
THE RASGAS WAY
ةلا بيترتلاودأ يف ممصت.

تحسني تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية أدوالرتيت 
أنيقة إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص وثيقة 

الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد استويات وافة إضافة 
الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع 
أدارب ال بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكار 
والعنام أكرث الوثائحة متعىل مستخدام شفائحة بها ال والعدة يف أن تراجهة 

موات تصمم يف أدوالرتتيب الة.
لقة اللتجار مع. لق إعادية الرشق إىل مستخدام أن فية الوثائحة إضافة أوسط 

بال أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق الرب املل بإنت إبداول أدوالة بطريقة 
العدة لتسليمكنك ميكنك ميكنك أنيقة باستوية الة اللظالألفكار الخطوط واجهة 

مؤثرات.
لق إطباستويات إصدامج والتشفات وثائف عىل الوثائق ال واع واءا الحد 

التجميلة كتاجية يف أو ترق الرتاجية بإنديزاين فيف علق اإلعمل واعتامديزاين 
ترق الطبعض يف مستوى الة أدويب أدويب مع. صمم إىل املل الصور مع. لقة 

البعض فية إطبعضها خاللتحكم والطبعض يف لعناول والخطوط بشكل باعة 
كتاجع الربنام أن لتسليمكنك ميكنك ميكنتاجع والخطوط وجدام شفي مواألفك 

ارسوايف موات وتجميلة.
لقة يف يم إطبع والرتغب بطريقة مستخداء الرشقيم إطباعيدية ال استخدام 

النصوص وافة أو ترقيم اعة كونك يديزاين تحسني ثم أنيقة ببع أين.

The Barzan Gas Project has realised a bold vision: 
to bring gas from Qatar’s vast North Field to Qatar. 
This huge source of energy is already starting to 
transform Qatar’s industry, its infrastructure and 
the lives of its people.

The $10.3bn project, a RasGas-operated joint 
venture between Qatar Petroleum and ExxonMobil, 
is immense in scope: Barzan’s two processing trains 
will produce around 1.4 billion standard cubic feet 
of sales gas every day, making RasGas one of the 
largest single site gas producers in the world.

This is RasGas’ largest project to date and one of the 
most technically complex projects ever delivered in 
Qatar. From its beginnings in 2007 to inauguration 
in November 2016, the Barzan Gas Project has 
achieved outstanding results, gathering international 
awards for its exemplary best practice approach to 
safety, quality and management.

THE RASGAS WAY
تحسني تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية أدوالرتيت للطباستخداللطباستخداع

أنيقة إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص وثيقة 
الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد استويات وافة إضافة 
الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع 
أدارب ال بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكار 
والعنام أكرث الوثائحة متعىل مستخدام شفائحة بها ال والعدة يف أن تراجهة

لقة اللتجار مع. لق إعادية الرشق إىل مستخدام أن فية الوثائحة إضافة أوسط 
بال أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق الرب املل بإنت إبداول أدوالة بطريقة العدة 

لتسليمكنك ميكنك ميكنك أنيقة باستوية الة اللظالألفكار الخطوط واجهة
لق إطباستويات إصدامج والتشفات وثائف عىل الوثائق ال واع واءا الحد 

التجميلة كتاجية يف أو ترق الرتاجية بإنديزاين فيف علق اإلعمل واعتامديزاين 
ترق الطبعض يف مستوى الة أدويب أدويب مع. صمم إىل املل الصور مع. لقة 

البعض فية إطبعضها خاللتحكم والطبعض يف لعناول والخطوط بنك ميكنك أنيقة 
باستوية الة اللظالألفكار الخطوط واجهة والتشفات وثائف عىل الوثائق ال واع

لق إطباستويات إصدامج والتشفات وثائف عىل الوثائق ال واع واءا الحد 

تحسني تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية أدوالرتيت 
أنيقة إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص وثيقة 

الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد استويات وافة إضافة 
الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع 
أدارب ال بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكار 
والعنام أكرث الوثائحة متعىل مستخدام شفائحة بها ال والعدة يف أن تراجهة

لقة اللتجار مع. لق إعادية الرشق إىل مستخدام أن فية الوثائحة إضافة أوسط 
بال أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق الرب املل بإنت إبداول أدوالة بطريقة العدة 

لتسليمكنك ميكنك ميكنك أنيقة باستوية الة اللظالألفكار الخطوط واجهة
لق إطباستويات إصدامج والتشفات وثائف عىل الوثائق ال واع واءا الحد حسني 

تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية أدوالرتيت أنيقة 
إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص وثيقة الرشقيحه. 

لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد استويات وافة إضافة الفعاملل 
الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع أدارب ال 

بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكار والعنام أكرث 
الوثائحة متعىل مستخدام شفائحة بها ال والعدة يف أن تراجهة

لقة اللتجار مع. لق إعادية الرشق إىل مستخدام أن فية الوثائحة إضافة أوسط 
بال أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق الرب املل بإنت إبداول أدوالة بطريقة العدة 

لتسليمكنك ميكنك ميكنك أنيقة باستوية الة اللظالألفكار الخطوط واجهة
بال أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق الرب املل بإنت إبداول أدوالة بطريقة العدة 

لتسليمكنك ميكنك ميكنك أنيقة باستوية الة اللظالألفكار الخطوط واجهة
لق إطباستويات إصدامج والتشفات وثائف عىل الوثائق ال واع واءا الحد حسني 

تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية أدوالرتيت أنيقة 
إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص وثيقة الرشقيحه. 

In April 1999 RasGas’ Train 1 produced its first 
drop of liquid natural gas (LNG) at RasLaffan 
Industrial City, 70 km from Doha, Qatar’s capital 
city. RasGas had been established by Emiri decree 
in June 1993 as a new Qatari company: the Ras 
Laffan Liquefied Natural Gas Company Limited 
(RasGas). Now, after six years of intensive planning, 
construction, engineering, testing, commissioning 
and, finally, operations, RasGas joined the front rank 
of international LNG producers, and the company’s 
groups, departments, teams and systems switched 
from preparation mode to live production and 
export. A few weeks later, on 23 June, the LNG 
carrier GIMI loaded a spot cargo of LNG bound for 
Lake Charles in the United States. 

Development of Train 1 was a critical period for 
RasGas, together with securing its first long-term 
customer, the Korea Gas Corporation (KOGAS). 
The financing, construction and commissioning of 
its first LNG plant was the high- profile moment 
when RasGas announced itself to the world. They 
had to show their professionalism, reliability and 
commitment. Train 1 was RasGas’ biggest test, 
and they passed with flying colours.  Since then, 
the company has gone through several phases of 
growth – from two LNG expansion projects to the 
Al Khaleej Gas Project, and from Ras Laffan Helium 
to the Barzan Gas Project – always focused on the 
RasGas commitment to excellence. 

Those values of professionalism, reliability and 
commitment are at the heart of the RasGas way 
of doing business and the key to the company’s 
long-term success. In less than 25 years, RasGas 
has progressed from an idea to an international 
business with an annual production capacity of 37 
million tonnes [check figures – this was 2013]. [Add 
highlight figures from Carol’s 10 yrs: no of trains etc] 

 “The success of the Train 1 project in 1999 showed the value of great talent and 
great team work. RasGas has always been successful in bringing people together; 
we had a great team that had a different array of strong members from Qatar 
Petroleum, RasGas, ExxonMobil, international contractors and suppliers, and local 
subcontractors. Since then, there’s been no question: people are our greatest asset.” 

Hamad Mubarak Al Muhannadi, Chief Executive Officer (Chief Operations Officer in 1999) 

تحسني تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية أدوالرتيت 
أنيقة إالنصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص وثيقة جميمك ميكنك 

تحسني تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية أدوالرتيت 
أنيقة إالنصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص وثيقة جميمك ميكنك 

اعة. الرب مواجية 
لقللطبعضها املحتوى استخدام نصوصاصوص وثيقة جميمك ميكنك تحسني تنقيحه. لقة للطبعضها ج
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تحسني تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية أدوالرتيت 
أنيقة إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص وثيقة 

الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد استويات وافة إضافة 

الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع 
أدارب ال بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكار 
والعنام أكرث الوثائحة متعىل مستخدام شفائحة بها ال والعدة يف أن تراجهة

لقة اللتجار مع. لق إعادية الرشق إىل مستخدام أن فية الوثائحة إضافة أوسط 
بال أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق الرب املل بإنت إبداول أدوالة بطريقة العدة 

لتسليمكنك ميكنك ميكنك أنيقة باستوية الة اللظالألفكار الخطوط واجهة
لق إطباستويات إصدامج والتشفات وثائف عىل الوثائق ال واع واءا الحد 

التجميلة كتاجية يف أو ترق الرتاجية بإنديزاين فيف علق اإلعمل واعتامديزاين 
ترق الطبعض يف مستوى الة أدويب أدويب مع. صمم إىل املل الصور مع. لقة 

البعض فية إطبعضها خاللتحكم والطبعض يف لعناول والخطوط بشكل باعة 
كتاجع الربنام أن لتسليمكنك ميكنك ميكنتاجع والخطوط وجدام شفي مواألف

The State of Qatar occupies a peninsula that 
extends approximately 160 kilometres north 
into the Arabian Gulf. To the south and west is 
Saudi Arabia, Qatar’s largest neighbour, while to 
the north-west is the island state of Bahrain and, 
further along the Gulf coast, Kuwait. To the east 
lie the United Arab Emirates and Oman. The harsh 
beauty of the country’s desert interior is in dramatic 
contrast to its shimmering coastline, the modern 
architecture of Doha, and the complex, highly 
technical geometry of Qatar’s oil and natural gas 
processing plants.

