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 المقدمة 
 

تقریر السنوي إلحصاء إجازات البناء والترمیم الإصدار  على/ مدیریة إحصاءات البناء والتشیید  لإلحصاءیعمل الجھاز المركزي           
كردستان  إقلیممحافظات بغداد ومدیریات البلدیات في بغداد والمحافظات عدا  أمانةتصدر عن وحدات  التيالممنوحة للقطاع الخاص 

 ونوع البناء . من اإلستخدام مصنفة حسب الغرض
الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة ومساحة البناء وكلفة بناء المتر  یتضمن التقریر مؤشرات أساسیة مثالً "عدد إجازات البناء

 ."المربع الواحد 
 إلىالبناء )  إجازاتتدفق البیانات الرسمیة  (  وإدارةكل من ساھم في تفعیل  إلىالبناء والتشیید  شكرھا  إحصاءاتتقدم مدیریة       

تحسین ھذا  إلىمالحظات تھدف  بأیة رفدنا. ونأمل من المستفیدین  تقریرالھذا  صداروإ إعدادوعمل على  لإلحصاءالجھاز المركزي 
 بما یفید تطبیقات البحث العلمي واتخاذ القرارات . اإلحصائيالمنتوج 

 -: الھدف من التقریر
إعداد مؤشرات إحصائیة دقیقة عن نشاط إجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص من حیث عددھا ونوع البناء ونوع 

 من المؤشرات إلغراض المخططین والباحثین  . استخدام المبنى والكلفة التخمینیة حسب مساحة البناء وعدد الطوابق وغیرھا
 مصدر البیانات

تعتبر أجازات البناء والترمیم المصدر الرئیسي الستیفاء البیانات في ھذا التقریر حیث تمنح وحدات أمانة بغداد ومدیریات البلدیات في  
الذین یملكون قطع أراضي ویرومون بناء دور سكن وعمارات المحافظات والوحدات اإلداریة التابعة لھا أجازات البناء والترمیم للمواطنین 

 سكنیة أو أبنیة غیر سكنیة علیھا أو القیام بالترمیم واإلضافات على األبنیة المشیدة سابقاً.
 المنھجیة:- 

لبناء والعنوان ورقم یتم اعتماد نموذج استمارة إجازة البناء التي تنظم بثالث نسخ یتضمن معلومات تعریفیة بمالك األرض وطالب إجازة ا
الھاتف وكذلك الرسوم المدفوعة ومالحظات مھندس الكشف الموقعي لقطعة األرض أما في الجانب اآلخر من نموذج اإلجازة فانھ یتضمن 

مادة البناء البیانات التفصیلیة عن نوع البناء ( جدید ، إضافة بناء ، تحویر في البناء ، ترمیم ، ھدم وإعادة بناء ) وبیانات إحصائیة عن 
.....الخ   ومساحة البناء والكلفة التخمینیة وفق منطوق اإلجازة الذي یتضمن وصف موجز لخارطة البناء من حیث عدد الغرف والطوابق

عد انتھاء كل شھر یتم استالم نسخة الجھاز المركزي لإلحصاء لجمیع األجازات الصادرة خالل ذلك الشھر من جمیع مدیریات البلدیات بو
لتأكد من عملیة التدقیق ا ویتم ) بلدیة  وذلك عن طریق مدیریات اإلحصاء في المحافظات218المحافظات وأمانة بغداد وعددھا (في 

 على شكل جداول حاسبةوالترمیز التي جرت علیھا ویتم تسجیلھا وإدخالھا في الحاسبة وفق برامج متخصصة وتستخرج النتائج النھائیة 
العدید من  والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص استمارة إجازة البناءوقد واجھت ، في الجداول النھائیة للتقریریتم تفریغ تلك النتائج و

 -: لتحدیاتكانت السبب الرئیسي في تذبذب عدد االجازات الصادرة من دوائر البلدیات في عموم القطر ومن ھذه ا التحدیات
 صعوبة االجراءات في منح االجازة وطلب استحصال الموافقات من عدة جھات من ذوي العالقة .1. 
 ارتفاع مبالغ الرسوم ومنھا رسوم التبلیط وھذا یعتبر ھو العائق الكبیرالصدار االجازة .2. 
 .ب منح اجازات البناء مخالفة للضوابط مما یتعذر على البلدیات الموافقة علیھاطل 3. 
  ۱۹۸۷لسنة  ۹٤۰العشوائیة في البناء من دون افراز وذلك لمخالفة مساحات البناء للحد المسموح بالقرار رقم      4. 
 المعدل .         

