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المـــعالجــة والتـــكريــر

التـــسويــق والتـــوزيـــع

محفز
النمو

شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” هي إحدى
ً
عالميا في قطاع الطاقة.
الشركات الرائدة

تمتد عملياتنا التشغيلية لتشمل سلسلة القيمة الكربونية بأكملها ،وذلك من خالل 18
شركة ومؤسسة متكاملة تتنوع عملياتها التشغيلية لتشمل االستكشاف واإلنتاج والتخزين
وصوال إلى تطوير مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية.
والتكرير والتوزيع
ً

ً
عاما ،بدور إيجابي بنّ اء في دولة اإلمارات ،حيث ّ
وفرنا آالف فرص
لقد ساهمنا على مدار 45
ً
إيجابا في
العمل ،وساهمنا في دعم نمو االقتصاد المتنوع القائم على المعرفة ،والتأثير
االرتقاء بمستوى الحياة.

ولتعزيز هذه المساهمات ،اعتمدنا نموذج عمل جديد يرتكز على الكوادر البشرية ،واالرتقاء
باألداء ،وتعزيز الربحية ،وتطوير الكفاءة التشغيلية ،من أجل تحقيق أربعة أهداف استراتيجية
هي تعزيز ربحية قطاع االستكشاف والتطوير واإلنتاج ،واالرتقاء بقيمة قطاع التكرير
والبتروكيماويات ،وضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز ،وتطوير كفاءات
بشرية عالمية المستوى .كما نسعى لتحقيق كل ذلك مع الحفاظ على أعلى معايير الصحة
والسالمة والبيئة وسالمة أصولنا.

وتواصل أدنوك اليوم دورها في البحث عن وسائل جديدة ومبتكرة لتعزيز قيمة مواردها،
وفي تبني النهج والتقنيات التي تضمن استمرارها في تلبية متطلبات سوق الطاقة المتغير.
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نحن نستكشف
وننتج

ننتج أكثر من  3.15مليون برميل نفط في اليوم ،وأكثر من
ً
يوميا؛ ما يضعنا
مكعب قياسي من الغاز
 9.6مليار قدم
ّ
ضمن قائمة أكبر منتجي الطاقة على مستوى العالم.

ً
يوميا بحلول عام ،2018
نلتزم بالوصول بإنتاجنا من النفط إلى  3.5مليون برميل
مراعين في الوقت نفسه وضع السوق .كما نعمل باستمرار على إجراء األبحاث
ومواصلة التطوير وتطبيق تقنيات ومنهجيات مبتكرة تؤهلنا لتعزيز واالرتقاء
بكفاءة عمليات اإلنتاج.

 3.15مليون
برميل نفط
ً
يوميا
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 9.6مليار

مكعب قياسي
قدم
ّ
من الغاز يومياً
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االستكشاف
واإلنتاج

تتولى شركاتنا السبعة كافة المهام المتعلقة
باستكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط والغاز
الطبيعي وفق التخصصات التالية:
شركة أبوظبي للعميات البترولية البريّ ة المحدودة (أدكو)

أدكو هي شركة متخصصة في العمليات البرّ ية الستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز،
ً
ّ
تشغل الشركة أكثر من 1,300
يوميا.
وتبلغ طاقتها اإلنتاجية اإلجمالية  1.4مليون برميل
بئر للنفط والغاز في ستة حقول رئيسية في إمارة أبوظبي.

شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (أدما العاملة)

أدما العاملة هي شركة متخصصة في عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من
ً
ّ
وتشغل الشركة
يوميا.
المناطق البحرية ،ذات طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ  650ألف برميل
ً 218
منصة تنقيب ضمن حقلين رئيسيين في إمارة أبوظبي.
بئرا للنفط والغاز و36
ّ

شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو)

زادكو هي شركة متخصصة في العمليات البرية الستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز
ً
يوميا .وتعمل الشركة ضمن ثالثة حقول
مع طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ  600,000برميل
يعد من بين أكبر الحقول
رئيسية في إمارة أبوظبي ،بما فيها حقل زاكوم العلوي الذي ّ
على مستوى العالم.

