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 مقدمة:

 
والذي ٌتضمن  لإلحصاءالتقارٌر التً تصدرها مدٌرٌة االحصاء الصناعً فً الجهاز المركزي من  واحدٌعتبرهذا التقرٌر   

بٌانات ومإشرات احصائٌة عن المنشآت الصناعٌة المتوسطة فً العراق والتً تعود ملكٌتها الى القطاع الخاص فقط وتستخدم 

 ( مشتغال. 29 -10من) 

وعن قطاع الماء  منشآت الصناعٌة الكبٌرة والصغٌرةٌعتبر مكمال للتقارٌر التً تصدرها المدٌرٌة عن ال ان هذا التقرٌرو

بواسطة  عٌة المتوسطة بؤسلوب العد الشامل حٌث تم تغطٌة تلك المنشآت كافةوقد تم اجراء المسح للمنشآت الصنالكهرباء،وا

 .اقلٌم كردستانمحافظات و محافظتً )نٌنوى واالنبار(العراق عدا استمارة معدة اساسا لهذا الغرض وعلى مستوى محافظات 

 

 :هدف المسح
وبٌانووات تيصووٌلٌة عوون النشوواط الصووناعً وفووق توصووٌات االمووم المتحوودة فووً مجووال االحصوواءات الصووناعٌة تيووً  تووفٌر مإشوورات

 .جمٌع المستخدمٌن وراسمً السٌاسات ومتخذي القرار باحتٌاجات

 
   المإشرات االحصائية :

  

 مشتغلٌنعدد ال /قٌمة االنتاج   = من االنتاج مشتغلإنتاجية ال
 

 المستلزمات -االٌرادات   = القيمة المضافة 

 مشتغلٌنعدد ال /القٌمة المضافة   = من القيمة المضافة  مشتغلإنتاجية ال
 

 االجور قٌمة/قٌمة االنتاج   = إنتاجية الدينار من االجور  

 مشتغلٌنعدد ال/قٌمة المستلزمات  = من المستلزماتمشتغل متوسط نصيب ال
 

 مشتغلٌنعدد ال /األجور =  مشتغلمتوسط األجرالسنوي لل

قٌمة االنتاج /قٌمة المستلزمات  )*100 = درجة التصنيع %  ) 

قٌمة السنة السابقة/قٌمة السنة الحالٌة )-1*100 = نسبة التغـّير % ) 
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 المصطلحات والمفاهيم االحصائية:
 

 لمساهمة إجمالً قٌمة المستلزمات قٌاساً الى إجمالً قٌمة اإلنتاج . المئوٌةالنسبة هً  -: درجة التصنيع

ٌّم الخامات-:لمدخالتا ٌّم مواد التعبئة والتغلٌف + مجموع -مجموع ق  )المواد األولٌه( + مجموع ق

 مستلزمات سلعٌة أخرى + المستلزمات الخدمٌة

 د التشغٌل للغٌر +اٌراد النشاط التجارياٌراقٌمة االنتاج التام+قٌمة االنتاج غٌر التام+-:قيمة االنتاج

 

 

 :منهجية المسح

 

 اتـة البيانـشمولي-1
 

 أنشطة التعدٌن واستغالل المحاجر والصناعات التحوٌلٌة.نشآت التً ٌقع نشاطها الرئٌس ضمن اإلحصائً كافة الم ٌشمل المجتمع

ة ـوـنـم لسـٌعتمود علوى إطوار شوامل توم تووفٌرال مون خوالل نتوائا الحصور والترقٌو 2017البد من اإلشارة إلى إن جمع البٌانات لعوام و

 .( ISIC4)بنسخته الرابعةدلٌل التصنٌف الصناعً المعٌاري الدولً لجمٌع األنشطة االقتصادٌة  اعتمادتم و، 2009

لك لوم ٌشومل المسوح وكوذ العاملوة،تدمٌر معظم المنشوات بسبب  2017واالنبار ( فً مسح سنة  ،لم ٌتم شمول محافظات )نٌنوى     

 ،علما ان كل من محافظات)مٌسان،الدٌوانٌة،المثنى( ال تحتوي على منشات متوسطة.محافظات اقلٌم كردستان

