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 مقدمــــة :  
 1972تقوم مديرية إحصاءات البناء والتشييد بإصدار تقرير إحصاء أبنية القطاع الخاص منذ عام 

تم اعتماد أسموب  1988ينة من إجازات البناء حسب المحافظات . وفي عام بأعتماد عوفق استمارة إحصائية 
-1988 )القطاع الخاص لمسنواتالتقديرات لمؤشرات أبنية القطاع الخاص باعتماد استمارات إحصاء 

واإلضافة ونسب تقدير كمية وقيمة المواد  ةكإطار إلحتساب معدالت نسب التنفيذ لألبنية بأنواعيا الجديد1987)
م تنفيذ مسح ت 1993المستخدمة في البناء وكذلك عدد العاممين واجورىم والمزايا المدفوعة ليم ، وفي عام 

عتماد إجازات البناء كإطار لسحب العينة ، وتم إعداد نسب التقديرات السنوية إول مرة بأل  بنية القطاع الخاصأل
وفي  ،القطاع الخاص ةبنيأتم تنفيذ المسح الثاني إلحصاء  2000عام  ففي ( سنوات5عمى أن ينفذ مسح كل )

ع تم تنفيذه والمسح الراب .المؤشرات وتحديث نسب التقديرات السنويةإلعداد  الثالثتم تنفيذ المسح  2005عام 
 .2012خالل سنة

إحصاء أبنية القطاع  تقرير ويسر مديرية إحصاءات البناء والتشييد في الجياز المركزي لإلحصاء أن تصدر
إنجازىا في بغداد باألبنية المتوقع  تتعمق يالمؤشرات التتقديرات لكافة تضمن  والذي 2020الخاص لسنة 
اعتمادا عمى ممف بيانات اجازات البناء والترميم الممنوحة  تان(ستثناء محافظات إقميم كردسإوالمحافظات ) ب

جورالعاممين لسنة  2020لمقطاع الخاص لسنة  ونسب  2020وممف النشرة السعرية إلسعار المواد اإلنشائية وا 
 .2012التنفيذ من نتائج مسح إبنية القطاع الخاص لسنة

ستفيد من ىذه  يوتأمل في أن التقرير  ااح إصدار ىذتقدم شكرىا وتقديرىا لكل من ساىم في إنج المديرية أن
جميع الميتمين بيذا القطاع من مخططين وباحثين كما ويسعدىا إن تتمقى أية مالحظات تيدف إلى البيانات 

 .تحسين ىذا التقرير في المستقبل
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
 
 

 

 : منهجية اعذاد التقرير
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حيث تم إعداد  1988سموب التقديرات في إعداد نتائج إحصاء أبنية القطاع الخاص منذ سنة إيتبع الجياز المركزي لإلحصاء    
ام وقد تم تصميم نظ معدالت فنية لكمفة بناء المتر المربع الواحد وما يحتاجو ىذا المتر من مواد إنشائية واجور العاممين ... الخ 

لمعالجة بيانات اجازات البناء والترميم الممنوحة لمقطاع الخاص لسنة معينة وبيانات معدل اسعار المواد االنشائية  Oracal بمغة
نسب التنفيذ  عتمادوأ حيث يتم تحديث البياناتواجور العاممين التي يتم جمعيا من كافة اسواق المواد االنشائية في المحافظات 

ء ستخدام العينة العشوائية الطبقية حسب فئات مساحة البناإبل خمس سنوات عمما أن دورية المسح ك عمى نتائج اخر مسح
 ستخدام طرق االحتساب االتية :إوب
( فئات 4بناء جديد واضافة عمى االبنية وحسب فئات مساحة البناء الجديد ) أيتم تصنيف المعمومات حسب نوع البناء  1.

المربع الواحد لكل مادة من المواد الموجودة في استمارة  حافظات واستخرجت معدالت كمفة المتر( فئات وحسب الم3واالضافة )
                                                                                                          -ابنية القطاع الخاص ولكل نوع من انواع البناء ولكافة الفئات وكما يمي :

 
 مجموع قيمة المادة لكل فئة                                                                                                                                            

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 =  معدل كمفة بناء المتر المربع 
 معدل مساحة البناء×  الفئةليذه عدد وحدات البناء                     لواحد من المساحة لكل مادة    ا         

    ضمن الفئة                     
               

 وكذلك               
 مجموع كمية المادة لكل فئة                                                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                =    رلمتا ستخدمة لبناءمعدل كمية المادة الم     
 لبناءا معدل مساحة   ×الفئة ليذه  وحدات البناء عدد                           لكل مادة    المربع الواحد من المساحة      

 ة  ضمن  الفئ                 
   

  وكذلك بالنسبة الى       
 

 مجموع عدد  المشتغمين                                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    =  مايحتاجو يعدد المشتغمين ا   
 عدل مساحة البناءم  ×  الفئةليذه عدد وحدات البناء                              المتر المربع الواحد من العاممين     

   ضمن الفئة             
 

   وىكذا بالنسبة الى األجور والمصاريف ومصاريف نقل المستمزمات والطعام والمساعدات .
( وتم التوصل الى اعداد 2. تم تصنيف إجازات البناء حسب انواع البناء وفئات مساحة البناء وحسب المحافظات المذكورة فى )2

 لتصنيف . االجازات حسب ىذا ا
النسبة المتوقع انجاز بناؤىا من االجازات  يداد االجازات وىأع( من كل نوع وحسب الفئة من 70%% ،60،65 %. اخذت نسبة )3

  .(2012  -1973)عتماد عمى سمسمة زمنية من ألالممنوحة سنويا وذلك با
 ئة ولتمك المادة من اجازات البناء بالمقارنة مع حدى الفئات تحتسب نفس النسبة فى الفألستخراج كمية مادة معينة إ. لغرض  4
 :االبنية التى تم تشيدىا خالل سنوات المقارنة وذلك كما ىو مبين فى المعادلة  فيستخدام الفعمى ألا
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                     من عدد الوحدات من نفس النوع   ×        نسبة عدد االجازات التى تم اختيارىا بنسبة معينة
 فعالً  لكل نوع من انواع االبنية االبنية التى استخدمت المادة )70%،%  65 ،%(60

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بنيةألمجموع عدد الوحدات لذلك النوع من ا

    من معدل مساحة البناء ليذه الوحدات لكل نوع × عدد االجازات × . تم ضرب معدالت كمفة المتر المربع من البناء من ىذه المواد 5
 انواع البناء ولكل الفئات لمتوصل الى كميات وقيم المواد المتوقع استخداميا خالل السنة وعمى مستوى المحافظات .  

وحسب  2018لعام  لمقطاع الخاص البناء والتشييد . تم تجميع البيانات المقدرة حسب الطريقة السابقة وحسب تبويب تقرير 6
 المحافظات 

  عتماد ألتم انسبة  اتضح ان افضلالمسوحات السابقة مع نتائج  وبعد المقارنة( % 70 ،%65، %60 )نسبة النتائج ل تاحتسب. 7
 .يباشر العمل بيا وينجز نيائيا  جازات التي تمنحمن االىذه النسبة ان  يا( %60)ىى نسبة عمييا

ولإلبنية المضافة جدول )ب(  ،الجديدة جدول )أ( تعالج وفق نسب التنفيذ لإلبنية (15)الى جدول  (1).مؤشرات الجداول من جدول 8
 ( لممواد اإلنشائية يتم احتساب مؤشراتو وفق المعادلة التالية :16اما جدول )
 سعر المواد االنشائية من النشرة السعرية السنوية . ×كمية المواد اإلنشائية من نتائج المسح             

ونظرا لصعوبة جمع البيانات من  يتم إعداد التقديرات الحالية ات البناء الصادرة خالل السنةىذه المعدالت وعدد إجاز  عتماد عمىألوبا 
تـم فقـد سـتدالل عميـو إلوصـعوبة ا العـراقفـي كافـة انحـاء  قطاع البناء والتشييد مجتمعانتشار ىميا أة سباب عدألالميدان سنويًا وذلك 

تشـمل كافـة محافظـات ستخدام عينـة إمن دقة ىذه المؤشرات يتم تنفيذ مسح ب ولغرض التأكدسموب العينة أستخدام إبعداد التقديرات إ
 .ستثناء محافظات إقميم كردستان (إ) بالعراق

 
 )أ(جدول                                                    
 2012وفق نتائج مسح سنة  يبين نسب التنفيذ لألبنية الجديدة حسب المحافظات               

 لمحافظةا
عدد إجازات البناء 

 الجديدة
 عدد األبنية الجديدة 

 % 100المنجزة

عدد االبنية 
الجديدة غير 

 المنجزة

عدد االبنية 
الجديدة غير 

المنجزة بنسبة 
50% 

نسب تنفيذ اإلجازات 
% 

 62 408 815 382 1282 نينوى

 53 340 679 221 1053 كركوك

 28 410 819 267 2396 ديالى

 31 257 514 148 1288 االنبار

 71 1126 2215 1787 4123 بغداد

 41 481 916 484 2384 بابل

 44 623 1245 265 2033 كربالء

 43 304 608 150 1046 واسط

 35 229 458 224 1309 النجف

 52 343 685 300 1240 صالح الدين

 42 453 906 298 1779 القادسية

 42 200 400 25 535 المثنى

 61 443 886 457 1466 ذي قار

 31 299 598 49 1126 ميسان

 35 377 754 55 1227 البصرة

 47 6293 12579 5112 24287 المجموع
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عدد اإلجازات الصادرة والمنفذة في سنة المسح واإلجازات غير المنفذة وقد تم  شممتحيث  تم التوصل إلى ىذه النسب بشكل دقيق 
 -عتماد عمى نتائج المسح :إلاتباع الخطوات التالية با

 -: بنية الجديدة : تقسم األبنية الجديدة إلى ثالثة أقسامألا. 1

 .%(100واكتممت خالل السنة) نسبة اإلنجاز = بيا ةشر ابتمت الماألبنية التي  أ .           
ــي         ــة الت ــم تكتمــل ومنجــز منيــا  بيــا  ةشــر ابتمــت المب. األبني  نصــف مراحــل البنــاء )نســبةخــالل ســنة المســح أال إنيــا ل

 %( .50انجازىا
 ج . اإلجازات غير المنفذة أي األبنية التي لم يتم المباشرة بيا ) أىممت ( .             

