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  المقدمة
  

از           زي لإلحصاء يسر الجه اء والتشييد  المرآ ة إحصاءات البن رصدر يأن مديري اء  تقري ازات البن إحصاء أج
ة المؤشرات التي تتعلق      تتضمن  حيث   2011 لسنة الممنوحة للقطاع الخاص والترميم اء الممنوحة    بإجازات آاف البن
مهمة   مديريات البلديات في بغداد والمحافظات والتي توفر مؤشرات والصادرة عن وحدات أمانة بغداد و الخاص للقطاع

ة القطاع     الوتعتبر بمثابة اإلطار الخاص إلعداد عن نشاط البناء والتشييد  ر إحصاء أبني خاص  التقديرات السنوية  لتقري
  .آردستان إقليمبأستثناء  عراقفي آافة محافظات ال

  
  

ييد إن  اء والتش ة إحصاءات البن ود مديري ذه   وت اح ه داد و إنج ي أع اهم ف ن س ل م كرها لك دم ش ر تق ،  التقري
ذه   درة له ات المص ي الجه املين ف ة الع ات      وخاص ي المحافظ ديات ف ديريات البل داد وم ة بغ دات امان ن وح ازات م االج

ات   داد والمحافظ ي بغ ديريات االحصاء ف ع المختصين و   . وم ر جمي ذا التقري ي ه واردة ف ات ال د المعلوم ل أن تفي ونأم
ر في        . المهتمين بهذا القطاع من مخططين وباحثين  ذا التقري ى تحسين ه آما ويسعدنا إن نتلقى أية مالحظات تهدف إل

  .المستقبل
  

  

 المفاهيم والمصطلحات اإلحصائية 
  

 داد او    عن وحداتتصدر ستمارةاهي : جازاة البناء إ ة بغ ديات في المحافظات لغرض      امان ديريات البل نح  م م
الضوابط الصادرة من الجهات     و وفق الشروط عليها  تشييدالبناء اوالملك قطعة ارض ويروم المواطن الذي ي

اء للحاالت      غراض االحصائية الل المرآزي لالحصاء المعنية وترسل نسخة منها للجهاز نح اجازات البن تم م وي
 -:االتية

 
 . ديدةهو البناء الذي يشيد على مساحة معينة من األرض وبأسس ج  : البناء الجديد .1
ع ضمن مساحة العرصة              : إضافة بناء .2 اء المشيد سابقا ويق اء يلحق بالبن ل بن ثًال  ) االرض(هو آ م

 .اضافة غرفة او طابق
ه     (هو التغير الحاصل في البناء بهدف استخدامه لغرض أخر    :تحوير البناء .3 تم تحويل ثًال دار سكن ي م

 ....)الى فندق
اء  .4 ادة بن دم واع ى :  ه ة ان المبن ي حال ون    وه د يك ديم وق يد ق ى       آالمش ك المبن قوط اوان مال ل للس ي

 . فيقوم بفتح اجازة هدم واعادة بناء ويعامل معاملة اجازة البناء الجديد هيرغب  في هدمه واعادة بناء
 . هو عملية اإلدامة والصيانة والتصليح في البناء لبقائه صالح لالستعمال  : الترميم  .5

 تخدم  : دار سكن اء يس ل بن ون م .لغرض السكن آ ن الغ ويتك ة م ر ومجموع ابق أو اآث بخ ن ط رف والمط
 .المرافق الصحية والحمام والممرات إلى  باإلضافة

 ى عدد         ستخدم لغرض السكن ي مبنى آل : عمارة سكنية ذات شقق وي عل ر ويحت ابقين أواآث ويتكون من ط
 . من الشقق السكنية

  ارة ةعم ن الطواب  : تجاري دد م ن ع ون م ى يتك ابقمبن ل ط وي ق وآ ة   يحت ب التجاري ن المكات دد م ى ع عل
 .التجارية  واألسواقمن عدد من الدآاآين  لطبية ويكون الطابق االرضي مكوناالعيادات  أواوالهندسية 

