
الباب الثامن

 الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

يعرض الباب البيانات اإلحصائية المتعلقة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والخدمات المقدمة 

في هذه المجاالت والتي من خاللها يمكن التعرف على مدى تطور هذه القطاعات في إمارة دبي، ومصدر 

.هذه البيانات المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء، بلدية دبي

كما يعرض الخدمات البيطرية ونشاط . 2020-2018ويعرض الباب بيانات الخدمات الزراعية لألعوام 

 وتكمن أهمية هذه اإلحصاءات لما ألنشطة 2021-2019المقاصب التي تقدمها بلدية دبي وذلك لألعوام 

هذه القطاعات من تأثير بارز على المجاالت المتعددة مثل االقتصاد والتجارة والمناخ والبيئة، ويتم تحديث 

.البيانات سنوياً من مصادرها بشكل دوري

النتائج الرئيسية

.2020 دونم في عام 61,914بلغت مساحة توزيع استخدام األرض  -  

.2020دونم في عام /  طن 4.0متوسط إنتاج الخضروات  - 

.2020دونم في عام /  طن 0.9متوسط إنتاج أشجار الفاكهة  - 

.2020دونم  في عام /  طن 4.6متوسط إنتاج المحاصيل الحقلية  - 

 .2021 في عام 504,054عدد المواشي المستوردة عن طريق موانئ دبي  - 



Chapter Eight

Agriculture, Livestock and Fisheries

This chapter provides statistical data on agriculture, livestock and fisheries through which 

we can identify the extent of development of the services provided in these sectors in the 

Emirate of Dubai. The agricultural data covers the period 2018-2020 and the same is 

updated from the Federal Competitiveness and Statistics Centre , Dubai Municipality.

The chapter also provides data on veterinarian services, slaughterhouses and other 

activities provided by the Dubai Municipality which covers the period from 2019-2021. 

Data from both sources are updated on an annual periodic basis. The statistical data on 

agricultural activities, as well as the data provided on livestock and fisheries are essential 

since they have fundamental effects on decisions related to economy, trade, climate and 

environment.

Main results:

 - Distribution of land use is 61,914 donums in the year 2020.

 -  Average production of vegetables is 4.0 tons/ donum in the year 2020.

 -  Average production of fruit trees is 0.9 tons/ donum in the year 2020.

 - Average production of field crops is 4.6 tons/ donum in the year 2020.

 - Number of imported Livestock via Dubai Sea Ports is 504,054 in the year 2021.



إمـارة دبي-  توزيع استخدام األرض 

( Area in Donumالمساحة بالدونم     )Table ( 08 - 01 )جـــدول 

المجموعأراضي أخرىأراضي بور للراحةأشجار حرجيةخضرواتمحاصيل حقلية وأعالفأشجار فاكهةالسنوات

YearsFruit TreesField Crops and 

Fodders

VegetablesForest Trees Temporary FallowOther LandsTotal

201815,9033,2181,6607841,66418,46441,693

201920,4098,1087,5297841,91723,16861,914

202020,4098,1087,5297841,91723,16861,914

Source : Federal Competitiveness and Statistics Centreالمركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء:  المصدر

Distribution of Land Use - Emirate of Dubai

(2020 - 2018)



Table ( 08 - 02 )جـــدول 

(باأللف درهم  )القيمة (دونم / بالطن  )متوسط اإلنتاج (بالطن  )الكمية (بالدونم  )المساحة 

Area Quantity Average of Production Value Titleالبيان

( in Donum )( in Tons )( in Tons/ Donum )( in 000 AED )

7,528.830,447.94.077,856.7Vegetablesالخضروات

20,408.918,853.30.9114,334.9Fruit Treesأشجار الفاكهة

8,107.637,086.34.654,379.2Field Cropsالمحاصيل الحقلية

Source : Federal Competitiveness and Statistics Centreالمركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء:  المصدر

إمارة دبــي- المساحة المحصولية وكمية وقيمة اإلنتاج للخضروات وأشجار الفاكهة والمحاصيل الحقلية 

Crop Area, Production Quantity and Value for Vegetables, Fruit Trees and Field Crops  - Emirate of Dubai

( 2020 )



( Unit :  Numberبالعدد    :  الوحدة  )Table ( 08 - 03 )جـــدول 

حلوب  

milch

غير حلوب 

Non-Milch

20182,2542,1934,4472,1784,2901,2827,75012,197

20192,2672,1814,4482,1804,2821,2927,75412,202

20202,2722,1924,4642,1924,3051,3027,79912,263

Source : Federal Competitiveness and Statistics Centreالمركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء:  المصدر