 دوریة العمل :-  
                     المركز والمحافظات بتاریخ یتم جمع االستمارات شھریاً من مدیریات البلدیات فيتكون دوریة العمل بشكل شھري حیث    
 من الشھر الذي یلي شھر اإلحصائیة .   )10(

 الشمول والتغطیة -: 
محافظات اقلیم كردستان محافظة من محافظات العراق باستثناء  )15یتم شمول المناطق الحضریة التابعة للبلدیات وأمانة بغداد في ( 

 . والیتم شمول المناطق الریفیة

 التصانیف :-  
   -یتم ترمیز بیانات إجازة البناء كما یلي :

 .ھدم وإعادة بناء .5.ترمیم   4. تحویر في البناء 3. إضافة بناء 2.بناء جدید 1 -نوع البناء :
 .أبنیة ثقافیة ودینیة وصحیة                                     5. أبنیة تجاریة 4. عمارة تجاریة 3. عمارة سكنیة 2. دار سكن 1 -استخدام البناء :
 . أبنیة صناعیة .6                     

 مدیریة احصاءات البناء والتشیید / الجھاز المركزي لالحصاء / العراق



 2018 البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة جازاتإإحصاء 
 

 
 
 المفاھیم والمصطلحات اإلحصائیة -: 
مدیریات البلدیات في المحافظات لغرض م�نح الم�واطن ال�ذي یمل�ك  أوبغداد  أمانةوحدات  نتصدر عھي استمارة :  البناء إجازة •

للجھ�از التشیید علیھ�ا وف�ق الش�روط و الض�وابط الص�ادرة م�ن الجھ�ات المعنی�ة وترس�ل نس�خة منھ�ا أو قطعة ارض ویروم البناء 
 -:اآلتیةالبناء للحاالت  إجازاتویتم منح  اإلحصائیة لإلغراض  لإلحصاء يالمركز

  ھو البناء الذي یشید على مساحة معینة من األرض وبأسس جدیدة .البناء الجدید: 
 غرف�ة أو  إضافة بناء : ھو كل بناء یلح�ق بالبن�اء المش�ید س�ابقا ویق�ع ض�من مس�احة العرص�ة (األرض) م�ثالً إض�افة

 طابق .
  او إل�ى فن�دق.تحویر البناء: ھو التغی�ر الحاص�ل ف�ي البن�اء بھ�دف اس�تخدامھ لغ�رض أخ�ر(مثالً دار س�كن ی�تم تحویل�ھ

 ..) .معمل ...
  ھدم وإع�ادة بن�اء: وھ�ي حال�ة إن المبن�ى المش�ید ق�دیم وق�د یك�ون آی�ل للس�قوط أو إن مال�ك المبن�ى یرغ�ب ف�ي ھدم�ھ

   وإعادة بناءه فیقوم بفتح إجازة ھدم وإعادة بناء ویعامل معاملة إجازة البناء الجدید.
 : لبناء لبقائھ صالح لالستعمال .ھو عملیة اإلدامة والصیانة والتصلیح في ا الترمیم 

 إلى المرافقوالمطبخ باإلضافة  ومجموعة من الغرف أكثر. ویتكون من طابق أو  كل بناء یستخدم لغرض السكن  دار سكن : •
 .الصحیة والحمام والممرات                 

 الشقق السكنیة .ویحتوي على عدد من  أكثر كل مبنى یستخدم لغرض السكن ویتكون من طابقین أو عمارة سكنیة ذات شقق : •
 لھندسیة أو العیاداتاأو التجاریة  مبنى یتكون من عدد من الطوابق وكل طابق یحتوي على عدد من المكاتب  عمارة تجاریة : •

 مكون من عدد من الدكاكین واألسواق التجاریة . األرضيالطبیة ویكون الطابق                        
 والمخازن مالجئوال شوالور التستخدم لغرض السكن مثل المعامل والفنادق والجوامع ھي البنایات التي سكنیة :بنایات غیر  •

 . الخ…والعمارات التجاریة  والكازینوھات                          
 إضافة أو تحویرامساحة العرصة إذا كان البناء  روال تذكھي المساحة الكلیة لألرض التي یشید علیھا البناء  :مساحة العرصة •

 أو ترمیما .                        
 فتجمع  مساحة أكثر أو تشمل جمیع الطوابق بضمنھا السیاج وكل المسقفات فإذا كان البناء مكونا من طابقین مساحة البناء: •

 الطوابق كافة .                    
 تقدیر كلفة البناء بصورة تقارب الواقع وتتناسب مع نوع البناء ومساحتھ .ھي  - : الكلفة التخمینیة •
 طرق االحتساب :-  

 الكلفة التخمینیة بالدینار   -یتم احتساب كلفة المتر المربع الواحد عن طریق المعادلة التالیة :
 ۲م مساحة البناء                                     

