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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
NGL: Natural Gas Liquid

CONVERSION TABLE
1 boe  = 1 barrel of crude oil  

= approx. 5,403 cf of gas in 2013
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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Historical milestones 
1924  The Compagnie Française des Pétroles, Total’s 

forerunner, formally joins the Iraq Petroleum 
Company (IPC) with a 23.75% interest.

1927  Discovery of the giant Kirkuk field.

1934  Production at Kirkuk begins.

1976   Total brings the Buzurgan and Abu Ghirab 
fields on stream. 

2010   Total signs a 20-year development and 
production service contract to develop the 
Halfaya oilfield, as part of a consortium with 
PetroChina, Petronas and South Oil Company.

2012   Total acquires shares in three exploration 
blocks: Harir, Safen and Taza, located in the 
Kurdistan Region of Iraq. 

2013   Total acquires an 80% interest and the role 
of operator in the Baranan exploration block. 
Discoveries on the Harir block (Mirawa) and on 
the Taza block (Taza) are announced.

2014   Total increases its stake in the Safen block 
to 80% and takes over the operatorship from 
Marathon Oil. 

OUR BIRTH PLACE

Key facts
Total’s presence in Iraq goes back 90 years and the country is, in 
many ways, the cradle of the company’s operations. It was in Iraq 
that Total acquired its first oil assets, which led to the discovery of 
the giant Kirkuk field in 1927. Since then Total has forged a long 
term partnership with Iraq.
In 2010, the Group resumed its operations in the Iraqi upstream 
sector, with the development of the Halfaya oilfield located in the 
Missan province. The Halfaya field, which came on stream in 
June 2012, is operated by PetroChina, in partnership with Total, 
state-owned South Oil Company and Petronas.
Since 2012, Total has entered four exploration blocks in the 
Kurdistan Region of Iraq (Harir, Safen, Taza and Baranan). 
The Group is also furthering integration across the value chain, 
expanding its presence in the sale of lubricants and specialty 
products to industry, business and consumer markets.
In late 2013, Total and the Iraq Ministry for Industry and Minerals 
signed a Letter of Intent to conduct preliminary studies to assess 
the feasibility of building a petrochemical complex in the Basra 
area, on the southern coast of Iraq.
Today, Total remains committed to supporting the development  
of the whole Iraqi oil industry and is looking to collaborate on 
further projects.

 AT A GLANCE 
OFFICIAL NAME:
Republic of Iraq
CAPITAL CITY:
Baghdad
POPULATION:
32.6 million
GDP PER CAPITA:
US $3.758
CURRENCY: Iraqi dinar
LANGUAGE: Arabic, Kurdish
AREA: 435,244 SQ KM 
MAIN EXPORTS:  Crude oil 
source: UN, World Bank

IRAQ

BAGHDAD

Production valve in Mosul, Iraq 1927
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OIL PRODUCTION FROM 
HALFAYA
●  Total is part of a consortium that signed a 20-year 

development and production service contract for the 
Halfaya oilfield in January 2010. The contract has been 
extended to 30 years in 2014.

●  The Group has a 22.5% stake in the venture, which 
includes PetroChina (45% operator), Petronas (22.5%), 
and the state-owned South Oil Company (10%). 

●  The Halfaya oilfield is located in the Missan governorate 
in south-east Iraq, 35 kilometres from the city of Amara. 
The 300-square kilometre field, discovered in 1976, is 
estimated to hold 16 billion barrels of oil in place. 

●  Through technology and investment in large-scale 
production infrastructure, Total and its partners aim to 
increase production from Halfaya to 400,000 b/d  by 
2017. In addition, associated gas from the field will supply 
a neighbouring power station, helping to provide the 
province with much-needed electricity. 

●  Operations at Halfaya started in September 2010 and 40 
wells had been connected to the new production facilities 
by 2014. Drilling operations are conducted with 10 rigs 
operating simultaneously on site. As many as 800 wells 
should be drilled to complete the project. 

