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	1	مديرية احصاءات البناء والتشييد /الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق
 

  :مقدمةلا
االجمالي وتوفير يعتبر قطاع البناء والتشييد من القطاعات االقتصادية المھمة لمساھمته في اعداد مؤشرات الناتج المحلي 

ليتسنى للباحثين والمستثمرين وحسب مستخدمي البيانات وضع صورة تقديرية  المؤشرات الرئيسة للحسابات القومية
  احصاء مقاوالت االبنية واالنشاءات . نشاطللمستقبل لمعرفة الية عمل 

  
  
االبنية واالنشاءات في مديرية إحصاءات البناء والتشييد في الجھاز المركزي لإلحصاءأن تصدر تقرير إحصاء  ويسر  
واألجھزة في الوزارات االبنية واالنشاءات مقاوالت بكافة المؤشرات التي تتعلق يتضمن والتي  2016قطاع العام لسنة لا

عراق مھمة عن نشاط البناء والتشييد في كافة محافظات الإحصائية  في بغداد والمحافظات والتي توفر مؤشراتالحكومية 
  . إقليم كردستان )محافظات (باستثناء 

  
مديرية إحصاءات  البناء والتشييد أن تقدم شكرھا وتقديرھا لكل من ساھم في إنجاح إصدار ھذا التقرير وتأمل أن  وتود 

جميع المھتمين بھذا القطاع من مخططين وباحثين كما ويسعدھا إن تتلقى أية مالحظات تھدف  فيهتفيد المعلومات الواردة 
  إلى تحسين ھذا التقرير في المستقبل  .              

  
   :المنھجية 

تسجيل كافة إحاالت مقاوالت مشاريع األبنية واإلنشاءات التي تردنا من كافة الوزارات ومؤسسات الدولة التي تمت تم 
تنفيذھا خالل السنة في المركز والمحافظات التي يقع فيھا المشروع ويتم  ةمصادقة عليھا لتنفيذ المشاريع المخططال

تسجيلھا وفق استمارة إحصائية تتضمن اسم الجھة المنفذة للمشروع والمحافظة التي يقع فيھا المشروع ووصف تفصيلي 
ودرجة التصنيف (من الدرجة  ،كھربائية ،عام )  انشائية(صص ــم شركة المقاوالت او المقاول حسب التخــللمشروع اس

ويتم ادخال بيانات االستمارة على الحاسوب ومعالجة البيانات وإصدار تقرير عشر)  الحاديةنزوال الى الدرجة  الممتازة
 فصلى وسنوي يتضمن مؤشرات مھمة عن إحصاء مقاوالت مشاريع األبنية واإلنشاءات في القطاع العام .

 
  

  الشمول :
(شركات  علىيشمل التقرير كافة إحاالت مقاوالت مشاريع األبنية واإلنشاءات المخطط تنفيذھا خالل السنة والتي رست 

عن طريق التنفيذ المباشر أو عن طريق  اماالعمل وتنفيذ  المقاوالت والمقاولين من القطاع العام أو من القطاع الخاص)
والمحافظات  المحافظات التي يقع فيھا المشروع (باستثناء محافظات اقليم كردستان)الخ؛ موزعة حسب .....اللجان 

    الساخنة (صالح الدين ، نينوى ، االنبار)
 

  
  

  المفاھيم والمصطلحات اإلحصائية
  

                           المدرسيةالحكومية والمؤسسات  وتشمل كافة إحاالت مقاوالت األبنية التي تنفذ من قبل الوزارات -: االبنية مقاوالت  .1
    .والمستشفيات والمعامل ودور العبادة والمراكز الترفيھية والتدريبية وغــيرھا من األبنية خالل السنة ا

  
وتشمل إحاالت مقاوالت المشاريع اإلنشائية التي تنفذھا الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل  - مقاوالت اإلنشاءات :. 2

من المشاريع  والكھرباء وغيرھا ية والصــناعية ومشاريع المـــاءالطرق والجسور والسدود والمشاريع االستخراج
 المنجزة وغير المنجزة خالل السنة.

