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المقدمة

يتمّتع علم اإلحصاء بأهمية بالغة في وقتنا الحاضر، لما له من تأثير كبير في تحسين 
سير العمل في مؤسساتنا، ورفع مستوى أدائها بشكل منقطع النظير، حيث ُيعتَبر 
الرابط الوطيد بين الباحثين، وراسمي السياسات، ومّتخذي القرار من جهة، ومجتمع 

المعلومة سواء كان زراعي أو بيئي أو اقتصادي، إلخ... من جهة أخرى، إضافة إلى انفراده 
بشكل كبير في صياغة تلك البيانات والمعلومات بطريقة يمكن االستفادة منها 

واالعتماد عليها في اتخاذ القرارات، فهو يعنى بدراسة احتياجات المستفيدين من 
المعلومات، والعمل على وضع نظام يلّبي هذه االحتياجات. 

فمن هذا المنطلق، ونظرًا لما يتمّتع به قطاع الثروة الحيوانية من أهمية وقيمة 
اقتصادية كبيرة تسهم في دعم السوق المحلي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
يسّر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن يقّدم هذا الكتّيب اإلحصائي الخاص بقطاع 

الثروة الحيوانية تحت مسّمى الثروة الحيوانية في أرقام لعام 2010، وقد تضّمن بيانات 
إحصائية دقيقة وشاملة عن كل من المزارع التجارية والعزب الحيوانية، تّم الحصول 

عليها بمشروَعين منفصَلين هما مشروع مسح المزارع التجارية وبرنامج الترقيم 
وتعريف الحيوان، بهدف توفير بيانات وخصائص رئيسية عن قطاع الثروة الحيوانية. 

وقد تّم تنفيذ هذين المشروَعين باستخدام أساليب إحصائية تمّثلت بأسلوب المسح 
الشامل للمزارع التجارية، وذلك لمحدودية عددها، وتشمل مزارع األبقار، ومزارع الدجاج 

الالحم، ومزارع الدجاج البّياض، كما تّم اّتباع األسلوب ذاته في تنفيذ برنامج ترقيم 
وتعريف الحيوانات. 

شملت البيانات اإلحصائية في هذا الكتاب بيانات تفصيلة عن المزارع التجارية، تتعّلق 
بالمساحة وعدد الحيوانات وكمية وقيمة اإلنتاج لكل مزرعة، إضافة إلى بيانات 

مستلزمات اإلنتاج، وقيمة المصروفات بالمزارع التجارية في إمارة أبوظبي. 

وفي ما يخّص الثروة الحيوانية في العزب وهو ما يسّمى في بعض البلدان القطاع غير 
المنضّم، فقد اشتمل على بيانات توضح التوزيع الدقيق ألعداد وأنواع الثروة الحيوانية 

في مناطق انتشارها بحسب العيادات البيطرية. 

بذلك، ال يسعنا إال أن نشكر شريكنا االستراتيجي في هذا الصدد والمتمّثل بمركز 
اإلحصاء - أبوظبي الذي شارك في عملية التدقيق األولي والنهائي للمعلومات 
اإلحصائية في هذا الكتاب قبل اعتمادها. ونأمل أن ُيضاف هذا الجهد إلى باقة 

 المنجزات القّيمة التي سّطرها الجهاز لتكون عالمة بارزة في مسيرته، بما يسهم

في تحقيق األهداف االستراتيجية إلمارة أبوظبي.

مبارك علي القصيلي المنصوري
المدير التنفيذي لقطاع التطوير

المقدمة
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اشتملت هذه النشرة على العديد من الجداول التي تضّمنت بيانات إحصائية دقيقة وشاملة عن قطاع الثروة الحيوانية، وتّم استيفاؤها بمشروَعين منفصَلين وهما مشروع مسح 
المزارع التجارية، ومشروع ترقيم وتعريف الحيوانات، ونعرض أهم المؤّشرات الرئيسة كالتالي: 

الوحدةالبيانالمؤّشر
مزرعة25عدد المزارع التجارية

مزرعة4عدد مزارع الدجاج البّياض

مزرعة8عدد مزارع الدجاج الالحم

مزرعة13عدد مزارع األبقار

طير841,776عدد الطيور – مزارع الدجاج البّياض

طير16,826,527عدد الطيور – مزارع الدجاج الالحم

رأس16,560عدد األبقار – مزارع األبقار

رأس7,948عدد األبقار الحلوب – مزارع األبقار

م38,8322مساحة مزارع الدجاج البّياض

م144,6042مساحة مزارع الدجاج الالحم

م452,6182مساحة مزارع األبقار

كمية اإلنتاج – مزارع الدجاج الالحم

طن15,225        • لحوم دواجن

طن19,387        • سماد عضوي

كمية اإلنتاج – مزارع األبقار

طن66,086        • حليب أبقار

طن77,490        • سماد عضوي
    

الملّخص

أهم مؤّشرات الكتاب
أواًل : مؤّشرات مزارع اإلنتاج الحيواني التجاري

الملّخص
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البيانالمؤّشر
17,963عدد الحيازات )العزب(

2,041,902عدد األغنام

39,778عدد األبقار

275,384عدد اإلبل

    

الوحدةالبيانالمؤّشر
طن77,490        • سماد عضوي

رأس7,084        • مواليد أبقار

كمية اإلنتاج – مزارع الدجاج البّياض

ألف بيضة127,013        • بيض مائدة

طن7,810        • سماد عضوي

قيمة إنتاج - مزارع الدجاج البّياض
ألف درهم52,975)بيض مائدة + سماد عضوي(

قيمة إنتاج - الدجاج الالحم
ألف درهم179,250)لحوم دواجن + سماد عضوي(

قيمة إنتاج مزارع األبقار
ألف درهم166,098)حليب األبقار + سماد عضوي(

ألف درهم288,266قيمة مستلزمات اإلنتاج في المزارع التجارية

ألف درهم27,085قيمة مصروفات النشاط الحيواني

ألف درهم289,671قيمة رأس المال المدفوع

ألف درهم37,187تعويضات العاملين في المزارع التجارية
    

ثانيًا: مؤّشرات اإلنتاج الحيواني التقليدي )العزب(

المصطلحات 
والتعاريف
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المزارع التجارية: هي جميع المزارع المتخّصصة بإنتاج نوع أو أكثر من أنواع الثروة 
الحيوانية. وتتوّفر فيها األبنية واألدوات الالزمة لتربية الحيوانات، وتعمل بأسلوب تجاري، 

ويتطّلب إنشاؤها الحصول على ترخيص مسبق من قَبل الجهات الرسمية.

