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      مقدمة 
            

 ان  مهمااا ويلًا  كوراا لبلاكاط يحتل قطاا  الصاناعة موقًااا اامااا بايط التطاعاات ايقتصااكية  ان ك يار ماط ا

عملية التنمية ايقتصاكية و ن تطوير قطاعات ايقتصاك األخرى وتشغيل األيكي الًاملة وبالتالن المساامة  ن الناات  

تااو ير بيانااات ل اان ظاال المهااوك التاان يباا لها المهاااح المركااحي ل حصاااء واألاميااة  لهاا   ونظااراا  ،المحلان اجممااالن 

نشاط  ن الكولة مط امل تطوير  ور ع نسبة مساامته  ان الناات  المحلان إحصائية  سنوية  ًلية كقيتة تبيط اكاء ا ا ال

اجممااالن و لااج باادمراء كراسااات تحليليااة للبيانااات اجحصااائية لًااكك مااط المتغياارات ايقتصاااكية م اال اجنتااا  والتيمااة 

 المضا ة والًمالة واألمور وتكويط رأس المال ال ابت ... الخ .

الًاملاة  ان اا ا التطاا  وتصاكر تتاارير الصاناعية اعن مساحاا سانوياا شااملا للمنشاآت تنفـ  مكيرياة اجحصااء الصان    

خاصااة ببيانااات ااا   المنشااآت متضاامنة مإشاارات رئيسااة للصااناعات اجسااتخرامية ح عااكا الاانفط   والتحويليااة حساا  

الترط الماضن  ن الًراق للتميياح  خمسيناتمحاويت من   وقك مرت،  والخاص  الحكومن ،الًام ،المختطحالتطاعات 

بيط الصناعات اليكوية والصناعات البيتياة والصاناعات الصاغيرة والمتوساطة والكبيارة بدعتمااك مًيااريط اماا إساتخكام 

ااحت الصااناعات الكبياارة بؤنهااا تسااتخكم ح    مشااتغلا  30الًمالااة وتكااويط رأس المااال ح المكااائط المسااتخكمة   حيااا مي 

شاآت خم تام إساتبًاك مًياار قيماة رأس الماال والتركياح علا  مًياار الًمالاة عناك التميياح بايط المنوبساب  التضا ،اوأك ر

 .الكبيرة والمتوسطة والصغيرة

 
 هدف المسح

 
عط النشاط الصناعن و ق توصيات ايمم المتحكة  ن ممال ايحصاءات سنوية تو يرمإشرات وبيانات تفصيلية 

 .السياسات ومتخ ي الترارالصناعية تفن بدحتيامات مميع المستخكميط وراسمن 
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 منهجية المسح
 

 اإلحصائية دوال تحليل المؤشرات
 

 المشتغليطعكك  / قيمة اينتا   = مط اينتا  المشتغل إنتامية

 المستلحماتقيمة  -اييراكات  قيمة = التيمة المضا ة 

 المشتغليطعكك / التيمة المضا ة   = مط التيمة المضا ة  المشتغلإنتامية 

 ايمورقيمة / قيمة اينتا    = إنتامية الكينار مط ايمور  

 المشتغليطعكك  /قيمة المستلحمات  = مط المستلحمات المشتغلمتوسط نصي  

 المشتغليطعكك  /األمور  = للمشتغلمتوسط األمرالسنوي 

       التصنيع %  نسبة
  
=
  

100 x (  قيمة اينتا  /قيمة المستلحمات )          

لية/السنة الحا مةقيح  قيمة السنة السابتة ) -100x1 =                  نسبة التغـي ر %  

 
 المفاهيم والمصطلحات اإلحصائية

 

  النسبة المئويه لمساامة إممالن قيمة المستلحمات قياساا ال  إممالن قيمة اجنتا  . -: درجة التصنيع 

 ماواك التًبئاة والتغليا  + ممماو   قيماة  + ممماو  ةحالماواك األوليا الخاماات قيماة مممو   -:ات ـــتلزمــالمس

 .المستلحمات الخكمية  قيمةأخرى +سلًية  مستلحماتقيمة 

 ـــدخـــالم مااواك التًبئااة والتغلياا  الكاخلااة  قيمااةالخاماااتحالمواك األوليااه  + مممااو   قيمااةااان مممااو   -: التــ

          اجنتامية   تط .  بالًملية

 ان مممو  قيمة أجنتا  التام + قيمة أجنتا  غير التام + إيراك تشغيل للغير                     -:ات ــــــالمخرج 
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 شمولية البيانات    
 
    شمل اجحصاء كا ة المنشآت التن يتع نشاطها الرئيسن ضامط أنشاطة التًاكيط واساتغلل المحاامر والصاناعات       

 .لمكيريات البلكيات الًامة والملتحميط التحويلية وأيضاا شمل المماحر الًائكة 

إطاار شاامل تام تاو ير  ماط خالل نتاائ  الحصار  يًتماك علا  2016 سانةيبك مط اجشارة إل  إط مماع البياناات ل 

وبًاك تهيئتاه وتحكي اه ماط قبال  2009سانة للسكاط ال ي نف   المهاح المركحي ل حصااء  ان والترقيم للتًكاك الًام 

مكيريااة اجحصاااء الصااناعن بالتًاااوط مااع مااكيريات اجحصاااء  اان بغااكاك والمحا ظااات. تاام إعتماااك كلياال التصااني  

  وتام شامول المنشاآت الصاناعية   ISIC4لكولن لمميع األنشاطة ايقتصااكية التنتايل الراباع حالصناعن المًياري ا

ات ــــــــــــــــــــاـولم يشمل المسل محا ظ ،   منشاة صناعية كبيرة عاملة566الكبيرة شمويا تاماا حيا تم شمول ح

تمار بهاا اا   المحا ظاات كا لج لام يشامل ح نينوى ،األنبار و صلح الكيط   بساب  الظارو  األمنياة الصاًبة التان 

 المسل محا ظات إقليم كركستاط .

 
 آلية جمع البيانات وإصدارها

 
ك مسل المنشآت الصناعية الكبيرة مط المسوح الكورية التن تًتبرخطتها التنفي ية مط الخطط المنهمية يتبع   ً ي

سنوياا  ن بكاية كل سنة وُيهي ؤ الكاكر الميكانن  ن أسلو  الشمول الكلن للمنشآت الصناعية الًاملة ويحك ا ايطار 

بغكاك والمحا ظات ويمهح بايستمارات وياتم الًمال باكءاا ماط مماع البياناات التان تاتم بؤسالو  المتابلاة الشخصاية 

ياتم للمسإول المًنن  ن المنشؤة وإعتماك بيانات الميحانية الختامية لهاا  ام ترسال ايساتمارات بًاك تاكقيتها مياكانياا ل

تكقيتها وترميحاا مكتبياا  ان مكيرياة اجحصااء الصاناعن و اق قواعاك التاكقيق والترمياح المًتماكة وتهيؤتهاا لًملياة 

اجكخال والتكقيق و ق برامميات النظام  ن كائرة تكنولوميا المًلومات جصكار ماكاول اجخارا   ام ُيًاك التتريار 

 مكتبياا .
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 2016للمنشآت الصناعية الكبيرة العاملة لسنة  لمؤشرات الرئيسةا
 

 :  1كما موضل  ن مكول حيمكط أط نحلل نتائ  التترير و ق المإشرات الرئيسة التالية       
 

 العاملة الصناعية الكبيرة دالمنشآتعد .1
  منشاة 600عككاا ح كاط ن حيط  2016  منشؤة  ن سنة 566عكك المنشات الصناعية الكبيرة الًاملة حبلغ    

  388ح بلاغ عاككاا تاك %  أماا المنشاات الصاناعية المتوقفاة 5.7حأي بنسابة إنخفاام متاكاراا 2015 ن سنة 
موحعاة علا  التطاا  .لكبيارةالصاناعية اماط ممماو  اجطاار الكلان للمنشاات منشاؤة   40.6حأي مانسابته منشؤة 

