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قائمة الجداول

إحصاءات الطاقة الكهربائية: 1.1الجدول 

ي نشاط الكهرباء والماء: 2.1الجدول 
 
استهالك الوقود ف

المنطقةحسب كمية الطلب عىل الكهرباء : 3.1الجدول 

ي الستهالك الكهرباء حسب : 4.1الجدول  القطاعالتوزي    ع النسب 

إحصاءات الطاقة المتجددة: 5.1الجدول 

ة: 6.1الجدول 
ا
الكميات المتوفرة من المياه المحّل

كمية المياه المحالة الموزعة: 7.1الجدول 

المنطقةكمية المياه المحالة الموزعة سنويا حسب : 8.1الجدول 

ة حسب القطاع: 9.1الجدول 
ا
ي الستهالك المياه المحّل التوزي    ع النسب 

ة حسب المنطقة والقطاع، : 10.1الجدول 
ا
ي الستهالك المياه المحّل 2019التوزي    ع النسب 

الخاماإلنتاج والمبيعات الخارجية للنفط : 1.2الجدول 

رةللمنتجات المحلية اإلنتاج والمبيعات : 2.2الجدول  النفطية المكرا

رةإنتاج المشتقات النفطية : 3.2الجدول  المكرا

رةالمبيعات المحلية من المنتجات النفطية : 4.2الجدول  المكرا

رةصادرات المنتجات النفطية : 5.2الجدول  المكرا

الطبيعي إنتاج الغاز : 6.2الجدول 

إنتاج وصادرات منتجات الغاز: 7.2الجدول 
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قائمة الرسومات البيانية

كمية الطاقة الكهربائية المولدة والطلب عىل الكهرباء: 1الشكل 

ي نشاط الكهرباء والماء: 2الشكل 
 
استهالك الوقود ف

ي لكمية الطلب عىل الكهرباء حسب المنطقة، : 3الشكل  2019التوزي    ع النسب 

ي الستهالك الكهرباء حسب القطاع، : 4الشكل  2019التوزي    ع النسب 

إحصاءات الطاقة المتجددة: 5الشكل 

ة المتوفرة: 6الشكل 
ا
ة المياه المحّل كميا

ي لكمية المياه المحالة الموزعة حسب المنطقة، : 7الشكل  2019التوزي    ع النسب 

اإلنتاج والمبيعات الخارجية للنفط الخام: 8الشكل 

ي للمشتقات النفطية المكررة، : 9الشكل  2019التوزي    ع النسب 

2019إنتاج وصادرات منتجات الغاز، : 10الشكل 
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المقدمة

ي إلمارةوالمياهالطاقةإحصاءاتاإلصدار هذا يعرض لة،2019لعامأبوظب 
ا
ي المتمث

 
اءوالكهربالماءإنتاجقطاعف

 .المتجددةالطاقةوقطاعوالغاز النفطوقطاع
ا
د التاليةالمصادر وتعد الطاقة،دائرة:اناتالبيلهذهالرئيسالمزوا

كة ولوشر ي بتر .أدنوك–الوطنيةأبوظب 

م
ا
ةالمالحظات"وتقد ي "التوضيحيا

 
 اإلصدار هذا نهايةف

 
حا الفنيةيموالمفاهاألساسيةللمصطلحاتشر

ي المستخدمة
 
 .المحالةوالمياهالطاقةإحصاءاتتجميعف

ا
ادةونحث اءالسا القسمذا هإىلالرجوععىلالقرا

امن ي الواردةاإلحصاءاتقراءةمعبالتر 
 
.اإلصدارف
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النقاط األساسية

(.ساعةميجاوات)73,305,188بلغت كمية الطاقة الكهربائية المتاحة•

(مليون متر مكعب)1,068بلغت كمية المياه المحالة المتوفرة •

(.ساعةميجاوات) 2,163,799كمية الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة •

(.ألف برميل)1,116,109بلغت كمية اإلنتاج السنوي للنفط الخام •

(.ألف برميل)881,172المبيعات الخارجية السنوية من النفط الخام •

(.مليون قدم مكعب)2,824,432بلغت كمية اإلنتاج السنوي للغاز الطبيعي •

ي)27,738الغاز  بلغت صادرات منتجات • (.ألف طن متر
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الطاقة والمياه المحالة
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ئيةالكهرباإحصاءات الطاقة 

دةالكهربائيةالطاقةإجماىلي بلغ•
ّ
كاتطريقعنالمول ي ساعةجيجاوات72,830نحوالشر

 
،2019عامف

.2018بعاممقارنة%0.3نحومقدارها بزيادة

ةبلغت• حهو كما ساعة،جيجاوات10,624نحوالشماليةاإلماراتإىلالمصدرةالكهرباءكميا
ا
ي موض

 
ف

.1.1رقمالجدول

ي الكهرباءعىلالطلبكميةزادت•
 
ي إمارةف .2019عامساعةجيجاوات62,682إىلوصلتحيثأبوظب 

الكهربائيةالطاقةإحصاءات:1.1الجدول

(ساعةميجاوات)

الكهرباءعىلوالطلبالمولدةالكهربائيةالطاقةكمية:1الشكل

الطاقةدائرة:المصدر

20152016201720182019البيان

ق الطاقة الكهربائية المولدة عن طري

كات الشر
66,626,46968,183,36371,504,16472,585,80772,830,075

ي 
كت  204,700475,113---وتكريرإيمالالمحول من شر

66,626,46968,183,36371,504,16472,790,50773,305,188اإلجمالي 

الطاقة الكهربائية المصدرة من إمارة 

ي  أبوظت 
7,890,6448,897,22211,345,45911,983,24210,623,579

ي إمارة *
 
كمية الطلب عىل الكهرباء ف

ي  أبوظت 
58,735,82559,286,14160,158,70560,750,92362,681,608

12,57112,24513,64813,64814,662(ميجاوات)قدرة توليد الكهرباء 
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الطاقة الكهربائية المولدة كمية الطلب على الكهرباء 

دائرة الطاقة: المصدر
الشبكةالطلب عىل الكهرباء تشمل االستهالك الداخىلي للمحطات باإلضافة إىل المفقود عت  * 
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ي نشاط الماء والكهرباء
 
استهالك الوقود ف

ي الطبيعي الغاز استخدامنسبةبلغت•
 
 %99.9نحو2019عامف

 
المستخدمالوقود أنواعإجماىلي منتقريبا

ي 
 
.الكهرباءتوليد ف

ي 2019عامالوقود استهالكإجماىلي انخفض•
 
إذ ،2018عامعليهكانعما %4.6والكهرباءالماءنشاطف

ي مبي ا  هو كما بريطانية،حراريةوحدةبليون670,222إىلاالستهالكإجماىلي وصل
 
.2.1رقمالجدولف

ي الوقود استهالك:2.1الجدول
 
ءوالماالكهرباءنشاطف

(بريطانيةحراريةوحدةبليون)

ي الوقود استهالك:2الشكل
 
والماءالكهرباءنشاطف

الطاقةدائرة:المصدر

201020152016201720182019البيان

502,487691,471685,570709,553702,384670,222المجموع

467,126689,368685,345707,571702,179670,056غاز طبيعي 

---21,918984110نفط خام

13,4391,1191151,982206165زيت الغاز

-----4زيت الوقود
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دائرة الطاقة: المصدر
تم تحديث البيانات من قبل المصدر: مالحظة
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كمية الطلب عىل الكهرباء

ي الكهرباءعىلالطلبكميةبلغت•
 
ي إمارةف عامساعة/جيجاوات62,681الكهربائيةالطاقةمنأبوظب 

2019.

