
اإلحصاءات الزراعية 2013
أصدر في سبتمبر  2014



2 
 

  تقديم
  
 

 والمعنيين والباحثين األعمال ورجال السياسات وراسمي القرار خذيلمتّ  ميقدّ  أن ء ـ أبوظبياإلحصا مركز يسرّ 
 الضوء تلقي التي 2013 الزراعية لإلحصاءات السنوية النشرة من الخامس العدد ،كافة الزراعية والمؤشرات باإلحصاءات

 القيادة ظل تحت ،2013 عام خاللوترصدھا بدقة  أبوظبي إمارة في ودالالتھا الشاملة الزراعية التنمية مؤشرات على 
-  أبوظبي إمارة حاكم ،المتحدة العربية اإلمارات دولة رئيس ،نھيان آل زايد بن ةخليف الشيخ السمو لصاحب الرشيدة
، نائب أبوظبي عھد ولي ،نھيان آل زايد بن محمد الشيخ سمو أول ريقلفا من الالمحدود والدعم - هورعا هللا حفظه
ّ  للقوات األعلى القائد  .أبوظبي مارةإل التنفيذي المجلس رئيس ،حةالمسل

      
ّ  المجاالت بالتفصيل النشرة تتناول  المؤشرات من كبيراً  عدداً  نتتضمّ  كونھا من تھاأھميّ  وتأتي بالزراعة، قةالمتعل

 وتحليل قاً وتعمّ  صاً تخصّ  أكثر بشكل ودراستھا القطاع ھذا اتجاھات متابعة على تساعد التي التحليلية والقياسات
 قطاع في المستدامة للتنمية تحقيقاً  المتكاملة، واالستراتيجيات الخطط ورسم المستقبل فاستشرا في آثارھا
  2030.أبوظبي رؤية مع ينسجم بما الزراعة

 
 بجوانبھا الزراعية المؤشرات من العديد تغطي التي التفصيلية اإلحصائية الجداول من العديد على النشرة ھذه تحتوي 

 .النتائج ألھم وملخص البيانية األشكال إلىباإلضافة كافة،  النباتية
 

ّ  فإننا ،2013الزراعية  لإلحصاءات السنوية النشرة من الخامس العدد أيديكم بين نضع إذ ونحن  مقترحاتكم إلىع نتطل
 وتحليلھا، عرضھا وطريقة البيانات وجودة الشمول حيث من المھم، السنوي اإلصدار ھذا لتطوير اءةالبنّ  ومالحظاتكم

 الخاصة اإلحصائية والمؤشرات والبيانات بالمعلومات كافة والمعنيين ينوالمھتمّ  القرار خذيلمتّ  مستمراً  عوناً  يكون حتى
 .أبوظبي إمارة في الزراعية التنمية بقضايا

 
 البيئة ھيئةو ،أبوظبي – البلدية الشؤون دائرةو ةالغذائي للرقابة أبوظبي جھاز بتعاون أشيد أن المناسبة بھذه نيويسرّ 

 األكبر القسط توفير في ساھمت التي المحلية الحكومية والھيئات الدوائر من كافة االستراتيجيين وشركائنا ي،أبوظب –
 .اإلصدار ھذا عليھا اعتمد التي البيانات من

 
 

 التوفيق،،، ولي وهللا
 
 
 
 
 
 

 القبيسي بطي بن محمد أحمد بطي
   العام المدير
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  قائمة الجداول

رقم 
  الصفحة    الجدول

    اإلنتاج النباتي إحصاءات .1  
  10  2013 إلى 1986 حسب المنطقة تھاومساح النباتيةعدد الحيازات   1.1

  11  2013 إلى 2005 حسب المنطقة تھاومساح النباتيةعدد الحيازات   2.1

  12  2013حسب المنطقة  تھاومساح النباتيةعدد الحيازات   3.1

  13  2013 أبوظبيحسب المنطقة في  تھاومساح النباتيةعدد الحيازات   4.1

  13  2013حسب المنطقة في العين  تھاومساح النباتيةعدد الحيازات   5.1

  14  2013حسب المنطقة في الغربية  تھاومساح النباتيةعدد الحيازات   6.1

  14  2013 ة والمنطقةالحيازمساحة حسب فئة  تھاومساح النباتيةلحيازات عدد ا  7.1
  14  2013 أبوظبيفي  ة والمنطقةالحياز مساحة حسب فئة تھاومساح النباتيةلحيازات عدد ا  8.1
  15  2013في العين  ة والمنطقةالحيازمساحة حسب فئة  تھاومساح النباتيةلحيازات عدد ا  9.1

  16  2013الغربية  في ة والمنطقةالحياز مساحة حسب فئة تھاومساح النباتيةلحيازات عدد ا  10.1
  16  2013 إلى 2011 حسب المنطقة تھاومساحالعاملة  النباتيةعدد الحيازات   11.1
  17  2013 أبوظبيحسب المنطقة في  تھاومساحالعاملة  النباتيةعدد الحيازات   12.1
  17  2013حسب المنطقة في العين  تھاومساحالعاملة  النباتيةعدد الحيازات   13.1
  18  2013حسب المنطقة في الغربية  تھاومساحالعاملة  النباتيةعدد الحيازات   14.1
  19  2013المنطقة و استخدامات األرض حسب النباتيةمساحة الحيازات   15.1
  20  2013حسب نوع المحصول والمنطقة  تھاومساحعدد األشجار المثمرة   16.1
  21  2013 أبوظبيحسب نوع المحصول والمنطقة في  تھاومساحعدد األشجار المثمرة   17.1
  22  2013حسب نوع المحصول والمنطقة في العين  تھاومساحعدد األشجار المثمرة   18.1
  24  2013حسب نوع المحصول والمنطقة في الغربية  تھاومساحعدد األشجار المثمرة   19.1
  26  2013 إلى 2010 حسب المنطقة تھاوقيمإنتاج التمور  كميّة  20.1
  26  2013حسب النوع والمنطقة  تھاومساحعدد األشجار الحرجية   21.1
  27  2013 حسب النوعتھا وقيم المحاصيل الحقلية إنتاج وكميّة المحصولية  مساحةال  22.1
  27  2013في أبوظبي  حسب النوعتھا وقيم المحاصيل الحقلية إنتاج وكميّة المحصولية  مساحةال  23.1
  28  2013في العين  حسب النوعتھا وقيم المحاصيل الحقلية إنتاج وكميّة المحصولية  مساحةال  24.1
  28  2013في الغربية  حسب النوعتھا وقيم المحاصيل الحقلية إنتاج وكميّة المحصولية  مساحةال  25.1
  28  2013حسب المنطقة تھا وقيمالمحاصيل الحقلية  كميّة إنتاج  26.1
  29  2013حسب نوع المحصول تھا وقيممحاصيل الخضراوات  إنتاج وكميّة المحصولية  مساحةال  27.1
  30  2013حسب نوع المحصول في أبوظبي تھا وقيممحاصيل الخضراوات  إنتاج وكميّة المحصولية  مساحةال  28.1

  31  2013حسب نوع المحصول في العين تھا وقيممحاصيل الخضراوات  إنتاج وكميّة المحصولية  مساحةال  29.1

  32  2013حسب نوع المحصول في الغربية تھا وقيممحاصيل الخضراوات  إنتاج وكميّة المحصولية  مساحةال  30.1

في الحقول المكشوفة حسب نوع تھا وقيمإنتاج محاصيل الخضراوات  وكميّة المحصولية المساحة   31.1
  2013المحصول 

33  

في الحقول المكشوفة حسب نوع تھا وقيمإنتاج محاصيل الخضراوات  وكميّة المحصولية المساحة   32.1
  2013المحصول في أبوظبي 

34  

في الحقول المكشوفة حسب نوع تھا وقيمإنتاج محاصيل الخضراوات  وكميّة المحصولية المساحة   33.1
  2013المحصول في العين 

35  
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    قائمة الجداول  
رقم 

  الصفحة    الجدول

في الحقول المكشوفة حسب نوع تھا وقيمإنتاج محاصيل الخضراوات  وكميّة المحصولية المساحة   34.1
  36  2013المحصول في الغربية 

ة حسب نوع تحت البيوت المحميّ تھا وقيمإنتاج محاصيل الخضراوات  وكميّة المحصولية المساحة   35.1
  37  2013المحصول 

ة حسب نوع تحت البيوت المحميّ تھا وقيمإنتاج محاصيل الخضراوات  وكميّة المحصولية المساحة   36.1
  38  2013المحصول في أبوظبي 

ة حسب نوع تحت البيوت المحميّ تھا وقيمإنتاج محاصيل الخضراوات  وكميّة المحصولية المساحة   37.1
  39  2013 في العين المحصول

نوع  حسبتھا وقيمة إنتاج محاصيل الخضراوات تحت البيوت المحميّ  وكميّة المحصولية المساحة   38.1
  40  2013 في الغربية المحصول

  41  2013حسب المنطقة  تھاومساحعدد أشجار الغابات   39.1

  42  2013والمنطقة  أسلوب الرّيحسب  المرويةالمساحة   40.1

  42  2013 أبوظبيوالمنطقة في  أسلوب الرّيحسب  المرويةالمساحة   41.1

  43  2013والمنطقة في العين  أسلوب الرّيحسب  المرويةالمساحة   42.1

  44  2013والمنطقة في الغربية  أسلوب الرّيحسب  المرويةالمساحة   43.1

  45  2013 و 2012 الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين  44.1

  46  2013عدد اآلبار الزراعية حسب المنطقة   45.1

  46  2013عدد اآلبار الزراعية حسب المنطقة في أبوظبي   46.1

  47  2013عدد اآلبار الزراعية حسب المنطقة في العين   47.1

  48  2013عدد اآلبار الزراعية حسب المنطقة في الغربية   48.1

  48  2013 إلى 2010لقروض الممنوحة للمزارعين حسب المنطقة اقيمة   49.1

  49  2013المبيدات المستھلكة حسب النوع والمنطقة  كميّة  50.1

    للسلع الزراعية التجارة الخارجية إحصاءات .2  
 إلى 2005 عبر منافذ إمارة أبوظبي والغذائية الزراعيةوالصادرات والمعاد تصديره من السلع  قيمة الواردات  1.2

2013  
51  

  52  2013إلى  2010 إلمارة أبوظبي والغذائية الزراعيةقيمة الواردات من السلع   2.2

  52  2013 إلى 2010 من إمارة أبوظبي والغذائية الزراعيةقيمة الصادرات من السلع   3.2

  52  2013 إلى 2010 عبر منافذ إمارة أبوظبي والغذائية الزراعيةقيمة المعاد تصديره من السلع   4.2

  53  2013إلى  2005 عبر منافذ إمارة أبوظبي رة والمعاد تصديرھاالمستوردة والمصدّ  األسمدة كميّة  5.2

  53  2013إلى  2005 رة والمعاد تصديرھا عبر منافذ إمارة أبوظبيالمستوردة والمصدّ  قيمة األسمدة  6.2
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  ملخص المؤشرات الزراعية

نت بيانات إحصائية عن القطاع الزراعي لعام التي تضمّ ، أبوظبي إمارةتشمل النشرة العديد من الجداول اإلحصائية في 
  :المھّمةما يلي المؤشرات الرئيسة  وفي ،2013

