


 شكر وتقدیر

العلیا ، الفنیة ، االداریة ( من قبل اعضاء اللجان نشید بالجھود المبذولة التي قدمت         
خالل مراحل االعداد ) ، االشراف المحلي  والمالیة ، االشراف المركزي ، االستالم والتسلیم

  .لدعم المستمر والفعال النجاز المسح المتمثلة با والتنفیذ واصدار التقریر

كوادر الجھاز المركزي لألحصاء  منونتقدم بخالص الشكر الى فرق العمل المیدانیة        
  الصناعيفي بغداد والمحافظات باالضافة الى منتسبي مدیریة االحصاء 

الجھاز المركزي لألحصاء بخالص الشكر الى جمیع االسر المشمولة بمسح ویتقدم          
  . المسح  نجاحیتیة لتعاونھم الفعال من خالل اعطاء المعلومات الدقیقة لغرض بالصناعات ال
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  المقدمــة 
   
دي الشك لھا االنسان عبر مراحل تطوره االقتصا التي رافقت صناعاتالاقدم من لصناعات البیتیة تعتبر ا      

اقتصادیات الدول خاصة النامیة والفقیرة ، وان االھتمام بھذا النوع یؤدي الى استیعاب العمالة اھمیتھا ومكانتھا في 

ً من االعتماد على " وتوفیر المنتج المحلي بدال ً رئیسیا مع باقي قطاعات االنتاج الى  السلع المستوردة حیث تلعب دورا

الصناعات البیتیة وتطویرھا لضمان مشاركة  من ھنا كان من الضروري احیاء. زیادة الناتج المحلي االجمالي 

االسرة بصورة صحیحة في التنمیة االقتصادیة الشاملة ابتداء من الصناعات المألوفة كالخیاطة والتطریز وصناعة 

 ً بالصناعات الغذائیة الناتجة كتعلیب التمور وحفظ الخضراوات وتملیح االسماك وعمل المخلالت  الفخار ومرورا

  .ھا والمربیات وغیر

  

  منھجیة المسح
  : ھدف المسح

مم توفیر قاعدة بیانات شاملة وحدیثة عن االنشطة الصناعیة والمتمثلة بالصناعات البیتیة وفق توصیات اال       

المتحدة في مجال االحصاءات الصناعیة حیث اصبحت المعلومة االحصائیة الحدیثة والدقیقة جزء من المعرفة 

الى قرارات صحیحة وسلیمة لضمان تحقیق االھداف المرسومة ضمن المعطیات المتاحة االنسانیة واداة الوصول 

ولتقلیل االعتماد على التقدیرات في احتساب المتغیرات االقتصادیة ولغرض احتساب مؤشرات الحسابات القومیة 

غرض احتساب الناتج یتطلب وجود احصاءات صناعیة حدیثة  موثوق بھا تشمل جمیع االنشطة المتعلقة بھذا القطاع ل

 قطاع في االقتصاد العراقي لیساعد جمیع المستخدمین وراسميالمحلي االجمالي ولغرض الوقوف على مساھمة ھذا ال

 .   السیاسات ومتخذي القرارات

  : وحدة العد
الصناعي في تعرف بانھا الوحدة االقتصادیة التي تمارس نشاطھا ) االسرة(كانت الوحدة االحصائیة للعد ھي       

  .مكان ثابت تحت ملكیة او ادارة واحدة وتقوم بتقدیم سلعة 

  : الجھات المستفیدة

  وزارة التخطیط 

  الجھاز المركزي لإلحصاء 

 وزارة الصناعة 

 مراكز البحوث والدراسات 

 اإلتحادات والمنظمات المھنیة  
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  :مجال التغطیة 
التي یقع نشاطھا الرئیس ضمن الصناعات البیتیة والتي تم تحدیدھا وفق اطار  اسرة) 5535(المسح غطى         

بعد اجراء عملیات التحدیث من قبل المشرف الصناعي والعاملین في قسم اإلحصاء  2009الحصر والترقیم لسنة 

والجدول ادناه .  تقریرمنفصل والتي ستغطى ب الصناعي في المحافظات كافة بإستثناء محافظات اقلیم كردستان 

  .یوضح توزیع االسر حسب المحافظات 

.  

  

  : التوقیتات الزمنیة
  .بغیة ضمان تنفیذ المسح وإلستیعاب األنشطة المختلفة تم إعداد التوقیتات الزمنیة كما مبین في الجدول أدناه

  

  

 

 

  عدد  المحافظات  ت
  عدد  المحافظات  ت  االسر

  االسر

  444  صالح الدین  .9  205  نینوى  .1
  405  النجف  .10  909  كركوك  .2
  204  القادسیة  .11  348  دیالى  .3
  114  المثنى  .12  420  األنبار  .4
  170  ذي قار  .13  413  بغداد  .5
  175  میسان  .14  683  بابل  .6
  183  البصرة  .15  360  كربالء  .7
  5535  المجموع           502  واسط  .8

  2013ســــــــــــــــــنة   2014سنة 
ــــــــرات  العدد الفقــ

2 1  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
 1 اعداد اإلستمارة             
 2 تحدیث األطر             
 3 دورة تدریبیة             
 4 عمل میداني             
 5 تدقیق وترمیز اإلستمارات             
 6 اإلدخال             
 7 اعداد التقریر األولي              
  8  اعداد التقریر النھائي              
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  : استمارة المسح
مم المتحدة مع االخذ بنظر االعتبار الصناعیة لألتم تصمیم االستمارة وفق التوصیات الدولیة لالحصاءات         

متطلبات الجھات المستفیدة للمسح ولتلبیة احتیاجات الحسابات القومیة ولمستخدمي البیانات وراسمي السیاسات 

قامت مدیریة االحصاء الصناعي بالتشاور مع خبراء الجھاز المركزي لالحصاء على اعداد . القرارات ومتخذي 

وتضمنت االستمارة بیانات  كمیة ومالیة ووصفیة عن موجودات ومدخالت ومخرجات . االستمارة بصورتھا النھائیة 

المؤشرات االساسیة للمسح وكما موضح  االسرة حیث تم تقسیم االستمارة الى عدد من الجداول تناول كل جدول احد

  .في الملحق 

  :مسح الصناعات البیتیة  عینة وتوزیع تصمیم منھجیة
ً  المختلفة الصناعیة األنشطة على موزعة فقط الخاص للقطاع تعود البیتیة الصناعات إن         الحاجة مع واتساقا

 والبرامج الخطط وضع في منھا لالستفادة إحصائیة ومؤشرات بیانات لتوفیر الصناعي النشاط لبیانات التفصیلیة

 حسب وتركزھا توزیعھا وطبیعة إنتاجھا ونوع حجمھا على التعرف إلى إضافة واقعھا وتطویر أدائھا بتحسین الكفیلة

ً  ، إحصائیا االسر تلك تغطیة كیفیة ھو المجال ھذا في یھمنا ما فان ، والنشاط الجغرافي الموقع  وتشابھ لنمطیة ونظرا

 بلغ حیث ، عددھا وكثرة عراقال أنحاء في وانتشارھا فیھا النشاط مزاولة وطبیعة عمالھا عدد حیث من االسر ھذه

 بالعینة المسح أسلوب اعتماد تم لذا المحافظات وعلى االقتصادیة األنشطة على موزعة اسرة) 5535(  عددھا

 على ممثلة تكون بحیث لالسرة الصناعیة األنشطة لتغطیة اعتمادھا تم عینة صممت وقد االسر ھذه نشاط لتغطیة

 قیمة تحدید مع المسح إلمكانات المناسب العینة حجم اختیار إلى للتوصل تجربة من أكثر ونفذت  محافظة كل مستوى

ً  صناعي نشاط كل اعتبر وقد بھ المسموح للخطأ ً  مجتمعا  بمستوى ثقة بدرجة عینة لھ وتحسب المحافظة في مستقال

  : بآالتي تلخیصھا یمكن العینة تصمیم عند اعتمدت اعتبارات وھناك 0.025 قیمتھ المتوسط إلى خطأ ونسبة% 95

    

 حجم تحدید في انفراد على معھا التعامل تم محافظة كل فأن لذلك المحافظة مستوى على مطلوب التمثیل .1

 فقد ، محافظة كل داخل الصناعیة لألنشطة بالنسبة كذلك ، األخرى المحافظات عن مستقلة وبصورة العینة

 الحدیث الدولي التصنیف وفق ، الرابع الحد لمستوى محافظة كل داخل األنشطة مستوى على العینة سحبت

ISIC4 ، البسیط العشوائي التصمیم اعتماد تم لذلك التجانس فیھا تتوفر صغیرة جزئیة مجتمعات تكونت فقد 

. 

 
ً  قلیل األنشطة لبعض االسرالكلي عدد إن یالحظ .2  كل شمول یتم الحالة ھذه وفي اسر) 5(  على یزید ال قد جدا

ً  المنشآت ً  شموال  .  كلیا

 
 المعیاري االنحراف( تربیع حاصل ھو والذي االختالف معامل بداللة العینة حجم تحدید اسلوب اعتماد تم .3

 - : العاملین عدد مؤشر على االعتماد تم حیث) الحسابي الوسط على مقسوما
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2

22 ).(

e

vcZn 

   

  : إن حیث

Z    =الجدولیة بقیمتھا 1.96 تقابلھا والتي% 95 قدرھا الثقة مستوى  

 e =  0.025نسبة الخطأ المسموح بھ وھنا قیمتھ   

 الحسابي الوسط على المعیاري االنحراف یساوي والذي االختالف معامل ݒ.ܿ=

  49.032.1
64.0. 



VC  

  : إن حیث

  االنحراف المعیاري لعدد العاملین=  ߪ

X =العاملین لعدد )المتوسط( الحسابي الوسط  

                                                                         ݊ = (ଵ.ଽ)మ(.ସଽ)మ

(.ଶହ)మ
= 1475  

 اإلدالء عن یمتنع االسرة صاحب إن أو مغلقة االسرة تكون كأن متوقعة استجابة عدم حاالت ھناك

 كتعویض العینة حجم لزیادة االستجابة عدم لتوقع نتیجة اسرة 25 اضافة اعتماد تم لذا والبیانات بالمعلومات

  .  أفضل وتمثیل جیدة تغطیة ولضمان االستجابة عدم لحاالت

  :اما الیة توزیع العینة فكانت بمرحلتین 

لغرض الشمول فكانت العینات ) تمثل النشاط داخل المحافظة طبقة حیث كل (عینات من كل طبقة  5حب س .1

 .مفردة 518المسحوبة بھذا االسلوب مساویة ل 

 .على الطبقات بطریقة التناسب لغرض التمثیل  957التوزیع المناسب مع الحجم حیث تم توزیع  .2
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  : التدریب

المختلفة باھتمام كبیر ولم تقتصر عملیة التدریب على الكوادر  ھاحظیت عملیة تدریب الكوادر الفنیة بمستویات       

الفنیة ، انما شملت اعضاء اللجان والمشرفین المركزیین والمدققین المكتبیین ومدخلي البیانات وقد رافقت الدورات 

دریبیة في مقر الجھاز ت التدریبیة جواالت میدانیة تجریبیة اذا تم تنفیذ االختبار القبلي الستمارة المسح وتم عقد دورة

متدربا موزعین على محافظات العراق ) 95(للمساھمون في المسح وبلغ عدد المتدربین   2013 /10/ 9  –7 للمدة

ً  بإستثناء محافظات اقلیم كردستان  والتي ستغطى بتقریر والجدول ادناه یوضح عدد . منفصل كما ذكر سابقا

  .المساھمین حسب المھام 

  

2012لسنة  الصناعات البیتیةح المساھمون في مس  

  العدد  التفاصیل  العدد  التفاصیل

  59  الباحثون المیدانیون  5  اللجنة العلیا

  5  المحاضرون  6  اللجنة الفنیة

  10  المدققون المكتبیون  6  اللجنة االداریة والمالیة

  4  االنظمة والبرامج  7  لجنة االشراف المركزي

  41  البیانات ومشرفو االدخالمدخلو   3  لجنة االستالم والتسلیم

  161  المجموع  15  المشرفون المحلیون

  

  : العمل المیداني
   -: وضعت خطة عمل تفصیلیة إلنجاز العمل المیداني ویمكن اجمالھا بما یأتي 

ً وقد توزع المشرفین المركزیین على المحافظات )  7( بلغ عدد المشرفین المركزیین  .1  .مشرفا

ً بمدیر اإلحصاء في المحافظة )  15( المحلیین بلغ عدد المشرفین  .2 ً متمثال  .مشرفا

ً موزعین على المحافظات )  15( بلغ عدد المشرفین الصناعین  .3  .مشرفا

 باحث میداني من مدیریات اإلحصاء في المحافظات )   59( بلغ عدد الباحثین المیدانیین  .4

  . 2013)12/  10 – 6/11(وقد استمر العمل المیداني من 
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  : آلیة جمع البیانات
) 15(باحث میداني  كما موضح في الجدول ادناه و)  59( تولى عملیة جمع البیانات فریق مدرب مكون من     

وقد تم لألسرة لغرض جمع البیانات بأسلوب المقابلة الشخصیة  االسرمشرف صناعي قام الفریق المیداني بزیارة 

  .لھذا الغرض جمع البیانات وفق اإلستمارة المعدة 

  

  2012لسنة  الصناعات البیتیةعدد الباحثین المیدانین حسب المحافظة المشاركین في مسح 

  
  

  : المكتبي العمل

ً لتنفیذ خطة العمل المیداني جرى وضع خطة للعمل المكتبي یمكن اجمالھا بما یأتي    -:إستكماال

 .المحافظاتاجراء التدقیق المحلي من قبل فرق العمل المیداني في  .1

 .تدقیق العمل في المحافظات من قبل المشرف المحلي والمشرف المركزي .2

 .تدقیق العمل في مركز الجھاز من قبل المدققین المكتبیین .3

 .إعادة اإلستمارة الناقصة أو المخطوءة الى المیدان إلعادة ملئھا بشكل دقیق .4

 .یینمراجعة اإلستمارة المدققة مرة اخرى من قبل المدققین المكتب .5

 .ادخال اإلستمارات الى الحاسبة اآللیة من قبل منتسبي شعبة اإلدخال .6

ً ألن عملیة التدقیق تكشف منطقیة البیانات  .7 تدقیق عملیات اإلدخال وإجراء التصحیحات كلما كان ذلك ممكنا

 عملیات وترابط جداول اإلستمارة مع بعضھا حسب قواعد التدقیق المھیأة وتنقیة كافة األخطاء نتیجة تلك ال

بعد تدقیق النتائج األولیة والتأكد من صحتھا من حیث الشكل وإتساق البیانات داخل الجدول الواحد ومع  .8

 . الجداول األخرى تم استخراج الجداول النھائیة التي یتضمنھا ھذا التقریر

  
  
  

  عدد الباحثین   المحافظات  ت  عدد الباحثین   المحافظات  ت

  4  النجف  .9  6  نینوى  .1
  3  صالح الدین  .10  4  كركوك  .2
  2  القادسیة  .11  4  دیالى  .3
  2  میسان  .12  4  األنبار  .4
  2  المثنى  .13  4  بغداد  .5
  3  ذي قار  .14  7  بابل  .6
  6    البصرة  .15  3  كربالء  .7
  59  المجموع     5  واسط  .8
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  : البیانات وتدقیقھا معالجة

وقد تم وضع قواعد تدقیق .في بناء منظومة برامج ادخال البیانات ومعالجتھا )  CSPRO(  تم استخدام نظام     

  -:في أغلب حقول اإلستمارة لغرض السیطرة على البیانات المدخلة ولتحقیق األھداف اآلتیة 

  تأمین دقة ادخال البیانات. 

  سلیم التأكید بأن التعلیمات والقواعد الخاصة بملء اإلستمارة قد تم اتباعھا بشكل. 

  القدرة على تشخیص ومتابعة وتصحیح حاالت عدم اإلتساق بالبیانات.  

  :االحصائي  التحلیل

  .النتاج جداول االخراج والتحلیل االحصائي   )spss(الجاھز البرنامج تم استخدام  

  
  :التي واجھت المسح  الصعوبات

باللجان الخاصة بالمسح والكوادر الفنیة والباحثین بالرغم من الجھود التي بذلت من قبل الكوادر العاملة والمتمثلة 

ثنائیة لغرض نجاح المسح واستخراج نتائجھ المتمثلة بالبیانات والمؤشرات والتي المیدانین والذین بذلوا جھود است

سوف تستخدم كمعلومات مرجعیة من قبل الجھاز المركزي لالحصاء وغیرھم من المستخدمین وینبغي في الوقت 

  :ارة الى ان المسح كان لھ بعض المحددات المدرجة ادناه نفسھ االش

بالرغم من التدریب المكثف للباحثین المیدانیین وجد ان بعض البیانات مازالت تحوي بعض التناقضات  .1

 . الصناعاتالناتجة عن القصور في فھم بعض المصطلحات والمفاھیم التطبیقیة من قبل العاملین في تلك 

الخفاء معلومات تتعلق باالیرادات واالفراط في تقدیم معلومات عن المدخالت ، بسبب سرتمیل بعض األ .2

 .بأن تلك المعلومات تخضع للنظام الضریبي  األسراعتقاد بعض 

الخاصة  لغرض استحصال البیانات سراأل منیة ادى الى صعوبة الوصول الى بعضتردي االوضاع اال .3

  بالمسح

 .لى تقدیم معلومات تفصیلیة وكما حددتھ االستمارة لم تكن قادرة ع ألسرالكثیر من ا .4
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  والمصطلحات  التعاریف

  ):اإلطار ( اإلحصائي  السجل

من وحدات ) مفردة ( یعرف السجل اإلحصائي بأنھ صیغة مناسبة تحدد فیھ المالمح الرئیسة لكل وحدة أو         

فقد یكون اإلطار قائمة مكتوبة سواء كانت بقوائم عادیة أو محفوظة )  االسرة( المجتمع اإلحصائي وان وحدة العد 

ً ألسماء وعناوین المنشآت باإلضافة الى المتاح من معلومات تتوفر في الجھاز المركزي لإلحصاء  ً كامال تضم ترتیبا

ً من مقومات العمل اإلحصائي الناجح  وان یتمثل أو مؤسسات التنمیة الصناعیة وان توفیر إطار محدث واحدا

  .بالشمولیة والتغطیة اإلحصائیة السلیمة 

  
  :الصناعیة المنشأة

بأنھا الوحدة االقتصادیة التي تمارس نشاطھا الصناعي في مكان ثابت أو عدة أماكن تحت ملكیة أو إدارة واحدة        

 ً   .أو حائز واحد وتقوم بإنتاج سلع وخدمات أكثر تجانسا

  

  :الصناعي النشاط

بارة عن عملیة ، أي مجموعة من األعمال التي تنتج عنھا مجموعة معینة من المنتجات وعلى ھذا فإن انھ ع      

  .النشاط یتم بإدخال موارد وإجراء عملیة إنتاجیة وخروج منتجات 

  
  :السرةل الرئیسالنشاط 

 المنتج یكون أن ویجب نفسھا ةسراأل داخل بھ یضطلع آخر نشاط أي قیمة المضافة قیمتھ تفوق الذي النشاط ھو       

ً  لھذا النشاط الرئیس  یستخدم أن الممكن من كان وإن حتى ، أخرى اسر إلى للتسلیم قابلة وخدمات سلع من مكونا

 . فیھا المال رأس لتكوین أو نفسھا المنتجة سرةاأل الستھالك

 

  :سرةلال الثانويالنشاط 

 مثل ، إنتاجھ یكون أن ویجب الرئیس النشاط إلى باإلضافة المنتجةسرة األ نفس ضمن یمارس الذي النشاط ھو       

ً  ، الرئیس اإلنتاج  من أقل الثانوي للنشاط المضافة القیمة تكون أن ویجب المنتجةاألسرة  خارج إلى للتسلیم مناسبا

 . الرئیس للنشاط المضافة القیمة

ً  الرئیسة األنشطة تحدید یتم ذلك وبضوء  یصنف ما عدا ثانویة تعتبر األنشطة وباقي أعاله التعریف حسب أوال

  .المساعدة  باألنشطة

  :مبیعاتال

  .لقاء ممارسة نشاطھا االنتاجي أو الخدمي  سرةالمتحققة لأل مبیعاتال  
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  :الوسیط االستھالك

ھو قیمة السلع والخدمات التي تستھلك بأعتبارھا مدخالت في عملیة االنتاج فیما عدا االصول الثابتة حیث یقید       

  . المال الثابت وقد تخضع السلع والخدمات الى عملیة تحویل او استنفاذ في عملیة االنتاج لرأساستھالكھا 

  
  :القیمـة المضافــة

ً منھ       قیمة المستلزمات وھو مقیاس مساھمة المنتج او الصناعة او القطاع في الناتج ھي قیمة االنتاج مطروحا

  المحلي االجمالي

  
  :واألجـور الرواتب

ھي عبارة عن العائد الذي  یتسلمھ العاملون في المنشأة مقابل عملھم وتشمل الرواتب واالجور المدفوعة       

من صندوق  األسرةعاملین ومصاریف  نقل العاملین وحصة للعاملین والمخصصات والمكافأت المختلفة وتجھیزات ال

  .الخ ... مان االجتماعي والضالتقاعد  

 
  :المشتغلون بال أجر

  .ھم المشتغلین الذین یعملون لحسابھم الخاص او السرتھم او اصحاب العمل  

  
  :االنتـاجیـة

مردودات االنتاج كمخرجات لمدة زمنیة عنصر واحد من عناصر االنتاج كمدخالت وبین  عالقة سببیة بین    

  .محددة

  

  :التصنیع درجة

ً الى اجمالي قیمة االنتاج       . ھي النسبة المئویة لمساھمة اجمالي قیمة المستلزمات قیاسا
  

  :الموجودات الثابتة
من ممتلكات منقولة وغیر منقولة ، ملموسة وغیر ملموسة ، مقتناة أو منتجة من  سرةیقصد بھا ما تمتلكھ األ

إلغراضھا الخاصة  سرةقبلھا سواء أكان داخل القطر أم خارجھ وان الغرض من اقتنائھا ھو استخدامھا من قبل األ

لتحدید التي تطیل وإن اإلضافات ومصروفات ا. بھدف إنتاج سلعة أو تقدیم خدمة ولیس لغرض البیع أو التحویل 

العمراإلنتاجي للموجود الثابت أو تزید من طاقتھ أو كفاءتھ اإلنتاجیة تضاف على حساب الموجود إذا أدت إلى زیادة 

  . طاقتھ اإلنتاجیة مقارنًة بما كان علیھ عند اقتناءه
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  2012لسنة  الصناعات البیتیةلمسح الرئیسیة المؤشرات          
  
