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 :ة ــمقدم  
 

صذاس اٌج١بٔبد ٚاٌّؤششاد اٌزٟ رخص اٌمطبع اٌصٕبػٟ ٚرسبُ٘ فٟ خذِخ إل شذ٠ش٠خ اإلدصبء اٌصٕبػٟ ثشىً ِسزّرسؼٝ ِ

اٌجبدث١ٓ ٚاٌذاسس١ٓ ٚاٌّخطط١ٓ فٟ ِخزٍف ِجبالد ٘زا اٌمطبع د١ش رصذس اٌّذ٠ش٠خ ِجّٛػخ ِٓ اٌزمبس٠ش اإلدصبئ١خ اٌخبصخ 

 . ( اٌصٕبػ١خ اٌىج١شح ، اٌّزٛسطخ ، اٌصغ١شح )  آدـــــثبٌّٕش

اٌّٛاغ١ٕٓ ِٓ د١ش  إٌٝآ١ٌخ ١ِبٖ اٌششة ٚو١ف١خ ٚصٌٛٙب ِزبثؼخ ٌزا ِٓ اٌعشٚسٞ اٌذ١بح  ٚد١ش إْ اٌّبء ٠ؼزجش شش٠بْ

ا١ٌّبٖ  إِْٓ ظّٓ اٌّٛاصفبد اٌم١بس١خ اٌّطٍٛثخ ِٓ د١ش اٌصالد١خ ٚاٌى١ّخ ،  ٟٚ٘ األخشٜصالد١زٙب ٌٍششة أٚ االسزخذاِبد 

ثبٌّسزٜٛ اٌّطٍٛة ٚال رسذ اٌذبجخ اٌفؼ١ٍخ فٟ وث١ش ِٓ اٌّجبالد اٌذ١بر١خ ٚااللزصبد٠خ ٚٔظشاً ٌٍزمذَ  ذاٌصبٌذخ ٌٍششة ٟ٘ ١ٌس

ِٓ اصد٠بد سش٠غ فٟ ِؼذالد اسزٙالن ا١ٌّبٖ ٚٔظشاً ٌّب ٠ذذس ِٓ رٍٛس ٌجؼط رٍه  ِٚب رجؼٗ٘زا اٌؼصش  ٖاٌزٞ ٠شٙذاٌصٕبػٟ ٚاٌزمٕٟ 

اٌزؼبْٚ ِغ فشق اٌشلبثخ  إٌٝخ اٌّخٍفبد اٌصٕبػ١خ ١ِٚبٖ اٌصشف اٌصذٟ ٚثؼط اٌذٛادس اٌج١ئ١خ ٌزا ظٙشد اٌذبجخ اٌّصبدس ٔز١ج

اٌزٟ رٕزمً  األِشاضدسجبد اٌزؼم١ُ اٌّمجٌٛخ ٌٍذذ ِٓ أزشبس  إٌٌٝزؤ١ِٓ شجىبد ١ِبٖ اٌششة ٚاٌٛصٛي  دلصبسٜ اٌجٙٛاٌصذ١خ ثجزي 

اٌّؤسسبد  إصالحاٌمبرٍخ ، ٚظشٚسح رفؼ١ً آ١ٌبد اٌذىُ اٌشش١ذ فٟ ِجبي  األِشاضِٓ ػٓ غش٠ك اٌّبء ٚخبصخ اٌى١ٌٛشا ٚغ١ش٘ب 

 . ٌٚىً ِب رمذَ فبْ اٌّذ٠ش٠خ رصذس س٠ٕٛب رمش٠ش ادصبء ِشبس٠غ اٌّبءاٌؼبٍِخ فٟ اٌمطبع اٌّبئٟ 

 

 

 أهم المؤشرات التي يحتويها التقرير :
  