ي منطقةاستحوذت• ىالنسبةأبوظب  ي الكهرباءعىلالطلبكميةمنالكت 
 
ي 2019عامف

،%59.9بلغتوالبر

.%17.8بنسبةالعي   منطقةثم،%22.4بنسبةالظفرةبمنطقةمتبوعة

ي التجاريالقطاعاستهالكشكل•
 
ي إمارةف ىلي قطاعيتبعهالكىلي االستهالكمن%39.4أبوظب 

%23.9ب المت  

.2019عامخالل%15.9ب الزراعي ثم

المنطقةحسبالكهرباءعىلالطلبكمية:3.1الجدول

(ساعةميجاوات)

ي التوزي    ع:3الشكل 2019المنطقة،حسبالكهرباءعىلالطلبلكميةالنست 

ي -اإلحصاءمركز الطاقة،دائرة:المصدر أبوظب 

201020152016201720182019المنطقة

39,173,14058,735,82559,286,14160,158,70560,750,92362,681,608*االجمالي 

ي  24,850,01034,850,29634,760,57435,768,51236,563,13337,516,215أبوظت 

9,081,38011,025,32310,733,79111,107,18711,125,41711,141,566العي   

5,241,75012,860,20613,791,77613,283,00613,062,37314,023,827الظفرة

59.9%
17.8%

22.4%

أبوظبي

العين

الظفرة

دائرة الطاقة: المصدر
الطلب عىل الكهرباء تشمل االستهالك الداخىلي للمحطات باإلضافة إىل المفقود عت  الشبكة* 

من قبل المصدر2018تم تحديث بيانات الطلب عىل الكهرباء لعام : مالحظة
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ي الستهالك: 4.1الجدول  القطاعالكهرباء حسبالتوزي    ع النست 

20152016201720182019القطاع

100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

لي 
26.825.626.824.423.9المن  

48.452.148.249.439.4التجاري

9.56.88.18.06.2الحكومي 

5.65.75.76.015.9الزراعة

9.79.811.212.314.7الصناعة

(%)

كة العي   للتوزي    ع، مركز اإلحصاء : المصدر ي للتوزي    ع، شر كة أبوظب  ي –دائرة الطاقة، شر أبوظب 

23.9%

39.4%6.2%

15.9%

14.7%
المنزلي

التجاري

الحكومي

الزراعي

الصناعي

ي الستهالك الكهرباء حسب القطاع: 4الشكل  2019، التوزي    ع النست 

كة العي   للتوزي    ع، مركز اإلحصاء : المصدر ي للتوزي    ع، شر كة أبوظب  ي –دائرة الطاقة، شر أبوظب 
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الطاقة المتجددة

ةبلغت• ي المتجددةالطاقةكميا
 
ي إمارةف ي ساعةميجاوات2,163,799أبوظب 

 
.2019عامف

المتجددةالطاقةإحصاءات:5.1لجدولا

(ساعةميجاوات)

المتجددةالطاقةإحصاءات:5الشكل

الطاقةدائرة:المصدر

2016201720182019البيان

277,361273,367250,3902,163,799كمية الكهرباء المولدة

257,681252,974232,2122,146,062الصادر من الكهرباء

10,30310,53910,32916,594الوارد من الكهرباء

1101101101,045(ميجا وات)القدرة المركبة للتوليد 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2016 2017 2018 2019

عة
سا

ت 
وا

جا
مي

كمية الكهرباء المولدة

الصادر من الكهرباء

الوارد من الكهرباء

الطاقةدائرة : المصدر
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ة
ا
إنتاج المياه المحّل

ةبلغت• ةالمياهكميا
ا
ي المتوفرةالمحّل

 
ي إمارةف .2019عاممكعبمتر مليون1,068أبوظب 

.2018بعاممقارنة%2.0بلغبانخفاض،2019عاممكعبمتر مليون862المحالةالمياهإنتاجبلغ•

ةالمياهمنالمتوفرةالكميات:6.1الجدول
ا
المحّل

(مكعبمتر مليون)

ة:6الشكل ةالمياهكميا
ا
المتوفرةالمحّل

201020152016201720182019البيان

ات المتوفرة م ن إجمالي الكميا

ة
ا
المياه المحّل

9631,1701,1291,1121,0921,068

ي  ي إمارة أبوظت 
 
834936887895880862اإلنتاج ف

ة 128234242217213206الوارد من محطة الفجن 

0
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كمية المياه المحالة المتوفرة اإلنتاج في إمارة أبوظبي الوارد من محطة الفجيرة