  2013اإلنتاج النباتي  إحصاءات

  قيمة المؤشر    الوحدة  المؤشر

 752,839    دونم  النباتيةمساحة الحيازات 

 24,394    حيازة  النباتيةعدد الحيازات 

 736,939   دونم  العاملة النباتيةمساحة الحيازات 

 23,683   حيازة  العاملة النباتيةعدد الحيازات 

 303,084   دونم  المثمرةالمساحة المزروعة باألشجار 

 18,280   دونم  المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية

 12,666   دونم  (المكشوفة) الخضراواتالمساحة المزروعة ب

 3,010   دونم  )المحميّةتحت البيوت ( بالخضراوات المساحة المزروعة

 49,273   عدد  في الحيازات النباتية عدد اآلبار العاملة

 4,346   درھم ألف  الممنوحة للمزارعينقيمة القروض 

 

 

  2013 التجارة الخارجية للسلع الزراعية إحصاءات

  قيمة المؤشر    الوحدة  المؤشر

  7,468,363   درھم ألف  قيمة الواردات من السلع الزراعية

  514,640   درھم ألف  قيمة الصادرات من السلع الزراعية

  53,395   درھم ألف  من السلع الزراعية هقيمة المعاد تصدير
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  مقدمة

ركناً أساسياً لتحقيق  دّ ومنھا النشاط الزراعي الذي يع جميعھا قتصاديقتصادية بفروع النشاط االتتأثر التنمية اال
 ،للناتج المحلي اإلجمالي ةنالقطاع الزراعي من القطاعات اإلنتاجية الرئيسة المكوّ ّد حيث يع ،أھداف التنمية العامة

 إمارةد للسلع الغذائية والمواد الخام الالزمة للعديد من الصناعات الغذائية في أنه المصدر الرئيس المزوّ  إلىباإلضافة 
 -ب هللا ثراهطيّ -. لذلك كان أولى الركائز التنموية التي وضع لبنتھا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نھيان أبوظبي

 رئيس الدولة ،ؤوب من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نھيانھتمام الدالتشجيع المستمر واالب وما زال يحظى
، ولي عھد أبوظبي، نائب القائد األعلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نھيان ريق أولفالھات يتوجبو -حفظه هللا-

 ته.ومتابع أبوظبي، مارةللقوات المسلّحة، رئيس المجلس التنفيذي إل

ّ وانطالقاً من ھذا المفھوم  من توفير قاعدة للبيانات الزراعية من خالل  باته كان ال بدّ والتفكير في المستقبل ومتطل
 ّ دة محدّ  ةمة من النمو دون وجود خطط أو برامج تنمويحيث ال يمكن تحقيق درجات متقدّ  ،قةاألرقام واإلحصاءات الموث

المختلفة دون بيانات إحصائية دقيقة وواقعية  تنفيذ خططھا إلىحيث ال يمكن لدولة أن تبادر  ،ستراتيجياتاألھداف واال
تنمية  إلىالرامية  روعاتالبيانات والمعلومات اإلحصائية األساس الذي تبنى عليه الخطط والمش دّ رة. لذلك تعومعبّ 

ّ هالقطاع الزراعي وتطوير ت كي تبنى عليھا قرارا بھا ب توفير البيانات اإلحصائية الدقيقة والموثوق. األمر الذي يتطل
اإلنتاجية  جميعھا العلمي الصحيح في المجاالتسلوب خذھا أصحاب القرار وراسمو السياسات للتخطيط باألسليمة يتّ 

 ستھالكية.والتسويقية واال

ما يتيح للباحثين  ،عن الجانب النباتي للقطاع الزراعي ةونوعيّ  كميّةالنشرة السنوية بيانات إحصائية ن وتتضمّ 
ستراتيجيات ر، لرسم األھداف واالوذلك بوضع الماضي كقاعدة للتطوّ  ،منھا للتخطيطستفادة والدارسين اال

ومساحة األراضي الزراعية ومؤشرات  الحيازات النباتيةاتھا بيانات عن أعداد طيّ  بينالنشرة  المستقبلية. وتضمّ 
  .وقيمته ات اإلنتاج الزراعيالمساحة المحصولية وكميّ 

فر من بيانات زراعية اواعتمدت النشرة على ما تو ،التحليل الوصفي بين المؤشرات الزراعيةتتمثل المنھجية باستخدام 
  بالقطاع الزراعي وعلى رأسھا جھاز أبوظبي للرقابة الغذائية. تُعنىمن مختلف المصادر الحكومية والخاصة التي 

إذ تسھم  ،أبوظبي إمارةلقطاع الزراعي في ة لتوفير الرقم اإلحصائي حول ااإلحصاءات الزراعية من الروافد المھمّ  وتعدّ 
في دعم البحث العلمي للقطاع الزراعي ومساعدة راسمي السياسات وأصحاب القرار على وضع الخطط الزراعية 

  المستقبلية.

لمصطلحات األساسية والمفاھيم الفنية تشير إلى اة" في نھاية ھذا التقرير مالحظات توضيحيّ " على وتحتوي النشرة
اء على الرجوع إلى ھذا القسم بالتزامن مع قراءة ادة القرّ السّ  ونحثّ  .الزراعيةالمستخدمة في تجميع اإلحصاءات 

  .نشرةالاإلحصاءات والمعلومات الواردة في 
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  اإلنتاج النباتي إحصاءات .1
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  مةمقدّ  1.1

، ھافي الفائضر عن األمن الغذائي ومقدار العجز في المنتجات النباتية أو إحصاءات اإلنتاج النباتي في تقديم تصوّ تسھم 
الصادرات والواردات ورسم السياسات الالزمة في خفض  كميّةسياسات التجارة الخارجية من حيث  توضععليه  وبناءً 

  في المحاصيل الزراعية. الفائضالعجز أو 
  

استغالل الموارد  كفاءةقتصادية ورفع تعزيز مساھمة الزراعة في تحقيق التنمية اال إلىتھدف السياسة الزراعية 
رفع قيمة اإلنتاج الزراعي ودعم  إلىالزراعية المتاحة فنياً واقتصادياً وبيئياً بشكل يحقق استدامة التنمية. كما تھدف 

 .ج المحلي اإلجماليالصناعات الزراعية وزيادة مساھمتھا في النات
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  الحيازات النباتية 2.1
 

 2013 إلى 1986 حسب المنطقة تھاومساح النباتيةعدد الحيازات  :1.1جدول 
 المساحة بالدونم

 السنة
 المجموع العين  والغربية أبوظبي 
عدد 

 الحيازات
  مساحة 
 الحيازات

عدد 
 الحيازات

  مساحة 
 الحيازات

عدد 
 الحيازات

  مساحة 
 الحيازات

1986 3,027 31,6122,228106,244 5,255 137,856 

1987 3,520 39,3782,280115,680 5,808 155,058 

1988 3,585 40,4552,317118,115 5,902 158,570 

1989 2,197 44,9472,388124,037 4,585 168,984 

1990 2,747 56,6753,003143,978 5,750 200,653 

1991 3,219 67,2223,213151,070 6,432 218,292 

1992 4,113 83,8213,305153,322 7,418 237,143 

1993 4,976 100,4663,376162,000 8,352 262,466 

1994 5,455 117,0843,532170,370 8,987 287,454 

1995 5,718 121,4383,783181,162 9,501 302,600 

1996 6,200 130,1354,525211,350 10,725 341,485 

1997 6,762 148,4425,510245,317 12,272 393,759 

1998 7,843 183,9336,431277,252 14,274 461,185 

1999 8,487 200,3569,178369,856 17,665 570,212 

2000 9,179 220,16210,155399,981 19,334 620,143 

2001 10,551 253,93511,307441,031 21,858 694,966 

2002 10,739 262,35211,511446,463 22,250 708,815 

2003 11,192 267,92211,603450,722 22,795 718,644 

2004 11,382 271,49611,458447,613 22,840 719,109 

2005 12,175 300,86611,529438,820 23,704 739,686 

2006 12,076 291,18811,572429,463 23,648 720,651 

2007 11,497 280,66511,701423,083 23,198 703,748 

2008 12,264 287,52411,751443,988 24,015 731,512 

2009 12,315 301,30111,782436,656 24,097 737,957 

2010 12,396 306,04211,894441,637 24,290 747,679 

2011 12,409 305,94111,985446,898 24,394 752,839 

2012 12,409 305,94111,985446,898 24,394 752,839 

*2013 12,409 305,94111,985446,898 24,394 752,839 
  متساوية. 2013و 2012و 2011*بيانات 
 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
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 2013 إلى 1986 قةحسب المنط النباتيةر مساحة الحيازات تطوّ  :1.1شكل 

 
  .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

 2013 إلى 2005 حسب المنطقة تھاومساح النباتيةعدد الحيازات  :2.1جدول 
 المساحة: دونم

 السنة
 الغربية العين أبوظبي المجموع

 مساحة  عدد  مساحة  عدد  مساحة  عدد مساحة  عدد

2005 23,704 739,6864,793 111,452 11,529438,820 7,382 189,414 
2006 23,648 720,6514,556 103,815 11,572429,463 7,520 187,373 
2007 23,198 703,7484,072 98,314 11,701423,083 7,425 182,351 
2008 24,015 731,5123,854 97,045 11,751443,988 8,410 190,479 
2009 24,097 737,9573,814 94,380 11,782436,656 8,501 206,921 
2010 24,290 747,6793,837 95,483 11,894441,637 8,559 210,559 
2011 24,394 752,8393,837 95,483 11,985 446,898 8,572 210,458 
2012 24,394 752,8393,837 95,483 11,985 446,898 8,572 210,458 
2013 24,394 752,8393,837 95,483 11,985 446,898 8,572 210,458 

 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
 

 2013إلى  2005 حسب المنطقة النباتيةمساحة الحيازات  :2.1شكل 

 
 .أبوظبي – مركز اإلحصاءالمصدر: 
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 2013حسب المنطقة  تھاومساح النباتيةعدد الحيازات  :3.1جدول 
 المساحة: دونم

 الحيازاتمساحة  الحيازاتعدد  المنطقة

 752,839 24,394 المجموع
3,83795,483 أبوظبي

 11,985446,898 العين

8,572210,458 الغربية
 .للرقابة الغذائية أبوظبيجھاز المصدر: 

 

 2013حسب المنطقة  النباتيةالحيازات التوزيع النسبي لعدد  :3.1شكل 

 

  .أبوظبي – مركز اإلحصاءالمصدر: 

 
 2013حسب المنطقة  النباتيةالحيازات التوزيع النسبي لمساحة  :4.1شكل 

 
 .أبوظبي – مركز اإلحصاءالمصدر: 

 

35%
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 2013 أبوظبيحسب المنطقة في  تھاومساح النباتيةعدد الحيازات  :4.1جدول 
 المساحة: دونم

 الحيازات مساحة الحيازاتعدد  المنطقة

 3,83795,483 المجموع
 2,15658,183 ةالرحب
 1,68137,300 الختم

 .للرقابة الغذائية أبوظبيجھاز المصدر: 

 

 2013حسب المنطقة في العين  تھاومساح النباتيةعدد الحيازات  :5.1جدول 
 المساحة: دونم

