


السكنيةاطقالمنفياالتحتيةالبنىخدماتاهممنتعتبر:الفرعيةالشبكات
:انواعثالثالىوتنقسمالبلديةباعمالالبدءقبلوتكون

اريالمجمياهبتصريفالخاصةالشبكاتوهي:المجاريمياهشبكات•
.الرفعمحطاتالىالثقيلة

اراالمطمياهبتصريفالخاصةالشبكاتهي:االمطارمياهشبكات•
.الرفعمحطاتالى

نتكواالحيانبعضفي:المشتركةواالمطارالمجاريمياهشبكات•
.الرفعمحطاتالىالتصريفويتممشتركةالتصريفشبكات



صرفالمياهبنقلتقومالتيالخطوطوهي:الرئيسيةالناقلةالخطوط•

يفالتصرنقاطالىاوالمعالجةمحطاتالىالرفعمحطاتمنالصحي

مياهنقلوكذلكمعالجةمحطةوجودعدمحالفيواالنهرالمبازلفي
.واالنهرالمبازلفيالتصريفنقاطالىاالمطار

الصرفمياهبمعالجةتقومالتيالمحطاتهي:المعالجةمحطات•

دةععلىوتكونالرئيسيةالناقلةالخطوطمناليهاالواردةالصحي

ريفتصويتمالمعالجةالمياهومواصفاتالمعالجةطريقةبحسبانواع
.المبازلالىأواالنهرالىاماالمعالجةالمياه



ونقل2008لسنة21رقمالمحافظاتمجالسقانونصدوربعد

واالسكاناالعماروزارةومنهاالمحافظاتالىالوزاراتصالحيات

تمافظاتللمحاالقاليمتنميةبرامجنحووالتوجهالعامةواالشغالوالبلديات
:تياالوفقوالمحافظاتالقطاعيةالوزارةبينالتنفيذمجاالتتنظيم

الاكمعلىبالتركيزالعامةوالبلدياتواالسكاناالعماروزارةقيام•

المشاريعوتنفيذالمعالجةمحطاتوتنفيذالمستمرةالمشاريع
.الجديدةاالستراتيجة

الناقلةطوطوالخالشبكاتمشاريعتنفيذعلىبالتركيزالمحافظاتقيام•
.والمتوسطةالقليلةالسعاتذاتالمعالجةومحطات



بغدادمدينةفيالصحيالصرفمياهمعالجةمشاريع

ـــةلغايالصحـــيالصـــرفبشـــبكاتالمخدوميـــننســـبةبلغـــت•
مخـــدومغيـــر%10وأن%90بحـــدود2016عـــامنهايـــة

واألراضـــيالســـكنيةغيـــرالمناطـــقمـــنالعديـــدبضمنـــه
.الزراعيـــة

هناكانعلما ً،يوم/3م220000العجزيبلغ:الكرخجانبفي•
نجـــزالمالكـــرخمشـــروعتنفيذفيتتمثلمســـتقبليةمشـــاريع
يوم/3م351000بطاقـــةاليابانيالقرضعلىتصاميمه

علما،يـــوم/3م246000العجـــزيبلـــغ:الرصافـــةجانـــبفـــي•
معالجةوحـــدات7نصبخـــاللمنيوم/3م1000ســـيضافانـــه

.الثالثالتوســـيعالرســـتميةلمشـــروع



(ادمةالع)المجاريبشبكاتالمخدومينالسكاناجمالينسبةبلغت
.األمطاربشبكات%48و37%

30الصحـــيالصـــرفميـــاهتصريـــفمحطـــاتعـــددبلـــغ

فعليةطاقـــةو776400تصميميـــةبطاقـــةمحطـــة
عاملـــةغيـــرمحطـــات9منهـــايـــوم/3م464717

يوم/3م203550تبلغالمعالجةغيرالمياهكمية.