 ب احتسبت نسبة التنفيذ الكمية عمى مستوى كل محافظة ومن المعادلة التالية: وباالعتماد عمى أ 
 

 %50المنجزة ير غ عدد األبنية1/2%+ 100عدد األبنية المنجزة 
 100 × ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسبة التنفيذ=

 عدد إجازات البناء الممنوحة خالل السنة       
 األبنية المضافة:.2
  -وكما في الجدول التالي: اعاله تم التوصل إلى نسب التنفيذ التي ستخدام نفس الطريقةإبنية المضافة وذلك بألوىكذا بالنسبة ل            

 
 )ب(جدول

 2020وفق نتائج مسح سنة  يبين نسب التنفيذ لألبنية المضافة حسب المحافظات

عدد إجازات البناء  المحافظة 
 المضافة

عدد األبنية 
 المنجزةالمضافة 
100 % 

عدد االبنية 
المضافة غير 

 المنجزة

االبنية  عدد
المضافة غير 
المنجزة بنسبة 

50% 

نسب تنفيذ 
 اإلجازات

 % 

 48 45 90 27 150 نينوى 

 61 39 77 74 185 كركوك

 38 35 69 59 245 ديالى 

 53 23 45 17 75 االنبار 

 70 290 580 550 1200 بغداد 

 46 113 226 323 950 بابل 

 52 185 370 181 2033 كربالء

 63 28 56 68 1046 واسط

 59 14 27 143 1309 النجف

 43 14 27 24 1240 صالح الدين

 56 21 42 75 1779 القادسية 

 97 19 78 86 535 المثنى

 76 69 138 396 1466 ذي قار

 28 22 44 0 1126 ميسان 

 46 75 150 93 1227 البصرة 

 58 992 1979 2119 24287 المجموع

 
ومن نتائج ىذا المسح تـم التوصـل  2005وسنة  2000ومسح لسنة  1993سنة الميداني االول مسح التم تنفيذ المسوحات المنفذة: 

تـم تنفيـذ مسـح أبنيـة  2012وفـي سـنة  ،المسـح  إلى احتساب نسب التنفيذ لعدد إجازات البناء الممنوحة لمقطاع الخاص خـالل سـنة
تم التوصل الى نسبة التنفيذ المحدثة وفق نتـائج المسـح و  )محافظات اقميم كردستان )عموم محافظات العراق بضمنياالقطاع الخاص ل

 .بنية القطاع الخاص السنوي أستخداميا في اعداد تقرير تقديرات إلغرض 
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 المفاىيم والمصطمحات اإلحصائية:

 ن األرض وبأسس جديدة .ىو البناء الذي يشيد عمى مساحة معينة م -: البناء الجديد
 ىو كل بناء يمحق بالبناء المشيد سابقا ويقع ضمن مساحة العرصة .   -إضافة بناء : 
المرافق  ةمن الغرف وكاف ـةيتكون من مدخل رئيس يحيطو سياج ويتضمن مجموع ىو كل بناء يستخدم لغرض السكن -دار سكـن  : 

 االنسان ةلمعيش ةالمناسب
 كل عمارة تستخدم لغرض السكن وتتكون من عدد من الطوابق والشقق . -عمارة سكنية ذات شقق :
ــــــورش -بنايــــــات غيــــــر ســــــكنية :                          ىــــــي البنايــــــات التــــــي ال تســــــتخدم لغــــــرض الســــــكن مثــــــل المعامــــــل والفنــــــادق والجوامــــــع وال

 وغيرىاوالمالجئ والكازينوىات والعمارات التجارية 
 البناء إضافة  . الكمية لألرض التي يشيد عمييا البناء وال تذكر مساحة العرصة إذا كان ىي المساحة -مساحة العرصة :
أو اكثـر فتجمـع مسـاحة  تشمل جميع الطوابق بضمنيا السياج وكل المسقفات فـإذا كـان البنـاء متكـون مـن طـابقين -مساحة البناء :

 الطوابق كافة .

نجـاز المعتمـدة ال ة البنـاء وفقـا لنسـب االواقع تتناسب مع نوع البناء ومسـاح ربة تقاىي تقدير كمفة البناء بصور  -: الكمفة التخمينية
 .2012من خالل نتائج ابنية القطاع الخاص لسنة

  أن تكـون  لـدييم حالـة  ىم العمال المدربون عمى امتيان مينة معينة بالممارسة والتجربـة ولـيس مـن الضـروري -العمال الماىرون :
 تعميمية معينة .

 ىم العمال المتدربون لمدة قصيرة بدون أن يتطمب ذلك منيم مستمزمات معينة . -مال شبو الماىرين :الع
 الخ .…..ىم العمال غير المتدربين كناقمي الطابوق  -العمال غير الماىرين : 

ـــــ -األجـــــور المدفوعـــــة : ـــــاء تق ـــــواعيم لق ـــــى اخـــــتالف ان ـــــي يتســـــمميا المشـــــتغمون عم ـــــة الت ـــــك المـــــدفوعات النقدي ديميم                        ىـــــي تم
 خدمات قوة عمميم خالل مدة زمنية معينة .

لسمنت وغيرىا . ا كالطابوق والحجر وىي كمية المواد والسمع الوسيطة التي تستخدم فعال في البناء -المواد اإلنشائية المستخدمة : 
ة ال تدخل ضمن المعمومات لذلك فأن المعمومات المتعمقة بالمواد المخزونة أو المشتراة أو المطروح

        فعال  .  المواد المستخدمة  عن
ىي كل أنواع المصاريف التي يتحمميا صاحب البناء والتي لم تصنف أو تذكر في أي من الجداول األخرى  -المصاريف األخرى  :

 .ناءجازه البأصدار وتنظيم إورسوم  كمصاريف مد الكيرباء والماء ورسوم رفع  األنقاض والمجاري
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 تحميل البيانات :   

عمـى مسـتوى المحافظـات  2020أبنيـة القطـاع الخـاص لسـنة  إحصـاء نتـائجتقـديرات ىـذا التقريـر تضمن ي       
الصـادرة مـن أمانـة و  والترميم الممنوحة لمقطاع الخـاص إجازات البناءحصاء إنتائج والتي تعتمد أساسًا عمى 

النشـرة السـعرية إلسـعار وممـف  2020لسـنة  ت والوحـدات اإلداريـة التابعـة ليـابغداد والبمديات فـي المحافظـا
ســتخدام عينــة إب 2012))مســح  مؤشــرات مســتندين عمــى ((2020جــور العــاممين لســنة أالمــواد االنشــائية و 
سـتخدام اسـموب التوزيـع المتناسـب لكـل فئـة مـن إوتم تحديد حجم العينـة ب المحافظاتلكافة عشوائية طبقية 

ىــذا المســح تــم التوصــل إلــى نســب تنفيــذ اإلجــازات الممنوحــة لألبنيــة الجديــدة نتــائج ومــن المحافظــة فئــات 
 لغرض إعداد تقرير إحصاء أبنية القطاع الخاص .بنية ألعمى ا واإلضافات

 -وفيما يمي أبرز المؤشرات التي تضمنتيا:
 2020لسنة دينار مميار ( 892)جزة المنجزة وغيرالمنبمغت الكمفة الكمية المصروفة عمى تشييد األبنية   .1

 ترليون( 1.138) الماضي حيث بمغت الكمفة الكمية بالعام ( مقارنة%22) مقدارىا انخفاض مسجمة نسبة
 (.1)كما في جدول  2019لسنة  دينار

نسـبة  شـكمت  2020لسـنة  دينـار مميـار( 346المـواد اإلنشـائية المسـتخدمة فـي تشـييد األبنيـة ) قيمـةبمغت  .2
( عـن كمفـة المـواد اإلنشـائية لسـنة %35)مقـدارىا انخفـاضن مجموع الكمفة الكميـة مسـجمة نسـبة م (39%)

 .(1)كما في جدول دينار مميار( 532والبالغة ) 2019
ــــاممين ) .3 ــــة األجــــور المدفوعــــة لمع ــــت قيم ــــار( 545بمغ ــــار  ممي ــــاض مســــجمة نســــبة  2020 لســــنةدين انخف

( مميـار 606) 2019يمة األجور المدفوعة لمعاممين سـنة ( مقارنة بالعام الماضي حيث بمغت ق%10مقدارىا)
                     (1كما في جدول) دينار

 مسجاًل نسبة 2020لسنة ( عامل29355بمغ معدل عدد العاممين في أبنية القطاع الخاص طيمة أيام العمل ) .4
. 2019خـالل سـنة ( عـامالً 35966( عـن السـنة الماضـية حيـث بمـغ عـدد العـاممين )%18مقـدارىا)انخفاض 

بمغ عدد و  ، ( من مجموع عدد العاممين%82( عاماًل شكموا نسبة )24126عدد العمال غير الماىرين ) بمغو 
الماىرين  شبوعدد العمال ، ( من مجموع عدد العاممين %11( عاماًل شكموا نسبة )3264العمال الماىرين )

