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 ()منطقة أبوظبي الغذائية الميزانيةأوالً: 

 
 :1.1 جدول 2019نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون في منطقة أبوظبي  9

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الحبوب ومنتجاتها في  12

   2019منطقة أبوظبي 

 :2.1جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من النشويات ومنتجاتها في  12

 2019منطقة أبوظبي 

 :3.1جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من السكر والمحليات في  12

 2019منطقة أبوظبي 

 :4.1جدول 

والدهون من البقوليات في منطقة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات  13

 2019أبوظبي 

 :5.1جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الجوزيات في منطقة  13

 2019أبوظبي 

 :6.1جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المحاصيل الزيتية  14

 2019ومنتجاتها في منطقة أبوظبي 

 :7.1 جدول

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الزيوت النباتية ومنتجاتها  14

 2019في منطقة أبوظبي 

 :8.1جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الخضراوات ومنتجاتها  15

 2019في منطقة أبوظبي 

 :9.1جدول 

والطاقة والبروتينات والدهون من الفواكه ومنتجاتها في نصيب الفرد من الغذاء  16

 2019منطقة أبوظبي 

 :10.1جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المنبهات في منطقة  17

 2019أبوظبي 

 :11.1جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من التوابل في منطقة  17

 2019ي أبوظب

 :12.1جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المشروبات الخالية من  17

 2019الكحول في منطقة أبوظبي 

 :13.1جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من لحوم الحيوانات في  18

 2019منطقة أبوظبي 

 :14.1جدول 

الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من مخلفات الذبيحة نصيب الفرد من  18

 2019الصالحة لألكل في منطقة أبوظبي 

 :15.1جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من دهون الحيوانات  18

 2019ومنتجاتها في منطقة أبوظبي 

 :16.1جدول 

والدهون من الحليب الطازج في  نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات 19

 2019منطقة أبوظبي 

 :17.1جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من منتجات الحليب في  19

 2019منطقة أبوظبي 

 :18.1جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من البيض في منطقة  19

 2019أبوظبي 

 :19.1جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المنتجات البحرية في  20

 2019منطقة أبوظبي 

 :20.1جدول 
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 (منطقة العين) الغذائية ثانياً: الميزانية

 :1.2جدول  2019نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون في منطقة العين  21

والطاقة والبروتينات والدهون من الحبوب ومنتجاتها في نصيب الفرد من الغذاء  24

 2019منطقة العين 

 :2.2جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من النشويات ومنتجاتها في  24

 2019منطقة العين 

 :3.2جدول 

في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من السكر والمحليات  24

 2019منطقة العين 

 :4.2جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من البقوليات في منطقة  25

 2019العين 

 :5.2جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الجوزيات في منطقة  25

 2019العين 

 :6.2جدول 

والبروتينات والدهون من المحاصيل الزيتية نصيب الفرد من الغذاء والطاقة  26

 2019ومنتجاتها في منطقة العين 

 :7.2جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الزيوت النباتية ومنتجاتها  26

 2019في منطقة العين 

 :8.2جدول 

الخضراوات ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من  27

 2019في منطقة العين 

 :9.2جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الفواكه ومنتجاتها في  28

 2019منطقة العين 

 :10.2جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المنبهات في منطقة  29

 2019العين 

 :11.2جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من التوابل في منطقة العين  29

2019 

 :12.2جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المشروبات الخالية من  29

 2019الكحول في منطقة العين 

 :13.2جدول 

ون من لحوم الحيوانات في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والده 30

 2019منطقة العين 

 :14.2جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من مخلفات الذبيحة  30

 2019الصالحة لألكل في منطقة العين 

 :15.2جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من دهون الحيوانات  30

 2019منطقة العين ومنتجاتها في 

 :16.2جدول 

من الحليب الطازج في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  31

 2019منطقة العين 

 :17.2جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من منتجات الحليب في  31

 2019منطقة العين 

 :18.2جدول 

والطاقة والبروتينات والدهون من البيض في منطقة العين نصيب الفرد من الغذاء  31

2019 

 :19.2جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المنتجات البحرية في  32

 2019منطقة العين 

 :20.2جدول 
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 (منطقة الظفرة) الغذائية ثالثاً: الميزانية

 :1.3جدول  2019منطقة الظفرة  في والبروتينات والدهوننصيب الفرد من الغذاء والطاقة  33

في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الحبوب ومنتجاتها  36

   2019منطقة الظفرة 

 :2.3جدول 

في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من النشويات ومنتجاتها  36

 2019منطقة الظفرة 

 :3.3جدول 

في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من السكر والمحليات  36

 2019منطقة الظفرة 

 :4.3جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من البقوليات منطقة الظفرة  37

2019 

 :5.3جدول 

في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الجوزيات منطقة  37

 2019الظفرة 

 :6.3جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المحاصيل الزيتية  38

 2019منطقة الظفرة في ومنتجاتها 

 :7.3جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الزيوت النباتية ومنتجاتها  38

 2019منطقة الظفرة في 

 :8.3جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الخضراوات ومنتجاتها  39

 2019منطقة الظفرة في 

 :9.3جدول 

في ينات والدهون من الفواكه ومنتجاتها نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروت 40

 2019منطقة الظفرة 

 :10.3جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المنبهات منطقة الظفرة  41

2019 

 :11.3جدول 

منطقة في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من التوابل  41

 2019الظفرة 

 :12.3جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المشروبات الخالية من  41

 2019منطقة الظفرة في الكحول 

 :13.3جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من لحوم الحيوانات منطقة  42

 2019الظفرة 

 :14.3جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من مخلفات الذبيحة  42

 2019منطقة الظفرة في الصالحة لألكل 

 :15.3جدول 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من دهون الحيوانات  42

 2019منطقة الظفرة في ومنتجاتها 

 :16.3جدول 

في قة والبروتينات والدهون من الحليب الطازج نصيب الفرد من الغذاء والطا 43

 2019منطقة الظفرة 

 :17.3جدول 

في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من منتجات الحليب  43

 2019منطقة الظفرة 

 :18.3جدول 

منطقة في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من البيض  43

 2019الظفرة 

 :19.3جدول 

في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المنتجات البحرية  44

 2019منطقة الظفرة 

 :20.3جدول 
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 مقّدمة ال

 

 يتم حيث محددة، زمنية فترة خالل أبوظبي، إمارة في الغذائي للنمط األشمل الواقع بأنها الغذائية الميزانية تعرَّف

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

 المؤشرات بعض لتوفير الالزمة المهمة اإلحصائية البيانات من الغذائية الميزانية دراسة توفرها التي البيانات وتعتبر

 دراسة خالل من أبوظبي، إلمارة الغذائي األمن تحقيق في وتساعد تنهض وخطط برامج وضع في للمساهمة الغذائية

 . إمارة أبوظبي في المناطق حسب واألسر لألفراد الغذائي النمط

 السلع من لالستهالك المتاحة الكميات بيانات توفر على أساسي بشكل الغذائية في إنتاجها الميزانية تعتمد دراسة

