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/ احصاءات البناء والتشٌٌد مدٌرٌةمدٌر  –* الست اغادٌر فاضل حمزة   
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احصاء نٌنوى –* الست لبنى عبد القادر                            احصاء نٌنوى   –السٌد نوفل سلٌمان طلب *   

احصاء كركوك –* الست سندس جمعة نوري                              احصاء كركوك –* الست درٌاه عبد الجلٌل   

احصاء دٌالى –* محمد حسن محمد                                      احصاء دٌالى  –* عمار احمد مجٌد   

احصاء االنبار –* السٌد علً حسٌن صالح                                 علً فخري عبد الملك                    *  

  احصاء بغداد –* قاسم محمد صاحب                                       احصاء بغداد –* قٌس غازي جواد 

  احصاء بابل –* الست وفاء كاظم علً                                  احصاء بابل –* السٌد عالء حسن حمٌد 

  احصاء كربالء –* ٌاس خضٌر مٌري                             احصاء كربالء –* السٌد عباس طامً عناد 

  احصاء واسط –* منتظر ابراهٌم فرهود                                     احصاء واسط –* عادل لطٌف غافل 

  احصاء صالح الدٌن –* السٌد مضر محمود اسماعٌل                        احصاء صالح الدٌن –* السٌد عمر عادل محً 

احصاء النجف -* السٌد ضرغام محً نجم                                       احصاء النجف –* فاضل عبد الحر   

  سٌةاحصاء القاد –* السٌد رٌاض تركً زغٌر                             احصاء القادسٌة  –* السٌد محمد عبد مرشد 

  احصاء المثتى –* السٌد خالد مسلم جاسم                             احصاء المثتى –* السٌد انمار طالب صالح 

  احصاء ذي قار –* حمودي الزم محمد                            احصاء ذي قار –* السٌد خالد احمد فرحان 

  احصاء مٌسان –* السٌد جمعة جبارعذٌب      احصاء مٌسان                       –علً عرٌان صالح * السٌد 

  صاء البصرةاح –* احمد جاسم عبد الرحمن       احصاء البصرة                     –* السٌد شهدي عبد االمٌر 
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المقدمة: 

اإلجمالي عداد مؤشرات الناتج المحلي إقتصادیة المھمة لمساھمتھ في إلیعتبر قطاع البناء والتشیید من القطاعات ا
 لیتسنى للباحثین والمستثمرین وحسب مستخدمي البیانات وضع صورة المؤشرات الرئیسة للحسابات القومیةوتوفیر 

 تقدیریة للمستقبل لمعرفة ألیةعمل نشاطإحصاء مقاوالت االبنیة واالنشاءات .
 

 
مقاوالت االبنیة مدیریة إحصاءات البناء والتشیید في الجھاز المركزي لإلحصاءأن تصدر تقریر إحصاء ویسر

األبنیة واإلنشاءات في كافة المؤشرات التي تتعلق بمقاوالت والذییتضمن 2021قطاع العام لسنة لواالنشاءات في ا
مھمة عن نشاط البناء والتشیید  إحصائیة في بغداد والمحافظات والتي توفر مؤشراتواألجھزة الحكومیة الوزارات 

 عدا محافظات اقلیم كردستان.عراق في كافة محافظات ال
 

 وتود مدیریة إحصاءات  البناء والتشیید أن تقدم شكرھا وتقدیرھا لكل من ساھم في إنجاح إصدار ھذا التقریر وتأمل 
 جمیع المھتمین بھذا القطاع من مخططین وباحثین كما ویسعدھا إن تتلقى أیة مالحظات فیھأن تفید المعلومات الواردة 

تھدف إلى تحسین ھذا التقریر في المستقبل  .               
 

  :المنھجیة 
تسجیل كافة إحاالت مقاوالت مشاریع األبنیة واإلنشاءات التي تردنا من كافة الوزارات ومؤسسات الدولة التي تمت تم 

المصادقة علیھا لتنفیذ المشاریع المخطط تنفیذھا خالل السنة في المركز والمحافظات التي یقع فیھا المشروع ویتم 
 فیھا یتم انشاء المشروع الجھة المنفذة للمشروع والمحافظة التي أسمستمارة إحصائیة تتضمن إتسجیلھا وفق 

،عام انشائیة، كھربائیةالمشروع ووصف تفصیلي للمشروع اســم شركة المقاوالت او المقاول حسب التخــصص (
ویتم ادخال بیانات االستمارة على الحاسوب الحادیة عشر)  نزوال الى الدرجة الممتازة)ودرجة التصنیف (من الدرجة 

 وسنوي یتضمن مؤشرات مھمة عن إحصاء مقاوالت مشاریع األبنیة يومعالجة البیانات وإصدار تقریر فصل
 واإلنشاءات في القطاع العام .

