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منيفة
تطل اململكة العربية السعودية من جهة الشرق على اخلليج العربي بواجهة بحرية يبلغ 

طولها نحو ألف كيلومتر، وتتميز سواحل اململكة على اخلليج بضحالة مياهها وكثرة 
تعرجاتها، ويتراوح متوسط عمقها مابني 10 - 15 متراً، وقد أدى ذلك إلى تشكيل 

مجموعة كبيرة من الرؤوس واخللجان من بينها خليج منيفة.

وتضم املياه اإلقليمية للمملكـة العربيـة السعوديـة يف اخللـيج العربي مجموعة كبيرة من 
حقول النفط والغاز أهمها حـقل السفانية الذي يُعد أكبر حقول النفـط البحريـة يف 

العالم، فيما تضم اليابسة السعودية احملاذية لسواحل اخلليج شرقي اململكة مجموعة 
كبيرة من حقول النفط والغاز، أهمها حقل الغوار، الذي يعد أكبر حقول النفط البرية 

يف العالم.  

وقد انعكس اكتشاف النفط والغاز يف اململكة على تطور سواحلها الشرقية حيث 
قامت عليها بعض املوانئ التجارية كمينائي الدمام واجلبيل، وموانئ صناعية كميناء 
امللك فهد الصناعي باجلبيل، وموانئ تصدير النفط والغاز يف رأس تنورة واخلفجي 

واجلعيمة، إضافة إلى العشرات من مراسي الصيد. 

وتضم سواحل اململكة واحتني زراعيتني من أكبر واحات اململكة، هما واحتا األحساء 
والقطيف. وتنتشر يف املياه اإلقليمية للمملكة يف اخلليج العربي مجموعة كبيرة من 

اجلزر تبلغ نحو 135 جزيرة، تتميز بصغر مساحاتـهـا، واستواء سطحها، وقـربـها من 
الساحل، وتعد معظم هذه اجلــزر محــاضن ألنــواع من الطيور املهاجرة واملستوطنة 

واألحياء البحرية، وهي جزر غير مأهولة بالسكان باستثناء جزر تاروت وأبوعلي وقنة. 

أمـــا خليــج منيفة فـقــد اشتـهر كــمرفــأ لصيد السمــك واللؤلؤ قبل مئات السنني حيث 
كــان سكـــان املنطقــة يعتمدون على صيد السمك واللؤلؤ يف هذا اخللـيج لكسب الرزق، 
وقــد مــارسوا هـاتني املهنتني وبرعـوا فيهمـا منذ القـدم واستخدموا لذلـــك القـوارب يف 
املناطق البعيدة عن الساحل، فيما استخدموا اخليوط والشصوص والشباك واحلواجز 
املصنوعة من سعف النخيل (احلظور أو احلظرات) لصيد األسماك يف املناطق القريبة 
من الساحــل ويف اخللجـــان الصغيرة الضحلــة. وتُعــد أساطـيـل سفن الصيد التقليدية 
اليوم امتداًدا مبــاشًرا لتراث عمره آالف السنني، استخـــدم الصيادون خــاللــه أساليب 
شتى للصيـد من بينها القوارب املصنوعة من أعواد اخليزران املطلي بالقار، واستمرت 

أساليب الصيد يف التطور عبر العصور حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن. 

يُعد حقل منيفة أحد أقدم احلقول النفطية البحرية حيث مت اكتشافه يف عام 1957م، 
ويبلغ طولـــه 45 كيلومتراً وعـرضه 18 كـيلومتراً ويــضم ستـة مكامن للزيت، ويقع على 
بعد حوالي 255 كيلومتًرا شمال غرب الظهران وعلى مسافة 15 كيلومتًرا تقريًبا من 

شاطئ منيفة على عمق 15 متًرا حتت املاء، وقد بدأ إنتاجه ألول مرة يف العام 1964م 
بطاقة إنتاجية بلغت 125 ألف برميل يومًيا. ونظًرا النخفاض الطلب العاملي على النفط 

وانخفاض أسعــاره آنذاك حيث لم تكن تتجاوز الدوالرين للبرميل الواحد، وعمًال 
بسياسة القيـــادة الرشيـــدة للمملكة يف صيانـــة ثروات البالد، ال سيما وأن النفط مورد 

ناضب، فقد أجلت الشركة اإلنتاج من هذا احلقل، ومت بالفعل إغالق اآلبار ووقف 
اإلنتاج يف احلقل عام 1984م. 

وبـعد تــوقف دام 25 عاًما، ومــع ارتـفــاع الطلب العاملي على النفط وارتفاع أسعاره إلى 
مستويات قياسية يف السنوات األخيرة، والتزاًمــا من اململكة بتوفير احتياجات عمالئها 

من املواد الهيدروكربونية يف أنحاء العالم واإلسهام يف دعم استقرار سوق النفط العاملية، 
بـــدأت أرامـكــو السعوديـــة عــام 2007م بتطوير حقل منيفة ضمن مشاريعها التطويرية 

لزيادة طاقتها اإلنتاجية القصوى الثابتة املستهدفة إلى 12.5 مليون برميل يومًيا. وقد 
بدأ احلقل إنتاجه بعد تطويره األخير يف أبريل 2013م بطاقة 500 ألف برميل يومًيا 

من الزيت اخلام العربي الثقيل، وبلغت طاقته اإلنتاجية القصوى 900 ألف برميل 
يومًيا نهاية العــام 2014م. ويـضم منيفة 350 بئًرا بأعـمـاق قصوى تـصل إلى أبـعد مـن 
32000 قــدم، وقد مت تطويـره بأسلوب مبتكر وفق أفضل معايير السالمة واحملافظة 

على البيئة يف العالم. ورغم ما واجهــه املشروع من عقبات كان من أهمها األزمة املــاليــة 
العاملية عام 2008م، إال أن الشركـــة قـــد جنــحت يف التغـلب على كـافــة العقبات وإجناز 
املشروع قـبل مـوعــد استكماله املقرر بثالثــة أشهر ليتحقق بذلك حلم جميل جتلّت من 

خــاللــه حكمة القيادة وبُعد نظرها يف احملافظة على مقدرات الوطن وصون ثرواته 
لألجيال املتعاقبة من أبنائه واستغاللها يف الوقت املناسب بقيمتها املالئمة مبا يحقق 

رخاء اململكة وازدهارها ويعود باخلير على العالم أجمع. 

يتميز تطوير حقل منيفة بتصميمـه الهنــدسي املبتــكر والـفريد، فهو احلقــل الوحيد يف 
العالــم الـذي تشتـمـل بنيته التحتية على 27 جزيــرة اصطنــاعيــة تــربطها مجموعة من 
ن هذا التصميم املبتكر من احملافظة  اجلسور يبلغ مجموع أطوالها 41 كيلومتًرا، وقد مكَّ
على محاضن احلياة البحرية والبيئة الطبيعية ودورة احلياة يف املنطقة البحرية للحقل 

وحماية ما يحتويه هذا اخلليج من ثروات طبيعية ثمينة.

كما تضمن املشروع بناء محطة عالية الكفاءة للتوليد املزدوج للبخار والكهرباء بقدرة 
تبلغ 420 ميغاواط ليحقق املشروع اكتفاًء ذاتًيا من الكهرباء مع إمكانية تدوير جميع 

كميات الغاز املرافق يف املشروع واستغاللها ليصبح أول مشروع يف الشركة تنعدم فيه 
شعالت حرق الغاز. 

وملا كـان حقل منيفة يـنتج الزيـت اخلــام العـربي الثقيل، فـقد ُخّصص إنتاجه لتغذية 
مصفاتي ساتـورب باجلبيل وياسرف بينبع وهما مصفاتــان جـديدتــان مت إنشاؤهما 

بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية وساينوبك الصينية على الترتيب، وهما ُمصّممتان 
ملعاجلة هذا النوع من الزيت. 

جـديــر بـالذكــر أن حقل منيفة هو خامس أكبر حـقــٍل للنفط يف العالم، وأحد أصعب 
احلقول التي عملت أرامكو السعودية على تطويرها، وقــد استخدم يف تطويره أفضل 

التقنيات يف أعمــال البنيـة التحتية ويف مجال احلفر واإلنـتـــاج، كما حقق فريق تطوير 
احلقل نحو 80 مليون ســاعــة عمل دون إصابات، ليسجل واحــداً من أعلى مستويـــات 
السالمة العاملية، وليستحق بذلك جائزة أفضل مشروع نفطي ابتكــاري يف الـعالــم لعام 
2012م. كما يُعد مشروع تطوير حقل منيفة منوذًجا ساطًعا على متيز أرامكو السعودية 
عبر تاريخها املمتد لثمانني عاًما يف مجال إدارة املشاريــع العمالقـــة؛ فقد فتح صفحة 
جديدة يف مجال االبتكار والتطوير التقني واإلبداعي، وكان منوذًجا جتسدت من خالله 
قيم الشركة األساس وعلى رأسها قيمة املواطنة من خالل احلرص على احملافظة على 
البـيئة ومـعــدالت السعـــودة وتوطني املشتريات، إذ جتــاوزت نسبة املواد املصّنعة محلًيا 
أكثر من نصف قيمة املشتريـــات اإلجماليــة، إلـى جـــانب ما تضمنه املشروع من برامج 

تدريبية للشباب السعودي على أحدث التقنيات يف أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل 
املشاريع النفطية العمالقة واملتطورة. 

بقيت اإلشـارة إلى أن كلمة «منيف» أو «منيفة» تعني يف اللغة سمو القدر وارتفاع 
املكـانـة، كما تعني متام الطول واكتمال احلسن عند النساء فيقال «قصر منيف» 

«وامرأة منيفة». 
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« متيزت املنطقة الواقعة بني هرمز والبصرة بجودة آللئها 
يف هـــذا املكــان املسمى باخللـيج حيـث تــوجــد بلدان مثــل 

البحرين والقطيف وجلفار وجامبرون ومناطق أخرى ُجتمع 
منها الآللئ وترسل إلى هرمز»

التاجر الهولندي جان هيوفان لينخوتن يف رحلته عام 1598م

ونحن الشاطُئ الشرقُي بحٌر        وأصداٌف وأسياٌف وحشُد

الشاعر غازي القصيبي

ُيعد تطوير حقل منيفة أكبر مشروع يف املياه املغمورة يف 
صناعة الزيت حول العالم وإضافًة نوعية من وإلى قدرات 

موظف أرامكو السعودية.

محمد العبد الكرمي - مدير إدارة املشاريع يف منيفة





الفصل األول

املحافظة على النظام البيئي

املسؤولية العاملية



تشكل اململكة العربية السعوديــة الـــجـزء األكبر من 
اجلزيرة العربية، وبالرغم من وعورة تضاريسها، إال 
أن هــذه التضــاريس شديدة الثراء والتنوع واجلمال 

أيًضا، فهنـاك اجلبـال والهضـــاب والوديان والسهول، 
والواحات والعيون، وامليــاه والشواطــئ املمتــدة على 
سواحــــل البحـــر األحمــر واخلليــج العـربي وخـــليج 
العقبة، التي تزخر بأنواع شتى من الكائنات البحرية 
والشعاب املرجــــانيـــة، حيث املدن العامرة التي تّعج 
باحلركــة والنشاط، والـقرى التي تـقوم على أطراف 
تلك املدن هادئة. وقــد اكتسبت اململكـة بهذا التنوع 
خصوصية جغرافية انعكست عليها بشكـــل إيجابي، 
فيما شّكل اخلليــج العربي والـبحــر األحـمـر عـصب 

العالقة التاريخية واالقتصادية بني منــاطقها ومدنها 
من جهــة ومــع العــالـــم مــن جهـة أخــرى، حيث كانت 
اململكة بأرضها وبحرها وما زالت ملتقًى مهًما لطرق 

التجارة بني الشرق والغرب. 

عندما تكشف األرض عن جمالها
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وتـــزخــر بــحــار اململكـــة بالكـثـير مــن 
الكنوز وأسرار احلياة البحرية واألنظمة 
البيئية، وتشكل شعابها املرجانية موطناً 
آلالف الكائنـــات البحريــة، فيما تشّكل 
اجلــزر مـــالًذا آمًنا لتكاثــر العديـد من 
الطيور املهاجرة التي تفد إليها يف كل 

عام، حتى بلغت طيور الغاق السقطري 
يف اجلزر البحرية للمملكة قرابة 250 
ألف طائر، أي ما يشّكل ثـــالثة أربـاع 

هذا النوع من الطيور يف العالم، إضافة 
إلى وجود اآلالف من طائــر اإلنكـا ذي 
الشارب والصقر البحري وأبي قردان 
وطائر البلشون والنورس وغيرها كثير.

 ومع اكتشاف النفــط والـغاز يف اململكة 
العربــيــة السعـــوديــة وبــدء تصديرهما، 
وضعت أرامكــــو السعودية نصب عينيها 

مسؤوليتها الوطنية واالجتماعية والدولية 
يف احملافظة على سالمة وجمـال البيئـة 
البحريـــة والبريــة بتوفير أفـضل السبل 
والتقنيات للمحافظة على النظام البيئي 
البديــع، يف البـحر وعــلـى اليابسة، ويف 

الصحراء والسهول والوديـــان وعلى 
اجلبال الشاهقة. 

الغاق السقطري

سمكة من أسماك املهرج أو القيعصي
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تمتد على طول السواحل الشرقية للمملكة سهول طينية ومنابت أشجار 
القـرم ”املانجروف“، وُيعد خليـج تـاروت مثـاًال حًيا لهـذه املواطن، حيث 

يتميز بوفرة الغذاء ألنواع األحياء املستوطنة واملهاجرة، التي طاملا ارتزق 
منها الصيادون عبر األزمان.
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اعتمد أهل املنطقة على اخلليج العربي، دائًما، باعتباره مصدًرا للغذاء من األسماك يف املقام 
األول. فقد ظهرت دالئل أثرية على أن هؤالء الناس كانوا، منذ فجر التاريخ البشري، وعصر ما 
قبل التاريخ يف هذه املنطقة، صيادي أسماك بارعني. فقد استخدموا القوارب لصيد األسماك 
يف املناطق البعيدة عن الساحل، بينما استخدمـــوا اخليوط والشصوص، والشبــاك، واحلواجز 
املصنوعة من سعف النخـيل (احلظرات) لصيد األسمــاك يف املناطق القريـبة من الساحــل ويف 
اخللجان الصغيرة الضحلة. وتعكس أساطيل سفن الصيد التقليدية اليوم، تواصًال مباشًرا مع 

تراث عمره آالف السنني، استخدم الصيادون، أثناءه، القوارب املصنوعة من حزم القصب املطلية 
بالقار يف الصيد. ويُعتقد أن أساليب الصيد تطورت خالل العصر اجلليدي األخير، قبل فيضان 
اخلليج العربي منذ 12000 سنة، باعتبار املوارد البحرية للخليج العربي مصدًرا ذا أهمية كبرى 

للغذاء لدى سكان هذه املنطقة.
1

2
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متتاز شواطئ اخلليج العربي بتنوع شعابها املرجانية وضحالة مياهها االستوائية وحركة 
املد واجلزر ودرجة حرارتها وملوحتها العالية ونسبة التبخر، إلى غير ذلك من العوامل 

الطوبوغرافية التي ميزْت مياه اخلليج العربي وأسهمت يف تعدد وتنّوع األسماك واألحياء 
البحرية التي تعيش فيه، ولعَّل انعزاله شّكَل أيًضا بيئة بحـرية فريـدة وغنية حيث يعيش 
يف ميــاه اخلليـج العربي حتـى اآلن أكـــثر مـن 300 نــوع مـن األسمــاك التي تـم وصفها 

والتعرف عليها. ويُعتقد أن الكائنات البحرية تتجاوز 400 نوع، مت التعرف على أكثر من 
300 نوع منها وتوصيفها حتى اآلن. 

ولقد ساعدت هذه البيئة لتكون شواطئ اخلليج العربي محطة موسمية مهمة للطيور 
املهاجرة التي حتصل على الطعام واملأوى والراحة، حتى عرفت املنطقة عدًدا كبيًرا من 

هذه الطيور.

قنديل البحر، أحد األنواع الكثيرة املنتشرة يف مياه اخلليج العربي.  .1

قطيع كبير من أبقار البحر يف خليج سلوى.  .2

توفر الشعاب املرجانية املأوى الضروري للعديد من األسماك.  .3

4.  الشنيني أو شبيه الناجل وهو أحد أنواع مجموعة سمك الهامور.

سمكة ينم تسبح وحيدة وسط سرب من أسماك النيسر.  .5

الدالفني ذوات املنقار واملشهورة مبرافقتها للسفن حتى وصولها إلى املرفأ.  .6

5

3

6

4
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ميناء دارين
داريـن قريـة صغيرة يف محــافـظة القطيف يف املنطـقــة الشرقـية، تقع على سواحل اخلليج 
العربي من املنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. وتتــمتع داريــن بتــاريخ وشهرة منذ 
القدم خصوًصا مرفأها الذي كـــان من أهــم املوانئ وأشهرها، إذ يعود تاريـخه إلى العصر 
اإلغريقي، أما تاريخه احلديث فيعود إلى عام 1303 هـ. وقد كان امليناء محطًة لكل السفن 

والقوارب التي حتمل البضائع إلى هذه املدينة وتصدرها إلى كافة مدن اململكة واخلليج.
قامت أرامكو السعودية مؤخًرا بتوسعة وتطوير ميناء دارين يف مبادرة منها لتعويض صيادي 
األسماك والروبـيان الــذين كـــانوا يصطادون يف خليج منيفة قبل قيام الشركة بتطوير حقل 
منيفة العمالق ومنع الصيادين من االقتراب من تلك املنطقة حرًصا على سالمتهم وسالمة 

مراكبهم من التعرض للمخاطر التي قد تسببها األعمال يف تلك املنطقة املغمورة.
وقد أنشأت الشركة هذا امليناء بأفضل وأحدث الطرق واضعة يف االعتبار جوانب السالمة 

واحملافظة على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص. حيث تتوفر جميع اللوازم 
اخلاصة بأعمال صيد األسماك وإبحار القوارب.