  ادق والجوامع والورشات      :بنايات غير سكنية هي البنايات التي ال تستخدم لغرض السكن مثل المعامل والفن
 .الخ…ات والعمارات التجارية والمخازن والمالجئ  والكازينوه

 اء     :ساحة العرصةم ان البن هي المساحة الكلية لألرض التي يشيد عليها البناء والتذآر مساحة العرصة إذا آ
 .  اأو ترميم اإضافة أو تحوير

 اآثر أو ابقينطمن  مكوناتشمل جميع الطوابق بضمنها السياج وآل المسقفات فإذا آان البناء  :مساحة البناء 
  .ة الطوابق آافة فتجمع  مساح

 ومساحته هي تقدير آلفة البناء بصورة تقارب الواقع وتتناسب مع نوع البناء :الكلفة التخمينية .  
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  العمل أسلوب
  

ك    هذا التقريرالبناء والترميم المصدر الرئيسي الستيفاء البيانات في  أجازاتتعتبر   اإلجازات وقد تم تصميم تل
ة    ة   من خالل لجن از المرآزي لإلحصاء    فني ين الجه ة عام           ب ذ بداي ديات في المحافظات من ديريات البل داد وم ة بغ وأمان

ا       1978 ة له ة التابع اء   أجازات حيث تمنح وحدات أمانة بغداد ومديريات البلديات في المحافظات والوحدات اإلداري البن
ر سكنية    بناء دور نوونوي  أراضييملكون قطع  والترميم للمواطنين الذين ا  سكن وعمارات سكنية أو أبنية غي أو عليه

  .القيام بالترميم واإلضافات على األبنية المشيدة سابقًا
  

ك الشهر      األجازات وبعد انتهاء آل شهر يتم استالم نسخة الجهاز المرآزي لإلحصاء لجميع  الصادرة خالل ذل
ي    ة ف ر البلدي ع دوائ ن جمي رم داد  قاالع ة بغ ددها  وأمان ة ) 218(وع ي     بلدي اء ف ديريات اإلحص ق م ن طري ك ع وذل

ا ا ويتم المحافظات رامج         لتأآد من عملية التدقيق والترميز التي جرت عليه ا في الحاسبة وفق ب تم تسجيلها وادخاله وي
ة      و على شكل جداول حاسبةوتستخرج النتائج النهائية  متخصصة  ائج في الجداول النهائي ك النت  لمنشورة ايتم تفريغ تل

  . في هذا التقرير
  

  

  تحليل البيانات
البناء والترميم الممنوحة للقطاع الخاص من     أجازاتبتوفير مؤشرات وبيانات عن  يقوم الجهاز المرآزي لإلحصاء

  :وتتضمن هذه النشرة المؤشرات آالتية العراق قبل أمانة بغداد ومديريات البلديات لكافة الوحدات اإلدارية في 
  

دد   .1 غ ع ازاتأبل اص    ج اع الخ ة للقط رميم الممنوح اء والت ـازة ) 31460(البن نةإجـ اع ب 2011س بته ارتف  نس
 . 2010سنةإجازة  )27907(عن العام الماضي حـيث بلغــت%) 12.73(

  
ة   .2 ة التخميني ت الكلف ار  ارملي) 1782(بلغ اعبدين بته ارتف ت   %) 24.53( نس ث بلغ ام الماضي حي ة بالع مقارن

 . 2010 سنة دينار ارملي) 1431(
  

%) 17.02(وألغراض اإلضافات   ، %) 77.2(لألبنية الجديدة  :حسب نوع البناء مايلي  األجازاتشكلت نسبة  .3
اء  ،  ي البن وير  ف رميم ، %) 0.05(وللتح ياج ، %) 0.56(وللت اء الس اء   %)  0.01(لبن ادة البن دم وإع و لله
 . 2011 سنةالممنوحة خالل  األجازاتمن مجموع %) 5.16(

  
ى أن عدد   تش .4 غ        األجازات ير النتائج إل د بل دة ق اء دور سكن جدي ازة ) 23656(الممنوحة لبن و بنسبة          إج