 
 جمع البيانات وإصدارهاآلية -2

 
التوً تعتبرخطتهوا التنيٌذٌوة مون الخطوط المنهجٌوة ،ٌتبوع أسولوب  سونوٌةمون المسووا الالمتوسوطة ٌّعد مسح المنشآت الصوناعٌة 

ٌّؤ الكادر باالستمارات المطلوبة بدءاً من جموع  ٌُه الشمول الكلً للمنشآت الصناعٌة العاملة وٌحّدث االطار سنوٌاً فً بداٌة كل سنة و

الختامٌة لها ،ترسل االستمارات  حساباتبٌانات ال واعتمادالبٌانات التً تتم بؤسلوب المقابلة الشخصٌة للمسإول المعنً فً المنشؤة 

 وتهٌئتهوامدٌرٌوة اإلحصواء الصوناعً وفوق قواعود التودقٌق والترمٌوز المعتمودة  فوًبعد تدقٌقها مٌدانٌاً لٌوتم تودقٌقها وترمٌزهوا مكتبٌواً 

ٌُعد التقرٌر مكتبٌاالعملٌة اإلدخال والتدقٌق وفق برامجٌات النظام فً دائرة تكنولوجٌا المعلومات إلصدار جداول   .إلخراج ثم 

(ملٌوار دٌنوار،على الورغم مون زٌوادة عودد المنشوات 110قود انخيضوت اذ بلغوت) 2017وتجدر االشارة الى ان قٌمة االنتاج لسونة  

النشوواط  تحوٌوول االسووتمارة المتضوومنة (منشوواة،وان السووبب الرئٌسووً هووو179حٌووث كانووت) 2016(منشوواة مقارنووة بسوونة 182الووى)

كهربوواء والووتحكم بهووا،من المنشووات بصووناعة المحركووات والمولوودات والمحوووالت الكهربائٌووة واجهووزة توزٌووع الالخوواص (2710)

،وهووذا انعكووس علووى معظووم المإشوورات الخاصووة بالمنشووات الصووناعٌة المتوسووطة  2017فووً سوونة  الووى المنشووات الكبٌوورة المتوسووطة

 .)وذلك بسبب قٌمة انتاجها العالً(وسبب انخياض عام بها

اذ بلوو   2017لسوونة  المتوسووطة الصووناعٌة اوال بوواكبر عوودد للمنشووات دٌووالىوعلووى مسووتوى المحافظات،فقوود جوواءت محافظووة    

دٌنار،وجواءت محافظوة ذي قوار باقول عودد  ون(ملٌو13743وكانت قٌموة انتاجهوا)،(مشوتغل438وعودد مشوتغلٌها) (منشاة42عددها)

 دٌنار. (ملٌون221،وكانت قٌمة انتاجها)(14مشتغلٌها)وعدد  (منشاة واحدة)بالمنشات المتوسطة اذ بل  عددها 
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 3الجهاز المركسي لالحصاء/العراق -االحصاء الصناعيمديرية 
 

 

 :جــــل النتائــتحلي
 

نشآت الصناعٌة العاملة وعدد العاملٌن للممن خالل البٌانات التً ٌتضمنها هذا التقرٌر نستطٌع ان نبٌن اهم المإشرات المتضمنة  

 - وقٌمة اإلنتاج والمستلزمات التً ٌمكن تلخٌصها باآلتً : وأجورهمفٌها 

 عدد المنشآت -أوال:
 
حٌث كان   2016بسنة مقارنة 2017( منشؤة فً سنة 182) الى عدد المنشآت الصناعٌة المتوسطة اعارتي( 1ٌبٌن جدول )  

 .وكما موضح فً الشكل ادناال:(%1.67وبنسبة مقدارها )( منشؤة 179عددها )
 

 (2017-2011) فترةالمنشات الصناعية المتوسطة للعدد 
 (1شكل)

 
 
 

 عدد المشتغلين  -ثانياً 
 
حٌث كان عددهم  2016 (مشتغال عما كان علٌه فً سنة2521)عددهم  والبال  2017فً سنة  بؤجر المشتغلٌنعدد  ارتيع  
 . وكما موضح فً الشكل ادناال:%(2.93وبنسبة مقدارها )(مشتغال 2449)

