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المحتويات 
رقم 

الصفحة

7_1انمقذمت

8(2015-2009)خالصت وتائج االحصاء انصىاعي نهمىشآث انصىاعيت انمتىسطت نهمذة (1)جذول 

8(2015-2009)أهم انمؤشراث  انتحهيهيت نهمىشآث انصىاعيت انمتىسطت نهمذة (2)جذول 

20159عذد انمىشاث انمتىسطت وانعامهيه فيها واجىرهم وانمزايا انمقذمت نهم حسب انقسم  نسىت  (3)جذول 

11_201510عذد انمىشاث انمتىسطت وانعامهيه فيها واجىرهم وانمزايا انمقذمت نهم حسب انىشاط  نسىت  (4)جذول 

201512قيمت انمبيعاث واالوتاج  في انمىشاث انصىاعيت انمتىسطت حسب انقسم  نسىت  (5)جذول

14-201513قيمت انمبيعاث واالوتاج  في انمىشاث انصىاعيت انمتىسطت حسب انىشاط  نسىت(6)جذول 

201515قيمت مستهزماث االوتاج انسهعيت وانخذميت  في انمىشاث انصىاعيت انمتىسطت حسب انقسم نسىت (7)جذول 

17-201516قيمت مستهزماث االوتاج انسهعيت وانخذميت  في انمىشاث انصىاعيت انمتىسطت حسب انىشاط نسىت(8)جذول 

201518عذد انمىشاث انمتىسطت وانعامهيه فيها واجىرهم وانمزايا انمقذمت نهم حسب انمحافظت نسىت (9)جذول 

201519قيمت انمبيعاث واالوتاج  في انمىشاث انصىاعيت انمتىسطت حسب انمحافظت نسىت (10)جذول 

201520قيمت مستهزماث االوتاج انسهعيت وانخذميت  في انمىشاث انصىاعيت انمتىسطت حسب انمحافظت نسىت (11)جذول 

3(2015-2009)عذد انمىشاث انصىاعيت انمتىسطت نهمذة(1)شكم 

3(2015-2009)عذد انمشتغهيه في انمىشاث انصىاعيت انمتىسطت نهمذة(2)شكم 

4(2015-2009)االجىر انمذفىعت نهمشتغهيه في انمىشاث انصىاعيت انمتىسطت نهمذة(3)شكم 

4(2015-2009)قيمت االوتاج االجماني في انمىشاث انصىاعيت انمتىسطت نهمذة(4)شكم 

5(2015-2009)قيمت مستهزماث االوتاج في انمىشاث انصىاعيت انمتىسطت نهمذة(5)شكم 

5(2015-2009)اوتاجيت انمشتغم مه االوتاج في انمىشاث انصىاعيت انمتىسطت نهمذة(6)شكم 

6(2015-2009)اوتاجيت انذيىارمه االجىر في انمىشاث انصىاعيت انمتىسطت نهمذة(7)شكم

6(2015-2009)في انمىشاث انصىاعيت انمتىسطت نهمذة(مهيىن ديىار)متىسظ اجر انعامم  (8)شكم

7(2015-2009)انقيمت انمضافت في انمىشاث انصىاعيت انمتىسطت نهمذة(9)شكم

قائمة الجداول

قائمة االشكال
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 1 العراق/الجهاز المركسي لإلحصاء- مديرية االحصاء الصناعي
 

 
 :مقدمت

 
انزمبسٚش انزٙ رصذسْب يذٚشٚخ االدصبء انصُبػٙ فٙ انجٓبص انًشكض٘ نإلدصبء ٔيذٚشٚبد  ٔادذ يٍ ْزا انزمشٚش    ٚؼزجش

اإلدصبء فٙ يذبفظبد اإللهٛى ٔانز٘ ٚزعًٍ ثٛبَبد ٔيؤششاد ادصبئٛخ ػٍ انًُشآد انصُبػٛخ انًزٕسؽخ فٙ انؼشاق ٔانزٙ رؼٕد 

. يشزغال ( 29- 10 )يهكٛزٓب انٗ انمؽبع انخبص فمػ ٔرسزخذو يٍ

     ٔاٌ ْزا انزمشٚش ٚؼزجش يكًال نهزمبسٚش انزٙ رصذسْب انًذٚشٚخ ػٍ انًُشآد انصُبػٛخ انكجٛشح ٔانصغٛشح ٔػٍ لؽبع انًبء 

 اسزًبسح  ثٕاسؽخرغؽٛخ رهك انًُشبد كبفخ،ٔلذ رى اجشاء انًسخ نهًُشآد انصُبػٛخ انًزٕسؽخ ثؤسهٕة انؼذ انشبيم دٛش رى  ٔانكٓشثبء

. يؼذح اسبسب نٓزا انغشض ٔػهٗ يسزٕٖ يذبفظبد انؼشاق ػذا الهٛى كشدسزبٌ  

 