   .332ح والخاص  3  والمختلط ح37ح والًام   16حالحكومن
 
 المشتغلينعدد  .2
  129024حعاككام  ان حايط كااط   مشاتغلا 109574حياا بلاغ ح 2016عكك المشاتغليط  ان سانة  إنخفم  

   .%15.1ح إنخفام متكاراابنسبة  أي 2015  ن سنةمشتغلا 
 
 قيمة اإلجور والمزايا.   3
  مليااار كينااار عمااا كاناات عليااه  اان ساانة 1247حيااا بلغاات ح 6201لساانة  قيمااة اجمااور والمحايااا إنخفضاات   

 . % 13.8حمتكاراا إنخفام  أي بنسبة 1447ح حيا بلغت  2015
 
  الصناعي االنتاجقيمة . 4
 2015  مليااار كينارمتارنااة بساانة 4969ح تحيااا بلغاا 2016 اان ساانة اجنتااا  الصااناعن  قيمااة انخفضاات   

 .  %9.1ح راااتكم نخفامإنسبة ب أي   مليار كينار5469ح ةوالبالغ
 
    قيمة المستلزمات.  5
 2015عما كانت عليه  ن سانة مليار كينار  2810حيا بلغت ح 2016المستلحمات  ن سنة قيمة  نخفضتإ  

  .  %7.6ح راااتكم نخفامإمليار كينار أي بنسبة  ) 3042والبالغة ح
 

 . قيمة المبيعات 6
 2015ملياار كيناار عماا كانات علياه  ان سانة   4535ححياا بلغات  2016قيمة المبيًات  ان سانة  نخفضتإ  

 . % 13.3متكاراا ح نخفامإمليار كينار أي بنسبة   5233ح والبالغة
 

 القيمة المضافة .7
  2427ح والبالغاة 2015عما كانت عليه  ن سانة  2159ححيا بلغت  2016لسنة التيمة المضا ة  نخفضتإ  

 .  %11ح متكاراا نخفامإأي بنسبة  ملياركينار
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 (2016-2012خالصة نتائج اإلحصاء الصناعي للمنشات الصناعية الكبيرة العاملة للسنوات )
 (1جدول )

 

                           
                                                         

                      ( 2016-2012عدد المنشات الصناعية الكبيرة العاملة للسنوات )                         
                                                        

 (1شكل )

 
 
 
 
 

 السنوات
 

 المؤشرات
2012 2013 2014 2015 2016 

نسبة التغير لسنتي 
2015،2016 

 -5.7 566 600 616 657 657 عدد المنشات الصناعية الكبيرة

 -15.1 109574 129024 134818 175922 201254 عدد المشتغلين

 -13.8 1247 1447 1574 2095 2114 االجور والمزايا )ملياردينار(

 -9.1 4969 5469 4271 5574 5165 قيمة االنتاج )مليار دينار(

 -7.6 2810 3042 2292 2880 2569 قيمة مستلزمات االنتاج )مليار دينار(

 -13.3 4535 5233 3920 5100 4676 قيمة المبيعات  )مليار دينار(

 -11 2159 2427 1978 2694 2596 القيمة المضافة )مليار دينار(
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 (2شكل )              

 
 

 

 

 (2016-2012للسنوات ) دينار(ار)ملي الكبيرة العاملةمنشات الصناعية للاإلجور والمزايا  قيمة           
 

 (3شكل )            
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 (2016-2012المؤشرات الرئيسة للمنشات الصناعية الكبيرة العاملة للسنوات )               

 (2جدول )

 
 

  
                                                       

 (2016-2012للسنوات ) )الف دينار( لمنشات الصناعية الكبيرة العاملةل انتاجية المشتغل من االنتاج
 
 (4شكل )
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 2016 2015 2014 2013 2012 المؤشرات
نسبة التغير لسنتي 

2015 -2016 

 7 45351 42387 31678 31683 25663 من اإلنتاج )الف دينار( إنتاجية المشتغل

 -5.9 17705 18809 14679 15315 12899 إنتاجية المشتغل من القيمة المضافة

 5.3 4 3.8 2.7 2.7 2.4 إنتاجية الدينار من اإلجور

 1.3 11383 11239 11706 11909 10502 متوسط االجر السنوي للمشتغل )بااللف دينار(

 1.8 56.6 55.6 53.7 51.7 49.7 درجة التصنيع % 
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 (2016-2012الكبيرة العاملة للسنوات )لمنشات الصناعية ل المضافةانتاجية المشتغل من القيمة 
 

 (5شكل )
 

 
 

 
 (2016-2012للمنشات الصناعية الكبيرة العاملة للسنوات ) انتاجية الدينار من االجور       

 (6شكل )    
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 (2016-2012العاملة للسنوات )لمنشات الصناعية الكبيرة افي )الف دينار(متوسط االجر السنوي للمشتغل       

 
 (7شكل )

 

 
 
 

 (2016-2012للمنشات الصناعية الكبيرة العاملة للسنوات )) %( التصنيع  نسبة              
 (8شكل )
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22 

34 

7 

503 

 حكومن

 عام

 مختلط

 خاص

 2016لسنة  اتالقطاعحسب العاملة حصاء المنشات الصناعية الكبيرة خالصة نتائج إ
 )3) جدول

 

 
 

  2016لسنة العاملة حسب القطاع الكبيرة عدد المنشات الصناعية 
 

 (9شكل )

 
 
 
 

 القطاعات
 

 المؤشرات
 المجموع المختلط الخاص العام الحكومي

 566 7 503 34 22 عدد المنشات

 109574 2299 23869 62756 20650 عدد المشتغلين

 1248 30 153 833 232 دينار( ارمجموع األجور والمزايا )ملي

 4970 269 1799 2673 229 دينار( ارقيمة األنتاج الصناعي )ملي

 2810 159 1372 1124 155 دينار( ارقيمة مستلزمات أإلنتاج )ملي

 4534 267 1652 2389 226 دينار( ارقيمة المبيعات )ملي



(4)جدول 

115663649206364920حكوميالتعدين واستغالل المحاجرب

11006498323446829945142خاص

2256128632434468216310062

2120494215164408158592732310236810حكوميالصناعات التحويليةج

3462452781609306516879708332972760عام

5022376913982325911907690151730949302خاص

72299256926143935062296276760مختلط

5641090141162289587833899951245679582302

5661092701163575911837346771247310588304

2016عدد المنشآت الصناعية الكبيرة والعاملين فيها واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب الباب والقطاع لسنة 

رمز 

التصنيف 

(الباب)

اجور ورواتب العاملينعدد العاملينعدد المنشأتالقطاعاسم الصناعة
المزايا المقدمة 

للعاملين

مجموع االجور 

والرواتب والمزايا

عدد العاملين 

*بدون اجر

(للقطاع الخاص فقط)هم اصحاب المنشآت وافراد عوائلهم / العاملون بدون اجر * 

مجموع التعدين واستغالل المحاجر

مجموع الصناعات التحويلية

المجموع الكلي 

11



( الف دينار)يتبع (5)جدول 

8

115663649206364920حكومي

11006498323446829945142خاص

2256128632434468216310062المجموع 

2256128632434468216310062

ُصنع المنتجات الغذائية 10

12610239050392004986259100250حكومي

23678224982661832668243309340عام

13949552823603722045753044061273خاص

1317139267237716217698340مختلط

143115607603201464193918245140573المجموع 

المجموع صناعات التعدين واستغالل المحاجر

انشطة اخرى للتعدين واستغالل المحاجر

2016عدد المنشآت الصناعية الكبيرة والعاملين فيها واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب القسم والقطاع لسنة 