 
ھي اتفاق مكتوب بصيغة عقد بين طرفين المستفيد والمنفذ يتضمن الشروط والمواصفات المطلوبة مع  -المقاولة:. 3

 . المتعلقة بتنفيذ المشروعكافة األوليات 
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	2	مديرية احصاءات البناء والتشييد /الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق
 

  
  

  تحليل البيانات
 مقاوالت تنفيذتتضمن ھذه النشرة نتائج إحصاء مقاوالت أبنية وإنشاءات القطاع العام التي تعتمد على إحاالت  

  .2016المشاريع من الدوائر والمؤسسات الحكومية في القطاع العام التي نفذت خالل سنة
  - الرئيسة التي تضمنتھا النشرة :وفيما يأتي بعض المؤشرات 

 
%) مقارنة 44.9نسبة انخفاض مقدارھا (سجلت  2016) مقاولة خالل سنة 511بلغ عدد المقاوالت المحالة ( .1

في كافة  االبنية واالنشاءات  عدد مقاوالتانخفاض ويعزى سبب ) مقاولة 929حيث بلغت ( 2015بسنة 
    ).1كما في جدول (  والعجز في الميزانيةوظروف التقشف الظرف االمني بسبب المحافظات 

  
حيث  2016%) مقارنة بسنة 0.92مقدارھا( انخفاضدينار مسجلة نسبة  تريليون )3.39بلغت الكلفة الكلية ( .2

 ).1كما في جدول (دينار  تريليون) 3.36بلغت (
  

وسجلت  2016لسنة  من مجموع المقاوالت %)41.4) مقاولة شكلت نسبة (212ألبنية (اقاوالت م بلغ عدد .3
كما في   مقاولة ) 406( بلغت  يالت 2015%) مقارنة بمقاوالت األبنية لسنة 47.7مقدارھا ( انخفاض نسبة

 .)1جدول (
%) من القيمة الكلية للمقاوالت مسجلة 60.2) تريليون دينار شكلت نسبة (2.0بلغت كلفة مقاوالت األبنية ( .4

كما في جدول ) تريليون دينار1.1التي بلغت ( 2015%)عن مقاوالت األبنية لسنة 71.9مقدارھا (ارتفاع نسبة 
)1.( 
  

بنسبة   2016%) من مجموع المقاوالت لسنة 58.5) مقاولة شكلت نسبة (299بلغ عدد مقاوالت اإلنشاءات ( .5
كما في  ) مقاولة523التي بلغت ( 2015%) عن عدد مقاوالت اإلنشاءات لسنة 42.8انخفاض  مقدارھا (

 ).1جدول (
  

% ) من القيمة الكلية للمقاوالت 39.7) تريليون دينار شكلت نسبة (1.3( تبلغت كلفة مقاوالت االنشاءا .6
كما في جدول ) تريليون دينار2.1التي بلغت ( 2015%) مقارنة بنسبة 37.9مقدارھا ( انخفاضوسجلت نسبة 

)1( 
  

) 157بلغ (احتلت محافظة البصرة المرتبة االولى بعدد المقاوالت المحالةحيث  وعلى مستوى المحافظات فقد .7
) 68دينار توزعت بين ( مليار) 608%)  من عدد المقاوالت الكلي بلغت كلفتھا (30.7مقاولة شكلت نسبة (
بابل محافظة  دينار. تليھا مليار) 316) مقاوله أنشاءات بكلفة (89دينار و( مليار) ) 292مقاولة أبنية بكلفة (

) 37دينار توزعت بين ( مليار) 269%) بكلفة (19.1) مقاولة شكلت نسبة (98(حيث بلغ عدد المقاوالت 
محافظة تليھا دينار  مليار) 167) مقاولة بكلفة (61إنشاءات (ة دينار  ومقاول مليار) 102مقاولة لألبنية بكلفة (

%)من مجموع 16.4(شكلت نسبة  ةمقاول) 84فقد أحتلت المرتبة الثالثة بعدد المقاوالت التي بلغت ( القادسية
) 47و(مليار) 288) مقاولة أبنية بكلفة (37وقد توزعت بين ( مليار دينار ) 754عدد المقاوالت الكلي  بكلفة(

  ).2كما في جدول  ( دينارمليار)  466مقاولة انشاءات بكلفة (
  

مستوى الوزارات فقد احتلت وزارة شؤون المحافظات المرتبة االولى بعددالمشاريع المنفذة خالل سنة وعلى  .8
) مقاولة مشروع لالبنية 81دينار توزعت بين ( مليار) 693)مشروع بكلفة (198حيث بلغ عددھا( 2016
تليھا وزارة االعمار دينار  مليار) 516) مقاولة  مشروع لالنشاءات بكلفة (117دينار و( م ) 177بكلفة (