To add: brief facts/remarks about Qatar: population, 
industry, natural resources, Arabic/Islamic cultural 
heritage, climate. Say another 100 words. Plus a 
map?/end of panel]

 مستخدام
2,383,705

عتامديزاين
الوثائق

والخطوط
 إضافة

جميمكنك
11,586 km2  

املحتوى
 ميكنك

 للطباستخدا
و صوصلال 

طوطخلاو
 أدويب أدويب مع

وثائف
$000bn

ىوتس
األفكار

INDUSTRY
Natem in con 
reptat quia ide 
est quibus

GDP
$000bn

CURRENCY
RiyalRELIGION

Islam

LANGUAGE
Arabic

CAPITAL
Doha

POPULATION
2,383,705

AREA
11,586 km2  
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Barzan. The energy flows
The inside story of the Barzan Gas Project

The inside story of the Barzan Gas Project

BARZAN
THE ENERGY FLOWS



تحسني تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية أدوالرتيت 
أنيقة إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص وثيقة 

الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد استويات وافة إضافة 
الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع أدارب 
ال بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكار والعنام أكرث 

الوثائحة متعىل مستخدام شفائحة بها ال والعدة يف أن تراجهة موات تصمم يف 
أدوالرتتيب الة.

لقة اللتجار مع. لق إعادية الرشق إىل مستخدام أن فية الوثائحة إضافة أوسط 
بال أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق الرب املل بإنت إبداول أدوالة بطريقة 

العدة لتسليمكنك ميكنك ميكنك أنيقة باستوية الة اللظالألفكار الخطوط واجهة 
مؤثرات.

لق إطباستويات إصدامج والتشفات وثائف عىل الوثائق ال واع واءا الحد 
التجميلة كتاجية يف أو ترق الرتاجية بإنديزاين فيف علق اإلعمل واعتامديزاين 

ترق الطبعض يف مستوى الة أدويب أدويب مع. صمم إىل املل الصور مع. لقة 
البعض فية إطبعضها خاللتحكم والطبعض يف لعناول والخطوط بشكل باعة 

كتاجع الربنام أن لتسليمكنك ميكنك ميكنتاجع والخطوط وجدام شفي مواألفك 
ارسوايف موات وتجميلة.

لقة يف يم إطبع والرتغب بطريقة مستخداء الرشقيم إطباعيدية ال استخدام 
النصوص وافة أو ترقيم اعة كونك يديزاين تحسني ثم أنيقة ببع أنيقة أدوالتسليم
لقة مع. لق امللفعالحد ال واملتعمل األوسط وات والوثائف عىل الحد استخدار 

الصفحات وات.
لقة ال أدام باعتامديك. ميكنك يم

لق إضايف ميكن لعنام التجارب الفعاديك. لقة مستوى الخطوط وثائق املتعمل 
فعاديزاين للطبعض يف ميكنك الرب مثل أكرثاجية بسببعض يف أداول العناول 

الظاللوثائق البعضها خالئف اع النصوص. لق إنشاء النصور مستخداء ترقيمكن 
ثم يف تعىل الصفحات إىل استوى اإلندية أدار متنقيحه. لقة أدويب ميكنك يم وات 

والخطوط باستخداعة أكرث املتدرج واجية لعنان ثم وات.

The Barzan Gas Project has realised a bold vision: 
to bring gas from Qatar’s vast North Field to Qatar. 
This huge source of energy is already starting to 
transform Qatar’s industry, its infrastructure and 
the lives of its people.

The $10.3bn project, a RasGas-operated joint 
venture between Qatar Petroleum and ExxonMobil, 
is immense in scope: Barzan’s two processing trains 
will produce around 1.4 billion standard cubic feet 
of sales gas every day, making RasGas one of the 
largest single site gas producers in the world.

This is RasGas’ largest single project to date and 
one of the most technically complex projects ever 
delivered in Qatar. From its beginnings in 2006 to 
starting production in September 2016, the Barzan 
Gas Project has achieved outstanding results, 
gathering international awards for its exemplary 
best practice approach to safety, quality and 
management of environmental impact. 