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

 الغذائي التركيب جداول وبيانات ،المناطق حسب أبوظبي إمارة في السكانية التقديرات على وكذلك الغذائية، الخدمات

 . والمحلية الدولية المصادر على باالعتماد

 معدل بيانات تنفيذه، في والدولية العلمية المنهجيات باستخدام تميز الذي ،2019األسرة  وإنفاق دخل مسح وفَّر

المنزلي  القطاع خارج الغذاء على اإلنفاق قيمة وكذلك أبوظبي، إمارة في المنطقة حسب الغذاء من الفرد استهالك

 حيث الدراسة، بيانات شمولية ولضمان الغذائية، الميزانية نموذج بناء متطلبات مع للتوافق بياناته معالجة تم والذي

 استهالك معدل بضرب وذلك الغذاء، من لالستهالك المتاحة الكميات حساب عملية في البيانات على االعتماد تم

 .الغذاء استهالك عملية في يشتركون الذين السكان بعدد غذائية سلعة لكل الغذاء من الفرد

 النباتية المنتجات من االستهالك بين بالمقارنة وذلك لألفراد، الغذائي الوضع عن تصورا الغذائية الميزانية بيانات وتوفر

 النباتية المصادر على االعتماد مدى الغذائية الميزانية تعكس وبالتالي الحيوانية، الثروة منتجات من واالستهالك

 مستوى وعلى اإلمارة مستوى على للسكان الغذائي الوضع تقييم وكذلك الغذائي، االستهالك نمط في والحيوانية

 .المناطق

 الحرارية السعرات من اليومي الفرد ونصيب لالستهالك، المتاح الغذاء نصيب الفرد من عن بيانات الغذائية الميزانية توفر

 زراعية سياسات من بها يتعلق وما الغذائية السياسات لواضعي وشاملة واضحة صورة لتقدم والدهون، والبروتينات

 .الغذائي باألمن وعالقته الغذاء ونمط حالة عن

 والزراعة األغذية منظمة عن الصادرة والدولية العلمية المنهجيات أبوظبي إمارة في الغذائية الميزانية دراسةت اعتمد

 مع يتوافق بما النتائج أدق إلى للوصول العلمية المعادالت وتكوين الحساب عمليات تمت حيث ،(FAO)لألمم المتحدة 

 .أبوظبي إمارة في الغذائية الميزانية بيانات إنتاج في الموحدة العلمية المنهجية بتطبيق الدولية التوصيات
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 مؤشرات الملخص 

 

منطقة أبوظبي،  بيانات على اشتملت التي اإلحصائية، الجداول من العديد 2019إصدار دراسة الميزانية الغذائية  تضمن

 :الرئيسية المؤشرات بعض وتاليا   منطقة العين، و منطقة الظفرة،و 

 

 (:أبوظبي إمارة) الغذائية الميزانيةأوالً: 

 

 2019 2014  المؤشر

   :نصيب الفرد من

 3,321.3 3,375.5 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 نسبة الطاقة )السعر الحراري( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها 

 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 غرامالبروتينات )نسبة 

 50.9 51.9 ( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها غرامنسبة الدهون )

 49.1 48.1 ( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها غرامنسبة الدهون )

 

 

 (:أبوظبي منطقة) الغذائية ثانياً: الميزانية

 2019 2014  المؤشر

   :نصيب الفرد من

 3,244.0 3,389.3 أ. الطاقة )سعر حراري(

 82.1 92.7 (غرامب. البروتينات )

 83.9 90.2 (غرامج. الدهون )

 507.0 608.1 سنة(/كيلوغرامد. الغذاء )

 79.0 79.5 نسبة الطاقة )السعر الحراري( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها 

 21.0 20.5 لسعر الحراري( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها انسبة الطاقة )

 53.5 60.3 ( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها غرامنسبة البروتينات )

 46.5 39.7 ( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها غرامنسبة البروتينات )

 53.2 60.3 ( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها غرامنسبة الدهون )

 46.8 39.7 ( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها غرامنسبة الدهون )
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 (:منطقة العين) الغذائية الميزانيةثالثُا: 

 

 2019 2014  المؤشر

   :نصيب الفرد من

 3,376.1 3,314.7 أ. الطاقة )سعر حراري(

 104.3 94.8 (غرامب. البروتينات )

 70.7 99.0 (غرامج. الدهون )

 672.7 693.4 سنة(/كيلوغرامد. الغذاء )

 78.5 80.6 نسبة الطاقة )السعر الحراري( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها 

 21.5 19.4 لسعر الحراري( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها انسبة الطاقة )

 54.3 61.4 ( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها غرامنسبة البروتينات )

 45.7 38.6 ( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها غرامنسبة البروتينات )

 43.2 50.4 ( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها غرامنسبة الدهون )

 56.8 49.6 ( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها غرامنسبة الدهون )
 

 

 

 

 (:منطقة الظفرة) الغذائية الميزانيةرابعاً: 

 

 2019 2014  المؤشر       

   :نصيب الفرد من

 3,366.1 3,358.4 أ. الطاقة )سعر حراري(

 101.7 97.6 (غرامب. البروتينات )

 102.3 102.4 (غرامج. الدهون )

 772.9 685.4 سنة(/كيلوغرامد. الغذاء )

 79.3 80.2 نسبة الطاقة )السعر الحراري( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها 

 20.7 19.8 لسعر الحراري( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها انسبة الطاقة )

 53.4 60.7 ( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها غرامنسبة البروتينات )

 46.6 39.3 ( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها غرامنسبة البروتينات )

 48.3 50.6 ( الناتجة من السلع النباتية ومنتجاتها غرامنسبة الدهون )

 51.7 49.4 ( الناتجة من السلع الحيوانية ومنتجاتها غرامنسبة الدهون )
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     (أبوظبي منطقة)الغذائية  الميزانيةأوالً: 

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

      

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم سنه/كيلوغرام

 83.9 82.1 3,244.0 507.0 المجموع الكلي

 44.6 43.9 2,561.7 370.4 المنتجات النباتية

 39.3 38.1 682.2 136.6 المنتجات الحيوانية
     

 83.9 82.1 3,244.0 507.0 المجموع

 6.8 31.4 1,671.8 146.6 الحبوب ومنتجاتها

 0.1 0.5 26.2 12.6 الجذور النشوية

 0.0 0.0 192.8 13.2 السكر والمحليات

 0.6 5.5 85.4 9.8 البقوليات

 1.5 0.7 18.5 2.2 الجوزيات

 0.4 0.1 6.2 1.0 الزيتيةالمحاصيل 

 30.7 0.0 271.4 11.3 الزيوت النباتية

 0.5 2.9 69.7 78.7 الخضراوات

 1.2 1.3 119.1 56.5 الفواكه ومنتجاتها

 1.9 0.9 38.3 4.9 المنبهات

 0.9 0.7 20.7 4.2 التوابل

 0.0 0.0 41.6 29.4 من الكحول المشروبات الخالية

 19.9 19.9 305.4 54.5 لحوم الحيوانات

 0.0 0.1 0.7 0.2 مخلفات الذبيحة الصالحة

 2.8 0.1 27.8 1.5 دهون الحيوانات

 3.6 2.5 54.6 25.5 الحليب الطازج

 10.1 10.5 238.5 38.1 منتجات الحليب

 2.3 2.4 32.5 8.3 البيض

 0.6 2.7 22.8 8.4 المنتجات البحرية

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء      
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 منطقة في لنصيب الفرد السنوي من الغذاء حسب المصدر النسبي التوزيع: 1.1 شكل