المجموع العام

Grand Total

إمارة دبــي-  أعداد الجمال حسب الجنس والعمر 

Number of Camels by Gender and Age   - Emirate of Dubai

(2020 - 2018)

السنة

Year
 سنوات4أقل من 

Less than 4 Years

 سنوات فأكثر4

4 Years and above

المجموع

Total

 سنوات4أقل من 

Less than 4 Years

المجموع

Total

Maleذكور     

 سنوات فأكثر4

4 Years and above

Femaleإناث     



( Unit :  Numberبالعدد    :  الوحدة  )Table ( 08 - 04 )جـــدول 

حلوب  

milch

غير حلوب 

Non-Milch

20188,5563,63712,19310,39333,1048,84452,34164,534

20198,6673,66712,33410,54833,5988,97653,12265,456

20209,2923,98213,27410,08933,9839,02753,09866,372

Source : Federal Competitiveness and Statistics Centreالمركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء:  المصدر

أقل من سنة

Less than One 

Year

 سنة فأكثر

One Year and aboveالمجموع

Total

إمارة دبــي-  أعداد الضأن حسب الجنس والعمر 

Number of Sheeps by Gender and Age   - Emirate of Dubai

(2020 - 2018)

السنة

Year

Femaleإناث     Maleذكور     

المجموع العام

Grand Total
أقل من سنة

Less than One 

Year

 سنة فأكثر

One Year and 

above

المجموع

Total



( Unit :  Numberبالعدد    :  الوحدة  )Table ( 08 - 05 )جـــدول 

حلوب  

milch

غير حلوب 

Non-Milch

20188,8732,86511,73816,59156,33110,96883,89095,628

20198,9052,90511,81016,96757,60111,22685,79497,604

20206,9692,9879,95616,12859,13614,33689,60099,556

Source : Federal Competitiveness and Statistics Centreالمركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء:  المصدر

أقل من سنة

Less than One 

Year

 سنة فأكثر

One Year and aboveالمجموع

Total

إمارة دبــي-  أعداد الماعز حسب الجنس والعمر 

Number of Goats by Gender and Age   - Emirate of Dubai

(2020 - 2018)

السنة

Year

Femaleإناث     Maleذكور     

المجموع العام

Grand Total

أقل من سنة

Less than One 

Year

 سنة فأكثر

One Year and 

above

المجموع

Total



( Unit :  Numberبالعدد    :  الوحدة  )Table ( 08 - 06 )جـــدول 

 سنوات3أقل من  سنوات فأكثر3 سنوات3أقل من 

Less than 3 

Years

3 Years and 

above

Less than 3 

Years

حلوب  

milch

غير حلوب 

Non-Milch

20185265221,0487981,5557903,1434,191

*20191,2795701,8494,0808,96710,72123,76825,617

*20203,0595703,6296,22710,73885217,81721,446

Includes the number of cattle from Commercial Cattle Farms*تشمل أعداد األبقار في مزارع األبقار التجارية*

Source : Federal Competitiveness and Statistics Centreالمركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء:  المصدر

إمارة دبــي-  أعداد األبقار حسب الجنس والعمر 

Number of Cattles by Gender and Age   - Emirate of Dubai

(2020 - 2018)

السنة

Year

Femaleإناث     Maleذكور     

المجموع العام

Grand Total
المجموع

Total

 سنوات فأكثر  3   

 3Years and above
المجموع

Total



إمارة دبــي- الثروة الحيوانية حسب النوع 

Livestock by Type  - Emirate  of Dubai

(2019 - 2017)

( Unit :  Numberبالعدد    :  الوحدة  )Table ( 08 - 07 )جـــدول 

201820192020Typeالنـــوع

64,53465,45666,372Sheepضأن

95,62897,60499,556Goatsماعز

*25,61721,446Cattles* 4,191*أبقار

12,19712,20212,263Camelsجمال

176,550200,879199,637Totalالمجموع

Includes the number of cattle from Commercial Cattle Farms*تشمل أعداد األبقار في مزارع األبقار التجارية*

Source : Federal Competitiveness and Statistics Centreالمركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء:  المصدر



إمــارة دبــي* - الخدمات البيطرية العالجية

Veterinary Services Treatment*  - Emirate of Dubai

(2021 - 2019)