المسح الزراعي: هو عملية إحصائية تتوّلى جهة حكومية تنفيذها لجمع معلومات 
كمية عن تركيب القطاع الزراعي باستخدام الحيازة الزراعية كوحدة للعّد، وباستخدام 

تصميم المعاينة المناسب والفّعال الذي يعطي أعلى دقة بأقل التكاليف.

الحيازة الزراعية: هي وحدة اقتصادية لإلنتاج الزراعي )نباتي وحيواني( تخضع إلدارة 
واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة، وكل األراضي المستعملة كليًا أو جزئيًا 

ألغراض اإلنتاج الزراعي، بغّض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني أو المساحة. 

الحيازة الحيوانية: حيازة متخّصصة باإلنتاج الحيواني، تشتمل على قطعة أرض لغاية إنتاج 
وتربية الحيوانات. 

الحائز: هو شخص مدني أو اعتباري يمارس سيطرة إدارية على تشغيل الحيازة الزراعية،  
ويّتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق باستخدام الموارد المتاحة. 

المدلي بالمعلومات )المكّلف(: هو الشخص الذي ُتجَمع منه البيانات الخاصة بالحيازة 
الزراعية، ويجب أن يكون قادرًا ومؤّهاًل إلعطاء تلك البيانات.

العامل: هو الشخص الذي كان لديه عمل في وقت ما داخل الحيازة الزراعية خالل 
السنة الزراعية، وكانت حالة العمالة له ُتصنَّف بأّنه عامل، وعمل مقابل أجر نقدي أو 

عيني، وهذا يشمل العّمال الدائمين والعّمال المؤّقتين.

حيوانات المزرعة: تشمل جميع الحيوانات المحتَفظ بها والمرّباة بشكل رئيسي ألغراض 
اإلنتاج الحيواني، وتشمل األبقار والجاموس والضأن والماعز والخيول والبغال والحمير 

والجمال والدواجن والنحل.

مزارع األبقار التجارية: هي مزارع تختّص بتربية األبقار ألغراض تجارية، وتحتوي على مرابط، 
وعنابر للتربية، ومحلب، وغرف مبّردة أو خزان مبّرد، ومستودع أعالف. 

مزارع الدجاج الالحم التجارية: هي المزارع المخّصصة لتربية الدجاج بغرض إنتاج اللحوم، 
وُترّبى فيها سالالت لها قدرة عالية على تحويل العلف إلى لحم.

مزارع الدجاج البّياض التجارية: هي المزارع المخّصصة إلنتاج البيض، ولها قدرة عالية على 
تحويل العلف إلى بيض. 

المباني واإلنشاءات: هو كل مشّيد قائم داخل الحيازة الزراعية مهما كانت مادة بنائه. 

اآلبار: كل بئر ُتستخَدم مياهه في اإلنتاج الزراعي سواء كان إرتوازيًا أو تجميعيًا أو للتخزين. 
وال يشمل ذلك اآلبار التي ُتستخَدم في غير األغراض الزراعية مثل الشرب.

اآلالت والمعّدات: هي اآلالت والمعّدات التي يملكها حائزون زراعيون فقط، وال تشمل 
اآلالت الزراعية التي يملكها القطاع العام، والجمعيات التعاونية، والشركات التي تؤّجر 

اآلالت للحائزين الزراعيين. 

التالف: هو قيمة الموجودات الثابتة التي أصبحت غير منتجة. 

المصطلحات والتعاريف
اإلهالك: هو توزيع تكلفة األصل القابل لإلهالك على مدة عمره اإلنتاجي اإلفتراضي 

بطريقة قياسية. 

رأس المال المدفوع: هو رأس المال الذي ُدفَع فعاًل لمزاولة النشاط االقتصادي حتى 
نهاية عام المسح، موزَّع حسب نسبة مساهمة كل جنسية.        

المشتغلون بدون أجر: وهم األفراد الذين ال يتقاضون أجورًا مقابل القيام بأعمالهم في 
المؤسسة، سواء كانوا من أصحاب العمل أو أفراد أسرهم، ويجب أن يكونوا متفّرغين 

للعمل في المؤسسة.

المشتغلون برواتب وأجور: وهم العاملون مقابل أجور شهرية أو يومية أو بالساعة، 
سواء كانت أجورهم نقدية أو عينية، بما في ذلك العاملين المؤّقتين وكذلك العاملين 

في بيوتهم لحساب المؤسسة، وذلك مقابل أجر محّدد.

العاملون في اإلدارة: وهم األفراد الذين يعتمدون في أعمالهم أساسًا على المجهود 
الذهني، وال يّتصل عملهم بشكل مباشر بعمليات اإلنتاج. ويشمل ذلك المديرين، 

واإلداريين، والعاملين في المحاسبة، والمالية، وشؤون الموظفين، والكتبة، والقائمين 
بأعمال السكرتارية، والعاملين في األبحاث والتخطيط. 

العاملون في اإلنتاج: هم األفراد الذين يعملون بشكل مّتصل في مباشرة العملية 
اإلنتاجية في النشاط الرئيسي أو الثانوي للمؤسسة. وتشمل هذه الفئة المشرفين على 

اإلنتاج والمالحظين، العاملين في اإلنتاج والتشغيل، والعاملين في الخدمات الفنية. 

العاملون اآلخرون: هم العاملون في الخدمات العامة، والحراسة، والمطافئ، 
ل بياناتهم إذا كانت األعمال التي يقومون فيها  والسائقين، وعّمال الحدائق. وال تسجَّ

ذ من خالل شركة أخرى.  ُتنفَّ

الرواتب واألجور النقدية المستحّقة خالل سنة المسح: تشمل إجمالي الرواتب واألجور 
المستحّقة، بما في ذلك العالوات، والمكافآت، وأجور العمل اإلضافي، وال ُتعتَبر 

مسحوبات أصحاب العمل بمثابة أجور. 