مـن جـانب آخــر، مت الـعمــل والتنسـيق مــع وزارة الــزراعـة إلنشـاء حــواضن لتفقيس بيوض 
األسماك يف جزيرة أبوعلي، حيث تؤخذ ماليني اليرقات ألربعة أنواع من األسماك املعروفة 

يف اخلليج العربي وتوزع يف مناطق مختلفة باخلليج.
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عندما يسرد بحر اخلليج العربي روايته للعالم، فإنه يحكي 
عن ليل «اليـامــال»* وعن رجـال سمر البشرة حفظوا أسرار 
البحــر، وتغنــوا بجمالـــه عبر سنني طوال. وعندما اكتُشف 
النفط واصل هؤالء الرجال، جيًال بعد جيل، بناَء عالقتهم 

الوطيدة مع البحر وحكايات اخلليج العربي. 
يحكي أحــد فصول تلك الروايــة التسلسل الزمني املمتد من 
الصيد البدائي إلى الصيد احلديث امللتزم مبعايير احملافظة 
على البيئة ومواسم الصيد، والذي أسهمت أرامكو السعودية 
بأداء دورها فيه باحملافظة على السواحل والبحار، وساعدت 
على تعزيز قيمة دور صيادي األسماك والروبيان يف املجتمع، 
ملا تشكله الثروة السمكية من أهمية بالغة يف تلبية احتياجات 

املجتمع احمللي الغذائية من األسماك.
وعلى امتداد الشواطئ املطلـة على اخلليــج العربي يُعد سوق 
«القطيف» من أكبر أسواق األسماك يف الشرق األوسط، يليه 
أسـواق «اجلبـيل» و«الدمــام» و«املنــامــة»، حيث تـم تطوير تلك 
األسـواق لتقــدم خــدماتهــا للمــواطنني بشكـل أفضل. وتشكل 
كــلٌّ مــن «النعيرية» و«منيفة» منوذجــني اثنني: بــري وبـحــري، 
لألسواق التي مت تطويرها يف اململكة، حيث أضحتا مقصًدا 

مهًمــا للــزوار واملتسوقــني: األولى سوق لـإلبل وسباق الهجن، 
والثانية مرفأ بحري مهم ومركز أساس لصيد الروبيان.

وعـنــدمــا يُــذكــر البحـر، فــال بـــد من ذكــر رجــاله بسفنهم 
وشباكهم، وسواعدهم القوية، وصبرهم العميق وهم يترقبون 
كـــرم البحــر. يحكـي أحـمــد محمد آل سعيــد، أحد صيادي 
منيفــة احملـترفــني، أنــه بـدأ الصيد يف منطقة منيفة منذ 18 
عــاًما، ويصف منـيفــة البر أنها كانت متنزًها جميًال ورائًعا، 
فقد كـــانت األسر تقضي يف بــر منيفة أجمــل األوقــات يف 

موسم الــربيــع، حيث كانت األرض مكسوة بالعشب األخضر 
وكــانت الطيـور بــاآلالف، وكـــذلك األرانــب البريــة والدجاج 
البري. وكـــان أحـمــد من أبــرع صيـــادي أسمـــاك الـعراضي 
والروبيان الــذي هو أفضل روبـيان يف املنطقة الشرقـيـة على 

اإلطالق. ويضيف أحمد أنه ما زال الناس يقصدون بر منيفة 
يف أيام الربيع لإلستمتاع بالطقس والطبيعة.

عندما حتتضن منيفة الصيادين
يقول خبير الصيد عبداهللا آل صالح، الذي تراكمت خبرته 
يف صيــد األسمــاك والروبيـــان لسنوات طويلــة ويف أمــاكن 
ِعّدة يف اخلليــج العربـــي، إنه كــان صياًدا لفترات طويلة يف 
منيفــة، وهو ميتلك اليوم بعض الــزوارق اخلـــاصة بالصيد: 
«يف ذلك الزمن البعيد كانت هناك وفرة فعلية وحقيقية يف 

منيفة تفتح ذراعيها للصيادين
الثروة السمكية وخاصة الروبيان، أكثر من اآلن، حتى أنني 
ما زلت أتذكر كيف كانت القوارب التابعة لشركة القصيبي 

ترسو على الدوام محملة مبا يقرب من 30 إلى 40 طًنا من 
الروبيان، على عكس ما هو عليه اآلن، ويعود ذلك إلى كثرة 

أعداد الصيادين».
يتميز بحــر منيفــة بــأرضه الطينيــة، وقلة وجود األعشاب 

املرجانية، وتوجد فيه مناطق خاصة متتاز بالتكاثر. كما هو 
بحر صفوى، على سبيل املثال الذي يتميز بــأرضية خصبة 
للتكاثر أيًضا بسبب وجود أشجار القرم التي تُسهم أرامكو 
السعوديـــة يف زراعـــة الكثير منـها للمحـــافظــة على البيئة 

البحرية. ويُضيف آل صالح: «توجد بعض املناطق يف منيفة 
يـتـم حـظر الصيـد فيـهـا، ألنــها تُعد منــاطق محمية، كبعض 
املـناطـق بــداخل «تناقيب»، حيث ال يُسمح للمراكــب الكبيرة 

بالتوغل والصيد فيها، ولكن يُسمح للهواة واملتنزهني بالصيد 
بــاستخـــدام السنــارات، ممـا يجـعــل من هــذه املــناطق مكاًنا 
مناسًبا للتجمع والصيد احملدود واملقنن، وقضاء بعض الوقت 

مع الطبيعة البحرية». 
ويكـمــل آل صــالح حـديثــه: «يف األول من شهر أغسطس 
يبدأ عمل الصيادين لصيد الروبيان، فتفتــح بحــار منيفة 
ذراعيها للصيادين املتلهفني للصيد بأرضها املشبعة بشتى 
أنــواع الروبـيـــان، حيث يتم الصيد عبر استخــدام شباك 
متخصصــة لــذلك، متتــاز بوجود أبواب تُفتح وتُقفل عبر 
أقفال حديدية، وشواكل يتم ربط احلبل من خاللها، فيتم 
إنــزال هــذه الشباك حتى القاع وبعد ذلك يبدأ الصيادون 

عملهم يف سحب الشباك، وتختلف عملية السحب يف الليل 
عنهــا يف النهـــار، حيث يصبح الــروبيان طــافًيا ليًال، بينما 

يستقر نهاًرا يف قاع البحر بسبب سخونة الطقس». والالفت 
يف املــوضـــوع، اختــالف ألوان الروبيان ليًال عن النهار، ففي 

الليل يكون لونها أحمر، بينما يُصبح أبيَض نهاًرا.
أسواق الروبيان الكبرى 

تُعد أسواق األسماك والروبيان يف املنطقة الشرقية أحد 
الروافــد الكبيرة التي تغـــذي أسواق اململكة وخارجها من 
صيد البحر الوفير، حيث حتتضن املنطقة سوق األسماك 

بالقطيف الذي يعّد من أكبر أسواق األسماك والروبيان يف 
الشرق األوسط نظًرا ملا يستقبله هذا السوق، للعديد من 

األطنان من األسماك والروبيان بشكل يومي. هذا ما أكده 
جعفر الصفواني، نائب رئيس جمعية الصيادين يف املنطقة 

الشرقية، مضيًفا ”ويعد السوق مصدر جذب للمشترين 

أحمد محمد آل سعيد

عبداهللا آل صالح

جعفر الصفواني

جاسم علي آل سعيد

محمد آل هاشم

زكي خلف آل مسري



اليامال: وهو نوع من الغناء يختص بالسرد اإللقائي الذي يعتمد على األداء الصوتي على ظهر السفينة وخارجها. وكلمة يامال هي نوع 
من التعبير اجلماعي عما يجيش يف صدور البحارة من الوجد واأللم والفراق يف رحالت استخراج اللؤلؤ.

من جميـع محـافـظــات اململكــة، لبيع الروبـيــان للمشترين 
سواًء أكـانوا من التجار أم من األهالي الذين يفضلون دوًما 

األحجام املتوسطـــة، فيما تـــقـوم الشركـــات والفنـــادق بشراء 
جـميــع األحجام“. 

ومن أهم املراسي والفرض التي تستعد يف كل موسم لصيد 
الروبيان، مراسي اخلبر والدمام وسيهات والقطيف ودارين 
والــزور والعوامـيــة وصفـــوى، إضــافـــة إلى فرضة اجلبيل، 

ومرسى الفريع ومنيـــفة والسفانـــية والعقير وجميعــها تكون 
مهيأة لإلبحار، فيما تنتشر املراكب املعروفة باسم «اللنشات» 
عادة يف اجلبيل ودارين والقطيف. أما القــــوارب (الزوارق) 
فتوجد يف جميع املراسي والفرض. ويواجه الصيادون عادة 

بعض املشكالت وأهمها أن الروبيان، وبسبب اشتداد احلرارة 
اخلـــارجـيـــة صيًفا، يـــقوم بالنـزول يف العـمق «اخلــور»، فال 

تستطيع القوارب الصغيرة اللحاق به.
ويصل عدد زوارق الروبيان يف منيفة إلى 30 زورًقا، فيما 
عدا زوارق الشرك. ويُشير جعفر الصفواني إلى أن بحر 

منيفة، الذي يقع شمال اخلليج العربي، ليس محصوًرا على 
أهل منيفة فقط، بل أنها مرتع للعديد من الصيادين من 

القطيف واجلبيل.
من ”السكار“ إلى ”القراقير“

أما الصياد زكي خلف آل مسري فيتحدث عن طريقتني لصيد 
األسمــاك والروبـيان يف منيفة، فيقول إن «السكــار» هو أحد 
طرق صيد األسماك على الشاطئ ويكون باستخدام الشباك 

حني يكون مكان الصيد قريًبا من الساحل، ومستوى البحر ليس 
بالعميق. فعندما يكون مستوى املد مرتفًعا، تكون هذه املنطقة 
يف البحر مغطاة باملياه، وعندما يحدث اجلزر ال يبقى أي ماء 
يف هذه املنطقة، حيث يظهر قاع األرض وتصبح أرًضا يابسة.
يعتمد السكار على أشياء كثيرة منها نوعية القاع ومستوى 

املد والـوقــت املـنـــاسب لصيد األسماك، حيث أنها مواسم، 
وخاصة يف موسم جتمــع األسـماك واقـترابــها من الساحل 
«أفضلهـا مع نـهــايــة فصل الصيف وبــداية فصل الشتاء». 

فعندما يكون البحر يف حالة املد، تتم محاصرة هذه املنطقة 
بالشباك، وتُثبت هـذه الشبـاك بــأقضاب تسمى املعاشي أو 
نــوام الشجر «أقـضاب قصب السكر»، ويف الـوقت احلالي، 
تُستخــدم أنـــابيب معدنــية. عادة تكون األقضاب أعلى من 

ارتفاع الشباك ومستوى البحر.

عندما يبدأ اجلزر يحاول السمك العودة إلى الوراء حيث 
ال يوجد ماء يف أماكن تواجده، ولكنه عندما يحاول العودة، 

تكون الشباك أمامه فال يستطيع الهرب إلى أن تنتهي عملية 
اجلزر، وال يبقى أي ماء يف هذه املنطقة. ثم يقوم الصيادون 

بــانتشــال األسمــاك مــن على األرض ألن املــاء ينحسر يف 
موقع السكار بعد انتهاء اَجلزر. وأكثر أنواع األسماك التي 
يتم اصطيادها من السكار هي القرقيفان واخلوفع والبياح 

والبدح والشعم.
أما الطريقة الثانية فهي الصيد باستخدام «القراقير» وهي 
عبارة عن أقفاص لصيد األسمــاك تلــقى يف البـحــر، وهي 
بيضاوية الشكل تبدو قاعدتها مسطحة من األسفل، وفيـهـا 

فتحة خرطومية تسمح بدخول األسماك إلى الداخل بطريقة 
ذكية متنع خروجها من القفص، كما يثبت فيها ثقل أو حجر 
كي تغطس إلى القاع، وتربط بعّالقة من األعـلى كــي يستـدل 

إليها الصياد عند العودة الستخراج األسماك منها، وتُستخدم 
أقفاص «القراقير» لصيد السمك الصايف والشعري والفسكر 
والهــامـــور، ويتجـــه الصيــادون إلى «فشت» التي تـقــع شرق 
السفانية، لصيد أجود أنواع األسمــاك وهــي تبعد ما يقرب 

من 15 إلى 20 ميًال بحرًيا عن املعامل الشهيرة. 
منيفة برها وبحرها 

أما جاسم علي آل سعيد، املسؤول عن الصيادين يف منطقة 
الفريع، فيقول: «بدأت أسرتي الصيد يف بحر منيفة منذ ما 
يزيد عن 30 سنة، وما زلنــا حــتى اآلن منـارس هذه املهنة»، 
ويضيف قائًال: «إن منطقة منيفة جاذبة لطبيعتهــا اجلميلة 
وليس بحرها فقط، وإمنا حتى البر يف منيفــة لــه مميزاته 

التي جتذب املتنزهني خاصة يف مواسم الربيع عندما يكسو 
الـعشب أرض منيفــة، وتـنمـو الشجــيرات التـي تزيد األرض 
خضرة، كما تكثر أعداد الطيور املهاجـــرة. يف هــذا الوقت 
بالذات تكثر أعداد املتنزهني حيث ينصبون اخليام ويبقون 
يف املنطقة ألوقات طويلة يستمتعون بالطقس املعتدل ورمبا 
بعض زخات املطر. ومن ناحيـــة أخــرى ربـما يتساءل بعض 
الناس، ملــاذا روبيـان منيفة هــو األفـضل بني جمـيــع أنــواع 
الروبيان؟ فنقول لهم ببساطة ألنه يتميز بحجمه املتوسط 
ولونه األبيض ولذة طعمه ونظافته، ويعود ذلك إلى طبيعة 

البيئة البحرية التي يتكاثر فيها ويتغذى عليها».
املسؤولية الذاتية للصيادين يف بحر منيفة 

ويف بعض املــواسم يصـبــح الصيـــد شحيًحا وتقل نسبته، 

واألسباب التي تقف وراء ذلك كما يخبرنا الصياد الشاب 
محمد آل هاشم هو «ممارسات بعض الصيــادين الذين 

يتركون القراقــير تتجــمع بـــاملئات يف قـاع اخلليج العربي، 
فتتحــول هـذه الـقراقير إلى مــقابـــر جماعيـــة لألسماك 

والروبيان»، مشدًدا على وجوب أن يتحلى الصياد مبسؤولية 
ذاتيــة تنبع من قــلب الصيــاد نفسه وحـرصــه على نظافة 

وسالمة البيئة البحرية «من أجل احملافظة على هذه الثروة 
التي أنعم اهللا بها علينا، وهي مصدر رزق للصيادين، وكذلك 
يـجـب أن تُسن قــوانني وأنـظمــة تُعاقب كـــل مــن يتخلف عن 

تنظيف مخلفاته من القراقير».  
هكذا هي منيفة مليئة باخليرات بًرا وبحًرا، فالثروة الطبيعية 
من األسماك والروبيان التي هي رزق ومأكل مئات األلوف من 

البشر، وكذلك الذهب األسود الذي يتدفق من أعماق بحر 
منيفة ليُسهم يف ازدهار اململكة والعالم.

يتساءل بعض الناس، ملاذا 
روبيان منيفة هو األفضل بين 
جميع أنواع الروبيان؟ فنقول 

لهم ببساطة ألنه يتميز بحجمه 
املتوسط ولونه األبيض ولذة 
طعمه ونظافته، وذلك يعود 

لطبيعة البيئة البحرية التي 
يتكاثر فيها ويتغذى عليها.
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يروي خليج منيفة حكاية السعوديني وعالقتهم الوطيدة بالبحر وركوب الداو وصيد السمك واستخراج اللؤلؤ شأنهم 
يف ذلك شأن سائر أهل اخلليج العربي الذين اعتادوا النزول يف مياهه الزرقاء على أنغام اليامال يتغنون بها يف قوارب 

شراعية تأخذهم يف سفر طويل ميتد لشهور نحو مصائد اللؤلؤ املشهورة، التي جتسد معادلة متشعبة األبعاد؛ بيئًيا 
واجتماعًيا وتاريخًيا. 
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كان خلليج منيفة أثره الكبير وبصمته الواضحة على املكان واإلنسان يف املنطقة الشرقية من اململكة منذ زمن صيد السمك واستخراج اللؤلؤ حتى زمن النفط وسخاء 
الذهب األسود. 

ومن هنا جاء التزام أرامكو السعودية مبعايير اجلودة العاملية وتبني أفضل احللول املبتكرة للمحافظة على هذا املكان وإرساء ثقافة الصحة والسالمة والوعي البيئي 
يف مشروع منيفة مما أدى إلى جناحه بشكل الفت وانعكاس ذلك إيجاًبا على اململكة واملنطقة والعالم.

وقد جاء هذا املشروع الوطني متسًقا مع سياسة اململكة العربية السعودية وتوجهاتها يف نهج تنويع مصادر الدخل القومي وتطويرها، ومنسجًما مع استراتيجيات 
وسياسات دعم االقتصاد الوطني، ومجسًدا ألهمية الصناعة النفطية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث تشكل أرامكو السعودية جوهر تنمية هذه الصناعة، 

متحملة مسؤوليتها الكبرى ليس لألجيال السابقة واجليل احلالي فحسب، وإمنا لألجيال القادمة أيًضا؛ ومبا يعزز الفرص ومنها الدخل القومي األساس للمملكة 
العربية السعودية الذي يأتي من خالل هذا القطاع احليوي واملهم.





الفصل الثاني

منيفة.. الحلم الذي أصبح حقيقة

فرص اإلبداع الكبرى في ظل بيئة عمل سليمة





منيفة: مدينة األحالم الساهرة
ما إن تغيب الشمس يف منيفة حتى تتوهج جسورها املمتدة فوق اخلليج بأضوائها كاشفة عن شبكة كبرى من 

أنابيب النفط وأبراج احلفر والصهاريج التي تعمل على مدار الساعة لتحقق أعلى معدالت اإلنتاج. 
لقد بذلت أرامكو السعودية جهوًدا كبيًرة وأجرت العديد من الدراسات الفنية واستخدمت التقنيات املبتكرة 

لتحقيق أفضل النتائج ومواجهة التحديات مبرونة وحيوية، ملتزمة يف ذلك بأعلى معايير السالمة واحملافظة 
على البيئة.
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قالوا عن منيفة 
يف مشاريع النفط والغاز العاملية بفضل ما حققه من جناح "سيظل مشروع منيفة لسنوات عديدة منوذًجا يحتذى به 

وما صاحبه من ابتكارات"
 معالي املهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح

رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية 

100٪، كمــا مت إنـجــازه يف وقــت قيــاسي وبتكلفة أقل من "إن حقل منيفة مت تصميمه وبناؤه وتشغيله بأيٍد سعودية 
امليزانية املرصودة، وقد استطاع فـريـــق تطوير املشروع أن 
يتغلب على العديد من املشكالت والتحديات التي شهدها 

عبر مراحل التصميم واإلنشاء وصوًال إلى اإلجناز الكامل، 

وهو األمر الذي يدعو للفخر بهذه الطاقات الشابة"
أمني حسن الناصر 

الرئيس، كبير اإلداريني التنفيذيني

22



شرعت أرامكو السعودية يف وضع التصاميم الهندسية لتطوير 
حقل منيفة البحري والذي يعد األكبر من نوعه يف العالم عام 
2006م، واضعة يف االعتبار وبالدرجة األولى احملافظة على 

البيئة البحرية احلساسة يف مياه اخلليج العربي. 
والتزمت أرامكو السعودية يف تطوير احلقل نهًجا مبتكًرا 
ومتكامًال إلجناز هذه املهمة الكبرى مستخــدمــة تقنيات 

هندسية جديدة يف مجال صناعة النفط العاملية للمحافظة 
على عناصر البيئة الطبيعية يف خليج منيفة واملجتمعات 

احملليـة التي تعيش على صيــد السمك يف مياه اخلليج 
العربي وتتخذ قواربها من خليج منيفة مرفًأ رئيًسا لها. 

