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15
قسم إحصاءات البيئة - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق

جدول (1)
ف م³) 

(ال

الزراعة 
صناعة والخدمات

ال
الكھرباء المائیة

الكھرباء الحراریة
صدر اإلمداد بالمیاه 

 م
(میاه الشرب)

صدر اإلمداد بالمیاه 
م

(میاه الري)
ف 

صّر
مجاري ال

صحي
ال

ISIC
 05-99

عدا 3510،36،37

C
PC

 18-A میاه الشرب
444,917.3

3,599,785.5
4,044,702.8

C
PC

 18-B
میاه الري 

إعادة إستخدام المیاه

المیاه السطحیة
30,710,600.0

1,785,500.0
30,076,150.8

3,614,972.3
5,392,937.1

71,580,160.2

المیاه الجوفیة

میاه البحر

الخسائر
8,104,566.3

8,104,566.3

ف
صّر

میاه ال
1,029,300.0

46,975,597.9
48,004,897.9

ضمن 
التبخر ، النتح ، إدراج 

المنتجات
16,499,996.0

16,499,996.0

إجمالي
30,710,600.0

2,230,417.3
30,076,150.8

3,614,972.3
5,392,937.1

1,029,300.0
3,599,785.5

71,580,160.2
148,234,323.2

15

اإلستخدام المادي للمیاه لسنة 2018

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
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16
قسم إحصاءات البيئة - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق

جدول (2)
ف م³) 

(أل

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
4,044,702.8

4,044,702.8

C
PC

 18-B
میاه الري 

إعادة إستخدام المیاه

المیاه السطحیة
71,580,160.2

71,580,160.2

المیاه الجوفیة

میاه البحر

الخسائر
6,756,332.0

1,348,234.3
8,104,566.3

ف
صّر

میاه ال
9,581,707.2

1,003,687.8
30,076,150.8

3,434,223.7
1,029,300.0

2,879,828.4
48,004,897.9

ضمن المنتجات
التبخر ، النتح ، إدراج 

14,372,560.8
1,226,729.5

180,748.6
719,957.1

16,499,996.0

إجمالي
30,710,600.0

2,230,417.3
30,076,150.8

3,614,972.3
5,392,937.1

1,029,300.0
3,599,785.5

71,580,160.2
148,234,323.2

16
صاء / العراق

صاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلح
قسم إح

ض المادي للمیاه لسنة 2018
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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قسم إحصاءات البيئة - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق

07,920,720,0007,920,720,000
000
000
000
000
000

438,0000438,000
75,000075,000
54,750054,750
15,000015,000

131,4000131,400
262,8000262,800

3,60003,600
000
000
000
010,357,632,00010,357,632,000

438,900,0000438,900,000
000
000
03,298,216,0663,298,216,066
000

70,080,000070,080,000
15,137,2808,499,582,7208,514,720,000

744,6000744,600
1,06001,060

000محطة دیزالت الفارابي

000

000
000

000

000

3,00003,000
12,000012,000

61,320,000061,320,000
000
000
000
000

19,000019,000
000

1,215,001,60001,215,001,600

18قسم إحصاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

كمیات المیاه المستخدمة ألغراض التبرید والتولید في محطات الكھرباء لسنة 2018

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

المیاه المستخدمة للتولید في 
المجموعالمحطات الكھرومائیة م³/سنة

الشركة العامة إلنتاج الطاقة 
الكھربائیة/ المنطقة الوسطى

جنوب بغداد الغازیة 2

محطة كھرباء التاجي الغازیة

دیزالت الشھید عبد العباس ھاشم

محطة كھرباء سد سامراء

كھرباء الدورة الحراریة

جنوب بغداد الغازیة 1

محطة دیزالت شھداء سامراء

محطة دیزالت الشھید علي سبع

محطة واسط الحراریة

محطة سد حمرین

محطة كھرباء شمال بغداد 1و2

محطة كھرباء جنوب بغداد الحراریة

محطة كھرباء سد حدیثة

محطة دیزالت حدیثة

محطة دیزالت الجادریة

محطة دیزالت مصفى الدورة

محطة كھرباء الصدر الغازیة
محطة كھرباء الدورة / الرشید الغازیة 

موقع الدورة

محطة كھرباء التاجي الغازیة 1 

محطة كھرباء التاجي الغازیة 2

محطة بیجي الحراریة

محطة بیجي الغازیة

محطة كھرباء دبس الغازیة

محطة كھرباء مال عبد هللا الغازیة

محطة كركوك الغازیة

الشركة العامة إلنتاج الطاقة 
الكھربائیة/ الفرات االوسط

محطة كھرباء النجف الغازیة القدیمة

محطة كھرباء النجف الغازیة الجدیدة

الحیدریة الغازیة

دیزالت شمال الدیوانیة

دیزالت شرق الدیوانیة

دیزالت شرق كربالء

المسیب الحراریة

الشركة العامة إلنتاج الطاقة 
الكھربائیة/ المنطقة الشمالیة

محطة كھرباء القدس الحراریة

محطة كھرباء الدورة / الرشید الغازیة 
موقع الرشید

محطة دیزالت الجادریة/ موقع دیزالت 
مصفى الدورة

محطة دیزالت الكاظمیة

دیزالت بلد

محطة سد الموصل

كھرباء نینوى الغازیة

محطة الموصل الغازیة

محطة الموصل الشرقیة
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19
قسم إحصاءات البيئة - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق

1,620,00001,620,000
000

1,80001,800
343,5000343,500

9000900
23,725023,725

000
300,380,4000300,380,400
562,100,0000562,100,000

36,500036,500
18,250018,250

547,5000547,500الرمیلة الغازیة
219,0000219,000العمارة الغازیة

947,481,6000947,481,600
000

000السماوة الغازیة

3,614,972,26530,076,150,78633,691,123,051

19قسم إحصاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

تابع/ كمیات المیاه المستخدمة ألغراض التبرید والتولید في محطات الكھرباء لسنة 2018

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

المیاه المستخدمة للتولید في 
المجموعالمحطات الكھرومائیة م³/سنة

الحلة الغازیة 1  
الحلة الغازیة 2
الخیرات الغازیة
كربالء الغازیة

الهارثة الحراریة
خور الزبیر الغازیة

الشعیبة الغازیة

الناصریة البخاریة

الشركة العامة إلنتاج الطاقة 
الكھربائیة/ الفرات االوسط

المسیب الغازیة

الدیوانیة الغازیة
الكوفة والسدة الكهرومائیة

الشركة العامة إلنتاج الطاقة 
الكھربائیة/ المنطقة الجنوبیة

اإلجمالي

الناصریة الغازیة

النجیبیة الحراریة
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قسم إحصاءات البيئة - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق
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2018 
 

 

30076150.8³

 



3614972.3³5%**

 

3614972.3 × 5%  =180748.6³  

3614972.3  × 95= % 3434223.7³ 



25%**

14775170³)365 (

10005392937.1³ 

)14775170 × 365 (÷ 1000 = 5392937.1³ 

25%

 

5392937.1 × 25 = %1348234.3³  

 

89%***11%*** 

5392937.1 – 1348234.3= 4044702.8³  

4044702.8 × 89= % 3599785.5³  

4044702.8 × 11 = %444917.3³  
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قسم إحصاءات البيئة - الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق
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     =    )        

( 

 

11% 

= 1029300) (×11%  

                                             =113223³  

=-

 

                                                 = 1003687.8 – 113223  

                                                  =890464.8³  

89% 

        =      

 

                                                              =1029300 – 113223  

                                                              =916077³  

   =       

  

  916077 ــ 2879828.4=                                                  

                                                 =1963751.4³ 
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        =9581707.2  + 890464.8 + 30076150.8 + 3434223.7 + 1029300+ 1963751.4  

                              = 46975597.9³  
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2018 
  

1³ 

  

 

    

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

5392937.1 

3434223.7 

1785500 

30076150.8 

9581707.2 

1029300 

3614972.3 

30076150.8 

 

 

3599785.5 
 

916077 

113223 

1963751.4 

 

   

30710600 

6756332 

444917.3 

890464.8 



تقريرالمحاسبة البيئية اإلقتصادية لقطاع المياه في العراق لسنة 2018

25
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ف م³) 
(أل

الخزانات
البحیرات

المیاه الجوفیة
المجموع

A.1.1 األفتتاح
A.1.2 األفتتاح

A.2 االفتتاح
A.1+A.2 األفتتاح

ضافات للمخزون
إ

84,160,407.9
2,957,652.5

59,153,050.0
146,271,110.4

B
.1

ھطول األمطار
59,153,050.0

59,153,050.0

B
.2

التدفق إلى الداخل من دول اخرى
25,354,200.0

25,354,200.0

D
التدفق إلى الداخل من المیاه الداخلیة األخرى ( الموارد)

11,830,610.0
2,957,652.5

14,788,262.5

H
.1

صاد
عائدات من اإلقت

46,975,597.9
46,975,597.9

ضات في المخزون
تخفی

84,160,407.9
59,153,050.0

143,313,457.9

C
.1

ضمن المنتجات
التبخر ، النتح ، إدراج 

7,872,471.9
44,364,787.5

52,237,259.4

C
.2.1

التدفق للخارج لدول أخرى
0.0

0.0

D
التدفق إلى الخارج للمیاه الداخلیة األخرى (الموارد)

2,715,775.8
14,788,262.5

17,504,038.3

C
.2.2

التدفق للخارج للبحار
1,992,000.0

1,992,000.0

E.1
عملیات إستخراج المیاه

71,580,160.2
71,580,160.2

مخزون األغالق
0.0

2,957,652.5
0.0

2,957,652.5

25

صول المائیة لسنة 2018
حسابات األ

األنھار
میاه التربة

مخزون األفتتاح

جدول (3)

صاء / العراق
صاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلح

قسم إح
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26   

 

2018 
 

 