 
 

الشمول : 
 علىیشمل التقریر كافة إحاالت مقاوالت مشاریع األبنیة واإلنشاءات المخطط تنفیذھا خالل السنة والتي رست 

عن طریق التنفیذ المباشر أو اماالعمل  وتنفیذ (شركات المقاوالت والمقاولین من القطاع العام أو من القطاع الخاص)
 . محافظات اقلیم كردستان)عداالخ؛ موزعة حسب المحافظات التي یقع فیھا المشروع (.....عن طریق اللجان 

 
 
 

المفاھیم والمصطلحات اإلحصائیة 
 

الحكومیة المدرسیة     والمؤسسات :-وتشمل إحاالت مقاوالت األبنیة التي تنفذ من قبل الوزارات.مقاوالت اآلبنیة1
 .المستشفیات والمعامل ودور العبادة والمراكز الترفیھیة والتدریبیة وغــیرھا من األبنیة خالل السنة و

 
مقاوالت اإلنشاءات :- وتشمل إحاالت مقاوالت المشاریع اإلنشائیة التي تنفذھا الوزارات والمؤسسات الحكومیة . 2

 من والكھرباء وغیرھاستخراجیة والصــناعیة ومشاریع المـــاءإلمثل الطرق والجسور والسدود والمشاریع ا
 المشاریع المنجزة وغیر المنجزة خالل السنة.

 
المقاولة:- ھي اتفاق مكتوب بصیغة عقد بین طرفین المستفید والمنفذ یتضمن الشروط والمواصفات المطلوبة مع . 3

  .كافة األولیات المتعلقة بتنفیذ المشروع
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تحلیل البیانات 
 

مقاوالت القطاع العام التي تعتمد على إحاالت االبنیةواالنشاءاتفي  نتائج إحصاء مقاوالت یتضمن ھذا التقریر
. 2021 سنة  المشاریع من الدوائر والمؤسسات الحكومیة في القطاع العام التي نفذت خاللتنفیذ

 :- تضمنھا التقریروفیما یأتي بعض المؤشرات الرئیسة التي 
 

%) 90.0 (مقدارھاأرتفاعنسبة حیث سجلت 2021) مقاولة خالل سنة 1047بلغ عدد المقاوالت المحالة (1.
 ).1كما في جدول () مقاولة 551 حیث بلغت (2020بسنة مقارنة 
 

 دینار مسجلة نسبة ترلیون)2.5(مبلغا مقدارة 2021للمقاوالت المحالة سنة بلغت الكلفة الكلیة 2.
 دینار ملیار) (1.9والتى بلغت الكلفة الكلیة للمقاوالت مبلغأ مقدارھا2020%) مقارنة بسنة 31.5(ارتفاعمقدارھا

 .)1كما في جدول (
 

سجلت أذ2021%)من مجموع المقاوالتلسنة 29.6) مقاولة شكلت نسبة (310بلغ عدد مقاوالت األبنیة (3.
كما في جدول )مقاولة216بلغت(ي الت2020%) مقارنة بمقاوالت األبنیة لسنة 43.5ه (مقدارارتفاعنسبة

  .2021ویعود سبب االرتفاع الى توفیر التخصص المالي لسنة .)1(

%) من القیمة الكلیة للمقاوالت مسجلة 23.03 دینار شكلت نسبة (ملیار) 589.4بلغت كلفة مقاوالت األبنیة (4.
كما في جدول دینارملیار ) 393.9 التي بلغت (2020%)عن مقاوالت األبنیة لسنة 49.6 (همقدارارتفاعنسبة 

 ).ویعود سبب االرتفاع الى توفیر النخصیص المالي.1(
 
وسجلت 2021%) من مجموع المقاوالت لسنة 70.4) مقاولة شكلت نسبة (737بلغعددمقاوالت اإلنشاءات (5.

 كما في جدول )مقاولة335 التي بلغت (2020%)عن عدد مقاوالت اإلنشاءات لسنة 120نسبةارتفاعمقداره(
)1.( 

 
% ) من القیمة الكلیة للمقاوالت 76.9(دینار شكلت نسبةملیار ) 1.968 (تبلغت كلفة مقاوالت االنشاءا6.

 ) .1كما في جدول ( دینارملیار) 1.5 التي بلغت (2020بسنة%) مقارنة 25.0(همقدارارتفاعوسجلت نسبة 
 

) 188( المرتبة االولى بعدد المقاوالت المحالة اذ بلغت نینوى احتلت محافظة وعلى مستوى المحافظات فقد7.
) مقاولة 37 دینار توزعت بین (ملیار)87%) من عدد المقاوالت الكلي بلغت كلفتھا (17.9مقاولة شكلت نسبة (

 بلغ عدد اذدیالى دینار. تلیھا محافظة ملیار) 79) مقاولھ أنشاءات بكلفة (151 دینار و(ملیار) 7.9أبنیة بكلفة (
 دینار ترلیون) 275 (من عدد المقاوالت الكلي بلغت كلفتھا%) 14.0.) مقاولة شكلت نسبة (147(المقاوالت 

أما ملیار) 163) مقاولة بكلفة (75إنشاءات (ة  ومقاولملیار) 112.4) مقاولة لألبنیة بكلفة (72توزعت بین (
  )311%)من مجموع عدد المقاوالت الكلي بكلفة(13.3(مقاولة شكلت نسبة ) 139بلغت (االنبار فقدمحافظة 

 ) 243.0) مقاولة انشاءات بكلفة (107(ترلیون) 68) مقاولة أبنیة بكلفة (32 وقد توزعت بین (ملیار دینار
 ).2ملیاركما في جدول  (

 
 مستوى الوزارات فقد احتلت وزارة شؤون المحافظات المرتبة االولى بعددالمشاریع المنفذة خالل سنة اما على8.

