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محرك
النمو

شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” هي إحدى
الشراكت الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة.

تمارس عملياتها التشغيلية في اكفة مراحل ومجاالت قطاع الوقود
الهيدروكربوني ،وذلك من خالل مجموعة متاكملة من الشراكت المتخصصة
التي تمارس عملياتها في اكفة مجاالت قطاع النفط والغاز بما في ذلك
وصوال إلى تطوير
االستكشاف والتطوير واإلنتاج والتخزين والتكرير والتوزيع،
ً
مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية.
وعلى مدى أكثر من  46عاماً ساهمت أدنوك بشلك كبير في دعم اقتصاد
دولة االمارات وأثرت إيجابياً على حياة الماليين من المواطنين من خالل توفير
آالف فرص العمل ودعم نمو وتطور اقتصاد المعرفة ولعبت دوراً رئيسياً في
تحسين مستوى وجودة الحياة.
ولتعزيز هذه المساهمات أعلنت أدنوك عن استراتيجيتها المتاكملة للنمو
الذكي  2030والتي تهدف لتعزيز الربحية في مجال االستكشاف والتطوير
واإلنتاج ،وزيادة القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات ،وضمان إمدادات
اقتصادية ومستدامة من الغاز .وفي سعيها لتحقيق أهدافها االستراتيجية
تلتزم أدنوك بمراعاة أعلى معايير الصحة والسالمة والبيئة وضمان سالمة
أصولها وعملياتها التشغيلية.
وتواصل أدنوك اليوم جهودها في البحث عن وسائل جديدة ومبتكرة لتعزيز
قيمة مواردها ،وتبني النهج والتقنيات التي تضمن استمرارها في تلبية
متطلبات سوق الطاقة المتغير.
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اإلستكشاف
واإلنتاج

مكعب
ننتج  3مليون برميل نفط تقريباً  ،وأكثر من  9.8مليار قدم
ّ
قياسي من الغاز الخام يومياً ؛ ما يضعنا ضمن قائمة أكبر منتجي الطاقة
على مستوى العالم.

نلتزم بزيادة إنتاجنا من النفط إلى  3.5مليون برميل يومياً بحلول عام  ،2018مع األخذ
بعين االعتبار متطلبات وأحوال السوق .كما نعمل باستمرار على تطبيق تقنيات ومنهجيات
مبتكرة تسهم في زيادة اإلنتاج وتضمن رفع كفاءة العمليات اإلنتاجية

 3مليون
برميل نفط
يومياً
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 9.8مليار

مكعب قياسي
قدم
ّ
من الغاز الخام يومياً
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اإلستكشاف
واإلنتاج
تمارس خمس من شراكت مجموعة أدنوك اكفة المهام
المتعلقة باستكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط
والغاز الطبيعي وفق التخصصات التالية:
أدنوك البرية

البرية ويبلغ
تتولى أدنوك البرية استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من الحقول ّ
إجمالي طاقتها اإلنتاجية  1.6مليون برميل و 5.6قدم مكعب من الغاز يومياً  .تدير الشركة
سبعة حقول رئيسية في إمارة أبوظبي.

أدنوك البحرية

تتولى أدنوك البحرية استكشاف وتطوير وانتاج النفط والغاز من الحقول البحرية في إمارة
أبوظبي .وتمارس الشركة عملياتها ونشاطاتها في خمسة حقول بحرية تشمل أم الشيف،
وزاكوم السفلي ،و زاكوم العلوي والذي يعتبر واحداً من أكبر حقول النفط في العالم
ويبلغ إجمالي طاقته اإلنتاجية  1.4مليون برميل يومياً .