ابنية مقاولة ) 17دينار توزعت بين ( مليار) 588) مشروع بكلفة (78واالسكان   حيث بلغ عدد  المشاريع (
  ).3كما في جدول( دينار مليار) 252)مقاولة انشاءات بكلفة (61دينارو( مليار) 335بكلفة (

  
    



المبلغ : مليون دينارجدول (1)

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالسنوات

200819371,776,1622659268,28945962,044,451
200912732,542,30415135,455,74927867,998,053
2010967853,61412554,251,36722225,104,981
201113801,704,76516442,434,34930244,139,114
201212652,841,06415704,433,16428357,274,228
201319195,303,21419595,580,625387810,883,839
201410732,312,90010732,115,35521464,428,255

20154061,189,4465232,170,6729293,360,119

*20162122,044,7882991,346,8375113,391,625
المجموع العام غير مقرب القرب عدد*

المؤشرات الرئيسية لمقاوالت االبنية واالنشاءات في القطاع العام للفترة   (2008 - 2016 )
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   2016عدد مقاوالت االبنية واالنشاءات في القطاع العام على مستوى المحافظات لسنة ) 2(شكل 

مجموع مقاوالت األبنية

مجموع مقاوالت اإلنشاءات

مقاوالت االبنية عدد

مقاوالت االنشاءات عدد

المحافظة



المبلغ : الف دينارجدول (2)

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

1194,1451710,237,4731810,431,618كركوك

49,815,2561620,880,3762030,695,632ديالى

42424,968,3301255,132,71154480,101,041بغداد

37102,006,11261167,919,15898269,925,270بابل

420,984,425415,749,426836,733,851واسط

47,715,072854,699,6341262,414,706نجف

37288,269,88847466,641,97184754,911,859قادسية

53,223,6541219,160,2471722,383,901المثنى

9895,378,443538,858,09014934,236,533ذي قار

1227,72028180,995,07029181,222,790ميسان

68292,005,68289316,563,373157608,569,055البصرة

2122,044,788,7272991,346,837,5295113,391,626,256المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة  في القطاع العام حسب المحافظة لسنة 2016

مجموع مقاوالت اإلنشاءات مجموع مقاوالت األبنية
المحافظــــــــة

المجموع



المبلغ :الف دينارجدول (3)

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

18602,458,2274435,474,65162637,932,878وزارة النفط

21,436,2280021,436,228وزارة التجارة

00470,552,673470,552,673وزارة الموارد المائية

106,469,3592633,857,9143640,327,273وزارة الكھرباء

00411,738,074411,738,074وزارة الزراعة

930,025,95643,060,7541333,086,710وزارة النقل

17335,315,08761252,913,26378588,228,350وزارة االعمار واالسكان

233,311,54216,259,275339,570,817وزارة العمل والشؤون االجتماعية

1463,549,146001463,549,146وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

8315,752,760008315,752,760وزارة التربية

945,386,62900945,386,629وزارة الداخلية

21,143,5700021,143,570وزارة المالية

2418,089,888002418,089,888وزارة الصحة

14,705,9000014,705,900وزارة العلوم والتكنلوجيا

175,572,56300175,572,563وزارة االتصاالت

1927,250001927,250وزارة الثقافة

81177,220,795117516,623,029198693,843,824وزارة شؤون المحافظات

22,155,472433,481,148635,636,620امانة بغداد

31,215,0431620,55541,835,598الوقف السني

5328,635,403005328,635,403الوقف الشيعي

1715,750001715,750مؤسسة السجناء السياسيين

001314,2251314,225ھيئة االعالم واالتصاالت

2702,15932381,941,96834382,644,127وزارة البلديات واالشغال

2122,044,788,7272991,346,837,5295113,391,626,256المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة في القطاع العام  الوزارة حسب  لسنة 2016

الوزارات
المجــــــــــــــــــموعمجموع مقاوالت االنشاءاتمجموع مقاوالت االبنية



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

0000147,524,53700147,524,537بابل

0000143305980014330598نجف

12,573,1874126,608,9350017,500,0006136,682,122قادسية

000011,081,3400011,081,340ذي قار

002136,875,69800002136,875,698البصرة

12,573,1876263,484,633352,936,47517,500,00011326,494,295المجموع

عدد ومبلغ مقاوالت االبنية السكنية المحالة في القطاع العام حسب المحافظة لسنة 2016

المبلغ :الف دينارجدول (4)

