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6. الزراعة والبيئة
الزراعة والبيئة، ويرصد  الكتاب اإلحصائي بيانات تفصيلية حديثة في مجالي  يتضّمن هذا القسم من 
التنمية  واقع  عن  حقيقية  صورة  تقديم  في  يسهم  بما  المجالين،  هذين  في  التطورات  أهم  بدّقة 

المستدامة في إمارة أبوظبي.

2015الزراعة

24,018عدد الحيازات الزراعية )الحيازات النباتية(

749,869المساحة الكلية للمزارع )دونم(

48,177المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية )دونم(

19,355المساحة المزروعة بالخضراوات )دونم(

272,322المساحة المزروعة باألشجار الثمرية )دونم(

3,084,477عدد الضأن والماعز

51,197عدد األبقار في الحيازات التقليدية

19,628عدد األبقار في المزارع التجارية - 2014

383,887عدد الجمال

31عدد المزارع التجارية

22,632إنتاج لحوم الدواجن )طن( - 2015

356,364إنتاج البيض )ألف بيضة( - 2015

102,783إنتاج الحليب من المزارع التجارية )طن( - 2015

5,235كمية األسماك المصطادة )طن(

128,325قيمة األسماك المصطادة )ألف درهم(

1,708,345قيمة السلع الزراعية المصدرة )ألف درهم(

76,292قيمة السلع الزراعية المعاد تصديرها )ألف درهم(
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2015البيئة

22.8متوسط درجة الحرارة الصغرى ) درجة مئوية(

23.0متوسط معدالت الرطوبة النسبية الصغري )%(

87.4متوسط األمطار الهاطلة )مليمتر(

35.0متوسط درجة الحرارة العظمى ) درجة مئوية(

74.7متوسط معدالت الرطوبة النسبية العظمى )%(

1,010متوسط الضغط الجوي )هيكتوباسكال(

 معدل التغير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - 
12.4قطاع النفط والغاز )%(

 معدل التغير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون - 
18.0قطاع الماء والكهرباء )%(

1,325إجمالي موارد المياه غير التقليدية )مليون متر مكعب(

332.3كمية مياه الصرف الصحي المعالجة )مليون متر مكعب(

8,420,999إجمالي كمية النفايات الناشئة )طن(

23,071المتوسط اليومي لكمية النفايات الناشئة )طن(

2015الطاقة والمياه 

1,068,575اإلنتاج السنوي للنفط الخام )ألف برميل(

892,230صادرات النفط الخام السنوي )ألف برميل(

2,733,804اإلنتاج السنوي للغاز الطبيعي)مليون قدم مكعب(

22,984إجمالي صادرات منتجات الغاز الطبيعي المسال)ألف طن متري(

62,248,005إجمالي الطاقة الكهربائية المتاحة )ميجاوات ساعة(

22.62نصيب الفرد من الكهرباء المستهلكة )ميجاوات ساعة(

257,262كمية المياه المحالة المتوفرة )مليون جالون بريطاني(

250متوسط حصة الفرد من االستهالك اليومي )جالون(

264,014كمية الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة )ميجاوات ساعة(
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1.6. الزراعة 

بها.  المتعلقة  األخرى  االقتصادية  األنشطة  وتحفيز  الغذائي  األمن  تحقيق  في  مهًما  دورا  الزراعة  تلعب 
وقد احتلت إمارة أبوظبي بإنجازاتها الرائعة في المجال الزراعي مكانة عالمية مرموقة وأصبحت تجربتها 
الرائدة في هذا القطاع نموذجا يحتذى في التغلب على قسوة الطبيعة وقهر رمال الصحراء وتحويل 
كثبانها إلى ساحات خضراء ومزارع منتجة للعديد من أنواع الخضراوات والفواكه. فخال العقود الماضية 
الماضية تضاعف عدد الحيازات الزراعية 38 مرة، من 634 حيازة عام 1971 إلى 24,018 حيازة عام 2015، 
بينما تضاعفت مساحة األراضي الزراعية 33 مرة من 22,377 دونم إلى 749,869 دونم خال الفترة نفسها.

فإن  أبوظبي،  إمارة  في  الزراعي  القطاع  تواجه  التي  المناخية  والتحديات  الصعوبات  من  الرغم  وعلى 
الصعوبات  تلك  جميع  قهر  استطاعت  الحكيمة،  السياسات  وبفضل  اإلمارة،  في  الزراعية  المسيرة 
والتحديات، وترويض الصحراء والتغلب على طبيعتها القاسية الجافة، ودرجات الحرارة العالية، وتسجيل 
القطاع  أصبح  حيث  البعيد،  المدى  على  مستدامة  زراعية  تنمية  تحقيق  سبيل  في  ملموسة  انجازات 
الزراعي يمثل إحدى الصور المشرقة للتقدم الحضاري واالقتصادي الذي تشهده إمارة أبوظبي حالًيا في 

مختلف المجاالت.

