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 مقدمة لا

في ارساء االساس المادي للتقدم  مهمدورمن قتصاد اي بلد وذلك لما له إنتاجية في  إليعتبر القطاع الصناعي من اهم القطاعات ا     

جتماعيععة و ومععن هععذا المنطلعع  إلقتصععادية والسياسععية واإلولما له من قدرة على احداث النمو المطلوب في جميععا المجععاالت سععواء ا

جتماعية المرجععوة و ذلععك إلقتصادية والسياسية واإلع الصناعي يشكل هدفاً محورياً للدول لغرض تحقي  التنمية اطااصبح تطوير الق

و وتوفير المنتج المحلي بدال من  قتصادي و وخل  فرص عمل واسعةإلان تنمية وتطوير الصناعة يعني تحقي  معدالت عالية للنمو ا

جتمععاعي والتقنععي فععي تلععك الععدول  إلقتصادي الضععروري لتحسععين النمععو اإلوع اتنزيادة ال  ليعتماد على السلا المستوردة و وبالتاإلا

قاعععدة بيانععات ة عن واقععا النشععاط الصععناعي وتوفيرحصائيإحصاء على توفير بيانات إلهمية يعمل الجهاز المركزي لألونظراً لهذه ا

   جماليإله في الناتج المحلي امتات النشاط الصناعي وزيادة مساهقيقة لمتخذي القرارات في رسم سياسد

 ً ت سنوية خاصععة حصاءاإ العاملة في هذا القطاع وتصدرللمنشات الصناعية المتوسطة   تنفذ مديرية اإلحصاء الصناعي مسحاً سنويا

 اتمحافظعع  عععدا)نشععطة والمحافظععات ألواالتحويلية وللقطاع الخاص فقط متضمنة مؤشرات رئيسعة للصناعات    نشاتببيانات هذه الم

   (دستانكراقليم 

 
  المسح أهداف

  متوسطةتوفير بيانات إحصائية سنوية عن نشاط المنشآت الصناعية ال  1

قتصعععععادية السعععععنوية الخاصعععععة بالنشعععععاط إلحتسعععععاب المتغيعععععرات اإعتمعععععاد علعععععى التقعععععديرات فعععععي إلتقليعععععل ا  2

 الصناعي 

 جودة نشر البيانات الرسمية الصادرة من األمم المتحدة   بمعاييرااللتزام   3

قتصعععععادي ولمتخعععععذي القعععععرارات والمخططعععععين إلحليعععععل اتغعععععراض البحعععععث والإلانعععععات ال زمعععععة بيتعععععوفير ال  4

 والمهتمين بقطاع الصناعة 

 جمالي إلحتساب الناتج المحلي اإفي  توفير بيانات سنوية إلغراض الحسابات القومية  5

 

 الجهات المستفيدة : 

 وزارة التخطيط ▪

 الجهاز المركزي ل حصاء ▪

 ليةالمنظمات الدو ▪

 االولية والعليا  وط ب الدراسات ونثالباح ▪

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020سنة ل العاملة متوسطةنشات الصناعية الإحصاء الم

 

 اق العر حصاء/إلكزي ل مديرية االحصاء الصناعي/الجهاز المر  

 

 منهجية المسح : 

 

 شمولية البيانات   .1

البيانات  البد         قتصادية إلمن خ ل نتائج التعداد العام للمنشات ا  الحصر والترقيمعتمد على إطار  أمن اإلشارة إلى إن جما 

ً   ثهديئته وتحبعد تهي و   2009الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء سنة   من قبل مديرية اإلحصاء الصناعي بالتعاون ما   سنويا

والمحافظات    بغداد  في  االحصاء  المسحمديريات  الم  غطى  الصناعات نشات  كافة  أنشطة  ضمن  الرئيس  نشاطها  يقا  التي 

  ( منشأة 188)شمول    تم( و   ISIC4التنقيح الرابا )  –  ةألنشطالتحويلية  وذلك وف  التصنيف الصناعي القياسي الدولي لجميا ا 

العراقمتوسطة   المثنى ( (اقليم كردستانمحافظات  )عدا    عاملة في عموم محافظات  و  الديوانية  و   التي   والمحافظات ) ميسان 

 تحتوي على منشات صناعية متوسطة  ال

 

 

 

 ألية جمع البيانات واصدارها  .2

التي     السنوية  المسوح  من  المتوسطة  الصناعية  المنشآت  مسح  التنفيذية  يعّد  أسلوب   من  تعتبرخطتها  ويتبا  المنهجية  الخطط 

الشمول الكلي للمنشآت الصناعية العاملة ويحّدث االطار سنوياً في بداية كل سنة ويُهيّأ الكادر باالستمارات المطلوبة بدءاً من جما 