) مقاولة مشروع لالبنیة 209 دینار توزعت بین (ترلیون) 1.310)مشروع بكلفة (666 بلغ عددھا(اذ2021
وزارة  دینار تلیھا ترلیون) 1.008) مقاولة مشروع لالنشاءات بكلفة (457 دینار و(ترلیون )302بكلفة (

مقاولة ) 13 دینار توزعت بین (ملیار) 113.3) مشروع بكلفة (183 بلغ عدد  المشاریع (البلدیات واالشغاالذ
 ).3 كما في جدول(دینارملیار) 111.1)مقاولة انشاءات بكلفة (170دینارو(ملیار) 2.20ة (ابنیة بكلف

 
 .تم حذف الصفوف الصفریة في اغلب الجداول التي تم ترد فیھا بیانات  سواء على مستوى الوزارات او المحافظات.9

 



المبلغ : ملیون دینارجدول (1)

   المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالسنوات
20111,3801,704,7651,6442,434,3493,0244,139,114
20121,2652,841,0641,5704,433,1642,8357,274,229
20131,9195,303,2141,9595,580,6253,87810,883,840
20141,0732,312,9001,0732,115,3552,1464,428,255
20154061,189,4465232,170,6729293,360,118
20162122,044,7882991,346,8375113,391,625
2017132544,0471911,408,9393231,952,986
201891176,662184390,403275567,065
2019321432,1933702,359,1986912,791,391
2020216393,9123351,574,0235511,967,935
2021310589.4217371.968.5781,0472.557.999

 

المؤشرات الرئیسیة لمقاوالت االبنیة واالنشاءات في القطاع العام للفترة   (2011 - 2021 )

المجموع العاممجموع مقاوالت اإلنشاءاتمجموع مقاوالت األبنیة
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المبلغ : الف دینارجدول (2)

المبلغالعدد       المبلغ    العددالمبلغالعدد
 87,742,666                                          15179,779,837188 7,962,829             37نینوى
 65,844,806                                          2364,327,56928 1,517,237             5كركوك
 275,895,962                                        75163,483,371147 112,412,591         72دیالى

 311,975,415                                        3268,940,276107243,035,139139االنبار
 451,525,601                                        68279,966,02292 171,559,579         24بغداد
 97,749,306                                          717,960,0293479,789,27741بابل

 119,661,393                                        5085,891,03668 33,770,357           18كربالء
 167,332,027                                        68156,961,77280 10,370,255           12واسط

 364,008,593                                        5351,561,1477 12,447,446           2صالح الدین
 27,816,721                                          33,039,8191424,776,90217نجف

 125,675,200                                        40102,687,80151 22,987,399           11قادسیة
 59,435,593                                          3543,788,31544 15,647,278           9المثنى
1530,106,8963052323070 22,216,174           15میسان
6388,589,89852262,423,416115351,013,314البصرة

7371,968,578,5001,0472,557,999,667 589,421,167         310المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة  في القطاع العام حسب المحافظة لسنة 2021

مجموع مقاوالت اإلنشاءات مجموع مقاوالت األبنیة
       المجموع  الكليالمحافظــــــــة





المبلغ :الف دینارجدول (3)

  المبلغالعدد  المبلغالعددالمبلغالعدد
2151,581002151,581 وزارة الصناعة والمعادن

1420,871,244174,944,7643125,816,008وزارة النفط
0013401,694,19813401,694,198وزارة الموارد المائیة

32,793,921719,873,7691022,667,690وزارة الكھرباء
2471,046002471,046وزارة الزراعة

153,648,50041368,315,51042421,964,010وزارة االعمار واالسكان
1010,453,92212,686,6291113,140,551وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

2123,289,1372986,2332324,275,370وزارة التربیة
1648,541001648,541وزارة البیئة

11,386,6070011,386,607وزارة المالیة
2644,781,44813,867,1702748,648,618وزارة الصحة

3365,651003365,651وزارة الشباب والریاضة
134,00000134,000وزارة العلوم والتكنلوجیا

183,813,18500183,813,185وزارة االتصاالت
209302,161,2254571,008,213,5926661,310,374,817وزارة شؤون المحافظات

164,5302741,358,4992841,423,029امانة بغداد
142,284,35800142,284,358المحكمة االتحادیة العلیا

0015,518,51915,518,519الوقف الشیعي
132,202,271170111,119,617183113,321,888وزارة البلدیات واالشغال

310589,421,1677371,968,578,5001,0472,557,999,667المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة في القطاع العام  حسب الوزارة لسنة 2021

