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ABBREVIATIONS
b: barrel
cf: cubic feet
/d: per day
/y: per year
€: euro
$ 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

CONVERSION TABLE
1 boe  = 1 barrel of crude oil  

= approx. 5,400 cf of gas in 2014
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

CREDITS
Total in the UAE is published by 
Total Middle East & North Africa 
Communications
Copyright: Jorge Ferrari, ADGAS, e-Motion 
International, Total
Designed by: Atlas Media 
Printed by: Atlas Printing Press
Information as of November 2015
Cover: Sheikh Zayed Mosque, Abu Dhabi / 
©Laurent Dumarest

Total Middle East & North Africa 
Communications,
Burjuman Business Tower, 11th Floor, 
Sheikh Khalifa Bin Zayed Road,  
PO Box 14871, Dubai, UAE.
www.total.com
Write to us at holding.middleeast@total.com

1972  Concession agreement signed by Late Sheikh 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan, Founder of the 
United Arab Emirates, creating Total Abu Al 
Bukhoosh.

1974  Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), 
acquires 60% of ADPC and ADMA and 100% of 
gas activities, thus shaping the current structure 
of Abu Dhabi’s hydrocarbon sector. The same 
year, Total-operated Abu Al Bukhoosh field 
starts producing oil.

1977  ADCO, operator onshore, and ADMA-OPCO, 
operator offshore are created in 1977 with 
Total holding respectively 9.5% and 13.3% 
in these companies. The ADCO concession 
comes to an end in early January 2014.

1989  Total starts marketing lubricants in  
the UAE.

2000  The Group becomes a 24.5% shareholder in the 
Dolphin project, the first region-wide energy 
grid linking Qatar, the UAE and Oman.

2005  The participation in FERTIL is renewed for another 25 
years.

2008  Establishment of Total ABK-VEDC Academy.

2009  Total signs an agreement to extend its 
participation in the Gasco joint-venture until 
2028.

2011  Total ABK Academy graduation of 1st batch 
students.

2013  Shams 1, the world’s largest concentrated 
solar power plant in operation, is inaugurated.

2015  Total signs a new 40 year onshore concession 
agreement with the Supreme Petroleum 
Council of the Emirate of Abu Dhabi (United 
Arab Emirates) and the Abu Dhabi National 
Oil Company (ADNOC), granting Total a 10% 
participating interest effective 1 January 
2015. The concession covers the fifteen 
principal onshore oil fields of Abu Dhabi and 
represents more than half of the Emirate’s 
production.

 First oil achieved on Nasr field.

A LONG-LASTING PARTNERSHIP 
BASED ON SHARED VISION, 
SKILLS AND TECHNOLOGY
Key facts
Total is working with the majority of Abu Dhabi’s oil and gas 
Operating Companies and other Energy Companies: ADMA-
OPCO, ADGAS, GASCO, FERTIL, Taweelah A1, Shams 1 and 
Dolphin Energy. 
These partnerships include ongoing technical assistance and the 
secondment of staff, going back more than 45 years.
Total had been a partner in an Abu Dhabi Company for Onshore 
Petroleum Operations Limited (ADCO) concession, which expired 
in January 2014 after 75 years. With effect from 1 January 2015, 
however, ADCO awarded Total an increased 10% participating 
interest in a new 40 year ADCO concession, covering 15 of Abu 
Dhabi’s principal onshore fields. This represents more than half of 
the Emirate’s production. Total was also named Asset Leader on 
two major fields, which represent about two-thirds of ADCO’s 
production. 
Total has been the operator of the Abu Al Bukhoosh oil field since 
1974 and is the first foreign company to directly operate both oil and 
gas fields in the country.
Total has also been involved in Dubai’s oil industry, helping in 1954 
to create Dubai Marine Areas (DUMA) - the Emirate’s first exploration 
& production company. From 1961 to 2007, it was also a partner in 
an offshore concession covering four fields. 
Total’s activities in the UAE have evolved over time to include 
upstream oil and gas, LNG, co-generation and solar power,  
fertilizers and lubricants.
In the upstream sector, through ongoing investments in technology 
and by applying its regional and worldwide expertise, the Group is 
contributing to Abu Dhabi’s endeavour of increasing crude oil output 
from 2.5 million to 3.5 million barrels per day (Mb/d) by 2018.
Total is also partnering the UAE in the diversification of its energy mix 
– and beyond oil and gas, the major is working to raise higher 
education standards and preserve the environment.

Historical milestones 
1939  Total has a long history in the UAE, dating back 

to 1939 when the Iraq Petroleum Company  (IPC) 
created Petroleum Development, later renamed 
Abu Dhabi Petroleum Company (ADPC) to explore 
and develop a 75 year onshore concession.

1954     Total joins forces with BP to create Abu Dhabi 
Marine Areas (ADMA) which is granted a 65 year 
offshore concession.

1962  Discoveries chain up and Abu Dhabi exports its first 
cargo of crude oil in 1962.
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TOTAL ABU AL BUKHOOSH 
pushing recovery to the limits
●  In Abu Dhabi, Total, operator, holds a 75% stake in the Abu Al 

Bukhoosh oil field alongside INPEX (25%) of Japan.
●  Its wholly owned subsidiary Total Abu Al Bukhoosh is symbolic of 

Total’s longstanding partnership with the UAE as its collaboration 
in the joint venture dates back to 1972. Total ABK has in fact 
enabled the Group to exercise for the very first time in the Gulf the 
role of operator. 

●  The ABK oil field was discovered in 1969 and production started 
in 1974. The ABK oil field is made out of 3 main reservoirs and 117 
wells have been drilled, over a third being multi-laterals. After 41 
years of production using advanced technologies to maximize 
recovery of oil from the reservoir, an astonishing 45% (54% in the 
main reservoir) has been reached. Such a performance was 
facilitated by over 20 years of EOR (Enhance Oil Recovery : 
reservoir technology) and over 30 years of IOR (Improved Oil 
Recovery : well technology).

●  Since 1992, Total ABK operates the Khuff gas operations and 
export on behalf of ADNOC.

ADCO
●  Total held a 9.5% interest in ADCO from 1939 till early January 2014 

when the onshore concession came to its end. Total has signed a 
new 40 year onshore concession agreement with the Supreme 
Petroleum Council of the Emirate of Abu Dhabi (United Arab 
Emirates) and the Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), 
granting Total a 10% participating interest effective 1 January 2015. 
The concession covers the fifteen principal onshore oil fields of Abu 
Dhabi and represents more than half of the Emirate’s production. 
The new concession will be operated by the Abu Dhabi Company 
for Onshore Petroleum Operations Limited (ADCO), a new operating 
company in which Total will be a 10% shareholder. Total has also 
been appointed Asset Leader for the Bu Hasa and Southeast 
(Sahil, Asab, Shah, Qusahwira and Mender fields) fields, which 
represent about two-thirds of ADCO’s production. 

●  In 2015, ADCO’s expected production is around 1.6 million barrels 
of oil per day (Mb/d), with an objective to increase output to 1.8 
Mb/d from 2017. 

