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 قائمة الجداول

 

 

 

 

 

 

 (أبوظبي )إمارة الغذائية الميزانية .1

 :1.1 جدول 2019في إمارة أبوظبي نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  10

من الحبوب ومنتجاتها في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  13
   2019إمارة أبوظبي 

 :2.1جدول 

من النشويات ومنتجاتها في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  13
 2019إمارة أبوظبي 

 :3.1جدول 

من السكر والمحليات في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  13
 2019إمارة أبوظبي 

 :4.1جدول 

من البقوليات في إمارة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  14
 2019أبوظبي 

 :5.1جدول 

من الجوزيات في إمارة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  14
 2019أبوظبي 

 جدول 6.1:

من المحاصيل الزيتية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  15
 2019ومنتجاتها في إمارة أبوظبي 

 :7.1جدول 

من الزيوت النباتية ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  15
 2019في إمارة أبوظبي 

 :8.1جدول 

من الخضراوات ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  16
 2019في إمارة أبوظبي 

 :9.1جدول 

من الفواكه ومنتجاتها في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  17
 2019إمارة أبوظبي 

 :10.1جدول 

من المنبهات في إمارة من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون نصيب الفرد  18
 2019أبوظبي 

 :11.1جدول 

من التوابل في إمارة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  18
 2019أبوظبي 

 :12.1جدول 

من المشروبات الخالية من نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  18
 2019الكحول في إمارة أبوظبي 

 :13.1جدول 

من لحوم الحيوانات في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  19
 2019إمارة أبوظبي 

 :14.1جدول 

من مخلفات الذبيحة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  19
 2019الصالحة لألكل في إمارة أبوظبي 

 :15.1جدول 

من دهون الحيوانات الطاقة والبروتينات والدهون نصيب الفرد من الغذاء و 19
 2019ومنتجاتها في إمارة أبوظبي 

 :16.1جدول 

من الحليب الطازج في إمارة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  20
 2019أبوظبي 

 :17.1جدول 

من منتجات الحليب في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  20
 2019إمارة أبوظبي 

 :18.1جدول 

من البيض في إمارة أبوظبي نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  20
2019 

 :19.1جدول 

من المنتجات البحرية في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  21
 2019إمارة أبوظبي 

 :20.1جدول 
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 (المواطنة األسر) الغذائية الميزانية .2

 :1.2جدول  2019لألسر المواطنة روتينات والدهون نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والب 22

من الحبوب ومنتجاتها لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  25
 2019المواطنة 

 :2.2جدول 

من النشويات ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  25
 2019لألسر المواطنة 

 :3.2جدول 

من السكر والمحليات لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  25
 2019المواطنة 

 :4.2جدول 

من البقوليات لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  26
 2019المواطنة 

 :5.2جدول 

من الجوزيات لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  26
 2019المواطنة 

 :6.2جدول 

من المحاصيل الزيتية دهون نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات وال 27
 2019ومنتجاتها لألسر المواطنة 

 :7.2جدول 

من الزيوت النباتية ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  27
 2019لألسر المواطنة 

 :8.2جدول 

من الخضراوات ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  28
 2019لألسر المواطنة 

 :9.2جدول 

من الفواكه ومنتجاتها لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  29
 2019المواطنة 

 :10.2جدول 

من المنبهات لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  30
 2019المواطنة 

 :11.2جدول 

من التوابل لألسر المواطنة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  30
2019 

 :12.2جدول 

من المشروبات الخالية من لفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون نصيب ا 30
 2019الكحول لألسر المواطنة 

 :13.2جدول 

من لحوم الحيوانات لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  31
 2019المواطنة 

 :14.2جدول 

من مخلفات الذبيحة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  31
 2019الصالحة لألكل لألسر المواطنة 

 :15.2جدول 

من دهون الحيوانات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  31
 2019ومنتجاتها لألسر المواطنة 

 :16.2جدول 

من الحليب الطازج لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  32
 2019المواطنة 

 :17.2جدول 

من منتجات الحليب لألسر ذاء والطاقة والبروتينات والدهون نصيب الفرد من الغ 32
 2019المواطنة 

 :18.2جدول 

من البيض لألسر المواطنة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  32
2019 

 :19.2جدول 

من المنتجات البحرية لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  33
 2019المواطنة 

 :20.2جدول 

   



  

5 
 

 (المواطنة غير األسر) الغذائية الميزانية .3

 :1.3جدول  2019 غير المواطنةلألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  34

من الحبوب ومنتجاتها لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  37
   2019 غير المواطنة

 :2.3جدول 

من النشويات ومنتجاتها والبروتينات والدهون  نصيب الفرد من الغذاء والطاقة 37
 2019 غير المواطنةلألسر 

 :3.3جدول 

من السكر والمحليات لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  37
 2019 غير المواطنة

 :4.3جدول 

غير من البقوليات لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  38
 2019 المواطنة

 :5.3جدول 

غير من الجوزيات لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  38
 2019 المواطنة

 :6.3جدول 

من المحاصيل الزيتية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  39
 2019 غير المواطنةومنتجاتها لألسر 

 :7.3جدول 

من الزيوت النباتية ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  39
 2019 غير المواطنةلألسر 

 :8.3جدول 

من الخضراوات ومنتجاتها ت والدهون نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينا 40
 2019 غير المواطنةلألسر 

 :9.3جدول 

من الفواكه ومنتجاتها لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  41
 2019 غير المواطنة

 :10.3جدول 

غير من المنبهات لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  42
 2019 المواطنة

 :11.3جدول 

غير من التوابل لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  42
 2019 المواطنة

 :12.3جدول 

من المشروبات الخالية من نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  42
 2019 غير المواطنةالكحول لألسر 

 :13.3جدول 

من لحوم الحيوانات لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  43
 2019 غير المواطنة

 :14.3جدول 

من مخلفات الذبيحة صيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون ن 43
 2019 غير المواطنةالصالحة لألكل لألسر 

 :15.3جدول 

من دهون الحيوانات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  43
 2019 اطنةغير الموومنتجاتها لألسر 

 :16.3جدول 

من الحليب الطازج لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  44
 2019 غير المواطنة

 :17.3جدول 

من منتجات الحليب لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  44
 2019 طنةغير الموا

 :18.3جدول 

غير من البيض لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  44
 2019 المواطنة

 :19.3جدول 

من المنتجات البحرية لألسر ن الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون نصيب الفرد م 45
 2019 غير المواطنة

 :20.3جدول 
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 (الجماعية األسر) الغذائية الميزانية .4

 :1.4جدول  2019لألسر الجماعية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  46

سر من الحبوب ومنتجاتها لألنصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  49
   2019الجماعية 

 :2.4جدول 

من النشويات ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  49
 2019لألسر الجماعية 

 :3.4جدول 

 من السكر والمحليات لألسرنصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  49
 2019الجماعية 

 :4.4جدول 

من البقوليات لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  50
 2019الجماعية 

 :5.4جدول 

من الجوزيات لألسر لطاقة والبروتينات والدهون نصيب الفرد من الغذاء وا 50
 2019الجماعية 

 :6.4 جدول

من المحاصيل الزيتية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  51
 2019ومنتجاتها لألسر الجماعية 

 :7.4جدول 

من الزيوت النباتية ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  51
 2019عية لألسر الجما

 :8.4جدول 

من الخضراوات ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  52
 2019لألسر الجماعية 

 :9.4جدول 

من الفواكه ومنتجاتها لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  53
 2019ة الجماعي

 :10.4جدول 

من المنبهات لألسر وتينات والدهون نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبر 54
 2019الجماعية 

 :11.4جدول 

من التوابل لألسر الجماعية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  54
2019 

 :12.4جدول 

من المشروبات الخالية من نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  54
 2019الكحول لألسر الجماعية 

 :13.4جدول 

من لحوم الحيوانات لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  55
 2019الجماعية 

 :14.4جدول 

من مخلفات الذبيحة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  55
 2019الصالحة لألكل لألسر الجماعية 

 :15.4جدول 

من دهون الحيوانات هون نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والد 55
 2019ة ومنتجاتها لألسر الجماعي

 :16.4جدول 

من الحليب الطازج لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  56
 2019الجماعية 

 :17.4جدول 

من منتجات الحليب لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  56
 2019الجماعية 

 :18.4ول جد

من البيض لألسر الجماعية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  56
2019 

 :19.4جدول 

57 

 

من المنتجات البحرية لألسر نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون 
 2019الجماعية 

 :20.4جدول 
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 مقّدمة لا
 
 
 يدت  حيد  محدددة، زمنية فترة خالل أبوظبي، إمارة في الغذائي للنمط األشمل الواقع بأنها الغذائية الميزانية فعر  ت

. التصدنيع عمليات بعد أو طازجة استعمالها يمكن والتي مصدرها حسب الغذائية والمنتجات المجموعات مع التعامل

 المؤشدرات بعدض لتوفير الالزمة المهمة اإلحصائية البيانات من الغذائية ميزانيةال دراسة توفرها التي البيانات وتعتبر

 خدالل مدن أبدوظبي، إلمدارة الغدذائي األمدن تحقيق في وتساعد تنهض وخطط برامج وضع في للمساهمة الغذائية

 . اإلمارة في األسرة نوع حسب واألسر لألفراد الغذائي النمط دراسة

 مدن لإلسدتهال  المتاحدة الكميدات بياندات رتدوف علد  أساسدي بشكل في إنتاجها ذائيةالغ الميزانية تعتمد دراسة

 التي المؤسسات يشمل الذي المنزلي غير والقطاع المعيشية األسر من للمستهلكين تصل التي الغذائية، السلع

 جدداول وبياندات ،األسدرة ندوع حسدب أبدوظبي إمارة في السكانية التقديرات عل  كذلك و الغذائية، الخدمات تقدم

