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الرميلة تزيد انتاجها بنسبة  %05بحلول العام 0505
في اول زيارة للرميلة تابع معالي وزير النفط عادل عبد المهدي سير التقدم واطلع على الخطط المستقبلية

البصرة  71 ،كانون االول :تعهد كل من شركة نفط الجنوب و شركتي  BPوبتروتشاينا وشركة تسويق النفط
العراقية ( سومو) ،والذين يشكلون معا هيأة تشغيل الرميلة  ،ضمان مواصلة الرميلة توسيع مساهمتها للعراق
خالل العشرين سنة القادمة.
وقد أفاد مدير هيأة تشغيل الرميلة عن شركة نفط الجنوب االستاذ صالح عبد الكريم محمد قائال " :نرحب بحضور
معالي وزير النفط االستاذ عادل عبد المهدي لالحتفاء بمرور خمس سنوات على الشراكة الناجحة مع شركتي
 BPوبتروتشاينا .ونحن نعتقد بان تلك هي لحظات تاريخية في تاريخ هذا الحقل العمالق .وقد كان من الواضح
تماما بالنسبة الى جميع المعنيين بان عقد الخدمة الفنية  ،الذي صاغته وزارة النفط وشركة نفط الجنوب ،قد كان له
بالغ االثرعلى صناعة النفط في العراق خالل السنوات الخمس الماضية.
ان زيادة انتاج النفط بنسبة  %01بحلول العام  4141يعد عمال جبارا ولكن بفضل الخبرة الفنية لشركتي BP
وبتروتشاينا واسنادهما فاننا على اهبة االستعداد للتحدي القادم".
وبموجب عقد الخدمة الفنية الموقع بين شركة نفط الجنوب و شركتي  BPوبتروتشاينا وشركة تسويق النفط
العراقية (سومو) فان انتاج الذروة المستقر المستهدف لحقل الرميلة سيبلغ  4.7مليون برميل باليوم بحلول العام
 .4141وسيعني ذلك زيادة في االنتاج تتجاوز نسبتها  %01من االنتاج الحالي او بزيادة قدرها  011الف برميل
باليوم وسيمثل ذلك حوالي  %3من اجمالي االنتاج العالمي من النفط استنادا الى " توقعات الطاقة لمجموعة BP
. "4130
كما افاد السيد مارك هورنبروك ،نائب مدير الرميلة عن شركة  BPونائب رئيس الشركة للعمليات قائال ":ان
االنجازات التي تحققت خالل السنوات الخمس الماضية انما تبين وبشكل جلي كيف ان شركة  BPوشركاؤها
يعملون معا وبشكل دؤوب من اجل تطوير وتحديث هذا الحقل العمالق .وكلي فخر واعتزاز بالـ  0011موظف
من العاملين في الرميلة ومعظمهم من العراقيين الذين يعيشون التحوالت الكبيرة الناجمة عن ادخال استثمارات
واسعة وتطبيقات تكنولوجية حديثة والتي تقود الى زيادة االنتاج على نحو متواصل.
وسيتواصل ذلك خالل العقدين القادمين حيث سنعمل على تحويل هذا الحقل الى حقل من الطراز العالمي من خالل
الجمع بين نقل التكنولوجيا واالستثمار في التدريب وتطوير الكادر وادخال معدات جديدة".
كما افاد السيد وانغ كويهاي ،نائب مدير الرميلة عن شركة بتروتشاينا قائال" :كان هؤالء العمال المخلصين بحاجة إلى
دعم من اجل تحقيق االستفادة القصوى من الموارد المتاحة ،فقد كانوا بحاجة الى االستثمار في التكنولوجيا الحديثة والحصول على

أفكار جديدة .من الواضح انهم بذلوا جهدا كبيرا من اجل التكيف مع التغييرات الجديدة ولكنهم جعلونا نشعر دائما بأننا موضع ترحيب
لديهم"

