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 ملخص تنفيذي

( 00444تحتهي محافظة واسط عمى ثالث حقهق نفطية اكبخىا حقل االحجب الحي يشتج حاليا حهالي )
 (CNPC)وتم تطهيخه من قبل شخكة  من الغاز ( مقسق/يهم62244بخميل يهميا من الشفط الخام، و)

ه من /يهم، وتم تطهيخ ( مقسق02202( بخميل يهميا، و)06624الريشية، ويميو حقل بجرة الحي يشتج )
 .خية غيخ السطهرففي الحجم حقل الظ قهده شخكة غاز بخوم الخوسية، ويمييسا تقبل تحالف 

 وتم إعجاد ىحا التقخيخ بشاًء عمى طمب الشائب باسم نغيش الغخيباوي 
 

 قل االحدبح -اوال
كم غخب مجيشة 08كم جشهب شخق بغجاد في محافظة واسط وعمى بعج  084يقع حقل االحجب عمى بعج 
عام  كم عخض( وقج تم اكتذاف الحقل 04كم طهل ،  04، )  6(كم 044)الكهت وتبمغ مداحة الحقل 

وُيعد حقل االحدب اكبر الحقول ، كهت –الدلدالية لسشطقة ديالى  عن طخيق اعسال السدهحات 0700
 النفطية في محافظة واسط

 تطويز احلقل من قبل الشزكت الصينيت -1

، حيث بجا (عام 60)عقج مجتو ب (CNPC)شخكة البتخول الريشية تم تطهيخ الحقل من خالل التعاقج مع 
الدلدالية الثالثية االبعاد    ذخكة الريشية  بعج اجخاء السدهحاتالن قبل م 6447العسل في الحقل عام 

 ة.وحفخ آبار استكذافية ججيجة باإلضافة الى اآلبار القجيس

بخميل  (الف 00)من سبعة ابار وكان االنتاج االولي حهالي  60/2/6400بجأ انتاج الحقل بتاريخ 
 (الف 002)حهالي  وبإنتاج 6402نياية عام  (بئخ 607)الى  لترلعجد االبار السشتجة  زادتو  ،ً يهميا

 .بخميل /اليهم 

وفي آخر احصائية لشركة نفط الوسط في شهر شباط  العام الجاري بمغ معدل انتاج حقل االحدب 
 .( برميل/ اليوم09664)
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 المصدر: شركة نفط الوسط

 مقمق/يوم (49960) لشهر شباط اما ما يتعمق بانتاج الغاز فقد بمغ معدل االنتاج اليومي

 
 الوسطالمصدر: شركة نفط 
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 من حقل االحدب تصزيف النفط اخلام والغاس اجلاف والغاس السائل -2

 يتم ترخيف الشفط الخام والغاز الجاف والغاز الدائل كسا يمي :

انبهب ترجيخ الشفط الخام من مخكد العسميات  الى محطة الزخ في محافظة الشاصخية  ومن  .0
 ثم خط الترخيف الى مدتهدع الطهبة.

 الى محطة كيخباء واسط )الدبيجية(. لشفط الخام من مخكد العسمياتايهجج خطان لترخيف  .6
 خط ترخيف الغاز الجاف من مخكد العسميات الى محطة كيخباء واسط )الدبيجية(. .0
 الى شخكة تعبئة الغاز/الكهت بهاسطة الحهضيات .تحسيل الغاز الدائل  .0

 

 حقل بدره -ثانيا

ويستاز بشفطو الخفيف،  ،مع إيخانوُيعج من الحقهل السذتخكة  ،محافظة واسطفي يقع حقل بجرة الشفطي 
 . (6كم 72) العخاقي تبمغ مداحة الحقلو 

 حقل بدرة   تطويز -1

من خالل العقج السهقع ضسن جهلة التخاخيص الثانية، بين شخكة نفط الهسط وائتالف  تم تطهيخ الحقل 
/ بتخوناس /كهكاز /سامدهنج  TPAO) ، وىي:الخوسية الذخكات االستثسارية بكيادة شخكة غازبخوم

 / زبك( اضافة الى شخكة االستكذافات الشفطية العخاقية.CCP/ىاليبختهن/ ويحرفهرد/ تكشه/تذاممبخجخ/
-02444بطاقة انتاجية بمغت ) 6400 عام بجأ االنتاج الفعمي لمشفط الخام من حقل بجرة الشفطي في

  .( بخميل/اليهم00444

غير  هذا الحقل ثاني أكبر حقل نفطي بعد حقل االحدب في محافظة واسط، يميه حقل الظفرية وُيعد  
 مطور.ال

، ليصبح مجموع عدد 4444عام من المؤمل ادخال بئرين اضافيين لإلنتاج خالل النصف الثاني من و 
، عمسًا أن خطة التطهيخ االولية ( برميل /اليوم04.444االبار المنتجة خمسة آبار، بمعدل انتاجي )

 وايزا مباشخة ،والذخكات الثانهية الستحالفة معيا خوم ببئخ انتاجي من قبل شخكة غاز  00تقتزي حفخ 
من مخكد عسميات حقل بجرة  شخكة تكشه الباكدتانية بالكذف وتييئة متطمبات مج انبهب الغاز الجاف
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مسا ياية العام القادم، لتجييد السحطة بالغاز الجاف الستهقع انجازه في نو  ،الى محطة واسط الحخارية
 حخق لتهليج الطاقة الكيخبائية.في تهفيخ وقهد بجيل عن الشفط الخام الحي يُ  يداىم 

 بدرةوفي آخر احصائية لشركة نفط الوسط في شهر شباط  العام الجاري بمغ معدل انتاج حقل 
 .( برميل/ اليوم04426)

 

 
 الوسطالمصدر: شركة نفط 
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 ( مقمق/يوم 09929اما ما يتعمق بانتاج الغاز فقد بمغ معدل االنتاج اليومي لشهر شباط )

 
 المصدر: شركة نفط الوسط

 مستقبل االنتاج حلقل بدرة -2

الجراسات الفشية وخطط تطهيخ الحقل )مخحمة التطهيخ االولى/الثانية( بسهجب عقج الخجمة مع شخكة 
حيث من السقخر الهصهل الى مدتهيات  ،بسدتقبٍل واعج لحقل بجرة الشفطي تشبئغازبخوم الخوسية، 

 االنتاج السبيشة ادناه بعج اتسام مخحمة التطهيخ الثانية من قبل الذخكة السذغمة والذخكات الستعاقجة معيا:

 بخميل باليهم من الشفط الخام. 00444انتاج .0
 مقسق من الغاز الجاف. 044انتاج اكثخ من  .6
 طن من الغاز الدائل. 224انتاج  .0
 طن من الكبخيت الرمب. 044انتاج ما يقارب  .0