المحافظــــــــة
المجموععمارات سكنيةدور سكن اضافاتمجمعات سكنية

) للترميمات( الصفرية  االعمدةتم حذف  -



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

005260,974,652147,524,537006308,499,189وزارة االعمار واالسكان

1257318712509981000025083168وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

000011,081,34017,500,00028,581,340وزارة شؤون المحافظات

000014,330,5980014,330,598الوقف الشيعي

12,573,1876263,484,633352,936,47517,500,00011326,494,295المجموع

المجموعاضافات

عدد ومبلغ مقاوالت االبنية السكنية المحالة في القطاع العام حسب الوزارة لسنة 2016

مجمعات سكنية

المبلغ : الف دينارجدول (5)

الوزارات
عمارات سكنيةدور سكن

) للترميمات( االعمدة  الصفرية تم حذف  -



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

000000001194,1451194,145كركوك

00000039,779,418135,83849,815,256ديالى

00881,117,30822,198,9770032341,652,04542424,968,330بغداد

0022,859,33415847,544514,567,3801436,207,3173654,481,575بابل

000033,592,52000117,391,905420,984,425واسط

0000000033,384,47433,384,474نجف

1718,11400713,701,164754,333,8991682,834,58931151,587,766قادسية

1176,7770011,164,7732710,91911,171,18553,223,654المثنى

0000001284,439,8007609,857,3038894,297,103ذي قار

001227,7200000001227,720ميسان

49,118,228453,401,96057,676,2374265,651,1801119,282,37966155,129,984البصرة

610,013,11915137,606,3223329,181,21560429,482,596871,112,011,1802011,718,294,432المجموع

 

عدد ومبلغ مقاوالت االبنية  غيرالسكنية المحالة في القطاع العام حسب المحافظة لسنة 2016

المجموع

المبلغ : الف دينار جدول  (6)

المحافظــــة
األبنية خدميةاألبنية ثقافيةاألبنية صحيةاألبنية صناعيةاألبنية تجارية

) .لالبنية الزراعية( الصفرية االعمدة تم حذف -



المبلغ :الف دينار

المبلغ                العددالمبلغالعددالمبلغالعدد

000000وزارة النفط
1718,1140000وزارة التجارة
0065,321,35700وزارة الكھرباء

000000وزارة النقل
000000وزارة االعمار واالسكان

000000وزارة العمل والشؤون االجتماعية
000000وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

000021,677,437وزارة التربية
000000وزارة الداخلية
000000وزارة المالية
00002418,089,888وزارة الصحة

000000وزارة العلوم والتكنلوجيا
00175,572,56300وزارة االتصاالت
001927,25000وزارة الثقافة

59,295,005553,629,68079,413,890وزارة شؤون المحافظات
0022,155,47200امانة بغداد

000000الوقف السني
000000الوقف الشيعي

000000مؤسسة السجناء السياسيين
000000وزارة البلديات واالشغال

610,013,11915137,606,3223329,181,215المجموع

عدد ومبلغ مقاوالت االبنية  غيرالسكنية المحالة في القطاع العام حسب الوزارة لسنة 2016

جدول (7)

الوزارات
أبنية صحيةأبنية صناعيةأبنية تجارية



المبلغ:الف دينارتابع جدول (7)

المبلغ                  العددالمبلغالعددالمبلغالعدد

0018602,458,22718602,458,227وزارة النفط

001718,11421,436,228وزارة التجارة

0041,148,002106,469,359وزارة الكھرباء

00930,025,956930,025,956وزارة النقل

001126,815,8981126,815,898وزارة االعمار واالسكان

00233,311,542233,311,542وزارة العمل والشؤون االجتماعية

635,461,596623,004,3821258,465,978وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

6314,075,323008315,752,760وزارة التربية

13,804,160841,582,469945,386,629وزارة الداخلية

0021,143,57021,143,570وزارة المالية

00002418,089,888وزارة الصحة

0014,705,90014,705,900وزارة العلوم والتكنلوجيا

0000175,572,563وزارة االتصاالت

00001927,250وزارة الثقافة

4776,141,5171520,159,36379168,639,455وزارة شؤون المحافظات

000022,155,472امانة بغداد

0031,215,04331,215,043الوقف السني

004324,304,8054324,304,805الوقف الشيعي

001715,7501715,750مؤسسة السجناء السياسيين

002702,1592702,159وزارة البلديات واالشغال

60429,482,596871,112,011,1802011,718,294,432المجموع

أبنية ثقافية
الوزارات

عدد ومبلغ مقاوالت االبنية غير السكنية المحالة في القطاع العام لسنة 2016

المجموعابنية خدمية

.الصفرية لالبنية الزراعية االعمدة تم حذف  -



المبلغ:الف دينارجدول (8)