وأتاح هذا التحدي للمهندسني فرصة اإلبداع واالبتكار 
يف بيئة عمل مثالية أخذت بعني االعتبار قواعد السالمة 
والصحة واحملافظة على الثروة احلقيقية للشركة ممثلة 

يف العنصر البشري، بجانب احملافظة على البيئة البحرية 
والبرية. وقد جاءت النتائج على قدر ما بذل اإلنسان من 
العمل واجلهد، حيث أسهم هذا احلقل يف زيادة الطاقة 

اإلنتاجية ألرامكو السعودية الالزمة لسد احتياجات السوق 
النفطية العاملية ودعم استقرارها. 

فرص اإلبداع واالبتكار

إن النجاح الذي تحقق في مشروع منيفة وما واكبه من جهود لحماية البيئة هو ما حدا بمنظمة مرموقة 
مثل ناشيونال جيوغرافيك إلنتاج فلم وثائقي عن جزيرة منيفة، ونشر أخبار منيفة في عدد مجلة ”تقنيات 
البترول“ الذي صدر مؤخًرا ونشر مقال عنه في ”ريغزون“ بينما عرضت الدروس املستفادة من املشروع 

في أكثر من ٣٠ عرًضا ومطبوعة تثقيفية حتى اآلن. 
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املنافع االقتصادية التي يوفرها حقل منيفة

يُشار إلى أن مشروع منيفة يؤدي دوًرا مهًما يف االقتصاد احمللي، ويتجلى هذا 
الدور يف جوانب كثيرة أهمها:

توفير اآلالف من فرص العمل املباشرة وغير املباشرة على مستوى اململكة.   -
إمداد 3 مصاف لتكرير النفط بجزء من احتياجاتها من النفط اخلام هي :  -
مصفاة ساتورب؛ املشروع املشترك بني أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية.  .1

مصفاة ياسرف؛ املشروع املشترك بني أرامكو السعودية وساينوبك   .2
الصينية.

مصفاة جازان.  .3

وتوفر هذه املصايف بدورها آالف الفرص الوظيفية املباشرة وغير املباشرة 
ألبناء اململكة. 

أما عن مستقبل املشروع فهو واعد بإذن اهللا، حيث بلغ حقل منيفة طاقته 
اإلنتاجية الكاملة البالغة 900 ألف برميل يف اليوم من الزيت اخلام العربي 
الثقيل مع نهاية العام 2014م، األمر الذي سيكون له أثر كبير على الدخل 

الوطني وسيُسهم يف توفير املزيد من فرص العمل لألجيال القادمة.
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يستهـدف تطويـر حقـل منيفة إنتاج ٩٠٠ ألف 
برميل يوميًا من الزيت الخام العربي الثقيل. وقد 
حققت املرحلـة األولى هدفـهـا في يوليـو عـام 

٢٠١٣م، بتسليم ٥٠٠ ألـف برميل يوميًا إلى مرافق 
املعالجة املركزية، كما تحققت الطاقـة اإلنتـاجية 
القصوى بمقدار ٩٠٠ ألف برميل في اليوم نهاية 

العام ٢٠١٤م. 
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مـن اإلنجـاز ليس لـه مثيـُلببحر منيفة يمتـُد جســـــرٌ

لفرط طموحها ما املستحيُلأقامته سواعُد ليس تدري

عبدالوهاب أبوزيد
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تنطوي هذه البحار على كنوٍز تكمُن في أعماقها، وأسرار 
الحيـاة البحرية الخفية واألنظمـة البيئية النابضـة بالحيـاة، 

فأصبحت مالًذا آمًنا آلالف الطيور املهاجرة التي تتوافد كل 
عام إلى الجزر املرجانية التي تقع في هذه البحار والخلجان.
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شّكــل مشروع منيفــة جزًءا كبيًرا من حياتي العملية واألسرية، ومحصلة لسنوات طويلة 
من الخبرة في مجال اإلنتاج وإدارة املشاريع في مشواري املهني مع أرامكو السعودية.
لم تفـارقني كلمة منيفة على مدى أعوام، فقد ظلت تتردد على لساني في كل يوم 

وفي كل مكان، حتى أصبحت مفردة محفوظة لدى زوجتي وأبنائي الخمسة. 
وأنا أعتز كثيًرا بهذه املرحلة من حياتي، وهذا املشروع املبتكر الذي صار بمثابة االبن 
السادس لي. فعلى الرغم من كل التحديات التي واجهناها في مشروع منيفة، ظل 

التوفيق حليفنا دائًما، وكانت األزمة االقتصادية العاملية في عام ٢٠٠٨م أشرس تحٍد 
واجهه املشروع، حيث بدت بعض املخاوف والتكهنات بشأن الجدوى االقتصادية لتطويره، 

ولكن الرؤية الثاقبة واإلصرار القـائم على الخـبــرة والثقـة بالنـفـس، كانا وراء قرار أرامكو 
السعودية بمواصلــة تنفيذ املشروع، وهـو ما تحقق بالفعل في أكتوبر عام ٢٠١٢م. 

ولشد ما كانت فرحتي يوم دشن معالي وزير البترول والثروة املعدنية- املهندس علي بن 
إبراهيم النعيمي- جزًءا من املشروع وكنت ضمن الفريق الذي حضر االجتماع األول ملجلس 
إدارة الشركة في مبنى التحكم الرئيس، لقد كان يوًما مشهوًدا لن يفارق مخيلتي ما حييت.

عبدالرحمن القحطاني
من إدارة اإلنتاج في منيفة
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يتجسد االبتكار يف تطوير حقل منيفة يف إنشاء 
27 جزيرة اصطناعية حّولت هذا احلقل من 

حقل بحري خالص إلى حقل بري بحري يف آن 
واحد. ويربط هذه اجلزر االصطناعيـة جسور 

يبلغ مجموع أطوالها 41 كيلومتًرا جتعل منها 
وحدة متماسكة، إضافة إلى بناء 15 منصة 
بحرية يف املياه العميقة من احلقل. وقد مت 

اختيار مواقع هذه اجلزر االصطناعية بعناية 
كبيرة مبا ال يؤثر سلًبا على احلياة البيئية يف 

هذا اخلليج الهادئ.
كما تصل اجلسور بني هذه اجلزر االصطناعية 
ومجموعة من املرافق البرية على شاطئ منيفة 
تشمل مــرافق املعــاجلــة املركزية ومرافق حقن 
املــاء وخطـوط أنــابيب نـقـل املنتجــات، فضًال 
عن مـرافــق إدارة املكامـن. وقد جنحت أرامكو 
السعودية يف حتسني إنتاجية احلقل من خالل 

أعمال حقن استراتيجية للمياه تزيد من ضغط 
املكــمـن وتسمــح باستخــراج أقـصـى قــدر مـن 
النفط، ويتم التحكم يف جميـع آبار احلــفر يف 

احلقل عن طريق التوجيه عن بُعد. وقد شهدت 
أعمـــال احلفر يف هـــذا احلقــل زيــادة كبيرة يف 
عدد أجهزة احلفر حيث زادت من ستة يف بداية 

املشروع عام 2007م، إلى 30 جهاز حفر يف 
ذروة أعمال احلفر.
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في العام ٢٠٠٩م تم إنجاز أربعة جسور على الطرق السريعة عند تقاطعات منيفة والنعيرية ورأس تناقيب والسفانية لتوفير طرق آمنة 
للموظفين والعاملين وتسهيل حركة املعدات واملواد إلى موقع العمل. 
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منيفة: سقف األحالم العالية دائًما

يقوم على تدريب املوظفين الشباب مجموعة من ذوي الخبرة من 
املوظفين السعوديين حيث ينقلون معارفهم إليهم، إضافة إلى 

االستعانة ببعض الفنيين من املصانع التي يتم التعامل معها 
لتقديم دورات تدريب داخل املشروع على كيفية تشغيل وصيانة 

املعدات، كما يتم أحياًنا إرسال املوظفين للتدريب لدى الجهة 
املصنعة للمعدة نفسها خارج اململكة. 

واصـل املهنـدسون السعـوديــون العـمل فـي التصميـم وإتـمام البناء 
واألعمال الفنية حتى أضحى هذا املرفق النفطي العمالق واملنشآت التي 

عليه جاهزة لبدء اإلنتاج، وقد بدأ التشغيل في أبريل من العام ٢٠١٣م، 
قبل املوعد املقرر بثالثة أشهر. 
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كانت وما زالت أولوية الشركة تنصب يف تطوير احلقل 
مع مراعاة مسؤوليتها جتاه البيئة، وهو ما يقف شاهًدا 

على مدى حرصها وتكامل جهود دوائرها املتخصصة 
يف مختلف مراحل املشروع بدًءا من وضـع تصورات 

املشروع وتخطيطه وتصميمه وانتهاء بالتنفيذ وتسليم 

املواد الهيدروكربونية إلى العمالء واملستهلكني يف أنحاء 
العالم. وسوف يكون لـهــذا املشروع الضخـــم يف منـيفة 

أثره اإليجابي على أسواق الطاقة العاملية، وعلى ازدهار 
شركات األعمال احمللية واإلقليمية التي تطمح بصورة 

ملّحة إلى توفير فرص العمل النوعية. 

العمل العظيم يترك بصمته بوضوح على املكان والناس، ومنيفة وضعت بصمتها 
على سكان املنطقة الشرقية من اململكة منذ زمن البحر وصيد السمك واستخراج 

اللؤلؤ إلى زمن صناعة النفط وسخاء الذهب األسود.
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في درة التاج.. 
الشباب السعودي 

يصنع الفْرق
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متكنَّت أرامكو السعودية من تطوير حقل 
منيفة، مع مراعاة مسؤوليتها جتاه حماية 
البيئــة، وهــو مبثابــة شهادة على حـرص 

الشركة وتكامل جهود العديد من إداراتها 
املتخصصة يف مختلف مراحـل التخطـيط، 

بدًءا من وضع التصور األولي وحتى االنتهاء 
مــن املشروع، ومــن مرحــلــة التنـقيب وحتى 

توصيل املواد الهيدروكربونية إلى املستهلكني 
يف جميع أنحاء العالم. 
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لم يقتصر مشروع منيفة على تطوير املنشآت 
واملكامن فقط، بل تجاوز ذلك إلى تطوير وصقل 
مهـارات وقـدرات الكـوادر الوطنيـة الشابـة من 

موظفي أرامكو السعودية. 
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حقل منيفة درٌة فوق مياه الخليج 
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عاش اإلنسان الخليجي عبر التاريخ في تناغم وانسجام مع هذه البيئة البحرية، 
كمـا كـانت خيراتها مصدر رزق لـه، فمـارس صيد السمك وغـاص في أعمـاق 
البحـر في مـواسم صيد اللؤلؤ، وعندما تعرضت مهنة صيد اللؤلؤ إلى التراجع 
والكساد العاملي، كان املارد السحري -الذهب األسود- يتحفز لالنطالق نحو 

النور من تحت أعماق البحر ليعيد الوهج إلى تلك العالقة التاريخية بين اإلنسان 
الخليجي والبيئة البحرية.
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شّكـَل إنشــاء مشـروع منيفــة الضخــم يف هــذه املنـطـقـة 
الساحلية ذات الوضع البيئي احلساس حتديات صعبة 

للغاية، ونظًرا ألهمية هذا املوقع باعتباره أحد أكثر مناطق 
اململكة العربية السعودية إنتاًجا للروبيان واألسماك، فقد 

عمل املتخصصون البحريون يف أرامكو السعودية مع 
فريق املشروع منذ بداية مرحلة التقييم للحد من التأثير 
على البيئــة البحــريـــة. ومــن بني أكـبر اإلجنــازات التي 
حتققت - بفضل هذا اجلهــد املبذول يف هــذه املرحـلــة 
املبكرة- إعادة تصميم اجلســر الـــذي َمتَّ االستغـنـاء عن 

جزئه الشمالي لتحسني حركة دوران املياه يف خليج منيفة 
- رأس تناقيب، واختيار مسار اجلسر واجلــزر ليتجنب 

الشعـــاب املرجـــانية ومـــروج األعشــاب البحريـة الكثيفة. 
وبفضل هذه اإلجنازات َمتَّ ترشيح مشروع منيفة جلائزة 

املسؤولية البيئية التي متنحها اليونسكو.
لقد سّجَل برنامج السالمة يف منيفة أكثر من 181 مليون 

سـاعة عـمل، مع قـوى عـاملة وصل مجموعها األقصى إلى 
21 ألف عامل من مختلف اجلنسيات. وتشير سجالت 

السالمة يف منيفة إلى إجناز 83 مليون ساعة عمل دون 
حوادث مهدرة للوقت. وقد أدرجت العديد من املبادرات يف 
البرنامج، مثل التوعية بالسالمة املرورية، وبرنامج فحص 
الشاحنات وتنفيذ برنامج االستجابة للطوارئ التي تعمل 

على مدار الساعة لرصد حاالت الطوارئ الطبية، وأجهزة 
اإلنذار من تسرب الغازات، وأجهزة اإلنذار من احلريق، 

وحدود الكشف عن تسرب غاز كبريتيد الهيدروجني 
والتعرض له. 

واستحوذت السالمة املرورية على االهتمام األكبر يف 
، ضمن برنامج منيفة، نقل  ذروة مرحلة البناء، حيث َمتَّ

أكثر من 11 مليون طن من الصخور بأمان إلى منيفة من 
مواقع مختلفة يف اململكة على مدى فترة تزيد عن عام 
ونصف بأقل إعاقة ممكنة للحركة املرورية على الطرق 

السريعة؛ حيث كانت هناك أكثر من 1000 شاحنة تتحرك 
على الطريق على مدار الساعة، فيما عدا أيام العطالت 

حيث َمتَّ إيقاف حركة الشاحنات خاللها للحد من املخاطر 
وجتنب االزدحام. وعلى ضوء ما سبق، شّيَد برنامج منيفة 

أربعة جسور على الطرق السريعة لضمان وصول القوى 
العاملة بأماٍن ولتسهيل نقل املعدات واملواد إلى موقع العمل 

دون إعاقة أو إهدار للوقت.
وأجرى برنامج منيفة أعماًال متزامنة ومتقـاربـــة أيًضا 

للبناء واحلفر، األمر الذي استلزم تشغيل مركز للتحكم 
يف حاالت الطوارئ يعمل على مدار الساعــة للـحــد من 

خطر تسرب غاز كبريتيد الهيدروجني أثناء أعمال احلفر 
والتعامل مع حاالت التسرب بسرعة حفاًظا على سالمة 
األيـــدي العامــلـة، إلى جــانب تدريب أكـثر من 45 ألف 

شخص ضمن برنامج منيفة للحد من مخاطر تسرب غاز 
كبريتيد الهيدروجني وسبل مواجهتها. وَمتَّ تطوير نظام 
لنقاط التجمع املركزية يف احلاالت الطارئة مع وجود 

عالمات وإشارات للداللة على مواقع التجمع يف حاالت 
 GPS الطوارئ، وتطوير نظام إلكتروني لتحديد املواقع

اخلاص بتوجيه األفراد وسيارات الطوارئ إلى موقع 
حاالت الطوارئ. 

تحديات الصحة والسالمة والبيئة
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الفصل الثالث

منيفة؛ التطريز بخيوط اإلبداع والتمّيز
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الَجمال في أعماق الخليج العربي
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منيفة؛
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21000
عامل من 25 جنسية، عملوا يف إنشاء 

املشروع يف حاالت الذروة.

35000
قدم أطول بئر ُحفر يف تاريخ أرامكو السعودية 
والثالث على مستوى العالم، حتتضنه منيفة.

80
مليون ساعة عمل خالل 613 يوًما بدون 

إصابات مقعدة عن العمل

11
مليون طن من الصخور َمتَّ نقلها من مدينة 

الرياض وصوًالً إلى منيفة دون حدوث أي 
تعطيل حلركة املرور على الطرق السريعة.

1000
شاحنة، هو معدل الشاحنات التي كانت 

تسير على الطريق ألداء مهمات يف مشروع 
منيفة.

17
مقاوًال رئيًسا شاركوا يف اإلنشاء.

27
جزيرة صناعية مخصصة للحفر يضمها 

مشروع منيفة وكل جزيرة على حدة ميكنها 
احتواء استاد املراكانا الواقع بالبرازيل 

بالكامل.

213
كيلومتًرا َمتَّ حفرها يف مكامن حقل 

منيفة. أي ما يعادل املسافة من الظهران 
إلى حقل منيفة.

246
عدد الرافعات التي 

استخدمت أثناء أعمال 
اإلنشاء

159
عدد املباني يف مشروع 

منيفة.

45
مليون متر مكعب من الرمال َمتَّ استصالحها 

من قاع البحر عند بناء اجلسر.

30
هو عدد منصات احلفر يف حقل 

منيفة.

9,000
كيلومتر من أنابيب النفط والكابالت 
املرتبطة واملمتدة على اليابسة وحتت 

مياه اخلليج يحتويها حقل منيفة. أي 
أطول من املسافة بني الظهران وهيوسنت.

4
جسور َمتَّ إنشاؤها على تقاطعات 

الطرق السريعة يف منيفة والنعيرية 
وتناقيب والسفانية، لسالسة العبور 
وضمان سالمة املوظفني واملواطنني.