●  In September 2012, the consortium reached a production 
of 100,000 b/d, 30,000 barrels above the contracted 
target for Phase 1 of the field’s development.

●  In August 2014 the production was raised to 200,000 
b/d (Phase 2) and a plateau production of 400,000 b/d is 
expected by 2017 (Phase 3).

EXPLORATION IN  
NORTHERN IRAQ
●  Since July 2012, the Group has acquired interests in four 

exploration blocks in the Kurdistan Region of Iraq. Today 
the Group operates the Safen and Baranan blocks, 
holding an 80% interest in each block. Total is a partner 
in the Harir block (35%) operated by Marathon Oil and in 
Taza (20%) operated by Oil Search. 

●  In 2013, two discoveries were made on the Taza (Taza) 
and Harir (Mirawa) blocks. Further appraisal of these 
discoveries started in 2014, along with additional seismic 
and appraisal wells.

●  In 2013, Total conducted a 220 kilometres 2D seismic 
campaign on Baranan. A first exploration well on Baranan 
should be spudded by the end of 2014. 

●  On the Safen block, Total conducted a 2D seismic 
campaign in 2014 which should be followed by an 
exploration well in 2015.

UPSTREAM

●  In November 2013, a Letter of Intent was signed 
between Total and the Deputy Minister of Industry 
and Minerals of the Republic of Iraq. This 
preliminary agreement plans the study of the 
feasibility and construction of a world-scale 
petrochemical complex in the industrial city of 
Basra.

●  As a world leader in trading activities, Total is one 
of the most active marketers of Iraqi crudes. In 
addition to the Total E&P Iraq share of production 
from Halfaya, Total markets more than 200,000 
b/d of Iraqi crudes from the Basra terminal  
through a crude off-take contract with the State 
Oil Marketing Organization (SOMO).

REFINING & 
CHEMICALS 

TRADING  
SHIPPING

●  Total Marketing Middle East, a fully-owned 
subsidiary based in Dubai, markets lubricants in 
Iraq through four local distributors: Greenpiece 
(Baghdad area), Atraf al Janoob (Basra area), Safin 
(KRI) and Najmat Al Barrari (country-wide coverage 
for Elf Lubricants).

●  At the end of 2012, Total signed a contract with the 
Ministry of Electricity in Baghdad to supply 15,000 
tons of lubricants for its power plants during 2013 
and 2014.

●  In 2013, sales of Total Lubricants to distributors in 
Iraq were 11,000 tons.

MARKETING  
& SERVICES

IRAQ
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TOP: Halfaya CPF1  
LEFT: Safen Seismic camp
FAR LEFT: Halfaya CFP1 - Storage tanks
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»توتال« يف العراق 

معلومات موجزة 

حصة 5.٢٢% حقل نفط حلفاية 

حصة 80% - ُمشّغل بلوك صافن  

حصة 80% - ُمشّغل  بلوك بارانان 

حصة ٣5% بلوك حرير 

بلوك تازا  حصة ٢0%

التعليم والتدريب
وقّعت رشكة »توتال« يف ٢00٩ عقداً مع وزارة البرتول العراقية لتنظيم  		●

أربع  لعقد  برنامٌج  وُوضع  اإلداريني.  من  ملوظفيها  تدريبية  دورات 
دورات كل عام ملا يقرُب من 70 مديرا من الوزارة.

يف إطار برنامج جمعية أساتذة توتال، ترعى املجموعة ُمحارضات يلُقيها  		●

ُخرباء رشكة توتال يف عدد من الجامعات واملعاهد التقنية يف العراق. 
ويستفيد  عام  كل  تتّم  املحارضات  أسابيع من  الربنامج سبعة  يتضمن 

منها حوايل 175 طالباً عراقياً.

ويف إطار برنامج املنح الدراسية الدولية ترعى رشكة »توتال« كل عام  		●

طاُلباً محليني إلمتام دراستهم بالخارج. وهى ترعى حاليا سبعة طاُلب 
عراقيني للحصول عىل درجة املاجستري يف أفضل الجامعات يف فرنسا.