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

0072,980,35865,141,99042,115,1251710,237,473كركوك

00917,944,57441,062,68231,873,1201620,880,376ديالى

321,273,06326,383,555418,542,51338,933,5801255,132,711بغداد

1288,01935144,429,877002523,201,26261167,919,158بابل

0012,375,30028,723,02514,651,101415,749,426واسط

1156,69553,549,619150,896,955196,365854,699,634نجف

269,963,0003036,439,54212357,451,52232,787,90747466,641,971قادسية

1164,0571017,800,95911,195,231001219,160,247المثنى

00221,974,17500316,883,915538,858,090ذي قار

0027180,903,17000191,90028180,995,070ميسان

002287,550,63523174,868,1664454,144,57289316,563,373البصرة

891,844,834150522,331,76453617,882,08488114,778,8472991,346,837,529المجموع

المحافظــــــة
الصناعة االستخراجيةاالنشاءات الزراعية

عدد ومبلغ مقاوالت االنشاءات المحالة في القطاع العام حسب النشاط االقتصادي والمحافظة لسنة 2016

المجموعالخدميةالنقل واالتصاالت

.



جدول (9)

الوزارات

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

0000004435,474,6514435,474,651وزارة النفط

370,119,69500001432,978470,552,673وزارة الموارد المائية

0000002633,857,9142633,857,914وزارة الكھرباء

411,738,074000000411,738,074وزارة الزراعة

0022,249,3242811,4300043,060,754وزارة النقل

0049166,075,943860,969,745425,867,57561252,913,263وزارة االعمار واالسكان

0016,259,275000016,259,275وزارة العمل والشؤون االجتماعية

0078327,107,02127172,195,2791217,320,729117516,623,029وزارة شؤون المحافظات

19,987,06515,763,000217,731,08300433,481,148امانة بغداد

001620,55500001620,555الوقف السني

001314,22500001314,225ھيئة االعالم واالتصاالت

001713,942,42114366,174,54711,825,00032381,941,968وزارة البلديات واالشغال

891,844,834150522,331,76453617,882,08488114,778,8472991,346,837,529المجموع

عدد ومبلغ مقاوالت االنشاءات المحالة حسب الوزارة ونوع النشاط االقتصادي لسنة 2016

الصناعة االستخراجيةخدميةنقل واتصاالتانشاءات زراعية

المبلغ : الف دينار

المجموع



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

0042,115,125001627,000كركوك

00138,3250000ديالى

13,466,14618,273,70072,513,330109,311,250بغداد

1288,01900002521,175,697بابل

000000313,374,126واسط

1156,695196,3650000نجف

269,963,00000005142,161,897قادسية

1164,057000000المثنى

00000000ذي قار

00191,9000000ميسان

003932,096,2170037,336,473البصرة

674,037,9174742,711,63272,513,33047193,986,443المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب المحافظة ونوع النشاط  االقتصادي لسنة 2016

المبلغ :الف دينار جدول (10)

المحافظــــــة
الماء والكھرباءالتحويليةاالستخراجيةالزراعة



المبلغ :الف دينارتابع جدول (10)

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

000000137,689,4931810,431,618كركوك

0000001930,657,3072030,695,632ديالى

489,641,845001457,82330366,436,94754480,101,041بغداد

36144,645,377000036103,816,17798269,925,270بابل

12,375,3000000420,984,425836,733,851واسط

0000001062,161,6461262,414,706نجف

3139,012,7291718,1140045503,056,11984754,911,859قادسية

714,015,251000098,204,5931722,383,901المثنى

1314,225000012932,840,96813933,155,193ذي قار

00000028181,130,89029181,222,790ميسان

22,686,1360000113566,450,229157608,569,055البصرة

82292,690,8631718,1141457,8233192,783,428,7945103,390,544,916المجموع

المجموعالخدماتالبنوك والتأمين
المحافظــــــــة

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب االلمحافظة ونوع النشاط االقتصادي لسنة 2016