م مجانًا أو مقابل  المزايا العينية: هي قيمة ما تتحّمله المؤسسة من سلع وخدمات ُتقدَّ
تكلفة رمزية )حيث ُيعتَبر الفرق بين الكلفة الكلية والرمزية المحّصلة هو قَيم الميزة(، 

ويمكن أن تشمل: 

م مجانًا أو بأسعار مخّفضة. • الطعام والمشروبات: الوجبات التي ُتقدَّ

• المالبس: وال يشمل ذلك مالبس العمل التي ُتعتَبر من مستلزمات إنتاج السلعة. 

•  المواصالت والتنّقالت: هي قيمة التعويضات المدفوعة للعاملين بدل اإلنتقال إلى 
أماكن العمل. وال يشمل ذلك السفر والتنّقل لغايات العمل التي ُتعتَبر مستلزمات 

إنتاج أخرى. 

• الخدمات الصحية والعالجية: مصاريف المعالجة الطبية للعامل وأفراد أسرته. 

"•  خدمات اجتماعية وترفيهية: اشتراكات العاملين في النوادي الرياضية واالجتماعية،
أو ألغراض الترفيه والتسلية.

م لغير أغراض العمل الرسمي.  • تذاكر السفر المجانية: هي التي ُتقدَّ

• توفير حضانات أطفال العاملين: ما تقّدمه المنشأة لحضانة أبناء العاملين. 

المزايا االجتماعية: تتمّثل في مساهمة المؤسسة بأقساط التأمينات االجتماعية، وبرامج 
التقاعد، واالدخار، ومخّصصات ترك الخدمة في صناديق خاصة، وأقساط التأمين على 

الحياة أو ضد الحوادث للعاملين، وأقساط التأمين الطبي لدى شركات التأمين. 



1213

 تشمل المزارع التجارية جميع المزارع المتخّصصة بإنتاج نوع أو أكثر من أنواع الثروة الحيوانية، وتتوّفر فيها األبنية واألدوات الالزمة لتربية الحيوانات. وغالبًا ما يحصل الحائز للمزرعة
أو مالكها على ترخيص إلنشاء تلك المزرعة وفق شروط وضوابط معينة. وهذه المزارع ليس من الصعب حصرها وجمع بيانات إحصائية عنها، وذلك كونها مستقّرة في مكانها، 

ولها عنوان ثابت، باإلضافة إلى توّفر إطار شامل لها، وهي محدودة العدد، وموّزعة حسب نوع الحيوانات المرباة: 

•  مزارع أبقار   

•  مزارع الدواجن بأنواعها )الالحم، البّياض، األمهات(   

  وقد تّم استيفاء بيانات هذه المزارع بأسلوب المسح الشامل، وإعداد قاعدة بيانات متخّصصة بالثروة الحيوانية، تّم تصميمها بغرض تحقيق األهداف التالية:
1.  توفير بيانات دقيقة وشاملة عن الخصائص الرئيسية للمزارع التجارية والمعامالت الفنية لها، مثل تركيبة القطيع، وحركة القطيع، ونسبة المواليد، والنافق، وغيرها.   

2.  تقدير أعداد الحيوانات موّزعة حسب النوع، والساللة، وفئة العمر، والجنس.   
3.  تقدير كمية وقيمة اإلنتاج الحيواني في المزارع التجارية.   

4.  تقدير كمية وقيمة مختلف مدخالت اإلنتاج للمزارع التجارية.  
5.  تقدير حجم العمالة، وتقدير عوائد العاملين للمزارع التجارية.  

6.  تقدير حجم االستثمار في المزارع التجارية.  
7.  إعداد جداول المدخالت والمخرجات للمزارع التجارية.  

وّفرت المسوح السنوية الشاملة للمزارع التجارية التي يجريها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، اإلطار الشامل بأسماء وعناوين ونوع المزارع التجارية حسب النشاط، 
وذلك من خالل الجوالت الميدانية: 

الوثائق الرئيسية للمسح: 
• استمارات مسح المزارع التجارية، وتشمل:   

• استمارات مسح مزارع األبقار التجارية   
• استمارات مسح مزارع الدجاج الالحم  

•  استمارات مسح مزارع الدجاج البّياض   

كتّيب التعليمات وقواعد التدقيق 

جرى تنفيذ المسح على مراحل شملت: 
•  المرحلة التحضيرية   

• مرحلة العمل الميداني   

• مرحلة تجهيز وتدقيق البيانات   
• مرحلة اختبار البيانات  

• مرحلة التوثيق  

المقدمة

إطار المسح

الفصل األول

اإلنتاج الحيواني التجاري
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بلغت أعداد المزارع التجارية في إمارة أبوظبي )25( مزرعة عام 2010، بنسبة انخفاض تبلغ )%19(عن عام 2008. فيما لوحظ أّن عدد مزارع األبقار انخفضت بنسبة )%28( عام 2010، 
مقارنًة بعام 2008، وذلك لعدة أسباب، منها قّلة األرباح إلنتاج األلبان، واندماج بعض المزارع في العين مع بعضها في موقع واحد. بينما بدأت مزارع الدجاج الالحم تسترّد عددها 

تدريجيًا عام 2010، إذ بلغ عددها )8( مزارع، في حين كان عددها عام 2008 )9( مزارع. وبالنسبة لمزارع الدجاج البّياض، فقد حافظت على عددها خالل عام 2010 )جدول1.1(.  

