
 (1املرفق رقم )
 

 (1) املشكلة الرئيسية
 املشاكل الفرعية

(2) 
 االحتمالية

(1-10) 

(3) 
 التأثري

(1-10) 

(4) 
 اخلطر احملتمل

(2×3) 

(5) 
 االستجابة

(1-100) 

(6) 
 اخلطر املتبقي

(4-5) 

 االولوية
اعلى 
 درجة

قدرة حمطاا  عدم 
الضااااااااااااا  علاااااااااااااى 
ايصاااااااااااا  املياااااااااااا  
لالراضاااي العراعياااة 
ابالوقاااااااااااااااااااااااااااااااااا  
 والكمياااااااااااااااااااااااااااااا 

 املطلوبة

التجاااوتا  علااى الق ااوا  االروائيااة و   اا  
 2 37 35 72 8 9 امليا 

قااااااادم وكتااااااارة عطاااااااال  حمطاااااااا  الضااااااا  
 1 51 30 81 9 9 وامل ش   التابعة هلا

قلاااااة املصااااامل املائياااااة املطلقاااااة لال ااااارا  
 3 29 35 64 8 8 العراعية

  قارنااااااةقلااااااة الق ااااااوا  االروائيااااااة املبط ااااااة 
 5 19 30 49 7 7 ابلق وا   ري املبط ة

انتشار االد ا  واالعشاب املائية وكترة 
الرتسبا  يف جماري الق وا  االروائية 

 واملبات 
7 8 56 35 21 4 
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 خمطط حتليل املشكلة

 ابالوقا  والكميا  املطلوبةلالراضي العراعية قدرة حمطا  الض  على ايصا  امليا  عدم 

 أهم املشاكل

قدم وكترة عطال  حمطا  
 الض  وامل ش   التابعة هلا

التجاوتا  على الق وا  
 االروائية و     امليا 

 

قلة املصمل املائية 
لال را  املطلقة 

 العراعية

 

قلة الق وا  االروائية املبط ة 
 ابلق وا   ري املبط ة  قارنة

االفرتاضا  
 واملقرتحا 

االفرتاضا  
 واملقرتحا 

االفرتاضا  
 واملقرتحا 

االفرتاضا  
 واملقرتحا 

التالفة استبدا  املضخا  
 ع اجراء الصيانة الدورية 

الالت ة للمحطا  
 امل صوبة

امل اسبة للحد اجياد امللو  
 ن التجاوتا  على الق وا  

االروائية و     امليا  
وتطبيق اجراءا  قانونية 
وعقواب  رادعة حبق 

 املتجاوتين

 

استخدام اساليب الري 
املديتة للتقليل  ن 
هدر امليا  وتايدة 
 ساحا  االراضي 

 املروية

 

تكريس اجلهود 
واال كانيا  الالت ة 
 لتبطني الق وا  الرتابية

انتشار االد ا  واالعشاب املائية 
وكترة الرتسبا  يف جماري الق وا  

 االروائية واملبات 

االفرتاضا   
 واملقرتحا 

اجراء اعما  التطهريا  بشكل 
دوري  ع استخدام الطرق املديتة 
يف  كافحة االد ا  واالعشاب 

 املائية

 



 (3 رفق رقم )
 احملطا  املتوقفة وأسباب توقفها

 السبب اتري  التوقف احملافظة احملطة  
 عطل  ضخة/لوحة سيطرة سوفت ستار 6/9/2017 صالح الدين العلم البديلة -1
 1/4/2017 دايىل ري اسفل اخلالمل -2

2/2/2017 
25/4/2017 
10/7/2017 

  ضخا  /سوفت ستار وعدم ا الء 6عطل 
  ضخة السحب )اخل عير (

 2بع  التاجي / -3
 ) دائمية (

 االسحاقي
 

 عطب فيوت واعوجاج شفت /2عطل  ضخا  عدد  2007

 القدميةبع  بلد  -4
 ) دائمية (

 عطل  ضخة/ اعوجاج شفت وتلف البولربان  2014 االسحاقي

 وتبديل شاصي  عطل  ضخة /  واتنة 2014 االسحاقي شرقي /34ري  -5
 عطل اربع  ضخا  بسبب انسداد  قدم احملطة 4/11/2014 اببل بع  كيش القدمية  -6
 عطل بورد/عطل  ضخا   17/11/2013 اببل بع  كيش املساعدة -7
بع  املسي ية اجل وبية  -8

 العمودية
 عطل  ضخا  /عطل حساسا  احملرك  10/1/2015 اببل

 