  .(15في جدول )كما  مجموع عدد العاممين ( من7%( عاماًل بنسبة )1965)
الطـابوق  مـادة فـي أبنيـة القطـاع الخـاص 2020خـالل سـنة فعـاًل سـتخدمت إومن أىم المواد اإلنشائية التـي  .5

متـر  مميـون( 858, والحصى )دينار مميون( 59) طابوقو بكمفةمميون  (519حيث بمغ العدد المستخدم منو )
 الف طـن (263دينار,والجص )مميون  (29)( مميون متر مكعب بكمفة 1والرمل)مميون,  (18وبكمفة ) مكعب

 ( وتوابعو.16دينار كما في جدول )مميون ( 51طن بكمفة )الف ( 74دينار والحديد)مميون ( 22كمفة )ب

 

بنيــة الجديــدة ألدينــار، بمغــت امميــار  (890)( مبنــى بكمفــة8131)بمــغ عــدد االبنيــة المنجــزة لمقطــاع الخــاص   .6
%( من مجموع عدد االبنيـة المنجـزة ، امـا عـدد االبنيـة 82نسبة ) ( مبنى شكمت6227سكنية وغير سكنية )
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%( من مجموع عدد االبنيـة المنجـزة  23.4( مبنى شكمت نسبة )1904التي تم اضافة بناء عمييا فقد بمغت )
 (.2كما في جدول ) 2020خالل سنة 

( 691تخمينيـة مقـدارىا )بكمفـة  ( دار6069) 2020الجديدة التـي تـم بناؤىـا خـالل سـنة  السكن بمغ عدد دور .7
 المرتبــة األولــى فــي عــدد الــدور الســكنية التــي أكتمــل بناؤىــا حيــث بمغــت بغــداد محافظــةاحتمــت  دينــار ،مميــار 

حيــث بمغــت  النجـفتمييــا محافظــة الجديـدة  ،  مــدورالكمــي لعـدد ال(  مــن مجمــوع %28نسـبتيا )( دارا 1672)
( 474حيـث بمغـت )ديـالى  ، تمييـا محافظـةالجديـدة  دورمالكمي لعدد المن مجموع %( 12)نسبة ( دارا ب714)

 .(3كما في جدول ) 2020التي شيدت خالل سنة الجديدة  ( من مجموع عدد الدور%8بنسبة )دارا 

 
 

 



Table(1 )(1)جدول 

Total Costالسنة

Value of 

Construction 

materials

WagesPaid
AverageNumber 

of Employees
Dwellings BuiltResidential Buildings

 yearMillionMillionMillion(000 I.D.)ThousandNO.

2008544,337422,081132,19214,28510,7897

20091,392,6931,059,909332,78338,22712,20019

20101,968,1631,486,827481,33536,34612,78917

20112,150,4951,583,820566,67548,21414,85210

20124,421,6703,622,019661,14066,39121,82811

20137.158.3716.603.278555,09261,55815,38813

20143,320,1022,873,631446,47136,29111,5808

20151.932.3601.231.567700,79336,65510,8864

20161.962.8881.297.872659,55537,9739,36911

20171,479,021819,485659,55541,8858,8362

20181,398,142901,626496,51536,3797,3246

20191,138,225532,029606,19635,96612,03911

2020891,868346,563545,30429,3557,9596

(2020-2008 )الكلفة الكلية  ألبنية القطاع الخاص للسنوات 

TOTAL COST OF BUILDING IN THE PRIVATE SECTOR FOR  (2008 -2020)

(مليون )الكلفة الكلية 
     قيمه المواد 

(مليون)االنشائية

 االجور المدفوعة    

(مليون)
(عدد) العمارات السكنية(الف)عدد الدور المشيدة (الف)عدد العاملين 
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2020- 2008الكلية وقيمة المواد االنشاية وأجور العاملين البنية القطاع الخاص للسنوات  الكلفة  



الف دينار: الكلفة 

Table( 2 )(2)جدول 

Total

العددالكلفة التخمينية²مساحة البناء مالعدد
مساحة البناء 

²م
الكلفة التخمينية²مساحة البناء مالعددالكلفة التخمينية

Area of 

Building 
Eest.Cost

Area of 

Building 
Cost

Area of 

Building 
Eest.Cost

No.m²No.m²No.m²Type of  Buildingانواع البناء

 6,0691,418,716691,486,3121,890283,034111,761,2217,9591,701,750803,247,533Dwellingدور سكن

 52,921792,50116827,30062,989819,801Residentialالعمارات السكنية

126180,28671,115,84284,6381,771,867134184,92472,887,709Commercialالعمارات التجارية

1215,4565,507,8341604123,5041316,0605,631,338Industrialأبنية  صناعية

65,1651,958,926330285,24295,4672,044,168Commercialأبنية  تجارية

913,8715,003,167115446,9651014,0255,050,132Social Purposesأبنية اجتماعية

6,2271,636,415775,864,5821,904288,800113,816,0998,1311,925,215889,680,681TOTALالمجموع

في القطاع الخاص حسب أنواع البناء لسنة ̽                             المؤشرات الرئيسة لتقديرات االبنية المنجزة

المجمـــوعإضافــــــــــــــــــــــــةجديـــــــــــــــــــــــد

Addition New

Key INDICATORS ESTIMATION FOR COMPLETED BUILDINGS IN THE PRIVATE SECTOR BY TYPES OF BUILDING 2020       
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Table (3)

الكلفة التخمينيةمساحة البناءمساحة العرصةعدد الدكاكينعدد الغرفعدد

NumberRoomsShopsArea of Land    
Area of 

Building 
Est.Cost

No.No.No.m²m²Governorateالمحافظــــــــة

90898124,94323,1456,782,773Ninawaنينوى

2372,085058,07164,56319,329,682Karkukكركوك

4743,0790124,58599,57826,472,703Dialaديالى

149836142,70834,96813,148,470Al-Anbarاالنبار

1,67214,06615475,788520,483202,628,439Baghdadبغداد

4192,8041110,27687,93034,076,583Babylonبابل

3792,625088,79179,40226,461,156Kerbelaكربالء

1711,265053,49244,02412,988,424Wasitواسط

155833145,28530,89010,106,434Salah AL-Deenصالح الدين

7143,9367170,070119,70752,933,317Al-Najafالنجف

4682,6700124,44283,76126,824,067Al-Qadisiyaالقادسية

2791,405167,70853,972202,805,016Al-Muthannaالمثنى

4182,313197,37074,45818,963,365Thi-Qarذي قار

128644028,90323,4157,079,865Maysanميسان

3161,760076,74678,42030,886,018Basrahالبصرة

6,06941,219281,589,1781,418,716691,486,312Totalالمجموع

2020المنجزة  حسب المحافظات  لسنة  (الجديدة ) دور السكن 

New Dwellings   دور جديدة              (3)جدول

 COMPLETED DWELLINGS IN THE PRIVATE SECTOR BY GOVERNORATE  2020 



الف دينار:الكلفة

الكلفة التخمينية(²م)مساحة البناء عدد الدكاكينعدد الغرفعدد

NumberRoomsShopsArea of Building Est. Cost 

No.No.No.m²Governorateالمحافظــــــــة

2816714,3941,286,732Ninawaنينوى

115722019,8459,276,073Karkukكركوك

88439016,9147,469,900Dialaديالى

3100469174,125Al-Anbarاالنبار

2881,632056,16522,412,335Baghdadبغداد

4118906,0072,668,107Babylonبابل

2131,158129,55610,616,063Kerbelaكربالء

82476015,5624,047,520Wasitواسط

4113805,1771,465,339Salah AL-Deenصالح الدين

159772320,46711,292,214Al-Najafالنجف

2301,117026,68511,759,954Al-Qadisiyaالقادسية

249803,0661,262,220Al-Muthannaالمثنى

2791,280035,40710,463,162Thi-Qarذي قار

133499016,4884,846,187Maysanميسان

166671026,83212,721,290Basrahالبصرة

1,8909,3685283,034111,761,221Totalالمجموع

Table (4)   Additions أضافات البناء   (4)جدول  

2020  األضافات لدور السكن المنجزة  حسب المحافظات لسنة 

   ADDITION TO HOUSING CONSTRUSTION COMPLETED   IN THE PRIVATE SECTOR BY GOVERNORATE  2020

13



الف دينار:الكلفة

New BuildingTable ( 5 )(5)جدول  

     الكلفة التخمينية(²م)مساحة البناء مساحة العرصةعدد الغرفعدد الشققعدد الطوابقالعدد

NumberFlourFlats  RoomsArea of LandArea of Building       Est. Cost

No.     No.   No.     No.mm²Governorateالمحافظـة

11159616465,408Al-Anbarاالنبار

2817556692,067487,293Baghdadبغداد

12622174474142,600Salah AL-Deenصالح الدين

11167221697,200Al-Muthannaالمثنى

51225881,0112,921792,501TOTALالمجموع

الف دينار:الكلفة

AdditionsTable ( 6 )(6)جدول  

     الكلفة التخمينية(²م)مساحة البناء عدد الغرفعدد الشققعدد الطوابقالعدد

NumberFlourFlats  RoomsArea of Building       Est. Cost

No.     No.   No.     No.m²Governorateالمحافظـة

11136827,300Al-Najafالنجف

11136827,300TOTALالمجموع

2020المنجزة  في القطاع الخاص حسب المحافظات لسنة  (الجديدة ) العمارات السكنية 

COMPLETED RESIDENTIAL BUILDINGS IN THE PRIVATE SECTOR BY GOVERNORATE  2020

2020المنجزة  في القطاع الخاص حسب المحافظات لسنة  (المضافة) العمارات السكنية 

COMPLETED RESIDENTIAL BUILDINGS IN THE PRIVATE SECTOR BY GOVERNORATE  2020

أضافات البناء

بناء جديد



الف دينار:الكلفة

New BuildingTable ( 7 )