 -كلفة بناء الوحدة سواء كانت سكنیة أو غیر سكنیة فیتم احتسابھ عن طریق المعادلة التالیة: متوسطحتساب أما بالنسبة ال
 الكلفة التخمینیة بالدینار مجموع                 

 عدد اإلجازات لنفس الوحدة                   
 
 
 االستمارة :-  

دیات في المحافظات  فنیة وبالتعاون مع أمانة بغداد ومدیریات البلتصمیم نموذج إجازة بناء من خالل لجنة تم  1960منذ بدایة عام 
القسم األول بیانات تعریفیة تخص مدیریات البلدیات والقسم الثاني  البیانات اإلحصائیة وتشمل نوع البناء ,الغرض تتضمن قسمین 

 البناء وغیرھا من المعلومات  عن اإلجازة . من االستخدام ,المادة الرئیسیة المستخدمة في البناء , الكلفة التخمینیة ومساحة 
 
 
 توفر البیانات:- 

 بصیغة تقاریر ورقیة . 2018 -1969تتوفر البیانات للسنوات  
 2018   2005 -للسنوات   pdf  ،Excelوبصیغة  
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 تحلیل البیانات -: 

 
 -: كما یلي التي وردت في النشرة وفي أدناه أھم المؤشرات 

                                                                                                           
 %)14.2(  نسبتھ انخفاضب 2018 سنةل) إجــازة  20676 البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص ( أجازاتلغ عدد ب1.  

     2017 .سنة) إجازة 24107( عن العام الماضي حـیث بلغــت
 

دینار  نتریلیو) 2.0%) مقارنة بالعام الماضي حیث بلغت (7.2( نسبتھانخفاض بدینار  نتریلیو) 1.8بلغت الكلفة التخمینیة (2.  
      . ) 1كما في جدول (  2017 سنة

 
من  %)96.1إجازة و بنسبة () 16134شیر النتائج إلى أن عدد األجازات الممنوحة لبناء دور سكن جدیدة قد بلغ (ت3.   

التخمینیة  تھاكلف غتبل وقد إجازة  )16793والبالغ عددھا  (والھدم واعادة بناء مجموع األجازات الممنوحة لألبنیة الجدیدة 
 تریلیون) 1.6 ( البالغة ناءادة بوالھدم واعع كلفة األبنیة الجدیدة %) من مجمو81.8دینار و بنسبة ( تریلیون)  1.3(

المربع  لمتراكلفة بناء وبلغت دینار،  ) ملیون85بلغ متوسط الكلفة التخمینیة لبناء دار سكن واحد ( )3كما في جدول (دینار
 .) 3كما في جدول (  دینار ألف) 342الواحد (

 
 )4493( بغدادمحافظة ألجازات الممنوحة ألغراض البناء والترمیم في الكلي ل عددأل على مستوى المحافظات فقد بلغو 4.    

) ملیار دینار 663(قدارھا تخمینیة  مبكلفة و العراق%) من مجموع األجازات الممنوحة في 21.7نسبة ( شكلت  إجازة            
إجازة ) 1857حیث بلغ عدد األجازات ( البصرة تلیھا محافظة  الكلیة %) من مجموع  الكلفة التخمینیة35.4( نسبتھاشكلت 

دینار شكلت  ) مـلیـار176(تخمینیة مقدارھا بـكلـفة  العراق%) من مجموع األجازات الممـنوحة في 9.0( شكلت نسبة
شكلت ) إجازة 1839حیث بلغ عدد األجازات ( دیالى تلیھا محافظة الكلیة ، %) من مجموع الكلفة التخمینیة9.4نـسبتھا(
 شكلت نسبتھا ) ملیار دینار114( تخمینیة مقدارھا بكلفة العراقفي  %) من مجموع األجازات الممنوحة8.9نسبة (

 .  )4جدول (%) من مجموع  الكلفة التخمینیة وكما موضح في 6.1(
 

    نسبة حیث بلغت  أعلىالبناء لدور السكن الجدید في محافظة بغداد  إجازاتدد ع لى مستوى المحافظات فقد بلغع 5.
 بابل %) ثم محافظة9.5بنسبة (دیالى تلیھا محافظة  لدور السكن الجدیدةناء الممنوحة الب إجازات%) من مجموع 23.3(
 .)  6كما في جدول ( %) من مجموع األجازات الممنوحة 8.6( نسبةب

 
ركزت في دینار تملیار) 8.3(مقدارھا ) إجازة بكلفة تخمینیة 11الممنوحة لبناء العمارات السكنیة الجدیدة ( األجازاتعدد  بلغ 6.  

