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جدول (1)
ف م³) 

(ال

الزراعة 
صناعة والخدمات

ال
الكھرباء المائیة

الكھرباء الحراریة
صدر اإلمداد بالمیاه 

 م
(میاه الشرب)

صدر اإلمداد بالمیاه (میاه 
م

الري)
صّرف 

مجاري ال
صحي

ال
ISIC 05-99

عدا 3510،36،37

CPC 18-A میاه الشرب
415,351.7

3,360,572.9
3,775,924.6

CPC 18-B میاه الري

إعادة إستخدام المیاه

المیاه السطحیة
37,818,773.4

1,074,632.8
27,281,706.0

3,643,520.0
5,034,566.2

74,853,198.4

المیاه الجوفیة

میاه البحر

الخسائر
9,578,771.7

9,578,771.7

صّرف
میاه ال

1,212,919.4
45,901,458.6

47,114,378.0

ضمن 
التبخر ، النتح ، إدراج 

المنتجات
19,372,968.1

19,372,968.1

إجمالي
37,818,773.4

1,489,984.5
27,281,706.0

3,643,520.0
5,034,566.2

1,212,919.4
3,360,572.9

74,853,198.4
154,695,240.8

15
صاء / العراق

صاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلح
قسم إح

اإلستخدام المادي للمیاه لسنة 2017

صیل
التفا

المنازل 
البیئة

المجموع
ISIC 01-03

ISIC 3510
ISIC 3510

ISIC 36-A
ISIC 36-B

ISIC 37
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(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
3,775,924.6

3,775,924.6

C
PC

 18-B
میاه الري 

إعادة إستخدام المیاه

المیاه السطحیة
74,853,198.4

74,853,198.4

المیاه الجوفیة

میاه البحر

الخسائر
8,320,130.1

1,258,641.6
9,578,771.7

ف
صّر

میاه ال
11,799,457.3

670,493.0
27,281,706.0

3,461,344.0
1,212,919.4

2,688,458.3
47,114,378.0

ضمن المنتجات
التبخر ، النتح ، إدراج 

17,699,186.0
819,491.5

182,176.0
672,114.6

19,372,968.1

إجمالي
37,818,773.4

1,489,984.5
27,281,706.0

3,643,520.0
5,034,566.2

1,212,919.4
3,360,572.9

74,853,198.4
154,695,240.8

16
صاء / العراق

صاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلح
قسم إح

ض المادي للمیاه لسنة 2017
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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18قسم إحصاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

المدیریة 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

المدیریة 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

محطة بیجي الحراریة

محطة بیجي الغازیة

محطة كھرباء دبس الغازیة

محطة كھرباء مال عبد هللا الغازیة

محطة كركوك الغازیة

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

كمیات المیاه المستخدمة ألغراض التبرید والتولید في محطات الكھرباء لسنة 2017

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

المیاه المستخدمة للتولید في 
المجموعالمحطات الكھرومائیة م³/سنة

المدیریة العامة إلنتاج الطاقة 
الكھربائیة / المنطقة الوسطى

جنوب بغداد الغازیة 2

محطة كھرباء التاجي الغازیة

دیزالت الشھید عبد العباس ھاشم

محطة كھرباء سد سامراء

محطة دیزالت شھداء سامراء

كھرباء الدورة الحراریة

جنوب بغداد الغازیة 1

محطة دیزالت الشھید علي سبع
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144,000
0

144,000
0

0
0

270,000
0

270,000
38,700

0
38,700

9,000
0

9,000
72,000

0
72,000

0
0

0
299,500,750

0
299,500,750

561,187,500
0

561,187,500
3,650

0
3,650

365
0

365
الرمیلة الغازیة

109,500
0

109,500
العمارة الغازیة

109,500
0

109,500
963,600,000

0
963,600,000

0
0

0
السماوة الغازیة

0
0

0

3,643,519,958
27,281,706,000

30,925,225,958

صاء / العراق
صاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلح

قسم إح
19

اإلجمالي

المدیریة العامة إلنتاج الطاقة 
صرة

الكھربائیة/ الب

الناصریة الغازیة
المدیریة العامة إلنتاج الطاقة 

صریة
الكھربائیة/  النا

النجیبیة الحراریة
الهارثة الحراریة

خور الزبیر الغازیة
الشعیبة الغازیة

الناصریة البخاریة

المدیریة العامة إلنتاج الطاقة 
الكھربائیة/  الفرات االوسط (1 و 2)

المسیب الغازیة
الحلة الغازیة 1  

الحلة الغازیة 2
الخیرات الغازیة
كربالء الغازیة

الدیوانیة الغازیة
الكوفة والسدة الكهرومائیة

اسم المدیریة
اسم المحطة

المیاه المستخدمة قي المحطات الغازیة 
والبخاریة للتولید والتبرید م³/سنة

المیاه المستخدمة للتولید في 
المحطات الكھرومائیة م³/سنة

المجموع

ض التبرید والتولید في محطات الكھرباء لسنة 2017
كمیات المیاه المستخدمة ألغرا
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25%
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89%***11%*** 
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12129194³ 

80%(***

)20%(*** 

3360572.9 × 80= % 2688458.3³    

3360572.9 × 20= % 672114.6³    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2017 

** 

*** 
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     =    )        

( 

 

11% 

= 12129194) (×11%  

 =133421.1³  

=-

 