 اببل صدر جدو  احملاويل -9

 عطل بشارة املضخة 10/4/2016
 عطل كري بوكس املضخا  25/6/2015
 عطل حمرك املضخا  10/10/2015
 عطل مبب املضخة 28/9/2016
 عطل ثالث  ضخا  /   لط  اء ودهن يف احملرك  30/9/2015

 عطل  ضخة/ استهالك بطارية 28/3/2015 اببل كيش العائمة -10
 عطل اربع  ضخا / جتفيت وعطل بورد 2016 واسط احملطة التانية /الدبوين -11
 عطل  ضخا  / عطل البورد 2016 واسط احملطة التالتة / الدبوين -12
 2016 واسط الدبويناحملطة الرابعة /  -13

2017 
 / جتفيت واستهالك  ضخا  عطل ثالثة  ضخا 

 البوردعطل  /عطل ثالثة  ضخا   2015 واسط احملطة اخلا سة/ الدبوين -14
 2010 واسط بع  الدولة / الدبوين -15

2016 
 عطل  ضخا  بسبب انسداد  قدم احملرك 

 عطل  ضخا  /عطل  يكانيكي  2/3/2017 واسط هحنالة تكيطي -16
 عطل  ضخا / عطب حمركا  7/6/2017 واسط عوي ة -17
 =                      1/1/2017 واسط ناضالرو  -18

 

 

 



 

 (4 رفق رقم )
 ولدا ملحمطا  الض   ري اجملهعة اب

 احملافظااة اسم احملطااة  
 دوبع -1

 كركوك
 قواتن -2
 األنبار فلوجة ( الرئيسية  –بع  )العا رية  -3
 1اليوسفية /  -4

 بغداد
 

 هور رجب -5
 امل اري -6
 السيافية -7
  ويلحة -8
  بع  االسك درية -9

 الدورة -10
 بع  الرتاتة العمودية -11

 كربالء

 بع  الرتاتة التععيعية -12
 بع  املسي ية الرئيسية  -13
 بع  املسي ية التععيعية -14
 بع  السجلة الدائمية -15
 بع  السجلة التععيعية -16
 بع  اهل يدية الدائمية -17
  بع  املشورب التععيعية -18
 واسط عوي ة -19
 الروضان -20
  اهلال  -21

 املتىن

 

 

 ال جارية االروائية  -22
 الصايف االروائية -23
 الصليبا  االروائية  -24
 توبة االروائيةا   -25
 البديري االروائية -26



 احملافظااة اسم احملطااة  
  الغدير -27

 املتىن
 الكوثر -28
 ذانئب السوير 29
 احملدد القدمية واملساعدة -30
 بع  املتىن -31
 البصرة ري السويب -32
 بع  السويب  -33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (5املرفق رقم )
 التصاريف وامل اسيبحمطا  الض  اليت تفتقر اىل اجعة قياس 

 الفقرة الغري  وجودة ابحملطة اسم احملطة احملافظة  
 
 
 
 

1- 

 
 
 
 
 بغداد

  3فلوجة 
 
 
 

 اجهعة قياس امل اسيب

 5فلوجة 
 العيدان

 نيسان 9
 الوحدة
KsD 

 سبع البور
 السال يا 
 ذراع دجلة

 
 
 

2- 

 
 

 
 دايىل

 التصاريفاجهعة قياس  اسفل اخلالمل
  اجليعاين

 
اجهعة قياس التصاريف+اجهعة قياس   اسيب 

 امليا 

 مشا  الراشدية
 امل صورية
 السبتية

 ج وب هبرت
 اجهعة قياس امل اسيب قعانية

 
 

3- 
 

 
 

 االسحاقي

  ري الكشاشي
 

 اريفاجهعة قياس التص
 
 

 ري العباجيي
 شرقي/34ري تععيع الق ا 

 ارفيع/10ري 
 ري االسحاقي الغعي

 اببل -4
 

 اجهعة قياس التصاريف مجيع احملطا 
 اجهعة قياس امل اسيب ( حمطة47عدد )

 اجهعة قياس امل اسيب مجيع احملطا  كركوك -5
  مجيع احملطا  االنبار -6

 
 اجهعة قياس امل اسيب واجهعة قياس التصاريف

 
7- 

 
 
 واسط
 

 (5و4و3و2و1الدبوين)
 تكيطية ، ربيضة

 عوي ة ، الروضا 
  املعاك

 ار،الشيب اجل ويبالسوادة،البت اجهعة قياس امل اسيب
 4كو  بترية / 

 
 

8- 

 
 