  

  المؤشر قیمة  المؤشرات 

 5535  رــــــــدد االســـــــــــع

  المشتغلین ـددـعاجمالي 
  

10402  

  130  رـــــــعدد المشتغلین باج

  10272  عدد المشتغلین بدون اجر

  0.167  )ملیار دینار(االجور والمزایا 

  79.1  )ملیار دینار(ات ــــــــــالمبیع

  92.8  )ملیار دینار()االخرىالمبیعات واالیرادت (قیمة االنتاج 

السلعیة والمستلزمات ( االنتاج مستلزماتقیمة 
  27.7  )ملیار دینار() الخدمیة االخرىو
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 المشاكل والصعوبات التي تمت مواجھتھا

االسر المنتجة في مسح الصناعات البیتیة نالحظ یوضح الجدول ادناه المشاكل والصعوبات التي واجھت 

تأتي بالمرتبة االولى من ضمن المشاكل التي تواجھ تلك الصناعة   بیع منخفضةاسعار بوضوح ان مشكلة مؤشر 

، اما    %12وبنسبة  اغراق السوق بالسلع المستوردةتلیھا في المرتبة الثانیة مؤشر مشكلة % 16حیث بلغت نسبتھا 

وبنسبة  مشاكل النقلھي مؤشر  صناعة منتجات االلبانعلى مستوى االنشطة نالحظ ان الصعوبة الرئیسیة في نشاط 

اغراق السوق بالسلع من اجمالي المشاكل والصعوبات التي تواجھ ھذا النشاط تلیھا بالمرتبة الثانیة مؤشر % 99

ارتفاع تكالیف فأن المشكلة الرئیسیة تتمثل بمؤشر  الخبز والمعجنات، اما نشاط صناعة  %96 المستوردة وبنسبة

فأن المشكلة  الحلویات، اما نشاط صناعة %  3 اسعار بیع منخفضةلثانیة مؤشر تلیھا بالمرتبة ا% 5وبنسبة   االنتاج

تلیھا في المرتبة الثانیة  من %  5بنسبة ضعف المھارات ومؤشراسعار بیع منخفضة كالھما  الرئیسیة ھي في موشر 

یسیة التي تواجھ ھذا فأن المشكلة الرئ الطرشي وكبس الزیتون، اما نشاط صناعة المواد االولیة  نقصمؤشر اسعار 

  % .2 نسبتھا ومؤشر اسعار بیع منخفضة ومؤشر اغراق السوق بالسلع المستوردة وارتفاع التكالیف النشاط ھي 
 

 المشاكل والصعوبات

 %النسبة المئویة 

تجھیز 
وحفظ 
 اللحوم

صناعة 
كبس 
التمور 

والمربیات 
والراشي 
وزیت 
 الزیتون

صناعة 
منتجات 
 االلبان

صناعة 
الخبز  

والمعجنات 
 ،

الحلویات 
،وجبات 
واطباق 
 جاھزة

صناعة 
منتجات 

غذائیة غیر 
مصنفة في 
 موضع اخر

 المجموع

 15 61 46 21 5 32 الوضع االمني

 4 7 36 4 0 15 نقص  المعدات والمواد االولیة ونوعیتھا

نقص الطاقة ، عدم توفر الوقود ، عدم انتظام 
 9 33 43 12 3 35 تجھیز الماء

 10 46 8 16 22 12 النقلمشاكل 

 18 18 9 41 24 44 ارتفاع كلف االنتاج

ضعف المھارات ، االجراءات الحكومیة ، 
 13 22 8 24 81 35 منافسة السلع 

 21 50 46 35 79 74 اسعار بیع منخفضة

 31 49 12 63 83 56 االستیرادات غیر القانونیة 

 8 1 2 20 6 0 صعوبات اخرى

  
  

  
 .البیانات متعددة االستجابة  *



12 
 

االسر المنتجة في المحافظات فأن محافظة القادسیة ھي  تواجھاما بخصوص المشاكل والصعوبات التي         

وان مؤشر الوضع االمني یمثل %  98المحافظة االولى من حیث عدد المشاكل التي تواجھ االسر حیث بلغت النسبة 

اما المحافظة الثانیة من حیث المشاكل % 75المشاكل التي تواجھ تلك المحافظة وبنسبة االولى من ضمن المرتبة 

تركزت % 72بغداد ونینوى حیث بلغت النسبة لكل منھما  والصعوبات التي تواجھ االسر المنتجة ھي محافظة

 .على التوالي لكال المحافظتین % 27، % 66معظمھا في مؤشر الوضع االمني وبنسبة 
  

 %  المئویة  النسبة 

المشاكل 
  الوضع  والصعوبات

 االمني

نقص  
  المعدات 
والمواد 
  االولیة 
 ونوعیتھا

نقص 
  الطاقة، 

عدم توفر 
  الوقود ، 

عدم انتظام 
تجھیز 
 الماء

  مشاكل
 النقل 

  ارتفاع 
  كلف 
 االنتاج

ضعف 
  المھارات ،

االجراءات  
  الحكومیة ، 

منافسة 
 السلع

اسعار 
 بیع

االستیرادا
  ت 

غیر 
 القانونیة

  صعوبات 
 المجموع اخرى

 
 72 2 23 26 6 28 10 25 1 27 نینوى

 66 1 61 2 3 39 0 2 0 9 كركوك

 49 0 13 30 10 10 15 26 2 29 دیالى

 36 2 19 18 10 3 0 0 0 4 االنبار

 72 0 40 19 2 1 56 27 7 66 بغداد

 47 0 42 41 39 18 15 8 11 1 بابل

 69 53 2 20 1 10 0 0 0 7 كربالء

 38 21 27 24 29 3 1 1 0 3 واسط

 10 2 7 2 3 2 0 7 3 6 صالح الدین

 61 15 29 52 28 28 16 11 0 12 النجف

 98 25 25 25 2 73 5 0 2 75 القادسیة

 49 11 24 33 10 23 6 19 0 0 المثنى

 51 2 18 13 7 4 13 39 32 1 ذي قار

 42 0 33 2 18 27 0 0 0 0 میسان

 34 0 28 17 6 6 24 2 9 2 البصرة
  

    
 .البیانات متعددة االستجابة  *
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  قـضـایا تخص االســــــرة 

 :اسـتخدامـات المنتج
لوحظ ان اغلب منتجات الصناعات البیتیة       

من االجمالي بینما %89تستخدم كمادة نھائیة وبنسبة 

تستخدم كمادة اولیة في صناعات اخرى ،ومن % 11

ھذه الصناعات صناعة كبس التمور والمربیات بنسبة 

تلتھا صناعة الراشي وزیت الزیتون وصناعة % 88

% 50(نسب وبالطرشي والخل وكبس الزیتون 

بقیة االنشطة تساھم بنسبة اما على التوالي % ) 32،

20.%  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : غلیفـوالت عبئةـالت

لعدم حاجتھا لھا او للتقلیل من الكلف ان اغلب منتجات الصناعات البیتیة التخضع لعملیة التعبئة والتغلیف         

من االنتاج % 26باع دون اجراء عملیة التعبئة والتغلیف وان االنتاج االجمالي لجمیع االنشطة یمن % 74حیث ان 

نشاط تجھیز وحفظ اللحوم صناعات صناعة المواد الغذائیة والمتمثلة بال یجري علیھ عملیة التعبئة والتغلیف ومن تلك

وصناعة صناعة الطرشي وكبس الزیتون نشاط  والمربیات والراشي وزیت الزیتون ،نشاط صناعة كبس التمور ، 

بس من منتجات الطرشي وك% 89فھناك  المنتوجطریقة بیع تختلف . صناعة الماكوالت الجاھزة نشاط والخل 

من منتجات صناعة الخبز والمعجنات تخضع لعملیة  التعبئة والتغلیف %30علب ، والزیتون تباع معبئة بأكیاس او

وذلك بسبب ان مواد التعبئة تجھز من قبل عملیة  یخضع منتوجھم لعملیة التعبئةفقط من منتجي االلبان % 26بینما 

  .المستھلك 

  

  

رمز 
 اسم النشاط النشاط

ستخدم المالمنتج 
كمادة اولیة في 

 % صناعة اخرى

 یستخدم
لم 

 یستخدم
 100 0 تجھیز وحفظ اللحوم ومنتجاتھ 1010
 12 88 صناعة كبس التمور وصناعة المربیات 1030
 50 50 الزیتون صناعة الراشي وزیت 1040
 82 18 صناعة منتجات االلبان 1050
 100 0 صناعة الخبز والمعجنات 1071
 80 20 صناعة الحلویات 1073

ناعةالماكوالت الجاھزة واالطباق ص 1075
 100 0 الجاھزة

صناعة الطرشي وكبس الزیتون وصناعة  1079
 68 32 الخل والدبس

 86 14 حیاكة المالبس وصناعة اللیف 1311

صناعة الكمنسوجات الجاھزة عدا  1392
 97 3 المالبس

 100 0 حیاكة السط والسجاد 1393
 100 0 خیاطة المالبس والعباءة 1410
 99 1 صناعة المنتجات الخزفیة 2393

صناعة منتجات القصب والجرید  3100
 98 2 الحصران

 100 0 صناعة الترب والسبح 3290

 89 11 المجموع 



14 
 

  

التعبئة والتغلیف وذلك بسبب طبیعة نشاطھا او لتقلیل كلف مھا التحتاج الى عملیة ظاما الصناعات غیر الغذائیة مع

ً االنتاج  ومن تلك الصناعات ھي نشاط حیاكة المالبس وصناعة المنسوجات وحیاكة البسط والمنتجات كما ذكرنا سابقا

صناعة خیاطة المالبس والعباءة ال تحتاج الى عملیة  من %85حیث ان  الخزفیة ومنتجات القصب والحصران ،

  .    من تلك الصناعة تحتاج الى تلك العملیة %15التعبئة والتغلیف مقابل 

  

  

رمز 
 اسم النشاط النشاط

لعملیات  الخاضعةالمواد المنتجة نسب 
 % ة والتغلیفئالتعب
  الخاضعة

 للتعبئة  
غیر خاضعة 

 للتعبئة 
 0 100 اللحوم ومنتجاتھتجھیز وحفظ  1010

 0 100 صناعة كبس التمور وصناعة المربیات 1030

 0 100 صناعة الراشي وزیت الزیتون 1040

 74 26 صناعة منتجات االلبان 1050

 70 30 صناعة الخبز والمعجنات 1071

 0 100 صناعة الحلویات 1073

 0 100 صناعة الماكوالت الجاھزة واالطباق الجاھزة 1075

صناعة الطرشي وكبس الزیتون وصناعة الخل  1079
 11 89 والدبس

 100 0 حیاكة المالبس وصناعة اللیف 1311

 100 0 صناعة الكمنسوجات الجاھزة عدا المالبس 1392

 100 0 حیاكة السط والسجاد 1393

 85 15 خیاطة المالبس والعباءة 1410

 100 0 صناعة المنتجات الخزفیة 2393

 100 0 منتجات القصب والجرید والحصران صناعة 3100

 50 50 صناعة الترب والسبح 3290

 74 26 المجموع 
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  :ناعة ـالص علىیر االحداث أثـت

وان نسبة االسر التي تاثرت باالحداث بلغت  2003تاثرت الصناعة باالحداث التي مرت على البلد بعد عام         

وبلغت نسبة االسر التي  . من االسر لم تتاثر باالحداث% 34 مقابل من اجمالي االسر المشمولة بالمسح 66%

اما  ، من االسر تاثرت باالحداث غیر االمنیة% 55 مقابل من اجمالي االسر ،% 45تاثرت باالحداث االمنیة 

ً  محافظة كربالء عدا 2003بعد  لوحظ ان انتاجھا تأثرالمحافظات  بالنسبة الى  اما فأنھا لم تتأثر مطلقا

ً ھي م بینما % 88تلتھا محافظتي البصرة وبابل بنسبة % 96نسبة حیث بلغت الحافظة كركوك اكثرالمحافظات تأثرا

  %) .80 -% 26( من تتراوح المحافظات تاثیر االحداث على باقيكانت نسبة 

  

  

 المحافظة
 %اسباب التاثر  %نسبة تاثر الصناعة باالحداث حسب النشاط 

 غیر امنیة امنیة باالحداث تاثرالعدم  باالحداث تأثرال

 35 65 44 56 نینوى

 72 28 4 96 كركوك

 3 97 29 71 دیالى

 28 72 74 26 االنبار

 24 76 22 78 بغداد

 100 0 12 88 بابل

 - - 100 0 كربالء

 53 47 34 66 واسط

 13 87 55 45 صالح الدین

 25 75 26 74 النجف

 0 100 34 66 القادسیة

 8 92 74 26 المثنى

 89 11 20 80 ذي قار

 100 0 62 38 میسان

 98 2 12 88 البصرة

 55 45 34 66 المجموع

 .البیانات متعددة االستجابة  *           
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         ً داث بسبب تركزه في محافظة باالحاما على مستوى االنشطة فان نشاط صناعة الترب والسبح لم یتأثر مطلقا

ً باالحداث ھو نشاط كربالء  من االجمالي وان نسبة تاثیر % 80صناعة الحلویات وبنسبة اما اكثر االنشطة تأثرا

من % 77 تأثیر بلغت یلیھ نشاط صناعة المنتجات الخزفیة وبنسبة% 100بلغت لذلك النشاط االحداث االمنیة 

  ن ـقیة االنشطة فقد كانت نسبة التأثر ماما ب% 53وان تاثیر االحداث االمنیة على تلك الصناعة بلغت  ،االجمالي

 )25 %- 73. ( %  

  

 
  

رمز 
 اسم النشاط النشاط

نسبة تاثر الصناعة 
باالحداث حسب النشاط 

% 
 %اسباب التاثر 

 غیر امنیة  امنیة  عدم تاثر تأثر  

 53 47 46 54 تجھیز وحفظ اللحوم ومنتجاتھ 1010

 84 16 38 62 صناعة كبس التمور وصناعة المربیات 1030

 33 67 50 50 صناعة الراشي وزیت الزیتون 1040

 66 34 27 73 صناعة منتجات االلبان 1050

 50 50 50 50 صناعة الخبز والمعجنات 1071

 0 100 20 80 صناعة الحلویات 1073

 100 0 75 25 صناعة الماكوالت الجاھزة واالطباق الجاھزة 1075

وصناعة صناعة الطرشي وكبس الزیتون  1079
 27 73 35 65 الخل والدبس

 83 17 56 44 حیاكة المالبس وصناعة اللیف 1311

 14 86 32 68 منسوجات الجاھزة عدا المالبسصناعة ال 1392

 83 17 32 68 حیاكة السط والسجاد 1393

 46 54 39 61 خیاطة المالبس والعباءة 1410

 47 53 23 77 صناعة المنتجات الخزفیة 2393

 78 22 38 62 صناعة منتجات القصب والجرید والحصران 3100

 - - 100 0 صناعة الترب والسبح 3290

 55 45 34 66 المجموع 
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  قـضـایا تتـعلق بـالبیئة 
الصناعي الى ظھور مخلفات  ااالسر المنتجة یؤدي نشاطھعدد من مجمل % 47اظھرت نتائج المسح ان          

ونفایات نتیجة ممارستھم العملیة الصناعیة ، ومن ابرز ھذه االنشطة كان في مجال صناعة خیاطة المالبس والعباءة 

اسرة بنسبة  652من مجمل االنشطة الصناعیة تلیھا صناعة منتجات االلبان بعدد %50اسرة بنسبة  1309بعدد 

  ) .27(كما موضح في جدول رقم . د نفایات من اجمالي االنشطة  التي تول% 25

  

 اسم النشاط النشاطرمز 
 نفایات متولدة نتیجة العملیة الصناعیة

 المجموع لم تولد نفایات نفایات دتول

 2042 733 1309 خیاطة المالبس والعباءة 1410

 2123 1471 652 صناعة منتجات االلبان 1050

  

  

من االسر عن وجود ھذه التسھیالت مقابل % 47لمعالجة الفضالت فقد ابدى وفیما یتعلق بموضوع وجود تسھیالت 

رز ھذه االنشطة بوا .بعدم الحاجة لھا  امن االسر اجابو% 21من االسر اجابو بعدم وجود ھذه التسھیالت و% 12

ن مجمل م% 57المالبس والعباءة بنسبة التي استفادت من التسھیالت لمعالجة الفضالت كانت في صناعة خیاطة 

  .%14االنشطة الصناعیة یلیھا نشاط صناعة االلبان وبنسبة 
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  معلومات تتعلق بالصحة
   اجازة صحیة حیث تصل نسبتھم الیمتلكون ان معظم انشطة الصناعات البیتیة ارة الى شالبد من اال          

حیث معظمھم في نشاط صناعة االلبان   (0.03%)الىما االسر التي لدیھا اجازات صحیة تصل نسبتھم ا) 99.7%(

وان نسبة االسر التي لدیھا اجازة صحیة لتلك الصناعة  نشطة الصناعات البیتیةمن اجمالي ا) %56( النسبة بلغت

من % ) 43( على اجازة صحیة  تلیھا صناعة الطرشي وبنسبة  الم یحصلو) %99.5( مقابل % ) 0.05(بلغت 

  ).29(كما موضح في جدول رقم  .اجمالي انشطة الصناعات البیتیة  

  

  

  

صل نسبتھم الى االسر التي تمتلك بطاقة صحیة تو%) 99.7( نسبتھاتمتلك بطاقة صحیة نالحظ ان الالتي  االسراما 

وان نسبة  نشطة الصناعات البیتیةمن اجمالي ا) %84(  كز في نشاط صناعة االلبان وبنسبةمعظمھا متر (%0.3)

اما االسر التي لیس لدیھم بطاقة صحیة تبلغ نسبتھم %) 0.8(لدیھم بطاقة صحیة لتلك الصناعة بلغت االسر التي 

)99.2. (%  

  

  
  
  
  

  
 
 
 

  

 اسم النشاط رمز النشاط
 االجازة الصحیة 

لدیھم 
 اجازة

لیس لدیھم 
 المجموع  اجازة

 2123 2113 10 صناعة منتجات االلبان 1050

 377 371 6 الزیتون وصناعة الخل والدبس صناعة الطرشي وكبس 1079

 اسم النشاط النشاطرمز 
 بطاقة صحیة 

لدیھم 
 بطاقة 

لیس لدیھم 
 المجموع  بطاقة 

 2123 2107 16 صناعة منتجات االلبان 1050

 377 373 4 الخل والدبسصناعة الطرشي وكبس الزیتون وصناعة  1079
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  :جـلیل النتائــتح
اسرة عاملة موزعة على جمیع المحافظات بإستثناء محافظات اقلیم كردستان )  5535( شمل المسح 

 .الصناعیة وقد تم تغطیة تلك األسر بأسلوب العینة 

 ً   عدد األسر : أوأل
اسرة في الحضر وبنسبة )  2280( اسرة موزعة الى )  5535( بلغ مجمل عدد األسر التي شملھا المسح          

وھذا یعني تركز تلك األسر في % 59اسرة في الریف وبنسبة )  3255( من مجمل عدد األسر ، مقابل % 41

النشطة  الذكورمالكین المناطق الریفیة أكثر من المناطق الحضریة وذلك لطبیعة العمل في تلك الصناعات وان نسبة ال

من % 36 النشطة الصناعت البیتیة مالكینوان نسبة اإلناث ال مالكینمن اجمالي ال% 63 تبلغ بیتیة الصناعات ال

)  909( أما على مستوى المحافظات حظیت محافظة  كركوك بالعدد األوفر حیث بلغ عدد األسر  المالكیناجمالي 

( المثنى حیث بلغت  األسر في محافظة اسرة أما أقل محافظة من حیث عدد)  683( اسرة تلیھا محافظة بابل وبعدد 

اسرة موزعین على )  2042( قد بلغت خیاطة المالبس والعباءة لوحظ ان عدد األسر في نشاط  .اسرة )  114

من مجمل األسر % 60اسرة أي ما نسبتھ )  1227( المناطق الحضریة والریفیة حیث شملت المناطق الحضریة 

% 40اسرة أي ما نسبتھ )  815( ھذا النشاطالریفیة فكانت عدد األسر المشمولة ب أما المناطق ھذا النشاطالمشمولة ب

 من اجمالي المالكین% 96تلك الصناعة بلغت ل مالكینوان نسبة الذكور ال ھذا النشاط من إجمالي األسر المشمولة ب

اسرة شملت عدد األسر في المناطق )  2123( یلیھا نشاط صناعة منتجات األلبان بعدد % 4.4وان نسبة اإلناث بلغ 

اما في المناطق الریفیة فقد  من اجمالي االسر المشمولة بھذه الصناعة %16اسرة اي ما نسبتھ ) 339(الحضریة 

وان نسبة  ھذه الصناعةجمالي األسر المشمولة بمن إ% ) 84( اسرة أي ما نسبتھ )  1784( بلغت عدد األسر 

وإن أقل عدد من األسر المشتغلین في نشاط % 64، وان نسبة اإلناث بلغ % 36تلك الصناعة بلغ المالكین لالذكور 

  ) .1(كما موضح في شكل رقم .  اسرة جمیعھا في المناطق الحضریة) 19(صناعة الترب والسبح حیث بلغت 

  

205

909

348420413

683

360502444405

204114170175183

)1(شكل رقم 
2012عدد االسر حسب المحافظات لمسح الصناعات البیتیة لسنة 

عدد االسر
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 ً   ینعدد المشتغل:ثانیا
ً شكل عدد المشتغلین )  10402( بلغ مجمل عدد المشتغلین           من مجموع % 99ما نسبتھ  بدون اجرمشتغال

ً ) 5502(بواقع  استقطب نشاط صناعة منتجات األلبان العدد األكبر من المشتغلین كما عدد المشتغلین  مشتغال

ً من الذكور و) 2086(موزعین الى  ً من االناث وشكل الذكور مانسبتھ ) 3416( مشتغال من اجمالي % 38مشتغال

) 2334( تلیھ صناعة خیاطة المالبس والعباءة بواقع من االجمالي % 62اما االناث شكلت نسبتھم  عدد المشتغلین 

ً موزعین الى ً من )43 (مشتغال ً من االناث ) 2291(، الذكور مشتغال   . مشتغال

 اسم النشاط النشاطرمز 
 المشتغلینعدد 

 المجموع
 ثاان ورذك

 5502 3416 2086 صناعة منتجات االلبان 1050
 2334 2291 43 خیاطة المالبس والعباءة 1410

  

ً بواقع شم) 2039(وعلى مستوى المحافظة فقد استقطبت محافظة كركوك العدد األكبر من االیدي العاملة بواقع   تغال

ً في المناطق الحضریة ) 219( ً في المناطق الریفیة تلیھا محافظة بابل وبواقع ) 1820(ومشتغال ) 1263(مشتغال

ً موزعین على المناطق الحضریة ً وب) 374(وبواقع  مشتغال اما في المناطق الریفیة فكان عدد  %)30(نسبتھ مشتغال

ً اي )  7067(وان مجموع عدد المشتغلین في المناطق الریفیة بلغ ، %) 70(وبنسبة ) 889(المشتغلین  مشتغال

من اجمالي عدد %) 32(من اجمالي عدد المشتغلین اما في المناطق الحضریة فقد بلغت النسبة %) 68(مانسبتھ 

  .المشتغلین 
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2012عدد المشتغاین حسب المحافظات لمسح الصناعات البیتیة لسنة 
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 ً   األجــور  والمزایا:ثالثا
 اجمالي االجور والمزایا المدفوعة بلغتایا التي یتقاضاھا المشتغلین نجد ان والمزعند مالحظتنا لالجور         

في نشاط ر سنویا موزعة على انشطة مختلفة احتل ملیون دینا) 1.3(ملیون دینار بمعدل اجر سنوي بلغ ) 167.4(

 ملیون دینار،یلیھا نشاط صناعة المالبس والعباءة بواقع )81.4(بواقع االولى  المرتبة  صناعة منتجات االلبان

  .ملیون دینار  )36.9(

ملیون دینار  )105.7( جور والمزایا المدفوعة كانت في محافظة المثنى بواقعوعلى مستوى المحافظة فان اعلى اال  

البیتیة فان معظم  ملیون دینار سنویا،وبسبب خصوصیة انشطة الصناعات )39.6( سنویا تلیھا محافظة واسط بواقع

  .المرفقة بالتقریر  )1،2(رقم  وقد انعكس ذلك في الجداول العاملین فیھا ال یتقاضون اجور،
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 ً   واالیرادات مبیعاتال: رابعا
نشاط  احتل ملیار دینار ، )79.1(فبلغت قیمة المبیعات ملیار دینار اما ) 92.8(قیمة المبیعات واالیرادات بلغت       

ن وصناعة دینار یلیھا نشاط صناعة الطرشي وكبس الزیتو ملیار )68.5(حیث بلغت  المرتبة االولى منتجات االلبان

ف اعلى قیمة للمبیعات وعلى مستوى المحافظات فقد احتلت محافظة النج.  ملیار دینار )5.9(الخل والدبس بمقدار 

) 13.7(ر اما قیمة االیرادات فقد بلغت ملیار دینا )8.8(ملیار دینار،تلتھا محافظة بابل بمقدار )31.7(بمقدار

  ).13(موضح في جدول رقم .

