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ABBREVIATIONS
b: barrel
cf: cubic feet
/d: per day
/y: per year
€: euro
$US and/or dollar : U.S. dollar
t: metric ton
boe: barrel of oil equivalent
kboe/d: thousand boe/d
kb/d: thousand barrel/d
k: thousand
M: million
B: billion
MW: megawatt
TWh: terawatt hour
LNG: Liquefied Natural Gas
LPG: Liquefied Petroleum Gas
NGL: Natural Gas Liquid

CONVERSION TABLE
1 boe  = 1 barrel of crude oil  

= approx. 5,434 cf of gas in 2012
1 b/d  = approx. 50 t/y
1 t = approx. 7.5 b (for a gravity of 37° API)
1 Bm3/y = approx. 0.1 Bcf/d
1 m3 = approx. 35.3 cf
1 t of LNG = approx. 48 kcf of gas
1 Mt/y of LNG = approx. 131 Mcf/d
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1996  Total pioneers first LNG production in Qatar 
with the completion of the Qatargas 1 project.  

2001  The Dolphin Energy project is launched to provide 
the UAE and Oman with natural gas from Qatar.

2002  Total and Qapco create the Qatofin joint venture 
to build the largest ethane cracker in the world 
and a world-class low density polyethylene 
plant in Mesaieed.

2006  Total acquires a 16.7% interest in Train 5 of 
Qatargas 2.

2008  Qatar Petroleum International (QPI) becomes 
a partner of Total with 20% stake in two 
exploration blocks in Mauritania.

2009  Total takes a 10% interest in the Ras Laffan
condensate refinery.

2012  Total and QP extend their licence agreement 
over the Al-Khalij field for another 25 years.

2013  Total enters into a new joint-venture with QP 
by acquiring 10% interest on a new condensate 
refinery in Ras Laffan. 

  Qatar Petroleum acquires 15% interest in 
Total E&P Congo.

THE MOST DIVERSIFIED 
OIL & GAS MAJOR

Key facts
Total has had a continuous presence in Qatar since 1936 and 
today is the only international oil company active in all branches of 
the country’s oil and gas sector. These include exploration & 
production, refi ning & petrochemicals, and the marketing of 
lubricants. 
Total indeed operates the Al Khalij offshore fi eld and owns 
signifi cant interests in the most prominent energy joint-ventures in 
Qatar, including Qatargas 1 & 2, Dolphin Energy, Ras Laffan 
Refi nery, Qapco and Qatofi n, to which the company devotes its 
experienced staff and highly respected technical expertise.
Total’s Qatari production averaged 140,000 boe/d in 2013. While 
committed to further developing its activities in Qatar, the Group 
also supports Qatar’s development agenda abroad, and partners 
Qatar Petroleum in various international oil and gas projects.
Total’s involvement in the local community complements its 
extensive operational portfolio in Qatar and includes R&D, 
education and sports.

Historical milestones 
1936  Total enters Qatar as a shareholder in Iraq 

Petroleum Company (IPC), which establishes 
Qatar Petroleum Company (QPC) to expand its 
regional footprint.

1938  The country’s first oil and gas discovery, Dukhan, 
is made on the concession held by the IPC 
subsidiary QPC. The production on Dukhan field 
starts in 1940. 

1949 First oil exports from Qatar. 

1974  QPC is nationalised and operator status of the 
Dukhan field is transferred to state-owned 
Qatar General Petroleum Company (QGPC), later 
renamed Qatar Petroleum (QP).

  Total takes a 10% stake in Qatar Petrochemical 
Company (Qapco), producing ethylene and 
polyethylene. This interest is raised to 20% in 2002.

1980  Qatar begins reopening its oil and gas acreage to 
international oil companies

1984  QP, Total and BP form the Qatargas joint venture 
to develop LNG from the giant North Field, a 
partnership involving gas production, liquefaction 
and export. 

1991  Total discovers the Al-Khalij offshore oilfield. 

 AT A GLANCE 
OFFICIAL NAME: 
The State of Qatar
CAPITAL CITY: Doha
POPULATION: 
2 million (2013)
GDP PER CAPITA: 
100,888 US$ (2012)
CURRENCY: 
Qatari Riyal (QR)
LANGUAGE: Arabic (o�cial), 

English (widely understood in 

business)

AREA: 11,437 sq km
MAIN EXPORTS: Oil & Gas                                                                     
Source: Qatar Statistics Authority, IMF, UN
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AL-KHALIJ FIELD, BLOCK 6
A complex and challenging oilfield 
●  Total is the operator of Al-Khalij, an offshore oilfi eld 

discovered in 1991 on Block 6. 
●   Located some 120km north-east of Doha, Al Khalij 

comprises eight platforms and 58 wells, 48 of which are 
oil producing. Production from this geologically complex 
and challenging oilfi eld started in 1997. Around 25,000 
barrels of oil per day are sent via two subsea pipelines 
to a treatment facility located on Halul Island. In order to 
meet strict environmental criteria, all associated water 
from the wells is fully re-injected into the reservoir.

●  In November 2012, Qatar Petroleum and Total renewed 
the Al Khalij license for another 25 years. Under the new 
concession agreement, Qatar Petroleum and Total will 
have a 60/40 interest in the fi eld following the expiry of the 
existing exploration and production sharing agreement
at the end of January 2014.

