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15قسم إحصاءات البيئة - الجهاز المركزي لإلحصاء /العراق

جدول (1)

الزراعة 
صناعة والخدمات

ال
الكھرباء المائیة

الكھرباء الحراریة
صدر اإلمداد بالمیاه 

 م
(میاه الشرب)

صدر اإلمداد بالمیاه (میاه 
م

الري)
ف 

صّر
مجاري ال

صحي
ال

ISIC
 05-99

عدا 3510،36،37

C
PC

 18-A میاه الشرب
402,879.4

3,259,661.0
3,662,540.4

C
PC

 18-B
میاه الري 

إعادة إستخدام المیاه

المیاه السطحیة
36,816,600.0

2,140,500.0
17,250,192.0

6,198,889.6
4,883,387.2

67,289,568.8

المیاه الجوفیة

میاه البحر

الخسائر
9,320,498.8

9,320,498.8

ف
صّر

میاه ال
704,589.1

38,378,165.9
39,082,755.0

ضمن 
التبخر ، النتح ، إدراج 

المنتجات
19,590,904.2

19,590,904.2

إجمالي
36,816,600.0

2,543,379.4
17,250,192.0

6,198,889.6
4,883,387.2

704,589.1
3,259,661.0

67,289,568.9
138,946,267.2

15

اإلستخدام المادي للمیاه لسنة 2015

صیل
التفا

المنازل 
البیئة

المجموع
ISIC

 01-03
ISIC

 3510
ISIC

 3510
ISIC

 36-A
ISIC

 36-B
ISIC

 37

ف م³) 
(ال

صاء / العراق
صاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلح

قسم إح

ف بسیط في المجامیع نتیجة التقریب.
مالحظة : یوجد اختال
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جدول (2)

الزراعة 
صناعة والخدمات 

ال
الكھرباء المائیة

الكھرباء الحراریة
صدر اإلمداد بالمیاه 

م
(میاه الشرب)

صدر اإلمداد 
م

بالمیاه (میاه الري)
ف 

صّر
مجاري ال

صحي
ال

ISIC
 05-99

عدا 3510،36،37

C
PC

 18-A میاه الشرب
3,662,540.4

3,662,540.4

C
PC

 18-B
میاه الري 

إعادة إستخدام المیاه

المیاه السطحیة
67,289,568.9

67,289,568.9

المیاه الجوفیة

میاه البحر

الخسائر
8,099,652.0

1,220,846.8
9,320,498.8

ف
صّر

میاه ال
11,486,779.2

1,144,520.7
17,250,192.0

5,888,945.2
704,589.1

2,607,728.8
39,082,755

ضمن 
التبخر ، النتح ، إدراج 

المنتجات
17,230,168.8

1,398,858.7
309,944.5

651,932.2
19,590,904.2

إجمالي
36,816,600.0

2,543,379.4
17,250,192.0

6,198,889.6
4,883,387.2

704,589.1
3,259,661.0

67,289,568.9
138,946,267.2

16

ف م³) 
(أل

ض المادي للمیاه لسنة 2015
العر

صیل
التفا

المنازل 
البیئة

المجموع
ISIC

 01-03
ISIC

 3510
ISIC

 3510
ISIC

 36-A
ISIC

 36-B
ISIC

 37

صاء / العراق
صاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلح

قسم إح

ف بسیط في المجامیع نتیجة التقریب.
مالحظة : یوجد اختال
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     42810000* ³    86%

 

42810000 × 86%  =36816600 ³   



22%**

 

36816600 × 22 = %8099652 ³  



40%** 

36816600 – 8099652 = 28716948³  

28716948 × 40% = 11486779.2 ³  

28716948 × 60= % 17230168.8 ³  

 2543379.4³

402879.4³2140500³

5%** 

42810000 × 5% = 2140500 ³   
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45%**

55%** 
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قسم إحصاءات البيئة - الجهاز المركزي لإلحصاء /العراق 18