  
 (2017-2011) فترةفي المنشات الصناعية المتوسطة لل بؤجر المشتغلينعدد 

 (2شكل)
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 4الجهاز المركسي لالحصاء/العراق -االحصاء الصناعيمديرية 
 

 
 االجور المدفوعة للمشتغلين   -ثالثا:

 
حٌوث   2016علٌوه فوً سونة تعموا كانو دٌنوارملٌار(16) اذ بلغت قٌمتهوا 2017المدفوعة للمشتغلٌن فً سنة جوراالمة قٌرتيعت ا

 %(. وكما موضح فً الشكل ادناال:2.56وبنسبة مقدارها )( ملٌار دٌنار 15.6قٌمتها ) كانت
 

 (2017-2011) لفترةفي المنشات الصناعية المتوسطة ل )مليار دينار(االجور المدفوعة للمشتغلين
                                                                 (3شكل)

 

 
 

 قيمة االنتاج-رابعا:
 

( 142.8والبالغوة) 2016مقارنوة بسونة  2017فً سونة ملٌاردٌنوار (110%( حٌث بلغوت)22.96بنسبة )قٌمة االنتاج انخيضت 
 وكما موضح فً الشكل ادناال: .ملٌار دٌنار 

 
 (2017-2011) فترةفي المنشات الصناعية المتوسطة لل )مليار دينار(قيمة االنتاج

 ( 4شكل )
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 قيمة المستلزمات -خامسا:
 
 2016(ملٌار دٌنارعما كانت علٌه فً سنة 62)حٌث بلغت  2017لسنة %(26.27بنسبة) االنتاج مستلزمات قٌمةنخيضت ا

 (ملٌار دٌنار وكما موضح فً الشكل ادناال:84.1والبالغة)
 

 (2017-2011) لفترةفي المنشات الصناعية المتوسطة ل )مليار دينار(قيمة مستلزمات االنتاج
 (5شكل )

 
 

 االنتاجسادسا:انتاجية المشتغل من 
 

دٌنار  ونملٌ (43.6)حٌث بلغت %( 25.21بنسبة ) 2017لسنة انتاجٌة المشتغل من االنتاج  انخياض( 2ٌبٌن جدول )  
 وكما موضح فً الشكل ادناال:ملٌون  (58.3حٌث كانت)2016  مقارنة بسنة سنوٌا 

 
 (2017- 2011) فترةفي المنشات الصناعية المتوسطة لل )مليون دينار(انتاجية المشتغل من االنتاج

 ( 6شكل )
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 6الجهاز المركسي لالحصاء/العراق -االحصاء الصناعيمديرية 
 

 
 سابعا:انتاجية الدينار من االجور 

 
حٌث كانت   2016سنوٌا مقارنة بسنة( 6.8حٌث بلغت)(%26.08بنسبة ) 2017 لسنة األجور منانتاجٌة الدٌنارانخيضت 

 (،وكما موضح فً الشكل ادناال:9.2)
 

 (2017- 2011) فترةالمتوسطة للفي المنشات الصناعية من االجور  )دينار(انتاجية الدينار
 (7شكل )

 

 
 

 ثامنا:متوسط اجر العامل
 
 .2017لسنة دٌنار( ملٌون 6.3)متوسط اجر العامل  بل 
 

 (2017- 2011) فترةفي المنشات الصناعية المتوسطة لل)مليون دينار(متوسط اجر العامل
 

 (8شكل)
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 7الجهاز المركسي لالحصاء/العراق -االحصاء الصناعيمديرية 
 

 
 تاسعا:القيمة المضافة

 
 ملٌووووووار دٌنووووووار (58.7( ملٌووووووار دٌنووووووار مقابوووووول )48.3) بلغووووووت  2017المضووووووافة لسوووووونة ( ان القٌمووووووة 1ٌبووووووٌن جوووووودول )

 وكما موضح فً الشكل ادناال:.(%17.71مقدارها ) نخياضاي بنسبة ا 2016لسنة 
 

 (2017-2011) فترةللمنشات الصناعية المتوسطة لل )مليار دينار(القيمة المضافة
 

 (9شكل )
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 8الجهاز المركسي لالحصاء/العراق -االحصاء الصناعيمديرية 
 

