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 2018مشاریع الماء لسنة تقریر 
                    
      

 
 :ة ــمقدم  
 

صدار البیانات والمؤشرات التي تخص القطاع الصناعي وتساھم في إل دیریة اإلحصاء الصناعي بشكل مستمرتسعى م
خدمة الباحثین والدارسین والمخططین في مختلف مجاالت ھذا القطاع حیث تصدر المدیریة مجموعة من التقاریر اإلحصائیة 

 . ) الصناعیة الكبیرة ، المتوسطة ، الصغیرة ( آت ـــــلمنشالخاصة با
المواطنین من حیث  إلىآلیة میاه الشرب وكیفیة وصولھا متابعة لذا من الضروري الحیاة  وحیث إن الماء یعتبر شریان

المیاه  إنالكمیة ، من ضمن المواصفات القیاسیة المطلوبة من حیث الصالحیة و يوھ األخرىصالحیتھا للشرب أو االستخدامات 
بالمستوى المطلوب وال تسد الحاجة الفعلیة في كثیر من المجاالت الحیاتیة واالقتصادیة ونظراً للتقدم  تالصالحة للشرب ھي لیس

من ازدیاد سریع في معدالت استھالك المیاه ونظراً لما یحدث من تلوث لبعض  وما تبعھھذا العصر  هالذي یشھدالصناعي والتقني 
التعاون مع فرق  إلىلمصادر نتیجة المخلفات الصناعیة ومیاه الصرف الصحي وبعض الحوادث البیئیة لذا ظھرت الحاجة تلك ا

 األمراضدرجات التعقیم المقبولة للحد من انتشار  إلىلتأمین شبكات میاه الشرب والوصول  قصارى الجھودالرقابة الصحیة ببذل 
 إصالحالقاتلة ، وضرورة تفعیل آلیات الحكم الرشید في مجال  األمراضیرا وغیرھا من التي تنتقل عن طریق الماء وخاصة الكول

 . ولكل ما تقدم فان المدیریة تصدر سنویا تقریر احصاء مشاریع الماءالمؤسسات العاملة في القطاع المائي 
 

 أھم المؤشرات التي یحتویھا التقریر :
 كمیات الماء الصافي المنتجة والمستھلكة . .1
 ات الماء الخام المنتجة والمستھلكة .كمی .2
 إیرادات الماء . .3
 كمیة وقیمة مستلزمات اإلنتاج لقطاع الماء . .4
 كمیات الھدر بالماء الصافي. .5

 المنھجیة : 
وزارة االعمار واالسكان والبلدیات الصادر من  يلسنواالتقریر على البیانات الواردة من التقریر  إعدادأعتمد في      

 والذي یتضمن إنتاج واستھالك الماء لكافة  ،دائرة ماء بغدادامانة بغداد/و ،/المدیریة العامة للماءتخطیط والمتابعةالعامة/قسم ال
    . اإلحصائیةالمعاییر مع بما یتفق عدا محافظات إقلیم كردستان المحافظات إضافة إلى المجمعات المائیة العائدة لھا 

لمشتغلین  واالجور المدفوعة لھم في كل من مدیریات الماء والمجمعات المائیة ولكافة الجداول المتعلقة بعدد ا اما بخصوص   
 غیر منطقیة.المحافظات فان ھذا المؤشر قد تم تحویل بیاناتھ الى مجالس المحافظات وان اغلب البیانات الواردة الینا 

 ي صدد اعادة النظر فیھا وتعدیلھا ومقارنتھا مع السنة السابقة لغرض ادراجھا ضمن التقریر.لذا نحن ف   
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 2018مشاریع الماء لسنة تقریر 
 

 

  : تحلیل النتائج 
 

 بما یأتي: في التقریر ت الرئیسة الواردةتلخیص المؤشرایمكن 
 

أي إنھا  2017 سنةفي  3) ملیون م9363(مقابل 2018في سنة  3) ملیون م 9365بلغت كمیة الماء الصافي المنتجة( -1
 .)1%)،كما مبین في جدول(0.02( مقدارھا زیادةحققت نسبة 

 
أي إنھا  2017 في سنة 3) ملیون م381(مقابل  8201في سنة  3) ملیون م 356 بلغت كمیة الماء الخام المنتجة ( -2

 .  )1،كما مبین في جدول( % )6.56( امقدارھ انخفاضنسبة  حققت
 
 

  2017في سنة  3) ملیون م14220( مقابل 2018في سنة  3) ملیون م 11145مستھلكة (كمیة الماء الصافي ال بلغت -3
 . )1،كما مبین في جدول(%) 21.62( مقدارھا انخفاضأي أنھا حققت نسبة 