 :هدف المسح
رٕفٛش يؤششاد ٔثٛبَبد رفصٛهٛخ ػٍ انُشبغ انصُبػٙ ٔفك رٕصٛبد االيى انًزذذح فٙ يجبل االدصبءاد انصُبػٛخ رفٙ 

  .ثبدزٛبجبد جًٛغ انًسزخذيٍٛ ٔساسًٙ انسٛبسبد ٔيزخز٘ انمشاس

 
   :المؤشراث االحصائيت 

  

  ػذد انؼبيهٍٛ/ لًٛخ االَزبج  = إنتاخيت العامل من االنتاج
 

انًسزهضيبد -  االٚشاداد  = القيمت المضافت 

  ػذد انؼبيهٍٛ/ انمًٛخ انًعبفخ  = إنتاخيت العامل من القيمت المضافت 
 

  االجٕسلًٛخ/ لًٛخ االَزبج  = إنتاخيت الدينار من االخىر  

ػذد انؼبيهٍٛ /لًٛخ انًسزهضيبد  = متىسط نصيب العامل من المستلزماث
 

  ػذد انؼبيهٍٛ/األجٕس = متىسط األخر السنىي للعامل 

 ( لًٛخ االَزبج/لًٛخ انًسزهضيبد  )*100 = % درخت التصنيع 

لًٛخ انسُخ انسبثمخ/لًٛخ انسُخ انذبنٛخ )-1*100 = %نسبت التغـّير  ) 
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 2 العراق/الجهاز المركسي لإلحصاء- مديرية االحصاء الصناعي
 

 
: المصطلحاث والمفاهيم االحصائيت

 
 .ْٙ انُسجخ انًئٕٚخ نًسبًْخ إجًبنٙ لًٛخ انًسزهضيبد لٛبسًب انٗ إجًبنٙ لًٛخ اإلَزبج : - درخت التصنيع

+ يجًٕع يسزهضيبد سهؼٛخ أخشٖ + يجًٕع لّٛى يٕاد انزؼجئخ ٔانزغهٛف  + (األٔنٛخانًٕاد ) - يجًٕع لّٛى انخبيبد:- المدخالث

 انًسزهضيبد انخذيٛخ

 اٚشاد انُشبغ انزجبس٘  +اٚشاد انزشغٛم نهغٛش  + لًٛخ االَزبج غٛش انزبو + لًٛخ االَزبج انزبو :-قيمت االنتاج

 

 

 :منهديت المسح

 

شمىليـت البيانـاث  -1
 

. ٔانصُبػبد انزذٕٚهٛخ ٔاسزغالل انًذبجش ظًٍ اَشؽخ انزؼذٍٚ َشبؼٓب انشئٛس انزٙ ٚمغ كبفخ انًُشآد اإلدصبئٙ   ٚشًم انًجزًغ

    ٚؼزًذ ػهٗ إؼبس شبيم رى رٕفٛشِ يٍ خالل َزبئج انذصش ٔانزشلٛـى نسـُــخ 2015  ٔالثذ يٍ اإلشبسح إنٗ إٌ جًغ انجٛبَبد نؼبو 

 ( . ISIC4) ٔ رى اػزًبد دنٛم انزصُٛف انصُبػٙ انًؼٛبس٘ انذٔنٙ نجًٛغ األَشؽخ االلزصبدٚخ ثُسخزّ انشاثؼخ 2009

االيُٙ فٙ رهك انًذبفظبد ٔكزنك   ثسجت انٕظغ2015فٙ يسخ سُخ  ( ٔاالَجبس ، صالح انذٍٚ،َُٕٖٛ )نى ٚزى شًٕل يذبفظبد 

. نى ٚشًم انًسخ يذبفظبد الهٛى كشدسزبٌ

 

آليت خمع البياناث وإصدارها -2
 

ّٚؼذ يسخ انًُشآد انصُبػٛخ انًزٕسؽخ يٍ انًسٕح انسُٕٚخ انزٙ رؼزجش خؽزٓب انزُفٛزٚخ يٍ انخؽػ انًُٓجٛخ ،ٚزجغ أسهٕة 

انشًٕل انكهٙ نهًُشآد انصُبػٛخ انؼبيهخ ٔٚذّذس االؼبس سًُٕٚب فٙ ثذاٚخ كم سُخ ُّٔٚٓٛؤ انكبدس ثبالسزًبساد انًؽهٕثخ ثذءًا يٍ جًغ 

 انخزبيٛخ نٓب ،رشسم االسزًبساد دسبثبدانجٛبَبد انزٙ رزى ثؤسهٕة انًمبثهخ انشخصٛخ نهًسؤٔل انًؼُٙ فٙ انًُشؤح ٔاػزًبد ثٛبَبد ال