الوزارات
المجــــــــــــــــــموع الكليمجموع مقاوالت االنشاءاتمجموع مقاوالت االبنیة



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

24,086,222142,64734,128,869االنبار

24,086,222142,64734,128,869المجموع

عدد ومبلغ مقاوالت االبنیة السكنیة المحالة في القطاع العام حسب المحافظة لسنة 2021
المبلغ :الف دینارجدول (4)

المحافظــــــــة
المجموع        عمارات سكنیة         دور سكن

تم حذف المحافظات الصفریة: مالحظة 



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

24,086,222142,64734,128,869وزارة شؤون المحافظات

24,086,222142,64734,128,869المجموع

عدد ومبلغ مقاوالت االبنیة  السكنیة المحالة في القطاع العام حسب الوزارة لسنة 2021

المبلغ : الف دینارجدول (5)

الوزارات
المجموععمارات سكنیةدورسكنیة

تم حذف الوزارات الصفریة: مالحظة 



المبلغ : الف دینار جدول  (6)

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

2142,9006433,9393731,91882,727,481183,926,591377,962,829نینوى

001193,9083738,9931584,3360051,517,237كركوك

13,095,691254,180,9851418,938,3355536,197,5800072112,412,591دیالى

0026,819,11236,905,336611,480,2931839,606,6662964,811,407االنبار

0000620,253,17458,979,63213142,326,77324171,559,579بغداد
000000412,541,31635,418,713717,960,029بابل

000022,265,4461116,282,086515,222,8251833,770,357كربالء
001532,97021,004,00455,196,44543,636,8361210,370,255واسط

000000111,400,00011,047,446212,447,446صالح الدین
00000033,039,8190033,039,819نجف

0011,078,80011,758,094615,848,01034,302,4951122,987,399قادسیة

000048,431,16946,458,6681757,441915,647,278المثنى

0021,873,33511,597,9101117,526,84411,218,0851522,216,174میسان

00193,60748,027,2765377,167,25753,301,7586388,589,898البصرة
33,238,5911665,206,6564370,651,655173225,429,76772220,765,629307585,292,298المجموع

 

عدد ومبلغ مقاوالت االبنیة  غیرالسكنیة المحالة في القطاع العام حسب المحافظة لسنة 2021

    المجموع
المحافظة

     أبنیة خدمیةأبنیة تجاریة       أبنیة  ثقافیة   أبنیة  صحیة   أبنیة صناعیة

)أبنیة زراعیة(تم حذف االعمدة الصفریة  -
)ذي قار(تم حذف المحافظات التي ال توجد فیھا بیانات -



جدول(7)

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

002151,5810000002151,581وزارة الصناعة والمعادن
13,095,691193,6070011,216,4611116,465,4851420,871,244وزارة النفط

000000000000وزارة الموارد المائیة
0021,611,770000011,182,15132,793,921وزارة الكھرباء
00001322,046001149,0002471,046وزارة الزراعة

00153,648,500000000153,648,500وزارة االعمار واالسكان
00001910,68788,024,63511,518,6001010,453,922وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

0000001922,265,90721,023,2302123,289,137وزارة التربیة
0000001648,541001648,541وزارة البیئة

0000000011,386,60711,386,607وزارة المالیة
00002644,781,44800002644,781,448وزارة الصحة

000000003365,6513365,651وزارة الشباب والریاضة
00000000134,000134,000وزارة العلوم والتكنلوجیا

00000000183,813,185183,813,185وزارة االتصاالت
0069,418,8401524,637,474144193,274,2234170,701,819206298,032,356وزارة شؤون المحافظات

00000000164,530164,530امانة بغداد
00000000142,284,358142,284,358المحكمة االتحادیة العلیا

000000000000الوقف الشیعي
21429004282,358000071,777,013132,202,271وزارة البلدیات واالشغال

33,238,5911665,206,6564370,651,655173225,429,76772220,765,629307585,292,298المجموع

عدد ومبلغ االبنیة  غیرالسكنیة المحالة في القطاع العام حسب الوزارات لسنة 2021

المجموع ابنیة خدمیةأبنیة ثقافیة
الوزارات

أبنیة صحیةأبنیة صناعیة أبنیة تجاریة

 
)  أبنیة زراعیة(تم حذف الالعمدة الصفریة  -
)                                                                                                                            ذي قار(تم حذف المحافظات التي ال توجد فیھا بیانات  -



المبلغ:الف دینارجدول (8)

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
119,42912670,529,545249,230,8630015179,779,837نینوى
001557,015,28587,312,284002364,327,569كركوك
317,565,80045128,906,060179,087,601107,923,91075163,483,371دیالى
25,505,83172178,632,5312139,061,3451219,835,432107243,035,139االنبار
0040242,196,0082423,288,147414,481,86768279,966,022بغداد
325,964,3222638,850,651514,974,304003479,789,277بابل

25,406,3503769,871,533109,698,3631914,7905085,891,036كربالء
003887,692,2332563,537,67455,731,86568156,961,772واسط