ازة ) 24287(الممنوحة لألبنية الجديدة و البالغ عددها   األجازاتمن مجموع %) 97.4( ة    ، إج د بلغت الكلف وق
ة ار) 1341( التخميني بة  ملي ار و بنس ة األ%) 93.8(دين وع آلف ن مجم ة م دة البالغ ة الجدي  ارملي) 1429(بني

) 231(، وبكلفة بناء للمتر الواحد مليون دينار) 56.7(دينار وبلغ متوسط الكلفة التخمينية لبناء دار سكن واحد 
غ   .الف دينار د بل د في محافظة          وعلى مستوى المحافظات فق دور السكن الجدي اء ل داد عدد اجازات البن ى   بغ اعل

دة  %)16.8(حيث بلغت نسبة  دور السكن الجدي اء الممنوحة ل ازات البن ا محافظة  من مجموع اج الى تليه دي
من مجموع األجازات الممنوحة خالل    %) 8.5(شكلت نسبة  واسطثم محافظة لكل منها %) 9.9( وبابل بنسبة 

  . 2011سنة 
 
دة       األجازات بلغ عدد   .5 ارات السكنية الجدي اء العم ة تخمين  ) 16(الممنوحة لبن ازة بكلف دارها  إج ة مق ) 2.2 (     ي

ار ) 135.4( بلغ متوسط آلفة بناء العمارة الواحدة الجديدة. دينار مليار اء     مليون دين دل مساحة بن ) 561(وبمع
 . متر مربع للعمارة الواحدة

 
داد  الممنوحة ألغراض البناء والترميم في محافظة  األجازاتعدد  وعلى مستوى المحافظات فقد بلغ .6 ) 6682( بغ

راق الممنوحة في    األجازاتمن مجموع %) 21.2(نسبة  لت شك إجازة ة   الع ار   ارملي ) 517.3(بكلف شكلت  دين
إجازة ) 3400( األجازاتحيث بلغ عدد  بابل تليها محافظة ،الكلية من مجموع  الكلفة التخمينية%) 29( نسبتها

راق الممـنوحة في   األجازاتمن مجموع %) 10.8( شكلت نسبة ـفة   الع ة بـكل دارها   تخميني ـار ) 205.2(مق  مـلي
كلت   ار ش ـسبتهادين ة  %) 11.5(ن ة التخميني وع الكلف ن مجم ة  م ا محافظ  ،الكلي ط  ةتليه دد   واس غ ع ث بل حي
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ازات ازة ) 2775( األج كلت إج بة ش وع %) 8.8(نس ن مجم ازاتم ة األج ي .الممنوح راقف ة الع ة  بكلف تخميني
دارها ار ارملي) 125( مق كلت دين بتها ش ن مجم %) 7( نس ة م ة التخميني داول  آمووع  الكلف ي الج ا موضح ف

  .التفصيلية 
  

  
  
  
      

  )1(جدول رقم 
  

  )2011-1997( الممنوحة للسنوات الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية  لبناء والترميما أجازاتدد ع
  

 السنة  األجازاتعدد  )دينار مليون( الكلفة التخمينية

8293.7 5721 1997 

9209.8 9207 1998 
208768.8 13286 1999 

304098.3 18300 2000 
683037.5 48475 2001 

1055168.3 81702 2002 
264962.5 16438 2003 

967969.4 38687 2004 
1456469.0 38643 2005 

1780781.7 41416 2006 
1096365.8  26280  2007 

1415276.0  29149  2008 
1292808.8  27160  2009 
1430522.9  27907  2010 
1782991.1  31460  2011  
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جدول رقم (2)

199744953707049611101078398560538148894

199866948073115321864636465888085367618

19991107419505388179725174021287122022790

200016833287907323969129823617802289205559

2001458816488966192594212006148475651016680

200277507101474799522553061805797621017809800

20031535324672900610851823346416438264962470

20043640292504557322854292378338687967969356

200537334145085615313095612885386431456469038

20064051917747197498976061954414161780781703

200724964109445648313161909335262801096365818

200828220137277222392942503857291491415276080

2009259261224447271123468361568271601292808839

20102773314285106101742012300279071430522910

20113128317801846281772806500314601782991128

إجازات الترميم **السنة*** المجموعإجازات البناء *

الكلفة العدد

 عدد اجازات البناء والترميم والكلفة التخمينية للسنوات 1997-2011 (الكلفة : الف دينار)