 صالح الدين

  العلم الصيفية
 

 اجهعة قياس امل اسيب واجهعة قياس التصاريف
 العلم البديلة
 البو عجيل
 عوي ا 
 الضلوعية
 اخلعا ية

 



 (6املرفق رقم )
 الكرين اجلسري

 احملافظة اسم احملطة  
 ذي قار الصاملية القدمية -1
 امل يتر -2

 ال جف
 

 الومسية -3
 البكرية -4
  بع  الكوفة الشمايل -5
 3فلوجة  -6

 
 بغداد
 

7- ksD 

8- Ps1 

9- Ps2 

 سبع البور -10

 ج وب الراشدية -11
 اسفل اخلالمل -12

 دايىل
 

 اجليعاين -13
 مشا  الراشدية -14
 امل صورية -15
 السبتية -16
 ج وب هبرت -17
 قعانية -18
  ري الكشاشي -19

 ري العباجيي -20 االسحاقي
 شرقي/34ري التععيع الق اة  -21
 االروائية التالتة البو ذايب -22

 االنبار
 البع  الرابعة البوعيتة -23
 كربالء عوي ا العبد  -24
 العلم الصيفية -25

 صالح الدين
 العلم البديلة -26
 البو عجيل -27
 عوي ا  -28
 الضلوعية -29
 البصرة ض  البصرة /  اء البصرة -30

 



 (7املرفق رقم )
 الب اية ال موذجية او املسقفا 

 الفقرة الغري وجودة احملافظااة اسم احملطااة  
 اخل دق -1

 قار يذ
 

  سقف
 

 السائح -2
 االشرتاكي -3
 الشعيوطية -4
 املغيشي -5
 الشريفية -6
  تر  ي -7

 ال جف
 

 
 ب اية
 

 الومسية -8
 البكرية -9
 3فلوجة  -10

 بغداد
 

 
 سقيفة
 

 رشح الكر ولية -11
12- KSD 
 ب اية ج وب الراشدية -13
 سقيفة وديو الدا -14
 سقيفة دايىل اسفل اخلالمل -15
 حنالة الدوهان -16

 واسط
 

 سقيفة
 حنالة تكيطية -17
 ب اية الكركة -18
  ري الكشاشي -19

 االسحاقي
 

 
 ب اية
 

 ري العباجيي -20
 الشرقي/34ري التععيع الق اة  -21
 االروائية املساعدة يف ايب طيبان -22

 األنبار
 

 ب اية
 

 (14بعايع ايب طيبان ق اة ) -23
 تويغريبعايع ايب طيبان  -24
 القط ية الدائمية 2ري الر ادي / -25
 ري طوى -26
 ة ري البو علي اجلاسماملساعد -27
  سقف كربالء عوي ا  دالعب -28
 ب اية صالح الدين البو عجيل -29

 جحيش -30  
  سقف ديوانية

 عفك -31
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 الضغط العايل لوحا 

 املطلوبة اللوحا عدد  املديرية احملطة  
 2 بغداد 3ري الوحدة   -1
 السوير االروائي  -2

 املتىن

6 
 2 اهلال  االروائي  -3
 2 العايف  -4
 2 اخلضر  -5
 2 التوبة  -6
 1 ام الدشديش  -7
 2 تل الكط  -8
 2 ج ابية صليبا   -9
 1 الكوثر  -10
 1 الغرير  -11
 1 البديري  -12
 الضلوعية  -13

 صالح الدين

1 
 4 دجلة  -14
 1 عوي ا   -15
 1 البو عجيل  -16
 4 العلم  -17
 الرئيسية/ري اجلعيرة  -18

 ني وى
18 

 13 حمطا  اثنوية  -19
 القط ية 2ري الر ادي/  -20

 االنبار

3 
 3 تنكورة 3ري الر ادي/  -21
 3 ري ايب طيبا   -22
 3 الطرابشة  -23
 3 البو علي جاسم  -24
 3 البو ذايب  -25

  



 بع  ال صر العائمة  -26
 البصرة

1 
 1 ري السويب  -27
 1 بع  السويف  -28
 1اروائية   -29

 اببل
1 

 1 2اروائية   -30
 الدورة  -31

  ابني ال هرين

1 
 1 صخريجية  -32
 1 2اليوسفية/  -33
 1 السياطية  -34
 1  ويلحة  -35
 1  بع  االسك درية  -36
 ري عوي ة  -37

 واسط
3 

 3 الروضان  -38
 1 8بع  شا ة/  -39
 1 ذي قار العاملية القدمية  -40

 



 (9املرفق رقم )