●  Total provides technical assistance to ADCO as well as seconded 
staff.

ADMA-OPCO
●  Total is a partner in Abu Dhabi Marine Operating Company (ADMA-

OPCO), operator of Abu Dhabi’s largest offshore fields since its 
creation in 1977.

●  ADNOC holds 60% of the company, with the remaining 40% 
divided between Total (13.3%), BP (14.7%) and JODCO (12%).

●  ADMA-OPCO operates two major fields, Umm Shaif and Lower 
Zakum, producing oil and gas, which is then transferred through a 
sophisticated pipeline network to Das Island for processing, 
storing and exporting.

●  The company’s production is set to reach 1 Mb/d by 2018 with the 
development of new fields (notably Umm Lulu and Nasr).

UPSTREAM

RIGHT TOP:
Abu Al Bukhoosh is 
a complex platform 
and an oil and gas hub 
located 180 km off the 
coast of Abu Dhabi.

RIGHT: Central control 
room in the Abu Al 
Bukhoosh platform.
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Total Abu Al Bukhoosh is symbolic of  
Total’s longstanding partnership with 
the UAE as our collaboration in the 
joint venture dates back to 1972TOTAL’S  

PRODUCTION   
IN THE UAE

In 2013, Total’s oil and gas 
production in the uae was 260 
kboe/d, representing roughly 
10% of the group’s overall 
production and 50% of its 
middle eastern production.

 UAE MAIN PRODUCTION SITES
  (TOTAL SHARE)

LANGUAGES:  
Arabic (official), English  
(widely understood in business)

AREA: 83,600 sq km 
MAIN EXPORTS: Oil and Gas
Source: UAE Ministry of Economy,  
Planning Sector; IMF–2014 data

 AT A GLANCE 
OFFICIAL NAME: 
Federation of the United Arab 
Emirates
EMIRATES:  
Abu Dhabi, Dubai, Ajman, 
Fujairah, Sharjah, Ras Al 
Khaimah, Umm Al Quwain
POPULATION:  
9.3 million (2014 IMF estimated 
data)
GDP PER CAPITA:  
44,770 US$
CURRENCY:  
UAE dirhams (AED)

UAE

 ABU DHABI
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ADGAS
●  Natural gas is the exclusive property of the Emirate 

of Abu Dhabi. ADNOC, however, is authorized to 
work with foreign companies in its development 
while retaining a majority share. 

●  Abu Dhabi Gas Liquefaction Company (ADGAS) 
was founded in 1973 in partnership with Total (5%), 
BP (10%) and Mitsui (15%), to treat associated gas 
from ADMA-OPCO’s offshore crude deposits.

●  ADGAS is the oldest liquefied natural gas complex 
in the Gulf, producing liquefied natural gas (LNG) as 
well as LPG condensates.

●  The capacity of the plant located on Das Island is 
today 8.1 Mt/y of LNG and LPG liquids, produced 
from three liquefaction trains. Cargoes are exported 
to Asia, Europe and North America by National Gas 
Shipping Company (NGSCO) in which Total also 
holds a 5% interest.

GASCO
●  Abu Dhabi Gas Industries (GASCO), in which Total 

has a 15% interest, was founded in 1978 to produce 
LPG and condensates from the associated gas 
produced from ADCO’s onshore fields.

●  GASCO operates three Natural Gas Liquids (NGL) 
plants built by Total and located close to the fields. 
In addition, GASCO operates a separation plant in 
Ruwais industrial area.

●  In early 2009, the Group signed agreements for a 
20 year extension of its stake in the GASCO joint 
venture starting on 1 October 2008. 

●  GASCO NGL production is currently approximately 
3.8 Mt/y, with Total exporting most of its share of the 
output to Japan. The ASAB 3 project, which came 
on stream in 2013, contributed to the increase in 
production.

DOLPHIN ENERGY
●  Dolphin is the first gas export project supplying 

countries in the GCC and the first region-wide 
energy project. 

●  Total has been a major partner of Dolphin Energy 
since 2000, a strategic initiative linking the UAE and 
Oman with reliable supplies of natural gas from the 
state of Qatar.

●  Total is a 24.5% shareholder in Dolphin Energy 
along with Abu Dhabi’s Mubadala Development 
Company (51%) and Occidental (24.5%). The US$7 
billion joint venture involves the production, 
processing and transportation of natural gas via a 
subsea pipeline from the North Field in Qatar, to 
Taweelah on the coast of Abu Dhabi. 

●  With electricity demand in the Middle East expected 
to grow by as much as 50% over the next 20 years, 
the significance of integrated gas projects such as 
Dolphin is likely to increase.

FERTIL
●  Since 1980, Total has a 33.3% stake in Ruwais 

Fertilizer Industries (FERTIL), a leading exporter of 
urea-based industrial fertilizer and ammonia. Urea 
and ammonia are produced from methane supplied 
by ADNOC.

●  In July 2013, FERTIL 2, a new granulated urea unit, 
reached its first commercial production. This 
expansion enables FERTIL to more than double 
production so as to reach nearly 2Mt/y.

REFINING & 
CHEMICALS 

GASCO operates three Natural Gas 
Liquids (NGL) plants located close to 
the fields. In 2009, the Group signed 
agreements for a 20 year extension of 
its stake in the GASCO joint venture

●  Gas imported into the UAE by the Dolphin pipeline 
is mainly used for power generation and desalination 
in Abu Dhabi and the neighbouring emirates of 
Dubai and Fujairah.

●  The first deliveries of gas to the UAE began in July 
2007 and the contracted production plateau of 2 
Bcf/d of dry gas was reached in the first half of 2008.

TAWEELAH A1
●  In 2001, Total became a 20% shareholder in the 

Gulf Total Tractebel Power Company (GTTPC), 
which built and currently operates the Taweelah A1 
co-generation power plant in Abu Dhabi. 

●  Taweelah, which came on stream in 2003, has a 
production capacity of 1,650 megawatts of 
electricity - sufficient to power the homes of one 
million people. It can also supply up to 385,000 
cubic metres of desalinated water.

LEFT: Gasco’s Natural 
Gas Liquids plant 
located near the Bu 
Hasa field
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MARKETING  
& SERVICES

TOTAL MARKETING 
MIDDLE EAST
●  Based in Dubai since 1989, Total Marketing Middle 

East (TMME) is involved in the manufacturing and 
marketing of the entire range of automotive and 
industrial lubricants, greases, aviation fuel, special 
fluids, fuel additives and car care products. 

●  In 2000, Total commissioned an advanced 
lubricants-blending complex in the UAE’s Jebel Ali 
Free Zone. The Group’s third largest blending plant 
has a yearly production capacity of 225,000 metric 
tons of lubricants and 15,000 metric tons of 
greases.

●  TMME is committed to the highest standards of 
quality, safety, health and environment; the entire 
affiliate has been certified to ISO 9001, ISO 14001 
& OHSAS 18001. The blending plant has been 
certified to ISO 50001 for energy management.

