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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
359,176.9

2,906,067.9
3,265,244.8

C
PC

 18-B
میاه الري 

إعادة إستخدام المیاه

المیاه السطحیة
47,085,000.0

2,737,500.0
26,189,496.0

3,953,369.1
4,353,659.8

84,319,024.9

المیاه الجوفیة

میاه البحر

الخسائر
11,447,114.9

11,447,114.9

ف
صّر

میاه ال
846,795.3

48,354,075.6
49,200,870.9

ضمن 
التبخر ، النتح ، إدراج 

المنتجات
24,517,834.3

24,517,834.3

إجمالي
47,085,000.0

3,096,676.9
26,189,496.0

3,953,369.1
4,353,659.8

846,795.3
2,906,067.9

84,319,024.9
172,750,089.9

15
صاء / العراق

صاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلح
قسم إح

ف بسیط في المجامیع نتیجة التقریب.
مالحظة : یوجد اختال

اإلستخدام المادي للمیاه لسنة 2016

صیل
التفا

المنازل 
البیئة

المجموع
ISIC

 01-03
ISIC

 3510
ISIC

 3510
ISIC

 36-A
ISIC

 36-B
ISIC

 37

ف م³) 
(ال
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قسم إحصاءات البيئة - الجهاز المركزي لإلحصاء /العراق 16

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
3,265,244.8

3,265,244.8

C
PC

 18-B
میاه الري 

إعادة إستخدام المیاه

المیاه السطحیة
84,319,024.9

84,319,024.9

المیاه الجوفیة

میاه البحر

الخسائر
10,358,700.0

1,088,414.9
11,447,114.9

ف
صّر

میاه ال
14,690,520.0

1,393,504.6
26,189,496.0

3,755,700.7
846,795.3

2,324,854.3
49,200,870.9

ضمن 
التبخر ، النتح ، إدراج 

المنتجات
22,035,780.0

1,703,172.3
197,668.5

581,213.6
24,517,834.3

إجمالي
47,085,000.0

3,096,676.9
26,189,496.0

3,953,369.1
4,353,659.8

846,795.3
2,906,067.9

84,319,024.9
172,750,089.9

16
صاء / العراق

صاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلح
قسم إح

ف بسیط في المجامیع نتیجة التقریب.
مالحظة : یوجد اختال

ف م³) 
(أل

ض المادي للمیاه لسنة 2016
العر

صیل
التفا

المنازل 
البیئة

المجموع
ISIC

 01-03
ISIC

 3510
ISIC

 3510
ISIC

 36-A
ISIC

 36-B
ISIC

 37
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51,100051,100

273,7500273,750

26,280026,280

26,280026,280

7,095,60007,095,600

63,000063,000

650,000,0000650,000,000

54,750054,750

000

000

000

70,080,000070,080,000

21,321,84012,519,792,00012,541,113,840

000
000

000

262,8000262,800

000

3,00003,000

12,000012,000

000

000

000

1,314,00001,314,000

136,8000136,800

9,00009,000

73,000073,000

6,011,28006,011,280

000
000

000

000

1,368,750,00001,368,750,000

18قسم إحصاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

مدیریة انتاج 
الوسط

محطة واسط الحراریة

محطة كھرباء الصدر الغازیة

جنوب بغداد الغازیة الثانیة

محطة كھرباء القدس الحراریة

محطة كھرباء شمال بغداد 1و2

محطة كھرباء جنوب بغداد الحراریة

محطة كھرباء سد حدیثة

محطة كھرباء سد سامراء

محطة بیجي الحراریة

محطة بیجي الغازیة

محطة كھرباء دبس

محطة كھرباء التاجي الغازیة

مدیریة انتاج 
الفرات االوسط 

(1 و 2)

دیزالت شرق كربالء

الحیدریة الغازیة

دیزالت شمال الدیوانیة

دیزالت شرق الدیوانیة

المسیب الحراریة

محطة دیزالت سامراء

كھرباء الدورة الحراریة

جنوب بغداد الغازیة االولى

محطة دیزالت علي سبع

محطة سد حمرین

دیزالت الشھید عبد العباس ھاشم

محطة كھرباء مال عبد هللا

محطة كركوك الغازیة

محطة كھرباء التاجي الغازیة 2

كمیات المیاه المستخدمة الغراض التبرید والتولید  في محطات الكھرباء لسنة 2016

محطة كھرباء النجف الغازیة الجدیدة

محطة دیزالت حدیثة

محطة دیزالت الجادریة

محطة دیزالت مصفى الدورة

محطة كھرباء الدورة / الرشید

محطة كھرباء التاجي الغازیة 1 

محطة كھرباء النجف الغازیة القدیمة

المیاه المستخدمة قي المحطات الغازیة اسم المحطةاسم المدیریة
والبخاریة للتولید والتبرید م³/سنة

المیاه المستخدمة للتولید في 
المجموعالمحطات الكھرومائیة م³/سنة

مدیریة انتاج 
صالح الدین
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1,095,00001,095,000

000

9,12509,125

2,190,00002,190,000

9,12509,125

23,725023,725

185,4144,338,504,0004,338,689,414

299,500,7500299,500,750

561,187,5000561,187,500

3,65003,650

3650365

مدیریة انتاج 
963,600,0000963,600,000الناصریة

09,331,200,0009,331,200,000

000

000

000

3,953,369,13426,189,496,00030,142,865,134

19قسم إحصاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

اإلجمالي

كھرباء نینوى الغازیة

مدیریة انتاج 
الفرات االوسط 

(1 و 2)

