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6•  الزراعة والبيئة

الزراعة  •  

البيئة  •  

الطاقة والمياه  •  
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6.الزراعة والبيئة
ــة،  ــي الزراعــة والبيئ ــة فــي مجال ــة حديث ــات تفصيلي ــي بيان ــاب اإلحصائ ــن هــذا القســم مــن الكت يتضّم
ويرصــد بدّقــة أهــم التطــورات فــي هذيــن المجاليــن، بمــا يســهم فــي تقديــم صــورة حقيقيــة عــن واقــع 

التنميــة المســتدامة فــي إمــارة أبوظبــي.

2014الزراعة

24,394عدد الحيازات الزراعية )الحيازات النباتية( - 2013

752,839المساحة الكلية للمزارع )دونم( - 2013

18,280المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية )دونم( - 2013

15,676المساحة المزروعة بالخضراوات )دونم( - 2013

303,084المساحة المزروعة باألشجار الثمرية )دونم( - 2013

2,995,350عدد الضأن والماعز

30,010عدد األبقار في الحيازات التقليدية

19,628عدد األبقار في المزارع التجارية

377,728عدد الجمال

31عدد المزارع التجارية

22,257إنتاج لحوم الدواجن )طن(

309,340إنتاج البيض )ألف بيضة(

95,727إنتاج الحليب من المزارع التجارية )طن(

4,290كمية األسماك المصطادة )طن(

105,636قيمة األسماك المصطادة )ألف درهم(

750,005قيمة السلع الزراعية المصدرة )ألف درهم(

64,324قيمة السلع الزراعية المعاد تصديرها )ألف درهم(

2014البيئة

22.2متوسط درجة الحرارة الصغرى  ) درجة مئوية(

31.6متوسط معدالت الرطوبة النسبية الصغري )%(

38.5متوسط األمطار الهاطلة )مليمتر(

33.9متوسط درجة الحرارة العظمى ) درجة مئوية(

79.5متوسط معدالت الرطوبة النسبية العظمى )%(

1,010متوسط الضغط الجوي )هيكتوباسكال(

معدل التغير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - قطاع النفط والغاز 
)%(12.7

معدل التغير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - قطاع الماء 
1.4والكهرباء )%(

1,318إجمالي موارد المياه غير التقليدية )مليون متر مكعب(

312.9كمية مياه الصرف الصحي المعالجة )مليون متر مكعب(

9,918,237إجمالي كمية النفايات الناشئة )طن(

27,174المتوسط اليومي لكمية النفايات الناشئة  )طن(

2014الطاقة والمياه 

1,002,179اإلنتاج السنوي للنفط الخام )ألف برميل(

808,131صادرات النفط الخام السنوي )ألف برميل(

2,799,202اإلنتاج السنوي للغاز الطبيعي)مليون قدم مكعب(

19,821إجمالي صادرات منتجات الغاز الطبيعي المسال)ألف طن متري(

58,354,347إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة )ميجاوات / ساعة(

19.89نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة  )ميجاوات / ساعة(

253,264كمية المياه المحالة المتوفرة )مليون جالون بريطاني(

256متوسط حصة الفرد من االستهالك اليومي )جالون(

262,667كمية الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة )ميجاوات /ساعة(



     249      I   2015 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      248   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

1.6. الزراعة 
ــة األخــرى المتعلقــة  ــا فــي تحقيــق األمــن الغذائــي وتحفيــز األنشــطة االقتصادي تلعــب الزراعــة دورا مهًم
بهــا. وقــد احتلــت إمــارة أبوظبــي بإنجازاتهــا الرائعــة فــي المجــال الزراعــي مكانــة عالميــة مرموقــة 
وأصبحــت تجربتهــا الرائــدة فــي هــذا القطــاع نموذجــا يحتــذى فــي التغلــب علــى قســوة الطبيعــة وقهــر 
ــواع الخضــراوات  ــد مــن أن ــل كثبانهــا إلــى ســاحات خضــراء ومــزارع منتجــة للعدي رمــال الصحــراء وتحوي
والفواكــه. فخــال العقــود األربعــة الماضيــة تضاعــف عــدد الحيــازات الزراعيــة 38 مــرة، مــن 634 حيــازة عــام 
1971 إلــى  24,394 حيــازة عــام 2013، بينمــا تضاعفــت مســاحة األراضــي الزراعيــة 33 مــرة مــن 22,377 

دونــم إلــى  752,839دونــم خــال الفتــرة نفســها.