 و١ّبد اٌّبء اٌصبفٟ إٌّزجخ ٚاٌّسزٍٙىخ . .1

 اٌخبَ إٌّزجخ ٚاٌّسزٍٙىخ . و١ّبد اٌّبء .2
 إ٠شاداد اٌّبء . .3
 و١ّخ ٚل١ّخ ِسزٍضِبد اإلٔزبج ٌمطبع اٌّبء . .4
 ػذد اٌّشزغ١ٍٓ ٚاألجٛس ٚاٌشٚارت اٌّذفٛػخ ٌُٙ فٟ ٔشبغ اٌّبء . .5

 
 

 

 المنهجية : 
  

السىبْ ٚاٌجٍذ٠بد اٌؼبِخ/لسُ ٚصاسح االػّبس ٚااٌصبدس ِٓ  ٌٞسٕٛااٌزمش٠ش ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌٛاسدح ِٓ اٌزمش٠ش  إػذادأػزّذ فٟ      

ٚاٌزٞ ٠زعّٓ إٔزبج ٚاسزٙالن اٌّبء ٌىبفخ اٌّذبفظبد  ،دائشح ِبء ثغذاداِبٔخ ثغذاد/ٚ ،/اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍّبءاٌزخط١ػ ٚاٌّزبثؼخ

    . اإلدصبئ١خاٌّؼب١٠ش ِغ ثّب ٠زفك ػذا ِذبفظبد إل١ٍُ وشدسزبْ إظبفخ إٌٝ اٌّجّؼبد اٌّبئ١خ اٌؼبئذح ٌٙب 
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  : تحليل النتائج 
 

 ثّب ٠ؤرٟ: فٟ اٌزمش٠ش د اٌشئ١سخ اٌٛاسدحرٍخ١ص اٌّؤششا٠ّىٓ 

 

أٞ إٔٙب  2015 فٟ سٕخ 3( ١ٍِْٛ 12185َ)ِمبثً 2016فٟ سٕخ  3( ١ٍِْٛ َ 12248)ثٍغذ و١ّخ اٌّبء اٌصبفٟ إٌّزجخ -1

 .(1،وّب ِج١ٓ فٟ جذٚي)%( 0.52) ِمذاس٘ب ص٠بدحدممذ ٔسجخ 

 دممذأٞ إٔٙب  2015 فٟ سٕخ 3( ١ٍِْٛ 541َ)ِمبثً  6201فٟ سٕخ  3( ١ٍِْٛ َ 581 ثٍغذ و١ّخ اٌّبء اٌخبَ إٌّزجخ ) -2

 .  (1،وّب ِج١ٓ فٟ جذٚي) % (7.39) بِمذاس٘ ٔسجخ ص٠بدح

 2015فٟ سٕخ  3( ١ٍِْٛ 15875َِمبثً  ) 2016فٟ سٕخ  3( ١ٍِْٛ َ 14896  و١ّخ اٌّبء اٌصبفٟ اٌّسزٍٙىخ ) ثٍغذ -3

 . (1،وّب ِج١ٓ فٟ جذٚي)%( 6117) ِمذاس٘ب أخفبضأٞ أٔٙب دممذ ٔسجخ        

إٔٙب أٞ  2015 فٟ سٕخ١ٍِ3ْٛ َ( 258)ِمبثً  2016فٟ سٕخ  3( ١ٍِْٛ َ 265 اٌخبَ اٌّسزٍٙىخ ) اٌّبء و١ّخ ثٍغذ -4

 . (1،وّب ِج١ٓ فٟ جذٚي)% ( 2171) بِمذاس٘ ٔسجخ ص٠بدح دممذ

 . (4،وّب ِج١ٓ فٟ جذٚي)١ٍَِ3ْٛ ( 858) ٔذٛ 2016ٌسٕخ ٟ ٘ذس اٌّبء اٌصبف ثٍغذ و١ّخ  -5

        ١ٍِ3ْٛ َ (12621) خاٌّزبداٌطبلخ  فٟ د١ٓ و١ّخ ١ٍِ3ْٛ َ (14561) ٌٍّبء اٌصبفٟ خثٍغذ اٌطبلخ اٌزص١ّ١ّخ اٌى١ٍ -6