• عدد المزارع التجارية في إمارة أبوظبي 2008 – 2010

Number of Commercial farms in the Emirate of Abu Dhabi 2008 - 2010 •

• عدد المزارع التجارية في إمارة أبوظبي 2008 – 2010

Number of Commercial Farms in the Emirate of Abu Dhabi 2008 – 2010 •

• عدد وسعة ومساحة مزارع الدجاج الالحم في إمارة أبوظبي، 2010

Number, size and capacity of broiler farms in the Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

• عدد وسعة ومساحة مزارع الدجاج البّياض في إمارة أبوظبي 2010

Number, size and capacity of Layer Farms in the Emirate of Abu Dhabi 2010 •

Unit2010الوحدةDescriptionالوصف
No8عددNumber of farmsعدد المزارع

Bird1,534,040طيرTotal capacityإجمالي السعة

No112عددNumber of Pensعدد العنابر

M2144,604مThe total area2إجمالي المساحة

No16,826,527عددNumber of birdsعدد الطيور

Unit2010الوحدةDescriptionالوصف
No4عددNumber of farmsعدد المزارع

Bird942,000طيرTotal capacityإجمالي السعة

No30عددNumber of Pensعدد العنابر

M238,832مThe total area2إجمالي المساحة

No841,776عددNumber of birdsعدد الطيور

مزارع دجاج الحم

مزارع دجاج بّياض

مزارع األبقار

Table 1.1

Table 1.2

Table 1.3

Graph 1-1

Type200820092010النوع 

Broiler Farms978مزارع دجاج الحم

Layer Farms434مزارع دجاج بّياض

Cattle farms181513مزارع األبقار

Total312525المجموع

المزارع الحيوانية التجارية
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• عدد وسعة ومساحة مزارع األبقار في إمارة أبوظبي 2010

The number, size and capacity of Cattle farms in the Emirate of Abu Dhabi 2010 •

Table 1.4

Unit2010الوحدةDescriptionالوصف
No13عددNumber of farmsعدد المزارع

Head19,860رأسTotal capacityإجمالي السعة

No189عددNumber of Pensعدد العنابر

M2452,618مThe total area2إجمالي المساحة

Head16,560رأسNumber of cattle عدد األبقار

Head7,948رأسNumber of dairy cowsعدد األبقار الحلوب

ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي أعداد األبقار في المزارع التجارية حسب العمر والجنس في إمارة أبوظبي )16,560( رأس عام 2010. ويبّين الشكل )2-1( أّن نسبة الذكور )%4( فقط، بينما 
نسبة اإلناث )%96(. ومن ناحية أخرى، تشّكل األبقار التي تبلغ أكثر من سنَتين النسبة األعلى بين األبقار بحوالي )%57(من إجمالي أعداد األبقار كما هو واضح في الشكل )1-3(.   

• أعداد األبقار في المزارع التجارية حسب العمر والجنس في إمارة أبوظبي، 2010

Number of Cattle in Commercial Farms by Age and Sex in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

Table 1.5
Item /البندNumber /العدد

Less than One Yearأقل من سنة
Male650 ذكور

Female3,115إناث

One-Two Yearsسنة – سنَتين
Male13 ذكور

Female3,375إناث

Above Two Years أكثر من سنَتين
Male20 ذكور

Female9,387إناث

Total Male /683مجموع الذكور

Total Female /15,877مجموع اإلناث

Total /16,560المجموع العام

• توزيع األبقار في المزارع التجارية حسب الجنس والعمر في إمارة أبوظبي، 2010

Distribution of Cattle in Commercial Farms by sex & age in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

Graph 1-2Graph 1-3

ذكور 4%

إناث 96%

أكثر من سنَتين 57%

سنة - سنَتين 20%

أقل من سنة 23%
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• قيمة التغّير على أعداد األبقار في المزارع التجارية في إمارة أبوظبي، 2010

The Value Changes on the Number of Cattle in Commercial Farms in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

• اإلنتاج الحيواني لمزارع الدجاج البّياض حسب النوع في إمارة أبوظبي، 2010

Commercial farms Production of Layer Farms by Type in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

Value: 1000 AED القيمة: ألف درهم

Value: 1000 AED القيمة: ألف درهم

Table 1.6

Table 1.8

Item /البندNewborn Calves /مواليد األبقار Cattle )From Older Cattle( /غير المواليد

Sold /الحيوانات المباعة

Slaughter2,8994,383للذبح

Breeding2120للتربية

Plumb2140للتسمين

Slaughtered  Holding /230_المذبوح داخل الحيازة

Gifts /1515_المهداة للغير

Dead /3191,085_النافق

Total /3,6825,483المجموع

• نسبة قيمة التغّير على أعداد األبقار في المزارع التجارية في إمارة أبوظبي، 2010

The Percentage of The Value Changes on the Number of Cattle in Commercial Farms in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

Graph 1-4

مواليد األبقار 40%

غير المواليد 60%

تبّين الجداول اآلتية إجمالي اإلنتاج لكل من الحيازات بأنواعها )مزارع الدجاج البّياض، مزارع الدجاج الالحم، ومزارع األبقار( خالل سنة المسح، فنالحظ في الجدول )1.8( أّن قيمة المباع 
من إنتاج مزارع الدجاج البّياض تصل إلى )54,521( مليون درهم، في حين تبلغ قيمة المباع من إنتاج مزارع الدجاج الالحم )190,656( خالل عام 2010. وبالنسبة لمزارع األبقار، تصل قيمة 

المباع من إنتاجها إلى )183,140( مليون درهم. 

• كمية إنتاج المزارع التجارية حسب نوع المزرعة في إمارة أبوظبي 2010

Quantity  of Commercial farms  production by type of farm in the Emirate of Abu Dhabi 2010 •

Table 1.7

اإلنتاج

كمية اإلنتاج/ TypeProduction Quantityالنوع 
Layer  - Thousand egg127,013  بيض مائدة - ألف بيضة 

Broiler15,225 لحوم الدجاج

Dairy cows66,086حليب األبقار 

Quantity: Ton الكمية: طن

Type /النوع
المخزون في بداية العام/ 

Opening StockProduction /اإلنتاجSold /المباع

Quant. /الكميةValue /القيمةQuant. /الكميةValue /القيمةQuant. /الكميةValue /القيمة
بيض مائدة                                                         

- عدد 

 Table eggs -

Number
390,605161127,013,50052,059126,221,44053,605

Organic manure007,8109167,810916سماد عضوي

Total16152,97554,521 المجموع
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Type /النوع

كمية االستهالك المنزلي 
أو المستخَدم في الحيازة/

 Quant. of Home
 Consumption or Used in

the Holding

Gifts /المخزون في نهاية المدة/ هبة وهدايا
Closing Stock

Waste /التالف

Quant. /الكميةQuant. /الكميةQuant. /الكميةValue /القيمةQuant. /الكمية
Table eggs - Number00600,780200581,885بيض مائدة - عدد 

Organic manure00000سماد عضوي

Total200 المجموع

Type /النوع

Production /اإلنتاجSold /كمية االستهالك المنزليالمباع
أو المستخَدم في الحيازة/ 

Quant. of Home Consumption
or Used in the Holding

كمية الهدايا/ 
Quant. of Gift  الكمية/ 

Quant. 
القيمة/

Value 
 الكمية/ 

Quant. 
القيمة/

Value 

Broiler15,225177,39215,210188,800132دجاج الحم

Organic manure19,3871,85819,3721,856150سماد عضوي

Total179,250190,656المجموع

Type /النوع

Production /اإلنتاجSold /كمية االستهالك المنزليالمباع
أو المستخَدم في الحيازة/ 

Quant. of Home Consumption
or Used in the Holding

كمية الهدايا/ 
Quant. of Gift

التالف/ 
Damaged

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

Quant. /الكميةQuant. /الكمية
 الكمية/ 
Quant. 