وعلــى الرغــم مــن الصعوبــات والتحديــات المناخيــة التــي تواجــه القطــاع الزراعــي فــي إمــارة أبوظبــي، فإن 
المســيرة الزراعيــة فــي اإلمــارة، وبفضــل السياســات الحكيمــة، اســتطاعت قهــر جميــع تلــك الصعوبــات 
ــة،  ــة، ودرجــات الحــرارة العالي ــض الصحــراء والتغلــب علــى طبيعتهــا القاســية الجاف ــات، وتروي والتحدي
وتســجيل انجــازات ملموســة فــي ســبيل تحقيــق تنميــة زراعيــة مســتدامة علــى المــدى البعيــد، حيــث 
أصبــح القطــاع الزراعــي يمثــل إحــدى الصــور المشــرقة للتقــدم الحضــاري واالقتصــادي الــذي تشــهده إمــارة 

أبوظبــي حالًيــا فــي مختلــف المجــاالت.

اإلنتاج النباتي
49% مــن المســاحة الصالحــة  شــغلت المســاحة المزروعــة باألشــجار المثمــرة فــي إمــارة أبوظبــي 
للزراعــة فــي عــام 2013، تليهــا المحاصيــل الحقليــة بنســبة 3%، وأخيــرًا المســاحة المزروعــة بمحاصيــل 
الخضــراوات حيــث شــغلت مــا نســبته 3% مــن إجمالــي المســاحة الصالحــة للزراعــة فــي العــام نفســه. 

1.1.6. عدد ومساحة الحيازات النباتية حسب المنطقة
 )دونم(

2005201020122013المنطقة

المجموع

24,394 24,394 24,290 23,704 العدد

752,839 752,839 747,679 739,686 المساحة

أبوظبي

3,837 3,837 3,837 4,793 العدد

95,483 95,483 95,483 111,452 المساحة

العين

11,985 11,985 11,894 11,529 العدد

446,898 446,898 441,637 438,820 المساحة

الغربية

8,572 8,572 8,559 7,382 العدد

210,458 210,458 210,559 189,414 المساحة

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
 

الشكل 1.1.6. التوزيع النسبي لمساحة الحيازات النباتية حسب المنطقة، 2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الغربيةالعينأبوظبي

%12.7

%28.0

%59.4

ــّد  ــذي يع ــي، ال ــاط الزراع ــا النش ــا ومنه ــادي جميعه ــاط االقتص ــروع النش ــة بف ــة االقتصادي ــر التنمي تتأث
ركنــً أساســيً لتحقيــق أهــداف التنميــة الشــاملة، حيــث يعــّد القطــاع الزراعــي مــن القطاعــات اإلنتاجيــة 
الرئيســة المكّونــة للناتــج المحلــي اإلجمالــي، باإلضافــة إلــى أنــه المصــدر الرئيــس المــزّود للســلع 
الغذائيــة والمــواد الخــام الازمــة للعديــد مــن الصناعــات الغذائيــة فــي إمــارة أبوظبــي. ومــن هــذا 
ــث ال  ــة، حي ــطة الزراعي ــول األنش ــة ح ــات اإلحصائي ــاملة للبيان ــدة ش ــر قاع ــن توفي ــّد م ــق كان ال ب المنطل
ــة  يمكــن تحقيــق مســتويات متقّدمــة مــن النمــو فــي هــذه األنشــطة دون وجــود خطــط وبرامــج تنموي

ــرة. ــة ومعّب ــة وواقعي ــة دقيق ــات إحصائي ــى بيان ــتند إل ــداف تس ــّددة األه مح

ويتضّمــن الكتــاب اإلحصائــي الســنوي إلمــارة أبوظبــي بيانــات إحصائيــة كمّيــة ونوعيــة حــول األنشــطة 
الزراعيــة، ممــا يتيــح االســتفادة منهــا فــي رســم الخطــط والسياســات واتخــاذ القــرارات. ويتضمــن هــذا 
القســم بيانــات عــن أعــداد المــزارع ومســاحة األراضــي الزراعيــة ومؤشــرات المســاحة المحصوليــة وكمّيــات 

اإلنتــاج الزراعــي وقيمــه. 

