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6•  الزراعة والبيئة

الزراعة  •  

البيئة  •  

الطاقة والمياه  •  
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3.6. الطاقة والمياه

النفط والغاز  
إلى  باإلضافة  الطبيعي،  والغاز  الخام  النفط  واستخدام  إنتاج  عن  إحصائية  بيانات  القسم  هذا  يوفر 
بيانات عن اإلنتاج المحلي ومبيعات المنتجات البترولية المكررة. ويعكس ذلك النجاح والمكانة المميزة 

التي وصلت إليها إمارة أبوظبي في جميع أنحاء العالم في مجال النفط والغاز. 

أحد  اإلمارة  أصبحت   1958 عام  أبوظبي  إمارة  في  مرة  ألول  تجارية  بكمّيات  النفط  اكُتشف  أن  منذ 
األمد  طويلة  سياسة  أبوظبي  حكومة  تبنت  وقد  العالم.  مستوى  على  للنفط  الرئيسين  المنتجين 
لتنويع قاعدة األنشطة االقتصادية وزيادة مساهمة األنشطة غير النفطية في اإلمارة. ويعّد هذا التنويع 

هو الضمانة الحقيقية للتنمية المستدامة.

بلغ اإلنتاج السنوي للنفط الخام 1,002,179 ألف برميل لعام 2014، ما يمثل ارتفاع بنسبة 0.5%عن 
عام 2013، في حين زاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% ليصبح 2,799,202 مليون قدم مكعب عام 

2014، بينما بلغ إنتاج المنتجات البترولية المكّررة 21,657 ألف طن متري عام 2014.

1.3.6. إنتاج وصادرات النفط الخام
)ألف برميل(

2005201020132014البيان

اإلنتاج 

818,330825,291996,9281,002,179اإلنتاج السنوي

2,2422,2612,7312,746المتوسط اليومي

الصادرات 

749,080744,525920,687808,131الصادرات السنوية

2,0522,0402,5222,214المتوسط اليومي

1,9622,7512,491-مجموع اآلبار المنتجة للنفط

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

مالحظة: اإلنتاج ال يتضمن المكثفات

2.3.6. أسعار خامات النفط حسب نوع الخام           
)دوالر للبرميل(

2005201020132014نوع الخام

53.179.2110.199.3خام مربان

52.578.7109.5108.6خام أم الشيف

53.179.0109.9109.2خام زاكم السفلي

49.077.3107.196.9خام زاكم العلوي

51.978.5109.2103.5متوسط السعر

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

5.3.6. أسعار منتجات الغاز الطبيعي المسال
)دوالر / طن متري(

2005201020132014نوع المنتج

283565889853 غاز طبيعي مسال 

388698898786 بروبان  

392705901804 بوتان 

464708947851 بنتان )+(

75146190139 أخرى )كبريت(

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

3.3.6. إنتاج الغاز الطبيعي
)مليون قدم مكعب(

2005201020132014البيان

    اإلنتاج

2,069,5502,174,0572,756,2072,799,202اإلنتاج السنوي

5,6705,9567,5517,669اإلنتاج اليومي

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

4.3.6. إنتاج وصادرات منتجات الغاز الطبيعي المسال
)ألف طن متري(

نوع المنتج
20132014

الصادراتاإلنتاجالصادراتاإلنتاج

20,00316,81821,75419,821المجموع

5,5315,4416,0505,856غاز طبيعي مسال

4,8853,6725,1464,509بروبان 

4,4473,3754,6274,089بوتان

3,0242,1433,3522,876 بنتان)+(

2,1172,1872,5792,490أخرى )كبريت(

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

مالحظة: ال يتضمن المكثفات
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6.3.6. اإلنتاج والمبيعات المحلية للمنتجات البترولية المكررة  
)ألف طن متري(