ركن  يعّد  الذي  الزراعي،  النشاط  ومنها  جميعها  االقتصادي  النشاط  بفروع  االقتصادية  التنمية  تتأثر 
الرئيسة  اإلنتاجية  القطاعات  من  الزراعي  القطاع  يعّد  حيث  الشاملة،  التنمية  أهداف  لتحقيق  أساسيً 
المكّونة للناتج المحلي اإلجمالي، باإلضافة إلى أنه المصدر الرئيس المزّود للسلع الغذائية والمواد الخام 
الازمة للعديد من الصناعات الغذائية في إمارة أبوظبي. ومن هذا المنطلق كان ال بّد من توفير قاعدة 
الزراعية، حيث ال يمكن تحقيق مستويات متقّدمة من النمو  شاملة للبيانات اإلحصائية حول األنشطة 
في هذه األنشطة دون وجود خطط وبرامج تنموية محّددة األهداف تستند إلى بيانات إحصائية دقيقة 

وواقعية ومعّبرة.

ويتضّمن الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي بيانات إحصائية كمّية ونوعية حول األنشطة الزراعية، 
مما يتيح االستفادة منها في رسم الخطط والسياسات واتخاذ القرارات. ويتضمن هذا القسم بيانات عن 

أعداد المزارع ومساحة األراضي الزراعية ومؤشرات المساحة المحصولية وكمّيات اإلنتاج الزراعي وقيمه.

كما بلغ العدد الكّلي للثروة الحيوانية من الضأن والماعز في إمارة أبوظبي 3 مليون رأس، يتركز العدد 
األكبر منها في منطقة العين، حيث احتوت على 64 % من إجمالي الضأن والماعز في اإلمارة، أما الجمال 
من   %  55 بنسبة  أيضا  العين  منطقة  في  معظمها  ترّكز  رأس   383,887 لها  الكّلي  العدد  بلغ  فقد 

إجمالي عدد الجمال.

وبيض  الدجاج  لحوم  إنتاج  في  المتخصصة  التجارية  المزارع  حول  بيانات  اإلحصائي  الكتاب  ويتضمن 
المائدة وحليب األبقار في إمارة أبوظبي والتي تسهم في توفير كميات كبيرة من الغذاء، حيث بلغت 
اض 309.3 مليون بيضة، ومزارع إنتاج  كمية إنتاج لحوم الدجاج 22,257 طن، كما أنتجت مزارع الدجاج البيَّ

الحليب 95.7 ألف طن من حليب األبقار، في عام 2014.

اإلنتاج النباتي
تساهم إحصاءات اإلنتاج النباتي في توفير بيانات عن هذا النشاط تتعّلق بالمتغّيرات التي تطرأ عليه 
من موسم إلى آخر، فقد شغلت المساحة المزروعة باألشجار المثمرة 36% من المساحة الصالحة للزراعة، 
تليها المحاصيل الحقلية بنسبة 6%، وأخيرًا المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات حيث شغلت ما 
نسبته 3% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة في عام 2015. كما تساهم إحصاءات اإلنتاج النباتي 
الفائض منها، وبناًء عليه  أو  النباتية  المنتجات  العجز في  الغذائي ومقدار  في تقديم تصّور عن األمن 
توضع سياسات التجارة الخارجية من حيث كمّية الصادرات والواردات ورسم السياسات الازمة في خفض 

العجز أو الفائض في المحاصيل الزراعية.
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1.1.6 عدد ومساحة الحيازات النباتية حسب المنطقة
 )دونم(

2011201220132015المنطقة

المجموع

24,39424,39424,39424,018العدد

752,839752,839752,839749,868المساحة

منطقة أبوظبي

3,8373,8373,8373,605العدد

95,48395,48395,48389,679المساحة

منطقة العين

11,98511,98511,98511,921العدد

446,898446,898446,898452,503المساحة

المنطقة الغربية

8,5728,5728,5728,492العدد

210,458210,458210,458207,686المساحة

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

 

الشكل 1.1.6 التوزيع النسبي لمساحة الحيازات النباتية حسب المنطقة، 2015

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

%12.0

%27.7
%60.3

المنطقة الغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبي
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2.1.6 عدد الحيازات الزراعية حسب فئة المساحة والمنطقة، 2015