كمــا بلــغ العــدد الكّلــي للثــروة الحيوانيــة مــن الضــأن والماعــز فــي إمــارة أبوظبــي 3 مليــون رأس، يتركــز 
ــز فــي  ــي الضــأن والماع ــر منهــا فــي منطقــة العيــن، حيــث احتــوت علــى 64% مــن إجمال العــدد األكب
ــز معظمهــا فــي منطقــة العيــن  ــي لهــا 377,728 رأســً ترّك اإلمــارة، أمــا الجمــال فقــد بلــغ العــدد الكّل

ــال. ــدد الجم ــي ع ــن إجمال ــبة 55% م ــً بنس أيض

ويتضمــن الكتــاب اإلحصائــي بيانــات حــول المــزارع التجاريــة المتخصصــة فــي إنتــاج لحــوم الدجــاج وبيــض 
المائــدة وحليــب األبقــار فــي إمــارة أبوظبــي والتــي تســهم فــي توفيــر كميــات كبيــرة مــن الغــذاء، حيــث 
ــون  ــاض 309.3 ملي ــاج البيَّ ــزارع الدج ــت م ــا أنتج ــن ، كم ــاج 22,257 ط ــوم الدج ــاج لح ــة إنت ــت كمي بلغ

بيضــة، ومــزارع إنتــاج الحليــب 95.7 ألــف طــن مــن حليــب األبقــار، فــي عــام 2014.



     251      I   2015 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      250   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

2.1.6. عدد الحيازات الزراعية حسب فئة المساحة والمنطقة، 2013

الغربيةالعينأبوظبيالمجموعفئة المساحة

24,3943,83711,9858,572المجموع

3,7387225372,479أقل من 20 دونم

6,4132,9411,1302,342من 20 - 29 دونم

10,898879,6121,199من 30 - 39 دونم

2,757552312,471من 40 - 49 دونم

1631312030من 50 - 59 دونم

4251935551أكثر من 60 دونم

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

3.1.6. مساحة الحيازات الزراعية حسب فئة المساحة والمنطقة، 2013
 )دونم(

الغربيةالعينأبوظبيالمجموعفئة المساحة

752,83995,483446,898210,458المجموع

42,1769,7218,10924,346أقل من 20 دونم

155,34776,54427,52551,278من 20 - 29 دونم

356,9852,931323,08830,966من 30 - 39 دونم

110,0682,3089,87097,890من 40 - 49 دونم

8,7406996,3651,676من 50 - 59 دونم

79,5233,28071,9414,302أكثر من 60 دونم

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

4.1.6. مساحة الحيازات النباتية حسب استخدام األرض والمنطقة، 2013
 )دونم(

الغربيةالعينأبوظبيالمجموعالبيان

752,83995,483446,898210,458مساحة الحيازات

303,08426,210194,46582,409أشجار مثمرة

18,2802,65015,050580محاصيل حقلية

12,6666,0713,3953,200خضراوات

3,0101,0791,053878زراعة محمية

262,71531,065155,38976,261بور للراحة

25,4606,2608,34010,860مصدات رياح )أشجار حرجية(

15,9804,2077,2074,566مباٍن

111,64417,94161,99931,704أراٍض لم تستغل من قبل 

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشكل 2.1.6. التوزيع النسبي لمساحة الحيازات النباتية حسب استخدام األرض، 2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

أشجار مثمرة

محاصيل حقلية

خضراوات

زراعة محمية

بور للراحة

مصدات رياح ) أشجار حرجية (

مباني

أراضي لم تستغل من قبل

%40.3

%2.4
%1.7

%0.4

%34.9

%3.4

%2.1 %14.8
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5.1.6. المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية حسب المنطقة
 )دونم(