 . والمحلية الدولية المصادر عل  باإلعتماد الغذائي التركيب

 معددل بياندات تنفيدذ،، في والدولية العلمية المنهجيات باستخدام تميز الذي ،2019 األسرة وإنفاق دخل مسح روف  

 القطداع خدارج ذاءالغد علد  اإلنفداق قيمدة وكدذلك أبدوظبي، إمارة في األسرة نوع حسب الغذاء من الفرد استهال 

 بياندات شدمولية ولضدمان الغذائيدة، الميزانيدة نمدوجج بنداء متطلبدات مدع للتوافق بياناته معالجة ت  والذي المنزلي 

 بضدرب وجلدك الغدذاء، من ستهال لال المتاحة الكميات حساب عملية في البيانات عل  اإلعتماد ت  حي  الدراسة،

 .الغذاء ستهال ا عملية في يشتركون الذين السكان بعدد غذائية سلعة لكل الغذاء من الفرد استهال  معدل

 المنتجدات مدن سدتهال اال بدين بالمقارندة وجلدك لألفدراد، الغدذائي الوضدع عدن تصورا الغذائية الميزانية بيانات وتوفر

 المصدادر علد  اإلعتمداد مدد  الغذائيدة الميزانية تعكس وبالتالي الحيوانية، الثروة منتجات من ستهال االو النباتية

 وعل   اإلمارة مستو  عل  للسكان الغذائي الوضع تقيي  وكذلك الغذائي، ستهال اال نمط في والحيوانية النباتية

 .تفصيلي بشكل األسرة نوع مستو 

 السدعرات مدن اليدومي الفدرد ونصديب لالسدتهال ، المتدا  الغدذاء نصيب الفرد من عن بيانات الغذائية الميزانية توفر

 مددن بهددا يتعلددق ومددا الغذائيددة السياسددات لواضددعي وشدداملة واضددحة صددورة لتقدددم والدددهون، والبروتينددات حراريددةال

 .الغذائي باألمن وعالقته الغذاء ونمط حالة عن زراعية سياسات

 إعدداد دليدل" فدي المنشدورة والدوليدة العلميدة المنهجيدات أبدوظبي إمدارة فدي الغذائيدة الميزانيدة دراسةت اعتمد

 الحساب عمليات تمت حي  ،(FAO) والزراعة األغذية منظمة عن والمنبثق وتعديالته" 1949 لعام الغذائية انيةالميز

 العلميدة المنهجيدة بتطبيدق الدوليدة التوصديات مدع يتوافدق بمدا النتدائج أدق إل  للوصول العلمية المعادالت وتكوين

 .وظبيأب إمارة في الغذائية الميزانية بيانات إنتاج في الموحدة
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 مؤشرات الملخص 

 
 إمارة بيانات عل  اشتملت التي اإلحصائية، الجداول من العديد  2019إصدار دراسة الميزانية الغذائية  تضمن

 :الرئيسية المؤشرات بعض تاليا  و الجماعية، واألسر المواطنة، غير واألسر المواطنة، واألسر أبوظبي،

 

 (:أبوظبي إمارة) الغذائية الميزانية .1

 

 المؤشر       
 2014 2019 

 نصيب الفرد اليومي من:

 3,321.3 3375.5 أ. الطاقة )سعر حراري(

 95.6 92.2 (غرامب. البروتينات )

 89.9 101.8 (غرامج. الدهون )

 583.7 636.7 /سنة(كيلوغرامد. الغذاء )

 78.2 79.2 السعر الحراري( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها نسبة الطاقة )

 21.8 20.8 لسعر الحراري( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها انسبة الطاقة )

 56.1 56.1 ( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها غرامنسبة البروتينات )

 43.9 43.9 ( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها غرامنسبة البروتينات )

 50.9 51.9 من السلع النباتية ومنتجاتها  ( الناتجةغرامنسبة الدهون )

 49.1 48.1 ( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها غرامنسبة الدهون )

 
 

 

 (:االسر المواطنة) الغذائية الميزانية .2

 

 المؤشر       
 2014 2019 

 نصيب الفرد اليومي من:

 3,473.4 3431.6 أ. الطاقة )سعر حراري(

 112.4 101.0 (امغرب. البروتينات )

 101.8 110.6 (غرامج. الدهون )

 664.2 690.6 /سنة(كيلوغرامد. الغذاء )

 77.0 75.5 السعر الحراري( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها نسبة الطاقة )

 23.0 24.5 لسعر الحراري( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها انسبة الطاقة )

 51.3 51.5 ( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها رامغنسبة البروتينات )

 48.7 48.5 ( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها غرامنسبة البروتينات )

 43.9 43.4 ( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها غرامنسبة الدهون )

 56.1 56.6 ( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها غرامنسبة الدهون )
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 (:األسر غير المواطنة) الغذائية الميزانية .3

 

 المؤشر       
 2014 2019 

 نصيب الفرد اليومي من:

 3,232.7 3283.4 أ. الطاقة )سعر حراري(

 81.0 90.0 (غرامب. البروتينات )

 80.7 94.8 (غرامج. الدهون )

 518.3 608.3 /سنة(كيلوغرامد. الغذاء )

 81.4 81.5 ر الحراري( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها السعنسبة الطاقة )

 18.6 18.5 لسعر الحراري( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها انسبة الطاقة )

 59.0 62.7 ( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها غرامنسبة البروتينات )

 41.0 37.3 ومنتجاتها  ( الناتجة من السلع الحيوانيةغرامنسبة البروتينات )

 58.0 60.0 ( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها غرامنسبة الدهون )

 42.0 40.0 ( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها غرامنسبة الدهون )
 

 
 

 

 (:سر الجماعيةاأل) الغذائية الميزانية .4

 

 المؤشر       
 2014 2019 

 نصيب الفرد اليومي من:

 3,206.7 3143.5 طاقة )سعر حراري(أ. ال

 96.6 94.2 (غرامب. البروتينات )

 67.0 59.5 (غرامج. الدهون )

 551.1 559.7 /سنة(كيلوغرامد. الغذاء )

 88.5 86.4 السعر الحراري( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها نسبة الطاقة )

 11.5 13.6 وانية ومنتجاتها لسعر الحراري( الناتجة من السلع الحيانسبة الطاقة )

 75.4 69.7 ( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها غرامنسبة البروتينات )

 24.6 30.3 ( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها غرامنسبة البروتينات )

 67.2 56.2 ( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها غرامنسبة الدهون )

 32.8 43.8 الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها  (غرامنسبة الدهون )
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Summary of Indicators 

The publication of food balance sheet 2019 included many statistical tables, which contain data of 

Abu Dhabi, Private Citizen Households, Private Non-Citizen Households and collective households. 

Some key indicators are presented in the table below: 

1. Food Balance Sheet (the Emirate of Abu Dhabi) 

Indicator 
2014 2019 

Per capita per day of:  

    a. energy (calorie) 3375.5 3,321.3 

    b. protein (g) 92.2 95.6 

    c. fats (g) 101.8 89.9 

    d. food (kg/yr) 636.7 583.7 

Percentage of energy (calorie) resulted from the vegetative goods and its products. 79.2 78.2 

Percentage of energy (calorie) resulted from the animal goods and its products. 20.8 21.8 

Percentage of protein (g) resulted from the vegetative goods and its products. 56.1 56.1 

Percentage of protein (g) resulted from the animal goods and its products. 43.9 43.9 

Percentage of fats (g) resulted from the vegetative goods and its products. 51.9 50.9 

Percentage of fats (g) resulted from the animal goods and its products. 48.1 49.1 

 

2. Food Balance Sheet (Citizen Households) 

Indicator 
2014 2019 

Per capita per day of:  

    a. energy (calorie) 3431.6 3,473.4 

    b. protein (g) 101.0 112.4 

    c. fats (g) 110.6 101.8 

    d. food (kg/yr) 690.6 664.2 

Percentage of energy (calorie) resulted from the vegetative goods and its products. 75.5 77.0 

Percentage of energy (calorie) resulted from the animal goods and its products. 24.5 23.0 

Percentage of protein (g) resulted from the vegetative goods and its products. 51.5 51.3 

Percentage of protein (g) resulted from the animal goods and its products. 48.5 48.7 

Percentage of fats (g) resulted from the vegetative goods and its products. 43.4 43.9 

Percentage of fats (g) resulted from the animal goods and its products. 56.6 56.1 
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3. Food Balance Sheet (Non-Citizen Households) 

Indicator 
2014 2019 

Per capita per day of:  

    a. energy (calorie) 3283.4 3,232.7 

    b. protein (g) 90.0 81.0 

    c. fats (g) 94.8 80.7 

    d. food (kg/yr) 608.3 518.3 

Percentage of energy (calorie) resulted from the vegetative goods and its products. 81.5 81.4 

Percentage of energy (calorie) resulted from the animal goods and its products. 18.5 18.6 

Percentage of protein (g) resulted from the vegetative goods and its products. 62.7 59.0 

Percentage of protein (g) resulted from the animal goods and its products. 37.3 41.0 

Percentage of fats (g) resulted from the vegetative goods and its products. 60.0 58.0 

Percentage of fats (g) resulted from the animal goods and its products. 40.0 42.0 

 

 

4. Food Balance Sheet (Collective Households) 

Indicator 
2014 2019 

Per capita per day of:  

    a. energy (calorie) 3143.5 3,206.7 

    b. protein (g) 94.2 96.6 

    c. fats (g) 59.5 67.0 

    d. food (kg/yr) 559.7 551.1 

Percentage of energy (calorie) resulted from the vegetative goods and its products. 86.4 88.5 

Percentage of energy (calorie) resulted from the animal goods and its products. 13.6 11.5 

Percentage of protein (g) resulted from the vegetative goods and its products. 69.7 75.4 

Percentage of protein (g) resulted from the animal goods and its products. 30.3 24.6 

Percentage of fats (g) resulted from the vegetative goods and its products. 56.2 67.2 

Percentage of fats (g) resulted from the animal goods and its products. 43.8 32.8 
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     (أبوظبي إمارة) الغذائية الميزانية .1