  الكلفة التخمينية(²م)مساحة البناء (²م)مساحة العرصة عدد الدكاكينعدد الغرفعدد الشققعدد الطوابقعدد

NumberFlourFlatsRoomsShopsArea of Land Area of Building Est.Cost

No.No.No.No.No.m²m²Governorateالمحافظة

4152860171,3224,0081,646,982Ninawaنينوى

82442131223,1668,8372,979,405Karkukكركوك

103166123402,5614,4491,485,054Dialaديالى

134161227465,04110,7554,096,248Al-Anbarاالنبار

6227036781827235,515116,01947,943,456Baghdadبغداد

14524164711,109586,385Babylonبابل

73229228242,92111,5074,040,232Kerbelaكربالء

1543924282,594894,900Wasitواسط

146245253530181,350Salah AL-Deenصالح الدين

4171967201,0283,8441,522,719Al-Najafالنجف

2591541,8872,475844,857Al-Qadisiyaالقادسية

4111133118932,422964,800Al-Muthannaالمثنى

5202056101,5684,3221,303,917Thi-Qarذي قار

415144941,8377,4152,625,537Basrahالبصرة

1264946811,89449358,891180,28671,115,842Totalالمجموع

2020وملحقاتها المنجزة  حسب المحافظات لسنة  (الجديدة )العمارات التجارية 

بناء جديد(7)جدول  

  COMPLETED COMMERCIAL( NEW) IN THE PRIVATE SECTOR BY GOVERNORATE   2020



الف دينار:الكلفة

Table ( 8 )اضافة(8)جدول 

  الكلفة التخمينية(²م)مساحة البناء عدد الدكاكينعدد الغرف عدد الشققعدد الطوابق العدد

NumberFlourFlatsRoomsShopsArea of Building Est. Cost 

No.No.No.No.No.m²Governorateالمحافظــــة

411724193,0981,261,244Baghdadبغداد

235247566168,223Kerbelaكربالء

1439431478,400Thi-Qarذي قار

10060660264,000Basrahالبصرة

8181563304,6381,771,867Totalالمجموع

2020وملحقاتها المنجزة  حسب المحافظات لسنة  (المضافة)العمارات التجارية 

COMPLETED COMMERCIAL BUILDINGS (ADDITION) IN THE PRIVATE SECTOR BY GOVERNORATE  2020

Additions

16



Table ( 9 )

عدد الورشاتعدد المعامل
عدد االبنٌه 

الصناعٌه
الكلفة التخمٌنٌة(²م)مساحة البناء (²م)مساحة العرصة 

FactoriesLand Area Building Area Est. Cost 

No.NoNom²m²Governorate

1111,299992294,959Ninawaنٌنوى

00110810827,000Dialaدٌالى

4108,56810,6654,037,618Baghdadبغداد

100727251123,453Babylonبابل

6002,5933,3881,011,854Kerbelaكربالء

0001485212,950Al-Qadisiyaذي قار

122213,44315,4565,507,834Totalالمجموع

  

المحافظة

2020المنجزة فً القطاع الخاص حسب المحافظات لسنة (الجدٌدة ) االبنٌة الصناعٌة 

 COMPLETED BUILDINGS( NEW) FOR THE  INDUSTRIAL PURPOSES  IN THE PRIVATE SECTOR BY GOVERNORATE FOR 

THE YAER 2020

بناء جدٌد   ( 9 ) جدول 

الف دٌنار:الكلفة

New Building



Table ( 10 )

)مساحة البناء عدد االبنيه الصناعيهعدد المعامل ²م الكلفة التخمينية(

FactoriesBuilding Area Est. Cost 

No.m²Governorateالمحافظة

10548109,504Kerbelaكربالء

015614,000Thi-Qarذي قار

11604123,504Totalالمجموع
2020مالحظة لم يتم منح اجازة اضافة لباقي المحافظات لالبنية الصناعية لسنة 

2020المنجزة في القطاع الخاص حسب المحافظات لسنة (المضافة)االبنية الصناعية  
 COMPLETED BUILDINGS( ADDITON) FOR THE  INDUSTRIAL PURPOSES  IN THE PRIVATE 

SECTOR BY GOVERNORATE FOR THE YAER 2020
الف دينار:الكلفه

ADDITIONSجدول( 10)



Table ( 11 )بناء جدٌد( 11 )جدول 

عدد الدكاكٌن

عدد الفنادق 

والمطاعم 

والكازٌنوات

أبنٌة تجارٌة اخرى
مساحة العرصة 

(²م)
الكلفة التخمٌنٌة(²م  )  مساحة البناء 

 ShopsHotels
Other 

Commercil
Land Area Building Area Est.Cost 

No.Buildingm²m²Governorateالمحافظــــــــة

001431832259,595Ninawaنٌنوى

01167433784,240Dialaدٌالى

20044815749,426Baghdadبغداد

10074157,400Wasitواسط
001229248124,000Salah AL-Deenصالح الدٌن

200506324137,700Al-najafالنجف
0101,556635190,476Al-Qadisiyaالقادسٌة
01052227869,375Thi-Qarذي قار
00124221167,716Maysanمٌسان
1011,1352,6381,168,998Basrahالبصرة

6359,7045,1651,958,926Totalالمجموع

الف دٌنار:الكلفة

2020المنجزة الغراض التجارة فً القطاع الخاص حسب المحافظات لسنة  (الجدٌدة ) األبنٌة 

New buildings

 COMPLETED BUILDINGS (NEW )FOR THE COMMERCIAL PURPOSES IN THE PRIVATE SECTOR BY 

GOVERNORATE 2020

 .  2020بالنسبة للكازٌنوهات والمطاعم والفنادق واالبنٌة التجارٌة لم تردنا لبقٌة المحافظات لسنة : مالحظة
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الف دٌنار:الكلفة

Table ( 12 ) اضافة( 12 ) جدول 

الكلفة التخمٌنٌة(²م  )  مساحة البناء عدد االبنٌة التجارٌة االخرى

Other CommercilBuilding Area Est. Cost 

Buildingm²Governorateالمحافظـة

12413,400Dialaدٌالى

116566,030Baghdadبغداد

11135,812Al-Najafالنجف

330285,242Totalالمجموع

 .2020بالنسبة  للفنادق للكازٌنوهات والمطاعم واألبنٌة التجارٌة االخرى لم ترد لنا اي اجازة اضافة لباقً المحافظات لسنة :  مالحظة

2020المنجزة الغراض التجارة فً القطاع الخاص حسب المحافظات لسنة (المضافة ) االبنٌة 

 COMPLETED BUILDINGS  (ADDITION)  FOR THE COMMERCIAL PURPOSES IN THE 

PRIVATE SECTOR BY GOVERNORATE  2020

Additions
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Table (13)بناء جدٌد(13)  جدول

ابنٌة دٌنٌةعدد االبنٌة الثقافٌة
عدد االبنٌة 

الصحٌة

مساحة العرصة 

²(م)
    الكلفة التخمٌنٌة(²م)مساحة البناء 

CulturalHealthyLand Area Building Area Est. Cost 

No.No.m²m²Governorateالمحافظــــة

00412452231817,423Ninawaنٌنوى

0018931357407,250Karkukكركوك

2002,098588149,364Dialaدٌالى

100220324112,896Al-Anbarاالنبار

4207,8157,3312,736,510Baghdadبغداد

100192360107,880Salah AL-Deenصالح الدٌن

010265796318,384Al-Muthannaالمثنى 

1011,310884353,460Basrahالبصرة

93614,03813,8715,003,167Totalالمجموع

.2020بالنسبة لالبنٌة الثقافٌة والصحٌة  لم تردنا اي اجازة لباقً المحافظات لسنة : مالحظة 

 COMPLETED BUILDINGS ( NEW) FOR THE PURPOSES SOCIAL SERVICES IN THE PRIVATE SECTOR BY 

GOVERNORATE FOR THE YAER 2020

New building

2020المنجزة الغراض الخدمات االجتماعٌة فً القطاع الخاص حسب المحافظات لسنة  (الجدٌدة  ) االبنٌة 

الف دٌنار:الكلفة
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 Table( 14 )أضافة( 14 )جدول رقم 

       الكلفة التخمينية(²م)مساحة البناء عدد االبنية  الثقافيةدينية

Building Area Est. Cost 

mm²m²(000 I.D.)Governorate

109824,605Thi-Qarذي قار 

015622,360Basrahالبصرة

1115446,965Totalالمجموع

.2020بالنسبة لالبنية الثقافية والصحية  لم تردنا اي اجازة لباقي المحافظات لسنة : مالحظة 

المحافظــــــــة

2020المنجزة الغراض الخدمات االجتماعية في القطاع الخاص حسب المحافظات لسنة  (المضافة) األبنية 

 COMPLETED BUILDINGS ( ADDITION) FOR THE PURPOSES OF SOCIAL SERVICES IN THE PRIVATE 

SECTOR BY GOVERNORATE FOR THE YAER 2020

Additions
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الف دينار:االجور

بااللف: العدد 

Table (15)