136149
 عدد الرسوم الهندسية 

للمشروع.
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يُعّد البشت من األزياء العربية التقليدية املشهورة، وهو 
رداءٌ رجالي يُصنع من وبــر اجلمال أو صوف األغنــام 
ويُلبس يف األعيــاد ولــيــالي الـــزواج واحليــاة اليومية، 
وتعتبر منطقة األحساء باململكة العربية السعودية من 

أكثر املناطق شهرة يف حياكة البشوت.
ومتتاز هذه الصناعة - كونها تنطوي على صبر كبير 

وإبـــداع متمًيز، يُبدع فيــه ”احلــايك“ وهــو يشّكــُل مـن 
كـــل بشت يَتمُّ تطريــزه بخـيــوط الــذهـب أو الفضة أو 

الزري األصفر لوحة فنية متكاملة - باجلمال واإلبداع. 
ويُضـرب املـثــل بحياكـــة البشوت وتطريزها يف الصبر 
واألناة على تأدية عمل متقن ورائع، وهكـــذا َمتَّ تطريز 
َّة؛ وذلــك  منيفــة بخيــوط اإلبــداع والتمًيز بصبـر ورويــ
ألنــهــا تُـعدُّ مــن املشاريــــع الكبرى يف مجـــال صنـاعــة 
الزيت يف العالم التي َمتَّ تشييدها يف منطقة مغمورة. 
عندما َمتَّ إغالق آبار حقل منيفة عام 1984م بسبب 

انخفاض الطلب على النفط من اخلام العربي الثقيل، 
لم يكن ذلك نهاية احلكاية، بل كان بداية حكاية أخرى 
من التمّيز واإلبداع يف مجال الصناعة النفطية. كـانت 
كـــل املؤشرات والدراســات يف أرامكـو السعوديـة تؤكد 
أن تطوير هــذا احلقل بعد سنوات طويلة من اإلغالق 

يتطلب رؤية واضحة وتخطيًطا متقًنا ملثل هذا التطوير 
الكبير، وأن هناك العديــد من اخليــارات االقتصاديـــة 
لتطوير احلقل وفق أفضل األساليب وللمحافظة على 
البيئـة، مــع مراعــاة ضحالـــة املياه والتحديات البيئية 
املرتبطة بها يف اخلليج العربي؛ لــذلك فقد تقرر يف 
العام 2006م البدء يف التخطيط ووضع التصاميم 
إلجراء التطويرات اجلذرية للحقل باستثمار أولي 

 ٪ قــدره 10 بليون دوالر وذلــك بتحويل أكثر من 70 
من احلقل البحــري إلى حـقل بـري عن طريق إنشاء 

27 جزيرة اصطنــاعية، تبلغ مساحة كل منها مساحة 
عشرة مالعب لكرة القدم، وترتبط فيما بينها بجسور 

يبلغ مجموع أطوالها 41 كيلومتًرا، إضافة إلى إنشاء 
15 منصة بحرية يف منطقة املياه العميقة من احلقل. 
وقد ُحــددت مواقــع هـذه اجلــزر بعنايــة ومبا يضمن 

أقل قدر من اآلثار السلبـيـة على البيئة البحريــة، ويُعد 
املشروع أكبر مشروع ممتد إلنتاج املواد الهيدروكربونية 
يف العالم، حيث تشمل مرافقه البرية مرفًقا للمعاجلة 
املركزية، وشبكة مياه، ومرافق حلقن املياه، وخطوط 

أنابيب لنقل املنتجات.
ويف عام 2007م، دقت ساعة العمل حيث بدأت أعمال 
الهندسـة وتأمني املــواد والتصنيع على مـــدار الساعة 

بعد إرساء 30 مقاولة رئيسة على شركات إنشاء دولية 
ووطنيــة، حيــث تــقـرر بنـــاء 13 جسًرا كــانت ضرورية 

لضمان تدوير املياه يف اخلليج بصورة كافية للمحافظة 
على البيئة البحرية.

وخــالل مرحـلــة التشييد، ويف عــام 2008م حتديًدا، 
حدثت األزمة االقتصادية العاملية التي حدت بأرامكو 
السعودية إلى إعادة التفاوض بشأن العقود الرئيسة 

وتقييم مرافق البرنامج. 
وقد استمر العـمـل يف التصمـيم واألعـمـــال الفنيـة 
واإلنشاءات يف هــذا املرفـــق العمالق، حتى أضحى 
املشروع جـاهًزا للتشغيل يف أبريل من العام 2013م، 

قبل املوعد املقرر بثالثة أشهر. 

منيفة: التطريز بخيوط اإلبداع والتمّيز
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يتكون مرفق منيفة العمالق من:
-  27 جزيرة حفر اصطناعية تتصل بالشاطئ عبر جسور يبلغ 

مجموع أطوالها 41 كيلومتراً.
-  13 منصة بحــرية إلنــتاج الــزيت وحقـن املياه مع ما يلزمها 
من خطوط أنابيب وكابالت مغمورة للكهرباء واالتصاالت. 

-  مرافق للمعاجلة املركزية، تتضمن معامل لفرز الغاز من 
الزيت، وأخرى ملعاجلة الغاز، ومعمًال حلقن املياه ومحطات 

لإلنتاج املزدوج للكهرباء والبخار. 
شبكة إمدادات مياه لتلبية متطلبات حقن املياه من طبقة   -

الوسيع احلاملة للماء يف منطقة أبوحدرية. 
خطوط أنابيب لتجميع الزيت اخلام وحقن املياه.   -

-  خطوط أنابيب التوزيع التي تنقل الزيت اخلام املركز إلى 
ساحة اخلزانات يف اجلعيمة، والغاز واملكثفات إلى معمل 

الغاز يف اخلرسانية ملزيد من املعاجلة.
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في عام ٢٠٠٧م، دقت ساعة العمل بعد إرساء ٣٠ مقاولة رئيسة على شركات 
إنشـاءات دولية ووطنية. وبدأت معهـا أعمال الهندسـة وتـأمين املواد والتصنيع 
تدار على مدار الساعة، وقد تطلب إنشاء الجسر البحري الرئيس بناء ١٣ جسًرا كانت 

ضرورية لضمان تدوير كاٍف ملياه الخليج واملحافظة على البيئة البحرية.
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لم يكن التزام فريق العمل 
بإدارة تطوير مشروع منيفة 
إلدارة الشركة بتحقيق اإلنجاز 

أمًرا استثنائًيا في حد ذاته، بل 
كان املطلوب هو تحويل كل 

التحديات إلى فرص حقيقية، 
بالسعي الحثيث لإلنجاز بأقل 
التكاليف عبر القيام بمبادرات 

توفيرية، وااللتزام بأقصى 
درجات االنضباط.

محمد العبد الكريم 
مدير إدارة املشاريع في منيفة

املسؤول عن برنامج تطوير املشروع 
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وهكذا َتمَّ تطريز مشروع منيفة بخيوط اإلبداع والتمّيز بصبر    
ورويَّة؛ ذلك أنه ُيعدُّ من أكبر املشاريع في مجال صناعة 

الزيت في العالم التي َتمَّ تشييدها في مياه مغمورة. 



َغرسْت بها  أيٍد  عن  منيفَة  في  سْل 

شــيـٌم  ـِرت  واســُتنفـ هـمٌم  تكاتفـت 

اكتمـلـت الـرحلـُة  بسواُه  ال  بــالعــزِم 

وآمـــاِد ألجـــيـــاٍل  سـيبـقــى  مجــدًا 

بـاِد مجـُدها  ـًا  صـروحـ لُتعلــي  فيهـــا 

الحـادي ُأنجــَز  قـــد  بـمــا  يحــدو  وصـــار 

عبدالوهاب أبوزيد



يُعدُّ مشروع منيفة أول مشروع عمالق يف 
أرامكو السعودية يستخـــــدم نظام التشغيل 

اآللي لشبكة الكهرباء، حيث تدمج الوظائف 
الرئيسة ملراقبة الكهربـــاء واملعدات وأنظمة 

احلماية والتحكم يف نظام واحد آمن ومتطور 
واقتصــادي؛ وذلك طيلـــة العمـر االفـتراضــي 
لشبكة توزيع الكهرباء بأكملها. وميكن مراقبة 
هذا النظام والتحكم فيه عن بعد مــن مــركز 

مراقبة الكهرباء يف الظهران وقد اختبرت أكثر 
مــن 30,000 إشــارة لضمان تنفيذ التشغيل 

اآللي لشبكة الكهرباء بسالسة وأمان.

أول مشروع يستخدم نظام 
التشغيل اآللي لشبكة الكهرباء
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يعرف املكمن النفطي ببساطة أنه تكويـن جيولوجـي صخري مسامي حاو 
للنفط محكم الغلق وشديد الضغط يعمل مبثابة مصيدة أو محبس للنفط، 
وعندما تصـل أنابيب احلفر إلى هــذه املصائــد أو احملـابس، يؤدي التباين 
الكبير يف مستوى الضغط بينها وبني سطح األرض إلى اندفاع النفط بقوة 

عبر هذه األنابيب إلى السطح. 
ويف حـقــل منيفــة وجــد املهندسون أن املكمـن يحتــوي على طبقة من النفط 

الثقيل حتتها طبقة من النفط األكثر ثقًال دون فاصل بني الطبقتـني، وذلك ما 
شّكَل حتدًيا أمام خطط اإلنتاج يف املكمن. واتضحت أهميــة ذلك على وجـه 
اخلصوص فيما يتعلق بأعمال احلقن االستراتيجي للمياه لتحسني اإلنتــاج، 
وزيادة عدد أجهزة احلفر زيادة كبيرة من ستة أجهزة يف بداية املشروع عام 

2007م، إلى 30 جهاًزا يف ذروة أعمال احلفر لتحقيق الهدف من تطوير 
حقل منيفة وهو إنتاج 900 ألف برميل يومًيا من اخلام العربي الثقيل.

وقد حققت املرحلــة األولى أهــدافها يف أبريل من العام 2013م، عن طريق 
اعتمـــاد احلقل ومرافـق املعـــاجلـة املركزيـة لتسليم 500 ألف برمـيل يومًيا. 
وقد بلغ إجـمالي عدد اآلبــار املطلوبــة للمشروع 350 بئًرا جديــدة. وتطلبت 

عمليــة التطويـر الرئيسة تـوفير آبار على أطراف احلقـل حلقن امليـاه بـهـدف 
احملافظـة على الضغط ودعـم اإلنـتاج. وَمتَّ البدء يف أعمال احلقن االستباقي 

للمياه قبل موعد اإلنتاج بستة أشهر لزيادة الضغط داخل املكمن.

مكامن النفط في منيفة
هــذا املشروع العمـالق هـو عـالمــة 
فارقة في الطريقة التي ُتنجز بها أرامكو 
السعوديـة مـشاريعها، خـاصـة وأنـنـا 
استخدمنا تقنيات جديدة تم تصميمها 
خصيًصـا لـهـذا املشروع، ولعـل أهـم 
التقنيات املستخدمة هي تقنية الرنين 
املغناطيسي النووي املختـرعـة حديًثا 
لتحديد أفضل وضعيـة للبئر، بـاإلضـافة 

إلى حفر اآلبار الضخمة التي يتجاوز عمقها 
٣٧ ألف قدم، ووضع أطول أنبوب مثبت 
فـي العـالـم يصل قـطره إلى ٧ بوصات 

مما يحقق رقًما قياسًيا عاملًيا. 

نبيلة التونسي 
كبير مهندسي أرامكو السعودية
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يف حقل منيفة النفطي الضخم تُطبق أرامكو السعودية 
أرقى معايير السالمة حيث تلتزم برعاية موظفيها 

واحملافظة على سالمتهم؛ ولذلك اتخذت العديد من 
املبادرات، ولعل أهمها:

*  نظام حتديد املواقع اجلغرافية GPS، وهو نظام 

مالحي يتم حتميله على املركبات ملساندة أنشطة 
االستجابة الفاعلة يف حاالت الطوارئ عبر موقع 

املشروع الكبير وأحياء سكن املقاولني. 
التدريب على التعامل مع غاز كبريتيد الهيدروجني،   *

حيث أن أحــد حتديـات السالمـة الكبـرى لـحقـل 
منيفة هو التركيز العالي لغاز كبريتيد الهيدروجني. 
ولتخفيف املخاطر احملتملة لهذا الغاز السام، نفذت 

أرامكو السعودية عدة إجراءات من بينها:
-  تدريب نحو 45 ألف موظف يف املشروع على التعامل 
مع حاالت تسرب غاز كبريتيد الهيدروجني والتعامل 

معها.
إنشاء أول مركز من نوعه للرصد واالستجابة يف   -

أرامكو السعودية يعمل على مدار الساعة. 
-  إجراء تدريبات على مواجهة الكوارث بانتظام 

لضمان كفاءة خطط اإلخالء. 
االستعداد حلاالت الطوارئ لضمان االستجابة   -

الفورية يف مرافق معمل املعاجلة املركزية وقوة أمن 

املنشآت ومواقـع اجلسر البحــري من خـالل إنشاء 
نقاط جتّمع مركزية تتيح لسيارات الطوارئ التجمع 
يف مكان آمن وقريب من حالة الطوارئ ومتكن قائد 

مركز احلوادث من استخدام املوارد الالزمة. 
*  دعم برنامج السالمة العامة يف إدارة منع اخلسائر 

مع تنفيذ مبادرة داخلية بالتعاون مع قسم اإلنتاج 
اإلعـالمـي لضمــان سالمــة الطـرق عـنـد مغادرة 
الشاحنــات التي تنـقــل املــواد للمشروع. ويـتم من 
خالل هذا البرنامج تطبيق قواعد السالمـة وأخذ 
االحتياطــات الالزمــة يف كل رحلــة، كما أن أرامكو 

السعودية ترصد الطقس، فإذا كانت األحوال اجلوية 
غير آمنة للسياقة يتمُّ إيقاف الشاحنة حتى تتحسن 
األحوال اجلويــة وتصبح آمنـــة للسياقة. وقــد أثمر 
هذا اجلهد عن تنفيذ اآلالف من إجراءات التفتيش 

وتعزيز ضمـان سالمة املركبة عند مغادرتها موقع 
العمل.

تُفحص اإلطارات لضمان جتنب تعطلها يف حرارة   *

الصيف الشديدة. وتوضع شارة حمراء على املركبة 
التي تُضبط مخالفة لذلك؛ حتى ُجترى اإلصالحات 

الضرورية كما ينبغي.
سالمة املوظفني: عند التطرق ملسائل السالمة سواء   *

أكان ما يتعلق منها بالظروف اجلوية أم املرورية أم 
غيرها، فقد استخدمت أرامكو السعودية نظاًما 

مبادرات السالمة املهنية في منيفة
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مبنى إدارة اإلنتاج يف منيفة

للرسائل القصيرة لنشر املعلومات سريًعا على كل املقيمني يف احلي 
السكني مبنيفة ومن ذلك:

-  أثناء فترة الصيف تستخدم أرامكو السعودية نظام مراقبة دائمة 
لقياس درجتي احلرارة والرطوبة اللتني تُعطيان مًعا عامل املؤشر 
احلراري. وتُعلن هذه املعلومات للجميع عبر نظـام السلكي بشكل 
مستمر، كمـا تُعلق أعالم يف مـواقـع بارزة ميكن للموظفني رؤيتها 

ومعـرفـة اإلجراء الذي ينبغي اتخاذه طبًقا لعـامل اخلـطر. فعندمـا 
يشير املــؤشر إلى اللـون األحـمر (احلـرارة القصوى) يتمُّ تعليق العلم 

يف األماكن املرتفعة واملساحات املغلقة واملناطق املفتوحة املعرضة 
ألشعة الشمس املباشرة. وتـراقب األطـقم الطبـية املوظفني أثـنـاء 
احلــرارة الشديــدة كما توفر لهم مشروبات حتتوي على مكمالت 

األمالح لتحسني مقاومة اجلسم للحرارة. 
-  تولت إدارة منــع اخلسائر وإدارة حمايـــة البيئة وإدارة الوقـــايـة من 
احلريق تصميم األحياء السكنية وفحصها أثناء اإلنشاء. كما ُجتري 
جميع اجلهات املعنية أعمال تفتيش مستمرة. وقد فّوَض فريق إدارة 
املشاريع يف أرامكو السعودية موظفي العمل يف العطالت األسبوعية 

بإجراء أعمال تفتيش غير معلنة لضمان التقيد بتطبيق أعلى املعايير.

وّفـر مشروع منيفـة فرًصا لتوظيف املهندسين 
السعوديين ومقـاولي تقديم الخدمـات، وأنشـأت 

إدارة تطوير املشروع مـراكــز للتدريب فـي مواقـع 
العمل لتطوير مهارات ١٠٠٠ شاب سعودي ليكونوا 
مـؤهلين للقـيـام ببعض األعمـال التي تحتـاج إلـى 

مهارات محددة مثل أعمال اللحام والنجارة والسباكة 
وتشغيل املعـدات الثقيلة، وقـد حقق ذلـك نتائـج 

مبهــرة حيـث تـم تدريبهم على الكتابـة والقراءة 
والتحدث باللغة اإلنجليزية.

طالل الحريقي
مهندس مشاريع أعلى
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مت استقطاب عدد كبير من الشباب السعودي من خالل 
برنامج التدرج الوظيفي، وقد أكملوا تدريبهم يف املعامل 
املشابهة يف منطقة األعمال الشماليـة. كـمــا َمتَّ تطعيم 

تلك القوى العاملة الفتية مبوظفني من أصحاب املعرفة 
واخلبرة يف الشركة لإلشراف على جميع األعمال التي 
ُكلِّف الشبـاب بإجنازهــا مــع االلتزام الصــارم مبعايير 
السالمة واجلودة. وقــد أدت هذه العمليــة إلى نـتائـج 

رائعة حيث حققت جناًحا فعلًيا يف نقل املعرفة واخلبرة 
بطريقة علمية ومهنيــة حيث َمتَّ تشغيل معـامــل منيفة 

بأيٍد سعودية ٪100.

مرفق سعودي ١٠٠٪

حين تسلمنا هذا املشروع بمواصفاته العاملية من 
إدارة املشاريع، عقدنا العزم على أن نحافظ عليه 
وأن نسعى دائًما إلى تحسينه. وكان لزاًما علينا 

في املقام األول أن نشغله بطريقة فاعلة وكفاءة 
عالية ملتزمين في ذلك بأرفع معايير السالمة من 
أجل تحقيق قيمة مضافة لهذا املشروع في جميع 

جوانبه الفنية والهندسية. وكان علينا كذلك أن نفي 
بالتزاماتنا تجاه الشركة واململكة في إنتاج الزيت 

الخام العربي الثقيل مع املحافظة على البيئة، ولم 
تغب عنا أهمية تدريب وتطوير العاملين في منيفة، 

فهم أغلى ثروات الشركة، والشركة حريصة كل 
الحرص على تطويرهم واملحافظة عليهم.

عازب القحطاني
مدير إدارة اإلنتاج في منيفة 62
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جدير بالذكر أن جهود أرامكو السعودية هذه قد أدت إلى 
خفض تكلفة البرنامج مبقدار 1.1 بليون دوالر أمريكي يف 

عام 2010م.
لقد حرصت أرامكو السعودية على جتنب التغييرات املكلفة 

يف مراحل اإلنشاء، وهو ما مكنها من خفض مخصصات 
عــديـدة مبا فيهــا ميزانيــة الطــوارئ. كـمــا جنحت أرامكو 
السعودية يف خفض مـزيـــد من التكاليف الرأسمالية بنحو 
750 مليــون دوالر أمــريكــي يف عام 2012م ليبـلغ إجمالي 

اخلفض 1.7 بليون دوالر أمريكي تقريًبا أو 15٪ من التكلفة 
الرأسمالية املبدئية للمرافق السطحية.