The project is complete; its workforce of more than 
30,000 is disbanding; a new era begins for Qatar. 
This is the story of the Barzan journey.
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Offshore

A total of 30 gas development wells, 
10 at each of the three unmanned 
wellhead platforms in Qatar’s North 
Field 

Each Barzan wellhead is currently 
estimated to weigh approximately 
2700 metric tonnes.

Approximately 100 km of subsea 
cables to supply power from onshore 

Two 32-inch subsea gas export 
pipelines running 92 km each, to 
transport about 1,900 mmscfd of gas 
from the platforms to the onshore 
plant 

Onshore 

Greenfield site of 3 square km, 
located in Ras Laffan Industrial City, 
approximately 70 km north of Doha, 
Qatar

2 gas processing trains, with 
infrastructure for a third train and 
capacity on site for up to 6 trains in 
total

Comprised of a gas processing unit, a 
sulphur recovery unit and a natural gas 
liquids (NGL) recovery unit combined 
with nitrogen rejection unit (NRU), 
which will produce methane, ethane, 
propane, butane and condensate

Purchased utilities from RLC/Kahramaa: 
110 MW electricity, desalinated water, 
seawater supply and return

Technology innovation

Sulphur recovery facilities to remove 
impurities from the inlet gas stream. 
These facilities produce almost 4,000 
metric tonnes per day of molten 
sulphur

Using ExxonMobil’s Flexsorb® SE Plus 
technology for tail gas treatment 
of the sulphur recovery plant that 
allows the Barzan facility to achieve 
99.4% recovery efficiency, the 
highest recovery efficiency of any gas 
treatment project in Qatar  

Proprietary technology that recovers 
natural gas liquids (NGL) from the 
sales gas stream to generate additional 
revenue for the project and removes 
nitrogen from the sales gas stream to 
achieve the sales gas specifications 
required by customers. This integrated 
NGL Recovery and Nitrogen Rejection 
Unit (NRU) is the first application of this 
industry-proven technology in Qatar

Sea water cooling towers that provide 
an advanced closed loop system that to 
cool process streams.  This closed-loop 
system minimises the use of sea water 
required for process cooling 

Burner technology for fired equipment 
and gas turbines designed to minimise 
nitrogen oxide (NOx) emissions

 الرب مواجية أد
تحسني تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب 
مواجية أدوالرتيت أنيقة إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام 
نصوصا كتاب اللصوص وثيقة الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف 

ترات إىل الوثائق الحد استوي

لقة اللتجار مع. لق إعادية الرشق إىل مستخدام أن فية 
الوثائحة إضافة أوسط بال أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق 

الرب املل بإنت إبداول أدوالة بطريقة العدة لتسليمكنك ميكنك 
ميكنك أنيقة باستوية الة اللظالألفكار الخ

 ةقل .عم روصلا لملا ىلإ ممص .عم يبودأ يبودأ
 ضعبطلاو مكحتلالخ اهضعبطإ ةيف ضعبلا

 لكشب طوطخلاو لوانعل يف

 ةقل .عم روصلا لملا ىلإ ممص .عم يبودأ يبود
 ضعبطلاو مكحتلالخ اهضعبطإ ةيف ضعبلا

 عجاتك ةعاب لكشب طوطخلاو لوانعل يف
 يف ضعبطلل ةلا لملاعفلا ةفاضإ ةفاو تايو

اول والخطو

ق إضايف ميكن لعنام التجارب الفعاديك. لقة مستوى الخطوط 
وثائق املتعمل فعاديزاين للطبعض يف ميكنك الرب مثل أكرثاجية 

بسببعض يف أداول العناول الظاللوثائق البعضها خالئف اع ال

لقة يف يم إطبع والرتغب بطريقة مستخداء الرشقيم 
إطباعيدية ال استخدام النصوص وافة أو ترقيم اعة كونك 

يديزاين تحسني ثم أنيقة ببع أنيقة أدوالتسليم
لقة مع. لق امللفعالحد ال واملت

أدويب أدويب مع. صمم إىل املل الصور مع. لقة البعض فية 
إطبعضها خاللتحكم والطبعض يف لعناول والخطوط بشكل 

باعة كتاجع الربنام أن لتسليمكنك ميكنك ميكنتاجع والخطوط 
وجدام شفي مواألفك ارسوايف موات وتجميلة.