 

 2019في إمارة أبوظبي نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 1.1جدول 

      

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه يلوغرامك

 90.0 95.7 3,321.5 583.4 المجموع الكلي

 45.9 53.6 2,598.2 434.2 المنتجات النباتية

 44.1 42.1 723.3 149.2 المنتجات الحيوانية

     
 90.0 95.7 3,321.5 583.4 المجموع

 10.0 40.0 1,703.4 184.3 الحبوب ومنتجاتها

 0.1 0.5 27.7 13.4 ر النشويةالجذو

 0.0 0.0 189.4 18.2 السكر والمحليات

 0.6 5.9 92.1 10.6 البقوليات

 1.4 0.6 16.6 1.9 الجوزيات

 0.4 0.1 6.4 1.0 المحاصيل الزيتية

 28.6 0.0 252.7 10.5 الزيوت النباتية

 0.6 3.2 77.4 89.3 الخضراوات

 1.1 1.4 123.4 61.7 الفواكه ومنتجاتها

 2.0 1.1 39.3 5.5 المنبهات

 1.1 0.8 23.8 5.2 التوابل

 0.0 0.0 46.0 32.6 المشروبات  الخالية من الكحول

 24.2 23.3 352.3 63.6 لحوم الحيوانات

 0.0 0.2 1.1 0.3 مخلفات الذبيحة الصالحة

 2.9 0.0 26.1 1.5 دهون الحيوانات

 3.6 2.5 54.2 25.3 الحليب الطازج

 10.4 10.6 238.9 40.8 حليبمنتجات ال

 2.3 2.4 31.4 8.1 البيض

 0.7 3.1 19.3 9.6 المنتجات البحرية

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  
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2019 أبوظبي إمارة في ستهالكلال المتاح الغذاء لكميات النسبي التوزيع :1.1 شكل  

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

 

 وظبيأب إمارة في  الحرارية السعرات من اليومي الفرد صيبلن النسبي التوزيع :2.1 شكل

2019 

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

 

25.6%

74.4%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية

21.8%

78.2%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية
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2019 أبوظبي إمارة في  البروتينات من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع :3.1 شكل  

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

2019 أبوظبي إمارة في الدهون من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع :4.1 شكل  

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

 

44.0%

56.0%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية

49.0%

51.0%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية
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من الحبوب ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 2.1جدول 
   2019في إمارة أبوظبي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومرامغ سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 10.0 40.0 1,703.4 184.3 المجموع

 7.5 29.2 1,008.1 120.5 منتجات القمح

 1.1 9.0 574.3 56.5 األرز

 0.0 0.1 5.0 0.5 منتجات الذر،

 1.4 1.6 115.9 6.9 أخر 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  
  

 

من النشويات ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 3.1جدول 
 2019في إمارة أبوظبي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.1 0.5 27.7 13.4 المجموع

 0.1 0.3 21.1 10.3 البطاطا

 0.0 0.1 5.3 2.6 منتجات البطاطا

 0.0 0.0 1.0 0.4 طا الحلوةالبطا

 0.0 0.0 0.3 0.1 أخر 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  
   

 

من السكر والمحليات والبروتينات والدهون نصيب الفرد من الغذاء والطاقة : 4.1جدول 
 2019 في إمارة أبوظبي

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه وغرامكيل

 0.0 0.0 189.4 18.2 المجموع

 0.0 0.0 166.0 15.7 السكر 

 0.0 0.0 20.2 2.2 المحليات 

 0.0 0.0 3.2 0.4 العسل

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  
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من البقوليات في إمارة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :5.1جدول 
 2019أبوظبي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.6 5.9 92.1 10.6 المجموع

 0.1 0.9 14.1 1.5 الفاصولياء

 0.3 1.6 28.4 2.9 الحمص

 0.2 2.4 34.9 3.6 العدس

 0.0 0.1 1.2 0.1 الفول

 0.1 0.9 13.5 2.5 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
    

 

من الجوزيات في إمارة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :6.1جدول 
 2019أبوظبي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام يومسعر حراري/ /سنه كيلوغرام

 1.4 0.6 16.6 1.9 المجموع

 0.1 0.0 1.3 0.2 لوز

 0.1 0.0 1.2 0.1 فستق حلبي

 0.0 0.0 0.1 0.0 كستناء

 0.1 0.0 1.1 0.2 كاشو

 0.2 0.1 2.7 0.2 فول سوداني 

 0.8 0.4 10.2 1.2 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من المحاصيل الزيتية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :7.1جدول 
  2019 ومنتجاتها في إمارة أبوظبي

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.4 0.1 6.4 1.0 المجموع

 0.0 0.0 0.5 0.0 بذور السمس 

 0.2 0.0 2.2 0.7 الزيتون )محفوظ(

 0.2 0.1 3.8 0.3 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
    

 

من الزيوت النباتية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 8.1جدول 
 2019 ومنتجاتها في إمارة أبوظبي

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  قةالطا غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 28.6 0.0 252.7 10.5 المجموع

 15.6 0.0 138.2 5.7 زيت بذور عباد الشمس

 0.2 0.0 1.6 0.1 زيت بذور حبة السمس 

 0.6 0.0 5.1 0.2 جوز الهندزيت 

 3.1 0.0 27.1 1.1 زيت الزيتون

 5.9 0.0 52.3 2.2 زيت الذر،

 0.9 0.0 8.1 0.3 زيت الكانوال

 2.3 0.0 20.3 0.9 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من الخضراوات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 9.1جدول 
 2019 ومنتجاتها في إمارة أبوظبي

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.6 3.2 77.4 89.3 المجموع

 0.1 0.5 8.7 17.6 الطماط 

 0.0 0.0 0.8 1.9 الخس

 0.0 0.0 0.1 0.3 السبانخ

 0.0 0.2 4.9 10.6 الخيار

 0.0 0.1 3.5 4.1 الكوسا

 0.0 0.1 1.7 2.2 الباجنجان

 0.0 0.0 0.5 1.2 الزهرة

قرع ) يقطين ( 
 بأنواعه

1.1 0.6 0.0 0.0 

 0.0 0.0 0.5 1.2 الملفوف

 0.0 0.2 1.8 3.9 الفلفل

 0.1 0.6 17.5 15.2 البصل 

 0.0 0.2 5.8 1.6 الثوم

 0.0 0.1 3.8 3.8 الجزر

 0.0 0.1 1.3 0.8 خضراءالفاصولياء ال

 0.0 0.1 3.4 9.5 البطيخ

 0.0 0.0 0.8 1.1 الشمام

 0.0 0.0 0.8 0.9 يابامال

 0.2 1.0 20.8 12.3 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من الفواكه ومنتجاتها والدهون  نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات: 10.1جدول 
 2019 في إمارة أبوظبي

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.1 1.4 123.4 61.7 المجموع

 0.1 0.2 9.1 11.4 البرتقال

 0.0 0.0 1.5 3.1 الليمون

 0.0 0.0 0.1 0.2 الجريب فروت والبوملي

 0.0 0.1 3.4 3.7 الحمضيات األخر 

 0.2 0.4 21.1 12.8 الموز

 0.1 0.1 14.7 11.0 التفا 

 0.0 0.0 1.2 0.8 جا األ

 0.0 0.0 0.2 0.2 المشمش

 0.0 0.0 4.8 2.6 العنب

 0.0 0.0 2.7 2.2 مانجاال

 0.1 0.0 1.2 0.4 األفوكادو

 0.0 0.0 0.3 0.1 الكرز

 0.0 0.0 0.9 0.4 جوافةال

 0.0 0.0 1.4 1.0 الرمان

 0.0 0.0 1.3 0.9 الكيوي

 0.0 0.0 0.2 0.1 البابايا

 0.1 0.3 42.4 5.5 التمر ومنتجاته

 0.0 0.0 0.4 0.5 األناناس

 0.5 0.1 16.6 4.7 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من المنبهات في إمارة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 11.1ول جد

 2019أبوظبي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  ين بروت الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 2.0 1.1 39.3 5.5 المجموع

 0.0 0.3 3.5 1.8 القهوة

 2.0 0.3 34.2 2.3 الكاكاو

 0.0 0.4 1.4 1.3 الشاي

 0.0 0.0 0.1 0.1 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
    

 

من التوابل في إمارة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 12.1ول جد
 2019أبوظبي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.1 0.8 23.8 5.2 المجموع

 0.0 0.1 1.5 0.2 الفلفل

 0.0 0.0 0.3 0.0 القرفه

 0.2 0.0 2.6 0.2 الهيل

 0.9 0.7 19.4 4.8 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
     

 

من المشروبات الخالية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :13.1جدول 
 2019من الكحول في إمارة أبوظبي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه غرامكيلو

 0.0 0.0 46.0 32.6 مشروبات خاليه من الكحول

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من لحوم الحيوانات في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 14.1جدول 
 2019إمارة أبوظبي 

 السلعة

 الفردنصيب 

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 24.2 23.3 352.3 63.6 المجموع

 6.3 4.6 110.2 11.9 لحوم األبقار

 9.9 5.9 114.6 15.9 لحوم الضأن والماعز

 0.3 0.3 4.2 0.9 لحوم الجمال

 7.4 12.2 119.2 34.3 لحوم الدجاج

 0.3 0.2 4.0 0.7 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
     

 

من مخلفات الذبيحة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 15.1جدول 
 2019الصالحة لألكل في إمارة أبوظبي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام /يومسعر حراري /سنه كيلوغرام

 0.0 0.2 1.1 0.3 مخلفات الذبيحة الصالحه

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
 

    

 

من دهون الحيوانات يب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون نص :16.1جدول 
 2019 ومنتجاتها في إمارة أبوظبي