منطقة المجموعفئة المساحة
أبوظبي

منطقة 
العين

المنطقة 
الغربية

24,0183,60511,9218,492المجموع

4,4905926363,262أقل من 20 دونم

6,4502,8761,2302,344من 20 - 29 دونم

9,774739,286415من 30 - 39 دونم

2,661382592,364من 40 - 49 دونم

172712936من 50 - 59 دونم

4711938171أكثر من 60 دونم

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

3.1.6 مساحة الحيازات الزراعية حسب فئة المساحة والمنطقة، 2015
 )دونم(

منطقة المجموعفئة المساحة
أبوظبي

منطقة 
العين

المنطقة 
الغربية

749,86989,679452,503207,687المجموع

49,4769,5288,69731,251أقل من 20 دونم

159,73373,76331,07354,897من 20 - 29 دونم

327,6902,496311,08214,112من 30 - 39 دونم

107,9581,61911,32795,012من 40 - 49 دونم

9,4243807,0691,975من 50 - 59 دونم

95,5881,89383,25510,440أكثر من 60 دونم

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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%1.8
%0.7

4.1.6 مساحة الحيازات النباتية حسب استخدام األرض والمنطقة، 2015
 )دونم(

منطقة المجموعالبيان
أبوظبي

منطقة 
العين

المنطقة 
الغربية

749,86889,679452,503207,686مساحة الحيازات

272,32223,175145,779103,368األشجار المثمرة

48,1773,54038,2706,367المحاصيل الحقلية

13,7973,4966,4293,872محاصيل الخضراوات )المكشوفة(

5,5586993,4551,403محاصيل الخضراوات )المحمّية(

281,30032,094179,70669,500بور للراحة

16,7024,6644,7627,275مصّدات الّرياح

12,7251,4987,6623,565المباني

99,28720,51166,44012,335أراٍض غير مستغلة

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشكل 2.1.6 التوزيع النسبي لمساحة الحيازات النباتية حسب استخدام األرض، 2015

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

أشجار مثمرة

محاصيل حقلية

خضراوات

زراعة محمية

بور للراحة

مصدات رياح ) أشجار حرجية (

مباني

أراضي لم تستغل من قبل

%2.2

%1.7

%36.3

%6.4

%37.5

%13.2
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5.1.6 المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية حسب المنطقة
 )دونم(

2011201220132015المنطقة

179,46317,96018,28048,177المجموع

29,6842,5002,6503,540منطقة أبوظبي

120,70714,90015,05038,270منطقة العين

29,0725605806,367المنطقة الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

 

6.1.6 كمية إنتاج المحاصيل الحقلية حسب المنطقة
)طن(

2011201220132015المنطقة

1,503,84132,85034,809148,195المجموع

220,4863,1203,65811,828منطقة أبوظبي

965,04929,14530,426114,411منطقة العين

318,30658572521,956المنطقة الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

 
 



     253      I   2016 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي

7.1.6 قيمة المحاصيل الحقلية المنتجة حسب المنطقة
)ألف درهم(

2011201220132015المنطقة

2,183,57059,00563,008222,687المجموع

324,3408,53610,00817,355منطقة أبوظبي

1,414,38248,86951,017169,824منطقة العين

444,8481,6001,98335,508المنطقة الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

 الشكل 3.1.6 التوزيع النسبي للمساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية 
حسب المنطقة، 2015

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

%13.2

%79.4

%7.3

المنطقة الغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبي
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 8.1.6 كمية اإلنتاج والمساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاجية من الخضراوات
حسب النوع، 2015

المساحة اإلنتاج)طن(النوع
المزروعة)دونم(

متوسط اإلنتاج 
)طن/دونم(

71,012.519,355.0المجموع

22,776.04,287.85.3الخيار

17,237.23,700.94.7الطماطم

7,359.41,928.33.8الملفوف

2,308.81,312.31.8البصل

3,477.01,158.53.0البطاطا

1,067.7421.82.5البطيخ

154.9278.80.6الشمام

3,121.6838.83.7الذرة الحلوة

285.0383.40.7الفاصولياء

421.3133.83.1الفلفل الحار

1,997.8522.43.8الفلفل الحلو

3,294.5910.33.6الباذنجان

54.629.51.9الجزر

514.4299.81.7الزهرة

147.8149.11.0الشمندر

541.3225.42.4القرع

2,495.41,014.82.5الكوسا

553.1502.21.1األعشاب الورقية

3,204.71,257.1أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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9.1.6 عدد ومساحة البيوت المحمية 
 )دونم(