2005201020132014البيان

اإلنتاج

17,98619,22321,51621,657كمية اإلنتاج السنوي

49.2852.6758.9559.33المتوسط اليومي

المبيعات المحلية

3,47310,09110,98510,653كمية المبيعات المحلية السنوية

9.5227.6530.1029.18المتوسط اليومي

الصادرات

11,0358,28810,0038,658كمية الصادرات السنوية

30.222.727.423.7المتوسط اليومي

مدخالت النفط الخام و المكثفات  
427470449-)ألف برميل/ يومي(

الطاقة التصميمية للتكرير )ألف 
480505505505برميل/ يومي(

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

الشكل 1.3.6. أسعار منتجات الغاز الطبيعي المسال

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

7.3.6. إنتاج المشتقات البترولية المكررة    
)ألف طن متري(

2005201020132014نوع المنتج

17,98619,22321,51621,657المجموع

488579591618غاز البترول المسال

1,4292,2843,0562,371بنزين خال من الرصاص

4,6694,8134,9125,048نفتا

5,4945,6846,8666,162وقود طائرات / كيروسين

4,2174,7754,4774,482زيت الغاز / ديزل

زيت الوقود الثقيل /  بقايا زيوت 
1,6891,0481,5642,927ثقيلة

395049-الكبريت

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

الشكل 2.3.6. إنتاج المشتقات البترولية المكررة، 2014

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

غاز البترول المسال

بنزين خال من الرصاص

نفتا

وقود طائرات / كيروسين

زيت الغاز / ديزل

زيت الوقود الثقيل /  بقايا زيوت ثقيلة

الكبريت

%2.9%0.23

%10.9

%23.3%20.7

%13.5

%28.5

غاز طبيعي مسال

بوتانبروبان   )+( بنتان 

أخرى )كبريت(
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9.3.6. صادرات المنتجات البترولية المكررة
)ألف طن متري(

2005201020132014نوع المنتج

11,0358,28810,0038,658المجموع

4,6284,2694,8334,850نفتا

3,9683,2193,7892,523وقود طائرات / كيروسين

1,783679964713زيت الغاز / ديزل

زيت الوقود الثقيل /  بقايا زيوت 
656121417572ثقيلة

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

 * صادرات بقايا زيوت ثقيلة فقط

8.3.6. المبيعات المحلية من المنتجات البترولية المكررة    
)ألف طن متري(

نوع المنتج
20132014

اإلمارات األخرىإمارة أبوظبياإلمارات األخرىإمارة أبوظبي

8,5892,3968,6611,991المجموع

-187-168غاز البترول المسال

-2,681-3,027بنزين خال من الرصاص

2,1398472,572675وقود طائرات / كيروسين

3,2424043,220344زيت الغاز / ديزل

زيت الوقود الثقيل /  بقايا زيوت 
131,1450973ثقيلة

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك

 

10.3.6. أسعار صادرات المنتجات البترولية المكررة
)دوالر / طن متري(

2005201020132014نوع المنتج

479707915862نفتا

484720977933وقود طائرات / كيروسين

447676933889زيت الغاز / ديزل

زيت الوقود الثقيل /  بقايا زيوت 
263474647632ثقيلة

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
* أسعار صادرات بقايا زيوت ثقيلة فقط

الشكل 3.3.6. أسعار صادرات المنتجات البترولية المكررة

زيت الوقود الثقيل /  بقايا زيوت ثقيلةزيت الغاز / ديزلوقود طائرات / كيروسيننفتا

المصدر: شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك
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الكهرباء والمياه 
يحتــوي هــذا القســم مــن الكتــاب اإلحصائــي علــى إحصــاءات الكهربــاء والميــاه المحــّلاة، منهــا: اإلنتــاج 
ــات الوقــود المســتخدم فــي اإلنتــاج وخطــوط النقــل فــي كل مــن  واالســتهاك والقــدرة اإلنتاجيــة وكمّي
منطقــة أبوظبــي ومنطقــة العيــن والمنطقــة الغربيــة. ويلعــب قطــاع الكهربــاء والميــاه دورًا أساســيً 
فــي خطــط النمــو االقتصــادي لإلمــارة حيــث يعمــل القطــاع علــى توفيــر الخدمــات الضروريــة لدعــم عمليــة 

النمــو االقتصــادي واالجتماعــي فــي اإلمــارة. 

شــهد قطــاع الكهربــاء والميــاه تطــّورًا ملحوظــً وذلــك بعــد صــدور قانــون إنشــاء هيئــة ميــاه وكهربــاء 
أبوظبــي فــي مــارس 1998، وهــي جهــة إشــرافية عليــا تشــرف علــى تطويــر نشــاط الكهربــاء والميــاه 

وتنظيمــه وتقــوم بتنفيــذ السياســات الحكوميــة فــي هــذا الشــأن. 

ونتيجــة الطلــب المتزايــد والتوّســعين العمرانــي والصناعــي اللذيــن تشــهدهما اإلمــارة، بلــغ إنتــاج 
ــام 2013،  ــن ع ــبة 12.3 % ع ــع بنس ــاعة أي ارتف ــا واط/س ــارب 58,354 جيج ــا يق ــام 2014 م ــاء ع الكهرب
ــي عــام  ــون بريطان ــارة أبوظبــي 253,264 مليــون جال ــرة فــي إم ــاه المحــّلاة المتواف ــة المي ــت كمّي وكان

2014، أي ارتفعــت بنســبة 3.5% عــن عــام 2013.