 
 

 (2017-2011) فترةنتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعية المتوسطة للخالصة 
 

 (1جدول )
 

 
 
 

 
 
 

 (2017-2011) فترةاهم المإشرات التحليلية للمنشات الصناعية المتوسطة لل
 (2جدول )

 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 المإشرات
نسبة 

ير التغ
)%( 

 -25021 4306 5803 5503 6003 6803 5508 5007 من االنتاج )مليون دينار(انتاجية المشتغل 

 -25 609 902 803 907 11 905 909 انتاجية الدينار من االجور )دينار(

 -1056 603 604 604 602 602 509 501 متوسط اجر العامل )مليون دينار(

 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 المإشرات
نسبة 

ير التغ
)%( 

 1.67 182 179 92 120 226 218 159 عدد المنشات

 2.93 2521 2449 1491 1916 3525 3357 2431 عدد المشتغلين

 2.56 16 15.6 10 11.9 21.8 19.8 12.5 االجوروالمزايا المدفوعة)مليار دينار(قيمة 

 -22.96 110 142.8 83 115.5 240.8 187.2 123.1 قيمة االنتاج االجمالي)مليار دينار(

 -26.27 62 84.1 47 64.2 143.4 108.2 65.9 قيمة المستلزمات)مليار دينار(

 -17.71 48.3 58.7 36 51.3 97.4 79 57.2 القيمة المضافة )مليار دينار(

 -4.76 56 58.8 56.6 56.4 59.5 57.8 53.5 % نسبة التصنيع



(3)جدول

رمز التصنيف

(الباب)

182252114643161142215416065315106

اسم الصناعة

المجموع

2017واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب الباب لسنة  (باجر وبال اجر)عدد المنشات الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها

عدد المنشات
عدد المشتغلين 

باجر
اجور ورواتب المشتغلين

المزايا المقدمة 

للمشتغلين

106 الصناعات التحويليةج

عدد المشتغلين بال اجر
مجموع االجور والمزايا 

(الف دينار)المقدمة للمشتغلين

182252114643161142215416065315

9



(4)جدول

رمز التصنيف

(القسم)

الصناعات التحويليةج

609015128001434192556219330ُصنع المنتجات الغذائية10

1824314646406555415301946ُصنع المشروبات11

111320501730337801صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية14

112441002300464000ُصنع الورق ومنتجات الورق17

14138000138000الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18

194100300071001ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

689470990344895054791ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

21
366342760770004197600ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية

553311000237043347042ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

8210796574720753628732834863ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

112630001632646320ُصنع المعدات الكهربائية27

112523505625579751ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر28

230141650193001609501ُصنع األثاث31

182252114643161142215416065315106المجموع الكلي

2017عدد المنشات الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب القسم لسنة 

المشتغلون بال اجراسم الصناعة
مجموع االجور والرواتب 

(الف دينار)والمزايا
المزايا المقدمة للمشتغليناجور و رواتب المشتغلين عدد المشتغلينعدد المنشأت

10



(5)جدول

الصناعات التحويليةج

ُصنع المنتجات الغذائية10

341273600491263227261تجهيز وحفظ اللحوم1010

232196000248962208960تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

480449700326084823082صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

26427229078520261224933979صنع منتجات طواحين الحبوب1061

1418111621306996912320997صنع منتجات المخابز1071

12724780086402564402صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية1073

323749003220781205صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية االخرى1074

679401286181214194073صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة في موضع آخر1079

1113180025000568001صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

ُصنع المشروبات11

1104
صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج المياه المعدنية والمياه االخرى المعبأة 

في زجاجات
1824314646406555415301946

صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية14

111320501730337801صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية1410

2017عدد المنشات الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب النشاط لسنة 

عدد المشتغلينعدد المنشاتاسم الصناعة
اجور ورواتب 

المشتغلين
المزايا المقدمة للمشتغلين

رمز التصنيف 

(النشاط)