وترسل االستمارات   لهاات الحسابات الختامية البيانات التي تتم بأسلوب المقابلة الشخصية للمسؤول المعني في المنشأة واعتماد بيان

وتهيئتها  المعتمدة  والترميز  التدقي   قواعد  وف   الصناعي  اإلحصاء  مديرية  في  مكتبياً  وترميزها  تدقيقها  ليتم  ميدانياً  تدقيقها  بعد 

   بياج ثم يُعد التقرير مكت لعملية اإلدخال والتدقي  وف  برامجيات النظام في دائرة تكنولوجيا المعلومات إلصدار جداول اإلخرا
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 االحصائيةالمؤشرات  دوال تحليل

 

 قيمة االنتاج  / عدد المشتغلين  =               انتاجية المشتغل من االنتاج               ➢

 

 المستلزماتقيمة  –=  قيمة االنتاج                                                القيمة المضافة ➢

 

 =  القيمة المضافة  /  عدد المشتغلين                               ة المضافةقيمانتاجية المشتغل من ال ➢

 

 =  قيمة االنتاج  /  االجور     انتاجية الدينار من االجور                      ➢

 

 قيمة المستلزمات  / عدد المشتغلين   =    متوسط نصيب المشتغل من المستلزمات      ➢

 

 االجور  /  عدد المشتغلين   =               ل              شتغوسط االجر السنوي للمتم ➢

 

 100) قيمة المستلزمات  /  قيمة االنتاج ( *   =                                                  التصنيع نسبة  ➢

 

 100 *(  1-قة  /  السنة الساب )السنة الحالية   =                    %               التغيير درجة ➢

 
 

 

 

 اإلحصائية المصطلحاتالمفاهيم و

 

والتغليف + مجموع قيمة موع قيمة مواد التعبئة عععععية( + مجعععلامات )المواد االوعععوع قيمة الخععععمجم  / مستلزماتال •

   سلعية اخرى + قيمة المستلزمات الخدمية  مستلزمات

 

     السلعينتاج غير اال+  قيمة   السلعي نتاجاال قيمة  /  اجــــــــــنتاال •

 

 االنتاج  ستلزمات قياساً الى اجمالي قيمة النسبة المئوية لمساهمة اجمالي قيمة الم  / التصنيع درجة •
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 2020سنة ل المتوسطة المنشآت الصناعية  النتائج التحليلية الخاصة بأحصاء

 

 منشآتدد الع .1

العاملعععة  وسعععطة متال ن ععععدد المنشعععآت الصعععناعيةاتشعععير النتعععائج النهائيعععة         

 االقتصعععادي الرئيسعععيحيعععث تتعععوزع  حسعععب النشعععاط  (188)بلععع   2020لسعععنة 

صعععناعة منتجعععات المععععادن ال فلزيعععة وبينعععت النتعععائج ان  و صعععناعة التحويليعععةلل

االخعععرى احتلعععت المرتبعععة االولعععى فعععي ععععدد المنشعععآت ضعععمن انشعععطة الصعععناعة 

المنتجععععات عة وتلتهععععا نشععععاط صععععنا (%43)ته بالتحويليععععة والتععععي شععععكلت مانسعععع 

معععن مجمعععوع  (%20)امعععا بقيعععة االنشعععطة كانعععت بنسعععبة  (%(37ة الغذائيعععة بنسعععب

   (1والشكل رقم )( 4في الجدول )موضح كما والصناعات المختلفة 

 

عععدد ي فعع  نخفععاضن حععظ اأه منشععع (198)عععددها  والبععال  2018 سععنةمععا  2020المنشععآت العاملععة لسععنة  بمقارنععة عععدد     

تسععببت فعععي ايقعععاف  التعععي (COVID-19)جائحععة جعععراء القيععود التعععي فرضععت جعععة نتي (%5.1)بنسععبة  الصعععناعيه المنشععآت

  (2الشكل رقم ) ( و1)جدول  في موضح كما  من المنشات العديد عمل 
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 االجور والمزايا  يمة و مشتغلونعدد ال .2

المشت  اجمالي  بل       المختلفة  أعين على  موز  مشتغ ً   (2738)  غلينعدد  الصناعة  ب نشطة  المشتغلين  دهم  أجر وعد   بضمنهم 

أصحاب    )99) كونهم  ذويهم  المنشآتمشتغ ً  انشطة    و  أو  االيدي بتشغي  (%42)بنسبة    الغذائية منتجات  الصناعة  ساهمت  ل 

  نشطة كانت نسبة تشغيل االيدي العاملة الاما بقية ا  و  (%39)بنسبة    منتجات المعادن ال فلزية االخرىنشاط صناعة  العاملة تلتها  

