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جدول (1)
ف م³) 

(ال
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م

(میاه الري)
ف 

صّر
مجاري ال

صحي
ال

ISIC
 05-99

عدا 3510،36،37

C
PC

 18-A میاه الشرب
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011,379,240,00011,379,240,000

3,828,73203,828,732

000

136,8000136,800

15,000015,000

35,752035,752

54,000,000054,000,000

013,377,571,20013,377,571,200

131,4000131,400

5760576
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000

1,100,00001,100,000
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216,0000216,000

182,5000182,500

000محطة دیزالت الفارابي

000

370,0000370,000

000

000

000محطة المنصوریة الغازیة
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محطة كھرباء الدورة / الرشید الغازیة موقع الدورة

محطة كھرباء التاجي الغازیة 1 

محطة كھرباء التاجي الغازیة 2

محطة كھرباء الصدر الغازیة

كمیات المیاه المستخدمة ألغراض التبرید والتولید في محطات الكھرباء لسنة 2020

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

المیاه المستخدمة للتولید في 
المجموعالمحطات الكھرومائیة (م³/سنة)

محطة دیزالت شھداء سامراء

محطة كھرباء جنوب بغداد الحراریة

محطة كھرباء سد حدیثة

محطة دیزالت حدیثة

محطة دیزالت الجادریة

جنوب بغداد الغازیة 2

محطة كھرباء التاجي الغازیة

دیزالت الشھید عبد العباس ھاشم

كھرباء الدورة الحراریة

جنوب بغداد الغازیة 1

محطة دیزالت الشھید علي سبع (شمال بغداد 1 و2)

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

محطة الموصل الغازیة

محطة القیارة الغازیة

الشركة العامة إلنتاج 
الطاقة الكھربائیة/ 
المنطقة الوسطى

محطة كھرباء دبس الغازیة

محطة كھرباء مال عبد هللا الغازیة

محطة كھرباء سد سامراء

محطة كركوك الغازیة

محطة واسط الحراریة

محطة سد حمرین
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18,000018,000

000

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

1,080,00001,080,000

4,562,50004,562,500

730,0000730,000

000

9,00009,000

72,000072,000

166,400473,040,000473,206,400

300,380,4000300,380,400

547,5000547,500

57,524,000057,524,000

36,500036,500

36,500036,500

000

000

000

1,460,00001,460,000

547,5000547,500

547,5000547,500

219,0000219,000

000

000

96,119,100096,119,100

000

547,5000547,500

000

547,5000547,500

2,140,849,66025,229,851,20027,370,700,860
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تابع/ كمیات المیاه المستخدمة ألغراض التبرید والتولید في محطات الكھرباء لسنة 2020

الشركة العامة إلنتاج 
الطاقة الكھربائیة/ 

الفرات االوسط

اسم المحطةاسم المدیریة

الحلة الغازیة 2

الخیرات الغازیة

كربالء الغازیة

محطة كھرباء النجف الغازیة القدیمة

محطة كھرباء النجف الغازیة الجدیدة

الحیدریة الغازیة

دیزالت شمال الدیوانیة

دیزالت شرق الدیوانیة

الدیوانیة الغازیة

الكوفة والهندیة الكهرومائیة

المیاه المستخدمة للتولید في 
المجموعالمحطات الكھرومائیة (م³/سنة)

الحلة الغازیة 1  

دیزالت شرق كربالء

المسیب الحراریة

المسیب الغازیة

النجیبیة الغازیة

المیاه المستخدمة قي المحطات الغازیة 
والبخاریة للتولید والتبرید (م³/سنة)

اإلجمالي

الناصریة الغازیة

النجیبیة الحراریة

الهارثة الحراریة

خور الزبیر الغازیة

الشعیبة الغازیة

الشركة العامة إلنتاج 
الطاقة الكھربائیة/ 
المنطقة الجنوبیة

الهارثة اإلستثماریة

الشعیبة اإلستثماریة

دیزالت القرنة

شط البصرة الغازیة

الرمیلة الغازیة

العمارة الغازیة

دیزالت العمارة

بزركان الغازیة

ذي قار المركبة

السماوة الغازیة

السماوة المركبة

الرمیلة اإلستثماریة

الناصریة البخاریة
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25229851.2³

2020 



2140849.7³15%**
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2140849.7 × 5%  =107042.5³  

2140849.7  × 95= % 2033807.2³ 



25%**

15795940³)365 (

10005765518.1³ 

)15795940 × 365 (÷ 1000 = 5765518.1³ 

25%

 

5765518.1 × 25 = %1441379.5³  

 

89%***11%*** 

5765518.1 – 1441379.5= 4324138.6³  

4324138.6 × 89= % 3848483.4³ 

4324138.6 × 11 = %475655.2³  
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                                             =130360.2³  

=-

 

                                                 = 979117.7 – 130360.2  
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89% 
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  1054732.8 ــ 3078786.7=                                                  

                                                 =2024053.9³ 
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2020 
 

 

     =    )        

( 

 

        =10198472.7 + 848757.5 + 25229851.2 + 2033807.2 + 1185093.0 + 2024053.9  

                              = 41520035.5³  
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2020 
  

  