  

المستلزمات: خامساً   
ملیار  )1.4(ومستلزمات محلیة ملیار دینار  )26(ملیار دینار منھا  )27.7(بلغت قیمة مستلزمات االنتاج        

وان  . من مجمل قیمة المستلزمات %)95( وقد شكلت قیمة المستلزمات المحلیة نسبة ،مستلزمات مستوردة دینار 

صناعة الطرشي وكبس الزیتون وصناعة الخل قیمة مستلزمات االنتاج لنشاط ان و%) 5(نسبة المستورد بلغت 

بلغت  والتي ملیار دینار،یلیھا نشاط صناعة منتجات االلبان )2.3(بلغت قیمتھا المرتبة االولى حیث  احتل والدبس

  .ملیار دینار )2.2(قیمتھا 
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) :  4(شكل رقم 
قیمة المبیعات واالیرادات والمستلزمات حسب المحافظة لمسح الصناعات البیتیة 

)بااللف  دینار( 2012لسنة 

المبیعات واالیرادات

المستلزمات



(بااللف دينار)

المزايااالجورالمجموعبدون اجربأجر

34.6666000تجهٌز وحفظ اللحوم ومنتجاته1010

1231844946720467720027667صناعة كبس التمور وصناعة المربٌات1030

6.2020000صناعة الراشً وزٌت الزٌتون1040

2123285475550281400081400صناعة منتجات االلبان1050

214.301301000صناعة الخبز والمعجنات1071

6.1313000صناعة الحلوٌات1073

8.1818000صناعة الماكوالت الجاهزة واالطباق الجاهزة1075

صناعة الطرشً وكبس الزٌتون وصناعة 1079

الخل والدبس

3771478880211695110012795

51.6161000حٌاكة المالبس وصناعة اللٌف1311

947123129861408614صناعة الكمنسوجات الجاهزة عدا المالبس1392

34.4848000حٌاكة السط والسجاد1393

2042632271233436909036909خٌاطة المالبس والعباءة1410

166.275275000صناعة المنتجات الخزفٌة2393

238.334334000صناعة منتجات القصب والجرٌد والحصران3100

19.3131000صناعة الترب والسبح3290

553513010272104021590858300167385المجموع الكلي

(1)جدول رقم 

2012     عدد االسر والمشتغلين واالجور والمزايا المدفوعة لهم حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

المجموع
رمز 

النشاط
عدد االسراسم النشاط

االجور والمزاياعدد المشتغلين

23



(بااللف دينار)

المزايااالجورالمجموعبدون اجربأجر

2050507507000نٌنوى

9092820112039681406814كركوك

34816533549799507995دٌالى

420.459459000االنبار

4133635638072007200بغداد

683.12631263000بابل

360010041004000كربالء

5024581185638500110039600واسط

444.578578000صالح الدٌن

4050863863000النجف

204.579579000القادسٌة

114382352721057760105776المثنى

170.254254000ذي قار

1750336336000مٌسان

183.206206000البصرة

553513010272104021590858300167385المجموع الكلي

(2)جدول رقم 

2012       عدد االسر والمشتغلين واالجور والمزايا المدفوعة لهم حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

المجموع عدد االسرالمحافظة
االجور والمزاياعدد المشتغلين

24



(بااللف دينار)

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

3133461566000تجهٌز وحفظ اللحوم ومنتجاته1010

24991239437346720466720027667صناعة كبس التمور وصناعة المربٌات1030

066.2020.00صناعة الراشً وزٌت الزٌتون1040

3391784212370347995502616001980081400صناعة منتجات االلبان1050

2041021428912301000صناعة الخبز والمعجنات1071

60613.130.0صناعة الحلوٌات1073

80818.180.0صناعة الماكوالت الجاهزة واالطباق الجاهزة1075

صناعة الطرشً وكبس الزٌتون وصناعة 1079

الخل والدبس

26711037753726680212795012795

242751322961000حٌاكة المالبس وصناعة اللٌف1311

3955945377129681418008614صناعة الكمنسوجات الجاهزة عدا المالبس1392

241034321648000حٌاكة السط والسجاد1393

122781520421387946233434636227336909خٌاطة المالبس والعباءة1410

1315316619256275000صناعة المنتجات الخزفٌة2393

5318523866268334000صناعة منتجات القصب والجرٌد والحصران3100

1901931.310.0صناعة الترب والسبح3290

228032555535333570671040213631231073167385 المجموع الكلي

رمز 

النشاط
اسم النشاط

عدد االسر
المجموع

(3)جدول رقم 

2012عدد االسر والمشتغلين واالجور والمزايا المدفوعة لهم حسب البيئة والنشاط  لمسح الصناعات البيتية لسنة 

المجموع
االجور والمزايا

المجموع
عدد المشتغلين

25



(بااللف دينار)

 ريف حضر ريف حضر ريف حضر

14857205306201507000نٌنوى

13977090921818202039681406814كركوك

208140348355194549619518007995دٌالى

268152420301157459000االنبار

301112413412226638072007200بغداد

2704136833748891263000بابل

1102503601448611004000كربالء

31219050246139585639600039600واسط

148296444230348578000صالح الدٌن

9431140594769863000النجف

1718720450529579000القادسٌة

47671141201532728370322073105776المثنى

6110917073181254000ذي قار

11263175153183336000مٌسان

4513818345161206000البصرة

228032555535333570671010213631231073167385المجموع الكلي

(4)جدول رقم 

2012عدد االسر والمشتغلين واالجور والمزايا المدفوعة لهم حسب البيئة والمحافظة  لمسح الصناعات البيتية لسنة 

االجور والمزايا
المجموع المحافظة

عدد االسر
المجموع

عدد المشتغلين
المجموع
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 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

25934174966000تجهٌز وحفظ اللحوم ومنتجاته1010

3786123240228467176671000027667صناعة كبس التمور وصناعة المربٌات1030

24691120000صناعة الراشً وزٌت الزٌتون1040

77413492123208634165502418003960081400صناعة منتجات االلبان1050

1437121422279301000صناعة الخبز والمعجنات1071

1567613000صناعة الحلوٌات1073

44881018000صناعة الماكوالت الجاهزة واالطباق الجاهزة1075

16820937736044280212795012795صناعة الطرشً وكبس الزٌتون وصناعة الخل والدبس1079

4835135961000حٌاكة المالبس وصناعة اللٌف1311

7717944126129086148614صناعة الكمنسوجات الجاهزة عدا المالبس1392

24103493948000حٌاكة السط والسجاد1393

1952902042432291233403690936909خٌاطة المالبس والعباءة1410

1085816699175275000صناعة المنتجات الخزفٌة 2393

1558323850283334000صناعة منتجات القصب والجرٌد والحصران 3100

1901922931000صناعة الترب والسبح3290

35361999553529597442104027226295123167385المجموع الكلي

(5)جدول رقم 

2012                   عدد االسر والمشتغلين واالجور والمزايا المدفوعة لهم حسب الجنس والنشاط   لمسح الصناعات البيتية لسنة 

المجموع
رمز 

النشاط
اسم النشاط

عدد االسر
المجموع

عدد المشتغلين
المجموع

االجور والمزايا

(بااللف دينار)
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(بااللف دينار)

 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر

11986205148359507000نٌنوى

33557490948515532039068146814كركوك

2994934891458549619518007995دٌالى

27714342046413459000األنبار

248165413232407638072007200بغداد

4162676834168471263000بابل

1811793603066981004000كربالء

36913350226259485666003300039600واسط

4281644430548578000صالح الدٌن

37332405421442863000النجف

27177204228351579000القادسٌة

71431141111612725946746309105776المثنى

1115917075179254000ذي قار

12154175104232336000مٌسان

162211834202206000البصرة

35361999553529597442104017226295123167385المجموع الكلي

(6)جدول رقم 

2012عدد االسر والمشتغلين واالجور والمزايا المدفوعة لهم حسب الجنس والمحافظة  لمسح الصناعات البيتية لسنة 

االجور والمزايا
المجموع المحافظة

عدد االسر
المجموع

عدد المشتغلين
المجموع
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(باأللف دينار)

المزايااالجور المؤقتين الدائميين المؤقتين الدائميين

0204670020467020467 حضرصناعة كبس التمور وصناعة المربٌات1030

0072000072007200 رٌف

02046772000204677200المجموع
27667

6160000061600061600 حضرصناعة منتجات االلبان1050

1980000019800019800 رٌف

8140000081400081400المجموع

5500619511000116951100 حضر1079
12795

000000 رٌف
0

5500619511000116951100المجموع
12795

0681400681406814 حضر1392

1800000180001800 رٌف

1800681400861408614المجموع

3313615000034636034636 حضر1410

0227300227302273 رٌف

3313637730036909036909المجموع

10023634976110001352131100 حضرمجموع الحضر
136313

21600227372000238737200 رٌفمجموع الريف
31073

12183637249830001590858300167385

2012 األجور والمزايا المدفوعة للمشتغلين الدائميين والمؤقتين حسب البيئة والنشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

صناعة األلبسة الجاهزة عدا المالبس 

المصنوعة من الفراء

صناعة منتجات غذائٌة غٌر مصنفة فً 

موضع اخر

رمز 

النشاط

(7)جدول رقم 

المجموع الكلي

اجمالي األجور المزايااألجور

والمزايا
البيئة اسم النشاط

المجموع

صناعة المنسوجات الجاهزة بأستثناء 

الملبوسات

29



(بااللف دينار)

المزايااالجورالمؤقتين الدائميين المؤقتين الدائميين

0681400681406814 حضركركوك

0000000 رٌف

0681400681406814المجموع

0619500619506195 حضردٌالى

1800000180001800 رٌف

1800619500799507995المجموع

0000000 حضربغداد

0072000072007200 رٌف

0072000072007200المجموع

3700015001100038500110039600 حضرواسط

0000000 رٌف

3700015001100038500110039600المجموع

63236204670083703083703 حضرالمثنى

1980022730022073022073 رٌف

8303622739001057760105776المجموع

10023634976110001352131100 حضرمجموع الحضر
136313

21600227372000238737200 رٌفمجموع الريف
31073

12183637249830001590858300
167385

(8)جدول رقم 

2012  األجور والمزايا المدفوعة للمشتغلين الدائميين والمؤقتين حسب البيئة والمحافظة  لمسح الصناعات البيتية لسنة 

المجموع الكلي

اجمالي األجور 

والمزايا

المجموع المزايااألجور
البيئةالمحافظة
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(باأللف دينار)

المزايااالجورالمؤقتينالدائميين المؤقتين الدائميين

000000 ذكرصناعة كبس التمور وصناعة المربٌات1030
0

02046772000204677200 انثى
27667

02046772000204677200المجموع
27667

000000 ذكرصناعة منتجات االلبان1050
0

8140000081400081400 انثى

8140000081400081400المجموع

0619500619506195 ذكر1079

550001100055001100 انثى
6600

5500619511000116951100المجموع
12795

1800681400861408614 ذكر1392

000000 انثى
0

1800681400861408614المجموع

3313637730036909036909 ذكر1410

000000 انثى
0

3313637730036909036909المجموع

34936167820051719051719 ذكرمجموع الذكور

8690020467830001073678300115667 انثىمجموع االناث

12183637249830001590858300167385

رمز 

النشاط

(9)جدول رقم 

2012االجور والمزايا المدفوعة للمشتغلين الدائميين والمؤقتين حسب الجنس والنشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

اجمالي االجور المجموعالمزايااألجور

والمزايا
الجنس

المجموع الكلي

صناعة منتجات غذائٌة غٌر مصنفة فً 

موضع اخر

صناعة المنسوجات الجاهزة بأستثناء 

الملبوسات

صناعة األلبسة الجاهزة عدا المالبس 

المصنوعة من الفراء

اسم النشاط
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(باأللف دينار)

المزايا

المزايااالجور المؤقتين الدائميين المؤقتين الدائميين

0681400681406814 ذكركركوك

0000000 انثى

0681400681406814المجموع

1800619500799507995 ذكردٌالى

0000000 انثى

1800619500799507995المجموع

0000000 ذكربغداد

0072000072007200 انثى

0072000072007200المجموع

3150015000033000033000 ذكرواسط

5500011000550011006600 انثى

3700015001100038500110039600المجموع

1636227300390903909 ذكرالمثنى

8140020467001018670101867 انثى

8303622739001018670101867المجموع

34936167820051719051719 ذكرمجموع الذكور

8690020467830001073678300 انثىمجموع االناث
115667

12183637249830001590858300
167385

2012األجور والمزايا المدفوعة للمشتغلين الدائميين والمؤقتين  حسب الجنس والمحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

المحجموع الكلي

(10)جدول رقم 

المجموعاألجور
الجنسالمحافظة

اجمالي االجور 

والمزايا
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(بااللف دينار)

مستلزماتالمبيعات وااليراداتاسم النشاطرمز النشاط

309989تجهٌز وحفظ اللحوم ومنتجاته1010
94082

1356638صناعة كبس التمور وصناعة المربٌات1030
795065

49839صناعة الراشً وزٌت الزٌتون1040
10382

72024168صناعة منتجات االلبان1050
22177570

1360837صناعة الخبز والمعجنات1071
322267

174034صناعة الحلوٌات1073
32977

142500صناعة الماكوالت الجاهزة واالطباق الجاهزة1075
45840

6024013صناعة الطرشً وكبس الزٌتون وصناعة الخل والدبس1079
2315158

415663حٌاكة المالبس وصناعة اللٌف1311
134350

286189صناعة الكمنسوجات الجاهزة عدا المالبس1392
47208

208064حٌاكة السط والسجاد1393
69486

9289482خٌاطة المالبس والعباءة1410
115820

592718صناعة المنتجات الخزفٌة2393
67811

511956صناعة منتجات القصب والجرٌد والحصران3100
426092

35255صناعة الترب والسبح3290
9628

9278134527720737المجموع الكلي

2012قيمة المبيعات وااليرادات والمستلزمات حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

(11)جدول رقم 
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(بااللف دينار)

المستلزماتالمبيعات واليراداتالمحــافظــة

2525561نٌنوى
1679980

3779514كركوك
1323720

2618770دٌالى
1087433

1969991االنبار
671156

7825153بغداد
2605134

9399922بابل
694663

8086233كربالء
1368959

9023264واسط
4070935

2295003صالح الدٌن
139762

29179795النجف
8546536

2554574القادسٌة
1144007

3608541المثنى
1180826

1669425ذي قار
680856

2030950مٌسان
832802

6214647البصرة
1693968

9278135427720737المجموع الكلي

(12)جدول رقم 

2012قيمة المبيعات والمستلزمات حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 
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(بااللف دينار)

المبيعات

منتجات تامة 

الصنع
مخلفات انتاجاخرى تذكر

قيمة الخدمات 

الصناعية 

المقدمة للغير

قيمة خدمات 

التصليح

قيمة الخدمات االخرى  

(غير الصناعية)
مجموع االيرادات

اجمالي المبيعات 

وااليرادات

40140309989..40140..269849تجهٌز وحفظ اللحوم ومنتجاته1010

523681356638...1304270.52368صناعة كبس التمور وصناعة المربٌات1030

720049839..7200..42639صناعة الراشً وزٌت الزٌتون1040

1216829352512972024168..684990391650576657724صناعة منتجات االلبان1050

765571.11425581741.21005952661360837صناعة الخبز والمعجنات1071

0174034....1740340صناعة الحلوٌات1073

81090142500..81090..61410صناعة الماكوالت الجاهزة واالطباق الجاهزة1075

5871625.13373718650.1523876024013صناعة الطرشً وكبس الزٌتون وصناعة الخل والدبس1079

1716026701415663..38896337045837حٌاكة المالبس وصناعة اللٌف1311

19320.100802547602029.266869286189صناعة الكمنسوجات الجاهزة عدا المالبس1392

28080208064..28080..179984حٌاكة السط والسجاد1393

375050850945016816972755714613403489144329289482خٌاطة المالبس والعباءة1410

0592718.....592718صناعة المنتجات الخزفٌة2393

2513511956..509444.2193320صناعة منتجات القصب والجرٌد والحصران 3100

035255.....35255صناعة الترب والسبح3290

790891701662790918379918170955917413701221369217592781345المجموع الكلي

رقم 

النشاط
اسم النشاط

(13)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات وااليرادات االخرى حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

االيــــــــــــــــــــــرادات
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(بااللف دينار)

االيــــــــــــــــــــــرادات المبيعات

منتجات تامة 

الصنع
مخلفات انتاجاخرى تذكر

قيمة الخدمات 

الصناعية المقدمة 

للغير

قيمة خدمات 

التصليح

قيمة الخدمات االخرى  

(غير الصناعية)
مجموع االيرادات

اجمالي المبيعات 

وااليرادات

2202652342.3079101016644913229092525561نٌنوى

6664788825.6753033779514..3104211كركوك

1786094.247581009120110.8326762618770دٌالى

11122886729.82631724657.8577031969991االنبار

7021450.13509263410234510.8037047825153بغداد

8751513.1281838776724507227516484099399922بابل

282118086233..8058021.900019211كربالء

64236291153575.1194750.25131125996369023264واسط

19913312295003..303673.538101937521صالح الدٌن

272734212754262923649969117281860776190637429179795النجف

395662554574..39566..2515008القادسٌة

3457091.395509580516095.1514503608541المثنى

13016572433242533796924940.3677681669425ذي قار

948357167584.802509.11250010825932030950مٌسان

4830105567006602874717455751713829313845436214647البصرة

79089170166279091837991817095591741370122138454392781345المجموع الكلي

المحافظة

(14)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات وااليرادات االخرى حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 
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الرمزالوحدة 

1010

2019757508كغم42كبة بأنواعها1010072

412158193269عدد80كبة بأنواعها1010072

1021212072كغم42منتجات من اللحوم ومواد أخرى1010073

70007000كغم42أنشطة أخرى من الوجبات واألطباق المعدة 1075990

449567269849المجموع

صناعة كبس التمور وصناعة المربٌات1030

293187297153كغم42أتمور محسنة1030070

853723983797كغم42تمور مكبوسة1030071

116623320كغم42عسل1073047

11480761304270المجموع

صناعة الراشً وزٌت الزٌتون1040

224135943كغم42زٌت الزٌتون1040020

3726696كغم42دهن حر1050060

261342639المجموع

صناعة منتجات االلبان1050

50475047لتر37حلٌب معقم1050010

1842850699كغم42حلٌب معقم1050010

43317627205802كغم42حلٌب بدون زبدة1050011

50202597376كغم42زبد1050050

1287741383644كغم42دهن حر1050060

17746166075266كغم42جبن طري1050070

7023642809839كغم42جبن مطبوخ1050090

25184125780طن43جبن مطبوخ1050090

(15)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

الوحدة القياسية

تحضٌر وحفظ اللحوم

رمز 

النشاط
قيمة المبيعاتاسم السلعةالتصنيف السلعي

(بااللف دينار)

كمية المبيعات
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الرمزالوحدة 

(15)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

الوحدة القياسية رمز 

النشاط
قيمة المبيعاتاسم السلعةالتصنيف السلعي

(بااللف دينار)

كمية المبيعات

986889412371005كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

123296164طن43(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

584640752420كغم42لبن ناشف1050101

320121136986128كغم42 (قشطة  )قٌمر 1050130

59416129391طن43 (قشطة  )قٌمر 1050130

32479كغم42منتجات أخرى من الحلٌب1050990

2076289868499039المجموع

صناعة منتجات المخابز1071

1556933عدد80هامبركر وما شابه1010071

70001400عدد80كبة بأنواعها1010072

3451654464564عدد80خبز1071010

600100000عدد بااللف81خبز1071010

16203105260عدد80كٌك1071030

3477693414كغم42 (معجنات  )أنواع أخرى 1071070

3476413572157عدد80

600100000عدد بااللف81

6988803765571المجموع 

صناعة الحلوٌات1073

20218128045كغم42بقالوة وزالبٌة1073049

1399427989كغم42حلقوم1073044

72018000كغم42عسل1073047

34932174034المجموع 

صناعة الماكوالت الجاهزة واالطباق1075

1447528950كغم42كبة بأنواعها1010072

122418360كغم42الوجبات وأطباق األسماك المجهزة1075050

1255214100كغم42أنشطة أخرى من الوجبات واألطباق المعدة 1075990

2825161410المجموع 
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الرمزالوحدة 