135,0000135,000135,000م³/ سنة

255,5000255,500255,500م³/ سنة

73,000073,00073,000م³/ سنة

657,000,000876,000657,876,000657,876,000م³/ سنة

30030262,800م³/ ساعة

30003003,600م³/ شهر

420,965,7540420,965,754420,965,754م³/ سنة

50005006,000م³/ شهر

25,000025,000219,000,000م³/ ساعة
مدیریة انتاج 

الوسط

جنوب بغداد الغازیة الثانیة

كھرباء القدس

محطة كھرباء شمال بغداد 1و2

محطة كھرباء جنوب بغداد الحراریة

محطة دیزالت سامراء

كھرباء الدورة الحراریة

جنوب بغداد الغازیة االولى

محطة دیزالت علي سبع

محطة سد حمرین

المجموعالمیاه المستخدمة للتولید وحدة القیاس

كمیات المیاه المستخدمة الغراض التبرید والتولید  في محطات الكھرباء لسنة 2015

الكمیة الكلیة المستخدمة 
(م³/سنة) ب المیاه المستخدمة اسم المحطةاسم المدیریة

للتبرید

2,10912,519,792,0002,10918,474,840م³/ ساعة

0000م³/ ساعة

4,32004,3204,320م³/ سنة

0000م³/ ساعة

0000م³/ ساعة

0000م³/ ساعة

30003003,600م³/ شهر

9,20009,20080,592,000م³/ ساعة

0000م³/ ساعة

0000م³/ ساعة

20002001,752,000م³/ ساعة

100,80036,000136,800136,800م³/ سنة

200,0000200,000200,000م³/ سنة

1,98001,980722,700م³/ یوم

0000م³/ ساعة

محطة واسط الحراریة

محطة كھرباء الصدر الغازیة

محطة كھرباء سد حدیثة

محطة بیجي الحراریة

محطة بیجي الغازیة

محطة كھرباء دبس مدیریة انتاج 
صالح الدین

محطة كھرباء مال عبد هللا

محطة كركوك الغازیة

محطة كھرباء النجف الغازیة الجدیدة

محطة دیزالت حدیثة

محطة دیزالت الجادریة

محطة دیزالت مصفى الدورة

محطة كھرباء الدورة / الرشید

محطة كھرباء التاجي 1 و 2

محطة كھرباء النجف الغازیة

أ

0000م³/ ساعة

0000م³/ ساعة

0000م³/ ساعة

0000م³/ ساعة

0000م³/ ساعة

1,373,760,0006,387,8401,380,147,8401,380,147,840م³/ سنة

ــ یتبع ــ

18قسم إحصاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

مالحظة ب : المجموع یمثل میاه التبرید للمحطات األخرى عدا الكھرومائیة

مدیریة انتاج 
الفرات االوسط 

(1 و 2)

دیزالت شرق كربالء

الحیدریة الغازیة

دیزالت شمال الدیوانیة

دیزالت شرق الدیوانیة

المسیب الحراریة

محطة كھرباء النجف الغازیة الجدیدة

مالحظة أ :  میاه المحطات الكھرومائیة (سد حدیثة ، الكوفة والسدة) المستخدمة للتولید وحدة قیاسھا (م³/ سنة)
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19قسم إحصاءات البيئة - الجهاز المركزي لإلحصاء /العراق

2,40002,400876,000م³/ یوم

276,4800276,4801,592,524,800م³/ ساعة

1,00001,000365,000م³/ یوم

13044,16044,29044,290م³/ سنة

9,15209,1529,152م³/ سنة

0000م³/ ساعة

166,3694,730,400,000166,369166,369م³/ سنة

819,600950820,550299,500,750م³/ یوم

وحدة القیاس

مدیریة انتاج 
الفرات االوسط 

(1 و 2)

الحلة الغازیة/1

كمیات المیاه المستخدمة الغراض التبرید والتولید  في محطات الكھرباء لسنة 2015

المیاه المستخدمة اسم المحطةاسم المدیریة
المیاه المستخدمة للتولیدللتبرید

الكوفة والسدة الكهرومائیة

الحلة الغازیة/2

الخیرات الغازیة

كربالء الغازیة

الدیوانیة الغازیة/ جدیدة 

النجیبیة 

المسیب الغازیة

المجموع
الكمیة الكلیة المستخدمة 

(م³/سنة) ب

أ

1,536,0001,5001,537,500561,187,500م³/ یوم

100103,650م³/ یوم

101365م³/ یوم

مدیریة انتاج 
الناصریة

110,0000110,000963,600,000م³/ ساعة

0000م³/ ساعة

0000م³/ ساعة

0000م³/ ساعة

6,198,889,648

مالحظة أ :  میاه المحطات الكھرومائیة (سد حدیثة ، الكوفة والسدة) المستخدمة للتولید وحدة قیاسھا (م³/ سنة)
مالحظة ب : المجموع یمثل میاه التبرید للمحطات األخرى عدا الكھرومائیة

مدیریة انتاج 
الشمال

مدیریة انتاج 
البصرة

محطة سد الموصل

محطة الموصل الغازیة

محطة الموصل الشرقیة

الهارثة

خور الزبیر

الشعیبة

الناصریة الحراریة

اإلجمالي

19قسم إحصاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق
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2015 

 

 



17250.2³ 



61988896³5%**

 

61988896 × 5%  =309944.5³  

61988896 × 95= % 5888945.1 ³  



25%*

13379143³× )365 (

4883387195³100048833872³ 

 )13379143 × 365 (÷ 1000 = 48833872 ³ 

25%

 

4883387.2× 25 = %1220846.8 ³  

 

89%***11%*** 

4883387.2– 1220846.8 = 3662540.4 ³    

3662540.4 × 89= % 32596610 ³   

3662540.4 × 11 = %402879.4³  
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80%(***

)20%(*** 

32596610× 80= % 2607728.8 ³    

32596610 × 20= % 651932.2 ³    
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2015 

 

 

    =    )        

( 

 

11% 

 =704589.1 ) (× 11%  

                                                                                       =77504.8 ³   

      =    -   

 

                                                 = 1144520.7 – 77504.8   

                                                  =1067015.9 ³  

89% 

       =       

 

                                                               =704589.1 – 77504.8     

                                                              =627084.3 ³  

   =       

  