2019 أبوظبي  

 

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء  

 

 في حسب المصدر الحرارية السعرات من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع :2.1 شكل

2019 أبوظبي منطقة  

 

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء  

 

 

 

26.9%

73.1%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية

21.0%

79.0%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية
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 منطقة في حسب المصدر البروتينات من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع: 3.1 شكل

 2019 أبوظبي

 

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء  

 

 منطقة في حسب المصدر الدهون من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع: 4.1 شكل

2019 أبوظبي  

 

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء  

 

46.5%

53.5%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية

46.8%

53.2%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية
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نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الحبوب ومنتجاتها : 2.1جدول 

   2019أبوظبي  منطقةفي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 6.8 31.4 1,671.8 146.6 المجموع

 4.5 23.8 1,072.9 99.1 منتجات القمح

 0.8 5.7 402.9 39.6 األرز

 0.0 0.1 5.7 0.6 الذرةمنتجات 

 1.5 1.7 190.2 7.3 أخرى

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء    

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من النشويات ومنتجاتها : 3.1جدول 

 2019أبوظبي  منطقةفي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.1 0.5 26.2 12.6 المجموع

 0.1 0.3 19.6 9.5 البطاطا

 0.0 0.1 5.3 2.6 منتجات البطاطا

 0.0 0.0 1.0 0.4 البطاطا الحلوة

 0.0 0.0 0.4 0.1 أخرى

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء     

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من السكر والمحليات : 4.1جدول 

 2019أبوظبي  منطقةفي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.0 192.8 13.2 المجموع

 0.0 0.0 113.0 10.7 السكر 

 0.0 0.0 76.4 2.1 المحليات 

 0.0 0.0 3.3 0.4 العسل

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

 2019أبوظبي  منطقة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.6 5.5 85.4 9.8 المجموع

 0.1 1.0 15.2 1.6 الفاصولياء

 0.3 1.7 28.9 3.0 الحمص

 0.1 2.0 28.4 2.9 العدس

 0.0 0.0 0.7 0.1 الفول

 0.1 0.8 12.3 2.2 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

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

 2019أبوظبي  منطقة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.5 0.7 18.5 2.2 المجموع

 0.1 0.1 1.5 0.2 لوز

 0.1 0.0 1.3 0.2 فستق حلبي

 0.0 0.0 0.1 0.0 كستناء

 0.1 0.0 1.3 0.2 كاشو

 0.3 0.1 3.3 0.2 فول سوداني 

 0.9 0.4 10.9 1.3 أخرى

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

  2019أبوظبي  منطقةومنتجاتها في 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.4 0.1 6.2 1.0 المجموع

 0.0 0.0 0.5 0.0 بذور السمسم

 0.2 0.0 2.1 0.7 الزيتون )محفوظ(

 0.2 0.1 3.6 0.3 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الزيوت النباتية : 8.1جدول 

 2019أبوظبي  منطقةومنتجاتها في 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 30.7 0.0 271.4 11.3 المجموع

 18.1 0.0 160.3 6.6 زيت بذور عباد الشمس

 0.2 0.0 1.7 0.1 زيت بذور حبة السمسم

 0.7 0.0 6.1 0.3 جوز الهندزيت 

 2.5 0.0 22.3 0.9 زيت الزيتون

 5.8 0.0 51.3 2.1 زيت الذره

 1.0 0.0 8.9 0.4 زيت الكانوال

 2.3 0.0 20.7 1.0 أخرى

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

 2019أبوظبي  منطقةفي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.5 2.9 69.7 78.7 المجموع

 0.1 0.5 8.5 17.2 الطماطم

 0.0 0.0 0.6 1.5 الخس

 0.0 0.0 0.1 0.3 السبانخ

 0.0 0.2 4.3 9.3 الخيار

 0.0 0.1 2.8 3.3 الكوسا

 0.0 0.1 1.5 1.9 الباذنجان

 0.0 0.0 0.4 1.1 الزهرة

 0.0 0.0 0.6 1.2 بأنواعه القرع واليقطين

 0.0 0.0 0.5 1.1 الملفوف

 0.0 0.1 1.5 3.3 الفلفل

 0.1 0.5 14.7 12.8 البصل 

 0.0 0.2 4.8 1.3 الثوم

 0.0 0.1 3.4 3.4 الجزر

 0.0 0.1 1.3 0.8 خضراءالفاصولياء ال

 0.0 0.0 2.2 6.1 البطيخ

 0.0 0.0 0.5 0.7 الشمام

 0.0 0.0 0.7 0.8 بامياال

 0.2 1.0 21.1 12.5 أخرى

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

 2019أبوظبي  منطقةفي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.2 1.3 119.1 56.5 المجموع

 0.1 0.2 7.6 9.5 البرتقال

 0.0 0.0 1.4 2.9 الليمون

 0.0 0.0 0.1 0.2 الجريب فروت والبوملي

 0.0 0.0 2.7 3.0 الحمضيات األخرى

 0.2 0.3 20.4 12.4 الموز

 0.1 0.1 12.8 9.6 التفاح

 0.0 0.0 1.0 0.7 جاصاأل

 0.0 0.0 0.2 0.2 المشمش

 0.0 0.0 4.2 2.3 العنب

 0.0 0.0 2.6 2.1 مانجاال

 0.1 0.0 1.4 0.4 األفوكادو

 0.0 0.0 0.2 0.1 الكرز

 0.0 0.0 0.9 0.4 جوافةال

 0.0 0.0 1.2 0.8 الرمان

 0.0 0.0 0.8 0.6 الكيوي

 0.0 0.0 0.2 0.1 البابايا

 0.1 0.3 42.0 5.6 التمر ومنتجاته

 0.0 0.0 0.3 0.4 األناناس

 0.6 0.1 19.0 5.2 أخرى

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

 2019أبوظبي  منطقة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.9 0.9 38.3 4.9 المجموع

 0.0 0.2 2.9 1.3 القهوة

 1.9 0.3 34.0 2.3 الكاكاو

 0.0 0.3 1.3 1.2 الشاي

 0.0 0.0 0.1 0.1 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

 منطقةنصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من التوابل في : 12.1ول جد

 2019أبوظبي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.9 0.7 20.7 4.2 المجموع