ومقــارنة بالبرامج العمالقة األخرى، فقد شهد مشروع 
منيفـة تغييرات طفيفة. حيث بلغت نفقات أوامر التغيير 

نسبة صافية قدرها 0.6٪. وتُعزى هذه الوفورات الكبيرة 
إلى االلتزام والتفاني واالستجابة السريعة للتغيرات غير 

املعتادة يف الوضع االقتصادي من قبل القائمني على املشروع.
وحني تعرَّض برنامج منيفة لتوقف أعمال اإلنشاء بسبب 

مشكالت املقاولني املالية، َمتَّ التغلب على هذا التحدي عن 

من الطبيعي أن يواَجه مشروع عمالق مبثل هذه الضخامة 
حتديــات وصعوبــــات وعراقيل عديدة، وقد أثبتت أرامكو 
السعودية قدرتها ليس فقط يف التغلب على تلك العراقيل، 
بل وحتويلها لصاحلها. ولعل ما حدث خالل األزمة املالية 
العاملية دليٌل قاطٌع على جناح أرامكو السعودية يف إدارتها 

للمشروع، كما جنحت سابًقا يف إدارة مشاريع نفطية 
عمالقة أخرى. 

مع بدء اإلنتاج يكون حقل منيفة قد أكمل 79.2 مليون 
ساعـة عمل خالل 613 يوًما دون حدوث أية إصابة مهدرة 

للوقــت. ومــع األخـــذ يف االعتـبــار ضخـامــة البرنامج 
ومخاطره، فقد أُجنز برنامج منيفة وفق أعلى مستويات 

السالمة. 
بــدأ متويـــل برنــــامج منيفة يف عام 2007م بنحو 11.7 
بليون دوالر أمريكــي. وعقـب األزمة االقتصادية يف عام 

2008م وبناء على طلب اإلدارة َمتَّ خفض تكاليف املشروع 
الرأسمالية دون إعاقة سير البرنامج، حيث متكنت أرامكو 
السعوديـــة من االستــفـادة مـــن انكمـــاش السوق يف خفض 

التكاليف من خالل إعادة التفاوض حول املقاوالت الرئيسة. 
كمــا أجـــرت أرامكــو السعودية أيًضا تقييًما رئيًسا ملــرافــق 
البرنامج واستطاعت حتسني العديد من األنظمة واألعمال.

التحديات
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طريق االستعانة مبقاولني جدد من الباطن وإدارة جميع 
األعمال واخلدمات اللوجستية وضخ أيد عاملة إضافية.
يُشــار إلى أن مـكمـن منيـفــة يحتــوي على نسبــة عـاليـة 

من غــاز كبريتيـد الهيدروجني. وقـد شّكَل جــدول احلفر 
الديناميكي وإمكانـيــة التــأثر بغــاز كـبريتيد الهيـدروجني 

جراء التصدع حتديًا  أمام حتقيق الهدف املتمثل يف إجناز 
البرنامج مع احملافظة على سالمة املوظفني يف آن واحد. 
وعليه، َمتَّ تعديــل جــداول اإلنشاء للمقاولني لتتماشى مع 
تغييرات جــدول احلفر الديناميـكـي. وكــان مركز مراقبة 

الطوارئ يف منيفة على أهبة االستعداد على مدار الساعة 
إلخالء املوظفني يف حالة حدوث أي تسرب لغاز كبريتيد 
الهيـدروجـني. كـما َمتَّ إنشــاء أرصفــة إضـافيــة كـوسيلة 

للخروج إلى جانب إعداد وتنفيذ خطة لالستجابة يف 
حاالت الطوارئ.

من أهم ما يميز هذا املشروع 
ذلك الفريق املتكامل واملؤهل 
بامتياز الذي أشرف على تنفيذه، 

كل حسب تخصصه. فقد أنجز 
هذا الفريق متعدد التخصصات 
املشروع في وقت قياسي 

وبكفاءة منقطعة النظير جعلت 
منه عالمة فارقة في قدرة 

الشركة على تنفيذ املشاريع 
الكبرى والعمالقة.

حسين العبيد
ناظر قسم خدمات الحقول
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عام 2006م 
بـدء التخطيـط ووضع التصاميـم إلجراء التطويرات اجلذرية 

للحقل باستثمار أولي قـدره 10 بليـون دوالر؛ وذلك بتحويل 
أكثـر من 70٪ من احلقل إلى حقل بري. األمر الذي تطلب 
إنشـاء 27 جـزيـرة اصطنـاعيـة، تصـل مساحـة كل منها إلى 
حـجـم عشرة مـالعـب كـرة قـدم، وتـرتبـط بجسر طـولـه 41 

كيلومتًرا، إضافة إلى إنشاء 15 منصة بحرية للمناطق الواقعة 
يف املياه العميقة من احلقل.

عام 2007م
بدأت عملية تقييم واسعـة النطـاق حلقـل منيفة تضمنت 

التصميم والدراسات البيئية، وخلصت إلى أن خيار اجلزر 
املرتبـطـة فيمـا بينهـا بجسر هـو اخلـيـار األمـثل مـراعـاة 
للجوانـب االقتـصاديــة والتقنية والبيئيــة. وقد جنب هذا 

احلل الشركة إنشاء أكثر من 30 منصة بحرية بكل ما 
تستلزمه من أعمال التجريف. 

وبهذا احلل أمكن حتويل املشروع من مشروع مائي خالص 

إلى مشروع برمـائي إن جــاز التعبير، مع توفير الكثير من 
التكاليف. وقد مت البدء يف إنشاء املشروع بإرساء 30 مقاولة 

رئيسة على شركات إنشاءات وطنية ودولية. وكانت أعمال 
الهندسة وتأمني املواد والتصنيع تدار على مدار الساعة يف 

العديد من األماكن حول العالم. 
عام 2008م

وعندما عصفت األزمة االقتصادية بالعالم، بسبب انخفاض 
أسعار النفط اخلام، تأثر برنامج مشروع تطوير حقل منيفة 

بهـذه األزمـة وحـامـت الشكـوك حـول إمكانيـة االستدامــة 
االقتصادية للبرنامج. 

ونتيجة لذلك؛ قررت أرامكو السعودية احلد من التكاليف 
الرأسماليـــة، دون التـــأثير على أهداف البرنامج من خــالل 

التعليق املــؤقــت ألنشطـــة املشتريـــات يف املشروع وإعـادة 
التفاوض بشأن العقود الرئيسة مع الشركات. وقد جنحت 

أرامكو السعودية يف ذلك وحققت وفورات كبيرة يف تكاليف 
املشروع الذي واصل تقدمـــه، حيث ُشرع يف إنشاء اجلسر 

منيفة على طريق التطوير والتنمية

خطوات على طريق اإلنجاز التي 
بدأت بخطط ودراسات التطوير 

وانتهت بانطالق اإلنتاج:
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وإنشاء املرافق املؤقتة من طرق وإمدادات مياه واتصاالت 
وأحياء سكنية وعيادات طبية ومواقع للتخزين والتصنيع 
لدعم املتطلبات اللوجستية لبرنامج مشروع تطوير منيفة.

عام 2009م
رغــم تطبيق تــدابير خفض التكلـفـة، تــم استئناف أنشطة 
شــراء املــواد وتـمـديــد اجلــدول الزمـنـي للبرنـامـج لعامني 
حتسًبا للتغيـرات املتـوقــعـة، كـمـا استمـر العـمـل يف إنـشـاء 
مـرفــق املعاجلــة املركزية. ونــظًرا حلجــم وتعـقيــد مــرفق 
املعاجلة املركزية، َمتَّ تقسيمه بني ثالثة مقاولني رئيسيني. 

وَمتَّ حتسني إنشاءات منيفة من خالل هيكلة صفقات البناء 
بعنــاية حيث كــانت تــدار من خــالل تنسيق تام مع جميع 

األطراف املعنية.
كمـا تـم إجنـاز أربعـة جـسـور على الطـرق السريـعـة عــند 

تقاطعات منيفة والنعيرية ورأس تناقيب والسفانية لتوفير 
طرق آمنة للموظفني والعاملني وتسهيل حركة املعدات واملواد 

إلى موقع العمل.

عام 2010م 
َمتَّ االنتهاء من بناء اجلزر االصطناعية واجلسور البحرية. 
وأثناء عملية اإلنشاء، َمتَّ استصالح أكثر من 45 مليون متر 

مكعب من الرمال من قاع البحر. 
كـمـا َمتَّ االنتهـــاء مـــن تصميم مرفق املعاجلة املركزية. وقد 

استغرقت أعمال التصميم هذه أكثر من أربعة ماليني ساعة 
عمل، وأسفرت عن تطوير أكثر من 250 ألف رسم هندسي.

عام 2011م
َمتَّ االنتهاء من تركيب 13 منصة بحرية حلقن املياه وإنتاج 

النفط. وتطلب تنفيذ البرنامج كميات ضخمة من املواد 
شملت أكثر من 9000 كيلومتر من األنابيب والكابالت، أي 
أطول من املسافة بني الظهران وهيوسنت. كان هناك أكثر 

من 600 آلة كبيرة، مبا يف ذلك املضخات والضواغط 
وأوعية الضغط، واملبدالت احلرارية، واحملوالت واملفاتيح 

الكهربائية، كما مت إجناز محطة الكهرباء الرئيسة للمشروع 
يف عام 2011م.

عام 2012م
بدأ مشروع منيفة تشغيل مرافق حقن املياه يف الوقت 

احملدد. وَمتَّ تشغيل املرافق املرتبطة بها، ومبنى التحكم 
املركزي، وجميع محطات الكهرباء ومحطات املياه غير 

املعاجلة. كما متت إضاءة معمل املعاجلة املركزية واجلسر 
البحري لتوفير السالمة أثناء األعمال الليلية.

عام 2013م
بدأ انتاج املشروع قبل ثالثة أشهر من املوعد احملدد، وبتكلفة 

تقل ببليون دوالر عن امليزانية املرصودة. وقد ركز البرنامج 
على احملافظة على التزام الشركة باجلودة، وأجرت الشركة 

أكثر من 5000 زيارة إلى التجار واملصنعني لضمان جودة 
مواد البرنامج. 
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تتمتع الشعاب املرجانية في الخليج العربي بخصائص    
مميزة، منها القدرة الفائقة لهذه الشعاب املرجانية 
على تحمل التقلبات الواسعة في درجة حرارة املاء 

سواًء برد الشتاء أو حرارة الصيف. 



للجسور ارتباط وثيق بحياة اإلنسان، وقد بدأت اجلسور يف حياة 
البشر منذ قدمي الزمان، فكانت، قدًميا، عبارة عن جذوع الشجر 
التي يُلقى بـهـا يف النهر، أو مجموعـة من الصخــور تســد فتحـة 
بني مرتفعني. وقد سّجل التاريخ أول جسر متطور كان يف القارة 
الهندية سنة 3000 ق.م. كما اشتهرت احلضارة الرومانية ببناء 

اجلسور، وما تزال آثارها باقية يف روما حتى اليوم.
تـقوم فكرة اجلسـور على مفهــوم بـناء عالقــة مــن الـّود واحملبــة 

والتواصل، وهكذا جاءت فكرة اجلسر األولى عند ابتكار اجلسور 
التي نهض بها اإلنسان بعبقريته متحدًيا كل الصعوبات، ومسخًرا 

هذه الفكرة للتطور البشري يف السلم ويف احلروب.
 وتطلق على اجلسور أسماء ترتبط باحملبـة واألخـــوة، حيث هناك 
جسور تربط الـدول القريبـة، وجسور تــربط املـــدن بعضها ببعض. 

منيفة هي اجلزء املبتكر يف هذا العمل اإلنشائي النفطي املهم، فهي 
الشريان احليوي لهذه املنظومة النفطية املمتــدة فوق ميـاه اخلليـج 
العربي بطول 41 كيلومتراً، حيث تربط بني 27 جزيرة اصطناعية، 
ُشيََّد عليها ثالثون منصة حفر. وقد روعي يف تصميم اجلسور أن 
تسمح بانسيابية املياه يف اخلليج مبا يحافظ على احلياة الطبيعية 
للشعاب املرجانية واألحياء البحرية يف هذه البيئة الفريدة والثرية.

مع أن إنتاج الحقل يبلغ حاليًا ٩٠٠ ألف برميل يومًيا من 
الزيت الخام العربي الثقيل مع ما يصاحب إنتاج الزيت من 
الغاز إال أنك ال تلمح أن هناك أي أثر لحرق الغاز، فقد كان 

مشروع منيفة هو أول مشاريع الشركة التي يتوقف فيها 
حرق الغاز نهائيًا بفضل التقنيات الجديدة املستخدمة فيه، 

حيث يتم استهالك معظم الغاز داخل املشروع وُيرسل 
الفائض إلى معمل الغاز في الخرسانية ملعالجته. ولعله مما 

ُيذكر لفريق إدارة املشاريع الذي أشرف على إنجاز املشروع 
هو أن أعمال الصيانة الدورية التي تجري سنوًيا منذ تشغيل 

املشروع لم َترصد أية مشكالت فنية فيه مما يدل على 
جودة مواده ومعداته، ومن املتوقع أال يشهد املشروع أي 

مشكالت فنية ُتذكر خالل السنوات العشر القادمة. 

خالد كويس العنزي
ناظر قسم الصيانة 72



تطلّب العمل يف منيفة قدًرا كبيًرا من 
اخلبرات والتخصصات الهندسية خلوض 

غمار جتربة ضخمة وكبيرة، فهذه هي 
التجربة األولى لتشييد اجلسور واجلزر 
االصطناعية بسبب ضحالة مياه منيفة 

التي يقع حتتها احلقل، األمر الذي يصعب 
الوصول إليه من البر والبحر، فكان القرار 

بإنشائها فوق احلقل مباشرة هو اخليار 
الصحيــح اقتـصادًيـا، فـقـد سهلت هذه 

اجلسور عملية تشغيل احلقل بعد االنتهاء 
من جميع مراحله، وسهلت كذلك عملية 

حفر اآلبار.
وقد سبق ألرامكو السعودية إنشاء مشاريع 
عمالقة ولكنها كانت املرة األولى التي تبني 

فيها الشركة جزًرا اصطناعية وجسوًرا.
أطلق رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، 
معــالي املهنـــدس خــالـــد الفالح، اسم «درة 
التاج» على مشروع منيفة يف داللة قاطعة 

على كفاءة الفريق الذي عمل على تصميمه 
وتنفيذه بكل مرافقه.

”درَّة التاج“
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يسمح جسر منيفة في تصميمه الهندسي الدقيق باملحافظة على الحياة الطبيعية    
للشعاب املرجانية وحركة املياه الضحلة عبر دورة املد والجزر ودرجة الحرارة وامللوحة 
ونسبة التبخر وغيرها من العوامل الطوبوغرافية التي ميزْت وأثَرْت مياه خليج منيفة 

بالعديد من األحياء البحرية التي تعيش فيه، وجعلت منه بيئة بحرية فريدة وغنية. 
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إن منيفة أول مشروع في الشركة يضم بين منشآته مرافق 
للتوليد املزدوج للكهرباء والبخار حيث يحقق االكتفاء الذاتي 

من الكهرباء وُيصدر الفائض منها. خاصة إذا علمنا أن إنتاج 
منيفة وحده من النفط يوفر حاجة مائة مليون شخص من 

الطاقة حول العالم. 

ضمن عملي كأحد منسوبي فريق مشروع تطويـر حقل منيفـة إلنتاج 
الزيت الخام، كنت دائم الثقة بحتمية نجاح املشروع وذلك لوجود فريق 

عمل من املهندسين واملهنيين األكفاء وإصرارهم على إنجاز املشروع 
على أكمل وجه.

لطاملا كانت املسؤولية والتحدي كبيرين ولكن الفريق كان دائًما على 
أهّبة االستعداد إلنجاز املهمات الصعبة.   

وقد تضمنت مسؤوليات الفريق ربط شبكات آبـار الزيت فـي منطقتي 
منيفة وتناقيب باإلضافة الى ربط شبكات املياه املستخدمة في حقن 
اآلبار لرفع كفاءة التشغيل، إضافًة لذلك قــام الفريـق بتشغيل شبكـة 

انابيب يبلغ طولها ٢٠٠ كيلومتر والتأكد مـن فاعلية وكفاءة نظام 
الحماية على الجسر املوصل إلى معمل فرز الغاز من الزيت في منيفة.

أسامة الصالح
مهندس مشاريع أعلى 76
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ُيعد مشروع منيفة األول من نوعه في الشركة الذي يتوقف فيه    
حرق الغاز تماًما، األمر الذي يمثل تطوًرا كبيًرا في مجال املحافظة 

على البيئة والحيلولة دون تلويثها. 
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صاَحَب هذا املشروع ازدهار املناطق احمليطة 
مبنيفة بـمــا فيها مؤسســات العمل اخلاصة، 
فلو قــارنا النعيريــة اآلن مبا كانت عليه قبل 
خمس سنـوات سنجد بها الكثـير مـن فرص 
العمل. كما أسهم مشروع منيفة بشكل جلّي 

يف االقتصاد احمللي، فهناك اآلن ما بني أربعة 
إلى خمسة مقاولني محليني يتم التعامل معهم 
بشكــل مباشر فيمـا يتعلق باملشروع، وهـو مـا 

ميّثل إضافة لالقتصاد الوطني. ويرى املسافر 
من الدمام إلى اخلفجي العديــد من احملالت 
التجارية واملعامل ومحطات الوقود على طول 
الطريــق يف القطيـف واجلـبيـل واخلــرسانية 
ومنيفـة وحـفر الباطـن والسفانية، كمــا يــرى 
العديــد مــن املجمعــات الصنــاعية الصغيرة 

واملتوسطة والكبيرة.

ُمـدهش هـو معمل منيفـة    
العمالق حيث تتشابك أنابيبه 
الطويلة وامللتوية وأعمـدته 
التي تعانق الفضاء ومضخاته 
وخزاناته العمالقة املصنوعة 

بطريقٍة معقدة وساحرة. 
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إن األثـر الــذي يُـحـدثــه هــذا 
املشروع داخل اململكة، يتجسد 
يف فرص العمل املباشرة وغير 
املباشرة التي وفرها املشروع 
للشباب السعودي، حيث بلغ

عدد الذين شاركوا يف إجناز 
منيفـة عبر مراحـلـه املختـلفـة
21 ألــف مـوظف، يف مـوقع 
املشروع فــقط نــاهـيك عن 

العاملني يف شركات التصميم 
والهندسة واإلنشاء والتوريد

التي حققت جناًحا كبيًرا يف 
االلتزام بنسب السعودة التي 

تفرضها العقود املبرمة معها، 
األمر الذي عاد بفوائد جّمة
على آالف األسر يف اململكة.