                                                 = 670493 – 133421.1  

                                                  =537071.9³  

89% 

        =        

 

                                                 =12129194 – 133421.1  

                                                 =10794983³  

       =            

  

  1079498.3 ــ 2688458.3=                                               

                                               =1608960³ 
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2017 
 

 

     =    )        

( 

 

11% 

= 12129194) (×11%  

 =133421.1³  

=-

 

                                                 = 670493 – 133421.1  

                                                  =537071.9³  

89% 

        =        

 

                                                 =12129194 – 133421.1  

                                                 =10794983³  

       =            

  

  1079498.3 ــ 2688458.3=                                               

                                               =1608960³ 
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2017 
 

 

     =    )        

( 

 

11799457.3 + 537071.9 + 27281706 + 3461344 + 12129194 + 1608960  

= 45901458.6³  
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2017 
  

1³ 

  

 

    

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

5034566.2 

3461344 

1074632.8 27281706 

11799457.3 

1212919.4 

3643520 

27281706 

 

 

3360572.9 
 

10794983 

133421.1 

1608960 

 

   

37818773.4 

8320130.1 

415351.7 

537071.9 
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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

87,303,857.0
2,474,124.6

49,482,492.0
139,260,473.6

B
.1

ھطول األمطار
49,482,492.0

49,482,492.0

B
.2

التدفق إلى الداخل من دول اخرى
31,505,900.0

31,505,900.0

D
التدفق إلى الداخل من المیاه الداخلیة األخرى ( الموارد)

9,896,498.4
2,474,124.6

12,370,623.0

H
.1

صاد
عائدات من اإلقت

45,901,458.6
45,901,458.6

ضات في المخزون
تخفی

87,303,857.0
49,482,492.0

136,786,349.0

C
.1

ضمن المنتجات
التبخر ، النتح ، إدراج 

6,861,066.6
37,111,869.0

43,972,935.6

C
.2.1

التدفق للخارج لدول أخرى
0.0

0.0

D
التدفق إلى الخارج للمیاه الداخلیة األخرى (الموارد)

3,148,192.0
12,370,623.0

15,518,815.0

C
.2.2

التدفق للخارج للبحار
2,441,400.0

2,441,400.0

E.1
عملیات إستخراج المیاه

74,853,198.4
74,853,198.4

مخزون األغالق
0.0

2,474,124.6
0.0

2,474,124.6

25
صاء / العراق

صاءات البیئة ــ الجھاز المركزي لإلح
قسم إح

صول المائیة لسنة 2017
حسابات األ

األنھار
میاه التربة

مخزون األفتتاح

جدول (3)
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2017 

3 

 

 )(GIS

              

 

  2017  
 

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

األمطار 
  )ملم(

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

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

  )م(األمطار معدل ×  )2م(المساحة   1000

1 30,054.00 30,054,000,000 25 0.025                 751,350,000  
 

          751,350.00 

2 232,076.75 232,076,750,000 75 0.075           17,405,756,250  
 

17,405,756.25 

3 53,291.97 53,291,970,000 125 0.125              6,661,496,250  
 

6,661,496.25 

4 50,258.42 50,258,420,000 175 0.175              8,795,223,500  
 

8,795,223.5 

5 64,166.41 64,166,410,000 225 0.225           14,437,442,250  
 

14,437,442.25 

6 5,204.45 5,204,450,000 275 0.275              1,431,223,750  
 

1,431,223.75 

 49,482,492.00 49,482,492,000    435,052,000,000  435,052.00 اإلجمالي
 

 49482492.0³ 75%* 

20%( *5%* 

494824920× 75= %371118690 ³م/ ، 

494824920×20% =9896498.4 ³م/          

 

494824920 ×5= % 2474124.6 ³م/        

 

* 
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2017 

 



31505900³32% (

68%

97%( 

 

 

 

 

 

 

45901458.6³



87303857³ 

 



74853198.4³ 

3285000³

6% 

=ͯ )6%(.  

=40690000 ͯ )6%  = (2441400³.  

  

  

  

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

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

 27,460,000** 18,672,800 8,787,200 نھر دجلة

 **13,230,000  12,833,100 396,900 نھر الفرات

 40,690,000 31,505,900  9,184,100 جمالياإل
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2017 

 

 

32017 

 الشھر 
المجموع الشھري  األھوار

 الحمار الوسطى الحویزة  *)3م ألف(

 332,553  144,089 125,738 62,726 كانون الثاني

 199,454 83,903 92,664 22,887 شباط

 279,988 106,687 111,793 61,508 اذار

 411,403 158,242 179,807 73,354 نیسان

 547,378 140,616 255,597 151,165 ایار

 388,800 152,798 185,976 50,026 حزیران

 283,824 137,765 124,390 21,669 تموز

 208,034 113,789 87,661 6,584 اب

 189,294 97,848  87,558 3,888 ایلول

 158,941 85,795 69,362 3,784 األولتشرین 

 68,248 39,347 28,901 0 تشرین الثاني

 80,275 42,924 36,988 363 ولاألكانون 

 3,148,192 1,303,803 1,386,435 457,954 اإلجمالي السنوي
 

     3148192 ³       

 

          



 



 

 *2017   

**  
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 )49482492.2 (³  )37111869.2(³  

 

)9896498.4(³  )2474124.6( ³  
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