(15)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

الوحدة القياسية رمز 

النشاط
قيمة المبيعاتاسم السلعةالتصنيف السلعي

(بااللف دينار)

كمية المبيعات

صناعة الطرشً وكبس الزٌتون وصناعة الخل والدبس1079

11004188340كغم42زٌت الزٌتون1040020

11716431284285لتر37خل1079010

3332733327كغم42خل1079010

14537523103013كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

696797809567كغم42كبس الزٌتون1079012

3597068108كغم42ماء ورد1079022

195540340762كغم42دبس1079120

294844223كغم42شراب الرمان1079173

36009815871625المجموع 

حٌاكة المالبس وصناعة اللٌف1311

61175000كغم42غزول صوفً متنوع1311050

278411616كغم42غزول صوفٌة1311051

40906183830كغم42غزول مختلفة1311115

20855213كغم42(غزول مشاقة الحرٌر  )ألٌاف حرٌر طبٌعً 1311160

475710500كغم42الغزول والخٌوط واأللٌاف التركٌبٌة1311992

29542803كغم42غزول ناٌلون2030041

53547388963المجموع

صناعة المنسوجات الجاهزة عدا الملبوسات1392

2409600عدد80دوشك نفر واحد1392170

2407200عدد80لحاف1392172

3602520عدد80دوشك نفرٌن1392173

84019320المجموع
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الرمزالوحدة 

(15)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

الوحدة القياسية رمز 

النشاط
قيمة المبيعاتاسم السلعةالتصنيف السلعي

(بااللف دينار)

كمية المبيعات

حٌاكة البسط والسجاد1393

1131648624عدد80أنواع أخرى من السجاد1393012

6306117360عدد80سجاد غٌر منقوش ٌدوي1393016

67214000عدد80بسط صوف1393022

18294179984المجموع

خٌاطة المالبس والعباءة1410

8844422عدد80فساتٌن أطفال1410101

25433260810عدد80دشداشة نسائٌة1410271

120174182عدد80عباءة حرٌر1410290

127635636عدد80منتجات أخرى 1410293

28793375050المجموع

(الخ.... التنانٌر ، التنك ، مزهرٌات ، )صناعة المنتجات الخزفٌة 2393

7200010800عدد80طابوق2392031

76125209عدد80أوانً فخارٌة مختلفة2310078

354217556709عدد80تنور/ منتجات أخرى من الفخار 2393071

426978592718المجموع

صناعة منتجات القصب والجرٌد والحصران وصناعة األسرة والكراس3100ً

45994106441عدد80حصران وما شابه3100036

1310466097عدد80عبوات ولوازم مختلفة من القصب3100037

773442333705عدد80أنواع اخرى 3100103

7683200عدد80قنفات3100993

833308509444المجموع

الترب والسبح3290

533035255عدد بااللف81ترب3290992

533035255المجموع

3090619879089170المجموع الكلي
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اسم الوحدةرمز الوحدة

720014400عدد80كبة بأنواعها1010072

13245224283كغم42زٌت الزٌتون1040020

218913133كغم42جبن طري1050070

327682709390كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

3844196102كغم42لبن ناشف1050101

266833653كغم42 (قشطة  )قٌمر 1050130

32479كغم42منتجات أخرى من الحلٌب1050990

751275عدد80كٌك1071030

122418360كغم42الوجبات وأطباق األسماك المجهزة1075050

232232296490كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

687020782044كغم42كبس الزٌتون1079012

9612054عدد80منتجات أخرى 1410293

891990كغم42غزول ناٌلون2030041

13129942202652المجموع

288789720عدد80كبة بأنواعها1010072

426588474كغم42دهن حر1050060

15360892656143كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

7252901كغم42 (معجنات  )أنواع أخرى 1071070

992022318كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

1163778كغم42غزول مختلفة1311115

كركوك

(بااللف دينار)

(16)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

اسم السلعةالتصنيف السلعيالمحافظة
الوحدة القياسية

قيمة المبيعاتكمية المبيعات

نٌنوى
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(بااللف دينار)

(16)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

اسم السلعةالتصنيف السلعيالمحافظة
الوحدة القياسية

قيمة المبيعاتكمية المبيعات

62624534عدد80أوانً فخارٌة مختلفة2310078

334424281793عدد80تنور/ منتجات أخرى من الفخار 2393071

5898415عدد80حصران وما شابه3100036

7676135عدد80عبوات ولوازم مختلة من القصب3100037

1916399310421المجموع

39862119585كغم42جبن طري1050070

18723842كغم42جبن مطبوخ1050090

51408104937كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

55270915447كغم42 (قشطة  )قٌمر 1050130

600100000عدد بااللف81خبز1071010

8844586309لتر37خل1079010

3332733327كغم42خل1079010

66244190324كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

228617582كغم42ماء ورد1079022

2511572551كغم42دبس1079120

294844223كغم42شراب الرمان1079173

2409600عدد80دوشك نفر واحد1392170

2407200عدد80لحاف1392172

3602520عدد80دوشك نفرٌن1392173

4205040عدد80أنواع أخرى من السجاد1393012

4008000عدد80تنور/ منتجات أخرى من الفخار 2393071

17227471عدد80حصران وما شابه3100036

13212558135عدد80أنواع اخرى 3100103

4630231786094المجموع

دٌالى
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(بااللف دينار)

(16)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

اسم السلعةالتصنيف السلعيالمحافظة
الوحدة القياسية

قيمة المبيعاتكمية المبيعات

1556933عدد80هامبركر وما شابه1010071

8488019921عدد80كبة بأنواعها1010072

50475047لتر37حلٌب معقم1050010

3726696كغم42دهن حر1050060

40835148705كغم42جبن طري1050070

330445363480كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

7662476624كغم42لبن ناشف1050101

8901249233كغم42 (قشطة  )قٌمر 1050130

19376037357عدد80خبز1071010

86115672عدد80كٌك1071030

13307980كغم42 (معجنات  )أنواع أخرى 1071070

116623320كغم42عسل1073047

2044924349لتر37خل1079010

3405451084كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

18202080كغم42دبس1079120

202849500عدد80تنور/ منتجات أخرى من الفخار 2393071

1731811عدد80حصران وما شابه3100036

1441150عدد80عبوات ولوازم مختلفة من القصب3100037

2350027347عدد80أنواع اخرى 3100103

8279441112288المجموع

االنبار
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(بااللف دينار)

(16)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

اسم السلعةالتصنيف السلعيالمحافظة
الوحدة القياسية

قيمة المبيعاتكمية المبيعات

855617112كغم42كبة بأنواعها1010072

353480536520كغم42تمور مكبوسة1030071

199710944كغم42زبد1050050

80218962611كغم42دهن حر1050060

134509607955كغم42جبن طري1050070

172685259008كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

2535727968كغم42لبن ناشف1050101

52877624154كغم42 (قشطة  )قٌمر 1050130

54987490590عدد80خبز1071010

1063564114عدد80كٌك1071030

3224680633كغم42 (معجنات  )أنواع أخرى 1071070

20218128045كغم42بقالوة وزالبٌة1073049

1399427989كغم42حلقوم1073044

72018000كغم42عسل صناع1073047ً

9857681141244لتر37خل1079010

6424331720153كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

977727523كغم42كبس الزٌتون1079012

بغداد
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(بااللف دينار)

(16)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

اسم السلعةالتصنيف السلعيالمحافظة
الوحدة القياسية

قيمة المبيعاتكمية المبيعات

3368450525كغم42ماء ورد1079022

166986261632كغم42دبس1079120

20406120كغم42غزول صوفٌة1311051

3321884592كغم42غزول مختلفة1311115

20855213كغم42(غزول مشاقة الحرٌر  )ألٌاف حرٌر طبٌعً 1311160

43975100كغم42الغزول والخٌوط واأللٌاف التركٌبٌة1311992

6294115860عدد80سجاد غٌر منقوش ٌدوي1393016

67214000عدد80بسط صوف1393022

20631813كغم42غزول ناٌلون2030041

998654653عدد80عبوات ولوازم مختلفة من القصب3100037

17532960218عدد80أنواع اخرى 3100103

35320987021450المجموع

5460067392عدد80كبة بأنواعها1010072

209347209347كغم42أتمور محسنة1030070

39732291984كغم42دهن حر1050060

6802492106674كغم42جبن طري1050070

15571331300091كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

270732378239كغم42لبن ناشف1050101

3125893125892كغم42 (قشطة  )قٌمر 1050130

2555520319219عدد80خبز1071010

65528100كغم42أنشطة أخرى من الوجبات واألطباق المعدة 1075990

7304629366لتر37خل1079010

بابل
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(بااللف دينار)

(16)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

اسم السلعةالتصنيف السلعيالمحافظة
الوحدة القياسية

قيمة المبيعاتكمية المبيعات

146412250555كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

7445496كغم42غزول صوفٌة1311051

186016704كغم42غزول مختلفة1311115

1089643584عدد80أنواع أخرى من السجاد1393012

8844422عدد80فساتٌن أطفال1410101

23877234647عدد80دشداشة نسائٌة1410271

49141761عدد80عباءة حرٌر1410290

117923583عدد80منتجات أخرى 1410293

12933169600عدد80تنور/ منتجات أخرى من الفخار 2393071

217629400عدد80حصران وما شابه3100036

28667595458عدد80أنواع اخرى 3100103

62476288751513المجموع

7200010800عدد80طابوق2392031

45393575182كغم42زبد1050050

186513058كغم42دهن حر1050060

307800833858كغم42جبن طري1050070

102755607905كغم42جبن مطبوخ1050090

454549400824كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

173487173487كغم42لبن ناشف1050101

3805535360384كغم42 (قشطة  )قٌمر 1050130

6751350كغم42دبس1079120

4204200عدد80تنور/ منتجات أخرى من الفخار 2393071

8011741719عدد80أنواع اخرى 3100103

533035255عدد بااللف81ترب3290992

16249448058021المجموع

كربالء
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(بااللف دينار)

(16)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

اسم السلعةالتصنيف السلعيالمحافظة
الوحدة القياسية

قيمة المبيعاتكمية المبيعات

9564063696عدد80كبة بأنواعها1010072

300900كغم42تمور مكبوسة1030071

281311250كغم42زبد1050050

4751111965886كغم42جبن طري1050070

1215258975056كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

1998753100313كغم42 (قشطة  )قٌمر 1050130

440221438عدد80كٌك1071030

4751900كغم42 (معجنات  )أنواع أخرى 1071070

29332017لتر37خل1079010

160783217433كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

2461753كغم42دبس1079120

121500عدد80سجاد غٌر منقوش ٌدوي1393016

125022500عدد80دشداشة نسائٌة1410271

2502387عدد80تنور/ منتجات أخرى من الفخار 2393071

6402400عدد80حصران وما شابه3100036

22084160عدد80عبوات ولوازم مختلفة من القصب3100037

5040025840عدد80أنواع اخرى 3100103

7683200عدد80قنفات3100993

22133636423629المجموع

226216888كغم42كبة بأنواعها1010072

2121272كغم42منتجات من اللحوم ومواد خرى1010073

581156كغم42دهن حر1050060

واسط

صالح الدٌــــــــن
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(بااللف دينار)

(16)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

اسم السلعةالتصنيف السلعيالمحافظة
الوحدة القياسية

قيمة المبيعاتكمية المبيعات

79355128902كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

2302760عدد80كٌك1071030

48809122226كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

6981397كغم42دبس1079120

55727842عدد80عباءة حرٌر1410290

25201230عدد80أنواع اخرى 3100103

134701303673المجموع

43317627205802كغم42حلٌب بدون زبدة1050011

236010571845كغم42جبن مطبوخ1050090

22169263610600كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

144006115580783كغم42 (قشطة  )قٌمر 1050130

434357256129391 (قشطة  )قٌمر 1050130

61175000كغم42غزول صوفً متنوع1311050

828207527273421المجموع

355414217كغم42جبن طري1050070

808866404738كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

4343123296164(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

1741572089889كغم42 (قشطة  )قٌمر 1050130

9989062515008المجموع

النجف

القادسٌة
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(بااللف دينار)

(16)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

اسم السلعةالتصنيف السلعيالمحافظة
الوحدة القياسية

قيمة المبيعاتكمية المبيعات

8384087807كغم42أتمور محسنة1030070

228463174897كغم42تمور مكبوسة1030071

69520173800كغم42جبن طري1050070

668052660396كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

2396682346080كغم42 (قشطة  )قٌمر 1050130

135675عدد80أوانً فخارٌة مختلفة2310078

246613437عدد80تنور/ منتجات أخرى من الفخار 2393071

12921443457091المجموع

550015750كغم42كبة بأنواعها1010072

963602380عدد80كبة بأنواعها1010072

1000010800كغم42منتجات من اللحوم ومواد أخرى1010073

263626361كغم42دهن حر1050060

2098791453كغم42جبن طري1050070

327283669775كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

23847338314كغم42 (قشطة  )قٌمر 1050130

15250017398عدد80خبز1071010

1300013000كغم42أنشطة أخرى من الوجبات واألطباق المعدة 1075990

10001000لتر37خل1079010

1670040100كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

3053663عدد80دشداشة نسائٌة1410271

1534579عدد80عباءة حرٌر1410290

4069456944عدد80حصران وما شابه3100036

87510139عدد80أنواع اخرى 3100103

7118411301657المجموع

ذي قار

المثنى

49



اسم الوحدةرمز الوحدة

(بااللف دينار)

(16)جدول رقم 

2012كمية وقيمة المبيعات حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

اسم السلعةالتصنيف السلعيالمحافظة
الوحدة القياسية

قيمة المبيعاتكمية المبيعات

1835436708كغم42كبة بأنواعها1010072

271480271480كغم42تمور مكبوسة1030071

120330124830كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

49275323010كغم42 (قشطة  )قٌمر 1050130

96165192329كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

537250948357المجموع

1842850699كغم42حلٌب معقم1050010

3617261626247كغم42جبن مطبوخ1050090

434325184125780جبن مطبوخ1050090

28352835كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

2636312898977كغم42 (قشطة  )قٌمر 1050130

571278756كغم42غزول مختلفة1311115

3605400كغم42الغزول والخٌوط واأللٌاف التركٌبٌة1311992

129627792عدد80تنور/ منتجات أخرى من الفخار 2393071

2190013620عدد80أنواع اخرى 3100103

7010724830105المجموع

309619879089170مجموع الكلي

مٌسان

البصرة
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(بااللف دينار)

اسم النشاطرمز النشاط
مستلزمات االنتاج خامات 

ومواد اولية

   مستلزمات السلعية     

والخدمية
المجموع

91128295494082تجهٌز وحفظ اللحوم ومنتجاته1010

7922112854795065صناعة كبس التمور وصناعة المربٌات1030

102909210382صناعة الراشً وزٌت الزٌتون1040

2197810319946722177570صناعة منتجات االلبان1050

29930022967322267صناعة الخبز والمعجنات1071

3274123632977صناعة الحلوٌات1073

4492092045840صناعة الماكوالت الجاهزة واالطباق الجاهزة1075

2303769113892315158صناعة الطرشً وكبس الزٌتون وصناعة الخل والدبس1079

133875474134349حٌاكة المالبس وصناعة اللٌف1311

45802140647208صناعة الكمنسوجات الجاهزة عدا المالبس1392

9597950796486حٌاكة السط والسجاد1393

1097062487581145820خٌاطة المالبس والعباءة1410

65645216667811صناعة المنتجات الخزفٌة2393

4205955497426092صناعة منتجات القصب والجرٌد والحصران3100

94002289628صناعة الترب والسبح3290

2742082129991627720737المجموع

 2012قيمة مستلزمات االنتاج حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

(17)جدول رقم 
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(بااللف دينار)

المحافظة
           مستلزمات االنتاج        

    خامات ومواد اولية

         مستلزمات السلعية         

والخدمية
المجموع

167132086601679980نٌنوى

1310271134491323720كركوك

1074053133791087433دٌالى

62790243254671156االنبار

2590464146702605134بغداد

6853599304694663بابل

1272084968751368959كربالء

4052238186974070935واسط

1330866676139762صالح الدٌن

8536091104468546536النجف

113984941581144007القادسٌة

117492359041180826المثنى

65686223994680856ذي قار

8259096893832802مٌسان

1670411235571693968البصرة

2742082129991627720737المجموع الكلي

(18)جدول رقم 

2012قيمة مستلزمات االنتاج حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

تحضٌر وحفظ اللحوم1010

00225078225078غم41هٌل126050

001010010100كغم42بهارات128150

0088051208805120كغم42لحم1010010

0032016003201600كغم42لحم بقر1010011

7204140007204140كغم42لحم عجل1010013

0030214223021422كغم42لحم غنم1010014

10630449719886032292كغم42(مجمد  )لحم دجاج 1010030

005010050100كغم42منتجات من اللحوم ومواد أخرى1010073

0062829206282920كغم42للحم دجاج مثروم1010080

316411596193812322510223918كغم42لحم مثروم1010081

14443200144432كغم42شحوم حٌوانٌة1010100

485760048576كغم42لٌـة1010990

35402402201103760350كغم42خضراوات مختلفة محفوظة1030011

3007445858358802كغم42فواكه مجففة1030060

51843377191187570954252كغم42بصل مجفف1030081

00154344154344لتر37زٌت نباتً سائل1040991

500043043453268784536991كغم42رز1061030

0084848484كغم42طحٌن حنطة1061060

0072727272كغم42طحٌن صفر1061061

رمز 

النشاط
اسم السلعةرمز السلعة

الوحدة القياسية

(19)جدول رقم 

مجموعمستوردمحلي اسم 

النشاط

2012حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية اسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

(بااللف دينار)
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

رمز 

النشاط
اسم السلعةرمز السلعة

الوحدة القياسية

(19)جدول رقم 

مجموعمستوردمحلي اسم 

النشاط

2012حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية اسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

(بااللف دينار)

003656479536564795كغم42جرٌش الحنطة1061090

187229881077895371265012525كغم42جرٌش الحنطة1061091

3000492003000492عدد80خبز1071010

أنشطة أخرى من الوجبات واألطباق 1075990

المعدة والمجمدةاألخرى

00350600350600كغم42

00720036720036غم41خمٌرة الخبز1079111

167110170183337293كغم42ملح طعام1079130

3000103013056833130578غم41توابل وبهارات مطحونة1079210

15616325001813851579770كغم42توابل وبهارات مطحونة1079210

001212012120عدد80ورق سٌلوفان1701101

0012961296كغم42حامض اللٌمون2011062

960060745019617050256عدد80علب بالستك مختلفة األحجام2220022

36144167442203586كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

002104089421040894عدد80أكٌاس ناٌلون2220026

27024700270247درزن82أكٌاس ناٌلون2220026

5160312528282275579882587عدد80(عادي  )صحون بالستك 2220031

542700054270درزن82(عادي  )صحون بالستك 2220031

132001320110060143001380عدد80صحون بالستك لألستعمال مرة واحدة2220032

متر32ماء3600051
30010101010

54721332981527315783020745291128مجموع 

صناعة كبس التمور وصناعة المربٌات1030

00300900300900كغم42سمسم111260

1193166756421001193166756421كغم42تمور مختلفة122030

421360042136طن43تمور مختلفة122030

807542730080754273كغم42برتقال123030

30830800308308كغم42نارنج123050

10040000100400كغم42(لوز وجوز وفستق وغٌره  )مكسرات 125090
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

رمز 

النشاط
اسم السلعةرمز السلعة

الوحدة القياسية

(19)جدول رقم 

مجموعمستوردمحلي اسم 

النشاط

2012حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية اسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

(بااللف دينار)

606000060600كغم42هٌل126050

11982813600119828136كغم42أتمور محسنة1030070

183818380018381838كغم42شٌرة1072992

1222440001222440كغم42عسل1073047

201000020100كغم42دبس1079120

603000060300كغم42مركزات المطٌبات1079171

131001280013100128غم41توابل وبهارات مطحونة1079210

364036400036403640عدد80(سالل  )خصاف 1629162

3209602558489728785857كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

23384000233840لفة64أكٌاس ناٌلون2220026

5167393005167393عدد80أكٌاس ناٌلون2220026

9302790009302790درزن82أكٌاس ناٌلون2220026

20010000200100عدد80دبات بالستك2220029

1220610001220610عدد80قنانً زجاجٌة متنوعة2310068

1240545786414285857971243404792211مجموع 

صناعة الراشً وزٌت الزٌتون1040

10500262500105002625كغم42زٌتون126020

18525000185250طن43زٌتون126020

3002100003002100كغم42زبد1050050

00180135180135عدد80(كوانً  )أكٌاس بولً اثٌلٌن 2220024

37218000372180عدد80قنانً زجاجٌة متنوعة2310068

11190101551801351137010290مجموع 

صناعة منتجات االلبان1050

2340472520451836002340472520451836كغم42حلٌب خام144020

4028283500004028283500طن43حلٌب خام144020

147330147735113563147443148298كغم42(مجمد  )لحم دجاج 1010030
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

رمز 

النشاط
اسم السلعةرمز السلعة

الوحدة القياسية

(19)جدول رقم 

مجموعمستوردمحلي اسم 

النشاط

2012حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية اسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

(بااللف دينار)

1138911389001138911389لتر37حلٌب معقم1050010

26893619545800268936195458كغم42حلٌب معقم1050010

172174446580017217444658كغم42حلٌب مجفف1050030

864775188610086477518861كغم42زبد1050050

2349715476002349715476كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

7642599015360768230026758كغم42لبن ناشف1050101

2590251079589932962034895620416غم41(منفحة  )خمٌرة الجبن 1079110

428038786264277201054431598كغم42(منفحة  )خمٌرة الجبن 1079110

6400320006400320غم41خمٌرة الخبز1079111

004623146231كغم42خمٌرة الخبز1079111

871540700087154070كغم42ملح طعام1079130

68868800688688متر12خام ابٌض1312081

6812313927514139352269537042797عدد80علب بالستك مختلفة األحجام2220022

126166061459145927208066درزن82علب بالستك مختلفة األحجام2220022

24067158522818810763325968كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

41776563182617674180257085عدد80أكٌاس ناٌلون2220026

485632992918241977745718درزن82أكٌاس ناٌلون2220026

5121360992753122539656221عدد80قنانً بالستك2220028

1246718135147750087469160217195603عدد80(عادي  )صحون بالستك 2220031

55241724600552417246درزن82(عادي  )صحون بالستك 2220031

157559400015755940درزن82صحون بالستك لألستعمال مرة واحدة2220032

41321108601452731790118659428761عدد80كاسة بالستك2220036

23114000231140عدد بااللف81كاسة بالستك2220036

2030002030لتر37ماء3600051

257373532180673217612441713712749859721978103مجموع 
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