80



81



اجليولوجية بسمة املصطفى «إلى اليمني»  
لـقــد تـعـرفُت على مشروع حـقـل منيفـة يف الـعام 2011م، مبـاشرة بـعـد تخـرجــي 

كجيولوجية يف جامعة ليفربول. كان املشروع يف مرحلة متقدمة من التطوير، خاصة 
فيما يتعلق بحفر اآلبار بهدف الوصول إلى إنتاج 900 ألف برميل من الزيت اخلام 
العـربــي الثقيل. ولـقد مّكنني هــذا املشروع من االنضمام إلى فريق العمل بصفتي 
مهندسة آبـــار جيولوجـيــة، وعليَّ تنفيذ املهمــات العملية املنـاطة بي، حيث يتمثل 
عملنا- نحن اجليولوجيني- يف جمع وحتليل البيانات اخلاصة باملكامن، وحتديد 

اسة التي تنطوي على بيئة بحرية تتطلب  مواقع احلفر يف منطقة منيفة احلسَّ
االهتمام والرعاية. 

بعد عمليات التحليل، أقوم برسم خرائط حتديد مواقع احلفر عبر برامج خاصة، 
ل لديَّ حتدياً كبيًرا لضمان أقصى قدر من الكفاءة التشغيلية. األمر الذي َشكَّ

ومع بدء فريق احلفر بتنفيذ اخلطة التشغيلية للحفر. يف تلك املرحلة، كان عملي 
يتركز عـلى مراقبــة مسار احلفــر وتقديــم املشورة للمهندسني يف امليــدان وعمل 

التعديالت الفنية الالزمة التي يتطلبها الوضع الفعلي للبئر.
أنا سعيدة جــًدا كونـي عضوة يف هـذا الفريق الذي يعــمل على خامس أكبر حقل 

نفطي يف العالم. وشاهدة على أول تصدير جتاري منه؛ والذي َمتَّ يف أبريل 2013م، 

وسعيدة أيًضا كوني قد بدأت مسيرتي املهنية مع أرامكو السعودية، التي اعتبرها 
جتربـة ملهمـة للشبــاب والشابـات السعوديـات. ويف هذا اخلصوص أتقدُم بالشكر 
اجلزيــل جلميع أعضــاء فريـق منيفة الذين كـانوا يًدا واحدة لتحقيق النجـاح طوال 

مراحل العمل، وأوّجه للجميع عميق الشكر والتقدير على الدعم الذي قدموه لّي أثناء 
العمل، األمر الذي يدل على دعم ومتكني املرأة السعودية يف جميع ميادين العمل.

اجليولوجية ثناء عبداحملسن «إلى اليسار»
يتمثل عملي كجيولوجية يف مساعدة املهندسني يف التصميم والتطوير حلفر اآلبار 
اجلديدة يف احلقل، وبشكل دقيق حتديد هذه اآلبار وتقدمي معلومات وافية عنها 
وعن تاريخها اجليولوجي، وحتقيق الهدف املنشود دون أية معوقات. كما عملُت 

بجانب عملي كمرشدة لتعزيز بنية احلقل استناًدا إلى البيانات التي يتمُّ احلصول 
عليها من اآلبار التي حتفر.

أنا سعيدة وأشعر بالدهشة جتاه فريق العمل الذين قادوا هذا املشروع لتحقيق أقصى 
شروط النجــاح يف حـقل منيفة، والــذي يُعدُّ مشروعــاً فـريًدا من نـوعه، حيث يُضيف 
قيمة عالية ألرامكو السعودية، خاصة فيما يتعلق باالهتمام بالبيئة الطبيعية احمليطة 
باحلقل؛ وهو األمر الذي أتفق معه بشدة، كونه من مسؤوليتنا جتـاه األرض والوطن 

الذي نعيش فيه. إن هذا املشروع عزيز على قلبي كونه أول وأكبر مشروع أعمل فيه، 
وأكون جزًءا منه منذ انضمامي للعمل يف أرامكو السعودية يف العام 2011م.

الجيولوجيات السعوديات يجتزن 
التحديات ويستشرفن مستقبل املكامن
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عند استالم املشروع، مت التأكد أنه يعمل بسالسة 
وأن كل العاملني فيه يتقنون عملهم ويؤدونه على 
أكمل وجه. بــدأ العمـل باجتاه التميز مـن أجــل 

االرتقاء مبهارات موظفي املعـمـــل والوصــول بـها 
إلى املعايير العـامليـة يف التشغيل مع التركيز على 
كفاءة استهالك الطاقة. ويف هــذا الصــدد يُشار
إلى أن منيفة أول مشروع يف الشركة يضم بني 

منشآته مرافق للتوليد املزدوج للكهرباء والبخار 
حيث يحقق االكتفاء الذاتي من الكهرباء ويصدر 

الفائض منها. كما أن إنتاج منيفة وحده من النفط 
يوفر حاجة مائة مليون شخص من الطاقة حول 
العالم، وهو نسبة إسهام هذا املشروع يف حياة 

الناس حول العالم يف إسعاد البشرية.
إن البــعـد البيئي يف تنفيذ مشروع منيفـة يتجسد 

من خــــالل بـــــنـــاء اجلسور التي متتد لثالثـة 
كيلومترات داخل املياه والتي تــوفــر االنسيابية 
املطلوبــــة للتيــارات املائيــة حفاًظا على الثروة 

السمكيـــة واألحيـــاء البحريــة ال سيما احملاضن 
البحرية للروبيان والشعاب املرجــانـية، وقد أسفر 

التعاون مع إدارة حمايــة البيئة يف الشركــة يف 
حتقيق التوازن البيئي للحياة البحرية بل وجعلها 

أفضل مما كانت عليه قبل بناء هذه اجلسور. 
من جهة أخرى، يعد مشروع منيفة األول من نوعه 

يف الشركة الذي تنعدم فيه معدالت حرق الغاز 
متاًما األمر الذي ميثل تطوًرا كبيًرا يف مجال 

احلفاظ على البيئة واحليلولة دون تلويثها. 
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االلتزام بالتنمية
واملحافظة على البيئة

لقد بنت أرامكو السعودية سمعة متميزة يف إجناز املشاريع الضخمة، ولكن مشروع 
منيفة اختبر التزام الشركة بهدفيها املتالزمني وهما التنمية االقتصادية واحملافظة 

على البيئة. واجهت الشركة مكمًنا عميًقا للنفط يقع يف منطقة ضحلـة من ميـاه 
اخلليج معروفة بوجود الروبيان واألسماك، فبحثت الشركة بني اخليارات املبتكرة 
حلماية الشعاب املرجانية ومروج األعشاب البحرية. ثم واجهت الشركة االنكماش 

االقتصادي الذي ضرب العالم عام 2008م، فأكدت الشركة على التزامها باملشروع 
أمام املقاولني والشركاء. 

حافظت أرامكو السعودية دائًما على وجود طاقة إنتاجية احتياطية للنفط اخلام لسد 
احتياجــات األسواق يف األزمــات ودعــم استقرار أسواق النفط العامليــة، ويلعب حقل 
منيفة دوًرا مهًما يف تعزيز قدرات أرامكو السعودية اإلنتاجية بشكل كبير. وهذه هي 

ثاني بئر إلنتاج النفط الثقيل يف اململكة العربية السعودية ومن املقرر أن توفر اخلام 
الثقيل لدعم املصايف احمللية التي مت بناؤها ملعاجلة اخلام الثقيل. 

وتواصل تنفيذ املشروع طوال فترة تراجع األسواق يف عام 2008م، مما شكل مصدًرا 
مستمًرا للدخل للتجار الوطنيني والدوليني. وقد استغرقت مرحلة التصميم التفصيلية 
أربعة ماليني ساعة عمل، وأجـريت يف مــواقــع دوليـــة متعددة، مثـل إيـطاليا وإسبانيـا 

واململكة املتحدة واليابان واإلمارات العربية املتحدة وكذلك يف مواقع مختلفة يف اململكة 
العربية السعودية. كما وفرت مرحلة التنفيذ فرص عمل لقوى عاملة متعددة اجلنسيات 
وصــل قوامــها إلى ما يقـرب من 21 ألف يف ذروة املشــروع. وكــان لــذلك تأثيًرا إيجابًيا 
مباشًرا لصالح القوى العاملة متعددة اجلنسيات، مبا يف ذلك نسبة كبيرة من املواطنني 

السعوديني وكذلك التجار السعوديني والدوليني الذين شاركوا يف أعمال املشروع.
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إن النجاح في إنجاز مشروع منيفة لم يأت من فراغ    
بل مّر بتحديات كبيرة وأوقات صعبة وضع لها فريق 
املشروع استراتيجية محددة واتخذها منهًجا، وأثبتت 
اآلن نجاحها بامتياز، وقد تمحورت حول تكوين فريق 

من الشباب السعودي في مختلف التخصصات حيث 
توفرت لهم فرص التدريب املناسب وُمنحت لهم 

الثقة الكاملة ليعملوا بحماس متدفق. 
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تم حفر ما يعادل ٢١٣ كيلو متًرا في مكامن حقل منيفة.    
أي ما يساوي املسافة من الظهران إلى حقل منيفة. 
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توافرت خالل تنفيذ هذا املشروع تقنيات جديدة 
ساعدتنا في أداء أعمالنا بكفاءة، كما توافرت لنا 
مجموعة من الشباب املشغليـن واملهنـدسين 
الواعـديـن الـذين تميزوا بشغفـهـم باملعرفـة 

وحماسهم لإلنجاز، بعد أن اكتسبوا خبرات عديدة 
ومتنوعة في فترة وجيزة وامتلكوا من املهارات 

التشغيلية ما أهّلهم ألداء أعمالهم بدقة 
متناهية.

ومما ال شك فيه أن منيفة سيكون مشروًعا رائًدا 
في مجاالت اإلنتاج والسالمة والتميز التشغيلي. 
ويـــقوم على إدارتــه نخبـــة مـن اإلداريين ذوي 
الفكر املتطور مستفيدين من الـموروث اإلداري 

والتطويري ألرامكو السعودية في بناء املشاريع، 
خاصة فيما يتعلق بالسالمة وكفاءة اإلنتاج.

أحمد سليمان البشر
ناظر قسم التشغيل

ال يختلف اثنان على أن أرامـكو السعوديـــة 
هي خيُر مثــاٍل لتطويــر الشبــاب، خــاصـة 
املهندسني حديثي التخرج، وذلك من خالل 
برنامج تطوير املهنيني الذي يستمر لثالث 
سنوات، وكــذلك خريجــي برنــامج التــدرج 
مــن خالل انخراطـهــم يف العمــل مــع مــن 
سبقوهم يف سنوات اخلدمة واخلبرة. ففي 
منيفة تبلغ نسبة الفنيني 95٪ من الشباب 

اجلدد الذين أنهوا برامج التدرج والتدريب أو 
ممن تخرجوا يف جامعات محلية وخارجية.
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أجــرى برنــامج منيفة أعماًال متزامنة، جرت فيها أنشطة البناء 
وأعمال احلفر على مقربــة من بعضها البعض. ونـظًرا الرتـفاع 

تركيز غاز كبريتيد الهيدروجني يف النفط اخلام، مت تشغيل مركز 
للتحكم يف حاالت الطوارئ يعمل على مدار الساعة بكامل طاقته 
التشغيلية. حيث كان ذلك املركز جزًءا من إجراءات التخفيف من 
املخاطر املتخذة لتعزيز سالمة موظفي أعمال البناء. وباإلضافة 

إلى ذلك، مت تدريب أكثر من 45 ألف شخص ضمن برنامج منيفة 
على مخاطر تسرب غاز كبريتيد الهيدروجني وسبل مواجهته. وقد 
مت تطوير نظــام نقاط التجمع املركزيــة يف احلــاالت الطارئــة مع 
وجود عالمات وإشارات للداللة على مواقع التجمع الطارئة، ومت 
تطوير نظام مالحة GPS خاص باملوقع لتوجيه األفراد وسيارات 

الطوارئ إلى موقع الطوارئ. 
نفذ برنامــج منيفــة حـلوًال مبتكــرة أدت إلى الشراكــة مع املقاولني، 
وترسيخ ثقافة الصحة والسالمة والبيئة، والوعي البيئي واحملافظة 
على البيئة، مما أدى إلى جناح املشروع مـــع التأثير اإليجابي على 

املنطقة.

تدريب ٤٥ ألف موظف 
على التعامل مع غاز 
كبريتيد الهيدروجين
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شكلت زيارة معالي وزير البترول والثروة املعدنية املهندس علي    
بن إبراهيم النعيمي وأعضاء مجلس إدارة أرامكو السعودية لحقل 

منيفة في أبريل ٢٠١٣م تدشيًنا النطالق أعمال التشغيل وتفعيًال 
لهّمـة الشبـاب السعودي الذي يتطلع نحـو تحقيق قيـم أرامـكو 

السعودية في التميز  والسالمة واملسؤولية والنزاهة واملواطنة. 
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عندما توضع الخطط والدراسات بإشراف اإلدارة التنفيذية والعليا في أرامكو السعودية لخوض تجربة ضخمة وكبيرة 
مثل تطوير حقل منيفة العمالق، فإن أعمال التنفيذ الضخمة تتطلب قوة عاملة على قدر كبير من املسؤولية 

والخبرة في تحقيق مثل هذه املشاريع ومواجهة التحديات الصعبة وتجاوز األوقات الحرجة في سبيل تحقيق النجاح.

كـان بدء التشغيل مـدهًشا للغاية، فلـم نواجـه 
خالله مشكالت تذكـر في تشغيل املعـدات من 
مضخات وضواغط ومكثفـات ومعـدات أخرى. فقد 
كانت دقة املواصفات واملعايير هي التحدي الذي 

وضعناه نصب أعيننا أثناء التصميم خاصة وأن جميع 
املهندسين والفنيين واملشغلين هم من الشباب 
الذين لم تتجاوز خبراتهم الستـة أشهر آنذاك، فكنا 
نستعيـن بمـن لديهـم خبـرات أطول وأعمق لكي 
ينقلوا معارفهم وتجـاربهـم لجيـل الشبـاب، وقد 
نجحنا بالفعـل في القيام بذلـك قبـل التشغيل، 

كما استعنا بكوادر من الجهات املصنعة للمعدات 
واألجهزة في تدريب شبابنا على التقنيات الحديثة. 

فهد طالب الدوسري
ناظر قسم الهندسة 98



99



-  يف عـام ٢٠١٣م، حصل برنــامج أرامكو 
السعودية للصحة والسالمة على جائزة 
إدارة الــصحــة واإلنــتــاجــيـة للشركــات 
الدولية، املقدمة من معهد إدارة الصحة 
واإلنتاجية. وُمتنح هذه اجلائزة تقديًرا 
للشركات الدولية التي تُعدُّ ”األفضل يف 

فئتها“ يف تطبيق مناذج إدارة الصحـة 
واإلنــتـاجيــة والتــي حـسّنت الــقــدرة 

التنافسية ألعمالها بشكل ملموس من 
خالل مكاسب اإلنتاجية الناجتة عن 

حتسني الوضع الصحي للموظفني.
ُمِنحت أرامكو السعودية اجلائزة األولى   -
لتقنية التميز يف تقنية البيئة من البحار 

العربية.  
ُرشــح مــشروع مـنــيفــة لـنـيــل جــائزة   -
اليونيسكو للمسؤولية البيئية لتحسني 
الطاقة اإلنتاجية للحقل مع احملافظة 

على البيئة.

الجوائز
للسنة الخامسة والعشرين على التـوالي 

حصلت أرامكو السعودية على املركز األول 
في التصنيـف السنـوي ملجلـة بتروليوم 
إنتيليجنس ويكلي ضمـن أبـرز ٥٠ شركة 

بترول في العالم. 

100



101101



يعمل حوالي 200 شاب يف قسم الصيانة يف املشروع وقد 
شاركوا جميعهم يف التشغيل األولّي للمعمل، كما يشاركون 
اآلن يف أعمال الصيانة السنوية، وهي أعمال كبيرة ومهمة 

للغاية يتم خاللها فحص كل شيء من اخلزانات إلى األنابيب 
ومعامل فرز الغاز من الزيت. وهم ميلكون من املهارة ما 
يعادل خبرة سبع سنوات رغم أنهم جدد، ويعود ذلك إلى 
التدريب اجليد الذي حصلوا ويحصلون عليه على رأس 

العمل. فاملشروع يضم بني منشآته مركًزا داخلًيا للتدريب 
يتم من خالله تنظيم دورات تدريبية مكثفة يشارك يف كل 

دورة أربعة إلى خمسة شباب يتم تدريبهم على معدة أو جهاز 
بعينه. وقد قدم املركز حتى اآلن 28 دورة، كما يضم قاعة 

للدراسة النظرية ومعدات وأجهزة محاكاة تساعد يف عملية 
التدريب. 
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يعود إنشاء وحدة هندسة كفاءة التشغيل يف إدارة اإلنتاج 
يف منيفة، كــأول وحـــدة من نوعــها يف دوائــر اإلنتـاج يف 

الشركة، إلى هدف أساس من أهداف تطوير حقل منيفة 
يتمثل يف أن يبلــغ احلقــل أقصى درجــات الكفاءة، حيث 

تُترجم هذه الوح دة هذا الهدف إلى نتائج ملموسة.
وألن حتسني الكفاءة واحملافظة على الطاقة يُعد يف وقتنا 
احلــاضر أمًرا حتـمًيا وليس تــرًفا. أُنشئت هــذه الــوحدة 
وتتمثـل أهدافــها الرئيسة يف بنــاء فريــق مكّرس لضمــان 
متيز التشغيل إلى جانب إرساء ثقافة التركيز على الكفاءة 
يف جميع املناقشات التي جتــري على كــافــة املستويات يف 

الدائرة، فضًال عن تشجيع فريق منيفة يف سعيه اجلاد إلى 
استكشاف التقنيات التي ميكن أن تسهم يف تعزيز إنتاجية 
محطة الكهرباء. وال يقتصر الهدف من إنشاء هذه الوحدة 

على تعزيز املنفعة واحلد من الهدر، لكنه يتجاوز ذلك 
إلى هدف طموح يرمي إلى إعداد مجموعة واسعة من 

املهندسني وإكسابهم املهارات والكفاءات الالزمة لتحسني 
قدراتهم يف هذا املجال املهم.

وتلتزم إدارة اإلنتاج يف منيفة باالستفادة القصوى من كل 
وحدة حراريـة وتعزيــز مؤشرات األداء الرئيسـة املتعلقـة 
بكثافة استهــالك الطاقــة، وتــرجمت هــذا االلتزام إلى 
واقــع. كمـا أن اإلدارة قد بذلت جـهوًدا حثيثــة لتحسني 
االستهـالك وقــامــت بتحلـيل كــل جـزئيــة مــن جــزئيات 
االستهالك انطالًقا من قناعتها أن الرحلة نحـو الكفاءة 

ال ُميـكن أن تبـلــغ غـــايتها املرجــوة دون اتـباع نــهج شامل 
وعليه، فهي تعنى بتفاصيل استخدام اإلضاءة يف املكاتب 

وحتلل بدقة إمكانية حتسني كفاءة هذه اإلضاءة من خالل 

استخدام أجهزة استشعار احلركة، ليصبح إجمالي أيام 
اإلضـاءة يف السنــة 80 يوًمــا فقط بــدًال مــن 365 يــوًما. 
كما أنشأت برنامًجا لتنظيف مرشحات وحدات التكييف 

الكبيرة بصورة شهرية، األمر الذي يوفر استهالك الطاقة 
يف أجهزة التكييف بنسبة تتراوح من 5٪ إلى ٪15.