أدنوك للحفر

أدنوك للحفر هي أكبر مقاولي الحفر على مستوى منطقة الشرق األوسط .ومنذ
تأسيسها قامت الشركة بحفر أكثر من 7200بئر .تقدم الشركة خدمات حفر متاكملة عالية
الكفاءة تشمل تجديد وصيانة اآلبار باستخدام أسطول كبير يضم أكثر من  90حفارة من
البرية والبحرية والحفارات المتخصصة.
أحدث
ّ
الحفارات ّ

شركة الظفرة للعمليات البترولية المحدودة (الظفرة للبترول)

تأسست شركة الظفرة للعمليات البترولية المحدودة عام  2013لتطوير حقول النفط
البرية والبحرية في ثالث مناطق امتياز ومن المتوقع ان تبدا الشركة االنتاج من مناطق
ّ
االمتياز التابعة لها في عام .2018

شركة الياسات للعمليات البترولية المحدودة

البرية
شركة الياسات للعمليات البترولية هي شركة متخصصة في تطوير المناطق ّ
والبحرية ،تتركز عملياتها في تطوير مناطق امتيازات برية وبحرية جديدة في إمارة
أبوظبي .ومن المتوقع أن تبدأ الشركة اإلنتاج من مناطق االمتياز التابعة لها 		
في عام .2018
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المعالجة
والتكرير

نقوم بإنتاج الطاقة التي تساهم في تحقيق
نمو ونهضة أبوظبي ،ونوفر الوقود لوسائل
النقل ،والمنتجات البتروكيماوية التي تحسن
من جودة ونوعية الحياة اليومية.

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

922,000
برميل
من النفط الخام
والمكثفات يومياً

 8.6مليار
قدم مكعب من
الغاز الخام يومياً

 4.5مليون
طن من البولي
أوليفين سنوياً
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ا لمعا لجة
والتكرير
تتولى سبع من شراكت مجموعة أدنوك معالجة الغاز
وتكرير النفط وتحويل إنتاجنا من النفط والغاز إلى مجموعة
متنوعة من المنتجات التي تسهم في تحسين جودة الحياة:
أدنوك للتكرير

أدنوك للتكرير هي شركة رائدة لتكرير النفط ،بطاقة إنتاجية تقارب  922ألف برميل
يومياً  ،وتتولى الشركة تكرير النفط الخام ،ومعالجة المكثّ فات ،وتوفير المنتجات
البترولية  ،وإنتاج حبيبات الكبريت.

بروج
تعتبر بروج شركة بتروكيماوية رائدة في توفير الحلول البالستيكية المبتكرة ذات القيمة
العالية ويبلغ إجمالي طاقتها اإلنتاجية  4.5مليون طن سنوياً من البولي إثيلين والبولي
بروبيلين.

أدنوك لألسمدة

ومزود لحبيبات اليوريا وأسمدة األمونيا الصديقة للبيئة
أدنوك لألسمدة هي أكبر منتج
ّ
في الشرق األوسط .وتنتج حوالي  5800طن متري من اليوريا يومياً يتم تسويقها وبيعها
في االسواق المحلية والعالمية.

أدنوك لمعالجة الغاز

تعتبر أدنوك لمعالجة الغاز أكبر شراكت تزويد الغاز والمنتجات ذات الصلة وتدير أكبر
منشات معالجة الغاز على مستوى العالم بطاقة إجمالية تبلغ  8مليار قدم مكعب
قياسي من الغاز يومياً .

أدنوك للغاز الحامض

تعتبر أدنوك للغاز الحامض أكبر مشروع لتطوير ومعالجة الغاز الحامض في العالم ،حيث
يبلغ انتاجها مليار قدم مكعب من الغاز يومياً و 3.5مليون طن من الكبريت سنوياً  .وتوفر
الشركة  %10من احتياجات دولة اإلمارات من الغاز الطبيعي ،وهو ما يساعد على توفير
المياه والكهرباء ألكثر من  200ألف منزل.

