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المقدمة 
 یعتبر قطاع البناء والتشیید من القطاعات المھمة في االقتصاد لما لھ من اھمیة في توفیر مؤشرات 

الحسابات القومیة لالبنیة واالنشاءات التي تنفذ في القطاع العام وتھدف ھذه النشرة الى تقدیم مؤشرات البناء 
والتشیید وإعداد نتائج تقریبیة عن عدد العاملین واجورھم وكلفة البناء لألبنیة واإلنشاءات لیتسنى للباحثین 

والمستثمرین وجمھور مستخدمي البیانات وضع صورة تقدیریة للمستقبل لمعرفة آلیة عمل نشاط المقاولین  
 وشركات المقاوالت المنفذین للمشاریع الحكومیة واسعار المواد االنشائیة واجور األیدي العاملة فیھا .

 
ویسر مدیریة إحصاءات البناء والتشیید في الجھاز المركزي لإلحصاء أن تصدر تقریر إحصاء االبنیة واالنشاءات 

 والتي تتضمن كافة المؤشرات االحصائیة عن نشاط البناء والتشیید التي تتعلق 2017في القطاع العام لسنة 
بتنفیذ مشاریع االبنیة واالنشاءات التي تنفذھا الوزارات واالجھزة الحكومیة في بغداد والمحافظات 

) . ، نینوى، صالح الدین ، االنبار(باستثناءمحافظات اقلیم كردستان 
 

ونود ان نتقدم بالشكر والتقدیر لكل من ساھم في إنجاح إصدار ھذا التقریر  ونأمل أن تفید المعلومات الواردة في 
التقریر جمیع المھتمین بھذا القطاع من مخططین وباحثینوخبراء لوضع الستراتیجیات وتقدیر كمیات المواد 

االنشائیة المطلوبة لتنفیذ المشاریع المستقبلیة . 
 

 كما یسعدنا إن نتلقى أیة مالحظات تھدف إلى تحسین وتطویرھذا التقریر في المستقبل  . 
 
 
 
 

 ومن هللا التوفیق

  

 

 

      مدیریة إحصاءات البناء والتشیید 
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ھدف التقریر   

 
      یھدف التقریر الى اعداد المؤشرات االحصائیة عن  نشاط البناء والتشیید في القطاع العام حسب المحافظات 
للمشاریع المنفذة خالل سنة االحصاء (المنجزة وغیر المنجزة ) من حیث عائدیة المشاریع والكلفة الكلیة وعدد 
العاملین واجورھم والمزایا المدفوعة لھم وقیمة وكمیة المواد االنشائیة المستخدمة في تنفیذ المشاریع لتكوین 

قاعدة بیانات مفیدة للمخططین والباحثین . 
 
 

 
االطـــار  

      یعد إطار مشاریع األبنیة واإلنشاءات العائدة للقطاع العام باالعتماد على إحاالت مقاوالت المشاریع اإلنشائیة 
من قبل جمیع مؤسسات الدولة سواء كان منفذي ھذه المشاریع الشركات الحكومیة كتنفیذ مباشر أو  شركات 

 .خاص أو شركات المقاوالت في القطاع األجنبيالالمقاوالت والمقاولین في القطاع 
وُیعد ھذا اإلطار حسب الموقع الجغرافي على مستوى المحافظة من قبل العاملین في مدیریات اإلحصاء في 

) ، ویرسل الى مدیریة احصاءات ، نینوى ، صالح الدین ، االنبارالمحافظات ( باستثناء محافظات اقلیم كردستان 
البناء والتشیید في الجھاز المركزي لإلحصاء. 

 
 

 
الشـــمول   

تشمل كافة مشاریع االبنیة واالنشاءات المنفذة خالل السنة ( وتشمل المشاریع المنجزة وغیر المنجزة ) والتي 
تضمنھا اإلطار عدا تلك التي تعتبر سریة بغض النظر عن حجمھا أو موقعھا الجغرافي أو عائدیتھا أو نوعھا . وال 

) ملیون دینار بإحصاء أبنیة وانشاءات القطاع العام وإنما تشمل 100تشمل مشاریع الترمیم التي تقل كلفتھا عن (
فى إحصاء المقاوالت فقط . 

 
 
 

منھجیة العمل 
      تبدأ عملیة جمع البیانات عن المشاریع التي تضمنھا اإلطار وفق استمارة إحصائیة اعتباراً من تاریخ 
المباشرة الفعلي للمشروع ، ویتم التنسیق بین موظفى االحصاء فى بغداد والمحافظات مع المھندس المقیم 
بالمشروع والمقاول أو شركة المقاوالت التي تنفذ المشروع فصلیا لملىء االستمارات حسب مراحل تنفیذ 

المشروع وحسب الموقع الجغرافى ولحین انجاز المشروع  . ومن ثم یتم إرسالھا الى مركز الجھاز .  
عند إستالم اإلستمارات یتم تأشیرھا في بطاقات اإلطار لمتابعة اإلنجاز المیداني لكل فصل وترمیزھا (وضع الرموز 

التي تخص عائدیة المشروع ورمز تصنیف نشاط المشروع وغیرھا إلغراض الحاسبة اإللكترونیة) ویتم تدقیقھا 
قبل إرسالھا للحاسبة لمالحظة ابرز األخطاء والنواقص وتصحیحھا إما مكتبیا أو باستخدام الھاتف أو 

میدانیاًبإعادة االستمارة للمقاول أو الجھة المنفذة عن طریق مدیریة إحصاء المحافظةالتي یقع فیھا المشروع 
لغرض معالجة األخطاء وتجري عملیة تدقیق البیانات المدخلة على مرحلتین یتم خاللھا التدقیق المنطقي 

للمعلومات وفق برنامج تدقیق لحدود اسعار المواد االنشائیة المستخدمة في البناءأو تدقیق جداول األخطاء 
وتستمر عملیة التصحیحات إلى أن یتم التأكد من أن جمیع البیانات قد أدخلت وصححت بالشكل المطلوب وثم یتم 

استخراج النتائج النھائیة ویتم تبویبھا وطباعتھا في التقریر النھائي. 
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المفاھیم والمصطلحات اإلحصائیة   
 

األبنیة :- وتشمل كافة األبنیة التي یتم تشییدھا من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومیة كالمباني المدرسیة 
والمستشفیات والمعامل ودور العبادة والمراكز الترفیھیة والتدریبیة وغیرھا من األبنیة خالل السنة. 

 
اإلنشاءات :- وتشمل كافة المشاریع التي تنفذھا الوزارات والمؤسسات الحكومیة مثل الطرق والجسور والسدود 

والمشاریع االستخراجیة والصناعیة ومشاریع الماء والكھرباء ..وغیرھا من المشاریع المنجزة وغیر المنجزة 
خالل السنة. 

 
المقاولة:- ویقصد بھا الشروط العامة للمقاولة والمواصفات والخرائط وجداول الكمیات وجداول األسعار والمبالغ 

والعطاء وصیغة التعاقد مع المقاولین وكتاب اإلحالة والتعلیمات إلى مقدمي العطاءات وأیة تعدیالت أخرى یتم 
االتفاق علیھا وتعتبر كلھا أجزاء متممة لبعضھا . 

 
االستمارة الفصلیة لألبنیة واإلنشاءات في القطاع العام: ھي تلك االستمارة التي تستحصل بیاناتھا مباشرة من 

المقاولین سواء كانوا أفرادا أو شركات أھلیھ أو حكومیة أو مختلطة أو مــن قبل اللجان الحكومیة المنفذة 
للمشاریع في الوزارات. 

 
البناء الجدید: ھو البناء الذي یشید على مساحة معینة من األرض وبأسس جدیدة. 

 
إضافة بناء : ھو كل بناء یلحق بالبناء المشید ویقع ضمن العرصة . 

 
مساحة العرصة : ھي المساحة الكلیة لألرض التي یشید علیھا البناء وال تذكر مساحة العرصة إذا كان البناء 

إضافة او تحویر او ترمیم . 
 

مساحة البناء : تشمل  مساحة بناء جمیع الطوابق بالمتر المربع وكذلك السیاج وكل المسقفات فإذا كان البناء 
مكون من اكثر من طابق فتجمع مساحة الطوابق . 

االجور المدفوعة : ھي تلك المدفوعات النقدیة التي یستلمھا العاملون في المشروع على اختالف أنواعھم لقاء 
تقدیمھم خدمات قوة عملھم خالل فترة زمنیة معینة. 