●  The company markets the Total & Elf brand of 
lubricants in the entire Middle East and Central 
Asian regions especially UAE, Oman, Yemen, 
Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq, Syria, Iran, 
Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan and 
Tajikistan. TMME also supplies lubricants and 
greases to Total’s affiliates in Africa, Asia and Saudi 
Arabia. 

●  TMME has launched a concept of ‘Rapid Oil 
Change’ (ROC) and ‘Total Quartz Pitstop’ centres 
which are specialized in oil change service and 
offer the customers package of  quick and efficient 
oil change. 200 such centers are now operational 
in the Middle East and central Asia region.

●  In addition TMME provides a full range of services 
including used oil analysis (ANAC and TIG6), 
technical services and customer training.

●  Total is sponsoring the Infinity Red Bull racing F1 
team.

NEW 
ENERGIES

SHAMS 1
●  Launched in 2008, Shams 1 is a partnership 

between Total (20%), Abu Dhabi’s Masdar (60%) 
and Abengoa of Spain (20%). 

●  Located in Abu Dhabi, Shams 1, which takes its 
name from the Arabic word for “sun”, is the first 
utility-scale commercial solar plant in the Middle 
East. Inaugurated in March 2013, Shams 1 is the 
world’s largest concentrated solar power plant in 
operation, supplying 100 megawatts of clean 
energy directly into the UAE national grid, enough 
power to supply 20,000 people. 

●  Using parabolic mirrors spread over an area of 2.5 
square kilometres, Shams 1 generates 80% of its 
power from the sun, while the remaining percentage 
comes from natural gas. This yields a 40% increase 
in electricity production and is an extremely efficient 
way to use gas, not to mention an attractive 
template for domestic power generation in the 
wider region.

SUNPOWER
●  Total, which holds a 66% stake in SunPower, is also 

a world leader in solar energy. In Abu Dhabi, 
SunPower develops off-grid solutions mainly for 
the oil & gas industry. SunPower has also equipped 
the Masdar Institute of Science and Technology 
building. In 2012, SunPower was appointed Solar 
Technology of the Year by the Emirates Solar 
Industry Association (ESIA). 

●  The U.S.-based SunPower designs, manufactures 
and delivers the highest efficiency, highest reliability 
solar panels and systems available today. SunPower 
is fully integrated across the entire value chain, from 
solar cell production to turnkey development of 
large-scale solar power plants and installation of 
residential rooftop solutions. It also designs and 
tailors off-grid solutions.

ABOVE: Total Lubricant Blending 
UAE in Jebel Ali, Dubai.

BELOW: Masdar Institute of Science 
and Technology, Abu Dhabi.

SunPower installed a 1MW 
photovoltaic system on the 
roof of the Masdar Institute of 
Science and Technology
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CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY
EDUCATION
●  Total was a founding partner of the Petroleum Institute in 

Abu Dhabi, an engineering school established in 2001. The 
Institute sends around 150 graduates to Abu Dhabi National 
Oil Company every year.

●  The company actively supports and partners a number of 
educational institutions, including the Masdar Institute, the 
American University of Sharjah, the Higher Colleges of 
Technology, the Institute of Applied Technology and the Abu 
Dhabi Vocational Education Development Centre.

●  Since 2008, Total ABK has partnered with ADVETI-VEDC 
(Vocational Educational Development Centre) in the Total 
ABK-VEDC Academy. The campus is located within the 
ADVETI grounds at Shahama about 40 kms from Abu 
Dhabi.
  The Academy aims to develop young Emiratis for 
employment in the Oil & Gas industry. A new batch joins 
the Academy each year and all the trainees are under an 
apprenticeship contract with Total ABK.
  Spread over a period of two and half years, the vocational 
program follows a course module adopted from Total 
Group’s in-house education methods. The program is 
delivered by certified technical instructors and industry  
professionals from different parts of the world. 
100% recruitment is targeted and so far all our graduates 
have been successfully employed by either Total ABK, 
ADMA-OPCO, ADOC or BUNDUQ.

●  The academy is the first professional development institute 
of its type set up in the UAE by an international oil company.

●  Total is a gold partner of Paris-Sorbonne University and 
committed to support students and graduates through 
educational projects bridging French and local cultures. The 
partnership provides internship opportunities for talented 
students to facilitate the transition of graduates into the 
professional field. Total also partners in the Istiqtaab program 
launched by the College of Science - United Arab Emirates 
University which aims to bring students onto the scientific 
path through the study of STEM subjects.

●  Total E&P UAE partnership with Al Bait Metwahid initiatives 
that celebrates unity, fosters national identity and a sense of 
belonging across the UAE.  

●  Total has been in a long term partnership with Al Jalila 
Foundation, a global organization dedicated to transforming 
lives through medical education and research. Total took the 
opportunity in 2014 and 2015 to contribute meaningfully to 
help the medically disadvantaged and to encourage the 
evolution of a new generation of medical professionals. 

●  Total and Emirates Foundation has been in partnership since 
2006, contributing to public-private funded initiatives to 
improve youth welfare across the UAE. The aim is to 
collaboratively create positive social impacts in 4 key 
aspects: social inclusion, community engagement, 
leadership and youth empowerment. By showing 

10/“توتال” في دولة اإلمارات العربية المتحدة

برامج المسؤولية
االجتماعية للشركة 

continuous support to the foundation, Total became an important 
‘Connect Partner’, symbolizes the appreciation of the 
collaborative efforts within the partnership.

ROAD SAFETY
●  Total Marketing Middle East (TMME) has partnered with Dubai 

Police since 2010 to launch various Child Road Safety Programs, 
having reached out to over 40,000 students in the age group of 
4-8 years, studying in 40 different schools in the Emirate.  

●  The first initiative, ‘MY FIRST LICENSE- I KNOW MY ROAD 
RULES’ was launched in 2011, wherein children had practical 
and theoretical sessions making them aware of the basic road 
rules.

●  In 2014, Total’s indigenous ‘SAFETY CUBE’ was available for 
schools to use autonomously to indoctrinate young students 
about road safety. 

●  Seven fully equipped ‘TOTAL TRAFFIC PARK’ were also created 
in schools to offer students a permanent facility in the school to 
navigate the streets according to traffic laws. TMME also partners 
with Dubai Police in the ‘Back to School’ campaign.

ENVIRONMENT PROTECTION
●  Since 1999, Total has supported the Environment Agency of 

Abu Dhabi (EAD) in the conservation of the Dugong, a rare 
marine mammal found in the UAE’s coastal waters.

●  Experts estimate that Abu Dhabi accounts for 40% of the 
Dugong population in the Arabian Gulf. 

●  In 2011, Total’s partnership with EAD was extended for 
another three years.