11.3.6. إحصاءات الطاقة الكهربائية
)ميجاوات / ساعة(

2005201020132014البيان

الطاقة الكهربائية المولدة عن 
25,423,72341,712,18951,936,81358,342,545طريق الشركات

139146,59427,98211,802المحول من شركتي إيمال وتكرير

25,423,86241,858,78351,964,79558,354,347اإلجمالي

الطاقة الكهربائية المصدرة من 
2,685,6432,698,2265,513,310-إمارة أبوظبي

الطاقة الكهربائية المستهلكة في 
25,423,86239,173,14049,266,56952,841,037إمارة أبوظبي *

نصيب الفرد من الكهرباء 
18.518.719.7719.89المستهلكة  

7,2429,24710,91712,571قدرة توليد الكهرباء )ميجاوات(

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 

* االستهالك يشمل االستهالك الداخلي للمحطات باإلضافة إلى المفقود عبر الشبكة 

12.3.6. استهالك الكهرباء حسب المنطقة
)ميجاوات / ساعة(

2005201020132014المنطقة

25,423,86239,173,14049,266,56952,841,037االستهالك الكلي*

16,158,41124,850,01030,560,31232,575,456أبوظبي

6,849,1319,081,3809,736,97610,390,745العين

2,416,3205,241,7508,969,2819,874,836المنطقة الغربية

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء

* االستهالك يشمل االستهالك الداخلي للمحطات باإلضافة إلى المفقود عبر الشبكة 

الشكل 4.3.6. استهالك الكهرباء حسب المنطقة

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 

المنطقة الغربيةالعينأبوظبي
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14.3.6. التوزيع النسبي الستهالك الكهرباء حسب المنطقة والقطاع، 2014
)%(

المنطقة العينأبوظبيالقطاع
المجموعالغربية

63.729.76.6100.0المنزلي

83.713.03.3100.0التجاري

48.315.935.8100.0الحكومي

8.565.426.2100.0الزراعة

69.09.521.5100.0الصناعة

83.96.29.9100.0أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للتوزيع، شركة العين للتوزيع 

13.3.6. التوزيع النسبي الستهالك الكهرباء حسب القطاع 
)%(

2007201020132014القطاع

100.0100.0100.0100.0المجموع

45.335.929.929.4المنزلي

29.232.130.030.2التجاري

17.416.124.124.7الحكومي

7.18.25.65.4الزراعة

0.27.29.710.0الصناعة

0.80.60.70.4أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للتوزيع، شركة العين للتوزيع 

مالحظة: تم أخذ قراءة العداد بشكل تراكمي من عام 2008 الى عام 2011 للمنطقة الغربية ) المرفأ(

15.3.6. استهالك الوقود في نشاط الكهرباء والمياه

2005201020132014البيان

356,621450,850565,062618,009غاز طبيعي )مليون قدم مكعب(

7,924134,93516نفط خام )ألف جالون بريطاني(

3,36881,2025,3726,708زيت الغاز )ألف جالون بريطاني( 

--825زيت الوقود )ألف جالون بريطاني(

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 

16.3.6. استهالك الوقود في نشاط الكهرباء والمياه
)بليون وحدة حرارية بريطانية(

2005201020132014البيان

372,818502,487588,794634,974المجموع

370,973467,126587,905633,862غاز طبيعي  

1,28721,9180.10.9نفط خام  

55713,4398891,110زيت الغاز  

--14زيت الوقود  

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 

17.3.6. إنتاج واستهالك المياه المحالة والطاقة اإلنتاجية المخطط لبلوغها  
)مليون جالون بريطاني(

2005201020132014البيان

163,241211,793244,666253,264كمية المياه المحالة المتوفرة

140,100183,561198,048203,238اإلنتاج

23,14128,23246,61850,026اإلمداد من محطة الفجيرة

146,727192,028238,123248,085االستهالك

402526652680االستهالك اليومي

متوسط حصة الفرد من االستهالك 
293251262256اليومي )جالون(

الطاقة التصميمية للمياه المحالة 
652815916916)مليون جالون/يوم(

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 
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المنزلي

الشكل 5.3.6. استهالك وكمية المياه المحالة المتوفرة

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء.

