
 Table (9-01) جدول

 201520162017UnitTitleالوحدةالبیان

 Number of Substation(kV 400)202121(400 كیلو فولت)عدد المحطات الفرعیة

 Number of Substation(kV 132)206222236(132 كیلو فولت)عدد المحطات الفرعیة 

 Number of Substation(kV 33) 119111104 (33 كیلو فولت)عدد المحطات الفرعیة

 Number of Substation(kV 11 & 6.6)30,08131,96133,763 (11 & 6.6 كیلو فولت)عدد المحطات الفرعیة

1,1201,1251,125KmOverhead  Lines 400 kVكیلو مترخطوط ھوائیة 400 كیلو فولت

437413413KmOverhead Lines 132 kVكیلو مترخطوط ھوائیة 132  كیلو فولت 

113113113KmOverhead Lines 33 kVكیلو مترخطوط ھوائیة 33 كیلو فولت 

232323KmUnderground cables 400  kVكیلو متركابالت أرضیة 400 كیلو فولت

1,7121,8001,867KmUnderground cables 132  kVكیلو متركابالت أرضیة 132 كیلو فولت

2,0492,0522,075KmUnderground cables 33 kVكیلو متركابالت أرضیة 33 كیلو فولت

28,17629,38430,917KmUnderground cables 6.6 &11 kVكیلو متركابالت أرضیة 11 & 6.6 كیلو فولت

  9,65610,00010,200MWInstalled Capacityمیجا واتالقدرة المركبة

  7,6967,9828,232MWPeak Demandمیجا واتالحمل الذروي

المصدر : ھیئة كھرباء ومیاه دبي

تطور شبكة توزیع الكھرباء - إمارة دبــي
Development of Electricity Network Disribution - Emirate of Dubai

( 2017 - 2015 )

Source : Dubai Electricity and Water Authority  



المجموعأخرى  صناعي تجاري 

ResidentialCommercialIndustrialOther Total

       وحدات الطاقة        عدد المستھلكین
    وحدات الطاقة عدد المستھلكینالمستھلكة جیجاوات ساعة

    وحدات الطاقة عدد المستھلكینالمستھلكة جیجاوات ساعة
    وحدات الطاقة     عدد المستھلكینالمستھلكة جیجاوات ساعة

    وحدات الطاقة عدد المستھلكینالمستھلكة جیجاوات ساعة
المستھلكة جیجاوات ساعة

Number of 
consumers 

Energy  Consumed 
Units(GWh)   

Number of 
consumers 

Energy  Consumed 
Units(GWh)   

Number of 
consumers 

Energy  Consumed 
Units(GWh)   

Number of 
consumers 

Energy  Consumed 
Units(GWh)   

Number of 
consumers 

Energy  Consumed 
Units(GWh)   

201542,006521,00911,724177,18619,2632,6362,7767,3173,437708,14837,200

201643,093557,12111,922185,31319,8622,7772,8617,2943,559752,50538,204

201745,162593,89012,795192,59720,8182,8622,9147,4153,626796,76440,153

الكھرباء المولدة والمستھلك  منھا حسب نوع االستھالك - إمارة دبي

. Including Stations consumption ** تشمل استھالكات المحطات
.Source : Dubai Electricity and Water Authority    المصدر :  ھیئة كھرباء ومیاه دبي

Generated Electricity and Consumed by Type of Consumption - Emarate of Dubai

( 2017 - 2015 )

      السنوات   
Years   

الطاقة الكھربائیة 
المطلوبة (جیجاوات 

ساعة)
 System Energy
 Requirement

(Gwh)

سكني
 Table (9-02) جدول



 Table (9-03) جدول

201520162017UnitTitleالوحدةالبیان

470470470MIGDInstalled Desalination Capacityملیون جالون/ یوم القدرة المركبة لتحلیة المیاه

323232MIGDWellsملیون جالون/ یوماآلبار

 337347362MIGDAnnual desalination Peak water Demandملیون جالون/ یومالطلب الذروي السنوي لتحلیة المیاه

Source : Dubai Electricity and Water Authorityالمصدر :  ھیئة كھرباء ومیاه دبي

القدرة المركبة لتحلیة المیاة - إمارة دبــي
Installed Desalination Capacity - Emirate of Dubai

( 2017 - 2015 )



الطلب على المیاه المحالّه

كمیة االستھالكعدد المستھلكینكمیة االستھالكعدد المستھلكینكمیة االستھالكعدد المستھلكینكمیة االستھالكعدد المستھلكینكمیة االستھالكعدد المستھلكین

Number  of 
Consumers

Quantity 
Consumed

Number  of 
Consumers

Quantity 
Consumed

Number  of 
Consumers

Quantity 
Consumed

Number  of 
Consumers

Quantity 
Consumed

Number  of 
Consumers

Quantity 
Consumed

2015113,786505,44861,296116,91427,6381,3893,1632,79010,204626,541102,301

2016116,863539,35964,020122,88828,0201,4473,3022,73610,100666,430105,442

2017120,810573,51767,378127,55829,9421,5063,5852,7958,939705,376109,844
Source : Dubai Electricity and Water Authorityالمصدر : ھیئة كھرباء ومیاه دبي

( Million Gallon ملیون جالون )

Type of Consumption              نوع االستھالك

Total System 
Requirement  

(Desalination Water 
Demand)

( 2017 - 2015 )

Table (9-04) جدول

                السنوات            
Years                

كمیة المیاه المستھلكة وعدد المستھلكین حسب نوع االستھالك - إمارة دبي
Quantity of Water  Consumed and Number of  Consumers by Type of  Consumption - Emirate of Dubai

أخرى  
Other 

المجموع
Total

صناعي 
Industrial

تجاري 
Commercial

سكني
Residential



201520162017UnitTitleالوحدةالبیان

Length of Transmission pipe Linesأطوال خطوط أنابیب النقل

1,1331,1571,178KM1,200 mmكم1,200  مم

333335339KM900 mmكم900  مم

829818815MIG Reservoirs Capacityملیون جالونالسعة التخزینیة
 المصدر : ھیئة كھرباء ومیاه دبي

Table (9-05) جدول

كفاءة شبكة توزیع المیاه - إمارة دبي
Water Distribution Network Efficiency - Emirate of Dubai

( 2017 - 2015 )

Source : Dubai Electricity and Water Authority
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