BLOCK BC
Searching for additional reserves
●  Since May 2011, the company has been a 25% partner 

in the exploration of Block BC, a deep offshore block 
located about 130km from Qatar’s eastern coast and 
covering an area of approximately 5,600 square 
kilometres.

●  The exploration programme, which runs until the end of 
2014, involves 2D and 3D seismic acquisitions as well as 
a number of exploration wells.

●  Block BC is operated by the Chinese company 
CNOOC.

PARTNERING WITH 
QATAR PETROLEUM 
IN AFRICA
●  In 2008, Qatar Petroleum International (QPI) took a 

20% interest in two exploration blocks operated by 
Total in the Taoudeni Basin in Mauritania, thereby 
further extending the long-standing partnership 
between the two companies.

●  Following the signing of a framework agreement in May 
2013, QPI effectively became a shareholder of Total 
E&P Congo in December 2013, holding 15% of its 
capital. The 1.6 billion dollar increase of Total E&P 
Congo’s capital will consolidate its fi nancial capacity 
and contribute to the development of the Moho Nord 
deep offshore project.

UPSTREAM

ABOVE: Al Khalij 
platform, 120km north-
east of Doha, Qatar.
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ABOVE: Qatargas LNG 
plant in Ras Laffan, 
Qatar.

QATARGAS
A long-standing partner of the 
world’s largest LNG producer
●  Total is a founding partner of Qatargas, the world’s 

largest LNG producer, established in 1984. 
Qatargas supplies LNG to customers in Asia, 
Europe and Americas.

Qatargas 1
●  Today, the Group owns a 20% share in the upstream 

component of Qatargas 1 comprising condensates 
production from the North Field ‘Bravo’ Block (NFB 
block).

●  In addition, it has a 10% interest in the Qatargas 1 
gas liquefaction plant with three liquefaction trains.

●  Global LNG output from Qatargas 1 is 10 Mt/y of 
LNG and 50,000 t/y of condensate.

Qatargas 2
●  Total owns as well a 16.7% interest in Train 5 of 

Qatargas 2. Production from Train 5 started in 
September 2009 and is currently producing 8 Mt/y 
of LNG. 

●  Under a 5.2 Mt/y off-take agreement with Qatargas 
2, Total began at the same time to market Qatargas 
LNG overseas.

DOLPHIN ENERGY
Pioneering inter-Gulf gas supply
●  The Group is a founding member and a leading 

partner in Dolphin Energy, the Gulf’s first and largest 
gas grid linking several countries in the GCC.

●  Total holds a 24.5% stake in Dolphin Energy 
alongside Abu Dhabi’s Mubadala (51%) and 
Occidental Petroleum (24.5%).

●  Dolphin Energy supplies the UAE and Oman with 
natural gas produced in Qatar. The production, 
which provides for the sale of 2 Bcf/d of dry gas 
from the North field for a 25-year period, started  
in 2007. 

●  The gas from the North Field is processed in Ras 
Laffan Industrial City and then exported to the UAE 
through a 360km subsea pipeline. 

Total partners Qatargas, the 
world’s largest LNG company, 
since its establishment in 1984
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RAS LAFFAN 
CONDENSATE REFINERY
●  The Group holds a 10% interest in the Ras Laffan 

Refinery, a condensate splitter with a capacity  
of 146,000 b/d which came on stream in September 
2009. 

●  The Ras Laffan refinery produces naphta, desulfured 
kerosene and low-sulfur diesel both for the local 
market and for export.

●  In April 2013, Total along with four Japanese 
partners signed a new Joint-Venture agreement 
with QP to build a new condensate refinery and a 
diesel hydrotreater. This new project, which will be 
completed in 2016, will bring the overall condensate 
splitting capacity to nearly 300,000 bpd.

QATAR PETROCHEMICALS 
COMPANY (QAPCO)
●  Total joined Qatar in its first chemicals joint venture 

in 1974 with a 10% share in Qatar Petrochemicals 
Company (Qapco). Qapco operates a 
petrochemical complex manufacturing ethylene 
and low-density polyethylene (LDPE), a type of 
plastic commonly used in food packaging, for 
worldwide export.

●  Qapco is a key element in the diversification of the 
Qatari economy. Total increased its participation in 
the facility to 20% in 2002.

●  Qapco has two major assets located in Mesaieed 
in the south-east of Qatar: an ethane cracker with 
a capacity of 800,000 t/y, and two LDPE plants 
with a capacity of over 400,000 t/y.

●   In November 2012, Qapco inaugurated a third low-
density polyethylene plant, LDPE 3, with a capacity 
of 300,000 t/y. This new state-of-the-art facility 
pushes up the country’s output to 700,000 t/y of 
LDPE.

QATOFIN
●  In 2002, in conjunction with Qapco, Total entered 

into the Qatofin joint venture. Total has a 36.36% 
direct shareholding in the company, making a stake 
of 49% when its investment in fellow shareholder 
Qapco is included.