العدد

***ال تتضمن محافظات إقليم كردستان إعتبارا من سنة 1996

الكلفة العدد

*بضمنها األبنية الجديدة واإلضافة والتحوير ،هدم واعادة بناء
**بضمنها السياج

الكلفة



5

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

)1(شكل رقم 
-1998الممنوحة للقطاع الخاص من سنة ) الجديد،االضافة،التحوير(عدد اجازات البناء 

2011

العدد

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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2011-1998الممنوحة للقطاع الخاص من سنة ) الترميم(عدد اجازات البناء 

العدد
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*
نوع البناء

236565795354134116252252537546501871072282890965500041528269750دور سكن

16898321659005187947940021108622645300العمارات السكنية

32626932757260805728605719970038329793212925780العمارات التجارية

9174847134592002518524421001167669913901300االبنية التجارية

6949011454985011105226680080500634816650االبنية الخدمية والدينية

181863635407505141836620023200543906950االبنية الصحية والثقافية

1103178277358951477731148300124395558884195االبنية الصناعية

242866247940137834019753707972291970097282965670451691575349925المجموع

* هذا الجدول اليشمل أبنية الهدم والسياج والترميم

الكلفةمساحة البناء م2العددالكلفةمساحة البناء م2العددنوع االستخدام

جدول رقم (3)
 المؤشرات الرئيسة ألجازات البناء الجديد واالضافة والتحوير حسب نوع البناء لسنة 2011  (الكلفة : الف دينار )

الكلفةمساحة البناء م2 العدد

المجموعإضافة وتحويرجديد



7

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

)4(شكل رقم 

عدد دور السكن الجديد وأالضافة حسب المحافظات  

بناء جديد
إضافة بناء
بناء جديد
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) 3(شكل رقم 
) جديد وأضافة وتحوير(عدد أجازات البناء حسب نوع  البناء 

اضافة  
وتحوير
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الكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعدد

12827498708515048088500000006321250143880117185نينوى

10535640014018554640000026466000002116000126662446140كركوك

23961068639932546978510113000024500000219246002674114942103ديالى

128896088633753565752000000130400136499684785االنبار

4123340125045120052371195956975065118900014000012841230313856682517326375بغداد

238415977691295040191930165200845700005750998803400205179622بابل

1046497038071514960025140750159730000665778965127960580847كربالء

20331022867057082056136113140000003324411002775125320566واسط

1240655785378834212000000003156400133169156137صالح الدين

1309870968902631067050025250010129700007388148001657106764390النجف

177939508756170234778011660000006157200195642030336الديوانية

535368273661084721980194800000019209630066343740446المثنى

146672521586610197672900045850000523997750213296345126ذي قار

1126490702607924267500024300000275500120951615510ميسان

12279307236036213827200004366700012500011500001634107741560البصرة

242871429908075535319608432317100100017527412002650001626153191530314601782991128المجموع

ترميمتحوير في البناءإضافة بناء

  عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية حسب انواع البناء والمحافظات لسنة 2011  (الكلفة : الف دينار )
جدول رقم (4)

هدم واعادة بناءسياج المجموع
المحافظــــــــة

بناء جديد
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العددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعدد

12346534865422486168451948001925450000727339370155081654169كانون الثاني

162783659002334115252300016131500008765428002064101858532شباط

21181112610954941660129000142979000012694616002752137621885اذار

235612687372157819846230113000025348000125000188149755503149162198501نيسان

2772167623447666240344201700001740300000195162359303651208366797ايار

219313367120144016118186122500109400000177153032002821165209087حزيران

1829102780669406148792401407501727100000148141034502401132075109تموز

18701026913014251602183041130001216150000140129055902451131893221اب

2020122009210431174000752140000913380000136149850102598154668095ايلول

25181553363215892153618753549501227700000160179155303284195419988تشرين االول

199314553458742315716675135000122030000094110257502523172515012تشرين الثاني

1757113118866343137881150012166000140000103123977502216139510731كانون االول

242871429908074535319608432317100100017527412002650001626153191530314601782991127المجموع