المجموع

TOTLTOTL

األجورأجور االخرىاألجور العدداألجور عدداألجورعدداألجور عدد

No.WagesNo.WagesNo.WagesNo.WagesOther WagesWagesGovernorateالمحافظـــة

243872,3361094,20139688,7842921,655,3213,030,7794,686,100Ninawaنينوى

1,0273,681,92564690,9621493,073,3431,2407,446,23012,806,28920,252,519Karkukكركوك

1,6726,010,0861541,435,2242194,859,7592,04512,305,06968,945,21681,250,285Dialaديالى

5121,692,65742377,538771,483,6026313,553,7972,302,5205,856,317Al-Anbarاالنبار

11,78350,812,0231,27114,127,2391,64338,801,57414,697103,740,836212,696,224316,437,060Baghdadبغداد

1,1454,767,13677902,0841333,087,0331,3558,756,2536,780,42815,536,681Babylonبابل

1,1164,197,53039413,2481463,238,1271,3017,848,90507,848,905Kerbelaكربالء

4251,586,53925274,937591,300,8555093,162,3313,024,5756,186,906Wasitواسط

4221,519,42856498,593581,181,1205363,199,1411,906,5275,105,668Salah AL-Deenصالح الدين

1,6265,386,23591747,5202143,799,8161,9319,933,57120,106,70230,040,273Al-Najafالنجف

8472,448,20847399,0311052,178,0549995,025,29334,6505,059,943Al-Qadisiyaالقادسية

8272,871,32935303,992961,711,4309584,886,7514,131,0669,017,817Al-Muthannaالمثنى

8573,089,83919205,1851192,656,0369955,951,0609,415,06015,366,120Thi-Qarذي قار

3071,109,309436,17044964,8373552,110,31660,2282,170,544Maysanميسان

1,3175,684,00631378,8331633,851,5901,5119,914,42910,574,82720,489,256Basrahالبصرة

24,12695,728,5861,96520,884,7573,26472,875,96029,355189,489,303355,815,091545,304,394Totalالمجموع

2020 العاملين ومجموع االجور المدفوعة لهم حسب اصنافهم حسب المحافظات لسنة 

 EMPLOYEES AND WAGES IN THE PRIVATE SECTOR BY Kind and GOVERNORATE  2020 

Semi Skilled 

Workers
Skilled Workers Unskilled Workers

(15)جدول  

مجموع االجور الكليةعمال ماهرينعمال شبه ماهرينعمال غير ماهرين



0

2,000
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 (3)شكل رقم 
 2020معدل عدد العاملين في المحافظات لسنه  

 عمال ماهرين

 عمال شبه ماهرين

 عمال غير ماهرين

المحافظات

 العدد
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الف طابوقة: العدد 

الف دينار: الكلفة 

 BricksTable 16 طابوق

ثرمستون     جمهوري      عقاري      عادي

Normal
Real 

Estate
RepublicanThrmeston

الكلفةعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةعددالكلفةعدد

No.Cost No.Cost No.Cost No.Cost No.Cost Governorateالمحافظــة

719,000Ninawa 2,020        1,000362,000001,020357,00000نينوى

1,999,282Karkuk 8,581        8,5811,999,282000000كركوك

3,688,467Diala 26,255      21,8762,384,527004,3791,303,94000ديالى

1,357,625Al-Anbar 9,004        7,5151,074,645001,489273,97600االنبار

21,372,763Baghdad 254,457    176,15618,848,7470060,5902,426,40117,71197,615بغداد

4,080,998Babylon 33,920      24,3722,656,582009,5481,424,41600بابل

3,269,039Kerbela 17,442      17,2422,207,048002001,061,99100كربالء

1,393,733Wasit 14,483      12,0301,106,732002,453287,00100واسط

4,561,738Salah AL-Deen 18,144      7,3201,647,0785,4121,217,6555,4121,697,00500صالح الدين

3,827,497Al-Najaf 28,996      28,9963,827,497000000النجف

2,875,092Al-Qadisiya 27,645      27,6452,875,092000000القادسية

1,432,063Al-Muthanna 15,797      15,7111,414,003439,675438,38500المثنى

5,365,739Thi-Qar 36,472      23,1142,380,7266,6791,502,7756,6791,482,23800ذي قار

823,434Maysan 7,768        7,768823,434000000ميسان

3,090,427Basrah 18,506      18,5063,090,427000000البصرة

397,83246,697,82012,1342,730,10591,81310,322,35317,71197,615519,49059,856,897Totalالمجموع

(16)جدول 

2020                                     المواد االنشائية المستخدمة حسب المحافظات لسنة 

المجموع

Total

           QUANTITY AND COSTS FOR THE BUILDINGS MATERIAL BY GOVERNORAT  2020                    
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الف بلوكة: العدد 

الف دينار:الكلفة

 بلوك

Total      

الكلفةعددالكلفةعددالكلفةعددالكلفةعدد

No.Cost No.Cost No.Cost No.Cost Governorateالمحافظـة

4323,670886418,34711638,5321,045480,549Ninawaنينوى

13963,6471,674641,0691,143382,8312,9551,087,548Karkukكركوك

1,233619,9451,246597,978002,4781,217,922Dialaديالى

389255,501288173,07300677428,575Al-Anbarاالنبار

1,3111,035,4482,3001,311,29373,1953,6182,349,935Baghdadبغداد

972767,240443231,0511,135498,3842,5501,496,675Babylonبابل

954797,3033,3102,098,2992414,4304,2872,910,031Kerbelaكربالء

194126,86814877,127140356203,995Wasitواسط

531297,919650278,754378148,2701,559724,943Salah AL-Deenصالح الدين

3,5052,148,3485,6542,544,462009,1594,692,810Al-Najafالنجف

7647,89615376,26700229124,163Al-Qadisiyaالقادسية

6737,665352164,574405182,138824384,376Al-Muthannaالمثنى

2,1641,380,9212,1721,209,850267122,0964,6042,712,867Thi-Qarذي قار

00124826077,93326178,181Maysanميسان

743583,8651,342805,2731,658694,7023,7431,389,138Basrahالبصرة

5,4072,162,51138,34720,281,708Total 12,3218,186,23620,61910,627,665المجموع

Big size   Meduim size   Small size   

2020كمية وقيمة المواد االنشائية المستخدمة حسب المحافظات لسنة 

Con. ( 16)    (16 ) تابع جدول

     المجموع    حجم صغير   حجم متوسط     حجم كبير

  Cement Bricks

             QUANTITY AND COSTS FOR THE BUILDINGS MATERIAL BY GOVERNORAT  2020                   
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(الطابوق والبلوك  ) مادة 2020كمية المواد االنشائية المستخدمة حسب المحافظات لسنة 

(4)شكل رقم 
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Stoneحجر

        خام       مقطع

Broken    Raw       Total         

³مالكلفة³مالكلفة³م

m³Cost m³Cost m³Governorateالمحافظــة

17385660630401114840721396Ninawaنينوى

271410313241657154130944371Karkukكركوك

1916472823249297182398968461Dialaديالى

128784893641325349036126131Al-Anbarاالنبار

111813424889400111813Baghdadبغداد

36021368762076768125678Salah AL-Deenصالح الدين

16755663671281102944080878277850Totalالمجموع

2020كمية وقيمة المواد االنشائية المستخدمة حسب المحافظات لسنة 

الف دينار:الكلفة

Con.  (16) 

QUANTITY AND COSTS FOR THE BUILDINGS MATERIAL BY GOVERNORAT  2020

      المجموع

( 16) تابع جدول  

Cost 

809037

1644441

2552221

979725

4248894

213688

10448006

 للمحافظات المتبقية2020لم تتوفر بيانات لمادة الحجر لسنة :       مالحظة 

الكلفة
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 GritCon. (16)حصى

المجموعمكسرعادي

NormalBrokenTotal

الكلفة³مالكلفة³مالكلفة³م

m³ Cost  m³ Cost  m³ Cost Governorate المحافظة

13,848180,0247,13578,48520,983258,509Ninawaنينوى

5,08955,97930,307393,99135,396449,970Karkukكركوك

23,778499,33835,020700,40058,7981,199,738Dialaديالى

15,167318,5077,893236,79023,060555,297Al-Anbarاالنبار

248,5905,717,570118,9942,974,850367,5848,692,420Baghdadبغداد

26,699373,78619,684354,31246,383728,098Babylonبابل

33,264765,07216,646416,15049,9101,181,222Kerbelaكربالء

13,338240,0846,696113,83220,034353,916Wasitواسط

-10,565105,65010,917120,08721,482225,737Salah ALصالح الدين

38,249764,98037,205744,10075,4541,509,080Al-Najafالنجف

16,542297,75633,843710,70350,3851,008,459Al-Qadisiyaالقادسية

18,345366,90011,932286,36830,277653,268Al-Muthannaالمثنى

17,777373,3176,054151,35023,831524,667Thi-Qarذي قار

4,48258,2661,18021,2405,66279,506Maysanميسان

24,107530,3545,304153,81629,411684,170Basrahالبصرة

509,84010,647,583348,8107,456,474858,65018,104,057Totalالمجموع

الف دينار:الكلفة

2020كمية وقيمة المواد االنشائية المستخدمة حسب المحافظات لسنة 

16تابع جدول  

QUANTITY AND COSTS FOR THE BUILDINGS MATERIAL BY GOVERNORAT  2020



SandCon. (16) رمل

المجموعأحمرأسود

BlackRedTotal

الكلفة³مالكلفة³مالكلفة³م

m³Cost m³Cost m³Cost Governorateالمحافظـة

132321228325515Ninawaنينوى

3323672039752Karkukكركوك

1945747962661,419Dialaديالى

101601640626566Al-Anbarاالنبار

3647,7173809,03674416,753Baghdadبغداد

3434744915781,262Babylonبابل

004588345883Kerbelaكربالء

6822335329435Wasitواسط

13175714020315Salah AL-Deenصالح الدين

401,090611,2351012,325Al-Najafالنجف

220521,075541,095Al-Qadisiyaالقادسية

8724183049902Al-Muthannaالمثنى

2540042638671,038Thi-Qarذي قار

4641417118235Maysanميسان

005065450654Basrahالبصرة

54110,84887018,3011,41129,149Totalالمجموع

الف دينار:الكلفة

(الف دينار : الكلفة )  2020كمية وقيمة المواد األنشائية المستخدمة حسب المحافظات لسنة 

