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 المقدمة
 

 

ٌعتبر قطاع البناء والتشٌٌد من القطاعات المهمة فً االقتصاد لما له من اهمٌة فً توفٌر مؤشرات الحسابات         
عداد إالنشرة الى تقدٌم مؤشرات البناء والتشٌٌد والقومٌة لالبنٌة واالنشاءات التً تنفذ فً القطاع العام وتهدف هذه 

نشاءات لٌتسنى للباحثٌن والمستثمرٌن وجمهور بنٌة واإلنتائج تقرٌبٌة عن عدد العاملٌن واجورهم وكلفة البناء لأل
وشركات المقاوالت المنفذٌن  نشاط المقاولٌن  لٌة عمل آمعرفة لمستخدمً البٌانات وضع صورة تقدٌرٌة للمستقبل 

 . واجور األٌدي العاملة فٌها واسعار المواد االنشائٌةمشارٌع الحكومٌة لل
 

إحصاء االبنٌة واالنشاءات  تقرٌرٌسر مدٌرٌة إحصاءات البناء والتشٌٌد فً الجهاز المركزي لإلحصاء أن تصدر و  
التً تتعلق بتنفٌذ االحصائٌة عن نشاط البناء والتشٌٌد والتً تتضمن كافة المؤشرات  2021فً القطاع العام لسنة 

محافظات  )باستثناءالحكومٌة فً بغداد والمحافظات مشارٌع االبنٌة واالنشاءات التً تنفذها الوزارات واالجهزة 
 اقلٌم كردستان( .

 

ونأمل أن تفٌد المعلومات الواردة فً  تقرٌر ال اونود ان نتقدم بالشكر والتقدٌر لكل من ساهم فً إنجاح إصدار هذ
وخبراء لوضع الستراتٌجٌات وتقدٌر كمٌات المواد  التقرٌر جمٌع المهتمٌن بهذا القطاع من مخططٌن وباحثٌن

 االنشائٌة المطلوبة لتنفٌذ المشارٌع المستقبلٌة .
 

            
 
 
 

 ومن هللا التوفٌق

  

                                                

 مدٌرٌة إحصاءات البناء والتشٌٌد      
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 هدف التقرٌر  

 
البناء والتشٌٌد فً القطاع العام حسب المحافظات نشاط  حصائٌة عن عداد المؤشرات اإلإٌهدف التقرٌر الى       

)المنجزة وغٌر المنجزة ( من حٌث عائدٌة المشارٌع والكلفة الكلٌة وعدد حصاء للمشارٌع المنفذة خالل سنة اإل
نشائٌة المستخدمة فً تنفٌذ المشارٌع لتكوٌن قاعدة دفوعة لهم وقٌمة وكمٌة المواد اإلجورهم والمزاٌا المإالعاملٌن و

 .بٌانات مفٌدة للمخططٌن والباحثٌن 
 
 
 

 طـــار اال
 

اإلنشائٌة حاالت مقاوالت المشارٌع إعتماد على نشاءات العائدة للقطاع العام باإلواإلد إطار مشارٌع األبنٌة ٌع’      
شركات  أو الشركات الحكومٌة كتنفٌذ مباشر بل جمٌع مؤسسات الدولة سواء كان منفذي هذه المشارٌع من ق

  . ًجنبشركات المقاوالت فً القطاع األخاص أو القطاع المقاوالت والمقاولٌن فً ال
  ٌ دٌرٌات اإلحصاء فً العاملٌن فً معلى مستوى المحافظة من قبل حسب الموقع الجغرافً عد هذا اإلطار و

الجهاز المركزي حصاءات البناء والتشٌٌد فً إوٌرسل الى مدٌرٌة  ،قلٌم كردستان( إ ستثناءمحافظاتإالمحافظات ) ب
  . لإلحصاء

 
 
 

 الشـــمول  
 

نشاءات المنفذة خالل السنة ) وتشمل المشارٌع المنجزة وغٌر المنجزة ( والتً بنٌة واإلتشمل كافة مشارٌع األ      
تضمنها اإلطار عدا تلك التً تعتبر سرٌة بغض النظر عن حجمها أو موقعها الجغرافً أو عائدٌتها أو نوعها . وال 

نما تشمل إالقطاع العام ونشاءات إدٌنار بإحصاء أبنٌة و ملٌون( 100تشمل مشارٌع الترمٌم التً تقل كلفتها عن )
 فى إحصاء المقاوالت فقط .

 
 
 

 منهجٌة العمل
 

عتباراً من تارٌخ المباشرة إوفق استمارة إحصائٌة عن المشارٌع التً تضمنها اإلطار البٌانات تبدأ عملٌة جمع       
المقٌم بالمشروع المهندس حصاء فى بغداد والمحافظات مع وٌتم التنسٌق بٌن موظفى اإل , بالمشروع ةالفعلٌ

ستمارات حسب مراحل تنفٌذ المشروع وحسب فصلٌا لملىء اإل أو شركة المقاوالت التً تنفذ المشروع المقاولو
 رسالها الى مركز الجهاز . ٌتم إومن ثم   هنجازإالموقع الجغرافى ولحٌن 

 (وترمٌزها )وضع الرموزلكل فصل  ستمارات ٌتم تأشٌرها فً بطاقات اإلطار لمتابعة اإلنجاز المٌدانًاإلعند إستالم 
( وٌتم لكترونٌالغرض إدخال اإلستمارات أ) ورمز تصنٌف نشاط المشروع وغٌرها المشروععائدٌة التً تخص 
 مٌدانٌاً  ستخدام الهاتف أوإأو ب برز األخطاء والنواقص وتصحٌحها إما مكتبٌاً أللحاسبة لمالحظة  دخالهاإتدقٌقها قبل 

التً ٌقع فٌها المشروع لغرض  للمقاول أو الجهة المنفذة عن طرٌق مدٌرٌة إحصاء المحافظة اإلستمارةإعادة ب
معالجة األخطاء وتجري عملٌة تدقٌق البٌانات المدخلة على مرحلتٌن ٌتم خاللها التدقٌق المنطقً للمعلومات وفق 

وتستمر عملٌة جداول األخطاء  أو تدقٌق نشائٌة المستخدمة فً البناءسعار المواد اإلأحدود لتدقٌق امج نبر
ستخراج النتائج إت وصححت بالشكل المطلوب وثم ٌتم ن جمٌع البٌانات قد أدخلإالتصحٌحات إلى أن ٌتم التأكد من 

 . النهائٌة وٌتم تبوٌبها وطباعتها فً التقرٌر النهائً
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 المفاهٌم والمصطلحات اإلحصائٌة  
 
 

ٌتم تشٌٌدها من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومٌة كالمبانً المدرسٌة وتشمل كافة األبنٌة التً  -األبنٌة :
 .والمستشفٌات والمعامل ودور العبادة والمراكز الترفٌهٌة والتدرٌبٌة وغٌرها من األبنٌة خالل السنة

  
دود رق والجسور والسوتشمل كافة المشارٌع التً تنفذها الوزارات والمؤسسات الحكومٌة مثل الط -اإلنشاءات :

ستخراجٌة والصناعٌة ومشارٌع الماء والكهرباء ..وغٌرها من المشارٌع المنجزة وغٌر المنجزة خالل والمشارٌع اإل
 السنة.

 
وٌقصد بها الشروط العامة للمقاولة والمواصفات والخرائط وجداول الكمٌات وجداول األسعار والمبالغ  -المقاولة:

عطاءات وأٌة تعدٌالت أخرى ٌتم اب اإلحالة والتعلٌمات إلى مقدمً الوالعطاء وصٌغة التعاقد مع المقاولٌن وكت
 تفاق علٌها وتعتبر كلها أجزاء متممة لبعضها .اإل
 

التً تستحصل بٌاناتها مباشرة من  اإلستمارةالفصلٌة لألبنٌة واإلنشاءات فً القطاع العام: هً تلك  اإلستمارة
ن قبل اللجان الحكومٌة المنفذة للمشارٌع ــأو حكومٌة أو مختلطة أو مالمقاولٌن سواء كانوا أفرادا أو شركات أهلٌه 

 .فً الوزارات
 

 البناء الجدٌد: هو البناء الذي ٌشٌد على مساحة معٌنة من األرض وبأسس جدٌدة.
 

 إضافة بناء : هو كل بناء ٌلحق بالبناء المشٌد وٌقع ضمن العرصة .
 

التً ٌشٌد علٌها البناء وال تذكر مساحة العرصة إذا كان البناء إضافة مساحة العرصة : هً المساحة الكلٌة لألرض 
 او تحوٌر او ترمٌم .

 
وكذلك السٌاج وكل المسقفات فإذا كان البناء مكون بالمتر المربع جمٌع الطوابق بناء مساحة البناء : تشمل  مساحة 

 من اكثر من طابق فتجمع مساحة الطوابق .
ختالف أنواعهم لقاء إعلى  العاملون فً المشروعالمدفوعات النقدٌة التً ٌستلمها االجور المدفوعة : هً تلك 

 تقدٌمهم خدمات قوة عملهم خالل فترة زمنٌة معٌنة.
 

المواد اإلنشائٌة المستخدمة : هً قٌمة وكمٌة المواد أو السلع الوسٌطة التً تستخدم فعالً فً البناء كالطابوق أو 
ت الصحٌة والكهربائٌة وغٌرها ولذلك فان المعلومات المتعلقة بالمواد المخزونة الحجر والكونكرٌت والتاسٌسا

 والمشتراة أو المطروحة ال تدخل ضمن المعلومات عن المواد المستهلكة فعالً. 
 