مواليد أبقار - 
عدد 

 New born Cattle -

Number
7,08410,5952,8413,3251911448

Cattle milk66,086149,9364,130174,4981,06588803حليب أبقار

Organic manure77,4906,31065,5275,3171,0003,7647,199سماد عضوي

Total166,098183,140المجموع

• اإلنتاج الحيواني لمزارع الدجاج الالحم حسب النوع في إمارة أبوظبي، 2010

Broiler Farms Production by Type in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

• اإلنتاج الحيواني لمزارع األبقار حسب النوع في إمارة أبوظبي، 2010

Cattle Farm Production by Type in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

Value: 1000 AED القيمة: ألف درهم

Value: 1000 AED القيمة: ألف درهم

Table 1.9

Table 1.10

Quantity: Ton الكمية: طن

Quantity: Ton الكمية: طن
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بلغت قيمة مستلزمات اإلنتاج للمزارع التجارية المستخَدمة في إمارة أبوظبي )288,266( مليون درهم خالل عام 2010، وتتوّزع هذه القيمة على المزارع التجارية بأنواعها، فتصل قيمة 
مستلزمات اإلنتاج لمزارع الدجاج البّياض إلى )40,751( مليون درهم بنسبة )%14( من إجمالي مستلزمات اإلنتاج الحيواني للمزارع التجارية. بينما تبلغ قيمة مستلزمات اإلنتاج في مزارع 

الدجاج الالحم )110,560( مليون درهم بنسبة )%38( من إجمالي مستلزمات اإلنتاج الحيواني للمزارع التجارية، في حين تستحوذ مستلزمات مزارع األبقار  على )%48( من إجمالي 
مستلزمات اإلنتاج الحيواني للمزارع التجارية، فقد تصل قيمة مستلزمات إنتاجها إلى )136,953( مليون درهم )جدول 1.11(.

• كمية وقيمة مستلزمات اإلنتاج للمزارع التجارية في إمارة أبوظبي، 2010

Quantity and Value of Production Requirements of the Commercial Farms in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

مستلزمات اإلنتاج

Type /المادة

مخزون أول المدة/ 
Opening Stock

مجمل المشتريات/ 
Total Purchases

مخزون نهاية المدة/ 
Closing Stock

المستخَدم في اإلنتاج/ 
 Intermediate goods
Used in production

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

Feeds4,1675,550109,791140,0483,7764,832110,182140,766أعالف 

Hay and Straw2,5782,73618,92717,2821,7891,60919,71618,408تبن وقش

Green Clover5025177971230151,799722برسيم أخضر

Dry Clover8,40113,63833,77540,3539,52411,10632,65242,884برسيم ناشف

Calf Milk1,19211629,4446552,80412027,832651حليب عجول

Chicks - Number0016,826,52734,0870016,826,52734,087صوص - عدد

Wood Straw300124,825304120025,005305نشارة خشب

Sugar, Molasses00000000سكر، دبس

أطباق بالستيك 
وكرتون

 Plastic and
Carton  Plates

07004,5600004,631

Vitamins045405,583054905,487فيتامينات

Vaccines0341012,3480222012,468لقاحات

Type /المادة

مخزون أول المدة/ 
Opening Stock

مجمل المشتريات/ 
Total Purchases

مخزون نهاية المدة/ 
Closing Stock

المستخَدم في اإلنتاج/ 
 Intermediate goods
Used in production

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

عالجات 
ومطّهرات

 Medicaments
and detergents

045105,475052105,404

Lime00060006شيد )جير(

Salts02602206042أمالح

مواد أولية 
أخرى

 Other Primary
Items

00000000

Water0003,6320003,632مياه

Electricity0005,3550005,355كهرباء

Gasoline0006,2740006,274غازولين )بنزين(

زيت الغاز 
Diesel0003,3870003,387)ديزل(

Oils000889000889زيوت

Grease0001600016شحوم

Gas00030003غاز

Others0002,8490002,849أخرى

Total23,408283,84018,980288,266المجموع

Value: 1000 AED القيمة: ألف درهم
Quantity: Ton الكمية: طن

Table 1.11
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• كمية وقيمة مستلزمات اإلنتاج الحيواني لمزارع الدجاج البّياض في إمارة أبوظبي، 2010

Quantity & Value of Production Requirements Used in Layer Farm Production in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

Type /المادة

مخزون أول المدة/ 
Opening Stock

مجمل المشتريات/ 
Total Purchases

مخزون نهاية المدة/ 
Closing Stock

المستخَدم في اإلنتاج/ 
Used in production

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

Feeds496125,52732,514829825,49432,477  أعالف

Wood Straw0000000نشارة خشب

Sugar, Molasses0000000سكر، دبس

Vitamins0607307071فيتامينات

Vaccines0100177060181لقاحات

عالجات 
ومطّهرات

 Medicaments
and detergents

01101,2610501,266

أطباق بالستيك 
وكرتون

 Plastic and
Carton  Plates

07004,5600004,631

Salts00000000أمالح

Lime00000000شيد )جير(

مواد أولية 
أخرى

 Other Primary
Items

00000000

Table 1.12

Type /المادة

مخزون أول المدة/ 
Opening Stock

مجمل المشتريات/ 
Total Purchases

مخزون نهاية المدة/ 
Closing Stock

المستخَدم في اإلنتاج/ 
Used in production

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

Water000621000621مياه

Electricity000636000636كهرباء

Gasoline000868000868غازولين )بنزين(

زيت الغاز 
Diesel00000000)ديزل(

Oils00000000زيوت

Grease00000000شحوم

Gas00000000غاز

Others00000000أخرى 

Total15840,71011640,751المجموع

Value: 1000 AED القيمة: ألف درهم
Quantity: Ton الكمية: طن
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• كمية وقيمة مستلزمات اإلنتاج الحيواني لمزارع الدجاج الالحم في إمارة أبوظبي، 2010