●  Qatofin was established to develop two projects: 
-  The largest ethane cracker in the world operated 

by the Ras Laffan Olefins Company (RLOC) in 
which Qatofin has a 45.7% stake alongside 
Q-Chem. The ethane-based steam cracker is 
designed to produce 1.3 Mt/y of ethylene.

 -  A world-class linear low-density polyethylene 
(LLDPE) plant, commissioned in 2009 in Mesaieed, 
with a production capacity of over 500,000 t/y.

LUBRICANTS
●  In Qatar, the Group markets automotive and 

industrial lubricants directly through its Dubai-based 
subsidiary, Total Marketing Middle East, and through 
a joint venture with its local partner NBK. The 
company’s portfolio includes major OEM distributors 
as well as major Qatari industrial companies.

●  Sales of Elf and Total-branded lubricants in Qatar 
have allowed the company to reach a market share 
of more than 25%.

●  Capitalizing on its successful regional concept of 
“Rapid Oil Change” and “Pit Stop”, Total has opened 
three  ROCs  and eight Pit Stops in the country.

REFINING & 
CHEMICALS 

MARKETING  
& SERVICES

ABOVE: The Qapco cracker 
unit and polyethylene 
plant is located at 
Mesaieed, about 40 km 
south of Doha.
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THE TOTAL RESEARCH 
CENTRE-QATAR (TRC-Q)
●  Located in Qatar’s Science and Technology Park, 

the Total Research Center-Qatar (TRC-Q), 
inaugurated in 2009, is part of a global network of 
22 R&D facilities run by the Group.

●  The centre implemented a US$25 million 
investment plan for its first five years of operation, 
covering joint research, training and technical 
assistance to local industry, notably Qatargas and 
Dolphin Energy. From 2014, the TRC-Q annual 
budget will be increased to US$6 million dollar. 

●  TRC-Q specialises in three main fields: carbonates, 
metrology and petrochemicals.

RESEARCH & 
DEVELOPMENT

The Total Research Centre-Qatar, is part 
of Qatar Science & Technology Park 
(QSTP), located within Qatar Foundation

●  Total and Qatar Petroleum signed a Research 
Frame Agreement to develop a joint research on 
acid stimulation of wells and geochemistry.

●  Besides research, TRC-Q is active in academic 
partnerships and supports student development 
at Qatar University.

●  The TRC-Q also offers training to QP, Qatargas 
and Dolphin staff, with Total experts giving a full-
day lectures once a month.
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EDUCATION 
●  The Group supports job creation and career 

development for Qataris by offering improved 
access to high education.

●  The Total Scholarship Programme for Qatar, started 
in 2004, sponsors talented engineers from Qatar 
Petroleum, and other industries, to complete their 
master degree studies in science or business in 
France.

●  Total also works with Qatar Foundation to support 
French universities looking to set up local branches 
within the campus of Hamad Bin Khalifa University 
in Doha. With the company’s cooperation, the 
leading business school HEC Paris has introduced 
its highly-regarded Executive MBA courses in Qatar. 
Total also sponsors the HEC Paris Chair in Energy 
and Management, to support research on global 
energy challenges and the energy landscape in 
Qatar and the wider Gulf.

●  Since 2011, Total has sponsored lectures by Total 
experts to students at Qatar University under the 
Total Professors Associates programme. Students 
at Qatar University as well as Hamad Bin Khalifa 
University are also invited to attend the annual Total 
Summer School in Paris.

SPORTS 
●  As a partner of the Qatar Tennis Federation, Total is 

the title sponsor of the Qatar Total Open, a leading 
women’s tournament, and the Total Qatar National 
Junior Youth Tournament.

●  Total is also a partner of the Qatar Equestrian Club, 
sponsoring two of its signature events, the Qatar 
Prix de l’Arc de Triomphe in Paris and the Emiri 
Sword Race in Doha. TOTAL IN QATAR  

IN BRIEF 
 
Al Khalij field Operator and  
 40% shareholder
Block BC exploration 25% shareholder 
licence, North Field 
Qatargas 1 upstream NFB  20%  shareholder 
Gas Block, North Field 

Qatargas 1 10% shareholder 
Qatargas 2 – Train 5 16.7% shareholder
Ras Laffan Refinery 1 & 2 10% shareholder
QAPCO 20% shareholder
QATOFIN 49% shareholder
Ras Laffan Olefins 22.2%  shareholder 
Company

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY

ABOVE: 2014 Trophy 
ceremony. Qatar Total 
Open brings world’s 
best WTA players to 
Doha
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أرقام وحقائق موجزة عن 
»توتال« يف قطر

املشّغلة ومساهمة   حقل الخليج 
حصة %40  

حصة %25   ،BC رخصة االستكشاف يف الكتلة

حقل الشامل  

حصة %20 منشأة التكرير التابعة لـ »قطرغاز1« 

 يف الكتلة »برافو« يف حقل الشامل  

حصة %10 قطرغاز1  

حصة %16.7 قطرغاز2- خّط اإلنتاج 5 

حصة %10 محطة رأس لفان للتكرير 1و2 

حصة %20 قابكو 

حصة %49 قطوفني 

حصة %22.2 رشكة راس لفان لألولفينات 

أعاله:  جائزة الحفل لعام 2014 
لبطولة قطر توتال المفتوحة 

للتنس، ُتقدم توتال أفضل 
الالعبين في WTA الى الدوحة.