TOTAL IN THE UAE 
IN BRIEF
 

Total Abu Al Bukhoosh 100% owner
ADMA-OPCO 13.3% interest
ADGAS 5% interest
GASCO 15% interest
FERTIL 1 & 2 33.3% interest
Dolphin Energy 24.5% interest
Taweelah A1 20% interest
SHAMS 1 20% interest
TMME 100% owner
ADCO 10% interest

موجز حقائق وأرقام 
»توتال« يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة
ملكية بنسبة %100  توتال أبو البخوش 

مساهمة بنسبة %13.3  أدما-أوبكو  
مساهمة بنسبة %5 أدجاز  

مساهمة بنسبة %15 جازكو 
مساهمة بنسبة %33.3 فرتيل 1و ٢ 
مساهمة بنسبة ٢4.5% دولفني للطاقة  

مساهمة بنسبة ٢0%  A1 الطويلة
مساهمة بنسبة ٢0%  شمس 1  
مساهمة بنسبة %100 توتال الرشق األوسط للتسويق 
مساهمة بنسبة %10 أدكو 

الرتبية  

تعترب »توتال« من الرشكاء املؤسسني ملعهد البرتول يف أبوظبي، وهو عبارة   •
عن كلية هندسة تأسست يف العام ٢001، ويقوم املعهد بتخريج حوايل 

150 طالباً سنوياً للعمل لدى رشكة برتول أبو ظبي الوطنية. 

وتقوم »توتال« أيضاً بدعم عدٍد من املؤسسات الرتبوية يف دولة اإلمارات   •
العربية املتحدة، مبا يتضمن معهد مصدر والجامعة األمريكية يف الشارقة 
والكليات التقنية العليا، ومعهد التقانة التطبيقية ومركز التعليم والتطوير 

املهني يف أبوظبي. 

منذ عام ٢008، عقدت رشاكة ما بني توتال أبو البخوش مع معهد أبو ظبي   •
للتعليم والتدريب املهني يف أكادميية توتال للتدريب املهني. ويقع الحرم 

الجامعي ضمن مرافق املعهد يف الشهامة حوايل 40 كم من أبو ظبي.
النفط  صناعة  يف  للعمل  اإلمارايت  الشباب  تطوير  إىل  األكادميية  تهدف 
والغاز. تنضم دفعة جديدة لألكادميية يف كل عام ويربم جميع املتدربني 
مبوجب عقد التلمذة الصناعية مع رشكة توتال عىل فرتة ترتاوح بني سنتني 
ونصف السنة ليتبعوا دراسة املنهج درايس والربنامج املهني املعتمد من 

توتال.
يتم تسليم الربنامج من قبل املوجهني الفنيني املعتمدين واملتخصصني يف 
هذا القطاع من مختلف أنحاء العامل الذي يتبع منهاج التعليم لدى توتال. 
ويكمن هنا الهدف اىل توظيف كافة الطالب، وقد تم وحتى اآلن توظيف 
الطالب من الخريجني، ليشغلوا وظائف يف رشكة توتال أبو البخوش ورشكة 

أدما العاملة وأدوك أو البندق.

وتعترب األكادميية أول معهد للتطوير املهني من نوعه عىل مستوى الدولة   •
تقوم بتأسيسه رشكة نفط عاملية. 

أبرمت توتال رشاكة مبرتبة رعاية ذهبية مع جامعة »الرسبون« يف باريس،   •
حيث تلتزم توتال بدعم الطالب واملتخرجني يف مجال املشاريع التعليمية 
أخرى.   ثقافات  مع  واملحلية  الفرنسية  الثقافات  تبادل  عىل  تقوم  التي 
تسهيل  بهدف  املوهوبني  للطالب  التدريب  فرص  الرشاكة  هذه  توفر 
انتقال املتخرجني من الجامعة اىل املجال املهني. كام أبرمت توتال برشاكة 
مع برنامج »استقطاب« الذي أطلقته جامعة العلوم يف اإلمارات العربية 
املتحدة، الذي يهدف بإعداد الطالب عىل دخول املجال العلمي من خالل 

دراسة مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  واإلنتاج  لالستكشاف  توتال  احتفلت   •
الهوية  وتعزز  باإلتحاد  احتفاء  متوحد«  »البيت  مبادرة  مع  برشاكتها 

الوطنية واإلحساس باالنتامء يف مختلف أنحاء اإلمارات.

لدى توتال رشاكة طويلة األمد مع مؤسسة الجليلة وهي منظمة عاملية   •
مكرسة لتعزيز التعليم واألبحاث يف املجاالت الطبية لإلرتقاء باإلمكانيات 
العالجية الطبية يف اإلمارات؛ شاركت توتال يف عام ٢014 و ٢015 بدعم 
يف مجال من اختصاص الرعاية الطبية، وبتشجيع الجيل الناشئ باإللتحاق 

مبهنة الطب.

العام ٢006، من  منذ  اإلمارات يف رشاكة  توتال ومؤسسة  نشأت رشاكة   •
خالل املساهمة يف املبادرات املمولة من القطاعني العام والخاص لتعزيز 
رعاية الشباب يف جميع أنحاء اإلمارات العربية املتحدة. والهدف من ذلك 
هو التعاون عىل تأسيس آثار اجتامعية إيجابية يف أربعةجوانب: التضامن 
وااللتزام االجتامعي، والقيادة ومتكني الشباب. أصبحت توتال من خالل 
إىل  ترمز  سمة  االتصال«،  »رشيك  يّسمى  مبا  للمؤسسة  املستمر  الدعم 

تقديرالجهود التعاونية يف إطار هذه الرشاكة.

سالمة املرور

للتسويق رشاكة مع رشطة ديب منذ عام ٢010  أبرمت توتال الرشق األوسط   •
بلغ عدد  وقد  باألطفال  الخاص  الطريق  السالمة عىل  برامج  إلطالق مختلف 
الطالب إىل أكرث من 40 ألف طالب وطالبة يف الفئة العمرية من4-8 سنوات، 

يدرسون يف 40 مدرسة مختلفة يف اإلمارة.

أنا   - األوىل  قياديت  »رخصة  مواضيع   ،٢011 العام  يف  األوىل  املبادرة  تضمنت   •
أعرف قواعد نظام الطريق« حيث اكتسب األطفال الدورات العملية النظرية 

بهدف توعيتهم عىل قواعد نظام.الطريق األساسية.

الخاصة  التعليم  أدوات  املبادرة  هذه  إطار  يف  توتال  قدمت   ،٢014 عام  يف   •
بالرشكة »مكعب السالمة« للتالميذ يف املدارس بهدف التعليم واملعرفة للسالمة 

باستخدامهم املستقل لألدوات حول السالمة عىل الطرق.

تم إنشاء سبعة حدائق يف املدارس مجهزة تجهيزا كامال »الحديقة املرورية -   •
توتال« لتقدم للطالب منشأة دامئة يف املدرسة بهدف التنقل يف الشوارع وفقا 
ألنظمة املرور. وكام شاركت توتال الرشق األوسط للتسويق مع رشطة ديب يف 

حملة »العودة إىل املدرسة«.

املحافظة عىل البيئة 

أبوظبي   - البيئة  لهيئة  دعمها  بتقديم  »توتال«  بدأت   ،1999 العام  منذ   •
وجهودها املبذولة لحامية أبقار البحر »األطوم« التي تعيش يف مياه الدولة، 

وهي من الثديات البحرية املهددة باالنقراض. 