أدنوك للغاز الطبيعي المسال

أدنوك للغاز الطبيعي المسال هي شركة متخصصة في معالجة الغاز وإنتاج الغاز
عد قاعدة لمرافق
الطبيعي تمارس عملياتها من جزيرة داس بإمارة أبوظبي التي ُت ّ
ومنشآت وعمليات معالجة الغاز .وتنتج الشركة سنويا  8مليون طن من الغاز الطبيعي
الشركة أيضاً
المسال والغاز البترولي المسال والنفط البارفيني والكبريت المسال .وتمد
ُ
مكعب قياسي من الغاز في اليوم.
الشبكة الوطنية للغاز بمليار قدم
َ
ّ

أدنوك للغازات الصناعية

تزود العمالء
أدنوك للغازات الصناعية هي شركة متخصصة بإنتاج الغاز الصناعي ،وهي ّ
في القطاعات الصناعية بالنيتروجين الغازي والمسال.
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التسويق
والتوزيع

نحن نزود العالم بإمدادات موثوقة ومستدامة من الطاقة
نقوم بتسويق وتوزيع إنتاجنا من النفط الخام والغاز والمنتجات المكررة داخل دولة
اإلمارات وفي شتى أنحاء العالم
نتمتع بعالقات راسخة ومثمرة مع قاعدة واسعة من العمالء من مختلف الفئات
يزود مركبته بالوقود
من اكفة أنحاء العالم
بدءا من المستهلك العادي الذي ًّ
ً
وصول إلى عمالئنا من أكبر الشراكت
والزيوت من محطات الخدمة التابعة لنا،
والمؤسسات الصناعية في العالم.

120

عميال في قطاع
ً
الطيران

27

ناقلة نفط وغاز تنقل منتجاتنا
إلى اكفة أنحاء العالم
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أوروبا

آسيا

التسويق
والتوزيع
تتولى شركتان من شراكت مجموعة أدنوك تسويق المنتجات
وتقديم الخدمات البحرية و المالحية وخدمات المرافئ
البترولية ونقل منتجاتنا إلى اكفة أنحاء العالم:

يتم تسويق منتجاتنا من الزيوت
األساسية (المجموعة الثالثة)
تحت اسم AD Base

تستطيع منشآتنا وتجهيزاتنا
مناولة أكبر شحنة من النافتا في
العالم .في عام  2015تم تصدير
أول شحنة من انتاجنا من مادة
النافتا والبالغة  123,000طن
متري من ميناء الرويس إلى الصين

الشرق األوسط

أستراليا ونيوزيلندا

في عام  2015تم تصدير أول شحنة من
إنتاجنا من الجازولين  PPM 10الصديق
للبيئة إلى البرازيل
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أفريقيا

أصبحنا في عام  2016أكبر شركة
لخدمات تزويد الوقود لقطاع الطيران
في أوروبا

أدنوك للتوزيع
للمشتقات البترولية في
شركة أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة والموزع األبرز
ّ
دولة اإلمارات حيث تستقبل الشركة عبر شبكة واسعة من محطات الخدمة التي
تتضم أكثر من  370محطة أكثر من  20مليون زيارة لطلب واحدة من الخدمات
التي توفرها الشراكت .كما تعتبر الشركة مزود رئيسي للوقود لعدد من الدوائر
الحكومية والجهات التجارية في الدولة.
أدنوك لإلمداد والخدمات
تقدم الشركة خدمات الشحن البحري ،والخدمات المالحية وخدمات اإلمداد وحقول
النفط ،وخدمات الموانئ لشراكت مجموعة أدنوك وعمالئها من اكفة أنحاء العالم
وفقاً ألفضل المستويات العالمية .تعتبر أدنوك لإلمداد والخدمات حلقة وصل
هامة في سلسلة التوريد في أدنوك ،حيث تقوم بنقل إنتاج أدنوك من النفط
والغاز والمنتجات النفطية المكررة من أبوظبي إلى اكفة أرجاء العالم.