 الحيازات مساحة الحيازاتعدد  المنطقة

 446,898 11,985 المجموع
 29,737 894 بوكريةأ

 36,590 1,112 العراد

 13,270 236 دمثة

 25,674 780 الظاھرة

 5,215 91 الفقع 

 16,932 394 الھير والمھير

 23,468 793 الخزنة

 21,917 634 العويا

 13,185 228 القطارة

 6,469 210 الساد

 21,305 651 السالمات

 6,074 58 الشويب

 17,497 545 الوقن

 2,541 72 اليحر

 29,253 872 بدع فارس

 25,167 721 الغموض

 13,349 122 مساكن

 14,262 415 ناھل

 20,610 556 ةسمرأبورماح و

 24,077 253 سيح بن عمار

 34,105 1,022 سيح حريز والعجبان

 19,880 590 صراع

 11,156 275 سويحان

 2,966 86 أم غافة

 12,199 375 واحة الصحرا
 .للرقابة الغذائية أبوظبيجھاز المصدر: 
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 2013حسب المنطقة في الغربية تھا ومساح النباتيةعدد الحيازات  :6.1جدول 
 المساحة: دونم

 الحيازات مساحة الحيازاتعدد  المنطقة

 8,572210,458 المجموع  
 1322,473 الظفرة  
 1111,110  أالمرف 
 1161,776 السلع  

 1,93143,970 الثروانية  
 1021,011 دلما  
 47218,217 غياثي  
 87018,990 حميم  
 1,26928,872 حصان  

 53615,338 مدينة زايد  
 1,62436,896 مزيرع  

 52421,006 سيح الخير  

 88520,799  أم الحصن 
 .للرقابة الغذائية أبوظبيجھاز المصدر: 

   

 2013 والمنطقة الحيازةمساحة حسب فئة  تھاومساح النباتيةعدد الحيازات  :7.1جدول 
 المساحة: دونم

 المنطقة
 فأكثر اً دونم 60 اً دونم 59 - 40من  اً دونم 39 - 20من  اً دونم 20أقل من  المجموع

المساحة العددالمساحة العددالمساحة العددالمساحة العددالمساحة العدد

  79,523   425  118,808  2,920 512,332 17,311 42,176  3,738  752,839 24,394المجموع 
  3,280   19  3,007   68  79,475  3,028  9,721  722   95,483  3,837  ابوظبي  
  71,941   355  16,235   351  350,613  10,742  8,109  537   446,898  11,985  العين  
  4,302   51  99,566   2,501  82,244  3,541  24,346  2,479   210,458  8,572  الغربية  

 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 

  

 2013حسب فئة مساحة الحيازة والمنطقة في أبوظبي  تھاومساحعدد الحيازات النباتية  :8.1جدول 
 المساحة: دونم

 المنطقة
 فأكثر اً دونم 60 اً دونم 59 - 40من  اً دونم 39 - 20من  اً دونم 20أقل من  المجموع

المساحة العددالمساحة العددالمساحة العددالمساحة العددالمساحة العدد

 3,280 19 3,007 7229,7213,02879,47568 3,83795,483المجموع 

 0  0 0  58,1830 02,156 0 2,15658,183 الرحبة  
 3,280 19 3,007 21,29268 7229,721872 1,68137,300 الختم  

 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
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 2013في العين  والمنطقة الحيازة مساحة حسب فئة تھاومساح النباتيةعدد الحيازات  :9.1جدول 
 المساحة: دونم

 المنطقة
 فأكثر اً دونم 60 اً دونم 59 - 40من  اً دونم 39 - 20من اً دونم 20أقل من  المجموع

المساحة العددالمساحة العددالمساحة العددالمساحة العددالمساحة العدد
 71,941 355 16,235 5378,10910,742350,613351 11,985446,898 اإلجمالي  
 0 0 0 0 29,603 886 134 9 89429,737 بوكرية أ 

 93 1 0 0 36,219 1,093 278 18 1,11236,590 العراد  

 6,376 21 262 5 6,632 210 0 0 23613,270 دمثة  

 0 0 0 0 25,674 780 0 0 78025,674 الظاھرة  

 2,588 7 150 3 2,303 70 174 11 915,215 الفقع  

 5,561 33 1,489 29 8,775 266 1,107 66 39416,932 الھير والمھير  

 392 4 2,608 62 18,163 584 2,305 143 79323,468 الخزنة  

 1,206 2 58 1 20,538 624 115 7 63421,917 العويا  

 7,597 32 2,524 56 2,358 82 706 58 22813,185 القطارة  

 330 5 508 11 5,495 185 136 9 2106,469 الساد  

 1,465 12 651 16 18,890 607 299 16 65121,305 السالمات  

 5,237 9 0 0 277 9 560 40 586,074 الشويب  

 451 2 610 15 16,212 514 224 14 54517,497 الوقن  

 201 3 1,010 21 1,239 39 91 9 722,541 اليحر  

 84 1 0 0 29,169 871 0 0 87229,253 بدع فارس  

 2,476 17 509 9 22,038 686 144 9 72125,167 الغموض  

 10,324 38 592 11 2,433 73 0 0 12213,349 مساكن  

 683 3 50 1 13,497 409 32 2 41514,262  ناھل 

 3,126 25 1,764 37 15,420 479 300 15 55620,610   سمرأبورماح و 

 20,456 116 1,551 32 1,498 53 572 52 25324,077 سيح بن عمار  
سيح حريز  

 والعجبان 
1,02234,105 8 134 1,014 33,971 0 0 0 0 

 60 1 0 0 19,820 589 0 0 59019,880 صراع  

 2,192 18 1,704 38 7,260 219 0 0 27511,156 سويحان  

 1,043 5 195 4 1,020 31 708 46 862,966 أم غافة  

 0 0 0 0 12,109 370 90 5 37512,199 واحة الصحرا  

 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
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 2013الغربية  في والمنطقة الحيازة مساحة حسب فئة تھاومساح النباتيةعدد الحيازات  :10.1جدول 

 المساحة: دونم

 المنطقة
 فأكثر اً دونم 60 اً دونم 59 - 40من  اً دونم 39 - 20من  اً دونم 20أقل من  المجموع

 المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد
 4,302 51 99,566 2,47924,3463,54182,2442,501 8,572210,458 اإلجمالي  
 0 0 40 1,871225621 109 2,473 132 الظفرة  

 0 0 0 1,110000 111 1,110 111  أالمرف 

 0 0 0 1,6804960 112 1,776 116 السلع  

 1,096 12 21,150 7,22357714,501512 830 43,970 1,931 الثروانية  

 0 0 58 953001 101 1,011 102 دلما  

 80 1 17,612 24810277440 21 18,217 472 غياثي  

 69 1 6,948 2,2934379,680172 260 18,990 870 حميم  

 438 6 5,129 1,30397622,002151 136 28,872 1,269 حصان  

 375 6 10,596 2,1261182,241269 143 15,338 536 مدينة زايد  

 843 12 16,211 5,11959014,723403 619 36,896 1,624 مزيرع  

 1,401 13 19,093 6817444486 8 21,006 524 سيح الخير  

 0 0 2,729 35279017,71866 29 20,799 885  أم الحصن 
 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 

 
 2013 إلى 2011 حسب المنطقة تھاومساحالعاملة  النباتيةعدد الحيازات  :11.1جدول 

 المساحة: دونم

 201120122013 البيان المنطقة 

 22,31523,70523,683 العدد المجموع
 704,761736,939739,064 المساحة

 3,2903,8593,837 العدد أبوظبي
 84,97093,35895,483 المساحة

 11,54911,96411,964 العدد العين
 429,883442,977442,977 المساحة

 7,4767,8827,882 العدد الغربية
 189,908200,604200,604 المساحة

 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
 
 

 2013المنطقة العاملة حسب  النباتيةالتوزيع النسبي لمساحة الحيازات  :5.1شكل 

 
  .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

27%

60%

13%

الغربية العين أبوظبي
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 2013 أبوظبيحسب المنطقة في  تھاومساحالعاملة  النباتيةعدد الحيازات  :12.1جدول 

 المساحة: دونم

 الحيازات مساحة الحيازاتعدد  المنطقة

 95,483 3,837 المجموع 
 58,183 2,156 الرحبة  

 37,300 1,681 الختم  
 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 

  

 2013 حسب المنطقة في العين تھاومساحالعاملة  النباتيةعدد الحيازات  :13.1جدول 

 المساحة: دونم

 الحيازات مساحة الحيازاتعدد  المنطقة

 442,977 11,964 المجموع
 89429,737 بوكريةأ

 1,11236,617 العراد

 22911,450 دمثة

 78027,300 الظاھرة

 915,344 الفقع 

 39416,982 الھير والمھير

 79323,578 الخزنة

 63420,732 العويا

 22513,077 القطارة

 2106,485 الساد

 65022,009 السالمات

 583,190 الشويب

 54521,800 الوقن

 692,476 اليحر

 87130,485 بدع فارس

 72125,190 الغموض

 1226,100 مساكن

 41514,270 ناھل

 55620,706 ةسمرأبورماح و

 25324,366 سيح بن عمار

 1,01633,901 سيح حريز والعجبان

 59019,885 صراع

 27511,206 سويحان

 862,966 أم غافة

 37513,125 واحة الصحرا
.للرقابة الغذائيةجھاز أبوظبي المصدر:   
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 2013حسب المنطقة في الغربية  تھاومساحالعاملة  النباتيةعدد الحيازات  :14.1جدول 

 المساحة: دونم

 الحيازات مساحة الحيازاتعدد  المنطقة

 200,604 7,882 المجموع
 1322,396 الظفرة

 98980 أالمرف

 1081,654 السلع

 1,45736,933 الثروانية

 1021,011 دلما

 47218,312 غياثي

 82017,960 حميم

 1,17526,817 حصان

 64919,407 مدينة زايد

 1,62436,862 مزيرع

 50920,298 سيح الخير

 73617,974 أم الحصن
.جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر:   
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  ي الزراعيةاستخدامات األراض 3.1

 2013المنطقة و استخدامات األرض حسب النباتيةمساحة الحيازات  :15.1جدول 

 المساحة: دونم

 المجموع الغربية العين أبوظبي البيان

 752,839 210,458 446,898 95,483 المجموع

 303,084 26,210194,46582,409 األشجار المثمرة

 18,280 2,65015,050580  المحاصيل الحقلية

 12,666 6,0713,3953,200 (المكشوفة) الخضراواتمحاصيل 

 3,010 1,0791,053878 )المحميّةمحاصيل الخضراوات (

 262,715 31,065155,38976,261 بور للراحة

 25,460 6,2608,34010,860 ياحالرّ ات مصدّ 

 15,980 4,2077,2074,566 المباني

 111,644 17,94161,99931,704 غير مستغلة أراضٍ 

.جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر:   
 

 

 2013حسب استخدامات األرض  النباتيةالحيازات التوزيع النسبي لمساحة  :6.1شكل 

  

.أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر:   
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األشجار المثمرة 4.1  

  

 2013والمنطقة  *حسب نوع المحصول تھاومساحعدد األشجار المثمرة  :16.1جدول 
 المساحة: دونم

 نوع المحصول
 المجموع الغربية العين أبوظبي

 المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد
 5,578 181,674 69,6942,43157,1041,803 54,8751,344 المجموع