ويسعى مشروع منيفــة، على حداثــة عهده بالتشغيل، إلى 
حتقيق املزيد من الكفـــاءة من خــالل حتديــد العديد من 
فرص التحسني. ولم تلبث هذه اجلهود أن تكللت بالنجاح 
نهاية عام 2014م، حيث لم ميض عام ونصف العام على 
تشغيل املشروع حتى ُكّرمت إدارة اإلنتاج هناك باعتبارها 
أكــبــر مسـاهــم يف مبــادرات احملــافظــة على الطاقة يف 

الشركة.

وحدة هندسة كفاءة التشغيل في منيفة، 
هي األولى من نوعها في الشركة
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الفصل الرابع

حكاية اسمها منيفة



منظر جوي ألعمال إنشاء الطريق الشمالي السريع الذي يسّهل الوصول إلى مناطق اإلنتاج في السفانية ومنيفة، 
حيث يتكون هذا الطريق املعّبد من مسارين بطول ١٢٠ كيلومتًرا. السفانية، نوفمبر ١٩٥٨م.

تصوير: إي. إي. سيل

مع اكتشاف الذهب األسود جاءت أرامكو،    
وتغير ت أوجه املجتمع والصناعة. 
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النجاح يرافق اإلجنازات العظيمة دائًما، هكذا تتحقق معادلة 
العمل النابع من الرؤية الثاقبة واالجتهــاد املتواصــل، وهكذا 
تتراكم حكاية النجاح الذي ال ينتهي، فال يتوقف الرواة عن 

تسطير تفاصيلها وكتابة حكايتها.
لـقـد شكـلت حــكايــة اكتشاف النفـط يف املمـلـكـة الـعربية 
السعودية ودول اخلليــج العربـيــة قفزة نوعيــة يف أشكــال 
وأمناط احلياة االجتماعية واالقتصادية يف املنطقة، وكان 

ظهور شركات النفط الوطنية محور التغيير والتطوير الذي 
شهدته هذه البلدان. 

فـفــي اململكــة، ارتبطت أرامــكـو السعوديــة بـتطـور التــعلـيم 
وأسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر يف التنمية االجتماعية، 
وإعداد األيدي العاملة املتخصصة وتطوير التقنيات املختلفة 
التــي لم تكــن موجــودة قبل اكتشــاف النفـط، وتـضطلـع هذه 
األيدي العاملة ملا لديها من تقنيات بكل األعمال واملهمات يف 

صناعة النفط باململكة.
إنَّ اكتشــاف النفط يف دول اخلليــج العربــيـة قد أسهم عبر 
الشركات الكبرى وتواجد اخلبرات العاملية يف تعبيد الطريق 
نحو تطور ونهضة وحتديث املجتمعات اخلليجـيــة وتطــورها 

اجتماعًيا واقتصادًيا. ولقد جاء تدفق الذهب األسود من قاع 
األرض إلى شرايني احليـــاة االجتماعيــة يف الـعام 1938م يف 
اململكة العربيــة السعوديــة ليصنــع مجتمًعا عمـالًيا من جميع 

مناطق اململكة والعالم سمته األساس االنسجام والتناغم.
 قبل مرحلــة اكتشاف الــذهب األسود مــن البئر رقم 7 يف 
قبة الدمام (بئر اخلير) وإنتاجه بشكل جتاري محدود؛ كان 
اقتصاد اململكة يرتكز على قيام أهل البادية بتربية املواشي 
التي تتواجد حيث الكــأل واملــاء، أما سكان القرى واألرياف 
فـقـد كـانوا يعملون يف الزراعة والتجــارة بشكلـها البـدائي 

البسيط واحملدود. وكان عمل سكان املدن الكبيرة مثل: مكة 
املكرمة واملدينة املنورة وجدة والرياض يف التجـارة ومزاولة 
الصناعات البسيطة التي لم تتجاوز مرحلة اإلنتاج اليدوي، 
وهو ما ميكن وصفــه باالقتصـــاد املغلق القـائم على نشاط 

غير منّظم أو مستمر، وكان هدفه األساس تأمني احتياجات 
احلياة اليومية باحلد األدنى، وكان مورد احلجاج واملعتمرين 

هو املصدر الرئيس لدخل البالد، واحملرك الرئيس لعجلة 
االقتصاد.

ومع اكتشاف الذهب األسود جاءت أرامكو، وتغير كل شيء 
يف اململكة، من ناحيتي التطور االقتصادي واالجتماعي.

شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» هي شركة 
عاملية متكاملة للنفط والكيميائيــات مملوكــة للدولة. وحتتـل 
أرامكو السعودية املرتبة األولى بني شركــات البترول العاملية 
من حيث إنتاج وتصدير الزيت اخلام وسوائل الغاز الطبيعي، 
كما أنها واحدة من الشركات الرائدة يف إنتاج الغاز الطبيعي. 
وهـــي واحــدة من شركــات التكريــر العامليــة الرائدة وتتوسع 
أعمالها حالًيا لتشمل إنتاج املواد الكيميائية. كما أنها إحدى 
الشركــات العامليــة الرائـــدة يف مجــال التنقـيب عــن املــوارد 
الهيدروكربونية وإنتاجها وتكريرها، ومن ثمَّ توزيعها وشحنها 

وتسويقها.
وتدير الشركة احتياطات تقليدية من الزيت اخلام والغاز تبلغ 

261.1 بليون برميل إلى جانب 294 تــريليـون قــدم مكـعبة 
قياسية من احتياطات الغاز.

ويعمل يف أرامكو السعودية أكثر من 61.907 موظف منهم 
51.623 من السعوديني و10.254 موظف أجنبي من جميع 

أنحــاء العالم ينتمــون إلى 77 دولــة ومقرها الرئيس يف مدينة 
الظهران يف املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية.

وتنتشر أعمال الشركة يف أنحاء اململكة، ولها مرافق إنتاج 
وتوزيع للمنتجات ترتبط بجميع مناطق التسويق.

وتـقـع ُفـرض التصدير املهمة يف موانئ على ضفتي مياه 
اخلليج العربي والبحر األحمر، وتُلبي الطلب احمللي على 
املنتجات التي حتتاجها وسائل النقل مبختلف أنواعها من 

خالل مصاٍف استراتيجية.
وعلى الصعيد الدولي، متتلك الشركات، سواء التابعة ألرامكو 

السعودية أو املنتسبة لها، حصًصا كبيرة يف شركات للتكرير 
والتسويق يف الواليات املتحدة األمريكية، وكوريا اجلنوبية، 

واليابان، والصني.
كما متتلك أرامكو السعودية مكاتب تقدم من خاللها خدمات 
مساندة رئيسة للتسويق يف مــدن كبرى يف أمــريكــا الشمـالية 

وأوروبا وآسيا.
وتعمل أرامكو السعودية حالًيا على زيادة قـــدراتها يف مجال 
اكتشاف وإنتاج ومعاجلة ونقل الغاز الطبيعي الستخدامه يف 
توفير الطاقة احمللية، وتشغيل محطات حتلية املياه وغيرها 

من الصناعات، مثل صناعة البتروكيميائيات املتنامية يف 
الشركة.

واليوم، تستطيع أرامكو السعودية، بناًء على مكانتها املتميزة 
كمورد موثوق للطاقة، ومن خالل تكامل سلسلة القيمة إلنتاج 
البتروكيميـائــيـات وبنـاء مصايف التصديــر وتطويــر تقنيــات 
متقدمــة، أن تنتج أنـظف أنــواع الـوقــود للجيــل اجلديد من 
محركـــات االحتراق الــداخلي، حيث تــواصل الشركة العمل 

على االرتقاء بحياة البشر مع احملافظة يف الوقت نفسه على 
كوكبنا الذي نتقاسمه جميًعا.

النفط في اململكة العربية السعودية
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أرامكو السعودية ليست قصة بناء شركة    
وطنـيـة، بـل روايـة تطويـر أساسيـة في 

صناعة البترول والغاز السعودية. 

مع أرامكو السعودية انفتحت آفاق العمل 
االقتصادي الوطني ليرتفع اسم اململكة 
في جميع املحافل الدولية في مختلف 

بقاع العالم. 

منصة الحفر املتنقلة رقم ١ التابعة ألرامكو السعودية أثناء عملها في حقل منيفة البحري. يبلغ طول املنصة 
املثلثة الشكل تقريًبا ٩٣ قدًما وعرضها ١٠٤ أقدام ولها ثـالث قوائم داعمـة قابلـة للطي وبـرج حفر وصندل 

تشغيل، وهي قادرة على الحفر في البحر على عمق ٦٥ قدًما. منيفة، نوفمبر ١٩٥٨م.
تصوير: إي. إي. سيل

110



111



1957م
اكتُشف النفط ألول مرة يف حقل منيفة على بعد 200 

كيلومتر شمال غرب الظهران يف املنطقة البحرية وعلى 
عمق يتراوح ما بني 6 إلى 36 قدًما يف مياه اخلليج.

1964م
متَّ أول إنتاج مستدام من حقل منيفة، الذي يحتوي على 

الزيت اخلام العربي الثقيل (26 إلى IPA 29)، وكانت 
التراكمات الهيدروكربونية تقع ضمن تكوينات صخرية 

يف اجتاه شمال غـرب وجنوب شرق بطول حوالي 41 
كيلومتًرا وبعرض 17 كيـلومتًرا. وقـــد بلـغ اإلنتـاج يف 
هذا احلقل 100 ألف برميل يومًيا. ويعدُّ هذا احلقل 
أحد أربعة حقول مغمورة باملياه، وهذه احلقول، هي: 

السفانية، وأبو سعفة، ومنيفة، والقطيف الشمالي.
1966م

متَّ حتقيق احلد األقصى من اإلنتاج الذي بلغ 113 ألف 
برميل يومًيا. 

1967م
متوسط اإلنتاج اليومي يصل إلى 48432 برميل يومًيا. 

1977م
متَّ حفر 17 بئًرا: سبعة آبار إنتاج وأربعة آبار ملراقبة املياه 

اجلوفية، وخمس آبار ملراقبة عمود النفط، وبئر واحدة 
مهجورة. 
1977م

اإلنتاج التراكمي يصل إلى حوالي 140 ألف برميل يومًيا.
1984م

متَّ توقيف البئر نظًرا النخفاض الطلب على النفط. ومتَّ 
بعدها إزالة املرافق.

2006م 
منيفة؛ حتدي االستثمار.

حكاية اسمها حقل منيفة

توجيه فوهة األسمنت في جهاز الحفر رقم ١١ في 
منيفة، مارس ١٩٦٣م. تصوير: ب. هـ. مودي
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خبير يشرف على أعمال التثبيت باألسمنت في منيفة، مارس ١٩٦٣م.
تصوير: ب. هـ. مودي

منظر جوي في منيفة، عام ١٩٦٢م.
تصوير ب. هـ. مودي

ُمشّغلون يعملون على فوهة بئر على منصة بحرية. يتدفق 
الزيت الخـام مـن فـوهـة البئر إلى خطوط أنـابيب مغمورة 
متصلة بشبكة تجميع تحـت املـاء تعمل على إيصال الزيت 

إلى معمل فرز الغاز من الزيت في السفانية. منيفة، ١٩٦٢م.
تصوير: ت. ف. والترز
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معمل منيفة الجديد حيث تظهر صهارجي التخزين والخزانات الكروية اثناء اإلنشاء. 
منيفة، نوفمبر ١٩٦٣م. تصوير: ب. هـ. مودي
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إدخال الطوق قبل عملية التثبيت باألسمنت في منيفة، برج الحفر رقم ١١. منيفة، مارس 
١٩٦٣م. تصوير: ب. هـ. مودي
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1.  منظر جوي ملنطقة معمل فرز الغاز من الزيت اجلديد يف منيفة حيث يظهر مخيم مقطورات (يف صدر الصورة إلى اليمني) مع خطوط أنابيب قيد اإلنشاء لنقل الزيت 
اخلام من املنطقة البحرية. منيفة، نوفمبر 1963م.

منظر جوي ملعمل منيفة اجلديد حيث يظهر اخلط الرئيس القادم من اآلبار البحرية واملتجه إلى خط التغذية الرئيس بني السفانية ورأس تنورة. منيفة، نوفمبر 1963م.   .2
منظر عام للمرافق اجلديدة التي يتم إنشاؤها للتحكم يف الزيت اخلام يف منيفة، نوفمبر 1963م.   .3

صورة على ارتفاع منخفض بزاوية مائلة ملعمل منيفة حيث تقوم طواقم العمل بتركيب صمامات على خطوط األنابيب الرئيسة إلدخال الزيت اخلام وإخراجه. منيفة،   .4
نوفمبر 1963م. 
تصوير: ب. هـ. مودي
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منيفة: تحدي االستثمار ٢٠٠٦م 
بــدأت أرامكــو السعــوديــة التخطيـط إلجــراء التطويرات 

اجلذرية حلقل منيفة باستثمار أولـّي ُقّدَر مببلغ 10 بلـيون  
دوالر، لتحقيق أكبر زيادة على مستوى العالم يف إنتاج املواد 
الهيدروكربونية يف مرحلــة واحــدة، حيث يُعد خـامس أكبر 

حقل يف العالم يتمُّ تطويره بتكلفة تصل إلى 16 بليون دوالر، 
وقد حقق طاقته اإلنتاجية القصوى مبقدار 900 ألف برميل 
يومًيا مع نهاية العام 2014م. ويعتبر منيفة ثاني حقل إلنتاج 
النفط الثقيل يف اململكة العربية السعودية، حيث يوفر اخلام 
الثقيل للمصايف احمللية التي متَّ بناؤها ملعاجلة هذا النوع من 

النفط. 

وقد بدأ العمل يف تطوير احلقل يف العام 2006م من خالل 
االستعانة باخلبرات املتخصصة والتقنية املتقدمة يف أرامكو 
السعودية إلى جانب اإلدارة االقـتصاديــة وااللـتزام بــاملعايير 

البيئية. واستلزم تطوير حقل منيفة اتباع نهج مبتكر ومتكامل 
بدًءا مــن استخـدام التقنيات احلديثــة ووصوًال إلى الـحد من 
اآلثار االقتصاديــة والبيئية على املنــاطق الضحلــة من خليج 

منيفة واملجتمعات احمللية التي تعيش على صيد األسماك.
ويف أبريل 2013م، متَّ تشغيل املعمل ومرافق املعاجلة املركزية 
التابعة له ومت إنتاج 500 ألف برمــيل يــومًيا لتحقق املرحـلـة 

األولى طاقتها اإلنتاجية الكاملة.

منظر جوي إلنشاء الطريق الشمالي السريع الذي يّسهل الوصول إلى مناطق اإلنتاج 
في السفانـيـة ومـنيفـة، حيـث يتكون هذا الطـريق املعـّبد مـن مسـارين بطـول 

١٢٠ كيلومتًرا. السفانية، نوفمبر ١٩٥٨م.

117





الفصل الخامس

منيفة واملجتمع؛ ثقافة االزدهار وصياغة املستقبل



إننا في أرامكـو السعوديــة نــدرك جيًدا أنه ليس املهم مقدار ما ننتجه فحسب، بل كيف ننتجه، وماذا نفعل به، 
ذلك هو األهم، حيث تتيح لنا مواردنا من الطاقة إمكانية توفير املنتجات والصناعات التي تحقق التنوع االقتصادي 

للمملكة وإيجاد فرص عمل متميزة وتجعل من الطاقة فرًصا واعدة.
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َمْن يزْر منيفة اليوم، يجد نفسه محاًطا بكل عناصر الهيبة 
واجلمال الذي تتسم به املنشآت النفطية العائمة فـوق مياه 

اخلليج العربي بنقائها وصفائـها مــع املــوج الــهـادئ الرقيق. 
وحرًصا من أرامكو السعودية منذ نشأتها قبل نحو 80 عاًما 
على ازدهار املجتمعات التي تعمل فيها، فقد منحت األولوية 
ملسانــدة صحــة املجتمعــات وسالمتهــا وانخراطها يف العمل 
والبناء، كما يتزايد اهتمام الشركة باملسؤولية االجتماعية يف 

العديد من املجاالت مثل خدمة املجتمع والتنمية املستدامة 
والبيئة والثقافة والتراث والرياضة وغيرها من اجلوانب. 

وألن مشاريع أرامكو السعوديــة كبيرة وضخمــة، فهي تتطلب 
الكثير من اإلتقان والوعي لتحقيق أفضل النتائج مع االهتمام 
باحملافظة على البيئة احمليطة، وتواصل الشركة جهودها يف 
تعزيز قيمة املواطنة كإحدى أولوياتها التي تراهن عليها يف 

مساندة اململكة ومواطنيها واملجتمعات التي تعمل فيها. 

لقد بلغ عدد العاملني يف حقل منيفة النفطي 21 ألف عامل 
وموظف وقت اإلنشاء بأوقــات الذروة، مبا يشكــل مجتمًعا 
متكامــًال يتـصل اتــصاًال مباشًرا بسكــان املنطقة الشرقية 
وسواحل اخلليج العربي، ومن خالله تُعاد حكـايـات املاضي 
عبر مجتمع مرتبط ارتباًطا وثيًقا بالبحر ورائحته وحكاياته 
التي ال تنتهي، وترسم احلــياة البحريــة والساحليــة أواصر 
العالقــة الوثيقــة بني هذا املجتمـع الصناعي النفطي وبني 

أهالي املنطقة الشرقية، حيث تُنظم حمالت توعية وأنشطة 
حول أهمية نظافة الصحراء ونشر هذه الثقافة بني العاملني 
واألهــالي والطـــالب من اجلنسني يف املنطقــة، كــما تُشجع 
على استهداف العمــل اخليري وحفــالت التكريــم للعاملني 
واملوظفني، ناهيك عــن حفــالت السمــر وممارسة األلعاب 
الرياضية واملسابقات بني العاملني، وبني العاملني وأهالي 

املناطق القريبة. 

التنمية املستدامة والبيئة
والثقافة والتراث
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49٪ نسبة تغطية أرامكو السعودية من مياه الري عبر استخدام مياه الصرف املعاجلة التي تنتجها مرافق الشركة وأحياؤها السكنية.  -
-  960 طًنا من الورق والكرتون والبالستيك والزجاج واألملنيوم أعيد تدويرها عبر برامج إعادة التدوير اخلاصة باملكاتب واألحياء السكنية.