        =2607728.8627084.3 ـــ  

        =1980644.5 ³ 
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2015 
 

 

    =    )        

( 

 

11486779.2+1067016+17250192+5888945.1+704589.1+1980644.5=38378165.9 ³  
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48833872 
58881945.1 

17250192 

2140500 

11486779.2 

1067015.9 

6198889.6 

17250192 

 

3259661.0   

627084.3 

77504.8 

1980644.5 

 

   

36816.6 

8099652 

402879.4 

704589.1 
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الخزانات
البحیرات

المیاه الجوفیة
المجموع

A.1.1 األفتتاح
A.1.2 األفتتاح

A.2 االفتتاح
A.1+A.2 األفتتاح

ضافات للمخزون
إ

77,220,791.4
3,116,306.4

62,326,127.7
142,663,225.5

B
.1

ھطول األمطار
62,326,127.7

62,326,127.7

B
.2

التدفق إلى الداخل من دول اخرى
26,377,400.0

26,377,400.0

D
التدفق إلى الداخل من المیاه الداخلیة األخرى ( الموارد)

12,465,225.5
3,116,306.4

15,581,531.9

H
.1

صاد
عائدات من اإلقت

38,378,165.9
38,378,165.9

ضات في المخزون
تخفی

77,220,791.4
62,326,127.7

139,546,919.1

C
.1

ضمن المنتجات
التبخر ، النتح ، إدراج 

5,670,302.6
46,744,595.8

52,414,898.3

C
.2.1

التدفق للخارج لدول أخرى
0.0

0.0

D
التدفق إلى الخارج للمیاه الداخلیة األخرى (الموارد)

2,138,720.0
15,581,531.9

17,720,251.9

C
.2.2

التدفق للخارج للبحار
2,122,200.0

2,122,200.0

E.1
عملیات إستخراج المیاه

67,289,568.9
67,289,568.9

مخزون األغالق
0.0

3,116,306.4
0.0

3,116,306.4

25

صول المائیة لسنة 2015
حسابات األ

ف م³) 
(أل

األنھار
میاه التربة

مخزون األفتتاح

جدول (3)

صاء / العراق
صاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلح

قسم إح
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) (GIS



 

2015  
 

 األمطارمعدل  )2كم(المساحة  اللون
 )ملم(

 األمطارمعدل 
 )3م( األمطاركمیة   ) متر(

            األمطاركمیة 
األمطار معدل  )3م ألف(

  )متر(معدل األمطار  ͯ) 1000000( ͯ) 2كم(المساحة   1000) / ملم(

1 88125.20 25.0 0.025 2,203,130,000.0 2,203,130.0 

2 86387.04 75.0 0.175 6,479,028,000.0 6,479,028.0 

3 102883.20 125.0 0.125 12,860,400,000.0 12,860,400.0 

4 43522.10 175.0 0.175 7,616,367,500.0 7,616,367.5 

5 28558.17 225.0 0.225 6,425,588,970.0 6,425,589.0 

6 21413.62 275.0 0.275 5,888,745,500.0 5,888,745.5 

7 64162.67 325.0 0.325 20,852,867,750.0 20,852,867.8 

 62,326,127.7 62,326,127,720.0   435,052.0 اإلجمالي
 

623261277³75%** 

20%( **5%** 

62326127.7 × 75= % 46744595.8 ³م/، 

62326127.7 × 20% = 12465225.5 ³م/     

 

62326127.7 × 5= %3116306.4 ³م/

 

* 
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26377400³32% (

68%

97%( 

 

 

 

 

 

38378165.9³



77220791.4³ 

 



672895688³ 

2122200³

6% 

=   ͯ  )6%(  

 = 35370000  ͯ  )6%  = (2122200 ³  

  

  

 

كمیة المیاه من داخل  النھر
 )سنة/³ألف م( العراق

كمیة المیاه من خارج 
 المجموع )سنة/³ألف م(العراق 

 * 27350000 18598000 8752000 نھر دجلة

 * 8020000 7779400 240600 نھر الفرات

 35370000 26377400 8992600 جمالياإل
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3 

     

 الشھر 
المجموع الشھري  األھوار

 )3م ألف(
 الحمار الوسطى الحویزة

  227,655               112,104                   101,995                   13,556                     كانون الثاني

  276,851               120,113                   135,069                   21,669                     شباط

                      68,170                      17,237                     اذار
86,651               172,058  

  320,112               166,666                   109,382                   44,064                     نیسان

  312,983               115,862                   139,242                   57,879                     ایار

                      81,622                      24,624                     حزیران
76,671               182,917  

                      44,738                      5,184                       تموز
19,181                 69,103  

                      29,419                       0                           اب
34,422                 63,841  

                      42,638                      7,776                       ایلول
65,915               116,329  

                      34,992                      12,960                     األولتشرین 
70,762               118,714  

                      90,668                      65,655                     تشرین الثاني
62,726               219,049  

                        9,922                       43753 ولاألكانون 
5,433                 59,108  

  2,138,720            936,506                887,857                   314,357                  اإلجمالي السنوي
 

     2138720 ³       

 

     

 

 

 * 2015  

** 
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