2345,245,00026,214,844001101,3035351,561,147صالح الدین
111,000,00096,121,4500047,655,4521424,776,902النجف
1253,6362885,298,50355,161,829611,973,83340102,687,801قادسیة
002635,339,94566,188,65332,259,7173543,788,315المثنى
001027,658,33431,003,48221,445,0801530,106,896میسان
24,391,3902293,793,70321147,713,687716,524,63652262,423,416البصرة

17415,351,7584961,128,120,625169336,258,2325588,847,8857371,968,578,500المجموع

المحافظــــــة
    الصناعة االستخراجیةاالنشاءات الزراعیة

عدد ومبلغ مقاوالت االنشاءات المحالة في القطاع العام حسب  المحافظة ونوع  النشاط االقتصادي لسنة 2021

            المجموع         الخدمیة   النقل واالتصاالت

.



جدول (9)

الوزارات
المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

0000000000وزارة الصناعة والمعادن
0051,574,1583282,59893,088,008174,944,764وزارة النفط

6392,158,39034,695,98744,839,8210013401,694,198وزارة الموارد المائیة
000000719,873,769719,873,769وزارة الكھرباء
0000000000وزارة الزراعة

0039367,314,19521,001,3150041368,315,510وزارة االعمار وارسكان
000012,686,6290012,686,629وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

002986,2330002986,233وزارة التربیة
0000000000وزارة البیئة

0000000000وزارة المالیة
00000013,867,17013,867,170وزارة الصحة

0000000000وزارةا الشباب والریاضة
0000000000وزارة العلوم والتكنلوجیا

0000000000وزارة االتصاالت
1023,173,939306640,062,433109293,388,6763251,588,5444571,008,213,592وزارة شؤون المحافظات

00929,289,5011712,001,498167,5002741,358,499امانة بغداد
0000000000المحكمة االتحادیة العلیا

00000015,518,51915,518,519الوقف الشیعي
119,42913284,198,1183322,057,69544,844,375170111,119,617وزارة البلدیات واالشغال

17415,351,7584961,128,120,625169336,258,2325588,847,8857371,968,578,500المجموع

عدد ومبلغ مقاوالت االنشاءات المحالة في القطاع العام حسب الوزارة ونوع النشاط االقتصادي لسنة 2021

الصناعة االستخراجیة      خدمیةنقل واتصاالتانشاءات زراعیة
المبلغ : الف دینار

المجموع

تم حذف الجداول الصفریة للوزارات المتبقیة -



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
119,429002151,581216,286,267نینوى
00000054,162,120كركوك
000000176,440,817دیالى

14,968,1000003152,536,515االنبار
1322,0461142,435194,0401531,687,457بغداد
000000310,538,137بابل

13,420,3500011,664,48488,715,397كربالء
0000001930,147,614واسط

1345,000,000000000صالح الدین
00000000نجف

0000001018,126,792قادسیة
0014,584,0370077,772,130المثنى
001371,5540053,309,900میسان
0041,503,4133929,8701129,155,516البصرة

5353,729,92576,601,43972,839,975152208,878,662المجموع

یتبع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب المحافظة ونوع النشاط  االقتصادي لسنة 2021
المبلغ :الف دینار جدول (10)

المحافظــــــة
الصناعات التحویلیة        الماء والكھرباءالصناعات االستخراجیةالزراعة

)قار  ذي( تم حذف المحافظات التي التوجد فیھا بیانات  -



المبلغ :الف دینارتابع جدول (10)

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
12469,784,6253294,2003711,206,56418887,742,666نینوى
167,004,534,4430073,812,6262865,844,806كركوك

2541,296,28200105228,158,863147275,895,962دیالى
73170,858,011003483,612,789139311,975,415االنبار
39937,470,1080035185,976,51592451,525,601بغداد
261,008,757,087001248,360,5184197,749,306بابل

3362,862,729002542,998,43368119,661,393كربالء
2029,434,4050041107,750,00880167,332,027واسط

0000619,008,5937364,008,593صالح الدین
1022,452,6030075,364,1181727,816,721نجف

2774,566,682001432,981,72651125,675,200قادسیة
2530,755,908001116,323,5184459,435,593المثنى
1027,691,177001420,950,4393052,323,070میسان
2392,678,3830074226,746,132115351,013,314البصرة

4519,573,142,4433294,2004221,033,250,8421,0472,557,999,667المجموع

        المجموع       الخدمات
المحافظــــــــة

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب المحافظة ونوع النشاط االقتصادي لسنة 2021

         التجارةالنقل والمواصالت



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

00002151,5810000وزارة الصناعة والمعادن
0062,017,40241,023,9101770,55741,202,604وزارة النفط

1345,000,000000034,682,664311,991,143وزارة الموارد المائیة
000000720,913,1891265,733وزارة الكھرباء
1322,04600000000وزارة الزراعة

0000001440,20734290,318,951وزارة االعمار واالسكان
0000000000وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