 .)  8( جدولكما في محافظة بغداد 
 

 في جداول  )في االبنیة الصناعیة   تصلیح، ورش  ثقافیةالمن الجدیر بالذكر تم حذف الجداول الصفریة لكل من االبنیة ( 7. 
 االضافة والتحویر .   
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 2018 البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص لسنة جازاتإإحصاء 
 

 
 

 )1جدول (
 )2018  -2008 (للسنوات للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة دد أجازات البناء والترمیم الممنوحة ع

 
                                                                                                                                                                                                                                                                    (ملیون دینار)الكلفة                                                                                  

 السنة عدد األجازات الكلفة التخمینیة 

1415276.0 29149 2008 
1292808.8 27160 2009 
1430522.9 27907 2010 
1782991.1 31460 2011 
2683825.0 44550 2012 
2174478.0 31892 2013 
1825719.7 24537 2014 
1788033,9 22716 2015 
1759367.0 21653 2016 
2020879.0 24107 2017 
1875418.7 20,676 

 
2018 

 
 
 

                                     
 )1( شكل رقم

 2018 ) -2008 (للسنوات للقطاع الخاص دد أجازات البناء والترمیم الممنوحة ع                           
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جدول (2)

(الكلفة : الف دینار)

200828,2201,372,772,22392942,503,85729,1491,415,276,080

200925,9261,224,447,2711,23468,361,56827,1601,292,808,839

201027,7331,428,510,6101742,012,30027,9071,430,522,910

201131,2831,780,184,6281772,806,50031,4601,782,991,128

201244,4122,681,073,8441382,751,20044,5502,683,825,044

201331,7242,171,719,4901682,758,55031,8922,174,478,040

201424,3971,823,576,7911402,142,95024,5371,825,719,741

201522,5921,785,739,0261242,294,90022,7161,788,033,926

201621,5711,757,803,669821,563,65021,6531,759,367,319

201724,0252,018,794,215823,085,00024,1072,021,879,215

201820,5951,873,614,367811,804,30020,6761,875,418,667

إجازات الترمیم 
**

السنة***

المؤشرات الرئیسة لعدد وكلفة اجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص  للسنوات ( 2008- 2018 )

إجازات 
البناءالجدید 
واالضافة 

المجموع

العدد

***ال تتضمن محافظات إقلیم كردستان

الكلفة العدد

**بضمنھا السیاج

الكلفةالكلفة العدد

*بضمنھا األبنیة الجدیدة والھدم واعادة بناء , اإلضافة والتحویر



شكل  (2)
المؤشرات الرئیسة لكلفة اجازات البناء والترمیم الممنوحة للقطاع الخاص للسنوات (2018-2008)
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)دینار  لفا(  الكلفة  

  السنوات



 

 

( الكلفة : الف دینار)
نوع البناء

16,1344,003,9611,369,235,2253423,755566,524185,825,23632819,8894,570,4851,555,060,461340دور سكن

1120,8808,366,000401212,3044,595,0003731333,18412,961,000391العمارات السكنیة 

491591,340253,310,5854282016,0216,044,600377511607,361259,355,185427العمارات التجاریة

8356,24518,263,231325535495,2002698856,59918,358,431324االبنیة التجاریة
االبنیة الخدمیة 

3931,27911,921,750381157,9853,047,1903825439,26414,968,940381والدینیة والصحیة 

3532,86612,259,30037352,076651,0503144034,94212,910,350369االبنیة الصناعیة

16,7934,736,5711,673,356,0913533,802605,264200,258,27633120,5955,341,8351,873,614,367351المجموع
البناء الجدید یشمل االبنیة الجدیدة (جدید + ھدم واعادة بناء ) اما اضافة بناء فیشمل( اإلضافة +التحویر ) .

ھذا الجدول الیشمل أبنیة السیاج والترمیم .

مساحة العددنوع االستخدام
الكلفةالبناء م2

كلفة 
المتر 
المربع

المجموعإضافة وتحویرجدید

المؤشرات الرئیسة ألجازات البناء الجدید واالضافة والتحویر حسب نوع البناء للقطاع الخاص لسنة 2018  
جدول رقم ( 3 )

كلفة 
المتر 
المربع

مساحة 
الكلفةالبناء م2 مساحة البناء العددالعدد

الكلفةم2
كلفة 
المتر 
المربع



  

  

دور سكن اضافة وتحویر دورسكن ج
187934595

شكل (3)

                    عدد دور السكن الجدید واالضافة والتحویر لسنة 2018
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16134 
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 دور سكن جدید

 
 دور سكن اضافة وتحویر

 االبنیة

 العدد



الكلفة العددالكلفة العددالكلفة العددالكلفة العددالكلفة العددالكلفة العددالكلفة العددالمحافظة 

908,684,600261,306,40019,000120,00000118,00011910,038,000نینوى

76989,577,20022810,846,500245,00019381,0000017921,140,8001,197121,990,500كركوك

1,55199,919,46427613,923,47000000012740,7001,839114,583,634دیالى

45445,112,820381,947,8000000001129,60049347,190,220االنبار

2,795376,756,81343841,038,7203148,00024886,00049,8001,229244,969,9754,493663,809,308بغداد