QUANTITY AND COSTS FOR THE  BUILDINGS MATERIAL BY GOVERNORAT  2020

(16)تابع جدول  
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cement

المجموعابيضمقاومعادي

NormalResistantWhiteTotal

الكلفةطنالكلفةطنالكلفةطنالكلفةطن

TonCost TonCost TonCost TonCost Governorateالمحافظـة

7,538817,3151,383216,3657227,6488,9931,061,328Ninawaنينوى

15,9451,548,41900442115,29216,3871,663,711Karkukكركوك

20,1602,114,4025,051624,39949943,47125,7102,782,272Dialaديالى

6,707648,6523,242356,20721654,71310,1651,059,572Al-Anbarاالنبار

135,28913,693,49135,9094,032,6367,9891,676,106179,18719,402,233Baghdadبغداد

19,6981,990,9975,126545,621721147,70725,5452,684,325Babylonبابل

18,9101,755,9065,619658,95849891,10325,0272,505,967Kerbelaكربالء

11,447991,7151,970175,93425449,83713,6711,217,486Wasitواسط

7,433663,43748560,83915739,7858,075764,061صالح الدين
Salah AL-

Deen
28,8192,911,4396,212663,432602106,10835,6333,680,979Al-Najafالنجف

21,6942,088,3074,199435,76041082,61726,3032,606,684Al-Qadisiyaالقادسية

20,2221,745,2102,603256,8271227,42422,9472,009,461المثنى
Al-

Muthanna
16,2681,407,1772,986289,8762,369342,66821,6232,039,721Thi-Qarذي قار

4,159352,074837104,517572,9675,053459,558Maysanميسان

16,5131,720,8266,210664,99629919,35923,0222,405,181Basrahالبصرة

350,80234,449,36781,8329,086,36714,7072,806,805447,34146,342,539Totalالمجموع

الف دينار:الكلفة

2020كمية وقيمة المواد االنشائية المستخدمة حسب المحافظات لسنة 

                QUANTITY AND COSTS FOR THE  BUILDINGS MATERIAL BYGOVERNORAT  2020

Con. (16)سمنت         (16)    تابع جدول  
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PlasterCon. (16) جص

المجموععاديفنً

ArtNormalTotal

الكلفةطنالكلفةطنالكلفةطن

TonCost TonCost TonCost Governorateالمحافظـــة

2,233201,6771,595119,3973,828321,074Ninawaنٌنوى

13,101899,3296,583389,67419,6841,289,003Karkukكركوك

21,2181,899,4003,049138,11524,2672,037,515Dialaدٌالى

5,460485,94063120,9236,091506,863Al-Anbarاالنبار

128,05711,397,0739,400658,309137,45712,055,382Baghdadبغداد

6,175549,5751,08255,9457,257605,520Babylonبابل

11,250944,3991,08169,18412,3311,013,583Kerbelaكربالء

2,897257,83359219,5723,489277,405Wasitواسط

3,413226,1142,651105,5186,064331,632Salah AL-Deenصالح الدٌن

11,469796,4401,874312,82813,3431,109,268Al-Najafالنجف

3,816363,29490383,7614,719447,055Al-Qadisiyaالقادسٌة

3,180352,5682,473209,6215,653562,189Al-Muthannaالمثنى

3,123255,3921,19848,3974,321303,789Thi-Qarذي قار

1,619125,83456948,1092,188173,943Maysanمٌسان

11,9741,065,6861,24086,72913,2141,152,415Basrahالبصرة

228,98519,820,55434,9212,366,082263,90622,186,636Totalالمجموع

الف دٌنار:الكلفة

(16)  تابع جدول 

2020كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة حسب المحافظات لسنة 
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 بالط االرضٌة     

(كاشً)
Floor TileCon. (16)

مرمرموزائٌكعادي

NormalMosaicMarble

الكلفة²مالكلفة²مالكلفة²م

m²Cost m²Cost m²Cost Governorateالمحافظــة

2012,2024225,89800Ninawaنٌنوى

1271,27083910,06700Karkukكركوك

7104,2682,02730,40800Dialaدٌالى

2082,0805808,1159186Al-Anbarاالنبار

5,12441,0997,592129,0023359,890Baghdadبغداد

9179,17095014,247441,196Babylonبابل

3613,61089213,39532800Kerbelaكربالء

3183,1805796,963591,559Wasitواسط

1301,0394275,55000Salah AL-Deenصالح الدٌن

3,95159,2611,51322,69900Al-Najafالنجف

9478,5301,00712,07700Al-Qadisiyaالقادسٌة

6536,53085010,18800Al-Muthannaالمثنى

1,06610,6601,08813,05600Thi-Qarذي قار

535802914,0664114Maysanمٌسان

9859,8501,18522,4929261Basrahالبصرة

15,750163,32920,239308,22449414,006Totalالمجموع

الف دٌنار:الكلفة

2020                              كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة البناء حسب المحافظات لسنة 

QUANTITY AND COSTS FOR THE BUILDINGS MATERIAL BY GOVERNORAT  2020

(16) تابع جدول  
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 تابع جدول  

(16)
Con. ( 16)        

موزائٌك 

صب موقعً
المجموع الكلًشتاٌكر

Mosaic SteigerTotal

الكلفةالكلفة²مالكلفة²م

m²cost m²Cost costGovernorateالمحافظــة

143008,143Ninawaنٌنوى

005532811,665Karkukكركوك

009447935,155Dialaدٌالى

004723510,616Al-Anbarاالنبار

004222,119182,110Baghdadبغداد

00951,14325,756Babylonبابل

1829,1002725527,160Kerbelaكربالء

004418311,885Wasitواسط

00271306,719Salah AL-Deenصالح الدٌن

0012399382,953Al-Najafالنجف

009045921,066Al-Qadisiyaالقادسٌة

004316316,881Al-Muthannaالمثنى

006035124,067Thi-Qarذي قار

008474,807Maysanمٌسان

004937332,976Basrahالبصرة

1839,1431,1857,260501,959Totalالمجموع

                                                        

2020                كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة البناء حسب المحافظات لسنة 

                                                         QUANTITY AND COSTS FOR THE BUILDINGS MATERIAL BY GOVERNORAT  2020
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 (كاشي)بالط االرضية      
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irons
FollowingTable 

( 16 )

شٌش      شٌلمان

MetalCast iron

الكلفةالكلفةطنكلفةم

mCost TonCost Cost Governorateالمحافظــــــــة

32911,1851,073858,545869,730Ninawaنٌنوى

369052,0541,472,7921,473,697Karkukكركوك

257793,3132,594,2002,594,979Dialaدٌالى

1643,6121,8971,519,6931,523,305Al-Anbarاالنبار

2,36344,95027,97321,734,96121,779,911Baghdadبغداد

1,68023,5383,6703,159,5833,183,121Babylonبابل
6977,6673,7442,613,3232,620,990Kerbelaكربالء
2513,5121,4381,236,2621,239,774Wasitواسط

1341,6171,024847,951849,568Salah AL-Deenصالح الدٌن

1761,7574,1173,634,9613,636,718Al-Najafالنجف

2,25422,5513,5262,965,4072,987,958Al-Qadisiyaالقادسٌة

5825,8322,4082,005,8662,011,698Al-Muthannaالمثنى

92210,1503,2612,445,7312,455,881Thi-Qarذي قار

3273,593814779,435783,028Maysanمٌسان

003,7653,064,4283,064,428Basrahالبصرة

9,940141,64864,07750,933,13851,074,786Totalالمجموع

 

الف دٌنار:الكلفة

2020كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات لسنة 

QUANTITY AND COSTS FOR THE  BUILDINGS MATERIAL BY GOVERNORAT FOR THE  YEAR 2020                                                                                                                                                       

حدٌد            ( 16 )تابع جدول
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        أبواب

المجموع

Total

الكلفة²مالكلفة²مالكلفة²مالكلفة²م
مجموع 

ألكمٌات
الكلفة

m²Cost m²Cost m²Cost m²Cost Cost Governorateالمحافظة

2,337214,0681,574173,3132,004193,41515714,4426,072595,238Ninawaنٌنوى

4,675316,8533,700327,1794,291285,8202,227173,17014,8931,103,022Karkukكركوك

7,883559,7685,473476,8748,342517,9980021,6981,554,640Dialaدٌالى

2,768175,4403,220300,9482,395161,35177659,3629,159697,101Al-Anbarاالنبار

42,2332,914,62854,8544,214,00942,2403,213,41834,7933,128,211174,12013,470,266Baghdadبغداد