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 2.9 0.0 26.1 1.5 المجموع

 0.5 0.0 4.1 0.2 الزبد،

 0.8 0.0 7.2 0.3 السمنة بأنواعها

 1.6 0.0 14.7 1.0 والكريمة  القشطة

 0.0 0.0 0.0 0.0 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من الحليب الطازج نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :17.1ول جد
 2019في إمارة أبوظبي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 3.6 2.5 54.2 25.3 الحليب الطازج

 أبوظبي -حصاءمركز اإل المصدر:
    

 

من منتجات الحليب نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 18.1جدول 
 2019 في إمارة أبوظبي

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

610. 238.9 40.8 المجموع  10.4 

 1.3 1.4 26.7 14.9 لبن

 0.3 0.1 2.9 0.5 لبنه

 2.7 3.6 40.5 5.3 جبنة

 2.1 2.0 38.8 2.8 حليب جاف كامل الدس 

 4.0 3.5 129.9 17.4 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
     

 

من البيض في إمارة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 19.1ل جدو
 2019أبوظبي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 2.3 2.4 31.4 8.1 بيض المائدة

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من المنتجات البحرية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 20.1جدول 
 2019 في إمارة أبوظبي

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.7 3.1 19.3 9.6 المجموع

 0.6 2.8 18.0 8.7 األسما 

 0.0 0.2 1.2 0.9 القشريات والرخويات

 أبوظبي -كز اإلحصاءمر المصدر:
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

22 
 

     (األسر المواطنة) الغذائية الميزانية .2

 

 2019 لألسر المواطنةنصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 1.2ل جدو

      

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام حراري/يومسعر  /سنه كيلوغرام

 101.7 112.3 3,473.3 664.2 المجموع الكلي

 44.7 57.6 2,674.5 475.7 المنتجات النباتية

 57.0 54.7 798.8 188.5 المنتجات الحيوانية

     
 101.7 112.3 3,473.3 664.2 المجموع

 8.6 45 1,759.70 202.8 الحبوب ومنتجاتها

 0.1 0.5 27.6 13.3 الجذور النشوية

 0 0 264.6 26.9 السكر والمحليات

 0.4 4.4 68 8.4 البقوليات

 1.2 0.5 14.4 1.7 الجوزيات

 0.5 0.1 6.9 1.1 المحاصيل الزيتية

 29.1 0 220 10.7 الزيوت النباتية

 0.6 3.3 81.4 91.8 الخضراوات

 0.9 1.6 120.2 68.2 الفواكه ومنتجاتها

 2.1 1.4 44.6 7.1 المنبهات

 1.2 0.8 25.9 6.4 التوابل

المشروبات  الخالية من 
 الكحول

37.3 41.2 0 0 

 35.3 33.3 464.5 91.5 لحوم الحيوانات

 0 0.1 0.7 0.2 مخلفات الذبيحة الصالحة

 3.9 0.1 25.1 2 دهون الحيوانات

 3.3 2.3 49.9 23.4 الحليب الطازج

 11.7 13.2 205.1 52.5 منتجات الحليب

 2.1 2.2 31.6 7.6 البيض

 0.7 3.5 21.9 11.3 المنتجات البحرية

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  
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 2019 المواطنة لألسر لإلستهالك المتاح الغذاء لكميات النسبي التوزيع: 1.2 شكل

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

 

المواطنة  لألسر  ريةالحرا السعرات من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع :2.2 شكل

2019   

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

 

28.4%

71.6%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية

23.0%

77.0%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية
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  2019المواطنة  لألسر  البروتينات من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع :3.2 شكل

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

  

  2019المواطنة  لألسر الدهون من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع :4.2 شكل

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

 

48.7%

51.3%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية

56.0%

44.0%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية
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من الحبوب ومنتجاتها الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  نصيب الفرد من: 2.2ول جد
   2019 لألسر المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 8.6 45.0 1,759.7 202.8 المجموع

 5.7 30.0 939.6 117.0 منتجات القمح

 1.5 13.2 760.6 78.1 األرز

 0.0 0.2 6.4 0.6 منتجات الذر،

 1.4 1.7 53.1 7.1 أخر 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  
  

 

يات ومنتجاتها من النشونصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :3.2جدول 
 2019 لألسر المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.1 0.5 27.6 13.3 المجموع

 0.1 0.3 20.3 9.9 البطاطا

 0.0 0.1 6.1 3.0 منتجات البطاطا

 0.0 0.0 1.1 0.4 البطاطا الحلوة

 0.0 0.0 0.2 0.1 أخر 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  
   

 

من السكر والمحليات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 4.2ل جدو
 2019 لألسر المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يوممغرا /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.0 264.6 26.9 المجموع

 0.0 0.0 242.9 23.9 السكر 

 0.0 0.0 18.4 2.6 المحليات 

 0.0 0.0 3.3 0.4 العسل

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  
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لألسر من البقوليات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :5.2دول ج
 2019 المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.4 4.4 68.0 8.4 المجموع

 0.1 0.7 10.9 1.2 الفاصولياء

 0.1 0.9 15.7 1.6 الحمص

 0.1 1.9 27.5 2.8 العدس

 0.0 0.1 1.2 0.1 الفول

 0.1 0.8 12.7 2.7 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء ر:المصد
    

 

لألسر من الجوزيات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 6.2جدول 
 2019 المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.2 0.5 14.4 1.7 المجموع

 0.1 0.0 1.0 0.2 لوز

 0.1 0.0 1.0 0.1 فستق حلبي

 0.0 0.0 0.2 0.0 كستناء

 0.1 0.0 0.9 0.1 كاشو

 0.1 0.1 1.8 0.1 فول سوداني

 0.8 0.3 9.4 1.1 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من المحاصيل الزيتية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 7.2جدول 
  2019 لألسر المواطنةومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.5 0.1 6.9 1.1 المجموع

 0.1 0.0 0.7 0.0 بذور السمس 

 0.2 0.0 2.2 0.7 الزيتون )محفوظ(

 0.2 0.1 4.1 0.3 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
    

 

من الزيوت النباتية طاقة والبروتينات والدهون نصيب الفرد من الغذاء وال: 8.2ل جدو
 2019 لألسر المواطنةومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام ومسعر حراري/ي /سنه كيلوغرام

 29.1 0.0 220.0 10.7 المجموع

 11.5 0.0 61.6 4.2 زيت بذور عباد الشمس

 0.1 0.0 1.2 0.1 زيت بذور حبة السمس 

 0.3 0.0 2.5 0.1 جوز الهندزيت 

 3.9 0.0 34.1 1.4 زيت الزيتون

 10.0 0.0 100.7 3.7 زيت الذر،

 1.0 0.0 8.7 0.4 زيت الكانوال

 2.3 0.0 11.1 0.9 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من الخضراوات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 9.2دول ج
 2019 لألسر المواطنةومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.6 3.3 81.4 91.8 المجموع

 0.1 0.4 7.9 15.9 الطماط 

 0.0 0.1 1.0 2.5 الخس

 0.0 0.0 0.1 0.3 السبانخ

 0.0 0.2 4.9 10.4 الخيار

 0.0 0.1 4.7 5.5 الكوسا

 0.0 0.1 1.8 2.2 الباجنجان

 0.0 0.0 0.5 1.2 الزهرة

 0.0 0.0 0.4 0.7 قرع ) يقطين ( بأنواعه

 0.0 0.0 0.5 1.2 الملفوف

 0.0 0.2 2.1 4.5 الفلفل

 0.1 0.6 17.3 15.1 البصل 

 0.0 0.2 5.8 1.6 الثوم

 0.0 0.1 4.0 4.1 الجزر

 0.0 0.1 1.1 0.6 خضراءالفاصولياء ال

 0.0 0.1 3.4 9.5 البطيخ

 0.0 0.0 1.0 1.4 الشمام

 0.0 0.0 0.7 0.8 بامياال

 0.2 1.1 24.2 14.2 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من الفواكه ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 10.2ل جدو
 2019 لألسر المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.9 1.6 120.2 68.2 المجموع

 0.1 0.2 10.2 12.8 البرتقال

 0.0 0.0 1.7 3.5 الليمون

 0.0 0.0 0.1 0.2 الجريب فروت والبوملي

 0.0 0.1 4.3 4.7 الحمضيات األخر 

 0.1 0.3 17.6 10.7 الموز

 0.1 0.1 18.1 11.2 التفا 

 0.0 0.0 1.5 1.0 جا األ

 0.0 0.0 0.3 0.3 المشمش

 0.0 0.1 5.8 3.2 نبالع

 0.0 0.0 2.9 2.4 مانجاال

 0.1 0.0 1.1 0.3 األفوكادو

 0.0 0.0 0.3 0.2 الكرز

 0.0 0.0 0.9 0.4 جوافةال

 0.0 0.0 1.7 1.2 الرمان

 0.0 0.0 2.0 1.4 الكيوي

 0.0 0.0 0.1 0.0 البابايا

 0.1 0.5 39.7 8.5 التمر ومنتجاته

 0.0 0.0 0.6 0.8 األناناس

 0.2 0.1 11.4 5.5  أخر

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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لألسر من المنبهات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 11.2جدول 
 2019 المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام وم/يغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 2.1 1.4 44.6 7.1 المجموع

 0.0 0.6 5.1 2.8 القهوة

 2.1 0.4 37.7 2.6 الكاكاو

 0.0 0.4 1.8 1.6 الشاي

 0.0 0.0 0.1 0.1 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
    

 

لألسر توابل من النصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 12.2جدول 
 2019 المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.2 0.8 25.9 6.4 المجموع

 0.0 0.1 1.5 0.2 الفلفل

 0.0 0.0 0.4 0.1 القرفه

 0.3 0.0 4.4 0.3 الهيل

 0.9 0.7 19.7 5.8 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
     

 

من المشروبات الخالية تينات والدهون نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبرو: 13.2جدول 
 2019 لألسر المواطنةمن الكحول 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.0 41.2 37.3 مشروبات خاليه من الكحول

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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لألسر من لحوم الحيوانات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :14.2جدول 
 2019 المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه امكيلوغر