 
المواد اإلنشائیة المستخدمة : ھي قیمة وكمیة المواد أو السلع الوسیطة التي تستخدم فعالً في البناء كالطابوق أو 

الحجر والكونكریت والتاسیسات الصحیة والكھربائیة وغیرھا ولذلك فان المعلومات المتعلقة بالمواد المخزونة 
والمشتراة أو المطروحة ال تدخل ضمن المعلومات عن المواد المستھلكة فعالً .  

 
: ھو عدد العاملین في تنفیذ المشاریع طیلة أیام العمل خالل السنة ویتم احتسابھ بقسمة متوسط االجر الیومي 

مبلغ األجور الكلیة على عدد العاملین الفعلي ، ویقسم الناتج على عدد أیام العمل الفعلیة وذلك بأستبعاد أیام العطل 
 .الرسمیة واالعیاد والمناسبات خالل السنة
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 تحلیل البیانات
 من حیث عدد 2016یتضمن التقریر نتائج إحصاء أبنیة وإنشاءات القطاع العام للمشاریع التي نفذت خالل  سنة 

المشاریع ونوعھا التي تم إنجازھا والتي لم تنجز ومازال العمل مستمر بھا، وبیانات عن عدد العاملین حسب 
مھاراتھم وجنسیاتھم واألجـور المدفوعة لھم وكمیة وقیمة المواد اإلنشائیة التي استخدمت فعالً في بناء المشاریع 

، وكمیات اإلنتاج للمشاریع المنجزة ومؤشرات الكلفة الكلیة  باالعتماد على احاالت مقاوالت المشاریع. 
وندرج في أدناه اھم المؤشرات الرئیسة  

 دینار شكلت ملیار)360.4 (2017سنة بلغت قیمة المواد االنشائیھ المستخدمة فعال في البناء والتشیید خالل 1. 
 2016%) مقارنة بسنة 47.6 %) من مجموع الكلفة الكلیة ، مسجلة نسبة انخفاض مقدارھا (69.5نسبة  (
  ).1 دینار كما في جدول رقم ( ملیار) 688.5البالغة (

 
مسجلة 2017 دینار خالل سنة ملیار) 518.1بلـغت الكلفة الكلیة لألبنیة واإلنشاءات المنجزة وغیر المنجزة(2.

 دینار كما في ملیار(946.8)الكلیة  حیث بلغت الكلفة 2016%) مقارنة بسنة 45.2مقدارھا (انخفاض نسبة 
 االزمة المالیة ویعزى سبب االنخفاض الى توقف اغلب المشاریع نتیجة قلة التخصیصات بسبب  )1جدول رقم ( 

 .التي یمر بھا البلد 
%) من مجموع الكلفة الكلیة 13.7) ملیار دینار شكلت نسبة (71.2بلغتاالجور والمزایا المدفوعة لھم (. 3

 (1)ار دینار كما في جدول رقم ـ ملي)155.8 ( البالغھ2016% ) مقارنة مع سنة 54.3مسجالً نسبة انخفاض (
 
مشاریع الرئیسیھ المنجزة وغیر المنجزة ( المدورة من السنین السابقة والمستمر بالتنفیذ ) البلغ عدد .4
%) من مجموع 25.9() مشروع لألبنیة شكلت نسبة 106، توزعت بین (2017)مشروع خالل سنة 409(

)مشروع 133و(من مجموع المشاریع الكلي) %41.5( مشروع لإلنشاءات شكلت نسبة )170(المشاریع الكلي و
.  ) 2كما في جدول رقم (2017لسنة%) من مجموع المشاریع الكلي 32.5لالضافة شكلت نسبة ( 

 
 من البناء بالطابوق للمشاریع المنجزة مربع متر ملیون) 683.8وعلى مستوى كمیات االنتاج فقد تم إنجاز( .5

 من الصب  بالكونكریت 3 مملیون) 150.5 من البناء بالبلوك ، و (مربع متر ملیون) 30.5 (، 2017خالل سنة 
 من التطبیق 2 مملیون) 546 من الصب بالكونكریت المســلح ، وتم إنـــجاز (3 مملیون) 309.8العـادي  ، و(

 .) 9بالكاشي في مشاریع أبنیة وإنشاءات القطاع العام كما في جدول رقم (
 
%) من مجموع قیمة المواد 11.8ملیار دینار شكلت نسبة ()42.8  ( بانواعھ الحدیدكلفةبلغت .   6

) الف طـن بكلفـة                                                                                           125.8المستخدمة في البناء (السمنت اإلنشائیة ،وبلغتكمیة
% ) من مجموع قیمة المواد اإلنشائیة المستخدمة والرمل 4.1) ملیار دینار شكلت نسبة (14.8(
) 41.3%) والتأسیسات الكھربائیة (1.6) ملیار دینار أي بنسبة(6.06 بكلفـة (3) ملیون م462.0(

) ملیار دینار اي بنسبة 29.0%)  والتأسیسات الصحیة بكلفة (11.4ملیار دینار اي بنسبة (
) ملیار دینار شكلت 6.6) ملیون طابوقة بكلفة (34.4%)  وكمیةالطابوق المستخدم في البناء (8.0(

) ملیار 9.4 بكلفة (3) ملیون م309.9%) من مجموع قیمة المود االنشائیة والحصى (1.8نسبة (
) ملیار دینار أي بنســـبة 993.6 بكلفـة (3) الف م22.1%)   والحجر (0.2دینار أي بنسبة (

 ) وتوابعھ .10)  من مجموع قیمة المواد اإلنشائیة المستخدمة كما في جدول رقم (0.2%(
 

 )%20.8عامـــل مسجالً  نسبـــة  انخفاض  ()11569  (2017بلغ عدد العاملین  طیلـــــة أیام العمل سنــــة 7.
) عامل 7822%) و(5.9) مھندس یشكلون نسبة (693 ،منھم ()14621 والذي بلغ عددھم(2016عن سنة 
) من مجموع عدد العاملین  (5.0%) فني بنسـبة 578%) و(4.1) إداري بنسبة (478%) و (67.6بنسبة (

). 11كما في جدول رقم ( 
 مالحظة : محافظة المثنى لم ترسل اي استمارة مشاریع لتوقف جمیع المشاریع في المحافظة. 

 
وفي التقریرمؤشرات تفصیلیة نأمل أن تفید المعنیین 

 
     مدیریة إحصاءات البناء والتشیید

 مدیریة إحصاءات البناء والتشیید ــــــــــ الجھاز المركزي لالحصاء / العراق
 



 2017 - 2005          المؤشرات الرئیسة لمشاریع االبنیة واالنشاءات المنجزة وغیر المنجزة في القطاع العام للسنوات                            
 

 )1 (جدول                                                              
                               

السنة 
الكلفة الكلیة المصروفة 
عدا عوائد المقاولین 

(ملیون دینار) 
قیمة المواد االنشائیة 

(ملیون دینار) 
االجور والمزایا 

المدفوعة للعاملین 
(ملیون دینار) 

معدل عدد العاملین 
(بااللف) 

2005 65,181 42,793 11,497 3 
2006 204,570 137,420 35,534 6 

2007 531,050 382,791 568,142 10 

2008 1,338,535 1,008,075 148,555 22 

2009 1,191,784 851,475 151,539 20 

2010 1,069,228 767,525 141,933 21 

2011 1,447,761 1,015,063 210,141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           24 

2012 1,665,978 1,144,798 214,836 23 

2013 2,656,910 1,853,826 411,133 41 

2014 2,603,630 1,776,222  300,460 27 

2015 1,403,709 962,102 220,536 26 

2016 946,892 688,537 155,899 15 

2017 518,169 360,432 71,250 11 
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شكل (1) 
الكلفة الكلیة المصروفة وقیمة المواد االنشائیة فى القطاع العام للفترة 2005- 2017

الكلفة الكلیة 
المصروفة 

قیمة المواد 
االنشائیة

السنوات

ملیون دینارالكلفة 

2005 2006    2007     2008     2009      2010      2011      2012       2013      2014      2015      2016      2017      



جدول  ( 2 )

الكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعدداسم الوزارة
1955,26000001955,260الھیئة الوطنیة لالستثمار

31,112,8790031,054,83062,167,709الوقف السني

48,229,041160,00261,076,521119,365,564الوقف الشیعي

0024,895,5071658,571,1791863,466,686امانة بغداد

1621,35800001621,358مؤسسة السجناء السیاسیین

2276,4331356,0204968,99171,601,444وزارة االتصاالت

816,752,0542896,240,8513029,838,65666142,831,561وزارة االعمار واالسكان

67,341,4383677,619,65668,930,4654893,891,559وزارة البلدیات واالشغال

 128,182,489003841,090159,023,579وزارة التربیة
323,377,5800043,347,107726,724,687وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