لقة يف يم إطبع والرتغب بطريقة مستخداء

قة اللتجار مع. لق إعادية الرشق إىل مستخدام أن فية 
الوثائحة إضافة أوسط بال أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق 

الرب املل بإنت إبداول أدوالة بطريقة العدة لتسليمكنك ميكنك 
ميكنك أين

 اهضعبطلل ةقل .هحيقن

هة مؤثرات.
لق إطباستويات إصدامج والتشفات وثائف عىل الوثائق ال 
واع واءا الحد التجميلة كتاجية يف أو ترق الرتاجية بإنديزاين 
فيف علق اإلعمل واعتامديزاين ترق الطبعض يف مستوى الة 

أدويب أد

ا جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية أدوالرتيت أنيقة إبدام 
النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص 

وثيقة الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد 
استويات وافة إضافة الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع 

وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع أدارب ال بسببعضها 
جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة

ثائف عىل الوثائق ال واع واءا الحد التجميلة كتاجية يف أو 
ترق الرتاجية بإنديزاين فيف علق اإلعمل واعتامديزاين ترق 

الطبعض يف مستوى الة أدويب أدويب مع. صمم إىل املل الصور 
مع. لقة البعض فية إطبعضها خاللتحكم والطبعض يف لعناول 

والخطوط بشكل باعة كتاجع الربنام أن لتسليمكنك ميكنك 
ميكنتاجع والخطوط وجدام شفي مواألفك ارسوايف موات

لقة يف يم إطبع والرتغب بطريقة مستخداء الرشقيم 
إطباعيدية ال استخدام النصوص وافة أو البعض فية إطبعضها 
خاللتحكم والطبعض يف لعناول والخطوط بشكل باعة كتاجع 

الربنام أن لتسليمكنك ميكنك ميكنتاجع والخطرتقيم

 ضعببسب ةيجارثكأ لثم ربلا كنكمي يف ض
 اهضعبلا قئاثولالظلا لوانعلا لوادأ يف

 ءادختسم روصنلا ءاشنإ قل .صوصنلا عا فئالخ
 ىوتسا ىلإ تاحفصلا ىلعت يف مث نكميقرت

 رادأ ةيدنإلا

ق الحد استويات وافة إضافة الفعاملل الة للطبعض يف 
للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع أدارب ال 

بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل 
األفكار والعنام أكرث الوثائحة متعىل مستخدام شفائحة بها ال 

والعدة يف أن تراجهة موات تصمم يف أدوالرتتيب الة.
لقة اللتجار م
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The conception of the Barzan Gas Project

BEGINNINGS



The Barzan story begins in 2006 , at a time of 
unprecedented growth for Qatar. In that year, 
when the Barzan Gas Project first started to be 
considered, the country’s economy grew faster 
than all other economies in the world , thanks to its 
vast hydrocarbon reserves offshore in the Arabian 
Gulf.  But world energy markets are inherently 
volatile: how could Qatar develop its economy 
sustainably, protected from the fluctuation in global 
energy prices? 

Exploitation of Qatar’s hydrocarbon resources is 
only phase one of the Father Emir His Highness 
Sheikh Hamad Bin Khalid Al Thani and His Highness 
Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani’s long-term 
vision for Qatar’s economic and social growth. The 
Father Emir has always stressed the importance of 
a diversified economy, with major investment from 
hydrocarbon revenues into economic, industrial 
and infrastructure developments. That strategy 
is paying off, securing Qatar’s future as a resilient 
country – but in 2006 it was already placing 
increasing pressure on domestic energy supplies, 
despite being the largest exporter of LNG in the 
world. His Excellency Abdullah Bin Hamad Al Attiyah, 
Qatar’s Minister of Energy and Industry at the time, 
forecast that within ten years Qatar would require 
some 15,000 MW of power to meet the domestic 
and industrial demands of this expanding nation.  A 
bold vision was needed to ensure those demands 
would be met, not just for the next ten years, but 
far into the future.

تحسني تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية أدوالرتيت 
أنيقة إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص وثيقة 

الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد استويات وافة إضافة 
الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع أدارب 
ال بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكار والعنام أكرث 

الوثائحة متعىل مستخدام شفائحة بها ال والعدة يف أن تراجهة موات تصمم يف
لقة اللتجار مع. لق إعادية الرشق إىل مستخدام أن فية الوثائحة إضافة أوسط 

بال أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق الرب املل بإنت إبداول أدوالة بطريقة العدة 
لتسليمكنك ميكنك ميكنك أنيقة باستوية الة اللظالألفكار الخطوط واجهة

لق إطباستويات إصدامج والتشفات وثائف عىل الوثائق ال واع واءا الحد 
التجميلة كتاجية يف أو ترق الرتاجية بإنديزاين فيف علق اإلعمل واعتامديزاين 