1,384130,003,34226514,710,1253161,200380,20000506,896,4001,705151,851,267بابل

87867,190,71130715,574,9003213,5009116,0000013725,557,7501,334108,652,861كربالء

1,08881,765,64227011,929,74000568,80000141,333,9001,37795,098,082واسط

36623,336,9002879,450,1000000009350,70066233,137,700صالح الدین

88083,145,55029915,799,0000000007413,445,5001,253112,390,050النجف

71138,489,711532,181,0500000003707,40076741,378,161الدیوانیة

70453,852,345532,329,050000000253,217,45078259,398,845المثنى 

1,25668,144,15045815,044,55000452,50000324,509,0001,75087,750,200ذي قار

79140,981,5081937,520,45000262,00000623,121,6301,04851,685,588میسان 
1,233137,571,93059735,308,7212771,00010128,00000152,684,6001,857176,464,251البصرة

14,9501,344,532,6863,788198,910,576141,347,700771,794,50049,8001,843328,823,40520,6761,875,418,667المجموع

المجموع

جدول رقم ( 4 )

عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة حسب نوع البناء والمحافظات لسنة 2018

الكلفة : ( الف دینار )

ھدم واعادة بناء سیاجترمیمتحویر في البناءاضافة بناء بناء جدید



شكل رقم ( 4 )
  عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة حسب نوع البناء والمحافظات لسنة 2018
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 البصرة میسان  ذي قار المثنى  الدیوانیة النجف صالح الدین واسط كربالء بابل بغداد االنبار دیالى كركوك نینوى

 بناء جدید

 اضافة بناء 



الكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعدداالشھر

1,392119,622,37329215,022,07600687,0000013124,638,2001,821159,369,649كانون الثاني
1,804144,898,93146823,778,200004120,0000013125,744,2002,407194,541,331شباط
1,543134,886,79839119,749,800008125,0000015528,529,9502,097183,291,548اذار

1,500132,319,81241720,991,85000658,50019,00019635,694,6002,120189,073,762نیسان
1,096110,787,18727615,873,5502661,0004111,000380014124,990,2801,522152,423,817ایار

78072,049,4851728,403,95000583,5000013926,023,3501,096106,560,285حزیران
1,406129,147,82038917,704,250006107,5000018333,371,2501,984180,330,820تموز

1,234104,479,49830315,247,275245,0009430,0000017228,170,7001,720148,372,473اب
1,198104,854,44531713,366,180005187,8000015623,199,3501,676141,607,775ایلول

1,128107,410,72027816,809,4503216,7507182,0000017031,872,8751,586156,491,795تشرین االول
96888,032,43725612,429,6754163,00010170,0000012520,383,0001,363121,178,112تشرین الثاني
90196,043,18022919,534,3203261,9507132,2000014426,205,6501,284142,177,300كانون االول

14,9501,344,532,6863,788198,910,576141,347,700771,794,50049,8001,843328,823,40520,6761,875,418,667المجموع

ھدم واعادة بناءسیاجإضافة بناءبناء جدید ترمیمتحویر في البناء
( الكلفة : الف دینار)

         جدول  ( 5 )

    عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة حسب الغرض من االجازة واالشھر لسنة 2018
المجموع



                                            شكل ( 5 )
عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص  ( الجدید واألضافة ) حسب الغرض من االجازة واالشھر لسنة 2018 
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بناء  اضافة  

 االشھر



العددالمحافظــــة
 النسبة 

المئویة من 
العدد الكلي %

الكلفة (ألف دینار )عدد الدككاكینعدد الغرفعدد الشققعدد الطوابقمساحة البناء (م²)مساحة االرض (م²)
النسبة  المئویة 

من الكلفة  الكلیة 
%

790.522,21425,7361541286875,945,5500.4نینوى
8985.6229,578265,9861,642328,5612579,838,2005.8كركوك
1,5399.5423,753358,2402,443110,837294,769,4156.9دیالى

4372.7131,024125,05570403,131041,278,0203.0االنبار
3,76523.31,138,6581,234,3217,0837835,32952481,687,01335.2بغداد
1,3938.6363,241305,8512,18009,8141116,734,6928.5بابل

9555.9224,617199,1711,367196,5561065,278,6014.8كربالء
1,0896.7269,283291,3831,73108,455080,603,3925.9واسط

3702.397,89670,70644302,623022,658,3001.7صالح الدین
9205.7241,324179,1481,303496,287873,657,7505.4النجف

7044.4178,254125,10674604,093037,643,6302.7القادسیة
7104.4173,001139,49378613,050151,602,3453.8المثنى

