
Table ( 15 - 10 ) جـــدولجـــدولجـــدولجـــدول

كمية المياه المستخدمة للريكمية المياه المستخدمة للريكمية المياه المستخدمة للريكمية المياه المستخدمة للريكمية المياه المعالجةكمية المياه المعالجةكمية المياه المعالجةكمية المياه المعالجة

( ( ( ( مليون متر مكعبمليون متر مكعبمليون متر مكعبمليون متر مكعب  )  )  )  )( ( ( ( مليون متر مكعبمليون متر مكعبمليون متر مكعبمليون متر مكعب  )  )  )  )

 السنوات   السنوات   السنوات   السنوات  
YearYearYearYear

QuantityQuantityQuantityQuantity ofofofof TreatedTreatedTreatedTreated WaterWaterWaterWater                    
QuantityQuantityQuantityQuantity ofofofof WaterWaterWaterWater UsedUsedUsedUsed forforforfor                    

IrrigationIrrigationIrrigationIrrigation    
الكمية الكمية الكمية الكمية 

((((مليون متر مكعب مليون متر مكعب مليون متر مكعب مليون متر مكعب ))))
القيمة  القيمة  القيمة  القيمة  

( ( ( ( با&ف درهم با&ف درهم با&ف درهم با&ف درهم ))))
الكمية الكمية الكمية الكمية 
( ( ( ( طن طن طن طن ))))

القيمة  القيمة  القيمة  القيمة  
( ( ( ( با&ف درهم با&ف درهم با&ف درهم با&ف درهم ))))

 ( Million M
3
 ) ( Million M

3
 )   Quantity 

( Million M
3 
)

  Value

(In 000 AED.)

Quantity 

(Tons)

  Value(In 000 AED.)

20071711103442,9903,6273,5431,418

20081931184253,5163,5473,1271,239

20091721244860,9652,8952,7051,081

Source : Dubai Municipalityالمصدر : بلديــة دبــي

QuantityQuantityQuantityQuantity ofofofof        
FertilizersFertilizersFertilizersFertilizers     

TonsTonsTonsTons(((( ))))

Quantity  of  Treated  Drainage  Water  and  Quantity  Used  for Irrigation - Emirate  of  Dubai

كمية مياه الصرف المعالجة والمستخدم منها في الري كمية مياه الصرف المعالجة والمستخدم منها في الري كمية مياه الصرف المعالجة والمستخدم منها في الري كمية مياه الصرف المعالجة والمستخدم منها في الري - - - - إمارة دبــيإمارة دبــيإمارة دبــيإمارة دبــي

( 2007 - 2009 )

   كمية السماد المنتج    كمية السماد المنتج    كمية السماد المنتج    كمية السماد المنتج مبيعات مياه الري مبيعات مياه الري مبيعات مياه الري مبيعات مياه الري ( ( ( ( متر مكعب متر مكعب متر مكعب متر مكعب ))))
( ( ( ( طن طن طن طن ))))

السماد المباع للجمهور السماد المباع للجمهور السماد المباع للجمهور السماد المباع للجمهور ( ( ( ( طن طن طن طن ))))

SalesSalesSalesSales ofofofof IrrigatinIrrigatinIrrigatinIrrigatin WaterWaterWaterWater            SalesSalesSalesSales ofofofof FertilizersFertilizersFertilizersFertilizers forforforfor PublicPublicPublicPublic                