مجموع االجور والرواتب 

(الف دينار)والمزايا
مشتغلون بال اجر



(5)جدول

2017عدد المنشات الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب النشاط لسنة 

عدد المشتغلينعدد المنشاتاسم الصناعة
اجور ورواتب 

المشتغلين
المزايا المقدمة للمشتغلين

رمز التصنيف 

(النشاط)

مجموع االجور والرواتب 

(الف دينار)والمزايا
مشتغلون بال اجر

ُصنع الورق ومنتجات الورق17

112441002300464000صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى1709

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18

14138000138000الطباعة1811

ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

194100300071001صنع منتجات أفران الكوك1910

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

112910002100931000صنع المواد الكيمياوية األساسية2011

2022
صنع الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة ، وأحبار الطباعة والمعاجين 

المستكية
340239800113562511561

2023
صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات التنظيف والتلميع ، العطور 

ومستحضرات التجميل
237140190210331612230

ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية21

366342760770004197600صنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيمياوية والنباتية2100

ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

22514880061251549252صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

328162200175791797790صنع المنتجات اللدائنية2220

12



(5)جدول

2017عدد المنشات الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب النشاط لسنة 

عدد المشتغلينعدد المنشاتاسم الصناعة
اجور ورواتب 

المشتغلين
المزايا المقدمة للمشتغلين

رمز التصنيف 

(النشاط)

مجموع االجور والرواتب 

(الف دينار)والمزايا
مشتغلون بال اجر

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

9119598300242406225408صنع المنتجات الحرارية2391

143163111000622440373344012صنع المنتجات الطينية اإلنشائية2392

3147580023080988800صنع االسمنت ومنتجات صلبه نصف جاهزة2394

55610266862056828272544843صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت والجص2395

120121000270401480400قطع وتشكيل وصقل األحجار2396

ُصنع المعدات الكهربائية27

112630001632646320صنع األجهزة الكهربائية المنزلية2750

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر28

112523505625579751صنع آالت لعمليات التعدين وإستغالل المحاجر والتشييد2824

ُصنع األثاث31

230141650193001609501صنع اآلثاث3100

182252114643161142215416065315106المجموع الكلي
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(الف دينار)(6)جدول

قيمة االنتاج تام الصنعمجموع قيمة المبيعاتاسم الصناعة(الباب)رمز التصنيف 
قيمة االنتاج غير التام الصنع 

ومنتجات اخرى

ايرادات النشاط الخدمي 

وتشغيل للغير

اجمالي االنتاج بسعر السوق 

(سعر المنتج)

قيمة االنتاج بسعر تكلفة عوامل 

االنتاج

9669136396732163013367284110099447110005382 المجموع الكلي

2017قيمة المبيعات واالنتاج في المنشات الصناعية المتوسطة حسب الباب لسنة 

9669136396732163013367284110099447110005382الصناعات التحويلية ج

14



(الف دينار)(7)جدول

رمز التصنيف

(القسم)

الصناعات التحويليةج

24261641243024410132782773758071837580653ُصنع المنتجات الغذائية10

1903897919038979001903897919038979ُصنع المشروبات11

000890078900789007صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية14

23200023200000232000232000ُصنع الورق ومنتجات الورق17

10649510649500106495106495الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18

615686861568680061568686156868ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

406140040614000040614004061400ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية21

441332044133200044133204413320ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

3720661037206610003720661037112610ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

11000011000000110000110000ُصنع المعدات الكهربائية27

18665018665000186650186650ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر28

91740091740000917400917400ُصنع األثاث31

9669136396732163013367284110099447110005382المجموع الكلي

2017قيمة المبيعات واالنتاج في المنشات الصناعية المتوسطة حسب القسم لسنة 

اسم الصناعة
قيمة االنتاج غير تام 

الصنع ومنتجات اخرى

قيمة االنتاج بسعر تكلفة 

عوامل االنتاج
ايرادات النشاط الخدمي وتشغيل للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

السوق
قيمة االنتاج تام الصنعمجموع قيمة المبيعات

15



(الف دينار)(8)جدول

رمز التصنيف

(النشاط)