ثؼذ رذلٛمٓب يٛذاًَٛب نٛزى رذلٛمٓب ٔرشيٛضْب يكزجًٛب فٙ يذٚشٚخ اإلدصبء انصُبػٙ ٔفك لٕاػذ انزذلٛك ٔانزشيٛض انًؼزًذح ٔرٓٛئزٓب 

 .نؼًهٛخ اإلدخبل ٔانزذلٛك ٔفك ثشايجٛبد انُظبو فٙ دائشح ركُٕنٕجٛب انًؼهٕيبد إلصذاس جذأل اإلخشاج صى ُٚؼذ انزمشٚش يكزجٛب
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 3 العراق/الجهاز المركسي لإلحصاء- مديرية االحصاء الصناعي
 

 
  :تحليــل النتائــــح

 

يٍ خالل انجٛبَبد انزٙ ٚزعًُٓب ْزا انزمشٚش َسزؽٛغ اٌ َجٍٛ اْى انًؤششاد انًزعًُخ نهًُشآد انصُبػٛخ انؼبيهخ ٔػذد انؼبيهٍٛ    

 - :فٛٓب ٔأجٕسْى ٔلًٛخ اإلَزبج ٔانًسزهضيبد انزٙ ًٚكٍ رهخٛصٓب ثبٜرٙ 

عدد المنشآث  :-أوال
 

( 120)دٛش كبٌ ػذدْب 2014يمبسَخ ثسُخ  2015يُشؤح فٙ سُخ  (92)     اَخفط ػذد انًُشآد انصُبػٛخ انًزٕسؽخ انٗ 
: ٔكًب يٕظخ فٙ انشكم ادَبِ. (% 23.3)يُشؤح ٔثُسجخ اَخفبض يمذاسْب 

 

 
 

 عدد المشتغلين - ثانيًا 
 دٛش كبٌ ػذدْى 2014يشزغال ػًب كبٌ ػهّٛ فٙ سُخ  (1491) ػذدْى  نجبنغ ٔا2015انًشزغهٍٛ فٙ سُخ       اَخفط ػذد

: ٔكًب يٕظخ فٙ انشكم ادَبِ. (%22.18)يشزغال ٔثُسجخ اَخفبض يمذاسْب  (1916)
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 4 العراق/الجهاز المركسي لإلحصاء- مديرية االحصاء الصناعي
 

 
 

 االخىر المدفىعت للمشتغلين :-  ثالثا
 
 2014  ػًب كبَذ ػهّٛ فٙ سُخيهٛبس دُٚبس(10) ار ثهغذ لًٛزٓب  2015االجٕس انًذفٕػخ نهًشزغهٍٛ فٙ سُخ يخ اَخفعذ لٙ   

: ٔكًب يٕظخ فٙ انشكم ادَبِ. (%15.9) ٔثُسجخ اَخفبض يمذاسْب  يهٛبس دُٚبس(11.9 )لًٛزٓب  دٛش كبَذ
 

 
 

 
قيمت االنتاج :- رابعا

  ٔانجبنغخ2014 يمبسَخ ثسُخ 2015فٙ سُخ  دُٚبس  يهٛبس(83) دٛش ثهغذ (%28.13)لًٛخ االَزبج ثُسجخ اَخفعذ    
 : ٔكًب يٕظخ فٙ انشكم ادَبِ.يهٛبس دُٚبس  (115.5)
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 5 العراق/الجهاز المركسي لإلحصاء- مديرية االحصاء الصناعي
 

 
قيمت المستلزماث   :-خامسا

 
يهٛبس دُٚبس ػًب كبَذ ػهّٛ فٙ سُخ  (47) دٛش ثهغذ 2015نسُخ  (%26.79)اَخفعذ لًٛخ يسزهضيبد االَزبج ثُسجخ   

 :يهٛبس دُٚبس ٔكًب يٕظخ فٙ انشكم ادَبِ (64.2)  ٔانجبنغخ2014
 

 
 

انتاخيت المشتغل من االنتاج :سادسا
 

يهٛبس دُٚبس سُٕٚب يمبسَخ ثسُخ  (55.3)دٛش ثهغذ  (%8.29) ثُسجخ 2015اَخفعذ اَزبجٛخ انًشزغم يٍ االَزبج نسُخ    
: ،ٔكًب يٕظخ فٙ انشكم ادَبِ(60.3) دٛش كبَذ2014
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 6 العراق/الجهاز المركسي لإلحصاء- مديرية االحصاء الصناعي
 

 
انتاخيت الدينار من االخىر  :سابعا

 
دٛش كبَذ 2014 سُٕٚب يمبسَخ ثسُخ (8.5)دٛش ثهغذ (%12.37)ثُسجخ  2015 حاألجٕس نسٍ    اَخفعذ اَزبجٛخ انذُٚبس يٍ

: ،ٔكًب يٕظخ فٙ انشكم ادَبِ(9.7)
 

 
 
 