1,2357.7287,120239,1251,48507,695060,060,5504.4ذي قار
8475.2191,400151,68988214,435043,468,8383.2میسان
1,1937.4294,948292,9512,03007,0020114,008,9308.3البصرة

16,134100.04,266,3114,003,96124,979193118,7361061,369,235,225100.0المجموع

جدول  ( 6 )
 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة لدور السكن (أبنیة جدیدة )  حسب المحافظات لسنة 2018

(بناء جدید + ھدم واعادة بناء)



الكلفة ( ألف دینار )عدد الدكاكینعدد الغرفعدد الشققعدد الطوابقمساحة البناء (م²)العددالمحافظــــــــة

234,82138017201,114,950نینوى
22936,01545101,273010,696,500كركوك
27553,32949201,524013,883,470دیالى
385,19261011901,947,800االنبار
43084,47842352,587032,716,220بغداد
26540,73044701,369014,625,075بابل

30139,92842411,460012,632,800كربالء
26342,76637201,358011,593,550واسط

28730,360481089809,450,100صالح الدین
29940,09641201,455215,799,000النجف

537,16176025902,181,050الدیوانیة
526,43654015702,156,700المثنى
45859,94558802,167015,044,550ذي قار
19326,714263083607,520,450میسان
58988,553831122,421034,463,021البصرة
3,755566,5245,4131818,0552185,825,236المجموع

 جدول ( 7 )

 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة لدور السكن  ( أضافة وتحویر )  حسب المحافظات لسنة 2018



الكلفة (ألف دینار )عدد الدكاكینعدد الغرفعدد الشققعدد الطوابقمساحة البناء (م²)مساحة االرض (م²)العددالمحافظــــــــة

86,09117,9203797306127,214,000بغداد
162097037281291,000صالح الدین

134367036305201,000القادسیة
12851,320515750660,000البصرة

117,33920,88048125439188,366,000المجموع

الكلفة (ألف دینار )عدد الدكاكینعدد الغرفعدد الشققعدد الطوابقمساحة البناء (م²)مساحة االرض (م²)العددالمحافظــــــــة

2012,304156914204,595,000بغداد
2012,304156914204,595,000المجموع

 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة للعمارات السكنیة  (أبنیة جدیدة ) حسب المحافظات لسنة 2018
جدول  ( 8 )

جدول  ( 9 )
 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة للعمارات السكنیة  (أضافة وتحویر)حسب المحافظات لسنة 2018



مساحة االرض العددالمحافظــــــــة
(م²)

مساحة البناء 
(م²)

الكلفة (ألف دینار )عدد الدكاكینعدد الغرفعدد الشققعدد الطوابق

53,4175,9502140133511,353,350نینوى
3820,54662,39211622664126927,955,800كركوك
113,2865,2683348152591,649,000دیالى

155,8849,9184789223973,524,300االنبار
227123,427300,8589041,7944,6621,275121,757,875بغداد
249,91823,4388120439715315,152,050بابل

5314,74164,9842655661,37428225,418,660كربالء
71,8373,8002343100611,842,100واسط

27001,069712383320,700صالح الدین
3013,98544,65014133186624821,900,600النجف

61,7073,235184678441,143,400الدیوانیة
184,66112,22856137332885,283,450المثنى
3813,37930,1201362486209911,636,100ذي قار
1446232318362093,000میسان
1615,69523,198531193259014,280,200البصرة

491233,629591,3401,9043,9219,9772,839253,310,585المجموع

جدول  (10)
 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة للعمارات التجاریة ( أبنیة جدیدة ) حسب المحافظات لسنة 2018



الكلفة ( ألف دینار )
الكلفةعدد الدكاكینعدد الغرفعدد الشققعدد الطوابقمساحة البناء (م²)العددالمحافظــــــــة

160036121180,000نینوى

166036153195,000كركوك

43,26811288181,538,600بغداد

98,6413041161313,155,600كربالء

2697712282216,050واسط

13833486172,350المثنى

21,77288173587,000البصرة

2016,02165105322546,044,600المجموع

جدول  (11)
 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة للعمارات التجاریة  ( أضافة وتحویر ) حسب المحافظات لسنة 2018



                                                                                                                                                                       

مساحة االرضالعددالمحافظة
م2

مساحة البناء
مساحة االرضالعددالكلفةم2

م2
مساحة البناء

مساحة االرضالعددالكلفةم2
م2

مساحة البناء
مساحة االرضالعددالكلفةم2

م2
مساحة البناء

الكلفةم2

36302,016763,0000000126,77525075,000427,4052,266838,000كركوك
1311460115,000000094,26512,5113,796,750104,57612,9713,911,750دیالى
52,1251,555718,30055,2904,7261,627,00043,7405,2692,242,6001411,15511,5504,587,900بغداد
21,4814,2941,289,1000000410,66210,7772,164,200612,14315,0713,453,300بابل