1926,4080036,106,61547,033,023وزارة الثقافة

615,467,8070000615,467,807وزارة الداخلیة

1526,388199,4901229,3383855,216وزارة الزراعة

76,128,06911,125,947172,156,899259,410,915وزارة الصحة

00001540,8481540,848وزارة الصناعة والمعادن

31,215,26469,913,4623421,087,3394332,216,065وزارة الكھرباء

1280,050001126,6762406,726وزارة المالیة

00381,910,7902359,985582,270,775وزارة الموارد المائیة

510,020,34565,186,9995123,261,1016238,468,445وزارة النفط

1584,5500011,502,88822,087,438وزارة النقل

1152,25600001152,256وزارة الھجرة والمھجرین

73123,768,680104220,550,3652663,014,853203407,333,898وزارة شؤون المحافظات

139225,918,349189497,959,089209223,015,381537946,892,819المجموع

      عدد وكلفة المشاریع المنجزة وغیر المنجزة في القطاع العام  حسب الوزارات لعام 2017
المبلغ : بااللف دینار

المجموعاضافة وترمیمانشاءاتبناء



جدول  ( 3)

المجموعاضافة وترمیمانشاءاتبناء

العددالعددالعددالعدداسم الوزارة

0الوقف الشیعي

0وزارة االعمار واالسكان

0وزارة البلدیات واالشغال

0وزارة الداخلیة

0وزارة المالیة

0وزارة الموارد المائیة

0وزارة شؤون المحافظات

6016المجموع

     عدد المشاریع المتوقفة وعدم المباشرة في القطاع العام  حسب الوزارات لعام 2017

606
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011

101

123

10

101

011



كلفةعددالكلفةالعددكلفةعدد

2329,628,909002329,628,909كركوك

5536,948,68035,620,0455842,568,725دیالى

90119,058,4690090119,058,469بغداد

3858,070,968814,711,9924672,782,960بابل

204,381,9501615,929,2593620,311,209كربالء

2064,736,256002064,736,256واسط

104,076,3961534,515114,610,911نجف

454,401,7244508,946494,910,670قادسیة

720,292,4620591,045720,883,507ذي قار

1410,771,190510,203,9211920,975,111میسان

50117,702,9460050117,702,946البصرة

372470,069,9503748,099,723409518,169,673المجموع

عدد وكلفة المشاریع المنجزة وغیر المنجزة في القطاع العام حسب المحافظات لسنة 2017
المبلغ : الف دینار جدول  (5) 

المحافظة
المجمـــــــــــــوعغیــر منجــــــــــزمنـجــــــــــز



جدول (6) 

الكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعدد
 ابنیة خدمیة

1359,113000000518,718,623619,077,736اخرى

 ابنیة صحیة
0000000041,941,65341,941,653اخرى

 ابنیةثقافیة
000000001272,1171272,117اخرى

000000001322,2291322,229اضافات
000000002233,2172233,217اقسام داخلیة
000000001762,5451762,545بنوك وتامین

1646,5790000001115,865,0161216,511,595دوائر حكومیة

1847,6890000001211,80521,059,494دور السكن
0000000031,787,98731,787,987ریاض اطفال

000000001712,8821712,882عیادات
 كراجات
00000000155,937155,937السیارات

0000000015,144,17815,144,178كلیات
000000003500,8783500,878متنزھات
 مجمعات

0000000017,109,95617,109,956سكنیة

مختبرات(تحل
 یالت

(المرضیة
0000000011,037,01511,037,015

 مجموع
31,853,3810000003754,676,0384056,529,419الصفحة

عدد وكلفة االبنیة في القطاع العام  حسب االنشطة ونوع البناء لسنة 2017
نوع البناء (41) التصانیف من (92-1)

المبلغ : الف دینار

المجمـــــــــوعالخدمــــــــــاتالتجارةالنقلالماء والكھربــاءاستخراجیـــــــــةنوع البناء



 (6)تابع جدول  

الكلفةالعدد الكلفةالعدد الكلفةالعدد الكلفةالعدد الكلفةالعدد الكلفةالعدد 

000000001196,4521196,452مخیمات
 مدارس
000000002521,339,0012521,339,001ابتدائیة

 مدارس
 متوسطة

وثانویة
000000001612,421,6631612,421,663

00000000125,945125,945مراكز الشرطة

000000001479,0301479,030مراكز تدریب
0000000021,105,41121,105,411مراكز صحیة

 مساجد وابنیة
00000000134,417,548134,417,548دینیة

000000002268,2952268,295مستشفیات
 مشاریع
0023,278,12400000023,278,124كھرباء

1231,469000000001231,469مشاریع ماء
0000000011,920,85511,920,855مكتبات
 نوادي

 ومراكز
ومالعب

0000000016,176,22816,176,228

 مجموع
1231,46923,278,12400006348,350,4286651,860,021الصفحة

 المجموع
42,084,85023,278,1240000100103,026,466106108,389,440الكلي

عدد وكلفة االبنیة في القطاع العام  حسب االنشطة ونوع البناء لسنة 2017
(1-92)نوع البناء (41) التصانیف من 

المبلغ : الف دینار

المجمـــــــــــــوعالخدمـــــــــــــاتالتجارةالنقلالماء والكھربـــاءاستخراجیــــــــةنوع البناء



الكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعدد

استصالح 
324,452,792000016,730,7180000431,183,510االراضي

0031,181,1250000000031,181,125اضافات
اكساء 

وتسویات 
ترابیة

00000000167,924,75275,231,6862313,156,438

الغاز والنفط 
والمناجم

001207,301000000001207,301

انشاءات 
اخرى للنقل

00001404,3000000001404,300

تبلیط ارصفة 
شوراع

0000000042,345,1931555,64052,900,833

000000004958,638,9932553,484,35074112,123,343تبلیط الشوراع

0000001118,980003790,2864909,266ترمیمات
توزیع الكھرباء 

00000072,095,428001512,34482,607,772والمحوالت

00000000225,449,571315,304,884540,754,455جسور سیارات

000000001635,716001635,716جسور مشاة
00172,557001678,6050038,125,32158,876,483خدمات اخرى
1139,01700000000001139,017ري وقنوات

29,727,919000000000029,727,919سدود حجریة
00000064,934,94500510,968,3411115,903,286شبكات المیاه

000000002782,97727,463,05148,246,028شبكات ھاتفیة

001430,080000000001430,080صناعیة اخرى

00000011,235,76000106,783,763118,019,523مجاري
4243,3140000000021,276,02861,519,342محطات ضخ

7495,777,20262110,495,694170258,925,737########1034,563,04261,891,0631404,30017المجموع

المجموعالخدمـــــــــــات

عدد وكلفة االنشاءات في القطاع العام حسب االنشطة ونوع االنشاء لسنة 2017
نوع البناء (42) التصانیف من (156-101)

المبلغ : الف دینارجدول  (7) 

نوع االنشاء 
النقل والمواصالتالماء والكھرباءالصناعــــــــةاستخراجیـــــةزراعــــــة



العدالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعدد
د

الكلفةالعددالكلفة

00000000002465,9092465,909ابنیة خدمیة اخرى

0062,340,4990031,356,64711,029,1463932,134,6254936,860,917اضافات

161,7500000000000161,750اكساء لضفاف االنھر

000000000013,439,95413,439,954اكساء وتسویات ترابیة

001484,693000000001484,693الغاز والنفط والمناجم

00812,383,7442160,412623,460,8393954,174,8422017,780,39575107,960,232ترمیمات
توزیع الكھرباء 

000000001860,015001860,015والمحوالت

00001155,7260000001155,726مسابح وحمامات

00000000002565,3002565,300مساجد وابنیة دینیة

161,7501515,208,9363316,138924,817,4864156,064,0036454,386,183133150,854,496مجموع الصفحة

المجمــــــــــوعالخدمــــــــــاتالنقل والمواصالتالماء والكھربـاء

عدد وكلفة االبنیة واالنشاءات ( اضافة وترمیم ) في القطاع العام حسب االنشطة ونوع البناء اواالنشاء لسنة 2017
نوع البناء (43) التصانیف من (156-1)

المبلغ : الف دینارجدول  (8) 
نوع البناء 
اواالنشاء

الصناعـــةاستخراجیــةزراعـــــــــة



جدول ( 9)
المجمـــــــوعاضافة وترمیمانشـــاءاتابنیــــــةالوحده القیاسیةنوع االنتاج