نسبة السكان غير 

المخدومير  

نسبة السكان 

المخدومير  

الطاقة الفعلية مع 

يوم/3الشبكات م

ة الطاقة التصميمي

مع الشبكات 

يوم/3م

عدد المحطات المحافظة

9% 91% 1055000 1055000 5
امانة / بغداد 

بغداد

83,62% 16,83% 53000 125000 4

مراكز / بغداد 

االقضية 

والنواح  

79,3% 20,7% 85000 131000 2 بابل

78% 22% 46000 22000 2 الديوانية

76,83% 23,17% 23750 95000 4 ف النجف االشر

22,5% 77,5% 179250 268750 7
كربالء 

المقدسة

65,18% 34,82% 79600 79600 3 واسط

76,83% 23,17% 23750 37500 1 المثنى



نسبة السكان غير 

المخدومير  

نسبة السكان 

المخدومير  

الطاقة الفعلية مع 

يوم/3الشبكات م

ة الطاقة التصميمي

مع الشبكات 

يوم/3م

عدد المحطات المحافظة

25,2% 74,8% 171500 208400 5 ميسان

69,7% 30,3% 188000 251000 5 البرصة

88,4% 11,6% 43750 35000 3 ذي قار

99,13% 0,87% 2833 3600 3 كركوك

87,6% 12,4% 25100 48500 4 صالح الدين

91,81% 8,19% 20,210 52,250 8 االنبار

97,81% 2,48% 16080 20400 2 نينوى

96,45% 3,55% 8000 48800 1 دياىل





وععدد المحطاتنسبة العجزالمحافظة نسبة االنجازةالطاقة التصميميموقع المشر
نسبة التغطية 

المتوقعة

بغداد 

  حدود % 9
 
ف

امانة بغداد 

خارج % 83

حدود امانة 

بغداد

%6500096.5الحسينية1

6%100نينوى

%2.22%1400082.1الحمدانية

المرحلة / الساحل االيرس 

االوىل
10000065.7%15.85%

المرحلة / الساحل االيرس 

الثانية
10000059.56%15.85%

%0.78%492464.1برطلة

المرحلة / الساحل االيمن 

االوىل
10000014.615.85%

المرحلة / الساحل االيمن 

الثانية
1000005.515.85%

%104.77%33260041مركز لمحافظة1%99كركوك

2%100دياىل

المرحلة الثانية / بعقوبة 

الجانب الغرب   
560006.7525.5%

%2200031.110.02الخالص



وععدد المحطاتنسبة العجزالمحافظة نسبة االنجازةالطاقة التصميميموقع المشر
نسبة التغطية 

المتوقعة

صالح الدين

84.4%3

%18.22%3600058ةالمرحلة الثاني/تكريت 

%4.3%850050المرحلة الثانية/بلد 

%28.34%560006.5المرحلة الثانية/ سامراء 

2%100االنبار
%14.58%3500086الفلوجة

%41.65%10000093المرحلة االوىل/ الرمادي 

3%77.4واسط

%10.55%23486100العزيزية

%22.46%5000091الصويرة

%22.46%5000076المرحلة االوىل/ الح  

%39.24%10700099المرحلة االوىل/ الحلة 1%89بابل

ف %34.48%10000080المرحلة الثانية/ النجف 1%67.42النجف االشر



وععدد المحطاتنسبة العجزالمحافظة نسبة االنجازةالطاقة التصميميموقع المشر
نسبة التغطية 

المتوقعة

49.84كربالء المقدسة

%16.44%3700096الحر

المرحلة / مركز المحافظة 

الثالثة
10000097%44.42%

المرحلة / مركز المحافظة 

الرابعة
20000094%88.85%

%11.11%2500085قضاء الهندية

%49.2%10000051يةالمرحلة الثان/ الديوانية 1%80.8الديوانية

3%72ذي قار

%36.82%13500054ةالمرحلة الثاني/ النارصية 

%16.36%6000075قضاء الرفاع  

%17.45%6000075قضاء الشطرة

3%75.26البرصة

%18.68%1200038الزبي  

%23.34%15000051المرحلة الرابعة/ حمدان 

%23.34%15000030المرحلة الخامسة/ حمدان 



اريعًبلغغغًاجمغغاليًااللتزامغغاتًالمتبقيغغةًللمشغغاريعًالمدرجغغةًفغغيًخطغغةًمشغغ

ةًالمديريغغةًالعامغغ/ًوزارةًاالعمغغارًواالسغغكانًوالبلغغدياتًواالشغغغالًالعامغغةً