التجارةالنقل والمواصالت



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

004232,982,01561,586,08000وزارة النفط

00000000وزارة التجارة

370,119,69500001432,978وزارة الموارد المائية

0018,273,700003226,755,841وزارة الكھرباء

33,918,222000000وزارة الزراعة

0000001325,000وزارة النقل

0000001627,000وزارة االعمار واالسكان

00000000وزارة العمل والشؤون االجتماعية

00000000وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

00000000وزارة التربية

00000000وزارة الداخلية

00000000وزارة المالية

00000000وزارة الصحة

00000000وزارة العلوم والتكنلوجيا

00000000وزارة االتصاالت

00001927,25000وزارة الثقافة

0041,455,91700511,985,212وزارة شؤون المحافظات

00000035,763,397امانة بغداد

00000000الوقف السني

00000000الوقف الشيعي

00000000مؤسسة السجناء السياسيين

00000000ھيئة االعالم واالتصاالت

0000004148,097,015وزارة البلديات واالشغال

674,037,9174742,711,63272,513,33047193,986,443المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة والنشاط االقتصادي لسنة  2016

المبلغ : الف دينارجدول (11)

الوزارات
الماء والكھرباءالتحويليةاالستخراجيةالزراعة



المبلغ : الف دينارتابع جدول  (11)

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

00000014603,364,78362637,932,878وزارة النفط

001718,114001718,11421,436,228وزارة التجارة

00000000470,552,673وزارة الموارد المائية

00000035,297,7323640,327,273وزارة الكھرباء

17,819,852000000411,738,074وزارة الزراعة

44,663,5660000828,098,1441333,086,710وزارة النقل

35108,587,427000042479,013,92378588,228,350وزارة االعمار واالسكان

000000339,570,817339,570,817وزارة العمل والشؤون االجتماعية

12,573,18700001360,975,9591463,549,146وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

0000008315,752,7608315,752,760وزارة التربية

000000945,386,629945,386,629وزارة الداخلية

00000021,143,57021,143,570وزارة المالية

0000002418,089,8882418,089,888وزارة الصحة

00000014,705,90014,705,900وزارة العلوم والتكنلوجيا

175,572,563000000175,572,563وزارة االتصاالت

000000001927,250وزارة الثقافة

2677,004,2410000162602,317,114197692,762,484وزارة شؤون المحافظات

15,763,0000000224,110,223635,636,620امانة بغداد

00001457,82331,377,77541,835,598الوقف السني

0000005328,635,4035328,635,403الوقف الشيعي

0000001715,7501715,750مؤسسة السجناء السياسيين

1314,2250000001314,225ھيئة االعالم واالتصاالت

1210,392,802000018224,154,31034382,644,127وزارة البلديات واالشغال

82292,690,8631718,1141457,8233192,783,428,7945103,390,544,916المجموع

المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب االوزارة والنشاط االقتصادي لسنة 2016

الخدماتالنقل والمواصالت
الوزارات

البنوك والتأمينالتجارة

.الصفرية لالبنية التجارية االعمدة تم حذف -



المبلغ :الف دينارجدول (12)

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

1810,431,61800001810,431,618كركوك
1126,211,1690094,484,4632030,695,632ديالى

54480,101,041000054480,101,041بغداد
97268,720,7280011,204,54298269,925,270بابل
523,359,72500313,374,126836,733,851واسط
1162,124,581001290,1251262,414,706نجف

84754,911,859000084754,911,859قادسية
56,451,2141215,932,687001722,383,901المثنى
14934,236,533000014934,236,533ذي قار
27180,243,640002979,15029181,222,790ميسان
30258,982,8753832,743,67889316,842,502157608,569,055البصرة
3563,005,774,9835048,676,365105337,174,9085113,391,626,256المجموع

المحافظــــــــة
المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت حسب المحافظة ونوع  الخطة والميزانية لسنة 2016

    حكم محلي        ميزانية      ذاتي



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

30610,931,6983227,001,1800062637,932,878وزارة النفط

21,436,228000021,436,228وزارة التجارة

470,552,6730000470,552,673وزارة الموارد المائية

3435,355,2331320,93914,651,1013640,327,273وزارة الكھرباء

311,574,0171164,05700411,738,074وزارة الزراعة

1231,595,71011,491,000001333,086,710وزارة النقل

75582,434,97224,588,83611,204,54278588,228,350وزارة االعمار واالسكان

339,570,8170000339,570,817وزارة العمل والشؤون االجتماعية

1463,549,14600001463,549,146وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