 35.3 33.3 464.5 91.5 المجموع

 5.4 4.1 69.4 10.6 لحوم األبقار

 18.3 10.8 211.0 29.3 لحوم الضأن والماعز

 0.7 0.7 9.2 1.9 لحوم الجمال

 10.6 17.4 169.7 48.8 لحوم الدجاج

 0.4 0.3 5.1 0.9 أخر 

 يأبوظب -مركز اإلحصاء المصدر:
     

 

من مخلفات الذبيحة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 15.2جدول 
 2019 لألسر المواطنةالصالحة لألكل 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.1 0.7 0.2 صالحهمخلفات الذبيحة ال

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
 

    

 

من دهون الحيوانات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :16.2جدول 
 2019 المواطنة لألسرومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام حراري/يومسعر  /سنه كيلوغرام

 3.9 0.1 25.1 2.0 المجموع

 0.6 0.0 4.9 0.3 الزبد،

 1.1 0.0 9.4 0.4 السمنة بأنواعها

 2.3 0.1 10.8 1.3 والكريمة  القشطة

 0.0 0.0 0.0 0.0 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من الحليب الطازج نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 17.2جدول 
 2019 لألسر المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 3.3 2.3 49.9 23.4 الحليب الطازج

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
    

 

من منتجات الحليب نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 18.2جدول 
 2019 لألسر المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 11.7 13.2 205.1 52.5 المجموع

 1.7 1.8 33.2 18.6 لبن

 0.3 0.1 3.3 0.6 لبنه

 2.0 4.4 36.1 6.9 جبنة

 3.6 3.3 69.1 15.3 حليب جاف كامل الدس 

 4.1 3.6 63.4 11.2 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
     

 

لألسر من البيض ون نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والده :19.2جدول 
 2019 المواطنة

 السلعة

 الفردنصيب 

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 2.1 2.2 31.6 7.6 بيض المائدة

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:

 
    

 

 

 



  

33 
 

من المنتجات البحرية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 20.2جدول 
 2019 سر المواطنةلأل

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.7 3.5 21.9 11.3 المجموع

 0.7 3.1 20.2 10.0 األسما 

 0.0 0.3 1.7 1.3 القشريات والرخويات

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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     (األسر غير المواطنة)الغذائية  ميزانيةال .3

 

 

 2019 لألسر  غير المواطنةنصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :1.3جدول 

      

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 80.7 80.9 3,232.8 518.3 جموع الكليالم

 46.9 47.8 2,631.2 394.7 المنتجات النباتية

 33.8 33.1 601.6 123.6 المنتجات الحيوانية

     
 80.7 80.9 3,232.8 518.3 المجموع

 11.4 33.5 1,756.50 158.1 الحبوب ومنتجاتها

 0.1 0.5 27.4 13.3 الجذور النشوية

 0 0 134.2 11.5 السكر والمحليات

 0.7 7 118.9 12.1 البقوليات

 1.7 0.7 27.7 2.2 الجوزيات

 0.5 0.1 6.6 1.1 المحاصيل الزيتية

 27.7 0 243.8 10.2 الزيوت النباتية

 0.5 3.1 94 87.7 الخضراوات

 1.3 1.3 121.8 59.6 الفواكه ومنتجاتها

 2 0.8 38.4 4.6 المنبهات

 1 0.8 21.9 4.1 التوابل

وبات  الخالية من المشر
 الكحول

30.2 40 0 0 

 16 15.8 234.3 42.9 لحوم الحيوانات

 0 0.2 1.4 0.4 مخلفات الذبيحة الصالحة

 2.3 0 20.8 1.2 دهون الحيوانات

 4.1 2.8 61.4 28.7 الحليب الطازج

 8.4 9.2 228.7 33.8 منتجات الحليب

 2.4 2.5 38.6 8.7 البيض

 0.6 2.6 16.4 7.9 المنتجات البحرية

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  
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 2019 لألسر غير المواطنة لإلستهالك المتاح الغذاء لكميات النسبي التوزيع: 1.3 شكل

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

 

لألسر غير   الحرارية السعرات من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع: 2.3 شكل

 2019 المواطنة

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

 

23.8%

76.2%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية

18.6%

81.4%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية
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 2019 لألسر غير المواطنة  البروتينات من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع :3.3 شكل

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

 2019 لألسر غير المواطنة الدهون من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع: 4.3 شكل

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

 

 

40.9%

59.1%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية

41.9%

58.1%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية
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من الحبوب ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 2.3جدول 
   2019 لألسر غير المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 11.4 33.5 1,756.5 158.1 المجموع

 9.2 27.0 1,192.8 115.9 لقمحمنتجات ا

 0.7 4.7 383.4 34.5 األرز

 0.0 0.1 4.3 0.4 منتجات الذر،

 1.5 1.7 175.9 7.2 أخر 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  
  

 

من النشويات ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 3.3جدول 
 2019 لمواطنةلألسر غير ا

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.1 0.5 27.4 13.3 المجموع

 0.1 0.3 21.0 10.2 البطاطا

 0.0 0.1 5.3 2.6 منتجات البطاطا

 0.0 0.1 0.9 0.3 البطاطا الحلوة

 0.0 0.0 0.3 0.1 أخر 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  
   

 

من السكر والمحليات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 4.3جدول 
 2019 لألسر غير المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.0 134.2 11.5 المجموع

 0.0 0.0 96.1 9.1 السكر 

 0.0 0.0 34.6 2.0 المحليات 

 0.0 0.0 3.4 0.4 العسل

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  
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لألسر غير من البقوليات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 5.3جدول 
 2019 المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.7 7.0 118.9 12.1 المجموع

 0.1 1.0 16.1 1.7 الفاصولياء

 0.4 2.4 40.7 4.2 الحمص

 0.2 2.6 37.3 3.8 العدس

 0.0 0.1 1.2 0.1 الفول

 0.1 0.9 23.6 2.3 أخر 

 أبوظبي -صاءمركز اإلح المصدر:
    

 

 

لألسر غير من الجوزيات رد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون نصيب الف: 6.3جدول 
 2019 المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.7 0.7 27.7 2.2 المجموع

 0.2 0.1 1.7 0.3 لوز

 0.1 0.0 1.4 0.2 فستق حلبي

 0.0 0.0 0.1 0.0 كستناء

 0.1 0.0 1.3 0.2 كاشو

 0.3 0.2 3.7 0.2 فول سوداني

 1.0 0.4 19.5 1.4 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من المحاصيل الزيتية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 7.3جدول 
  2019 لألسر  غير المواطنةومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.5 0.1 6.6 1.1 المجموع

 0.0 0.0 0.4 0.0 بذور السمس 

 0.2 0.0 2.3 0.8 الزيتون )محفوظ(

 0.2 0.1 3.9 0.3 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
    

 

 

من الزيوت النباتية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 8.3جدول 
 2019 لألسر غير المواطنةومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام ي/يومسعر حرار /سنه كيلوغرام

 27.7 0.0 243.8 10.2 المجموع

 18.0 0.0 159.0 6.6 زيت بذور عباد الشمس

 0.2 0.0 2.0 0.1 زيت بذور حبة السمس 

 0.9 0.0 7.5 0.3 جوز الهندزيت 

 2.6 0.0 23.4 1.0 زيت الزيتون

 2.9 0.0 26.0 1.1 زيت الذر،

 0.9 0.0 8.1 0.3 زيت الكانوال

 2.2 0.0 17.8 0.9 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من الخضراوات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :9.3جدول 
 2019 لألسر غير المواطنةومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام /يومسعر حراري /سنه كيلوغرام

 0.5 3.1 94.0 87.7 المجموع

 0.1 0.5 9.1 18.5 الطماط 

 0.0 0.0 0.6 1.5 الخس

 0.0 0.0 0.1 0.3 السبانخ

 0.0 0.2 5.2 11.2 الخيار

 0.0 0.0 2.5 3.0 الكوسا

 0.0 0.1 1.7 2.2 الباجنجان

 0.0 0.0 0.5 1.2 الزهرة

قرع ) يقطين ( 
 بأنواعه

1.5 0.8 0.0 0.0 

 0.0 0.0 0.6 1.3 الملفوف

 0.0 0.1 1.6 3.5 الفلفل

 0.1 0.6 16.5 14.4 البصل 

 0.0 0.2 5.7 1.6 الثوم

 0.0 0.1 3.7 3.8 الجزر

 0.0 0.1 1.6 0.9 خضراءالفاصولياء ال

 0.0 0.1 3.6 10.0 البطيخ

 0.0 0.0 0.7 0.9 الشمام

 0.0 0.0 0.8 1.0 بامياال

 0.2 0.9 38.7 11.2 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من الفواكه ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 10.3جدول 
 2019 لألسر غير المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام م/يوغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.3 1.3 121.8 59.6 المجموع

 0.1 0.2 8.5 10.7 البرتقال

 0.0 0.0 1.4 2.9 الليمون

 0.0 0.0 0.1 0.2 الجريب فروت والبوملي

 0.0 0.1 2.9 3.2 الحمضيات األخر 

 0.2 0.4 24.8 15.1 الموز

 0.1 0.1 15.2 11.3 التفا 

 0.0 0.0 1.0 0.7 جا األ

 0.0 0.0 0.2 0.1 المشمش

 0.0 0.0 4.3 2.4 العنب

 0.0 0.0 2.7 2.2 مانجاال

 0.1 0.0 1.3 0.4 األفوكادو

 0.0 0.0 0.2 0.1 الكرز

 0.0 0.0 1.1 0.5 جوافةال

 0.0 0.0 1.3 0.9 الرمان

 0.0 0.0 0.8 0.6 الكيوي

 0.0 0.0 0.2 0.1 البابايا

 0.1 0.2 26.9 3.4 التمر ومنتجاته

 0.0 0.0 0.3 0.4 األناناس

 0.7 0.1 28.4 4.4 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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لألسر غير من المنبهات ء والطاقة والبروتينات والدهون نصيب الفرد من الغذا: 11.3جدول 
 2019 المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام ي/يومسعر حرار /سنه كيلوغرام