2005201020122013المنطقة

17,96018,280 231,919 200,541المجموع

2,5002,650 33,708 27,310أبوظبي

14,90015,050 134,734 118,682العين

560580 63,477 54,549الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
 

6.1.6. كمية إنتاج المحاصيل الحقلية حسب المنطقة
)طن(

2005201020122013المنطقة

1,329,8891,041,32532,85034,809المجموع

210,578153,6633,1203,658أبوظبي

758,609667,80129,14530,426العين

360,702219,861585725الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
 
 

7.1.6. قيمة المحاصيل الحقلية المنتجة حسب المنطقة
)ألف درهم(

2005201020122013المنطقة

2,123,5801,699,72359,00563,008المجموع

338,036250,8198,53610,008أبوظبي

1,204,4661,090,03148,86951,017العين

581,078358,8731,6001,983الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشكل 3.1.6. التوزيع النسبي للمساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية حسب المنطقة، 2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

%14.5

%82.3

%3.2

الغربيةالعينأبوظبي
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8.1.6. كمية اإلنتاج والمساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاجية من الخضراوات حسب النوع، 2013

 اإلنتاجالنوع
)طن(

 المساحة المزروعة
)دونم(

 متوسط اإلنتاج
 )طن/دونم(

47,749.315,676المجموع

6,863.02,2973.0طماطم

6,780.01,9243.5فلفل

19,341.03,9354.9خيار

1,127.01,0791.0كوسا

1,240.06002.1بطيخ

12.0440.3شمام

341.07700.4بصل جاف 

1,697.05523.1باذنجان

798.84221.9 قرنبيط )زهرة( 

24.073.4فول أخضر

3,887.09834.0ملفوف

10.591.1ملوخية

6.9200.4شمندر

754.31983.8ذرة سكرية

3.013.0لفت

128.3612.1جزر

299.56750.4فاصولياء

224.9633.6كزبرة

7.5140.5بقدونس

3,647.01,5862.3بطاطا

22.2360.6خس

7.523.8سبانخ

526.93991.3أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

9.1.6. عدد ومساحة البيوت المحمية 
 )دونم(

2005201020122013البند

4,5148,3639,87010,114العدد

1,4732,8253,2773,277المساحة

    المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشكل 4.1.6. عدد ومساحة البيوت المحمية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

المساحةالعدد

الغربيةالعينأبوظبي

م
ون

د
10.1.6. عدد البيوت المحمية العاملة حسب المنطقة

2010201120122013المنطقة

4,8645,6338,8088,817المجموع

160347731731أبوظبي

1,6992,1224,9794,988العين

3,0053,1643,0983,098الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشكل 5.1.6. التوزيع النسبي لعدد البيوت المحمية العامله حسب المنطقة، 2013

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

%8.3

%56.6

%35.1

2013 2012 2010 2005
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8,000
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11.1.6. عدد ومساحة األشجار المثمرة حسب النوع 
 )دونم( 

األشجار المثمرة *
20122013

المساحةالعددالمساحةالعدد

5,578 181,674 5,578 181,674 اإلجمالي

984 33,648 984 33,648 ليمون

                9,243 برتقال
 273 9,243 273

386 11,910 386 11,910 مانجو

152 5,127 152 5,127 رمان

357 14,627 357 14,627 تين

160 5,720 160 5,720 جوافة

182 5,369 182 5,369 عنب

69 1,971 69 1,971 توت

144 1,114 144 1,114 لوز

47 1,540 47 1,540 موز

2,817 91,251 2,817 91,251 سدر

5 152 5 152 أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
* باستثناء النخيل