الصناعات التحويليةج

ُصنع المنتجات الغذائية10

178571817857180017857181785718تجهيز وحفظ اللحوم1010

189840018984000018984001898400تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

676866067686600067686606768660صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

000132528771325287713252877صنع منتجات طواحين الحبوب1061

5670648567064802350056941485694148صنع منتجات المخابز1071

94144094144000941440941440صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية1073

74580074580000745800745800صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية االخرى1074

199997520407750190020426752042610صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة في موضع آخر1079

445100044510000044510004451000صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

صنع المشروبات11

1104
صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج المياه المعدنية والمياه االخرى 

المعبأة في زجاجات
1903897919038979001903897919038979

صناعة المالبس الجاهزة14

000890078900789007صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية1410

2017قيمة المبيعات واالنتاج في المنشات الصناعية المتوسطة حسب النشاط لسنة 

مجموع قيمة المبيعات اسم الصناعة
قيمة االنتاج غير تام الصنع 

ومنتجات اخرى
قيمة االنتاج تام الصنع

ايرادات النشاط الخدمي والتشغيل 

للغير
اجمالي االنتاج بسعر السوق

قيمة االنتاج بسعر تكلفة عوامل 

االنتاج

16



(الف دينار)(8)جدول

رمز التصنيف

(النشاط)

2017قيمة المبيعات واالنتاج في المنشات الصناعية المتوسطة حسب النشاط لسنة 

مجموع قيمة المبيعات اسم الصناعة
قيمة االنتاج غير تام الصنع 

ومنتجات اخرى
قيمة االنتاج تام الصنع

ايرادات النشاط الخدمي والتشغيل 

للغير
اجمالي االنتاج بسعر السوق

قيمة االنتاج بسعر تكلفة عوامل 

االنتاج

صناعة الورق ومنتجاته17

23200023200000232000232000صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى1709

الطباعة واستنساخ وسائل االعالم المسجلة18

10649510649500106495106495الطباعة1811

صناعة المواد والمنتجات الكيميائية20

55524055524000555240555240صنع المواد الكيمياوية األساسية2011

2022
صنع الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة ، وأحبار الطباعة 

والمعاجين المستكية
531329153132910053132915313291

2023
صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات التنظيف والتلميع ، العطور 

ومستحضرات التجميل
28833728833700288337288337

21
صناعة المستحضرات الصيدالنية والكيميائية والدوائية ومنتجات النباتات 

الطبية

406140040614000040614004061400صنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيمياوية والنباتية2100

صناعة منتجات المطاط واللدائن22

282150028215000028215002821500صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

159182015918200015918201591820صنع المنتجات اللدائنية2220
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(الف دينار)(8)جدول

رمز التصنيف

(النشاط)

2017قيمة المبيعات واالنتاج في المنشات الصناعية المتوسطة حسب النشاط لسنة 

مجموع قيمة المبيعات اسم الصناعة
قيمة االنتاج غير تام الصنع 

ومنتجات اخرى
قيمة االنتاج تام الصنع

ايرادات النشاط الخدمي والتشغيل 

للغير
اجمالي االنتاج بسعر السوق

قيمة االنتاج بسعر تكلفة عوامل 

االنتاج

صناعة منتجات المعادن الالفلزية االخرى23

439370043937000043937004393700صنع المنتجات الحرارية2391

1137600011376000001137600011376000صنع المنتجات الطينية اإلنشائية2392

103500010350000010350001035000صنع االسمنت ومنتجات صلبه نصف جاهزة2394

1878238018782380001878238018688380صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت والجص2395

161953016195300016195301619530قطع وتشكيل وصقل األحجار2396

صناعة االجهزة الكهربائية27

11000011000000110000110000صنع األجهزة الكهربائية المنزلية2750

صناعة االالت والمعدات غير المصنفة في موضع اخر28

18665018665000186650186650صنع آالت لعمليات التعدين وإستغالل المحاجر والتشييد2824

صناعة االثاث والمنتجات الخشبية غير المصنفة في موضع اخر31

91740091740000917400917400صنع اآلثاث3100

9669136396732163013367284110099447110005382المجموع الكلي
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(الف دينار)(9)جدول

