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 مةمقد  

 
، آخىرإلى  من موسم  عليهرات التي تطرأ لمتغي  وا، نشاط اإلنتاج النباتيفي توفير بيانات عن  الزراعية اإلحصاءاتتسهم 

تهدف السياسىة . حيث الغذائي ومقدار العجز أو الفائض في المنتجات النباتيةاألمن حالة ر عن باإلضافة إل  تقديم تصو  

الزراعية إل  تعزيز مساهمة الزراعة في تحقيق التنمية االقتصادية ورفع كفاءة استغالل المىوارد الزراعيىة المتاحىة فنيىا  

عيىة واسىتاداماتها والتشىجيع على  والمحافظة عل  المسىاحات الزرا واقتصاديا  وبيئيا  بشكل يحقق استدامة التنمية.

زيىادة مسىاهمتها فىي لدعم الصىناعات الزراعيىة التىي تى تىهقيمواإلنتاج الزراعي كمي ات فع زيادتها والمحافظة عليها، لر

 الناتج المحلي اإلجمالي.

 

ر عىن حالىة وذلك إلعطاء تصىو   ،من أهم البنود التي يوص  بدراستها حسب التوصيات الدولية يرضاستادامات األ د  وتع

ف اسىتادامات األر  المساحة الزراعية المتاحىة فىي الحيىازات الزراعيىة، وطىرخ اسىتادامها واسىتغاللها، حيىث تصىن  

ل المساحة الحقيقية للحيىازة الزراعيىة التىي يمكىن . وهي تشك  له ا  حسب النشاط الذي يضطلع به عل  األر  أو وفق

 .استادامها، وتصنيف توزيع استادام المساحة فيها

 

 ،أنهىا وحىدة اقتصىادية لانتىاج الزراعىيبباستادامات األر  من الحيازات الزراعيىة التىي تعىرف  قةتجمع البيانات المتعل  

 كل هىىا األراضىىيو هىىاجميع والتىىي تاضىىع إلدارة واحىىدة علىى  مسىىتول الوحىىدة الزراعيىىة، وتشىىمل الحيوانىىات الموجىىودة

النظىر عىن الملكيىة أو الشىكل القىانوني أو المسىاحة. وحسىب  عي بغض  المستعملة كليا  أو جزئيا  ألغرا  اإلنتاج الزرا

وات أو المحاصيل الحقلية أو اف عل  أنها تلك الحيازة التي تشمل محاصيل الاضرالتعريفات الدولية للحيازة النباتية تصن  

ة )بيىىوت فىىأكثر أو أي مسىىاحة مزروعىىة تحىى  البيىىوت المحمي ىى ا  ة دونمىىمسىىاحتها الكلي ىىتبلىى  التىىي  المثمىىرة األشىىجار

 بالستيكية(.

 
أبوظبي عل  توفير أكبر قدر ممكن من البيانات اإلحصائية الزراعية، التي تتمي ز بالصىدقية، لدراسىة  –دأب مركز اإلحصاء 

قىة لتىوفير قاعىدة بيانىات التغير ات التي تحدث في مكو نات القطاع الزراعىي مىن خىالل التنسىيق مىع الجهىات ذات العال

 شمولية خاصة بالقطاع الزراعي، حسب التوصيات الدولية.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص المؤشرات 
 

حول استادامات  إحصائية   ن  بيانات  التي تضم  ، العديد من الجداول اإلحصائية في إمارة أبوظبي اإلصدار يشمل

 الرئيسة:المؤشرات هم أوفيما يلي  ،2016لعام  األراضي الزراعية

 

 
 

 القيمة  الوحدة المؤشر

 749,868  دونم النباتيةمساحة الحيازات 

 24,018  حيازة النباتيةعدد الحيازات 

 700,939  دونم العاملة النباتيةمساحة الحيازات 

 21,976  حيازة العاملة النباتيةعدد الحيازات 

 272,323  دونم المساحة المزروعة باألشجار المثمرة

 60,208  دونم المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية

 14,054  دونم )المكشوفة( الخضراواتالمساحة المزروعة ب

 5,504  دونم (المحمي ةتحت البيوت ) بالخضراوات المساحة المزروعة

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 النباتية الحيازات

 
، بمىا دونما   749,868 إجمالية بلغ مساحة ب، 2016حيازة في عام  24,018بل  عدد الحيازات النباتية في إمارة أبوظبي 

 .للحيازة تقريبا  دونما   31وبمتوسط مساحة بلغ  . من المساحة الكلي ة إلمارة أبوظبي %1نسبته نحو 