رمز 

النشاط
اسم السلعةرمز السلعة

الوحدة القياسية

(19)جدول رقم 

مجموعمستوردمحلي اسم 

النشاط

2012حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية اسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

(بااللف دينار)

صناعة منتجات المخابز1071

201410500020141050كغم42تمور مختلفة122030

00140140140140كغم42فواكه مختلفة123990

47317109643156960كغم42(لوز وجوز وفستق وغٌره  )مكسرات 125090

4456065046225870507847373عدد80بٌض146030

1941253001941253كغم42لحم مثروم1010081

0014351435كغم42مربى1030040

008542785427كغم42دهن نبات1040990ً

00642937642937لتر37زٌت نباتً سائل1040991

158237285380443617كغم42زٌت نباتً سائل1040991

003923339233كغم42حلٌب معقم1050010

001892496918924969كغم42حلٌب مجفف1050030

0015942530091594253009كغم42زبد1050050

002335023350كغم42دهن حر1050060

00121358121358كغم42قشطة الكٌك الجاهز1050140

9687542881205611238411743655264كغم42طحٌن حنطة1061060

34610963200346109632طن43طحٌن حنطة1061060

494570100030000149430570كٌس70طحٌن حنطة1061060

0031793323153179332315كغم42طحٌن صفر1061061

00381140381140كٌس70طحٌن صفر1061061

003117831178كغم42جرٌش الحنطة1061091

4754751533161520082090كغم42سكر1072020

001172311723كغم42شٌرة1072992

001011112110111121غم41كاكاو1073010

005865058650كغم42كاكاو1073010

003036030360كغم42نستلة1073030
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

رمز 

النشاط
اسم السلعةرمز السلعة

الوحدة القياسية

(19)جدول رقم 

مجموعمستوردمحلي اسم 

النشاط

2012حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية اسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

(بااللف دينار)

003828538285كغم42(مادة أولٌة للتوفً  )توفان 1073041

117500707954725222129721229غم41خمٌرة الخبز1079111

3552142349918096385420238كغم42خمٌرة الخبز1079111

1393679951132847682526412764كغم42ملح طعام1079130

00972239972239غم41مركزات التطعٌم والعطور1079180

00991078991078كغم42مركزات التطعٌم والعطور1079180

003542735427كغم42فانٌال1079181

006086119860861198غم41بٌكنك باودر1079182

199582718288461923كغم42بٌكنك باودر1079182

54443100544431غم41توابل وبهارات مطحونة1079210

55027000550270عدد80صنادٌق كارتون1702031

11625355014014117653564عدد80عبوات كارتون1702033

6621417006621417كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

2472002472لفة64أكٌاس ناٌلون2220026

833046723334710663513عدد80أكٌاس ناٌلون2220026

6071003006071003درزن82أكٌاس ناٌلون2220026

متر32ماء3600051
33337138003337138

8300155008300155لتر37ماء3600051

315852180961418908118339734760299300مجموع 

صناعة الحلوٌات1073

001104220811042208كغم42(لوز وجوز وفستق وغٌره  )مكسرات 125090

00288432288432كغم42دهن نبات1040990ً

00384552384552لتر37زٌت نباتً سائل1040991

21602160792079201008010080كغم42طحٌن صفر1061061

001260126012601260كغم42نشاء1062010

008160816081608160كغم42سكر1072020
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

رمز 

النشاط
اسم السلعةرمز السلعة

الوحدة القياسية

(19)جدول رقم 

مجموعمستوردمحلي اسم 

النشاط

2012حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية اسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

(بااللف دينار)

00884884كغم42مركزات التطعٌم والعطور1079180

38400228000384002280عدد80عبوات كارتون1702033

00129606480129606480عدد80مناهل نحل شمعٌة2023112

2541018002541018كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

72018700720187عدد80قنانً زجاجٌة متنوعة2310068

41534564532084270967361932741مجموع 

صناعة الماكوالت الجاهزة واالطباق1075

54054000540540كغم42ثوم113140

1800270036072021603420كغم42خضراوات مختلفة113990

0030936903093690كغم42(لوز وجوز وفستق وغٌره  )مكسرات 125090

001440720014407200كغم42السمك واألحٌاء المائٌة األخرى322010

0096248109624810كغم42لحم مثروم1010081

122424240012242424كغم42خضراوات مختلفة محفوظة1030011

00198444198444كغم42معجون طماطة1030050

الخ …طرشانة ، كشمش  )فواكه مجففة 1030060

)

0030915453091545كغم42

1580794001580794كغم42بصل مجفف1030081

0054545454لتر37عصٌر فواكه أخرى1030181

00228513228513لتر37زٌت نباتً سائل1040991

001860417618604176كغم42رز1061030

00315396315396كغم42جرٌش الحنطة1061090

2945441231539632604808كغم42جرٌش الحنطة1061091

0060246024كغم42دبس1079120

31011400310114كغم42ملح طعام1079130

002070033920700339غم41توابل وبهارات مطحونة1079210

003781837237818372كغم42توابل وبهارات مطحونة1079210

002121021210عدد80ورق سٌلوفان1701101
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

رمز 

النشاط
اسم السلعةرمز السلعة

الوحدة القياسية

(19)جدول رقم 

مجموعمستوردمحلي اسم 

النشاط

2012حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية اسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

(بااللف دينار)

2472002472كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

42020000420200درزن82أكٌاس ناٌلون2220026

14572500145725درزن82صحون بالستك لألستعمال مرة واحدة2220032

متر32ماء3600051
32050002050

90081203130912328893992044920مجموع 

1079

26232615152300262326151523كغم42خٌار113040

4083137704004083137704كغم42فلفل113130

2410537039290063702700543409كغم42ثوم113140

66507028540929441488668014286897كغم42خضراوات مختلفة113990

98908731986900989087319869كغم42تمور مختلفة122030

5117945005117945طن43تمور مختلفة122030

3293720896330011403623722036كغم42فواكه مختلفة123990

2110682002110682طن43فواكه مختلفة123990

3448805896971040260345920589957كغم42زٌتون126020

33631200000336312000طن43زٌتون126020

20024001108490813087308كغم42بهارات128150

10214300102143كغم42ملح خام893020

244323340024432334كغم42(مجمد  )لحم دجاج 1010030

21111911500211119115كغم42خضراوات مختلفة محفوظة1030011

1170598001170598كغم42تمور مكبوسة1030071

899256160089925616كغم42فلفل مجفف1030080

19846410677000198464106770لتر37خل1079010

4192438576004192438576كغم42خل1079010

53853800538538كغم42خمٌرة الخل1079112

3360840003360840كغم42دبس1079120

صناعة الطرشً وكبس الزٌتون وصناعة الخل والدبس
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

رمز 

النشاط
اسم السلعةرمز السلعة

الوحدة القياسية

(19)جدول رقم 

مجموعمستوردمحلي اسم 

النشاط

2012حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية اسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

(بااللف دينار)

21640900216409طن43دبس1079120

1760465124628800288020484654126كغم42ملح طعام1079130

24240000242400طن43ملح طعام1079130

7104962007104962كغم42مركزات التطعٌم والعطور1079180

9531642452291364976065609كغم42توابل وبهارات مطحونة1079210

32565000325650كغم42عنبة1079990

19528600195286كغم42صاص مختلف االنواع1079991

4470004470متر12خام ابٌض1312081

535681132522248373655816116988لتر37حامض الخلٌك2011041

402000040200كغم42(مادة حافظة  )فورمالٌن 2011421

8340671756521413139928130عدد80علب بالستك مختلفة األحجام2220022

4589004589كغم42(كوانً  )أكٌاس بولً اثٌلٌن 2220024

00118881640118881640عدد80(كوانً  )أكٌاس بولً اثٌلٌن 2220024

217135710163056932334311403كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

512735641820382300223331123566عدد80أكٌاس ناٌلون2220026

6904385741263504110297361درزن82أكٌاس ناٌلون2220026

512725640051272564كغم42قنانً بالستك2220028

810561834841602088521618556عدد80قنانً بالستك2220028

693124880069312488عدد بااللف81قنانً بالستك2220028

0019654911965491عدد80قنانً زجاجٌة متنوعة2310068

002601326013عدد80حامض الخلٌك2432992

3202011000020201100متر32ماء3600051

42301880900423018809لتر37ماء3600051

347864422456592542885811137329322303769مجموع 
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

رمز 

النشاط
اسم السلعةرمز السلعة

الوحدة القياسية

(19)جدول رقم 

مجموعمستوردمحلي اسم 

النشاط

2012حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية اسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

(بااللف دينار)

حٌاكة المالبس وصناعة اللٌف1311

45167434200451674342كغم42صوف مختلف األنواع144030

123893070012389307كغم42غزول صوفٌة1311051

غزول مشاقة  )ألٌاف حرٌر طبٌعً 1311160

(الحرٌر 

2661332002661332كغم42

2451767812060304681451138146كغم42الغزول والخٌوط واأللٌاف التركٌبٌة1311992

00180135180135متر12خٌوط ناٌلون1399081

6803400006803400كغم42خٌوط مختلفة1399993

11963553732366019287213كغم42غزول ناٌلون2030041

1034799612129723426323319133875مجموع 

صناعة المنسوجات الجاهزة عدا الملبوسات1392

360090000036009000كغم42صوف مختلف األنواع144030

001212012120كغم42خٌوط قطن1311012

3372149003372149بكرة72خٌوط قطن1311012

378037800037803780متر12خام ابٌض1312081

0055213805521380متر12(تركٌبٌة  )أقمشة مخلوطة 1391996

0043513064351306كغم42خٌوط خٌاطة1399992

5664423723423575779927998بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

00315315متر12خٌوط مختلفة1399993

004835448354عدد80أبـر2599182

8283193518719264511700245802مجموع 

حٌاكة البسط والسجاد1393

1803063440001803063440كغم42صوف مختلف األنواع144030

00880880880880كغم42أقطان محلوجة163020

003015030150كغم42سماق مطحون1079211

11401800216232813564128كغم42خٌوط قطن1311012

1296357047166بكرة72خٌوط قطن1311012
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

رمز 

النشاط
اسم السلعةرمز السلعة

الوحدة القياسية

(19)جدول رقم 

مجموعمستوردمحلي اسم 

النشاط

2012حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية اسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

(بااللف دينار)

001800180018001800متر12(رٌون ، كرٌب  )أقمشة حرٌر صناعً 1312025

0031087803108780كغم42أقمشة موبلٌات1312119

693011540470565251163518065متر12(تركٌبٌة  )أقمشة مخلوطة 1391996

54420550500544205505كغم42(تركٌبٌة  )أقمشة مخلوطة 1391996

00375750375750بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

006024060240كغم42خٌوط مختلفة1399993

00375375كغم42دملوك2022991

805328238111212135989174495979مجموع 

خٌاطة المالبس والعباءة1410

0028920832892083متر12أقمشة صوفٌة1311052

00168838168838متر12خٌوط حرٌرٌة متنوعة1311163

0044730724473072بكرة72خٌوط حرٌرٌة متنوعة1311163

00340112382340112382متر12(رٌون ، كرٌب  )أقمشة حرٌر صناعً 1312025

0030015003001500متر12أقمشة عباءة من الحرٌر الصناع1312031ً

001001291010012910متر12أقمشة بطانة1312118

003930815639308156متر12أقمشة عباءة1312994

0028937712893771متر12أقمشة عباءة1312995

001400836014008360متر12أقمشة مطاطٌة1391010

00250750250750متر12أقمشة بوبلٌن1391012

14079716139274570199819415367215958متر12(تول  )دانتٌل 1391041

640015660134573245471140973261131متر12(تركٌبٌة  )أقمشة مخلوطة 1391996

10258431988538511099879655428متر12شرٌط قطنً الصق1399012

00926463926463كغم42شرٌط قطنً الصق1399012

0039160893916089لفة64شرٌط قطنً الصق1399012

0073719228327371922832متر12عالمات نسٌجٌة1399020

58490794546145142456463593699عدد80عالمات نسٌجٌة1399020
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

رمز 

النشاط
اسم السلعةرمز السلعة

الوحدة القياسية

(19)جدول رقم 

مجموعمستوردمحلي اسم 

النشاط

2012حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية اسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

(بااللف دينار)

00129129129129متر12(حشو شاش  )حشوة خٌاطة 1399070

0056367505636750رولة65خٌوط ناٌلون1399081

0030047793004779كغم42(الستٌك  )غزول مطاط 1399083

001125320611253206عدد80القٌاطٌن1399090

00338844338844غم41خٌوط خٌاطة1399992

11817031179918582298025613كغم42خٌوط خٌاطة1399992

0034913123491312لفة64خٌوط خٌاطة1399992

12317692470601906118291897535بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

007746525477465254عدد80خٌوط خٌاطة1399992

393835971885013649685بكرة72خٌوط مختلفة1399993

0010391481039148زوج75جوارٌب صوف1410182

993101377411082262911039216403زوج75كتافٌات1410990

629661544242643754410560822986عدد80كتافٌات1410990

1640580195003547211404127متر12(الستٌك  )خٌط مطاط 2219991

004632446324كغم42(الستٌك  )خٌط مطاط 2219991

15015000150150لفة64(الستٌك  )خٌط مطاط 2219991

450225150972435155472660متر12أشرطة مطاط الستٌك2219996

171135930017113593كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

33450100334501لفة64أكٌاس ناٌلون2220026

37137774300371377743عدد80أكٌاس ناٌلون2220026

168279139139306418درزن82أكٌاس ناٌلون2220026

00199259199259باكٌت76دبابٌس2599181

16591809723217250889119060باكٌت76أبـر2599182

320544722732126152593713062عدد80أبـر2599182

001155299511552995درزن82أبـر2599182

106255751457931441315641814988عدد80كلبسات وطباقات المالبس وما شابه2599183
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

رمز 

النشاط
اسم السلعةرمز السلعة

الوحدة القياسية

(19)جدول رقم 

مجموعمستوردمحلي اسم 

النشاط

2012حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية اسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

(بااللف دينار)

00223112223112عدد80شذر3211051

1651659722307698873241كغم42أزرار بأنواعها3290141

002203757522037575باكٌت76أزرار بأنواعها3290141

296911238024313333208972824455891عدد80أزرار بأنواعها3290141

004390669243906692درزن82أزرار بأنواعها3290141

001782341217823412باكٌت76أزرار بالستك3290142

965061540670809503201424عدد80أزرار بالستك3290142

0057575757درزن82أزرار بالستك3290142

0026915782691578متر12سحاب3290281

40445105971570795053719752361134عدد80سحاب3290281

796362210662159636988640023927321097062مجموع 

2393

متر32طٌـن810120
32499530557002499530557

1444903389001444903389كغم42طٌـن810120

7200240007200240طن43طٌـن810120

420570042057كغم42ملح خام893020

7261221415007261221415كغم42(تبن)شوائب 1061081

20403317900204033179كغم42ملح خام893020

313870031387كغم42سمنت أبٌض2394021

72600000726000طن43(غبرة  )باودر 2394101

727200072720عدد80ترب3290992

270577656450027057765645مجموع 

(الخ.... التنانٌر ، التنك ، مزهرٌات ، )صناعة المنتجات الخزفٌة 
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

رمز 

النشاط
اسم السلعةرمز السلعة

الوحدة القياسية

(19)جدول رقم 

مجموعمستوردمحلي اسم 

النشاط

2012حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية اسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

(بااللف دينار)

3100

1347267361001347267361كغم42خٌزران220990

497001933750049700193375كغم42قصب220991

219561950021956195كغم42بردي220992

31553300100315533001كغم42جرٌد سعف النخٌل240030

32315000323150طن43جرٌد سعف النخٌل240030

1101857153022001101857153022عدد80جرٌد سعف النخٌل240030

27527500275275بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

1327979001327979عدد80(خٌزران  )عبوات ولوازم مختلفة 1629163

691380069138كغم42حبال ناٌلون2220016

1232193420595001232193420595مجموع 

الترب والسبح3290

متر32طٌـن810120
31952750001952750

11422800114228كغم42دهن نبات1040990ً

28557048910367741606لتر37زٌت نباتً سائل1040991

9124389009124389كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

294280029428عدد80ترب3290992

15348365489103620249400مجموع 

3328867625987506428296814333163757164327420821المجموع الكلي

صناعة منتجات القصب والجرٌد والحصران وصناعة األسرة والكراسً
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

3388014548003388014548كغم42خٌار113040

1680443229006370458010802كغم42ثوم113140

2692013704196012002888014904كغم42خضراوات مختلفة113990

508034803440128085204760كغم42فواكه مختلفة123990

0032338583233858كغم42(لوز وجوز وفستق وغٌره  )مكسرات 125090

30703655227500307036552275كغم42زٌتون126020

35431725000354317250طن43زٌتون126020

20024001108490813087308كغم42بهارات128150

48370762438300483707624383كغم42حلٌب خام144020

001802718027عدد80بٌض146030

001440720014407200كغم42السمك واألحٌاء المائٌة األخرى322010

0072043207204320كغم42لحم1010010

14443200144432كغم42شحوم حٌوانٌة1010100

485760048576كغم42لٌـة1010990

0014351435كغم42مربى1030040

00198444198444كغم42معجون طماطة1030050

0030915453091545كغم42(الخ …طرشانة ، كشمش  )فواكه مجففة 1030060

899256160089925616كغم42فلفل مجفف1030080

7414839004441641927كغم42بصل مجفف1030081

0054545454لتر37عصٌر فواكه أخرى1030181

00372837372837لتر37زٌت نباتً سائل1040991

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

نٌنوى
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

00157500280157500280كغم42زبد1050050

002340525623405256كغم42رز1061030

0021212121كغم42طحٌن صفر1061061

001695201616952016كغم42جرٌش الحنطة1061090

001335165613351656كغم42جرٌش الحنطة1061091

3000492003000492عدد80خبز1071010

00199234199234كغم42سكر1072020

5472274005472274غم41(منفحة  )خمٌرة الجبن 1079110

0060246024كغم42دبس1079120

573805696288482892862288588كغم42ملح طعام1079130

24240000242400طن43ملح طعام1079130

003090044730900447غم41توابل وبهارات مطحونة1079210

1214472018007321944كغم42توابل وبهارات مطحونة1079210

003015030150كغم42سماق مطحون1079211

001212012120كغم42خٌوط قطن1311012

0028920832892083متر12أقمشة صوفٌة1311052

0025121602512160متر12أقمشة بطانة1312118

0028937712893771متر12أقمشة عباءة1312995

00253183333253183333متر12(تول  )دانتٌل 1391041

002530657325306573متر12(تركٌبٌة  )أقمشة مخلوطة 1391996

006387472163874721متر12شرٌط قطنً الصق1399012
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

00926463926463كغم42شرٌط قطنً الصق1399012

28557100285571عدد80عالمات نسٌجٌة1399020

00180135180135متر12خٌوط ناٌلون1399081

006913969139لفة64خٌوط خٌاطة1399992

00109893113109893113بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

0011578331157833عدد80خٌوط خٌاطة1399992

00315315متر12خٌوط مختلفة1399993

006024060240كغم42خٌوط مختلفة1399993

55513910183241574463زوج75كتافٌات1410990

009411150494111504عدد80كتافٌات1410990

003333033330عدد80ورق سٌلوفان1701101

001401414014عدد80عبوات كارتون1702033

886010600224837361110814336لتر37حامض الخلٌك2011041

0012961296كغم42حامض اللٌمون2011062

402000040200كغم42(مادة حافظة  )فورمالٌن 2011421

00375375كغم42دملوك2022991

0028626632862663متر12(الستٌك  )خٌط مطاط 2219991

004632446324كغم42(الستٌك  )خٌط مطاط 2219991

00120681775120681775عدد80(كوانً  )أكٌاس بولً اثٌلٌن 2220024

2057618888723052214484940كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

114005700011400570عدد80أكٌاس ناٌلون2220026
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

00139139139139درزن82أكٌاس ناٌلون2220026

1459218241429561715515754818979عدد80كاسة بالستك2220036

23114000231140عدد بااللف81كاسة بالستك2220036

00139139139139باكٌت76دبابٌس2599181

00139139139139باكٌت76أبـر2599182

00185417185417باكٌت76أزرار بأنواعها3290141

00429992337429992337عدد80أزرار بأنواعها3290141

00417602417602باكٌت76أزرار بالستك3290142

0046292314629231عدد80أزرار بالستك3290142

127329312034632476756عدد80سحاب3290281

0040714204544071420454متر12سحاب3290281

992274156580951015110551115024251671320المجموع

16016000160160كغم42خٌار113040

176013800017601380كغم42خضراوات مختلفة113990

12810700128107كغم42تمور مختلفة122030

360026980036002698كغم42فواكه مختلفة123990

156909211769140015690921176914كغم42حلٌب خام144020

711420071142كغم42صوف مختلف األنواع144030

002564325643عدد80بٌض146030

كركوك
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

219561950021956195كغم42بردي220992

519850051985كغم42جرٌد سعف النخٌل240030

1609251001609251عدد80جرٌد سعف النخٌل240030

متر32طٌـن810120
31328114107001328114107

240018000024001800كغم42(مجمد  )لحم دجاج 1010030

0036833123683312كغم42لحم مثروم1010081

0058585858كغم42(الخ …طرشانة ، كشمش  )فواكه مجففة 1030060

00253149253149كغم42بصل مجفف1030081

008542785427كغم42دهن نبات1040990ً

1857413938001857413938كغم42حلٌب مجفف1050030

450542850045054285كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

00203149203149كغم42طحٌن صفر1061061

4529711945004529711945كغم42(تبن)شوائب 1061081

00718899718899كغم42جرٌش الحنطة1061090

00278349278349كغم42جرٌش الحنطة1061091

78078000780780لتر37خل1079010

64064000640640كغم42خل1079010

00533321533321غم41خمٌرة الخبز1079111

00107427107427كغم42خمٌرة الخبز1079111

141975513131432768كغم42ملح طعام1079130

001112811128كغم42مركزات التطعٌم والعطور1079180
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