 47 1,540 1,5404700 00 موز

 2,817 91,251 12,99743128,1291,146 1,240 50,125 سدر

 357 14,627 3,95813210,369223 3002 تين

 182 5,369 5,36918200 00 عنب

 160 5,720 3,0711032,24956 4001 جوافة

 144 1,114 1,11414400 00 لوز

 984 33,648 19,25964311,389266 3,00075 ليمون

 386 11,910 10,44735096324 50012 منجو

 69 1,971 1,9716900 00 توت

 5 152 152500 00 زيتون

 273 9,243 7,2032371,79030 2506 برتقال

 152 5,127 2,613872,21457 3008 رمان
.جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر:   

 .باستثناء أشجار النخيل *
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 2013 أبوظبيوالمنطقة في  *حسب نوع المحصول تھاعدد األشجار المثمرة ومساح :17.1جدول 
 المساحة: دونم

 المنطقة
 لوز ةجواف عنب تين سدر موز المجموع

المساحة العددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحة العددالمساحةالعددالمساحة العدد
 0 0 1 54,8761,3440050,1251,240300200400 المجموع
 0 0 1 44,7511,1040040,0001,000300200400 الرحبة

 0 0 0 10,1252400010,12524000000 الختم
.جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر:   

 .* باستثناء أشجار النخيل

 

 

 2013 أبوظبيوالمنطقة في  *حسب نوع المحصول تھاومساحعدد األشجار المثمرة  :17.1تابع 
 المساحة: دونم

 المنطقة
 رمان برتقال زيتون توت منجو ليمون

المساحةالعددالمساحةالعدد المساحةالعدد المساحةالعدد المساحةالعدد المساحة العدد
 8 0002506300 3,00175500120 المجموع
 8 0002506300 0 12 500 3,00175 الرحبة

 0 000000 0 0 0 00 الختم
 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 

 .* باستثناء أشجار النخيل
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 2013والمنطقة في العين  *حسب نوع المحصول تھاومساحعدد األشجار المثمرة  :18.1جدول 

 المساحة: دونم

 المنطقة
 لوز جوافة عنب تين سدر موز المجموع

المساحة العدد المساحة العدد المساحة العددالمساحة العدد المساحة العدد المساحة العددالمساحة العدد
 144 1,114 103 69,6942,4321,5404712,9974313,9581325,3691823,071 المجموع

 0 0 1 291100012047012029 بوكريةأ
 0 0 0 2,2187300241502000 العراد
 9 105 3 1,8106649267522254820183 دمثة

 0 0 0 136500136500000 الظاھرة
 0 0 1 7012400254817860037 الفقع 
 3 13 23 3,86813456216864831104690 الھير
 9 29 5 2,31379000067100141 الخزنة
 0 0 0 1,5304900910301505010 العويا

 4 14 4 9,28931027991,21740358124,238140133 القطارة
 1 25 0 3791200165600000 الساد

 2 9 0 4,616154003,80912750000 لسالمات
 2 15 2 2,9009550963584190069 الشويب
 0 0 0 209400132450004 الوقن
 0 0 0 4720029100000 اليحر

 11 60 0 2928001344201007 بدع فارس
 10 72 6 3,31811564261420552401169 الغموض
 65 673 15 9,591374417141,245425872047525440 مساكن
 0 0 2 1,385480015057520050 ناھل
 0 0 2 1,2934600601206320045 رماح

 23 56 36 19,5586691525944311,34845429111,090 رسيح بن عما

 0 0 0 1,11037001,1103700000 سيح حريز
 5 43 2 8203450140585428153 صراع

 0 0 0 1,4454445010316101194210 سويحان
 0 0 1 576276338035210021 أم غافة

 0 0 0 00000000000 اواحة الصحر
.جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر:   

  .* باستثناء أشجار النخيل
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 2013والمنطقة في العين  *حسب نوع المحصول تھاومساحعدد األشجار المثمرة  :18.1تابع  
         

                  المساحة: دونم 

نوع المحصول
 رمان برتقال زيتون توت منجو ليمون

المساحة العددالمساحة العددالمساحةالعددالمساحة العددالمساحة العددالمساحة العدد
 87 2,613 1,9716715257,203237 19,25964310,447350 المجموع

 1 27 2410000 1 50222 بوكريةأ
 14 430 140001003 0 1,600530 العراد
 0 19 4321324903 2 265975 دمثة

 0 0 000000 0 000 الظاھرة
 0 0 0000652 1 147520 الفقع 
 2 50 12540078026 4 1,71557113 الھير
 1 65 381002917 16 1,19740485 الخزنة
 8 230 0000752 1 250835 العويا

 3 94 91300983 40 1,561521,206 القطارة
 2 39 3010000 0 12040 الساد

 0 5 18100843 7 48416202 السالمات
 2 69 7630060020 15 86429522 الشويب
 0 25 600020 0 3510 الوقن
 0 0 000000 0 1810 اليحر

 1 23 000070 0 4110 بدع فارس
 2 64 2127001566 2 1,8056067 الغموض
 19 550 80827001,31144 35 2,036681,049 مساكن
 2 70 7020067022 0 300100 ناھل
 3 80 12000492 3 3841357 رماح

 16 479 32911002,61087 205 5,9801996,142 سيح بن عمار
 0 0 000000 0 000 سيح حريز

 4 128 48290693 3 158554 صراع
 3 81 7100802 9 1204270 سويحان
 4 85 201111663 6 1296128 أم غافة

 0 0 000000 0 000 واحة الصحرا
 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 

 .* باستثناء أشجار النخيل
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 2013والمنطقة في الغربية  *حسب نوع المحصول تھاومساحعدد األشجار المثمرة  :19.1جدول 
 المساحة: دونم

نوع 
 المحصول

 لوز جوافة عنب تين سدر موز المجموع
المساحةالعددالمساحة العددالمساحة العددالمساحة العددالمساحة العددالمساحة العددالمساحة العدد

 0 0 56 57,1041,8030028,1291,14610,369223002,249 المجموع

 0 0 0 1,53314001,5331400000 الظفرة

 0 0 0 244500244500000 أالمرف

 0 0 0 130000000000 السلع

 0 0 0 49121600319199113004 الثروانية

 0 0 20 3,17510300245196002200400 دلما

 0 0 0 1,497432001,233430871007 غياثي

 0 0 0 2,41163002,4116300000 حميم

 0 0 1 9,092103007,7827635070045 حصان

 0 0 0 00000000000 مدينة زايد

 0 0 2 3,988153002,10385749180073 مزيرع

 0 0 33 25,820529003,660758,570172001,710 سيح الخير

 0 0 0 8,841185008,600180200010 أم الحصن
.جھاز أبوظبي للرقابة الغذائية: المصدر  

 .* باستثناء أشجار النخيل
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 2013والمنطقة في الغربية  *حسب نوع المحصول تھاومساحعدد األشجار المثمرة  :19.1تابع 
 المساحة: دونم

 نوع المحصول
 رمان برتقال زيتون توت منجو ليمون

المساحة العددالمساحة العددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحة العدد
 57 2,214 00001,79030 11,39026496324 المجموع

 0 0 0000 00 0000 الظفرة

 0 0 0000 00 0000 أالمرف

 0 13 0000 00 0000 السلع

 4 30 0000 00 1108172 الثروانية

 15 550 007208 00 450102107 دلما

 0 50 00400 00 80100 غياثي

 0 0 0000 00 0000 حميم

 2 30 002254 00 60010602 حصان

 0 0 0000 00 0000 مدينة زايد

 22 853 00351 00 12324521 مزيرع

 13 650 0077017 00 9,85020761012 سيح الخير

 1 38 0000 00 1774140 أم الحصن
 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 

 .* باستثناء أشجار النخيل
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 2013إلى  2010 حسب المنطقة تھاوقيمإنتاج التمور  كميّة :20.1جدول 

القيمة: ألف درھم : طن،كميّةال

 2013 201020112012 البيان المنطقة

 99,136 72,90076,98080,461 الكميّة المجموع
 635,171 439,873516,369548,394 القيمة

 3,207 5,1755,7052,476 الكميّة أبوظبي
 16,284 33,10941,31912,019 القيمة

 62,387 45,66046,95551,465 الكميّة العين
 384,553 265,596298,908318,182 القيمة

 33,542 22,06524,32026,520 الكميّة الغربية
 234,334 141,168176,142218,193 القيمة

 .وعةلفاشركة المصدر: 
 
 

 2013حسب النوع والمنطقة  تھاومساحعدد األشجار الحرجية  :21.1جدول 
 المساحة: دونم

نوع 
 المحصول

 المجموع الغربية العين أبوظبي
 المساحة العدد المساحة العدد المساحة العددالمساحة العدد

 25,460 1,020,190 328,6378,340439,05310,860 252,5006,260 المجموع
 12,408 383,483 5,717 51,8631,731131,120 200,5004,960 سدر

 699 33,019 372 7,42617719,593 6,000150 دماس

 4,846 286,370 3,648 18,403448237,967 30,000750 غاف

 63 3,661 63 003,661 00 غويف

 506 17,650 281 008,650 9,000225 كف مريم

 14 920 14 00920 00 كينا

 62 2,265 62 002,265 00 سمر

 2,733 130,270 516 102,4122,04220,858 7,000175 راك

 4,102 162,552 187 148,5333,94214,019 00 أخرى
.جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر:   
 

 2013حسب المنطقة الحرجية  التوزيع النسبي لمساحة األشجار :7.1شكل 

  
 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

43%

33%

24%

الغربية العين أبوظبي
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  المحاصيل الحقلية 5.1

  

 2013 حسب النوع تھاوقيم المحاصيل الحقلية إنتاج وكميّة المحصولية مساحةال :22.1جدول 
   الكميّة: طن ،المساحة: دونم

 كميّة ال المساحة النوع
 القيمة

( درھم ألف ) 

 18,28034,80963,008 المجموع

 63,008 18,28034,809 ذرة جافة  

 0 00 رودس  

 0 00 محاصيل أخرى  

 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
    

 2013الحقلية حسب المنطقة التوزيع النسبي للمساحة المزروعة بالمحاصيل  :8.1شكل 

 
  .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

   

 2013 أبوظبيفي  حسب النوع تھاوقيم المحاصيل الحقلية إنتاج وكميّة المحصولية مساحةال :23.1جدول 
  الكميّة: طن ،دونمالمساحة: 

 القيمة كميّة ال المساحة النوع
( درھم ألف ) 

 2,6503,65810,008 المجموع

 2,6503,65810,008 ذرة جافة  

 000 رودس  

 000 محاصيل أخرى  

 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
 

  

  

3%

82%

15%

الغربية العين  أبوظبي
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 2013في العين  حسب النوع تھاوقيم المحاصيل الحقلية إنتاج وكميّة المحصولية مساحةال :24.1جدول 

  الكميّة: طن ،المساحة: دونم

 كميّة ال المساحة النوع
 القيمة

 (ألف درھم)

 15,05030,42651,017 المجموع

 15,05030,42651,017 ذرة جافة  

 000 رودس  

 000 محاصيل أخرى  

 .الغذائيةجھاز أبوظبي للرقابة المصدر: 
  

 

2013في الغربية  حسب النوع تھاوقيم المحاصيل الحقلية إنتاج وكميّة المحصولية مساحةال :25.1جدول 
  الكميّة: طن، المساحة: دونم