Quantity and Value of  Production Requirements Used  in Broiler Farms Production in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

Type /المادة

مخزون أول المدة/ 
Opening Stock

مجمل المشتريات/ 
Total Purchases

مخزون نهاية المدة/ 
Closing Stock

المستخَدم في اإلنتاج/ 
Used in production

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

Feeds31040837,29849,85621428137,39449,983أعالف 

Chicks 016,826,52734,0870016,826,52734,087صوص

Wood Straw300124,825304120025,005305نشارة خشب

Suger, Molasses 0000000سكر، دبس

Vitamins060663020668فيتامينات

Vaccines0272011,4350201011,507لقاحات

عالجات 
ومطّهرات

 Medicaments
and detergents

01101,2810501,288

Lime 0030003شيد )جير(

Salts 0020002أمالح

مواد أولية 
أخرى

 Other Primary
Items

 0000000

Table 1.13

Type /المادة

مخزون أول المدة/ 
Opening Stock

مجمل المشتريات/ 
Total Purchases

مخزون نهاية المدة/ 
Closing Stock

المستخَدم في اإلنتاج/ 
Used in production

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

Water 001,693  01,693مياه

Electricity 001,880  01,880كهرباء

Gasoline 005,155  05,155غازولين )بنزين(

زيت الغاز 
Diesel 00976  0976)ديزل(

Oils 00513  0513زيوت

Grease 003  03شحوم

Gas 000  00غاز

Others 002,4970002,497أخرى 

Total698110,348489110,560 المجموع

Value: 1000 AED القيمة: ألف درهم
Quantity: Ton الكمية: طن
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• كمية وقيمة مستلزمات اإلنتاج الحيواني لمزارع األبقار في إمارة أبوظبي، 2010

Quantity & Value of Production Requirements Used for Cattle Commercial farm Production in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

Type /المادة

مخزون أول المدة/ 
Opening Stock

مجمل المشتريات/ 
Total Purchases

مخزون نهاية المدة/ 
Closing Stock

المستخَدم في اإلنتاج/ 
Used in production

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

Feeds3,8085,08146,96657,6783,4804,45347,29458,306أعالف 

Hay and Straw2,5782,73618,92717,2821,7891,60919,71618,408تبن وقش

Green Clover50251,77971230151,799722برسيم أخضر

Dry Clover8,40113,63833,77540,3539,52411,10632,65242,884برسيم ناشف

Calf Milk1,19211629,4446552,80412027,832651حليب عجول

Vitamins044204,847054004,748فيتامينات

Vaccines05907360150780لقاحات

عالجات 
ومطّهرات

 Medicaments
and detergents

042902,933051202,850

Lime00020002شيد )جير(

Salts02602006040أمالح

مواد أولية 
أخرى

 Other Primary
Items

00000000

Table 1.14

Type /المادة

مخزون أول المدة/ 
Opening Stock

مجمل المشتريات/ 
Total Purchases

مخزون نهاية المدة/ 
Closing Stock

المستخَدم في اإلنتاج/ 
Used in production

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

 الكمية/ 
Quant. 

القيمة/ 
Value

Water0001,3180001,318مياه

Electricity0002,8380002,838كهرباء

Gasoline000250000250غازولين )بنزين(

زيت الغاز 
Diesel0002,4110002,411)ديزل(

Oils000377000377زيوت

Grease0001300013شحوم

Gas00030003غاز

Others000352000352أخرى 

Total22,552132,78018,376136,953 المجموع

Value: 1000 AED القيمة: ألف درهم
Quantity: Ton الكمية: طن
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ُقّدَرت  قيمة مصروفات مزارع الدجاج الالحم )14,242( بمليون درهم، والتي تشّكل نسبة )%52( من إجمالي قيمة المصروفات. ونستنتج من ذلك أّن مصروفات مزارع الدجاج الالحم 
شّكلت أكبر قيمة من بين قَيم مصروفات المزارع األخرى، في حين ُتعتَبر قيمة مصروفات مزارع الدجاج البّياض أقل قيمة حيث بلغت )2,116( مليون درهم بنسبة )%8( من إجمالي 

قيمة المصروفات. 

• قيمة المصروفات األخرى في النشاط الحيواني حسب النوع في إمارة أبوظبي، 2010

Value of Other Expenditures in the Commercial farms Activity by Type in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

قيمة المصروفات

Table 1.15

Type /مزارع الدجاج الالحم/ النوع
Broiler Farms

مزارع الدجاج البّياض/ 
Layer Farms

مزارع األبقار/ 
Cattle Farms

Total /المجموع

Technical and خدمات فنية واستشارية
Consultation Services

496800855

Medical\Veterinary services338189141,270خدمات طبية/ بيطرية

Rent of Lands3301043إيجارات األراضي

Interest on local loans 001010 فوائد على القروض المحلية

أقساط التأمين على الحيازة
)عدا أقساط العاملين(

 Casualty insurance
premiums

13596515746

Vehicles license fees1454042227رسوم ترخيص مركبات

رسوم وضرائب على األيدي 
العاملة

 Fees and taxes on
manpower

460107225792

Others 1,0773711801,628 أخرى 

Total14,2422,11610,72727,085 المجموع  Type /مزارع الدجاج الالحم/ النوع
Broiler Farms