: هو عدد العاملٌن فً تنفٌذ المشارٌع طٌلة أٌام العمل خالل السنة وٌتم احتسابه بقسمة مبلغ متوسط االجر الٌومً  

األجور الكلٌة على عدد العاملٌن الفعلً ، وٌقسم الناتج على عدد أٌام العمل الفعلٌة وذلك بأستبعاد أٌام العطل 
  .الرسمٌة واالعٌاد والمناسبات خالل السنة
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 تحلٌل البٌانات

 
 

من حٌث عدد  2021ٌتضمن التقرٌر نتائج إحصاء أبنٌة وإنشاءات القطاع العام للمشارٌع التً نفذت خالل  سنة 
المشارٌع ونوعها التً تم إنجازها والتً لم تنجز ومازال العمل مستمر بها, وبٌانات عن عدد العاملٌن حسب 
مهاراتهم وجنسٌاتهم واألجـور المدفوعة لهم وكمٌة وقٌمة المواد اإلنشائٌة التً استخدمت فعالً فً بناء المشارٌع  

 . حاالت مقاوالت المشارٌعإعتماد على الكلفة الكلٌة  باإل شراتوكمٌات اإلنتاج للمشارٌع المنجزة ومؤ
 

مسجلة  2021دٌنار خالل سنة ترلٌون ( 1.3) بلـغت الكلفة الكلٌة لألبنٌة واإلنشاءات المنجزة وغٌر المنجزة -1

دٌنار كما فً جدول  ملٌار( 815.7) الكلٌةحٌث بلغت الكلفة 2020( مقارنة بسنة %71مقدارها ) ارتفاعنسبة 

 . ( 1رقم ) 

شكلت  دٌنار  ملٌار (865.7)  2021سنة لمستخدمة فعال فً البناء والتشٌٌد خالل اآلنشائٌة الغت قٌمة المواد ب -2

البالغة  2020%( مقارنة بسنة 57.2مقدارها ) ارتفاع%( من مجموع الكلفة الكلٌة , مسجلة نسبة 62نسبة  )

 (. 1دٌنار كما فً جدول رقم )  ملٌار( 550.4)

%( من مجموع 14شكلت نسبة ) 2021خالل سنة  ( ملٌار دٌنار193.8االجور والمزاٌا المدفوعة لهم ) بلغت -3

ار دٌنار كما فً جدول ـملٌ (134.5) البالغه 2020%( مقارنة مع سنة 44) ارتفاعالكلفة الكلٌة مسجالً نسبة 

 . (1)رقم 

 (1255المنجزة وغٌر المنجزة ) المدورة من السنٌن السابقة والمستمر بالتنفٌذ ( ) الرئٌسةمشارٌع البلغ عدد  -4

توزعت  (.686%( مقارنة بالعام الماضً التً كانت تبلغ )83) ارتفاعسجلت نسبة ،2021مشروع خالل سنة 

( مشروع لإلنشاءات 608%( من مجموع المشارٌع الكلً و)28)( مشروع لألبنٌة شكلت نسبة 348بٌن )

%( من مجموع  (24(مشروع لالضافة شكلت نسبة299و) من مجموع المشارٌع الكلً %(48شكلت نسبة )

 . ( 2ما فً جدول رقم )ك  2021 لسنةالمشارٌع الكلً 

 وبلغت واد اإلنشائٌة،ـوع قٌمة المـ%( من مجم6.4ار دٌنارشكلت نسبة )ـملٌ (51.5)بانواعه الحدٌدكلفة بلغت -5

%( من مجموع 6ملٌار دٌنار شكلت نسبة ) (53( الف طـن بكلفة )492.2البناء) فً المستخدمة السمنتكمٌة

, %( 2.5) أي بنسبة ارـــملٌار دٌن (22.5) بكلفـة 3م ٌونلم (1.5والرمل ), ةــالمواداإلنشائٌة المستخدم قٌمة

( ملٌار دٌنار اي 75والتأسٌسات الصحٌة بكلفة ) , %(9اي بنسبة ) ( ملٌاردٌنار78.6والتأسٌسات الكهربائٌة )

( ملٌار دٌنار 17.6( ملٌون طابوقة بكلفة )104.5الطابوق المستخدم فً البناء ) وكمٌة, %( 8.6بنسبة )

( ملٌار دٌنار أي 30بكلفة ) 3( ملٌون م1.3والحصى ) , د االنشائٌةا%( من مجموع قٌمة المو2شكلت نسبة )

( من مجموع قٌمة %1دٌنار أي بنســـبة ) ملٌون( 10.9بكلفـة ) 3م( الف 424والحجر) , %(3.5بنسبة )

 .( 9المواد اإلنشائٌة المستخدمة كما فً جدول رقم )

عن سنة (%101)  ارتفاععامل مسجالً  نسبـة (47836) 2021بلغ عدد العاملٌن طٌلة أٌام العمل سنة  -6

( عامل 31888و),  %( 5( مهندس ٌشكلون نسبة )2569منهم ) ، (23850والذي بلغ عددهم) 2020

من مجموع عدد  %(4.6)( فنً بنسـبة 2208و), %( 3.8( إداري بنسبة)1863و ),  %( 66.6بنسبة )

 (.10العاملٌن  كما فً جدول رقم ) 

 
 

                                                                     



 )  2021– (2010في القطاع العام للسنوات  المنجزة وغير المنجزة واالنشاءات لمشاريع االبنيةالمؤشرات الرئيسة                                      
 

 (1 )جدول                                                      
                               

 السنة
 المصروفة الكلفة الكلية*

 عدا عوائد المقاولين
 (مليون دينار)

 قيمة المواد االنشائية
 )مليون دينار(

االجور والمزايا 
 المدفوعة للعاملين

 )مليون دينار(

 عدد العاملين
 )بااللف(

0202 062476006 767,525 0206711 00 

0200 062256540 062036241 0026020 02 

0200 064436756 060226576 0026614 01 

0201 064346702 066316604 2006011 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 

2018 653,851 390,891 159,756 15 

2019 431,606 288,863 69,329 17 

2020 815,704 550,479 134,576 23 

2021 1,397,659 865,751 193,853 47 

                    
 بضمنها )مجمىع المصاريف + حصة المشروع من اندثار المىجىدات الثابتة( * 
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 (1)شكل   
 ( 2021 - 2011) الكلفة الكلية المصروفة وقيمة المواد االنشائية فى القطاع العام للسنوات 

الكلفة الكلية 
 المصروفة 

قيمة المواد 
 االنشائية

مليون دينارالكلفة   

 السنوات



( 2 )جدول  

المجموعوترمٌم أضافةانشاءاتابنٌة

الكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالوزارة اسم

00001887,7401887,740الوقؾ السنً

000021,514,16221,514,162الوقؾ الشٌعً

00001132,2651132,265الوقؾ المسٌحً

002585,552,8931420,777,32639106,330,219امانة بؽداد

001201,200001201,200دٌوان الرقابة المالٌة

24,552,3972885,595,8804029,972,67370120,120,950وزارة االعمار واالسكان

107,323,76814074,018,08311060,768,006260142,109,857وزارة البلدٌات واالشؽال

118,900,14400102,285,1032111,185,247وزارة التربٌة

وزارة التعلٌم العالً 

والبحث العلمً
67,313,1170063,556,2001210,869,317

177,795001281,6602359,455وزارة الزراعة

1164,4500011,194,95021,359,400وزارة الشباب والرٌاضة

2317,763,7770022,198,1292519,961,906وزارة الصحة

وزارة الصناعة 

والمعادن
00002149,2502149,250

43,499,67477,829,915001111,329,589وزارة الكهرباء

000011,199,70011,199,700وزارة المالٌة

001010,053,946001010,053,946وزارة الموارد المائٌة

54,265,04371,416,611147,626,6092613,308,263وزارة النفط

53,441,024001254,64063,695,664وزارة النقل

وزارة شؤون 

المحافظات
280250,543,598390597,108,6319395,238,866763942,891,095

348307,844,787608861,777,159299228,037,2791,2551,397,659,225المجموع

2021عدد وكلفة المشارٌع المنجزة وؼٌر المنجزة فً القطاع العام حسب الوزارات والجهات ؼٌر المرتبطة بوزارة لسنة 

بااللؾ دٌنار: المبلػ 



المجموععدم مباشرةمتوقؾ

العددالعددالعدد

12517نٌنوى

91019كركوك

303060دٌالى

25530انبار

301040بؽداد

83038بابل

67572كربالء

8130111واسط

203252نجؾ

325قادسٌة

152035مٌسان

301040البصرة

330189519المجموع

2020 لعام المحافظات حسب العام القطاع فً المباشرة وعدم المتوقفة المشارٌع عدد

المحافظة

(3 )  جدول



دٌنار الؾ:  المبلػ (4)  جدول

المـجـمــــــــــــــــــــوعوترمٌـــــــــــم أضافــةأنشــــــــــــــــــــــــاءاتأبنٌـــــــــــــــــــــة

كــــلفــــــــــــةعددكـــــلفــــــةعددكــلفــــــــةعددكــلفــــــــــةعدد

255,538,53810866,699,8208031,109,941213103,348,299نٌنوى

2010,782,2413540,231,4474034,016,6689585,030,356كركوك

9147,010,1585949,510,340206,860,259170103,380,757دٌالى

4324,932,974105197,686,899162,265,915164224,885,788انبار

2228,621,3104892,472,0863172,622,782101193,716,178بؽداد

812,935,3893151,581,9601611,067,7725575,585,121بابل

3819,591,2316699,065,089196,984,241123125,640,561كربالء

89,200,2601628,976,64841,152,1472839,329,055واسط

1112,017,0061812,224,469113,229,9414027,471,416نجؾ

1226,816,2244226,704,1553535,096,6758988,617,054قادسٌة

78,698,3943539,692,3121240,9404348,631,646المثنى

118,882,068114,708,41663,278,1602816,868,644مٌسان

5292,818,99434152,223,5182020,111,838106265,154,350البصرة

348307,844,787608861,777,159299228,037,2791,2551,397,659,225المجموع

2021 لسنة المحافظات حسب العام القطاع فً المنجزة وؼٌر المنجزة والترمٌم واالضافة واالنشاءات االبنٌة مشارٌع وكلفة عدد

المحافظة



كلفةعددكلفةعددكلفةعدد

19847,384,3641448,182,72221295,567,086نٌنوى

4173,725,06046,584,7844580,309,844كركوك

188142,748,95100188142,748,951دٌالى

145188,355,22700145188,355,227انبار

71122,355,82412,511,79072124,867,614بؽداد

4067,105,71225,746,7784272,852,490بابل

9859,587,07490103,229,057188162,816,131كربالء

3429,738,56395,869,9804335,608,543واسط

4064,138,6191730,0954164,868,714نجؾ

6343,785,7393482,326,22397126,111,962قادسٌة

4142,319,14625,312,5004347,631,646المثنى

3028,261,575003028,261,575مٌسان

109227,659,44200109227,659,442البصرة

1,0981,137,165,296157260,493,9291,2551,397,659,225المجموع

2021 لسنة المحافظات حسب العام القطاع فً المنجزة وؼٌر المنجزة المشارٌع وكلفة عدد
دٌنار الؾ:  المبلػ  (5)  جدول