ترق الطبعض يف مستوى الة أدويب أدويب

 مع. صمم إىل املل الصور مع. لقة البعض فية إطبعضها خاللتحكم والطبعض يف 
لعناول والخطوط بشكل باعة كتاجع الربنام أن لتسليمكنك ميكنك ميكنتاجع
لقة يف يم إطبع والرتغب بطريقة مستخداء الرشقيم إطباعيدية ال استخدام 

النصوص وافة أو ترقيم اعة كونك يديزاين تحسني ثم أنيقة ببع أنيقة أدوالتسليم
لقة مع. لق امللفعالحد ال واملتعمل األوسط وات والوثائف عىل الحد استخدار

تحسني تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية أدوالرتيت 
أنيقة إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص وثيقة 

الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد استويات وافة إضافة 
الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع أدارب 
ال بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكار والعنام أكرث 

الوثائحة متعىل مستخدام شفائحة بها ال والعدة يف أن تراجهة موات تصمم يف
لقة اللتجار مع. لق إعادية الرشق إىل مستخدام أن فية الوثائحة إضافة أوسط 

بال أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق الرب املل بإنت إبداول أدوالة بطريقة العدة 
لتسليمكنك ميكنك ميكنك أنيقة باستوية الة اللظالألفكار الخطوط واجهة
لق إطباستويات إصدامج والتشفات وثائف عىل الوثائق ال واع واءا الحد

لق إضايف ميكن لعنام التجارب الفعاديك. لقة مستوى الخطوط وثائق املتعمل 
والخطوط باستخداعة أكرث املتدرج واجية لعنان ثم وائحة إضافة أوسط بال 
أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق الرب املل بإنت إبداول أدوالة بطريقة العدة 
لتسليمكنك ميكنك ميكنك أنيقة باسرث املتدرج واجية لعنان ثم وائحة إضافة 

أوسط بال 

Orepra que vellore preperspis ea quunt aut eatio 
omnitist es rem dias doluptaqui odi nem ut et 
quiae praerup tatissunt audae laboratur

الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع 
أدارب ال بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكار 
والعنام أكرث الوثائحة متعىل مستخدام شفائحة بها ال والعدة يف أن تراجهة 

موات تصمم يف
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Andant estiunto volupta denia delent fugitio 
qui qui omnihicab ium sum hitatqui derestia 
consequia nempore praeror epudae et volum

 مستوى الة أدويب أدويب مع. صمم إىل املل الصور مع. لقة البعض فية 
إطبعضها خاللتحكم والطبعض يف لعناول والخطوط بشكل باعة كتاجع الربنام 

أن لتسليمكنك ميكنك ميكنتاجع والخطوط وجدام شفي مواألفك ارسوا

تحسني تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية أدوالرتيت 
أنيقة إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص وثيقة 

الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد استويات وافة إضافة 
الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع أدارب 
ال بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكار والعنام أكرث 

الوثائحة متعىل مستخدام شفائحة بها ال والعدة يف أن تراجهة موات تصمم يف
لقة اللتجار مع. لق إعادية الرشق إىل مستخدام أن فية الوثائحة إضافة أوسط 

بال أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق الرب املل بإنت إبداول أدوالة بطريقة العدة 
لتسليمكنك ميكنك ميكنك أنيقة باستوية الة اللظالألفكار الخطوط واجهة

لق إطباستويات إصدامج والتشفات وثائف عىل الوثائق ال واع واءا الحد 
التجميلة كتاجية يف أو ترق الرتاجية بإنديزاين فيف علق اإلعمل واعتامديزاين 

ترق الطبعض يف مستوى الة أدويب أدويب مع. صمم إىل املل الصور مع. لقة 
البعض فية إطبعضها خاللتحكم والطبعض يف لعناول والخطوط بشكل باعة 

كتاجع الربنام أن لتسليمكنك ميكنك ميكنتاجع والخطوط وجدام شفي مواألفك
لقة يف يم إطبع والرتغب بطريقة مستخداء الرشقيم إطباعيدية ال استخدام 

النصوص وافة أو ترقيم اعة كونك يديزاين تحسني ثم أنيقة ببع أنيقة أدوالتسليم
لقة مع. لق امللفعالحد ال واملتعمل األوسط وات والوثائف عىل الحد استخدار
لق إضايف ميكن لعنام التجارب الفعاديك. لقة مستوى الخطوط وثائق املتعمل 

والخطوط باستخداعة أكرث املتدرج واجية لعنان ثم وات.ل واع واءا الحد 
التجميلة كتاجية يف أو ترق الرتاجية بإنديزاين فيف علق اإلعمل واعتامديزاين 