 0.0 0.1 1.6 0.2 الفلفل

 0.0 0.0 0.3 0.0 القرفه

 0.1 0.0 1.9 0.1 الهيل

 0.8 0.6 16.9 3.8 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المشروبات الخالية  :13.1جدول 

 2019أبوظبي  منطقةمن الكحول في 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.0 41.6 29.4 مشروبات خاليه من الكحول

     أبوظبي -اإلحصاءالمصدر: مركز 
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نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من لحوم الحيوانات في : 14.1جدول 

 2019أبوظبي  منطقة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 19.9 19.9 305.4 54.5 المجموع

 6.1 4.4 113.5 11.3 األبقارلحوم 

 6.6 3.9 75.9 10.5 لحوم الضأن والماعز

 0.2 0.2 3.0 0.6 لحوم الجمال

 6.8 11.2 109.1 31.3 لحوم الدجاج

 0.3 0.2 4.0 0.7 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من مخلفات الذبيحة : 15.1جدول 

 2019أبوظبي  منطقةالصالحة لألكل في 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.1 0.7 0.2 مخلفات الذبيحة الصالحه

أبوظبي -اإلحصاءالمصدر: مركز      

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من دهون الحيوانات  :16.1جدول 

 2019أبوظبي  منطقةومنتجاتها في 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 2.8 0.1 27.8 1.5 المجموع

 0.4 0.0 3.8 0.2 الزبده

 0.7 0.0 6.3 0.3 السمنة بأنواعها

 1.6 0.0 14.1 0.9 والكريمة  القشطة

 0.0 0.0 3.6 0.2 أخرى

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

 2019أبوظبي  منطقةفي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 3.6 2.5 54.6 25.5 الحليب الطازج

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من منتجات الحليب : 18.1جدول 

 2019أبوظبي  منطقةفي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 10.1 10.5 238.5 38.1 المجموع

 1.2 1.2 23.3 12.9 لبن

 0.3 0.1 2.9 0.5 لبنه

 2.5 3.7 39.2 5.1 جبنة

 1.6 1.4 28.3 2.0 حليب جاف كامل الدسم

 4.6 4.0 144.9 17.5 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

 منطقةنصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من البيض في : 19.1ل جدو

 2019أبوظبي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 2.3 2.4 32.5 8.3 بيض المائدة

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

 2019أبوظبي  منطقةفي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.6 2.7 22.8 8.4 المجموع

 0.6 2.4 21.5 7.4 األسماك

 0.0 0.3 1.3 1.0 القشريات والرخويات

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء
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     (منطقة العين)الغذائية  الميزانيةثانياً: 

 2019 في منطقة العيننصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون : 1.2ل جدو

      

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 90.7 104.3 3,376.1 672.7 المجموع الكلي

 39.2 56.7 2,649.6 504.6 المنتجات النباتية

 51.6 47.7 726.6 168.1 المنتجات الحيوانية
     

 90.7 104.3 3,376.1 672.7 المجموع

 13.1 42.4 1800.1 225.2 الحبوب ومنتجاتها

 0.1 0.5 30.1 14.6 الجذور النشوية

 0.0 0.0 217.8 24.9 السكر والمحليات

 0.6 6.2 95.5 11.2 البقوليات

 1.0 0.5 12.6 1.4 الجوزيات

 0.4 0.1 6.4 1.1 المحاصيل الزيتية

 19.2 0.0 169.8 7.1 الزيوت النباتية

 0.6 3.5 86.1 103.1 الخضراوات

 0.9 1.4 117.8 67.0 الفواكه ومنتجاتها

 1.9 1.2 39.7 6.1 المنبهات

 1.3 0.9 27.3 5.9 التوابل

من  المشروبات الخالية

 الكحول
36.9 46.4 0.0 0.0 

 31.2 28.7 358.4 78.8 لحوم الحيوانات

 0.0 0.0 0.1 0.0 مخلفات الذبيحة الصالحة

 3.2 0.1 31.0 1.7 دهون الحيوانات

 3.6 2.5 53.9 25.2 الحليب الطازج

 10.7 10.6 231.8 43.8 منتجات الحليب

 2.0 2.1 28.5 7.3 البيض

 0.8 3.6 22.9 11.2 المنتجات البحرية

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء     
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 العين منطقة في لنصيب الفرد السنوي من الغذاء حسب المصدر النسبي التوزيع: 1.2 شكل

2019 

 

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء  

 

 في حسب المصدر الحرارية السعرات من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع :2.2 شكل

   2019 منطقة العين

 

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء  

 

 

 

25.0%

75.0%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية

21.5%

78.5%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية
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منطقة  في حسب المصدر البروتينات من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع :3.2 شكل

  2019 العين

 

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء  

في منطقة  حسب المصدر الدهون من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع :4.2 شكل

  2019 العين

 

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء  

 

  

45.7%

54.3%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية

56.8%

43.2%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية



 
 
 

   

24   

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الحبوب ومنتجاتها : 2.2ول جد

   2019 في منطقة العين

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 13.1 42.4 1,800.1 225.2 المجموع

 9.3 27.9 1,021.5 139.8 منتجات القمح

 1.5 13.4 729.6 79.2 األرز

 0.0 0.1 3.8 0.4 الذرةمنتجات 

 2.2 1.0 45.2 5.9 أخرى

أبوظبي -اإلحصاءالمصدر: مركز     

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من النشويات ومنتجاتها  :3.2جدول 

 2019 في منطقة العين

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.1 0.5 30.1 14.6 المجموع

 0.1 0.4 23.7 11.5 البطاطا

 0.0 0.1 5.4 2.7 منتجات البطاطا

 0.0 0.0 0.9 0.3 البطاطا الحلوة

 0.0 0.0 0.1 0.0 أخرى

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء     

 

في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من السكر والمحليات : 4.2ل جدو

 2019 منطقة العين

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.0 217.8 24.9 المجموع

 0.0 0.0 200.5 22.2 السكر 

 0.0 0.0 14.3 2.3 المحليات 

 0.0 0.0 3.0 0.4 العسل

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء     
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في منطقة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من البقوليات  :5.2دول ج

 2019 العين

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.6 6.2 95.5 11.2 المجموع

 0.1 0.7 10.3 1.1 الفاصولياء

 0.2 1.5 25.4 2.6 الحمص

 0.2 3.0 42.6 4.4 العدس

 0.0 0.1 1.8 0.2 الفول

 0.1 1.0 15.5 3.0 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الجوزيات : 6.2جدول 

 2019 منطقة العين

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.0 0.5 12.6 1.4 المجموع

 0.1 0.0 0.9 0.1 لوز

 0.1 0.0 0.8 0.1 فستق حلبي

 0.0 0.0 0.1 0.0 كستناء

 0.1 0.0 0.7 0.1 كاشو

 0.1 0.1 1.7 0.1 فول سوداني

 0.7 0.3 8.3 0.9 أخرى

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

  2019 في منطقة العينومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.4 0.1 6.4 1.1 المجموع