بناء جديد
االشهر

إضافة بناء

جدول رقم ( 5 )
 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية حسب الغرض من االجازة واالشهر لسنة 2011  (الكلفة : الف دينار )

المجموعسياج هدم واعادة بناء ترميمتحوير في البناء
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الكلفة (ألف دينار )عدد الدكاكينعدد الغرفعدد الشققعدد الطوابقمساحة البناء (م²)مساحة االرض (م²)العددالمحافظــــــــة

12353404403992452387213063570728985نينوى

1027268252242929154927179252100370كركوك

23496433264903323654416822300103850866ديالى

1276343978310816203137743094928033االنبار

3975108463312721767586253565421308164045بغداد

234362071155717941936177699155104172بابل

1007235185204660140236732044826367كربالء

20015004414985613190114563999518205واسط

1223354861242550153326662463789937صالح الدين

12403124693066921913167981274407615النجف

17444620343442742033410913038309300الديوانية

5291316041318857501602697036421646المثنى

1433339274275399175238896367854961ذي قار

1117258274197798119205506048715260ميسان

1157279780320858213167277082442760البصرة

2365661752625795354372962371694573551341162522المجموع

 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية لدور السكن (أبنية جديدة )  حسب المحافظات لسنة 2011

جدول رقم ( 6 )
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الكلفة ( ألف دينار )عدد الدكاكينعدد الغرفعدد الشققعدد الطوابقمساحة البناء (م²)العددالمحافظــــــــة

14526283174088544695550نينوى

18125025166078005284350كركوك

252380704310125506934015ديالى

7511208107030403565752االنبار

1160197655862135527747353625بغداد

936115666147923787940038330بابل

14117129186060013651595كربالء

7059930370503051120390511واسط

861337894034313342300صالح الدين

254368523144106879399500النجف

17020720227076802349380الديوانية

106141231121633304684580المثنى

6077664959802651019740290ذي قار

791023993029502426750ميسان

3565235043001524013250700البصرة

52537546505978352317130187107228المجموع

 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية لدور السكن  ( أضافة وتحوير )  حسب المحافظات لسنة 2011

جدول رقم (7)
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جدول رقم ( 8 )

الكلفة (ألف دينار )عدد الدكاكينعدد الغرفعدد الشققعدد الطوابقمساحة البناء (م²)مساحة االرض (م²)العددالمحافظــــــــة

00000000نينوى

00000000كركوك

2848865442016119500ديالى

00000000االنبار

311402196921630549200بغداد

00000000بابل

00000000كربالء

39902031972519445500واسط

51579234412216318726000صالح الدين

00000000النجف

1289407237740700الدبوانية

00000000المثنى

24431140652813285000ذي قار

00000000ميسان

00000000البصرة

16528989834261206732165900المجموع

 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للعمارات السكنية  (أبنية جديدة ) حسب المحافظات لسنة 2011
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الكلفة ( ألف دينار )عدد الغرفعدد الطوابقعدد الشققمساحة البناء (م²)العددالمحافظــــــــة

1280011142000نينوى

000000كركوك

000000ديالى

000000االنبار

213011631900بغداد

000000بابل

15910523295500كربالء

000000واسط

000000صالح الدين

18786428110000النجف

000000الديوانية

000000المثنى

000000ذي قار

000000ميسان

000000البصرة

5187971168479400المجموع

 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للعمارات السكنية  ( أضافة وتحوير )  حسب المحافظات لسنة2011
جدول رقم (9)
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جدول رقم ( 10 )

الكلفة (ألف دينار )عدد الدكاكينعدد الغرفعدد الشققعدد الطوابقمساحة البناء (م²)مساحة االرض (م²)العددالمحافظــــــــة

