
 بيان صحفي

مع ارتفاع % 25انخفاض عدد مقاوالت المشاريع االنشائية في القطاع العام بنسبة 

  %75آبير في آلفة المشاريع بنسبة 

مقارنة بالعام  %25بنسبة 2012تشير نتائج احصاء مقاوالت المشاريع في القطاع العام الى انخفاض عدد المقاوالت لسنة 

عن آلفة المشاريع فى العام %75تريليون دينار مسجلة نسبة ارتفاع  )7.3 (بكلفة مقاولة  )2835(بلغت  حيثالماضي 

مقاولة مما يشير الى ضعف الشمول بسبب عدم ارسال جميع ) 3024(والتى آان عددها تريليون دينار  4.1الماضي البالغة

 .ضع االمنيباالضافة سوء الو 2012احاالت المقاوالت من الوزارات التى تنفذ مشاريع خالل عام 

 

 حيثالمقارنة بين المحافظات فقد احتلت محافظة االنبار المرتبة االولى في عدد مقاوالت المشاريع المحالة الى المقاولين 
  )423(تليها محافظة نينوى حيث بلغت عدد المقاوالت من عدد المقاوالت الكلى، %)21.6(مقاولة شكلت نسبة  )612(بلغت 

مقاولة  )421( عددها اما محافظة بغداد فقد احتلت المرتبة الثالثة بعدد المقاوالت حيث بلغ دينار ،مليار  )480(بكلفة مقاولة 

 .من الكلفة الكلية للمقاوالت %)16.8(مليار دينار شكلت نسبة  )1225(بكلفة 

 

 

 

 

من  %)44.6(مقاولة انية شكلت نسبة  )1265(عدد مقاوالت المشاريع الى  عوعلى مستوى نوع المشروع فقد توز

والتى  2011 بمقاوالت االبنية لسنة  مقارنة %)8.3(مسجلة نسبة انخفاضمقدارها  2012مجموع عدد المقاوالت لسنة 

مسجلة نسبة ارتفاع  من مجموع المقاوالت )55.4(مقاولة انشاءات شكلت نسبة  )1570(والى .ة مقاول) 1380(بلغت 

  مقاولة  ) 1644(البالغ عددها  2011من مقاوالت االنشاءات لسنة  %)66.6(مقدارها 
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ونسبة  من الكلفة الكلية للمقاوالت %)60.9(تريليون دينار شكلت نسبة  )4.4(2012بلغت آلفة مقاوالت االنشاءات لسنة 

  .تريليون دينار )2.4(مقاولة با لسنة الماضية التى بلغ عددها  %)82.11(ارتفاع مقدارها 

 . 2012فى تنفيذ المقاوالت لسنة المرتبة االولى احتلت  واالعماروزارة االسكان على مستوى الوزارات فقد احتلت 

تريليون  )2.3(مقاولة مشروع لالبنية بكلفة  )845(بينتريليون دينار توزعت ) 5.6(مشروع بكلفة  )1893(حيث نفذت 

تريليون تليها وزارة البلديات واالشغال العامة حيث بلغ عدد المشاريع  )3.3(مشروع بكلفة انشاءات مقاولة )1048(دينار و

  .مليار دينار )247(مشروع بكلفة  )167(

  الكلفة التخمينية للمقاوالت

من القيمة الكلية للمقاوالت مسجلة نسبة ارتفاع  %)39(ار دينار شكلت نسبة ملي )2841(بلغت آلفة مقاوالت االبنية *

  .مليار دينار )1705(التى بلغت  2011عن عدد مقاوالت اآلبنية لسنة  %)66.6(مقدارها 

من القيمة الكلية للمقاوالت وسجلت نسبة ارتفاع  )60.9(مليار دينار شكلت نسبة  )4433(بلغت آلفة مقاوالت االنشاءات *

  .مليار دينار )2434(التى بلغت  2011مقارنة بنسبة  )82.1(دارها مق

  )2013لسنة   9 :(رقم البيان

  :معلومات االتصال 

  الجهاز المرآزي لالحصاء/مديرية احصاءات البناء والتشييد 

Stat_constr@coit.go.iq 