 صناعات المختلفة  الين في المشتغل من مجموع %(19)فيها 

 شتغ ً ( م2738كان عددهم )حيث    2020في سنة  جدا    قلي ً   تأثرعدد المشتغلين  انخفاض عدد المنشآت اال ان  م من  غ على الر

 مشتغ ً   (2745)والبال  عددهم  2018سنة المقارنه ما  عند

 

 

 

 

 

 ً اي   2018سنة  لدينار    ارملي  (9 16)بل  اقمدينار  ارملي  ( 7 16)   التي بلغتو  2020سنة  لاالجور والمزايا    إنخفضت    و ايضا

                                      (1جدول رقم ) كما موضح فيو (%2 1)مقدارها  انخفاضبنسبة 
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 تلزماتوالمس  يمة االنتاج  .3

مقابعععل دينعععار مليعععار  (118)لتصعععل العععى  2020منشعععات الصعععناعية المتوسعععطة لسعععنة فعععي الاالنتعععاج معععة قي تانخفضععع     

منشععات ال خفععاض اعععدادان لععىابب السعع  يعععودو (%10.6)اي بنسععبة انخفععاض مقععدارها  2018لسععنة  دينععارمليار (132)

 2018بسععنة وبمقارنتهععا  2020سععنة  دينععار ارمليعع  (66)حيععث بلغععت المسععتلزمات وكععذلك انخفضععت قيمععة و  لهععذه السععنة

  (1كما موضح في جدول رقم ) %(2.9  ) كانت نسبة انخفاضها دينار مليار (68)غة والبال
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   القيمة المضافة .4

التر     جائحة  االن  ابصا   لذيا اجا  إن  جراء  بظ لهCovid-19 تاج  بدورها    أتى  هي  لتتراجا  المضافة  القيمة  الى  على 

     2018ليه في سنة عما كانت ع%( 19)

مليار دينار مقارنة    52سنوات وهنا ن حظ انها اصبحت    8السلسلة الزمنية للقيمة المضافة عبر اخر  (  5قم )ريوضح الشكل  

   2018لسنة   64ب
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 على المنشات الصناعية  vidCo-19 ةحأثر جائ

أثير السععلبي للجائحععة التعع  نا، يجابيععة وسععلبية ناعي بصععورة افععي النشععاط االقتصععادي الصعع  Covid-19أثععرت جائحععة      

 ً )صعععناعة  رىن ال فلزيععه االخعع منتجععات المعععادصععناعة منشععات ه منهععا انخفععاض عععدد فععي بعععض االنشععط كععان واضععحا

ووقععف النشععاط  اتالحظععر الشععامل واالغ قعع  بسععبب  و ال واالنتععاج لهععذه االنشععطهالعمعع  ض عععددنخفعع بالتععالي ا( وقوالطععاب

داء القطععاع الصععناعي حيععث سععجل أااليجابيععة الناحيععة امععا مععن و نقععل بععين المععدن والمحافظععات االقتصععادي لعععدة ايععام ومنععا الت

المحلععي  االنتععاجعتمععاد علععى اال بسععببائيععة الغذ مععوادصععناعة ال نشععاطفععي سععطه المتوالصععناعيه ارتفاعععاً فععي عععدد المنشععات 

هععذا يععدل علععى ان الجائحععة تشععكل  و وتحسععن اسععواق المععواد الغذائيععة ولفععرض قيععود علععى اسععتيراد بعععض المععواد الغذائيععة

 فرصاً حقيقية لتعزيز االعتماد على الذات  

 

 المنشات الصناعية المتوسطة في المحافظات اعداد 

حيععث بلعع  عععدد المنشععات  و( منشععاة 188)ة فععي عمععوم محافظععات العععراق توسععطمناعية المنشععات الصعع بلغععت اعععداد ال       

نسععبة ( منشععاة و حيععث كانععت 36محافظععة ديععالى ) تهععاهععي اعلععى المحافظععات تلو ةامنشعع  (37محافظععة بغععداد )الصععناعية فععي 

بة بنسعع  تتوزععع  شععاة( من20) والبصععرة ة( منشععا27) كركععوك هععا اتتل مععن اجمععالي المحافظععات و% 39 توزيععا المحععافظتين

حيععث منشععاة   (13)نععوى وني( منشععاة 15( منشععاة والنجععف )16هععا المحافظععات بابععل )ت% مععن اجمععالي المحافظععات تل25

و كععرب ء ت( منشععا4واسععط )ت و ( منشععا7االنبععار )و منشععات  (9صعع ح الععدين ) ثععم المحافظععات %23توزعععت بنسععبة 

د فيهععا منشععات صععناعية ة المحافظععات التوجعع ا بقيعع معع % أ13ة وزعععت بنسععبتشععأة واحععدة نر موذي قععا ةمنشععا و  ت( منشععا3)