شركة الحفر الوطنية

شركة الحفر الوطنية هي أكبر مقاولي الحفر على مستوى منطقة الشرق األوسط.
وحتى تاريخه ،نجحت الشركة بحفر أكثر من  6200بئر .حيث ّ
توفر عمليات حفر عالية الكفاءة
ّ
الحفارات البرّ ية والبحرية وتلك
وخدمات تجديد وصيانة اآلبار باستخدام أسطولها الكبير من
وست
ّ
المخصصة للعمل في الجزر النفطية ،باإلضافة إلى بارجة إمداد متعددة المهام
ّ
حفارات لحفر آبار المياه الجوفية.

شركة أبوظبي لتطوير الغاز المحدودة (الحصن للغاز)

الحصن للغاز هي شركة تطوير مكامن الغاز الحامض األكبر من نوعها في العالم ،حيث
ً
ً
سنويا .وتوفر
يوميا و 2مليون طن من الكبريت
تستخرج مليار قدم مكعب من الغاز
الشركة  10%من احتياجات دولة اإلمارات من الغاز الطبيعي ،وهو ما يساعد على توفير
المياه والكهرباء ألكثر من  200ألف منزل.

شركة الظفرة للعمليات البترولية المحدودة (الظفرة للبترول)

تأسست شركة الظفرة للعمليات البترولية المحدودة عام  2013لتطوير حقول النفط
البرّ ية والبحرية في ثالث مناطق امتياز هي منطقة «هليبة» التي تضم حقول «هليبة»،
و«بو قالل» ،و«الرقيعة» ،ومنطقة «الظفرة» التي تضم حقل «الظفرة-موشاش»،
ومنطقة «بو دانة» التي تضم حقول «بو دانة »،و«أدنوك ب ،»1و«أدنوك ج،»1
باإلضافة إلى عمليات الغاز في حقل «المندوس».

شركة الياسات للعمليات البترولية

شركة الياسات للعمليات البترولية هي شركة نفطية متخصصة في تطوير المناطق البرّ ية
والبحرية .وتتضمن مهام التطوير التي تنفذها الشركة المسح والتقييم واالستكشاف
فضال عن بناء وتشغيل وصيانة كافة المرافق الالزمة إلنتاج وتحويل
والحفر وصيانة اآلبار،
ً
ومعالجة وتخزين ونقل وتسليم وتسويق النفط الخام.
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نحن نعالج
ونكرر

نقوم بانتاج الطاقة التي تشحن نمو
أبوظبي ،ونوفر الوقود لوسائل النقل،
والمنتجات البتروكيماوية التي تحسن
من جودة ونوعية الحياة اليومية.

نلتزم بتطوير وتوسيع أعمالنا في قطاعات التكرير والمعالجة
ً
جنبا إلى جنب
لتحقيق اإلستفادة القصوى من مواردنا،
مع تطوير وإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة
والمبتكرة التي تعود بالفائدة على عمالئنا حول العالم.

900,000
برميل

من النفط الخام
ً
يوميا
ومشتقاته

 8.6مليار
قدم مكعب من
ً
يوميا
الغاز الخام

 4.5مليون
طن من البولي
ً
سنويا
أوليفين

8

المعالجة
والتكرير

تتولى شركاتنا السبعة التالية معالجة
وتكرير وتحويل مواردنا من النفط والغاز إلى
مجموعة متنوعة من المنتجات:
شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير)

ً
يوميا،
تكرير هي شركة رائدة لتكرير النفط ،ذات طاقة إنتاجية تقارب  900ألف برميل
ّ
المكثف ،وتزويد منتجات البترول ،وإنتاج
وتتخصص في النفط الخام ،والتكرير
حبيبات الكبريت.

شركة أبوظبي للدائن البالستيكية (بروج)

مبتكر لحلول الكيماويات واللدائن البالستيكية ،مع طاقة إنتاجية
ِ
مزود
شركة بروج هي ّ
ً
سنويا .وهي متخصصة في إنتاج
إجمالية بواقع  4.5مليون طن من البولي أوليفين
لدائن متطورة ذات قيمة نوعية للصناعات سريعة النمو.