 2.0 0.8 38.4 4.6 المجموع

 0.0 0.2 2.6 1.1 القهوة

 2.0 0.3 34.7 2.4 الكاكاو

 0.0 0.3 1.1 1.0 الشاي

 0.0 0.0 0.1 0.1 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
    

 
 
 

لألسر غير من التوابل نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 12.3جدول 
 2019 المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.0 0.8 21.9 4.1 المجموع

 0.0 0.1 1.5 0.2 الفلفل

 0.0 0.0 0.2 0.0 القرفه

 0.1 0.0 1.1 0.1 الهيل

 0.9 0.7 19.1 3.8 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
    

 

من المشروبات الخالية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :13.3جدول 
 2019 لألسر غير المواطنةمن الكحول 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يوممغرا سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

مشروبات خاليه من 
 الكحول

30.2 40.0 0.0 0.0 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من لحوم الحيوانات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :14.3جدول 
 2019 لألسر غير المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  ن بروتي الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 16.0 15.8 234.3 42.9 المجموع

 6.9 5.0 106.2 12.9 لحوم األبقار

 3.7 2.2 42.2 5.9 لحوم الضأن والماعز

 0.0 0.0 0.5 0.1 لحوم الجمال

 5.1 8.4 81.9 23.5 لحوم الدجاج

 0.2 0.2 3.4 0.6 أخر 

 أبوظبي -حصاءمركز اإل المصدر:
    

 

من مخلفات الذبيحة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :15.3جدول 
 2019 لألسر غير المواطنةالصالحة لألكل 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.2 1.4 0.4 فات الذبيحة الصالحهمخل

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
    

 

من دهون الحيوانات البروتينات والدهون نصيب الفرد من الغذاء والطاقة و: 16.3جدول 
 2019 لألسر غير المواطنةومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه يلوغرامك

 2.3 0.0 20.8 1.2 المجموع

 0.4 0.0 3.9 0.2 الزبد،

 0.7 0.0 5.9 0.2 السمنة بأنواعها

 1.2 0.0 11.0 0.7 والكريمة  القشطة

 0.0 0.0 0.0 0.0 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من الحليب الطازج نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 17.3جدول 
 2019 المواطنة لألسر غير

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 4.1 2.8 61.4 28.7 الحليب الطازج

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
    

 

 

من منتجات الحليب نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :18.3ول جد
 2019 لألسر غير المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 8.4 9.2 228.7 33.8 المجموع

 1.2 1.2 23.1 12.8 لبن

 0.3 0.1 2.9 0.5 لبنه

 1.8 3.3 36.3 4.3 جبنة

 2.1 1.9 37.6 2.7 حليب جاف كامل الدس 

 3.1 2.7 128.8 13.4 أخر 

 أبوظبي  -مركز اإلحصاء المصدر:
     

 

ر لألسر غيمن البيض نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 19.3جدول 
 2019 المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 2.4 2.5 38.6 8.7 بيض المائدة

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من المنتجات البحرية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 20.3جدول 
 2019 لألسر  غير المواطنة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.6 2.6 16.4 7.9 المجموع

 0.6 2.4 15.5 7.1 األسما 

 0.0 0.2 0.9 0.7 القشريات والرخويات

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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 2019    (الجماعيةاألسر )الغذائية  الميزانية .4

 

 

 2019 الجماعيةلألسر  نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :1.4جدول 

      

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام يومسعر حراري/ /سنه كيلوغرام

 66.8 96.7 3,206.6 551.1 المجموع الكلي

 44.9 72.9 2,836.4 470.5 المنتجات النباتية

 21.9 23.8 370.2 80.6 المنتجات الحيوانية

     
 66.8 96.7 3,206.6 551.1 المجموع

 9 58.6 2,180.20 274.7 الحبوب ومنتجاتها

 0.1 0.5 31 15 الجذور النشوية

 0 0 130.5 12.4 لسكر والمحلياتا

 0.7 8.4 103 13.7 البقوليات

 0.5 0.2 6.7 0.9 الجوزيات

 0.1 0 1.2 0.2 المحاصيل الزيتية

 31.9 0 197.4 11.7 الزيوت النباتية

 0.5 3.1 75.8 84.9 الخضراوات

 0.8 0.7 56.1 30.4 الفواكه ومنتجاتها

 0.3 0.6 7.6 2.3 المنبهات

 1 0.8 23.7 5.1 التوابل

 0 0 23.2 19.2 المشروبات  الخالية من الكحول

 14.1 13.2 203.1 36.1 لحوم الحيوانات

 0 0.2 1.1 0.3 مخلفات الذبيحة الصالحة

 0.5 0 4.5 0.3 دهون الحيوانات

 1.5 1.1 22.9 10.7 الحليب الطازج

 3.2 3.4 89.3 14.8 منتجات الحليب

 1.8 1.8 24.4 6.3 البيض

 0.8 4.1 24.9 12.1 جات البحريةالمنت

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  
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 2019 لألسر الجماعية  لإلستهالك المتاح الغذاء لكميات النسبي التوزيع :1.4 شكل

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

 لألسر الجماعية  الحرارية السعرات من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع :2.4 شكل

2019 

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

 

 

14.6%

85.4%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية

11.5%

88.5%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية
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 2019 لألسر الجماعية  البروتينات من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع: 4.3 شكل

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

 

 2019 لألسر الجماعية الدهون من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع :4.4 شكل

 

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  

 

24.6%

75.4%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية

32.8%

67.2%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية
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من الحبوب ومنتجاتها والدهون نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات : 2.4 جدول
   2019 الجماعيةلألسر 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 9.0 58.6 2,180.2 274.7 المجموع

 6.8 43.1 1,291.8 185.4 قمحمنتجات ال

 1.7 14.9 860.7 86.6 األرز

 0.0 0.0 0.5 0.0 منتجات الذر،

 0.6 0.6 27.2 2.6 أخر 

  أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
  

 

من النشويات ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 3.4جدول 
 2019 عيةالجمالألسر 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.1 0.5 31.0 15.0 المجموع

 0.1 0.5 29.3 14.3 البطاطا

 0.0 0.0 0.7 0.3 منتجات البطاطا

 0.0 0.0 0.5 0.2 البطاطا الحلوة

 0.0 0.0 0.5 0.2 أخر 

أبوظبي -ز اإلحصاءمرك المصدر:  
   

 

من السكر والمحليات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 4.4جدول 
 2019 الجماعيةلألسر 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.0 130.5 12.4 المجموع

 0.0 0.0 126.9 12.0 السكر 

 0.0 0.0 3.1 0.4 المحليات 

 0.0 0.0 0.6 0.1 العسل

أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:  
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لألسر من البقوليات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 5.4جدول 
 2019 الجماعية

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.7 8.4 103.0 13.7 المجموع

 0.1 1.3 16.7 2.1 الفاصولياء

 0.2 0.9 13.1 1.6 الحمص

 0.3 4.9 61.7 7.2 العدس

 0.0 0.0 0.6 0.1 الفول

 0.1 1.2 10.9 2.7 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
    

 

 

لألسر من الجوزيات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 6.4جدول 
 2019 الجماعية

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.5 0.2 6.7 0.9 المجموع

 0.0 0.0 0.5 0.1 لوز

 0.0 0.0 0.4 0.1 فستق حلبي

 0.0 0.0 0.1 0.0 كستناء

 0.0 0.0 0.5 0.1 كاشو

 0.0 0.0 0.4 0.0 فول سوداني

 0.4 0.2 4.9 0.6 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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اصيل الزيتية من المحنصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 7.4جدول 
  2019 الجماعيةلألسر  ومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.1 0.0 1.2 0.2 المجموع

 0.0 0.0 0.1 0.0 بذور السمس 

 0.0 0.0 0.5 0.2 الزيتون )محفوظ(

 0.0 0.0 0.7 0.1 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء :المصدر
    

 

 

من الزيوت النباتية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 8.4جدول 
 2019 الجماعيةلألسر ومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 31.9 0.0 197.4 11.7 المجموع

 26.0 0.0 149.7 9.5 زيت بذور عباد الشمس

 0.0 0.0 0.2 0.0 زيت بذور حبة السمس 

 0.3 0.0 2.8 0.1 جوز الهندزيت 

 0.9 0.0 8.0 0.3 زيت الزيتون

 1.2 0.0 10.8 0.4 زيت الذر،

 0.3 0.0 2.3 0.1 زيت الكانوال

 3.2 0.0 23.6 1.2 أخر 

 أبوظبي -ركز اإلحصاءم المصدر:
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من الخضراوات ب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون نصي: 9.4جدول 
 2019 الجماعيةلألسر ومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.5 3.1 75.8 84.9 عالمجمو

 0.1 0.6 11.2 22.6 الطماط 

 0.0 0.0 0.2 0.5 الخس

 0.0 0.0 0.1 0.2 السبانخ

 0.0 0.1 3.4 7.4 الخيار

 0.0 0.1 2.6 3.1 الكوسا

 0.0 0.1 1.3 1.6 الباجنجان

 0.0 0.0 0.4 1.0 الزهرة

 0.0 0.0 0.9 1.8 قرع ) يقطين ( بأنواعه

 0.0 0.0 0.3 0.7 الملفوف

 0.0 0.1 1.6 3.4 الفلفل

 0.1 0.9 27.0 23.5 البصل 

 0.0 0.3 6.7 1.9 الثوم

 0.0 0.0 1.9 1.9 الجزر

 0.0 0.1 0.9 0.5 خضراءالفاصولياء ال

 0.0 0.0 2.0 5.7 البطيخ

 0.0 0.0 0.2 0.3 الشمام

 0.0 0.0 0.6 0.8 بامياال

 0.1 0.6 14.5 8.2 أخر 

 بيأبوظ -مركز اإلحصاء المصدر:
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من الفواكه ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :10.4جدول 
 2019 الجماعيةلألسر 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.8 0.7 56.1 30.4 المجموع