18.3.6. استهالك المياه المحالة حسب المنطقة
)مليون جالون بريطاني(

2005201020132014المنطقة

146,727192,028238,123248,085االستهالك الكلي

91,048116,369144,501150,312أبوظبي

35,44951,07964,48764,704العين

20,23024,58029,13433,069المنطقة الغربية

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء 

الشكل 6.3.6. استهالك المياه المحالة حسب المنطقة، 2014

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء.

19.3.6. التوزيع النسبي الستهالك المياه المحالة حسب القطاع
)%(

2007201020132014القطاع

100.0100.0100.0100المجموع

54.855.251.949.6المنزلي

13.015.514.014.7التجاري

26.922.426.228.0الحكومي

3.34.05.24.9الزراعة

0.11.51.82.0الصناعة

2.01.40.90.7أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للتوزيع، شركة العين للتوزيع

الشكل 7.3.6. استهالك المياه المحالة حسب القطاع، 2014

التجاري

الزراعة

الصناعة

أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للماء والكهرباء.
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20.3.6. التوزيع النسبي الستهالك المياه المحالة حسب المنطقة والقطاع، 2014
)%(

المنطقة العينأبوظبيالقطاع
المجموعالغربية

54.733.611.7100.0المنزلي

79.011.39.7100.0التجاري

60.922.716.5100.0الحكومي

26.270.63.3100.0الزراعة

80.912.76.4100.0الصناعة

47.044.78.4100.0أخرى

المصدر: شركة أبوظبي للتوزيع، شركة العين للتوزيع

  

21.3.6. خطوط نقل المياه والكهرباء حسب المنطقة، 2014
)كيلومتر(

المنطقة الغربيةالعينأبوظبيالمنطقة

2,335.61,344.12,593.5أطوال خطوط نقل الكهرباء

973.91,482.6930.9أطوال خطوط أنابيب نقل المياه

المصدر: شركة أبوظبي للنقل والتحكم ) ترانسكو (

الطاقة المتجددة 
ــا الحالــي وقــد أولــت حكومــة إمــارة أبوظبــي اهتمامــا  تلعــب الطاقــة المتجــددة دورًا مهمــا فــي عصرن
متزايــدا بالطاقــة المتجــددة فــي الفتــرة الســابقة وذلــك فــي إطــار جهودهــا لتنويــع مصــادر الطاقــة فــي 
ــي  ــدر والت ــادرة مص ــي مب ــددة وه ــة المتج ــال الطاق ــي مج ــة ف ــادرة طموح ــت مب ــث أطلق ــي، حي أبوظب
تلعــب دورًا حيويــً فــي تعزيــز الموقــع الريــادي إلمــارة أبوظبــي فــي مجــال الطاقــة المتجــددة، بمــا يســهم 
ــون فــي الغــاف الجــوي وظاهــرة االحتبــاس الحــراري والتغيــرات  ــات ثانــي أكســيد الكرب تخفيــض انبعاث

المناخيــة، ودعــم مســيرة التنويــع االقتصــادي وتطويــر المــوارد البشــرية.

ــًدا مســتمًرا فــي كميــة الطاقــة  وقــد أظهــرت اإلحصــاءات فــي مجــال الطاقــة الكهربائيــة أن هنــاك تزاي
المولــدة لتصــل إلــى 262,667 ميجــا وات /ســاعة فــي عــام 2014 بنمــو بلــغ 449% عــن العــام 2013، 
كمــا زاد الصــادر مــن  الكهربــاء بنســبة 431% والــوارد مــن الكهربــاء  بنســبة 45% خــال الفتــرة نفســها، 

حيــث تعــود هــذه الزيــادة الــى بــدء تشــغيل محطــة شــمس فــي أواخــر عــام 2013.

22.3.6. إحصاءات الطاقة المتجددة
)ميجاوات / ساعة(

2014 *2013 *20112012البيان

17,98618,58647,823262,667كمية الكهرباء المولدة 

11,29117,13143,754232,228الصادر من الكهرباء 

10,66818,38334,90350,605الوارد من الكهرباء 

1111111111القدرة المركبة للتوليد )ميجا وات(

المصدر: شركة أبوظبي لطاقة المستقبل)مصدر(

*تتضمن بيانات عام 2013 و 2014 انتاج محطة شمس

المصدر: شركة أبوظبي لطاقة المستقبل)مصدر(

الشكل 8.3.6. إحصاءات الطاقة المتجددة
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