666,7804,99711,977683,754م3البناء بالطابوق

1,1880601,248م3البناء بالثرمستون

24,7642,9902,69730,451م3البناء بالبلوك

56,66572,97620,925150,566م3صب كونكریت عادي

88,363201,49520,077309,935م3صب كونكریت مسلح

210,53516,18983,151309,875م2بیاض باالسمنت

155,2165,40062,583223,199م2بیاض بالجص

203,142228,672114,272546,086م2تطبیق بالكاشي

176,05749,936430,665656,658م2صبغ

5658,2009739,738م2رصف حجر

98,9361,180,430183,9751,463,341ممد انابیب

2,500585,8713,370591,741م2تسویات طرق ترابیة

02,56202,562م3حجر ورمل وحصو سدود

335,6152,067,971562,3682,965,954م2اكساء بالسبیس

50,0002,561,6841,970,8874,582,571م2اكساء بالكونكریت االسفلتي

177,1486,139,56194,1296,410,838م3االمالء الترابي

763740710869,130م2تربیع ارضیات

خالصة بقیمة الكمیات والمواد االنشائیة المستخدمة والمصروفة فعال في مشاریع القطاع العام لسنة 2017

  مالحظة : (1) الكمیات اعاله الیمكن جمعھا الختالف وحدات القیاس  (2) الیشمل كمیات المواد االنشائیة 
التالفة والضیاعات اثناء العمل

المبلغ : الف دینار



كســـــــر
المبلغعددالمبلغعددالمبلغالمبلغعددالمبلغعددالمبلغعدد

00000000000كركوك

1,326248,130740154,0005,0381,087,45425,600007,1041,515,184دیالى

00005,106979,45847,3002434,5005,1301,061,258بغداد

7713,7705412,0004,6731,071,14502460,0004,8281,156,915بابل

0000595115,3245,78700595121,111كربالء

2,820476,690002,650506,14022,750005,4701,005,580واسط

00001,182245,9000001,182245,900نجف

00606,6004720000647,320قادسیة

3,028303,80000404,800700003,068309,300ذي قار

47068,100000000047068,100میسان

6,5341,137,19000003,420816,8006,5421,157,410البصرة

14,2552,247,680854172,60019,2884,010,941105,55756111,30034,4536,648,078المجموع

المحافظــــــة

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة2017

المجمــــــــــــــــــــوع 
( المبلغ والعدد : الف دینار)  المادة : الطابوقجدول  (10)

جمھـــــــــــوري ثـــرمستـــونعقـــــــــــــاري عـــــــــــــــــــادي



المجمــــــــــــــــــــــوع 

المبلغالفالمبلغالفالمبلغالفالمبلغالف
138,6000000138,600كركوك

141107,2000000141107,200دیالى

188183,5003423,70000222207,200بغداد

00000000بابل

00000000كربالء

74,200000074,200واسط

2418,10000002418,100نجف

00000000قادسیة

2340016,380,00000002340016,380,000ذي قار

00000000میسان

14811,276,550000014811,276,550البصرة

25,25417,978,1503423,7000025,28818,001,850المجموع

تابع جدول  (10)

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام 
لسنة2017

حجــــم صغیـــــــــــر

( المبلغ : الف دینار )
حجــم متوســـــطالمحافظــــــة حجــــم كبیـــــــــــــر

المادة: بلوك



المبلغم3المبلغم3المبلغم3
26,111342,2730026,111342,273كركوك

54,4911,386,95064025,60055,1311,412,550دیالى

601,32050,0061,032,11350,0661,033,433بغداد

4,41136,31543,889817,15448,300853,469بابل

006,900169,8986,900169,898كربالء

64,8531,153,4602,95762,77067,8101,216,230واسط

002,56654,3762,56654,376نجف

0048211,08048211,080قادسیة

002,78641,7902,78641,790ذي قار

0026,400192,37026,400192,370میسان

00175,521737,501175,521737,501البصرة

149,9262,920,318312,1473,144,652462,0736,064,970المجموع

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
( المبلغ : الف دینار)            المادة : رملتابع جدول (10)

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوعاحمــــــــــــــــــــــــــــــــــراســــــــــــــــــــــــــــودالمحافظــــــــة



المبلغم 3المبلغم3المبلغم3المبلغم3
3006,00000003006,000كركوك

00004,565303,5504,565303,550دیالى

00002,596102,9252,596102,925بغداد

451,5750039011,70043513,275بابل

00002506,2502506,250كربالء

2,84081,4000053025,0753,370106,475واسط

00000000نجف

001,72646,602001,72646,602قادسیة

0013011,8002,690230,3002,820242,100ذي قار

00000000میسان

00006,123166,5206,123166,520البصرة

3,18588,9751,85658,40217,144846,32022,185993,697المجموع

تغلیــــــــــــــــــــــــــفخـــــــــــــــــــــــــاممقطــــــــــــــــــــــــع

( المبلغ : الف دینار)

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017

المحافظة

المادة : حجرتابع  جدول  (10)
المجــــــــــــــــــــــــموع 



اخــــــــــرى
المبلغم3المبلغالمبلغم3المبلغم3

24,162241,66012,852134,534037,014376,194كركوك

34,641781,01330,422569,405214,52565,0631,564,943دیالى

10,631208,48828,304565,02622,02038,935795,534بغداد

45,4781,158,46125,992706,0981,798,66971,4703,663,228بابل

71114,0364,779140,83815,6505,490170,524كربالء

2,32746,54065,1651,426,190148,53067,4921,621,260واسط

3147,2181,87946,24702,19353,465نجف

0042510,995042510,995قادسیة

002,91091,48002,91091,480ذي قار

13,320145,1602,95036,900532,00016,270714,060میسان

002,64860,244307,9502,648368,194البصرة

131,5842,602,576178,3263,787,9573,039,344309,9109,429,877المجموع

المجمــــــــــــــــــــــوعمكســــــــــــــــــــرعـــــــــــــادي
( المبلغ: الف دینار)تابع جدول  (10)          المادة : حصى

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام 
لسنة 2017

المحافظة



المبلغطنالمبلغطنالمبلغطنالمبلغطن
53751172000161,095كركوك

26525,88049635,88214026,56590188,327دیالى

1088,4152,017159,19031683,1252,441250,730بغداد

25012,50033913,115448,22063333,835بابل

25315,810003810,15029125,960كربالء

672,9702427,745747,37038318,085واسط

1437,80000294,52017212,320نجف

00423,880344,950768,830قادسیة

253,50023875314,150798,525ذي قار

001503,750505,0002008,750میسان

5225331,50012916,97516718,700البصرة

1,12177,4753,353226,657885171,0255,359475,157المجموع

بــــــــــــــــــوركعـــــــــــــــــاديفنـــــــــــــــــــــــي

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
( المبلغ : الف دینار )          المادة : جصتابع  جدول  (10)

المجـــــــــــــــــــــــــموع المحافظــة



المبلغطنالمبلغطنالمبلغطنالمبلغطن
54160,00061,2259,226832,2259,773893,450كركوك

33,6623,608,255194,4405,094520,85538,7754,133,550دیالى

11,1481,618,7159121,4502,555288,97013,7941,929,135بغداد

21,8442,770,480194,1101,374156,69023,2372,931,280بابل

2,562306,40000868,7402,648315,140كربالء

13,8861,743,045474,5708,3621,042,06022,2952,789,675واسط

1,420172,700102,40024526,2751,675201,375نجف

17318,49023000017518,790قادسیة

1,158126,19000001,158126,190ذي قار

2,573390,90017225,80082086,0003,565502,700میسان

2,995352,83710515,3955,590606,1888,690974,420البصرة

91,96211,168,01247179,69033,3523,568,003125,78514,815,705مجموع

عـــــــــــــادي
تابع جدول  (10)

المــــــــجمــــــــــوعمـــــقـــــــاوم
المحافظـة

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
( المبلغ : الف دینار)           المادة : سمنت

ابـــــــــیــــــــــــض



المبلغم2المبلغم2المبلغم2المبلغم2
00004,00040,00000كركوك

60012,0000015,380228,46000دیالى

305300025,036417,43391216,416بغداد

002502,50071846,65272010,800بابل

00003,20279,30000كربالء

001,84013,8801,26511,0905,08948,850واسط

3009,0001003,0003,00042,00000نجف

00000000قادسیة

00002054,10000ذي قار

00002,40036,00000میسان

000020,759260,04700البصرة

93021,5302,19019,38075,9651,165,0826,72176,066المجموع

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
( المبلغ: الف دینار)تابع  جدول  (10)