التعليم
املهنية  الحياة  وتنمية  الوظائف  إيجاد  خطط  املجموعة  تدعم   •

للقطرينّي عرب تزويدهم بفرص مميزة ملتابعة التعليم العايل. 

 ،2004 العام  يف  انطلق  قد  قطر  يف  للمنح  »توتال«  برنامج  وإن   •
وهو يقّدم الدعم للمهندسني املوهوبني يف »قطر للبرتول«، ورشكات 
أخرى من قطاعات أخرى، وذلك الستكامل دراستهم والحصول عىل 

شهادة املاجستري يف العلوم وإدارة األعامل يف فرنسا. 

للجامعات  الدعم  لتقديم  قطر  مؤسسة  مع  "توتال"  تعمل  كام   •
جامعة  حرم  يف  لها  محلية  فروع  إنشاء  يف  ترغب  التي  الفرنسية 
 HEC حمد بن خليفة يف الدوحة. وبفضل جهود الرشكة، قام معهد
للحصول  املعروفة  برامجه  بتوفري  األعامل  إدارة  يف  الرائد  باريس 
"توتال"  وتدعم  قطر.  دولة  يف  التنفيذي  املاجستري  شهادة  عىل 
الجارية  البحوث  لدعم  وذلك  واإلدارة،  الطاقة  يف  املعهد  أستاذية 
الطاقة يف قطر  الطاقة، ومشهد  العاملية يف قطاع  التحديات  حول 

ومنطقة الخليج. 

• ومنذ العام 2001، بارشت "توتال" رعايتها للمحارضات التي يلقيها 
خرباء توتال لديها أمام الطالب يف جامعة قطر وجامعة حمد بن 
خليفة يف إطار برنامج "توتال لألساتذة الرشكاء". وتتّم كذلك دعوة 
يف  السنوية  الصيفية  "توتال"  مدرسة  لحضور  قطر  جامعة  طالب 

باريس. 

الرياضة
الرسمي  والراعي  للتنس،  القطري  االتحاد  رشيك  هي  "توتال"   •
لبطولة قطر توتال املفتوحة للتنس، وهي بطولة معروفة مخصصة 
للشباب  الوطنية  املنتخبات  لالعبي  توتال  قطر  وبطولة  للسيدات 

والناشئني.

حيث  والفروسية  للسباق  قطر  نادي  رشيك  أيضاً  هي  و"توتال"   •
قطر  النادي، وهام سباق  فعاليات  أبرز  من  الثنتني  رعايتها  تقّدم 

لجائزة قوس النرص يف باريس، وسباق السيف األمريي يف الدوحة.

المسؤولية االجتماعية 
المؤسسية
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البحث 
والتنمية

• وعالوة عىل الجانب البحثي لعملياته، ينشط »مركز توتال لألبحاث-
تنمية  الدعم يف  يقدم  األكادميية، وهو  الرشاكات  مجال  قطر« يف 

طالب جامعة قطر. 

و»قطر  للبرتول«  »قطر  عمل  لفرق  التدريب  أيضاً  املركز  ويقدم   •
بتقديم  »توتال«  خرباء  يقوم  حيث  للطاقة«،  و»دولفني  للغاز« 

املحارضات طيلة يوم واحد كل شهر.

مركز توتال للبحوث يف مركز قطر 
مبؤسسة  والتكنولوجيا  العلوم  واحة  يف  للبحوث  توتال  مركز  يقع   •
العاملية  شبكتها  من  كجزء   2009 العام  يف  افتتاحه  تم  وقد  قطر، 

املؤلفة من 22 مرفقاً لألبحاث والتنمية. 

• ويقوم املركز بتنفيذ مخطط استثامري بقيمة 25 مليون دوالر عىل 
والدعم  والتدريب  املشرتكة  األبحاث  يغطي  أعوام  خمسة  مدى 
للغاز«  »قطر  رشكتي  رئييس  وبشكل  املحيل،  للقطاع  التقني 
و»دولفني للطاقة«. ابتداًء من 2014 سرتتفع امليزانية السنوية ملركز 

»توتال« للبحوث يف مركز قطر إىل ٦ ماليني دوالر أمرييك.

الكربونية  املواد  هي  رئيسية  قطاعات  ثالثة  يف  املركز  ويتخصص   •
وعلم القياس والبرتوكيامويات. 

• وقّعت »توتال« و»قطر للبرتول« اتفاقية أبحاث مشرتكة تهدف إىل 
زيادة إنتاج اآلبار عرب تقنية التحفيز باألحامض والجيوكيميا. 

مركز قطر TRCQ هو جزء من واحة 
،)QSTP(قطر للعلوم والتكنولوجيا
الذي يقع في مرافق مؤسسة قطر 

.
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أعاله: تقع محطة تكسير 
“قابكو” ووحدة البولي 

إيثيلين  في مسيعيد على 
بعد نحو 40 كم جنوب 

الدوحة.