عدد المنشأتالقطاعاسم الصناعةالقسم
معدل عدد 

العاملين

اجور و رواتب 

العاملين

المزايا المقدمة 

للعاملين

مجموع االجور والرواتب 

والمزايا

عدد العاملين 

بدون اجر

12



( الف دينار)(5) تابع جدول 

ُصنع المشروبات11

1819331200579941003751610617413خاص

11280179579472658725206166720مختلط

1932132996374667591003672284613المجموع 

ُصنع منتجات التبغ12

1180817270010320359175903690عام

1180817270010320359175903690المجموع 

ُصنع المنسوجات13

1558274810917185029199590حكومي

2331339743203602114403453170عام

3387142491312773964432652760المجموع 

15

1317221694898543251222381490عام

1317221694898543251222381490المجموع 

اجور و رواتب 

العاملين

المزايا المقدمة 

للعاملين

مجموع االجور والرواتب 

والمزايا

عدد العاملين 

بدون اجر
عدد المنشأتالقطاعاسم الصناعةالقسم

معدل عدد 

العاملين

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة

13



( الف دينار)(5) تابع جدول 

اجور و رواتب 

العاملين

المزايا المقدمة 

للعاملين

مجموع االجور والرواتب 

والمزايا

عدد العاملين 

بدون اجر
عدد المنشأتالقطاعاسم الصناعةالقسم

معدل عدد 

العاملين

18

5990886301473137995943930حكومي

21491470600350014741000خاص

129251200136302648300مختلط

8116810584814748509113333230المجموع 

19

6143727260146287418880حكومي

1218137346032851253960573714289080عام

3370253470058550531202051خاص

2118650349294811259961903752910011المجموع 

20

1471507524619864552738910حكومي

5908710942148291200731185415550عام

51979878605496110428211خاص

11975511548458893736791248582671المجموع 

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة

ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية

14



( الف دينار)(5) تابع جدول 

اجور و رواتب 

العاملين

المزايا المقدمة 

للعاملين

مجموع االجور والرواتب 

والمزايا

عدد العاملين 

بدون اجر
عدد المنشأتالقطاعاسم الصناعةالقسم

معدل عدد 

العاملين

21

143413859141894280480مختلط

143413859141894280480:المجموع 

ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

2301631510074215175317252490حكومي

1552528384023996555238050عام

4145102556012840311539632خاص

1185219576051338627091460مختلط

83898400152341096929411121632المجموع 

23

15596707824727187052779695240حكومي

44828375411223547557410886790عام

3241573291955323472826896683591207خاص

3292615620027891715462877215741794207المجموع 

ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

15



( الف دينار)(5) تابع جدول 

اجور و رواتب 

العاملين

المزايا المقدمة 

للعاملين

مجموع االجور والرواتب 

والمزايا

عدد العاملين 

بدون اجر
عدد المنشأتالقطاعاسم الصناعةالقسم

معدل عدد 

العاملين

ُصنع الفلّزات القاعدية24

13808317447271328243330729700حكومي

2103440350669365072863خاص

33911321850771395179335802563المجموع 

لة، باستثناء اآلالت والمعدات25 ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

23258394472674007315434545820حكومي

12823580095502453500خاص

33286396830674016865436999320المجموع 

26

1305263654424693028834740مختلط

1305263654424693028834740المجموع 

ُصنع المعدات الكهربائية27

41026110244581966186941090645130عام

261333500135123470121خاص

61032210277931966322061094115251المجموع 

ُصنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

16



( الف دينار)(5) تابع جدول 

اجور و رواتب 

العاملين

المزايا المقدمة 

للعاملين

مجموع االجور والرواتب 

والمزايا

عدد العاملين 

بدون اجر
عدد المنشأتالقطاعاسم الصناعةالقسم

معدل عدد 

العاملين

28

11717156524001471853171242530عام

11717156524001471853171242530المجموع 

29

15899640254151995379660207940عام

16848800055804935800خاص

25967645134152000959665143740المجموع 

ُصنع معدات النقل األخرى30

11408446321110409556720مختلط

11408446321110409556720المجموع 

ُصنع األثاث31

14436120003612000حكومي

12810973065251162551خاص

27247093065254774551المجموع 

5641090141162289587833899951245679582302

5661092701163575911837346771247310588304

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر

ُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

مجموع الصناعات التحويلية

المجموع الكلي 

17



2016عدد المنشآت الصناعية الكبيرة والعاملين فيها واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب النشاط والقطاع لسنة 

( الف دينار )

115663649206364920حكومي810

115663649206364920المجموع 

11006498323446829945142خاصاستخراج الملح893

11006498323446829945142المجموع 

2256128632434468216310062المجموع 

2105864600284268930260خاصتجهيز وحفظ اللحوم1010

2105864600284268930260المجموع 

388389905298124197171خاصتجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

1317139267237716217698340مختلط

4405178257740697421895511المجموع 

23678224982661832668243309340عامصنع منتجات االلبان والمثلجات1050

8332197772012379521015154خاص

104010244759861956463264324494المجموع 

مجموع االجور 

والرواتب والمزايا

عدد العاملين 

بدون اجر

يتبع (6)جدول 

مجموع التعدين واستغالل المحاجر

القطاعاسم الصناعةالنشاط
عدد 

المنشؤت

اجور ورواتب 

العاملين

المزايا المقدمة 

للعاملين
 عدد العاملين

إستغالل المحاجرالستخراج 

االحجاروالرمال والطين

18



( الف دينار )

12610239050392004986259100250حكوميصنع منتجات طواحين الحبوب1061

11735322054365315496862209333965خاص

11861424444869235546724800336465المجموع 

11328242081053729295800خاصصنع منتجات المخابز1071

11328242081053729295800المجموع 

1300106156212000011815620خاصصنع السكر1072

1300106156212000011815620المجموع 

صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات 1073

السكرية
3287157976213466817144302خاص

3287157976213466817144302المجموع 

3158865877833169491931خاص1079

3158865877833169491931المجموع 

القطاع
عدد 

المنشؤت

اجور ورواتب 

العاملين

المزايا المقدمة 

للعاملين

صنع منتجات االغذية االخرى 

غيرمصنفة في موضع آخر

 (6)تابع جدول 

اسم الصناعةالنشاط
مجموع االجور 

والرواتب والمزايا

عدد العاملين 

بدون اجر
 عدد العاملين

19



( الف دينار )

القطاع
عدد 

المنشؤت

اجور ورواتب 

العاملين

المزايا المقدمة 

للعاملين

 (6)تابع جدول 

اسم الصناعةالنشاط
مجموع االجور 

والرواتب والمزايا

عدد العاملين 

بدون اجر
 عدد العاملين

121128750295001582500خاصصنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

121128750295001582500المجموع 

1819331200579941003751610617413خاص1104

11280179579472658725206166720مختلط

1932132996374667591003672284613المجموع 

1180817270010320359175903690عامصنع منتجات التبغ1200

1180817270010320359175903690المجموع 

1200423438676543679239823550عامتحضير وغزل ألياف المنسوجات1311

1200423438676543679239823550المجموع 

113091630452758435163629620عام1392

113091630452758435163629620المجموع 

1558274810917185029199590حكوميصنع البسط والسجاد1393

1558274810917185029199590المجموع 

1317221694898543251222381490عامصنع األحذية1520

1317221694898543251222381490المجموع 

صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج 

المياه المعدنية والمياه االخرى المعبؤة 

في زجاجات

صنع المنسوجات الجاهزة بإستثناء 

الملبوسات

20



( الف دينار )

القطاع
عدد 

المنشؤت

اجور ورواتب 

العاملين

المزايا المقدمة 

للعاملين

 (6)تابع جدول 

اسم الصناعةالنشاط
مجموع االجور 

والرواتب والمزايا

عدد العاملين 

بدون اجر
 عدد العاملين

5990886301473137995943930حكوميالطباعة1811

21491470600350014741000خاص

129251200136302648300مختلط

8116810584814748509113333230المجموع 

6143727260146287418880حكوميصنع منتجات أفران الكوك1910

8165923648317529554000عام

2197105300030107713540771خاص

16505270390834745730513651المجموع 

417972345109203253643053704735080عامصنع المنتجات النفطية المكررة1920

1173148170028442817661280خاص

518145346590903256487333722396360المجموع 

1471507524619864552738910حكوميصنع المواد الكيمياوية األساسية2011

3304827781269608812283900810عام

1229840051601035601خاص

5354132954915812617337675321المجموع 

21



( الف دينار )