شركة صناعات األسمدة بالرويس (فرتيل)

ومزود لحبيبات اليوريا وأسمدة األمونيا الرفيقة بالبيئة في
فرتيل هي أكبر منتج
ّ
ً
يوميا ،وحوالي
الشرق األوسط .وهي تنتج ما يصل إلى  3300طن متري من األمونيا
ً
يوميا.
 5800طن متري من اليوريا

شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة (جاسكو)

جاسكو هي من أكبر شركات معالجة الغاز الطبيعي والغازات المصاحبة على مستوى
ً
يوميا .وتتولى
العالم ،مع طاقة معالجة تبلغ  6.5مليار قدم مكعب قياسي من الغاز
الشركة تشغيل  3محطات صحراوية لمعالجة الغاز واستخراج وتسييل الغاز الطبيعي،
ومحطة لتجزئة الغاز الطبيعي المسال ،وشبكة أنابيب مخصصة للتوزيع.

شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة (أدجاز)

أدجاز هي شركة متخصصة في معالجة الغاز الطبيعي والغازات المصاحبة ،مع قدرة
معالجة تبلغ  8مليون طن من الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال والنفط
ً
ّ
وتشغل الشركة محطة للغاز الطبيعي المسال في
سنويا.
البارفيني والكبريت المسال
جزيرة داس بإمارة أبوظبي.

شركة أدنوك ليندي للغازات الصناعية المحدودة (اإلكسير)

تزود العمالء في القطاعات
اإلكسير هي شركة متخصصة بإنتاج الغاز الصناعي ،وهي ّ
الصناعية بالنيتروجين الغازي والمسال ،واألكسجين المسال الذي تنتجه في محطات
الرويس لتجزئة الهواء ،والمرفأ للنيتروجين.

الريادة

يعتبر هذا المشروع المشترك بين أدنوك ومصدر ،أول شركة من نوعها في الشرق
األوسط تتخصص في مجال استكشاف وتطوير مشاريع التقاط واستخدام وتخزين
الكربون .وتعمل الشركة على التقاط وإعادة استخدام ما يصل إلى  800,000طن
ً
سنويا ،لتعزيز عمليات استخالص النفط.
من غاز ثاني أكسيد الكربون
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نحن نسوق
ونوزع

نحن مزود عالمي للطاقة مسؤول وموثوق.
نصدر منتجاتنا من النفط والغاز والمنتجات المكررة والبتروكيماويات إلى ست
ّ
ً
إيجابا في االقتصادات والصناعات حول العالم.
قارات؛ ونؤثر

نمتلك عالقات طويلة ومثمرة مع قاعدة عريضة ومتنوعة من العمالء حول
ً
يزود مركبته بالوقود والزيوت
العالم -
بدءا من المستهلك العادي الذي ّ
وصوال إلى العمالء الصناعيين العالميين .نحن نفتخر
من محطات الوقود،
ً
بسمعتنا المبنية على الخدمة المتميزة لعمالئنا.

120

عميال في قطاع
ً
المالحة الجوية

27

ناقلة تقوم بتوزيع
ً
عالميا
منتجاتنا
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آسيا

أوروبا

النفط الخام(باأللف برميل)

المنتجات النفطية
637,711

		
اإلجمالي
المتكثفات (باأللف برميل)

2,078

اإلجمالي
المنتجات النفطية

التسويق
والتوزيــع

(باأللف طن)
		
وقود الطائرات

316

		
زيت الغاز

558

		
زيت الوقود
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الكبريت (باأللف طن)

(باأللف طن)
		
وقود الطائرات

94

		
اإلجمالي

228

المنتجات البتروكيماوية

		
زيت الغاز

684

		
زيت الوقود

2,030

(باأللف طن)

