتب 

عدد المشتغلينوالمزايا
االجور والرواتب 

والمزايا

2015لسنة   (التراكمي )عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة  واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم  حسب  نشاط الصناعة والقطاع 

المشتغلون 

بدون اجر

(10)جدول 
المشتغلون الدائمون

القطاعالصناعةالنشاط
عدد 

المنشات

المجموعالمشتغلون المؤقتون

1280730913668002807309136680عامصناعة االالت الزراعية واالت الحراجة2821

1280730913668002807309136680المجموع

124552816838850019013952955300697830عامصناعة المركبات ذات المحركات2910

124552816838850019013952955300697830المجموع

16847600000684760000خاص2920

16847600000684760000المجموع

11591037716104040016910781160مختلط3092

11591037716104040016910781160المجموع

21571499838113552016815353580عامصناعة االثاث3100

25612315000561231502خاص

42131622988113552022416585082المجموع

621117624126634305111119410931171287431307436168481

 (اعمال تجهيز العربات )صناعة االبدان 

صنع المركبات , للمركبات ذات المحركات 

المقطورة والمركبات نصف المقطورة

صناعة الدراجات العادية ذات العجلتين 

ومركبات العجزة

المـجمـــوع الكــــلي
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(ألف دينار)

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعاسم الصناعةالنشاط

1129638011296381129638عام810

1129638011296381129638المجموع

4975560049755604975560عاماستخراج الملح893

4975560049755604975560المجموع

7461818074618187461818خاصانتاج وتحضير وحفظ اللحوم ومنتجاتها1010

7461818074618187461818المجموع

3304089147165047757393304089مختلطتحضير وحفظ الفواكه والخضروات1030

57227321905057417825752494خاص

90268211490700105175219056583المجموع

8060407080604078060407عامصناعة منتجات االلبان1050

1231035601231035612310356خاص

2037076302037076320370763المجموع

14363398429938105735720847251150عام

01243234251243234250خاص

1436339816731723518168063347251150المجموع

    2015لسنة (التراكمي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب نشاط الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

جدول(11)

استغالل المحاجر الستخراج االحجار والرمال 

والطين

1061
صناعة منتجات طواحين الحبوب ومخلفات طحن 

الحبوب
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(ألف دينار)

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعاسم الصناعةالنشاط

    2015لسنة (التراكمي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب نشاط الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

جدول(11)

3505450960350545096350545096خاصصناعة الكاكاو والشيكوالتة والحلويات السكرية1073

3505450960350545096350545096المجموع

1488532801488532814885328خاص1074

1488532801488532814885328المجموع

3600000360000360000عام1079

3600000360000360000مختلط

5842425058424255842425خاص

15368106652603315368المجموع

5855010058550105855010خاصصناعة االعالف الحيوانية المعدة1080

11712803106651172346811712803المجموع

7458750074587507458750خاصتقطير المشروبات الروحية وتكريرها وخلطها1101

7458750074587507458750المجموع 

199646789770467200417256238430907مختلط1104

21765927167992217727263218077902خاص

417306060838459418144519456508809المجموع

انتاج , صناعة المشروبات المرطبة غير الكحولية 

المياه

  صناعة المعكرونة والمنتجات النشوية المماثلة

صناعة منتجات االغذية االخرى غير المصنعة في 

محل اخر
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(ألف دينار)

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعاسم الصناعةالنشاط

    2015لسنة (التراكمي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب نشاط الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

جدول(11)

176000062228023822801760035عامصناعة منتجات التبغ1200

176000062228023822801760035المجموع

571897774531564642925911236عام1311

571897774531564642925911236المجموع

377200032040340924032900506عام1392

377200032040340924032900506المجموع

144122316514413881377687عامصناعة البسط والسجاد1393

144122316514413881377687المجموع

1687655016876551125683عامصناعة المالبس باستثناء المالبس الفرائية1410

1687655016876551125683المجموع

82080331555082235839344315عامصناعة االحذية1520

82080331555082235839344315المجموع

4873300487330487330خاص1629

4873300487330487330المجموع

صناعة المنتجات الخشبية االخرى وصناعة 

منتجات من الفلين والقش ومواد الضفر

نسج المنسوجات, تحضير وغزل االلياف النسيجية 

صناعة المنسوجات الجاهزة باستثناء الملبوسات
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(ألف دينار)