القطاع
عدد 

المنشؤت

اجور ورواتب 

العاملين

المزايا المقدمة 

للعاملين

 (6)تابع جدول 

اسم الصناعةالنشاط
مجموع االجور 

والرواتب والمزايا

عدد العاملين 

بدون اجر
 عدد العاملين

13009546170184844803594618210عام2012

13009546170184844803594618210المجموع 

19660001985679850خاص2013

19660001985679850المجموع 

2140740200394617796610خاص2022

2140740200394617796610المجموع 

13030270231953666458306896530عام2023

126832608355916150خاص

23056271064553674813307812680المجموع 

143413859141894280480مختلط2100

143413859141894280480المجموع 

1296331420746215175316359210حكوميصنع المنتجات المطاطية األخرى2219

1296331420746215175316359210المجموع 

صنع الدهانات والورنيشات والطالءات 

المماثلة ، وأحبار الطباعة والمعاجين 

المستكية

صنع األسمدة والمركبات اآلزوتيه

صنع المواد الصيدالنية والمنتجات 

الدوائية الكيمياوية والنباتية

صنع الصابون والمنظفات ، 

ومستحضرات التنظيف والتلميع ، 

العطور ومستحضرات التجميل

صنع اللدائن والمطاط التركيبي في 

أشكالها االولية

22



( الف دينار )

القطاع
عدد 

المنشؤت

اجور ورواتب 

العاملين

المزايا المقدمة 

للعاملين

 (6)تابع جدول 

اسم الصناعةالنشاط
مجموع االجور 

والرواتب والمزايا

عدد العاملين 

بدون اجر
 عدد العاملين

153893280893280حكوميصنع المنتجات اللدائنية2220

1552528384023996555238050عام

4145102556012840311539632خاص

1185219576051338627091460مختلط

7935859448888175494762422المجموع 

3161517488095324441117992506503205خاصصنع المنتجات الطينية اإلنشائية2392

3161517488095324441117992506503205المجموع 

صنع االسمنت ومنتجات صلبه نصف 2394

جاهزة
15596707824727187052779695240حكومي

1835042401035896078292خاص

25679712867127290641785773532المجموع 

44828375411223547557410886790عام2395

7475335575921350035692590خاص

115303408968813761057446579380المجموع 

13808317447271328243330729700حكوميصنع الحديد القاعدي والصلب2410

156190350240002143503خاص

23864319350771352243332873203المجموع 

صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت 

والجص

23



( الف دينار )

القطاع
عدد 

المنشؤت

اجور ورواتب 

العاملين

المزايا المقدمة 

للعاملين

 (6)تابع جدول 

اسم الصناعةالنشاط
مجموع االجور 

والرواتب والمزايا

عدد العاملين 

بدون اجر
 عدد العاملين

صنع الفلزات الثمينة غيرالحديدية 2420

القاعدية
147250000429362929360خاص

147250000429362929360المجموع 

1909735135620188875532440حكوميصنع المنتجات المعدنية اإلنشائية2511

12823580095502453500خاص

2937758715621143877985940المجموع 

12349320959113805427359013380حكومي2512

12349320959113805427359013380المجموع 

1305263654424693028834740مختلطصنع األلكترونيات اإلستهالكية2640

1305263654424693028834740المجموع 

23805360197872185199382049860عام2710

23805360197872185199382049860المجموع 

13189325156542860048353757020عام2732

13189325156542860048353757020المجموع 

261333500135123470121خاص2750

261333500135123470121المجموع 

صنع المحركات والمولدات والمحوالت 

الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء 

والتحكم فيها

صنع األسالك والكابالت اإللكترونية 

والكهربائية األخرى

صنع الصهاريج والخزانات واألوعية 

المعدنية

صنع األجهزة الكهربائية المنزلية

24



( الف دينار )

القطاع
عدد 

المنشؤت

اجور ورواتب 

العاملين

المزايا المقدمة 

للعاملين

 (6)تابع جدول 

اسم الصناعةالنشاط
مجموع االجور 

والرواتب والمزايا

عدد العاملين 

بدون اجر
 عدد العاملين

13267339103781573447354838250عامصنع المعدات الكهربائية األخرى2790

13267339103781573447354838250المجموع 

11717156524001471853171242530عام2824

11717156524001471853171242530المجموع 

15899640254151995379660207940عامصنع المركبات ذات المحركات2910

15899640254151995379660207940المجموع 

16848800055804935800خاص2920

16848800055804935800المجموع 

صنع الدراجات العادية والكرسي 3092

المتحرك
11408446321110409556720مختلط

11408446321110409556720المجموع 

14436120003612000حكوميصنع اآلثاث3100

12810973065251162551خاص

27247093065254774551المجموع 

5641090141162289587833899951245679582302

5661092701163575911837346771247310588304

صنع آالت لعمليات التعدين وإستغالل 

المحاجر والتشييد

 (أعمال تجهيزالعربات)صنع هياكل 

للمركبات ذات المحركات ، صنع 

المركبات المقطورة ونصف المقطورة

المجموع الكلي 

مجموع الصناعات التحويلية
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( الف دينار )(7)جدول 

103518010351800010351801035180حكوميالتعدين واستغالل المحاجرب

483253648325360048325364832536خاص

586771658677160058677165867716

22706659714996227416195227416195-224309630219971864حكوميالصناعات التحويليةج

2389123119262702724615837044460172426732126742672645544عام

1647230192164992423010000014457510317945993331794599333خاص

140377871801268704417268704417-267033577267972993مختلط

45276965184764896333-72733819976362449639326194963365489

45335642344770764049-72733819976362449698003354969233205

ايرادات النشاط 

الخدمي وتشغيل للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

(سعر المنتج)السوق 

قيمة االنتاج بسعر 

تكلفة االنتاج

2016قيمة المبيعات واالنتاج  حسب الباب والقطاع لسنة 

رمز 

التصنيف 

(الباب)

القطاعاسم الصناعة

مجموع التعدين واستغالل المحاجر

مجموع الصناعات التحويلية

المجموع الكلي 

مجموع قيمة المبيعات
قيمة االنتاج غير التام 

الصنع ومنتجات اخرى

قيمة االنتاج تام 

الصنع
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( الف دينار)

103518010351800010351801035180حكومي8

483253648325360048325364832536خاص

586771658677160058677165867716المجموع 

586771658677160058677165867716

3823286038232860081853094641816946418169حكوميُصنع المنتجات الغذائية 10

11246642112466420576281130427011304270عام

7480047837478150720144572503892387575892387575خاص

16649751664975029918819641631964163مختلط

7991492607989595490153114628952074177952074177المجموع 

24777540924777540900247775409247775409خاصُصنع المشروبات11

657820263355831263355831-262240397263421613مختلط

657820511131240511131240-510015806511197022المجموع

2016قيمة المبيعات واالنتاج حسب القسم والقطاع لسنة 

قيمة االنتاج غير التام 

ومنتجات اخرى

ايرادات النشاط الخدمي 

وتشغيل للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

(سعر المنتج)السوق 

قيمة االنتاج بسعر 

تكلفة عوامل االنتاج
اسم الصناعةالقسم

يتبع (8)جدول 

مجموع التعدين واستغالل المحاجر 

القطاع
مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

انشطة اخرى للتعدين واستغالل 

المحاجر

27



( الف دينار)