بمسىاحة تصىل  ةحيىاز 11,046 إلى  حيث وصل عدد الحيازات الزراعية، العين منطقةز معظم الحيازات الزراعية في تترك  

منطقىة  ليهىايأبىوظبي.  مىن إجمىالي مسىاحة الحيىازات الزراعيىة فىي إمىارة %56.7ما نسبته  أيدونما   425,396إل  

 %27.7بنسىبة ودونمىا   207,686حيىازة بمسىاحة إجماليىة  8,492وصل عدد الحيازات الزراعية فيها إلى   حيث ،الظفرة

حيىازة  4,480 أبوظبي منطقة في الزراعيةعدد الحيازات وبل  أبوظبي،  من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة

 .أبوظبي من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في إمارة %15.6دونما  بنسبة  116,786بمساحة إجمالية تصل إل  

مىن إجمىالي  %72.5دونمىا  بنسىبة 29  – 20أبوظبي ضمن فئة المساحة  منطقة معظم المساحة الزراعية في زتترك  

، أبىوظبي إمىارةمىن إجمىالي مسىاحة الحيىازات الزراعيىة فىي  %11.3وأبوظبي،  منطقة الحيازات الزراعية فيمساحة 

مىن  %1.6، وأبىوظبي منطقىةمن إجمالي المساحة الزراعية في  %10.0دونما  بنسبة  20أقل من  ليها فئة المساحةت

 منطقىة عى  بىاقي المسىاحة على  الفئىات األخىرل فىيوقد توز   أبوظبي. إمارةإجمالي مساحة الحيازات الزراعية في 

 أبوظبي.

حيث تصل نسبة المساحة  ،دونما   39 – 30ضمن فئة المساحة العين  في منطقةمعظم المساحة الزراعية تتركز و

من إجمالي مساحة  %40.7العين، و منطقةمن إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في  %71.7 ضمن هذه الفئة إل 

من إجمالي  %18.5دونما  بنسبة  60ليها المساحة ضمن الفئة أكثر من تأبوظبي،  إمارةالحيازات الزراعية في 

. وقد توزع  أبوظبي إمارةمن إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في  %10.5، والعين منطقة المساحة الزراعية في

 العين. ةمنطقباقي المساحة عل  الفئات األخرل في 

 

من  %45.7دونما  بنسبة  49 – 40ن معظم المساحة الزراعية تقع ضمن فئة المساحة إف منطقة الظفرة أما في

 إمارةمن إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في  %12.7و ،منطقة الظفرةإجمالي مساحة الحيازات الزراعية في 

من إجمالي المساحة  %26.4 إل حيث تصل نسبتها  ،دونما   29 - 20تليها المساحة الزراعية ضمن الفئة  ،أبوظبي

وقد توز ع  باقي  .أبوظبي إمارةمن إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في  %7.3، ومنطقة الظفرة الزراعية في

 .منطقة الظفرةالمساحة عل  الفئات األخرل في 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 *2016 إلى 2010 أبوظبي إمارةفي حسب المنطقة ومساحتها الحيازات الزراعية )المزارع(  عدد
 .المساحة: دونم 

        

 السنة
 منطقة الظفرة العينمنطقة  أبوظبيمنطقة  المجموع

 المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد

2010 24,290 747,679 3,837 95,483 11,894 441,637 8,559 210,559 

2011 24,394 752,839 3,837 95,483 11,985  446,898 8,572 210,458 

2012 24,394 752,839 3,837 95,483 11,985  446,898 8,572 210,458 

2013 24,394 752,839 3,837 95,483 11,985  446,898 8,572 210,458 

2014 24,018 749,868 3,605 89,679 11,921 452,503 8,492 207,686 

2015 24,018 749,868 3,605 89,679 11,921 452,503 8,492 207,686 

2016 24,018 749,868 4,480 116,786 11,046 425,396 8,492 207,686 

 .الزمنية بعض الفترات خاللومساحتها دد الحيازات الزراعية ال يوجد أي تغيير عل  ع *
.المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية  

   
 2016حسب المنطقة  النباتيةالتوزيع النسبي لعدد الحيازات 

 
 الغذائية.أبوظبي للرقابة أبوظبي، وجهاز – مركز اإلحصاءالمصدر: 

 
 

 
 2016حسب المنطقة  النباتيةالتوزيع النسبي لمساحة الحيازات 

 
 

 أبوظبي للرقابة الغذائية.أبوظبي، وجهاز – مركز اإلحصاءالمصدر: 
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 أراضي الحيازات الزراعيةاستخدامات 

 
. ر األتي تتم عل  جزء من مساحة األنشطة الحسب ارة أبوظبي ف  بنود استادامات األراضي الزراعية في إمصن  