(الباب)رمز التصنيف 

3880807487686498545337548334661605406المجموع الكلي

548334661605406 3880807487686498545337الصناعات التحويليةج

2017قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية في المنشات الصناعية المتوسطة حسب الباب لسنة 

اسم الصناعة
خامات ومواد اولية مستخدمة في 

االنتاج

مواد التعبئة والتغليف المستحدمة 

في االنتاج

المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات

19



(الف دينار)(10)جدول

(القسم )رمز التصنيف 

الصناعات التحويليةج

1203364239316802966759225430721186388ُصنع المنتجات الغذائية10

6447260410363192536546358511939841ُصنع المشروبات11

268405150265010484صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية14

367506027035958250108865ُصنع الورق ومنتجات الورق17

2045503380980033635الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18

52440030264262585329ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

3424977518103217365870294247474ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

21
ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات 

الصيدالنية
6686001368153041851460001255600

1575287150002401553760502206492ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

1410808031503806469209365020011349ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

2616005380550037040ُصنع المعدات الكهربائية27

55505011290820074995ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر28

35623402598025700407914ُصنع األثاث31

3880807487686498545337548334661605406المجموع الكلي

2017قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والحدمية في المنشات الصناعية المتوسطة حسب القسم لسنة 

خامات ومواد اولية مستخدمة 

في االنتاج
اسم الصناعة

مواد التعبئة والتغليف المستخدمة 

في االنتاج

المستلزمات السلعية االخرى 

المستخدمة في االنتاج
مجموع قيمة المستلزماتالمستلزمات الخدمية

20



(11)جدول
(الف دينار)

رمز التصنيف

(النشاط)

الصناعات التحويليةج

ُصنع المنتجات الغذائية10

782471666006383753495966403تجهيز وحفظ اللحوم1010

47108059509663710285001158386تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

30288601195114321773669004612647صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

01170579181740616054454593430صنع منتجات طواحين الحبوب1061

25805611318813796182839253375985صنع منتجات المخابز1071

458000317138634850790626851صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية1073

3895001450835808122000614664صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية االخرى1074

565170571842146586782521361850صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة في موضع آخر1079

37580002377229400650003876172صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

ُصنع المشروبات11

1104
صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج المياه المعدنية والمياه االخرى المعبأة في 

زجاجات
6447260410363192536546358511939841

صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية14

268405150265010484صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية1410

2017قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية في المنشات الصناعية المتوسطة حسب النشاط لسنة 

المستلزمات السلعية االخرى 

المستخدمة في االنتاج
المستلزمات الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات
اسم الصناعة

خامات ومواد اولية مستخدمة 

في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج
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(11)جدول
(الف دينار)

رمز التصنيف

(النشاط)

2017قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية في المنشات الصناعية المتوسطة حسب النشاط لسنة 

المستلزمات السلعية االخرى 

المستخدمة في االنتاج
المستلزمات الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات
اسم الصناعة

خامات ومواد اولية مستخدمة 

في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

ُصنع الورق ومنتجات الورق17

367506027035958250108865صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى1709

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة18

2045503380980033635الطباعة1811

ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

52440030264262585329صنع منتجات أفران الكوك1910

ُصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية20

0010442014000118420صنع المواد الكيمياوية األساسية2011

3388486479201101103481404016930صنع الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة ، وأحبار الطباعة والمعاجين المستكية2022

2023
صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات التنظيف والتلميع ، العطور ومستحضرات 

التجميل
36491389021184224889112124

ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية21

6686001368153041851460001255600صنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيمياوية والنباتية2100

ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

12273890972752216001546264صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

34789815000142880154450660228صنع المنتجات اللدائنية2220

22



(11)جدول
(الف دينار)

رمز التصنيف

(النشاط)

2017قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية في المنشات الصناعية المتوسطة حسب النشاط لسنة 

المستلزمات السلعية االخرى 

المستخدمة في االنتاج
المستلزمات الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات
اسم الصناعة