1051750777500107568611534361153436عامُصنع منتجات التبغ12

1051750777500107568611534361153436المجموع

11836101183610011847501184750حكوميُصنع المنسوجات13

260809733690017832035336953533695عام

37917074552611783208751447184454718445المجموع 

235306929857460970029954462995446عام15

235306929857460970029954462995446المجموع 

3594402270486242798624279-89795058961015حكومي18

154821915482190015482191548219خاص

82890982890900828909828909مختلط

359440227041100140711001407-1135663311338143المجموع 

ايرادات النشاط الخدمي 

وتشغيل للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

(سعر المنتج)السوق 

قيمة االنتاج بسعر 

تكلفة عوامل االنتاج
القطاعاسم الصناعةالقسم

مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

قيمة االنتاج غير التام 

ومنتجات اخرى

الطباعة واستنساخ وسائط 

اإلعالم المسّجلة

(8)تابع جدول 

ُصنع المنتجات الجلدية 

والمنتجات ذات الصلة
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( الف دينار)

ايرادات النشاط الخدمي 

وتشغيل للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

(سعر المنتج)السوق 

قيمة االنتاج بسعر 

تكلفة عوامل االنتاج
القطاعاسم الصناعةالقسم

مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

قيمة االنتاج غير التام 

ومنتجات اخرى

(8)تابع جدول 

1054652810546528001054652810546528حكومي19

30757221254788423682198632367652733-21697285942358747701عام

7827672777485803007748580377485803خاص

30757221254788424562521942455685064-22585518492446780032المجموع 

1953828198137501998620013612001361حكومي20

3088746476479126297430126297430-112908649128909697عام

1309366313095035001309503513095035خاص

3088746496465141393826141393826-127956140143986107المجموع 

46829746829700468297468297مختلط21

46829746829700468297468297المجموع 

ُصنع فحم الكوك والمنتجات 

النفطية المكررة

ُصنع المواد الكيميائية 

والمنتجات الكيميائية

ُصنع المنتجات الصيدالنية 

األساسية والمستحضرات 

الصيدالنية
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( الف دينار)

ايرادات النشاط الخدمي 

وتشغيل للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

(سعر المنتج)السوق 

قيمة االنتاج بسعر 

تكلفة عوامل االنتاج
القطاعاسم الصناعةالقسم

مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

قيمة االنتاج غير التام 

ومنتجات اخرى

(8)تابع جدول 

91633625010277361839931529739602973960حكوميُصنع منتجات المطاط واللدائن22

4384514283690194190622559622559عام

2776514527765145026002776774527767745خاص

7459558083627612627612-808741644124مختلط

9776541883199187631991876-2992867331338665المجموع 

9292498285129767208197672081-108211010106936067حكومي23

19421831846020020151020475302047530عام

52089584152456914200524569142524569142خاص

9292498230022624288753624288753-631049034633351229المجموع 

3199169728699259002869925928699259حكوميُصنع الفلّزات القاعدية24

16464001646400100000017464001746400خاص

336380973034565910000003044565930445659المجموع 

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية 

األخرى
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( الف دينار)

ايرادات النشاط الخدمي 

وتشغيل للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

(سعر المنتج)السوق 

قيمة االنتاج بسعر 

تكلفة عوامل االنتاج
القطاعاسم الصناعةالقسم

مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

قيمة االنتاج غير التام 

ومنتجات اخرى

(8)تابع جدول 

25
2213711620772983730765510580302913866829138668حكومي

148804014880400014880401488040خاص

2362515622261023730765510580303062670830626708المجموع 

364513574670050358010782501078250مختلط26

364513574670050358010782501078250المجموع 

360225073776764933531626824544078541940785419عامُصنع المعدات الكهربائية27

430345043034500043034504303450خاص

403259574207109933531626824544508886945088869المجموع 

ُصنع الحواسيب والمنتجات 

اإللكترونية والبصرية

لة،  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

باستثناء اآلالت والمعدات
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( الف دينار)

ايرادات النشاط الخدمي 

وتشغيل للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

(سعر المنتج)السوق 

قيمة االنتاج بسعر 

تكلفة عوامل االنتاج
القطاعاسم الصناعةالقسم

مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

قيمة االنتاج غير التام 

ومنتجات اخرى

(8)تابع جدول 

18538301853830622500024763302476330عام28

18538301853830622500024763302476330المجموع 

4896934779794841671203627269819113776696113776696عام29

223200022320000022320002232000خاص

5120134782026841671203627269819116008696116008696المجموع 

657745370405010950381355381355مختلطُصنع معدات النقل األخرى30

657745370405010950381355381355المجموع 

15714015714000157140157140حكوميُصنع األثاث31

20051520051500200515200515خاص

35765535765500357655357655المجموع 

45276965184764896333-72733819976362449639326194963365489

45335642344770764049-72733819976362449698003354969233205

ُصنع اآلالت والمعدات غير 

المصّنفة في موضع آخر

المجموع الكلي 

مجموع الصناعات التحويلية 

ُصنع المركبات ذات المحّركات 

والمركبات المقطورة ونصف 

المقطورة
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( الف دينار )

103518010351800010351801035180حكومي810

103518010351800010351801035180المجموع

483253648325360048325364832536خاصاستخراج الملح893

483253648325360048325364832536المجموع

586771658677160058677165867716المجموع

1164075011640750001164075011640750خاصتجهيز وحفظ اللحوم1010

1164075011640750001164075011640750المجموع

637908664134860064134866413486خاصتجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

16649751664975029918819641631964163مختلط

80440618078461029918883776498377649المجموع

11246642112466420576281130427011304270عامصنع منتجات االلبان والمثلجات1050

1308787613087876001308787613087876خاص

24334518243345180576282439214624392146المجموع

قيمة االنتاج بسعر 

التكلفة عوامل االنتاج

يتبع (9)جدول 

قيمة االنتاج غير 

التام ومنتجات 

االخرى

ايرادات النشاط 

الخدمي والتشغيل 

للغير

مجموع التعدين واستخراج المحاجر

2016قيمة المبيعات واالنتاج حسب النشاط والقطاع لسنة 

إستغالل المحاجرالستخراج 

االحجاروالرمال والطين

اجمالي االنتاج بسعر 

السوق
القطاعاسم الصناعةالنشاط

مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع
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( الف دينار )

3823286038232860081853094641816946418169حكوميصنع منتجات طواحين الحبوب1061

000144572503144572503144572503خاص

38232860382328600152757812190990672190990672المجموع

445758043918550043918554391855خاصصنع منتجات المخابز1071

445758043918550043918554391855المجموع

68553600068553600000685536000685536000خاصصنع السكر1072

68553600068553600000685536000685536000المجموع

634461361862270061862276186227خاص1073

634461361862270061862276186227المجموع

577987857798780057798785779878خاص1079

577987857798780057798785779878المجموع

 (9)تابع جدول 

القطاعاسم الصناعةالنشاط
مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

قيمة االنتاج غير 

التام ومنتجات 

االخرى

صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات 

السكرية

ايرادات النشاط 

الخدمي والتشغيل 

للغير

صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة 

في موضع آخر

اجمالي االنتاج بسعر 

السوق

قيمة االنتاج بسعر 

التكلفة عوامل االنتاج
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( الف دينار )  (9)تابع جدول 

القطاعاسم الصناعةالنشاط
مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

قيمة االنتاج غير 

التام ومنتجات 

االخرى

ايرادات النشاط 

الخدمي والتشغيل 

للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

السوق

قيمة االنتاج بسعر 

التكلفة عوامل االنتاج

1477900014779000001477900014779000خاصصنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

1477900014779000001477900014779000المجموع

24777540924777540900247775409247775409خاص

657820263355831263355831-262240397263421613مختلط

657820511131240511131240-510015806511197022المجموع

1051750777500107568611534361153436عامصنع منتجات التبغ1200

1051750777500107568611534361153436المجموع

13164961435226748805643215665381566538عامتحضير وغزل ألياف المنسوجات1311

13164961435226748805643215665381566538المجموع

1291601193377534402994219671571967157عام1392

1291601193377534402994219671571967157المجموع

118361011836100114011847501184750حكوميصنع البسط والسجاد1393

118361011836100114011847501184750المجموع

235306929857460970029954462995446عامصنع األحذية1520

235306929857460970029954462995446المجموع

1104

صنع المنسوجات الجاهزة بإستثناء 

الملبوسات

صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج 

المياه المعدنية والمياه االخرى المعبأة في 

زجاجات
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( الف دينار )  (9)تابع جدول 