فيمعععا يخعععص المنشعععات الصعععناعية ة و امعععا سعععطوتالم عيةوزيعععا المنشعععات الصعععنا( توضعععح ت1طعععة رقعععم )يرمتوسعععطة والخ

 صل فقد وضعت في تقرير مفالمتوسطه في اقليم كوردستان 

      



 2020سنة ل العاملة متوسطةنشات الصناعية الإحصاء الم

 

 اق العر حصاء/إلكزي ل مديرية االحصاء الصناعي/الجهاز المر  

 

 

 

    المحافظاتفي  لصناعية المتوسطة( توزيع المنشات ا1خريطة ر م )

 

 

 



 2020سنة ل العاملة متوسطةنشات الصناعية الإحصاء الم

 

 اق العر حصاء/إلكزي ل مديرية االحصاء الصناعي/الجهاز المر  

 

                                  

 (  2017,20162020,2018,للسنوات )متوسطة الصناعي للمنشآت الصناعية ال المسحخالصة نتائج  (1جدول )         

 

 
 
 
 

 ( 2017,20162020,2018,) نواتللس متوسطةالية عات الصنات التحليلية للمنشآاهم المؤشر( 2جدول )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 2018 2017 2016 المؤشرات 
غير  الت ةجدر

 )%( 

 -1 5 188 198 182 179 عدد المنشات

 6 0 2639 2624 2521 2449 بأجر  عدد المشتغلين

 -2 1 7 16 9 16 16 15.6 )مليار دينار(   يمة االجوروالمزايا المدفوعة

 -6 10 118 132 110 142.8 ( نارر ديمليا)  يمة االنتاج االجمالي

 - 9 2 66 68 62 84.1 )مليار دينار(   يمة المستلزمات

 - 8 18 52 64 48 58.7 ينار( يمة المضافة )مليار دالق

 7 8 56 5 51 56 8 58 نسبة التصنيع %

 2020  8201 2017 2016 المؤشرات                   
% التغير درجة  

)2020-2018) 

44 5 2 48 6 43 3 58 إنتاجية المشتغل من اإلنتاج )مليون دينار(   77 -  

- 09  17  87 9 6 2 9 إنتاجية الدينار من األجور   

- 3 6 4 6 3 6 4 6 ار( )مليون دين غللمشتللسنوي الجر امتوسط ا 61  

 (       2015-2012)يرة العاملة للسنوات عدد المنشآت الصناعية الكب( : 1شكل)

 
 



رمز 

التصنيف

(الباب)

18826391537380413295821670338699

اسم الصناعة
عدد المشتغلين بال 

اجر

مجموع االجور 

والمزايا المقدمة 

(الف دينار)للمشتغلين

188263915373804132958216703386

(3)جدول 

2020لسنة   (بااللف دينار)واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب باب الصناعة  (بأجر وبال اجر)   عدد المنشآت الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها 

المجموع

عدد المشتغلين باجرعدد المنشات
اجور ورواتب 

المشتغلين

المزايا المقدمة 

للمشتغلين

99 الصناعات التحويليةج



(4)جدول 

رمز 

التصنيف

(القسم)

ج
الصناعات التحويلية

10
7111245973954547844652179838ُصنع المنتجات الغذائية

11
ُصنع المشروبات

1318511192005835111775511

14
110320501730337800ُصنع المالبس الجاهزة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين بأستثناء االثاث ، 16

صنع اصناف من القش ومواد الظفر
11094201440108601

17
112463002700490000ُصنع الورق ومنتجاته

19
2227465015546901961ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

20
677540690325325732223ُصنع المواد والمنتجات الكيميائية

ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات 21

الصيدالنية
244244800471862919860

22
786530900156765465761ُصنع منتجات المطاط واللدائن

23
8010176534540578456711299652ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

27
11152000816528160ُصنع المعدات الكهربائية

28
1104310013705568051ُصنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر

31
231172200136001858001ُصنع األثاث

18826391537380413295821670338699المجموع الكلي

   2020لسنة   (بااللف دينار)واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب القسم  (بأجر وبال اجر)عدد المنشآت الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها 

المشتغلون بال اجراسم الصناعة

مجموع االجور 

والرواتب 

(الف دينار)والمزايا

 عدد المشتغلينعدد المنشأت
اجور ورواتب 

المشتغلين

المزايا المقدمة 

للمشتغلين



يتبع (5)جدول 

الصناعات التحويليةج

ُصنع المنتجات الغذائية10

229220630424502630801تجهيز وحفظ اللحوم1010

111670008040750400تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

49322652036002301209صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية1040

6114613550663176798672صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

31513281100024785330588539صنع منتجات طواحين الحبوب1061

1215810931604513211382923صنع منتجات المخابز1071

360312594397503523442صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية1073