8315,752,76000008315,752,760وزارة التربية

945,386,6290000945,386,629وزارة الداخلية

21,143,570000021,143,570وزارة المالية

2418,089,88800002418,089,888وزارة الصحة

14,705,900000014,705,900وزارة العلوم والتكنلوجيا

175,572,5630000175,572,563وزارة االتصاالت

1927,25000001927,250وزارة الثقافة

84356,137,2311315,110,353101322,596,240198693,843,824وزارة شؤون المحافظات

635,636,6200000635,636,620امانة بغداد

41,835,598000041,835,598الوقف السني

5328,635,40300005328,635,403الوقف الشيعي
1715,75000001715,750مؤسسة السجناء السياسيين

1314,22500001314,225ھيئة االعالم واالتصاالت
32373,921,1020028,723,02534382,644,127وزارة البلديات واالشغال

3563,005,774,9835048,676,365105337,174,9085113,391,626,256المجموع

        عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة  ونوع الخطة  والميزانية  لسنة2016

المبلغ :الف دينارجدول  (13)

المجموع           ذاتي          ميزانية
الوزارات

حكم محلي



المبلغالعددالمبلغالعدد

42,115,12542,115,125وزارة النفط

148,316,493148,316,493وزارة االعمار واالسكان

1810,431,6181810,431,618المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والميزانية لمحافظة كركوك لسنة 2016

جدول (14)

الوزارات
المجموعميزانية

المبلغ : الف دينار

.) حكم محلي -ذاتي ( الصفرية لكل من االعمدة تم حذف  -



المبلغالعدد المبلغالعددالمبلغالعدد

383,95800383,958وزارة النفط

212,197,45000212,197,450وزارة االعمار واالسكان

512,104,76194,484,4631416,589,224وزارة شؤون المحافظات

11,825,0000011,825,000وزارة البلديات واالشغال

1126,211,16994,484,4632030,695,632المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والميزانية لمحافظة ديالى خالل لسنة 2016

تابع جدول (14)

المحافظــــــــة
المجموعذاتيميزانية

المبلغ : الف دينار

) للحكم المحلي (الصفرية االعمدة تم حذف  -



المبلغ : الف دينار

المبلغالعددالمبلغالعدد

159,996,504159,996,504وزارة النفط

711,496,553711,496,553وزارة الكھرباء

211,285,998211,285,998وزارة الزراعة

918,095,028918,095,028وزارة النقل

31,530,62031,530,620وزارة االعمار واالسكان

1159,4301159,430وزارة المالية

22,198,97722,198,977وزارة الصحة

14,705,90014,705,900وزارة العلوم والتكنلوجيا

175,572,563175,572,563وزارة االتصاالت

1927,2501927,250وزارة الثقافة

635,636,620635,636,620امانة بغداد

41,835,59841,835,598الوقف السني

2306,660,0002306,660,000الوقف الشيعي

54480,101,04154480,101,041المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة  ونوع الخطة والميزانية لمحافظة بغداد لسنة 2016
تابع جدول (14)

المجموع ميزانية
الوزارة

) حكم محلي   -ذاتي( الصفرية لكل من  االعمدة تم حذف  -



المبلغ : الف دينار

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

2623,246,251002623,246,251وزارة الكھرباء

1288,019001288,019وزارة الزراعة

12112,432,86911,204,54213113,637,411وزارة االعمار واالسكان

211,345,72100211,345,721وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

33,221,6590033,221,659وزارة التربية

428,785,17800428,785,178وزارة الداخلية

14274,6640014274,664وزارة الصحة

2777,414,186002777,414,186وزارة شؤون المحافظات

1252,900001252,900الوقف الشيعي

1715,750001715,750مؤسسة السجناء السياسيين

610,743,53100610,743,531وزارة البلديات واالشغال

97268,720,72811,204,54298269,925,270المجموع

تابع جدول (14)

الوزارات
المجموعميزانية

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة  ونوع الخطة والميزانية لمحافظة بابل لسنة 2016

حكم محلي

)  للذاتي (   الصفرية االعمدة تم حذف  -



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

0014,651,10114,651,101وزارة الكھرباء

12,375,3000012,375,300وزارة االعمار واالسكان

33,592,5200033,592,520وزارة الصحة

117,391,90500117,391,905الوقف الشيعي

0028,723,02528,723,025وزارة البلديات واالشغال

523,359,725313,374,126836,733,851المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والميزانية لمحافظة واسط  لسنة  2016
المبلغ : الف دينارتابع جول(14)