2171751752158813301402877750نينوى

2213277144466061186913565020كركوك

2682421129655852241672255802ديالى

61769254916205825731450االنبار

10356666128908317548185375724385750بغداد

11290271963269162382021040بابل

29722321386891574431154579440كربالء

195762896744581481251995680واسط

61379259514185627735800صالح الدين

1774121634269127333844751000النجف

1641146868353510893781056الديوانية

41317232710113349233120المثنى

184694105134756198912611000ذي قار

15752203418855000ميسان

2712451181957280249925681900البصرة

32613495826932792114104399190257260808المجموع

 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للعمارات التجارية ( أبنية جديدة ) حسب المحافظات لسنة 2011
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الكلفة ( ألف دينار )عدد الدكاكينعدد الغرفعدد الطوابقعدد الشققمساحة البناء (م²)العددالمحافظــــــــة

13004216460000نينوى

250553161147250كركوك

2175034344500ديالى

0000000االنبار

3217276107623521784436520بغداد

0000000بابل

948881925126241045680كربالء

279355203158750واسط

0000000صالح الدين

3379230974151164500النجف

0000000الديوانية

1630326066000المثنى

0000000ذي قار

0000000ميسان

5246119076500البصرة

57286051741126232287199700المجموع

جدول رقم (11)
 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية للعمارات التجارية  ( أضافة وتحوير ) حسب المحافظات لسنة 2011
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المحافظــــــة

مساحة العدد
االرض (م²)

مساحة البناء 
مساحة االرض العدداالكلفة(م²)

(م²)
مساحة البناء 

مساحة االرض العدداالكلفة(م²)
مساحة العدداالكلفةمساحة البناء (م²)(م²)

االرض (م²)
مساحة البناء 

االكلفة(م²)

000000002389292681000000نينوى

0000000000000000كركوك

00001340075495000252022077000000ديالى

0000000031497310828000000االنبار

000000003256277023470063635231282165000بغداد

000000008396612525962000000بابل

0000000000000000كربالء

000000002564105190000000واسط

000000002494208530000000صالح الدين

2100030235000000031225589143800134468211935058000النجف

0000000082346394492000000الديوانية

0000000000000000المثنى

00000000378080160000000ذي قار

0000000028215321120000000ميسان

00000000000015437200360000البصرة

21000302350001340075495000381516447521382500208646515217583000المجموع

مساحة العدد
االرض (م²)

مساحة البناء 
مساحة االرض العدداالكلفة(م²)

(م²)
مساحة البناء 

مساحة االرض العدداالكلفة(م²)
مساحة العدداالكلفةمساحة البناء (م²)(م²)

االرض (م²)
مساحة البناء 

االكلفة(م²)

00000000314271310219500518161602287600نينوى

0000000000000000كركوك

00000000000033920974102700ديالى

0000000000003149731082800االنبار

00000000218506815347500118047307132747200بغداد

000000000000839661252596200بابل

0000000000000000كربالء

000000000000256410519000واسط

000000000000249420853000صالح الدين

00000000121603000880000198853250846116800النجف

0000000000008234639449200الديوانية

0000000000000000المثنى

00000000000037808016000ذي قار

0000000000002821532112000ميسان

00002015088209887420043486429520425002519117135933276700البصرة

00002015088209887420010892315420348950091522217484713459200المجموع

 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية لالبنية التجارية ( أبنية جديدة )  حسب المحافظات لسنة 2011
الكلفة (الف دينار)

جدول رقم ( 12 )

 تابع جدول رقم ( 12 )

المحافظــــــــة

مالجئ

كازينوهاتمطاعم

تسوير عرصة  مجموع االبنية التجارية  ابنية تجارية اخرى

الفنادقالدكاكين
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المحافظــــــة

االكلفةمساحة البناء (م²)العدداالكلفةمساحة البناء (م²)العدداالكلفةمساحة البناء (م²)العدداالكلفةمساحة البناء (م²)العدد