أمرياك الشمالية والجنوبية

الرموز
النفط الخام

البوليفينات

الغاز الطبيعي المسال

اليوريا

الزيوت األساسية

الكبريت

زيوت الطائرات

وقود الطائرات

السوالر

البنزين

النافتا

الغاز النفطي المسال
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اإلستثمار في
تطوير المجتمع
تعتبر أدنوك محراكً رئيسياً لنمو وتطور إمارة أبوظبي ودولة
االمارات وتؤثر إيجابياً في حياة الماليين من الناس من خالل دورها
في توفير اآلالف من فرص العمل والمساهمة في نمو وتطور
اقتصاد الدولة ودعم المجتمعات التي تمارس فيها عملياتها

وتستهدف استثماراتنا المجتمعية االستراتيجية مجاالت متعددة تشمل إنشاء الطرق
والمستشفيات والمدارس والمساجد ،جنباً إلى جنب مع التبرعات الخيرية التي نقدمها
إلى وزارة تنمية المجتمع ،واألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة ،والهالل األحمر
اإلماراتي ،والرياضات المحلية والنوادي الثقافية.

أكثر من
239,000

مريض يتلقى العالج في مراكزنا
الطبية سنوياً

5,375

منحة دراسية
حول العالم

10,000

مستفيد من المدارس
والمستشفيات والبيوت التي
قمنا بتشييدها
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تطوير صناعة
النفط والغاز
نبحث دائماً عن طرق جديدة ومبتكرة لتعظيم قيمة مواردنا ،حيث
نبحث ونطور ونطبق التقنيات والطرق المبتكرة التي تعزز من
استخالص النفط وتزيد من كفاءة اإلنتاج وتضمن قدرتنا على تلبية
الطلب المتزايد لسوق الطاقة العالمي.

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

 20,610قدم

هو رقمنا القياسي العالمي لمد أنبوب
اإلكمال التحتي دفعة واحدة

 800,000طن

من غاز ثاني أكسيد الكربون يتم التقاطه سنوياً
واستخدامه في عمليات تعزيز وزيادة انتاج
النفط من الحقول
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ضمان
السالمة

إننا في أدنوك ندرك بأن ضمان سالمة كوادرنا البشرية ،والمجتمعات
التي نمارس فيها عملياتنا والبيئة المحيطة ال يمكن أن يتحقق دون
إلتزامنا الراسخ بميثاق  %100صحة وسالمة وبيئة وتبني منهجية تقوم
على عدم التهاون أو التسامح مع لك أفعال أو سلوكيات تمثل خطراً على
الصحة والسالمة والبيئة

تمثل كوادرنا البشرية والمقاولين العاملين معنا محوراً أساسياً في ضمان تطبيق ميثاق أدنوك
 %100صحة وسالمة وبيئة ،وتقع عليهم مسؤولية تطبيق سياسة أدنوك للصحة والسالمة
والبيئة وتشخيص المخاطر والعمل على تفاديها والحد من خطورتها وضمان سالمتهم وسالمة
زمالئهم في العمل .يعتبر جميع موظفي أدنوك مخولين بالتعامل مع اكفة الحاالت والمواقف
التي تشلك خطراً على السالمة كما يعتبرون ملزمين بضمان اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات
أدنوك لحماية الصحة والسالمة والبيئة.

- 36%

معدل الحوادث المسببة لهدر
الوقت ،أقل بنسبة  36%من
المعدل المسجل في صناعة
النفط والغاز *

*معدل االتحاد الدولي
لمنتجي النفط والغاز
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حماية
البيئة

نعتمد نهجاً استباقياً لحماية البيئة يعتمد على التقييم
المستمر واإلدارة الفعالة لجميع المخاطر واآلثار البيئية.

نستثمر أكثر من  698مليون درهم في المشاريع البيئية ،ونواصل اتخاذ الخطوات الالزمة
للحد من حرق الغاز وانبعاثات الغازات الدفيئة .كما أننا مسؤولون أيضاً 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

من األعشاب البحرية
تمت زراعتها

 2.3مليون

شتلة من أشجار المانفروف
تم غرسها

 698مليون درهم
المبلغ المستثمر في
مشاريع البيئة

184

شعاب مرجانية اصطناعية
تم نشرها
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