، وذلك حسب وتصنيف توزيع المساحة فيها ة الزراعية التي يمكن استادامها،ل المساحة الحقيقية للحيازتشك  حيث 

 .المنظمات الدولية التصنيفات الدولية التي توصي بها

 
ل النايل أهم يشك  و، إجمالي مساحة الحيازات النباتية من %36.3 وهي تشغل زراعة األشجار المثمرة أكبر نسبة

عام  ا  طن 96,037 ة التمور المنتجةكمي  بلغ  ، حيث أبوظبي إمارةمته ظروف الزراعة في ءمالأنواع األشجار المزروعة ل

 . 2015مقارنة بعام  %3.2مقدارها  بزيادة   2016

 

مقارنة بعام  %25.0بلغ   ارتفاع  وبنسبة من إجمالي مساحة الحيازات النباتية،  %8.0تشغل المحاصيل الحقلية 

 .2016عام في  ا  طن 225,342ر الكمي ة المنتجة من المحاصيل الحقلية في اإلمارة بنحو تقد  و .2015

 
جمالي من إ %2.6 فشغل  ما نسبته المزروعة في الحقول المكشوفة وتح  البيوت المحمية الاضراواتمحاصيل أما 

 تالهومن إجمالي المساحة المزروعة بمحاصيل الاضراوات،  %20.7الايار  . وشغل محصولمساحة الحيازات النباتية

عل   %7.6و %11.2وبنسب بلغ  بأنواعه والبصل  الملفوفتاله محاصيل  ،%19.8 بنسبة بلغ  الطماطم محصول

 ،  2016من إجمالي المساحة المزروعة بمحاصيل الاضراوات عام %40.7بقية المحاصيل   وشغلالتوالي، 

   
 بلغ  نسبمن إجمالي مساحة الحيازات النباتية، في حين  %2.2ومصدات الرياح  وتشغل األشجار الحرجية

من  دون استغالل %13.2. كما يترك عل  التوالي %1.7و %35.9 وأر  المباني المساحة المتروكة بور للراحة

 .2016إجمالي مساحة الحيازات النباتية عام 

 

 

 
 2016إلى  2012مساحة الحيازات النباتية حسب استخدام األرض والمنطقة 

       .المساحة: دونم

 2016 2015 2014 2013 2012 الوصف

 749,868 749,868 749,868 752,839 752,839 مساحة الحيازات

 272,323 272,322 272,322 303,084 303,084 األشجار المثمرة

 60,208 48,177 59,198 18,280 17,960 المحاصيل الحقلية

 14,054 13,797 15,834 12,666 14,766 المكشوفة الاضراوات

 5,504 5,558 4,656 3,010 1,756 المحمي ة الاضراوات

 269,385 281,300 269,145 262,715 262,189 بور للراحة

 16,702 16,702 16,702 25,460 25,460 ياحالر  مصدات 

 12,725 12,725 12,725 15,980 15,980 المباني

 98,968 99,287 99,287 111,644 111,644 غير مستغلة أرا 

       المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

 

 



 

 

 

 2016األرض والمنطقة مساحة الحيازات النباتية حسب استخدام 

       دونمالمساحة:  

 
أبوظبيمنطقة  المجموع البيان  منطقة الظفرة منطقة العين 

 207,686 425,397 116,786 749,868 مساحة الحيازات

 103,368 140,003 28,952 272,323 األشجار المثمرة

 10,401 43,479 6,328 60,208 المحاصيل الحقلية

 3,885 6,585 3,584 14,054 المكشوفة الاضراوات

 1,390 3,421 693 5,504 المحمي ة الاضراوات

 65,478 173,013 30,894 269,385 بور للراحة

 7,275 3,839 5,588 16,702 ياحالر  مصدات 

 3,565 7,207 1,953 12,725 المباني

 12,324 47,850 38,794 98,968 غير مستغلة أرا 

 .الغذائيةللرقابة  أبوظبيالمصدر: جهاز 

 
 

  

 

 
 2016التوزيع النسبي لمساحة الحيازات النباتية حسب استخدام األرض 

 
 

 الغذائية.جهاز أبوظبي للرقابة و ،أبوظبي – مركز اإلحصاءالمصدر: 
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األشجار المثمرة المحاصيل الحقلية الخضراوات المكشوفة الخضراوات المحميّة

بور للراحة مصدات الّرياح المباني أراض غير مستغلة



 

 

 

 تهاوفئات مساح الحيازات النباتيةد توزيع أعدا
 

ن إف. وبذلك 2016حيازة نباتية خالل عام  24,018وعدد الحيازات دونما   749,868بلغ  مساحة الحيازات النباتية 