 
 2017 في سنة، حیث حافظت على نفس المستوى  2018في سنة  3) ملیون م80 الخام المستھلكة ( الماء كمیة بلغت -4

 . )1كما مبین في جدول(

وبنسبة  2018سنة  3مملیون ) 788( نحو فیما بلغت ،3ملیون م) 826( 2017لسنة ھدر الماء الصافي  بلغت كمیة  -5
 . )1كما مبین في جدول( %) 4.60(انخفاض مقدارھا 

 المتاحةالطاقة  كمیةبلغت في حین  3ملیون م )14049( 2018لسنة  للماء الصافي ةبلغت الطاقة التصمیمیة الكلی -6
 ،)% 93.3والى الطاقة المتاحة () %66.7الطاقة التصمیمیة ( إلىالفعلي  اإلنتاجعلیھ تبلغ نسبة و 3ملیون م )10041(

 ) .3وكما موضح في جدول (

 )47995ملیون دینار،في حین كانت قیمتھا ( )88543( 2018ي المستلزمات في قطاع الماء لسنة بلغت قیمة اجمال -7
وان سبب ھذه الزیادة في قیمة .)1كما مبین في جدول()%،84.48مقدارھا (دة زیابنسبة  2017لسنة  ملیون دینار
ان الجداول الواردة الینا من دائرة ماء بغداد قد حصلت فیھا زیادة كبیرة في قیمة مستلزمات االنتاج خاصة المستلزمات 

 فیما یتعلق بفقرة(اخرى).
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جدول (1)

20172018

93639365
381356كمیة الماء الخام المنتج (ملیون م3)

1422011145المستھلك من الماء الصافي (ملیون م3)
253246حصة الفرد من الماء الصافي ( م3 )
8080المستھلك من الماء الخام (ملیون م3)

2.172.11
4799588543المستلزمات ( ملیون دینار )

7529178830
826788

مقارنة المؤشرات الرئیسة  في قطاع الماء لسنتي(2018-2017)

المؤشرات

كمیة الماء الصافي المنتج (ملیون م3)

*حصة الفرد من الماء الصافي والخام( م3 ) حسب عدد السكان لسنتي(2017-2018)عدا أقلیم كردستان

*حصة الفرد من الماء الخام ( م3 )

كمیة الھدر بالماء الصافي (الضیاعات)
اإلیرادات ( ملیاردینار )

نسبة التغیر% بین سنتي(2018-2017)

0.02
-6.56
-21.62
-2.77
0.00

-4.60

-2.76
84.48
4.70

شكل(1):كمیة الماء الصافي المنتج والمستھلك لسنتي(2018-2017)
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شكل(2):كمیة الماء الخام المنتج والمستھلك لسنتي(2018-2017)

شكل(3):كمیة المستلزمات واالیرادات في قطاع الماء لسنتي(2018-2017)
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(ملیون م3)جدول  (2)

الطاقة 
التصمیمیة

الطاقة 
المتاحة

اإلنتاج 
الفعلي

الموزع 
قیمة الماء الضیاعات*مجانا

المباع
اإلنتاج 
المخطط

اإلنتاج 
الفعلي

الموزع 
قیمة الماء الضیاعاتمجانا

المباع

المدیریة 
----75555265492124649441845165العامة للماء

دائرة ماء 
2341--140712781174590294210781200356بغداد

المجمعات 
-----2779--508734983269المائیة

2341__14049100419364836788280416365356المجموع

المشاریع

الماء الخامالماء الصافي

                                            كمیة الماء الصافي والماء الخام المنتج والمباع لسنة 2018 

شكل(4):كمیة الضیاعات والماء المباع الصافي لسنة 2018
* السبب في اختالف كمیة الضیاعات ھو تقریب االرقام
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25000

 المدیریة العامة للماء 
 دائرة ماء بغداد

 المجمعات المائیة

494 
294 
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4184 

21078 
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(ملیون م3)جدول ( 3 )

الطاقة المتاحةالطاقة التصمیمیةاالنتاج الفعليالطاقة المتاحة الطاقة التصمیمیة

75555265492165.193.5

14071278117483.491.9

50873498326964.393.5

1404910041936466.793.3

شكل(5):كمیة االنتاج الفعلي للماء الصافي في كل من المدیریة العامة للماء،دائرة ماء بغداد،المجمعات المائیة لسنة 
2018(ملیون م3)

المجموع

الماء الصافي

   كمیة اإلنتاج الفعلي ونسبتھ إلى الطاقة التصمیمیة والمتاحة لسنة 2018 

نسبة االنتاج الفعلي الى
المشاریع

المدیریة العامة للماء

دائرة ماء بغداد

المجمعات المائیة

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

 المجمعات المائیة دائرة ماء بغداد المدیریة العامة للماء

4921 

1174 

3269 
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1000م3جدول ( 4 )