 0.0 0.1 5.8 7.3 البرتقال

 0.0 0.0 0.8 1.6 الليمون

 0.0 0.0 0.0 0.0 الجريب فروت والبوملي

 0.0 0.0 0.7 0.7 الحمضيات األخر 

 0.1 0.3 15.5 9.4 الموز

 0.0 0.0 7.8 5.8 التفا 

 0.0 0.0 0.4 0.2 جا األ

 0.0 0.0 0.0 0.0 المشمش

 0.0 0.0 1.4 0.8 العنب

 0.0 0.0 1.1 0.9 مانجاال

 0.0 0.0 0.3 0.1 األفوكادو

 0.0 0.0 0.0 0.0 الكرز

 0.0 0.0 0.1 0.1 جوافةال

 0.0 0.0 0.3 0.2 الرمان

 0.0 0.0 0.1 0.1 الكيوي

 0.0 0.0 0.3 0.0 البابايا

 0.0 0.1 11.3 1.4 التمر ومنتجاته

 0.0 0.0 0.0 0.1 األناناس

 0.5 0.1 10.1 1.6 أخر 

 أبوظبي -ز اإلحصاءمرك المصدر:
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لألسر من المنبهات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 11.4جدول 
 2019 الجماعية

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.3 0.6 7.6 2.3 المجموع

 0.0 0.0 0.6 0.2 القهوة

 0.3 0.1 5.1 0.4 الكاكاو

 0.0 0.4 1.7 1.6 الشاي

 0.0 0.0 0.2 0.2 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
    

 

لألسر من التوابل نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 12.4جدول 
 2019 الجماعية

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.0 0.8 23.7 5.1 المجموع

 0.0 0.1 2.0 0.3 الفلفل

 0.0 0.0 0.2 0.0 القرفه

 0.1 0.0 1.8 0.1 الهيل

 0.9 0.7 19.7 4.7 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
    

 

من المشروبات الخالية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :13.4جدول 
 2019 الجماعيةلألسر من الكحول 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.0 23.2 19.2 مشروبات خاليه من الكحول

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من لحوم الحيوانات الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون نصيب الفرد من : 14.4جدول 
 2019 الجماعيةلألسر 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 14.1 13.2 203.1 36.1 لمجموعا

 7.6 5.0 109.2 12.9 لحوم األبقار

 2.2 1.3 25.5 3.5 لحوم الضأن والماعز

 0.0 0.0 0.0 0.0 لحوم الجمال

 4.2 6.9 67.8 19.5 لحوم الدجاج

 0.0 0.0 0.6 0.1 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
     

 

من مخلفات الذبيحة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :15.4جدول 
 2019 الجماعيةلألسر  الصالحة لألكل

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.2 1.1 0.3 مخلفات الذبيحة الصالحه

 ظبيأبو -مركز اإلحصاء المصدر:
     

 

من دهون الحيوانات نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :16.4جدول 
 2019 الجماعية لألسرومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.5 0.0 4.5 0.3 المجموع

 0.1 0.0 0.5 0.0 الزبد،

 0.2 0.0 1.7 0.1 السمنة بأنواعها

 0.2 0.0 2.2 0.2 والكريمة  القشطة

 0.0 0.0 0.0 0.0 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من الحليب الطازج نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 17.4جدول 
 2019 الجماعيةألسر ل

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.5 1.1 22.9 10.7 الحليب الطازج

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
    

 

من منتجات الحليب نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 18.4جدول 
 2019 الجماعيةلألسر 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 3.2 3.4 89.3 14.8 المجموع

 0.5 0.5 9.8 5.4 لبن

 0.0 0.0 0.5 0.1 لبنه

 0.3 0.7 5.6 0.8 جبنة

 0.6 0.6 11.1 0.8 حليب جاف كامل الدس 

 1.8 1.6 62.2 7.7 أخر 

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
     

 

لألسر من البيض نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :19.4جدول 
 2019 الجماعية

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام ري/يومسعر حرا /سنه كيلوغرام

 1.8 1.8 24.4 6.3 بيض المائدة

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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من المنتجات البحرية اقة والبروتينات والدهون نصيب الفرد من الغذاء والط: 20.4جدول 
 2019 الجماعية  لألسر

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون   بروتين الطاقة غذاء

 /يومغرام /يومغرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.8 4.1 24.9 12.1 المجموع

 0.8 3.9 24.3 11.8 األسما 

 0.0 0.1 0.6 0.3 القشريات والرخويات

 أبوظبي -مركز اإلحصاء المصدر:
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  الميزانية الغذائية إحصاءات منهجية إنتاج

أبوظبي عل  اتباع أحدث األساليب اإلحصائية في جمع البيانات ومعالجتها وتصنيفها وإعداد  – حر  مركز اإلحصاءي

 وتقديراتها. بإحصاءات الميزانية الغذائية إلمار ة أبوظبيالمؤشرات المتعلقة 

                                                                           نبذة عامة .1

 محدددة، زمنيدة فتدرة خدالل أبدوظبي، إمدارة في الغذائي الميزانية الغذائية بيانات تفصيلية حول النمطيحتوي إصدار 

 الغذائية توفرها الميزانية التي البيانات وتعتبر. مصدرها حسب الغذائية والمنتجات المجموعات مع التعامل يت  حي 

 تدنهض وخطدط بدرامج وضدع فدي للمسداهمة الغذائية المؤشرات بعض لتوفير الالزمة المهمة اإلحصائية البيانات من

 ندوع حسدب واألسدر لألفدراد الغدذائي الدنمط دراسدة خدالل من أبوظبي، إلمارة الغذائي األمن تحقيق في وتساعد

  .اإلمارة )األسر المواطنة وغير المواطنة والجماعية( في األسرة

                                                                هميةاأل .2

 من بها يتعلق وما الغذائية السياسات لواضعي وشاملة واضحة صورة تقدي  إحصاءات الميزانية الغذائية في تسه 

 .الغذائي باألمن وعالقته الغذاء ونمط حالة عن زراعية سياسات

                                                                االهداف .3

 الفرد ونصيب لالستهال ، المتا  الغذاء نصيب الفرد من عن بياناتإحصاءات الميزانية الغذائية إل  توفير تهدف إنتاج 

 لواضعي وشاملة واضحة صورة لتقدم والدهون عل  مستو  نوع األسرة، والبروتينات الحرارية السعرات من اليومي

 .الغذائي باألمن وعالقته اءالغذ ونمط حالة عن زراعية سياسات من بها يتعلق وما الغذائية السياسات

  والمصطلحات المستخدمةالمفاهيم  .4

 -أبوظبي( المنشور عل  الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء -يوفر )معج  المصطلحات المستخدمة في مركز اإلحصاء

عية ابوظبي قائمة بالمصطلحات والمفاهي  المستخدمة في إنتاج إحصاءات الميزانية الغذائية، وتعريفها والمرج

 الدولية للمصطلح ومن الممكن الوصول للمعج  باستخدام الرابط أدنا،: 

https://www.scad.gov.ae/ar/pages/ManualClassification.aspx 

 أبوظبي -معج  المصطلحات المستخدمة في مركز اإلحصاء
 

هي فرد أو أكثر، تربطه  أو ال تربطه  صلة قرابة، يشتركون معا في المسكن ووجه أو أكثر  سرة المعيشية:األ

من ترتيبات المعيشة، ويكون فيما بينه  وحدة معيشية واحدة، تنفق عل  احتياجاتها اإلستهالكية من السلع 

من أفراد األسرة أم أكثر، وقد تربطه  صلة والخدمات، من اإليراد المتجمع لديها، سواء أكان مصدر، فردا واحدا 

 قرابة، ويكون لها في هذ، الحالة رب أسرة، أو ال تربطه  صلة قرابة، وبالتالي اليكون لها رب أسرة.

تكفل إقامته  في مسكنها، الخدم ضمن وتوفر له  الغذاء التي ويعتبر الخدم ومن في حكمه ، ضمن أفراد األسرة 

الخدم إجا كانوا يقيمون في مسكن غير مسكن األسرة، عل  أن يتضمن جدول إنفاق والكساء.  مع مالحظة أن 

األسرة ما تنفقه عل  الخدم، أما ما ينفقونه عل  أنفسه  من أجوره ، فال يدخل ضمن إنفاق األسرة محل 

 البح .

https://www.scad.gov.ae/ar/pages/ManualClassification.aspx
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قادمون إل  الدولة وال يحتسب ضمن أفراد األسرة، الضيوف المقيمون معها بصفة مؤقتة ) أقل من شهر ( وكذلك ال

بتأشيرات زيارة أو ترانزيت، وال يحتسب أيضا ضمن أفراد األسرة المتغيبون عنها بصفة مؤقتة للعالج أو الدراسة أو 

 تزيد فترة تغيبه  عن األسرة فترة شهر ) شهر البح  (.أن السياحة شريطة 

العربية المتحدة الذين يقيمون بصفة وهي فرد أو أكثر من مواطني دوله اإلمارات  األسرة الخاصة المواطنة:

 معتادة في إمارة أبوظبي ولها رب أسرة، وقد تربطه  أوال تربطه  صله قرابة، ويشتركون في المسكن و المأكل.

 وتعتبر األسرة المواطنة في الحاالت التالية:

 إجا كان رب األسرة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. .1

غير مواطنة، ولها أبناء مواطنون يقيمون معها، وليست متزوجة من رجل غير مواطن إجا كانت ربة األسرة  .2

 وقت  إجراء البح .

 إجا كانت الزوجة واألبناء مواطنون بغض النظر عن جنسية رب األسرة. .3

 

 وهي فرد أو أكثر من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، يشتركون معا األسرة الخاصة غير المواطنة:

في المسكن والمأكل، وقد تربطه  أو ال تربطه  صله قرابة، ويكون لها رب أسرة، وتعتبر األسرة غير مواطنة إجا كان 

 رب األسرة غير مواطن والزوجة غير مواطنة حت  ولو كان لد  الزوجة أبناء مواطنين من زواج سابق.