احالة عقود تجاوزت قيمتها  3مليار دوالر الى مقاولين عراقيين
ستتزايد اهمية الرميلة بالنسبة لالقتصاد العراقي مع زيادة انتاجها من النفط الخام .ستدر الرميلة على العراق زهاء
ترليون دوالر خالل فترة العقد البالغة  40عاما كما انها ستحرك االقتصاد المحلي وباالخص في محافظة البصرة.
منذ العام  4112تم احالة اكثر من  4111عقد بلغت قيمتها قرابة  3مليار دوالر الى مقاولين وشركات عراقية.
ان معظم تلك الشركات هي من البصرة وتوظف اكثر من  44الف من اليد العاملة العراقية المحلية وقد لعبت دورا
مهما في تطوير الرميلة .وخالل تلك الفترة تمكنت الرميلة من زيادة االنتاج بمقدار  311الف برميل باليوم ليصل
انتاجها من النفط الخام الى  7.3مليون برميل باليوم.
ان تطوير الرميلة يعود حاليا بمنافع جمة على اقتصاد البصرة كما سيساعد على جعل البصرة مركزا لتقديم
الخدمات للحقول النفطية في العراق وللشرق االوسط باسره على المدى البعيد.
وقد اشار السيد صباح البزوني رئيس مجلس محافظة البصرة قائال " :نحن فخورون بكل شيء يتعلق بمحافظة
البصرة  :المواطن البصري و امكانياتنا و طيبتنا وثرواتنا الهائلة و موقعنا األستراتيجي ،فالرميلة هي بالتأكيد
جزء من البصرة و العراق لذلك نحن فخورون بها جداً".
وخالل زيارتة للرميلة اطلع معالي الوزير عادل عبد المهدي على عدد واسع من افضل التطبيقات التكنولوجية
المستخدمة في حقل الرميلة من اجل تعزيز االستخراج وزيادة االنتاج .وكان ابرز االمثلة على ذلك المسح
الزلزالي الذي اكمل في عام  4174و مراقبة البيانات الخاصة باالبار التي يجري حفرها وبالوقت المباشر من
اجل الحصول على الموقع المثالي لمسار حفر االبار.
ومن جملة االنجازات االخرى حفر اكثر من  700بئرا جديدا واكمال اكثر من  311عملية استصالح لالبار .وفي
اواخر العام الماضي تم حفر اول بئر افقي تجريبي في الرميلة .كما تم نصب واصالح اكثر من  411مضخة
كهربائية غاطسة في ابار الرميلة.
وخالل ايلول من هذا العام بلغت الرميلة معلما مهما تمثل في انتاجها لملياري برميل من النفط منذ توقيع عقد
الشراكة .ومنذ بداية االنتاج في الرميلة و لحد االن تم استخراج حوالي  72مليار برميل من االحتياطي الموجود
اصال والذي يقدر بـ  11مليار برميل .ومع افتراض عامل استخراج تبلغ نسبته  %21مما موجود تحت االرض
فان الشركاء يقدرون الخزين الحالي القابل لالستخراج من الرميلة بـ  41مليار برميل.
البناء على ما تم انجازه
تخطط الرميلة الى مواصلة البناء على ما تم انجازه خالل السنوات الخمس الماضية .حيث يعد نصب تكنولوجيا
الحقل الرقمي كالتقنيات الخاصة بمراقبة ابار انتاج النفط وابار حقن الماء في الوقت المباشر من االولويات .ففي
العام  4172تم تجهيز  421بئر نفطي باجهزة استشعار وتكنولوجيا بث السلكي يمكن من خاللها مراقبة االبار
من غرفة سيطرة داخل مقر الرميلة .وبحلول نهاية العام  4170سيتم مراقبة جميع ابار الرميلة والتي تنتشر على
مساحة  7011كيلومتر مربع بهذه الطريقة .ويعد ذلك البرنامج جوهريا في تحديث الرميلة حيث ستوفر تلك
المنظومة بيانات بالوقت الفعلي تساعد على زيادة انتاج الحقل.
كما يعد حفر ابار جديدة واستصالح االبار الموجودة امرا ضروريا في تطوير هذا الحقل العمالق .ولكن وكما هو
االمر مع جميع الحقول النفطية فان زيادة االنتاج تعني تعويض معدل االنحسار الطبيعي .وتبلغ نسبة االنحسار

الطبيعي في الرميلة حوالي  %71سنويا .وحال تعويض تلك النسبة فان اية اضافة انما تزيد من انتاج الحقل
االجمالي.
في عام  4170هناك خطط الستخدام حوالي  40جهاز حفر ( ابراج حفر) من اجل حفر  27بئرا جديدا واكمال
استصالح  03بئرا اخر .ومن المقرر مضاعفة كميات المياه التي سيتم حقنها لتصل الى  211الف برميل باليوم
وذلك من اجل رفع ضغط المكمن الذي يعد جوهريا بالنسبة لتواصل تدفق النفط .وسيواصل قسم تطوير المشاريع
القائمة اقامة بنى تحتية جديدة وتعزيز المنشآت الموجودة من اجل دعم زيادة االنتاج .وستتم المباشرة بتشييد محطة
النتاج الطاقة الكهربائية قدرتها  430ميكا واط والتي ستوفر الطاقة الكهربائية االولية المطلوبة لتطوير الحقل.
ومن المتوقع ان تبلغ االستثمارات الرأسمالية في الرميلة خالل العام  4170حوالي  7.1مليار دوالر.
وعلى المدى البعيد تواصل شركة نفط الجنوب وشركتي  BPوبتروتشاينا وشركة تسويق النفط العراقية (سومو)
التحاور مع الحكومة العراقية بشان الخطط المستقبلية العادة تطوير الحقل بعد التعديالت التي ادخلت على عقد
الخدمة الفنية في شهر ايلول الماضي .وسيشمل ذلك حفر المئات من االبار الجديدة ونصب المزيد من المضخات
الكهربائية الغاطسة وبناء محطة جديدة اخرى لتوليد الطاقة الكهربائية تبلغ قدرتها  740ميكا واط وبناء محطات
معالجة متكاملة ( محطات عزل) وتعزيز قدرات حقن الماء.
تطوير الموظفين العراقيين
خالل السنوات الخمس الماضية التي تلت توقيع عقد الخدمة الفنية تحسنت مستويات السالمة بشكل ملحوظ.
وامتدت تدريبات السالمة الى ما وراء المنشآت :فعلى سبيل المثال تلقى  0071من الموظفين والمتعاقدين تدريبات
تخص القيادة االمنة والتي عادت عليهم بالفائدة سواء خالل العمل او خارجه.
مالحظات للمحررين
 تم تعديل عقد الخدمة الفنية المبرم بين شركة نفط الجنوب و شركتي  BPوبتروتشاينا وشركة تسويق
النفط العراقية ( سومو)،في ايلول من العام  4172وتم تمديده الى عام 4132
 وخالل تموز وايلول من هذا العام انتجت الرميلة ملياري برميل من النفط منذ توقيع عقد الخدمة الفنية.
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