القطاعاسم الصناعةالنشاط
مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

قيمة االنتاج غير 

التام ومنتجات 

االخرى

ايرادات النشاط 

الخدمي والتشغيل 

للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

السوق

قيمة االنتاج بسعر 

التكلفة عوامل االنتاج

3594402270486242798624279-89795058961015حكوميالطباعة1811

154821915482190015482191548219خاص

82890982890900828909828909مختلط

359440227041100140711001407-1135663311338143المجموع

1054652810546528001054652810546528حكوميصنع منتجات أفران الكوك1910

678215567821550067821556782155عام

4182127441030350004103035041030350خاص

5914995758359033005835903358359033المجموع

30757221254788423614377082360870578-21629464392351965546عامصنع المنتجات النفطية المكررة1920

3645545336455453003645545336455453خاص

30757221254788423978931612397326031-21994018922388420999المجموع

1953828198137501998620013612001361حكوميصنع المواد الكيمياوية األساسية2011

154630721546307202201701568324215683242عام

47675047675000476750476750خاص

178936501792119702401561816135318161353المجموع
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( الف دينار )  (9)تابع جدول 

القطاعاسم الصناعةالنشاط
مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

قيمة االنتاج غير 

التام ومنتجات 

االخرى

ايرادات النشاط 

الخدمي والتشغيل 

للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

السوق

قيمة االنتاج بسعر 

التكلفة عوامل االنتاج

93220700108973400043342109016742109016742عامصنع األسمدة والمركبات اآلزوتيه2012

93220700108973400043342109016742109016742المجموع

42476542476500424765424765خاص2013

42476542476500424765424765المجموع

1132154811321548001132154811321548خاص2022

1132154811321548001132154811321548المجموع

308874621296715974461597446-42248774473225عام2023

87060087197200871972871972خاص

308874621296724694182469418-50954775345197المجموع

46829746829700468297468297مختلط2100

46829746829700468297468297المجموع

68125822659497361839931527388822738882حكومي2219

68125822659497361839931527388822738882المجموع

صنع الصابون والمنظفات ، 

ومستحضرات التنظيف والتلميع ، 

العطور ومستحضرات التجميل

صنع المواد الصيدالنية والمنتجات 

الدوائية الكيمياوية والنباتية

صنع المنتجات المطاطية األخرى

صنع اللدائن والمطاط التركيبي في 

أشكالها االولية

صنع الدهانات والورنيشات والطالءات 

المماثلة ، وأحبار الطباعة والمعاجين 

المستكية
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( الف دينار )  (9)تابع جدول 

القطاعاسم الصناعةالنشاط
مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

قيمة االنتاج غير 

التام ومنتجات 

االخرى

ايرادات النشاط 

الخدمي والتشغيل 

للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

السوق

قيمة االنتاج بسعر 

التكلفة عوامل االنتاج

23507823507800235078235078حكوميصنع المنتجات اللدائنية2220

4384514283690194190622559622559عام

2776514527765145026002776774527767745خاص

7459558083627612627612-808741644124مختلط

745952548732925299429252994-2924741529072716المجموع

37705436038072766100380727661380727661خاصصنع المنتجات الطينية اإلنشائية2392

37705436038072766100380727661380727661المجموع

9292498285129767208197672081-108211010106936067حكومي2394

11700456011700456000117004560117004560خاص

929249828512214676641214676641-225215570223940627المجموع

19421831846020020151020475302047530عام2395

2683692126836921002683692126836921خاص

287791042868294102015102888445128884451المجموع

3199169728699259002869925928699259حكوميصنع الحديد القاعدي والصلب2410

111000011100000011100001110000خاص

3310169729809259002980925929809259المجموع

صنع االسمنت ومنتجات صلبه نصف 

جاهزة

صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت 

والجص
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( الف دينار )  (9)تابع جدول 

القطاعاسم الصناعةالنشاط
مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

قيمة االنتاج غير 

التام ومنتجات 

االخرى

ايرادات النشاط 

الخدمي والتشغيل 

للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

السوق

قيمة االنتاج بسعر 

التكلفة عوامل االنتاج

5364005364001000000636400636400خاص2420

5364005364001000000636400636400المجموع

67041767041700670417670417حكوميصنع المنتجات المعدنية اإلنشائية2511

148804014880400014880401488040خاص

215845721584570021584572158457المجموع

2146669920102566730765510580302846825128468251حكومي2512

2146669920102566730765510580302846825128468251المجموع

364513574670050358010782501078250مختلطصنع األلكترونيات اإلستهالكية2640

364513574670050358010782501078250المجموع

270438102848146655345415902857840128578401عام2710

270438102848146655345415902857840128578401المجموع

842802084280209159524574293897149389714عام2732

842802084280209159524574293897149389714المجموع

430345043034500043034504303450خاصصنع األجهزة الكهربائية المنزلية2750

430345043034500043034504303450المجموع

صنع الفلزات الثمينة غيرالحديدية 

القاعدية

صنع الصهاريج والخزانات واألوعية 

المعدنية

صنع المحركات والمولدات والمحوالت 

الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء 

والتحكم فيها

صنع األسالك والكابالت اإللكترونية 

والكهربائية األخرى
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( الف دينار )  (9)تابع جدول 

القطاعاسم الصناعةالنشاط
مجموع قيمة 

المبيعات

قيمة االنتاج التام 

الصنع

قيمة االنتاج غير 

التام ومنتجات 

االخرى

ايرادات النشاط 

الخدمي والتشغيل 

للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

السوق

قيمة االنتاج بسعر 

التكلفة عوامل االنتاج

635981259512228173042817304-550677858163عامصنع المعدات الكهربائية األخرى2790

635981259512228173042817304-550677858163المجموع

18538301853830622500024763302476330عام2824

18538301853830622500024763302476330المجموع

4896934779794841671203627269819113776696113776696عامصنع المركبات ذات المحركات2910

4896934779794841671203627269819113776696113776696المجموع

223200022320000022320002232000خاص2920

223200022320000022320002232000المجموع

657745370405010950381355381355مختلط3092

657745370405010950381355381355المجموع

15714015714000157140157140حكوميصنع اآلثاث3100

20051520051500200515200515خاص

35765535765500357655357655المجموع

45276965184764896333-72733819976362449639326194963365489

45335642344770764049-72733819976362449698003354969233205

صنع الدراجات العادية والكرسي المتحرك

صنع آالت لعمليات التعدين وإستغالل 

المحاجر والتشييد

 (أعمال تجهيزالعربات)صنع هياكل 

للمركبات ذات المحركات ، صنع 

المركبات المقطورة ونصف المقطورة

المجموع الكلي

مجموع الصناعات التحويلية
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(الف دينار)

900020821927406236525حكوميالتعدين واستغالل المحاجرب

034358817144933136539خاص

900343529639072339373064

41158683142742058601997113673083155125942حكوميالصناعات التحويليةج

7998577977547254264925418516043021123934771عام

950682906145817496208546882664575001371504784خاص

3671893599156820147423618469385159087501مختلط

18284183212667957755742346321402042702809652998

18284192212667992105745310221402766092810026062

2016قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب الباب والقطاع لسنة 

القطاعاسم الصناعةالباب
خامات والمواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعية االخرى 

المستخدمة في االنتاج
مجموع قيمة المستلزماتالمستلزمات الخدمية

(10)جدول 

مجموع التغدين واستغالل المحاجر

المجموع الكلي 

مجموع الصناعات التحويلية
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( الف دينار )يتبع (11)جدول 