المحافظة
المجمـــــــــــــوع    منجــــــــــــــز ؼٌــــــــــــر     مـــنـجــــــــــــــــــــز      



 (6) جدول

الكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعدد

00001406,5450022,036,84932,443,394ابنٌة خدمٌة اخرى

0000000055,078,16655,078,166ابنٌة صحٌة اخرى

000000002859,7082859,708اضافات

0000000045,151,47345,151,473اقسام داخلٌة

0000156,740,5202326,28821,581,788198,648,596ترمٌمات

000000002216,016,9312216,016,931دوائر حكومٌة

0000000094,860,67494,860,674دور السكن

0000000084,599,77584,599,775رٌاض اطفال

00000000216,284,412216,284,412عمارات سكنٌة

متعدد )قاعات 

(االؼراض
000000002912,0142912,014

00000000149,873149,873كراجات السٌارات

000000002882,2742882,274كلٌات

0000000041,893,25341,893,253متنزهات

0000000023,977,80723,977,807مجمعات سكنٌة

000000003866,6853866,685محاجر صحٌة

0011,898,75700000011,898,757محطات تعبئة

0011,898,757167,147,0652326,2887065,051,6828974,423,792مجموع الصفحة

2021عدد وكلفة االبنٌة فً القطاع العام  حسب االنشطة ونوع البناء لسنة 
(92-1)التصانٌؾ من  (41)نوع البناء 

دٌنار الؾ:  المبلػ

نوع البناء
الخدمــــــــــاتزراعــــــــــــة المجمـــــــــوعالماء والكهربــاء نقل ومواصالتاستخراجٌــــــــــــة



الكلفة العددالكلفة العددالكلفة العددالكلفة العددالكلفة العددالكلفة العدد

000000001111,9601111,960مخازن

000000000000مخازن زراعٌة

000000001132,5351132,535مختبر تحلٌل حٌوانً

0000000012,621,55012,621,550مختبرات

0000156,350,42000159108,869,015174115,219,435مدارس ابتدائٌة

مدارس متوسطة 

وثانوٌا
000000003231,123,8913231,123,891

0000000062,644,67262,644,672مراكز الشرطة

000000001515,223,3811515,223,381مراكز صحٌة

مراكز للتجارب 

والبحوث
000000001743,1201743,120

0000000021,924,44921,924,449مساجد وابنٌة دٌنٌة

0000000043,807,07243,807,072مستشفٌات

مستوصؾ ومحجر 

بٌطري
000000001882,1391882,139

000000001786,3891786,389مستوصفات

0035,227,312137,494,90826,882,04800649,604,268مشارٌع كهرباء

001430,11400001323,8572753,971مشارٌع ماء

0000000076,073,92876,073,928معامل

نوادي ومراكز 

ومالعب
0000000051,768,23551,768,235

0045,657,4261643,845,32826,882,048237177,036,193259233,420,995مجموع الصفحة

0057,556,1833250,992,39347,208,336307242,087,875348307,844,787المجموع الكلً

(92-1)التصانٌؾ من  (41)نوع البناء 

المجمـــــــــــــوع

دٌنار الؾ:  المبلػ

2021عدد وكلفة االبنٌة فً القطاع العام  حسب االنشطة ونوع البناء لسنة 

 (6)  جدول تابع

الخدمـــــــــــــاتاستخراجٌــــــــة الماء والكهربـــاء
نوع البناء

نقل ومواصالت زراعــــــــــــــة



الكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعدد

14,456,1980000000014,456,198استصالح االراضً

3556,475182,565142,338,30921,843,50421,603,858226,424,711اضافات

00001206,3700023,809,60834,015,978اكساء لضفاؾ االنهر

0000006694,182,34345,881,38270100,063,725اكساء وتسوٌات ترابٌة

000000001761,4941761,494الؽاز والنفط والمناجم

000000212,779,31400212,779,314انشاءات اخرى للنقل

001252,721001345,848,83811,770,8511547,872,410تبلٌط ارصفة شوراع

0000134,041,900260324,398,6933524,400,163308352,840,756تبلٌط الشوراع

0000245,420,70854,058,63468,179,0113517,658,353ترمٌمات

توزٌع الكهرباء 

والمحوالت
001456,242,3632222,713,0941616,90032,410,6324081,982,989

00000044,453,8001178,75054,632,550جسور سٌارات

000000001126,3551126,355جسور مشاة

000095,932,44800512,591,6301418,524,078خدمات اخرى

0000000011,172,75011,172,750سدود حجرٌة

00003636,949,8040044,569,1364041,518,940شبكات المٌاه

00000061,699,9761321,42972,021,405قناطر

000063,305,7831116,9302099,318,75727102,741,470مجاري

001156,325,0281229,48800001256,554,516محطات تولٌد الطاقة

000011,765,7050023,690,52135,456,226محطات ضخ

0000001172,941001172,941مطارات

45,012,67327112,902,67712782,903,609361490,171,87389170,786,327608861,777,159المجموع

المجمـــــــــــــــــــوعالخدمـــــــــــاتنقل والمواصالتالماء والكهرباءاستخراجٌـــــةزراعــــــة

2021عدد وكلفة االنشاءات فً القطاع العام حسب االنشطة ونوع االنشاء لسنة 
(156-101)التصانٌؾ من  (42)نوع البناء 

دٌنار الؾ:  المبلػ (7)جدول  

نوع االنشاء 



 (8)  جدول

الكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعدد

0000000015,225,37015,225,370ابنٌة خدمٌة اخرى

000000001900,6771900,677ابنٌةثقافٌة اخرى

00141,725000000141,725استصالح االراضً

2172,1743526,899,8082217,539,984003022,019,7928966,631,758اضافات

0000005503,157005503,157اضافات تجارٌة

00001141,79000001141,790اكساء وتسوٌات ترابٌة

1547,723000000001547,723الؽاز والنفط والمناجم

000051,248,1430031,334,92682,583,069تبلٌط الشوراع

162,480108,456,94598106,567,4514312,9333311,301,435146126,701,244ترمٌمات
توزٌع الكهرباء 

والمحوالت
001515,444,1840000001515,444,184

000031,158,386000031,158,386جسور سٌارات 

001166,5830000001166,583خدمات اخرى

000000001588,7901588,790دور السكن

00102,463,32900002932,350123,395,679شبكات المٌاه

0000000011,194,95011,194,950عمارات سكنٌة

00001457,38100001457,381كراجات السٌارات

00000000187,572187,572مجاري

0000177,0500000177,050محطات الهاتؾ والتلكس

000000001320,3881320,388مدارس متوسطة وثانوٌة

0071,118,29300000071,118,293مشارٌع كهرباء

000000000000معامل

000000002751,5102751,510نوادي ومراكز ومالعب

4782,3777954,590,867131127,190,1859816,0907644,657,760299228,037,279المجموع

المجمــــــــــوعالخدمــــــــــاتالنقل والمواصالتالماء والكهربـاءاستخراجٌــة

2021فً القطاع العام حسب االنشطة ونوع البناء اواالنشاء لسنة  (اضافة وترمٌم  )عدد وكلفة االبنٌة واالنشاءات 

(156-1)التصانٌؾ من  (43)نوع البناء 
دٌنار الؾ:  المبلػ

نوع البناء 

اواالنشاء

التــــــــــجارة



كســـــــر

المبلػعددالمبلػالمبلػعددالمبلػعددالمبلػعدد

15855,3000000015855,300نٌنوى

00004,3081,069,92004,3081,069,920كركوك

000019,2173,284,539019,2173,284,539دٌالى

00002,584505,38502,584505,385انبار

000010,4471,802,75019,45010,4471,822,200بؽداد

3,647497,980002,592478,130182,9756,2391,159,085بابل

000010,9651,861,52586,65010,9651,948,175كربالء

78590,91049098,0002,513452,33515,6003,788656,845واسط

00003,660611,4045003,660611,904نجؾ

12,6311,469,385005,7801,071,100018,4112,540,485قادسٌة

1,908199,1602503,7502,450416,0001,0004,608619,910المثنى

2,855322,7000000110,0002,855432,700مٌسان

17,3472,969,760000020,00017,3472,989,760البصرة

39,3315,605,195740101,75064,51611,553,088436,175104,58717,696,208المجموع

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

 ( الؾ دٌنار: المبلػ والعدد   ) الطابوق: المادة (9)جدول  

المـــجمـــــــــــــــــوعجمهـــــــــــوري عـــــــــــــــــــادي
المحافظــــــة

عقـــــــــــــاري



مبلػعددالمبلػعددالمبلػعدد

002767527675نٌنوى

000000كركوك

511,50000511,500دٌالى

815,60013587,750143103,350انبار

1010,000001010,000بؽداد

00702,100702,100بابل

000000كربالء

0062106210واسط

000000نجؾ

000000قادسٌة

1831,000001831,000المثنى

000000مٌسان

1820,875001820,875البصرة

5988,97523890,735297179,710المجموع

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

) بدائل الطابوق:المادة (9)تابع جدول   الؾ دٌنار: المبلػ والعدد   )

المجمـــــــــــــــوع قرمٌــــــــــــــــــــــدثرمستـــــــــــــــونالمحافظــــــة