0000002387700000نينوى

00000026232400000كركوك

0000001588130000000ديالى

000000000000االنبار

0000000001712220000بغداد

000000919448600000بابل

0000001728000000كربالء

00000018025000000واسط

000000000000صالح الدين

00000059619000000النجف

000000000000الديوانية

000000000000المثنى

00000029025000000ذي قار

000000000000ميسان

000000000000البصرة

0000002312202957001712220000المجموع

االكلفةمساحة البناء (م²)العدداالكلفةمساحة البناء (م²)العدداالكلفةمساحة البناء (م²)العدداالكلفةمساحة البناء (م²)العدد

0000000002387700نينوى

00000000026232400كركوك

0000000001588130000ديالى

000000000000االنبار

0000000001712220000بغداد

000000000919448600بابل

0000000001728000كربالء

00000000018025000واسط

000000000000صالح الدين

00000000059619000النجف

000000000000الديوانية

000000000000المثنى

0000001202000311027000ذي قار

000000000000ميسان

000000000000البصرة

0000001202000251952517700المجموع

  مجموع االبنية التجارية

 تابع جدول رقم ( 13 )

المحافظــــــــة

  ابنية تجارية اخرىمالجئتسوير عرصة

جدول رقم ( 13 )
 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية لالبنية التجارية ( أضافة وتحوير )  حسب المحافظات لسنة 2011

الفنادقالدكاكينكازينوهاتمطاعم
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مساحة االرض العدد
(م²)

مساحة البناء 
مساحة االرض العددالكلفة(م²)

(م²)
مساحة البناء 

مساحة العددالكلفة(م²)
االرض (م²)

مساحة البناء 
مساحة العددالكلفة(م²)

االرض (م²)
مساحة البناء 

الكلفة(م²)

00009349042486195001477590880000000نينوى

0000000000000000كركوك

000094146111926512500000000ديالى

0000140062828260000000000االنبار

150039712000028481015220000143801643315417500000بغداد

0000715299753190001350079349830000000بابل

000067815750024000000000000كربالء

000024981243500000000000واسط

0000271445014000000000000صالح الدين

00004293049512500000000000النجف

2190019401340002154120323300120039180000000الديوانية

000011031745220000000000المثنى

00008239446948326251122736409100000000ذي قار

000028712305300000000000ميسان

240040010000091852662441998850000000000البصرة

528002737354000642125454627441958501892051863635407500000المجموع

  أبنية ثقافية  أبنية صحية

 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية لالبنية الخدمية والدينية والصحية والثقافية( أبنية جديدة )  حسب المحافظات لسنة 2011
الكلفة ( ألف دينار )

جدول رقم ( 14 )

المحافظــــــــة

  أبنية خدمية  أبنية دينية
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مساحة االرض العدد
(م²)

مساحة البناء 
مساحة االرض العددالكلفة(م²)

(م²)
مساحة البناء 

مساحة العددالكلفة(م²)
االرض (م²)

مساحة البناء 
مساحة العددالكلفة(م²)

االرض (م²)
مساحة البناء 

الكلفة(م²)

00001018360000000000نينوى

0000000000000000كركوك

0000000000000000ديالى

0000000000000000االنبار

000000004013653450000000بغداد

0000405381370000000105321200بابل

0000000000000000كربالء

109218500000000000000واسط

0000101142850000000000صالح الدين

0000201203000000000000النجف

000010901500000000000الديوانية

000010803420000000000المثنى

0000000000000000ذي قار

0000000000000000ميسان

0000000000000000البصرة

109218500100960248300401365345000105321200المجموع

جدول رقم ( 15 )

 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية لالبنية الخدمية والدينية والصحية والثقافية ( أضافة وتحوير)   حسب المحافظات لسنة 2011
الكلفة ( ألف دينار )

المحافظــــــــة

  أبنية ثقافية  أبنية صحية  أبنية خدمية  أبنية دينية
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مساحة االرض العدد
مساحة االرض العددالكلفةمساحة البناء (م²)(م²)

مساحة العددالكلفةمساحة البناء (م²)(م²)
االرض (م²)

مساحة البناء 
الكلفةمساحة البناء (م²)مساحة االرض (م²)العددالكلفة(م²)