00130039130039غم41توابل وبهارات مطحونة1079210

0011423114231142311423متر12شرٌط قطنً الصق1399012

0073719228327371922832متر12عالمات نسٌجٌة1399020

0043513064351306كغم42خٌوط خٌاطة1399992

27527513429266341370426909بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

16843207500168432075كغم42ملح خام893020

1327979001327979عدد80(خٌزران  )عبوات ولوازم مختلفة 1629163

0013993091399309متر12(الستٌك  )خٌط مطاط 2219991

00130882198130882198متر12أشرطة مطاط الستٌك2219996

691380069138كغم42حبال ناٌلون2220016

00215893718215893718عدد80علب بالستك مختلفة األحجام2220022

313870031387كغم42سمنت أبٌض2394021

0010378801037880درزن82أزرار بأنواعها3290141

0057575757درزن82أزرار بالستك3290142

00125412065125412065عدد80سحاب3290281

171656912328351577007743618742691310271المجموع

2153514177002153514177كغم42خٌار113040

712768710071276871كغم42فلفل113130

دٌالى
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

141061530014106153كغم42ثوم113140

13587861400135878614كغم42خضراوات مختلفة113990

5490513331005490513331كغم42تمور مختلفة122030

5117945005117945طن43تمور مختلفة122030

14805576800148055768كغم42فواكه مختلفة123990

2110682002110682طن43فواكه مختلفة123990

49855472528200498554725282كغم42حلٌب خام144020

360090000036009000كغم42صوف مختلف األنواع144030

1455291001455291كغم42جرٌد سعف النخٌل240030

2288819929002288819929عدد80جرٌد سعف النخٌل240030

متر32طٌـن810120
315376500153765

420570042057كغم42ملح خام893020

435340043534كغم42(مجمد  )لحم دجاج 1010030

246120510024612051كغم42خضراوات مختلفة محفوظة1030011

1138911389001138911389لتر37حلٌب معقم1050010

00100030000100030000كٌس70طحٌن حنطة1061060

91523300915233كغم42(تبن)شوائب 1061081

2153513075002153513075كغم42خل1079010

00510551964510551964غم41(منفحة  )خمٌرة الجبن 1079110

3927196003927196كغم42(منفحة  )خمٌرة الجبن 1079110
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

0020000802000080غم41خمٌرة الخبز1079111

001160464011604640كغم42خمٌرة الخبز1079111

53853800538538كغم42خمٌرة الخل1079112

21640900216409طن43دبس1079120

1417230913800920179724011كغم42ملح طعام1079130

4272136004272136كغم42مركزات التطعٌم والعطور1079180

143656400014365640كغم42توابل وبهارات مطحونة1079210

11401800242411641824كغم42خٌوط قطن1311012

00168838168838متر12خٌوط حرٌرٌة متنوعة1311163

0044730724473072بكرة72خٌوط حرٌرٌة متنوعة1311163

378037800037803780متر12خام ابٌض1312081

0031087803108780كغم42أقمشة موبلٌات1312119

0058599742415859974241متر12(تول  )دانتٌل 1391041

0055213805521380متر12(تركٌبٌة  )أقمشة مخلوطة 1391996

00101114581101114581متر12شرٌط قطنً الصق1399012

0039160893916089لفة64شرٌط قطنً الصق1399012

00614514245614514245عدد80عالمات نسٌجٌة1399020

0027911732791173لفة64خٌوط خٌاطة1399992

004649528846495288بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

00223223223223عدد80خٌوط خٌاطة1399992
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

00838223838223زوج75كتافٌات1410990

11172795028111761451397عدد80كتافٌات1410990

18335839800183358398عدد80علب بالستك مختلفة األحجام2220022

198140330019814033كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

27944700279447لفة64أكٌاس ناٌلون2220026

512735640051273564عدد80أكٌاس ناٌلون2220026

16827900168279درزن82أكٌاس ناٌلون2220026

512725640051272564كغم42قنانً بالستك2220028

43211952000432119520عدد80قنانً بالستك2220028

1286836001286836عدد بااللف81قنانً بالستك2220028

32731636231774655902383عدد80كاسة بالستك2220036

0019654911965491عدد80قنانً زجاجٌة متنوعة2310068

0050310615031061باكٌت76أبـر2599182

00223112223112عدد80شذر3211051

001285262612852626كغم42أزرار بأنواعها3290141

00391726391726باكٌت76أزرار بأنواعها3290141

0027932792793279عدد80أزرار بأنواعها3290141

00103342626103342626عدد80سحاب3290281

42721400427214لتر37ماء3600051

103360791450718738915954612209951074053المجموع
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

78039000780390كغم42خٌار113040

39039000390390كغم42فلفل113130

17290862600172908626كغم42خضراوات مختلفة113990

901945440090194544كغم42تمور مختلفة122030

30830800308308كغم42نارنج123050

72714432350900727144323509كغم42حلٌب خام144020

3967616528970092561316عدد80بٌض146030

48772937000487729370عدد80جرٌد سعف النخٌل240030

1272403044001272403044كغم42طٌـن810120

7200240007200240طن43طٌـن810120

10630430012004061504كغم42(مجمد  )لحم دجاج 1010030

0062829206282920كغم42للحم دجاج مثروم1010080

3401514552753951789كغم42لحم مثروم1010081

1170598001170598كغم42تمور مكبوسة1030071

59441000594410كغم42بصل مجفف1030081

00274580274580لتر37زٌت نباتً سائل1040991

003923339233كغم42حلٌب معقم1050010

008249682496كغم42حلٌب مجفف1050030

300210019393192139كغم42زبد1050050

االنبار
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

002335023350كغم42دهن حر1050060

00121358121358كغم42قشطة الكٌك الجاهز1050140

92022400920224كغم42رز1061030

32083641700320836417كغم42طحٌن حنطة1061060

002333233323332333كغم42طحٌن صفر1061061

13640346400136403464كغم42(تبن)شوائب 1061081

0024917402491740كغم42جرٌش الحنطة1061091

00612659612659كغم42سكر1072020

183818381172319551861كغم42شٌرة1072992

001011112110111121غم41كاكاو1073010

1222440001222440كغم42عسل1073047

19240962000192409620لتر37خل1079010

1743538718001743538718غم41(منفحة  )خمٌرة الجبن 1079110

112000630723394371843391067غم41خمٌرة الخبز1079111

6016260470233523130396128كغم42ملح طعام1079130

00972239972239غم41مركزات التطعٌم والعطور1079180

006086119860861198غم41بٌكنك باودر1079182

215441691690016338444332غم41توابل وبهارات مطحونة1079210

241200024120كغم42توابل وبهارات مطحونة1079210

3492245003492245بكرة72خٌوط قطن1311012
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

68868800688688متر12خام ابٌض1312081

1371671479912629702914979621828متر12(تول  )دانتٌل 1391041

10098427924851326125835605متر12شرٌط قطنً الصق1399012

5820578883005820578883عدد80عالمات نسٌجٌة1399020

0030047793004779كغم42(الستٌك  )غزول مطاط 1399083

889383543122115831201519938بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

0016885751688575عدد80خٌوط خٌاطة1399992

0010391481039148زوج75جوارٌب صوف1410182

9875513636684377010559814405زوج75كتافٌات1410990

205392513207341725412734238عدد80كتافٌات1410990

356011040035601104كغم42ملح طعام893020

55027000550270عدد80صنادٌق كارتون1702031

31115600311156عدد80عبوات كارتون1702033

005230120552301205متر12(الستٌك  )خٌط مطاط 2219991

330445165640033044516564عدد80علب بالستك مختلفة األحجام2220022

8264129008264129درزن82علب بالستك مختلفة األحجام2220022

18728000187280كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

5143288987925256593579154عدد80أكٌاس ناٌلون2220026

288734770028873477درزن82أكٌاس ناٌلون2220026

84997616913330154121091عدد80قنانً بالستك2220028
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

1592790001592790عدد80قنانً زجاجٌة متنوعة2310068

002601326013عدد80حامض الخلٌك2432992

140914090014091409باكٌت76أبـر2599182

1853763907786575815عدد80أبـر2599182

1703821845748200232721858120785عدد80أزرار بأنواعها3290141

303226009141223728444449736عدد80سحاب3290281

2263679579943329924479602593603627902المجموع

00300900300900كغم42سمسم111260

9475962337009475962337كغم42خٌار113040

13446755900134467559كغم42فلفل113130

868985760086898576كغم42ثوم113140

41612413986800416124139868كغم42خضراوات مختلفة113990

1239408546818001239408546818كغم42تمور مختلفة122030

001104220811042208كغم42(لوز وجوز وفستق وغٌره  )مكسرات 125090

4356535417004356535417كغم42زٌتون126020

1501696613939001501696613939كغم42حلٌب خام144020

1779063200001779063200كغم42صوف مختلف األنواع144030

33943452600339434526عدد80بٌض146030

00880880880880كغم42أقطان محلوجة163020

بغداد
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

29400220500294002205كغم42جرٌد سعف النخٌل240030

32315000323150طن43جرٌد سعف النخٌل240030

8826316380008826316380عدد80جرٌد سعف النخٌل240030

001260726012607260كغم42لحم مثروم1010081

18650706500186507065كغم42خضراوات مختلفة محفوظة1030011

600060000060006000كغم42أتمور محسنة1030070

360360540168900528كغم42بصل مجفف1030081

00288432288432كغم42دهن نبات1040990ً

00761929761929لتر37زٌت نباتً سائل1040991

153600307201131339415473134114كغم42حلٌب مجفف1050030

864775188611886264088363521501كغم42زبد1050050

88388300883883كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

7642599015360768230026758كغم42لبن ناشف1050101

48651188571885794296750928286كغم42طحٌن حنطة1061060

2160216036206354513836637611كغم42طحٌن صفر1061061

001080174010801740كغم42جرٌش الحنطة1061090

72072000720720كغم42جرٌش الحنطة1061091

001260126012601260كغم42نشاء1062010

008160816081608160كغم42سكر1072020

105346696180010534669618لتر37خل1079010
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

893071210089307121كغم42خل1079010

00107527488107527488غم41(منفحة  )خمٌرة الجبن 1079110

0019223041922304كغم42(منفحة  )خمٌرة الجبن 1079110

6400320006400320غم41خمٌرة الخبز1079111

302169733919236413621كغم42خمٌرة الخبز1079111

3024723565003024723565كغم42ملح طعام1079130

603000060300كغم42مركزات المطٌبات1079171

28328268842912910كغم42مركزات التطعٌم والعطور1079180

0075411317541131كغم42بٌكنك باودر1079182

74605662972864753257493كغم42توابل وبهارات مطحونة1079210

0035703570بكرة72خٌوط قطن1311012

123893070012389307كغم42غزول صوفٌة1311051

غزول مشاقة  )ألٌاف حرٌر طبٌعً 1311160

(الحرٌر 

2661332002661332كغم42

1311992 

 والخٌوط

245176780024517678كغم42الغزول والخٌوط واأللٌاف التركٌبٌة

001800180018001800متر12(رٌون ، كرٌب  )أقمشة حرٌر صناعً 1312025

00941010073941010073متر12(تول  )دانتٌل 1391041

693011540470565251163518065متر12(تركٌبٌة  )أقمشة مخلوطة 1391996

42010500420105كغم42(تركٌبٌة  )أقمشة مخلوطة 1391996

001462189614621896متر12شرٌط قطنً الصق1399012

003703695137036951بكرة72خٌوط خٌاطة1399992
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

6803400006803400كغم42خٌوط مختلفة1399993

0010204081020408عدد80كتافٌات1410990

49714567400497145674عدد80عبوات كارتون1702033

4210589635004210589635لتر37حامض الخلٌك2011041

00129606480129606480عدد80مناهل نحل شمعٌة2023112

119635530011963553كغم42غزول ناٌلون2030041

16231669156521413218838104عدد80علب بالستك مختلفة األحجام2220022

001459145914591459درزن82علب بالستك مختلفة األحجام2220022

154657172005331635519033كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

001820382300218203823002عدد80أكٌاس ناٌلون2220026

007044592370445923درزن82أكٌاس ناٌلون2220026

5457310605005457310605عدد80قنانً بالستك2220028

5655652005655652عدد بااللف81قنانً بالستك2220028

3129630728640360399363432عدد80(عادي  )صحون بالستك 2220031

72018700720187عدد80قنانً زجاجٌة متنوعة2310068

001037525310375253باكٌت76أزرار بأنواعها3290141

00144501445144501445عدد80أزرار بأنواعها3290141

004335229543352295عدد80سحاب3290281

42257156500422571565لتر37ماء3600051

4603787242238236294616808349667332590464المجموع
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

5043425234005043425234كغم42خٌار113040

997967200099796720كغم42فلفل113130

840245050084024505كغم42ثوم113140

7531741575134410087666142583كغم42خضراوات مختلفة113990

267406468550026740646855كغم42تمور مختلفة122030

421360042136طن43تمور مختلفة122030

807542730080754273كغم42برتقال123030

756060480075606048كغم42فواكه مختلفة123990

8762290008762290كغم42حلٌب خام144020

365000036500طن43حلٌب خام144020

1470018375001470018375كغم42قصب220991

463680836640046368083664عدد80جرٌد سعف النخٌل240030

متر32طٌـن810120
317331285300173312853

115257600011525760كغم42لحم مثروم1010081

476426640047642664كغم42خضراوات مختلفة محفوظة1030011

598221360059822136كغم42أتمور محسنة1030070

270016920027001692كغم42بصل مجفف1030081

408040800040804080كغم42رز1061030

3811520003811520كغم42طحٌن حنطة1061060

بابل
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

34610963200346109632طن43طحٌن حنطة1061060

11200421300112004213كغم42(تبن)شوائب 1061081

4922415792004922415792لتر37خل1079010

00235611781235611781كغم42(منفحة  )خمٌرة الجبن 1079110

0043021514302151كغم42خمٌرة الخبز1079111

3360840003360840كغم42دبس1079120

60456944600604569446كغم42ملح طعام1079130

0026913322691332كغم42توابل وبهارات مطحونة1079210

0019223041922304كغم42خٌوط قطن1311012

1311992 

 والخٌوط

0075628327562832كغم42الغزول والخٌوط واأللٌاف التركٌبٌة

003930815639308156متر12أقمشة عباءة1312994

0084111335958411133595متر12(تول  )دانتٌل 1391041

00101405129822101405129822متر12(تركٌبٌة  )أقمشة مخلوطة 1391996

54000540000540005400كغم42(تركٌبٌة  )أقمشة مخلوطة 1391996

006893392168933921متر12شرٌط قطنً الصق1399012

00176918277176918277كغم42خٌوط خٌاطة1399992

0023588126812358812681بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

0029487072948707عدد80خٌوط خٌاطة1399992

39383500393835بكرة72خٌوط مختلفة1399993

0073236607323660كغم42غزول ناٌلون2030041
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

0073706497370649متر12(الستٌك  )خٌط مطاط 2219991

0017691771769177متر12أشرطة مطاط الستٌك2219996

15045072622138772664كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

001380055213800552عدد80أكٌاس ناٌلون2220026

00421201692421201692عدد80(عادي  )صحون بالستك 2220031

002948353729483537عدد80كلبسات وطباقات المالبس وما شابه2599183

0059011795901179باكٌت76أزرار بأنواعها3290141

002181423621814236عدد80أزرار بأنواعها3290141

001366281013662810باكٌت76أزرار بالستك3290142

003384141333841413عدد80أزرار بالستك3290142

0017691771769177متر12سحاب3290281

0045996127984599612798عدد80سحاب3290281

19850154266994048312586602389846685359المجموع

1080540001080540كغم42تمور مختلفة122030

104154510119470010415451011947كغم42حلٌب خام144020

4368021840004368021840عدد80جرٌد سعف النخٌل240030

متر32طٌـن810120
32553350002553350

11422800114228كغم42دهن نبات1040990ً

28557048910367741606لتر37زٌت نباتً سائل1040991

كربالء
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

26893619545800268936195458كغم42حلٌب معقم1050010

00177316585177316585بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

0097188509718850بكرة72خٌوط مختلفة1399993

9124389009124389كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

72914400729144عدد80قنانً بالستك2220028

72600000726000طن43(غبرة  )باودر 2394101

1011148001011148عدد80ترب3290992

1357709124561432342647013609431272084المجموع

478584850047858485كغم42فلفل113130

187429990018742999كغم42ثوم113140

3633727207003633727207كغم42خضراوات مختلفة113990

73555700735557كغم42تمور مختلفة122030

161324930016132493كغم42فواكه مختلفة123990

4731795475142792كغم42(لوز وجوز وفستق وغٌره  )مكسرات 125090

375830980037583098كغم42زٌتون126020

305770334203660030577033420366كغم42حلٌب خام144020

24024000240240كغم42صوف مختلف األنواع144030

665013620066501362عدد80بٌض146030

90400693600904006936عدد80جرٌد سعف النخٌل240030

متر32طٌـن810120
33672003672

واســـــــــــــط
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

172503450017250345كغم42طٌـن810120

7204140007204140كغم42لحم عجل1010013

112950112725113563113063113288كغم42(مجمد  )لحم دجاج 1010030

171839550017183955كغم42لحم مثروم1010081

30074400300744كغم42(الخ …طرشانة ، كشمش  )فواكه مجففة 1030060

1224648001224648كغم42بصل مجفف1030081

158237285380443617كغم42زٌت نباتً سائل1040991

00649899649899كغم42حلٌب مجفف1050030

1790610022001790610022كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

0020286482028648كغم42رز1061030

490219571504275564064712كغم42طحٌن حنطة1061060

49457000494570كٌس70طحٌن حنطة1061060

0095022809502280كغم42طحٌن صفر1061061

00381140381140كٌس70طحٌن صفر1061061

36010803720372040804800كغم42جرٌش الحنطة1061091

47547572272211971197كغم42سكر1072020

003857038570كغم42كاكاو1073010

003828538285كغم42(مادة أولٌة للتوفً  )توفان 1073041

77001540000770015400كغم42خل1079010
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

002812516928125169غم41(منفحة  )خمٌرة الجبن 1079110

113563229211630240512192كغم42(منفحة  )خمٌرة الجبن 1079110

001482900614829006كغم42خمٌرة الخبز1079111

201000020100كغم42دبس1079120

10798135644752851127313849كغم42ملح طعام1079130

008995089950كغم42مركزات التطعٌم والعطور1079180

003542735427كغم42فانٌال1079181

19957369792792كغم42بٌكنك باودر1079182

1572101929202493021كغم42توابل وبهارات مطحونة1079210

0030015003001500متر12أقمشة عباءة من الحرٌر الصناع1312031ً

4470004470متر12خام ابٌض1312081

00750750750750متر12أقمشة بطانة1312118

001400836014008360متر12أقمشة مطاطٌة1391010

00250750250750متر12أقمشة بوبلٌن1391012

3630134053835206405746521980متر12(تول  )دانتٌل 1391041

6400156603048510755036885123210متر12(تركٌبٌة  )أقمشة مخلوطة 1391996

1604042305185404246518580متر12شرٌط قطنً الصق1399012

3935286554407460937510325بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

001730291517302915عدد80خٌوط خٌاطة1399992

11900500064502790183507790عدد80كتافٌات1410990
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

1640580264072042801300متر12(الستٌك  )خٌط مطاط 2219991

15015000150150لفة64(الستٌك  )خٌط مطاط 2219991

45022524060690285متر12أشرطة مطاط الستٌك2219996

32819800328198عدد80علب بالستك مختلفة األحجام2220022

3811248386716914424818161كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

00169675169675عدد80أكٌاس ناٌلون2220026

1313001313درزن82أكٌاس ناٌلون2220026

20010000200100عدد80دبات بالستك2220029

985355375147750087469157603592843عدد80(عادي  )صحون بالستك 2220031

46691400600466914006درزن82(عادي  )صحون بالستك 2220031

13200132000132001320عدد80صحون بالستك لألستعمال مرة واحدة2220032

9844328009844328عدد80كاسة بالستك2220036

006012060120باكٌت76دبابٌس2599181

2504001640210018902500باكٌت76أبـر2599182

302041016150118351917012245عدد80أبـر2599182

500035038502608850610عدد80كلبسات وطباقات المالبس وما شابه2599183

16516500165165كغم42أزرار بأنواعها3290141

14000950555007255695008205عدد80أزرار بأنواعها3290141

9650615220016511850780عدد80أزرار بالستك3290142

00360120360120متر12سحاب3290281

8850429535020163154387020610عدد80

35808093698455178498435378353657934052238المجموع
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

1232210911001232210911كغم42خٌار113040

89183600891836كغم42فلفل113130

2011359002011359كغم42ثوم113140

2600020878002600020878كغم42خضراوات مختلفة113990

1486223001486223كغم42تمور مختلفة122030

27940900279409كغم42فواكه مختلفة123990

10211532104026020611792كغم42زٌتون126020

00225078225078غم41هٌل126050

7548750599007548750599كغم42حلٌب خام144020

00500100500100عدد80بٌض146030

18042000180420كغم42جرٌد سعف النخٌل240030

10214300102143كغم42ملح خام893020

00160800160800كغم42لحم1010010

0032016003201600كغم42لحم بقر1010011

0030214223021422كغم42لحم غنم1010014

00197788197788كغم42(مجمد  )لحم دجاج 1010030

00220110220110كغم42خضراوات مختلفة محفوظة1030011

00218114218114كغم42بصل مجفف1030081

003018030180كغم42حلٌب مجفف1050030

0020502050كغم42زبد1050050

صالح الدٌن
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

20228600202286كغم42(روبة وٌوكارت  )لبن 1050100

00945959945959كغم42رز1061030

00284284284284كغم42طحٌن حنطة1061060

0072727272كغم42طحٌن صفر1061061

00478536478536كغم42جرٌش الحنطة1061090

0020802080كغم42كاكاو1073010

003036030360كغم42نستلة1073030

20874845900208748459لتر37خل1079010

312023400031202340كغم42خل1079010

00500020500020غم41خمٌرة الخبز1079111

35771389158446871كغم42ملح طعام1079130

0017302581730258غم41توابل وبهارات مطحونة1079210

299114217505620491198كغم42توابل وبهارات مطحونة1079210

32565000325650كغم42عنبة1079990

19528600195286كغم42صاص مختلف االنواع1079991

00263810551263810551متر12(رٌون ، كرٌب  )أقمشة حرٌر صناعً 1312025

2959002959بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

1651352001651352درزن82علب بالستك مختلفة األحجام2220022

4589004589كغم42(كوانً  )أكٌاس بولً اثٌلٌن 2220024
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