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعاسم الصناعةالنشاط

    2015لسنة (التراكمي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب نشاط الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

جدول(11)

4459688213706974596757944504988عامالطباعة1811

7527630752763752763خاص

4534964513706974672034245257751المجموع

2220362202220362222203622عامصناعة منتجات افران الكوك1910

3439250343925343925خاص

2254754702254754722547547المجموع

184240980617901345920214232651919577773عام

3201753603201753632017536خاص

187442734217901345920534408011951595309المجموع

1515212856161515774410255395عام

1515212856161515774410255395المجموع

304510003045100060902000488543عام

304510003045100060902000488543المجموع

12115328733851218871312225014عام2022

12115328733851218871312225014المجموع

 صناعة المواد الكيمياوية االساسية باستثناء االسمدة

والمركبات االزوتية

صناعة االسمدة والمركبات االزوتية2012

صناعة الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة 

واحبار الطباعة والمصطكات

2011

صناعة المنتجات النفطية المكررة1920
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(ألف دينار)

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعاسم الصناعةالنشاط

    2015لسنة (التراكمي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب نشاط الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

جدول(11)

2023
2930813111266440434774081005عام

2930813111266440434774081005المجموع

9670096709670خاص2029

9670096709670المجموع

2100
4680970468097468067مختلط

8739650873965873965خاص

1342062013420621342032المجموع

2211
4213726987011120073238423عام

4213726987011120073238423المجموع

564150221895863391268159عامصناعة المنتجات اللدائنية2220

569660285927855587569660مختلط

1947065801947065819470658خاص

206044683081162091258421308477المجموع

2392
2106000021060002106000عام

466304078224000466528078466316953خاص

468410078224000468634078468422953المجموع

صناعة المنتجات الطينية االنشائية غير الحرارية 

والمنتجات الخزفية

صناعة االطارات واالنابيب المطاطية تجديد 

االسطح الخارجية لالطارات المطاطية واعادة بنائها

صناعة المستحضرات الصيدالنية والكيمياويات 

الدوائية والمنتجات النباتية

صناعة الصابون والمطهرات ومستحضرات 

التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل

صناعة المنتجات الكيمياوية االخرى غير المصنفة 

في محل اخر
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(ألف دينار)

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعاسم الصناعةالنشاط

    2015لسنة (التراكمي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب نشاط الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

جدول(11)

112720446381406113101852108012501عامصناعة االسمنت والجير والجص2394

6952750206952750283763167خاص

182247948381406182629354191775668المجموع

4606149241526770214163517724عام

3550588103550588135505881خاص

4011203024152674252729739023605المجموع

2275015202275015222750152عامصناعة الحديد والصلب القاعديين2410

4950000495000495000خاص

2324515202324515223245152المجموع

507600300000807600507600خاصصنع الفلزات الثمينة غير الحديدية القاعدية2420

507600300000807600507600المجموع

1003989201003989210039892عامصناعة المنتجات المعدنية االنشائية2511

1169607011696071169607خاص

1120949901120949911209499المجموع

صناعة االصناف المنتجة من الخرسانة واالسمنت 2395

والجص
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(ألف دينار)

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعاسم الصناعةالنشاط

    2015لسنة (التراكمي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب نشاط الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

جدول(11)

2512
11309863295701133943311971836عام

11309863295701133943311971836المجموع

2640
3200356343329766336534409642مختلط

3200356343329766336534409642المجموع

2710
527513464696285322097473302313عام

527513464696285322097473302313المجموع

116220501162205218071عام2720

116220501162205218071المجموع

18807542630421887058424726451عامصناعة االسالك المعدنية والكوبالت2732

18807542630421887058424726451المجموع

2750
1873010187301396517مختلط

4942100049421004942100خاص

5129401051294015338617المجموع

2790
81784596860370150388291752155عام

81784596860370150388291752155المجموع

صناعة التلفزيون والراديو واجهزة االتصال

صناعة الصهاريج والخزانات واالوعية من المعادن

صناعة المعدات الكهربائية االخرى غير المصنفة

صناعة االجهزة المنزلية غير المصنفة في محل اخر

صناعة المحركات والمولدات والمحوالت 

الكهربائية وصناعة اجهزة توزيع الكهرباء والتحكم 

فيها

صناعة المركمات والخاليا االولية والبطاريات من 

خاليا االولية

38



(ألف دينار)