الوزارات
المجموعحكم محلي                ميزانية

) للذاتي (  الصفرية االعمدة تم حذف  -



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

196,36500196,365وزارة النفط

1156,695001156,695وزارة الموارد المائية

251,497,30600251,497,306وزارة االعمار واالسكان

12,493,9980012,493,998وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

001290,1251290,125وزارة شؤون المحافظات

14,330,5980014,330,598الوقف الشيعي

53,549,6190053,549,619وزارة البلديات واالشغال

1162,124,5811290,1251262,414,706المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والميزانية لمحافظة النجف لسنة 2016

                   المبلغ : الف دينارتابع جدول (14)

الوزارات
المجموع      ذاتي         ميزانية

) حكم محلي لل(  الصفرية االعمدة تم حذف  -



الوزارات

المبلغالعددالمبلغالعدد

186,250186,250وزارة النفط

21,436,22821,436,228وزارة التجارة

370,395,978370,395,978وزارة الموارد المائية

110,814,546110,814,546وزارة النقل

25163,777,16225163,777,162وزارة االعمار واالسكان

233,311,542233,311,542وزارة العمل والشؤون االجتماعية

1149,709,4271149,709,427وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

428,091,301428,091,301وزارة التربية

516,601,451516,601,451وزارة الداخلية

512,023,727512,023,727وزارة الصحة

510,861,295510,861,295وزارة شؤون المحافظات

20357,802,95220357,802,952وزارة البلديات واالشغال

84754,911,85984754,911,859المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والميزانية لمحافظة القادسية لسنة 2016

المبلغ : الف دينارتابع جدول (14)

المجموع       ميزانية

) ذاتي  -حكم محلي ( الصفرية لكل من  االعمدة تم حذف  -



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

001164,0571164,057وزارة الزراعة

0011,491,00011,491,000وزارة النقل

13,465,95824,588,83638,054,794وزارة االعمار واالسكان

42,985,25689,688,7941212,674,050وزارة شؤون المحافظات

56,451,2141215,932,6871722,383,901المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة  ونوع الخطة والميزانية لمحافظة المثنى لسنة  2016

المبلغ : الف دينارتابع جدول (14)

الوزارات
المجموع      ذاتي       ميزانية

) حكم محلي لل( الصفرية االعمدة  تم حذف -



المبلغالعددالمبلغالعدد

1591,713,0001591,713,000وزارة النفط

1612,4291612,429وزارة الكھرباء

855,091,599855,091,599وزارة االعمار واالسكان

1284,439,8001284,439,800وزارة التربية

1984,1401984,140وزارة المالية

11,081,34011,081,340وزارة شؤون المحافظات

1314,2251314,225ھيئة االعالم واالتصاالت

14934,236,53314934,236,533المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والميزانية لمحافظة ذي قار لسنة 2016
المبلغ : الف دينارتابع جدول (14)

الوزارات
المجموع        ميزانية

)  ذاتي -حكم محلي ( الصفرية لكل من العمدة تم حذف ا -



        المبلغ : الف دينار

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

12,179,6250012,179,625وزارة االعمار واالسكان
26178,064,0152979,15028179,043,165وزارة شؤون المحافظات

27180,243,6402979,15029181,222,790المجموع

المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والميزانية لمحافظة ميسان  لسنة 2016

تابع جدول (14)

الوزارات
      ذاتي        ميزانية

) حكم محلي (  الصفرية  االعمدة تم حذف  -



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

56,840,4963227,001,180003733,841,676وزارة النفط

001320,939001320,939وزارة الكھرباء

22,686,136000022,686,136وزارة النقل

6169,570,59000006169,570,590وزارة االعمار واالسكان

16,259,275000016,259,275وزارة العمل والشؤون االجتماعية

1673,626,37855,421,55989316,842,502110395,890,439وزارة شؤون المحافظات

30258,982,8753832,743,67889316,842,502157608,569,055المجموع

المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والميزانية لمحافظة البصرة لسنة 2016

المبلغ : الف دينارتابع جدول (14)

الوزارات
     حكم محلي      ذاتي     ميزانية دولة

) .اخرى  -بلدية  -حكم محلي (  الصفرية لكل من االعمدة تم حذف  -