 ( .3ظخ فٟ جذٚي )وّب ِٛٚ( % 97) ٚاٌٝ اٌطبلخ اٌّزبدخ( % 84اٌطبلخ اٌزص١ّ١ّخ ) إٌٝاٌفؼٍٟ  اإلٔزبجػ١ٍٗ رجٍغ ٔسجخ ٚ

( 5368ٛس ٚ )ـــــــــــــرو(32213ُِٕٙ ) 2016 فٟ ســــٕخ  الً زغــــــ( ِش37581ثٍغ ػذد اٌّشــــزغ١ٍٓ فٟ اٌمطبع أػالٖ ) -7

 أخفبض ِمذاس٘بٚثٕسجخ  ( إٔبس5320)( روٛس 32248ُِٕٚٙ )2015فٟ سٕخ  ( ِشزغالً  37568) ــًـــــإٔــــبس ِمبثــ

                .(8فٟ جذٚي)،وّب ِج١ٓ %( 0103)

ً ــــِمبثـ 2016 ٕخــــ( ١ٍِْٛ د٠ٕبس فٟ س 238052  ) ثٍغذ األجٛس ٚاٌّضا٠ب اٌّذفٛػخ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌمطبع أػالٖ -8

  .(1،وّب ِج١ٓ فٟ جذٚي)%(36141ص٠بدح ِمذاس٘ب)ٕسجخ ثٚ 2015( ١ٍِْٛ د٠ٕبس فٟ سٕخ 174512)

 (١ٍِ47246ْٛ د٠ٕبس،فٟ د١ٓ وبٔذ ل١ّزٙب ) (50005) 2016بء ٌسٕخ ٟ اٌّسزٍضِبد فٟ لطبع اٌّثٍغذ ل١ّخ اجّبٌ -9

 ثٍغذ 2016،اِب ل١ّخ اال٠شاداد االجّب١ٌخ ٌمطبع اٌّبء ٌسٕخ (1،وّب ِج١ٓ فٟ جذٚي)2015ٌسٕخ  ١ٍِْٛ د٠ٕبس

( ١ٍِبس د٠ٕبس، ٠ٚؼٛد اٌسجت فٟ أخفبض 52821د١ش وبٔذ ل١ّزٙب ) 2015( ١ٍِبس د٠ٕبس ِمبسٔخ ثسٕخ 47932)

 .(1،وّب ِج١ٓ فٟ جذٚي)2016( ٌسٕخ 0ّبٌٟ اال٠شاداد ٌمطبع اٌّبء ثصٛسح ػبِخ اْ ا٠شاداد اٌّبء اٌخبَ ثٍغذ )اج



(1)جدول 

20152016
-2015)بين سنتي% نسبة تغيير

2016)

12185122480.52

5415817.39(3مليون م)كمية الماء الخام المنتج 

 -15875148966.17(3مليون م)المستهلك من الماء الصافي 

م )حصة الفرد من الماء الصافي 
3
 )393375-4.58

2582652.71(3مليون م)المستهلك من الماء الخام 

17170

47246500055.84(مليون دينار  )المستلزمات 

5282147932 9.26- 

37568375810.03

17451223805236.41

(2016-2015)كمية الماء الصافي المنتج والمستهلك لسنتي:(1)شكل

(2016-2015)مقارنة المؤشرات الرئيسة لقطاع الماء لسنتي

المؤشرات

(3مليون م)كمية الماء الصافي المنتج 

م )حصة الفرد من الماء الصافي والخام*
3

عدا أقليم كردستان(2016-2015)حسب عدد السكان لسنتي ( 

م )حصة الفرد من الماء الخام *
3
 )
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(2016-2015)عدد المشتغلين واالجور في قطاع الماء لسنتي:(4)شكل