متىسط اخر العامل :ثامنا
 

ٔثُسجخ يهٌٕٛ دُٚبس (6.2)دٛش كبٌ (2014)يهٌٕٛ دُٚبس يمبسَخ ثسُخ (6.4)دٛش ثهغ (2015) اسرفغ يزٕسػ اجش انؼبيم نسُخ 
:  ،ٔكًب يٕظخ فٙ انشكم ادَبِ%(3.23)صٚبدح يمذاسْب
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 7 العراق/الجهاز المركسي لإلحصاء- مديرية االحصاء الصناعي
 

 
القيمت المضافت :تاسعا

ٔانجبنغخ  2014يمبسَخ ثسُخ 2015 سُخ فٙ(0.56) دٛش ثهغذ%(1.82) ثُسجخ َسجخ يسزهضيبد االَزبج انٗ لًٛخ االَزبج   اسرفؼذ
: ٔكًب يٕظخ فٙ انشكم ادَبِ. (0.55)

 

 

0.58

0.48

0.53

0.58
0.6

0.55 0.56

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(2015-2009)القيمت المضافت في المنشاث الصناعيت المتىسطت للمدة(:9)شكل

القيمت المضافت



(1)جدول 

2009201020112012201320142015  المؤشراخ
وسثح 

(%)التغٍر

23.30-515615921822612092عدد المىشآخ

22.18-87192324313357352519161491عدد المشتغلٍه

ملٍار )االجور والمزاٌا المدفوعح للمشتغلٍه 

15.90-3.03.512.519.821.811.910(دٌىار

28.13-18.529.1123.1187.2240.8115.583 (ملٍار دٌىار)قٍمح االوتاج االجمالً 

(ملٍار دٌىار)قٍمح المستلزماخ 
10.814.065.9108.2143.464.247-26.79

(2)جدول  

2009201020112012201320142015  المؤشراخ
وسثح 

(%)التغٍر

8.29-21.331.550.755.868.360.355.3(ملٍون دٌىار)اوتاجٍح المشتغل مه االوتاج 

12.37-6.18.49.99.4119.78.5(دٌىار )اوتاجٍح الدٌىار مه األجور

3.53.85.15.96.26.26.43.22(ملٍون  دٌىار)متوسط أجر العامل 

0.580.480.530.580.60.550.561.81وسثح مستلزماخ االوتاج الى قٍمح االوتاج 

(2015-2009)   أهم المؤشراخ  التحلٍلٍح للمىشآخ الصىاعٍح المتوسطح للمدج

(2015-2009)     خالصح وتائج االحصاء الصىاعً للمىشآخ الصىاعٍح المتوسطح  للمدج 

 تسثة التعداد2008لم ٌتم احتساب اي تٍاواخ لسىح *
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(3)جدول

10396663359750250258361000820

11988435390317774671672

14111329421730346721

1523625140041522555524

17110376001825394250

1912212960026881322881

20574393510288154223250

21368413580983125118920

22457275100187652938651

23213642760480412155317263512

25115854007900933000

27240315200498083650080

28225129800102101400102

31115636008500721001

9214918683352926895961024744

رمز 

(القسم)التصنيف

ُصىع المىتجاث الغرائيت

ُصىع المشسوباث

صىع الملبىساث بإستثىاء الملبىساث 

الفسائيت

ُصىع المىتجاث الجلديت والمىتجاث ذاث 

الصلت

ُصىع الىزق ومىتجاث الىزق

ُصىع مىتجاث المطاط واللدائه

ُصىع مىتجاث المعادن الالفلزيت األخسي

المزايا المقدمة 

للمشتغليه

مجمىع االجىر 

والرواتب والمزايا

 ورواتب اجىر

المشتغليه

ُصىع مىتجاث المعادن المشَّكلت، 

باستثىاء اآلالث والمعداث

عدد المشتغليه

ُصىع فحم الّكىك والمىتجاث الىفطيت 

المّكسزة

اجر بال مشتغلىن

المجمىع

2015 لسنة القسم حسب لهم المقدمة والمزايا واجىرهم فيها والمشتغليه المتىسطة المنشات عدد

ُصىع المعداث الّكهسبائيت

ُصىع اآلالث والمعداث غيس المصّىفت 

في مىضع آخس

ُصىع األثاث

عدد المنشأتاسم الصناعة

ُصىع المىاد الّكيميائيت والمىتجاث 

الّكيميائيت

ُصىع المىتجاث الصيدالويت األساسيت 

والمستحضساث الصيدالويت
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(4)جدول