1074
صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات 

النشوية االخرى
214368003050398503

9122536300596525959528صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة في موضع آخر1079

1105640032000884001صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

ُصنع المشروبات11

1104
صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج المياه المعدنية 

والمياه االخرى المعبأة في زجاجات
1318511192005835111775511

   2020لسنة   (بااللف دينار)واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب النشاط  (بأجر وبال اجر)عدد المنشآت الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها 

عدد المشتغلينعدد المنشاتاسم الصناعة
اجور ورواتب 

المشتغلين

المزايا المقدمة 

للمشتغلين

رمز 

التصنيف 

(النشاط)

مجموع االجور 

والرواتب 

(الف دينار)والمزايا

مشتغلون بال اجر



(5)تابع جدول 

صنع المالبس الجاهزة14

110320501730337800صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية1410

16
ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين بأستثناء االثاث ، 

صنع اصناف من القش ومواد الظفر

1621
ُصنع رقائق من قشرة الخشب وااللواح المصنوعة من 

الخشب
11094201440108601

ُصنع الورق ومنتجاته17

112463002700490000صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى1709

ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

19145502400169501ُصنع منتجات أفران الكوك1910

1136010013146732460ُصنع المنتجات النفطية المكررة1920

ُصنع المواد والمنتجات الكيميائية20

222242400128952552951صنع المواد الكيمياوية األساسية2011

2022
صنع الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة ، وأحبار 

الطباعة والمعاجين المستكية
22917200028561748560

2023
صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات التنظيف 

والتلميع ، العطور ومستحضرات التجميل
226126290167811430712

21
ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات 

الصيدالنية

2100
صنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيمياوية 

والنباتية
244244800471862919860

مجموع االجور 

والرواتب 

(الف دينار)والمزايا

مشتغلون بال اجر

   2020لسنة   (بااللف دينار)واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب النشاط  (بأجر وبال اجر)عدد المنشآت الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها 

رمز 

التصنيف 

(النشاط)

عدد المشتغلينعدد المنشاتاسم الصناعة
اجور ورواتب 

المشتغلين

المزايا المقدمة 

للمشتغلين



(5)تابع جدول 

مجموع االجور 

والرواتب 

(الف دينار)والمزايا

مشتغلون بال اجر

   2020لسنة   (بااللف دينار)واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب النشاط  (بأجر وبال اجر)عدد المنشآت الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها 

رمز 

التصنيف 

(النشاط)

عدد المشتغلينعدد المنشاتاسم الصناعة
اجور ورواتب 

المشتغلين

المزايا المقدمة 

للمشتغلين

ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

45334350081003516000صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

33318740075761949761صنع المنتجات اللدائنية2220

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

10127692800344177272173صنع المنتجات الخزفية الحرارية2391

133133306000374490368049011صنع المنتجات الطفلية اإلنشائية2392

3176252030704932241صنع االسمنت والجير والجص2394

535402352220111805246402537صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت والجص2395

120121000270401480400قطع وتشكيل واتمام تجهيز األحجار2396

ُصنع المعدات الكهربائية27

11152000816528160صنع األجهزة المنزلية2750

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر28

1104310013705568051صنع آالت لعمليات التعدين وإستغالل المحاجر والتشييد2824

ُصنع األثاث31

231172200136001858001صنع اآلثاث3100

18826391537380413295821670338699المجموع الكلي



(6)جدول 

رمز 

التصنيف 

(الباب)

مجموع قيمة المبيعاتاسم الصناعة
قيمة االنتاج تام 

الصنع

قيمة االنتاج غير 

التام الصنع ومنتجات 

اخرى

ايرادات النشاط 

الخدمي وتشغيل للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

(سعر المنتج)السوق 

قيمة االنتاج بسعر 

تكلفة عوامل االنتاج

9859321999624444017884831117509275117509210 المجموع الكلي

    2020لسنة  (بااللف دينار)قيمة مبيعات االنتاج في المنشآت الصناعية المتوسطة حسب باب الصناعة 

9859321949962444017884831117509275117509210الصناعات التحويلية ج



رمز 

التصنيف

(القسم)

الصناعات التحويليةج

2865992828728928177900714651899946518934ُصنع المنتجات الغذائية10

140402701500249501500249515002495ُصنع المشروبات11

000947609476094760ُصنع المالبس الجاهزة14

16
ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين بأستثناء االثاث ، 

صنع اصناف من القش ومواد الظفر
5969359693005969359693

26480026480000264800264800ُصنع الورق ومنتجاته17

94178294178200941782941782ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

468147546814750046814754681475ُصنع المواد والمنتجات الكيميائية20

21
ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات 

الصيدالنية
140292614029260014029261402926

701202670120260070120267012026ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

