
The Minister of Oil: The Exploration Blocks are a New Launch to Invest the Oil Wealth. 

 

   Mr. Jabbar Ali Hussein Al-Luiebi the minister of oil, during his press conference which was 

held in the ministry of oil… reviewed the associated borderline oil fields with Kuwait and 

Iran… 

   And invited all the international companies to invest, participate and compete on the 

exploration, development and production of 9 borderline blocks. 

   Mr. Al-Luiebi said that the aim behind the plans of the development of the exploration 

blocks is to achieve the plans of the ministry of oil to increase the national reserves of oil & 

gas, as well as to achieve the best investment for the exploration blocks on the border 

which was neglected during the last decades because of the wars and challenges which 

faced our country in the past. 

   Mr. Al-Luiebi confirmed on the keenness of the ministry to prepare for this step perfectly, 

which is considered as a serious launch to enforce the investment and cooperation chances 

again with the international companies to increase the national production & reserves, 

which represents the economic nerve of the country. The contracts which are supposed to 

be signed with the international companies are considered as a significant step to start 

depending a new commercial module and new financial conditions differs from the 

previous contracts. The commercial modules which are presented by the companies whom 

wants to invest will be studied and analyzed, and then there will be a negotiation to choose 

the contract which can achieve the goals of the ministry of oil.    

   Mr. Al-Luiebi pointed out that, changes have been made on the rules & conditions of the 

service contracts of the previous licensing rounds, in order to let the contractor companies 

to execute the technical commitments to achieve the production goals clearly. As well as to 

reduce the capital & operating costs to achieve reasonable costs for the produced barrel. 

The ministry of oil has been keen to include a number of governorates in this round, such 

as Basrah, Maysan, Muthanna, Wasit and Diala. 

   Mr. Al-Luiebi said that the special thing about these contracts is that they are compact 

contracts includes the exploration, development and production “on the case of the 

exploration contracts”. While the case of the explored un-developed contracts… the 

activities will include the development and production. It is worthy to say that the special 

thing in this licensing round is that, it includes the development of an exploration block in 

the territorial waters in the south of Iraq, which is the first announced offshore block. And 

this is considered as a significant advance and a leap in the industry. 

 

 



   Mr. Abd Al-Mahdi Al-Ameedi the director general of the petroleum contracts & licensing 

directorate presented a detailed explanation about the announced blocks and their 

extensions, in addition to their fields and formations, as well as their oil & gas reserves. He 

said that the exploration blocks includes  

 

Iraqi- Kuwaiti borderline 

Khudhr Al-Maa which contains  

(1)Basrah field 

(2) Janbal Sanam  

(3) Faw 

Iraqi- Iranian border 

 Sindbad which contains 

(4) Sindbad1 

(5) Sindbad2  

Huwaiza which contains  

(6)Southern Huwaiza 

(7)Shihabi 

Zurbatia which contains  

(8)Zurbatia field 

(9) Tariq  

Naft Khana which contains 

 (10)Mandili  

(11)Habib formation 

 (12)Tal Ghazal  

(13)Hattab  

(14)Nazardak  

(15)Saadiya 

(16)Naft-Khana  

(17)Aqaba  

(18)Nawdoman  

 



   Mr. Al-Ameedi said also that the offshore exploration blocks was represented by the Gulf 

block which is located on the Iraqi territorial waters in the Arab Gulf.  

He said also that the final document of the rehabilitation contracts will be declared in 

May the 31st of 2018 and then the receipt of the offers will be from the companies 

whom want to compete in the new licensing round. 

   Mr. Assim Jihad the spokesman of the ministry of oil said that the declaration for the new 

licensing round to compete on the 9 blocks in front of the local and international 

companies whom are specialized with oil & gas industry, represents the keenness of the 

ministry of oil to open new opportunities for the local & international investors to execute 

the significant strategic projects. 