تريليغغغونًواربعمائغغغةً)ًدينغغغارً(0004059984131ً)ًللمجغغغاريً

ةًوخمسغةًوثالثةًعشرًملياراًوتسعمائةًوثمانيةًوتسعونًمليوناًواربعمائغ
(.االفًدينارً



فيغتمًتسغليمهاًفيماًيخصًالمشاريعًالمنجزةًولمًيتمًتشغيلهاًبشكلًرسمي:ًاوال ً
.الىًمديرياتًالمجاريًفيًالمحافظاتًلغرضًادخالهاًفيًالخدمة

يرًفيمغغغغاًيخغغغغصًالمشغغغغاريعًقيغغغغدًاالنشغغغغاءًفيغغغغتمًًدراسغغغغةًامكانيغغغغةًتغغغغوف:ًثانيغغغغاً
التخصيصغغغغاتًالماليغغغغةًالكمغغغغالًانجغغغغازًالمشغغغغاريعًالمسغغغغتمرةًمغغغغنًخغغغغاللً

:المقترحاتًاالتيةً
فصغغغلًتخصيصغغغاتًالمديريغغغةًالعامغغغةًللمجغغغاريًعغغغنًتخصيصغغغاتًوزارة1.

يغةًاالعمارًواالسكانًعندًاعدادًالموازنغةًوبمغاًيغتالئمًمغعًااللتزامغاتًالمال
.وقدرةًالمديريةًالعامةًللمجاريًعلىًالصرف

بمغاًزيادةًالتخصيصاتًالسغنويةًمغنًخغاللًمناقلغةًالفغائضًمغنًالغوزارات2.
.يتناسبًمعًقدرةًالمديريةًالعامةًللمجاريًعلىًالصرف

ياسًالعملًبنظامًذرعاتًالعملًالمنجزةًلمشاريعًقطاعًالمجاريًلكونهًمق3.
لمنافسغةًفعالًللقغدرةًعلغىًصغرفًالتخصيصغاتًلضغمانًسغرعةًالتنفيغذًوا

.باالنجاز



مغغغاًفيهغغغاًانشغغغاءًصغغغندواًاسغغغتراتيجيًلتمويغغغلًالمشغغغاريعًاالسغغغتراتيجيةًب.4ً
يقًمغعًتحغددًالحقغاًبالتنسغ)ًمشاريعًقطاعًالمجاريًيمغولًبنسغبةًمعينغةً

فطًالخغامًمنًااليغراداتًالنفطيغةًالمتحققغةًنتيجغةًبيغعًالغن(ًوزارةًالماليةً
بغغغاعلىًمغغغنًالسغغغعرًالمخصغغغصًفغغغيًالموازنغغغةًويغغغدارًمغغغنًقبغغغلًوزارةً

.التخطيط

يةًانشغغغاءًصغغغندواًلتمويغغغلًالمشغغغاريعًالمدرجغغغةًفغغغيًالموازنغغغةًاالسغغغتثمار.5ً
رًباسلوبًذرعغاتًالعمغلًالمنجغزةًويمغولًمغنًمناقلغةًالتخصيصغاتًغيغ

الفائضغغغةًعغغغنًجاجغغغةًالغغغوزاراتًوالجهغغغاتًغيغغغرًالمرتبطغغغةً)ًالمسغغغتغلةً
عًويغغدارًمغغنًقبغغلًوزارةًالتخطغغيطًويغغتمًالعمغغلًبغغهًفغغيًالربغغ(ًبغغوزارةً

ةًالتغيًاالخيرًمنًالسنةًالماليةًويستمرًالىًاقغرارًقغانونًالموازنغةًللسغن
يغغغذًلغغغغرضًمعالجغغغةًقلغغغةًالتخصيصغغغاتًالمطلوبغغغةًالكمغغغالًتنف/ًتليهغغغاً

.ولضمانًاالستمرارًفيًتنفيذًالمشاريعالمشاريع



تمًدراسةًفيماًيخصًالمحافظةًعلىًالبيئةًوالمناخًفنقترحًانًي:ًثالثـا ً

شاءًامكانيةًتغييرًمسارًتصريفًالمياهًالمعالجةًالىًخارجًالمدنًوان

صناعيةًبحيراتًصناعيةًتستخدمًالغراضًالتشجيرًوانشاءًالغاباتًال
واالحزمةًالخضراء



شكراًالصغائكمً