موزائیك صب موقعـــي
المحافظة

المادة : كاشي
مــــوزائیــــــــــكفــرفـــــــــــــوريعــــــــــادي



المبلغم2المبلغم2المبلغم2المبلغم2
001151,7250046690كركوك

4,80082,95033521,77523310,4853,65851,004دیالى

7,191251,6101,69351,9201031,46113,715184,151بغداد

7,632483,1301,62153,3229,407441,4757,107154,002بابل

3,152128,9447,340178,150002,63547,550كربالء

81616,4403255,200007,12782,020واسط

1206,0001506,000005006,950نجف

00000040320قادسیة

36024,15050017,5003,02360,4601,04117,640ذي قار

1,20068,00000001,75635,400میسان

11,791258,7055,145110,6153574,28413,729148,272البصرة

37,0621,319,92917,224446,20713,123518,16551,354727,999المجموع

سیـــــرامیــــــــــــــــــك

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
المادة : كاشيتابع  جدول  (10)

المحافظة
بــــورسلیـــــــــــــــنكـــــرانیــــــــــــــــتمـــــــرمــــــــــــــر

( االمبلغ : الف دینار)



اخــــرى
المبلغم2المبلغالمبلغم2المبلغم2المبلغم2

1601,32070,258870,02437,618510,6560112,1971,424,415كركوك

10,25555,1958,09065,05029,050282,700259,91072,4011,069,529دیالى

24,080128,35397,4651,825,24011,850126,600211,530182,0753,215,244بغداد

7,31288,51536,350365,10040,017449,193247,519111,1342,342,208بابل

1,70020,40033,664543,3652,00032,0008,00053,6931,037,709كربالء

6,30533,03013,580326,1008,860191,50028,57045,207756,680واسط

001,00011,0000005,17083,950نجف

4404,1201401,8200006206,260قادسیة

1,55913,043000006,688136,893ذي قار

22911,4502,80056,0008,500203,000832,00016,8851,241,850میسان

19,764157,506112,300913,50025,331199,8551,000209,1762,053,784البصرة

71,804512,932375,6474,977,199163,2261,995,5041,588,529815,24613,368,522المجموع

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
( االمبلغ : الف دینار) المادة : كاشيتابع  جدول  (10)

المحافظة
المـــجمــــــوعكربستــــــــــــونمقـــــرنــــــــــصشتایكـــــــــر



اخـــــــــرى

المبلغم2المبلغالمبلغم2المبلغم2المبلغم2المبلغم2

105006300202,00063600423,160كركوك

001,32593,100473,40034236,00001,714132,500دیالى

2018003,286251,5751,06699,36018112,85051,1654,553416,750بغداد

150150001095,77057877,15025643,48010,3801,093151,780بابل

00786,2501,616175,64011611,3754,0001,810197,265كربالء

002,21587,65530021,000003,6252,515112,280واسط

0043039,90000151,700044541,600نجف

000000494,2000494,200قادسیة

00430023722,92500024123,225ذي قار

001105,50026620,8001008,50013,00047647,800میسان

0092681,6802,285187,3951902503,212269,415البصرة

1801730084895720306415609670106611855582420161501399975المجموع

المحافظــة

( المبلغ: الف دینار) المادة : شبابیك
كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017

تابع  جدول  (10)
المـــــجمـــــــــــــــوعبـــــالســتـــكالمــنیــــــــــــومحـــــدیـــــــــدیة خشبیــــــة



اخـــــــــرى

المبلغطنمم2المبلغالمبلغم2المبلغم2المبلغطنالمبلغم

221,30022,45415,729,800195,642344,1901081,0440195,7502222,45416,076,334كركوك

43015,4002,3602,287,04042,880137,040502502,650,35042,9304302,3605,090,080دیالى

67825,5261,2601,076,250103,075565,9031,54514,756374,000104,6206781,2602,056,435بغداد

006,5155,610,43512,054138,308002,110,00012,05406,5157,858,743بابل

50600482433,2758103,1404531554,85085550482492,180كربالء

1,520144,4003,3273,259,05046,175129,3002005,000100,00046,3751,5203,3273,637,750واسط

00254201,11000008,00000254209,110نجف

65031,3601412,850647680034,730646501479,708قادسیة

008257,40000000008257,400ذي قار

3403,1501,8712,497,10043,200208,0002701,180588,00043,4703401,8713,297,430میسان

2,22870,3004,1303,006,90522,86265,4674,700259,500514,85027,5622,2284,1303,917,022البصرة

5,918292,03642,74934,171,215466,7621,592,1166,918282,0456,434,780473,6805,91842,74942,772,192المجموع

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع جینكـــــــــــــــــوشیــــــــــــــــش

المادة : حدیــــــــــد

مشبــــــــــــــك

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017

تابع  جدول  (10)

المحافظة
شیلمـــــــــــــان

( المبلغ: الف دینار)



اخرى

المبلغم2المبلغالمبلغم2المبلغم2المبلغم2المبلغم2المبلغم2المبلغم2

8800182,700262,600000044000566,500كركوك

865,31052048,93084557,865182,70000706,25001,539121,055دیالى

23620,9751,198119,5502,443199,67035233,1901080037728,63582,3754,616485,195بغداد

25514,98022423,92049558,00545584,45500264,4203,0601,455188,840بابل

0065575,11025420,68061566,2500016616,01035,0001,690213,050كربالء

16713,65035531,00098150,720705,70000301,9809,7001,603112,750واسط

201,400899,46518616,820000051,000030028,685نجف

00121,200111,1000000605,3000837,600قادسیة

0031130,6008720375,0500000035636,370ذي قار

324,4009816,800364,320402,400000025,00020652,920میسان

232,0701,178125,2551,678149,64014319,09000121,00070,0003,034367,055البصرة

82763,5854,658484,5306,963562,1401,730218,8351080075064,995225,13514,9381,620,020المجموع

تابع  جدول (10)
كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017

المحافظة
خشب صاجخشب جام

( المبلغ : الف دینار) المـــــــــــادة : ابــــــــواب
المــــــجمـــــــــــــــوعبالستـــك (pvc)لــولبیـــةالمنیــــــــومحـدیــدیـــــــــــة



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغمالمبلغم
1005005001,50053404516530150كركوك
14,62223,32243,15045,3754813,2001,7208,04530120دیالى
21,55527,12051,86686,88612358,7003,00115,3922821,084بغداد
12,09419,76812,22012,290995,5558545,0332401,200بابل

15,00030,00081,50081,50022401,62510,6655352,600كربالء
22,05015,15050,95054,95034,5004952,5252901,450واسط
6402,4801,9008,700212,9003394,87060550نجف

00320440144203012000قادسیة
7409403,0809,24021,5006323,82055280ذي قار
8005,6001,9003,800133607951,7251836میسان
90,54248,591200,120162,8183432,2904,64039,47300البصرة

178,143173,471447,506467,499364120,00514,17691,8331,5407,470المجموع

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
( المبلغ: الف دینار)المادة : تاسیسات كھربائیةتابع  جدول  (10)

المحافظــة
     بــــــــــــــلـــكســـــــــویــــجســـویج رئیســـيســـــــــــــــــــــــلكانابیـــــــب بـــــورى



أنارة بأنواعھااخرى

المبلغالعددالمبلغالمبلغالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
177,6504824,3754512067,05084,0001770,500كركوك
1927,7004011,5351,1465,644321,98067,96059629,800دیالى
181187,70512454,4904,63424,83412,821,375481,04024223,000بغداد
3025,900336,1906074,509105,297357,900216,000بابل

5960,6001,54127,3501,2229,620262,13537,8201060,600كربالء
5073,70066255102,450129,650258,90052132,600واسط
97,65061,6001982,090035,00000نجف

62,70019000017,5008,050886,500قادسیة
9230144,1753202,29058,25022,500125,000ذي قار
1201,200123808341,668988,00055,68000میسان
561,482,50017861,4703,27732,325704,470622,41522531,000البصرة

5561,877,5352,003193,09012,79385,55015,475,7072,031,2651951,775,000المجموع

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
( االمبلغ : الف دینار)المادة : تاسیسات كھربائیةتابع  جدول  (10)

المحافظة
محـــــــــــــــــــوالتبـــــــــلك سویــجســــــــركت بـــریكربـــــــــــــــــــــورد



المبلغمالمبلغمالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
464306,8005328,150922,50023,12068,60044,917869,340كركوك
1,063505,305709334,425263,075133,217478,81456,985816,210دیالى
1,6741,323,000297,2504919,25082,500921,750192,8207,410,490بغداد
256,2501500276,55020040023,772248,849بابل

2716,50010442,450171,40015,45036,90074,8513,665,565كربالء
53,00000162,810502,5004,764148,600واسط
0000101,5900063017,200نجف

3719,450129,300001,0002,8255209,280قادسیة
184,500002300001,77539,750ذي قار
00001236,0002003,0001,03525,850میسان
339,350291110,600129,67527,80068,10034,2681,221,439البصرة

3,3462,194,1551,199532,675180103,150283,5371,582,889436,33714,472,573المجموع

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
( المبلغ: الف دینار)المادة : تاسیسات كھربائیةتابع  جدول  (10)

المحافظـــة
كیبــــــــــــــــــــــــــالتأسالك اعمــــــــــــــــدةمضخات مــــــــاءاعمدة ضغط عالياعمدة ضغط واطي



المبلغالعددمالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
11004100313568,6377411,552,075كركوك
2302596,23044921,580247,9745,5703,320,350دیالى
18411,42032811,30596839,960348,74111,60123,726,051بغداد
16440585,2351296,81048,2862,121834,676بابل

00983,8701467,840186,8015,3864,357,655كربالء
1100681,4851615,95077,8141,657840,945واسط
2180291,5351035,5103,17077791,855نجف

550000127201,840125158,705قادسیة
33745483,770121,4505,5951,146178,740ذي قار
8565010800111,1003,9351,9101,125,849میسان
319529212,77594646,182352,7309,7845,195,668البصرة

33214,3601,19447,1052,940137,2371,345,52340,81841,382,569المجموع

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
( المبلغ: الف دینار)المادة : تاسیسات كھربائیةتابع  جدول  (10)

المحافظــة
المجمـــــــــــوعمراوح ھــــــواءساحبات ھــــــواءجینـج اوفــــــــــــــر



المبلغمالمبلغمالمبلغمالمبلغمالمبلغمالمبلغم
45950015150008,633356,4308,693356,675كركوك

2,9666,8561,595359,725000063,5703,216,30668,1313,582,887دیالى

54,208767,4836,194614,92018,908896,21021,7811,503,16554,6283,908,139155,7197,689,917بغداد

23,905120,2091146422543,8101,06315,661429,1882,938,902454,5243,079,224بابل

7451,880001,35013,50069545,17528,911249,69031,701310,245كربالء

26,99651,86087587,5006,9261,515,1100028,5441,607,62063,3413,262,090واسط

74018,500001,800360,0000042,855619,95045,395998,450نجف

00000000180828180828قادسیة

22044000150900003905,9007607,240ذي قار

5225,22000406,000005101,5901,07212,810میسان

81,9401,988,228004,030131,5000023,140149,478109,1102,269,206البصرة

938,62621,569,572########192,2872,960,7718,7781,062,78733,4732,927,18023,5391,564,001680,549المجموع

المحافظة
انـــــــــابیب اسبستانــــابیـــب اھیـــــن

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017

انـابیب بـــــــــالستكانـــــابیـــب بــــوري
( المبلغ : الف دینار) المادة : تاسیسات صحیة

انــابیب حـــــــــدید
تابع جدول  (10)

مــــــــجمــوع االنابیــــب



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
0045925,55544802250414كركوك

0085159,78810916,16581,4004852,006دیالى

63351,39478,47515022,83014225,6807383,377بغداد

102201999,695193,3105712,530118957بابل

45313,5908212,6322235374,38099592كربالء

1132,94587895,810325,125364,5803381,735واسط

12720772,59000142,30060630نجف

00660000152,2508120قادسیة

003858536336,3751090025125ذي قار

004084037504480416میسان

0036638,2360018331,1104522,657البصرة

59417,8104,390324,80668285,27050885,8602,33112,229المجموع

المحافظة

( المبلغ: الف دینار)تابع  جدول  (10)
حـــنـفــیــــــــــــــــــــــةمشـــــــــطــفـــــة

المادة : تاسیسات صحیة
كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة2017

خـزان مــاء حــدیــد خــزان مــاء بـالستكمنھــــــــــــــــــــول



اخرى
المبلغالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

140213500222102,500كركوك

2389,27516322,580002931,680550,120دیالى

37511,82534816,94314004328,405843,985بغداد

421,935422,985003913,07431,015بابل

58147,28055137,865002642,928463,250كربالء

1223,550352,58500452,250252,781واسط

252,055121,720004257,8800نجف

42004300006300قادسیة

422,300495,380001101,020421,400ذي قار

101,560121,800002173,54095,000میسان

31818,54327434,9751803196,7863,943,266البصرة

1,75898,5631,492127,26824802,52437,8036,603,317المجموع

تابع  جدول  (10)
مــــــرحــــــــاض

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017

بـــــــــــــانـــیـــــــو مــغــســـــــــــــــلة
( المبلغ: الف دینار)

المحافظة
اقفـــــــال انــــــابیب

المادة : تاسیسات صحیة



المجموع الكلي 
للتأسیسات الصحیة

المبلغالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

31101501500049929,394386,069كركوك

11325121,15000002,170664,4894,247,376دیالى

37612,515442,935382,70511,2504,0451,031,6608,721,577بغداد

501,7805440101,0000094368,9413,148,165بابل

61040,215547013514,760002,819638,197948,442كربالء

451,78591,2452400001,655374,7913,636,881واسط

42953360000063218,5501,017,000نجف

0000315000463,6504,478قادسیة

564,200337571,05000703473,710480,950ذي قار

41601500240000297105,046117,856میسان

1693,690353,565121,275002,1294,084,1836,353,389البصرة

1,32865,07511811,09021021,79011,25015,9387,492,61129,062,183المجموع

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017

المحافظة
المجمـــــــــــــــــــــــــوع

المادة : تاسیسات صحیةتابع  جدول  (10)

ســــــــنــــــــــــــــــك

( المبلغ : الف دینار)

حــمــام كـــامـــــــل شــــــــــــــــــــــــــاورخـــــــــــــــــــــــالط



اخــــرى
المبلغلترالمبلغالمبلغلترالمبلغلترالمبلغلتر

2,3004,7003,45012,9002,55011,80008,30029,400كركوك

6,19019,2105,42516,3352561,024200,00011,871236,569دیالى

22,13071,87212,10156,45813,49653,4994,441,66047,7274,623,489بغداد

2,43812,3543,96712,96120,404121,6061,902,09026,8092,049,011بابل

1,9665,8984,36120,7144,55213,86091,50010,879131,972كربالء

9,46018,9205,02015,0606001,30052,50015,08087,780واسط

5203,0002401,4402,80016,40003,56020,840نجف

00220660000220660قادسیة

4,26611,2683,79013,2700008,05624,538ذي قار

00008004,00013,68880017,688میسان

47,602107,50810,84426,316150750865,00058,596999,574البصرة

96,872254,73049,418176,11445,608224,2397,566,438191,8988,221,521المجموع

الــمــجــمـــــــــــــوع

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
( المبلغ: الف دینار)المــــادة : االصبــــاغ تابع  جدول (10)

بــــــــالســتیكیـــــةزیـــــتــیـــــــــــــــــــــةمـــــــــائــیـــــــــــــةالمحافظة



المبلغم3المبلغم2المبلغم3المبلغعدد
0043,695210,05030270116,214576,181كركوك

1726,70090,945608,0711,70619,980105,0451,205,080دیالى

56915,775104,100540,7224,91694,521201,2212,148,363بغداد

682,8301,521,6825,198,6305616,133390,4355,093,653بابل

873,045114,645452,7872,53960,09039,124513,396كربالء

913,9102,133,9222,384,3651,30525,61586,3671,319,280واسط

1560025,045111,4954253,78030,490332,960نجف

003,70010,87012060017,315201,680قادسیة

854,2504,81222,4723508,00012,816355,320ذي قار

00238,228797,74458290255,2001,865,555میسان

1,46077,82580,849302,36300311,9703,203,655البصرة

2,547114,9354,361,62310,639,56912,010219,2791,566,19716,815,123المجموع

حــصـى خــــــابط(سبیس)

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
( المبلغ :الف دینار )المادة :مواد انشائیة اخرىتابع  جدول  (10)

المحافظـة
زجـــــــــــــــــــــاجتـــــــــــــــــــــــــــــرابصــبـــــــــــــــات درج