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعاسم الصناعةالنشاط

    2015لسنة (التراكمي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب نشاط الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

جدول(11)

9845094098450949845094عامصناعة االالت متعددة االغراض االخرى2819

9845094098450949845094المجموع

527219932847156006705119559عامصناعة االالت الزراعية واالت الحراجة2821

527219932847156006705119559المجموع

53284613282837008156831317008994عامصناعة المركبات ذات المحركات2910

53284613282837008156831317008994المجموع

2920
2945000029450002945000خاص

2945000029450002945000المجموع

3092
510509257155362241155975مختلط

510509257155362241155975المجموع

3644360364436361654عامصناعة االثاث3100

3169000316900316900خاص

6813360681336678554المجموع

380833917842721128342355504613918135314

صناعة الدراجات العادية ذات العجلتين ومركبات 

العجزة

للمركبات  (اعمال تجهيز العربات )صناعة االبدان 

صنع المركبات المقطورة , ذات المحركات 

والمركبات نصف المقطورة

المجموع الكلي
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(ألف دينار)(12)جدول

مواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالقطاعاسم الصناعةالنشاط
المستلزمات السلعية 

االخرى
مجموع قيمة المستلزماتالمستلزمات الخدمية

251657018956899587540812عام

251657018956899587540812المجموع

00135214119335254549عاماستخراج الملح893

00135214119335254549المجموع

44429599493502941702685005954979خاص1010

44429599493502941702685005954979المجموع

18405552436526741891461980807مختلط1030

17171507651746336222375583353504خاص

35577057895396603633267045334311المجموع

438046310046769347122349406554791عامصناعة منتجات االلبان1050

507926612909988033863624707536120خاص

94597292295674173809859741014090911المجموع

11578545993094086626417618212977902عام1061

17870011987091220324741379397947992244خاص

29448516586400261191001797016160970146المجموع

2015لسنة  (التراكمي)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب النشاط الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

810
استغالل المحاجر الستخراج االحجار 

والرمال والطين

صناعة منتجات طواحين الحبوب 

ومخلفات طحن الحبوب

انتاج وتحضير وحفظ اللحوم ومنتجاتها

تحضير وحفظ الفواكه والخضروات

40



(ألف دينار)(12)جدول

مواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالقطاعاسم الصناعةالنشاط
المستلزمات السلعية 

االخرى
مجموع قيمة المستلزماتالمستلزمات الخدمية

2015لسنة  (التراكمي)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب النشاط الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

28842000099000007600000485000306405000خاص

28842000099000007600000485000306405000المجموع

4268049150834414740056120597862457خاص1074

4268049150834414740056120597862457المجموع

5187730010350067505297980عام1079

597067223893910325688مختلط

17275401507200485600848003805140خاص

692124015139225929931006539128808المجموع

518501015150730001057605378920خاصصناعة االعالف الحيوانية المعدة1080

518501015150730001057605378920المجموع

48826651049635072772791111113خاص1101

48826651049635072772791111113المجموع 

6460209596232305128126627552216181199278مختلط1104

333496341066202271632392010075432166369213خاص

979517292028525322913658217627648347568491المجموع

13464293597673835391614652251200عامصناعة منتجات التبغ1200

13464293597673835391614652251200المجموع

صناعة الكاكاو والشيكوالتة والحلويات 1073

السكرية

 صناعة المعكرونة والمنتجات النشوية

  المماثلة

صناعة منتجات االغذية االخرى غير 

المصنعة في محل اخر

تقطير المشروبات الروحية وتكريرها 

وخلطها

صناعة المشروبات المرطبة غير 

انتاج المياه, الكحولية 
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(ألف دينار)(12)جدول

مواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالقطاعاسم الصناعةالنشاط
المستلزمات السلعية 

االخرى
مجموع قيمة المستلزماتالمستلزمات الخدمية

2015لسنة  (التراكمي)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب النشاط الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