12.1.6. عدد ومساحة األشجار المثمرة حسب النوع - أبوظبي
 )دونم( 

األشجار المثمرة *
20122013

المساحةالعددالمساحةالعدد

1,344 54,876 1,344 54,876 المجموع

75 3,001 75   3,001  ليمون

6 250     6 250        برتقال

12 500 12 500 مانجو

8 300 8 300 رمان

2 300 2 300 تين

1 400 1 400 جوافة

0000عنب

0000توت

0000لوز

0000موز

1,240 50,125 1,240 50,125 سدر

00 00 أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

* باستثناء النخيل

13.1.6. عدد ومساحة األشجار المثمرة حسب النوع - العين
 )دونم(

األشجار المثمرة *
20122013

المساحةالعددالمساحةالعدد

2,431 69,694 2,431 69,694 المجموع

643 19,259 643 19,259 ليمون

237 7,203 237 7,203 برتقال

350 10,447 350 10,447 مانجو

87 2,613 87 2,613 رمان

132 3,958 132 3,958 تين

103 3,071 103 3,071 جوافة

182 5,369 182 5,369 عنب

69 1,971 69 1,971 توت

144 1,114 144 1,114 لوز

47 1,540 47 1,540 موز

431 12,997 431 12,997 سدر

5 152 5 152 أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

* باستثناء النخيل

14.1.6. عدد ومساحة األشجار المثمرة حسب النوع - الغربية
 )دونم(

األشجار المثمرة *
20122013

المساحةالعددالمساحةالعدد

1,803 57,104 1,803 57,104 المجموع

266 11,389 266 11,389 ليمون

30 1,790 30 1,790 برتقال

24 963 24 963 مانجو

57 2,214 57 2,214 رمان

223 10,369 223 10,369 تين

56 2,249 56 2,249 جوافة

0 0 0 0 عنب

0 0 0 0 توت

0 0 0 0 لوز

0 0 0 0 موز

1,147 28,130 1,147 28,130 سدر

0 0 0 0 أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
* باستثناء النخيل



     259      I   2015 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي I      258   الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي 2015

15.1.6. كمية إنتاج التمور حسب المنطقة
 )طن(

2010201220132014المنطقة

72,90080,46199,13693,592المجموع

5,1752,4763,2072,836أبوظبي

45,66051,46562,38757,729العين

22,06526,52033,54233,027الغربية

المصدر: شركة الفوعة

16.1.6. قيمة إنتاج التمور حسب المنطقة
)ألف درهم(

2010201220132014المنطقة

439,873548,394635,171629,208المجموع

33,10912,01916,28415,681أبوظبي

265,596318,182384,553362,235العين

141,168218,193234,334251,292الغربية

المصدر: شركة الفوعة

17.1.6. عدد ومساحة األشجار الحرجية المزروعة حسب المنطقة، 2013
 )دونم(

المساحةالعددالمنطقة

25,460            1,020,190 المجموع

6,260              252,500           أبوظبي

8,340              328,637           العين

10,860            439,053           الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

18.1.6. كمية وقيمة المنتجات الزراعية الموردة لمراكز التسويق الزراعي
)الكمية: طن، القيمة: ألف درهم( 

المنتج
20122013

القيمةالكميةالقيمةالكمية

58,873.0128,787.047,749.078,621.0المجموع

11,321.019,205.06,863.012,057.0طماطم

1,111.02,335.06,780.012,636.0فلفل

11,294.032,413.019,341.029,012.0خيار

1,631.03,506.01,127.02,415.0كوسا

10,897.015,692.01,240.01,644.0بطيخ

68.2139.812.024.2شمام

4,388.013,772.0341.01,057.0بصل جاف

4.418.512.051.6بامية

609.12,960.0299.51,485.0فاصوليا

0.00.00.00.0بازالء

1,274.02,013.01,697.02,638.0باذنجان

0.00.0107.0224.7جرجير

316.9434.2798.81,217.0زهرة

25.2144.724.0122.4فول أخضر

8,403.08,739.03,887.04,353.0ملفوف

173.8383.322.247.6خس

4.84.97.59.2سبانخ

12.620.010.517.4ملوخية

36.937.6224.9229.4كزبرة

34.334.76.97.6شمندر

61.395.67.512.2بقدونس

3,710.015,766.03,647.06,050.0بطاطا

3,413.010,921.0754.32,449.0ذرة

20.223.43.03.9لفت

8.99.4128.3154.0جزر

55.3120.6407.9704.1أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 
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19.1.6. الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين 
)100 = 2010(

