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  الكفاءة ترفع انتاج الرمیلة الى مستویات قیاسیةتحسین مبادرة 
 

 عام 27انتاج النفط عند اعلى مستویاتھ خالل  ̶
ً  نفطملیون برمیل من ال 1.8معالجة  ̶  وھو اعلى معدل في تاریخ الرمیلة - والماء المصاحب یومیا
الوقت المستغرق من بدء حفر البئر وحتى تدفق النفط منھ الى محطات  تقلیص، و2016بئر جدیدة في عام  25حفر  ̶

  شھراً  12خالل  %46العزل بنسبة 

انتاج  بمعدل 1989اعلى مستوى لھُ منذ العام الى انتاج حقل الرمیلة النفطي  وصل :حزیران 5 العراق، البصرة،
حسب بوذلك  %5.8المعدل عن معدل العام الماضي بنسبة ویزید ھذا . 2016خالل العام  ملیون ب/ي 1.411بلغ  ُمقاس

الى الحكومة العراقیة. تجدر االشارة  البصرةما جاء في تقریر الرمیلة السنوي الذي تم تسلیمھ الیوم من قبل شركة نفط 
البریطانیة  الشراكة بین شركة بي بي منتشغیلھ من قبل ھیأة تشغیل الرمیلة المتكونة الى ان حقل الرمیلة النفطي یتم 

 وشركة بتروتشاینا الصینیة وشركة تسویق النفط (سومو).   البصرةوشركة نفط 

استمرار تراجع اسعار  یتمثل احد ابرز اسباب زیادة االنتاج بالرغم من تقلیص الموازنة التي طلبتھا وزارة النفط  اثر
النفط ، بمبادرة تحسین الكفاءة في جمیع مفاصل واقسام الھیأة. فقد ادى التركیز على رفع الكفاءة في انشطة حقن الماء 

 وتسلیم االبار الجدیدة واستصالح اآلبار وتحسین المنشآت الحقلیة الى احداث فارق مادي كبیر في مجال االنتاج.   

ً بنسبة  729.000قن الماء في الرمیلة الشمالیة بلغ المعدل الیومي لح عن معدالت  %8الف برمیل بالیوم ، مرتفعا
ً  2015عام  ج حقن الماء واسع النطاق ھذا في الجزء م. تم تنفیذ برناومسجالً اعلى معدل لھ خالل خمسة عشر عاما

الشمالي من الحقل لتعظیم االنتاج من المكامن التي تعاني من مشكلة انخفاض الضغوط المكمنیة. وكنتیجة لذلك، فقد ارتفع 
 . 2010انتاج النفط من الرمیلة الشمالیة باكثر من الضعف وذلك منذ تأسیس ھیأة تشغیل الرمیلة في عام 

بئر  23 ادخالمع تحسن كبیر في مجال تقلیص اوقات الحفر. حیث تم  2016بئر جدیدة في عام  25كما تم حفر 
الى اعمال  بئر موجودة اصالً  117. فیما خضع شھراً  12خالل  %46بنسبة 	لربط اآلبار بالخدمة وانخفض الوقت الالزم

ب/ي من الموائع  1.8لیوم حوالي ھا حیث اثبتت ھذه االعمال جدواھا. یدخل محطات الرمیلة ائتحسین لرفع ادا
ً  37، وھي اعلى كمیة یتم التعامل معھا خالل  المستخرجةالھایدروكاربونیة  مع ھذا التحدي  مل. استدعى التعاعاما

االستمرار ببرنامج اعادة التأھیل الكبیر الذي شمل جمیع محطات عزل الغاز االربعة عشر في الرمیلة حیث تضمن ذلك 
 تشغیلیة ومنشآت تخزینیة ھامة.    تحدیث ونصب معدات 

: "لقد ، صرح السید الایر فلورس مدیر الھیأة قائالً 2016وفي صدد التعلیق على اداء ھیأة تشغیل الرمیلة في عام 
ً بالتحدي فیما یتعلق باسعار النفط وموازنة عمل أقل من سابقاتھا اضطررنا للعمل  2016كان عام  عاما آخراً ملیئا
النصف االول من العام على محاولة التكیف مع ھذا الواقع الجدید ووضع االمور في نصابھا الصحیح  ِفذَ ستُنبموجبھا. ا

، فقد شھد ومھاراتھم  وبفضل تفاني قوانا العاملةلة انجاز المزید بتكالیف اقل. لتطبیق رؤیة ثاقبة تركز على الكفاءة ومحاو
ً ة االعتماد على الكفاءة أُكُلَ مبادر تتآالنصف الثاني من العام تعاظم الزخم حیث  بمعالجة كمیات قیاسیة من  ھا. نقوم حالیا

ً  27اعلى مستویاتھ خالل قد بلغ ان انتاج النفط كما الموائع في عموم الحقل  ا یستند على قدرتنا على . ان اساس نجاحنعاما



یسرني ان اعلن باننا اصبحنا مؤسسة اكثر سالمة وأمنا حیث  وجب نظام تشغیلي صارم. ونتیجة لذلك،ممن بالعمل اآل
 ."         %80 الشدیدة بنسبة حوادث المركبات تضوانخف %58تراجع عدد ایام الغیاب عن العمل بسبب االصابات بنسبة 

لنتائج مرة "تبرھن ھذه ا :الھیأة عن الجانب الصیني السید فان جیانبنك فقد اختتم بالقول اما النائب الخاص لمدیر
 البصرةاخرى مدى فائدة العمل معاً كفریق واحد، حیث تتضافر جمیع خبرات ومھارات وقدرات العاملین من شركة نفط 

 وشركة بي بي وشركة بتروتشاینا." 

 

 -أنتھى-

 

 مالحظات للمحررین:

	المنتجة للنفط في العالم.وھو احد أكبر الحقول  البصرةحقل الرمیلة ھو أحدى الحقول النفطیة التابعة لشركة نفط  •
خالل سبعة اعوام لیصل انتاجھ الى  %32ارتفع انتاج حقل الرمیلة تحت ظل شراكة ھیأة تشغیل الرمیلة بنسبة  •

	. 2016ملیون ب/ي، وھذا ھو معدل االنتاج الیومي الُمقاس لعام  1.411
تشغیل الرمیلة ھي المشغل لحقل الرمیلة النفطي وھي مشروع مشترك تم تأسیسھ في الثالثین من شھر  ھیأة •

وشركة بي بي وشركة النفط الوطنیة  البصرةبین أربع شركات ھي كل من شركة نفط  2010حزیران عام 
	الصینیة (بتروتشاینا) وشركة تسویق النفط العراقیة (سومو).
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