0000000032,766787211,50032,766787211,500واسط
0000000021,0561,392417,60021,0561,392417,600صالح الدین

24605723,00012261,357678,50013601,104331,20041,0462,5181,032,700النجف
10104,781130018054,0000000230019058,781القادسیة

1148460184,000000000001148460184,000المثنى
41,852472121,000113432681,50071,6361,646411,500123,6222,444614,000ذي قار
000000003663288301,5003663288301,500میسان
43,3911,448532,8000000187,6114,8602,119,4002211,0026,3082,652,200البصرة

2310,39810,7723,750,98185,9506,5892,441,0005259,53438,88412,071,2508375,88256,24518,263,231 المجموع

جدول (12)
( الكلفة : الف دینار)      عدد اجازات البناءالممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة لالبنیة التجاریة (ابنیة  جدیدة) حسب المحافظات لسنة 2018   

مجموع االبنیة التجاریة

 بالنسبة لبقیة المحافظات لم تردنا منھا اجازات بناء بخصوص االبنیة التجاریة / بناء جدید .

ابنیة تجاریة اخرى فنادق ومطاعم وكازینوھاتدكاكین



                                                                                      

(الكلفة:الف دینار) 

العددالمحافظة
مساحة 
البناء
م2

العددالكلفة
مساحة 
البناء
م2

العددالكلفة
مساحة 
البناء
م2

العددالكلفة
مساحة 
البناء
م2

العددالكلفة
مساحة 
البناء
م2

الكلفة

1182,7000000000001182,700نینوى

دیالى
000118040,000000000118040,000

بغداد
13010,50000013310,00000026320,500

واسط
00000000019332,00019332,000

24813,200118040,00013310,00019332,000535495,200المجموع

مجموع االبنیة التجاریة

     عدد اجازات البناءالممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة لالبنیة التجاریة (اضافة وتحویر) حسب المحافظات لسنة 2018                       

جدول ( 13 )

ابنیة تجاریة اخرىتسویر عرصھفنادق ومطاعم وكازینوھاتدكاكین



   

العددالمحافظة
مساحة 
االرض

م2

مساحة 
البناء
م2

العددالكلفة
مساحة 
االرض

م2

مساحة 
البناء
م2

العددالكلفة
مساحة 
االرض

م2

مساحة 
البناء
م2

العددالكلفة
مساحة 
االرض

م2

مساحة 
البناء
م2

العددالكلفة
مساحة 
االرض

م2

مساحة 
البناء
م2

00000000000073,2824,3801,403,70073,2824,3801,403,700نینوى

000011,00517535,0000000000011,00517535,000كركوك

000013008020,000000021,0601,125310,00031,3601,205330,000دیالى

00000000000031,0841,467440,10031,0841,467440,100االنبار

000047,8263,1041,241,00017412,8861,443,00021,4047,0863,189,00079,97113,0765,873,000بغداد

0000000011,172491196,400000011,172491196,400بابل

1277803281,050110014928,200000000002377952309,250كربالء

0000125810539,00000000000125810539,000واسط

00001218560140,000000000001218560140,000المثنى

1384356107,000417,1123,8731,301,900000083,3664,6391,746,4001320,8628,8683,155,300البصرة

26611,159388,0501326,8198,0462,805,10021,9133,3771,639,4002210,19618,6977,089,2003939,58931,27911,921,750المجموع

الكلفة

جدول (14)

 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة لالبنیة الدینیة والخدمیة والثقافیة والصحیة (ابنیة جدیدة) حسب المحافظات لسنة 2018  (الكلفة:الف دینار)  

مجموع االبنیة الدینیة والخدمیة والثقافیة والصحیة ابنیة صحیةابنیة ثقافیةابنیة خدمیة ابنیة دینیة



مجموع االبنیة الدینیة والخدمیة

مساحة البناءالعددالمحافظة
مساحة البناءالعددالكلفةم2

مساحة البناءالعددالكلفةم2
العددالكلفةم2

مساحة 
البناء
م2

الكلفة

00024,8031,921,00000024,8031,921,000بغداد

000212636,250000212636,250بابل

000319660,240000319660,240واسط

1784235,2006466231,00011,610563,50082,8601,029,700البصرة

1784235,200135,5912,248,49011,610563,500157,9853,047,190المجموع

(الكلفة:الف دینار)  عدد اجازات  البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة لالبنیة الدینیة والخدمیة والثقافیة والصحیة  (اضافة وتحویر) حسب المحافظات لسنة 2018 

ابنیة دینیة

                       جدول (15)