4068171940681719004068171940681719ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

10500010500000105000105000ُصنع المعدات الكهربائية27

22500022500000225000225000ُصنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر28

51860051860000518600518600ُصنع األثاث31

9859321999624444017884831117509275117509210المجموع الكلي

     2020لسنة  (بااللف دينار)  قيمة مبيعات االنتاج  في المنشآت الصناعية المتوسطة حسب القسم 

اسم الصناعة

قيمة االنتاج غير تام 

الصنع ومنتجات 

اخرى

قيمة االنتاج بسعر 

تكلفة عوامل االنتاج

ايرادات النشاط 

الخدمي وتشغيل للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

السوق
مجموع قيمة المبيعات

قيمة االنتاج تام 

الصنع

(7)جدول 



رمز 

التصنيف

(النشاط)

الصناعات التحويليةج

ُصنع المنتجات الغذائية10

121010012101000012101001210100تجهيز وحفظ اللحوم1010

50775050775000507750507750تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

367250036725000036725003672500صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية1040

849333284933320084933328493332صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

000177145211771452117714521صنع منتجات طواحين الحبوب1061

51865795186579051865795186579صنع منتجات المخابز1071

178863717886370017886371788637صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية1073

1074
صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات 

النشوية االخرى
42980042980000429800429800

5207230527623007555053517805351715صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة في موضع آخر1079

216400021640000021640002164000صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

ُصنع المشروبات11

1104
صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج المياه المعدنية 

والمياه االخرى المعبأة في زجاجات
1404027015002495001500249515002495

     2020لسنة  (بااللف دينار) قيمة مبيعات االنتاج  في المنشآت الصناعية المتوسطة حسب النشاط 

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

يتبع                                                                                                                                                                                                   (8)جدول 



رمز 

التصنيف

(النشاط)

صنع المالبس الجاهزة14

000947609476094760صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية1410

16
ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين بأستثناء االثاث ، 

صنع اصناف من القش ومواد الظفر

1621
ُصنع رقائق من قشرة الخشب وااللواح المصنوعة من 

الخشب
5969359693005969359693

ُصنع الورق ومنتجاته17

26480026480000264800264800صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى1709

ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

7553275532007553275532ُصنع منتجات أفران الكوك1910

86625086625000866250866250ُصنع المنتجات النفطية المكررة1920

ُصنع المواد والمنتجات الكيميائية20

81650081650000816500816500صنع المواد الكيمياوية األساسية2011

2022
صنع الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة ، وأحبار 

الطباعة والمعاجين المستكية
365022536502250036502253650225

2023
صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات التنظيف 

والتلميع ، العطور ومستحضرات التجميل
21475021475000214750214750

21
ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات 

الصيدالنية

2100
صنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيمياوية 

والنباتية
140292614029260014029261402926

     2020لسنة  (بااللف دينار) قيمة مبيعات االنتاج  في المنشآت الصناعية المتوسطة حسب النشاط 

                                                                                                                                                                                                   (8)تابع جدول 

مجموع قيمة المبيعاتاسم الصناعة
قيمة االنتاج تام 

الصنع

قيمة االنتاج غير تام 

الصنع ومنتجات 

اخرى

ايرادات النشاط 

الخدمي والتشغيل 

للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

السوق

قيمة االنتاج بسعر 

تكلفة عوامل االنتاج



رمز 

التصنيف

(النشاط)

     2020لسنة  (بااللف دينار) قيمة مبيعات االنتاج  في المنشآت الصناعية المتوسطة حسب النشاط 

                                                                                                                                                                                                   (8)تابع جدول 

مجموع قيمة المبيعاتاسم الصناعة
قيمة االنتاج تام 

الصنع

قيمة االنتاج غير تام 

الصنع ومنتجات 

اخرى

ايرادات النشاط 

الخدمي والتشغيل 

للغير

اجمالي االنتاج بسعر 

السوق

قيمة االنتاج بسعر 

تكلفة عوامل االنتاج

ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

505357650535760050535765053576صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

195845019584500019584501958450صنع المنتجات اللدائنية2220

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

439914043991400043991404399140صنع المنتجات الخزفية الحرارية2391

1011054010110540001011054010110540صنع المنتجات الطفلية اإلنشائية2392

125600012560000012560001256000صنع االسمنت والجير والجص2394

2318303923183039002318303923183039صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت والجص2395