المجمــــــــــــــــــــــوع 

المبلػالؾالمبلػالؾالمبلػالؾالمبلػالؾ

249124,950638256,200788252,1501,675633,300نٌنوى

كركوك
4,1752,080,3007048,75041,7504,2492,130,800

975534,730228,80000997543,530دٌالى

64554,032,40562,601006,4614,035,006انبار

3216,78200003216,782بؽداد

00143858000014385,800بابل

00000000كربالء

00000000واسط

290000002900نجؾ

8088,00000008088,000قادسٌة

00000000المثنى

00000000مٌسان

455278,4600000455278,460البصرة

12,4237,156,527879402,151792253,90014,0947,812,578المجموع

بلوك: المادة

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

الؾ دٌنار: المبلػ  )  ) (9)تابع جدول  

حجــــم صؽٌـــــــــــرحجــــم كبٌـــــــــــــر حجــم متوســـــط المحافظــــــة



المبلػ3مالمبلػ3مالمبلػ3م

108,0931,956,4834,486117,410112,5792,073,893نٌنوى

345,4874,708,15510,900177,500356,3874,885,655كركوك

375,4634,552,6972,11848,714377,5814,601,411دٌالى

10,135247,897114,5573,276,983124,6923,524,880انبار

2806,16065,4461,467,21365,7261,473,373بؽداد

6,93643,57138,595708,62445,531752,195بابل

0082,6831,305,56382,6831,305,563كربالء

12,680190,9964,37169,53517,051260,531واسط

4,63048,84017,329214,34621,959263,186نجؾ

2,03522,35044,6851,041,94046,7201,064,290قادسٌة

32,580195,60072,0101,099,520104,5901,295,120المثنى

0010,43077,05010,43077,050مٌسان

6403,200209,682922,505210,322925,705البصرة

898,95911,975,949677,29210,526,9031,576,25122,502,852المجموع

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة

)رمل:             المادة (9)تابع جدول  الؾ دٌنار: المبلػ   )

المحافظــــــــة
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوعاحمــــــــــــــــــــــــــــــــــراســــــــــــــــــــــــــــود



المبلػ3م المبلػ3مالمبلػ3مالمبلػ3م

00003,11284,7203,11284,720نٌنوى

002502,500002502,500كركوك

002004,0007,845211,9458,045215,945دٌالى

9,720255,90022,800507,79224,6171,216,32557,1371,980,017انبار

000022,970502,33022,970502,330بؽداد

00115,0001,725,0002,60362,075117,6031,787,075بابل

151,1634,848,74070228,0801,09743,880152,9624,920,700كربالء

000067551,25067551,250واسط

5109,250177651,30058,5001,82768,515نجؾ

1706,800001,80045,0001,97051,800قادسٌة

0020,205232,050981,76420,303233,814المثنى

00000000مٌسان

000037,3731,013,58637,3731,013,586البصرة

161,5635,120,690159,1742,500,187103,4903,291,375424,22710,912,252المجموع

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

المحافظــــــة

)حجر: المادة (9)تابع  جدول   الؾ دٌنار: المبلػ   )

المجــــــــــــــــــــــــــموع  تؽلٌــــــــــــــــــــــــــــــــــؾخـــــــــــــــــــــــــــــاممقطــــــــــــــــــــــــــــع



اخــــــــــرى

3          مالمبلػالمبلػ3مالمبلػ3م

41,190494,90028,250309,30059,11069,440نٌنوى

207,3561,658,06042,480460,92045,115249,836كركوك

6,380101,502357,3744,018,607299,000363,754دٌالى

3,45085,34092,0942,547,8861,572,30095,544انبار

5,650135,59081,2521,767,56549,28086,902بؽداد

28,152642,96113,656312,757455,80041,808بابل

1151,380114,2982,921,2113,123,110114,413كربالء

3,17842,33814,374278,83512,42017,552واسط

5807,3209,413153,025294,0009,993نجؾ

98520,950105,1182,799,32545,000106,103قادسٌة

50010,00091,6881,844,800107,80092,188المثنى

4,30046,9003,07053,770140,6007,370مٌسان

1,00010,000126,2312,805,293865,722127,231البصرة

302,8363,257,2411,079,29820,273,2947,069,2571,382,134المجموع

حصى:          المادة (9)تابع جدول  

المحافظة
           المجمــــــــــــــــــــــــــــــوعمكســــــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــــــــــادي

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

( الؾ دٌنار: المبلػ  )

المبلػ

863,310

2,164,095

4,419,109

4,205,526

1,952,435

1,411,518

3,681,015

30,599,792

6,045,701

333,593

454,345

2,865,275

1,962,600

241,270



المبلػ   طنالمبلػطنالمبلػطنالمبلػطن

79587,4001,397117,735002,192205,135نٌنوى

1307,65035523,8500048531,500كركوك

33323,3304,539271,071813112,6305,685407,031دٌالى

471,8802,17779,96717529,9662,399111,813انبار

002,930236,140526110,0153,456346,155بؽداد

001,01946,79015928,4201,17875,210بابل

5,235368,566009,273945,42014,5081,313,986كربالء

803,68462827,73712113,83082945,251واسط

2,353107,735151,20021816,2302,586125,165نجؾ

1,206121,1251,03060,50011426,3002,350207,925قادسٌة

9311,590242,1407814,87019528,600المثنى

252,00049028,800555,05057035,850مٌسان

794590145,02356478,8901,472124,858البصرة

10,304735,90515,505940,95312,0961,381,62137,9053,058,479المجموع

الؾ دٌنار: المبلػ  )  )

  المجـــــــــــــــــــــــموع
المحافظــــــة

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

بـــــــــــــــــــــــوركعـــــــــــــــــــاديفنـــــــــــــــــــً

جص:           المادة (9)تابع  جدول  



المبلػطنالمبلػطنالمبلػطنالمبلػطن

14,1552,835,25036896,30067,7247,438,06582,24710,369,615نٌنوى

1,814197,520123,250141,72012,390,300143,54612,591,070كركوك

18,9382,244,824955211,11720,5302,219,31040,4234,675,251دٌالى

11,8721,325,80811127,1588,527825,01320,5102,177,979انبار

22,8833,049,04528573,3255,505584,40028,6733,706,770بؽداد

15,9921,899,98015439,3302,616278,92018,7622,218,230بابل

42,9955,245,73071,7500043,0025,247,480كربالء

5,568632,31519033,9702,612286,4308,370952,715واسط

2,812279,18510519,07054550,0553,462348,310نجؾ

17,7952,211,890405,4001,905235,32519,7402,452,615قادسٌة

9,917991,500509,07034509,9701,001,020المثنى

1,946235,79014222,170303,0002,118260,960مٌسان

50,2824,890,80359687,25620,5672,039,06071,4457,017,119البصرة

216,96926,039,6403,015629,166272,28426,350,328492,26853,019,134المجموع

المــــــــــــجمــــــــــوعابـــــــٌــــــــــــــض
المحافظـــــــة

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

( الؾ دٌنار: المبلػ   ) سمنت:           المادة 

عــــــــــــــــــــــادي

(9)تابع جدول  

مــــــــــقــــــــــــاوم



المبلػ2مالمبلػ2مالمبلػ2مالمبلػ2م

4,97054,700007,437105,51500نٌنوى

2,60039,0001,30010,80012,07078,32000كركوك

2,50023,7506508,45072,530976,3582,00024,000دٌالى

1,14312,5730044,525673,69000انبار

000053,271904,25800بؽداد

001,37620,34623,998387,48800بابل

00009,698257,46000كربالء

009708,62014,137269,27500واسط

0012072021,400295,28800نجؾ

0047413,81233,158470,5464506,750قادسٌة

00004,63267,68000المثنى

000015,879377,75000مٌسان

7104,9604402,51570,427599,92000البصرة

11,923134,9835,33065,263383,1625,463,5482,45030,750لمجموع

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

)(9)تابع  جدول   الؾ دٌنار: المبلػ  )

موزائٌك صب موقعـــً
المحافظة

كاشً: المادة 

مــــوزائٌـــــــــــــــــكفــرفــــــــــــــــــــوريعـــــــــــــــــــــــــــادي



المبلػ2مالمبلػ2مالمبلػ2مالمبلػ2م

1353,4002,00050,0003057,4156,22393,270نٌنوى

5008,50075013,5004608,1504,20041,040كركوك

2,45588,36512,095378,3006,48379,29735,594418,071دٌالى

2,740123,8906,213167,81087510,50029,068338,781انبار

20,775675,9602,33259,0703754,50016,644215,754بؽداد

115502,240107,080004,29042,068بابل

5,670237,1002,47098,9751,36519,05014,889174,130كربالء

1,52854,9741916,030006,50783,345واسط

1,64038,28092520,05080020,4005,65050,455نجؾ

1,58041,300001001,0006,880163,850قادسٌة

4,050161,5001,59032,85080012,0006,12258,554المثنى

5,700151,00000008,082129,928مٌسان

16,639508,82411,606250,3071,1049,91662,314591,626البصرة

63,4232,093,64342,4121,183,97212,667172,228206,4632,400,872المجموع

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

كاشً: المادة (9)تابع  جدول  

المحافظة
بــــورسلٌـــــــــــــــنكـــــرانٌــــــــــــــــتمـــــــرمــــــــــــــــــــر

( الؾ دٌنار: االمبلػ   )

سٌـــــرامٌــــــــــــــــــك



اخــــرى

المبلػ2مالمبلػالمبلػ2مالمبلػ2مالمبلػ2م

22,013350,5608,525154,000641,60013,98051,672834,440نٌنوى

15,175132,130402,2824,184,722266,9063,464,245465,840706,2438,446,247كركوك

87,910422,88559,281383,923150,1271,290,60678,000431,6254,172,005دٌالى

33,695141,130645,6056,961,375506,1184,523,8121,769,5101,269,98214,723,071انبار

37,162220,29046,540648,8001209602,419,320177,2195,148,912بؽداد

605401,46024,8604,90051,20064,05038,335698,182بابل

18,873200,695153,9082,181,932106,9771,413,50130,000313,8504,612,843كربالء

14,59165,63043,395472,39515,060145,40011,00096,3791,116,669واسط

25,725297,16095,425772,47855,250457,250163,692206,9352,115,773نجؾ

159,090636,36054,2401,320,30022,400439,90072,900278,3723,166,718قادسٌة

4,04716,303121,7801,213,44067,430626,0000210,4512,188,327المثنى

1,2506,2501603,20000250,00031,071918,128مٌسان

50,109421,978932,68611,648,632291,7634,367,5884,1501,437,79818,410,416البصرة

469,7002,911,9112,565,28729,970,0571,487,11516,782,0625,342,4425,249,93266,551,731المجموع

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة
( الؾ دٌنار: االمبلػ   ) كاشً: المادة (9)تابع  جدول  