ي -الطاقة، مركز اإلحصاء دائرة : المصدر أبوظب 

ي -الطاقة، مركز اإلحصاء دائرة : المصدر أبوظب 
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كمية المياه المحالة الموزعة
ي سنويا الموزعةالمحالةالمياهكميةإجماىلي بلغ•

 
ي إمارةف ي مكعبمتر مليون1,060.4أبوظب 

 
.2019عامف

ي مكعبمتر مليون2.9يومياالموزعةالمحالةالمياهكميةبلغت•
 
.2019عامف

ي منطقةجاءت• ي أبوظب 
 
ىلي االستهالكنسبةحيثمناألوىلالمرتبةف

ي المت  
 
نحوبلغتحيثاإلمارةف

64.3%، 
 
ي والظفرةبالعي   متبوعة

.2019عامخاللالتواىلي عىل%13.9و%21.9بنسببر

الموزعةالمحالةالمياهكمية:7.1الجدول

(مكعبمتر مليون)

201020152016201720182019البيان

9561,1481,1291,1011,0821,060كمية المياه المحالة سنوي

2.63.13.03.03.02.9متوسط كمية المياه المحالة يومي 

ي –الطاقة، مركز اإلحصاء دائرة : المصدر أبوظب 

المصدرتم تحديث بيانات كمية المياه المحالة الموزعة من قبل : مالحظة

ةكمية المياه المحالة الموزعة سنويا حسب المنطق: 8.1الجدول 

(متر مكعبمليون)

ي –مركز اإلحصاء الطاقة، دائرة : المصدر أبوظب 
تم تحديث بيانات كمية المياه المحالة الموزعة من قبل المصدر: مالحظة

ي لكمية المياه المحالة الموزعة حسب المنطقة،: 7الشكل  2019التوزي    ع النست 

ي –اإلحصاء مركز دائرة الطاقة، : المصدر أبوظب 

201020152016201720182019المنطقة

9561,1481,1291,1011,0821,060االجمالي 

ي  598692683676671648أبوظت 

251313300291290286العي   

107144146134120126الظفرة

61.1%
27.0%

11.9%

أبوظبي

العين

الظفرة
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20152016201720182019القطاع

100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

لي 
46.842.146.943.744.9المن  

20.423.920.419.818.5التجاري

14.912.011.312.912.3الحكومة

15.619.519.021.221.6الزراعة

2.42.52.32.42.7الصناعة

ي القطاع المجموعالظفرةالعي   أبوظت 

لي 
64.321.913.9100.0المن  

71.716.112.2100.0التجاري

68.014.118.0100.0الحكومة

48.448.53.2100.0الزراعة

76.918.64.5100.0الصناعة

كةالطاقة،دائرة:المصدر ي شر كةللتوزي    ع،أبوظب  ي –اإلحصاءمركز للتوزي    ع،العي   شر أبوظب 

كة العي   للتوزي    ع، مركز اإلحصاء : المصدر ي للتوزي    ع، شر كة أبوظب  ي –دائرة الطاقة، شر أبوظب 

ة حسب: 9.1الجدول 
ا
ي الستهالك المياه المحّل القطاعالتوزي    ع النست 

ة حسب المنطقة والقطاع، : 10.1الجدول 
ا
ي الستهالك المياه المحّل 2019التوزي    ع النست 

)%(

)%(
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النفط والغاز
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ي إمارةإنتاجبلغ• .2019عامبرميلألف1,116,109الخامالنفطمنأبوظب 

.برميلألف881,172نحوالخامالنفطمنالسنويةالخارجيةالمبيعاتبلغت•

لت•
ّ
ي اإلنتاجحجممن%079.نحوالخامالنفطمنالسنويةالخارجيةالمبيعاتشك

 
.2019عامف

الخامللنفطالخارجيةوالمبيعاتاإلنتاج:1.2الجدول

(برميلألف)