 

 

(Announced by Ministry of Oil on Nov. 27, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البالدوزير النفط : الرقع الحدودية انطالقة جديدة لالستثمار االمثل للثروة النفطية في 

 

الصحفي الترويجي الحقول النفطية الحدودية   استعرض وزير النفط السيد جبار علي اللعيبي في مؤتمره
المشتركة مع الكويت وايران ، داعيا جميع الشركات العالمية لالستثمار للمشاركة والتنافس على إستكشاف 

 رقع حدودية . 9وتطوير وانتاج 

هو لتحقيق خطط وأهداف  من وراء خطط تطوير الرقع االستكشافية الجديدة السيد الوزير ان الهدف  واوضح 
الوزارة الرامية الى تعظيم األحتياطي الوطني المثبت من النفط والغاز ، فضالً عن االستثمار االمثل للرقع 

ا طيلة االستكشافية الحدودية التي أهملت خالل العقود الماضية بسبب الحروب والتحديات التي واجهت بالدن
 .  الفترة المنصرمة

على االعداد االمثل لهذه الخطوة التي تشكل أنطالقة حقيقية لتعزيز  لقد حرصت الوزارة    واكد السيد اللعيبي
فرص االستثمار والتعاون من جديد مع الشركات العالمية في تعظيم االنتاج واالحتياطي النفطي للبالد الذي 

، وتعد العقود التي من المؤمل أبرامها مع الشركات العالمية ضمن هذه  يمثل اليوم عصب االقتصاد الوطني
حيث سيتم   الجولة خطوة مهمة باتجاه اعتماد نموذج تجاري جديد وشروط مالية مختلفة عن العقود السابقة ،

دراسة وتحليل النماذج التجارية التي ستقدمها الشركات الراغبة باألستثمار ومن ثم سيتم التفاوض 
 تيارالعقد الذي يحقق أهدافنا.واخ

تم أجراء تغييرات وتعديالت على أحكام وشروط عقود الخدمة لجوالت التراخيص السابقة وبما  الفتا الى انه 
لاللتزامات الفنية لتحقيق أهداف االنتاج بشكل واضح ، فضال عن تقليل الكلف  يسهم بتنفيذ الشركات المتعاقدة 

وقد حرصت الوزارة على شمول عدد من  يحقق كلف معقولة للبرميل المنتج الرأسمالية والتشغيلية وبما 
 المحافظات بهذه الجولة منها البصرة وميسان والمثنى وواسط وديالى.

ما يميز هذه العقود أنها عقود مركبة تتضمن فعاليات االستكشاف والتطوير واالنتاج   واوضح وزير النفط ان
، أما في عقود الحقول المكتشفة غير المطورة "الخضراء" فان الفعاليات  في حالة عقود الرقع االستكشافية

تشمل التطوير واالنتاج ، ولعل أهم مايميز هذه الجولة أنها تضم تطوير رقعة أستكشافية في المياه االقليمية 
 مهمة في الصناعة .  جنوب البالد وهذه اول رقعة بحرية يجري االعالن عنها وهو تطور وانتقالة

ن جانبه قدم مدير دائرة العقود والتراخيص البترولية عبد المهدي العميدي شرحا تفصيليا عن الرقع المعلن م
 وتراكيبها فضال عن احتياطاتها النفطية والغازية . عنها وامتداداتها والحقول التي تضمنتها 

وجبل سنام والفاو( التي  ة واشار الى ان الرقع االستكشافية المطروحة تشمل ) خضر الماء ويضم حقل البصر
 تقع على الحدود العراقية الكويتية كما تضم الرقع االستكشافية الواقعة على الحدود

والحويزة ويضم تركيب الحويزة  ،  2والسندباد  1ويضم حقلي السندباد  العراقية االيرانية )السندباد 
فط خانة ويضم حقول مندلي ، تركيب وزرباطية ويضم حقلي زرباطية وطارق ، ون والشهابي ،  الجنوبي 

الرقع تقع ضمن  حبيب ، تل غزل ، حطاب ،نازارداك ، سعدية ، نفط خانه ، عقبة ، ناودومان (، مؤكدا ان تلك 
 الحدود البرية .

التي تقع ضمن المياه االقليمية العراقية في   واضاف اما الرقع االستكشافية البحرية تمثلت برقعة الخليج
 الخليج .



ومن ثم يصار لفتح باب  2018من شهر ايار عام  /31ضاف ان الوثيقة النهائية لعقود التأهيل ستعلن في وا
 استالم عطاءات الشركات الراغبة بالتنافس ضمن الجولة الجديدة .

من جانبه اكد المتحدث الرسمي للوزارة عاصم جهاد ان االعالن عن جولة جديدة للتنافس على تأهيل وتطوير 
رقع استكشافية جديدة امام الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في صناعة النفط والغاز يعكس  9وانتاج 

 حرص الوزارة على فتح افاق جديدة امام المستمثمرين المحليين والدوليين لتنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة .

 
 

 

 

 