2011201220132015البند

10,0039,87010,11416,715العدد

3,3753,2773,2775,558المساحة

    المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشكل 4.1.6 عدد ومساحة البيوت المحمية )المساحة: دونم(

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

م
ون

د

10.1.6 عدد البيوت المحمية العاملة حسب المنطقة

2011201220132015المنطقة
5,6338,8088,81716,715المجموع

3477317312,105منطقة أبوظبي
2,1224,9794,98810,390منطقة العين

3,1643,0983,0984,220المنطقة الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الشكل 5.1.6 التوزيع النسبي لعدد البيوت المحمية العامله حسب المنطقة، 2015

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

%12.6

%62.2

%25.2

2015201320122011

20,000

15,000

10,000

5,000

0

العدد المساحة

المنطقة الغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبي
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11.1.6 عدد ومساحة األشجار المثمرة حسب النوع 
 )دونم( 

األشجار المثمرة 
2015

المساحةالعدد

132,2272,958المجموع

7,561207البرتقال

75415توت

4,84596تين

1,67234جوافة

4,56673رمان

83723زيتون

15,402505سدر

15,480483مانجو

3,94783موز

77,1631,439أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

* باستثناء النخيل

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

األشجار المثمرة 
2015

المساحةالعدد

20,202512المجموع

1,47336البرتقال

3129توت

7618تين

3538جوافة

77513رمان

371زيتون

1,84166سدر

3,51489مانجو

00موز

11,136282أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

* باستثناء النخيل
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13.1.6 عدد ومساحة األشجار المثمرة حسب النوع - منطقة العين 
 )دونم( 

األشجار المثمرة 
2015

المساحةالعدد

81,8951,761المجموع

5,206156البرتقال

3094توت

2,48153تين

75317جوافة

2,45742رمان

44114زيتون

9,075280سدر

10,833372مانجو

3,26980موز

47,071742أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

* باستثناء النخيل

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

األشجار المثمرة 
2015

المساحةالعدد

30,130685المجموع

88214البرتقال

1332توت

1,60335تين

5669جوافة

1,33417رمان

3598زيتون

4,486159سدر

1,13323مانجو

6783موز

18,956415أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

* باستثناء النخيل
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15.1.6 كمية إنتاج التمور حسب المنطقة
 )طن(

2012201320142015المنطقة

80,46199,13693,59293,075المجموع

2,4763,2072,8368,103منطقة أبوظبي

51,46562,38757,72953,839منطقة العين

26,52033,54233,02731,133المنطقة الغربية

المصدر: شركة الفوعة

16.1.6 قيمة إنتاج التمور حسب المنطقة
)ألف درهم(

2012201320142015المنطقة

548,394635,171629,208579,282المجموع

12,01916,28415,68145,006منطقة أبوظبي

318,182384,553362,235320,580منطقة العين

218,193234,334251,292213,696المنطقة الغربية

المصدر: شركة الفوعة

17.1.6 عدد ومساحة األشجار الحرجية المزروعة حسب المنطقة، 2015
 )دونم(

المساحةالعددالمنطقة

1,154,73916,702المجموع

358,2454,664منطقة أبوظبي

403,3744,762منطقة العين

393,1207,275المنطقة الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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18.1.6 كمية وقيمة المنتجات الزراعية الموردة لمراكز التسويق الزراعي
)الكمية: طن، القيمة: ألف درهم( 

المنتج
20132015

القيمةالكميةالقيمةالكمية

47,74978,62171,013178,852المجموع

19,34129,01222,77659,218الخيار

6,86312,05717,23741,617الطماطم

3,8874,3537,3599,575الملفوف

3411,0572,3096,476البصل

3,6476,0503,4779,871البطاطا

1,2401,6441,0683,383البطيخ

1224155496الشمام

7542,4493,12212,134الذرة الحلوة

2991,4852851,403الفاصولياء

9611,2494211,625الفلفل الحار

5,81911,3871,9988,378الفلفل الحلو

1,6972,6383,2955,163الباذنجان

12815455182الجزر

7991,2175141,004الزهرة

78148251الشمندر

005411,353القرع

1,1272,4152,4958,482الكوسا

3805415532,409األعشاب الورقية

4478823,2055,832أخرى

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 
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19.1.6 الرقم القياسي ألسعار المنتجين الزراعيين 
)100 = 2014(