66670145523925041168477837501200415622501180382347385250نينوى

45250268873475000000000452502688734750كركوك

2740740105000000051769596165000725091336270000ديالى

00002400170637500000240017063750االنبار

647997348201450012503249000072001109929260014705087712397100بغداد

8316918795641000000617196421894001448882521753500بابل

00004350260580000000435026058000كربالء

4231688722517000001675361500052991923240170واسط

2715929133800000000002715929133800صالح الدين

251431173771616475216016040000214014040000291461176771696475النجف

417599531282000000131010025000520691053153200الديوانية

117833011204000000000011783301120400المثنى

0000120001201200000001200012012000ذي قار

000000004145354013500041453540135000ميسان

688802105566500000013724116000792522146582500البصرة

68503922666264481451443281511347500288639360994025011063359317827735895المجموع

مجموع االبنية الصناعيةابنية صناعية اخرى

 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية لالبنية الصناعية ( أبنية جديدة ) حسب المحافظات لسنة 2011
جدول ( 16 )

الكلفة (الف دينار)

المحافظــــــــة
     ورشات تصليح معامل
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مساحة البناء العددالكلفةمساحة البناء (م²)العددالكلفةمساحة البناء (م²)العدد
الكلفةمساحة البناء (م²)العددالكلفة(م²)

000000000000نينوى

000000000000كركوك

000000000000ديالى

000000000000االنبار

1117825890000091233295000102411553900بغداد

1301200000000013012000بابل

000000000000كربالء

000000000000واسط

000000125250400125250400صالح الدين

000000000000النجف

000000000000الديوانية

0000001803200018032000المثنى

000000000000ذي قار

000000000000ميسان

1500050000000000015000500000البصرة

362087709000001115653774001477731148300المجموع

جدول ( 17 )
 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية لالبنية الصناعية ( أضافة وتحوير ) حسب المحافظات لسنة 2011

الكلفة (الف دينار)

المحافظــــــــة
مجموع االبنية الصناعيةابنية صناعية اخرى     ورشات تصليح معامل
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420700042402501227702817350000نينوى

132000001026520683700000كركوك

1842835370644156050503201577520000ديالى

649474834606234714072343038500000االنبار

396630760579516900084892500000بغداد

233815467227219680043351000000بابل

987436112071811537602614000000كربالء

19979929170521745002520000000واسط

566287845604206800653347985770000صالح الدين

123974373615134000000000النجف

1741382374002577001142000000الديوانية

52836343646178000000000المثنى

142567496211625700021017500000ذي قار

1115486152602100000000000ميسان

11318110456000231251200260000127000البصرة

195291111395755669497645833455179915184260000127000المجموع

العدد

جدول رقم ( 18)
  عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية لالبنية السكنية ( جديد )  حسب نوع مادة البناء والمحافظات لسنة 2011 (الكلفة : الف دينار )

المحافظــــــــة
أخرىالثرمستونالبلوكالحجرالطابوق

الكلفةالعددالكلفةالعدد الكلفةالعددالكلفةالعددالكلفة
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الكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعددالكلفةالعدد

000014546955500000نينوى

000018152843500000كركوك

2296213210160000226608000000ديالى

21129645050216186241074400000االنبار

1158472840750014425000125300بغداد

92939799560366520313225000140000بابل

1403634345001172500000كربالء

70420353511137000000000واسط

512029800003513125000000صالح الدين

254939950000000000النجف

170234938000000000الديوانية

106468458000000000المثنى

60619709290131000000000ذي قار

79242675000000000ميسان

352131363000041144000000البصرة

47991723167515623563823961236879000265300المجموع

 عدد اجازات البناء الممنوحة للقطاع الخاص والكلفة التخمينية لالبنية السكنية  ( أضافة وتحوير ) حسب نوع مادة البناء  والمحافظات لسنة 2011 (الكلفة : الف دينار )
جدول رقم ( 19 )

المحافظــــــــة
أخرىالثرمستون البلوكالحجرالطابوق


	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	index