173300017330000017330001733000قطع وتشكيل واتمام تجهيز األحجار2396

ُصنع المعدات الكهربائية27

10500010500000105000105000صنع األجهزة المنزلية2750

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر28

22500022500000225000225000صنع آالت لعمليات التعدين وإستغالل المحاجر والتشييد2824

ُصنع األثاث31

51860051860000518600518600صنع اآلثاث3100

9859321999624444017884831117509275117509210المجموع الكلي



رمز 

التصنيف 

(الباب)

40977097875981310026540602346165786911المجموع الكلي

2020لسنة   (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية في المنشآت الصناعية المتوسطة حسب الباب 

اسم الصناعة
خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة 

والتغليف المستحدمة 

في االنتاج

المستلزمات السلعية 

االخرى
المستلزمات الخدمية

مجموع قيمة 

المستلزمات

(9)جدول 

602346165786911 40977097875981310026540الصناعات التحويليةج



رمز 

التصنيف

(القسم )

الصناعات التحويليةج

1311204157731504579584259327726058052ُصنع المنتجات الغذائية10

496798325402376724854641208644825ُصنع المشروبات11

277505960268511420ُصنع المالبس الجاهزة14

16
ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين بأستثناء االثاث ، 

صنع اصناف من القش ومواد الظفر
3207102667135536093

3850085855690955062325ُصنع الورق ومنتجاته17

59126002605028400645710ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

2584210258815190043696273102695ُصنع المواد والمنتجات الكيميائية20

21
ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات 

الصيدالنية
1109131596517806593003441632

2093527160004569958156503382172ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

1724218733753967256190742923120247ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

2511005365275033225ُصنع المعدات الكهربائية27

52560018600695078110ُصنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر28

12396001778028665170405ُصنع األثاث31

40977097875981310026540602346165786911المجموع الكلي

2020لسنة   (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية في المنشآت الصناعية المتوسطة حسب القسم 

خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج
اسم الصناعة

مواد التعبئة 

والتغليف المستخدمة 

في االنتاج

المستلزمات السلعية 

االخرى المستخدمة 

في االنتاج

المستلزمات الخدمية
مجموع قيمة 

المستلزمات

(10)جدول 



يتبع (11)جدول 

رمز 

التصنيف

(النشاط)

الصناعات التحويليةج

ُصنع المنتجات الغذائية10

670450488503459035035788925تجهيز وحفظ اللحوم1010

62300196383630015500280483تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر1030

2534250309138142845596003045833صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية1040

410572518672024390261036306515583صنع منتجات االلبان والمثلجات1050

01677569317308218103326660983صنع منتجات طواحين الحبوب1061

22993551137662845612495402947222صنع منتجات المخابز1071

666795509571863311287101032793صنع الكاكاو والشكوالتة والحلويات السكرية1073

1074
صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات 

النشوية االخرى
23500092742247845000357526

177736614048562596151359303577767صنع منتجات االغذية االخرى غيرمصنفة في موضع آخر1079

760800116872845050000850937صنع االعالف الحيوانية المحضرة1080

ُصنع المشروبات11

1104
صنع المشروبات غير الكحولية ، إنتاج المياه المعدنية 

والمياه االخرى المعبأة في زجاجات
496798325402376724854641208644825

2020لسنة   (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية في المنشآت الصناعية المتوسطة حسب النشاط 

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



 (11)تابع جدول 

رمز 

التصنيف

(النشاط)

صنع المالبس الجاهزة14

277505960268511420صنع الملبوسات بإستثناء الملبوسات الفرائية1410

16
ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين بأستثناء االثاث ، 

صنع اصناف من القش ومواد الظفر

1621
ُصنع رقائق من قشرة الخشب وااللواح المصنوعة من 

الخشب
3207102667135536093

ُصنع الورق ومنتجاته17

3850085855690955062325صنع أصناف أخرى من الورق والورق المقوى1709

ُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة19

2801004200235034560ُصنع منتجات أفران الكوك1910

56325002185026050611150ُصنع المنتجات النفطية المكررة1920

ُصنع المواد والمنتجات الكيميائية20

1890012820028650158740صنع المواد الكيمياوية األساسية2011

2022
صنع الدهانات والورنيشات والطالءات المماثلة ، وأحبار 

الطباعة والمعاجين المستكية
255877023150054755204002865425

2023
صنع الصابون والمنظفات ، ومستحضرات التنظيف 

والتلميع ، العطور ومستحضرات التجميل
235502731570882057778530

21
ُصنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات 

الصيدالنية

2100
صنع المواد الصيدالنية والمنتجات الدوائية الكيمياوية 

والنباتية
1109131596517806593003441632

2020لسنة   (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية في المنشآت الصناعية المتوسطة حسب النشاط 

اسم الصناعة
خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة 

والتغليف المستخدمة 

في االنتاج

المستلزمات السلعية 

االخرى المستخدمة 

في االنتاج

المستلزمات الخدمية
مجموع قيمة 

المستلزمات



 (11)تابع جدول 

رمز 

التصنيف

(النشاط)