2015المحصول

126.7جميع المنتجات

141.2طماطم

123.3فلفل

126.8خيار

121.2كوسا

133.2بطيخ

177.8شمام

78.8بصل جاف

79.2فاصوليا

-بازالء

119.4باذنجان

146.6زهرة

-فول أخضر

80.1ملفوف

135.2خس

137.7ملوخية

128.9كزبرة

134.5شمندر

192.8بقدونس

77.5بطاطا

87.7ذرة

164.5لفت

118.7جزر

148.2جرجير

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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21.1.6  القيمة اإلجمالية للقروض الممنوحة للمزارعين حسب المنطقة 
)ألف درهم( 

2012201320142015المنطقة

36,8794,3464,9122,933 المجموع*

 منطقة أبوظبي 
24,988179.1830.9668والمنطقة الغربية

11,8904,1674,0812,265منطقة العين

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

* يسدد المزارع 50% فقط من قيمة القرض

20.1.6 كمية المبيدات المستهلكة حسب المنطقة

المنطقة
20142015

كيلوجراملتركيلوجراملتر

30,530030,6580المجموع

4,60003,9000منطقة أبوظبي

20,420013,6900منطقة العين

5,510013,0680المنطقة الغربية

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

2012201320142015النوع

2,902,7913,379,4333,403,0883,519,561المجموع*

2,551,4322,994,5392,995,3503,084,477الضأن والماعز

21,13925,61530,01051,197األبقار**

330,220359,279377,728383,887الجمال

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 

2012201320142015النوع

593,634717,594596,101698,934المجموع*

525,720641,280525,625617,886الضأن والماعز

4,4576,4065,7436,677األبقار**

63,45769,90864,73374,371الجمال

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

*بيانات عام 2014 من مشروع ترقيم الثروة الحيوانية

**العدد ال يشمل األبقار في المزراع التجارية

الثروة الحيوانية والسمكية
التنمية االقتصادية، وال سّيما أنها تعّد  الرئيسة في تحقيق  المقّومات  الثروة الحيوانية من  يعّد قطاع 
الحكومة  بالغ من قبل  القطاع باهتمام  الريف والبادية؛ لذلك حظي هذا  مصدر دخل أساسي لسكان 
من خال الخطط والبرامج والسياسات المعتمدة، حيث أثمرت تلك الجهود نموًا مّطردًا في أعداد الثروة 

الحيوانية خال السنوات الماضية.

وقد بلغت نسبة الضأن والماعز على مستوى اإلمارة نحو 88.0% من مجموع أعداد الثروة الحيوانية تليها 
التقليدية  الحيازات  الحيوانية في  الثروة  0.9% من مجموع  األبقار بنسبة  11.1%، وأخيرًا  الجمال بنسبة 
األسماك،  السكان من  احتياجات  لتلبية  أساسيً  السواحل مصدرًا  وتعّد   ،2014 عام  أبوظبي  إمارة  في 
الثروات  أهم  من  السمكية  الثروة  وتعّد  الساحلية،  المناطق  مواطني  غذاء  في  األساسي  والعنصر 
4,290 طن  القومي، فقد بلغت كمية األسماك المصطادة  المتجّددة ومصدرًا مهم للدخل  االقتصادية 

بقيمة إجمالية بلغت 105.6 مليون درهم خال عام 2014.
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24.1.6 أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع - منطقة العين

2012201320142015النوع

1,778,5432,055,3652,231,4812,222,298المجموع*

1,577,7671,841,5041,994,1481,970,057الضأن والماعز

15,53417,98322,88842,918األبقار**

185,242195,878214,445209,323الجمال

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 - المنطقة الغربية

2012201320142015النوع

530,614606,474575,506598,329المجموع*

447,945511,755475,577496,534الضأن والماعز

1,1481,2261,3791,602األبقار**

81,52193,49398,550100,193الجمال

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، 2015

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

%19.9

%63.1

%17.0

المنطقة الغربيةمنطقة العينمنطقة أبوظبي
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الشكل 7.1.6 أعداد الثروة الحيوانية حسب النوع

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 

26.1.6 عدد حيازات الثروة الحيوانية حسب المنطقة

2012201320142015المنطقة

23,47522,97423,73024,337المجموع

5,1865,2474,5395,303منطقة أبوظبي

13,85513,50614,94814,626منطقة العين

4,4344,2214,2434,408المنطقة الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