المحافظة
المـــجمـــــــــــــــــــــــوعكربستــــــــــــــــــونمقـــــرنــــــــــــــــــصشتاٌكــــــــــــــــــــــــر



اخـــــــــــرى

المبلػ2مالمبلػالمبلػ2مالمبلػ2مالمبلػ2م

58243,25071053,2501,048104,05579,3702,340279,925نٌنوى

21,0001,25199,60033519,95001,588120,550كركوك

8,573559,48537037,0003,590251,755284,55012,5331,132,790دٌالى

3,055244,214003,121280,435168,8006,176693,449انبار

5,664386,1551,473124,91020012,00025,2107,337548,275بؽداد

2,525185,58012840107504202,547187,590بابل

3,446285,2100066007,4003,452293,210كربالء

1,382103,21023017,550452,25001,657123,010واسط

1,915120,470241,9201,04876,25002,987198,640نجؾ

5,362391,975383,0200005,400394,995قادسٌة

30522,3901,378110,4801007,50001,783140,370المثنى

3,602235,6100000130,0003,602365,610مٌسان

1,07994,30012,770972,220007,04013,8491,073,560البصرة

37,4922,672,84918,2561,420,7909,503755,545702,79065,2515,551,974المجموع

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

(9)تابع  جدول  

المـــــجمـــــــــــــــوعبـــــالســـــتـــــــــــكالمــنٌـــــــــــــــــــومحـــــدٌــــــــــــــــــــدٌة
المحافظــة

) شبابٌك: المادة  الؾ دٌنار: المبلػ  )



المبلغمالمبلغمالمبلغمالمبلغمالمبلغمالمبلغم

8,21053,75082530,9002,20039,0001,750362,50073,7801,779,16586,7652,265,315نٌنوى

9,915655,7305,590419,15037020,0100091,4793,674,975107,3544,769,865كركوك

26,74176,223930126,0002,77524,69578123,430126,6543,351,330157,8813,601,678دٌالى

18,03944,25790081,00030075,00000123,1093,524,091142,3483,724,348انبار

58,933282,2050069,6823,574,05000187,6774,045,710316,2927,901,965بغداد

7,61550,486001,690359,70017,5242,102,20045,221574,70472,0503,087,090بابل

4,76412,848002,400268,0004,552464,140311,8057,982,270323,5218,727,258كربالء

7,17714,14747414,46552021,16016064044,1431,434,27952,4741,484,691واسط

650,1451,534,145001,53010,5000014,79073,060666,4651,617,705نجف

7,04734,273751,87522041,80039513,74050,102505,42857,839597,116قادسٌة

2,4507,3500040016,60014011,20088,5102,104,80091,5002,139,950المثنى

89510,74044024,2002,65835,735001,96529,9955,958100,670مٌسان

999,8107,455,540001,10038,50000203,9548,307,7701,204,86415,801,810البصرة

1,801,74110,231,6949,234697,59085,8454,524,75025,3022,977,8501,363,18937,387,5773,285,31155,819,461المجموع

المحافظة
انـــــــــابٌب اسبستانــــابٌـــب اهٌـــــن

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

انـابٌب بـــــــــالستكانـــــابٌـــب بــــوري

( الف دٌنار: المبلغ   ) تاسٌسات صحٌة: المادة 

انــابٌب حـــــــــدٌد

(9 )تابع جدول 

مــــــــجمــوع االنابٌــــب



المبلػالعددالمبلػالعددالمبلػالعددالمبلػالعددالمبلػالعدد

1936,12097365,43511619,30548508422,421نٌنوى

17615,5051,185718,0104,838725,7004800185743كركوك

3834,7543,085193,398673100,95092,0501,85711,835دٌالى

3853,8461,720293,38230239,435008644,723انبار

442,37510,744523,89514921,70015924,6008394,666بؽداد

1132,27574235,300174,29016429,3609636,781بابل

216022921,7759518,1353,044547,920148740كربالء

11113572101,020121,360578,990210950واسط

2321,11135419,7944110,3007412,9304131,871نجؾ

4236,5551,1757,191162,80038944,3201,1726,832قادسٌة

691,2071904,4558960323,280102480المثنى

001513,03528820,520421,6802361,728مٌسان

1,00425,5447,2841,223,112260041048,1451,4659,239البصرة

3,03569,56528,4043,209,8026,557966,0554,388724,9259,29653,009المجموع

خــزان مــاء بـالستك خـزان مــاء حــدٌــد منهــــــــــــــــــــول حـــنـفــٌــــــــــــــــــــــةمشـــــــــطــفـــــة

تاسٌسات صحٌة: المادة 

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

المحافظة

)(9)تابع  جدول   الؾ دٌنار: المبلػ  )



اخـــــرى

المبلػالمبلػالعددالمبلػالعددالمبلػالعددالمبلػالعدد

20011,47028917,925101004,81376,035530,840نٌنوى

1396,8651208,170001,454131,540274,650كركوك

1,30339,24666242,507001,93636,6671,690,050دٌالى

56049,26131828,459001,44757,2653,050,620انبار

70723,68533419,270006557,083390,815بؽداد

25819,050996,530001,04815,0132,581,364بابل

1379,325777,5550000385,009كربالء

1313,405362,160002733,398136,600واسط

2419,03822214,385001,9524,80228,050نجؾ

42314,3751,04767,9600012480قادسٌة

811,740351,740002946,63080,000المثنى

11712,350262,9800000470,000مٌسان

1,03835,18550336,500005,26769,5633,339,606البصرة

5,335234,9953,768256,1411010019,151408,04412,957,604المجموع

( الؾ دٌنار: المبلػ  )

المحافظة
اقفـــــــــــال انـــابٌب

تاسٌسات صحٌة: المادة 

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

بـــــــــــــانـــٌــــــــــــو مــؽــســـــــــــــــلة مــــــرحــــــــاض

(9)تابع  جدول  



المجموع الكلً 

للتأسٌسات الصحٌة

المبلػالمبلػالعددالمبلػالعددالمبلػالعددالمبلػالعددالمبلػالعدد

38028,500837,6106212,75021,8507,967781,2113,046,526نٌنوى

752,25586902100008,1861,885,0286,654,893كركوك

66051,48014220,7201167511,50010,7222,195,8325,797,510دٌالى

34023,800907,1781195014506,0383,559,3697,283,717انبار

41032,800643,7150024,00014,1071,058,6048,960,569بؽداد

1093,70016523,465150003,6792,727,1785,814,268بابل

682,855181,88091,320003,827996,6749,723,932كربالء

461,630214,150150001,370263,8261,748,517واسط

3018,965183,255150003,849114,5511,732,256نجؾ

40326,19537733,360472,350005,484211,986809,102قادسٌة

531,4109380315000876102,4322,242,382المثنى

9490175,4200000886518,203618,873مٌسان

58944,175617,5556445375017,6324,840,41920,642,229البصرة

3,443228,2551,073119,37815418,89098,55084,62319,255,31375,074,774المجموع

حــمـــــام كـــامــــــــل     شــــــــــــــــــاور    خـــــــــــــــــالط

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة

المحافظة
المجمــــــــــــــــــــوع

تاسٌسات صحٌة: المادة (9)تابع  جدول  

    ســـــــــنــــــــــــــــك

( الؾ دٌنار: المبلػ   )



اخـــــــــرى

المبـــــــــــلػطــــنم2مالمبلػالمبلػ2مالمبلػ2مالمبلػطنالمبلػم

1,97075,2001,8301,795,15020,240633,7244,420144,3801,846,42524,6601,9701,8304,494,879نٌنوى

1104,4001,050908,125351,9951,143,983110880143,100352,1051101,0502,200,488كركوك

2,36160,5755,3875,571,509138,023454,3942,20527,3751,959,100140,2282,3615,3878,072,953دٌالى

3,320161,0351,7511,633,30500200850544,7202003,3201,7512,339,910انبار

14702,4142,550,41523,955190,97500108,44523,955142,4142,849,905بؽداد

3566,3991,9061,829,2255,76872,46600285,2385,7683561,9062,193,328بابل

22002,6362,845,500937,1791,405,7682322,98051,666937,41122,6364,306,114كربالء

721,9201,1791,149,18029,54583,0251705706,00029,715721,1791,240,695واسط

1,677238,5551,8551,504,0257,88033,3607354,830350,9608,6151,6771,8552,131,730نجؾ

27,9103,970,1972,1122,525,600000050,440027,9102,1126,546,237قادسٌة

1,29528,950592617,8507,00060,7000007,0001,295592707,500المثنى

3,27670,560853894,5500000247,00003,2768531,212,110مٌسان

2,375556,23211,07610,963,43846,009175,329001,512,20046,0092,37511,07613,207,199البصرة

44,7385,174,29334,64134,787,8721,567,5944,253,7248,072181,8657,105,2941,575,66644,73834,64151,503,048المجموع

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

(9)تابع  جدول  

المحافظة

شٌلمـــــــــــــان

( الؾ دٌنار: المبلػ  )

المــــــــــجــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع جٌنكــــــــــــوشٌــــــــــــــــش

حدٌــــــــــد: المادة 

مشبــــــــــــــك



اخرى

المبلػ2مالمبلػالمبلػ2مالمبلػ2مالمبلػ2مالمبلػ2مالمبلػ2م

7811,6508220,000702132,05012917,250952149,23034,8001,943364,980نٌنوى

636042238,18036027,72534928,20025522,0502001,392116,715كركوك

877,5251,707181,3554,820387,19584001,671132,317192,2608,293901,052دٌالى

363,60086476,0252,559206,052786,3001,02191,09024,0004,558407,067انبار

001,934177,6253,037213,29048948,41025616,20094,1205,716549,645بؽداد

16712,63039562,2101,481147,50000182,250198,7802,061423,370بابل

0051064,3051,845156,663666,260767,49002,497234,718كربالء

1236,58028929,9251,01186,9401248,920715,38013,0001,618150,745واسط

35238,20028431,37088775,000161,28050235,36042,9002,041224,110نجؾ

44735,7603,060218,0752,885206,480181,2600006,410461,575قادسٌة

505,000423,36020015,450262,600362,650035429,060المثنى

0066362,0001,06073,5300000135,0001,723270,530مٌسان

364,2502,829260,9035,407515,59052143,45023716,235211,7409,0301,052,168البصرة

1,382125,55513,0811,225,33326,2542,243,4651,824164,3305,095480,252946,80047,6365,185,735المجموع