(2016-2015)كمية الماء الخام المنتج والمستهلك لسنتي:(2)شكل

(2016-2015)كمية المستلزمات وااليرادات في قطاع الماء لسنتي:(3)شكل
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)(2)جدول   3مليون م )

الطاقة 

التصميمية

الطاقة 

المتاحة

اإلنتاج 

الفعلي

الموزع 

مجانا
*الضياعات

قيمة الماء 

المباع

اإلنتاج 

المخطط

اإلنتاج 

الفعلي

الموزع 

مجانا
الضياعات

قيمة الماء 

المباع

المديرية 

العامة للماء
72245946596229859850686250---368

3201--1407106010380.5260128061040372دائرة ماء بغداد

المجمعات 

-----4460--593056155248المائية

3569__145611262112248299858223347290372المجموع

المشاريع

الماء الخامالماء الصافي

 2016                                            كمية الماء الصافي والماء الخام المنتج والمباع لسنة 

2016كمية الضياعات والماء المباع الصافي لسنة :(5)شكل

السبب في اختالف كمية الضياعات هو تقريب االرقام *

598 
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)( 3 )جدول  3مليون م )

الطاقة المتاحةالطاقة التصميميةاالنتاج الفعليالطاقة المتاحة الطاقة التصميمية

72246373596282.593.6

14071070103873.897.0

59305615524888.593.5

1456113058122488494

كمية االنتاج الفعلي للماء الصافي في كل من المديرية العامة للماء،دائرة ماء بغداد،المجمعات المائية لسنة :(6)شكل

(3مليون م)2016

المجموع

الماء الصافي

 2016   كمية اإلنتاج الفعلي ونسبته إلى الطاقة التصميمية والمتاحة لسنة 

نسبة االنتاج الفعلي الى

المشاريع

المديرية العامة للماء

دائرة ماء بغداد

المجمعات المائية

0
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 المجمعات المائية دائرة ماء بغداد المديرية العامة للماء

5962 

1038 
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)(4)جدول  ملٌون م
3

)

10521001982935959447795نٌنوى

560533523498955025423كركوك

511486477454954523386دٌالى 

428407400381953819323صالح الدٌن

468445437416954221354بغداد 

491467459437954422371االنبار

530425417397954020338واسط

346329323307953115261بابل 

545427419399954020339كربالء المقدسة

572544534509955125432النجف االشرف

494345338322953216274القادسٌة 

17716816515795168133المثنى

482293288269932713229ذي قار

184138131140106147119مٌسان

384365358341953417290البصرة

7224637362515962955982985067

14071070104010381002600.512806

59305615_5248___4461

1456113058729112248_85829922334

2016     كمٌة االنتاج والمبٌعات للماء الصافً فً مشارٌع المدٌرٌة العامة للماء ودائرة ماء بغداد حسب المحافظات لسنة 

المجموع الكلً

المجمعات المائٌة

دائرة ماء بغداد

المجــمـوع

ء
ع المدٌرٌة العامة للما

شارٌ
م

الماء المباعالموزع مجاناًالضٌاعات المحافظة
الطاقة 

التصمٌمٌة

الطاقة 

المتاحة
االنتاج المخطط

االنتاج 

الفعلً

.الفروقات الواردة فً كمٌة الماء المباع تحدث نتٌجة عملٌات التقرٌب : - مالحظة 

%  نسبة

للمتحقق
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)(5)جدول  مليون م
3

)

664524580بغداد

112111000*صالح الدين

916314112000كركوك

354300بابل

1924420817880المجموع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(مليون دينار)(6)جدول  

32010012806_1280612806_دائرة ماء بغداد

2880944493607254333569062961354المجموع

 2016               كمية االنتاج والمبيعات للماء الخام في مشاريع المديرية العامة للماء حسب المحافظات لسنة 