املزلّقات 
وشحوم  الصناعية  املزلّقات  بتسويق  قطر  دولة  يف  »توتال«  تقوم   •
»توتال  ديب،  إمارة  يف  فرعها  عرب  مبارش  بشكل  السيارات  وزيوت 
الرشق األوسط للتسويق«، وعرب مرشوع مشرتك يجمعها برشيكها 

 .»NBK« املحيل

»توتال«  عالمتي  تحمل  التي  املزلّقات  مبيعات  أتاحت  وقد   •
السوق  يف  حصتها  تعزيز  للرشكة  قطر  يف  التجاريتني  و»إيلف« 

املحلية لتتجاوز %25.

أي  واسعاً،  إقليمياً  نجاحاً  الذي حقق  الرائد  مفهومها  وباستغالل   •
»توتال«  قامت  الصيانة«،  و»مركز  الرسيع«  الزيت  تغيري  »مركز 
بافتتاح ثالث منافذ لتغيري الزيت الرسيع ومثان مراكز للصيانة يف 

دولة قطر. 

قطوفني 
بالتعاون مع قابكو، يف مرشوع  العام 2002، دخلت »توتال«،  يف   •
»قطوفني« املشرتك بحصة 3٦.3٦% مبارشة من أسهم الرشكة، لتكون 
بذلك حصتها الفعلية معادلة لنسبة 49%، إذا ما احتُسب استثامرها 

يف »قابكو«. 

• وتم تأسيس رشكة »قطوفني« املحدودة لتطوير مرشوعني هام: 
- أكرب مصفاة لتكسري اإليثان يف العامل، وهي املصفاة التي تقوم 
ومتتلك  بتشغيلها،  املحدودة  لألولفينات  لفان  رأس  رشكة 
قطر  رشكة  جانب  إىل  أسهمها،  من   %45.7 نسبة  »قطوفني« 
اإليثان  تكسري  تم تصميم مصفاة  للكيامويات »كيوكيم«. وقد 

البخارية إلنتاج 1.3 مليون طن مرتي يف العام من اإليثيلني. 

- املحطة العاملية املستوى ملعالجة البويل إيثيلني الخطي املنخفض 
وبقدرة  مسيعيد  يف   2009 العام  يف  إطالقها  تم  التي  الكثافة 

إنتاجية تتجاوز 500 ألف طن يف العام. 

مصفاة املكثَّفات يف رأس لفان 
• متتلك »توتال« 10% من أسهم مصفاة راس لفان ملعالجة املكثفات، 
وبدأت  اليوم،  يف  برميل  ألف   14٦ اإلنتاجية  قدرتها  تبلغ  التي 

عملياتها اإلنتاجية يف سبتمرب عام 2009. 

املنزوع  والكريوسني  النفطاء  لفان  رأس  يف  املكثفات  مصفاة  وتنتج   •
الكربيت والديزل املنخفض الكربيت عىل حد سواء للسوق املحلية 

وللتصدير.

• يف أبريل 2013، وقعت »توتال« اتفاقية بخصوص رشاكة جديدة  
مشرتكة مع أربعة رشكاء من اليابان ومع رشكة قطر للبرتول، وذلك 
لبناء مصفاة مكثفات جديدة ومعالج الديزل بالهيدروجني. سيتم 
قدرة  تكون  وسوف   ،201٦ عام  يف  الجديد  املرشوع  هذا  انجاز 

تقسيم املكثفات العامة إىل ما يقرب من 300 ألف برميل يوميا.

رشكة قطر للبرتوكيامويات )قابكو(
مرشوع  أول  إطالق  يف  القطرية  الحكومة  إىل  »توتال«  انضمت   •
مشرتك إلنتاج الكيامويات يف العام 1974، مع حصة 10% من أسهم 
مجمع  بتشغيل  تقوم  التي  )قابكو(،  للبرتوكيامويات  قطر  رشكة 
الكثافة،  املنخفض  اثيلني  والبويل  اإليثيلني  لتصنيع  للبرتوكيامويات 
عام يف قطاع  املستخدمة بشكل  البالستيكية  املواد  نوع من  وهو 

تغليف املواد الغذائية للتصدير حول العامل. 

• وتلعب قابكو دوراً محورياً يف تنويع االقتصاد القطري، وقد زادت 
»توتال« حصتها يف أسهم املنشأة يف العام 2002 إىل نسبة %20. 

• ومتتلك قابكو اثنني من األصول األساسية الواقعة يف مسيعيد جنوب 
رشق قطر: مصفاة لتكسري اإليثان بقدرة إنتاجية تعادل 800 ألف 
الكثافة  املنخفض  إيثيلني  البويل  ملعالجة  ومحطتني  العام،  يف  طن 

بقدرة إنتاجية تبلغ 400 ألف طن يومياً. 

• وقد قامت قابكو يف نوفمرب 2012 ببدء عمليات البناء يف ثالث خط 
ألف   300 تبلغ  استيعابية  بقدرة  الكثافة  املنخفض  إيثيلني  للبويل 
طن يف العام. استطاعت هذه املنشأة الحديثة ذات الطراز العايل 
التقنية رفع حجم مردود البالد إىل 700 ألف طن يف العام للبويل 

إيثيلني املنخفض الكثافة.

التكرير 
والكيماويات

التسويق 
والخدمات 
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أعاله: محطة »قطر غاز« 
للغاز الطبيعي المسال 

في رأس لفان، قطر.