 39 – 30الحيازات الزراعية تقع ضمن فئة المساحة  عدد من %43.7أن  حيث، دونما   31 تقريبا   متوسط مساحة الحيازة

 الحيازات النباتية. عدد مجموع من %2.0 نحودونما   60 ل الحيازات التي تزيد ع شكل  دونما  وقد

 

من إجمالي مساحة الحيازات  %27.9دونما  ما نسبته  30بل  إجمالي مساحة الحيازات الزراعية التي تقل عن 

من إجمالي  %72.1دونما  ما نسبته  30 ل ل إجمالي مساحة الحيازات النباتية التي تزيد عالنباتية، بينما شك  

 .الحيازات النباتية مساحة

 

 2016والمنطقة  مساحةال حسب فئة تهاومساحالحيازات الزراعية   عدد

.دونمالمساحة:   
      

فئة 
 المساحة

 منطقة الظفرة العينمنطقة  أبوظبيمنطقة  المجموع

 المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد المساحة العدد

 207,686 8,492 425,396 11,046 116,786 4,480 749,868 24,018 المجموع

 31,251 3,262 6,564 502 11,661 726 49,476 4,490  20أقل من 

20 - 29  6,450 159,733 3,325 84,689 781 20,147 2,344 54,897 

30 - 39  9,774 327,690 245 8,376 9,114 305,202 415 14,112 

40 - 49  2,661 107,958 109 4,613 188 8,333 2,364 95,012 

50 - 59  172 9,424 18 988.349 118 6,461 36 1,975 

 10,440 71 78,688 343 6,459 57 95,587 471  فأكثر 60

 .المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الحيازات الزراعية العاملة
 

 منطقة في مساحة الحيازات العاملةزت ترك  ، ا  دونم 700,939أبوظبي  إمارةالعاملة في  النباتيةبلغ  مساحة الحيازات 

، %27.6بنسبة  منطقة الظفرةليها ي ،في اإلمارة العاملة النباتيةمن إجمالي مساحة الحيازات  %58.4 وبنسبة ،العين

 .2016في عام  بيأبوظمن إجمالي مساحة الحيازات النباتية العاملة في إمارة  %14.0أبوظبي بنسبة  منطقةوأخيرا  

 

 

 2016إلى  2012عدد ومساحة الحيازات النباتية العاملة حسب المنطقة 

 المساحة: دونم

 2016 2015 2014 2013 2012 البند  المنطقة       

 المجموع
 21,976 21,976 21,976 23,683 23,705 العدد

 700,939 700,939 700,939 739,064 736,939 المساحة

 أبوظبيمنطقة 
 3,695 3,017 3,017 3,837 3,859 العدد

 97,888 76,636 76,636 95,483 93,358 المساحة

 العينمنطقة 
 10,595 11,273 11,273 11,964 11,964 العدد

 409,547 430,800 430,800 442,977 442,977 المساحة

 منطقة الظفرة 
 7,686 7,686 7,686 7,882 7,882 العدد

 193,503 193,503 193,503 200,604 200,604 المساحة

 المصدر: جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

      
 

 
 

 2016العاملة حسب المنطقة  النباتيةالتوزيع النسبي لمساحة الحيازات 

 
 

 الغذائية.جهاز أبوظبي للرقابة وأبوظبي،– مركز اإلحصاءالمصدر: 
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منطقة الظفرة منطقة العين منطقة أبوظبي



 

 

 المالحظات التوضيحية
 
 والتصانيفالتعاريف  

 

  واألراضىي  ها،جميعوحدة اقتصادية لانتاج الزراعي تاضع إلدارة واحدة، وتشمل الحيوانات الموجودة  :الزراعيةالحيازة

ن ألغرا  اإلنتاج الزراعي. والتي يديرها القطاع العائلي أو القطاع غير العائلي، وقىد تتكىو   جزئيا  أو  المستعملة كليا  كلها 

فىي وسىائل إنتىاج واحىدة مثىل العمالىة  هىاجميعأجىزاء الحيىازة شىترك تالحيازة من جىزء واحىد أو أكثىر، بشىرط أن ر  أ

 والمباني الزراعية واآلالت الزراعية وحيوانات الجر.

  ر األالتي تتم عل  جزء من مسىاحة  أو وفقا  لها، تصنيف األر  حسب األنشطة :الزراعيةاستخدامات األراضي .