 القيمة كميّة ال المساحة النوع
 (ألف درھم)

 5807251,983 المجموع

 5807251,983 ذرة جافة  

 000 رودس  

 000 محاصيل أخرى  

 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
 

 

  2013حسب المنطقة  تھاوقيمالمحاصيل الحقلية  إنتاج كميّة :26.1جدول 
  درھم باأللفالقيمة ، بالطن الكميّة

 قيمة اإلنتاج كمية اإلنتاج المنطقة

 34,80963,008 المجموع
 3,65810,008 أبوظبي
 30,42651,017 العين

 7251,983 الغربية 
 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
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   محاصيل الخضراوات  6.1

 2013وكميّة إنتاج محاصيل الخضراوات وقيمتھا حسب نوع المحصول  المحصولية: المساحة 27.1جدول 

 الصنف
  المساحة

 (دونم)
  الكميّة

 (طن)
  القيمة

 (ألف درھم)

 15,676.047,749.078,621.4 المجموع
 2,297.06,863.012,057.1 طماطم
 675.0299.01,484.7 فاصولياء
 20.07.07.6 شمندر
 983.03,887.04,353.4 ملفوف
 3,935.019,341.029,012.0 خيار
 61.0128.0154.0 جزر

 422.0799.01,217.4 قرنبيط (زھرة)  

 9.011.017.4 ملوخية
 234.0961.01,249.0 حار فلفل

 1,690.05,819.011,387.0 فلفل حلو
 552.01,697.02,638.3 باذنجان

 7.024.0122.0 فول أخضر
 1,079.01,127.02,414.7 كوسا

 770.0341.01,057.1 بصل جاف 
 197.0754.02,448.5 ذرة سكرية

 44.012.024.2 شمام
 1.03.03.9 لفت
 600.01,240.01,643.9 بطيخ
 63.0225.0229.4 كزبرة

 14.07.512.2 بقدونس
 1,586.03,647.06,050.0 بطاطا
 10.012.051.6 بامية

 30.046.085.3 بروكلي
 36.022.047.6 خس
 0.00.00.0 يقطين
 2.07.59.2 سبانخ
 2.02.06.6 فجل
 82.0107.0224.7 جرجير
 275.0360.0612.6 أخرى

 جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 

 

 



30 
 

وكميّة إنتاج محاصيل الخضراوات وقيمتھا حسب نوع المحصول في  المحصولية: المساحة 28.1جدول 
 2013أبوظبي 

 الصنف
  المساحة

 (دونم)
  الكميّة

 (طن)
  القيمة

 (ألف درھم)

 7,149.521,076.935,104.8 المجموع
 5,629.8 3,203.9 1,068.6 طماطم
 601.4 124.1 333.6 فاصولياء
 1.8 1.1 5.1 شمندر
 1,043.8 925.9 232.0 ملفوف
 10,372.8 7,011.3 1,473.5 خيار
 109.2 88.0 41.0 جزر

 308.3 214.5 108.0 قرنبيط (زھرة)  

 12.6 5.4 6.0 ملوخية
 183.4 124.3 48.3 فلفل حار
 8,114.8 4,076.0 1,105.0 فلفل حلو
 428.3 281.0 100.0 باذنجان

 0.0 0.0 0.0 فول أخضر
 547.7 255.8 306.5 كوسا

 354.2 119.7 338.4 بصل جاف 
 598.6 186.5 47.0 ذرة سكرية

 15.2 7.2 26.1 شمام
 0.0 0.0 0.0 لفت
 1,371.9 1,046.0 475.3 بطيخ
 92.8 94.5 22.7 كزبرة

 1.6 1.1 1.0 بقدونس
 4,861.5 3,046.0 1,197.4 بطاطا
 0.0 0.0 0.0 بامية

 48.5 25.4 16.2 بروكلي
 33.5 16.0 14.0 خس
 0.0 0.0 0.0 يقطين
 9.2 7.5 2.0 سبانخ
 3.2 1.0 1.0 فجل
 82.5 43.7 39.3 جرجير
 278.1 171.0 141.5 أخرى

     جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
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وكميّة إنتاج محاصيل الخضراوات وقيمتھا حسب نوع المحصول في  المحصولية: المساحة 29.1جدول 
 2013العين 

 الصنف
  المساحة

 (دونم)
  الكميّة

 (طن)
  القيمة

 (ألف درھم)

 4,448.313,692.521,930.7 المجموع
 2,988.0 2,154.2 768.6 طماطم
 583.7 115.4 255.6 فاصولياء
 5.2 4.9 13.1 شمندر
 1,000.5 878.5 230.0 ملفوف
 9,648.9 6,345.4 1,218.3 خيار
 12.9 10.0 4.0 جزر

 208.4 133.1 70.0 قرنبيط (زھرة)  

 3.1 3.6 2.0 ملوخية
 646.8 498.0 107.0 فلفل حار
 2,087.0 1,121.5 380.0 فلفل حلو
 1,640.7 1,078.3 292.0 باذنجان

 122.0 24.0 7.0 فول أخضر
 1,006.3 470.8 366.5 كوسا

 340.8 110.1 228.4 بصل جاف 
 665.5 205.5 54.0 ذرة سكرية

 4.1 1.5 2.0 شمام
 0.0 0.0 0.0 لفت
 36.9 26.0 30.0 بطيخ
 61.3 52.2 17.2 كزبرة

 7.1 4.3 11.2 بقدونس
 670.1 362.0 278.0 بطاطا
 30.3 7.0 5.3 بامية

 30.8 16.1 11.8 بروكلي
 11.8 5.0 14.0 خس
 0.0 0.0 0.0 يقطين
 0.0 0.0 0.0 سبانخ
 3.4 1.0 1.0 فجل
 11.6 6.1 3.2 جرجير
 103.6 58.0 78.0 أخرى

     جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
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وكميّة إنتاج محاصيل الخضراوات وقيمتھا حسب نوع المحصول في  المحصولية: المساحة 30.1جدول 
 2013الغربية 

 الصنف
  المساحة

 (دونم)
  الكميّة

 (طن)
  القيمة

 (ألف درھم)

 4,078.212,979.621,585.9 المجموع
 3,439.3 1,504.9 459.8 طماطم
 299.6 59.5 85.7 فاصولياء
 0.6 1.0 1.9 شمندر
 2,309.1 2,082.6 521.0 ملفوف
 8,990.3 5,984.3 1,243.2 خيار
 31.9 30.0 16.0 جزر

 700.7 451.4 244.0 قرنبيط (زھرة)  

 1.7 2.0 1.0 ملوخية
 418.8 338.7 78.7 فلفل حار
 1,185.2 621.5 205.0 فلفل حلو
 569.3 337.7 160.0 باذنجان

 0.0 0.0 0.0 فول أخضر
 860.7 400.4 406.0 كوسا

 362.1 111.2 203.2 بصل جاف 
 1,184.4 362.0 96.0 ذرة سكرية

 4.9 3.3 15.9 شمام
 3.9 3.0 1.0 لفت
 235.1 168.0 94.7 بطيخ
 75.3 78.3 23.1 كزبرة

 3.5 2.1 1.8 بقدونس
 518.4 239.0 110.6 بطاطا
 21.3 5.0 4.4 بامية

 6.0 4.5 2.0 بروكلي
 2.3 1.0 8.0 خس
 0.0 0.0 0.0 يقطين
 0.0 0.0 0.0 سبانخ
 0.0 0.0 0.0 فجل
 130.6 57.2 39.5 جرجير
 230.9 131.0 55.5 أخرى

     أبوظبي للرقابة الغذائيةجھاز المصدر: 
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وكميّة إنتاج محاصيل الخضراوات وقيمتھا في الحقول المكشوفة  المحصولية: المساحة 31.1جدول 
 2013حسب نوع المحصول 

 الصنف
  المساحة

 (دونم)
  الكميّة

 (طن)
  القيمة

 (ألف درھم)

 12,665.835,392.058,558.5 المجموع
 10,402.3 5,920.0 2,054.0 طماطم
 1,052.1 212.0 589.0 فاصولياء
 7.6 7.0 20.0 شمندر
 3,720.2 3,317.0 844.0 ملفوف
 15,162.0 10,645.0 2,207.0 خيار
 154.0 128.0 61.0 جزر

 1,067.2 701.0 382.0 قرنبيط (زھرة)  

 10.0 6.0 6.0 ملوخية
 486.0 438.0 110.0 فلفل حار
 11,370.0 5,811.0 1,687.0 فلفل حلو
 1,715.2 1,103.0 403.0 باذنجان

 122.0 24.0 7.0 فول أخضر
 2,174.1 1,010.0 984.0 كوسا

 799.8 258.0 690.0 بصل جاف 
 2,448.5 754.0 197.0 ذرة سكرية

 24.2 12.0 44.0 شمام
 3.9 3.0 1.0 لفت
 1,643.9 1,240.0 600.0 بطيخ
 101.0 94.0 28.0 كزبرة

 12.2 7.5 14.0 بقدونس
 5,389.2 3,315.0 1,432.0 بطاطا
 51.6 12.0 9.7 بامية

 54.4 29.0 19.0 بروكلي
 9.7 4.0 24.0 خس
 0.0 0.0 0.0 يقطين
 9.2 7.5 2.0 سبانخ
 6.6 2.0 2.0 فجل
 7.4 6.0 2.0 جرجير
 554.2 326.0 247.0 أخرى

 جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 

 

 

  

  



34 
 

وكميّة إنتاج محاصيل الخضراوات وقيمتھا في الحقول المكشوفة  المحصولية: المساحة 32.1جدول 
 2013حسب نوع المحصول في أبوظبي 

 الصنف
  المساحة

 (دونم)
  الكميّة

 (طن)
  القيمة

 (ألف درھم)

 6,070.916,679.428,083.9 المجموع
 4,702.0 2,695.1 938.0 طماطم
 562.9 115.4 323.6 فاصولياء
 1.8 1.1 5.1 شمندر
 873.1 776.4 195.0 ملفوف
 5,302.0 3,759.4 803.5 خيار
 109.2 88.0 41.0 جزر

 210.2 145.2 79.0 قرنبيط (زھرة)  

 7.4 2.0 4.0 ملوخية
 36.4 33.6 27.3 فلفل حار
 8,108.8 4,073.0 1,104.0 فلفل حلو
 336.2 223.0 84.0 باذنجان

 0.0 0.0 0.0 فول أخضر
 492.3 233.7 292.5 كوسا

 242.3 80.7 298.4 بصل جاف 
 598.6 186.5 47.0 ذرة سكرية

 15.2 7.2 26.1 شمام
 0.0 0.0 0.0 لفت
 1,371.9 1,046.0 475.3 بطيخ
 22.0 20.1 5.0 كزبرة

 1.6 1.1 1.0 بقدونس
 4,785.2 3,005.0 1,173.4 بطاطا
 0.0 0.0 0.0 بامية

 38.5 20.3 13.2 بروكلي
 2.3 1.0 3.0 خس
 0.0 0.0 0.0 يقطين
 9.2 7.5 2.0 سبانخ
 3.2 1.0 1.0 فجل
 3.2 3.1 1.0 جرجير
 248.3 154.0 127.5 أخرى

     جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
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وكميّة إنتاج محاصيل الخضراوات وقيمتھا في الحقول المكشوفة  المحصولية: المساحة 33.1جدول 
 2013نوع المحصول في العين  حسب