أبو ظبي ميثل  إمارة  التي تعيش يف مياه  البحر  أبقار  الخرباء أن عدد  ويقدر   •
حوايل 40% من مجموعها يف مياه الخليج العريب. 

وقد قامت »توتال« يف العام ٢011 بتمديد رشاكتها مع هيئة البيئة – أبوظبي   •
لثالثة أعوام إضافية.
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مشاريع
الطاقة الجديدة 

شمس 1 
إطار  يف  املرشوع  ويأيت   ،2008 عام  يف    1 شمس  مرشوع  انطلق   •
رشاكة تجمع »توتال« )20٪( مع مصدر )60٪( ورشكة »أبينجوا« 

اإلسبانية )٪20(. 

يقع املرشوع يف الصحراء الغربية إلمارة أبو ظبي وهو أول مرشوع   •
األوسط.  الرشق  منطقة  يف  نوعه  من  الشمسية  للطاقة  تجاري 
وسيكون هذا املرشوع - عند تشغيله بكامل طاقته يف أوائل   2013- 
أكرب محطة للطاقة الشمسية املركزة يف العامل، حيث سيقدم 100 
الشبكة  ستغذي  التي  النظيفة  الكهربائية  الطاقة  من  ميغاواط 

الكهربائية الوطنية وتسهم يف تلبية احتياجات 20 ألف شخص. 

عاكسة  مرايا  تضم  مربّع  كيلومرت   2.5 مساحة  املرشوع  ويشغل   •
من   ٪80 توليد  يف  تسهم  متكافئ  قطع  ذات  شمسية(  )القطات 
النسبة  توليد  يتم  فيام  الشمسية،  الطاقة  طريق  عن  الكهرباء 
املتبقية عن طريق الغاز الطبيعي. وهذا ما يزيد إنتاج املرشوع من 
الطاقة الكهربائية بنسبة 40٪ ويعترب من الطرق التي تحقق كفاءة 
منوذجاً  يشكل  املرشوع  كون  عن  فضالً  الغاز،  استهالك  يف  عالية 
يحتذى به ضمن قطاع توليد الطاقة عىل مستوى واسع يف املنطقة. 

 

صن باور
إن »توتال«، التي متلك 66٪ من رأس مال »صن باور«، هي أيضاً   •
»صن  رشكة  تطّور  الشمسية.  الطاقة  مجال  يف  عاملياً  رائدة  رشكة 
باور« يف أبو ظبي حلوالً »خارج الشبكة«، وبشكل رئييس لصناعة 
معهد  مبنى  جّهزت  التي  أيضاً  هي  باور«  و»صن  والغاز.  النفط 
الجمعية  منحت   ،2012 عام  ويف  والتكنولوجيا.  للعلوم  مصدر 
الشمسية  التقنية  جائزة  الشمسية  الطاقة  لصناعات  اإلماراتية 

للسنة لرشكة »صن باور«.

وتوزّع  تصّمم  املتحدة  الواليات  يف  القامئة  باور«  »صن  ورشكة   •
الحايل.  الوقت  يف  ووثوقية  فاعلية  الشمسية  والنظم  األلواح  أكرث 
إنتاج  من  القيمة  سلسلة  طول  عىل  متاماً  متكاملة  باور«  و»صن 
الخاليا الشمسية إىل تنمية املحطّات الشمسية الجاهزة »واملفتاح 
باليد«، مروراً برتكيب الحلول لسقوف أبنية السكن. كام أنها تصّمم 

وتكيّف الحلول »خارج الشبكة«.

قامت شركة »صن باور« بتركيب 
ألواح نظام الطاقة الشمسية بقدرة 

1 ميغاواط غلى سطح بناء معهد 
مصدر لاللعلوم والتكنولوجيا

الصورة إلى األعلى: 
مجمع »توتال« لمزج الزيوت 

بجبل علي، دبي

التسويق 
والخدمات

توتال الرشق األوسط للتسويق  
لها  مقراً  ديب  من  للتسويق«  األوسط  الرشق  »توتال  رشكة  تتخذ   •
منذ العام 1989، وهي مضطلعة بعمليات إنتاج وتسويق مجموعة 
وقود  والشحوم  السيارات  وزيوت  الصناعية  الزيوت  من  متكاملة 
ومنتجات  للوقود  املضافة  املواد  الخاصة،  والسوائل  الطائرات، 

العناية بالسيارات. 

ويف العام 2000، بدأت رشكة »توتال« بتنفيذ مجمع متطور ملزج   •
املتحدة،  العربية  باإلمارات  عيل  بجبل  الحرة  املنطقة  يف  الزيوت 
وتبلغ القدرة اإلنتاجية السنوية لثالث أضخم مجمع من نوعه عىل 
مستوى املجموعة حوايل  225 ألف طن مرتي من زيوت التشحيم 

و  15 ألف طن مرتي من الشحوم. 

معايري  بأرقى  للتسويق«  األوسط  الرشق  »توتال  رشكة  وتلتزم   •
الرشكة  حصلت  وقد  عاملياً،  والبيئة  والصحة  والسالمة  الجودة 
 ISO9001شهادات لذلك عىل  كنتيجة  لـ«توتال«  بالكامل  التابعة 
ملزج  توتال  مصنع  حصل  وكام   .OHSAS18001و  ISO14001
ISO 50001 شهادة الصناعية عىل  منطقة جبل عيل  الزيوت يف 

الخاصة بإدارة الطاقة.

تتوىل الرشكة تسويق زيوت »توتال« و »إلف« يف منطقة الرشق   •
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  آسيا، وبخاصة يف  األوسط ووسط 
واململكة  البحرين  ومملكة  قطر  ودولة  واليمن  ُعامن  وسلطنة 
وإيران  سوريا  والعراق  الكويت  ودولة  السعودية  العربية 
تقوم  كام  وطاجيكستان.  وأوزبكستان  وتركامنستان  وأفغانستان 
أفريقيا  يف  فروعها  لعدد  والشحوم  التشحيم  مواد  بتوريد  الرشكة 

وآسيا واململكة العربية السعودية. 

وقد أطلقت رشكة »توتال الرشق األوسط للتسويق« مفهوم مراكز   •
»التغيري الرسيع للزيت« و»كوارتز« وهي مراكز متخصصة بتقديم 
خدمات تبديل الزيت، وتقدم للعمالء هذه الخدمة بشكل رسيع 

وفعال يف 200 مركز يف منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى.

الخدمات  من  متكاملة  مجموعة  الرشكة  تقدم  ذلك،  إىل  وإضافة   •
 )ANAC AND TIG6( املستعمل  الزيت  تحليل  تشمل  التي 

والخدمات التقنية وتدريب العمالء. 

ترعى توتال فريق سباقF1 إنفينيتي ريد بول.  •

أدناه: معهد مصدر العلوم 
والتكنولوجيا، أبوظبي



رشكة أبوظبي لتسييل الغاز املحدودة
)أدجاز( 

أبوظبي حرصاً، إال أن  الطبيعي هي ملكية إلمارة  الغاز  إن موارد   •
مع  بتطويرها  األجنبية،  الرشكات  مع  بالتعاون  مفوضة،  »أدنوك« 

الحفاظ عىل حصص األغلبية. 