توجد رشاكة بني »توتال« وجامعات ومعاهد تقنية يف بغداد والبرصة  		●

وكركوك والُسليامنية وكويا. ويستفيد أكرث من ٢50 شخصاً كّل سنة من 
مختلف الربامج التعليمية والتي تم وضعها وتنفيذها يف البالد.

الصحة والرعاية اإلجتامعية
 La chaîne de« مع  رشاكة  عقد   ٢00٣ يف  »توتال«  رشكة  وقّعت  		●

l’Espoir« - وهي هيئة فرنسية غري هادفة للربح تقدم العالج الطبي 
والجراحي لألطفال – لتنفيذ مهام إنسانية يف العراق بصفة دورية.

عراقيا  طفال   40 حوايل  عالج  سنويا  يتم   ٢005 سبتمرب/أيلول  ومنذ  		●

القلب وذلك يف فرنسا ولبنان وبغداد،  يعانون من مشاكل خطرية يف 
عىل أيدي جرّاحني ُمتخصصني.

 La chaîne de« مع  تعاونها  »توتال«  رشكة  عّززت   ٢008 ويف  		●

l’Espoir« واإلعالن عن برنامج للرعاية الصحية يف العراق. باإلضافة إىل 
مساعدة األطفال املرىض لتلقي عالج جراحي ُمتقدم يف الخارج، يوفر 
الربنامج دورات تدريبية لألطباء وللمساعدين املحليني يف مجال طب 

األطفال وجراحة األطفال الحديثي الوالدة.

المسئولية االجتماعية 
للشركة

 أعاله: حصاد القصب من
قبل العرب من األهوار
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TOTAL IN IRAQ  
IN BRIEF 

 
Halfaya oilfield    22.5% interest
Safen block  80% interest,  
  operator
Baranan block  80% interest,  
  operator 
Harir block  35% interest 
Taza block  20% interest 

ABOVE: Reeds harvest by 
the marsh Arabs

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY

EDUCATION AND TRAINING
●		In 2009, Total signed an agreement with Iraq’s Ministry  

of Oil to provide training to its managerial staff. Four 
training sessions for approximately 70 managers from 
the Ministry are scheduled every year. 

●		Under the Total Professors Associates (TPA) programme, 
the Group sponsors lectures delivered by Total experts at 
various universities and technical institutes in Iraq. Seven 
weeks of lectures currently take place every year to 
benefit approximately 175 Iraqi students.

●		Under its International Scholarship Programme, Total 
sponsors local students to further their education 
abroad every year. Seven Iraqi students are currently 
sponsored by Total to complete Master degrees at top 
universities in France.

●		Total partners with universities and technical institutes in 
Baghdad, Basra, Kirkuk, Sulaimaniya and Koya. 
Altogether, more than 250 people benefit every year from 
the various educational programmes the Group has 
developed and implements in the country. 

HEALTH AND WELFARE
●		In 2003, Total signed a partnership with “La Chaîne de 

l’Espoir”, a French non-profit organisation that provides 
surgical and medical treatment for children, to carry out 
regular humanitarian missions to Iraq.

●		Since September 2005, around 40 Iraqi children with 
serious heart conditions have been treated per year in 
France, Lebanon and Baghdad by specialist surgeons.

●		In 2008, Total extended its cooperation with “La 
Chaîne de l’Espoir” and launched a medical assistance 
programme in Iraq. Besides helping seriously ill 
children receive advanced surgical treatment abroad, 
the programme provides comprehensive training to 
local doctors and paramedics in pediatrics and 
neonatal surgery.