الخامللنفطالخارجيةوالمبيعاتاإلنتاج:8الشكل

النفط الخام

السنة
المبيعات الخارجيةاإلنتاج

يةالسنو مبيعاتالالمتوسط اليومي اإلنتاج السنويالمتوسط اليومي 

20102,261825,2912,040744,525

20152,9281,068,5752,444892,230

20163,0191,104,8272,419885,474

20172,9641,081,7432,401876,260

20183,0071,097,6162,297838,223

20193,0581,116,1092,414881,172
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1,000,000
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اإلنتاج المبيعات الخارجية

ي الوطنية : المصدر ول أبوظب  كة بتر أدنوك_ شر

ي الوطنية : المصدر ول أبوظب  كة بتر أدنوك_ شر

.بية المتحدةاإلنتاج ال يتضمن المكثفات، والمبيعات الخارجية تشمل المبيعات لإلمارات األخرى وخارج نطاق دولة االمارات العر : مالحظة
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المنتجات النفطية 

ي إمارةإنتاجانخفض• ا %5.0بنسبة2019عامالنفطيةالمنتجاتمنأبوظب  .2018عامعليهكانعما

رةالنفطيةالمشتقاتصادراتبلغت• ي المكرا
 
لتفيما اإلنتاج،إجماىلي من%79.7نحو2019عامف

ّ
شك

ةنفسخاللاإلنتاجإجماىلي من%22.7نسبةالدولةداخلالمبيعاتنسبة .الفتر

رةالنفطيةللمنتجاتالمحليةوالمبيعاتاإلنتاج:2.2الجدول المكرا

يطنألف) (متر

رةالنفطيةالمشتقاتإنتاج:3.2الجدول المكرا

يطنألف) (متر

201020152016201720182019البيان

اإلنتاج

19,22332,52240,72340,85243,36841,190الكمية

52.789.1111.3111.9118.8112.8المتوسط اليومي 

المحليةالمبيعات 

10,09113,37616,40913,3859,2139,358الكمية

27.636.644.836.725.225.6المتوسط اليومي 

الصادرات 

8,28820,56423,20424,67434,82232,816الكمية

22.756.363.467.695.489.9المتوسط اليومي 

201020152016201720182019نوع المنتج

19,22332,52240,72340,85243,36841,190المجموع

ول المسال 579785785740560372غاز البن 

ين خال من الرصاص 2,2843,5894,6782,5972,5104,683بن  

4,8138,6199,6099,2459,8439,644نفتا

وسي   / وقود طائرات  5,6849,81011,04410,47411,39410,521كن 

4,7757,7119,5179,1639,78411,221ديزل/ زيت الغاز 

ت بقايا زيو /  زيت الوقود الثقيل 

ثقيلة
1,0481,9174,7328,3138,1032,753

234230453440--زيوت التشحيم

يت 39911249097151الكن 

6241,405----أخرى 

ي الوطنية : المصدر ول أبوظب  كة بتر أدنوك_ شر

ي الوطنية : المصدر ول أبوظب  كة بتر أدنوك_ شر
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رةالمبيعات المحلية من المنتجات النفطية الم: 4.2الجدول  كرا

يألف ) (طن متر

ي للمشتقات النفطية المكرر : 9لشكل ا 2019ة، التوزي    ع النست 

ي الوطنية : المصدر ول أبوظب  كة بتر ي _ شر أدنوك، مركز اإلحصاء أبوظب 

ي الوطنية : المصدر ول أبوظب  كة بتر أدنوك_ شر

نوع المنتج
ي  اإلمارات األخرىإمارة أبوظت 

201720182019201720182019

8,5776,7616,5224,8082,4522,836المجموع

-14--222237غاز النفط المسال     

ين خاٍل من الرصاص  3,1922,5232,5561051,8851,807بن  

وسي   /وقود طائرات 489-3,0082,3352,3521,246كن 

2,1371,6361,5862,521405471ديزل/زيت الغاز

وت بقايا زي/زيت الوقود الثقيل

ثقيلة
---93097-

18302865270زيوت التشحيم

0.9%

11.4%

23.4%

25.5%

27.2%

6.7%

1.1%
0.4% 3.4%

غاز البترول المسال

بنزين خاٍل من الرصاص

نفتا

كيروسين/وقود طائرات

ديزل/زيت الغاز

ثقيلةبقايا زيوت/زيت الوقود الثقيل

زيوت التشحيم

الكبريت 

أخرى
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رة: 5.2الجدول  صادرات المنتجات النفطية المكرا