*بيانات عام 2014 من مشروع ترقيم الثروة الحيوانية

27.1.6 عدد الحيوانات المذبوحة حسب النوع 

2012201320142015النوع

770,944893,770904,559881,681المجموع

730,851853,396863,056836,335أغنام وماعز

14,31715,85917,34017,077أبقار

25,77624,51524,16328,269جمال

المصدر: دائرة الشؤون البلدية

س
رأ

2015201420132012

الجمالاألبقارالضأن والماعز



     265      I   2016 الكتاب اإلحصائي السنوي إلمارة أبوظبي

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

2012201320142015النوع

15,54919,01917,89616,700المجموع

8,4239,56810,8069,643أغنام وماعز

3,1804,5203,6373,555أبقار

3,9464,9313,4523,502جمال

المصدر: دائرة الشؤون البلدية 

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

2012201320142015النوع

804,969903,007840,216770,328المجموع

495,753487,299542,964502,059أغنام وماعز

120,573172,499136,712120,612أبقار

188,643243,209160,540147,657جمال

المصدر: دائرة الشؤون البلدية 

30.1.6 عدد المزارع التجارية حسب نوع المزرعة

2012201320142015المنطقة

26263131المجموع

7799مزارع الدجاج الالحم

5577مزارع الدجاج البياض

1122مزارع دجاج األمهات

13131313مزارع االبقار

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

2012201320142015المنطقة

17,10121,62422,25722,632لحوم دواجن )طن(

203,058248,324309,340356,364بيض مائدة )ألف بيضه(

80,54087,38695,727102,783حليب 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
20142015

القيمةالكميةالقيمةالكمية

4,291105,6365,235128,325المجموع

5769,63492812,590جش

2632,3792742,913فرش

64612,18067918,733شعري

42611501,477نيسر

1051,8931493,005قبقوب

1,44244,0431,80648,136كنعد

80029,96482034,187هامور

901,17195991كوفر

3273,7614336,293أخرى

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي
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33.1.6 كمية األسماك المصطادة حسب الشهر 
)طن(

2012201320142015الشهر

4,3993,8624,2905,235المجموع

495380363441يناير

515299289.8401فبراير

437309486.2659مارس

354289284.3458إبريل

299320437.1359مايو

329263262.3188يونيو

194161159.6170يوليو

130176169.8142أغسطس

207144213.7206سبتمبر

257318330.5448أكتوبر

532467618.8660نوفمبر

6527376751,103ديسمبر

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

34.1.6 عدد الحيوانات التي تم عالجها في المستشفيات البيطرية حسب المنطقة

2012201320142015المنطقة

1,094,8201,107,5441,030,3951,293,262المجموع

315,925257,850197,732245,732منطقة أبوظبي

571,357713,751580,234648,413منطقة العين

207,538135,943252,429399,117المنطقة الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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35.1.6 عدد الحاالت التي تم تطعيمها حسب نوع الحيوان والمنطقة، 2015 

المجموع النوع
الكلي

منطقة 
أبوظبي

 منطقة 
العين

المنطقة 
الغربية

8,421,6721,419,6735,116,9621,885,037المجموع

3,877,993647,0672,284,024946,902ضأن

4,441,400770,4562,733,520937,424ماعز

102,2792,15099,418711أبقار

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

36.1.6 عدد الحاالت المرضية للدواجن حسب المنطقة

2012201320142015المنطقة

68,57770,43358,65494,059المجموع

29,25934,65419,10116,738منطقة أبوظبي

21,47722,21531,71561,028منطقة العين

17,84113,5647,83816,293المنطقة الغربية

المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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37.1.6 قيمة الواردات إلمارة أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية
)ألف درهم(

2012201320142015البيان

8,424,4568,402,7649,037,5548,704,060المجموع 

 حيوانات حية ومنتجات 
2,381,7002,412,1252,658,4662,840,842المملكة الحيوانية

3,390,7023,415,9753,245,9702,907,704منتجات نباتية

 شحوم ودهون وزيوت
474,722367,677394,317396,908حيوانية أو نباتية

 مواد غذائية ومشروبات 
2,077,8412,080,9252,590,2812,433,772وسوائل كحولية وتبغ

74,647104,524122,32399,634االسمدة

مبيدات الحشرات والقوارض      
24,84421,54026,19625,201والفطريات واألعشاب

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

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

2012201320142015البيان

617,930609,325750,0051,708,345المجموع 

 حيوانات حية ومنتجات 
98,306126,713186,221804,639المملكة الحيوانية

77,71262,27357,47167,894منتجات نباتية

 شحوم ودهون وزيوت
168,714183,018204,544175,702حيوانية أو نباتية

 مواد غذائية ومشروبات 
195,163181,962217,312587,198وسوائل كحولية وتبغ

75,70955,02282,66066,991االسمدة

 مبيدات الحشرات والقوارض
2,3253371,7975,921والفطريات واألعشاب

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي 

التجارة الخارجية للسلع الزراعية  
ذلك  على  يساعدها  الزراعية  للسلع  الخارجية  التجارة  حركة  في  كبير  بنشاط  أبوظبي  إمارة  تتمّتع 
واألنظمة  والقوانين  التجارية  التسهيات  إلى  باإلضافة  آسيا،  الجغرافي وقربها من دول شرق  موقعها 
الزراعية  للسلع  التجاري  التبادل  حركة  في  والنمو  التطّور  على  ساعدت  التي  بها،  المعمول  التجارية 