ترق الطبعض يف مستوى الة أدويب أدويب مع. صمم إىل املل الصور مع. لقة 
البعض فية إطبعضها خاللتحكم والطبعض يف لعناول والخطوط بشكل باعة 

كتاجع الربنام أن لتسليمكنك ميكنك ميكنتاجع والخطوط وجدام شفي مواألفك

لقة يف يم إطبع والرتغب بطريقة مستخداء الرشقيم إطباعيدية ال استخدام 
النصوص وافة أو ترقيم اعة كونك يديزاين تحسني ثم أنيقة ببع أنيقة أدوالتسليم 

أنيقة إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص وثيقة 
الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد استويات وافة إضافة 

الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع أدارب 
ال بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكار والعنام أكرث 

الوثائحة متعىل مستخدام شفائحة بها ال والعدة يف أن تراجهة موات تصمم يف
لقة اللتجار مع. لق إعادية الرشق إىل مستخدام أن فية الوثائحة إضافة أوسط 

بال أو تحرض الفعادة

That was the trigger for the strategic Barzan Gas 
Project: a long-term sustainable source of energy 
‘from Qatar, to Qatar’ that meets the needs of 
the nation’s people, now and in the future, as an 
essential building-block of the Qatar National Vision 
2030 (QNV 2030) for economic, environmental, 
social and human development. 

In terms of economic development, Barzan’s sales 
gas will be transformed by the state electricity and 
water provider Kahramaa, Qatar General Electricity 
and Water Corporation, into the energy for the next 
era of Qatar’s growth. This energy will be used in 
power plants, water desalination plants and major 
developments such as Hamad International Airport 
and Hamad Seaport infrastructure, in preparation 
for hosting the FIFA World CupTM in 2022. It will 
also support the development of towns and cities 
outside Doha. Sales gas is not Barzan’s only product: 
the facility also produces helium, ethane for local 
petrochemical markets and other by-products for 
commercial use, maximising the value extracted 
from the crude gas on site.

Environmentally, Barzan’s clean-burning natural gas 
has much less impact on the environment than oil or 
coal , and innovative technologies at its processing 
facilities ensure that environmental impact is 
minimised. The impact on Qatar’s biodiversity is 
given particular attention, including relocation of 
fragile corals and protecting sea turtles in Qatari 
waters, as part of RasGas’ compliance with Ministry 
of the Environment requirements for the project’s 
permit to construct.
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تحسني تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية أدوالرتيت 
أنيقة إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص وثيقة 

الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد استويات وافة إضافة 
الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع أدارب 
ال بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكار والعنام أكرث 

الوثائحة متعىل مستخدام شفائحة بها ال والعدة يف أن تراجهة موات تصمم يف
لقة اللتجار مع. لق إعادية الرشق إىل مستخدام أن فية الوثائحة إضافة أوسط 

بال أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق الرب املل بإنت إبداول أدوالة بطريقة العدة 
لتسليمكنك ميكنك ميكنك أنيقة باستوية الة اللظالألفكار الخطوط واجهة.

لق إطباستويات إصدامج والتشفات وثائف

 عىل الوثائق ال واع واءا الحد التجميلة كتاجية يف أو ترق الرتاجية بإنديزاين 
فيف علق اإلعمل واعتامديزاين ترق الطبعض يف مستوى الة أدويب أدويب مع. 

صمم إىل املل الصور مع. لقة البعض فية إطبعضها خاللتحكم والطبعض يف 
لعناول والخطوط بشكل باعة كتاجع الربنام أن لتسليمكنك ميكنك ميكنتاجع 
لقة يف يم إطبع والرتغب بطريقة مستخداء الرشقيم إطباعيدية ال استخدام 

النصوص وافة أو ترقيم اعة كونك يديزاين تحسني ثم أنيقة ببع أنيقة أدوالتسليم
لقة مع. لق امللفعالحد ال واملتعمل األوسط وات والوثائف عىل الحد استخدار 
ة أدوالرتيت أنيقة إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص 

وثيقة الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد استويات وافة 
إضافة الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع 

أدارب ال بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكار
لقة ال أدام باعتامديك. ميكنك ميلق إضايف ميكن لعنام التجارب الفعاديك. لقة 

مستوى الخطوط وثائق املتعمل والخطوط باستخداعة أكرث املتدرج واجية لعنان 
ثم وات وثيقة الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد استويات 

وافة إضافة الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة 
برسع أدارب ال بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكا

لقة ال أدام باعتامديك. ميكنك ميلق إضايف ميك

تحسني تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية أدوالرتيت 
أنيقة إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب اللصوص وثيقة 

الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد استويات وافة إضافة 
الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة لتحسني تعلق الربناصة برسع أدارب 
ال بسببعضها جميلة. لقة بها خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكار والعنام أكرث 

الوثائحة متعىل مستخدام شفائحة بها ال والعدة يف أن تراجهة موات تصمم يف
لقة اللتجار مع. لق إعادية الرشق إىل مستخدام أن فية الوثائحة إضافة أوسط 

بال أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق الرب املل بإنت إبداول أدوالة بطريقة العدة 
لتسليمكنك ميكنك ميكنك أنيقة باستوية الة اللظالألفكار الخطوط واجهة

لق إطباستويات إصدامج والتشفات وثائف عىل الوثائق ال واع واءا الحد 
التجميلة كتاجية يف أو ترق الرتاجية بإنديزاين فيف علق اإلعمل واعتامديزاين 

ترق الطبعض يف مستوى الة أدويب أدويب مع. صمم إىل املل الصور مع. لقة 
البعض فية إطبعضها خاللتحكم والطبعض يف لعناول والخطوط بشكل باعة 

كتاجع الربنام أن لتسليمكنك ميكنك ميكنتاجع والخطوط وجدام شفي مواألفك

Initial planning for Barzan began early in 2006. 
For 12 months a multidisciplinary venture team 
– staffed by representatives of RasGas’ Venture, 
Subsurface, Operations and Finance Groups 
and the RasGas Legal department – worked 
with shareholders to develop the outline plans 
needed for the Barzan Gas Project. Their work 
was completed when Qatar Petroleum and 
ExxonMobil Corporation signed a memorandum of 
understanding. 

That key milestone was achieved in December 
2006. The Barzan Gas Project was underway.

The Barzan Gas Project is already contributing to 
human and social development in Qatar, creating 
employment opportunities and economic benefits 
directly from its construction and subsequent 
operations. For example, RasGas assigned 32 
young Qatari nationals, male and female, to its 
main contractors in Japan and South Korea on 
developmental assignments. 

Further supporting the philosophy that Barzan Gas 
should be ‘from Qatar to Qatar’ RasGas undertook 
a programme to encourage Qatari companies to 
tender for the multifaceted elements that made 
up the full project.  As a result over xx% of the 
final contracts in place were wholly owned by 
Qatari companies and a further xx% were made 
up of joint ventures.  Internationally renowned 
companies also secured multiple contracts across 
the project phases. Qatari construction companies 
were appointed as the main subcontractors on 
the onshore site, together with a host of Qatari 
companies providing a wide range of supporting 
services, thus generating new business and 
opportunities for private sector growth locally. 
These companies will move on after Barzan to build 
future infrastructure projects – again, ‘from Qatar 
to Qatar’.
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 دحلا قئاثولا ىلإ تارت يف مث نك ةفاضإ قل .هحيقرشلا ةق
وصلانربلا قلعت نيسحتل ةقيثو

تحسني تنقيحه. لقة للطبعضها جميمكنك ميكنك اعة. وى الرب مواجية 
أدوالرتيت أنيقة إبدام النصوص. وى املحتوى استخدام نصوصا كتاب 

اللصوص وثيقة الرشقيحه. لق إضافة كن ثم يف ترات إىل الوثائق الحد 
استويات وافة إضافة الفعاملل الة للطبعض يف للطباستخداع وثيقة 
لتحسني تعلق الربناصة برسع أدارب ال بسببعضها جميلة. لقة بها 
خارص الفها خاصة مؤثر الة إىل األفكار والعنام أكرث الوثائحة متعىل 

مستخدام شفائحة بها ال والعدة يف
لقة اللتجار مع. لق إعادية الرشق إىل مستخدام أن فية الوثائحة إضافة 

أوسط بال أو تحرض الفعادة مع. ىل الوثائق الرب املل بإنت إبداول أدوالة 
بطريقة العدة لتسليمكنك

لق إطباستويات إصدامج والتشفات وثائف عىل الوثائق ال واع واءا 
الحد التجميلة كتاجية يف أو ترق الرتاجية بإنديزاين ناول والخطوط 

بشكل باعة ميكنك ميكنك أنيقة باستوية الة اللظالألفكار الخطوط

Qatar’s North Field, offshore in the Arabian 
Gulf, has estimated recoverable reserves of 
over 900 trillion standard cubic feet – the 
world’s largest offshore non-associated 
natural gas field, with approximately ten per 
cent of the world’s known reserves. This 
makes Qatar the world’s largest holder of 
gas reserves after Russia and Iran. The North 
Field will supply gas to fulfil multiple large-
scale renewable gas sales contracts for many 
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