ي الوطنية : المصدر ول أبوظب  كة بتر أدنوك_ شر

201020152016201720182019نوع المنتج

8,28820,56423,20424,67334,82232,816المجموع

ول المسال ---1,4711,126-غاز البن 

ين خال من الرصاص 610129174-بن  

4,2697,7339,6589,2149,8539,569نفتا

وسي   / وقود طائرات  3,2195,4336,1555,9928,4767,859كن 

6793,8634,6064,7157,9359,373ديزل/ زيت الغاز 

ا بقاي/  زيت الوقود الثقيل 

زيوت ثقيلة
1212,0571,4964,3718,1862,779

152370363361--زيوت التشحيم

2,701-----أخرى

يألف ) (طن متر
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الغاز الطبيعي 

ي الطبيعي الغاز إنتاجبلغ•
 
ي إمارةف ي مكعبقدممليون2,824,432أبوظب 

 
.2019عامف

الطبيعي الغازإنتاج:6.2الجدول

(مكعبقدممليون)

الغازمنتجاتوصادراتإنتاج:7.2الجدول

يطنألف) (متر

الغازمنتجاتوصادراتإنتاج:10الشكل

كة:المصدر ولشر ي بتر أدنوك_الوطنيةأبوظب 

201020152016201720182019السنة

2,174,0572,733,8042,727,7113,096,1782,987,6212,824,432اإلنتاج السنوي

5,9567,4907,4538,4838,1857,738اإلنتاج اليومي 

نوع المنتج

201720182019

ج
تا
إلن
ا

ت
درا
صا

ال

ج
تا
إلن
ا

ت
درا
صا

ال

ج
تا
إلن
ا

ت
درا
صا

ال

27,23726,84525,94725,23228,32127,738المجموع

5,8315,5655,6015,4185,9375,888غاز طبيعي مسال

5,7025,5735,1985,1595,9195,327بروبان

5,1004,8754,6894,4985,1854,408بوتان

3,9804,1483,6633,5474,1684,512)+(بنتان 

يت)أخرى  6,6246,6846,7976,6107,1127,603(كن 

12,000

16,000

20,000

24,000

28,000

32,000

ي
تر

 م
ن
ط
ف 

أل

اإلنتاج الصادرات

ي الوطنية : المصدر ول أبوظب  كة بتر ي –أدنوك، مركز اإلحصاء _ شر أبوظب 

ي الوطنية : المصدر ول أبوظب  كة بتر أدنوك_ شر
المكثفاتال يتضمن : مالحظة
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قائمة المصطلحات

ة المالحظات التوضيحيا

 دالمصطلحاتهذهوتلعبالمحالةوالمياهالطاقةتخصمعينةمصطلحاتعىلالتقرير يحتوي
 
 ورا

 
عند مهما

ي إلمارةالمحالةوالمياهالطاقةإحصاءاتتحليل :التاليةالمصطلحاتالتقرير ويتضمن.أبوظب 

:الكهرباءتوليد قدرة
دائرةمنسنويبشكلالبياناتتوفت  ويتمالمحطة،إلنتاجالقصوىالقدرةأو الكهرباءلتوليد التصميميةالطاقة
.الطاقة

ي الوقود استهالك
 
:والمياهالكهرباءنشاطف

دائرةمنسنويشكلبالبياناتتوفت  ويتمالمياه،وتحليةالكهربائيةالطاقةإلنتاجالمستهلكةالوقود كمية
.الوقودنوعحسبالطاقة