234196000194042154040حجٍيش َحفظ اٌفاوٍت َاٌخضز1030

482424800414954662950صىع مىخجاث االٌبان َاٌمثٍجاث1050

193721959175117906207708110صىع مىخجاث طُاحيه اٌحبُب1061

9133628245560306842759صىع مىخجاث اٌمخابش1071

1074

صىع اٌمعىزَوت َشزائط اٌمعىزَوت َاٌىظىظي 

21752850903537530َاٌمىخجاث اٌىشُيت االخزِ

1079

صىع مىخجاث االغذيت االخزِ غيزمصىفت في 

32898680145201132001مُضع آخز

1104

صىع اٌمشزَباث غيز اٌىحٌُيت ، إوخاج اٌمياي 

988435390317774671672اٌمعذويت َاٌمياي االخزِ اٌمعبأة في سجاجاث

111329421730346721صىع اٌمٍبُطاث بإطخثىاء اٌمٍبُطاث اٌفزائيت1410

23625140041522555524صىع األحذيت1520

110376001825394250صىع أصىاف أخزِ مه اٌُرق َاٌُرق اٌمم1709ُِ

12212960026881322881صىع مىخجاث أفزان اٌىُن1910

112900002460924600صىع اٌمُاد اٌىيمياَيت األطاطيت2011

2022

صىع اٌذٌاواث َاٌُرويشاث َاٌطالءاث اٌمماثٍت 

232191900129622048620، َأحبار اٌطباعت َاٌمعاجيه اٌمظخىيت

2023

صىع اٌصابُن َاٌمىظفاث ، َمظخحضزاث 

اٌخىظيف َاٌخٍميع ، اٌعطُر َمظخحضزاث 

230111610133931250030اٌخجميً

2015 لسنة النشاط حسب لهم المقدمة والمزايا واجىرهم فيها والمشتغليه المتىسطة المنشات عدد

رمز التصنيف 

(النشاط)
المشتغليه عددالمنشات عدداسم الصناعة

 ورواتب اجىر

المشتغليه

 المقدمة المزايا

للمشتغليه

مجمىع االجىر 

والرواتب والمزايا
اجر بال مشتغلىن
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(4)جدول

2015 لسنة النشاط حسب لهم المقدمة والمزايا واجىرهم فيها والمشتغليه المتىسطة المنشات عدد

رمز التصنيف 

(النشاط)
المشتغليه عددالمنشات عدداسم الصناعة

 ورواتب اجىر

المشتغليه

 المقدمة المزايا

للمشتغليه

مجمىع االجىر 

والرواتب والمزايا
اجر بال مشتغلىن

2100

صىع اٌمُاد اٌصيذالويت َاٌمىخجاث اٌذَائيت 

368413580983125118920اٌىيمياَيت َاٌىباحيت

1159980056201054200صىع اٌمىخجاث اٌمطاطيت األخز2219ِ

342175300131451884451صىع اٌمىخجاث اٌٍذائىيت2220

464283200124122956123صىع اٌمىخجاث اٌحزاريت2391

10213217500030393324789335صىع اٌمىخجاث اٌطيىيت اإلوشائيت2392

31577280583501356302صىع االطمىج َمىخجاث صٍبً وصف جاٌشة2394

352104000100001140002صىع أصىاف مه اٌخزطاوت َاالطمىج َاٌجص2395

120121000274601484600لطع َحشىيً َصمً األحجار2396

2591

حشىيً اٌمعادن باٌطزق َاٌىبض َاٌظبه َاٌذٌفىت 

115854007900933000، ميخاٌُرجيا اٌمظاحيك

2710

صىع اٌمحزواث َاٌمٌُذاث َاٌمحُالث 

128252200478403000400اٌىٍزبائيت َأجٍشة حُسيع اٌىٍزباء َاٌخحىم فيٍا

112630001968649680صىع األجٍشة اٌىٍزبائيت اٌمىشٌيت2750

2814

صىع اٌمحامً َاٌخزَص َعىاصز أجٍشة 

114906001260918601اٌخعشيك َومً اٌحزوت

2824

صىع آالث ٌعمٍياث اٌخعذيه َإطخغالي اٌمحاجز 

111392008950481501َاٌخشييذ

115636008500721001صىع اآلثاد3100

9214918683352926895961024744 المجمىع
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ريز 

انتصنيف 

(انقسى   )

يجًوع قيًة انًبيعات
قيًة االنتاج انتاو 

انصنع

قيًة االنتاج غير انتاو 

وينتجات اخرى

ايرادات اننشاط انخذيي 

وتشغيم نهغير

 بسعر االنتاج اجًاني

انسوق

 بتكهفة االنتاج قيًة

االنتاج عوايم

10779562577956250111107981890642318906423

11612995461313790061313796131379

14000836198361983619

15120720012072000012072001207200

1721440021440000214400214400

19101680810168080010168081016808

20494822349482230049482234948223

466445646644560046644564664456ُصىع المىتجاث الصيدالويت األساسيت والمستحضساث الصيدالويت21

22313848831384880031384883138488

231371535013715350001371535013714350

45000045000000450000450000ُصىع مىتجاث المعادن المشَّكلت، باستثىاء اآلالث والمعداث25