والغذائية عبر منافذ اإلمارة.
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39.1.6 قيمة المعاد تصديره عبر منافذ إمارة أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية
)ألف درهم( 

2012201320142015البيان

84,96778,86664,32476,292المجموع 

 حيوانات حية ومنتجات 
22,30438,37222,29527,409المملكة الحيوانية

37,05514,21815,85223,958منتجات نباتية

 شحوم ودهون وزيوت
938596345497حيوانية أو نباتية

 مواد غذائية ومشروبات 
24,04825,27722,63823,192وسوائل كحولية وتبغ

207952,617469االسمدة

 مبيدات الحشرات والقوارض
415308577768والفطريات واألعشاب

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

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

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي

المعاد تصديرهالواردات الصادرات

م( 
ره

ف د
)أل

2015201420132012
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 40.1.6 كمية وقيمة الواردات والصادرات والمعاد تصديره من األسمدة الزراعية 
في إمارة أبوظبي

)الكمية: طن، القيمة: ألف درهم( 

2012201320142015البيان

الواردات

27,32941,54750,68646,138الكمية

74,647104,524122,32399,634القيمة

الصادرات

19,86617,42223,632110,166الكمية

75,70955,02282,66066,991القيمة

المعاد تصديره

207161804251الكمية

207952,617469القيمة

المصدر: مركز اإلحصاء - أبوظبي
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2.6. البيئة
في ظل ما تشهده إمارة أبوظبي من تنمية اقتصادية كبيرة ومتسارعة وتوسع عمراني شاسع ونمو 
التي  الرئيسية  الموضوعات  من  قضاياها  ومواجهة  وتنميتها  البيئة  موضوع  أصبح  سريع،  سكاني 
إدراك  هناك  أصبح  حيث  االستراتيجية،  ورؤاها  سياستها  ومحركات  أبوظبي  حكومة  اطروحات  تتصّدر 
البيئة باعتبارها مطلًبا أساسًيا لتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل، وتنمية  عميق بأهمية حماية 

المجتمع والحفاظ على صحته وسامته وموارده االقتصادية والطبيعية. 

األشجار  ومايين  والحدائق  والمزارع  الغابات  من  الواسعة  الخضراء  المساحات  من  واضحة  ذلك  ودالالت 
والنباتات المتنّوعة التي باتت تنتشر بصورة متزايدة ومستمرة وسط األراضي الصحراوية وتقف شاهًدا 
على ضخامة الجهد المبذول وعلى عظمة اإلنجاز الذي تحقق. ورغم كونها من أكبر مصدري النفط في 
الجهود  تقود  والنظيفة حيث  المتجددة  الطاقة  تبني مصادر  أبوظبي تعتبر سّباقة في  أن  إال  العالم، 
العالمية الرامية نحو خفض االعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تمثل المصدر األساسي لزيادة 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغاف الجوي وظاهرة االحتباس الحراري والتغيرات المناخية. 

وقد أكسب االهتمام بقضايا البيئة إمارة أبوظبي مكانة دولية مرموقة خاصة في ميادين الحفاظ على 
الطبيعة ومكافحة التصحر وتنمية الحياة البرية والبحرية وإقامة المحميات الطبيعية وتشجيع البحوث 
العالمية للحفاظ على أنواع متعددة من الحيوانات والطيور النادرة المهددة باالنقراض. ولذلك زاد اهتمام 
الهواء  المناخ وجودة  المجاالت مثل  أبوظبي بتوفير إحصاءات للبيئة تغطي مختلف  مركز اإلحصاء - 
واالنبعاثات الملوثة له وإحصاءات المياه والصحة والسامة المهنية وإحصاءات النفايات، بما يسهم في 

دعم متخذي القرار وراسمي الخطط والسياسات لتحقيق بيئة مستدامة في اإلمارة.