المــــــجمـــــــــــــــوع(pvc)بالستـــك المنٌــــــــومحـدٌــدٌـــــــــــة

(9)تابع  جدول 

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة

المحافظة
خشب صاجخشب جام

) ابــــــــواب: المـــــــــــادة  الؾ دٌنار: المبلػ   )



المبلػالعددالمبلػمالمبلػمالمبلػمالمبلػم

11,69019,49050,42085,36031,400128,5007,855102,86010314,985نٌنوى

3,98734,31110,50027,60014,48740,27067,0302,443,82040417,228كركوك

88,70959,674303,202405,120283,750624,05094,9291,206,55198041,837دٌالى

49,92699,852129,675130,450187,600450,658550,4206,460,9601,59642,150انبار

95,310181,089200,675250,1230041,822248,73010157,775بؽداد

38,89777,50586,38886,93845,060674,90012,319336,40915719,150بابل

3,4204,68011,75023,50020,281176,72376,9941,593,3303310,950كربالء

5,2905,71028,05028,75038,241296,20024,914991,475192,205واسط

24,76038,895166,700170,01215,00535,54057,2202,058,2306012,555نجؾ

5,71013,33068,18077,320112,208981,01644,9601,162,40044327,090قادسٌة

16,40016,40062,70062,700101,211197,27236,740290,0004493,200المثنى

0017,23058,46068,400246,70016,348143,9564423,050مٌسان

55,12064,046351,211280,12038,812150,32775,8101,409,87524269,935البصرة

399,219614,9821,486,6811,686,453956,4554,002,1561,107,36118,448,5964,631342,110المجموع

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة
)تاسٌسات كهربائٌة: المادة (9)تابع  جدول   الؾ دٌنار: المبلػ  )

المحافظــة
سوٌــــــــــج رئٌســـــًكٌــــــــــــبــــــــــــــالتاســـــــالك اعمــــدةســـــــــــــــــــــــلكانابٌـــــــب بـــــورى



المبلػالعددالمبلػالعددالمبلػالعددالمبلػالعددالمبلػالعدد

1,1745,7541,1075,4955848,8201,2025,9751289,953نٌنوى

2,00516,7662046452734,9804731,553232,435كركوك

6,66430,7972,66814,997175229,2508,27285,97437890,720دٌالى

3,84518,989150750384318,2864,74023,50320029,350انبار

4,48921,220008583,1005,52126,32916539,740بؽداد

2,76716,6873751,5004122,2001,1506,194606,935بابل

3001,200001391,5008497,312344,500كربالء

5032,2321568964246,6505402,720406,157واسط

2,1156,8031355409256,2312,3359,7277224,445نجؾ

4371,7432,41013,77433098,1201,4468,576124,725قادسٌة

4432,5652601,1205170,2003721,8605552,110المثنى

201600015,0001,10312,3464329,850مٌسان

9,01946,6194322,795395173,96711,69564,41427490,775البصرة

33,781171,5357,89742,5121,6941,278,30439,698256,4831,484391,695المجموع

)تاسٌسات كهربائٌة: المادة (9)تابع  جدول   الؾ دٌنار: االمبلػ   )

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

المحافظة

سٌـــــــــــــركت بــــرٌـــــــــكربــــــــــــــــــوردبـــــــــــــــــــــــــــلكســــــــــوٌــــــــــج بـــــــــــــلك سوٌـــــــــــــــج



المبلػمالمبلػمالمبلػالعددالمبلػالعددالمبلػالعدد

955,5351916,03042221,1204634,8004316,650نٌنوى

201,6101203,12521411,52541153,000308384,550كركوك

191,6901,32539,4652,850167,5982932,084,1502,8101,314,545دٌالى

3815,80461118,4281,36569,0772192,975,018514262,860انبار

1448,54552116,5251,26350,714376,00000بؽداد

1576,70024410,02059534,745235,00013045,440بابل

0019411,24562944,00522211,000321179,600كربالء

17900532,09532616,040732,195,000752490,155واسط

261,41041312,4911,03054,32927383,000450218,000نجؾ

1701,18912,9811,58182,63296207,9001,855541,500قادسٌة

00711,38046336,13032498,000762186,600المثنى

00905,44038428,50529337,000770332,750مٌسان

502,37593139,5703,286183,897961,414,9301,915999,200البصرة

56744,6395,953178,79514,408800,31797910,604,79810,6304,971,850المجموع

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 
)تاسٌسات كهربائٌة: المادة (9)تابع  جدول   الؾ دٌنار: المبلػ  )

المحافظـــة

اعـــمـــدة ضؽط واطــىمــــــــــحـــــــــــــــــوالتمـــــــــراوح هــواءساحبـــــــــــات هــــواءجٌنـــــــــــــــج اوفـــــــر



اخـــرى

المبلػالعددمالمبلػالمبلػالعددالمبلػالعدد

104,0004627,065600,760101,4544,5361,805,052نٌنوى

299406,5005763,755162,40096,3533,8463,900,673كركوك

1,957873,125273136,500297,877773,69325,56110,103,820دٌالى

733449,97512828,2403,116,480918,35413,79020,310,153انبار

13,000203,650281,395337,81012,3101,753,295بؽداد

620530,600268,4303,202,020182,7966,1925,828,195بابل

9972,400557,110449,220112,7882,2062,928,025كربالء

406321,9802720,505741,00597,3202,1295,197,065واسط

432228,300596,935248,500264,1626,7693,783,243نجؾ

3,8202,195,7509675557,050233,00911,6786,040,892قادسٌة

823356,550228,950150,000217,8453,0092,336,037المثنى

1,540924,000163,040485,000102,7773,2412,891,257مٌسان

11255,75019066,5005,342,592522,96426,62611,803,488البصرة

10,8526,421,930928381,35515,634,2993,961,325121,89378,681,195المجموع

661,900

94,600

2,399,900

5,799,323

405,360

706,822

12,408,386

39,750

26,390

217,300

54,240

401,000

256,000

1,345,801

( الؾ دٌنار: المبلػ  )

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 
تاسٌسات كهربائٌة: المادة (9)تابع  جدول  

المحافظــة
انارة بانواعـهامضخـــــات مــــاءاعمـــدة ضؽط عـــــالً

المبلػ

المــــــــــــــــجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع



اخــــرى

المبلػلترالمبلػالمبلػلترالمبلػلترالمبلػلتر

72,850146,00063,590187,4101,0002,000166,100137,440501,510نينوى

38,627104,8209,880106,4502502,190193,12548,757406,585كركوك

36,69988,84820,48059,76510,68569,15077,95067,864295,713ديالى

31,68070,018100,997473,87549,901195,4350182,578739,328انبار

25,73577,38016,08049,75527,345109,58024,16569,160260,880بغداد

5,15412,9627,18321,54947,185225,7557,25059,522267,516بابل

13,51399,31514,118102,102006,92027,631208,337كربالء

3,1508,0504,77014,1301,7154,1108,5009,63534,790واسط

11,70035,5505,95030,32514,00070,3002,00031,650138,175نجف

15045086,000262,68088,300269,5000174,450532,630قادسية

2,0504,1007,64022,7201,5705,010011,26031,830المثنى

000000102,6600102,660ميسان

164,627432,09223,80653,2321,7267,8128,150190,159501,286البصرة

405,9351,079,585360,4941,383,993243,677960,842596,8201,010,1064,021,240المجموع

الــمــجــمـــــــــــــوع

2021كمية وقيمة المواد االنشائية المستخدمة في البناء حسب المحافظات في القطاع العام لسنة 

)االصبــــاغ: المــــادة  الف دينار: المبلػ  ) (9)تابع  جدول 

المحافظة
بــــــــالســتيكيـــــةزيـــــتــيـــــــــــــــــــــةمـــــــــائــيـــــــــــــة



المبلغ3مالمبلغ2مالمبلغ3مالمبلغعدد

71941,01091,696567,6554,48958,555641,2448,291,556نٌنوى

2505,100547,3132,277,90045,395145,4501,498,3595,333,297كركوك

972,507415,6861,756,32013,640173,280533,7544,572,743دٌالى

1505,7603,059,97412,324,0469,06653,1382,408,01312,956,348انبار

1,24946,430151,024848,9607,045138,880421,4394,535,828بغداد

32,874106,282961,0093,496,5252,65326,833354,8754,199,312بابل

001,415,5116,792,1651,91329,945558,8007,973,064كربالء

2036,470392,8051,407,9671,56110,775230,8382,760,214واسط

33712,245126,640280,7005,25249,11295,260822,130نجف

57428,220857,9503,331,3505,93441,710443,6065,081,010قادسٌة

1306,100363,9251,079,4758496,181357,3002,788,430المثنى

00282,978693,2241,73014,08070,451702,803مٌسان

5,808278,970134,903609,36011,16082,3872,081,29610,940,393البصرة

42,391539,0948,801,41435,465,647110,687830,3269,695,23570,957,128المجموع

مواد انشائٌة اخرى:المادة (9)تابع  جدول  

(سبٌس)حــصـى خــــــابط زجــــــــــــــــــــــــــــــاج

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

الف دٌنار:المبلغ  )  )

المحافظـة
تـــــــــــــــــــــــــــــرابصــبـــــــــــــــات درج



المبلغ2مالمبلغمالمبلغلترالمبلغعدد

2008,5002,9508,9007,357175,505120270نٌنوى

007657,7056,92035,180105410كركوك

001,87126,4242482,4805,86322,662دٌالى

001,1446,5832,81032,9003,5568,446انبار

002,04641,905004501,200بغداد

981,1762,42970,4554407,4002,5345,068بابل

2101,9352,30752,2013,10038,75000كربالء

1206,0002613,060007301,940واسط

1,61394,47582520,5251,85015,2006502,340نجف

404002,02056,350120,050960,40000قادسٌة

001804,40000160480المثنى

00000000مٌسان

7,130284,5503834,86065,273305,8304,0308,060البصرة

9,411397,03617,181303,368208,0481,573,64518,19850,876المجموع

تـٌـــل مــانــع حشـــــــــرات

الف دٌنار:المبلغ  )  )