000000002986,233وزارة التربیة
0000000000وزارة البیئة

0000000000وزارة المالیة
0000000000وزارة الصحة

0000000000وزارة الشباب والریاضة
0000000000وزارة العلوم والتكنلوجیا

0000000000وزارة االتصاالت
28,388,4500011,664,484105158,543,103263535,063,404وزارة شؤون المحافظات

0000008624,416922,448,601امانة بغداد
0000000000المحكمة االتحادیة العلیا

0000000015,518,519الوقف الشیعي
119,42914,584,03702717,244,52613484,609,436وزارة البلدیات واالشغال

5353,729,92576,601,43972,839,975152203,218,662451952,404,624المجموع

یتبع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة  ونوع  النشاط االقتصادي لسنة  2021
المبلغ : الف دینارجدول (11)

الوزارات
الصناعات        الزراعة

الصناعة التحویلیة            الماء والكھرباء           النقل والمواصالتاالستخراجیة



المبلغ : الف دینارتابع جدول  (11)

     المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
00002151,581وزارة الصناعة والمعادن

001620,801,5353125,816,008وزارة النفط
00640,020,39113401,694,198وزارة الموارد المائیة

0021,488,7681022,667,690وزارة الكھرباء
001149,0002471,046وزارة الزراعة

007131,204,85242421,964,010وزارة االعمار واالسكان
001113,140,5511113,140,551وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

002123,289,1372324,275,370وزارة التربیة
001648,5411648,541وزارة البیئة

0011,386,60711,386,607وزارة المالبة
002748,648,6182748,648,618وزارة الصحة

003365,6513365,651وزارة الشباب والریاضة
00134,000134,000وزارة العلوم والتكنلوجیا

00183,813,185183,813,185وزارة االتصاالت
00295606,715,3766661,310,374,817وزارة شؤون المحافظات

001112,690,0122841,423,029امانة بغداد
00142,284,358142,284,358المحكمة االتحادیة العلیا

000015,518,519الوقف الشیعي
3294,200176,570,260183113,321,888وزارة البلدیات واالشغال

3294,2004221,033,250,8421,0472,557,999,667المجموع

       المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب االوزارة ونوع النشاط االقتصادي لسنة 2021

الوزارات      الخدماتالتجارة



المبلغ :الف دینارجدول (12)

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
23,606,7472632,04018483,503,87918887,742,666نینوى
2865,844,80600002865,844,806كركوك
26197,686,1470012178,209,815147275,895,962دیالى

27,398,22700137304,577,188139311,975,415االنبار
90449,500,98122,024,6200092451,525,601بغداد
4197,749,30600004197,749,306بابل

11,182,1511956,00066117,523,24268119,661,393كربالء
43,793,0950076163,538,93280167,332,027واسط

7364,008,59300007364,008,593صالح الدین
1021,592,6920076,224,0291727,816,721النجف
870,123,4431378,0004255,173,75751125,675,200قادسیة
4358,972,0641463,529004459,435,593المثنى
32,698,78422,092,8752547,531,4113052,323,070میسان
814,721,272137,790,97594328,501,067115351,013,314البصرة

2731,358,878,3082214,338,0397521,184,783,3201,0472,557,999,667المجموع

یتبع

      المجموع
المحافظــــــــة

عدد ومبلغ المقاوالت حسب المحافظة ونوع  الخطة والمیزانیة لسنة 2021

    حكم محلي     ذاتي   میزانیة دولة

)اجنبي -عربي (الصفریة  لكل من  تم حذف االعمدة -



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
00002151,5812151,581وزارة الصناعة والمعادن

1520,421,762123,628,05641,766,1903125,816,008وزارة النفط
13401,694,198000013401,694,198وزارة الموارد المائیة

1022,667,69000001022,667,690وزارة الكھرباء
1322,046001149,0002471,046وزارو الزراعة

32406,141,0481463,529915,359,43342421,964,010وزارة االعمار واالسكان
1012,539,438001601,1131113,140,551وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

57,207,686001817,067,6842324,275,370وزارة التربیة
00001648,5411648,541وزارة البیئة

11,386,607000011,386,607وزارة المالیة
2346,859,0030041,789,6152748,648,618وزارة الصحة

00003365,6513365,651وزارة الشباب زالریاضة
134,0000000134,000وزارة العلوم والتكنلوجیا

183,813,185000183,813,185وزارة االتصاالت
113242,657,20079,614,4145461,058,103,2036661,310,374,817وزارة شؤون المحافظات

2841,423,02900002841,423,029امانة بغداد
142,284,3580000142,284,358المحكمة االتحادیة العلیا

15,518,519000015,518,519الوقف الشیعي
1823,908,5392632,04016388,781,309183113,321,888وزارة البلدیات واالشغال العامة

2731,358,878,3082214,338,0397521,184,783,3201,0472,557,999,667المجموع

        عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة  ونوع الخطة  والمیزانیة  لسنة 2021
المبلغ :الف دینارجدول  (13)

    المجموعمیزانیة دولة        ذاتي
الوزارات

      حكم محلي

)اجنبي -عربي  ( تم حذف االعمدةالصفریة لكل من -



     
المجموع

المبلغالعددالمبلغالعدد   المبلغالعددالمبلغالعدد
00002151,5812151,581وزارة الصناعة والمعادن