، يشتركون معا في المسكن والمأكل، وقد تربطه  وهي فرد أو أكثر من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة

أو ال تربطه  صله قرابة، ويكون لها رب أسرة، وتعتبر األسرة غير مواطنة إجا كان رب األسرة غير مواطن والزوجة غير 

 مواطنة حت  ولو كان لد  الزوجة أبناء مواطنين من زواج سابق.

 

فأكثر( بصرف النظر عن جنسياته ، وال يكون لها رب أسرة وال  هي مجموعة من األفراد ) اثنين األسرة الجماعية:

 تربطه  صله قرابة، ويشتركون معا في المسكن، وغالبا ال يشتركون في المأكل وهي من نوع واحد جكور وإناث.

ما ويجب التفريق بين ) نوع األسرة ( و ) جنسية األسرة ( فنوع األسرة يقصد به ملئ أشير إلية أعال، وهو تحديد 

إجا كانت األسرة مواطنة أو غير مواطنة أو جماعية، ويجدد نوع األسرة خاصة المواطنة وغير المواطنة من جنسية 

رب األسرة، أما جنسية األسرة فيقصد بها التبعية القانونية والسياسية لرب األسرة لدوله معينة، والتي يدلي بها 

 ن، الهند ... الخ.عند السؤال عن جنسيته كأن تكون اإلمارات، السودا

 
 

  التغطية  .5

 :التغطية والشمول 

 إمارة أبوظبي. .1

 األسر المواطنة في إمارة ابوظبي. .2

 األسر غير المواطنة في إمارة ابوظبي. .3

 األسر الجماعية في إمارة أبوظبي. .4
 .ال تشمل بيانات إصدار الميزانية الغذائية بيانات األفراد في معسكرات العمال 
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  دورية اإلصدار .6

 األسرة( وإنفاق دخل مسحل خمس سنوات )حسب نتائج ك

  التصانيف المستخدمة .7

يستخدم في تصنيف إحصاءات الميزانية الغذائية التعاريف والتصانيف المعتمدة دوليا  والصادرة عن منظمة الغذاء 

 Food balance sheets – A handbookوالزراعة في دليل الميزانية الغذائية 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS 

  المصادر األساسية للبيانات .8

 أبوظبي )نتائج مسح دخل وإنفاق األسرة( -السجالت اإلدارية لمركز اإلحصاء

   طريقة جمع البيانات .9

أبوظبي باستخدام البريد  -ية الغذائية من مركز اإلحصاءتت  عملية جمع البيانات الالزمة إلنتاج إحصاءات الميزان

 اإللكتروني والملفات المشتركة.

  ألية تدقيق البيانات .10

 تدقيق البيانات بتطبيق قواعد المطابقة بين الجداول جات اإلرتباط.  .1

 التأكد من استيفاء جميع بيانات الجداول المطلوبة وشموليتها.  .2

 ناقضات في البيانات.التأكد من عدم وجود أخطاء أو ت .3

 تعويض القي  المفقودة ومراجعة القي  المتطرفة في حال وجودها.  .4

  .)بيانات السالسل الزمنية( السابقة الدورات إحصاءات مع مقارنة البيانات  .5

 (.في حال توفرها والخارجية الداخلية) الصلة جات البيانات من غيرها مع المنتجة اإلحصاءات أرقام مقارنة .6

 .اإلحصاءات في تضارب وجود عدم من التأكد .7

 

  المخرجات )المؤشرات/اإلحصاءات( .11

يت  إعداد المخرجات اإلحصائية باستخدام بعض المعادالت الحسابية أو باألسلوب التجميعي للبيانات الوارد، وإعادة 

ومنطقيتها، وقياس تصنيفها ونشرها ويت  معالجة البيانات وتعويض القي  المفقودة، والتأكد من تناسق البيانات 

الفرق النسبي والمطلق بين قيمة المتغير الواردة من السجالت اإلدارية للفترة الحالية وقيمة المتغير في الفترات 

الميزانية السابقة، وتعديل القي  الخاطئة. ويت  إعداد جداول المخرجات وتصنيفها حسب الموضوع في إصدار 

 الغذائية إلمارة أبوظبي.

تقديرات لمعدل استهال  الفرد الواحد من الغذاء المتا  خالل الفترة  ستهالك المتاح للفرد:معدل االحساب 

المرجعية عل  هيئة طاقة )ويت  التعبير عنها بالسعرات الحرارية لكل يوم( والمحتو  من البروتينات والدهون )ويت  

 عنها بالغرامات لكل يوم(. التعبير

الطاقة الحرارية التي يحتاجها ويكونها الجس  لكي يقوم بوظائفه األساسية  ويعتبر السعر الحراري وحدة لقياس

للحياة وليؤدي أعماله بالشكل المعتاد، وتختلف األغذية في مقدار الطاقة التي تنتجها عل  ما تحتويه من العناصر 

 األساسية الثالثة في الغذاء أال وهي : الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS
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ول عل  المعدل المتا  للفرد من مجموع المتا  لالستهال  البشري بتقسي  الكميات من عنصر الغذاء ويمكن الحص

 المتا  عل  مجموع السكان الذين يشاركون في تناول الغذاء خالل الفترة المرجعية.

ت  أخذ  دخل وإنفاق األسرة، حي  باالعتماد عل  نتائج مسحت  حساب كميات الغذاء المتا  لإلستهال  للفرد 

معدل إستهال  الفرد من الغذاء حسب نوع المادة الغذائية وت  ضربه بعدد سكان اإلمارة للحصول عل  كمية الغذاء 

المتا  لإلستهال  لجميع األفراد في اإلمارة، وكذلك ت  االحصول عل  بيانات األسر المواطنة وغير المواطنة 

 باستخدام نفس المعادلة. والجماعي

 .عدد سكان اإلمارة× غذاء المتا  لإلستهال  في اإلمارة= معدل إستهال  الفرد من الغذاء كمية ال•     

عدد األفراد حسب نوع × كمية الغذاء المتا  لإلستهال  حسب نوع األسرة= معدل إستهال  الفرد من الغذاء •     

 .األسرة

 

هون بعمليات حسابية ترتبط بمكونات الغذاء ت  حساب نصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية والبروتينات والد

األساسية، التي تهدف إل  توليد وإمداد الفرد بالطاقة الالزمة للعمليات الحيوية اليومية، حي  يعتبر السعر الحراري 

وحدة لقياس الطاقة الحرارية التي يحتاجها ويكونها الجس  لكي يقوم بعمله بشكل إعتيادي، وجلك عن طريق 

بط بين العناصر والمكونات األساسية للمواد الغذائية، فاإلنسان يحتاج للطاقة لعمل وظائفه األساسية تكسير الروا

للحياة، وهذ، الطاقة مصدرها األول هو الغذاء، وتختلف األغذية في مقدار الطاقة التي تنتجها حسب ما تحتويه من 

 والبروتينات والدهون.العناصر الثالثة األساسية في الغذاء أال وهي : الكربوهيدرات 

 

ومن أجل حساب الطاقة والمحتو  من البروتينات والدهون من كمية الغذاء المتا  للفرد، فإنه ال بد من توفير 

البيانات الخاصة بتركيب المادة الغذائية من عناصرها األساسية المنتجة للطاقة،  حي  من الممكن الحصول عل  

ي باستخدام جداول تركيب الغذاء، حي  ت  استخدام جداول التركيب الغذائي تلك النسب من عناصر التركيب الغذائ

( المعتمدة لمنطقة الشرق األوسط وبعض مناطق الوطن العربي، بسبب FAOالخاصة بمنظمة األغذية والزراعة )

المتوفرة  غياب جداول تركيب الغذاء المعدة للمنطقة، وقد ت  تحدي  بعض تلك البيانات بما بتناسب مع البيانات

 لمنطقة الخليج العربي. 

 

 من الجزء الصالح لألكل كالتالي:   غرام( 100وتعطي هذ، الجداول التركيب الغذائي لكل ) 

 سعرة حرارية. 400من الكربوهيدرات تنتج  غرام 100كل •     

 سعرة حرارية. 900من الدهون تنتج  غرام 100كل •     

 سعرة حرارية. 400نتج من البروتينات ت غرام 100كل •     

 

  . وقتية اإلصدار12

  2019لبيانات عام  2020من عام  ديسمبراإلصدار الحالي: شهر 

  :القادم.في إمارة أبوظبي  ةمسح دخل وإنفاق األسر اإلنتهاء من تنفيذبعد اإلصدار القادم 
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  النشر .13

 إللكتروني. تنشر البيانات عل  شكل جداول إحصائية أو إصدارات ترفع عل  الموقع ا

الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني لمركز إصدار الميزانية الغذائية إلمارة أبوظبي التفصيلية حول  للمزيد من اإلحصاءاتو

 http://www.scad.aeوظبي: أب -اإلحصاء 

  

 مالحظات على الجداول

وهذا قد يؤدي إل  عدم تطابق مجموع التفاصيل مع المجموع قرّبت بعض األرقام إل  أقرب خانة عشرية،  .1

 النهائي في بعض الجداول.

 لتتوافق باستخدام األساليب اإلحصائية األسري القطاع خارج الغذاء عل  اإلنفاق قي  بيانات معالجة ت  .2

 ائية.الغذ الميزانية دراسة متطلبات مع

 

 مزيد من المعلوماتلا

أبوظبي:  -الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء  الميزانية الغذائيةلية حول للمزيد من اإلحصاءات التفصي

http://www.scad.ae 

 .القادمفي إمارة أبوظبي  ةبعد تنفيذ مسح دخل وإنفاق األسرت  نشر اإلصدار المقبل سي

 

http://www.scad.ae/
http://www.scad.ae/


www.scad.gov.ae