20132014المحصول

107.3112.3جميع المنتجات

117.3131.9طماطم

118.1112.4فلفل

144.5121.9خيار

107.3114.1كوسا

113.3107.4بطيخ

153.3153.5شمام

109.6123.8بصل جاف

103.6100.5فاصوليا

-112.3بازالء

167.2151.9باذنجان

109.7115.8زهرة

102.9100.7فول أخضر

111.3111.6ملفوف

102.3105.7خس

114.899.8ملوخية

93.999.3كزبرة

116.199.6شمندر

120.9134.4بقدونس

122.6107.9بطاطا

93.679.8ذرة

103.4111.8لفت

81.790.2جزر

110.7122.4جرجير

  المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

21.1.6.  القيمة اإلجمالية للقروض الممنوحة للمزارعين حسب المنطقة 
)ألف درهم( 

2005201020132014المنطقة

46,50926,7194,3464,912 المجموع*

5,6894,967179.1830.9أبوظبي والغربية

40,82021,7524,1674,081العين

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

*يسدد المزارع 50% فقط من قيمة القرض

20.1.6. كمية المبيدات المستهلكة حسب النوع والمنطقة، 2014

المجموعالغربيةالعينأبوظبيالبيان

برفكثيون

0000لتر

0000كيلوجرام

بيتام

03500350لتر

0000كيلوجرام

ماجيستر

013,870013,870لتر

0000كيلوغرام

بايكو 1

0000لتر

0000كيلوجرام

كبرو ـ د ـ سكت

00679679لتر

0000كيلوجرام

انفيدور

002,5612,561لتر

0000كيلوجرام

كبريت ميكروني

0000لتر

0000كيلوجرام

أخرى

4,6006,2002,27013,070لتر

0000كيلوجرام

  المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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22.1.6. أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع 

2005201020132014النوع

2,068,5972,340,5053,379,4333,403,088المجموع*

1,761,7132,041,9022,994,5392,995,350الضأن والماعز

20,61923,21825,61530,010األبقار**

286,265275,385359,279377,728الجمال

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

*بيانات عام 2014 من مشروع ترقيم الثروة الحيوانية

**العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية

23.1.6. أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع - أبوظبي
 

2005201020132014النوع

306,141387,379717,594596,101المجموع*

253,145340,699641,280525,625الضأن والماعز

5,1253,7646,4065,743األبقار**

47,87142,91669,90864,733الجمال

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

* بيانات عام 2014 من مشروع ترقيم الثروة الحيوانية

** العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية

الثروة الحيوانية والسمكية
يعــّد قطــاع الثــروة الحيوانيــة مــن المقّومــات الرئيســة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة، وال ســّيما أنهــا 
تعــّد مصــدر دخــل أساســي لســكان الريــف والباديــة؛ لذلــك حظــي هــذا القطــاع باهتمــام بالــغ مــن قبــل 
الحكومــة مــن خــال الخطــط والبرامــج والسياســات المعتمــدة، حيــث أثمــرت تلــك الجهــود نمــوًا مّطــردًا 

فــي أعــداد الثــروة الحيوانيــة خــال الســنوات الماضيــة.

وقــد بلغــت نســبة الضــأن والماعــز علــى مســتوى اإلمــارة نحــو 88.0% مــن مجمــوع أعــداد الثــروة 
ــة  ــروة الحيواني ــار بنســبة 0.9% مــن مجمــوع الث ــرًا األبق ــة تليهــا الجمــال بنســبة 11.1%، وأخي الحيواني
فــي الحيــازات التقليديــة فــي إمــارة أبوظبــي عــام 2014، وتعــّد الســواحل مصــدرًا أساســيً لتلبيــة 
احتياجــات الســكان مــن األســماك، والعنصــر األساســي فــي غــذاء مواطنــي المناطــق الســاحلية، وتعــّد 
الثــروة الســمكية مــن أهــم الثــروات االقتصاديــة المتجــّددة ومصــدرًا مهمــً للدخــل القومــي، فقــد بلغــت 
كميــة األســماك المصطــادة 4,290 طــن بقيمــة إجماليــة بلغــت 105.6 مليــون درهــم خــال عــام 2014.