272759450027594500002759450027594500

2829775029775000297750297750

3117508017508000175080175080

71347834713492590111944178254367682542676 انًجًوع

اسى انصناعة

ُصىع مىتجاث المطاط واللدائه

ُصىع مىتجاث المعادن الالفلزيت األخسي

ُصىع المعداث الّكهسبائيت

ُصىع اآلالث والمعداث غيس المصّىفت في مىضع آخس

ُصىع األثاث

ُصىع الىزق ومىتجاث الىزق

ُصىع المىتجاث الجلديت والمىتجاث ذاث الصلت

ُصىع فحم الّكىك والمىتجاث الىفطيت المّكسزة

ُصىع المىاد الّكيميائيت والمىتجاث الّكيميائيت

2015قيًة انًبيعات واالنتاج في انًنشات انصناعية انًتوسطة حسب انقسى نسنة 

(5)جذول 

ُصىع المىتجاث الغرائيت 

ُصىع المشسوباث

صىع الملبىساث بإستثىاء الملبىساث الفسائيت

12



( 6 )جذول 

197210019721000019721001972100حجٍيش َحفظ اٌفاوٍت َاٌخضز1030

256830025683000025683002568300صىع مىخجاث االٌبان َاٌمثٍجاث1050

000111107981111079811110798صىع مىخجاث طُاحيه اٌحبُب1061

226922522692250022692252269225صىع مىخجاث اٌمخابش1071

1074

صىع اٌمعىزَوت َشزائط اٌمعىزَوت َاٌىظىظي 

49650049650000496500496500َاٌمىخجاث اٌىشُيت االخزِ

1079

صىع مىخجاث االغذيت االخزِ غيزمصىفت في مُضع 

48950048950000489500489500آخز

صىع اٌمشزَباث غيز اٌىحٌُيت ، إوخاج اٌمياي اٌمعذويت 1104

612995461313790061313796131379َاٌمياي االخزِ اٌمعبأة في سجاجاث

000836198361983619صىع اٌمٍبُطاث بإطخثىاء اٌمٍبُطاث اٌفزائيت1410

120720012072000012072001207200صىع األحذيت1520

21440021440000214400214400صىع أصىاف أخزِ مه اٌُرق َاٌُرق اٌمم1709ُِ

101680810168080010168081016808صىع مىخجاث أفزان اٌىُن1910

64864864864800648648648648صىع اٌمُاد اٌىيمياَيت األطاطيت2011

2022

صىع اٌذٌاواث َاٌُرويشاث َاٌطالءاث اٌمماثٍت ، 

403132540313250040313254031325َأحبار اٌطباعت َاٌمعاجيه اٌمظخىيت

2015قيًة انًبيعات واالنتاج في انًنشات انصناعية انًتوسطة حسب اننشاط نسنة 

اجًاني االنتاج بسعر 

(سعر انًنتج)انسوق

قيًة االنتاج بسعر 

انتكهفة عوايم االنتاج

ريز 

انتصنيف 

(اننشاط  )

قيًة االنتاج انتاو انصنعيجًوع قيًة انًبيعاتاسى انصناعة
قيًة االنتاج غير انتاو 

وينتجات االخرى

ايرادات اننشاط انخذيي 

وانتشغيم نهغير
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( 6 )جذول 

2015قيًة انًبيعات واالنتاج في انًنشات انصناعية انًتوسطة حسب اننشاط نسنة 

اجًاني االنتاج بسعر 

(سعر انًنتج)انسوق

قيًة االنتاج بسعر 

انتكهفة عوايم االنتاج

ريز 

انتصنيف 

(اننشاط  )