قطرغاز
للغاز  منتجة  رشكة  ألكرب  األمد  طويل  رشيك 

الطبيعي املسال يف العامل

رشكة  أكرب  لـ»قطرغاز«،  املؤسسني  الرشكاء  أحد  هي  »توتال«   •
منتجة للغاز الطبيعي املسال يف العامل، والتي تّم تأسيسها يف العام 
1984. وتزّود »قطرغاز« الزبائن يف آسيا وأوروبا واألمريكتني بالغاز 

الطبيعي املسال. 

قطرغاز1

• متتلك املجموعة حالياً حصة 20% من الرشكة املتخصصة بالتكرير، 
»قطرغاز1«، والتي يتّم فيها إنتاج الغاز املكثّف من الكتلة »برافو« 

يف حقل الشامل.  

الغاز  تسييل  محطة  يف   %10 حصة  متلك  فهي  ذلك،  عن  وفضالً   •
التابعة لـ»قطرغاز1« مع 3 منشآت للتسييل. 

• يبلغ اإلنتاج العاملي من الغاز الطبيعي املسال من »قطرغاز1« 10 
أطنان مرتية يف العام، و50 ألف طن من الغاز املكثّف. 

قطرغاز2

مرشوع  يف   5 اإلنتاج  خط  من   %1٦.7 حصة  »توتال«  متلك   •
»قطرغاز2«. وكان اإلنتاج يف املنشأة 5 قد بدأ يف سبتمرب/أيلول من 
عام 2009، وتنتج حاليا 8 مليون طن / سنويا من الغاز الطبيعي 

املسال. 

• ومبوجب اتفاقية رشاء آجل ملوارد الطاقة لرشاء 5.2 ماليني طن مرتي 
يف العام من الغاز الطبيعي املسال من »قطرغاز2«، بدأت »توتال« 

التسويق العاملي للغاز الطبيعي املسال. 

 شراكة »توتال« وقطر للغاز،  أكبر شركة 
للغاز الطبيعي المسال في العالم،

منذ إنشائها في عام 1984

دولفني للطاقة 
رائدة توريد الغاز بني دول الخليج 

»دولفني  رشكة  يف  والرائدين  املؤسسني  الرشكاء  أحد  توتال  تعترب   •
بني دول مجلس  الغاز  لنقل  أنابيب  أول وأضخم شبكة  للطاقة«، 

التعاون الخليجي. 

إىل  للطاقة«،  توتال نسبة 24.5% من أسهم رشكة »دولفني  متتلك   •
جانب رشكة »مبادلة« )51%( ورشكة »أوكسيدنتال برتوليوم« )%24.5(. 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  كالً  للطاقة«  »دولفني  ومتد   •
وسلطنة عامن بالغاز الطبيعي املنتج من موارد دولة قطر. وهذا 
اإلنتاج الذي بدأ يف عام 2007 ينص عىل تزويد و بيع ملياري قدم 
مكعبة من الغاز يومياً يتم ضخها من الحقل الشاميل ملدة 25 عاماً.    

لفان  الشاميل يف مدينة رأس  الحقل  املستخرج من  الغاز  ويعالج   •
الصناعية، ليتم بعدها ضخه إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة عرب 

شبكة من األنابيب البحرية متتد عىل طول 3٦0 كيلومرتاً املغمورة. 

“توتال” في دولة قطر/5



SAUDI 
ARABIA

دولة قطر

مسيعيد

الدوحة

رأس لفان

الحقل الشاميل

جزيرة 
حالول

خط أنابيب “دولفني”

ني”
وف

قات
“ 

ب
ابي

 أن
ط

خ

مصفاة 
مصنع الغاز/مصنع الغاز الطبيعي املسال  
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أنابيب االثيلني

النفط
الغاز

الرويس

 نشاطات توتال في دولة قطر  

قابكو

مركز قطر 
)TRC-Q(

قطوفني البويل 
إثيلني الخيطي 

املنخفض الكثافة 

محطة قطوفني 
للمعالجة

 قطرغاز1

 قطرغاز2

دولفني 

حقل الخليج

مصفاة 
رأس لفان

المنبع

حقل الخليج يف الكتلة 6 
حقل نفطي معّقد وزاخر بالتحديات

"توتال" هي الرشكة املشّغلة لحقل الخليج، وهو حقل نفطي بحري تّم   •
اكتشافه يف العام 1991 يف الكتلة ٦.

الدوحة،  من شامل رشق  تقريباً  كيلومرتاً   120 بعد  عىل  الحقل  يقع   •
النفط. وقد بدأ  منها إلنتاج  ويتألف من 8 منصات و58 برئاً، 48 برئاً 
اإلنتاج من هذا الحقل املعّقد والزاخر بالتحديات الجغرافية يف العام 
1997. ويتم إرسال ما يُقارب 25 ألف برميل من النفط يف اليوم عرب 
وتلبية  حالول.  جزيرة  يف  املعالجة  منشأة  إىل  املغمورة  أنابيب  خطي 

للمعايري البيئية الدقيقة، تتم إعادة حقن املياه من اآلبار يف املكمن.