 0.0 0.0 0.3 0.0 بذور السمسم

 0.2 0.0 2.2 0.7 الزيتون )محفوظ(

 0.2 0.1 4.0 0.3 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الزيوت النباتية : 8.2ل جدو

 2019 في منطقة العينومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 19.2 0.0 169.8 7.1 المجموع

 6.6 0.0 58.8 2.4 زيت بذور عباد الشمس

 0.1 0.0 1.2 0.0 زيت بذور حبة السمسم

 0.4 0.0 3.6 0.1 جوز الهندزيت 

 3.9 0.0 34.7 1.4 زيت الزيتون

 5.6 0.0 49.6 2.0 الذرةزيت 

 0.7 0.0 6.4 0.3 زيت الكانوال

 1.7 0.0 15.5 0.7 أخرى

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

 2019 في منطقة العينومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.6 3.5 86.1 103.1 المجموع

 0.1 0.5 9.0 18.3 الطماطم

 0.0 0.1 1.0 2.5 الخس

 0.0 0.0 0.1 0.3 السبانخ

 0.0 0.2 5.8 12.4 الخيار

 0.0 0.1 4.3 5.1 الكوسا

 0.0 0.1 1.9 2.4 الباذنجان

 0.0 0.0 0.5 1.3 الزهرة

 0.0 0.0 0.5 0.9 بأنواعه القرع واليقطين

 0.0 0.0 0.6 1.3 الملفوف

 0.0 0.2 2.1 4.5 الفلفل

 0.1 0.7 20.8 18.1 البصل 

 0.0 0.3 7.2 2.0 الثوم

 0.0 0.1 4.1 4.2 الجزر

 0.0 0.1 1.1 0.7 خضراءالفاصولياء ال

 0.0 0.1 5.3 14.8 البطيخ

 0.0 0.0 1.3 1.6 الشمام

 0.0 0.0 1.0 1.1 بامياال

 0.2 0.9 19.6 11.6 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

 

 

 

 

  



 
 
 

   

28   

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الفواكه ومنتجاتها : 10.2ل جدو

 2019 في منطقة العين

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.9 1.4 117.8 67.0 المجموع

 0.1 0.3 11.6 14.6 البرتقال

 0.0 0.0 1.7 3.4 الليمون

 0.0 0.0 0.1 0.1 الجريب فروت والبوملي

 0.0 0.1 4.2 4.6 الحمضيات األخرى

 0.2 0.4 21.7 13.2 الموز

 0.1 0.1 17.2 12.8 التفاح

 0.0 0.0 1.3 0.8 جاصاأل

 0.0 0.0 0.3 0.2 المشمش

 0.0 0.1 5.8 3.1 العنب

 0.0 0.0 2.8 2.3 مانجاال

 0.1 0.0 0.8 0.2 األفوكادو

 0.0 0.0 0.3 0.2 الكرز

 0.0 0.0 0.8 0.4 جوافةال

 0.0 0.0 1.5 1.0 الرمان

 0.0 0.0 2.0 1.4 الكيوي

 0.0 0.0 0.1 0.0 البابايا

 0.1 0.2 33.3 4.1 التمر ومنتجاته

 0.0 0.0 0.5 0.7 األناناس

 0.3 0.1 11.9 3.7 أخرى

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

 2019 منطقة العين

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.9 1.2 39.7 6.1 المجموع

 0.0 0.5 4.2 2.3 القهوة

 1.9 0.3 33.8 2.3 الكاكاو

 0.0 0.4 1.6 1.4 الشاي

 0.0 0.0 0.1 0.1 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

في منطقة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من التوابل : 12.2جدول 

 2019 العين

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.3 0.9 27.3 5.9 المجموع

 0.0 0.1 1.3 0.2 الفلفل

 0.0 0.0 0.2 0.0 القرفه

 0.2 0.0 3.4 0.2 الهيل

 1.0 0.8 22.4 5.5 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المشروبات الخالية : 13.2جدول 

 2019 في منطقة العينمن الكحول 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.0 46.4 36.9 مشروبات خاليه من الكحول

 أبوظبي -اإلحصاءالمصدر: مركز 
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في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من لحوم الحيوانات  :14.2جدول 

 2019 منطقة العين

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 31.2 28.7 358.4 78.8 المجموع

 6.7 4.7 80.9 12.5 األبقارلحوم 

 15.2 9.0 145.8 24.4 لحوم الضأن والماعز

 0.3 0.3 3.8 0.8 لحوم الجمال

 8.7 14.4 125.8 40.4 لحوم الدجاج

 0.3 0.2 2.1 0.7 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من مخلفات الذبيحة : 15.2جدول 

 2019 في منطقة العينالصالحة لألكل 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.0 0.1 0.0 مخلفات الذبيحة الصالحه

     أبوظبي -اإلحصاءالمصدر: مركز 

 

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

 2019 في منطقة العينومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 3.2 0.1 31.0 1.7 المجموع

 0.5 0.0 4.7 0.2 الزبدة

 0.9 0.0 8.3 0.3 السمنة بأنواعها

 1.7 0.0 15.1 0.9 والكريمة  القشطة

 0.0 0.0 3.0 0.2 أخرى

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

 2019 منطقة العين

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 3.6 2.5 53.9 25.2 الحليب الطازج

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من منتجات الحليب : 18.2جدول 

 2019 منطقة العين

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 10.7 10.6 231.8 43.8 المجموع

 1.6 1.7 31.3 17.3 لبن

 0.3 0.1 2.9 0.5 لبنه

 2.9 3.6 42.2 5.5 جبنة

 1.4 1.3 25.3 1.8 حليب جاف كامل الدسم

 4.6 4.0 130.1 18.7 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

في منطقة نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من البيض  :19.2جدول 

 2019 العين

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 2.0 2.1 28.5 7.3 بيض المائدة

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء
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نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المنتجات البحرية : 20.2جدول 

 2019 في منطقة العين

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.8 3.6 22.9 11.2 المجموع

 0.8 3.4 21.7 10.3 األسماك

 0.0 0.2 1.2 0.9 القشريات والرخويات

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء
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     (منطقة الظفرة)الغذائية  الميزانيةثالثُا: 

 

 

 

 

 2019 منطقة الظفرةفي نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون  :1.3جدول 

      

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 102.3 101.7 3,366.1 772.9 المجموع الكلي