المحافظة

مواد انشائٌة اخرى:المادة (9)تابع  جدول  

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

(prc)سـٌـاج حـدٌـــــدمــبـٌــــــــــــــــــــدات سٌاج اعمدة كونكرٌتٌة



المبلغ2مالمبلغ2مالمبلغمالمبلغم

1,76038,7501002,5008,00297,8982,1955,550نٌنوى

00003,62528,2009604,695كركوك

2,00050,0004008,00014,512144,31444,14853,162دٌالى

00005,56338,33018,000118,800انبار

1,800108,0000013,680182,150800800بغداد

00002,47512,37524,52372,254بابل

00001,0829,6084,8806,260كربالء

14014,000233452,14637,3489,39029,265واسط

00007,203123,4645,38020,020نجف

00000019,70071,200قادسٌة

00001,90018,30015,99820,798المثنى

000051012,5252,85015,700مٌسان

000017,724149,67490,627172,419البصرة

5,700210,75052310,84578,422854,186239,451590,923المجموع

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

لـــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــادسـقــوف ثـانـوٌــــــــــة

الف دٌنار:المبلغ  )مواد انشائٌة اخرى:المادة   )

المحافظـة
شـبـابـٌـك الــدكتــــــات(تبرٌد)مـجاري هوائٌـة

(9)تابع  جدول  



المبلغلترالمبلغعددالمبلغطنالمبلغطن

3,3851,354,000508187,850140,0009,58545,155نٌنوى

11001,779448,250006302,760كركوك

2715,050432194,2970011,18413,434دٌالى

21548,2608016,675003,3519,831انبار

17278,9504,2851,908,7004160,0003902,400بغداد

7836,8002814,000006841,398بابل

278,1006924,235009,65014,150كربالء

5116,7423975009652,025واسط

244109,0756823,673006,49011,102نجف

5020,0003,5391,884,950007,24024,120قادسٌة

10442,6001,231308,150002,1804,330المثنى

00103,0000017,77035,030مٌسان

4929,358330143,482416,00016,92621,012البصرة

4,4031,759,03512,3625,158,2379216,00087,045186,747المجموع

مـــــــــانع رطوبـــــــــــة

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

مصــــــاعـــــــــــــــد

(9)تابع  جدول  

المحافظـة
قـــــــــٌر سائــــــــــلقــــــــٌر عــــــــــــــادي

الف دٌنار:المبلغ  )مواد انشائٌة اخرى:المادة   )



المبلغمالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

46,00013585,30021,100128,550233,900نٌنوى

009188,80027002,6356,620كركوك

181,026,000767661,550203115,2159,89820,796دٌالى

5845,700589385,4702013,2005,10618,979انبار

35807,000303343,40014477,9257,86027,640بغداد

0012598,610168,9003,9358,592بابل

777,000145126,3502415,8005,00912,245كربالء

142,0004553,60042,1002,5246,328واسط

00204238,0000041,28738,201نجف

003834,800001,1404,520قادسٌة

005839,300002,8555,710المثنى

00122101,000004,3008,600مٌسان

2175,0002,2082,118,105007352,205البصرة

1252,178,7004,8304,374,285415234,940215,834394,336المجموع

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

الف دٌنار:المبلغ  )مواد انشائٌة اخرى:المادة (9)تابع  جدول    )

المحافظـة
سٌــــــــــم ربـــــــــــــــــــطمكٌــف شبـــــــاكمكٌـــــــف مـركــــزي ســبلـــــــــــــــــــــت



المبلغمالمبلغ2مالمبلغمالمبلغ2م

495,53912,300,8451,56061,2004,347217,350201,000نٌنوى

1,612,15415,434,07700002,900282,500كركوك

973,67112,444,9781501,50000640203,500دٌالى

4,098,64942,217,270902700010,4931,852,295انبار

1,714,30026,960,9001003,7000000بغداد

1,663,58118,563,25800003,447373,702بابل

924,08511,313,63300001,268262,100كربالء

632,3807,172,1852455,350001,416249,892واسط

154,0282,134,000000050020,000نجف

1,409,35522,342,59500002,507389,300قادسٌة

1,324,85021,311,35000001,836257,350المثنى

281,0793,234,787000000مٌسان

1,956,22131,638,0403009,0000027,0507,848,700البصرة

17,239,892227,067,9182,44581,0204,347217,35052,07711,740,339المجموع

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

الف دٌنار:المبلغ  )  ) مواد انشائٌة اخرى:المادة 

المحافظة
انــابـٌــب طبقـات بالستٌكٌــــــة طبقــات خشبٌـــــــــةكونكرٌــت اسفلتـــــــــً

(9)تابع  جدول  



المبلغكغمالمبلغكغمالمبلغالعددالمبلغمالمبلغالعدد

6712,9109,18048,3303,100124,00054332,13065050,900نٌنوى

293,4301,4555,660306059925,030872,250كركوك

32646,37511,77516,160402407,113463,93582250,380دٌالى

20327,5406,30411,479007,3031,100,5601,620236,100انبار

18531,91536,61874,301001,19458,74042827,650بغداد

6211,6342,5024,5590039326,69000بابل

326,39000003,896305,405303,000كربالء

232,94012,49012,240001,13275,8051005,000واسط

1,59021,0156,96015,770003,096158,21016110,680نجف

9511,4101,9605,7200074059,30000قادسٌة

161,8001,9803,5800029518,500302,400المثنى

264,13000001,20989,07000مٌسان

17230,78018,09317,849005,622438,15236922,135البصرة

2,826212,269109,317215,6483,170124,30033,1352,851,5274,297410,495المجموع

مـــــاستــــــــــــــــــــكسخـان مـاء مركـــزي

مواد انشائٌة اخرى: المادة  (9)تابع  جدول  

المحافظـة
محجـــــــــــر المنٌوم

الف دٌنار: المبلغ  )  ) 

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

محجـــــــــــــر حدٌدمحجــــــــــــر خشب



مبلغعددمبلغعددمبلغكغمالمبلغالعددالمبلغم

1755,09536,0753,5809,305001310,250نٌنوى

004001,000170670505004176,000كركوك

19211,80052,71996,8131,9603,0100011,000دٌالى

0014,37615,0051,1693,307168,000612,000انبار

914,7006,70028,1006,70715,02430030,00000بغداد

168001,5503,1002,6354,7810000بابل

004,9709,9403,4259,0650000كربالء

41805,27012,8201,0462,86800528,000واسط

51759,02725,0391,3952,3801005,00019,000نجف

00009002,1650000قادسٌة

009,23224,6961183160000المثنى

00002,1305,6000000مٌسان

1025046,80393,5296011,086153306,00000البصرة

31917,980156,142346,11725,83659,577619349,50030236,250المجموع

مـعـجـــون جـــــــــــــــامقفــص مكٌـــــــــــف
المحافظـة

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

نـــــافـــــــــــــــــــورات كتــــــــــــل خرسانٌــــــــــة طبقـــات فلٌـــــــــــن

الف دٌنار: المبلغ  ) مواد انشائٌة اخرى:          المادة  (  (9)تابع  جدول  



مواد اخرى

مبلغمالمبلغالمبلغالعددالمبلغ2مالمبلغ2م

001,25568,2502323,3001,506,92700نٌنوى

000022,0001,521,8581500كركوك

3,00059,70000412,0002,302,30000دٌالى

1501,800000019,094,15700انبار

000014119,5005,073,97000بغداد

2884,60800454,0001,919,525130,000بابل

6306,300000019,212,197125,000كربالء

00001276,500349,45034,665واسط

33018,7501,50037,500415,0001,200,43800نجف

0000210,0002,043,14100قادسٌة

0000004,02000المثنى

0000001,010,00000مٌسان

1,21817,9529,410560,40016150,00014,623,969117,000البصرة

5,616109,11012,165666,15081462,30069,861,952777,165المجموع

كـــرفـــــــــــــــانالكابــــــــونــــــــــدسندوٌـــــج بنـــــــــل

(9)تابع  جدول  

المحافظـة
جملــون حدٌــــــــدي

2021كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات فً القطاع العام لسنة 

الف دٌنار:المبلغ  )  ) مواد انشائٌة اخرى:المادة 



االجورالعدداالجورالعدداالجورالعدداالجورالعدد

1204,549,85088156,000851,250,0003,5003,491,775نٌنوى

771,375,20585267,963541,120,7556411,545,615كركوك

1505,441,03047146,575511,618,6002,8946,128,500دٌالى

2202,732,30083277,40045850,6504,4124,799,700انبار

221,473,55025301,32517750,1002281,994,450بؽداد

191,241,00018114,14013967,0321591,689,645بابل

1926,733,160212599,2801431,281,2753,0087,451,245كربالء

221,545,90024388,25020300,5002372,148,375واسط

464,837,77047215,15022187,7754972,376,280نجؾ

903,718,80083397,700581,913,6759894,703,550قادسٌة

271,635,30029277,40024921,7501711,222,600مٌسان

663,905,830561,297,725651,444,7051,27413,443,950البصرة

1,05139,189,6957974,438,90859712,606,81718,01050,995,685المجموع

 2020 لسنة العام القطاع فً والمحافظة االختصاص حسب لهم المدفوعة واالجور العاملٌن عدد معدل

الؾ دٌنار: االجور  (10)جدول  

المحافظة
عمـــــــــــــــــــــــــالاالدارٌــــــــــــونالفنٌــــــــــــــــــونالكــلً المهندسون