المبلغم2المبلغمالمبلغلترالمبلغعدد
20180502505774,7162080كركوك

008949,34510,00040,0002,2756,780دیالى

0074611,3991701,4001,2772,621بغداد

68313,6652,27536,4758505,950223454بابل

00000060300كربالء

0087517,95000350380واسط

503001003,00000145725نجف

0052004006,00000قادسیة

1003,0005050017085000ذي قار

0000004590میسان

6708,070002,0359,43500البصرة

1,52325,2154,99579,11914,20268,3514,39511,430المجموع

تـیـــل مــانــع حشـــــــــرات
( المبلغ :الف دینار )

المحافظة

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017

سـیـاج حـدیـــــد(prc)مــبـیــــــــــــــــــــدات
المادة :مواد انشائیة اخرىتابع  جدول (10)

سیاج اعمدة كونكریتیة



المبلغم2المبلغم2المبلغمالمبلغم
000050850211602كركوك

17017,000003,12524,3507,64515,985دیالى

1,37531,125606008,35789,4606,64313,586بغداد

61049,500005,559226,4207,75228,985بابل

37316,410623,1006,05390,875400400كربالء

00001,39116,4159,51044,950واسط

00001603,20000نجف

00000000قادسیة

00003,25081,2501,1002,200ذي قار

00004003,60000میسان

2,528114,0351223,70028,345536,42033,261106,708المجموع

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
تابع جدول  (10)

لـــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــادسـقــوف ثـانـویــــــــــة
( المبلغ :الف دینار )المادة :مواد انشائیة اخرى

المحافظـة
شـبـابـیـك الــدكتــــــاتمـجاري ھوائیـة(تبرید)



المبلغلترالمبلغعددالمبلغطنالمبلغطن
0000003090كركوك

12429,65031,563002,9606,355دیالى

16293,1402,8291,203,7753192,0006,79015,905بغداد

5223,8256932,6000019,25027,028بابل

00103,0007175,000200200كربالء

5023,70032,650155,0005501,750واسط

3215,10084,800005075نجف

004737,1750000قادسیة

00106,0000000ذي قار

6021,0001,743718,150006551,210میسان

5958,84596,40024,100,000006,7987,670البصرة

539265,260101,12226,109,71311422,00037,28360,283المجموع

مـــــــــانع رطوبـــــــــــةالمحافظـة

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
( المبلغ :الف دینار )

مصــــــاعـــــــــــــــدقـــــــــیر سائــــــــــلقــــــــیر عــــــــــــــادي
المادة :مواد انشائیة اخرىتابع  جدول (10)



المبلغمالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
0054,200001,0953,345كركوك

00160164,15052,7403,4005,870دیالى

8400,000437473,580127,20010,72014,050بغداد

160,000298510,9004020,00028,26656,932بابل

006674,100001,9963,992كربالء

006551,450128,40057,29590,870واسط

00119,45000510515نجف

0084,8000042148قادسیة

00106,00000220660ذي قار

001827,500002,7295,489میسان

21588,000544434,95062,10000البصرة

301,048,0001,6221,761,0807540,440106,273181,871المجموع

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
( المبلغ :الف دینار )المادة :مواد انشائیة اخرىتابع جدول (10)

سیــــــــــم ربـــــــــــــــــــطمكیــف شبـــــــاكســبلـــــــــــــــــــــتمكیـــــــف مـركــــزيالمحافظـة



المبلغمالمبلغم2المبلغمالمبلغم2
222,6562,226,560000000كركوك

367,9004,987,100000083432,450دیالى

1,258,64417,890,4901,17525,8252192,34500بغداد

994,04411,367,05000002,091351,810بابل

324,7503,650,4002008,000001526,992كربالء

100,4951,869,58000004,379394,110واسط

62,000797,000502,5000000نجف

240,2572,784,200000000قادسیة

00000000ذي قار

310,2003,294,800000020060,000میسان

1,003,67510,425,100003505,2501,820910,000البصرة

4,884,62159,292,2801,42536,3255697,5959,4761,755,362المجموع

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
( المبلغ :الف دینار ) المادة :مواد انشائیة اخرى

طبقــات خشبیـــــــــةكونكریــت اسفلتـــــــــي
تابع جدول  (10)

انــابـیــب كـونـكـریتیــــــــــــة طبقـات بالستیكیــــــةالمحافظة



المبلغكغمالمبلغكغمالمبلغالعددالمبلغمالمبلغالعدد
4650150300000000كركوك

466,2404,5805,1251606,40099279,9151398,900دیالى

13521,38527,07550,435404,0001,40372,2951,718120,280بغداد

346,2954,19210,9840060136,8551129,430بابل

4600001,60064,00037625,7751,44066,000كربالء

293,98512,05014,200004,129453,3003,525353,500واسط

71,0701,7001,05000645,98000نجف

6880000023520,930222,200قادسیة

152,60070140001,07681,32500ذي قار

48008301,6600000182,250میسان

8510,7807,7625,435001,03490,82526021,000البصرة

36955,28558,40989,3291,80074,4009,910867,2007,234583,560المجموع

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017

محجـــــــــــــر حدیدمحجــــــــــــر خشب مـــــاستــــــــــــــــــــكسخـان مـاء مركـــزي
المادة : مواد انشائیة اخرى تابع  جدول  (10)

محجـــــــــــر المنیومالمحافظـة
 ( المبلغ : الف دینار )



مبلغعددمبلغعددمبلغكغمالمبلغالعددالمبلغم
150505001020121,20000كركوك

481,9053,3055,9604604600000دیالى

126004,41013,9504,4319,26900134,000بغداد

361,50012,83322,6785971,4630000بابل

002506,2501102200000كربالء

005,89030,4502,0702,1500000واسط

001,1006,6001753250000نجف

0000000000قادسیة

7910,0501,0002,0001504000000ذي قار

000016320000میسان

0019,40541,242000000البصرة

17614,10548,243129,6308,01914,339121,200134,000المجموع

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017

نـــــافـــــــــــــــــــورات طبقـــات فلیـــــــــــن
         المادة : مواد انشائیة اخرى ( المبلغ : الف دینار )تابع  جدول (10)

كتل خرسانیةقفــص مكیـــــــــــفالمحافظـة مـعـجـــون 



مواد اخرى

مبلغمالمبلغالمبلغالعددالمبلغم2المبلغم2
00000018,00000كركوك

3508,75016011,2002060,000976,94600دیالى

2,884102,5505,690279,70014115,5008,975,824314,500بغداد

64532,25000865,0001,579,96400بابل

6,00090,0001,745125,075002,870,6653170,000كربالء

61501,605127,50057485,5005,174,80012404,000واسط

00000050,00000نجف

96826,136000032,00000قادسیة

1507,50000007,246,62500ذي قار

000000270,00000میسان

0016,039846,21044445,00021,336,835560,000البصرة

11,003267,33625,2391,389,6851431,171,00048,531,65923648,500المجموع

كـــرفـــــــــــــــانالكابــــــــونــــــــــدسندویـــــج بنـــــــــل
المحافظـة

جملــون حدیــــــــدي

كمیة وقیمة المواد االنشائیة المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة2017
( المبلغ :الف دینار ) المادة :مواد انشائیة اخرىتابع جدول  (10)



االجورالعدداالجورالعدداالجورالعدداالجورالعدد
49192,70036119,9853069,4653751,046,585كركوك

79265,2604388,51563244,1641,7332,596,775دیالى

1841,905,9251601,030,400119555,4251,67810,358,750بغداد

881,217,710103875,67564497,7577896,556,170بابل

62200,5683472,5582951,6609301,370,450كربالء

541,306,810741,185,73049779,5255224,933,150واسط

25151,660516,1001029,875125411,140نجف

4768,9503866,85012,700255560,165قادسیة

12101,0001270,7001478,000233988,050ذي قار

31285,00027202,22536251,650171867,525میسان

621,716,12546486,82563678,2751,0117,333,325البصرة

6937,411,7085784,215,5634783,238,4967,82237,022,085المجموع

معدل عدد العاملین واالجور المدفوعة لھم حسب االختصاص والمحافظة في القطاع العام لسنة 2017 
االجور : الف دینارجدول  (11) 

عمـــــــــــــــــــــــــالاالداریــــــــــــونالفنیــــــــــــــــــونالمھندسون الكــلي
المحافظة



االجورالعدداالجورالعدداالجورالعدداالجورالعدداالجورالعدد
69140,31067165,7402744,2204281,2506951,860,255كركوك