مزارع الدجاج البّياض/ 
Layer Farms

مزارع األبقار/ 
Cattle Farms

Total /المجموع

Rent of farm2,0501002,060إيجار المزرعة المستأجرة

Rent of buildings136510187إيجارات المباني

Rent of machinery00115115أجور اآلالت 

Telecommunication services24691177514خدمات اتصاالت 

صيانة وإصالح لآلالت والمعدات 
)إصالحات جارية(

 Maintenance of Machinery
and Equipment

3,8224153,6557,892

صيانة وإصالح لألبنية واإلنشاءات 
)إصالحات جارية(

 Maintenance of Building
and Constructions

1,8352632,8244,922

Shipping, transportation تكاليف نقل وتخزين وشحن 
and storage expenses

49535374904

تكاليف الخدمة المحتسبة 
للتأمين ضد الحوادث

 Cost of service calculated
to insure against

753346951,482

تدقيق حسابات ومحاسبة 
وأتعاب محاماة

 Auditing, accounting and
lawyer fees

16476168408

رسوم اشتراك في الجمعيات 
التعاونية والنقابات واالتحادات

 Subscription fees in the
 cooperative societies, trade

unions and federation
2,504503233,030

Value: 1000 AED القيمة: ألف درهم

• قيمة المصروفات األخرى في النشاط الحيواني حسب نوع المزرعة في إمارة أبوظبي،  2010

Value of Other Expenditures in the Commercial farms Activity by Type of farm in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

القيمة: ألف درهم

Graph 1-5

مزارع الدجاج 
الالحم

مزارع الدجاج البّياضمزارع األبقار
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استأثرت قيمة رأس المال المدفوع في النشاط الحيواني لمزارع األبقار )%54( من إجمالي رأس المال المدفوع للمزارع التجارية. بينما بلغ رأس المال المدفوع لمزارع الدجاج الالحم 
والدجاج البّياض )%35( و)%11( على التوالي.

• قيمة رأس المال المدفوع في النشاط الحيواني حسب الجنسية في إمارة أبوظبي، 2010

Value of Paid Capital in the Commercial farms Activity by Nationality in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

رأس المال

Table 1.16

• نسبة قيمة رأس المال المدفوع في النشاط الحيواني حسب نوع المزرعة في إمارة أبوظبي، 2010

The Value Ratio of Paid Capital in the Commercial farms Activity by Farm in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

Graph 1-6

مزارع الدجاج البّياض 11%

مزارع الدجاج الالحم 35%

مزارع األبقار 54%

Nationality /الجنسية
مزارع األبقار/ 
Cattle Farms

مزارع الدجاج الالحم/ 
Broiler Farms

مزارع الدجاج البّياض/ 
Layer Farms

Total /المجموع

إمـــــــاراتي
عام

Emirates
Public156,34497,66931,584285,597

Private0000خاص

G.C.C0 000دول مجلس التعــاون الخليجي 

Other Arab countries04,00004,000دول عربية أخرى

Asian074074آسيوي 

European0000أوروبــــــي

American0000أميركـــــي 

Others   0أخرى 

Total156,344101,74331,584289,671 المجموع

Value: 1000 AED القيمة: ألف درهم
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بلغ تعويض العاملين في النشاط الحيواني التجاري )37,187( مليون درهم، واحتّل نشاط الرواتب واألجور النقدية أكبر قيمة في هذا الجانب )29,071( مليون درهم. من جهة أخرى، 
بلغت نسبة تعويض العاملين في مزارع الدجاج البّياض )%15( من إجمالي التعويضات، وهي أقل نسبة بين المزارع األخرى، بينما شغلت التعويضات في مزارع األبقار النسبة األكبر 

حيث بلغت )48%(.

• قيمة تعويضات العاملين في النشاط الحيواني التجاري حسب نوع النشاط في إمارة أبوظبي، 2010

Value of Compensation of Employees in the Commercial farms Activity by type of Activity in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

تعويضات العاملين

Table 1.17

Activity /النشاط
الرواتب واألجور النقدية/

Salaries and Wages
المزايا العينية/

Payments in Kind
المزايا االجتماعية/

Social Benefits
المجموع/ 

Total
Broiler Farms12,85672718113,764مزارع الدجاج الالحم

Layer Farms4,9851972435,425مزارع الدجاج البّياض

Cattle Farms11,2302,1744,59417,998مزارع األبقار 

Total29,0713,0985,01837,187المجموع

• نسبة تعويضات العاملين في النشاط الحيواني التجاري حسب نوع النشاط في إمارة أبوظبي، 2010

The Percentage Of Compensation of Employees in the Commercial farms Activity by type of Activity in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

Graph 1-7

• قيمة تعويضات العاملين في المزارع التجارية في إمارة أبوظبي، 2010

The Value Of Compensation of Employees in Commercial Farms in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

الرواتب واألجور 
النقدية

القيمة: ألف درهم

المزايا العينية المزايا االجتماعية

Graph 1-8
Value: 1000 AED القيمة: ألف درهم

مزارع األبقار 48%

مزارع الدجاج البّياض 15%

مزارع الدجاج الالحم 37%
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الفصل الثاني

اإلنتاج الحيواني التقليدي  
)العزب( 

تشّكل العزب أو ما يسّمى بالمزارع الخاصة النسبة األكبر من الثروة الحيوانية، والتي بدورها ُتعتَبر من القطاعات 
الخدمية الرئيسة التي تدعم االقتصاد الوطني لما فيها من عوائد إنتاج وثروة وطنية. وبغرض حصر تلك الثروة الثمينة، 

تّم اعتماد طريقة إحصائية حديثة في المسح، وهي ما سّمَي بمشروع برنامج ترقيم وتعريف الحيوانات، والذي كان 
العمل به على أساس ترقيم وتعريف كافة أنواع الثروة الحيوانية بطريقة وضع عالمة في األذن اليمنى لكل من 

األغنام والماعز واألبقار. أما بالنسبة لإلبل، فيتّم تعريفها بوضع شريحة )0.2x2 ملم( تحت الجلد في الجهة اليسرى 
من عنق اإلبل. ويتّم تطبيق هذا البرنامج مجانًا ألصحاب أو حائزي المزرعة، وهو ال يؤّثر  على صحة الحيوان، سواء من 

حيث اإلنتاجية أو األداء.