ل المساحة الحقيقية للحيازة الزراعية التي يمكن استادامها، مثل زراعىة المحاصىيل بأنواعهىا أو مسىاحة األر  وتشك  

 نشآت وغيرها من بنود استادام األر .مو مبان  المقام عليها 

 مساحة األراضي المزروعة بأسلوب الزراعة المكشوفة )غير المحمية( والتىي  :أرض المحاصيل المؤقته المكشوفة

استادم  لزراعة محاصيل دورة حياتها أقل من سنة واحدة، فهىي تىزرع وتحصىد ويجمىع إنتاجهىا فىي أقىل مىن سىنة، 

 وات المكشوفة، وأزهار القطف المكشوفة.اوتشمل المحاصيل الحقلية والاضر

   البالستيك من الزجاج أو الفيبر جالس أو  واخ  مساحة األر  المغطاة باستادام  :ةأرض المحاصيل المؤقتة المحمي

وذلك بهىدف حمايىة النباتىات مىن العوامىل الاارجيىة، بحيىث يىتم الىتحكم بالعوامىل الجويىة الداخليىة  ،أو أي مادة أخرل

عة بشكل منتظم، وتتبىع أسىاليب ي وكميات المياه المستادمة في الزراعة بدقة. وتكون موز  للبيوت، وكذلك أسلوب الر  

وات وأزهار اخالل السنة الزراعية، ويستادم هذا األسلوب غالبا  في زراعة الاضر تهودوريتقنية في تحديد أوقات اإلنتاج 

 ة.القطف المحمي  

 :زراعة بعد كل موسم قطىاف إعادة إل  مساحة األر  التي تزرع بالمحاصيل التي ال تحتاج  أرض المحاصيل الدائمة

 .لسنوات عد ة مثل األشجار المثمرة التي تعمر

 مساحة األر  التي تزرع بالمحاصيل التي دورة حياتها أقل من خمس سىنوات وتسىتادم  :أرض المحاصيل المؤقتة

 لتغذية الحيوانات.

 مساحة األر  التي تحتوي عل  أشجار حرجية بشكل كثيف، وجدت بالطبيعة أو بفعل اإلنسىان، ولهىا  :أرض الغابات

 ات رياح.قيمة كإنتاج األخشاب أو تستادم كمصد  

 من مساحة الحيازة تستادم إلنتاج األشتال سواء لنقلهىا أو لبيعهىا، وسىواء كانى  أشىتال وهي جزء  :أرض المشاتل

وات مثل الطمىاطم أو أشىتال محاصىيل حقليىة مثىل التبى  أو أشىتال أشىجار يمريىة. ويسىتثن  مىن ذلىك مشىاتل اخضر

 األشجار الحرجية.

 لزراعي، ضمن دورة زراعية، وتكون متروكىة مساحة من األر  تستغل عادة لغايات اإلنتاج ا :أرض متروكة بور للراحة

 .دةللراحة )دون زراعتها( وبشروط محد   ا  بور

 مواسىم وبحاجىة  ةياليى لى عتزيىد ة عىد  مساحة من األر  متروكة دون استغالل مواسم زراعية  :أرض غير مستغلة

 .عمليات استصالح لتصبح قادرة عل  اإلنتاجل  إ

 في الحيازة التي لم تذكر في مكىان آخىر حسىب تصىنيفات اسىتادام  هاكلاألخرل راضي األتشمل  :األراضي األخرى

 األر ، وتكون منتجة أو غير منتجة، وتشمل أيضا  األراضي غير المستادمة والتي لم تستغل من قبل الواردة سابقا .

 



 

 

 

 
 مصدر البيانات

أبوظبي من  -في مركز اإلحصاء  هاالتعامل مع ومن يم تم   جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، الحصول عل  البيانات من تم  

 .أجل مزيد من التدقيق والبحث

 

 على الجداول مالحظات

  المزرعةأينما ورد مصطلح حيازة نباتية في النشرة فإن ذلك يعني. 

  2013إل   2011 خالل األعوام تهاومساحال يوجد أي تغيير عل  عدد الحيازات الزراعية. 

 2016إل   2014 خالل األعوام تهاالحيازات الزراعية ومساح ال يوجد أي تغيير عل  عدد. 

   المجموع مع التفاصيل مجموع تطابق عدمإل   ييؤد   قد وهذا عشرية، خانة أقربإل   األرقام بعضقر ب 

 .الجداول بعض في النهائي

 

 مزيد من المعلومات

الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني  الزراعية اإلحصاءاتو استادامات األراضي الزراعيةحول التفصيلية  اإلحصاءاتللمزيد من 

 http://www.scad.ae: أبوظبي - اإلحصاءلمركز 

 .2017 عام لبيانات 2018 أغسطسفي  المقبل صداراإل نشرسيتم 
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