خامات ومواد اولية مستخدمة 

في االنتاج

مواد التعبئة والتغليف 

المستخدمة في االنتاج

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

130072902452291469401692898صنع المنتجات الحرارية2391

11850000147560511520203812625صنع المنتجات الطينية اإلنشائية2392

26875043547541100503450صنع االسمنت ومنتجات صلبه نصف جاهزة2394

113139510113011065509013099151صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت والجص2395

281525315052005098500903225قطع وتشكيل وصقل األحجار2396

ُصنع المعدات الكهربائية27

2616005380550037040صنع األجهزة الكهربائية المنزلية2750

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصّنفة في موضع آخر28

55505011290820074995صنع آالت لعمليات التعدين وإستغالل المحاجر والتشييد2824

ُصنع األثاث31

35623402598025700407914صنع اآلثاث3100

3880807487686498545337548334661605406المجموع الكلي

23



(12)جدول

االجور والرواتبعدد المشتغلٌنعدد المنشأتاسم المحافظةرمز المحافظة
 المزاٌا المقدمة

للمشتغلٌن

 مجموع االجور والمزاٌا

المقدمة للمشتغلٌن

 مشتغلون بال

اجر

263281442200102508154470816كركوك14

42438178996639840182980641دٌالى21

407375805045865916667096114بغداد23

172831213250163090137634014بابل24

52198000241601221601كربالء المقدسة25

346209400283902377901واسط26

111577266001478074138011صالح الدٌن27

20285191680012268120394810النجف االشرف28

114618009236710361ذي قار33

1721213801005155314316537البصرة35

182252114643161142215416065315106

2017عدد المنشات الصناعٌة المتوسطة والمشتغلٌن فٌها واجورهم والمزاٌا المقدمة لهم حسب المحافظة لسنة 

المجموع الكلً
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(الف دٌنار)(13)جدول

7061411706141108900771504187150418كركوك14

1374345913743459001374345913743459دٌالى21

2342173423421734070822123050394630503946بغداد23

538920054300000399265694226569422591بابل24

123720412372040012372041237204كربالء المقدسة25

000217990921799092179909واسط26

316300031630000031630003069000صالح الدٌن27

2480929524809295002480929524809295النجف االشرف28

22135022135000221350221350ذي قار33

17644710176447100235001766821017668210البصرة35

2017قٌمة المبٌعات واالنتاج فً المنشات الصناعٌة المتوسطة حسب المحافظات لسنة 

13367284110099447110005382

اجمالً االنتاج بسعر السوق 

(سعر المنتج)

اٌرادات النشاط الخدمً 

وتشغٌل للغٌر

قٌمة االنتاج بسعر تكلفة عوامل 

االنتاج
قٌمة االنتاج تام الصنع مجموع قٌمة المبٌعات

96691363967321630المجموع الكلً

رمز المحافظة
قٌمة االنتاج تام الصنع 

ومنتجات اخرى
اسم المحافظة
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(الف دٌنار)(14)جدول

اسم المحافظةرمزالمحافظة
خامات ومواد اولٌة 

مستخدمة فً االنتاج

مواد التعبئة والتغلٌف 

المستخدمة فً االنتاج

المستلزمات السلعٌة االخرى 

المستخدمة فً االنتاج
المستلزمات الخدمٌة

مجموع قٌمة 

المستلزمات

29343951999883504652583153743163كركوك14

8301302124738993403239387010876593دٌالى21

543352012703272849116267574612228709بغداد23

40697513830417850674594255697284بابل24

479353878844688654500588109كربالء المقدسة25

0182279383486128750694515واسط26

80212002523802930901347590صالح الدٌن27

90269725227141187796040385016535923النجف االشرف28

9041018000132008500130110ذي قار33

81016692016966527458073009763410البصرة35

3880807487686498545337548334661605406

2017قٌمة مستلزمات االنتاج السلعٌة والخدمٌة فً المنشات الصناعٌة المتوسطة حسب المحافظة لسنة 

المجموع الكلً

26


	الغلاف 2017
	المحتويات
	مقدمة 2016
	جدول3
	جدول4
	جدول5
	جدول6
	جدول7
	جدول8
	جدول9
	جدول10
	جدول11
	جدول12
	جدول13
	جدول14