 الصنف
  المساحة

 (دونم)
  الكميّة

 (طن)
  القيمة

 (ألف درھم)

 3,394.88,969.014,237.8 المجموع
 2,545.7 1,908.9 702.6 طماطم
 416.5 81.4 222.6 فاصولياء
 5.2 4.9 13.1 شمندر
 789.2 684.1 184.0 ملفوف
 4,476.2 3,105.0 615.3 خيار
 12.9 10.0 4.0 جزر

 180.5 115.9 63.0 قرنبيط (زھرة)  

 0.9 2.0 1.0 ملوخية
 324.8 286.2 52.0 فلفل حار
 2,087.0 1,121.5 380.0 فلفل حلو
 921.0 592.3 214.0 باذنجان

 122.0 24.0 7.0 فول أخضر
 925.0 429.8 328.5 كوسا

 259.8 86.1 206.4 بصل جاف 
 665.5 205.5 54.0 ذرة سكرية

 4.1 1.5 2.0 شمام
 0.0 0.0 0.0 لفت
 36.9 26.0 30.0 بطيخ
 53.0 45.0 15.0 كزبرة

 7.1 4.3 11.2 بقدونس
 260.1 164.0 193.0 بطاطا
 30.3 7.0 5.3 بامية

 15.9 8.7 5.8 بروكلي
 5.1 2.0 13.0 خس
 0.0 0.0 0.0 يقطين
 0.0 0.0 0.0 سبانخ
 3.4 1.0 1.0 فجل
 4.2 2.9 1.0 جرجير
 85.5 49.0 70.0 أخرى

     جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 

 

 

 

. 
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وكميّة إنتاج محاصيل الخضراوات وقيمتھا في الحقول المكشوفة  المحصولية: المساحة 34.1جدول 
 2013حسب نوع المحصول في الغربية 

 الصنف
  المساحة

 (دونم)
  الكميّة

 (طن)
  القيمة

 (ألف درھم)

 3,200.09,743.616,236.8 المجموع
 3,154.6 1,316.0 413.4 طماطم
 72.7 15.2 42.7 فاصولياء
 0.6 1.0 1.9 شمندر
 2,057.9 1,856.5 465.0 ملفوف
 5,383.8 3,780.6 788.2 خيار
 31.9 30.0 16.0 جزر

 676.5 439.9 240.0 قرنبيط (زھرة)  

 1.7 2.0 1.0 ملوخية
 124.8 118.2 30.7 فلفل حار

 1,174.2 616.5 203.0 حلوفلفل 
 458.0 287.7 105.0 باذنجان

 0.0 0.0 0.0 فول أخضر
 756.8 346.5 363.0 كوسا

 297.7 91.2 185.2 بصل جاف 
 1,184.4 362.0 96.0 ذرة سكرية

 4.9 3.3 15.9 شمام
 3.9 3.0 1.0 لفت
 235.1 168.0 94.7 بطيخ
 26.0 28.9 8.0 كزبرة

 3.5 2.1 1.8 بقدونس
 343.9 146.0 65.6 بطاطا
 21.3 5.0 4.4 بامية

 0.0 0.0 0.0 بروكلي
 2.3 1.0 8.0 خس
 0.0 0.0 0.0 يقطين
 0.0 0.0 0.0 سبانخ
 0.0 0.0 0.0 فجل
 0.0 0.0 0.0 جرجير
 220.4 123.0 49.5 أخرى

     جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
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وكميّة إنتاج محاصيل الخضراوات وقيمتھا تحت البيوت المحميّة حسب  المحصولية: المساحة 35.1جدول 
 2013نوع المحصول 

 الصنف
  المساحة

 (دونم)
  الكميّة

 (طن)
  القيمة

 (ألف درھم)

 3,010.012,357.020,062.9 المجموع
 1,654.8 943.0 243.0 طماطم
 432.6 87.0 86.0 فاصولياء
 0.0 0.0 0.0 شمندر
 633.2 570.0 139.0 ملفوف
 13,850.0 8,696.0 1,728.0 خيار
 0.0 0.0 0.0 جزر

 150.2 98.0 40.0 قرنبيط (زھرة)  

 7.4 5.0 3.0 ملوخية
 763.0 523.0 124.0 فلفل حار
 17.0 8.0 3.0 فلفل حلو
 923.1 594.0 149.0 باذنجان

 0.0 0.0 0.0 فول أخضر
 240.6 117.0 95.0 كوسا

 257.3 83.0 80.0 بصل جاف 
 0.0 0.0 0.0 ذرة سكرية

 0.0 0.0 0.0 شمام
 0.0 0.0 0.0 لفت
 0.0 0.0 0.0 بطيخ
 128.4 131.0 35.0 كزبرة

 0.0 0.0 0.0 بقدونس
 660.8 332.0 154.0 بطاطا
 0.0 0.0 0.0 بامية

 30.9 17.0 11.0 بروكلي
 37.9 18.0 12.0 خس
 0.0 0.0 0.0 يقطين
 0.0 0.0 0.0 سبانخ
 0.0 0.0 0.0 فجل
 217.3 101.0 80.0 جرجير
 58.4 34.0 28.0 أخرى

 جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
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وكميّة إنتاج محاصيل الخضراوات وقيمتھا تحت البيوت المحمية  المحصوليةالمساحة  36.1جدول 
 2013حسب نوع المحصول في أبوظبي 

 الصنف
  المساحة

 (دونم)
  الكميّة

 (طن)
  القيمة

 (ألف درھم)

 1,078.64,397.57,020.9 المجموع
 927.8 508.8 130.6 طماطم
 38.5 8.7 10.0 فاصولياء
 0.0 0.0 0.0 شمندر
 170.7 149.5 37.0 ملفوف
 5,070.8 3,251.9 670.0 خيار
 0.0 0.0 0.0 جزر

 98.1 69.3 29.0 قرنبيط (زھرة)  

 5.2 3.4 2.0 ملوخية
 147.0 90.7 21.0 فلفل حار
 6.0 3.0 1.0 فلفل حلو
 92.1 58.0 16.0 باذنجان

 0.0 0.0 0.0 فول أخضر
 55.4 22.1 14.0 كوسا

 111.9 39.0 40.0 بصل جاف 
 0.0 0.0 0.0 ذرة سكرية

 0.0 0.0 0.0 شمام
 0.0 0.0 0.0 لفت
 0.0 0.0 0.0 بطيخ
 70.8 74.4 17.7 كزبرة

 0.0 0.0 0.0 بقدونس
 76.3 41.0 24.0 بطاطا
 0.0 0.0 0.0 بامية

 10.0 5.1 3.0 بروكلي
 31.2 15.0 11.0 خس
 0.0 0.0 0.0 يقطين
 0.0 0.0 0.0 سبانخ
 0.0 0.0 0.0 فجل
 79.3 40.6 38.3 جرجير
 29.8 17.0 14.0 أخرى

     جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
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محاصيل الخضراوات وقيمتھا تحت البيوت المحميّة وكميّة إنتاج  المحصولية: المساحة 37.1جدول 
 2013حسب نوع المحصول في العين 

 الصنف
  المساحة

 (دونم)
  الكميّة

 (طن)
  القيمة

 (ألف درھم)

 1,053.44,723.57,693.0 المجموع
 442.3 245.3 66.0 طماطم
 167.2 34.0 33.0 فاصولياء
 0.0 0.0 0.0 شمندر
 211.3 194.4 46.0 ملفوف
 5,172.7 3,240.4 603.0 خيار
 0.0 0.0 0.0 جزر

 27.9 17.2 7.0 قرنبيط (زھرة)  

 2.2 1.6 1.0 ملوخية
 322.0 211.8 55.0 فلفل حار
 0.0 0.0 0.0 فلفل حلو
 719.7 486.0 78.0 باذنجان

 0.0 0.0 0.0 فول أخضر
 81.3 41.0 38.0 كوسا

 81.0 24.0 22.0 بصل جاف 
 0.0 0.0 0.0 ذرة سكرية

 0.0 0.0 0.0 شمام
 0.0 0.0 0.0 لفت
 0.0 0.0 0.0 بطيخ
 8.3 7.2 2.2 كزبرة

 0.0 0.0 0.0 بقدونس
 410.0 198.0 85.0 بطاطا
 0.0 0.0 0.0 بامية

 14.9 7.4 6.0 بروكلي
 6.7 3.0 1.0 خس
 0.0 0.0 0.0 يقطين
 0.0 0.0 0.0 سبانخ
 0.0 0.0 0.0 فجل
 7.4 3.2 2.2 جرجير
 18.1 9.0 8.0 أخرى

     جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
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وكميّة إنتاج محاصيل الخضراوات وقيمتھا تحت البيوت المحميّة  المحصولية: المساحة 38.1جدول 
 2013حسب نوع المحصول في الغربية 

 الصنف
  المساحة

 (دونم)
  الكميّة

 (طن)
  القيمة

 (ألف درھم)

 878.03,236.05,349.0 المجموع
 284.7 188.9 46.4 طماطم
 226.9 44.3 43.0 فاصولياء
 0.0 0.0 0.0 شمندر
 251.2 226.1 56.0 ملفوف
 3,606.5 2,203.7 455.0 خيار
 0.0 0.0 0.0 جزر

 24.2 11.5 4.0 قرنبيط (زھرة)  

 0.0 0.0 0.0 ملوخية
 294.0 220.5 48.0 فلفل حار
 11.0 5.0 2.0 فلفل حلو
 111.3 50.0 55.0 باذنجان

 0.0 0.0 0.0 فول أخضر
 103.9 53.9 43.0 كوسا

 64.4 20.0 18.0 بصل جاف 
 0.0 0.0 0.0 ذرة سكرية

 0.0 0.0 0.0 شمام
 0.0 0.0 0.0 لفت
 0.0 0.0 0.0 بطيخ
 49.3 49.4 15.1 كزبرة

 0.0 0.0 0.0 بقدونس
 174.5 93.0 45.0 بطاطا
 0.0 0.0 0.0 بامية

 6.0 4.5 2.0 بروكلي
 0.0 0.0 0.0 خس
 0.0 0.0 0.0 يقطين
 0.0 0.0 0.0 سبانخ
 0.0 0.0 0.0 فجل
 130.6 57.2 39.5 جرجير
 10.5 8.0 6.0 أخرى

   جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
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  الغابات 7.1

، كما أنھا تمنع تدھور التربة وتآكلھا، وصناعياً  ى اقتصادياً لكّن لھا مغزً و أخضر شاسعاً  ال تقتصر الغابات على كونھا غطاءً 
بامتصاص ثاني أكسيد الكربون  نقياً  وتضمن ھواءً  ،ف الجوتحمي ينابيع المياه، وتحافظ على استقرار الجبال. وتلطّ و

 ّ  وحماية التربة من االنجراف وتوفر الغابات ياحالرّ ل من االحتباس الحراري وتعمل على صّد وطرح األوكسجين فتقل
  مواطن لكثير من النباتات والحيوانات التي ال تستطيع العيش إال فيھا.