Table ( 08 - 08 )جـــدول 

 عدد الحيوانات والدواجن المعالجة داخل العيادات وخارجها واإلجراءات الوقائية لها

Number of Animals and Poultry Treated In and Outside Clinics and Animal Protective MeasuresType ofأنـــواع الحيوانات

Animals and Poultryوالدواجن

2019202020212019202020212018201920202018***20192020

154,425162,105117,027677,6941,125,3261,149,07668,082277,479247,51532,95031,30267,306Animalsالحيوانات

10,12912,1128,54221,32511,96015,85810,27836,14436,5542,0315,55610,108Camelsجمال

4,3357,5624,9134,37211,81710,4262,5359,8628,8281,0539012,229Bovinesأبقار

65,73676,49158,183324,622457,674498,90133,519153,050134,38315,15513,44330,949Goatsماعز

57,81758,13038,922304,251596,364573,35621,66578,33066,52914,69011,40223,967Sheepأغنام

41Horses- 98849314121- 1,0147597251خيول

3Dogs- - 363- - 4,3463,2302,00610,82626,47923,843كالب

9Cats- - 717- - 5,4403,4264,16512,04720,63726,586قطط

Zoo Animals- -  --  -39581- 5,6081,079199حيوانات حديقة الحيوان

Poultry- - - - - 21,25118,6787,1765153,0213,09521الدواجن

Poultry (Chicken)- - - - - 19,33918,6667,1765152,5303,05720دجاج 

Pet Bird- - - - - 491381- - 1,91212طيور

Others- - - 130223378- - 1,2131,135832أخــرى

Including vaccination, parasites treatment and brucellosis and tuberculosis test **يشمل التطعيم ومكافحة الطفيليات واختبار البروسيال والسل** 

Expanding the provision of services, as all veterinary clinics have been activated ***التوسع في تقديم الخدمات حيث تم تفعيل جميع العيادات البيطرية*** 

Source : Dubai Municipalityبلديــة  دبـــي:      المصدر 

معالجة

   Treated

**إجراء وقائــي

**Protective

إجراءات الرعاية التناسلية

 Genital Services Procedures

Veteinay services offered by Dubai Municipality only *الخدمات البيطرية المقدمة من بلدية دبي فقط*  

فحص بيطري

 Veterinary Inspection



Imported Livestock Via Dubai Sea Ports by Type 

(2021 - 2019)

Table ( 08 - 09 )جـــدول 

20202021Type of Animals***2019أنواع الحيوانات

3,06730,56411,448Bovinesأبقـــــــار

161,224369,455622,798Sheepأغنــــــام

67,954104,035153,324Goatsماعـــــز

232,245504,054787,570Totalالمجموع

** The reason for the increasing in numbers due to lift the ban on livestock imports  from Somalia

 Source :  Dubai Municipalityبلديــة  دبـــي: المصدر 

* The reason for the low numbers due to the ban on livestock imports

 from Somalia and India for few months during 2019

سبب انخفاض األرقام  يعود إلى حظر استيراد المواشي من الصومال * 

2019 والهند خالل بعض األشهر من عام 

 سبب ازدياد األرقام  يعود إلى  رفع حظر استيراد المواشي من الصومال** 

المواشي المستـوردة عـن طـريـق موانئ دبـي حسـب النـوع 



المواشي المذبوحة في مقاصب دبي 

Slaughtered Livestock at Dubai Abattoirs

Table ( 08 - 10 )جـــدول 

أنــواع الحيوانات

Type of

Animalsالمجموعالقوزحتــاالليسيليديرةالمجموعالقوزحتــاالليسيليديرةالمجموعالقوزحتــاالليسيليديرة

DeiraAL LesailyHattaAl QouzTotalDeiraAL LesailyHattaAl QouzTotalDeiraAL LesailyHattaAl QouzTotal

أغنـــام

Sheep
86,9843,6382,1955,63098,44763,4884,7962,6694,44475,39782,9435,4952,30115,873106,612

ماعـــز

Goats
66,0237,1213,99924,821101,96478,4366,3834,05740,383129,259102,2699,7764,57548,705165,325

*أبقـــار

*Bovines
3,8911563565454,9485,9521383493336,7729,08733031682810,561

جمــال

Camels
1,039551242731,887846435541691,5041,15962230801,891

المجموع

Total
157,93711,4666,57431,269207,246148,72211,7527,12945,329212,932195,45816,2237,22265,486284,389

Includes Cows, Buffalo and Bullock *تشمل بقر وجاموس وعجول*  

 Source :  Dubai Municipalityبلدية دبي:  المصدر 

(2021 - 2019)

2021 2020 2019