6161222331284393كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

0017402241740224عدد80أكٌاس ناٌلون2220026

25257341700252573417عدد80قنانً بالستك2220028

0020682232068223عدد80(عادي  )صحون بالستك 2220031

00110060110060عدد80صحون بالستك لألستعمال مرة واحدة2220032

13612707200136127072عدد80كاسة بالستك2220036

291760029176عدد80أزرار بأنواعها3290141

1825391134122342319674205962133086المجموع

913502683725880091350268372588كغم42حلٌب خام144020

44457420000444574200كغم42صوف مختلف األنواع144030

129651423200615532070كغم42(منفحة  )خمٌرة الجبن 1079110

90677600906776كغم42ملح طعام1079130

0011255631125563متر12شرٌط قطنً الصق1399012

0056367505636750رولة65خٌوط ناٌلون1399081

001125320611253206عدد80القٌاطٌن1399090

00338844338844غم41خٌوط خٌاطة1399992

118170310011817031كغم42خٌوط خٌاطة1399992

00686318113686318113بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

00495013950495013950باكٌت76أبـر2599182

النجف
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

006755667556عدد80أبـر2599182

56252251364061035014203110575عدد80كلبسات وطباقات المالبس وما شابه2599183

0084384508438450كغم42أزرار بأنواعها3290141

11250042192390631653835156320756عدد80أزرار بأنواعها3290141

00563281563281متر12سحاب3290281

00112503881112503881عدد80

925981284591044127807698796725928536091المجموع

150838311316340015083831131634كغم42حلٌب خام144020

1113054001113054كغم42(منفحة  )خمٌرة الجبن 1079110

00463874463874متر12شرٌط قطنً الصق1399012

00129129129129متر12(حشو شاش  )حشوة خٌاطة 1399070

2669651360677429بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

002383131123831311زوج75كتافٌات1410990

0025892662589266عدد80كلبسات وطباقات المالبس وما شابه2599183

006514167165141671عدد80أزرار بأنواعها3290141

0018864801886480عدد80سحاب3290281

1508520113475714614509115231341139849المجموع

33010018536700330100185367كغم42تمور مختلفة122030

القادسٌة

المثنــــــــــــــى
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

10040000100400كغم42(لوز وجوز وفستق وغٌره  )مكسرات 125090

95920095920000959200959200كغم42حلٌب خام144020

متر32طٌـن810120
3363600036360

79200180400792001804غم41(منفحة  )خمٌرة الجبن 1079110

364036400036403640عدد80(سالل  )خصاف 1629162

330880143000033088014300عدد80علب بالستك مختلفة األحجام2220022

110034320011003432كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

31296700312967لفة64أكٌاس ناٌلون2220026

4055675453004055675453عدد80

211013511749230021101351174923المجموع

2800950002800950كغم42خٌار113040

1060540001060540كغم42فلفل113130

605025300060502530كغم42خضراوات مختلفة113990

1500500001500500كغم42تمور مختلفة122030

001010010100كغم42بهارات128150

64534037371900645340373719كغم42حلٌب خام144020

1347267361001347267361كغم42خٌزران220990

350001750000035000175000كغم42قصب220991

15972376400159723764عدد80جرٌد سعف النخٌل240030

حواصل )منتجات من اللحوم ومواد أخرى1010073

(، بورك 

005010050100كغم42

ذي قار
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

1481620303501781970كغم42لحم مثروم1010081

11200413000112004130كغم42طحٌن حنطة1061060

003580354635803546كغم42جرٌش الحنطة1061091

أنشطة أخرى من الوجبات واألطباق المعدة 1075990

والمجمدةاألخرى

00350600350600كغم42

300025000030002500لتر37خل1079010

55007700550077غم41خمٌرة الخبز1079111

534452718080625كغم42خمٌرة الخبز1079111

32181123504032681163كغم42ملح طعام1079130

300100606812440636812540كغم42توابل وبهارات مطحونة1079210

0076318327631832متر12(رٌون ، كرٌب  )أقمشة حرٌر صناعً 1312025

0015315261531526متر12(تركٌبٌة  )أقمشة مخلوطة 1391996

003130531305كغم42خٌوط خٌاطة1399992

متر32ماء3600051
353771288101053871298

8523185008523185لتر37

7585136358321112121029769635656862المجموع

4565722816004565722816كغم42خٌار113040

315263040031526304كغم42فلفل113130

238995540023899554كغم42ثوم113140

4748623728004748623728كغم42خضراوات مختلفة113990

مٌسان
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

27850027850000278500278500كغم42تمور مختلفة122030

606000060600كغم42هٌل126050

31995031995000319950319950كغم42حلٌب خام144020

3438035010003438035010كغم42(مجمد  )لحم دجاج 1010030

001187593511875935كغم42لحم مثروم1010081

1145578001145578كغم42بصل مجفف1030081

373756000037375600كغم42جرٌش الحنطة1061091

14206220200142062202كغم42ملح طعام1079130

004046240462كغم42توابل وبهارات مطحونة1079210

0029732506912973250691متر12(تول  )دانتٌل 1391041

005727310957273109متر12شرٌط قطنً الصق1399012

003691601436916014بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

27227710500272277105عدد80كتافٌات1410990

2182545002182545عدد80فانٌلة صوف1410992

26031301700260313017لتر37حامض الخلٌك2011041

2701125002701125درزن82علب بالستك مختلفة األحجام2220022

20060000200600كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

11086790700110867907درزن82أكٌاس ناٌلون2220026

9093510009093510درزن82(عادي  )صحون بالستك 2220031

172066650017206665درزن82صحون بالستك لألستعمال مرة واحدة2220032
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةاسم الوحدةرمز الوحدة

2012حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة  (الخامات والمواد االولية )قيمة مستلزمات االنتاج 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

(بااللف دينار)

(20)جدول رقم 

مجموعمستوردمحليوحدة القياس

001155299511552995درزن82أبـر2599182

003041550030415500درزن82أزرار بأنواعها3290141

00203915886203915886عدد80سحاب3290281

7968597453166496380592861822825909المجموع

100566913478060010056691347806كغم42حلٌب خام144020

37828350000378283500طن43حلٌب خام144020

12060088800120600888عدد80جرٌد سعف النخٌل240030

متر32طٌـن810120
3969618000096961800

156015600015601560كغم42(تبن)شوائب 1061081

1311992 

 والخٌوط

0011304276361130427636كغم42الغزول والخٌوط واأللٌاف التركٌبٌة

00935218935218متر12(تول  )دانتٌل 1391041

00156156156156متر12شرٌط قطنً الصق1399012

00312156312156بكرة72خٌوط خٌاطة1399992

94523631890401628356379كغم42أكٌاس ناٌلون2220026

00312312312312درزن82أزرار بأنواعها3290141

11388481637917149093249411537571670411المجموع

3328867625987506428296814333163757164327420821المجموع الكلي

البصرة
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةالوحدةرمز 

تجهٌز وحفظ اللحوم ومنتجاته1010

12062500120625كغم42زٌوت وشحوم1920042

212212520021221252كغم42غاز سائل1920998

975130097513امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

4602232004602232كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء 3510010

متر32مٌاه3600051
372433200724332

766529540076652954

1030

67158113378191كغم42زٌوت وشحوم1920042

42818500428185كغم42غاز سائل1920998

1337001337امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

11420107300114201073كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
37121368007121368

1263928211133126502854

صناعة الراشً وزٌت الزٌتون1040

105420010542كغم42غاز سائل1920998

21400214امبٌر58(ومولدة)كهرباء 3510010

850170085017كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
3634190063419

15919200159192

1050

44311202527526951872كغم42زٌوت وشحوم1920042

17480016640900174800166409كغم42غاز سائل1920998

متر32الخشب والحطب2021140
32732283002732283

(21)جدول رقم 

المجموع

المجموع

المجموع

2012 كمية وقيمة مستلزمات االنتاج السلعية االخرى والمستلزمات الخدمية حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

رمز 

النشاط

صناعة كبس التمور 

صناعة منتجات االلبان

(بااللف دينار)

المجموعانتاج مستوردانتاج محلي  الوحدة القياسية
اسم 

النشاط
اسم السلعة رمز التصنيف
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةالوحدةرمز 

(21)جدول رقم 

2012 كمية وقيمة مستلزمات االنتاج السلعية االخرى والمستلزمات الخدمية حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

رمز 

النشاط

(بااللف دينار)

المجموعانتاج مستوردانتاج محلي  الوحدة القياسية
اسم 

النشاط
اسم السلعة رمز التصنيف

37211427300372114273امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

169811544901201698115570كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
342462906000424629060

391510198594252872391762199467

1071

1333500001333500لتر37نفط ابٌض1920015

3397618969003397618969كغم42غاز سائل1920998

متر32الخشب والحطب2021140
336700367

26297200262972امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

9014359009014359كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
3788121000078812100

5246922967005246922967

1073

11515100115151كغم42غاز سائل1920998

43600436امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

624280062428كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
3216220021622

95923600959236

صناعة الماكوالت الجاهزة واالطباق الجاهزة1075

1112642001112642كغم42غاز سائل1920998

141580014158امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

886220088622كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
3591980059198

2603920002603920

صناعة الطرشً وكبس الزٌتون وصناعة الخل والدبس1079

8017038104118273كغم42زٌوت وشحوم1920042

544229930054422993كغم42غاز سائل1920998

متر32الخشب والحطب2021140
3948080094808

المجموع

صناعة الخبز والمعجنات

صناعة الحلوٌات

المجموع

المجموع

المجموع
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةالوحدةرمز 

(21)جدول رقم 

2012 كمية وقيمة مستلزمات االنتاج السلعية االخرى والمستلزمات الخدمية حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

رمز 

النشاط

(بااللف دينار)

المجموعانتاج مستوردانتاج محلي  الوحدة القياسية
اسم 

النشاط
اسم السلعة رمز التصنيف

4112902004112902امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

287326020028732602كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
31564333840427156433811

5040210858385315044011389

حٌاكة المالبس وصناعة اللٌف1311

161260016126امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

11204700112047كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
323330100233301

1369474001369474

صناعة الكمنسوجات الجاهزة عدا المالبس1392

002626كغم42زٌوت وشحوم1920042

13865300138653امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

156266880015626688كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
3465590046559

16228140026162301406

1393

82100821كغم42زٌوت وشحوم1920042

2414002414كغم42غاز سائل1920998

382890038289امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

3830178003830178كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
31025001025

4002507004002507

1410

4600046.لتر37نفط ابٌض1920015

44211961344845771680كغم42زٌوت وشحوم1920042

0142145114193كغم42غاز سائل1920998

متر32الخشب والحطب2021140
3.100000100

33462148700334621487امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

المجموع

المجموع

المجموع

المجموع

حٌاكة السط والسجاد

خٌاطة المالبس والعباءة
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةالوحدةرمز 

(21)جدول رقم 

2012 كمية وقيمة مستلزمات االنتاج السلعية االخرى والمستلزمات الخدمية حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

رمز 

النشاط

(بااللف دينار)

المجموعانتاج مستوردانتاج محلي  الوحدة القياسية
اسم 

النشاط
اسم السلعة رمز التصنيف

3557702395606335577024020كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
3689312320068931232

3664514816014859836659948758

2393

متر32الخشب والحطب2021140
3976570097657

743020074302امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

51447800514478كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
345354113000453541130

50668216600506682166

صناعة منتجات القصب والجرٌد والحصران 3100

630063لتر37نفط ابٌض1920015

158336670015833667كغم42زٌوت وشحوم1920042

2041174002041174امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

7550161007550161كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
31107492001107492

10450549700104505497

3290

311880031188امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

11474000114740كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

1178228001178228

9701852978754512041970636299916

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

المجموع

صناعة الترب والسبح

صناعة المنتجات الخزفٌة 

المجموع
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةالوحدةرمز الوحدة

نٌنوى

770643270077064327كغم42غاز سائل1920998

2912308002912308امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

53673100200536731002كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء 3510010

متر32مٌاه3600051
330931102200309311022

92601866000926018660

كركوك

11042608800110426088كغم42غاز سائل1920998

متر32الخشب والحطب2021140
313213700132137

130052020013005202امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

779618970120779611017كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
365588100500655881005

15602313329012015602313449

دٌالى

1333500001333500لتر37نفط ابٌض1920015

55126343131347كغم42زٌوت وشحوم1920042

155667968514155707982كغم42غاز سائل1920998

متر32الخشب والحطب2021140
3897930089793

4372588004372588امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

8968541008968541كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
33572010427357628

26754125961317842688613379

انتاج محليالوحدة القياسية

(22)جدول رقم 

(بااللف دينار)

2012 كمية وقيمة مستلزمات االنتاج السلعية االخرى والمستلزمات الخدمية حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة

اسم السلعةالمحافظة رمز التصنيف
المجموعانتاج مستورد

المجموع

المجموع

المجموع
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةالوحدةرمز الوحدة

انتاج محليالوحدة القياسية

(22)جدول رقم 

(بااللف دينار)

2012 كمية وقيمة مستلزمات االنتاج السلعية االخرى والمستلزمات الخدمية حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة

اسم السلعةالمحافظة رمز التصنيف
المجموعانتاج مستورد

األنبار

4600046.لتر37نفط ابٌض1920015

4024616768004024616768كغم42غاز سائل1920998

07000070امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

217679217790021767921779كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
3459045900045904590

262514432540026251443254

بغداد

84752893601731112كغم42زٌوت وشحوم1920042

993155010099315501كغم42غاز سائل1920998

متر32الخشب والحطب2021140
391164800911648

6644655006644655امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

53059982034530591016كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
37257738007257738

7108614276893947117614670

بابل

22444800224448كغم42زٌوت وشحوم1920042

704335220070433522كغم42غاز سائل1920998

متر32الخشب والحطب2021140
3406000040600

3462465003462465امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

1393841502913938445كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
3182418240018241824

234169275029234169304

المجموع

المجموع

المجموع
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةالوحدةرمز الوحدة

انتاج محليالوحدة القياسية

(22)جدول رقم 

(بااللف دينار)

2012 كمية وقيمة مستلزمات االنتاج السلعية االخرى والمستلزمات الخدمية حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة

اسم السلعةالمحافظة رمز التصنيف
المجموعانتاج مستورد

كربالء

21800218كغم42زٌوت وشحوم1920042

3007692349003007692349كغم42غاز سائل1920998

4563676004563676امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

218967700021896770كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
3790720079072

5323896875005323896875

واسط

122367197577319943كغم42زٌوت وشحوم1920042

2280811432002280811432كغم42غاز سائل1920998

متر32الخشب والحطب2021140
3131390013139

5814039005814039امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

27283176600272831766كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
31429378001429378

52236181211975775243318697

صالح الدٌن

630063لتر37نفط ابٌض1920015

1253001253كغم42زٌوت وشحوم1920042

1133738001133738كغم42غاز سائل1920998

5955121005955121امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

660446920066044692كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
3612690061269

68402667600684026676

المجموع

المجموع

المجموع
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةالوحدةرمز الوحدة

انتاج محليالوحدة القياسية

(22)جدول رقم 

(بااللف دينار)

2012 كمية وقيمة مستلزمات االنتاج السلعية االخرى والمستلزمات الخدمية حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة

اسم السلعةالمحافظة رمز التصنيف
المجموعانتاج مستورد

النجف

7536692384389كغم42زٌوت وشحوم1920042

1888010033001888010033كغم42غاز سائل1920998

21092300210923كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء 3510010

21065104229232107410446

القادسٌة

27813900278139كغم42زٌوت وشحوم1920042

795133460079513346كغم42غاز سائل1920998

متر32الخشب والحطب2021140
310259700102597

96900969امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

2618002618كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

860041580086004158

المثنى

13928700139287كغم42زٌوت وشحوم1920042

889239170088923917كغم42غاز سائل1920998

514800051480امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

125188400012518840كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
361037900610379

22210590400222105904

المجموع

المجموع

المجموع
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قيمةكميةقيمةكميةقيمةكميةالوحدةرمز الوحدة

انتاج محليالوحدة القياسية

(22)جدول رقم 

(بااللف دينار)

2012 كمية وقيمة مستلزمات االنتاج السلعية االخرى والمستلزمات الخدمية حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة

اسم السلعةالمحافظة رمز التصنيف
المجموعانتاج مستورد

ذي قار

17834533157617984609كغم42زٌوت وشحوم1920042

8434832893784448365كغم42غاز سائل1920998

143386500014338650امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

42215188600422151886كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
36000485006000485

5986523881241135989023994

مٌسان

240613980024061398كغم42غاز سائل1920998

197924130019792413امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

15774116600157741166كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
33841916003841916

20542689300205426893

البصرة

2601115085002601115085كغم42غاز سائل1920998

2271388002271388امبٌر58(مولدة)كهرباء 3510010

2748165002748165كٌلو واط88(وطنٌة)كهرباء3510010

متر32مٌاه3600051
3264569200026456920

3163123557003163123557

9701852978754512041970636299916

المجموع

المجموع

المجموع الكلي

المجموع

106



اسم الوحدةرمز الوحدة

1010

1200408420كغم42لحم دجاج مجمد1010030

68001801978920649كغم42كبة بأنواعها1010072

15128812438311178328825عدد80كبة بأنواعها1010072

254606002569228838كغم42(حواصل ، بورك)منتجات من اللحوم ومواد اخرى 1010073

أنشطة اخرى من الوجبات واألطباق المعدة 1075990

والمجمدة األخرى

500070007050كغم42

1030

955708170292866310593كغم42تمور محسنة1030070

12717535015714852593886375كغم42تمور مكبوسة1030071

4702311301200طن43تمور مكبوسة1030071

3203811661236كغم42عسل1073047

1040

3606322412340كغم42زٌت الزٌتون1040020

000372372كغم42دهن حر1050060

1050

4590050475506لتر37حلٌب معقم1050010

1093500159953170888كغم42حلٌب معقم1050010

3457340142345148514862008كغم42حلٌب بدون زبدة1050011

32571132664087544510كغم42زبد1050050

52760166128774134216كغم42دهن حر1050060

(23)جدول رقم 

صناعة منتجات األلبان

2012كمية االنتاج حسب السلعة واوجه التصرف حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

رمز 

النشاط

كمية االنتاج 

المخصصة للبيع

المجموع الكلي 

لكمية االنتتاج

تحضٌر وحفظ اللحوم

صناعة كبس التمور 

صناعة الراشً وزٌت 

اسم النشاط
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة 

كمية 

المستهلك 

ذاتيا من 

االسرة

كمية االنتاج 

المقدمة 

كأجر عيني

كمية االنتاج 

المقدمة 

كمنح او هبة

الوحدة القياسية
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(23)جدول رقم 

2012كمية االنتاج حسب السلعة واوجه التصرف حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

رمز 

النشاط

كمية االنتاج 

المخصصة للبيع

المجموع الكلي 

لكمية االنتتاج
اسم النشاط

التصنيف 

السلعي
اسم السلعة 

كمية 

المستهلك 

ذاتيا من 

االسرة

كمية االنتاج 

المقدمة 

كأجر عيني

كمية االنتاج 

المقدمة 

كمنح او هبة

الوحدة القياسية

584602811446617724981845705كغم42جبن طري1050070

2772108264747387783371كغم42جبن مطبوخ1050090

4440018882332طن43جبن مطبوخ1050090

91298659911212471006533011105554طن42(روبة وٌوكارت)لبن 1050100

3661707171584640628429كغم42لبن ناشف1050101

18661711441423229506473152640كغم42(قشطة)قٌمر 1050130

3232128                      ؤؤؤؤؤؤؤؤ64كغم42منتجات اخرى من الحلٌب1050990

1071

7780015562333عدد80هامبركر وما شابه1010071

778077870008556عدد80كبة بانواعها1010072

000600600كغم42خبز1071010

15518903291434516543639757عدد80خبز1071010

916413941634317695عدد80كٌك1071030

808010653477636649كغم42(معجنات)أنواع اخرى 1071070

1073

33103312021820880كغم42بقالوة وزالبٌة1073040

14301431399414280كغم42حلقوم1073044

2900720749كغم42عسل1073047

صناعة الماكوالت الجاهزة واألطباق الجاهزة1075

250001447514725كغم42كبة بأنواعها1010072

72014412241440كغم42الوجبات وأطباق األسماك المجهزة1075050

انشطة اخرى من الوجبات واألطباق المعدة 1075990

والمجمدة االخرى

98001255212650كغم42

صناعة الخبز والمعجنات

صناعة الحلوٌات
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(23)جدول رقم 

2012كمية االنتاج حسب السلعة واوجه التصرف حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

رمز 

النشاط

كمية االنتاج 

المخصصة للبيع

المجموع الكلي 

لكمية االنتتاج
اسم النشاط

التصنيف 

السلعي
اسم السلعة 

كمية 

المستهلك 

ذاتيا من 

االسرة

كمية االنتاج 

المقدمة 

كأجر عيني

كمية االنتاج 

المقدمة 

كمنح او هبة

الوحدة القياسية

صناعة الطرشً وكبس الزٌتون وصناعة الخل والدبس1079

51604801100412000كغم42زٌت الزٌتون1040020

311559268112032611209116لتر37خل1079010

33896992755014509261512471كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

643772021880696854725890كغم42كبس الزٌتون1079012

5603823534435781كغم42ماء ورد1079022

513704551195540205229كغم42دبس1079120

68014534613675لتر37شراب الرمان1079173

حٌاكة المالبس وصناعة اللٌف1311

0006161كغم42غزول صوفً متنوع1311050

116012827843028كغم42غزول صوفٌة1311051

1181616664151144364كغم42غزول مختلفة1311115

6804520852199كغم42(غزول مشاقة الحرٌر)الٌاف حرٌر طبٌعً 1311160

2304543974465كغم42الغزول والخٌوط واأللٌاف التركٌبٌة1311992

2309120632176كغم42غزول ناٌلون2030041

صناعة منسوجات جاهزة بأستثناء الملبوسات1392

2400240264عدد80دوشك نفر واحد1392170

000240240عدد80لحاف1392172

000360360عدد80مخدات1392173

1393

1080121131611436عدد80انواع اخرى من السجاد1393012

176012863066610عدد80سجاد غٌر منقوش ٌدوي1393016

14014672700عدد80بسط صوف1393022

حٌاكة البسط والسجاد
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(23)جدول رقم 

2012كمية االنتاج حسب السلعة واوجه التصرف حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