		
النافثا

7,809

		
البوليفينات

127,813

غاز البترول المسال

8,969

		
اليوريا

29,335

الغاز الطبيعي المسال

3,975

النافثا البارافينية

تتولى شركاتنا األربعة التالية كافة مهام
تسويق المنتجات والعمليات البحرية ومرافئ
البترول وخدمات اآلبار وشحن المنتجات:

3,232

الكبريت (باأللف طن)
		
اإلجمالي

شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع)

2,317

ّ
للمشتقات البترولية في دولة اإلمارات .وهي
شركة أدنوك للتوزيع هي الموزع األبرز
ّ
وتزود أكثر من  200عميل في
تشغل  370محطة خدمة في مختلف أرجاء الدولة،
ّ
ً
سنويا من
المنطقة والعالم بوقود الطائرات ،كما تصنّ ع ما يصل إلى  600,000ألف طن
الزيوت عالية الجودة والزيوت األساسية.

المنتجات البتروكيماوية
(باأللف طن)
		
البوليفينات

1,405,454

		
اليوريا

155,047

شركة أبوظبي إلدارة الموانئ البترولية (إرشاد)

ً
مزو ً
متطورا للخدمات البحرية ،حيث تتولى مهام تشغيل وإدارة
دا
تعد شركة إرشاد ّ
الموانئ البترولية .وهي مسؤولة عن قيادة ناقالت النفط الخام وتحميلها ،وتنفيذ
عمليات الغطس ،والمسح ،وإدارة العبّ ارات ،ونقل كوادر عمل الحقول النفطية البحرية.
ّ
أسطوال من  52سفينة من مختلف األنواع واألحجام والطاقات لتوفير
وتشغل الشركة
ً
خدمات بحرية فائقة الجودة لمختلف الموانئ البترولية في إمارة أبوظبي.

شركة الخدمات البترولية (إسناد)

توفر إسناد خدمات الدعم البحري ،ومناولة السفن ،وتزويدها بالوقود ،والتوريد بالجملة،
وخدمات الموانئ ،واآلبار ،وكيماويات الحفر السائلة ،واإلنتاج التخصصي للكيماويات،
ّ
تشغل محطات الطحن والمزج والمحاليل الملحية في قاعدة اإلمداد البحري بمنطقة
كما
ّ
“مصفح” .تمتلك أو تستأجر إسناد أسطول بحري مكون من  77سفينة متطورة
ً
تكنولوجيا ومتعددة االستخدامات.

شركة ناقالت أبوظبي الوطنية (أدناتكو) والشركة الوطنية
لشحن الغاز المحدودة (انجسكو)

أمريكا الشمالية

والجنوبية

أفريقيا
النفط الخام (باأللف برميل)
		
اإلجمالي

أستراليا ونيوزيلندا
النفط الخام (باأللف برميل)
		
اإلجمالي

14,887

المنتجات النفطية
(باأللف طن)
		
وقود الطائرات

104

33

		
اإلجمالي

المنتجات النفطية
(باأللف طن)

(باأللف طن)

		
وقود الطائرات

396

وقود الطائرات

		
زيت الغاز

1,835

		
زيت الغاز
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غاز البترول المسال
		
اإلجمالي

		
النافثا

501

4,501
626
55

المنتجات البتروكيماوية
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الكبريت (باأللف طن)

المنتجات البتروكيماوية

1,994

(باأللف طن)
		
البوليفينات

17,312

		
اليوريا

781,590

المنتجات البتروكيماوية

(باأللف طن)
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5,769

الغاز (باأللف طن)

الغاز (باأللف طن)
غاز البترول المسال

النفط الخام (باأللف برميل)
المنتجات النفطية

		
زيت الوقود

تتخصص (أدناتكو) و(انجسكو) في تزويد حلول الشحن والنقل البحري ،حيث تتولى
ً
ً
ّ
مكونا
بحريا
أسطوال
وتشغل
مسؤولية نقل منتجات “أدنوك” إلى العالم،
ً
من  27ناقلة؛ يضم  8ناقالت للغاز الطبيعي المسال ،و 19أخرى لنقل مختلف
المواد والمنتجات والكيماويات والحاويات والسفن المخصصة لنقل اآلليات.