00001149,0001149,000وزارة الزراعة
12,955,1750047,387,357510,342,532وزارة االعمار واالسكان

0000103,750,711103,750,711وزارة التربیة
00002296,5202296,520وزارة الصحة

00003365,6513365,651وزارة الشباب والریاضة
000082,224,07782,224,077وزارة شؤون المحافظات
1651,5722632,04015469,178,98215770,462,594وزارة البلدیات واالشغال

23,606,7472632,04018483,503,87918887,742,666المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والمیزانیة لمحافظة نینوى لسنة 2021
المبلغ : الف دینارجدول (14)

     حكم محلي         ذاتي    میزانیة دولةالوزارات

.) اجنبي -عربي  ( لكل من  الصفریة االعمدة تم حذف  -



المبلغالعددالمبلغالعدد
21,001,31521,001,315وزارة االعمار واالسكان

3738,9933738,993وزارة الصحة
2263,688,5882263,688,588وزارة شؤون المحافظات

1415,9101415,910وزارة البلدیات واالشغال
2865,844,8062865,844,806المجموع 

تم حذف االعمدة الصفریة لكل من  ( ذاتي - حكم محلي- عربي - أجنبي )

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والمیزانیة لمحافظة كركوك لسنة 2021
تابع جدول (14)

      المجموع    میزانیة دولةالوزارات
المبلغ : الف دینار



الوزارات

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
0011976,380,93911976,380,939وزارة شؤون المحاظات

24,039,4390024,039,439وزارة النفط
215,151,25700215,151,257وزارة الموارد المائیة

1421,625,17011,180,3351522,805,505وزارة الصحة
24,476,0060024,476,006وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

001648,5411648,541وزارة البیئة
6152,394,275006152,394,275وزارة العمار واالسكان

26197,686,14712178,209,815147275,895,962المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والمیزانیة لمحافظة دیالى لسنة 2021

       حكم محلي

تابع جدول (14)

           خطة        المجموع

)  اجنبي  -عربي -ذاتي ( الصفریة االعمدة تم حذف  -



المبلغالعدد   المبلغالعددالمبلغالعدد
16,326,6270016,326,627وزارة االعمار واالسكان

11,071,600137304,577,188138305,648,788وزارة شؤون المحافظات

27,398,227137304,577,188139311,975,415المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والمیزانیة لمحافظة االنبار لسنة 2021

المبلغ : الف دینارتابع جدول (14)

المحافظــــــــة
    میزانیة دولة      المجموع       حكم محلي

) اجنبي -عربي -ذاتي ( لكل من  الصفریةاالعمدة تم حذف  -



         المبلغ : الف دینار

     المبلغ  العددالمبلغالعددالمبلغ  العدد
142,284,35800142,284,358المحكمة االتحادیة العلیا

2841,423,029002841,423,029امانة بغداد
183,813,18500183,813,185وزارة االتصاالت

3169,164,809003169,164,809وزارة االعمار واالسكان
1552,198001552,198وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

1322,046001322,046وزارة الزراعة
114,685,20400114,685,204وزارة الصحة

134,00000134,000وزارة العلوم والتكنلوجیا
114,177,89200114,177,892وزارة الكھرباء

11,386,6070011,386,607وزارة المالیة

11,319,0000011,319,000وزارة الموارد المائیة

1014,980,5681290,6201115,271,188وزارة النفط

4065,358,08511,734,0004167,092,085وزارة شؤون المحافظات
90449,500,98122,024,62092451,525,601المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة  ونوع الخطة والمیزانیة لمحافظة بغداد لسنة 2021
تابع جدول (14)

           المجموع   میزانیة  دولة
الوزارة

ذاتي

)  حكم محلي -اجنبي  -عربي (لكل من  الصفریة  االعمدة تم حذف  -



المبلغ : الف دینار

    المبلغالعددالمبلغالعدد
120,284,290120,284,290وزارة االموارد المائیة

4077,465,0164077,465,016وزارة شؤون المحافظات
4197,749,3064197,749,306المجموع

تابع جدول (14)

الوزارات
          المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة  ونوع الخطة والمیزانیة لمحافظة بابل لسنة 2021

   میزانیة دولة

)اجنبي  -عربي  -حكم المحلي  -ذاتي (  االعمدة  الصفریة لكل من تم حذف  -



المبلغ : الف دینارتابع جدول (14)

    المبلغالعدد    المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

11,182,151000011,182,151وزارة الكھرباء

001956,00066117,523,24267118,479,242وزارة شؤون المحافظات

11,182,1511956,00066117,523,24268119,661,393المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة  ونوع الخطة والمیزانیة لمحافظة كربالء لسنة 2021