2020لسنة   (بااللف دينار)قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية في المنشآت الصناعية المتوسطة حسب النشاط 

اسم الصناعة
خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة 

والتغليف المستخدمة 

في االنتاج

المستلزمات السلعية 

االخرى المستخدمة 

في االنتاج

المستلزمات الخدمية
مجموع قيمة 

المستلزمات

ُصنع منتجات المطاط واللدائن22

173788902701005510502559039صنع المنتجات المطاطية األخرى2219

35563816000186895264600823133صنع المنتجات اللدائنية2220

ُصنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى23

155654403671821939012117627صنع المنتجات الخزفية الحرارية2391

11279000137602510872953591220صنع المنتجات الطفلية اإلنشائية2392

42070032599533950402015صنع االسمنت والجير والجص2394

142148730134490449478316054560صنع أصناف من الخرسانة واالسمنت والجص2395

300800337555315097500954825قطع وتشكيل واتمام تجهيز األحجار2396

ُصنع المعدات الكهربائية27

2511005365275033225صنع األجهزة المنزلية2750

ُصنع اآلالت والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر28

52560018600695078110صنع آالت لعمليات التعدين وإستغالل المحاجر والتشييد2824

ُصنع األثاث31

12396001778028665170405صنع اآلثاث3100

40977097875981310026540602346165786911المجموع الكلي



(12)جدول 

االجور والرواتبعدد المشتغلينعدد المنشأتاسم المحافظةرمز المحافظة
 المزايا المقدمة

للمشتغلين

 مجموع االجور

 والمزايا المقدمة

للمشتغلين

مشتغلون بال اجر

132478151806661888179813نينوى12

273321544634148906169354017كركوك14

36327126554552836131838133ديالى21

7102584115635386476530االنبار22

376825891140605199649633918بغداد23

162431146530128610127514010بابل24

3176252030704932241كربالء25

480388740531004418400واسط26

9101363400200203834206صالح الدين27

15223141750010140115189010النجف28

1136180010700725001ذي قار33

2027218327004795018806500البصرة35

18826391537380413295821670338699

2020لسنة   (بااللف دينار)واجورهم والمزايا المقدمة لهم حسب المحافظة  (بأجر وبال اجر)عدد المنشآت الصناعية المتوسطة والمشتغلين فيها 

المجموع الكلي



(13)جدول 

585869058586900182966976883597688359نينوى12

10815724108157240947601091048410910484كركوك14

1288338812883388001288338812883388ديالى21

357551435755140035755143575514االنبار22

1844568318445683066896282513531125135311بغداد23

336777234367720512798885647608564695بابل24

125600012560000012560001256000كربالء25

000414278641427864142786واسط26

462381546238150046238154623815صالح الدين27

1901262519974850001997485019974850النجف28

33340033340000333400333400ذي قار33

1842060818420608001842060818420608البصرة35

2020لسنة  (بااللف دينار)قيمة المبيعات االنتاج والمبيعات في المنشآت الصناعية المتوسطة حسب المحافظة 

17884831117509275117509210

اجمالي االنتاج بسعر 

(سعر المنتج)السوق 

ايرادات النشاط 

الخدمي وتشغيل للغير

قيمة االنتاج بسعر 

تكلفة عوامل االنتاج

قيمة االنتاج تام 

الصنع
مجموع قيمة المبيعات

98593219996244440المجموع الكلي

رمز المحافظة

قيمة االنتاج  غيرتام 

الصنع ومنتجات 

اخرى

اسم المحافظة



(14)جدول 

اسم المحافظةرمزالمحافظة
خامات ومواد اولية 

مستخدمة في االنتاج

مواد التعبئة 

والتغليف المستخدمة 

في االنتاج

المستلزمات السلعية 

االخرى المستخدمة 

في االنتاج

المستلزمات الخدمية
مجموع قيمة 

المستلزمات

36038338496434849142833775221767نينوى12

41371315404664523003731095503006كركوك14

850862665953490500528301510356180ديالى21

160687425253184921372452065136االنبار22

384834711335832463552258031510025797بغداد23

11955585448929733153611003074865بابل24

42070032599533950402015كربالء25

039457613582891659001918765واسط26

18718920216023325002120415صالح الدين27

72812354385188153751029800013501933النجف28

119958280001843021500187888ذي قار33

8761573221406972715145345011409144البصرة35

40977097875981310026540602346165786911

2020لسنة   (بااللف دينار) قيمة مستلزمات االنتاج السلعية والخدمية في المنشآت الصناعية المتوسطة حسب المحافظة 

المجموع الكلي
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