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 مليون برميل من النفط  1.5عمليات تطهير اراضي الرميلة تستعيد 
 نفط من اكبر بركة نفطية في الرميلة ومعالجتها من اجل التصدير  برميلمليون  1.58استعادة   -
 الف متر مكعب من الرسابة والتربة الملوثة  155ازالة   -
  - ملعب كرة قدم 150مساحة تعادل  – 2010مليون متر مربع من االرض منذ العام  1.1معالجة   -

 

من  شركة نفط اجلنوب املسؤولة عن تشغيل احلقل التابع ل : متكنت هيأة تشغيل الرميلة 2016 آيار ،العراق ،البصرة    
الحدى حمطات العزل يف احلقل  مليون برميل من النفط من اكرب مواقع خملفات النفط واملاء العائدة 1.5استعادة أكثر من 

 ضمن برناجمها اخلاص بالتطهري البيئي.
 

كان من أولويات وزارة النفط وشركة نفط اجلنوب السيطرة الفاعلة على   2010فمنذ تأسيس هيأة تشغيل الرميلة يف العام     
شهد احلقل تنفيذ العديد من املشاريع من اجل معاجلة االراضي امللوثة  ميلة على البيئة، ومنذ ذلك احلني الر العمليات يف تأثري

 منذ زمن بعيد واستعادهتا لتكون جاهزة لالستخدام.
 

ساحة مبجموعها مأي  ما تشكل  –مليون مرت مربع من االرض بيئيا يف خمتلف احناء احلقل  1.1وقد مت حلد االن معاجلة     
 . - ملعب كرة قدم 150

 
ومتثل اكرب اجناز بيئي للرميلة مبعاجلة اكرب واعمق موقع للتخلص من خملفات النفط واملاء واملعروف بربكة " املسبح     

الروسي"، حيث يعود تاريخ هذا األسم اىل سبعينيات القرن املاضي عندما كان املهندسون الروس يعملون يف الرميلة وكانوا 
 ون هذا املوقع كحوض للسباحة  قبل ان يتم حتويله الحقا اىل بركة للمخلفات النفطية.يستخدم

 
 ، وهي اماكن لتبخر املاء املنتج،ان مواقع التخلص من النفط واملاء شائعة يف العديد من حقول النفط يف جنوب العراق    

 جة من املكمن يف حمطات عزل الغاز،واملاء املنتج هو املاء الذي يتم فصله عن النفط والغاز عند معاجلة السوائل املستخر 
بعض النفط الذي يصاحبه ومع مرور الوقت ميكن ان ترتاكم وتتجمع تلك  ذلك املاء الذي يتم التخلص منه  وميكن ان حيمل

 املاء املصحوب بالنفط. الكميات من النفط يف مواقع التخلص من
 

مرت باحدث التقنيات واخلربة  3.5الف مرت مربع وعمقها  70متت معاجلة بركة املسبح الروسي اليت تبلغ مساحتها     



مرحلة  بدأت حيثالتنفيذ من قبل مقاولني حمليني.  ، وكان(يب يب يف الرميلة ، شركة ) الصناعية من جانب الشريك الرئيس
، بعدها قامت قاشطتان فرتني جديدتني مبطنتني مبادة البويل اثلني عايل الكثافة لتبخري املاء املنتججبإنشاء التطهري 

لف مرت أ 155 إزالةالف مرت مكعب من املاء املنتج ومت  80النفط لتقوم مضخات ماء عمالقة باستخراج  بعزلن متخصصتا
الف  225مت اسرتجاع ما جمموعه النفايات من اجل معاجلتها كما موقع  مكعب من الرتبة امللوثة والرسابة النفطية ونقلها اىل

 مليون برميل من النفط.  1.58يعادل وهو ما  –شركة نفط اجلنوب  قامت باستالمهمرت مكعب من النفط اجلاهز للتصدير 
 

االلتزام جتاه البيئة هو التزام س اللجنة املشرتكة الدارة حقل الرميلة قائال: " ان هذا يرئ د علق السيد باسم عبد الكرمي وق    
تعاقدي مت االتفاق عليه من قبل الشركاء يف هيأة تشغيل الرميلة ضمن عقد اخلدمات الفنية. وان من املهم ان نستفيد من 

نرى حتقق هذا التقدم يف تطهري حقل  أنويسرنا  البيئة، سنيلنا مبا يف ذلك استخدام تقنيات حتاخلربات العاملية لتطوير حقو 
 لرميلة."ا

 
كانت  هيأة تشغيل الرميلة  تأسيس" منذ اما مدير هيأة تشغيل الرميلة عن شركة يب يب السيد مارك هورنربوك فقال:     

اىل جنب مع شركة نفط جنبا  انب كبري من ذلك االلتزام العملج قد أوجبو  أولويتنا األوىل ضمان وجود بيئة عمل آمنة،
من عملنا لتحويل الرميلة اىل مؤسسة من الطراز  ا  مهم ا  ملعاجلة القضايا املوروثة من املاضي ويشكل ذلك جانب اجلنوب 
 العاملي." 

 
واضاف مدير هيأة تشغيل الرميلة عن شركة نفط اجلنوب االستاذ حسن حممد حسن قائال: " بالرغم من التحديات اليت     

تكون عملياتنا آمنة يف الرميلة. وان هذا املشروع هو جمرد واحد من العديد من املشاريع  نواجهها اال اننا سنبقى ملتزمون بان
اليت ستتم من اجل حتقيق هذا اهلدف. وحنن نؤمن بان تطهري بركة " املسبح الروسي" هو واحد من اكرب مشاريع املعاجلة البيئية 

 جهود كل من سامهوا يف حتقيق هذا االجناز الرائع.اليت متت يف الشرق االوسط خالل السنوات االخرية. اننا نقيم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 -انتهى   -

 للمحررين: مالحظات
 
 صدارة ويف العراق يف للنفط املنتجة احلقول أكرب اجلنوب. وهو نفط لشركة التابعة النفطية احلقول أحد هو الرميلة حقل •

 العامل.  يف املنتجة النفطية احلقول
بني  2010هي مشروع مشرتك مت تشكيله يف حزيران من العام  )املشغل حلقل الرميلة النفطي( هيأة تشغيل الرميلةان  •

شركة نفط اجلنوب وشركة يب يب وشركة برتوتشاينا وشركة تسويق النفط العراقية )سومو( وهي املشغل حلقل الرميلة 
 النفطي. 

قاس   2010عام  منذ الثلث من ثربأك زيادة الرميلة حقل من النفط أنتاج لقدشهد •
ُ
 1.31) بلغ معدل االنتاج امل

 اخلمس األعوام خالل نفط برميل ارملي 2.6من  أكثرجمموعه  ما ليحقق (2015باليوم خالل العام  برميل مليون
من  اإلجناز هذا حتقق أمريكي. وقد دوالر مليار 200من  بأكثر تقدر العراقية للحكومة مالية عوائد حقق املاضية مما

 إىل تقنيات حديثة إدخال إىل باإلضافة اهليأة أفراديشكل الغالبية العظمى من  الذي العراقي الكادر تدريب خالل
 منشآته. وجتديد احلقل
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