تعترب »توتال« رشكة رائدة عاملياً يف مجال التجارة، وهي واحدة     ●
النفط  لخامات  التسويق  عامل  يف  نشاطا  الرشكات  أكرث  من 
واإلنتاج  االستكشاف  ىف  »توتال«  حصة  إىل  باإلضافة  العراقي. 
األسواق  يف  الرشكة  تسوق  حلفاية،  إنتاج حقل  من  العراق  يف 
العراقي من محطة  الخام  يوميا من  برميل  أكرث من ٢00,000 
تم  الذي  الخام  برشاء  االلتزام  عقد  خالل  من  وذلك  البرصة، 
 State Oil ) التوقيع عليه مع املؤسسة الحكومية لتسويق النفط

.Marketing Organization (SOMO

نوايا  خطاب  عىل   ٢01٣ الثاين  نوفمرب/ترشين  يف  التوقيع  تم  		●

بني رشكة »توتال« ونائب وزير الصناعة والتعدين يف جمهورية 
العراق. يضع هذا االتفاق املبديئ الخطة لدراسة الجدوى ولبناء 
مجمع للبرتوكيامويات عىل نطاق عاملي يف املنطقة الصناعية يف 

مدينة البرصة.

- وهي رشكة  األوسط«  الرشق  للتسويق يف  »توتال  تقوم رشكة  	●

الزيوت  بعرض   – ُديب  ومقرها  »توتال«  بالكامل  متلكها  تابعة 
أربع موزعني محليني  بواسطة  العراق  للبيع يف  التشحيم  ومواد 
ملنطقة  الجنوب  وأطراف  بغداد  ملنطقة  بيس«  »جرين  وهم: 
ونجمة   (KRI( العراق  كردستان  إقليم  ملنطقة  وصافن  البرصة 

الرباري لزيوت ELF يف جميع أنحاء البالد.

يف نهاية ٢01٢ وقّعت »توتال« عقداً مع وزارة الكهرباء يف بغداد  	●

التابعة  الطاقة  الزيوت ملحطات توليد  لتوريد 15,000 طن من 
للوزارة للسنتني ٢01٣ و٢014.

يف ٢01٣، بلغت مبيعات زيوت توتال املوزعني للزيوت 11,000  	●

طن.

إنتاج النفط من حقل حلفاية
 ٢010 عام  وقّع  الذي  الكونسورسيوم  أعضاء  أحد  »توتال« هي  رشكة  		●

عىل عقد الخدمة ملدة ٢0 عاما للتنمية واإلنتاج لحقل حلفاية للنفط. 
و قد تم متديد العقد ملدة ثالثني عاماً يف عام ٢014.

للمجموعة حصة تبلغ ٢٢.5% يف املرشوع الذي يشتمل عىل »برتوتشاينا«  		●
اململوكة  الجنوب  نفط  رشكة  و   )%٢٢.5( و»برتوناس«  ُمشّغل(   %45(

للدولة )%10(.

يقع حقل حلفاية يف مقاطعة ميسان جنوب رشق العراق، عىل بعد ٣5  		●

كم من مدينة العامرة. يحتل الحقل مساحة ٣00 كيلومرت مربع وقد تم 
اكتشافه عام 1٩7٦ ويُقّدر إحتوائه عىل 1٦ بليون برميل من النفط.

تسعى رشكة »توتال« ورشكاؤها - من خالل التقانة واالستثامر يف البنية  		●

من حقل  اإلنتاج  زيادة  أجل  من  وذلك  النطاق  واسع  إلنتاج  التحتية 
حلفاية ليصل إىل 400,000 برميل يف اليوم بحلول عام ٢017. باإلضافة 
محطة  لتزويد  الحقل  من  املُستخرج  الغاز  يُستخدم  سوف  ذلك،  إىل 
تشتد  التي  بالكهرباء  املُقاطعة  مّد  عىل  يساعد  مام  مجاورة  كهرباء 

الحاجة إليها.

بداية  ومع   ٢010 سبتمرب/أيلول  يف  حلفاية  حقل  يف  العمليات  بدأت  		●

٢014 تم ربط 40 برئا مبرافق اإلنتاج الجديدة. وتُجرى عمليات الحفر 
بتشغيل 10 حّفارات يف وقت واحد يف املوقع. وإلمتام املرشوع يجب أن 

يصل عدد اآلبار 800 برئا.