الوزارات
    حكم محلي       میزانیة دولة                 ذاتي      المجموع

)اجنبي   -عربي (  لكل من الصفریة االعمدة تم حذف  -



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

1928,898001928,898وزارة النفط

11,639,9830011,639,983وزارة الموارد المائیة

1532,970001532,970وزارة الكھرباء
0057,972,07657,972,076وزارة االعمار واالسكان

0055,196,44555,196,445وزارة التربیة
1691,2441312,76021,004,004وزارة الصحة

0056130,455,32456130,455,324وزارة شؤون المحافظات
00919,602,327919,602,327وزارة البلدیات واالشغال

43,793,09576163,538,93280167,332,027المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والمیزانیة لمحافظة واسط  لسنة  2021
المبلغ : الف دینارتابع جدول(14)

الوزارات
      میزانیة            المجموعحكم محلي

)  اجنبي   -عربي -ذاتي  (لكل من الصفریة االعمدة تم حذف  -



    المبلغالعدد   المبلغالعدد
12,510,00012,510,000وزارة االعمار واالسكان

3348,949,8443348,949,844وزارة الموارد المائیة
1101,3031101,303وزارة لنفط

212,447,446212,447,446وزارة شؤون المحافظات
7364,008,5937364,008,593المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والمیزانیة لمحافظة صالح الدین  لسنة  2021
المبلغ : الف دینارتابع جول(14)

الوزارات
        المجموع          میزانیة

)حكم محلي   -اجنبي  -عربي  -ذاتي (لكل من  الصفریة االعمدة تم حذف  -



   المبلغالعدد      المبلغالعددالمبلغالعدد

111,000,00000111,000,000وزارة الموارد المائیة
1265,733001265,733وزارة الكھرباء

11,154,4500011,154,450وزارة االعمار واالسكان
2986,233002986,233وزارة التربیة

2796,55776,224,02997,020,586وزارة شؤون المحافظات
15,518,5190015,518,519الوقف الشیعي

21,871,2000021,871,200وزارة البلدیات واالشغال

1021,592,69276,224,0291727,816,721المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والمیزانیة لمحافظة النجف لسنة 2021

                            المبلغ : الف دینارتابع جدول (14)

الوزارات
          المجموع        میزانیة                      حكم محلي

)  اجنبي  -عربي  -ذاتي  (لكل من الصفریة االعمدة تم حذف  -



الوزارات

     المبلغالعددالمبلغالعدد   المبلغالعددالمبلغالعدد

1919,61100001919,611وزارة الموارد المائیة

34,249,227000034,249,227وزارة الكھرباء

151,576,9570000151,576,957وزارة االعملر واالسكان
11,518,600000011,518,600وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

211,859,0481378,0004255,173,7574567,410,805وزارة شؤون المحافظات
870,123,4431378,0004255,173,75751125,675,200المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والمیزانیة لمحافظة القادسیة لسنة 2021

المبلغ : الف دینارتابع جدول (14)
    حكم محلي        المجموع       میزانیة                                 ذاتي

)  اجنبي   -عربي (الصفریة لكل من  االعمدة تم حذف  -



المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

21,795,2130021,795,215وزارة الموارد المائیة

32,259,7170032,259,717وزارة الكھرباء

1619,057,4401463,5291719,057,458وزارة االعمار واالسكان
21,147,9020021,147,904وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

36,221,4530036,221,456وزارة التربیة
37,520,4820037,520,485وزارة الصحة

1420,969,857001420,969,857وزارة البلدیات
 59,435,593           44      463,529         1 58,972,064                     43المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة  ونوع الخطة والمیزانیة لمحافظة المثنى لسنة  2021
المبلغ : الف دینارتابع جدول (14)

الوزارات
المجموع      ذاتي       میزانیة

)أجنبي _ عربي _ حكم محليال( لكل من  الصفریة االعمدة  تم حذف -



                   المبلغ : الف دینار

     المبلغ العددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد

000038,120,52838,120,528وزارة التربیة

1729,320001601,11321,330,433وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

11,597,910000011,597,910وزارة الصحة
1371,55400001371,554وزارة النفط

0022,092,8752138,809,7702340,902,645وزارة شؤون المحافظات
32,698,78422,092,8752547,531,4113052,323,070المجموع

      المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والمیزانیة لمحافظة میسان  لسنة 2021
تابع جدول (14)

الوزارات
  میزانیة                          ذاتي                  حكم محلي

)   اجنبي  -عربي -ذاتي ( الصفریة  االعمدة تم حذف  -



تابع جدول (14)

المبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعددالمبلغالعدد
00113,337,43641,766,190155,103,626وزارة النفط

1635,00000001635,000وزارة الموارد المائیة
34,115,412000034,115,412وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

49,970,86024,453,53990326,734,87796341,159,276وزارة شؤون المحافظات
814,721,272137,790,97594328,501,067115351,013,314المجموع

      المجموع

عدد ومبلغ المقاوالت المحالة حسب الوزارة ونوع الخطة والمیزانیة لمحافظة البصرة لسنة 2021

المبلغ : الف دینار

الوزارات
      حكم محليمیزانیة دولة                      ذاتي

)  اجنبي  -عربي (الصفریة  لكل من  تم حذف االعمدة -
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