وقد طّبق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية برنامج ترقيم وتعريف الحيوانات بهدف إدارة الثروة الحيوانية بطريقة مثلى، 
من خاللها يمكن توفير الخدمات البيطرية واإلنتاجية وفق قاعدة بيانات دقيقة وشاملة. في هذا المشروع، تّم اتباع 
منهجية المسح الشامل الذي اعتمد على المناطق الجغرافية األساسية الثالث )أبوظبي، والعين، والمنطقة الغربية(، 

وتوزيع العيادات البيطرية في كل منطقة، مّما ساعد على الوصول إلى العزب المنتشرة في تلك المناطق.
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احتّلت منطقة العين أكبر نسبة من حيث انتشار الحيازات أو ما يسّمى بالعزب الحيوانية، حيث بلغت نسبتها )%64( من إجمالي الحيازات. في حين توّزعت باقي النسب في منطقَتي 
أبوظبي والمنطقة الغربية باختالفات بسيطة. وقد بلغ عدد الحيازات في منطقة العين )10,692( حيازة، واحتّلت األغنام والماعز النسبة األكبر في انتشارها في تلك الحيازات )العزب( 

حيث بلغت )1,316,938( ماعز. 

• أعداد وأنواع الثروة الحيوانية مع أعداد الحيازات موّزعة بحسب المنطقة في إمارة أبوظبي، 2010

Number and Type of Commercial farms with Number of Holding Distributed by Region in Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

العزب

Table 2.1

Region /الحيازات/ المنطقة
Holdings

األغنام/ 
 Goats & Sheep

Cattle /األبقارCamel /مجموع المواشي/ اإلبل
Commercial farms

Abu Dhabi3,659340,6993,76442,916387,379أبوظبي

Al Ain10,6921,316,93834,911164,8071,516,656العين

Western Region3,612384,2651,10367,661453,029المنطقة الغربية

Total17,9632,041,90239,778275,3842,357,064 المجموع 

• توزيع أعداد الثروة الحيوانية ونسب الحيازات المنتشرة في إمارة أبوظبي، 2010

Percentage Distribution of Commercial farms Numbers and Holdings Distributed in the Emirate of Abu Dhabi, 2010 •

Distribution of Commercial farms by type

Graph 2-1

Graph 2-2

المنطقة الغربية 20%

العين 60%

أبوظبي 20%

توزيع الثروة الحيوانية بحسب النوع  

• أعداد وأنواع الثروة الحيوانية مع أعداد الحيازات موّزعة بحسب العيادة في منطقة أبوظبي، 2010

Number and Type of Commercial farms with The Number of Holding Distributed by Clinic in Abu Dhabi Region, 2010 •

Table 2.2

Clinic /العيادةHoldings /الحيازات Sheep & Goats /األغنامCattle /األبقارCamel /اإلبلTotal /مجموع المواشي
Al Wathba2,171200,2471,58130,110231,938الوثبة

Al Tayba / Al Khatam56864,7371,1205,92471,781الطيبة/ الختم

Al Samha92075,7151,0636,88283,660السمحة

Total3,659340,6993,76442,916387,379 المجموع

اإلبل 12%

األبقار 2%

األغنام 86%

Distribution of Commercial farms by region
توزيع الحيازات الحيوانية بحسب المنطقة



4041

• توزيع الثروة الحيوانية بحسب العيادة في منطقة أبوظبي، 2010

 Distribution of Commercial farms Numbers by clinic in Abu Dhabi Region, 2010 •

Graph 2-3

السمحة 22%

الطيبة/ الختم 18%

الوثبة 60%

• أعداد وأنواع الثروة الحيوانية مع أعداد الحيازات موّزعة بحسب العيادة في منطقة العين،  2010

Number and Type of Commercial farms with The Number of Holding Distributed by Clinic in Al Ain Region, 2010 •

Table 2.3

Clinic /العيادةHoldings /الحيازاتGoats & Sheep /األغنامCattle /األبقارCamel /اإلبلTOTAL /مجموع المواشي
Al Khazna40359,3654275,94565,737 الخزنة

Al Araad60771,0427287,88479,654 العراد

Masaken12321,4991,0372,06924,605 مساكن

Zakher908117,9211,2699,357128,547 زاخر

Al Wagan88186,34326020,210106,813 الوقن

Al Quaa98078,38113116,24494,756 القوع

Suwehan57083,63780711,38295,826 سويحان

Maziyad72473,8731,4188,47783,768مزيد

Abu Samra37068,7831,4753,60573,863 أبو سمرة

Al Faqa15322,4922406,88229,614 الفقع

Total10,6921,316,93834,911164,8071,516,656 المجموع

Clinic /العيادةHoldings /الحيازاتGoats & Sheep /األغنامCattle /األبقارCamel /اإلبلTOTAL /مجموع المواشي
Al Qatara1,614227,00115,52325,709268,233القطارة

Al Hayar577101,0971,95511,508114,560 الهير

Al Shuwab19246,6522883,67150,611 الشويب

Al Yahar90889,2581,06710,439100,764 اليحر

Malaqet85669,1101,48213,90584,497 مالقط

Al Nyadat66077,2806,4396,56690,285 النيادات

Seh Sabra16623,20436595524,524 سيح صبرا

• أعداد الثروة الحيوانية في منطقة العين، 2010

Number of Commercial farms in Al Ain, 2010 •

األبقار

Graph 2-4

األغنام اإلبل
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• أعداد وأنواع الثروة الحيوانية مع أعداد الحيازات موّزعة بحسب العيادة في المنطقة الغربية، 2010

 Number and Type of Commercial farms with The Number of Holding Distributed by Clinic in Western Region, 2010 •

Table 2.4
Clinic /العيادةHoldings /الحيازاتGoats & Sheep /األغنامCattle /األبقارCamel /اإلبلTOTAL /مجموع المواشي

Al Tharwaniya27832,001206,80238,823الثروانية

Al Marfa14112,22915825012,637المرفأ

Madinat Zayed924109,45338920,944130,786مدينة زايد

Hassan18818,477413,42021,938 حصان

Delma1006,155131186,304دلما

Muzaira55090,7962134,01895,027مزيرعة

Al Sila41035,582706,42342,075السلع

Gayathi1,02179,5728125,786105,439غياثي

Total3,612384,2651,10367,661453,029 المجموع

• أعداد الثروة الحيوانية في المنطقة الغربية، 2010

Number of Commercial farms in Western Region, 2010 •

Graph 2-5

األغناماألبقاراإلبل