 2016االيرادات المتحققة للماء الصافي والخام لسنة 

مجموع االيرادات 

الفعلية

المديرية العامة 

للماء والمجمعات 

المائية

288093168747919433368062948548

تم شمول بعض االقضية التابعة لمحافظة صالح الدين*

الماء الخام 

المستهلك داخل 

المشروع

المشاريع
قيمة إنتاج الماء 

الصافي
إيرادات أخرى

عدد المشاريعالمحافظة
كمية االنتاج 

المخطط
الماء الخام المباعكمية االنتاج الفعلي

الماء الخام الموزع 
مجاناً

قيمة الماء الصافي 

المباع

االيراد الفعلي 

للماء الصافي

قيمة إنتاج الماء 

الخام

قيمة الماء الخام 

المباع

االيراد الفعلي للماء 

الخام
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)(7)جدول   طن/ مليون دينار )

القيمةالقيمةالقيمةالقيمةقيمةكميةقيمةكميةقيمةكمية

*يتم تجهيز الوقود مركزيا من دائرة الوحدات االنتاجية

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

1601616016380470380471950195

399967146704006679468524417951188028362982336897650843405

69501254820469621281824331243611340969446533050641960860249

183170353173149322180275517602233562978152313342857

10211121811429102831233
11516

24663153791782845493
62257745869715

10889200712896107732026
12799

26910632184982909561
51885974661631

32248532037568322135368375811256433648868961745123220339834654238052

50005 34962939198156521655711490 300343924304832184المجموع

40442

619737182712184417522800__4001_9563

277713401744013919815652

المجموع
المشاريع

المواد االولية المستخدمة في االنتاج

الكلورالشب

المجموع

(2016)(مليون دينار)االجور 
أصناف المشتغلين

غير الماهرين والخدمات

المشرفون والماهرون

االدارة

الفنيون

الكفاءة العليا

اآلدارة العليا

(2015)(مليون دينار)االجور (2015)معدل عدد المشتغلين (2016)معدل عدد المشتغلين

 2016كمية وقيمة مستلزمات االنتاج في قطاع الماء لسنة 

(8)جدول 

2016معدل عدد المشتغلين وأجورهم حسب المهارة والجنس في قطاع الماء لسنة 

الكهرباء المستهلك والمشتراة من 

(س.و.ك)الخارج 

المديرية العامة للماء 

والمجمعات المائية

دائرة ماء بغداد

23837206

أخرى*الوقود  صيانة

1255611490
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(9)جدول

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

150151620162االدارة العليا

3843597444034587537339960الكفاءة العليا

3871584445527871420532076الفنيين

المشرفون 

السواق/الحرفيون/الماهرون
5909554646335454332438778

7537769830636178369139869غيرالماهرين والخدمات

2117525042367913425216593150845المجموع

2016         معدل عدد المشتغلين وأجورهم حسب المهارة والجنس في المديرية العامة للماء لسنة 

أصناف المشتغلين
(مليون دينار)االجور معدل عدد المشتغلين
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(10)جدول 

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

10133033اآلدارة العليا

16382245231011353445الكفاءة العليا

308125433273212854017الفنيون

173149322152313342857االدارة

2944433823233242647المشرفون والماهرون

1892821710061571163شبه الماهرين وغيرالماهرين 

742764319440الخدمات

1202430163210358424414602المجموع

 

(11)جدول  

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

2783572335520038411824156الفنيون

4080635471524480381028290السواق/الحرفيون/المشرفون الماهرون

2973693366614270332617596شبه الماهرين وغيرالماهرين 

0534534025632563موظف خدمات

9836243412270587881381772605المجموع

أصناف المشتغلين
(الف دينار)االجور معدل عدد المشتغلين

2016   معدل عدد المشتغلين وأجورهم حسب المهارة والجنس في دائرة ماء بغداد لسنة 

العراقيين والعرب العراقيين والعرب

(مليون دينار)االجور

أصناف المشتغلين

معدل عدد المشتغلين

2016 معدل عدد المشتغلين وأجورهم حسب المهارة والجنس في المجمعات المائية لسنة 
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