
	

	

 صحفي بیان

 2017 تشرین األول 9	

 عوامأ 7ب/ي خالل  400,000 الرمیلة المنظور في نتاج االارتفاع              

                        
 اعوام: ةفي سبع

	ملیون ب/ي 1.452الى  1.066من  %36بنسبة المنظور ارتفاع االنتاج  •
	بئر جدید 260حفُر  •
الرمیلة یأتي اآلن من في نفط ال انتاج من %68 علما ان )595الى  276تضاعف عدد اآلبار المنتجة (من  •

	او الُمعاد تنشیطھااآلبار الجدیدة 
	المنتج نفط مواصفات الللحفاظ على ادخال اوعیة جدیدة  •

 ملیون ساعة تدریبیة تم تقدیمھا 2.5 •
عن تمكنھا من  ھیأة تشغیل الرمیلةبمناسبة الذكرى السنویة السابعة لتأسیسھا، اعلنت : تشرین األول 9 البصرة، العراق،

 1.452الى  1.066من  المنظور ، حیث ارتفع معدل االنتاج2010 حزیرانمنذ تشكیلھا في  %36رفع االنتاج بنسبة 
  . 2017حسب ما مسجل في تموز بملیون ب/ي 

تألف من شركة نفط البصرة وشركة بي بي وشركة بتروتشاینا وشركة تسویق یمشترك  مشروعھیأة تشغیل الرمیلة ھي 
النفطیة. وقد قامت الھیأة بانتاج  من اكبر حقول العراقاالنتاج النفطي  زیادةالنفط العراقیة (سومو)، وتضطلع بمسؤولیة 

 ملیار برمیل من النفط خالل االعوام السبعة الماضیة.   3اكثر من 

لتجدید نشاط وحیویة المزید من اآلبار  ضافةتركیزھا على اانت وراء االداء الجید للھیأة  بامل التي كاحد اھم العوتمثل 
والبالغ عددھا  2010ئرا منتجة، وھو ضعف عدد اآلبار التي كانت منتجة في عام ب 595. إذ تملك الرمیلة الیوم الحقل
سابقا والُمعاد تنشیطھا  متوقفةاآلبار التي كانت من مجموع انتاج الرمیلة من  %68حوالي  الیوم یأتي وبئرا.  276

 بئرا.  260اآلبار الجدیدة التي حفرتھا الھیأة والبالغ عددھا  باالضافة الى

االنتاج كذلك الى برنامج الھیأة المكثف لتحدیث معدات ومنشآت الحقل واجراءات العمل فیھ من خالل  زیادة كما تعزى
 6,500الكادر العراقي البالغ عددھم  افراد تثمار الكبیر في مجال ادخال التقنیات الجدیدة وتقدیم التدریب للعدید مناالس

 فردا.  

 2.5ومنذ انطالقھا، لم تتوانى الھیأة عن االلتزام بتطویر شروط السالمة واالعتناء بسالمة منتسبیھا. فقد تم تقدیم اكثر من 
ساعة مخصصة للسالمة التي تحتل صدارة اولویات الھیأة.  500,000ملیون ساعة تدریبیة حتى اللحظة، بواقع 

، ادخلت الھیأة ھ السیطرة على العمل وآلیات مة في االذھان وتطبیق نظامجدیدة للسال قواعد واجراءاتوباالضافة لغرس 
لمنتسبیھا مع اسطول من سیارات االسعاف وبناء اربع على مدار الیوم ذات مستویات عالمیة و صحیةخدمة رعایة 

من االرض من الذخائر  ٢مك 143تم تطھیر ما مجموعھ  كماعیادات صحیة وتجھیزھا بكافة المعدات الطبیة االساسیة. 
   غیر المنفلقة.   



على  الرمیلة تعتمدكانت السابق حیث  كان سائدا في خالف ما على كما ركزت الھیأة جھودھا على بناء حقل رقمي. و
 480یتم مراقبة  اذالتدوین الورقي التقلیدي، تقوم اآلن التقنیات الحدیثة بتوفیر فھم شامل وموسع لمكامن الرمیلة المعقدة 

یسھم في رفع مستوى االداء وسرعة اتخاذ القرار لمعالجة بئرا بشكل دائمي ومباشر من داخل مكاتب مقر الھیأة مما 
لتدوین المعطیات عبر مساحة الحقل التي  وقعیة لالبارالموالزیارات ھا لالنتاج وتقلیل الجھود البشریة اآلبار واعادة ادخال

احدث النظم والبرمجیات والمعدات توفر. اضافة الى الجدوى االقتصادیة المترتبة على ذلك ناھیك عن ٢كم 1,600تبلغ 
العمل الیومي، فیما تقوم شبكة اتصاالت سریعة وكفوءة بربط اجزاء الحقل وتأمین التواصل بین  مجریات لتعزیز وتحسین

 مفاصلھ.  