3 

 

 )(GIS



 

 
 
 

 
2018  

 

 )2المساحة (كم  اللون
معدل   )2المساحة (م

األمطار 
  (ملم)

  )3كمیة األمطار (م  معدل األمطار (م)  
األمطار             كمیة 

  )3(ألف م
األمطار (ملم) / معدل   1000000  )  ͯ 2المساحة (كم

  األمطار (م)معدل ×  )2(مالمساحة   1000

1 39,607 39,607,000,000 25 0.025 990,175,000 990,175 

2 158,155 158,155,000,000 75 0.075 11,861,625,000 11,861,625 

3 91,636 91,636,000,000 125 0.125 11,454,500,000 11,454,500 

4 33,961 33,961,000,000 175 0.175 5,943,175,000 5,943,175 

5 36,240 36,240,000,000 225 0.225 8,154,000,000 8,154,000 

6 75,453 75,453,000,000 275 0.275 20,749,575,000 20,749,575 

 59,153,050 59,153,050,000   435,052,000,000 435,052 اإلجمالي
 

59153050³75%*

20% *(5%* 

59153050 × 75= %443647875 ³م/ ، 

59153050 × 20% =11830610 ³م/

 

59153050 × 5= % 2957652.5 ³م/
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2018 
 

 

25354200³32% (

68%

97%( 

 

2018 

 

 

 

 

 

46975597.9³



84160407.9³ 

  

 



71580160.2³ 

 1992000³

6% 

=ͯ  )6%.(  

=33200000  ͯ  )6%  = (1992000³.  

  

  

 المجموع  )/سنة³ألف م(كمیة المیاه من خارج العراق  )/سنة³ألف م( المیاه من داخل العراقكمیة  النھر

 ** 23,620,000 16,061,600 7,558,400 نھر دجلة

 ** 9,580,000  9,292,600 287,400 نھر الفرات

 33,200,000 25,354,200  7,845,800 جمالياإل
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2018 
  

 

  

 32018 
 

 الشھر 
 األھوار

  *)3م ألفالمجموع الشھري (  *)3المجموع الشھري (م
 الحمار الوسطى الحویزة

  171,901.4           171,901,440 107,153,280 59,097,600 5,650,560 كانون الثاني

  199,324.8           199,324,800 106,634,880 79,729,920 12,960,000 شباط

  251,942.4           251,942,400 132,840,000 99,740,160 19,362,240 اذار

  282,087.4           282,087,360 122,212,800 134,265,600 25,608,960 نیسان

  232,657.9           232,657,920 105,779,520 106,401,600 20,476,800 ایار

  121,694.4           121,694,400 49,792,320 60,782,400 11,119,680 حزیران

  78,848.6             78,848,640 33,384,960 42,171,840 3,291,840 تموز

  86,391.4             86,391,360 31,596,480 48,755,520 6,039,360 اب

  76,982.4             76,982,400 31,933,440 40,409,280 4,639,680 ایلول

  107,412.5           107,412,480 69,206,400 35,251,200 2,954,880 األولتشرین 

  373,481.3           373,481,280 113,063,040 126,048,960 134369280 تشرین الثاني

  733,051.3           733,051,296 166,007,232 304,828,704 262,215,360 ولاألكانون 

   2,715,775.8       2,715,775,776 1,069,604,352 1,137,482,784 508,688,640 اإلجمالي السنوي
 

     2715775.8 ³       

 

              

   

 



 

 *  2018   
**  
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 الشھر 
 األھوار

  *)3م ألفالمجموع الشھري (  *)3المجموع الشھري (م
 الحمار الوسطى الحویزة

  171,901.4           171,901,440 107,153,280 59,097,600 5,650,560 كانون الثاني

  199,324.8           199,324,800 106,634,880 79,729,920 12,960,000 شباط

  251,942.4           251,942,400 132,840,000 99,740,160 19,362,240 اذار

  282,087.4           282,087,360 122,212,800 134,265,600 25,608,960 نیسان

  232,657.9           232,657,920 105,779,520 106,401,600 20,476,800 ایار

  121,694.4           121,694,400 49,792,320 60,782,400 11,119,680 حزیران

  78,848.6             78,848,640 33,384,960 42,171,840 3,291,840 تموز

  86,391.4             86,391,360 31,596,480 48,755,520 6,039,360 اب

  76,982.4             76,982,400 31,933,440 40,409,280 4,639,680 ایلول

  107,412.5           107,412,480 69,206,400 35,251,200 2,954,880 األولتشرین 

  373,481.3           373,481,280 113,063,040 126,048,960 134369280 تشرین الثاني

  733,051.3           733,051,296 166,007,232 304,828,704 262,215,360 ولاألكانون 

   2,715,775.8       2,715,775,776 1,069,604,352 1,137,482,784 508,688,640 اإلجمالي السنوي
 

     2715775.8 ³       

 

              

   

 



 

 *  2018   
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 )59153050 (³  )44364787.5(³  

 
)11830610(³  )2957652.5 (³  
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