للبرتول  الخليج بني قطر   • يف نوفمرب 2012، تم تجديد ترخيص حقل 
وتوتال ملدة 25 سنة، ومبوجب هذا االمتياز الجديد املتفق عليه، تحصل 
قطر للبرتول وتوتال عىل حصة 40/٦0 يف الحقل، عقب انتهاء اتفاقية 

التقاسم املشرتك لالستكشاف واإلنتاج الحالية يف نهاية يناير 2014. 

 BC الكتلة
البحث عن احتياطات إضافية

• ابتداًء من مايو 2011، أصبحت الرشكة رشيكاً بنسبة 25% يف استكشاف 
الكتلة BC، وهو قطاع بحري عميق يقع عىل بعد 130 كيلومرتاً من 
 5٦00 حوايل  مساحتها  تبلغ  منطقة  ويغطي  لقطر،  الرشقي  الساحل 

كيلومرت مربع.

• ويتضمن برنامج االستكشاف، والذي يتواصل حتى نهاية العام 2014. 
التقاط صور فوتوغرافية ثنائية وثالثية األبعاد ألمواج الطاقة الصادرة 

عن األرض، وعدداً من آبار االستكشاف. 

.BC الصينية هي التي تدير الكتلة CNOOC ويُذكر أن رشكة •

التشارك مع قطر للبرتول يف افريقيا
• يف العام 2008، حصلت قطر للبرتول الدولية عىل حصة 20% يف كتلتي 
استكشاف تشّغلهام »توتال« يف حوض تاودين يف موريتانيا، األمر الذي 

ساهم يف ترسيخ الرشاكة الطويلة األمد بني الرشكتني. 

للبرتول  االتفاقية اإلطارية يف مايو 2013، أصبحت قطر  عقب توقيع   •
واالنتاج  لالستكشاف  الكونغو  توتال  يف  مساهامً  فعاالً  الدولية رشيكاً 
يف ديسمرب 2013، ومبساهمتها بنسبة  15% من رأس مالها. فإن هذه 
الزيادة، واملساهمة مببلغ 1.٦ مليار دوالر يف توتال الكونغو لالستكشاف 

واالنتاج سيعزز تطوير املرشوع البحري العميق موهو نورد.

أعاله: منصة الخليج  على 
بعد 120 كيلومترا شمال 

شرق الدوحة، قطر.
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الطبيعي املسال يف قطر  الغاز  الرواد األوائل إلنتاج  «توتال» من 
عند ا�ام مرشوع «قطر غاز ١».١٩٩٦ 

إطالق مرشوع «دولف� للطاقة» لتزويد اإلمارات العربية املتّحدة 
 ٢٠٠١

 
وسلطنة ُع�ن بالغاز الطبيعي من قطر.

«توتال» و«قابكو» تؤسسان رشكة مشرتكة باسم «قطوف�» وذلك 
لبناء أكرب محطة معالجة لإليثان يف العا©، ومحطة عاملية املستوى ٢٠٠٢ 

 
لتصنيع البويل إيثيل� املنخفض الكثافة يف منطقة مسيعيد.

«توتال» تحصل عىل حصة ١٦٫٧٪ خّط اإلنتاج ٥ من «قطرغاز٢». 
 ٢٠٠٦

يف   ٪٢٠ بحصة  توتال  مع  رشاكة  تعقد  الدولية  للبرتول  قطر 
منطقت� استكشافيت� يف موريتانيا.٢٠٠٨ 

«توتال» تحصل عىل حصة ١٠٪ من محطة «رأس لفان» لتكرير 
الغاز املكثف. ٢٠٠٩ 

الخليج  حقل  لرتخيص  االتفاقية  �ديد  للبرتول،  وقطر  «توتال» 
ملـدة ٢٥ سنة.٢٠١٢ 

من  للبرتول  قطر  مع  مشرتكة  جديدة  رشاكة  يف  تدخل  «توتال» 
خالل حصة ١٠٪ من مصفاة املكثفات يف راس لفان الجديدة.٢٠١٣ 

واالنتاج  لالستكشاف  توتال  يف   ٪١٥ حصة  تشرتي  للبرتول  قطر   
الكونغو.

الشركة األكثر تنوعًا في قطاعي 
النفط والغاز

حقائق أساسية
تتميّز »توتال« بحضور متواصل يف قطر منذ العام 193٦، ويف يومنا هذا تعترب الرشكة 
الدولية الوحيدة الناشطة يف كافة فروع ومجاالت قطاع النفط والغاز يف الدولة، مبا 
يشمل االستكشاف واإلنتاج، والتكرير وإنتاج املواد البيرتوكياموية، وتسويق زيوت 

التشحيم. 

وتدير »توتال« عمليات إنتاج النفط يف حقل »الخليج« البحري ومتتلك حصصاً كبرية 
يشمل  مبا  الطاقة،  قطاع  يف  والعاملة  قطر  يف  املشرتكة  الرشكات  أبرز  من  عدد  يف 
و»قابكو«،  للتكرير،  لفان«  »رأس  ومحطة  للطاقة«،  و»دولفني  1و2،  »قطرغاز« 
الخرباء  من  فريقها  معارف  جميعاً  فيها  »توتال«  توظّف  حيث  و»قطوفني«، 

االختصاصيني، وخربتها التقنية الواسعة واملعّمقة. 