  ميميالتصريف التص اسم املشروع اسم احملافظة  
 اث/3م

التصريف املايل 
 اث/3م

نسبة التصريف املايل اىل 
 % ميميالتصريف التص

 
 
 
 
 
 

1- 

 
 
 
 
 
 

 حمافظة دايىل

 50 5 10 جدو  بالجو

 16 0,2 1,25 اهلارونية الشمالية
 31,7 40 126 الصدر املشرتك
 26,6 20 75 صدر اخلالمل
 45,4 3 6,6 جدو    ديل

 25 1,5 6 جدو  السالم
 35 3,5 10 تبة  جدو  قر 
 16,6 1 6 كشكويل

 33,3 1 3 جدو  حم ة اابد
 1,2 30 ( تصريف فيضاين2500) هنر دايىل )رافد(

 18,8 6 31,775 جدو  الروت
 14 7 50 جدو   هرو 

 
 
 
 
 
2- 

 
 
 
 
 

 حمافظة املتىن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30 3 10 احملدد
 33,3 0,2 0,6 املميدي الرئيسي

 25 0,2 0,8 تععيع العايدي
 40 0,2 0,5 شط املسعدة

 30 0,15 0,5 ام ال و ي
 30 0,15 0,5 ا  بوجراد )الرمحة(

 30 0,15 0,5  طوك
 37,5 0,3 0,8 العطي

 33,3 0,3 0,9 دوب ام العظام
 20 1 5 تععيع ذانئب السوير

 40 2 5 ج ابية صليبا 
 20 0,1 0,5 ذانئب العايدي

 20 0,1 0,5 هنر العمية وا  بوجياش
 20 0,1 0,5 السوامل

 37,9 2 5,27 الكطعة الفرعية
 10 0,1 1 ابو عال ة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حمافظة املتىن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11,7 0,1 0,85 كون املديث ك
 20 0,1 0,5 ابو ستني

 20 0,1 0,5 امليا 
 20 0,2 1 الكطعة القدمية )احملمدية(

 49,1 0,3 0,61 اخلضرياوي
 37 0,5 1,35 العايدي 

هنر  ويسة )هنر الوركاء 
 الرئيسي(

9 2 22,2 

 30,2 1 3,309 املجيمي
 22,6 0,5 2,21 العوجة
 18 0,5 2,77 عويينقهنر ال

 20 0,1 0,5 طرب شوجية
 19,4 0,1 0,515 هنر الفتحة

 40 0,2 0,5 هنر االصالح
 10 0,2 2 املقالع

 33,3 1 3 هنر االترق
 35 0,7 2 هنر  ويرط

 35 0,7 2 هنر ابو ركوك
 25 0,5 2 هنر احملددذانئب 

 40 0,2 0,5 هنر اخلمس
 30,5 2 6,54 خريضابو 

 46,2 0,5 1,08 املساين بفرعيه)الغريب والشرقي(
 41,8 4 9,55 الكطعة الرئيسية

 22,4 0,2 0,89 العالوية
 31,9 0,3 0,94 ال عماين
 21,2 0,2 0,94 العريف

 31,25 0,5 1,6 ال جمي
 50 0,2 0,4 فكحو ابو  

 22,2 0,2 0,9 العباسية

 25 0,1 0,4 املسيجية
 26,6 0,2 0,75 املاشة

 50 2 4 تل الكط



 
 
 
 
 
 
 
 

 حمافظة املتىن

 50 0,5 1  شروع الغدير
 40 2 5  شروع اهلال  االروئي

 50 0,5 1 هنر املصيفي
 27,7 0,5 1,8 هنر االعمى
 50 0,4 0,8 هنر السبل

 16,6 1 6  شروع ام الدشيش
 50 0,5 1  شروع الكوثر

 35 0,7 2 ه شروع البديري  ع تفرعات
 25 1 4  شروع ري اخلضر

 40 2 5  شروع التوبة االروائي
 50 0,5 1  شروع اخلري

 40 2 5  شروع الصايف االروائي
 50 0,5 1  شروع املشاعلة
 0 0 3  شروع ال عو ية

 25 0,7 2,8 ال جارية
 29,9 0,5 1,67 ابو عواين
 24,7 0,3 1,21 ابو شويط

 10 0,1 1 الفتحة
 10 0,1 1 طرب لة

 50 1 2 تععيع جدو  ال جارية
 
 
3- 

 
 

حمافظة 
 الديوانية

 20 15 75 د ارة- شروع حرية
 25 24 96 شافعية - شروع ديوانية 

 9,4 20 212 ش افية - شروع كفل 
 16,6 40 240 انصرية -ش افية  شروع 

 16,2 6 37  شروع البسروكية
 