24.1.6. أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع - العين

2005201020132014النوع

1,419,3161,500,0972,055,3652,231,481المجموع*

1,255,4081,316,9381,841,5041,994,148الضأن والماعز

5,78918,35117,98322,888األبقار**

158,119164,808195,878214,445الجمال

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

*بيانات عام 2014 من مشروع ترقيم الثروة الحيوانية

**العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية

25.1.6. أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع - الغربية

2005201020132014النوع

343,140453,029606,474575,506المجموع*

253,160384,265511,755475,577الضأن والماعز

9,7051,1031,2261,379األبقار**

80,27567,66193,49398,550الجمال

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

*بيانات عام 2014 من مشروع ترقيم الثروة الحيوانية

**العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية

الشكل 6.1.6. التوزيع النسبي ألعداد الثروة الحيوانية حسب المنطقة، 2014

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

%17.5

%65.6

%16.9

الغربيةالعينأبوظبي
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الشكل 7.1.6. أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع 

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

* العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية

26.1.6. عدد حيازات الثروة الحيوانية حسب المنطقة

2010201220132014المنطقة

17,96323,47522,97423,730المجموع*

3,6595,1865,2474,539أبوظبي

10,69213,85513,50614,948العين

3,6124,4344,2214,243الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

*بيانات عام 2014 من مشروع ترقيم الثروة الحيوانية

27.1.6. عدد الحيوانات المذبوحة حسب النوع 

2010201220132014النوع

706,266770,944893,770904,559المجموع

671,783730,851853,396863,056أغنام وماعز

13,94214,31715,85917,340أبقار

20,54125,77624,51524,163جمال

المصدر: دائرة الشؤون البلدية

الجمالاألبقارالضأن والماعز

س
رأ

28.1.6. كمية اللحوم المنتجة من عمليات الذبح حسب النوع 
)طن(

2010201220132014النوع

14,66915,54919,01917,896المجموع

9,9378,4239,56810,806أغنام وماعز

2,4653,1804,5203,637أبقار

2,2673,9464,9313,452جمال

المصدر: دائرة الشؤون البلدية 

29.1.6. قيمة اللحوم المنتجة من عمليات الذبح حسب النوع  
)ألف درهم(

2010201220132014النوع

473,000804,969903,007840,216المجموع

331,000495,753487,299542,964أغنام وماعز

74,000120,573172,499136,712أبقار

68,000188,643243,209160,540جمال

المصدر: دائرة الشؤون البلدية 

30.1.6. عدد المزارع التجارية حسب نوع المزرعة 

2010201220132014المنطقة

25262631المجموع

8779مزارع الدجاج الالحم

4557مزارع الدجاج البياض

0112مزارع دجاج األمهات

13131313مزارع االبقار

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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31.1.6. كمية إنتاج المزارع التجارية حسب النوع  

2010201220132014المنطقة

15,22517,10121,62422,257لحوم دواجن )طن(

127,013203,058248,324309,340بيض مائدة )ألف بيضه(

66,08680,54087,38695,727حليب أبقار )طن(

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

32.1.6. كمية وقيمة األسماك المصطادة حسب العائالت الرئيسة لألسماك 
)الكمية: طن، القيمة: ألف درهم(

عائالت األسماك
20132014

القيمةالكميةالقيمةالكمية

3,86584,8244,290105,636المجموع

5337,4835769,634جش

2862,3992632,379فرش

73912,20264612,180شعري

3218942611نيسر

1312,2551051,893قبقوب

1,01529,2471,44244,043كنعد 

82427,88780029,964هامور

65734901,171كوفر

2402,4283273,761أخرى

  االمصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

33.1.6. كمية األسماك المصطادة حسب الشهر 
)طن(

2010201220132014الشهر

6,556.04,399.03,862.04,290.0المجموع

1,387.0495.0380.0363.0يناير

691.0515.0299.0289.8فبراير

471.0437.0309.0486.2مارس

604.0354.0289.0284.3إبريل

514.0299.0320.0437.1مايو

251.0329.0263.0262.3يونيو

212.0194.0161.0159.6يوليو

173.0130.0176.0169.8أغسطس

199.0207.0144.0213.7سبتمبر

418.0257.0318.0330.5أكتوبر

759.0532.0467.0618.8نوفمبر

876.0652.0737.0675.0ديسمبر

المصدر: هيئة البيئة - أبو ظبي

34.1.6. عدد الحيوانات التي تم عالجها في المستشفيات البيطرية حسب المنطقة 

2010201220132014المنطقة

1,358,2131,094,8201,107,5441,030,395المجموع

530,499315,925257,850197,732أبوظبي

597,278571,357713,751580,234العين

230,436207,538135,943252,429الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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35.1.6. عدد الحاالت التي تم تطعيمها حسب نوع الحيوان والمنطقة، 2014 
 