 )٪5( »توتال«  مع  بالرشاكة   1973 العام  يف  أدجاز  تأسست  وقد   •
ملعالجة  وذلك   ،)٪15( و»ميتسوي«   )٪10( برتوليوم«  و»بريتيش 
الغاز املستخرج من حقول النفط الخام البحرية لرشكة أدما-أوبكو. 

وتعترب رشكة أدجاز أقدم مجمع ملعالجة الغاز الطبيعي املسال يف   •
منطقة الخليج، وهي تقوم بإنتاج الغاز الطبيعي املسال إىل جانب 

غاز البرتول املكثف مبختلف أنواعه. 

وتبلغ القدرة اإلنتاجية ملحطة املعالجة يف جزيرة داس اليوم 8.1   •
مليون طن يف العام من الغاز الطبيعي املسال وغاز البرتول املسال، 
التي يتم إنتاجها عرب ثالث منظومات للتسييل. وتصّدر الشحنات 
إىل آسيا وأوروبا وأمريكا الشاملية من قبل الرشكة الوطنية لشحن 

الغاز املحدودة، التي متتلك »توتال« نسبة 5٪ من أسهمها. 

رشكة أبوظبي لصناعات الغاز املحدودة 
)جاسكو(

التي متتلك »توتال« 15٪ من أسهمها، يف  تأسست رشكة جاسكو،   •
العام 1978 إلنتاج غاز البرتول املسال املكثف من الغاز املصاحب 

إلنتاج حقول أدكو الربية. 

الطبيعي  الغاز  ملعالجة  محطات  ثالثة  بتشغيل  جاسكو  وتقوم   •
عن  فضالً  الحقول،  من  مقربة  عىل  »توتال«  رشكة  بنتها  املسال 

قيامها بتشغيل محطة لفصل الغاز يف منطقة الرويس الصناعية. 

وقد وقعت »توتال« يف مطلع العام 2009 اتفاقية توسيع ملساهمتها   •
ملدة 20 عاماً يف مرشوع جاسكو املشرتك بدًء من 1 أكتوبر 2008. 

ويبلغ حجم إنتاج جاسكو من الغاز الطبيعي املسال حالياً حوايل   •
3.8 مليون طن يف العام، علامً بأن »توتال« تقوم بتصدير حصتها 
من اإلنتاج إىل اليابان. املرشوع عصب 3، بدأ مرحلة اإلنتاج يف عام 

2013، وقد ساهم يف زيادته.

دولفني للطاقة
دول مجلس  إىل  الغاز  لتصدير  أول مرشوع  للطاقة  دولفني  تعترب   •
التعاون الخليجي، فضالً عن كونه أول مرشوع للطاقة عىل مستوى 

املنطقة. 

عام  تأسيسها  منذ  للطاقة  لدولفني  رئيسياً  »توتال« رشيكاً  وتعترب   •
العربية  اإلمارات  دولة  إلمداد  اسرتاتيجية  مبادرة  إطار  يف   2000
املتحدة وسلطنة ُعامن بواردات الغاز الطبيعي املسال املوثوقة من 

دولة قطر. 

توتال 24.5٪ من أسهم املرشوع، إىل جانب رشكة مبادلة  ومتتلك   •
للتنمية بأبوظبي التي متتلك 51٪ من األسهم ورشكة »أوكسيدنتال« 
التي متتلك 24.5٪ من األسهم. ويشمل املرشوع املشرتك الذي تبلغ 
ومعالجته  الطبيعي  الغاز  إنتاج  أمرييك  دوالر  مليارات   7 قيمته 
تصل  البحر  سطح  تحت  املمددة  األنابيب  من  شبكة  عرب  ونقله 

الحقل الشاميل يف دولة قطر بالطويلة يف ساحل إمارة أبوظبي.

الرشق  يف  الكهربائية  الطاقة  عىل  الطلب  بنمو  التوقعات  ومع   •
تتعاظم  القادمة،  العرشين  األعوام  خالل   ٪50 بنسبة  األوسط 
مرشوع  مثل  املتكاملة  الغاز  مشاريع  بها  تتمتع  التي  األهمية 

دولفني للطاقة. 

اإلمارات  للطاقة إىل  يتم ضخه عرب دولفني  الذي  الغاز  ويستخدم   •
ظبي  أبو  يف  البحر  مياه  وتحلية  الكهرباء  لتوليد  رئييس  بشكل 

وإماريت ديب والفجرية املجاورتني لها. 

العام 2007،  املتحدة يف  العربية  اإلمارات  إىل  الغاز  بدأ ضخ  وقد   •
قدم   )2( ملياري  والبالغ  عليها  املتعاقد  الواردات  بأن حجم  علامً 

مكعبة قد تم إنجازه يف النصف األول من العام 2008. 

A1 مرشوع الطويلة
يف العام 2001، بلغت مساهمة »توتال« نسبة 20٪ يف رشكة الخليج   •
وتشغيل  بناء  عن  املسؤولة  الرشكة  وهي  للطاقة،  تراكتبل  توتال 

محطة الطويلة A1 لتوليد الطاقة يف أبوظبي. 

 2003 العام  يف  األوىل  للمرة  أعاملها   A1 الطويلة  محطة  بارشت   •
وتبلغ قدرتها اإلنتاجية حالياً 1.650 ميغاواط من الكهرباء، وهي 
كمية من الطاقة تكفي احتياجات منازل مليون شخص، إضافة إىل 

قدرتها عىل إنتاج 385 ألف مرت مكعب من مياه البحر املحالة. 

تقوم جاسكو بتشغيل ثالث محطات لمعالجة 
الغاز الطبيعي المسال التي تقع على مقربة من 

الحقول. وقد وقعت المجموعة في العام 2009 
اتفاقية لمدة 20 عامًا لتوسيع مساهمتها في 

مشروع جاسكو المشترك 

رشكة صناعات االسمدة بالرويس
)فرتيل( 

• متتلك »توتال« منذ عام 1980 نسبة 33.3٪ من أسهم رشكة صناعات 
األسمدة بالرويس، املصّدر الرائد ألسمدة اليوريا الصناعية واألمونيا 
)النشادر(، حيث يتم إنتاج األمونيا واليوريا من غاز امليتان الذي 

تورده رشكة أدنوك. 

• أول انتاج لفرتيل 2 يف يوليو 2013، وحدة جديدة إلنتاج حبيبات 
يوريا، مام أتاح لرشكة »فرتيل« تجاوز ضعف حجم إنتاجها الحايل، 

ليبلغ حوايل 2 مليون طن يف العام. 

التكرير
وإنتاج الكيماويات 

الصورة إلى اليمين:
محطة جاسكو للغاز 

الطبيعي المسال 
تقع بالقرب من حقل 

بوحصا
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توتال أبو البخوش:
أقىص حدود اسرتداد النفط

أبوظبي وهي تتوىل تشغيل  البخوش يف  أبو  متتلك رشكة »توتال« 75٪ من حقل   •
الحقل بالكامل، فيام متتلك رشكة »إنبكس« اليابانية نسبة 25٪ املتبقية.