مدیریة انتاج 
الشمال

مدیریة انتاج 
البصرة

الحلة الغازیة/1

كمیات المیاه المستخدمة الغراض التبرید والتولید  في محطات الكھرباء لسنة 2016

المیاه المستخدمة قي المحطات الغازیة اسم المحطةاسم المدیریة
والبخاریة للتولید والتبرید م³/سنة

المیاه المستخدمة للتولید في 
المحطات الكھرومائیة م³/سنة

محطة الموصل الغازیة

محطة الموصل الشرقیة

محطة سد الموصل

الكوفة والسدة الكهرومائیة

الحلة الغازیة/2

الخیرات الغازیة

كربالء الغازیة

الدیوانیة الغازیة/ جدیدة 

النجیبیة الحراریة

الهارثة الحراریة

خور الزبیر الغازیة

الشعیبة الغازیة

الناصریة البخاریة

المسیب الغازیة

المجموع
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25%*

11927835³× )365 (

4353659775³10004353659.8³ 
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25%
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89%***11%*** 
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3265244.8 × 11 = %359176.9³  
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11% 

 =846795.3 ) (× 11%  
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25قسم إحصاءات البيئة - الجهاز المركزي لإلحصاء /العراق

الخزانات
البحیرات

المیاه الجوفیة
المجموع

A.1.1 األفتتاح
A.1.2 األفتتاح

A.2 االفتتاح
A.1+A.2 األفتتاح

ضافات للمخزون
إ

94,813,180.6
1,208,901.3

24,178,025.0
120,200,106.8

B
.1

ھطول األمطار
24,178,025.0

24,178,025.0

B
.2

التدفق إلى الداخل من دول اخرى
41,623,500.0

41,623,500.0

D
التدفق إلى الداخل من المیاه الداخلیة األخرى ( الموارد)

4,835,605.0
1,208,901.3

6,044,506.3

H
.1

صاد
عائدات من اإلقت

48,354,075.6
48,354,075.6

ضات في المخزون
تخفی

94,813,180.6
24,178,025.0

118,991,205.6

C
.1

ضمن المنتجات
التبخر ، النتح ، إدراج 

2,996,691.7
18,133,518.8

21,130,210.4

C
.2.1

التدفق للخارج لدول أخرى
0.0

0.0

D
التدفق إلى الخارج للمیاه الداخلیة األخرى (الموارد)

4,212,464.0
6,044,506.3

10,256,970.3

C
.2.2

التدفق للخارج للبحار
3,285,000.0

3,285,000.0

E.1
عملیات إستخراج المیاه

84,319,024.9
84,319,024.9

0.0
1,208,901.3

0.0
1,208,901.3

25

ف بسیط في المجامیع نتیجة التقریب.
مالحظة : یوجد اختال

مخزون األغالق

صول المائیة لسنة 2016
حسابات األ

ف م³) 
(أل

األنھار
میاه التربة

مخزون األفتتاح

جدول (3)

صاء / العراق
صاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلح

قسم إح



المحاسبة البيئية اإلقتصادية لقطاع المياه في العراق لسنة 2016

قسم إحصاءات البيئة - الجهاز المركزي لإلحصاء /العراق 26

 

26  

 

2016 

3 

   

) (GIS



 

2016  
 

 األمطارمعدل  )2كم(المساحة  اللون
 )ملم(

 األمطارمعدل 
 )3م( األمطاركمیة   ) متر(

            األمطاركمیة 
األمطار معدل  )3م ألف(

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

  )متر(

1 208220.11 0 0.000 0.0 0.0 

2 66357.64 25 0.025 1658940972.8 1658941.0 

3 53979.29 75 0.075 4048446597.7 4048446.6 

4 53187.07 125 0.125 6648383476.3 6648383.5 

5 20519.41 175 0.175 3590896331.8 3590896.3 

6 17078.95 275 0.275 4696711585.5 4696711.6 

7 15709.54 225 0.225 3534646052.3 3534646.1 

 24178025.0 24178025016.2   435,052.0 اإلجمالي
 

 24178025³75%*  

20%( *5%* 

24178025 × 75= % 18133518.8 ³م/،  

24178025 × 20% = 4835605 ³م/  

 

24178025× 5= %1208901.3 ³م/  

 

* 
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27  

 

2016 



41623500³32% (

68%

97%( 

 

 

 

 

 

48354075.6³



94813180.6³ 

 



84319024.9³ 

3285000³

6% 

=   ͯ  )6%(  

 = 54750000  ͯ  )6%  = (3285000 ³  

  

  

 

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

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

 ** 39600000 26928000 12672000 نھر دجلة

 ** 15150000 14695500 454500 نھر الفرات

 54750000 41623500 13126500 جمالياإل
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28  

 

2016 

 

32016 

     

 الشھر 
المجموع الشھري  األھوار

 )3م ألف(
 الحمار الوسطى الحویزة

 411,531 169,776 132,373 109,382 كانون الثاني

 337,426 117,547 151,839 68,040 شباط

 501,889 142,171 210,030 149,688 اذار

 525,735 183,643 189,164 152,928 نیسان

 505,258 150,543 244,996 109,719 ایار

 350,957 124,157 186,624 40,176 حزیران

 351,034 146,707 149,014 55,313 تموز

 258,733 110,341 121,176 27,216 اب

 318,246 153,524 138,802 25,920 ایلول

 300,698 147,511 125,971 27,216 األولتشرین 

 115,655 59,331 55,028 1,296 تشرین الثاني

 235,302 106,376 107,516 21410 ولاألكانون 

 4,212,464 1,611,627 1,812,533 788,304 اإلجمالي السنوي
 

     4212464 ³       

 

     

 

 

 * 2016  

** 
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2016 

2  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 )24178025 (³    )18133518.8( ³   

 

)4835605( ³   )1208901.3( ³  
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120152016 
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