7,311567,0066,103587,0675,711430,9402,138185,22921,2631,770,242Babylonبابل

7,959616,6299,185914,3114,257297,94979370,32622,1941,899,215Kerbelaكربالء

3,698294,0152,024183,7162,506156,201008,228633,932Wasitواسط

2,170171,4302,230170,9373,005176,769564,7407,461352,446Salah AL-Deenصالح الدٌن

11,5541,072,98714,9121,571,2459,245521,0960035,7113,165,328Al-Najafالنجف

6,675509,4117,616658,2825,283330,4440019,5741,498,137Al-Qadisiyaالقادسٌة

4,738336,1852,559270,9173,716243,9790011,013851,081Al-Muthannaالمثنى

7,417555,5822,392167,8953,381296,14412314,18513,3131,033,806Thi-Qarذي قار

1,579119,1701,510125,4821,725102,2151,186114,1926,000461,059Maysanمٌسان

6,095560,2832,954299,7963,029291,17563149,01912,7091,200,273Basrahالبصرة

119,0928,983,455120,30610,441,971101,1307,218,91442,8803,812,876383,40830,457,216Totalالمجموع

الف دٌنار:الكلفة

2020كمٌة وقٌمة المواد األنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات لسنة 

Con. (16)         Doors (16)تابع جدول 

QUANTITY AND COSTS FOR THE  BUILDINGS MATERIAL BY GOVERNORAT  2020

Wood JamIronAluminum

المنٌوم حدٌدٌةخشب صاجخشب جام

Wood saj



 WindowsCon. (16) شبابٌك

Total

الكلفةالكلفة²مالكلفة²مالكلفة²م

m²Cost m²Cost m²Cost Cost Governorateالمحافظــــة

423,0243,706247,88789584,3354,643332,222Ninawaنٌنوى

94367,89611,229721,5684,483267,99716,655989,565Karkukكركوك

10,399623,94012,207722,4731,752134,51024,3581,493,079Dialaدٌالى

004,882407,0742,107165,1726,989572,246Al-Anbarاالنبار

8,408605,37673,5924,410,97463,3135,861,928145,31310,272,902Baghdadبغداد

0013,119876,94410,753800,16623,8721,677,110Babylonبابل

42230,38410,171763,1697,724698,86018,3171,462,029Kerbelaكربالء

006,920413,6762,745191,5139,665605,189Wasitواسط

1,765127,0804,560238,9611178,7316,442247,692Salah AL-Deenصالح الدٌن

0017,9191,050,6513,062244,96020,9811,050,651Al-Najafالنجف

0012,960908,1380012,960908,138Al-Qadisiyaالقادسٌة

008,894528,504008,894528,504Al-Muthannaالمثنى

009,635562,2361,877181,67011,512743,906Thi-Qarذي قار

002,178112,970958,6042,273121,574Maysanمٌسان

453,24010,872817,5047,262540,42118,1791,357,925Basrahالبصرة

22,0241,460,940202,84412,782,729106,1859,188,867331,05323,432,536Totalالمجموع

الف دٌنار:الكلفة

2020كمٌة وقٌمة المواد األنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات لسنة 

(16)تابع جدول  

QUANTITY AND COSTS FOR THE  BUILDINGS MATERIAL BY GOVERNORAT  2020

Aluminum

المنٌوم حدٌدٌة

Iron Wooden

خشبٌة

مجموع الكمٌات

المجموع
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Con. (16)

الكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةمالكلفةم
mCost mCost No.Cost No.Cost Governorateالمحافظه

50,095150,2851753505,356267,8002,49912,495Ninawaنٌنوى

165,361330,72233933912,924555,7327,67130,684Karkukكركوك

140,275140,27558558514,479723,9508,23141,155Dialaدٌالى

97,70997,7093193195,862404,4783,77115,084Al-Anbarاالنبار

1,547,2684,641,8045,43610,872154,2539,563,68670,393351,965Baghdadبغداد

234,455234,45546993821,2511,530,07211,18155,905Babylonبابل

112,117112,11752552524,8951,294,54010,25641,024Kerbelaكربالء

77,78777,7872222228,840459,6804,43617,744Wasitواسط

93,039186,0782362365,270252,9603,07115,355Salah AL-Deenصالح الدٌن

279,491279,4919621,92428,4392,019,16913,13652,544Al-Najafالنجف

203,848203,84852452420,5781,049,47810,61353,065Al-Qadisiyaالقادسٌة

133,473133,47329158216,651416,2756,09024,360Al-Muthannaالمثنى

220,993441,9865891,17811,356329,3246,38525,540Thi-Qarذي قار

39,04139,0411462923,368185,2401,9467,784Maysanمٌسان

127,303254,6065711,14216,7851,074,2406,45232,260Basrahالبصرة

3,522,2557,323,67711,38920,028350,30720,126,624166,131776,964Totalالمجموع

2020كمٌة وقٌمة المواد األنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات لسنة 

(16)تابع جدول  

QUANTITY AND COSTS FOR THE BUILDINGS MATERIAL BY GOVERNORAT  2020                                                                                 

الف دٌنار:الكلفه

Electrical Enstallationتأسٌسات كهربائٌة: المادة

انابٌب بوري

Tube

سوٌج رئٌسً

Key

       سلك

Wire

سوٌجات

Keys
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Con. (16)

سركت برٌكربلكات

pluge
Conclusively   

cycle

الكلفةالعدد الكلفةالعددالكلفةالعدد

No.Cost No.Cost No.Cost Governorateالمحافظـة

9104,5501,077107,70060,112543,180Ninawaنٌنوى

2,72610,90400189,021928,381Karkukكركوك

6511,95300164,221907,918Dialaدٌالى

1,7048,52000109,365526,110Al-Anbarاالنبار

29,633118,5324,180522,5001,811,16315,209,359Baghdadبغداد

3,15115,75500270,5071,837,125Babylonبابل

3,84115,364753104,667152,3871,568,237Kerbelaكربالء

1,2796,3950092,564561,828Wasitواسط

7362,20800102,352456,837Salah AL-Deenصالح الدٌن

5,03720,1488,7341,310,100335,7993,683,376Al-Najafالنجف

3,77715,10800239,3401,322,023Al-Qadisiyaالقادسٌة

3,09612,38400159,601587,074Al-Muthannaالمثنى

3,54717,73500242,870815,763Thi-Qarذي قار

6072,4280045,108234,785Maysanمٌسان

6033,01500151,7141,365,263Basrahالبصرة

61,298254,99914,7442,044,9674,126,12430,547,259Totalالمجموع

الف دٌنار:الكلفة

2020كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات لسنة 

 QUANTITY AND COSTS FOR THE  BUILDINGS MATERIAL BY GOVERNORAT    2020                                                                                            

 تأسٌسات كهربائٌة(16)تابع جدول  

المجموع

Total
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Con. (16)

مشطفةمنهول

KeyholeBidet

الكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعدد

No.Cost No.Cost No.Cost No.Cost No.Cost Governorateالمحافظـة

2034,2706819,0951974,9251001,0001484,884Ninawaنٌنوى

52428,82026064,20351412,8502101,8903324,980Karkukكركوك

7031,855611140,64069817,4502205371,284Dialaدٌالى

36924810426,7153499,7721102486,200Al-Anbarاالنبار

5,5325,2024,6591,149,9775,4667,48810,19810,4335,618219,102Baghdadبغداد

1,20734,20432272,4507302,3055176,20450912,725Babylonبابل

91690,95510216,32088114,3931021,02068816,512Kerbelaكربالء

39210,192547,6313777,540919102034,872Wasitواسط

2994197321,1762739,828001764,224Salah AL-Deenصالح الدٌن

1,1608154787,5201,1588121676212,192Al-Najafالنجف

81377,2700072214,440005056,060Al-Qadisiyaالقادسٌة

47254,64128624,28551610,320222203064,896Al-Muthannaالمثنى

60218,06041955,47665114,973005006,000Thi-Qarذي قار

42727,25377001514,5307491421,704Maysanمٌسان

6538,3089921,14565719,7100040314,911Basrahالبصرة

14,272361,7787,6111,707,33313,340150,60511,25221,77211,077320,546Totalالمجموع

الف دٌنار:الكلفة

WashbasinBath tub    Toilets     

     مراحٌض
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     مغاسل

Sanitary Enstallation(16)تابع جدول    تأسٌسات صحٌة

       بانٌو
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Con. (16)

انابٌب آهٌنبوري
انابٌب 

كونكرٌتٌة

Tube
Slighted 

tubes
Taps

الكلفةمالكلفةمالكلفةمالكلفةم

mCost mCost mCost mCost Governorateالمحافظة

101505642303,23121532,5201,14416,016Ninawaنٌنوى

3259751,402500,74054473,7603,03439,442Karkukكركوك

002,0361,511,53158063,8673,50452,560Dialaدٌالى

578,459865395,60931446,1821,43525,830Al-Anbarاالنبار

4,054115,29911,6749,148,9004,568661,77721,441235,851Baghdadبغداد

56157,5272,001704,59465289,2913,34446,816Babylonبابل

001,30722,21968493,9614,37761,278Kerbelaكربالء

13754887914,94331646,6191,52121,294Wasitواسط

73292694385,75031332,6211,23417,276Salah AL-Deenصالح الدٌن

4462,2302,78147,2771,01198,4275,36058,960Al-Najafالنجف

002,268624,84366791,1864,28960,046Al-Qadisiyaالقادسٌة

22441,4331,055,72432754,6021,14816,072Al-Muthannaالمثنى

41821,73729,52955964,8722,71237,968Thi-Qarذي قار

7215298,99317423,6195087,112Maysanمٌسان

2269041,6071,098,48754693,2512,18630,604Basrahالبصرة

6,050186,88631,85515,852,37011,4701,566,55557,237727,125Totalالمجموع

الف دٌنار:الكلفة

2020كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات لسنة 
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تاسٌسات صحٌة (16) تابع جدول  

         Plastic Tubes

انابٌب بالستٌكٌة



Con. (16)