 49.4 54.3 2,668.4 599.9 المنتجات النباتية

 52.9 47.4 697.7 173.0 المنتجات الحيوانية
     

 102.3 101.7 3,366.1 772.9 المجموع

 10.5 38.1 1,777.8 253.8 الحبوب ومنتجاتها

 0.1 0.5 30.2 14.6 الجذور النشوية

 0.0 0.0 189.2 34.1 السكر والمحليات

 0.5 5.6 83.8 9.7 البقوليات

 1.8 0.8 21.5 2.6 الجوزيات

 0.6 0.2 9.0 1.3 المحاصيل الزيتية

 30.2 0.0 249.8 13.7 الزيوت النباتية

 0.8 4.3 90.9 123.8 الخضراوات

 1.2 2.1 110.5 85.9 الفواكه ومنتجاتها

 2.2 1.7 37.6 8.7 المنبهات

 1.5 1.0 32.6 9.7 التوابل

 0.0 0.0 35.4 42.0 من الكحول المشروبات الخالية

 29.2 26.1 325.2 71.7 لحوم الحيوانات

 0.0 0.1 0.6 0.2 مخلفات الذبيحة الصالحة

 3.9 0.1 28.3 2.1 دهون الحيوانات

 3.4 2.4 41.3 24.0 الحليب الطازج

 12.8 12.0 234.5 52.5 منتجات الحليب

 2.7 2.8 37.0 9.5 البيض

 0.8 4.0 30.8 13.1 المنتجات البحرية

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء     
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 منطقة في لنصيب الفرد السنوي من الغذاء حسب المصدر النسبي التوزيع: 1.3 شكل

 2019 الظفرة

 

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء  

 

 

 حسب المصدر في الحرارية السعرات من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع: 2.3 شكل

 2019 منطقة الظفرة

 

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء  

 

 

22.4%

77.6%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية

20.7%

79.3%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية
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منطقة  حسب المصدر في البروتينات من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع :3.3 شكل

 2019 الظفرة

 

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء  

 

منطقة في  حسب المصدر الدهون من اليومي الفرد لنصيب النسبي التوزيع: 4.3 شكل

 2019 الظفرة

 

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء  

 

46.6%

53.4%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية

51.7%

48.3%

المنتجات الحيوانية المنتجات النباتية
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نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الحبوب ومنتجاتها : 2.3جدول 

   2019 منطقة الظفرةفي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 10.5 38.1 1,777.8 253.8 المجموع

 6.8 24.3 1,078.0 148.6 منتجات القمح

 1.8 13.7 604.6 95.9 األرز

 0.0 0.1 4.1 0.4 الذرةمنتجات 

 1.8 0.1 91.1 8.8 أخرى

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء    

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من النشويات ومنتجاتها : 3.3جدول 

 2019 منطقة الظفرةفي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.1 0.5 30.2 14.6 المجموع

 0.1 0.4 22.9 11.2 البطاطا

 0.0 0.1 5.6 2.8 منتجات البطاطا

 0.0 0.0 1.3 0.5 البطاطا الحلوة

 0.0 0.0 0.3 0.1 أخرى

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء     

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من السكر والمحليات : 4.3جدول 

 2019 منطقة الظفرةفي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.0 189.2 34.1 المجموع

 0.0 0.0 169.9 31.1 السكر 

 0.0 0.0 15.6 2.5 المحليات 

 0.0 0.0 3.7 0.5 العسل

أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء     
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منطقة في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من البقوليات : 5.3جدول 

 2019 الظفرة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.5 5.6 83.8 9.7 المجموع

 0.0 0.6 9.0 1.0 الفاصولياء

 0.1 0.8 14.1 1.4 الحمص

 0.2 3.0 43.5 4.5 العدس

 0.0 0.2 2.9 0.3 الفول

 0.1 0.9 14.2 2.5 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الجوزيات : 6.3جدول 

 2019 منطقة الظفرة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.8 0.8 21.5 2.6 المجموع

 0.2 0.1 1.7 0.3 لوز

 0.2 0.1 2.2 0.3 فستق حلبي

 0.0 0.0 0.3 0.1 كستناء

 0.1 0.0 1.3 0.2 كاشو

 0.1 0.1 1.7 0.1 فول سوداني

 1.2 0.5 14.3 1.7 أخرى

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

  2019 منطقة الظفرةفي ومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.6 0.2 9.0 1.3 المجموع

 0.1 0.0 1.4 0.1 بذور السمسم

 0.3 0.0 2.6 0.9 الزيتون )محفوظ(

 0.2 0.1 5.0 0.4 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من الزيوت النباتية : 8.3جدول 

 2019 منطقة الظفرةفي ومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 30.2 0.0 249.8 13.7 المجموع

 14.5 0.0 100.1 6.2 زيت بذور عباد الشمس

 0.3 0.0 2.3 0.1 زيت بذور حبة السمسم

 0.3 0.0 2.4 0.1 جوز الهندزيت 

 3.8 0.0 33.7 1.4 زيت الزيتون

 8.4 0.0 82.7 3.4 زيت الذره

 1.0 0.0 8.7 0.4 زيت الكانوال

 2.0 0.0 19.9 2.1 أخرى

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

 2019 منطقة الظفرةفي ومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام حراري/يومسعر  /سنه كيلوغرام

 0.8 4.3 90.9 123.8 المجموع

 0.1 0.5 9.0 18.2 الطماطم

 0.0 0.0 0.9 2.1 الخس

 0.0 0.0 0.1 0.1 السبانخ

 0.0 0.3 6.6 14.3 الخيار

 0.0 0.1 5.5 6.4 الكوسا

 0.0 0.1 2.8 3.6 الباذنجان

 0.0 0.1 0.7 1.8 الزهرة

 اليوقرع ال

 بأنواعه قطين
1.6 0.8 0.0 0.0 

 0.0 0.0 0.6 1.5 الملفوف

 0.1 0.3 3.2 7.0 الفلفل

 0.1 0.9 21.0 24.4 البصل 

 0.0 0.4 4.2 2.6 الثوم

 0.0 0.1 5.6 5.7 الجزر

 0.0 0.1 2.6 1.5 خضراءالفاصولياء ال

 0.0 0.1 5.3 14.9 البطيخ

 0.0 0.0 1.4 1.8 الشمام

 0.0 0.0 0.9 1.0 بامياال

 0.2 1.1 19.6 15.3 أخرى

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

 2019 منطقة الظفرةفي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.2 2.1 110.5 85.9 المجموع

 0.1 0.2 10.0 12.6 البرتقال

 0.0 0.1 1.8 3.7 الليمون

 0.0 0.0 0.4 0.5 الجريب فروت والبوملي

 0.0 0.1 5.9 6.5 الحمضيات األخرى

 0.2 0.4 18.9 15.8 الموز

 0.1 0.1 15.5 14.9 التفاح

 0.0 0.0 2.2 1.5 جاصاأل

 0.0 0.0 0.2 0.2 المشمش

 0.0 0.1 6.4 3.5 العنب

 0.0 0.0 3.4 2.7 مانجاال

 0.1 0.0 1.0 0.3 األفوكادو

 0.0 0.0 0.3 0.2 الكرز

 0.0 0.0 1.8 0.8 جوافةال

 0.0 0.0 3.0 2.1 الرمان

 0.0 0.0 1.7 1.2 الكيوي

 0.0 0.0 0.1 0.0 البابايا

 0.2 0.8 18.1 13.2 التمر ومنتجاته

 0.0 0.0 0.8 1.2 األناناس

 0.4 0.1 18.9 5.0 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء
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في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المنبهات : 11.3جدول 