1³ 

  

 

    

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

5765518.1 

2033807.2 

1700161.9 

25229851.2 

10198472.7 

1185093.0 

2140849.7 

25229851.2 

 

3848483.4 
 

1054732.8 

130360.2 

2024053.9 

 

   

32687412.6 

7191230.8 

475655.2 

848757.5 
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المحاسبة البيئية االقتصادية لقطاع المياة في العراق لسنة 2020

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

96,581,127.5
3,853,973.0

77,079,460.0
177,514,560.5

B
.1

ھطول األمطار
77,079,460.0

77,079,460.0

B
.2

التدفق إلى الداخل من دول اخرى
39,645,200.0

39,645,200.0

D
التدفق إلى الداخل من المیاه الداخلیة األخرى (الموارد)

15,415,892.0
3,853,973.0

19,269,865.0

H
.1

صاد
عائدات من اإلقت

41,520,035.5
41,520,035.5

ضات في المخزون
تخفی

96,581,127.5
77,079,460.0

173,660,587.5

C
.1

ضمن المنتجات
التبخر ، النتح ، إدراج 

20,624,134.0
57,809,595.0

78,433,729.0

C
.2.1

التدفق للخارج لدول أخرى
0.0

0.0

D
التدفق إلى الخارج للمیاه الداخلیة األخرى (الموارد)

5,453,000.0
19,269,865.0

24,722,865.0

C
.2.2

التدفق للخارج للبحار
2,980,200.0

2,980,200.0

E.1
عملیات إستخراج المیاه

67,523,793.5
67,523,793.5

مخزون األغالق
0.0

3,853,973.0
0.0

3,853,973.0

25

صول المائیة لسنة 2020
حسابات األ

األنھار
میاه التربة

مخزون األفتتاح

جدول (3)

صاء / العراق
صاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلح

قسم إح
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2020 
 

 

3 

           

 )(GIS

  

 

 
 
 

2019 2020         
 

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

األمطار 
  (ملم)

  )3كمیة األمطار (م  معدل األمطار (م)  
            )3(ألف مكمیة األمطار 

األمطار (ملم) / معدل   1000000  )  ͯ 2المساحة (كم
  األمطار (م)معدل ×  )2(مالمساحة   1000

1 138,419 138,419,000,000 50 0.050 6,920,950,000         6,920,950.0  

2 83,480 83,480,000,000 125 0.125 10,435,000,000        10,435,000.0  

3 73,800 73,800,000,000 175 0.175 12,915,000,000        12,915,000.0  

4 51,793 51,793,000,000 250 0.250 12,948,250,000        12,948,250.0  

5 34,495 34,495,000,000 335 0.335 11,555,825,000        11,555,825.0  

6 47,848 47,848,000,000 410 0.410 19,617,680,000        19,617,680.0  

7 5,217 5,217,000,000 515 0.515 2,686,755,000           2,686,755.0  

  77,079,460.0        77,079,460,000   435,052,000,000 435,052 اإلجمالي
 

77079460.0³75%*

20% *(5%* 

77079460.0 × 75= % 57809595 ³م/ ، 

77079460.0 × 20% =15415892.0  ³م/    

 

77079460.0× 5 %=3853973.0  ³م/
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2020 
 



39645200³32% (

68%97%(

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

41520035.5³



96581127.5³ 

  

 



67523793.5³ 

 2980200.0³

6% 

=ͯ  )6%.(  

=49670000ͯ  )6%  = (2980200.0³.  

  

  

 كمیة المیاه من داخل العراق النھر
  )/سنة³ألف م(

كمیة المیاه من خارج العراق 
 المجموع  )/سنة³ألف م(

**29,430,000 20,012,400.0 9,417,600 نھر دجلة  

**20,240,000 19,632,800.0 607,200 نھر الفرات  

 49,670,000 39,645,200.0 10,024,800 جمالياإل
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2020 
  

 

  

 2020 

    
 

 
 الشھر 

المجموع الشھري  )³مملیون ( األھوار
  *)³مملیون (

المجموع الشھري 
 الحمار الوسطى الحویزة  *)³م ألف(

 391,000 391 131  208                     52 كانون الثاني

 404,000 404 131  214                     59 شباط

 647,000 647 130  283                     234 اذار

 547,000 547 117  185                     245 نیسان

 274,000 274 83  129                     62 ایار

 380,000 380 177  150                     53 حزیران

 515,000 515 276  190                     49 تموز

 469,000 469 257  159                     53 اب

 496,000  496 260  178                     58 ایلول

 529,000 529 266  207                     56 األولتشرین 

 343,000 343 172  124                     47 تشرین الثاني

 458,000 458 198  202                     58 ولاألكانون 

 2,198  2,229                  1,026 اإلجمالي السنوي
                             

5,453  
             

5,453,000  

 

5453000.0³

 





 



 

 *  2020   
**  
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2020 
 

2³ 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

77079460.0  )57809595.0 

 

)15415892.0( )     (3853973.0  
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2020 
 

120192020 
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