الغربيةالعينأبوظبيالمجموع الكليالنوع

4,821,797916,1792,723,2091,182,409المجموع

3,919,529771,9302,212,497935,102ضأن

857,237141,914468,766246,557ماعز

45,0312,33541,946750.0أبقار

   المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

36.1.6. عدد الحاالت المرضية للدواجن حسب المنطقة

2010201220132014المنطقة

124,61368,57770,43358,654المجموع

26,80629,25934,65419,101أبوظبي 

50,59621,47722,21531,715العين

47,21117,84113,5647,838الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

37.1.6. قيمة الواردات إلمارة أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية
)ألف درهم(

2005201020132014البيان

3,317,4796,705,9798,402,7649,037,554المجموع 

حيوانات حية ومنتجات المملكة 
980,1361,891,7532,412,1252,658,466الحيوانية

1,257,5292,816,4733,415,9753,245,970منتجات نباتية

182,638328,253367,677394,317شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

مواد غذائية ومشروبات وسوائل   
812,3321,581,9162,080,9252,590,281كحولية وتبغ

61,32052,728104,524122,323االسمدة

مبيدات الحشرات والقوارض      
23,52434,85721,54026,196والفطريات واألعشاب

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

 
 

38.1.6. قيمة الصادرات من إمارة أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية
)ألف درهم(

2005201020132014البيان

293,298561,997609,325750,005المجموع 

48,647112,270126,713186,221حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

34,12060,00962,27357,471منتجات نباتية

125,751154,475183,018204,544شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

47,761181,108181,962217,312مواد غذائية ومشروبات وسوائل كحولية وتبغ

37,02053,92955,02282,660االسمدة

مبيدات الحشرات والقوارض والفطريات 
02053371,797واألعشاب

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي 

التجارة الخارجية للسلع الزراعية  
ــى  ــاعدها عل ــة يس ــلع الزراعي ــة للس ــارة الخارجي ــة التج ــي حرك ــر ف ــاط كبي ــي بنش ــارة أبوظب ــع إم تتمّت
ذلــك موقعهــا الجغرافــي وقربهــا مــن دول شــرق آســيا، باإلضافــة إلــى التســهيات التجاريــة والقوانيــن 
واألنظمــة التجاريــة المعمــول بهــا، التــي ســاعدت فــي تطــّور ونمــو حركــة التبــادل التجــاري للســلع 

ــارة. ــذ اإلم ــر مناف ــة عب ــة والغذائي الزراعي
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39.1.6.  قيمة المعاد تصديره عبر منافذ إمارة أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية

)ألف درهم( 

2005201020132014البيان

163,206115,90278,86664,324المجموع 

37,67920,67338,37222,295حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية

45,01264,97814,21815,852منتجات نباتية

27,7661,106596345شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية

50,85528,41625,27722,638مواد غذائية ومشروبات وسوائل كحولية وتبغ

682630952,617االسمدة

مبيدات الحشرات والقوارض والفطريات 
1,21398308577واألعشاب

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

الشكل 8.1.6. قيمة الواردات والصادرات والمعاد تصديره من السلع الزراعية والغذائية في إمارة أبوظبي

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

40.1.6. كمية وقيمة الواردات والصادرات والمعاد تصديره من األسمدة الزراعية في إمارة أبوظبي

)الكمية: طن، القيمة: ألف درهم( 

2005201020132014البيان

الواردات

85,89724,70741,54750,686الكمية

61,32052,728104,524122,323القيمة

الصادرات

18,80518,93517,42223,632الكمية

37,02053,92955,02282,660القيمة

المعاد تصديره

310300161804الكمية

682630952,617القيمة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

المعاد تصديرهالواردات الصادرات

م( 
ره

ف د
)أل
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