ابنیة صحیة ابنیة خدمیة 



(لكلفة:الف دینار)

العدد
مساحة 
االرض

م2

مساحة 
البناء
م2

العددالكلفة
مساحة 
االرض

م2

مساحة 
البناء
م2

العددالكلفة
مساحة 
االرض

م2

مساحة 
البناء
م2

العددالكلفة
مساحة 
االرض

م2

مساحة 
البناء
م2

الكلفة

611,9765,5322,026,0001808025,0000000712,0565,6122,051,000كركوك

29511,122494,000000012,150284113,00033,1011,406607,000بغداد

94,7303,9311,327,3001908036,0000000104,8204,0111,363,300بابل

54,8514,9161,741,9500000000054,8514,9161,741,950كربالء

21,9891,153403,5500000000021,9891,153403,550واسط

11,250501150,3000000000011,250501150,300القادسیة

22,600810202,5000000000022,600810202,500ذي قار 

1600716214,8000000126010025,0002860816239,800میسان

320,14413,6415,499,90000000000320,14413,6415,499,900البصره

3149,09132,32212,060,300217016061,00022,410384138,0003551,67132,86612,259,300المجموع

                                              جدول (16 )

    عدد اجازات  البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة لالبنیة الصناعیة (ابنیة جدیدة) حسب المحافظات لسنة 2018                

المحافظة

مجموع االبنیة الصناعیةابنیة صناعیة اخرىورشات تصلیحمعامل



  

مساحة البناءالعدد
مساحة البناءالعددالكلفةم2

مساحة البناءالعددالكلفةم2
الكلفةم2

00026517,75026517,750كركوك

11,318395,40000011,318395,400بغداد

1600210,0000001600210,000بابل

00019327,90019327,900واسط

21,918605,400315845,65052,076651,050المجموع

جدول (17 )

(لكلفة:الف دینار) 

المحافظة

مجموع االبنیة الصناعیةابنیة صناعیة اخرىمعامل
    عدد اجازات  البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة لالبنیة الصناعیة (اضافة وتحویر) حسب المحافظات لسنة 2018               



3276,10000765,669,4500000795,945,550نینوى
8832,5000088978,960,700145,0000089879,838,200كركوك
85957,098,6404296,00067637,374,77500001,53994,769,415دیالى

35734,520,770705,720,950101,036,300000043741,278,020االنبار
3,755480,551,013008858,000002278,0003,765481,687,013بغداد
1,382115,643,49200111,091,20000001,393116,734,692بابل

95465,245,60100133,000000095565,278,601كربالء
1,08780,461,392002142,00000001,08980,603,392واسط

24314,845,700001277,812,600000037022,658,300صالح الدین
91973,607,7500000150,0000092073,657,750النجف

70337,584,83000158,800000070437,643,630الدیوانیة
71051,602,3450000000071051,602,345المثنى

1,23259,896,550003164,00000001,23560,060,550ذي قار
84543,401,638129,700137,500000084743,468,838میسان
1,086108,278,430001075,730,50000001,193114,008,930الیصرة

14,1431,223,846,750756,046,6501,912138,968,825295,0002278,00016,1341,369,235,225المجموع

             جدول ( 18)

الكلفةالعددالكلفة العدد

البلوك

( الكلفة : الف دینار)   عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة لدورالسكن ( جدید )  حسب نوع مادة البناء والمحافظات لسنة 2018

الكلفةالعددالكلفة الكلفةالعددالعددالكلفة العدد المحافظــــة

المجموع أخرىالثرمستون الحجرالطابوق



 (الكلفة الف دینار)

الكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالمحافظـــــة

192,00000221,022,9500000231,114,950نینوى

252,5000022710,644,000000022910,696,500كركوك
21310,660,7202110,000603,112,750000027513,883,470دیالى
231,246,10013610,900290,8000000381,947,800االنبار
42932,609,020001107,200000043032,716,220بغداد
26414,565,475000000159,60026514,625,075بابل

30112,632,8000000000030112,632,800كربالء
26311,593,5500000000026311,593,550واسط

2628,455,7000025994,40000002879,450,100صالح الدین
29815,761,5000000137,5000029915,799,000النجف

532,181,05000000000532,181,050الدیوانیة
522,156,70000000000522,156,700المثنى
45414,907,050004137,500000045815,044,550ذي قار
1937,520,450000000001937,520,450میسان
55733,104,12100301,244,9002114,0000058934,463,021البصرة

3,365167,538,73615720,90037117,354,5003151,500159,6003,755185,825,236المجموع

      جدول  ( 19 )

المجموعالطابوق

عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمینیة لدور السكن ( أضافة وتحویر ) حسب نوع مادة البناء  والمحافظات لسنة 2018 

أخرى الثرمستون البلوك الحجر
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