قيًة االنتاج انتاو انصنعيجًوع قيًة انًبيعاتاسى انصناعة
قيًة االنتاج غير انتاو 

وينتجات االخرى

ايرادات اننشاط انخذيي 

وانتشغيم نهغير

2023

صىع اٌصابُن َاٌمىظفاث ، َمظخحضزاث اٌخىظيف 

26825026825000268250268250َاٌخٍميع ، اٌعطُر َمظخحضزاث اٌخجميً

2100

صىع اٌمُاد اٌصيذالويت َاٌمىخجاث اٌذَائيت اٌىيمياَيت 

466445646644560046644564664456َاٌىباحيت

128664612866460012866461286646صىع اٌمىخجاث اٌمطاطيت األخز2219ِ

185184218518420018518421851842صىع اٌمىخجاث اٌٍذائىيت2220

183500018350000018350001834000صىع اٌمىخجاث اٌحزاريت2391

831255083125500083125508312550صىع اٌمىخجاث اٌطيىيت اإلوشائيت2392

109600010960000010960001096000صىع االطمىج َمىخجاث صٍبً وصف جاٌشة2394

صىع أصىاف مه اٌخزطاوت َاالطمىج َاٌجص2395
59080059080000590800590800

188100018810000018810001881000لطع َحشىيً َصمً األحجار2396

2591

حشىيً اٌمعادن باٌطزق َاٌىبض َاٌظبه َاٌذٌفىت ، 

45000045000000450000450000ميخاٌُرجيا اٌمظاحيك

2710

صىع اٌمحزواث َاٌمٌُذاث َاٌمحُالث اٌىٍزبائيت 

2747500027475000002747500027475000َأجٍشة حُسيع اٌىٍزباء َاٌخحىم فيٍا

11950011950000119500119500صىع األجٍشة اٌىٍزبائيت اٌمىشٌيت2750

2814

صىع اٌمحامً َاٌخزَص َعىاصز أجٍشة اٌخعشيك 

14751014751000147510147510َومً اٌحزوت

15024015024000150240150240صىع آالث ٌعمٍياث اٌخعذيه َإطخغالي اٌمحاجز َاٌخشييذ2824

17508017508000175080175080صىع اآلثاد3100

71347834713492590111944178254367682542676 انًجًوع
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( 7 )جذول 

1026508102152737233088713658168500250

7163222208021331585847893340717ُصىع المشسوباث11

260206460205011112صىع الملبىساث بإستثىاء الملبىساث الفسائيت14

39220656848166350115668731072ُصىع المىتجاث الجلديت والمىتجاث ذاث الصلت15

350004023827101003587983ُصىع الىزق ومىتجاث الىزق17

422325024555866500734383ُصىع فحم الكىك والمىتجاث الىفطيت المكسزة19

211691495597060249875128400266830

2504503243543824863242700ُصىع المىاد الكيميائيت والمىتجاث الكيميائيت20

22358600145260788752459995ُصىع مىتجاث المطاط واللدائه22

2149752557724146228404105410361ُصىع مىتجاث المعادن الالفلزيت األخسي23

2510057006123560750222555

19108630171505315531195019490885ُصىع المعداث الكهسبائيت27

2870290019265812597680

3139215082251687064310

3211958054897996278730317272447060833

2015                                             قيمة مستلزمبت االنتبج السلعية والخذمية في المنشبت الصنبعية المتوسطة حسب القسم لسنة 

رمز التصنيف 

(القسم )
اسم الصنبعة

خبمبت ومواد اولية 

مستخذمة في االنتبج

 والتغليف التعبئة مواد

االنتبج في المستخذمة
المستلزمبت قيمة مجموعالخذمية المستلزمبت

الممستلزمبت السلعية 

االخرى المستخذمة في 

االنتبج

المجموع

ُصىع مىتجاث المعادن المشَكلت، باستثىاء اآلالث والمعداث

ُصىع األثاث

ُصىع المىتجاث الغرائيت 

ُصىع اآلالث والمعداث غيس المصّىفت في مىضع آخس

صىع المىتىجاث الصيدالويت االساسيت والمستحضساث الصيدالويت
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(8)جذول 

4904415909036557882341155156حجٍيش َحفظ اٌفاوٍت َاٌخضز1030

991496354925202782651001614303صىع مىخجاث االٌبان َاٌمثٍجاث1050

01049322178990811429773982207صىع مىخجاث طُاحيه اٌحبُب1061

70258355737112314112845983479صىع مىخجاث اٌمخابش1071

1074

صىع اٌمعىزَوت َشزائط اٌمعىزَوت َاٌىظىظي 

َاٌمىخجاث اٌىشُيت االخزِ
296000678501221009425495375

1079

صىع مىخجاث االغذيت االخزِ غيزمصىفت في 

170290340003820527235269730مُضع آخز

1104

صىع اٌمشزَباث غيز اٌىحٌُيت ، إوخاج اٌمياي 

اٌمعذويت َاٌمياي االخزِ اٌمعبأة في سجاجاث
7163222208021331585847893340717

1410
صىع اٌمٍبُطاث بإطخثىاء اٌمٍبُطاث اٌفزائيت

260206460205011112

39220656848166350115668731072صىع األحذيت1520

1709

صىع أصىاف أخزِ مه اٌُرق َاٌُرق اٌممُِ

350004023827101003587983

422325024555866500734383ُصىع فحم اٌىُن َاٌمىخجاث اٌىفطيت اٌمىزرة1910

001426907050149740ُصىع اٌمُاد اٌىيميائيت َاٌمىخجاث اٌىيميائيت2011

2022

صىع اٌذٌاواث َاٌُرويشاث َاٌطالءاث اٌمماثٍت ، 

َأحبار اٌطباعت َاٌمعاجيه اٌمظخىيت
246265534745086136507252946966

2023

صىع اٌصابُن َاٌمىظفاث ، َمظخحضزاث 

41848647181471724711145994اٌخىظيف َاٌخٍميع ، اٌعطُر َمظخحضزاث اٌخجميً

المستلزمبت قيمة مجموع

2015قيمة مستلزمبت االنتبج السلعية والخذمية في المنشبت الصنبعية المتوسطة حسب النشبط لسنة 

خبمبت ومواد اولية 

مستخذمة في االنتبج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخذمة في االنتبج
اسم الصنبعة(القسم )رمز التصنيف 