8
900020821927406236525حكومي

034358817144933136539خاص

900343529639072339373064

ُصنع المنتجات الغذائية 10
14573422713759082024217168613670819حكومي

6238228173598312608883278839562982عام

634909474295354434535952518917969728722411خاص

154664020400130071000511680098مختلط

642840076335632015571544421517589753636310المجموع

2016قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب القسم والقطاع لسنة 

القسم
خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج
القطاع

المستلزمات السلعية االخرى 

المستخدمة في االنتاج
المستلزمات الخدمية

مجموع التعدين واستغالل المحاجر

اسم الصناعة
مجموع قيمة 

المستلزمات

انشطة اخرى للتعدين واستغالل 

المحاجر

42



( الف دينار ) (11)تابع جدول 

346120201117358611551861110113359171979851خاصُصنع المشروبات11

3377736199016862141972307777797154769250مختلط

683893812107527232971584117891156326749101المجموع

520892866214451871242301650168عامُصنع منتجات التبغ12

520892866214451871242301650168المجموع

2833042938851320483541حكوميُصنع المنسوجات13

14717141042568108202403322627122عام

147454710425612402082916523110663المجموع

19826031029329439679398583969360عام15

19826031029329439679398583969360المجموع

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعية االخرى 

المستخدمة في االنتاج
المستلزمات الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات
القطاعاسم الصناعةالقسم

خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

ُصنع المنتجات الجلدية والمنتجات 

ذات الصلة
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( الف دينار ) (11)تابع جدول 

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعية االخرى 

المستخدمة في االنتاج
المستلزمات الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات
القطاعاسم الصناعةالقسم

خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

110272915141689418412245163372845حكومي18

44182379703460037350521743خاص

9925780458511341901172619مختلط

253713015938697463513960565067207المجموع

480431009928252565706053705حكومي19

720596098405910245466740340840261000552774عام

5782861704973317236378565165719خاص

783229025405910251432882367043811071772198المجموع

01560857507261075292232حكومي20

1463443150019737937959655867834133041عام

863286266327553433532255010153022خاص

2326729358213338547366694230344578295المجموع

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم 

المسّجلة

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات 

الكيميائية

ُصنع فحم الكوك والمنتجات 

النفطية المكررة
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( الف دينار ) (11)تابع جدول 

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعية االخرى 

المستخدمة في االنتاج
المستلزمات الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات
القطاعاسم الصناعةالقسم

خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

666701123949550045247319811مختلط21

666701123949550045247319811المجموع

1640555601613708143900013407386حكوميُصنع منتجات المطاط واللدائن22

13986608369552816276377عام

22901050265890109431036350024624750خاص

652493603143837146162358851مختلط

24746720275509269265695247928667364المجموع

2174767511689313687190176024369108180374حكومي23

156780507172782708362555919عام

186922504346527214030137533582942364272093خاص

2102379841515458520973767039878147475008386المجموع

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية 

األخرى

ُصنع المنتجات الصيدالنية 

األساسية والمستحضرات 

الصيدالنية
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( الف دينار ) (11)تابع جدول 

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعية االخرى 

المستخدمة في االنتاج
المستلزمات الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات
القطاعاسم الصناعةالقسم

خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

650337002196283184825510547908حكوميُصنع الفلّزات القاعدية24

4378300205195102060745085خاص

694120002401478195031511292993المجموع

50959900224576416073918949145حكومي25

283581060950231250575781خاص

53795710230671418386419524926المجموع

1031963561197108218429522294مختلط26

1031963561197108218429522294المجموع

216527001622072965820276877027549497عامُصنع المعدات الكهربائية27

24640651437854165063691803393536خاص

241167653059923382326313795030943033المجموع

ُصنع الحواسيب والمنتجات 

اإللكترونية والبصرية

لة،  ُصنع منتجات المعادن المشكَّ

باستثناء اآلالت والمعدات

46



( الف دينار ) (11)تابع جدول 

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعية االخرى 

المستخدمة في االنتاج
المستلزمات الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات
القطاعاسم الصناعةالقسم

خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

1376450234085312073683803عام28

1376450234085312073683803المجموع

3138461853313058979592480040373728عام29

1236341044073475001327914خاص

3262095953313103052597230041701642المجموع

16724104982847509264578مختلطُصنع معدات النقل األخرى30

16724104982847509264578المجموع

11548701460037900167987حكوميُصنع األثاث31

1273904085605522879خاص

12822601868543955190866المجموع

18284183212667957755742346321402042702809652998

18284192212667992105745310221402766092810026062

مجموع الصناعات التحويلية

المجموع الكلي 

ُصنع اآلالت والمعدات غير 

المصّنفة في موضع آخر

ُصنع المركبات ذات المحّركات 

والمركبات المقطورة ونصف 

المقطورة

47



( الف دينار )

900020821927406236525حكومي810

900020821927406236525المجموع 

034358817144933136539خاصاستخراج الملح893

034358817144933136539المجموع 

900343529639072339373064

484165514718253845693602007058249خاصتجهيز وحفظ اللحوم1010

484165514718253845693602007058249المجموع 

18072201949825323560656294146234خاصتجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

154664020400130071000511680098مختلط

335386019702253365671656805826332المجموع 

2016قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية حسب النشاط والقطاع لسنة 

المستلزمات السلعية 

االخرى المستخدمة في 

االنتاج

المستلزمات 

الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات

مجموع التعدين واستخراج المعادن

يتبع (12)جدول 

القطاعاسم الصناعةالنشاط
خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

إستغالل المحاجرالستخراج 

االحجاروالرمال والطين
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( الف دينار )

6238228173598312608883278839562982عامصنع منتجات االلبان والمثلجات1050

4359137156252013150715892297825957خاص

105973653298503257595991711217388939المجموع 

14573422713759082024217168613670819حكوميصنع منتجات طواحين الحبوب1061

5564412693116226706231721995752639340خاص

20137814964491317526471939164366310159المجموع 

97868145367310654881195202617362خاصصنع منتجات المخابز1071

97868145367310654881195202617362المجموع 

615047900100461121819467153970643342653خاصصنع السكر1072

615047900100461121819467153970643342653المجموع 

16674976791897664582414493354593خاص1073

16674976791897664582414493354593المجموع 

16370146567835744851990153067297خاص1079

16370146567835744851990153067297المجموع 

المستلزمات 

الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات
القطاعاسم الصناعةالنشاط

خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعية 

االخرى المستخدمة في 

االنتاج

صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات 

السكرية

(12)تابع جدول 

صنع منتجات االغذية االخرى 

غيرمصنفة في موضع آخر
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( الف دينار )

المستلزمات 

الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات
القطاعاسم الصناعةالنشاط

خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعية 

االخرى المستخدمة في 

االنتاج

(12)تابع جدول 

45147262240064600690004670726خاصصنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

45147262240064600690004670726المجموع 

346120201117358611551861110113359171979851خاص1104

3377736199016862141972307777797154769250مختلط

683893812107527232971584117891156326749101المجموع 

520892866214451871242301650168عامصنع منتجات التبغ1200

520892866214451871242301650168المجموع 

32547287658615452966091125191عامتحضير وغزل ألياف المنسوجات1311

32547287658615452966091125191المجموع 

1146242165981953681437231501931عام1392

1146242165981953681437231501931المجموع 

2833042938851320483541حكوميصنع البسط والسجاد1393

2833042938851320483541المجموع 

19826031029329439679398583969360عامصنع األحذية1520

19826031029329439679398583969360المجموع 

صنع المنسوجات الجاهزة بإستثناء 

الملبوسات

صنع المشروبات غير الكحولية ، 

إنتاج المياه المعدنية والمياه االخرى 

المعبأة في زجاجات
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( الف دينار )

المستلزمات 

الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات
القطاعاسم الصناعةالنشاط

خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعية 

االخرى المستخدمة في 

االنتاج

(12)تابع جدول 

110272915141689418412245163372845حكوميالطباعة1811

44182379703460037350521743خاص

9925780458511341901172619مختلط

253713015938697463513960565067207المجموع 

480431009928252565706053705حكوميصنع منتجات أفران الكوك1910

316631509207552771924364262عام

356431740100331772178537368276خاص

4361379902916897125554747786243المجموع 

71742978340591024454598533806834996188512عامصنع المنتجات النفطية المكررة1920

2218544303970000164200027797443خاص

739615226405910248515985354488341023985955المجموع 

01560857507261075292232حكوميصنع المواد الكيمياوية األساسية2011

415701134619135744117416227290693عام

6562013978034165180507خاص

4163573190704157229318368627763432المجموع 
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( الف دينار )