(باأللف طن)

		
البوليفينات

55,574

		
البوليفينات

160,81

		
اليوريا

170,620

		
اليوريا

129,820
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تأثيرنا في
المجتمع

تأثيرنا اإليجابي دائم ومستمر في إمارة أبوظبي ألكثر من
ً
عاما ،فقد أسهمنا في خلق آالف فرص العمل ،وفي
45
تعزيز نمو االقتصاد القائم على المعرفة ،كما ساعدنا
في تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في اإلمارة.

إن استثماراتنا المجتمعية االستراتيجية تشمل تطوير الطرق والمستشفيات
والمدارس والمساجد ،جنبا إلى جنب مع التبرعات الخيرية التي نقدمها إلى
وزارة تنمية المجتمع ،واألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة ،والهالل األحمر
اإلماراتي ،والرياضات المحلية والنوادي الثقافية.
كما نقوم بتوفير المساعدات اإلنسانية واإلغاثية لعدد من القضايا الدولية.

أكثر من
239,000
مريض يتلقى العالج في
ً
سنويا
مراكزنا الطبية

5,375
منحة دراسية
حول العالم

10,000

عدد األشخاص المستفيدين
من المدارس والمستشفيات
والبيوت التي نبنيها
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تطوير
الصناعة

ً
دائما عن طرق جديدة ومبتكرة لتعظيم قيمة مواردنا،
نبحث
حيث نبحث ونطور ونطبق التقنيات والتوجهات المبتكرة التي
تعزز من استخالص النفط وتزيد من كفاءة اإلنتاج وتضمن
قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد لسوق الطاقة العالمي.

أكثر من  400طلب
تسجيل اختراع تم تقديمه ،وتم
تسجيل  14اختراع حتى اآلن

 20,610قدم

هو رقمنا القياسي العالمي إلسقاط
أنبوب اإلكمال التحتي دفعة واحدة

 800,000طن

من ثاني أكسيد الكربون نلتقطه ونستخدمه
ً
سنويا لتعزيز عملية استخالص النفط
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ضمان
السالمة

نركز بشكل كبير على التحديد االستباقي لكافة مخاطر الصحة
والسالمة والحد من تأثيرها ،ونعمل على إدارة جميع الحوادث
واألزمات من خالل نظام االستجابة للطوارئ.

نلتزم بالحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية ،مع تحديد المخاطر البيولوجية ،وتقييم المخاطر
وتنفيذ تدابير للسيطرة على المخاطر المركزية لعملياتنا .إن نظام إدارة الصحة والسالمة
والبيئة يحافظ على سالمة منشآتنا والنظم والعمليات التشغيلية ،ويضمن قدرتنا على
الحفاظ على سالمة موظفينا وتقليص المخاطر الصحية إلى أدنى مستوى ممكن.

- 36%

معدل الوقت المهدور
بسبب اإلصابات أقل بنسبة
 36%من معدل الصناعة*

*معدل االتحاد الدولي
لمنتجي النفط والغاز

19

20

حماية
البيئة

ً
ً
استباقيا لحماية البيئة ولضمان التقييم
نهجا
نعتمد
المستمر واإلدارة الفعالة لجميع المخاطر واآلثار البيئية.

نستثمر أكثر من  698مليون درهم في المشاريع البيئية ،ونواصل اتخاذ الخطوات
ً
أيضا
الالزمة للحد من حرق الغاز وانبعاثات الغازات الدفيئة .كما أننا مسؤولون
عن سلسلة من مشاريع حماية وتطوير البيئة البحرية ،بما في ذلك أشجار القرم
واألعشاب البحرية ،وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية ،ونشر الشعاب المرجانية
االصطناعية وتنمية مواطن الثروة السمكية.
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 1هكتار

 698مليون درهم

من األعشاب البحرية
المزروعة

المبلغ المستثمر في
مشاريع البيئة

 2.3مليون

184

عدد أشجار
القرم المزروعة

عدد الشعاب المرجانية
المعاد تأهيلها
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