المستلزمبت السلعية االخرى 

المستخذمة في االنتبج
المستلزمبت الخذمية
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(8)جذول 

المستلزمبت قيمة مجموع

2015قيمة مستلزمبت االنتبج السلعية والخذمية في المنشبت الصنبعية المتوسطة حسب النشبط لسنة 

خبمبت ومواد اولية 

مستخذمة في االنتبج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخذمة في االنتبج
اسم الصنبعة(القسم )رمز التصنيف 

المستلزمبت السلعية االخرى 

المستخذمة في االنتبج
المستلزمبت الخذمية

2100

صىع اٌمُاد اٌصيذالويت َاٌمىخجاث اٌذَائيت 

1691495597060249875128400اٌىيمياَيت َاٌىباحيت

2666830

946170055725133501015245صىع اٌمىخجاث اٌمطاطيت األخز2219ِ

1289690089535655251444750صىع اٌمىخجاث اٌٍذائىيت2220

662969010794668380839295صىع اٌمىخجاث اٌحزاريت2391

680213011809225978502458985صىع اٌمىخجاث اٌطيىيت اإلوشائيت2392

165000048729538730691025صىع االطمىج َمىخجاث صٍبً وصف جاٌشة2394

29657017272975917450345506صىع أصىاف مه اٌخزطاوت َاالطمىج َاٌجص2395

34500038506087001180001075550لطع َحشىيً َصمً األحجار2396

2591

حشىيً اٌمعادن باٌطزق َاٌىبض َاٌظبه َاٌذٌفىت ، 

10057006123560750222555ميخاٌُرجيا اٌمظاحيك

2710

صىع اٌمحزواث َاٌمٌُذاث َاٌمحُالث اٌىٍزبائيت 

َأجٍشة حُسيع اٌىٍزباء َاٌخحىم فيٍا
19080375171504962530730019454450

2825503530465036435صىع األجٍشة اٌىٍزبائيت اٌمىشٌيت2750

2814

صىع اٌمحامً َاٌخزَص َعىاصز أجٍشة اٌخعشيك 

َومً اٌحزوت
2005305430175027233

2824

صىع آالث ٌعمٍياث اٌخعذيه َإطخغالي اٌمحاجز 

50237013835637570447َاٌخشييذ

39215082251687064310صىع اآلثاد3100

3211958054897996278730317272447060833 المجموع 
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(9)جدول 

1622610024871118671114354كركوك

4381197503303123053ديالى

2750838195654815554301120بغداد

163421601080899601691040بابل

62513242061050193470كربالء

34321140025338236738واسط

1321513442501416321485882النجف

1191062003000109200ذي قار

6753462009190355390البصرة

92149186833529268959610247المجمىع

 2015عدد المنشات الصناعية المتىسطة والمشتغلين فيها واجىرهم والمزايا المقدمة لهم حسب المحافظة لسنة 

المزايا المقدمة للمشتغليناالجىر والرواتب عدد المشتغلينعدد المنشاتالمحافظات
مجمىع االجىر والرواتب 

والمزايا
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(10)جذول

قًَت االنتاج انتاو انصنغيجًوع قًَت انًبَؼاثاسى انًحافظت
قًَت االنتاج انتاو 

وينتجاث اخرى

اٍراداث اننشاط 

انخذيٌ وتشغَم نهغَر

اجًانٌ االنتاج بسؼر 

(سؼر انًنتج)انسوق 

قًَت االنتاج بسؼر تكهفت 

ػوايم االنتاج

5511141551114108361955947600كركوك

156900015690000015690000دٍاني

158625811586258103605272194678530بغذاد

186380818638080541129272751000بابم

132729013272900013272900كربالء

168730316887280209423437829620واسط

411392414113924100411392410اننجف

318450318450003184500رً قار

206902020690200020690201000انبصرة

7134783471349259011194417825436761000انًجًوع

2015قًَت انًبَؼاث واالنتاج فٌ انًنشاث انصناػَت انًتوسطت حسب انًحافظاث نسنت 

19



(11 ) جذول

5455106680074278202408917204كركوك

212881226400655117002943988دٍبلي

77720122013629816525692044434002بغذاد

14857621331750490283607720348بببل

443515022564824321326011012958كربالء

3378763039382074104078381420واسط

5020551063881386804200063397848النجف

8487270100503160205288رً قبر

16835807452857226002330368البصرة 

73254182107505314385839280219343424المجموع

2015قَمت مستلزمبث االنتبج السلعَت والخذمَت فٌ المنشبث الصنبعَت المتوسطت حسب المحبفظت لسنت 

المحبفظت
خبمبث ومواد اولَت 

مستخذمت فٌ االنتبج

مواد التعبئت والتغلَف 

المستخذمت فٌ االنتبج

المستلزمبث السلعَت االخرى 

المستخذمت فٌ االنتبج
مجموع قَمت المستلزمبثالمستلزمبث الخذمَت
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