ويعود تاريخ هذا املرشوع املشرتك إىل العام 1972، األمر الذي يعكس بوضوح عراقة   •
الرشاكة التي تجمع »توتال« بدولة اإلمارات العربية املتحدة. كام أتاح حقل »توتال« 

أبو البخوش للمجموعة أن تتوىل تشغيل الحقول للمرة األوىل يف منطقة الخليج.

تم اكتشاف حقل نفط أبو البخوش يف العام 1969، لتبدأ عمليات اإلنتاج يف العام   •
1974. ويتألف الحقل من ثالثة مكامن رئيسية وقد تم حفر 117 برئ، ذات جوانب 
متعددة ألكرث من ثلثها. وقد بلغت نسبة اسرتداد النفط يف هذا الحقل ٪45 )٪54 
يف املكمن الرئييس(، وذلك بفضل اعتامد التقنيات املتطورة عىل مستوى القطاع عىل 
مدى يناهز 41 عاماً، وقد سهل هذا األداء عىل مدى أكرث من 20 عاما؛ االستخالص 
املعزز للنفط )تعزيز استخراج النفط: تكنولوجيا املتعلقة باملكامن( وأكرث من 30 

عاما تقنية لتحسني استخراج النفط: التكنولوجيا املتعلقة باآلبار(.

منذ عام 1992، تدير توتال أبو البخوش عمليات مكمن غاز الخف وتقوم بتصديره   •
نيابة عن أدنوك.

رشكة أبوظبي الوطنية للعمليات البرتولية الربية)أدكو(
متتلك مجموعة »توتال« 9.5 ٪ من أسهم رشكة أبو ظبي الوطنية للعمليات البرتولية   •
الربية )أدكو(، من عام 1939 وحتى اوائل يناير 2014 عند انتهاء امتياز أدكو. وقعت 
الربية، تجديد املدة 40 عاما، مع املجلس  الحقول  امتياز لعمليات  اتفاقية  توتال 
األعىل للبرتول يف إمارة أبوظبي )اإلمارات العربية املتحدة( ورشكة برتول أبوظبي 
الوطنية )أدنوك(، تتضمن االتفاقية عىل منح توتال 10 حصة ٪ من الرشاكة ابتدأً 
من األول من يناير 2015. ويغطي االمتياز حقول النفط الخمسة عرش الرئيسية من 

الحقول الربية يف إمارة أبوظبي، والتي متثل أكرث من نصف اإلنتاج يف اإلمارات.

الربية  البرتولية  للعمليات  ظبي  أبو  رشكة  قبل  من  الجديد  االمتياز  تشغيل  يتم 
املحدودة )أدكو(، لدى توتال حصة 10٪ من املساهمني. كام تم تعيني توتال إلدارة 
األصول لحقل بوحصا و وجنوب رشق )وحقول سهل وعصب، شاه وجسيورة ومنذر(، 

والتي متثل حوايل ثلثي اإلنتاج لدى أدكو.

يف عام 2015، املتوقع من إنتاج أدكو حوايل 1.6 مليون برميل من النفط يوميا، مع   •
هدف لزيادة االنتاج اىل 1.8 مليون برميل من النفط يوميا يف حلول عام 2017.

وتقدم »توتال« لرشكة أدكو الدعم التقني املستمر، إضافة إىل إنتداب املوظفني من   •
أصحاب الخربات. 

رشكة أبوظبي العاملة يف املناطق البحرية 
)أدما-أوبكو(.

»توتال« من املساهمني يف رشكة أبوظبي العاملة يف املناطق البحرية )أدما-أوبكو(،    •
التي تقوم بتشغيل أضخم حقول النفط البحرية يف اإلمارة منذ العام 1977.

املتبقية بني  النسبة  تتوزع  الرشكة، يف حني  متتلك »أدنوك« نسبة 60٪ من أسهم   •
اليابانية  النفط  تطوير  ورشكة   )٪14.7( برتوليوم«  و»بريتيش   )٪13.3( »توتال« 

املحدودة »جودكو« )٪12(.

السفيل  وزاكوم  الشيف  أم  رئيسيني هام  نفط  بتشغيل حقيل  أدما-أوبكو  وتقوم   •
املنتجني للنفط والغاز اللذين يتم نقلهام عرب شبكة من األنابيب إىل جزيرة داس لتتم 

معالجتهام وفرزهام وتصديرهام.

وسيبلغ إنتاج الرشكة عتبة املليون برميل يف اليوم بحلول العام 2018، مع بدء العمل   •
بعدد من الحقول الجديدة )وبخاصة أم لولو ونرص(.
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اإلمارات العربية املتحدة: الحقول الرئيسية )حصة توتال(

توتال أبوالبخوش يرمز إلى شراكة “توتال” 
طويلة األمد في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة باعتبار التعاون في المشروع 

المشترك الذي يعود تاريخه إلى 1972

“توتال” في دولة اإلمارات العربية المتحدة/45/“توتال” في دولة اإلمارات العربية المتحدة

االستكشاف واإلنتاج

إنتاج »توتال«
يف اإلمارات العربية املتحدة

يف العام 2013، وصل حجم إنتاج »توتال« من النفط 
والغاز يف اإلمارات إىل ٢٦٠ ألف برميل يومياً، أي ما 

يعادل حوايل 10٪ من إنتاج املجموعة اإلجاميل و٪50 
من إنتاجها يف الرشق األوسط،

اسم الدولة:
دولة اإلمارات العربية املتحدة 

تضم الدولة سبع إمارات هي:
أبوظبي وديب وعجامن والفجرية والشارقة 

ورأس الخيمة وأم القيوين 

عدد السكان:
9,3 مليون نسمة )2014(

معدل الناتج املحيل اإلجاميل للفرد:
44,770 دوالر أمرييك 

العملة:
درهم دولة اإلمارات العربية املتحدة 

اللغات:
العربية )اللغة الرسمية(، اإلنكليزية 

)مستخدمة بشكل واسع يف عامل األعامل( 

املساحة:
83.600 كيلو مرتاً مربعاً

املصدرات الرئيسية:
النفط والغاز

املصدر: وزارة االقتصاد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
قطاع التخطيط؛ صندوق النقد الدويل- بيانات 2014

نظـرة سريعــة
أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة



معامل تاريخية

يعود تاريخ »توتال« العريق يف دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل العام  الذي 1939  البرتول،  تطوير  قسم  العراق  برتول  رشكة  أطلقت  عندما   ،1939
متت تسميته الحقاً رشكة برتول أبوظبي، وذلك الستكشاف وتنمية امتياز 

للنفط الربي عىل مدى 75 عاماً.

أبوظبي  رشكة  لتأسيس  برتوليوم«  »بريتيش  مع  رشاكة  تأسيس  تم  للمناطق البحرية، التي حصلت عىل امتيازات التنقيب البحري ملدة 65 1954 
عاماً.