وقد بلغ إنتاج »توتال« من النفط والغاز يف قطر140 ألف برميل من معادل النفط 
يف اليوم يف العام 2013. 

وتلتزم املجموعة بتنمية نشاطاتها وعملياتها يف قطر، وتدعم األجندة التنموية لدولة 
قطر يف الخارج، ومن هذا املنطلق، تتعاون مع قطر للبرتول يف العديد من مشاريع 

النفط والغاز عىل املستوى الدويل. 

التشغيلية  محفظتها  مع  املحيل  املجتمع  نشاطات  يف  »توتال«  انخراط  ويتكامل 
الواسعة يف قطر، حيث تشارك يف مجاالت البحث والتنمية، والتعليم والرياضة.

إنجازات تاريخية 
«توتال» تدخل السوق القطرية كمساهم يف رشكة العراق للبرتول، 

انتشارها ١٩٣٦   توسعة  بهدف  للبرتول،  قطر  بتأسيس رشكة  قامت  والتي 
عىل الصعيد اإلقليمي. 

عرب  تّم  وقد  دخان  يف حقل  الدولة  يف  والغاز  للنفط  اكتشاف  أول 
التابعة ١٩٣٨   الرشكة  للبرتول،  قطر  عليه  حصلت  الذي  التنقيب  امتياز 

للعراق للبرتول، ويبدأ اإلنتاج يف حقل دخان يف عام ١٩٤٠.

أول صادرات للنفط من قطر. 
  ١٩٤٩

لحقل  املشّغلة  الرشكة  اسم  وأصبح  للبرتول،  قطر  رشكة  تأميم  تم 
دخان رشكة قطر العامة للبرتول اململوكة من الدولة، ليتّم تسميتها ١٩٧٤  

الحقاً قطر للبرتول. 
حصلت «توتال» عىل نسبة ١٠٪ من رشكة «قطر للبيرتوكي�ويات»   
ارتفعت  إيثيل�، وقد  والبويل  اإليثيل�  بإنتاج  تقوم  والتي  (قابكو)، 

هذه الحصة إىل ٢٠٪ يف العام ٢٠٠٢. 

يف الث�نينات: قطر تبدأ إعادة فتح عقود االمتياز عىل النفط والغاز أمام 
الرشكات الدولية. 

تشكل رشكة مشرتكة  برتوليوم»  و«بريتيش  و«توتال»  للبرتول  قطر 
باسم «قطرغاز» لتنمية إنتاج الغاز الطبيعي املسال من حقل الش�ل ١٩٨٤  

  
الهائل، وهي رشاكة تركزت عىل إنتاج الغاز وتسييله وتصديره.

«توتال» تكتشف حقل «الخليج» البحري. 
  ١٩٩١

دولة 
قطر

الدوحة

نظـرة سريـعـة
اسم الدولة: 

دولة قطر

العاصمة: الدوحة 

عدد السكان:
2 مليون نسمة )2013(

معدل الناتج املحيل اإلجاميل للفرد: 
100.888 دوالراً أمريكياً )2012(

العملة:
الريال القطري

اللغات: العربية )اللغة الرسمية(، االنكليزية 
)مستخدمة بشكل واسع يف عامل األعامل( 

املساحة: 11.437 كيلومرتاً مربعاً 

الصادرات الرئيسية: النفط والغاز
املصدر: جهاز اإلحصاء يف قطر، صندوق النقد الدويل، 

األمم املتّحدة. 
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رشكة توتال الرشق األوسط - التواصل املؤسسايت
برجامن برج األعامل، الطابق 11،
شارع الشيخ خليفة بن زايد
ص ب: 14871، ديب، أ.ع.م.
www.total.com
holding.middleeast@total.com ميكنكم الكتابة إلينا عىل

املخترصات
b: barrel
cf: cubic feet
/d: per day
/y: per year
€: euro
$US and/or dollar : U.S. dollar
t: metric ton
boe: barrel of oil equivalent
kboe/d: thousand boe/d
kb/d: thousand barrel/d
k: thousand
M: million
B: billion
MW: megawatt
TWh: terawatt hour
LNG: Liquefied Natural Gas
LPG: Liquefied Petroleum Gas
NGL: Natural Gas Liquid

جدول التحويل
1 boe  = 1 barrel of crude oil  

= approx. 5,434 cf of gas in 2012
1 b/d  = approx. 50 t/y
1 t = approx. 7.5 b (for a gravity of 37° API)
1 Bm3/y = approx. 0.1 Bcf/d
1 m3 = approx. 35.3 cf
1 t of LNG = approx. 48 kcf of gas
1 Mt/y of LNG = approx. 131 Mcf/d

اإلصدار والحقوق
»توتال« يف دولة قطر تنرش من قبل  
توتال الرشق األوسط – التواصل املؤسسايت
حقوق النرش: تريي غونزالز، توتال، 
صورة تقدمة من »قطر غاز« و »قابكو«.
تصميم : أطلس ميديا
طباعة: مطبعة أطلس
املعلومات: بتاريخ 1٦ مارس 2014 
الغالف: متحف الفن اإلسالمي يف الدوحة، قطر
تصوير لوران دومارست 



توتال في دولة قطر
حقائق وأرقام