رمز 

النشاط

كمية االنتاج 

المخصصة للبيع

المجموع الكلي 

لكمية االنتتاج
اسم النشاط

التصنيف 

السلعي
اسم السلعة 

كمية 

المستهلك 

ذاتيا من 

االسرة

كمية االنتاج 

المقدمة 

كأجر عيني

كمية االنتاج 

المقدمة 

كمنح او هبة

الوحدة القياسية

1410

0001511115111عدد80بنطلون رجال1410053ً

120000120عدد80لباس رجالً ووالدي1410080

5986017935714408عدد80فساتٌن اطفال1410101

240000240عدد80مالبس داخلٌة اخرى1410110

1060930199عدد80تنورة نسائٌة1410270

1348602125583457454عدد80دشداشة نسائٌة1410271

930932770327888عدد80قمصان1410280

29002318023209عدد80عباءة حرٌر1410290

45204612761773عدد80منتجات اخرى1410293

32101074911749544عدد80دشداشة رجالٌة1410300

(الخ...التنانٌر،التنك،مزهرٌات )صناعة المنتجات الخزفٌة 2393

0007200072000عدد80طابوق2392031

000761761عدد80اوانً فخارٌة2310078

75030354157354262عدد80(تنور)منتجات اخرى من الفخار 2393071

منتجات القصب والجرٌد والحصران وصناعة األسرة والكراس3100ً

53688324601046665عدد80حصران وما شابه3100036

160961601310413520عدد80(سالسل ، أقفاص جرٌد)عبوات ولوازم مختلفة 3100037

773865849875765265789462عدد80انواع اخرى3100103

643232768896عدد80قنفات3100993

3290

00053305330عدد باأللف81ترب3290992

خٌاطة المالبس والعباءة

صناعة الترب والسبح
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اسم الوحدةرمز الوحدة

نٌنوى
1200072007320عدد80كبة بانواعها1010072

55205431324514340كغم42زٌت الزٌتون1040020

616000616كغم42دهن حر1050060

2740021892462كغم42جبن مطبوخ1050070

49362114019676327682397860كغم42(روبة وٌوركات)لبن 1050100

373908303844143010كغم42لبن ناشف1050101

3190026682987كغم42(قشطة)قٌمر 1050130

6403232128كغم42منتجات اخرى من الحلٌب1050990

030215218عدد80كٌك1071030

72014412241440كغم42الوجبات وأطباق األسماك المجهزة1075050

443608432232232245100كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

638072021880687020716000كغم42كبس الزٌتون1079012

900891900كغم42غزول مختلفة1311115

460930139عدد80تنورة نسائٌة1410270

9309368977082عدد80دشداشة نسائٌة1410271

930930185عدد80قمصان1410280

9304696235عدد80منتجات اخرى1410293

كركوك
19081422887829191عدد80كبة بانواعها1010072

241016642654671كغم42دهن حر1050060

6190315552472515729151661098كغم42(روبة وٌوركات)لبن 1050100

1100725736كغم42انواع اخرى من المعجنات1071070

102078992010100كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

45626116193كغم42غزول مختلفة1311115

000626626عدد80أوانً فخارٌة مختلفة2310078

(24)جدول رقم 

المجموع الكلي 

لكمية االنتتاج

الوحدة القياسية

2012كمية االنتاج حسب السلعة واوجه التصرف حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

كمية المستهلك 

ذاتيا من االسرة

كمية االنتاج 

المقدمة كأجر 

عيني

كمية االنتاج 

المقدمة كمنح 

او هبة

كمية االنتاج 

المخصصة للبيع
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(24)جدول رقم 

المجموع الكلي 

لكمية االنتتاج

الوحدة القياسية

2012كمية االنتاج حسب السلعة واوجه التصرف حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

كمية المستهلك 

ذاتيا من االسرة

كمية االنتاج 

المقدمة كأجر 

عيني

كمية االنتاج 

المقدمة كمنح 

او هبة

كمية االنتاج 

المخصصة للبيع

000334424334424عدد80(تنور)منتجات اخرى من الفخار 2393071

000605605عدد80حصران وما شابه3100036

000767767عدد80عبوات ولوازم مختلفة من القصب3100037

دٌالى
51107073986241079كغم42جبن طري1050070

144014418722160كغم42جبن مطبوخ1050090

3616030865140858111كغم42(روبة وٌوركات)لبن 1050100

163607335527057639كغم42(قشطة)قٌمر 1050130

000600600كغم42خبز1071010

9270884120064121875لتر37خل1079010

1384023846624470013كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

5604317731871كغم42ماء ورد1079022

55506882511526358كغم42دبس1079120

68014534613675لتر37شراب الرمان1079173

2400240264عدد80دوشك نفر واحد1392170

000240240عدد80لحاف1392172

000360360عدد80مخدات1392173

12012420444عدد80انواع اخرى من السجاد1393012

000400400عدد80(تنور)منتجات اخرى من الفخار 2393071

230017221745عدد80حصران وما شابه3100036

92502060132125135110عدد80انواع اخرى3100103

االنبار
7780015562333عدد80هامبركر وما شابه1010071

7538019986940078936عدد80كبة بانواعها1010072

192006001548018000كغم42منتجات من اللحوم ومواد اخرى1010073
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(24)جدول رقم 

المجموع الكلي 

لكمية االنتتاج

الوحدة القياسية

2012كمية االنتاج حسب السلعة واوجه التصرف حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

كمية المستهلك 

ذاتيا من االسرة

كمية االنتاج 

المقدمة كأجر 

عيني

كمية االنتاج 

المقدمة كمنح 

او هبة

كمية االنتاج 

المخصصة للبيع

4590050475506لتر37حلٌب معقم1050010

000372372كغم42دهن حر1050060

1881020194083544735كغم42جبن طري1050070

7662010599330445348706كغم42(روبة وٌوركات)لبن 1050100

4741027727662484137كغم42لبن ناشف1050101

6880505890110094كغم42(قشطة)قٌمر 1050130

1624000193760210000عدد80خبز1071010

60060861982عدد80كٌك1071030

2304713301400كغم42انواع اخرى من المعجنات1071070

3203811661236كغم42عسل1073047

77401042044921327لتر37خل1079010

1515013523405436920كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

1307818201911كغم42دبس1079120

4802020282096عدد80(تنور)منتجات اخرى من الفخار 2393071

000173173عدد80حصران وما شابه3100036

000144144عدد80عبوات ولوازم مختلفة من القصب3100037

50903422350024351عدد80انواع اخرى3100103

بغداد
264018085569000كغم42كبة بانواعها1010072

144009605160054000عدد80منتجات من اللحوم ومواد اخرى1010073

394048007780353480370000كغم42تمور مكبوسة1030071

115015419972266كغم42زبد1050050

2304008021882522كغم42دهن حر1050060

576002157134278142195كغم42جبن طري1050070

73007301313314592كغم42جبن مطبوخ1050090

1063700172685183322كغم42(روبة وٌوركات)لبن 1050100

1274014022535728032كغم42لبن ناشف1050101

1459003997441434كغم42(قشطة)قٌمر 1050130

4374906034549874599657عدد80خبز1071010
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(24)جدول رقم 

المجموع الكلي 

لكمية االنتتاج

الوحدة القياسية

2012كمية االنتاج حسب السلعة واوجه التصرف حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

كمية المستهلك 

ذاتيا من االسرة

كمية االنتاج 

المقدمة كأجر 

عيني

كمية االنتاج 

المقدمة كمنح 

او هبة

كمية االنتاج 

المخصصة للبيع

45302261063511314عدد80كٌك1071030

679010183224633943كغم42انواع اخرى من المعجنات1071070

33103312021820880كغم42بقالوة وزالبٌة1073040

14301431399414280كغم42حلقوم1073044

2900720749كغم42عسل1073047

78201163985768987714لتر37خل1079010

17939013489639607671035كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

570098349890كغم42كبس الزٌتون1079012

003393357133910كغم42ماء ورد1079022

452103692166986175200كغم42دبس1079120

6806820402176كغم42غزول صوفٌة1311051

935012923257234799كغم42غزول مختلفة1311115

6804520852199كغم42غزول مشاقة )الٌاف حرٌر طبٌعً 1311160

2304543974465كغم42الغزول والخٌوط واأللٌاف التركٌبٌة1311992

172012462946590عدد80سجاد غٌر منقوش ٌدوي1393016

14014672700عدد80بسط صوف1393022

2309120632176كغم42غزول ناٌلون2030041

00099869986عدد80عبوات ولوازم مختلفة من القصب3100037

96604305175329180600عدد80انواع اخرى3100103

بابل
1320005460055920عدد80كبة بانواعها1010072

489703837209026217760كغم42تمور محسنة1030070

1810003973241542كغم42دهن حر1050060

1644701016680249697712كغم42جبن طري1050070

8778001532315571331660236كغم42(روبة وٌوركات)لبن 1050100

32340924270732274890كغم42لبن ناشف1050101
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(24)جدول رقم 

المجموع الكلي 

لكمية االنتتاج

الوحدة القياسية

2012كمية االنتاج حسب السلعة واوجه التصرف حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

كمية المستهلك 

ذاتيا من االسرة

كمية االنتاج 

المقدمة كأجر 

عيني

كمية االنتاج 

المقدمة كمنح 

او هبة

كمية االنتاج 

المخصصة للبيع

17090231312589314530كغم42(قشطة)قٌمر 1050130

7680002688025555202659200عدد80خبز1071010

480065526600كغم42أنشطة اخرى من الوجبات واألطباق 1075990

40304707304673920لتر37خل1079010

43010924146412151637كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

48060744852كغم42غزول صوفٌة1311051

192034818602400كغم42غزول مختلفة1311115

96001089610992عدد80أنواع اخرى من السجاد1393012

1180598841061عدد80فساتٌن اطفال1410101

8250592387724762عدد80دشداشة نسائٌة1410271

000491491عدد80عباءة حرٌر1410290

590011791238عدد80منتجات اخرى1410293

0001293312933عدد80(تنور)منتجات اخرى من الفخار 2393071

1760021762352عدد80حصران وما شابه3100036

287365522520286675298620عدد80أنواع اخرى3100103

كربالء
0007200072000عدد80طابوق2392031

2860003606538926كغم42زبد1050050

2490018652114كغم42دهن حر1050060

2580504975307800338580كغم42جبن طري1050070

520800102755107963كغم42جبن مطبوخ1050090

239409337462454549486884كغم42(روبة وٌوركات)لبن 1050100

2362901244173487198360كغم42لبن ناشف1050101

171413111865389880409198كغم42(قشطة)قٌمر 1050130

9045675729كغم42دبس1079120
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(24)جدول رقم 

المجموع الكلي 

لكمية االنتتاج

الوحدة القياسية

2012كمية االنتاج حسب السلعة واوجه التصرف حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

كمية المستهلك 

ذاتيا من االسرة

كمية االنتاج 

المقدمة كأجر 

عيني

كمية االنتاج 

المقدمة كمنح 

او هبة

كمية االنتاج 

المخصصة للبيع

000360360عدد80(تنور)منتجات اخرى من الفخار 2393071

80203347069071827عدد80أنواع اخرى3100103

00053305330عدد بااللف81ترب3290992

واسط
4308021695640100164عدد80كبة بانواعها1010072

404300308كغم42تمور مكبوسة1030071

28111311328133319كغم42زبد1050050

51662811969475111482527كغم42جبن طري1050070

8609102210212152581323450كغم42(روبة وٌوركات)لبن 1050100

143202252363199875216783كغم42(قشطة)قٌمر 1050130

1330000013300عدد80خبز1071010

3833810844024930عدد80كٌك1071030

9500475570كغم42(معجنات)انواع اخرى 1071070

180595929333230لتر37خل1079010

4959981160783161458كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

24018246288كغم42دبس1079120

4041220عدد80سجاد غٌر منقوش ٌدوي1393016

120000120عدد80لباس رجالً ووالدي1410080

480601200660عدد80فساتٌن اطفال1410101

240000240عدد80مالبس داخلٌة أخرى1410110

6000060عدد80تنورة نسائٌة1410270

430606012501800عدد80دشداشة نسائٌة1410271

300000300عدد80منتجات اخرى1410293

18010250278عدد80(تنور)منتجات اخرى من الفخار 2393071

1283232640832عدد80حصران وما شابه3100036

1609616022082624عدد80عبوات ولوازم مختلفة من القصب3100037

1573322245040052229عدد80انواع اخرى3100103

643232768896عدد80قنفات3100993
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(24)جدول رقم 

المجموع الكلي 

لكمية االنتتاج

الوحدة القياسية

2012كمية االنتاج حسب السلعة واوجه التصرف حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

كمية المستهلك 

ذاتيا من االسرة

كمية االنتاج 

المقدمة كأجر 

عيني

كمية االنتاج 

المقدمة كمنح 

او هبة

كمية االنتاج 

المخصصة للبيع

1200408420كغم42(مجمد)لحم دجاج 1010030

1150018541969كغم42كبة بانواعها1010072

2600212238كغم42منتجات من اللحوم ومواد اخرى1010073

580058116كغم42دهن حر1050060

8433082457935596032كغم42(روبة وٌوركات)لبن 1050100

2000230250عدد80كٌك1071030

102706094880950446كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

15030698743كغم42دبس1079120

2900557586عدد80عباءة حرٌر1410290

9009025202700عدد80أنواع اخرى3100103

النجف
3457340142345148514862008كغم42حلٌب بدون زبدة1050011

776300221453229217كغم42جبن مطبوخ1050090

157275012923443762501781كغم42(روبة وٌوركات)لبن 1050100

838460012097441293590كغم42(قشطة)قٌمر 1050130

0006161كغم42غزول صوفً متنوع1311050

القادسٌة
4440016662110كغم42جبن طري1050070

4440018882332طن43جبن مطبوخ1050090

385690008213611207051كغم42(روبة وٌوركات)لبن 1050100

4131800174157215475كغم42(قشطة)قٌمر 1050130

المثنى
4660043338384092833كغم42تمور محسنة1030070

313305600227333236067كغم42تمور مكبوسة1030071

4702311301200طن43تمر محشى1030072

1584010566952072160كغم42جبن طري1050070

صالح الدٌن
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(24)جدول رقم 

المجموع الكلي 

لكمية االنتتاج

الوحدة القياسية

2012كمية االنتاج حسب السلعة واوجه التصرف حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

كمية المستهلك 

ذاتيا من االسرة

كمية االنتاج 

المقدمة كأجر 

عيني

كمية االنتاج 

المقدمة كمنح 

او هبة

كمية االنتاج 

المخصصة للبيع

2200008580668096698676كغم42(روبة وٌوركات)لبن 1050100

664402904239668249216كغم42(قشطة)قٌمر 1050130

000135135عدد80أوانً فخارٌة مختلفة2310078

90024662475عدد80(تنور)منتجات اخرى من الفخار 2393071

عددذي قار
0002197921979عدد80عباءة حرٌر1410290

32101072393324360عدد80دشداشة رجالٌة1410300

2200055005720كغم42كبة بانواعها1010072

990001086011850عدد80كبة بانواعها1010072

600001000010600كغم42منتجات من اللحوم ومواد اخرى1010073

00026362636كغم42دهن حر1050060

58805682098722143كغم42جبن طري1050070

15780848327283329709كغم42(روبة وٌوركات)لبن 1050100

298160810952384728531كغم42(قشطة)قٌمر 1050130

510000152500157600عدد80خبز1071010

100001300013100كغم42انشطة اخرى من الوجبات واالطباق 1075990

500010001050لتر37خل1079010

50001670016750كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

0001511115111عدد80بنطلون رجال1410053ً

00026862686عدد80فساتٌن اطفال1410101

0002381123811عدد80دشداشة نسائٌة1410271

0002770327703عدد80قمصان1410280

000153153عدد80عباءة حرٌر1410290

0002518425184عدد80دشداشة رجالٌة1410300

2085604069440958عدد80حصران وما شابه3100036

00021252125عدد80انواع اخرى3100103
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اسم الوحدةرمز الوحدة

(24)جدول رقم 

المجموع الكلي 

لكمية االنتتاج

الوحدة القياسية

2012كمية االنتاج حسب السلعة واوجه التصرف حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

المحافظة
التصنيف 

السلعي
اسم السلعة

كمية المستهلك 

ذاتيا من االسرة

كمية االنتاج 

المقدمة كأجر 

عيني

كمية االنتاج 

المقدمة كمنح 

او هبة

كمية االنتاج 

المخصصة للبيع

مٌسان
1575003172533300كغم42(مجمد)لحم دجاج 1010030

331001835418685كغم42كبة بانواعها1010072

56405502330271480280000كغم42تمور مكبوسة1030071

810000141525149625كغم42حلٌب معقم1050010

702000139950146970كغم42(روبة وٌوركات)لبن 1050100

1395001998021375كغم42(قشطة)قٌمر 1050130

264702019616599013كغم42طرشً خارج صناعة التعلٌب1079011

البصرة
2835001842821263كغم42حلٌب معقم1050010

1387607391408173429440كغم42جبن مطبوخ1050090

0236347328355670كغم42(روبة وٌوركات)لبن 1050100

1158404536242369258489كغم42(قشطة)قٌمر 1050130

00060726072كغم42غزول مختلفة1311115

00012961296عدد80(تنور)منتجات أخرى من الفخار 2393071

0002190021900عدد80أنواع اخرى3100103
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غير امنيةامنية

1916910تجهٌز وحفظ اللحوم ومنتجاته1010

76471264صناعة كبس التمور وصناعة المربٌات1030

3321صناعة الراشً وزٌت الزٌتون1040

15485755261022صناعة منتجات االلبان1050

1061075353صناعة الخبز والمعجنات1071

5150صناعة الحلوٌات1073

2602صناعة الماكوالت الجاهزة واالطباق الجاهزة1075

24513218065صناعة الطرشً وكبس الزٌتون وصناعة الخل والدبس1079

2328419حٌاكة المالبس وصناعة اللٌف1311

6430559صناعة الكمنسوجات الجاهزة عدا المالبس1392

2311419حٌاكة السط والسجاد1393

1242800668574خٌاطة المالبس والعباءة1410

128386859صناعة المنتجات الخزفٌة2393

1489033115صناعة منتجات القصب والجرٌد والحصران3100

01900صناعة الترب والسبح3290

3632190316202012المجموع الكلي

(25)جدول رقم

اساب التأثير

2012 حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة2003تاثر الصناعة باالحداث بعد عام 

رمز 

النشاط
لم تتأثر باالحداثتاثرت باالحداثاسم النشاط
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غير امنيةامنية

114917540نٌنوى

87633243633كركوك

2471012408دٌالى

1093117830االنبار

3219224576بغداد

604793601بابل

036000كربالء

333169156177واسط

20024417525صالح الدٌن

30010522575النجف

134701340القادسٌة

3084282المثنى

1353515121ذي قار

67108067مٌسان

162214158البصرة

3632190316202012المجموع الكلي

(26)جدول رقم 

لم تتأثر باالحداثتاثرت باالحداث
اساب التأثير

المحافظة

2012 حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة2003تاثر الصناعة باالحداث بعد عام 

121



الحاجة لها ال توجد تسهيالت توجد تسهيالت التوجد نفايات متولدة   نفايات متولدة

20151811تجهٌز وحفظ اللحوم ومنتجاته1010

صناعة كبس التمور وصناعة 1030

المربٌات

95289410

33030صناعة الراشً وزٌت الزٌتون1040

6521471235118305صناعة منتجات االلبان1050

221912200صناعة الخبز والمعجنات1071

06000صناعة الحلوٌات1073

صناعة الماكوالت الجاهزة 1075

واالطباق الجاهزة

53122

صناعة الطرشً وكبس الزٌتون 1079

وصناعة الخل والدبس

1322451001219

272411160حٌاكة المالبس وصناعة اللٌف1311

صناعة الكمنسوجات الجاهزة عدا 1392

المالبس

662828038

11231010حٌاكة السط والسجاد1393

1309733968140201خٌاطة المالبس والعباءة1410

87797844صناعة المنتجات الخزفٌة2393

صناعة منتجات القصب والجرٌد 3100

والحصران

175631471216

019000صناعة الترب والسبح3290

260329321712310587 المجموع الكلي

(27)جدول رقم

2012النفايات المتولدة وتسهيالت معالجتها حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية 

 تسهيالت لمعالجة الفضالت
رمز النشاط

النفايات المتولدة نتيجة العملية الصناعية
اسم النشاط
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الحاجة لها ال توجد تسهيالت توجد تسهيالت التوجد نفيات متولدة  نفيات متولدة

69136301624نٌنوى

314595271042كركوك

822667508دٌالى

154051104االنبار

283850821بغداد

580103539536بابل

2533514110كربالء

2562461593363واسط

439543900صالح الدٌن

314912124274النجف

1307493783القادسٌة

141001400المثنى

15416129321ذي قار

0175000مٌسان

183001830البصرة

المجموع 

الكلي

260329321712310587

(28)جدول رقم

  النفايات المتولدة نتيجة العملية الصناعية
المحافظة

تسهيالت لمعالجة الفضالت

2012النفايات المتولدة وتسهيالت معالجتها حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 
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األسر غير المجازةاألسر المجازة
االسر الحاصلة على 

البطاقة

األسر التي لم تحصل 

على البطاقة

134035تجهٌز وحفظ اللحوم ومنتجاته1010

01230123صناعة كبس التمور وصناعة المربٌات1030

0606صناعة الراشً وزٌت الزٌتون1040

102113162107صناعة منتجات االلبان1050

12120213صناعة الخبز والمعجنات1071

0606صناعة الحلوٌات1073

0808صناعة الماكوالت الجاهزة واالطباق الجاهزة1075

63714373صناعة الطرشً وكبس الزٌتون وصناعة الخل والدبس1079

051051حٌاكة المالبس وصناعة اللٌف1311

094094صناعة الكمنسوجات الجاهزة عدا المالبس1392

034034حٌاكة السط والسجاد1393

0204202042خٌاطة المالبس والعباءة1410

01660166صناعة المنتجات الخزفٌة2393

02380238صناعة منتجات القصب والجرٌد والحصران3100

019019صناعة الترب والسبح3290

185517195516

(29)جدول رقم 

المجموع الكلي

البطاقة الصحيةاألجازات الصحية

2012األسر المجازة صحياً حسب النشاط لمسح الصناعات البيتية لسنة 

اسم النشاطرمز النشاط
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األسر غير المجازةاألسر المجازة
االسر الحاصلة على 

البطاقة

األسر التي لم تحصل على 

البطاقة

02050205نٌنوى

09090909كركوك

03480348دٌالى

04200420االنبار

04130413بغداد

06830683بابل

1035016344كربالء

25002500واسط

64382442صالح الدٌن

04050405النجف

02040204القادسٌة

01140114المثنى

01700170ذي قار

01750175مٌسان

01830183البصرة

185517195516الكلي المجموع

البطاقة الصحيةاألجازات الصحية

المحافظة

2012األسر المجازة صحياً حسب المحافظة لمسح الصناعات البيتية لسنة 

(30)جدول رقم 
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