
   

     

 

   9201 ةًالسراعرى احملاصًل املصتخدمة فى ه املًاكنًة  ملًار مرت مكعب 2.40

                                                   

الصـنىية   لنشرة ا  0201/     1/ 4ىافق    ـامل  االثنني  از املركسى للتعبئة العامـة واإلحصـاء الًىوـاجلودرـأص             

املصاحة  لسيادةعة ااملصتخدمة فى السر الرى   كنًات مًاه زيادةوالتى أوضحت   0219 ملىارد املائًة عاواو الرى  اءصإلح

  تى:اآلوا ومن أهه مؤشرات الصًفًة الشتىية و بالعروتني  احملصىلًة

 ىانــأشخسان  رى عندـــــاه املصتخدمة فى الـة املًـــت  كنًــبلغ    -

 ر ــار متـــلًم 4446  لــابـمق 0219او عب عـر مكـار متـلًم 45.6

 . %041 اــــدرهــــق ادةيـــز بة ـــبنص 0218او ــــــــعب عـــــمك

 

 رعـالت او ــد أفنـرى عنــفى الة ـاه املصتخدمـــة املًــكنًت ـبلغ    -

 رتــار مـملً 41.0 لــابـمق 0219او ـب عــعـر مكــتم راـملً  40.6  

 .%240ا ــــدرهـق ادةـزي  بةــبنص 0218 او ــــعب عــــمك 

 
  لـــاحلقعند رى ــــال  ىـدمة فـــخـاه املصتـــًة املــًـت كنــلغب    -

 زيـــــــادة صبةنب 0218 اوـع ار مرت مكعبــملً 26.5 لـابـمق 0219 او ع بــع مكار مرتـملً 42.0  

 بالعروتني   ةـروعســـة املاحـاملصة زيادب ـــبصب %1240ا ــــدرهــــق  

 .و الصًفًة ةالشـتىي 

 
    مبا يعادل   ملًار مرت مكعب 02.5العروه الصًفًة  ، ٪ 21.2 مكعب من املًاه مبا يعادل  ر مرتملًا 10.5دو العروة الشـتىية تختص   -

 الرى. ة فىاملًاه املصتخدم ةكنً من ٪ 8.9 ادلــيعا ـمب عبـمرت مكملًار  2.6وة ــالفاك ، ٪ 58.6     

  0219او ـع / يىوبــعرت مكـف مــأل 99.7 ة ـوـالث والفاكـالج  رواتالعـل ـًـاصــحمة لــرى ـخدمـار املصتـاه اآلبــة مًـًـنـت كـلغـب    -

 .٪ 93.3قدرهـا  زيادة  ةبنصب 0298 اوـع/ يىو ب ـمكع ألف مرت 97.3قابل م
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ًة املًاه املصتخدمة فى الرى عند احلقل     ن  ك

د أشىان  وعند أفناو الرتع وعن
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