مساحات واسعة من األرض  ُحرّجتماً كبيراً، فخالل فترة من الزمن أبوظبي تقدّ  إمارةحققت عملية التشجير في 
ذلك من تأثير ل لما شتغال بھااالھتمام بالزراعة واالفي ت الرغبة لدى السكان أنعشت الحياة البيئية الصحراوية ونمّ 

  مستقبل البالد ومصيرھا من حيث تعميق االرتباط باألرض وتحقيق األمن الغذائي. فيأساسي 

تخوم الربع  إلىوتنتشر الغابات بكثافة في المنطقة الشرقية المحيطة بمنطقة العين، وفي المنطقة الغربية التي تصل 
  الشرق والغرب والشمال. مدينة أبوظبي وامتداداتھا من إلىباإلضافة  ،الخالي

متھا الغزالن بأنواعھا المختلفة مثل الوضيحي المعروف وتكثر في ھذه الغابات العديد من الحيوانات البرية وفي مقدّ 
م والغزال الھندي المرقط، كذلك توجد أنواع مختلفة من الطيور مثل النعام بأنواعھا باإلضافة الرّيبالمھا العربي، وغزالن 

  البرية.األرانب  إلى

ومن أقواله  ،الشيخ زايد بن سلطان آل نھيان أثرھا في االھتمام بالزراعة - لىابإذن هللا تع- وكان لسياسة المغفور له 
 ،في المنطقة الشرقية ھكتار ألف 140ُزرع قد نه إ 1992ة األرض بالبرازيل عام في مؤتمر قمّ  -يرحمه هللا- المأثورة

  مناخاً. واقساھامنتشرة حتى تخوم الربع الخالي المعروف بأنه األكثر جفافاً في العالم  اً تحوي كلھا أشجار

 
  

 2013حسب المنطقة  تھاومساحعدد أشجار الغابات  :39.1 جدول

  المساحة: دونم

 2013 البيان                                       المنطقة

 المجموع
 17,408,021 العدد

 1,693,500 المساحة

 أبوظبي
 8,028,311 العدد

 550,700 المساحة

 العين
 4,395,135 العدد

 596,370 المساحة

 الغربية
 4,984,575 العدد

 546,430 المساحة

  .أبوظبي -ھيئة البيئةالمصدر: 
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  ةالمرويّ  المساحة 8.1

 2013والمنطقة  ة حسب أسلوب الرّيالمساحة المرويّ  :40.1جدول 
 المساحة: دونم

 المنطقة
 أسلوب الرّي 

 المجموع
 رشاشات بابلر غمر تنقيط

 362,500 15,82454,6917,564 284,421 المجموع
 42,270 0 0 0 42,270 أبوظبي
 222,303 7,372 54,563 15,792 144,576 العين
 97,927 32128192 97,575 الغربية
 .للرقابة الغذائيةجھاز أبوظبي المصدر: 

 
 
 

  2013 الرّية حسب أسلوب التوزيع النسبي للمساحة المرويّ  :9.1شكل 
  

 
  .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

 

 2013 أبوظبيوالمنطقة في  الرّيأسلوب حسب  ةالمرويّ المساحة  :41.1جدول 
 المساحة: دونم

 المنطقة
 الرّيأسلوب 

 المجموع
 رشاشات بابلر غمر تنقيط

 42,270 42,270000 المجموع
 26,100 26,100000 الرحبة
 16,170 16,170000 الختم

 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 

  

79%

4%

15%

2%

تنقيط غمر بابلر رشاشات
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 2013المساحة المرويّة حسب أسلوب الرّي والمنطقة في العين  :42.1جدول 
 المساحة: دونم

 المنطقة
 أسلوب الرّي 

 المجموع
 رشاشات بابلر غمر تنقيط

 222,303 144,57615,79254,5637,372 المجموع
 15,771 0 7,388 0 8,383 ابوكرية
 19,119 0 1,598 198 17,323 العراد
 6,494 178 2,435 347 3,534 دمثة

 13,825 23 7,262 0 6,539 الظاھرة
 2,537 55 1,068 27 1,387 الفقع 

 8,066 1,991 356 154 5,565 الھير والمھير

 11,326 103 0 1,851 9,372 الخزنة
 10,052 386 0 705 8,961 العويا

 7,460 446 2,305 2,524 2,185 القطارة
 2,917 0 0 543 2,374 الساد

 9,488 0 5,432 0 4,056 السالمات
 2,882 553 1,363 13 954 الشويب
 7,955 16 309 1,497 6,133 الوقن
 1,221 27 281 230 682 اليحر

 15,848 164 8,528 0 7,156 بدع فارس
 11,538 1,250 625 105 9,558 الغموض
 5,711 444 1,123 880 3,264 مساكن
 7,355 76 3,856 39 3,385 ناھل

 11,281 506 6,684 321 3,770 رماح وأبوسمره

 12,283 857 523 4,179 6,723 سيح بن عمار

 17,961 43 2,566 0 15,353 سيح حريز والعجبان
 8,234 0 0 41 8,194 صراع

 5,559 231 520 1,344 3,464 سويحان
 1,498 23 340 333 802 أم غافة

 5,921 0 0 460 5,460 واحة الصحرا

 جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
  
      

 

 

 

 

 



44 
 

 2013والمنطقة في الغربية  الرّيأسلوب حسب  ةالمرويّ المساحة  :43.1جدول 
 المساحة: دونم

 المنطقة
 الرّيأسلوب 

 المجموع
 رشاشات بابلر غمر تنقيط

 97,927 97,57532128192 المجموع

 751 751000 الظفرة

 491 491000 أالمرف

 902 902000 السلع

 19,273 19,273000 الثروانية

 524 524000 دلما

 9,023 9,023000 غياثي

 8,841 8,841000 حميم

 14,002 14,002000 حصان

 7,449 7,449000 مدينة زايد

 17,386 17,386000 مزيرع

 9,996 9,64432128192 سيح الخير

 9,289 9,289000 أم الحصن
 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
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  الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين 9.1

 ومن). 100=  2010( 2012 بعام مقارنة 2013 عام% 3.8 بنسبة الزراعيين المنتجين ألسعار القياسي الرقم ارتفع
 والخيار% 7.3 بنسبة والفلفل% 10.6 بنسبة االخضر الفول من كل االرتفاع ھذا في ساھمت التي المحاصيل أھم

 والبقدونس ،%5.2 بنسبة والكزبرة% 5.5 بنسبة والخس% 5.5 بنسبة والجزر% 6.8 بنسبة والجرجير% 7.2 بنسبة
 %.3.8 بنسبة والطماطم  ،%4.5 بنسبة واللفت ،%4.6 بنسبة والبازيالء ،%5.1 بنسبة

 والبصل والشمام والبطاطا والفاصولياء والزھرة والذرة والكوسا والملفوف البطيخ محاصيلكل من  شھدت وقد
 و% 5.5 و% 5.9 و% 6.4 و% 7.1 و% 7.3 و% 8.2 بنسبفي أسعارھا و انخفاضاً  والباذنجان والشمندر والملوخية

  .التوال على% 1.6 و% 2.7 و% 2.8 و%  4.6 و% 4.7 و% 4.9

  

 

 2013و  2012 الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين :44.1جدول  

(100 = 2010) 

 20122013 المحصول

  107.3              103.9 ھاالمحاصيل جميع
  117.3              109.3 طماطم

  118.1              110.2 فلفل

  144.5              155.5 خيار

  107.3              116.8 كوسا

  113.3              119.0 بطيخ

  153.3              160.6 شمام

  109.6              116.0 بصل جاف

  103.6              99.0 ءفاصوليا

  112.3              114.1 بازالء

  167.2              177.7 باذنجان

  109.7              99.2 زھرة

  102.9              111.0 فول أخضر

  111.3              105.5 ملفوف

  102.3              105.3 خس

  114.8              109.1 ملوخية

  93.9                 96.5 كزبرة

  116.1              110.5 شمندر

  120.9              127.1 بقدونس

  122.6              130.9 بطاطا

  93.6                 89.6 ذرة

  103.4              98.0 لفت

  81.7                 76.5 جزر

  110.7              107.9  جرجير

   أبوظبي. -  مركز اإلحصاءالمصدر: 
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  اآلبار 10.1

 2013حسب المنطقة  الزراعيةعدد اآلبار  :45.1جدول 

 المجموع اآلبار غير العاملة اآلبار العاملة المنطقة

 49,27321,39370,666 المجموع  

 2,4201,1803,600  أبوظبي 

 30,89915,94446,843 العين  

 15,9544,26920,223 الغربية  
  .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 

 
    

  

 2013عدد اآلبار الزراعية حسب المنطقة في أبوظبي  :46.1جدول 
 المجموع اآلبار غير العاملة اآلبار العاملة المنطقة

 2,4201,1803,600 المجموع
 000 الرحبة
 2,4201,1803,600 الختم

       .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 2013عدد اآلبار الزراعية حسب المنطقة في العين  :47.1جدول 
 المجموع اآلبار غير العاملة اآلبار العاملة المنطقة

 30,89915,94546,843 المجموع
 2,2072,0674,274 بوكريةأ

 3,4031,0054,408 العراد
 5964691,065 دمثة

 2,2977573,054 الظاھرة
 328261589 الفقع 

 9234161,339 الھير والمھير

 1,6003251,925 الخزنة
 1,3047112,015 العويا

 7006511,351 القطارة
 7128031,515 الساد

 1,0546401,694 السالمات
 20783290 الشويب
 1,1026391,741 الوقن
 176286462 اليحر

 1,8907262,616 بدع فارس
 2,4008603,260 الغموض
 58097677 مساكن
 9923281,320 ناھل

 1,2931,0692,362 ةرماح وأبوسمر

 1,1123361,448 سيح بن عمار

 2,8961,5904,486 سيح حريز والعجبان

 1,2766701,946 صراع
 7865311,317 سويحان
 305206511 أم غافة

 7594191,178 واحة الصحرا
       .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
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 2013عدد اآلبار الزراعية حسب المنطقة في الغربية  :48.1جدول 
 المجموع العاملةاآلبار غير  اآلبار العاملة المنطقة

 15,9544,26920,223 المجموع
 8085165 الظفرة
 000 أالمرف
 000 السلع
 3,2976003,897 الثروانية

 000 دلما
 1,2006481,848 غياثي
 1,6084332,041 حميم
 2,4945823,076 حصان

 1,2791311,410 مدينة زايد
 2,9191,3094,228 مزيرع
 1,3031041,407 الخيرسيح 

       .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 

  القروض الممنوحة للمزارعين 11.1

 2013 إلى 2010 قروض الممنوحة للمزارعين حسب المنطقةالقيمة  :49.1جدول 
 درھم  ألفالقيمة: 

 2013 201020112012 المنطقة

 4,346 26,71918,48836,878 *المجموع

  179 5224,988 4,967  والغربية أبوظبي

  4,167 18,43611,890 21,752 العين
  .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 

 .% فقط من قيمة القرض50د المزارع سّدي *
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  الزراعيةالمبيدات  12.1