موظف، وبناء  1000تتسع لـ  بمكاتبشھدت البنى التحتیة للرمیلة ھي االخرى تحسینات ھامة من خالل انشاء مقر الھیأة 
لضمان جھوزیة الھیأة من  لتجھیزت الحدیثة، وبناء قاعدة ضخمة لاكادیمیة لتدریب الكادر العراقي على التقنیات والعملیا

المعدات والمواد وقطع الغیار، وبناء مركز صدیق للبیئة لمعالجة النفایات، وبناء توسعة لمحطة معالجة المیاه في كرمة 
انتاج لتعزیزز الحیویة علي لتعزیز طاقة برنامج حقن الماء الذي تصل معدالتھ اآلن لمستویات قیاسیة ویمثل احد الركائ

ب/ي)، وانشاء محطة جدیدة للطاقة الكھربائیة من المقرر  775,000الى  375,000الرمیلة الشمالیة من النفط (من 
خزانات نفط جدیدة، فیما ال  6كم من االنابیب، وبناء وتدشین  1000. كما تم مد اكثر من 2018دخولھا للخدمة في عام 

النفط مواصفات  للحفاظ على  2017عام  فيجة النفط لمعال اوعاء جدید 28خال ونصب زال العمل جاریا بمشروع اد
 المنتج.

یعلم مدیر الھیأة السید الایر فلورس قائال: " افادھیأة تشغیل الرمیلة، تأسیس وفي حدیثھ بمناسبة الذكرى السنویة السابعة ل
اال ، قطعت مسیرة متمیزة وغالبا ما تخللتھا الصعوبات. وال یمكن ذكر سبب وحید لنجاحنا قد بان الھیأة الجمیع في الرمیلة

ھو ما یكمن وراء كل ما حققناه  شركة نفط البصرة وشركة بي بي وشركة بتروتشاینا  بینواحد الفریق روح الالعمل ب ان
ت حرارة الشمس الالھبة في الصحراء او الذین تح ذین یتصببون عرقاً اثناء عملھموما االفراد ال. من انجازات لحد االن

 انطوت، وقد یعملون حتى وقت متأخر من اللیل على تحلیل البیانات والمعطیات اال امثلة على ذلك العمل الجماعي
 العاملین جمیعھذه الفرصة لشكر جھود  انجازاتنا على قدر كبیر من االلتزام واالبداع والعمل الشاق. ولذا اود ان اغتنم

 في الرمیلة."        

من جانبھ، اضاف نائب مدیر الھیأة الخاص عن الجانب الصیني السید فان جیانبنك قائال: "لقد اظھرت شراكة ھیأة تشغیل 
الرمیلة ما یمكن تحقیقھ عندما تجتمع سویة الخبرات والمھارات والطاقات التي یمتلكھا الشركاء الثالثة. فقد تحقق الكثیر 

 صیر نسبیا. ونحن نتطلع قدما لمزید من النجاح في االعوام القادمة."  في غضون وقت ق

 

 -انتھى-                                                       

 مالحظات للمحررین:

	الحقول النفطیة التابعة لشركة نفط البصرة واحد أكبر الحقول النفطیة المنتجة في العالم. حقل الرمیلة ھو أحد •
ب/ي  1.452 لیصبح، خالل سبعة اعوام %36بنسبة الرمیلة تحت شراكة ھیأة تشغیل الرمیلة نتاج ا تفعرا •

	).2017(وھذا ھو معدل االنتاج الیومي الُمقاس للفصل االول والثاني من عام 
 2010حزیران  30بتاریخ  تأسس مشروع مشتركھیأة تشغیل الرمیلة ھي المشغل لحقل الرمیلة النفطي وھي  •

	.شركة نفط البصرة وشركة بي بي وشركة بتروتشاینا وشركة تسویق النفط العراقیة (سومو)ما بین 
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