 2019 منطقة الظفرة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 2.2 1.7 37.6 8.7 المجموع

 0.0 0.8 6.1 3.9 القهوة

 2.2 0.4 29.3 2.7 الكاكاو

 0.0 0.5 2.1 1.9 الشاي

 0.0 0.0 0.1 0.1 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

 

 

منطقة في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من التوابل : 12.3جدول 

 2019 الظفرة

 السلعة

 الفردنصيب 

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 1.5 1.0 32.6 9.7 المجموع

 0.0 0.1 2.1 0.3 الفلفل

 0.0 0.0 0.6 0.1 القرفة

 0.4 0.1 5.4 0.4 الهيل

 1.1 0.9 24.5 9.0 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من المشروبات الخالية  :13.3جدول 

 2019 منطقة الظفرةفي من الكحول 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.0 35.4 42.0 مشروبات خاليه من الكحول

     أبوظبي -اإلحصاءالمصدر: مركز 
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في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من لحوم الحيوانات  :14.3جدول 

 2019 منطقة الظفرة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 29.2 26.1 325.2 71.7 المجموع

 6.1 4.4 60.7 11.2 األبقارلحوم 

 14.3 8.5 138.8 22.9 لحوم الضأن والماعز

 1.7 1.6 18.3 4.7 لحوم الجمال

 7.0 11.5 104.1 32.2 لحوم الدجاج

 0.2 0.2 3.4 0.7 أخرى

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من مخلفات الذبيحة  :15.3جدول 

 2019 منطقة الظفرةفي الصالحة لألكل 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.0 0.1 0.6 0.2 الصالحةمخلفات الذبيحة 

     أبوظبي -اإلحصاءالمصدر: مركز 

 

نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من دهون الحيوانات : 16.3جدول 

 2019 منطقة الظفرةفي ومنتجاتها 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 3.9 0.1 28.3 2.1 المجموع

 0.5 0.0 4.4 0.2 الزبدة

 1.3 0.0 11.2 0.5 السمنة بأنواعها

 2.1 0.1 10.9 1.3 والكريمة  القشطة

 0.0 0.0 1.7 0.1 أخرى

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

 2019 منطقة الظفرةفي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 3.4 2.4 41.3 24.0 الحليب الطازج

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء

 

في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من منتجات الحليب  :18.3جدول 

 2019 منطقة الظفرة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 12.8 12.0 234.5 52.5 المجموع

 1.9 2.0 27.4 21.2 لبن

 0.3 0.1 3.5 0.6 لبنه

 3.4 3.5 36.0 5.5 جبنة

 1.3 1.2 23.6 1.7 حليب جاف كامل الدسم

 5.8 5.2 144.1 23.6 أخرى

     أبوظبي  -المصدر: مركز اإلحصاء

 

منطقة في نصيب الفرد من الغذاء والطاقة والبروتينات والدهون من البيض : 19.3جدول 

 2019 الظفرة

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 2.7 2.8 37.0 9.5 بيض المائدة

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

 2019 منطقة الظفرةفي 

 السلعة

 نصيب الفرد

 دهون  بروتين  الطاقة غذاء

 يوم/غرام يوم/غرام سعر حراري/يوم /سنه كيلوغرام

 0.8 4.0 30.8 13.1 المجموع

 0.8 3.7 29.6 12.1 األسماك

 0.0 0.2 1.2 1.0 القشريات والرخويات

     أبوظبي -المصدر: مركز اإلحصاء
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الميزانية الغذائية  إحصاءات منهجية إنتاج  

على اتباع أحدث األساليب اإلحصائية في جمع البيانات ومعالجتها وتصنيفها وإعداد  أبوظبي –حرص مركز اإلحصاء ي

 وتقديراتها.بإحصاءات الميزانية الغذائية إلمار ة أبوظبي المؤشرات المتعلقة 

 نبذة عامة

محددة،  يحتوي إصدار الميزانية الغذائية بيانات تفصيلية حول النمط الغذائي في إمارة أبوظبي، خالل فترة زمنية

حيث يتم التعامل مع المجموعات والمنتجات الغذائية حسب مصدرها. وتعتبر البيانات التي توفرها الميزانية الغذائية 

من البيانات اإلحصائية المهمة الالزمة لتوفير بعض المؤشرات الغذائية للمساهمة في وضع برامج وخطط تنهض 

 ، من خالل دراسة النمط الغذائي لألفراد حسب المنطقة. وتساعد في تحقيق األمن الغذائي إلمارة أبوظبي

 األهمية 

تسهم إحصاءات الميزانية الغذائية في تقديم صورة واضحة وشاملة لواضعي السياسات الغذائية وما يتعلق بها من 

 سياسات زراعية عن حالة ونمط الغذاء وعالقته باألمن الغذائي.

 هدافألا

الغذائية إلى توفير بيانات عن نصيب الفرد من الغذاء المتاح لالستهالك، ونصيب الفرد  تهدف إنتاج إحصاءات الميزانية

اليومي من السعرات الحرارية والبروتينات والدهون على مستوى المنطقة، لتقدم صورة واضحة وشاملة لواضعي 

 األمن الغذائي.السياسات الغذائية وما يتعلق بها من سياسات زراعية عن حالة ونمط الغذاء وعالقته ب

 المفاهيم والمصطلحات المستخدمة

 -أبوظبي( المنشور على الموقع اإللكتروني لمركز اإلحصاء -يوفر )معجم المصطلحات المستخدمة في مركز اإلحصاء

أبوظبي قائمة بالمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في إنتاج إحصاءات الميزانية الغذائية، وتعريفها والمرجعية 

مصطلح ومن الممكن الوصول للمعجم باستخدام الرابط أدناه: الدولية لل

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

 أبوظبي -معجم المصطلحات المستخدمة في مركز اإلحصاء

        التغطية     

 :التغطية والشمول •

o إمارة أبوظبي. 

o منطقة أبوظبي. 

o منطقة العين. 

o منطقة الظفرة. 

 ال تشمل بيانات إصدار الميزانية الغذائية بيانات األفراد في معسكرات العمال. •

 

  

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


 
 
 

   

46   

 دورية اإلصدار

 كل خمس سنوات )حسب نتائج مسح دخل وإنفاق األسرة(

 التصانيف المستخدمة      

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

 (Guidelines for the compilation of Food Balance Sheets)والزراعة في دليل الميزانية الغذائية 

 

 المصادر األساسية للبيانات

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

 طريقة جمع البيانات

يد أبوظبي باستخدام البر -تتم عملية جمع البيانات الالزمة إلنتاج إحصاءات الميزانية الغذائية من مركز اإلحصاء

 اإللكتروني والملفات المشتركة

 ألية تدقيق البيانات

  .االرتباطتدقيق البيانات بتطبيق قواعد المطابقة بين الجداول ذات  .1

  .التأكد من استيفاء جميع بيانات الجداول المطلوبة وشموليتها .2

 .التأكد من عدم وجود أخطاء أو تناقضات في البيانات .3

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

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

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

 التأكد من عدم وجود تضارب في اإلحصاءات. .7

 

 المخرجات )المؤشرات/اإلحصاءات(

وإعادة  الواردةيتم إعداد المخرجات اإلحصائية باستخدام بعض المعادالت الحسابية أو باألسلوب التجميعي للبيانات 

، وقياس ومنطقتيهاتصنيفها ونشرها ويتم معالجة البيانات وتعويض القيم المفقودة، والتأكد من تناسق البيانات 

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

السابقة، وتعديل القيم الخاطئة. ويتم إعداد جداول المخرجات وتصنيفها حسب الموضوع في إصدار الميزانية 

 الغذائية إلمارة أبوظبي.