1788,075744,40056161,760531,3502,0033,520,299دیالى

35155,30061227,050100315,2251015,4502,34714,563,525بغداد

63502,1101031,068,04065373,33039129,4601,31411,220,252بابل

5586,055134200,8704341,0222130,3451,3082,053,528كربالء

771,150,85085944,25082548,850857,80095110,906,965واسط

1134,7252877,2001022,90000214743,600نجف

75,5008645,2901419,3001400449769,155قادسیة

656,000755,2003164,4001135,2503261,448,600ذي قار

33191,30043219,2502053,55026,0003632,076,500میسان

77844,6502121,305,37561491,80067705,5001,59913,561,875البصرة

4503,254,8758334,352,6655092,136,3572061,092,80511,56962,724,554المجموع

معدل عدد العاملین واالجور المدفوعة لھم حسب االختصاص والمحافظة في القطاع العام  لسنة 2017 
تابع جدول  (11 

المحافظة
مشتغلون اخـــرونحراس وفراشــونسواق السیــارات

االجور : الف دینار
المجمــــــــــــــــــوع سواق ومشغلي المكائن 

واالالت



االجورالعدداالجورالعدداالجورالعدداالجورالعدد
1912,062,0502822,963,0032182,270,1056917,295,158ذكور

002116,550002116,550اناث

136977,4682532,133,3401891,104,7555784,215,563ذكور

00000000اناث

134972,7462021,550,755135660,3454713,183,846ذكور

35,850448,80000754,650اناث

3,23614,334,0102,54711,967,0202,03910,711,4557,82237,022,085ذكور

00000000اناث

107761,8152532,006,14590486,9154503,254,875ذكور

00000000اناث

116478,3305443,139,365173734,9708334,352,665ذكور

00000000اناث

185732,1502141,021,582110382,6255092,136,357ذكور

00000000اناث

47286,57576528,58083277,6502061,092,805ذكور

00000000اناث

4,15220,605,1444,37125,309,7903,03716,628,82011,56062,553,354مجموع الذكور

35,8506165,350009171,200مجموع االناث

4,15520,610,9944,37725,475,1403,03716,628,82011,56962,724,554

اضـــافة وترمیــــماالنشــــــــــاءات

مشتغلون اخرون

الحراس والفراشون 
ومشتغلون اخرون

المجموع

جدول  ( 12) 

االبنیــــــــــــةالتخصص

اداریون

المجموع الكلي

المــــجمـــــــــوع

معدل عدد العاملین واالجور المدفوعة لھم حسب التخصص والجنس في القطاع العام لسنة 2017
االجور : الف دینار

الجنس

مھندسون

فنیون

عمال

سواق سیارات

سواق ومشغلین 
المكائن واالالت
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)  2(شكل 
2017حسب التخصص في القطاع العام لالبنیة واالنشاءات لسنة عدد العاملین

انشاءات 

أبنیة

اضافة وترمیم



الضمان المحافظة
معالجات طبیة الطعامالسكننقل العاملیناالجتماعي

وادویة
مكافئات واكرامیات 

المجموعوغیرھا

78,45183,8203,550117,5405,70070,450359,511كركوك

240,05031,40089,750278,7000239,650879,550دیالى

753,350258,65015,500712,90030,500341,7002,112,600بغداد

545,09993,850250,000363,2153,900117,6001,373,664بابل

2,75050,0503,75081,92025022,425161,145كربالء

320,550263,250159,000397,30067,750127,0001,334,850واسط

11,5505,750019,0007607,40044,460نجف

5,2508,1901,80012,2008075028,270قادسیة

23,00017,75035,00029,85006,000111,600ذي قار

626,61165,1500179,60013,000179,9001,064,261میسان

454,85386,0000309,30020,600185,3001,056,053البصرة

3,061,514963,860558,3502,501,525142,5401,298,1758,525,964المجموع

المزایا المدفوعة للعاملین حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
المبلغ : الف دینارجدول  (13) 



تنظیف الموقع ونقل فحوصات مختبریةایجار مكائنمصاریف نقلالمحافظة
استئجار خدمات صیانةخدمات ابحاثالمخلفات

موجودات ثابتة
مصاریف 

المجموعخدمیة اخرى

91,7501,297,75097,480142,2502,20041,2502,00029,7301,704,410كركوك

410,6001,697,300302,75084,6502,00050012,00045,0002,554,800دیالى

924,10010,493,0001,069,350547,3000373,5006,000865,65014,278,900بغداد

371,5744,437,5271,122,050241,22065,250110,300324,130556,1227,228,173بابل

131,1701,009,300211,10030,05000047,5301,429,150كربالء

1,144,80012,214,000899,000487,000126,75087,8001,500580,50015,541,350واسط

8,00043,00051,40013,000017,5004,000500137,400نجف

39,462230,71011,3473,51301,00012,25041,981340,263قادسیة

15,95017,80036,00039,750015,00040,80011,700177,000ذي قار

370,700757,000104,91538,50002,000307,000239,0001,819,115میسان

758,5505,493,2501,424,9351,054,1001,016,60050,0000238,00010,035,435البصرة

4,266,65637,690,6375,330,3272,681,3331,212,800698,850709,6802,655,71355,245,996المجموع

قیمة المصاریف  حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
المبلغ : الف دینارمستلزمات خدمیة جدول  (14_ب) 



المبلغ : الف دینار

االدوات كھرباء وماءوقود وزیوتالمحافظة
المجمـــــــوعاخــــــرىاالحتیاطیة

194,30050,400113,30020,400378,400كركوك

84,20010,2008,0004,450106,850دیالى

1,271,37556,100303,500137,9051,768,880بغداد

1,393,74097,204114,97067,2891,673,203بابل

91,8503,5506,2507,550109,200كربالء

2,943,300137,500657,000122,5003,860,300واسط

23,2001,10025,0501,00050,350نجف

45,6452,7501,2504,13053,775قادسیة

24,00006,00016,05046,050ذي قار

521,60095,100166,5004,120787,320میسان

747,80029,600125,400149,0501,051,850البصرة

7,341,010483,5041,527,220534,4449,886,178المجموع

قیمة المصاریف  حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
مستلزمات سلعیةجدول  (14_أ) 



تعویضات المحافظة
القروض المستلمةالسلف المستلمةمجموع قیمة المصاریف الكليعوارض عملضرائب ورسوموغرامات مدفوعة

175,128310,0468,0002,575,98400كركوك

9,0003,670,935156,0006,497,5851,236,577,9300دیالى

258,0163,755,645325,35020,386,79117,356,2970بغداد

230,2231,201,942517,52010,851,06112,389,265,9310بابل

2,20015,00027,1501,582,7004,440,7200كربالء

1,223,8722,024,688258,25022,908,4609,514,868,4400واسط

1,000205,0000393,7501,040,0000نجف

3,00089,7601,000487,79800قادسیة

0171,2397,000401,2891,058,9660ذي قار

0770,37203,376,80700میسان

870,0283,911,357193,00016,061,67000البصرة

2,772,46716,125,9841,493,27085,523,89523,164,608,2840المجموع

قیمة المصاریف  حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017
المبلغ : الف دینارمصاریف اخرى  جدول  (14-جـ) 



المبلغ:الف دینار

مجموع قیمة المحافظة
االجور والمزایا

مجموع قیمة المواد 
االنشائیة

مجموع قیمة 
المصاریف

حصة المشروع 
من اندثار 

الموجودات الثابتة
عوائد المقاولینمجموع الكلفة الكلیة

2,219,76624,833,1592,575,984029,628,9092,005,736كركوك

4,399,84931,691,0916,497,585042,588,52536,359,113دیالى

16,676,12581,485,40120,386,791272,005118,820,32211,702,412بغداد

12,593,91649,880,21910,851,061152,79773,477,99310,468,640بابل

2,214,67316,542,9361,582,70020,25020,360,559307,776,062كربالء

12,241,81529,084,75622,908,460246,65664,481,6875,938,110واسط

788,0603,429,101393,75004,610,911603,971نجف

797,4253,494,847487,79897,2784,877,348249,247قادسیة

1,560,20018,732,018401,289173,57820,867,0851,335,747ذي قار

3,140,76114,457,5443,376,807020,975,1121,540,606میسان

14,617,92886,801,62416,061,6700117,481,22222,807,732البصرة

71,250,518360,432,69685,523,895962,564518,169,673400,787,376المجموع

النسبة 
المئویة

13.869.616.50.2

الكلفة الكلیة المصروفة وعوائد المقاولین لتنفیذ مشاریع االبنیة واالنشاءات حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 2017

جدول (15) 
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