االجورالعدداالجورالعدداالجورالعدداالجورالعدداالجورالعدد

309242,550489259,05014672,165153,7506,1603,729,410نينوى

104503,085127493,04558212,7001516,7501,6088,049,770كركوك

101420,600150272,050144699,270008,43717,926,025ديالى

152707,2102,3816,041,780158498,15090174,3308,47925,106,045انبار

20148,800836,750107373,65539,0802,43320,244,840بغداد

54403,495172582,71057258,2101057,4001,0296,685,846بابل

370664,5251,3582,804,575430505,955175338,9408,60919,662,720كربالء

53261,21082314,25031243,95026,2008075,371,492واسط

56223,76062203,18046207,100216,8001,7417,160,310نجف

208709,100342957,950144574,325533,7252,73715,166,350قادسية

60255,95042154,35051159,75083107,8501,3335,240,550المثنى

2866,95070163,0002440,100005351,870,850ميسان

1881,767,1252032,445,8451781,224,6401451,304,9653,92836,611,580البصرة

1,7036,374,3605,48614,728,5351,5745,069,9705452,069,79047,836172,825,788المجموع

 2021 لسنة  العام القطاع في والمحافظة االختصاص حسب لهم المدفوعة واالجور العاملين عدد معدل

 (10)تابع جدول  

المحافظة
اخـــرون مشتغلونوفراشــون حراسالسيــارات سواق

الف دينار: االجور 

المجمــــــــــــــــــوع
 المكائن ومشغلي سواق

واالالت



االجورالعدداالجورالعدداالجورالعدداالجورالعدد

7396,178,7631,3368,698,6734702,717,6052,54517,595,041ذكور

48,2601264,100824,3542496,714اناث

6952,222,8451,4106,081,2251021,753,6502,20710,057,720ذكور

13,375000013,375اناث

4832,525,6359623,588,222368205,6661,8136,319,523ذكور

6125,39530175,63514159,73550460,765اناث

14,42148,590,53013,58348,473,1003,88212,890,02531,886109,953,655ذكور

296,3400000296,340اناث

3911,892,5601,0093,764,135303717,6651,7036,374,360ذكور

00000000اناث

4951,089,7254,47112,452,7755201,186,0355,48614,728,535ذكور

00000000اناث

4701,984,3558662,590,525234490,1701,5705,065,050ذكور

0044,9200044,920اناث

137666,4353541,222,82054180,5355452,069,790ذكور

00000000اناث

17,83165,150,84823,99186,871,4755,93320,141,35147,755172,163,674الذكور مجموع

13233,37046244,65522184,08981662,114مجموع االناث

17,84465,384,21824,03787,116,1305,95520,325,44047,836172,825,788

اخرون مشتؽلون

 والفراشون الحراس

اخرون ومشتؽلون

2021 لسنة العام القطاع فً والجنس التخصص حسب لهم المدفوعة واالجور العاملٌن عدد معدل

دٌنار الؾ:  االجور

الجنس

مهندسون

فنٌون

عمال

وترمٌــــم اضـــافة

 (11)  جدول

المجموع

المجموع الكلً

المــــجمـــــــــوع

سٌارات سواق

التخصص
االبنٌــــــــــــة

ادارٌون

 ومشؽلٌن سواق

واالالت المكائن

االنشــــــــــاءات
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 التخصص

 2شكل رقم 
 2021عدد العاملين حسب التخصص في اقطاع العام لألبنية واالنشاءات لسنة 

 انشاءات 

 أبنية

 اضافة وترميم

 العــدد



الطعامالسكننقل العاملٌنالضمان االجتماعًالمحافظة
معالجات طبٌة 

وادوٌة

مكافئات واكرامٌات 

وؼٌرها
المجموع

105,20550,25091,500175,07025,58044,500492,105نٌنوى

471,920273,20077,600331,37032,985122,2501,309,325كركوك

359,17258,9502,500480,9001,500106,5001,009,522دٌالى

1,105,156438,842255,260968,35977,6511,334,5654,179,833انبار

573,450275,10024,000806,55081,000235,3001,995,400بؽداد

300,74399,84045,300492,65014,000142,6101,095,143بابل

19,450564,95081,7001,152,2509,150293,3002,120,800كربالء

174,886179,38588,850229,6128,300104,200785,233واسط

94,80712,000072,4251,50040,050220,782نجؾ

196,150198,00074,0001,494,10023,500269,2502,255,000قادسٌة

304,95031,20012,500138,2002,00049,000537,850المثنى

229,83444,9000194,0000197,000665,734مٌسان

912,101723,405113,2002,047,84519,750544,2004,360,501البصرة

4,847,8242,950,022866,4108,583,331296,9163,482,72521,027,228المجموع

2021 لسنة العام القطاع فً المحافظات حسب للعاملٌن المدفوعة المزاٌا

دٌنار الؾ:  المبلػ (12)  جدول



دٌنار الؾ:  المبلػ

المجمـــــــوعاخــــــرىاالدوات االحتٌاطٌةكهرباء وماءوقود وزٌوتالمحافظة

978,820518,39532,00034,6701,563,885نٌنوى

387,60069,30060,55056,750574,200كركوك

585,85040,10030,00017,750673,700دٌالى

983,800846,880171,95060,1952,062,825انبار

197,00010,90081,000145,150434,050بؽداد

1,680,20335,384522,00078,4942,316,081بابل

1,381,0207,600129,550206,6251,724,795كربالء

244,18230,10040,80044,375359,457واسط

170,83027,10067,80017,000282,730نجؾ

1,296,600189,100450,500129,0502,065,250قادسٌة

322,55034,75033,60013,000403,900المثنى

143,00045,90015,00029,450233,350مٌسان

1,903,900508,400732,450198,0003,342,750البصرة

10,275,3552,363,9092,367,2001,030,50916,036,973المجموع

2021 لسنة العام القطاع فً المحافظات حسب  المصارٌؾ قٌمة

سلعٌة مستلزمات (أ_13)  جدول



اٌجار مكائنمصارٌؾ نقلالمحافظة
فحوصات 

مختبرٌة

تنظٌؾ الموقع 

ونقل المخلفات
خدمات ابحاث

خدمات 

صٌانة

استئجار 

موجودات 

ثابتة

مصارٌؾ 

خدمٌة اخرى
المجموع

614,4505,391,590712,090455,5451,500187,80023,060187,5287,573,563نٌنوى

310,6501,763,835466,4507,728,3606,800155,650151,050248,05010,830,845كركوك

319,9504,497,8001,260,440158,7000117,70056,961528,6466,940,197دٌالى

514,7402,139,2251,032,470726,8505,99011,4501,950557,2504,989,925انبار

951,35017,949,0001,000,500681,2505,00033,00010,000774,70021,404,800بؽداد

888,9502,113,7002,012,749577,750449,1501,002,446107,023973,8298,125,597بابل

1,638,3004,371,9002,729,550553,12059,000016,800986,95010,355,620كربالء

219,3501,755,273605,030207,25014,00098,5008,900116,0003,024,303واسط

121,375479,600354,075142,15015,00086,250029,8001,228,250نجؾ

1,048,5002,972,5001,330,300329,5002,550213,20092,600197,9506,187,100قادسٌة

227,5002,955,000396,000140,6002,5004,000012,0003,737,600المثنى

63,50071,5004,50051,5000013,00090,000294,000مٌسان

2,689,90013,446,0502,144,725710,100122,2502,147,00019,000254,10021,533,125البصرة

9,608,51559,906,97314,048,87912,462,675683,7404,056,996500,3444,956,803106,224,925المجموع

   2021 لسنة العام القطاع فً المحافظات حسب  المصارٌؾ قٌمة

دٌنار الؾ:  المبلػخدمٌة مستلزمات (ب_13)  جدول 



المحافظة
تعوٌضات 

وؼرامات مدفوعة
عوارض عملضرائب ورسوم

مجموع قٌمة المصارٌؾ 

الكلً
القروض المستلمةالسلؾ المستلمة

7501,744,95069,70010,952,84800نٌنوى

56,8303,263,650865,16015,590,68500كركوك

35,9385,505,4602,502,40515,657,70097,153,9372,647,729دٌالى

461,3007,043,439793,90015,351,38900انبار

56,0004,264,95087,00026,246,80000بؽداد

454,8001,967,934869,96813,734,38033,963,1620بابل

01,075,381261,95013,417,74611,430,1730كربالء

213,5001,494,01169,5005,160,77113,458,0550واسط

5,7501,117,15429,5002,663,38418,931,289111,100نجؾ

158,0001,052,00650,0009,512,3567,550,5500قادسٌة

37,0001,470,00011,5005,660,00043,064,2003,000المثنى

0684,62001,211,97000مٌسان

130,1008,244,600616,75833,867,33300البصرة

1,609,96838,928,1556,227,341169,027,362225,551,3662,761,829المجموع

2021 لسنة العام القطاع فً المحافظات حسب  المصارٌؾ قٌمة

دٌنار الؾ:  المبلػاخرى مصارٌؾ  (جـ-13)  جدول 



دينار الف:المبلغ

المحافظة
مجموع قيمة 

االجور والمزايا

مجموع قيمة المواد 

االنشائية

مجموع قيمة 

المصاريف

حصة المشروع من 

اندثار الموجودات 

الثابتة

عوائد المقاولينمجموع الكلفة الكلية

4,221,51550,732,08620,090,2964,152,76679,196,6631,040,386نينوى

9,359,09568,431,59326,995,7304,072,276108,858,69411,587,866كركوك

18,935,54772,651,05423,271,5973,565,046118,423,24451,968,635ديالى

29,285,878149,664,54422,404,1394,142,496205,497,05723,275,773انبار

22,240,24071,613,41248,085,6503,942,666145,881,96811,699,052بغداد

7,780,98951,978,39924,176,0583,975,02187,910,467108,236,396بابل

21,783,52089,423,62225,498,1614,032,676140,737,97915,732,055كربالء

6,156,72524,310,7258,544,5313,690,04642,702,0272,734,777واسط

7,381,09217,728,5714,174,3643,622,39632,906,4238,295,009نجف

17,421,35063,537,20017,764,7063,682,176102,405,4328,835,852قادسية

5,778,40038,764,8369,801,500310,11254,654,8489,512,411المثنى

2,536,58413,356,5471,739,3203,622,18121,254,6321,393,778ميسان

40,972,081153,558,89658,743,2083,955,606257,229,79176,829,862البصرة

193,853,016865,751,485291,289,26046,765,4641,397,659,225331,141,852المجموع

                       3.35                    20.84                        61.94                 13.87النسبة المئوية

2021 لسنة العام القطاع في المحافظات حسب واالنشاءات االبنية مشاريع لتنفيذ المقاولين وعوائد المصروفة الكلية الكلفة

 (14) جدول