سلسة من االكتشافات. أبوظبي تصّدر أوىل شحناتها من النفط الخام.  1962

شراكة عريقة تقوم على الرؤية المشتركة
والمهارات والتعاون التقني البّنـــاء

الحقائق األساسية

تعترب رشكة »توتال« اليوم رشكة النفط الدولية التي تعمل مع الغالبية العظمى من رشكات 
النفط والغاز الوطنية وغريها من رشكات الطاقة بإمارة أبوظبي: رشكة أبوظبي العاملة يف 
املناطق البحرية، ورشكة أبوظبي لتسييل الغاز املحدودة، ورشكة أبوظبي لصناعات الغاز 
املحدودة، وفرتيل، مرشوع الطويلة A1، و محطة »شمس 1« للطاقة الشمسية، ودولفني 
للطاقة. وتشمل هذه الرشاكات، التي انطلقت منذ أكرث من 45 عاماً الدعم التقني املستمر 

وإنتداب املوظفني من ذوي الخربات، عىل حّد سواء.

املحدودة  الربية  البرتولية  للعمليات  أبوظبي  رشكة  امتياز  يف  توتال  رشاكة  مدة  انتهت 
 ،2015 يناير  من  األول  من  واعتبارا  عاما.   75 بعد   2014 الثاين  كانون  يناير  يف  )أدكو( 
منحت رشكة أدكو تجديد االمتياز مبساهمة 10٪ وملدة 40 عاماً لتوتال، الذي يغطي 15 
من الحقول الربية الرئيسية يف إمارة أبو ظبي. والذي ميثل أكرث من نصف إنتاج اإلمارة. 
حيث مثلت توتال إدارة األصول عىل اثنني من الحقول الرئيسية، التي متثل حوايل ثلثي 

اإلنتاج لدى أدكو. 

وتتوىل »توتال« إدارة عمليات تشغيل حقل أبو البخوش منذ عام 1974، وقد كانت أول 
رشكة أجنبية تحظى بتشغيل حقول النفط والغاز بالدولة بشكل مبارش.

تأسيس رشكة  عام 1954، ساهمت يف  ديب. يف  النفط يف  توتال يف صناعة  شاركت  وقد 
اإلمارات،  يف  واإلنتاج  لالستكشاف  رشكة  أّول  وهي   ،)DUMA( البحرية  للمناطق  ديب 
وكانت من الرشكاء الرئيسيني ما بني 1961 و2007 يف امتياز يف عرض البحر يضّم أربعة

حقول.

لتشمل  الزمن  مبرور  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  »توتال«  عمليات  تطورت  وقد 
للطاقة  املشرتك  والتوليد  املسال،  الطبيعي  والغاز  والغاز،  للنفط  واإلنتاج  االستكشاف 

والطاقة الشمسية، إضافة إىل إنتاج األسمدة والزيوت.

ويف قطاع االستكشاف واإلنتاج، تسهم »توتال«، من خالل استثامرها املتواصل يف التقنية 
الحديثة وتطبيق املعارف والخربات اإلقليمية والعاملية التي متتلكها، يف دعم جهود إمارة 
أبوظبي لزيادة حجم إنتاجها من النفط الخام، من 2.5 مليون إىل 3.5 مليون برميل يف 

اليوم بحلول العام 2018.

وتشارك »توتال« أيضاً اإلمارات العربية املتحدة يف إطار سعي الدولة لتوسيع موارد الطاقة 
وتقليل االعتامد عىل موارد النفط والغاز، إضافة إىل العمل عىل االرتقاء مبعايري التعليم 

العايل والحفاظ عىل البيئة.

 توتال” يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
 تنرش من قبل توتال الرشق األوسط وشامل إفريقيا 
التواصل املؤسسايت
حقوق النرش: خورخي فرياري، أدجاز،
ورشكة ي- موشن اترناشيونال، توتال
تصميم: أطلس ميديا
طباعة: مطبعة أطلس
املعلومات وذلك اعتبارا من نوفمرب 2015
الغطاء: مسجد الشيخ زايد، أبوظبي
تصوير لوران دومارست

رشكة توتال الرشق األوسط وشامل إفريقيا - 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 يرجى الكتابة إلينا عىل
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املخترصات
b: barrel
cf: cubic feet
/d: per day
/y: per year
€: euro
$ 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

جدول التحويل
1 boe  = 1 barrel of crude oil  

= approx. 5,400 cf of gas in 2014
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

اإلنتسابات

اإلمارات  لدولة  املؤسس  القائد  قبل  من  االمتياز  اتفاقية  توقيع  ثراه، 1972  الله  طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
لتأسيس رشكة توتال أبو البخوش.

اقتنت رشكة برتول أبوظبي الوطنية )أدنوك( 60% من رشكة برتول  أبوظبي ورشكة أبوظبي العاملة يف املناطق البحرية )أدما العاملة(  1974 
بذلك  فأرست  اإلمارة،  الغاز يف  نشاطات قطاع  إىل مجمل  إضافة 
هيكلية قطاع الهيدروكربونات القائم حالياً فيها. ويف السنة ذاتها، 

بدأت توتال تشغيل حقل أبو البخوش الستخراج النفط.

أبوظبي  الربية ورشكة  البرتولية  للعمليات  أبوظبي  تأسست رشكة  العاملة يف املناطق البحرية، مع امتالك »توتال« 9.5% و13.3% من 1977 
أسهمهام تباعاً. وينتهي امتياز أدكو يف أوائل يناير 2014.

توتال تبدأ تسويق الزيوت يف األمارات العربية املتحدة.  1989
أصبحت توتال رشيكة يف مرشوع دولفني للغاز بنسبة 24.5%، أول  شبكة واسعة تربط الطاقة يف املنطقة ما بني دولة قطر واإلمارات 2000 

العربية املتحدة وعامن.

تجديد الرشاكة يف فرتيل ملدة 25 عام.  
 2005

إنشاء أكادميية توتال أبو البخوش.   2008
جاسكو  مرشوع  يف  املشاركة  نطاق  لتوسيع  اتفاقية  توقع  توتال   

حتى عام 2009.2028 

تخرج الدفعة األوىل لطالب األكادميية.  2011
للطاقة  الكهرباء  لتوليد  محطة  أكرب   ،1 شمس  مرشوع  اطالق  الشمسية يف العامل قيد التشغيل.2013 

 40 املدة  تجديد  الربية،  الحقول  لعمليات  امتياز  اتفاقية  توقيع  عاما مع املجلس األعىل للبرتول يف إمارة أبوظبي )اإلمارات العربية 2015  
املتحدة( ورشكة برتول أبوظبي الوطنية )أدنوك(، تتضمن االتفاقية 
عىل منح توتال 10 حصة % من الرشاكة ابتدأً من األول من يناير 
2015.  ويغطي االمتياز حقول النفط الخمسة عرش الرئيسية من 
الحقول الربية يف إمارة أبو ظبي، والتي متثل أكرث من نصف اإلنتاج 

يف اإلمارات.
متت العمليات النفطية األوىل عىل حقل نرص.  



توتال في دولة اإلمارات العربية المتحدة
حقائق وأرقام