1311
41468385196810850757170136000894عام

41468385196810850757170136000894المجموع

1392
1844739411912108671013362198133عام

1844739411912108671013362198133المجموع

2944030761262992373548عامصناعة البسط والسجاد1393

2944030761262992373548المجموع

1410
961070618002940001240001440870عام

961070618002940001240001440870المجموع

8184102223362503674272088884013عامصناعة االحذية1520

8184102223362503674272088884013المجموع

14459508266022310249565خاص1629

14459508266022310249565المجموع

11470836280338658187282011215229473عامالطباعة1811

44234540004485035631526826خاص

11913181284338703037285574315756299المجموع

صناعة المنتجات الخشبية االخرى 

وصناعة منتجات من الفلين والقش 

ومواد الضفر

نسج , تحضير وغزل االلياف النسيجية 

المنسوجات

صناعة المنسوجات الجاهزة باستثناء 

الملبوسات

صناعة المالبس باستثناء المالبس 

الفرائية

42



(ألف دينار)(12)جدول

مواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالقطاعاسم الصناعةالنشاط
المستلزمات السلعية 

االخرى
مجموع قيمة المستلزماتالمستلزمات الخدمية

2015لسنة  (التراكمي)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب النشاط الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

104135150150175125232012167586عامصناعة منتجات افران الكوك1910

16046803053323765214766خاص

105739830153228427608512382352المجموع

800577206683174470571227998430873349665عام

2112540602318930151625024960586خاص

821702612683174702464229514680898310251المجموع

3248846108429157835310695606005188عام

3248846108429157835310695606005188المجموع

459963114869715324108393068524003121عام

459963114869715324108393068524003121المجموع

2022
79947776875405467502893009518367عام

79947776875405467502893009518367المجموع

166422670416090176941539177424072عام2023

166422670416090176941539177424072المجموع

2029
46325134753565976خاص

46325134753565976المجموع

صناعة المنتجات النفطية المكررة1920

2011
 صناعة المواد الكيمياوية االساسية

باستثناء االسمدة والمركبات االزوتية

صناعة االسمدة والمركبات االزوتية2012

صناعة الدهانات والورنيشات 

والطالءات المماثلة واحبار الطباعة 

والمصطكات

صناعة الصابون والمطهرات 

ومستحضرات التنظيف والتلميع 

والعطور ومستحضرات التجميل

صناعة المنتجات الكيمياوية االخرى 

غير المصنفة في محل اخر
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(ألف دينار)(12)جدول

مواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالقطاعاسم الصناعةالنشاط
المستلزمات السلعية 

االخرى
مجموع قيمة المستلزماتالمستلزمات الخدمية

2015لسنة  (التراكمي)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب النشاط الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

37800300134052856882165223مختلط2100

596452766520557043735336615خاص

9744557678246098100617501838المجموع

4963421520012138213825712107934عام2211

4963421520012138213825712107934المجموع

2784300103814184718566962عامصناعة المنتجات اللدائنية2220

2230984947669136914407730مختلط

1614793510845072493037480017356115خاص

1664946310849987641369643218330807المجموع

2392
13650007332005059001375600عام

38340465126381114433983939882974223827089خاص

38476965126381114507303940388874225202689المجموع

18721709585615847368002493273176878600عامصناعة االسمنت والجير والجص2394

12253231309131027709136637509249428769خاص

3097494089474687507713811307823126307369المجموع

1839164589121632511650294221107عام

1245237602991549123711316681038خاص

142915405894207874240214220902145المجموع

صناعة االصناف المنتجة من الخرسانة 2395

واالسمنت والجص

صناعة المستحضرات الصيدالنية 

والكيمياويات الدوائية والمنتجات النباتية

صناعة االطارات واالنابيب المطاطية 

تجديد االسطح الخارجية لالطارات 

المطاطية واعادة بنائها

صناعة المنتجات الطينية االنشائية غير 

الحرارية والمنتجات الخزفية
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(ألف دينار)(12)جدول

مواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالقطاعاسم الصناعةالنشاط
المستلزمات السلعية 

االخرى
مجموع قيمة المستلزماتالمستلزمات الخدمية

2015لسنة  (التراكمي)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب النشاط الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

