
 احصاءات البناء والتشييد في القطاع العام  .ثانيا



كيف يمكن استيفاء 

 البيانات 



 احصاء المقاوالت االبنية واإلنشاءات في القطاع العام 





 احصاءات االبنية واإلنشاءات في القطاع العام



 اهم القطاعات االقتصادية التي يمكن تغطيتها هي ثمان قطاعات 

الصناعة  .3
 التحويلية

 التجارة  .6

 انظر المرفق

الصناعة  .2
 االستخراجية

النقل  .5
 والمواصالت 

 الخدمات .8

 الزراعة  .1

الماء  .4
 والكهرباء

البنوك  .7
 والتامين



 كيفية يمكن جمع البيانات للقطاع العام 

 االطار

استمارة 
تستوفي 
البيانات 

مباشرة من 
المقاولين 

سواء كانوا 
افرادا او 
شركات 
اهلية أو 

حكومية أو 
 .مختلطة 

 : االستمارة

يعد اطار االبنية 
واإلنشاءات العائدة 

للقطاع العام 
باالعتماد على 

االحاالت الصادرة من 
قبل مؤسسات الدولة 

للمشاريع بعهدة 
المقاولين سواء 
كانوا مؤسسات 

حكومية او مقاولين 
اجانب او تنفيذ 

المباشر عن طريق 
 اللجان 

 الشمول

تشمل كافة المشاريع االنشائية المحالة والتي 
تضمنها االطار عدا تلك التي تعتبر سرية بغض 

 عائديتهاالنظر عن حجمها او موقعها الجغرافي او 
 .نوعها او 



 اهم ما يمكن ان تحتويه االستمارة من البيانات  

 السنة االحصائية 

 ( 4-1من ) الفصل 

  (الناحية ، القضاء الوالية، ) العنوان 

 رقم المشروع  ورقم االحالة وسنة االحالة 

 (اجنبي ، عربي ، حكومي )التمويل   

 (وترميم ، اضافة انشاءات ، ابنية ) البناء نوع 

 (ريف ، حضر ) المشروع موقع   

اسم المشروع و وصفه 

 اسم الوزارة التابع لها 

 اسم الشركة او المقاول ورقم الهاتف 

 عنوان الشركة 

جنسية المقاول  واختصاصه 

 درجة تصنيف المقاول 

 



 تاريخ البدء الفعلي في المشروع 

التاريخ المتوقع النجاز المشروع 

 (يباشر لم  –متوقف  –منجز غير  –منجز ) االنجاز الموقف من  

 مبلغ المقاولة النهائي في حالة االنجاز 

 

 

 



 عدد العاملين وأجورهم المدفوعة حسب الجنس والجنسية

مهندس مدني 

 مهندس كهرباء 

مهندس معماري 

 مهندسون اخرون 

 الفنيون من غير المهندسين 

اداريون 

عمال ماهرين 

عمال شبه ماهرين 

عمال غير ماهرين 

سواق سيارات 

 سواق ومشغلي المكائن والمعدات 

 الحراس وعمال الخدمة 

 مشتغلون اخرون 

 

 

 عدد ايام العمل 

 اجورهم المدفوعة



 قيمة وكمية المواد االنشائية المستخدمة في بناء المشروع 

 

 الوحدات القياسية 

 الكمية 

 السعر 

 القيمة 

 

 

 للمشروع المواصفات النهائية: 

 نوع البناء  --

 نوع االنشاء  --

 وترميم  اضافة --  

 

    

 

 كميات االنتاج المنجزة فعال 



 

 

   المؤشرات

 عدد وكلفة مشاريع االنشاءات  عدد وكلفة مشاريع االبنية

 الكلفة الكلية للمشروع
 كمية وقيمة المواد االنشائية

 المفوعة واجورهمعدد العاملين 
 كميات االنتاج المنجزة فعال



 أسعار المواد االنشائية وأجور العاملين 

نوع المشروع 

موقعه الجغرافي 

 اسم وعنوان صاحب شركة المواد االنشائية 

المواد االنشائية وكميتها حسب المنشأ 

 اجور العاملين حسب المهارة 

 

 



 نشر البيانات 

 

 

 التقريراالحصائي

أهم 
 المؤشرات

البيان 
 الصحفي

جداول 
 اكسل