سنك

SnikTotal

الكلفةالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعدد

No.Cost No.Cost No.Cost Cost Governorateالمحافظة

74735,85610148,78321532,520503,605Ninawaنٌنوى

00325113,75054473,760915,170Karkukكركوك

000058063,8671,853,074Dialaدٌالى

00578,45931446,182573,666Al-Anbarاالنبار

522,5484,054115,2994,568661,77712,333,653Baghdadبغداد

0056157,52765289,2911,172,934Babylonبابل

77057,7500068493,961468,369Kerbelaكربالء

00137102,75031646,619263,918Wasitواسط

007354,75031332,621558,957Salah AL-Deenصالح الدٌن

8,238576,660446247,5301,01198,4271,229,401Al-Najafالنجف

000066791,186965,031Al-Qadisiyaالقادسٌة

00225,94032754,6021,281,346Al-Muthannaالمثنى

004130,34055964,872322,172Thi-Qarذي قار

0075,25017423,619102,850Maysanمٌسان

00226169,50054693,2511,550,071Basrahالبصرة

9,807672,8146,050959,87811,4701,566,55524,094,217Totalالمجموع

الف دٌنار:الكلفة

(16)تابع جدول رقم 
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Sanitary Enstallation تأسٌسات صحٌة

Water tank

خزان ماءحمام كامل ملون

Colored Bathroom 
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 Con. (16)(16) تابع جدول  

اصباغ زٌتٌة

لتر       الكلفةالكلفةم     الكلفة²مالكلفةطن

tonCost m²Cost mcostLCostGovernorateالمحافظة

3418,39936,576433,3381,03258,3604,24427,676Ninawaنٌنوى

00103,0041,225,5925,045168,7283,94711,841Karkukكركوك

4,2811,075,608107,0521,308,6088,168100,8628,439189Dialaدٌالى

40389,76554,501647,5332,295134,3743,7317,462Al-Anbarاالنبار

290,381120,700,393916,51511,681,30864,8171,936,218102,93762,221Baghdadبغداد

931309,713134,0221,587,2466,975326,8279,36528,095Babylonبابل

964299,68897,9641,064,4909,078324,8164,036166Kerbelaكربالء

274109,43643,539484,1923,474104,3996,6365,188Wasitواسط

17835,58337,530332,6472,71869,8222,090419Salah AL-Deenصالح الدٌن

2,1101,048,488228,6151,857,41612,340316,86418,00535,122Al-Najafالنجف

545203,225110,820904,5508,411163,9075,67217,016Al-Qadisiyaالقادسٌة

0060,923487,7375,262133,9535,888216Al-Muthannaالمثنى

00130,5891,297,6045,063139,3227,00814,016Thi-Qarذي قار

52,15124,525220,9701,16729,2001,6062,151Maysanمٌسان

00129,3141,275,3896,444242,5039,59528,785Basrahالبصرة

300,106123,892,4492,215,48924,808,620142,2894,250,155193,199240,563Totalالمجموع

2020كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات لسنة 

QUANTITY AND COSTS FOR THE  BUILDINGS MATERIAL BY GOVERNORAT  2020

Other Constructions Material

الف دٌنار:الكلفة

قٌر

Tar

زجاج

Glass

دكتات

Duct
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الكلفة²مالكلفةلترالكلفةلترالكلفةلترالكلفة²م

m²Cost LCost LCost 0Cost m²CostGovernorateالمحافظـة

226600000000Ninawaنٌنوى
4,0508,83700002,57310,29200Karkukكركوك
108,092229,1006019,0155,44116,3235,47416,42200Dialaدٌالى
3,77310,565416565153,6987,39600Al-Anbarاالنبار
361,701675,26522,735436,24121,09563,28532,71565,430148,3433,856,918Baghdadبغداد
52,36456,0323,16725,6281,7071,70713,84341,52900Babylonبابل

33,22144,454009041,8083,3016,60200Kerbelaكربالء
004198,7231,6353,2702,4769,9042,28752,601Wasitواسط

16,37232,7121191,5478342,5021,8203,64000Salah AL-Deenصالح الدٌن
19,14070,2443,35149,7662,1036,30922,27089,08000Al-Najafالنجف

85,46186,0494,23473,6513,1299,3879,69338,77200Al-Qadisiyaالقادسٌة
36,48032,07512,262241,6665,2685,2688,36533,46000Al-Muthannaالمثنى
76,48365,06865111,0671,7815,34315,36761,46800Thi-Qarذي قار
4,0718,604005151,1082,21600Maysanمٌسان
75,85291,51800006,93813,87600Basrahالبصرة

877,0821,410,58947,580857,96043,907115,232129,641400,087150,6303,909,519Totalالمجموع

Rubber

الف دٌنار:الكلفة

2020كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات لسنة 
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con. ( 16 )              Other constuction material                                             مواد انشائٌة اخرى            (16) تابع جدول

هاٌرب

Herp Flintcoat

فلنتكـوت عازل مانع الرطوبة

Moisture Anti

مبٌد حشرات

Insecticide

لباد
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Con. (16)مواد  انشائٌة اخرى

خشبتراب

DustWood

الكلفة³مالكلفة³مالكلفةعدد

No.Cost m³Cost m³Cost Governorateالمحافظـة

1032.0058,36012991.0096,5998829,704Ninawaنٌنوى

5,045168,72825,406159,891360152,912Karkukكركوك

8,168100,86245,524185,60100Dialaدٌالى

2,295134,37422,123113,58200Al-Anbarاالنبار

64,8171,936,218117,771652,82100Baghdadبغداد

6,975326,82745,543196,65800Babylonبابل

9,078324,81617,00079,52200Kerbelaكربالء

3,474104,39915,39463,59700Wasitواسط

2,71869,82217,906167,13800Salah AL-Deenصالح الدٌن

12,340316,86416,03884,66600Al-Najafالنجف

8,411163,90741,345125,73300Al-Qadisiyaالقادسٌة

5,262133,95367,462186,98300Al-Muthannaالمثنى

5,063139,32257,720173,22900Thi-Qarذي قار

1,16729,2009,55127,71700Maysanمٌسان

6,444242,50329,546176,20100Basrahالبصرة

142,2894,250,155541,3202,489,938448182,616Totalالمجموع

2020كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات لسنة 

           QUANTITY AND COSTS FOR THE BUILDINGS MATERIAL BY GOVERNORAT 2020                                            

Other Constructions Material (16)تابع جدول 

صبات درج

Steps to Staires
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Con. (16)

الف دٌنار:الكلفة

المجموع الكلً للكلفة²مالكلفة²مالكلفةمالكلفة²م

m²costmcostm²costmcostGovernorateالمحافظـة

001,25927,7310057,278750,233Ninawaنٌنوى

002,19842,99500151,6281,949,816Karkukكركوك

625671,44236,7681,47774,820304,2213,154,745Dialaدٌالى

001,14326,2890094,0081,172,011Al-Anbarاالنبار

36,264490,75038,499891,15633,5531,129,3902,252,143144,577,614Baghdadبغداد

000000274,8922,900,262Babylonبابل

00003,075174,740178,6212,321,102Kerbelaكربالء

00000079,608945,709Wasitواسط

000073521,17683,020737,008Salah AL-Deenصالح الدٌن

000000336,3123,874,819Al-Najafالنجف

000000277,7211,786,197Al-Qadisiyaالقادسٌة

000000207,1721,255,311Al-Muthannaالمثنى

000000299,7251,906,439Thi-Qarذي قار

00000043,205322,224Maysanمٌسان

000048814,830264,6212,085,605Basrahالبصرة

36,326491,31744,5411,024,93939,3281,414,9564,904,175169,739,095Totalالمجموع

2020كمٌة وقٌمة المواد االنشائٌة المستخدمة فً البناء حسب المحافظات لسنة 

        QUANTITY AND COSTS FOR THE BUILDINGS MATERIAL BY GOVERNORAT  2020                                          

 مواد انشائٌة اخرى(16)تابع جدول  
Other Constructions 

Material

المجموع

TOTAL

         كتائب الشبابٌك   شبابٌك الدكتات   سقوف ثانوٌة

Frame For Windows Duct windows Secondary ceilings
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Table (17)

الكلفة الكليةاألجور المدفوعةقيمة المواد االنشائية

 Value of constructionالمحافظـة

MaterialsPaid wagesTotalCost
Governorate

6,502,1304,686,10011,188,230Ninawaنينوى

13,556,20720,252,51933,808,726Karkukكركوك

21,918,39981,250,285103,168,684Dialaديالى

8,791,2675,856,31714,647,584Al-Anbarاالنبار

141,386,581316,437,060457,823,641Baghdadبغداد

19,476,85415,536,68135,013,535Babylonبابل

29,374,7317,848,90537,223,636Kerbelaكربالء

6,763,4966,186,90612,950,402Wasitواسط

9,080,6455,105,66814,186,313Salah AL-Deenصالح الدين

27,670,38630,040,27357,710,659Al-Najafالنجف

14,764,9015,059,94319,824,844Al-Qadisiyaالقادسية

10,318,8439,017,81719,336,660Al-Muthannaالمثنى

16,343,41615,366,12031,709,536Thi-Qarذي قار

3,322,9602,170,5445,493,504Maysanميسان

17,292,92120,489,25637,782,177Basrahالبصرة

346,563,737545,304,394891,868,131Totalالمجموع

2020كلفة المواد االنشائية المستخدمة واالجور المدفوعة البنية القطاع الخاص حسب المحافظات لسنة 

COST OF CONSTRUCTION MATERIAL WAGESTRANSPORT IN THE PRIVATE SECTOR  BY GOVERNORATE  

2020

(17)جدول رقم 

الف دينار:الكلفة
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