:المتجددةالمصادر منالكهربائيةالطاقةإنتاجإجمالي 
ي الطبيعية،المصادر منالمنتجةالكهرباءكمية

مثلطبيعيةادر مصمنالمتجددةالطاقةوتنتجتنضبال والبر
.سنويبشكلالبياناتتوفت  ويتم.والجزروالمد والمياهالرياحوطاقةالشمس

:المتوفرةالمحالةالمياهكميةإجمالي 
ي إمارةمحطاتإنتاج ةمحطةمنالوارد اىلإضافةالمحالةالمياهمنأبوظب  ويتم،المحالةالمياهمنالفجت 
.الطاقةدائرةمنسنويبشكلالبياناتتوفت  

ي التوزي    ع :المحالةالمياهالستهالكالنست 
ي المحالةالمياهاستهالكنسبة

 
كاتلدىالمعتمدةاالقتصاديةالقطاعاتمنكلف القطاع:هي و التوزي    عشر

ىلي 
توفت  ويتمق،المناطحسبعىلاألخرىالقطاعاتإىلباإلضافةوالصناعي والزراعي والحكومي والتجاريالمت  

.الطاقةدائرةمنسنويبشكلالبيانات

:الخامالنفطمناليومي اإلنتاجمتوسط
كةمنسنويبشكلالبياناتتوفت  ويتمالسنة،أيامعدد عىلمقسوما الخامللنفطالسنوياإلنتاج ولشر بتر
ي  .أدنوك-الوطنيةأبوظب 

:اإلنتاجمنالمكررةالنفطيةالمشتقاتمنالدولةداخلللمبيعاتالمئويةالنسبة
المشتقاتاجإنتمجموعاىلالمكررةالنفطيةالمشتقاتالمنتجاتمنالدولةداخلللمبيعاتالمئويةالنسبة
كةمنسنويبشكلالبياناتتوفت  ويتمالمكررة،النفطية ولشر ي بتر .وكأدن-الوطنيةأبوظب 
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البياناتمصادر 

ي المستخدمةالبياناتعىلالحصولتم
 
كةمناإلصدار هذا ف ولشر ي بتر الطاقة،ودائرة،أدنوك–الوطنيةأبوظب 

رتولقد 
ا
ي -اإلحصاءلمركز البياناتُوف  الذيأبوظب 

ّ
اإلحصاءاتإلنتاجواستخدمها وتدقيقها معالجتها توىل

ات .والمؤشر

االختصارات المستخدمة

كة اإلمارات لأللمونيوم: إيمال .شر
ي لتكرير النفط: تكرير كة أبوظب  .شر

قة بالجداول
ّ
المالحظات المتعل

ي (المئويةالنسب)تستند•
 
بةغت  أرقامإىلجميعها الجداولف .مقرا

• 
 
ي لألعداد الفعىلي الجمعحاصلمعالمذكور المجموعيتطابقال قد التقريب،إىلنظرا

فتالبر
ّ
ي منها تأل

 
ف

.الجداولبعض
ق•

ّ
ي الواردةجميعها األرقامتتعل

 
ةهذهف ،بإمارةالنشر ي ي الحاالت عدا فيما أبوظب 

خالفإىلفيها ر يشاالبر
أينما و اإلمارة،إجماىلي تعكساألرقامفإنالجدول،داخلالمناطقحسبتفاصيلإىلُيشر لموما .ذلك
ي "كلمةوردت دة"أبوظب  ي مجرا

 
ةهذهف ي منطقةإىلتشت  فهي النشر .اإلمارةكلوليسفقطأبوظب 

الرموز المستخدمة

.متوافرةغت  البيانات(-)

معلومات إضافية واإلصدار التالي 

لموقعازيارةالرجاءاألخرىالرسميةواإلحصاءاتوالبيئةالطاقةحولالتفصيليةاإلحصاءاتمنللمزيد 
ي 
ون  ي -اإلحصاءلمركز اإللكتر https://www.scad.gov.ae:أبوظب 

ي المقبلاإلصدار نشر سيتم
 
.2020عاملبيانات2021نوفمت  ف
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