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  الناجحة من الشراكة هيأة تشغيل الرميلة تحتفل بمرور خمس سنوات 
 

 خمس سنوات منذ تأسيس هيأة تشغيل الرميلة. غضون في للعراق المتحققةدوالر حجم العوائد المالية  مليار 200 -
النفط الوطنية وشركة  BP"الفريق الواحد" لكل من شركة نفط الجنوب وشركة   العمل بروحعزى الى ي   العمليالنجاح  -

 . PetroChina الصينية
 العراقية المحلية.  الكوادر ن التدريب تم تقديمها لتطوير قدراتساعة م مليون 1.9 -
 . لزيادة االنتاجوتقنيات جديدة  ت الحقليةللمنشآتجديد شامل  -

 
 تطوير حقل الرميلة النفطي. بالذكرى السنوية الخامسة الدارة عملية هيأة تشغيل الرميلة  احتفال :آب 12/  العراق، البصرة

 
برميل خالل هذه السنوات الخمس  مليار 2.1حيث تم انتاج اكثر من  ثلث،الاكثر من ب منذ ذلك الحين انتاج النفط تم زيادةلقد 

العاملة العراقية  الكوادرمن خالل تدريب  لقد تحقق ذلك .الى خزينة الدولةذهبت مليار دوالر  200حوالي  بلغت عوائدهاوالماضية 

مشغل لحقل الرميلة الان هيأة تشغيل الرميلة هي  .ت الحقلمنشآاعتماد تقنيات جديدة فضال عن تجديد  الغلبية في الهيأة والتي تشكل ا
 وشركة النفط الوطنية الصينية  (BP) نيةشركة النفط البريطابين  مشروع مشتركنيابة عن شركة نفط الجنوب وهي 

(PetroChina)  العراقيةشركة تسويق النفط و (SOMO) . 

 
ساعة تدريب في  مليون 1.9أكثر من تقديم ب من شركة نفط الجنوب، ومنذ تأسيس هيأة تشغيل الرميلة تم نس  المحلي م   الكادران 

لقيادة تدريبات حول االباالضافة الى  ،مشتريات والموارد البشريةالجميع االقسام بضمنها: االبار والمكامن والعمليات والمالية و
الى اثبات  وصوال قلطرائق جديدة لدراسة جيلوجيا الح اتباع حيث تراوحت هذه الدورات بين ،وماتلالمع واللغة االنكليزية وتقنية

هذا التدريب لتطوير الجيل القادم من المدراء العراقيين وتم اكماله من قبل ع ض  وقد و   .العالمية وابط الماليةية العمل ضمن الضكيف
 في الحقل. خارجا  تابعة لالكاديمية او فصول دراسية اما في  ويتم تقديم تلك الدوراتمنهج تدريبي شامل يسمى اكاديمية الرميلة، 

 
تحديث  يجريجرى و . حيثعمل افضلمعايير الصحة والسالمة وظروف تلبى فيها في بيئة  لفي الحق الكوادرتعمل االن و
وذلك من اجل المحافظة على رصانة العمليات  المنشأت االخرىو محطات عزل الغاز االثنتي عشرة جميعوتجديد اصالح و

 ضخةم 144 صبنر جديد وبئ 200تم حفر كما و، البار النفط  فقياعتماد الحفر اال ومن جانب اخر تم. اعتماديتهاوفاعليتها و

 االنتاج. مستوى رفعمن اجل غاطسة كهربائية 
 

يدعى           بروتوكول انترنت بناء ذلكانها ماضية في بناء حقل الكتروني. حيث شمل  اذجديدة  الرميلة كذلك تقنيات توقد اعتمد
  الىبار ات اآلقراء والرسالول المعلومات اول بأعلى  للحصولوكذلك  الحقل، عموم في الى البيانات الوصول مكينلت " باكبون" 
ولوجيا يخرائط زلزالية ثالثية االبعاد للمكامن مما يوفر مفهوم جديد حول جتوفير اداء المكامن وكذلك  فيما يخص مقر الرميلة

 الرميلة. 
 

والتصميم  لاللتزام يعود الى حد كبيران نجاح الرميلة : "لغالبي قائالغيل الرميلة السيد باسم محمد جليل اهيأة تشوقد صرح مدير
االجانب  ناموظف مع زمالئ 6,800 نحو ان الكادر العراقي البالغو المشتركين في العمل: جميع االفرادبه والعمل الجاد الذي يتمتع 

 ."االيرادات لبالدنا التي هي بامس الحاجة اليها  تحقيقكفريق واحد من اجل  يعملون القادمين من جميع انحاء العالم
 

 ان الرميلة هي مثال ملموس حول امكانية قيام: "، السيد مارك هورنبروكBP شركة عن مدير هيأة تشغيل الرميلة  نائبوقد قال 
 االن يبلغ معدل االنتاج كون انوالعمل المشترك.  التعاون و وذلك من خالل االعمال التابعة للدولةدعم بشركات النفط العالمية 

الشراكة فعالة  هذه دليل على ان ما هو اال قبل خمس سنوات برميل باليوم نمليوال بحدود كان ذمليون برميل باليوم بعد ا 1.37
 ."اجل خدمة الشعب العراقي من ماضيةو

انه لمن دواعي سرور : "قائال السيد وانغ كوي هاي ، الصينية PetroChina عن شركة الهيأةمدير الخاص ل النائبوقد اضاف 
 ."انجازات هذه الشراكةوهي فخورة ب هذا العملن تكون جزء من ا  PetroChinaشركة 

 انتهى.
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