 

تقديرات لمعدل استهالك الفرد الواحد من الغذاء المتاح خالل الفترة  المتاح للفرد:معدل االستهالك حساب 

المرجعية على هيئة طاقة )ويتم التعبير عنها بالسعرات الحرارية لكل يوم( والمحتوى من البروتينات والدهون )ويتم 

 عنها بالغرامات لكل يوم(. التعبير
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الحرارية التي يحتاجها ويكونها الجسم لكي يقوم بوظائفه األساسية  ويعتبر السعر الحراري وحدة لقياس الطاقة

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

 الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. وهي:األساسية الثالثة في الغذاء أال 

 

المعدل المتاح للفرد من مجموع المتاح لالستهالك البشري بتقسيم الكميات من عنصر الغذاء ويمكن الحصول على 

 المتاح على مجموع السكان الذين يشاركون في تناول الغذاء خالل الفترة المرجعية.

 

دخل وإنفاق األسرة، حيث تم أخذ  باالعتماد على نتائج مسحللفرد  لالستهالكتم حساب كميات الغذاء المتاح 

الفرد من الغذاء حسب نوع المادة الغذائية وتم ضربه بعدد سكان اإلمارة للحصول على كمية الغذاء  استهالكمعدل 

باستخدام نفس لى البيانات حسب المناطق ع الحصوللجميع األفراد في اإلمارة، وكذلك تم  لالستهالكالمتاح 

 المعادلة.

 .عدد سكان اإلمارة× الفرد من الغذاء  استهالكفي اإلمارة= معدل  لالستهالكاء المتاح كمية الغذ•     

عدد األفراد حسب × الفرد من الغذاء  استهالك= معدل المنطقةحسب  لالستهالككمية الغذاء المتاح •     

 .المنطقة

 

يات حسابية ترتبط بمكونات الغذاء تم حساب نصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية والبروتينات والدهون بعمل

األساسية، التي تهدف إلى توليد وإمداد الفرد بالطاقة الالزمة للعمليات الحيوية اليومية، حيث يعتبر السعر الحراري 

، وذلك عن طريق اعتياديوحدة لقياس الطاقة الحرارية التي يحتاجها ويكونها الجسم لكي يقوم بعمله بشكل 

لعناصر والمكونات األساسية للمواد الغذائية، فاإلنسان يحتاج للطاقة لعمل وظائفه األساسية تكسير الروابط بين ا

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

 نات والدهون.العناصر الثالثة األساسية في الغذاء أال وهي : الكربوهيدرات والبروتي

 

ومن أجل حساب الطاقة والمحتوى من البروتينات والدهون من كمية الغذاء المتاح للفرد، فإنه ال بد من توفير البيانات 

الخاصة بتركيب المادة الغذائية من عناصرها األساسية المنتجة للطاقة،  حيث من الممكن الحصول على تلك 

ام جداول تركيب الغذاء، حيث تم استخدام جداول التركيب الغذائي النسب من عناصر التركيب الغذائي باستخد

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

ة غياب جداول تركيب الغذاء المعدة للمنطقة، وقد تم تحديث بعض تلك البيانات بما بتناسب مع البيانات المتوفر

 لمنطقة الخليج العربي. 

 

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

 سعرة حرارية. 400من الكربوهيدرات تنتج  غرام 100كل  •

 سعرة حرارية. 900من الدهون تنتج  غرام 100كل  •

 سعرة حرارية. 400من البروتينات تنتج  غرام 100كل  •

 

 وقتية اإلصدار

 2019لبيانات عام  2021من عام  ابريلاإلصدار الحالي: شهر  •

 من تنفيذ مسح دخل وإنفاق األسرة في إمارة أبوظبي القادم. االنتهاءاإلصدار القادم: بعد  •
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 النشر

 تنشر البيانات على شكل جداول إحصائية أو إصدارات ترفع على الموقع اإللكتروني. 

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

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

 مالحظات على الجداول

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

 النهائي في بعض الجداول.

 مع لتتوافق األسري باستخدام األساليب اإلحصائية القطاع خارج الغذاء على اإلنفاق قيم بيانات معالجة تم .2

 الغذائية. الميزانية دراسة متطلبات

 

 إخالء المسؤولية وشروط االستخدام

بإصدار اإلحصاءات لتلبية احتياجات الجهات الحكومية واألفراد ومختلف فئات المجتمع  أبوظبي -يقوم مركز اإلحصاء

أبوظبي مسؤوال  عن أية خسائر أو أضرار تلحق بالمستخدمين جراء سوء  -ومؤسسات األعمال. وال يعد مركز اإلحصاء

ؤولية استخدام اإلحصاءات وعليه، فإن مس  استخدام اإلحصاءات المقدمة على الموقع بحسن نية من قبل المركز.

الرسمية في أي وقت محدد أو ألية أغراض بعينها تقع على عاتق المستخدمين، وُيقر المستخدم بأنه يعفي وُيْخلِي 

مسؤولية المركز من االلتزامات القانونية المتعلقة باألخطاء التي قد تحدث خارج نطاق سيطرة المركز أو دون علمه 

 لذلك الخطأ. صول على تعويضات مقابل الخسائر واألضرار التي قد تلحقه نتيجة  كما يتنازل عن حقه في الح

 

أبوظبي محمية بموجب حقوق النشر والتأليف إال عند اإلشارة  –تُعد االحصاءات الرسمية الصادرة من مركز اإلحصاء

دون الحصول على إذن  لغير ذلك، ويجوز للمستخدمين استنساخ محتويات الموقع كليا  أو جزئيا  بمختلف الوسائل

  :خاص من مركز اإلحصاء، شريطة اإلقرار بصدورها عن المركز، وذلك بإيضاح ما يلي

 

أبوظبي، وسنة النشر، واسم المنتج، ورقم الفهرسة، فترة اإلسناد ورقم الصفحة أو  -المصدر: مركز اإلحصاء

 الصفحات.

 معلومات إضافية 

اإلحصاءات الرسمية األخرى، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى:  النشرة أو لمزيد من المعلومات حول

info@scad.gov.ae 

أبوظبي:   –زيارة موقع مركز اإلحصاء أو   

http://www.scad.ae 

http://www.scad.ae/
mailto:إلىinfo@scad.gov.ae
http://www.scad.ae/
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