يف سبتمرب/أيلول ٢01٢، بلغ إنتاج الكونسورسيوم 100,000 برميل يوميا  		●

مام يعني ٣0,000 برميل زيادة عن الرقم املُتعاقد عليه للمرحلة األوىل 
من إنتاج الحقل.

يف آب من عام ٢014، ازداد اإلنتاج اىل ٢00,000 برميل يومياً يف املرحلة  		●

الثانية ومن املتوقع بأن يصل اىل ذروته ملستوى 400,000 برميل يومياً 
عام ٢017 يف املرحلة الثالثة.  

المنبع
)االستكشاف واإلنتاج(

التكرير 
والكيماويات

التجارة 
والشحن

التسويق 
والخدمات

األعلى: حقل الحلفايا
اليمين: منطقة صافن،  مخيم دراسات الحركات السيزمية

أقصى اليمين: حقل الحلفايا - صهاريج التخزين

العراق

كم . مسافة 100كم
حقل نفط 

حلفاية

تازا

بارانان

صافن
حرير

العمارة

سليمانية

إربيل

بغداد

نشاطات »توتال« في العراق

“توتال” في العراق/٥ ٤/“توتال” في العراق

االستكشاف يف شامل العراق
مناطق  أربع  يف  حصة  عىل   ٢01٢ يوليو/متوز  منذ  املجموعة  حصلت  		●

لالستكشاف يف إقليم كردستان العراق. واليوم تُدير املجموعة العمليات 
بلوك.  كل  يف   %80 املجموعة  نصيب  ويبلغ  وبارانان  صافن  بلوك  يف 
ومتتلك رشكة »توتال« حصة بنسبة ٣5 % يف بلوك حرير لالستكشاف 
يف   %٢0 "توتال"  متلك  ،كام   Marathon Oil تديرعملياتها رشكة  التي 

.Oil Search بلوك تازا لالستكشاف التي تديرها

يف ٢01٣ تم اكتشاف حقلني يف بلوك تازا )تازا( وحرير)مرياوه(. وبدأت  		●

وذلك  إضافية  آبار  بجانب  ٢014وذلك  يف  االكتشافات  هذه  تقييم 
بطريقة املسح الزلزايل والتقييمي.

قامت رشكة »توتال« يف بارانان عام ٢01٣ بحملة زلزالية ثنائية األبعاد  		●

عىل مساحة ٢٢0 كم. وتم حفر أول برئ استكشافية يف بارانان بحلول 
نهاية ٢014.

ويف بلوك صافن قامت »توتال« بحملة زلزالية ثنائية األبعاد يف ٢014  		●

تليها برئ استكشافية يف ٢015.



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 ميكنكم الكتابة إلينا عىل

اإلسم الكامل: جمهورية العراق

العاصمة: بغداد

ً السكان: ٣٢,٦ مليونا

نصيب الفرد من الدخل القومي 
ً اإلجاميل: ٣,758 دوالراً أمريكيا

الُعملة: الدينار العراقي

اللغتان الرئيسيتان: العربية – 
الكردية

املساحة: 4٣5,٢44 كيلومرتاً ُمربّعاً

أهم الصادرات: النفط الخام

املصدر: األُمم املُتحدة، البنك الدويل

نظـرة رسيعـة

أحداث تاريخية 
 »Compagnie Française des Pétroles« رشكة النفط الفرنسية البرتول 1924  رشكة  مع  رسميا  تتشارك   – سابقاً  »توتال«  اسم  وهو   -

العراقية  Iraq Petroleum Company IPC بحصة ٪2٣،٧٥.