1016860504943907190331817015830عامصناعة الحديد والصلب القاعديين2410

33000003435050000414350خاص

1049860504978257195331817430180المجموع

22957106000021000310571خاص2420

22957106000021000310571المجموع

2511
11771890348980110292865696276عام

299605069411260777629793خاص

14767940355921212900636326069المجموع

2512
47472320120355028964278847209عام

47472320120355028964278847209المجموع

2640
1144844165311299868075163083999مختلط

1144844165311299868075163083999المجموع

2710
22144403120861196853282010326173445عام

22144403120861196853282010326173445المجموع

198441188647927063816360391عام2720

198441188647927063816360391المجموع

2732
صناعة االسالك المعدنية والكوبالت

9460124746147949545130129312457109عام

94601247461479495451301293المجموع
12457109

صناعة االجهزة المنزلية غير المصنفة 2750

115306033322282825مختلطفي محل اخر
431453

2600659139060377975541190خاص
3658884

27159651390604112978240154090337المجموع

صناعة الصهاريج والخزانات 

واالوعية من المعادن

صناعة المحركات والمولدات 

والمحوالت الكهربائية وصناعة اجهزة 

توزيع الكهرباء والتحكم فيها

صناعة المركمات والخاليا االولية 

والبطاريات من خاليا االولية

صناعة المنتجات المعدنية االنشائية

صنع الفلزات الثمينة غير الحديدية 

القاعدية

صناعة التلفزيون والراديو واجهزة 

االتصال
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(ألف دينار)(12)جدول

مواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالقطاعاسم الصناعةالنشاط
المستلزمات السلعية 

االخرى
مجموع قيمة المستلزماتالمستلزمات الخدمية

2015لسنة  (التراكمي)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب النشاط الصناعة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

صناعة المعدات الكهربائية االخرى 2790

602934039595511907922189681عامغير المصنفة

602934039595511907922189681المجموع

2819
1275850023042711482722654549عام

1275850023042711482722654549المجموع

صناعة االالت الزراعية واالت 2821

10331410117734015931673803648عامالحراجة

10331410117734015931673803648المجموع

1889618002229981698365228109813عامصناعة المركبات ذات المحركات2910

1889618002229981698365228109813المجموع

2920
16017650220000650001886765خاص

16017650220000650001886765المجموع

3092
5462772744371129400720075مختلط

5462772744371129400720075المجموع

13574803854214288188578عامصناعة االثاث3100

475970121051140071102خاص

18334505064725688259680المجموع

14774836002508130653829053071604887272271690699

اعمال تجهيز العربات )صناعة االبدان 

صنع , للمركبات ذات المحركات  (

المركبات المقطورة والمركبات نصف 

المقطورة

صناعة الدراجات العادية ذات العجلتين 

ومركبات العجزة

المجموع الكلي

صناعة االالت متعددة االغراض 

االخرى
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(ألف دينار )جدول (13)

عدد 

المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا
عدد المشتغلين

االجور 

والرواتب 

والمزايا

عدد المشتغلين
االجور والرواتب 

والمزايا

30544584468284416277304958618724133317كركوك

91515339145529143856556396591448011680ديالى

1075557355525913476759566475634056121578137بغداد

5511481104525783105043713781253110889716158بابل

321926130038648859006520141359392941كربالء

525202761477581459219379066617834154842واسط

29638067313451849486530072297217875114النجف

4225621351970762700025681354670744القادسية

452788185008821631278870544192128958757المثنى

305591685262666241613856536894240416ذي قار 

7850515028470414013703862645253988566150ميسان

301047217564768919527751544124241833992335البصرة

621117624126634305111119410931171287431307436168481المجموع الكلي

                       2015لسنة  (التراكمي )                 عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة حسب المحافظة واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم 

المحافظة
عدد 

المنشات

المجموعالمشتغلين المؤقتونالمشتغلين الدائمون

المشتغلين 

بدون اجر
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(ألف دينار)جدول (14)

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالمحافظة

2318059016428571238234472225010899كركوك

1175537318590477126144208134419055ديالى

12834325189821696613816494841341974244بغداد

59399757337633143631630716558479204بابل

8276848688107219157920778000851كربالء

6279759440047836680237762078440واسط

12627978410466010136745794125494718النجف

6188108758992006778028761881087القادسية

1370881863415888140504074151323851المثنى

18898454513964690202949235194903454ذي قار

20856252329050490237613013212393642ميسان

713187250200730344913917594772175869البصرة

380833917842721128342355504613918135314المجموع الكلي

    2015لسنة   (التراكمي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب المحافظة في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 
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( ألف دينار)(15)جدول 

مجموع قيمة المستلزماتالمستلزمات الخدميةالمستلزمات السلعية االخرىمواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالمحافظة

6627167415481039263835718813809116950093كركوك

22721534779851290978021730484869904035ديالى

5523459701269146266033006352440292792030951بغداد

343283999850570724030943119407609488058111بابل

19798768172093013061857186283836444393كربالء

848405065012024616825351621237267207واسط

28497346907975641041816540564384024561النجف

589206285506017861687859834433207153القادسية

270085564400569469435341074799989100658المثنى

6666415819298209661513829168386547174ذي قار 

4433890870691240684028384190489571752ميسان

29217657532373103291318020257546348584611البصرة

14774836002508130653829053071604887272271690699المجموع الكلي

2015لسنة  (التراكمي)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب المحافظة في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 
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عدد المشتغلين
االجور والرواتب 

والمزايا
عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا
عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

339177885570439125943894308814500930عامكركوك

2715285612580251786601553579124017خاص

30544584468284416277304958618724133317المجموع

126212580737911118642632258192430عامديالى

90253213338150142756437753959189819250خاص

91515339145529143856556396591448011680المجموع

36508635191622803091079105511725202413850عامبغداد

827092431102440947217323118290327560مختلط

632001117858304915581020501194164037خاص

1075557355525913476759566475634056121578137المجموع

1092448998537053620068489780919922180عامبابل

247176971411250511882210مختلط

43219014363442510235328027001671672258خاص

5511481104525783105043713781253110889716158المجموع

2015لسنة  (التراكمي)عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة حسب المحافظة والقطاع واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم 

                   (ألف دينار )

عدد المنشاتالقطاعالمحافظة

المجموعالمشتغلين المؤقتونالمشتغلين الدائمون
المشتغلين 

بدون اجر

جدول (16)
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عدد المشتغلين
االجور والرواتب 

والمزايا
عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا
عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

2015لسنة  (التراكمي)عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة حسب المحافظة والقطاع واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم 

                   (ألف دينار )

عدد المنشاتالقطاعالمحافظة

المجموعالمشتغلين المؤقتونالمشتغلين الدائمون
المشتغلين 

بدون اجر

جدول (16)

374857621110074857621110عامكربالء

2911787241753885900651266783181841خاص

321926130038648859006520141359392941المجموع

23168600007117186603175600193710عامواسط

502034161470471452217513034861832217742خاص

525202761477581459219379066617834154842المجموع

753616016620136129253005722630915010عامالنجف

221019714725048819400001507908725014خاص

29638067313451849486530072297217875114المجموع

4516288344262700052229104420عامالقادسية

382046106362650020461063626544خاص

4225621351970762700025681354670744المجموع
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عدد المشتغلين
االجور والرواتب 

والمزايا
عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا
عدد المشتغلين

االجور والرواتب 

والمزايا

2015لسنة  (التراكمي)عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة حسب المحافظة والقطاع واعداد المشتغلين الدائميين والمؤقتين واجورهم 

                   (ألف دينار )

عدد المنشاتالقطاعالمحافظة

المجموعالمشتغلين المؤقتونالمشتغلين الدائمون
المشتغلين 

بدون اجر

جدول (16)

58017589055618206086276711150عامالمثنى

401987109118271570270664535571361847257خاص

452788185008821631278870544192128958757المجموع

2464964435750624161384711648518880عامذي قار 

28942409051600942409051616خاص

305591685262666241613856536894240416المجموع

1457130125853541011923811140245080عامميسان 

7745943727211910472691939564139964058150خاص

7850515028470414013703862645253988566150المجموع

5925216846332615866247341108381747106670عامالبصرة

25122071843633661504203158686885665خاص

301047217564768919527751544124241833992335المجموع

621117624126634305111119410931171287431307436168481المجموع الكلي    
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(ألف دينار)(17)جدول 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعالمحافظة

150454883120220150575103143719750عامكركوك

8135101863083518765936981291149خاص

2318059016428571238234472225010899المجموع

381114464696283858107454963895عامديالى

7944228581208498756313479455160خاص

1175537318590477126144208134419055المجموع

10033957626058245810639782201020471484عامبغداد

2077185674515406212233973248566623مختلط

723181893311910210543729172936137خاص

12834325189821696613816494841341974244المجموع

716617242903916610070089036143355عامبابل

18360214823151665917183602مختلط

5221522477111662529263909522152247خاص

59399757337633143631630716558479204المجموع

    2015لسنة  (التراكي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب المحافظة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 
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(ألف دينار)(17)جدول 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعالمحافظة

    2015لسنة  (التراكي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب المحافظة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

4304983804304983838282203عامكربالء

3971864888107214852936939718648خاص

8276848688107219157920778000851المجموع

43663097970344460123647155عامواسط

5843128539250806235636558431285خاص

6279759440047836680237762078440المجموع

7018339510631617124655669398329عامالنجف

5609638994028496549923856096389خاص

12627978410466010136745794125494718المجموع

3664194036641943664194عامالقادسية

5821689358992006411609358216893خاص

6188108758992006778028761881087المجموع
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(ألف دينار)(17)جدول 

قيمة المبيعاتمجموع قيمة االنتاجقيمة االنتاج غير السلعيقيمة االنتاج السلعيالقطاعالمحافظة

    2015لسنة  (التراكي)قيمة االنتاج والمبيعات حسب المحافظة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

2191582402191582421915824عامالمثنى

1151723623415888118588250129408027خاص

1370881863415888140504074151323851المجموع

1661601051119214167279319172079014عامذي قار 

22824440128454763566991622824440خاص

18898454513964690202949235194903454المجموع

800838902031518210039907283915009عامميسان 

1284786338735308137213941128478633خاص

20856252329050490237613013212393642المجموع

675840115183414571859254686734828734عامالبصرة

37347135173157735466290837347135خاص

713187250200730344913917594772175869المجموع

380833917842721128342355504613918135314المجموع الكلي
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( ألف دينار)

مجموع قيمة المستلزماتالمستلزمات الخدميةالمستلزمات السلعية االخرىمواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالقطاعالمحافظة

28465603171513521330614477973956291091عامكركوك

37806071137659045052957403407060659002خاص

6627167415481039263835718813809116950093المجموع

1674951012086943052138259819087246عامديالى

5972024767765281547501592225050816789خاص

22721534779851290978021730484869904035المجموع

45933488167316873637937735699594538145539عامبغداد

6840666796287162141277488980100187801677مختلط

24604422238957779822938776059866083735خاص

5523459701269146266033006352440292792030951المجموع

278237532180005712081915909442912928عامبابل

10927879721142483902212576مختلط

315350968848311003458592610164613444932607خاص

343283999850570724030943119407609488058111المجموع

                  2015لسنة  (التراكمي)     قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب المحافظة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

جدول (18)
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( ألف دينار)

مجموع قيمة المستلزماتالمستلزمات الخدميةالمستلزمات السلعية االخرىمواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالقطاعالمحافظة

                  2015لسنة  (التراكمي)     قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب المحافظة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

جدول (18)

12244581362314183635742207514865327عامكربالء

7554187135861611225500144076321579066خاص

19798768172093013061857186283836444393المجموع

2361155290165723362716573234164عامواسط

612289562110424044489324455534033043خاص

848405065012024616825351621237267207المجموع

8899883332236631561541296079346744583عامالنجف

1959746357573909480275244485037279978خاص

28497346907975641041816540564384024561المجموع

8083591814909967775973742584000عامالقادسية

508370367357016864910800097030623153خاص

589206285506017861687859834433207153المجموع
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( ألف دينار)

مجموع قيمة المستلزماتالمستلزمات الخدميةالمستلزمات السلعية االخرىمواد التعبئة والتغليفخامات ومواد اوليةالقطاعالمحافظة

                  2015لسنة  (التراكمي)     قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب المحافظة والقطاع في المنشات الصناعية الكبيرة العاملة 

جدول (18)

12158090627775613902390235619827244عامالمثنى

14850466377279440804511984564369273414خاص

270085564400569469435341074799989100658المجموع

658408037479746236508244874875274033عامذي قار 

82335511818463425005584293511273141خاص

6666415819298209661513829168386547174المجموع

352812810141025251863437210167عامميسان 

905762770691239273776332327052361585خاص

4433890870691240684028384190489571752المجموع

2797401101521892610337515428533321424207عامالبصرة

1243646530851216809805482901327160404خاص

29217657532373103291318020257546348584611المجموع

14774836002508130653829053071604887272271690699المجموع الكلي
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