بلغ متوسط درجة الحرارة الصغرى إلمارة أبوظبي 22.8 درجة مئوية في عام 2015، في حين كان متوسط 
درجة الحرارة العظمى 35.0 درجة مئوية. أما متوسط هطول األمطار السنوي فقد ارتفع من 38.5 مليمتر 
بلغ  بينما   ،%29 النسبية  للرطوبة  األدنى  الحد  2015. وبلغ متوسط  87.4 مليمتر عام  إلى   2014 عام 
متوسط الحد األقصى لها 77%. وكان متوسط الضغط الجوي 1,010 هيكتوباسكال، وتجاوزت القيمة 

العظمى لشّدة اإلشعاع الشمسي اليومي 8,900 وات/متر مربع/ ساعة خال شهور الصيف.

وفي ما يتعّلق بنوعية الهواء فقد ظّلت تركيزات ملوثات الهواء ضمن حدودها المسموح بها خال عام 
 101.9 بين  ميكرون-ما   10 قطرها  يبلغ  -التي  العالقة  األغبرة  لتركيز  السنوي  المعّدل  وتراوح   ،2015
الصرف  مياه  كمّية  ووصلت  أبوظبي.  إلمارة  الحضرية  المناطق  في  مكعب  ميكروجرام/متر  و144.0 
الصرف  مياه  نسبة  بلغت  متر مكعب، حيث  مليون   332.3 نحو  إلى   2015 عام  المعالجة في  الصحي 
المعالجة في منطقة أبوظبي نحو 76% من إجمالي اإلمارة، في حين لم يتعد نصيب المنطقة الغربية 

4% من المجموع.

وخال عام 2014 أصيب أكثر من 900 شخص بأمراض منقولة عن طريق الغذاء وحاالت التسّمم الغذائي 
الناجمة عن تناول األغذية أو المشروبات الملّوثة بالبكتيريا والفيروسات، وتعد نسبة األشخاص الذين 
تليها  ثم  المصابين،  عدد  إجمالي  38% من  نحو  األعلى، حيث وصلت  الغذائي هي  بالتسمم  أصيبوا 

التهاب الكبد الفيروسي )أ( بنسبة %24. 

وفي ما يخّص النفايات، فقد شهدت اإلمارة في عام 2015 توليد نفايات بمتوسط يومي يصل إلى 23 
ألف طن تقريبا، أي نحو 8.4 مليون طن من النفايات غير الخطرة سنويً. وكانت نسبة نفايات الصناعة 

والتجارة األعلى من إجمالي كميات النفايات الموّلدة في اإلمارة، حيث بلغت %40.

الموقع والمساحة
الساحل  طول  على  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  غرب  وجنوب  غرب  أقصى  في  أبوظبي  إمارة  تقع 
56° شرقً،  وتقريبً   °51 22° و25° شماالً، وخطي طول   40´ بين خطي عرض  العربي  للخليج  الجنوبي 
اإلمارات  لدولة  الكلّية  المساحة  %87 من  تمّثل نحو  67,340 كيلومترًا مربعً،  الكلّية  وتبلغ مساحتها 
ويمتد  جزيرة،   200 نحو  أبوظبي  إلمارة  الساحلية  المياه  وتتضّمن  الجزر،  باستثناء  المتحدة  العربية 

الشريط الساحلي لإلمارة إلى أكثر من 700 كيلومتر. 

تهيمن على تضاريس اإلمارة أراٍض رملّية منخفضة تتخّللها كثبان رملية يتجاوز ارتفاعها 300 متر في 
بعض المناطق جنوبً. وتحّد اإلمارة من الشرق األطراف الغربية لسلسلة جبال الحجر، ويعّد جبل حفيت، 

الذي يقع جنوب مدينة العين، الجبل األعلى قّمة فيها بارتفاع يبلغ نحو 1,300 متر.
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1.2.6 مساحة دولة اإلمارات العربية المتحدة *

%كيلومتر مربعميل مربعاإلمارة

30,00077,700100المجموع

26,00067,34086.7أبوظبي

1,5003,8855.0دبي

1,0002,5903.3الشارقة

6501,6842.2رأس الخيمة

4501,1651.5الفجيرة

3007771.0أم القيوين

1002590.3عجمان

المصدر: وزارة االقتصاد

* باستثناء الجزر

الشكل 1.2.6 مساحة دولة اإلمارات العربية المتحدة

المصدر: وزارة االقتصاد

أبوظبي

دبي

الشارقة

رأس الخيمة

الفجيرة

أم القيوين

عجمان

%2.2 %1.5 %1.0
%0.3

%5.0

%3.3

%86.7