إكتشاف حقل كركوك العمالق.  192٧
بداية اإلنتاج يف حقل كركوك.  19٣4

»توتال« تبدأ إنتاجها من حقول بزركان وأبو غرب.  19٧٦
»توتال« توقّع عقد الخدمة للتنمية واإلنتاج ملدة 2٠ عاماً لتنمية  للنفط كجزء من »كونسورسيوم« مع »برتوتشاينا« 2٠1٠  حقل حلفاية 

و»برتوناس« ورشكة نفط الجنوب.

حرير  يف  لالستكشاف  مناطق  ثالث  يف  حصصاً  تقتني  »توتال«  وصافن وتازا يف منطقة كردستان العراق.2٠12 

منطقة  يف  املُشّغل  دور  وعىل   ٪٨٠ حصة  عىل  تحصل  »توتال«  حرير 2٠1٣  منطقة  يف  اكتشافات  عن  اإلعالن  لالستكشاف.  بارانان 
)مرياوة( ومنطقة تازا )تازا(.

»توتال« تزيد من حّصتها يف منطقة صافن لتصل إىل ٨٠٪ وتتوىل  عملية اإلدارة خلفا لرشكة ماراتون للنفط.2٠14 

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
NGL: Natural Gas Liquid

جدول التحويل
1 boe  = 1 barrel of crude oil  

= approx. 5,403 cf of gas in 2013
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 العراق باللغتني

صادرة عن توتال الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا

حقوق النرش: توتال، برتوتشاينا 
تصميم : أطلس ميديا
طباعة: مطبعة أطلس
املعلومات: بتاريخ نوفمرب ٢014

الغالف: صورة لقطعة فنية لبالد ما بني النهرين، 
والتي يعود تاريخها اىل٣500 سنة ما قبل امليالد  
© بريسيميدوسا | درميس تايم
الصفحة  ٦ : غيتي اميج

منشأ والدة الشركة

العراق

بغداد

حقائق أساسية 
عمليات  مهد  البلد  هذا  ويُعترب  عاماً   ٩0 منذ  العراق  يف  عملياتها  »توتال«  بدأت 
الرشكة من نواح عدة. ففي العراق حصلت »توتال« عىل أول أصولها النفطية والتي 
توتال  اقامت  الحني  ذلك  منذ   ،1٩٢7 يف  العمالق  كركوك  حقل  اكتشاف  إىل  أّدت 

رشاكة طويلة األمد مع العراق.

استأنفت املجموعة عملياتها يف ٢010 يف قطاع االستكشاف واإلنتاج العراقي وذلك 
مع تنمية حقل حلفاية يف ُمقاطعة ميسان. يتم تشغيل حقل حلفاية، الذي دخل يف 
طور اإلنتاج يف يونيو/حزيران ٢01٢، من قبل »بيرتوتشاينا« بالرشاكة مع »توتال« 

ورشكة نفط الجنوب اململوكة من الدولة و»بيرتوناس«. 

دخلت »توتال« منذ ٢01٢ أربع مناطق )كتل( استكشاف يف كردستان العراق إقليم 
)حرير، صافن، تازا وبارانان(.

وتعزز املجموعة كذلك عملية التكامل عرب سلسلة النشاطات التي تساهم يف قيمة 
إنتاجها بتوسيع وجودها يف بيع الزيوت ومواد التشحيم وخاصة املنتجات املُتخصصة 

للصناعة واألعامل واألسواق االستهالكية.

وزارة  مع  نوايا  خطاب  عىل  بالتوقيع  »توتال«  رشكة  قامت   ،٢01٣ أواخر  ويف 
الصناعة والتعدين العراقية إلجراء دراسات أولية لتقييم جدوى عملية بناء ُمجمع 

للبرتوكيامويات يف منطقة البرصة عىل الساحل الجنويب للعراق.

واليوم، ما تزال »توتال« ُملتزمة بدعم تنمية صناعة النفط العراقية برُّمتها كام تتطلّع 
للتعاون يف مشاريع أخرى.

 

“توتال” في العراق/٣

صمام أنابيب األنتاج في
الموصل، العراق 1927 
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