المستلزمات 

الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات
القطاعاسم الصناعةالنشاط

خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعية 

االخرى المستخدمة في 

االنتاج

(12)تابع جدول 

808324815946064998405201168316687942عامصنع األسمدة والمركبات اآلزوتيه2012

808324815946064998405201168316687942المجموع 

12412506504049525238690خاص2013

12412506504049525238690المجموع 

83739365496002581002160009397636خاص2022

83739365496002581002160009397636المجموع 

239417233727481582113280537310154406عام2023

1282391136757141522860336189خاص

252241134864231653528282823310490595المجموع 

666701123949550045247319811مختلط2100

666701123949550045247319811المجموع 

1457330601613406143850013188961حكوميصنع المنتجات المطاطية األخرى2219

1457330601613406143850013188961المجموع 

صنع الدهانات والورنيشات والطالءات 

المماثلة ، وأحبار الطباعة والمعاجين 

المستكية

صنع اللدائن والمطاط التركيبي في 

أشكالها االولية

صنع المواد الصيدالنية والمنتجات 

الدوائية الكيمياوية والنباتية

صنع الصابون والمنظفات ، 

ومستحضرات التنظيف والتلميع ، 

العطور ومستحضرات التجميل
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( الف دينار )

المستلزمات 

الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات
القطاعاسم الصناعةالنشاط

خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعية 

االخرى المستخدمة في 

االنتاج

(12)تابع جدول 

1832250302005000218425حكوميصنع المنتجات اللدائنية2220

13986608369552816276377عام

22901050265890109431036350024624750خاص

652493603143837146162358851مختلط

23289390269493135204256747825478403المجموع 

162179878011526457930260798307705255خاصصنع المنتجات الطينية اإلنشائية2392

162179878011526457930260798307705255المجموع 

2174767511689313687190176024369108180374حكومي2394

1261403234652722186559784591838790819خاص

3436170715154585905846146870287146971193المجموع 

156780507172782708362555919عام2395

1212859403171199247622617776019خاص

1369639903888477274706220331938المجموع 

650337002196283184825510547908حكوميصنع الحديد القاعدي والصلب2410

202500014557078560426630خاص

670587002341853192681510974538المجموع 

صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت 

والجص

صنع االسمنت ومنتجات صلبه نصف 

جاهزة
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( الف دينار )

المستلزمات 

الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات
القطاعاسم الصناعةالنشاط

خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعية 

االخرى المستخدمة في 

االنتاج

(12)تابع جدول 

23533005962523500318455خاص2420

23533005962523500318455المجموع 

222439049262187436802496حكوميصنع المنتجات المعدنية اإلنشائية2511

283581060950231250575781خاص

50602005535713186861378277المجموع 

48735510175314315199558146649حكومي2512

48735510175314315199558146649المجموع 

1031963561197108218429522294مختلطصنع األلكترونيات اإلستهالكية2640

1031963561197108218429522294المجموع 

1428600820256617575187484916798688عام2710

1428600820256617575187484916798688المجموع 

627105914195117772754829148673199عام2732

627105914195117772754829148673199المجموع 

24640651437854165063691803393536خاصصنع األجهزة الكهربائية المنزلية2750

24640651437854165063691803393536المجموع 

109563305709704110072077610عامصنع المعدات الكهربائية األخرى2790

109563305709704110072077610المجموع 

صنع الصهاريج والخزانات واألوعية 

المعدنية

صنع الفلزات الثمينة غيرالحديدية 

القاعدية

صنع المحركات والمولدات والمحوالت 

الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء 

والتحكم فيها

صنع األسالك والكابالت اإللكترونية 

والكهربائية األخرى
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( الف دينار )

المستلزمات 

الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات
القطاعاسم الصناعةالنشاط

خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

المستلزمات السلعية 

االخرى المستخدمة في 

االنتاج

(12)تابع جدول 

1376450234085312073683803عام2824

1376450234085312073683803المجموع 

3138461853313058979592480040373728عامصنع المركبات ذات المحركات2910

3138461853313058979592480040373728المجموع 

1236341044073475001327914خاص2920

1236341044073475001327914المجموع 

16724104982847509264578مختلط3092

16724104982847509264578المجموع 

11548701460037900167987حكوميصنع اآلثاث3100

1273904085605522879خاص

12822601868543955190866المجموع 

18284183212667957755742346321402042702809652998

18284192212667992105745310221402766092810026062

صنع آالت لعمليات التعدين وإستغالل 

المحاجر والتشييد

 (أعمال تجهيزالعربات)صنع هياكل 

للمركبات ذات المحركات ، صنع 

المركبات المقطورة ونصف المقطورة

المجموع الكلي 

مجموع الصماعات التحويلية

صنع الدراجات العادية والكرسي 

المتحرك
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(13)جدول

المجموعملتزمحكومًالمجموعملتزمحكومًالمجموعملتزمحكومً

31413445791786162300254086كركوك

02209902550025500دٌالى 

022122638144000136800280800بغداد

43717122935566746200401867بابل

1011701765400065400كربالء

12312416654001130076700واسط

1341041514640094200140600النجف

505330331411090141109القادسٌة

12396158904012760101800المثنى

0661017279150054000145500ذي قار

101410144260058200100800مٌسان 

202610614566000456600البصرة

011033050005000صالح الدٌن

19224119817237015895026062602195762المجموع

2016عدد المجازر وعدد المشتغلٌن فٌها واجورهم موزعة حسب المحافظات لسنة 

المحافظة
(الف دٌنار)االجورعدد المشتغلٌن عدد المجازر
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(الف دينار)القيمة(14)جدول

قيمة المصاريف االخرىقيمة الكهرباءمبلغ االلتزامايرادات البلديةايرادات الملتزمالمحافظة
كمية الكهرباء 

س/واط.المستهلكة ك

40000042346013503711515575741كركوك

345000150037037010000ديالى 

2760000276000155000310000بغداد

957431689237753370505068850بابل

06870001961039216كربالء

10700007155590385015400واسط

3165030765001425011200383النجف

0158825079612525525القادسية

76726159316949951010000308المثنى

12965105280035501515156ذي قار

342625001200500024ميسان 

02008000507010140البصرة

270000146037009000صالح الدين

18057488846084274898908952685489743المجموع

2016نوع االيرادات ومبالغ االلتزام مع قيمة وكمية الكهرباء حسب المحافظات لسنة 
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 (15)جدول

الكمٌةالعددالكمٌةالعددالكمٌةالعددالكمٌةالعددالكمٌةالعدد

7335311712491440204801880628016001202676000كركوك

دٌالى 
10563147617443053030152513845021231000

7500015000007500135000100002262500110030250000بغداد

30367491648568373879230943111655117820860000بابل

85147170294011776176640111981847670301360260012528125كربالء

5868106786318347745837112835700000واسط

10152016243202849839897226418330225055258287503400782000النجف

172783747461915225905153332439000123528155039681155450القادسٌة

7231177039127322509025171563310852103840627142120المثنى

4665918001100135154338681175105824266021858490ذي قار

1815039930045081005840730000350612506011700مٌسان 

82101503804020649231650140450132063060000البصرة

6000360000450014300012001700000000صالح الدٌن

43735279378258272714690911317441930163015772329142083982177885المجموع

2016حسب المحافظة لسنة  (كغم)عدد الحٌوانات المذبوحة فً المجازر وكمٌة اللحوم المنتجة بـ 

المحافظة
ابلجاموسابقارماعزاغنام

58


	الغلاف المصمم
	الفهرست
	المقدمة )2016
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