100500107650104650102700415500الكرخ1

27816414964195240812152076ماء الرصافة2

67110688506885068220273030شرق دجلة القدیم+التوسیع االول

1653616380162001476063876التوسیع الثاني لمشروع شرق دجلة

60378562.59200815031949.5الدورة4

12484.815588.215807.61353957419.6الكرامة5

375653144786.2540419260.2القادسیة6

86609684105271048039351الوثبة7

432054606624516021564الرشید8

268941555520400616370الوحدة9

345045504500542617926ماء الصدر10

2933.73548.23560.93163.213206ماء الجادریة11

566981008100758429453ماء الكاظمیة12

424658458296484523232ماء البلدیات13

266207.5305182.9308573.7294249.21174213.3

3

المصدر:دائرة ماء بغداد

المشاریع الفصل االولت

المجموع

المجموعالفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثاني

   كمیات  الماء المنتجة لمشاریع التصفیة لسنة 2018 

0
50000

100000
150000
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250000
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350000
400000
450000

 )3م/الف(2018كمیة الماء المنتجة لمشاریع التصفیة لسنة  ):6(شكل



8

(ملیون م3)جدول (5)

13601001982935959447795نینوى

51718618317495179148كركوك

511486477454954523386دیالى 
428360353336953417286صالح الدین

468456447426954321362بغداد 

508386379361953618307االنبار
530413405386953919328واسط
346263258246952512209بابل 

575321315300953015255كربالء المقدسة

572266261249952512212النجف االشرف

494300294280952814238القادسیة 
17716816515795168134المثنى
482229225211942111179ذي قار
18417617216998178144میسان
403254249237952412201البصرة

7555526551654921954942464184
14071278120011749829459021078
50873498_3269___2779

140491004163659364_78883628041

االنتاج الفعلي

مالحظة : - الفروقات الواردة في كمیة الماء المباع تحدث نتیجة عملیات التقریب .

نسبة%  
للمتحقق

     كمیة االنتاج والمبیعات للماء الصافي في مشاریع المدیریة العامة للماء ودائرة ماء بغداد حسب المحافظات لسنة 2018

المجموع الكلي
المجمعات المائیة
دائرة ماء بغداد

المجــمـوع

مشاریع المدیریة العامة للماء

الماء المباعالموزع مجاناًالضیاعات الطاقة المحافظة
التصمیمیة

الطاقة 
المتاحة

االنتاج 
المخطط
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(ملیون دینار)جدول  (6)

23420__2342_2107821078_دائرة ماء بغداد

78830__2342_7648876488المجموع

___55410

قیمة إنتاج الماء المشاریع
إیرادات أخرىالصافي قیمة الماء 

الصافي المباع
االیراد الفعلي 
للماء الصافي

المدیریة العامة 
للماء والمجمعات 

المائیة
_5541055410_

قیمة إنتاج الماء 
الخام

قیمة الماء الخام 
المباع

االیراد الفعلي للماء 
الخام

االیرادات المتحققة للماء الصافي والخام لسنة 2018 

مجموع االیرادات 
الفعلیة
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القیمةالقیمةالقیمةقیمةكمیةقیمةكمیةقیمةكمیة

جدول (7)

المدیریة العامة للماء 
والمجمعات المائیة

المشاریع

دائرة ماء بغداد

كمیة وقیمة مستلزمات االنتاج في قطاع الماء لسنة 2018 

_66 8547500

الكھرباء المستھلك والمشتراة 
من الخارج (ك.و.س)

المواد االولیة المستخدمة في االنتاج

الكلور الشب

17440139 23837206

4274

*یتم تجھیز الوقود مركزیا من دائرة الوحدات االنتاجیة

2285671المجموع 4480 8571337

27771340198

39219 3079

1571850708 15631

_ 22579001468

1808198 17440139

صیانة الوقود *

156521255211489

أخرى

40437

48106

88543

مجموع قیمة 
المستلزمات
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جدول (8)

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور

27_127_1اآلدارة العلیا
16390253262813113939الكفاءة العلیا

292129421318015434723الفنیون
185145330192714543381االدارة

2464028622153252540المشرفون والماھرون
2522527717471441891شبھ الماھرین وغیرالماھرین 

7748134015355الخدمات
1216433164912064479216856المجموع

 

   معدل عدد المشتغلین وأجورھم حسب المھارة والجنس في دائرة ماء بغداد لسنة 2018

العراقیین واالجانب العراقیین واالجانب

االجور(ملیون دینار)

أصناف المشتغلین

معدل عدد المشتغلین
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