 2013لنوع والمنطقة المبيدات المستھلكة حسب ا كميّة :50.1جدول 

 المجموع الغربية العين أبوظبي الوحدة البيان

 برفكثيون
 3,658 3,65800 لتر

 0 000 كيلوجرام

 بيتام
 6,794 06,7940 لتر

 0 000 كيلوجرام

 ماجيستر
 2,207 02,207 لتر
 0 000 رامجكيلو

  1 بايكو
 7,000 07,000 لتر
 0 000 رامجكيلو

  سكت ـ د ـ كبرو
 7,401 007,401 لتر
 0 000 رامجكيلو

  نفيدورإ
 5,577 005,577 لتر
 0 000 رامجكيلو

 ميكروني كبريت
 1,653 1,65300 عدد
 0 000 رامجكيلو

 أخرى
 10,544 4,5446,0000 لتر
 0 000 رامجكيلو

 .جھاز أبوظبي للرقابة الغذائيةالمصدر: 
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  الزراعيةللسلع  التجارة الخارجية إحصاءات .2
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عبر منافذ إمارة  والغذائية قيمة الواردات والصادرات والمعاد تصديره من السلع الزراعية :1.2جدول 
 2013إلى  2005 أبوظبي

 القيمة: ألف درھم

جملة التجارة  إعادة التصدير الصادرات الواردات السنة
 الخارجية

2005 3,317,479 293,298163,2063,773,984 
2006 3,627,429 343,95694,3084,065,693 
2007 4,432,513 448,799130,8835,012,195 
2008 5,679,425 614,156131,8426,425,422 
2009 6,395,953 447,49791,6916,935,140 
2010 6,705,979 561,997115,9027,383,878 
2011 8,275,498 584,835116,3828,976,715 
2012 8,424,456 617,93084,9679,127,353 
2013 7,468,363 514,64053,3958,036,398 

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
        

 

عبر منافذ إمارة  والغذائية الزراعيةقيمة الواردات والصادرات والمعاد تصديره من السلع  :1.2شكل 
 2013 إلى 2005 أبوظبي

 

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
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 2013إلى  2010 قيمة الواردات من السلع الزراعية والغذائية إلمارة أبوظبي :2.2جدول 

 القيمة: ألف درھم

 2013 201020112012 البيان

 7,468,363 6,705,9798,275,4988,424,456 المجموع
 2,005,040 1,891,7532,186,1422,381,700 المملكة الحيوانية ة ومنتجاتحيوانات حيّ 

 2,821,408 2,816,4733,635,5643,390,702 منتجات نباتية

 367,631 328,253509,402474,722 شحوم ودھون وزيوت حيوانية أو نباتية

 2,148,317 1,581,9161,859,3822,077,841 مواد غذائية ومشروبات وسوائل كحولية وتبغ

 104,427 52,72855,94474,647 األسمدة

 21,540 34,85729,06424,844 مبيدات الحشرات والقوارض والفطريات واألعشاب

       .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

 

 2013إلى  2010 قيمة الصادرات من السلع الزراعية والغذائية من إمارة أبوظبي :3.2جدول 

 درھمالقيمة: ألف 

 2013 201020112012 البيان

 514,640 561,997584,835617,930 المجموع

 52,580 112,27094,62698,306 ة ومنتجات المملكة الحيوانيةحيوانات حيّ 

 43,233 60,00964,56577,712 منتجات نباتية

 183,018 154,475175,404168,714 شحوم ودھون وزيوت حيوانية أو نباتية

 180,810 181,108188,735195,163 مواد غذائية ومشروبات وسوائل كحولية وتبغ

 54,663 53,92961,42675,709 األسمدة

 337 205812,325 مبيدات الحشرات والقوارض والفطريات واألعشاب

     .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 

 

 2013إلى  2010 قيمة المعاد تصديره من السلع الزراعية والغذائية عبر منافذ إمارة أبوظبي :4.2جدول 

 القيمة: ألف درھم

 2013 201020112012 البيان

 53,395 115,902116,38284,967 المجموع
 13,260 20,67324,55222,304 ة ومنتجات المملكة الحيوانيةحيوانات حيّ 

 13,923 64,97859,34237,055 منتجات نباتية

 596 1,1061,581938 شحوم ودھون وزيوت حيوانية أو نباتية

 25,213 28,41629,38324,048 مواد غذائية ومشروبات وسوائل كحولية وتبغ

 95 6301,334207 األسمدة

 308 98190415 مبيدات الحشرات والقوارض والفطريات واألعشاب
       .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
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 2013إلى  2005 عبر منافذ إمارة أبوظبي رة والمعاد تصديرھااألسمدة المستوردة والمصدّ  كميّة :5.2جدول 
 : طنكميّةال

 جملة التجارة الخارجية إعادة التصدير الصادرات الواردات السنة
200585,897 18,805 310 105,012 
200624,336 19,455 552 44,343 
200722,112 20,568 308 42,988 
200820,892 20,361 188 41,441 
200918,690 19,138 103 37,930 
201024,707 18,935 300 43,942 
201124,472 18,692 403 43,568 
201227,329 19,866 207 47,402 
201341,449 17,333 161 58,943 

.أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر:      

  

2013إلى  2005 عبر منافذ إمارة أبوظبي رة والمعاد تصديرھاقيمة األسمدة المستوردة والمصدّ  :6.2جدول 
 ألف درھمالقيمة: 

 جملة التجارة الخارجية إعادة التصدير الصادرات الواردات السنة
2005 61,320 37,02068399,022 
2006 34,600 38,8321,33574,767 
2007 33,595 47,34647481,415 
2008 54,408 79,692202134,302 
2009 38,648 51,03694890,633 
2010 52,728 53,929630107,287 
2011 55,944 61,4261,334118,703 
2012 74,647 75,709207150,562 
2013 104,427 54,66395159,184 

 .أبوظبي –مركز اإلحصاء المصدر: 
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  ةالمالحظات التوضيحيّ 

 التعاريف والتصانيف 

  كلياً أو  جميعھا ھي وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي تخضع إلدارة واحدة وتشمل األراضي المستغلة :الزراعيةالحيازة

النظر عن الملكية أو الشكل القانوني أو المسـاحة. وقـد تكـون اإلدارة الواحـدة بيـد  جزئياً ألغراض اإلنتاج الزراعي بغضّ 

شخص واحد أو أسرة وقد يشترك فيھا شخصـان أو أسـرتان أو أكثـر، وقـد تتوالھـا عشـيرة أو قبيلـة أو قـد تضـطلع بھـا 

ازة مـن قطعـة واحـدة (جـزء ن أراضـي الحيـشخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالة حكوميـة. وقـد تتكـوّ 

حيازتي) أو أكثر تقع في منطقة واحدة أو أكثر من المنـاطق المنفصـلة أو فـي واحـد أو أكثـر مـن األقسـام اإلقليميـة أو 

التـي تسـتخدمھا الحيـازة مثـل العمـال أو المبـاني أو  نفسھا اإلدارية، بشرط أن تشترك قطع األرض في وسائل اإلنتاج

درجة تبرر اعتبار مختلـف القطـع  إلىظاھراً  نفسھا ويجب أن يكون االشتراك في وسائل اإلنتاج اآلالت أو حيوانات الجر.

الوحدات االقتصادية التي يقتصر اشتغالھا على النشاطات االقتصـادية  عناصر في وحدة اقتصادية واحدة. وال تعدّ  بمنزلة

  ج نطاق الزراعة:حيث إن ھذه النشاطات االقتصادية تقع خارالتالية حيازات زراعية، 

  . الصيد والقنص وتربية حيوانات الصيد.1

 .. استغالل الغابات أو قطع الخشب2

 . صيد األسماك.3

  .النباتية. الخدمات 4

 

 :أرض ليسـت تحـت فـي ھو عبارة عن أي أرض منفصلة عن بقية أراضي الحيازة، سـواء كـان ذلـك  الجزء من الحيازة

 غابات أو ما شابه ذلك.في طريق عام أو في ة حديد أو سكّ في ف الحائز أو تصرّ 

. وينبغـي عـدم النباتيةمنھا الحيازة  ألفالتي تت كلّھا ھو عبارة عن مجموع مساحات القطع مجموع مساحة الحيازة:

مساحة الحيازة فنـاء المزرعـة واألرض التـي  إدخال أي أرض يمتلكھا الحائز ويؤجرھا في مجموع مساحة الحيازة، وتضمّ 

باني المزرعة، وتحسب كذلك مساحة مسكن الحائز في مجموع الحيازة ما لم يكن مقاماً خارج الحيـازة (أي تشغلھا م

ن مجمـوع على سبيل المثال في منطقة سكنية بقرية أو بمدينة قريبة)، وما لم يكن للسـكن فقـط. وينبغـي أن يتضـمّ 

ة للزراعة والتـي لـم ترة المرجعية والمساحة المعدّ فالأثناء في من المساحة المزروعة بالمحاصيل  مساحة الحيازة كالً 

المرجعية. وينبغي أال يدخل الحـائزون الـذين يسـتطيعون ترة لفاتزرع بعد، وينبغي أن تستبعد منه األرض المھجورة قبل 

استخدام أراضي الرعي المشاع نصيبھم التقديري من مثل ھذه األراضي فـي مجمـوع مسـاحة حيـازتھم. وينبغـي أن 

 مجموع الحيازة مجموع مساحة األراضي تحت مختلف فئات االستخدام.يساوي 

  وھــي األراضــي التــي تغطــي معظــم اســتخدامات األرض، حيــث تشــمل أراضــي  :الزراعيــةاألراضــي اســتخدامات

الزراعات المؤقتة واألراضـي تحـت المحاصـيل الدائمـة، واألراضـي تحـت المراعـي الدائمـة، واألراضـي البـور، واألراضـي 

 التي لم تحدد في أي مكان آخر. خرىاأل

 :ھي جزء من المساحة الكليّة للحيازة، وال تصلح لزراعة أي محصول نباتي بسـبب  المساحة غير الصالحة للزراعة

 .مانع دائم أو مؤقت مثل األراضي الملحية واألراضي الصخرية واألراضي شديدة االنحدار
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  ةضيحيّ تو مالحظات 

  

  مصدر البيانات
، ودائرة الشؤون البلدية (أبوظبي، أبوظبي -  وھيئة البيئة جھاز أبوظبي للرقابة الغذائية، الحصول على البيانات من تمّ 

أبوظبي من أجل مزيد من التدقيق  - التعامل مع البيانات في مركز اإلحصاء  ومن ثم تمّ  العين، الغربية)، وشركة الفوعة،
 .والبحث

  

  على الجداول مالحظات
 مصطلح حيازة نباتية في النشرة فإن ذلك يعني المزارع في إمارة أبوظبي. أينما ورد 
  متساوية. 2013و 2012و 2011في األعوام   تھاومساح النباتيةعدد الحيازات  
  التسويق مراكز إلى دة المورّ  الخضراوات ةكميّ في النشرة  الكميّة المنتجة من محاصيل الخضراواتتمثل

 .الزراعي
 متساوية. 2013و 2012 عاميفي مساحة وأعداد األشجار يانات ب  
  المجموع مع التفاصيل مجموع تطابق عدمإلى  ييؤدّ  قد وھذا عشرية، خانة أقربإلى  األرقام بعضقرّبت 

  .الجداول بعض في النھائي
  

  مزيد من المعلومات

 اإلحصاءالرجاء زيارة الموقع اإللكتروني لمركز  الزراعية اإلحصاءاتواإلنتاج النباتي حول التفصيلية  اإلحصاءاتللمزيد من 
 http://www.scad.ae: أبوظبي -

  2014 لبيانات عام 2015 سبتمبرفي  المقبلسيتم نشر اإلصدار.  
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