-  مليون ونصف املليون شتلة من القرم ”املاجنروف“ متت زراعتها على امتداد سواحل اململكة منذ عام 2011م.
-  نشر أكثر من 700 وحدة شعاب مرجانية اصطناعية يف 25 موقًعا يف اخلليج العربي.

حقائق وأرقام عن البيئة
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كانت النخلة منذ القدم وما تزال متثـل بارتــفاعها وشموخها 
فخًرا واعتزاًزا لواحتي القطيف واألحساء، واملنطقة الشرقية 
عموًما، كما متثل رمز احليــاة والعطاء الوفير املتجــدد، حيـث 
جــاهد األجداد يف أن يجعلوا هذه املناطق رقعة خضراء تزهو 
ببساتني النخيل احململــة بعــذوق الرطــب اليانـعــة. لذلك فقد 
حرصت أرامكو السعوديـــة على القيـــام بحــمالت تشجير يف 
املنطقة وإعادة الهيبة للنخلة يف مدينة منيفة خـــاصة واملــدن 

السعودية عامة، وإقامة مهرجان احلدائق والزهور بشكـــل 
دوري، كـما أنشأت محمية ساحلية حلماية طيور «النحام» 

و«العقاب» يف منيفة.
كما قامت أرامكو السعودية يف العام 2014م بزراعة السواحل 
واألحياء السكنية الواقــعة على طــول سواحــل اخلليج العربي 
وذلك بــغرس مليــون ونـصف املليــون شتلــة مــن نـبات القرم 
«املاجنروف» على طول ساحل اخلليج العربي. واملعروف أن 

القرم هو من النباتات الشاطئية التي تنمو عند احلد الفاصل 
بني البحـــر واليابسة يف املنــاطق احلـــارة واملداريـــة، وتتميز 
بقدرتهـــا على مقــاومــة الظروف البيئية الصعبـة التي تعجز 
عن مواجهتها معظم النباتات األخـرى، وهــو نبات يشارك يف 

تشكيل نظام بيئي وحيوي متكامــل؛ حيث تتـواجــد الطيور على 
أغصانه، واحليوانات البرمائية عند شواطئه وكذلك األسماك 

الصغيرة والقشريات التي تصل إلى 35 نوًعا، وهي تشكل أهمية 
غذائية عــاليـة مثل اجلمبرى والكابوريــا واجلــندوفلي والبوري 
والشعري وغيرها. كما أن وجوده يثّبت تربة الشواطئ ويحميها 
من التآكل نتيجــة لألمــواج، كما تفـضل األسماك االلتجــاء إليه 

عند وضع بيوضها للتكاثر، ناهيك عن دوره يف جتميل الشواطئ 
وإضافة ملسة بيولوجيـــة متنوعة للمكــان، كمـا تُستخــدم األفرع 
الصغيرة منه والبذور كغذاء للجمال وقت اجلفاف. إضافة إلى 

إنشاء محمية ساحلية ومحمية طيور يف منيفة حلماية طيور 
«النحام» و«العقاب».

ما قالته النخلة ملوج الخليج العربي
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65٪ نسبة الزيادة يف التوظيف املباشر للسعوديني بني عامي 2012 و 2013م.  *

34 ألف عدد فرص العمل، املباشرة وغير املباشرة، التي ستوفرها مشاريع صدارة، وساتورب، وياسرف، وجازان.  *

*  37٪ نسبة مشتريات أرامكو السعودية التي َمتَّ تصنيعها يف اململكة. و85٪ نسبة مشتريات املواد التي متت 
ترسيتها على موردين من السوق احمللية بقيمة 37.4 بليون دوالر يف العام 2014م.

216 هو عدد املوظفات الالتي أكملن برنامج املرأة العاملة.  *

تنتج أرامكو السعودية برميًال واحًدا من كل ثمانية براميل نفط ينتجها العالم.  *

*  أطلقت أرامكو منذ اخلمسينيات برنامًجا لبناء املدارس احلكومية الذي انتهي يف عام 2007م، ببناء 74 مدرسة 
للبنني و65 مدرسة للبنات. وواصلت الشركة منذ ذلك احلني توفير خدمات الصيانة لتلك املدارس. ويجري حالًيا 

تنفيذ خطط إلعادة بناء 51 مدرسة من املدارس التي مت بناؤها خالل الفترة بني عامي 1964 و1980م.

حقائق وأرقام عن التنمية
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منيفة؛
ساعات للعمل وساعات للترويح عن النفس
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يتطلب العمل يف حقول النفط الكبيرة يف املناطق النائية يف 
بلد كبير مثل اململكة بقاء املوظفني يف مواقع عملهم بحسب 
نظام الــدوام الـــذي ميتد إلــى أسبوع متواصــل، يقضي فيه 
املوظفون ساعات العمل املقررة، ثم ينتقلون ليقضوا ساعات 

ما بعد العمل يف مساكن خاصة تُعدُّ سكًنا ثاٍن لهم، حيث 
تتوفر فيها كل سبل الراحة.

ويف حـقــل منيفــة ميتد سكن مــؤقت للـموظفني والــعاملني 
على مساحة تبلغ 217500 متر مربع تتوزع عليها عدد من 
املباني السكنية، وتستوعب 762 شخًصا يف املجموع. علًما 

أن املساحة اإلجمالية للمكاتب والسكن تبلغ 435001 متًرا 
مربًعا، ويتوفر فيها كل االحتياجات الضرورية، حيث يتوفر 
يف كل غرفــة ثالجــة، وفرن صغير، وأدوات لصنــع القـهوة 

واملشروبات الساخنة، إضافة إلى حمام ودورة مياه مستقلني، 
وتلفزيون يستقبــل مجموعـة كبيرة مــن القنوات التلفزيونية، 

وهاتف ثابت وخدمة إنترنت، وكهرباء وتكييف دائم.
ويف منطقة السكن، يتوفر مطعم خاص يقوم على خدمة 
موظفي احلقل حيث يقـوم بتقديــم ثـــالث وجبات يومية، 

إضافة إلى أنواع كثيرة ومتنوعة من الفواكه والعصائر. 

كما يوجد يف منطقة السكن صالـــة رياضية مفتوحة 
جلميــع العــاملني ملمــارسة الــرياضة واحملافظة على 
صحة البدن، إضـــافــة إلى صالـــة مغلقــة ومـكيـفـة 
ومــزودة بالعــديـــد مــن األلعاب اإللكترونية، ولعـبة 
«الكيرم» و «الدومينو» املشهورتــان يف اململكة ودول 
اخلليج العربية. كما ينّظم املوظفون دورات رياضية 
يف ألعـــاب كثيرة، مثل: كــرة القـدم، وكــرة الطائرة، 
وكرة اليد، حيث تتوفر مالعب خاصة لذلك، وهذه 
املالعب مزودة بكشافات تسمح للموظفني ممارسة 

هواياتهم سواء يف النهار أم املساء حيث تنخفض 
درجات احلرارة ويكون الطقس مناسًبا لذلك.
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تقوم أرامكو السعوديـة ضمـن التزامهــا االجتماعي بتنظيم 
حمالت لنظافة شواطئ وصحراء منيفة بين فترة وأخرى، حيث 
يتشـارك املوظـفون وأفـراد أسرهم والسكان القريبون مـن 
الحقل بالعمل مًعا على مثل هذه الحمالت التي تزيد الوعي 
بأهمية املحافظة على البيئة الصحراوية والشواطئ الساحلية 

خاصة لدى األطفال وطالب املدارس.
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يعد مشروع منيفة العمالق، عالمة فارقة في الطريقة    
التي ُتنجز بها أرامكو السعودية مشاريعها، 
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تحتفـظ أرامـكـو السعوديـة بتراث عريـق فـي مجـال 
املواطنة، ويعزى ذلك جزئًيا إلى الدور الوطني الفريد 
الذي تنهـض بـه في اململكـة، فمنـذ بداياتها سعت 

الشركة للقيام بأنشطة تضيف قيمة حقيقية ملواطني 
اململكة. 
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مليون ونصف املليون عدد    
شتالت القرم ”املانجروف“ 

التي تمت زراعتها على 
امتداد سواحل اململكة منذ 

عام ٢٠١١م. 

محمية خليج تاروت
أنشأت أرامكو السعودية يف خليج تاروت محمية 
بيئية للقرم ”املاجنروف“ تتضمن ممرات عائمة 

وأبــراج مراقـــبـة ومـجــرى مــائي للـقــوارب. 
كما يوجد بهـا مركز للـزوار ومخـتبر أبحــاث 

يعـززان التعريف بهذه البيئة الفريدة من نوعها. 
وتوفر هـذه احملـمـية التي أقـيمـت على مسـاحـة 
٦٣ كيلومتًرا مربًعا احلماية حملاضن السالحف 

البحرية ومناطق محمية للطيور.
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تقع منطقة منيفة، على مقربة من النعيرية التي ُتسّمى «عروس الربيع» 
التي تجتذب إليها العديد من املتنزهين والـزوار، وكـذلك رعــاة األغنام 
والجمـال، خـاصـة فـي مواسم األمطـار، حين يـكتسي بـّرها ببسـاط من 

العشب األخضر الذي يمتد على مرمى البصر.

منيفة هي من أكثر مواقع التنزه جاذبية 
في املنطقة الشرقية 
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تُعد احملافظة على بيئة منطقة منيفة، أحد أهم أهداف 
أرامكو السعودية، سواء البيئة البحريــة حيث تــوجــد 

أعــمـال إنـتــاجها للزيت اخلام العربي الثقيل، أو 
اليابسة حيث متتد شبكات األنابيب التي حتمل البترول 

والغاز، كما متتد الطرقات التي تؤمن النقل من وإلى 
منيفة. وقد بذلت الشركة عبر مختلف إداراتها املعنية 

الكثير من اجلهود لكي حتافظ على طبيعــة املنطقــة، 
وجتعلهــا آمنة وصديقــة للبيئة وجاذبة لراغبي التنزه، 
وذلك من خالل القيام بحمالت التنظـيـــف املستمرة 

والــتـي يشـــارك فيـها املــوظفون وأبناؤهم، والكثير من 
املتطوعني من املدارس احلكومية القريبة من املنطقة.
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الفصل السادس

أرامكو.. املسؤولية االجتماعية



يف أرامكو السعودية، يرتبط مفهوم املسؤولية االجتماعية ارتباًطا وثيًقا 
بقيمة املواطنة التي ال يقتصر معناها على مبادرات فعل اخلير، بل إن 

دائرتها تتسع لتشمل تسخير كل ما متتلكه الشركة من طاقة وموارد هائلة 
وخبرات فريدة إليجاد فرص تساعد شرائح واسعة من أفراد املجتمع يف 

إحداث أثر إيجابي يف مجتمعاتهم بصفة عامة، ويف حياتهم الشخصية 
بصفة خاصة.

ولطاملا وضعت الشركة نصب أعينها عبر مسيرتها الطويلة، االستثمار يف 
تطوير عملية تعليم شباب الوطن، واإلسهام يف صحة ورفاهية مجتمعنا 

احمللـي واملجتمعــات التي تــوجـــد فيها أعمال الشركـــة، وذلك انطالًقا من 
استراتيجيتها يف مجال املواطنة، التي تستند إلى ركائز أربع هي: االقتصاد 
واملجتمـع واملعـرفــة والبيـئة. وكــأمثلة على ما حققتــه الشركــة من منجزات 

ضمن هذه الركائز األربع يف مجال اإلسهام ببناء مجتمع معريف، نذكر املعهد 
الوطني للتدريب الصناعي، وحتسني وحتديث املدارس احلكومية التي 

بنتها الشركة، وإنشاء مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي، وحمالت هدية 
املعرفة املتمثلة يف توزيع آالف الكمبيوترات اللوحية على طالب املدارس، 

وتنظيم يوم املكتبة والقراءة يف عدد من مواقع أعمالها، والدور الرائد الذي 
تقوم به يف مجال كفاءة استهالك الطاقة، وتطوير وتنمية املرأة العاملة. 

كما أسهمت أرامكو السعودية يف الكثير من األنشطة التي من شأنها 
احملافظة على البيئة مثل حمالت تنظيف الشواطىء، وزراعة شتالت 

املاجنروف، وإعادة التدوير للكثير من املخلفات مثل الورق والبالستيك 
والزجاج، إضافة إلى إعادة معاجلة مياه الصرف الصحي، وغيرها.  
وأكـثر مـا يُذكر إلسهــام الشركة هو تعزيز مفهوم العمل التطوعي يف 
املجتمع وذلك من خالل تنظيم وإدارة الكثير من أنشطتها وحمالتها 

باختيار متطوعني وتدريبهم على ممارسة أدوارهم بشكل فاعل، سواء 
خالل تلك احلمالت أو يف مجتمعاتهم.  

املواطنة
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يُعّد هذا املركز واحًدا من أضخم مبادرات التنمية االجتماعية التي أطلقتها أرامكو السعودية، وقد َمتَّ البدءُ يف تشييد املركز يف شهر مايو من 
عام 2008م، عندما وضع خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز -رحمه اهللا- حجر األساس. ويهدف هذا املركز إلى دعم جهود 

اململكة يف التنمية االجتماعية والثقافية، ويركز بشكل خاص على اإلبداع يف املجاالت املعرفية. ويقع املركز الثقايف يف منطقة الظهران، على 
بُعد خطواٍت من «بئر اخلير» حيث اكتُشَف النفُط يف اململكة للمرة األولى. ولهذا املوقع داللته الرمزية، إذ يسعى املركز إلى تطويٍر أكبَر وأوسَع 

ملصدر الثروة والذي يتمثَّل يف الطاقات اخلَالّقة والكامنة يف املجتمع واألجيال املقبلة الصاعدة.

مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي
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كان امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه اهللا، قد شّدد على أن الرياضة واللياقة البدنية من 
العناصر الضرورية لبنية املجتمع السعودي يف احلاضر واملستقبل، كما شّدد على وجه اخلصوص على 

الدور الذي ميكن أن تُسهم به الرياضة يف تعزيز رفاهية الشباب وعافيتهم. وإنفاًذا لهذه الرؤية الكرمية 
فقد ساعدت أرامكو السعودية خالل عام 2014م يف جتسيدها من خالل بناء ملعب اجلوهرة يف مدينة 

امللك عبداهللا الرياضية يف جدة وإطالق برنامج لبناء مالعب إضافية يف أنحاء اململكة.

ملعب الجوهرة الرياضي في مدينة امللك عبداّهللا
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مت إنشاء هذا املعهد بالتعاون بني أرامكو السعودية واملؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية 
يف التدريب الصناعي يف اململكة واملساعدة يف تلبية الطلب املتنامي على األيدي العاملة الوطنية يف صناعة النفط والغاز. 
اجلدير بالذكر أن لهذا املعهد فرعان أحدهما يف األحساء ويستوعب 3000 متدرب، أما الفرع الثاني فيقع يف مدينة بقيق 

ويستوعب 400 متدرب. وهذا يعكس التزام أرامكو السعودية مبد يدها للشباب واألخذ بهم نحو التعلم واكتساب املعرفة 
العلمية واخلبرة املهنية من خالل برامج تدريب تفاعلية يف قاعات دراسة ذكية.

املعهد الوطني للتدريب الصناعي 
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يتمثل الهدف النهائي ألعمالنا في االرتقاء بجودة الحياة البشرية، ال سيما حياة موظفينا وأفراد    
أسرهم واملجتمعات املحلية التي نعمل فيها ومن أجلها، ويمكننا من خالل الخيال اإلبداعي 

والتميز التشغيلي أن نوازن ما بين الطاقة واملحافظة على البيئة. 
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تطمح أرامكو السعودية إلى تسهيل عملية تطوير بيئة اقتصادية تساعد على 
استقطاب وإنشاء وتعزيز الصناعات احمللية املتعلقة بالطاقة والتي تتميز 

بالتنافسية العاملية والقدرة على إيجاد فرص عمل للمواطنني السعوديني. ومن 
بني املكونات الرئيسة لهذه الرؤية تطوير املشاركة احمللية. ولذا، فإن أرامكو 

السعودية تعمل على تعزيز ما يعرف «باملربع الذهبي» وهو عبارة عن سلسلة من 
التجمعات الصناعية املتكاملة الرئيسة التي ستساعد على تنويع مزيج الطاقة 
وحتقــق فـوائــد وطنيــة تتمـثل يف التحــول من التنويع والتوسع االقتصادي إلى 

األنشطة ذات القيمة املضافة على املستوى احمللي وإيجاد وظائف مجزية. وقد 
صممت املبادرة اخلاصة بإنشاء قطاع طاقة سعودي تنافسي لتحقيق األهداف 

الرئيسة التالية:
-  زيادة حصة أرامكو السعودية من إنفاق اململكة يف الصناعات التحويلية من 

أقل من 30٪ إلى 70٪ على مدى العقد املقبل.
-  زيادة سعودة الوظائف من املستويات احلالية؛ والتي تبلغ نحو 20٪ لتصبح 

.٪70
-  تعزيز بيئة مستدامة تدعم قطاع الطاقة املزدهر يف اململكة.

تطوير صناعات قطاع الطاقة السعودي القادرة على املنافسة عاملًيا.  -
-  اإلسهام يف إيجاد 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة يف اململكة.
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من أجنح املبادارات التي طبقتها أرامكو 
السعودية متثلت يف برنامج إثراء الشباب، 

وبرنامج إثراء املعرفة، اللذين يقدمهما 
مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي، 
وذلك من خالل طرح برامج مثل أقرأ، 

وأتألق، وأكتشف، وذلك يف مبادرة رائعة 
لتحفيز الشباب على دراسة العلوم والتقنية 

والهندسة والرياضيات. 

مبادرات معرفية
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يُشكل الشباب السعودي ثلثي العاملني 
يف اململكة ممن تتراوح أعمارهم بني 20 

و39 عاًما، وهو األمر الذي تضعه أرامكو 
السعودية نصب عينها ملا يشكله الشباب 
من طــاقـة خـّالقــة للحــاضر واملستقبل، 
وحترص من أجــل ذلــــك على توفير كل 
فرص التعلم واملعرفة للشباب واكتشاف 

مواهبهم العلمية، وتعزيز وصقل مهاراتهم 
وتهيئة الفرص الضرورية التي يحتاجون 
إليهــا يف كــل مجــاالت العمل واالبـتــكار 
والـفــن، واثــقة أن شبــاب اليوم هم قادة 

وأمل املستقبل املشرق للمملكة.
إن االستثمار يف الشباب وإتاحة الفرص 
لهم لتحقيق أحالمهم هو أحد األهداف 
السامية للشركة التي تعمل عليها ضمن 

خطط واستراتيجيات تخدم املواطن 
واملجتمع السعودي.

طاقات الشباب

ال توجد شركة تضاهي أرامكو السعودية، حينما يتعلق األمر بتحقيق   
 األحالم التي يحملها كل شاب في عقله وقلبه. 
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عندما تالمس الطفولة أحالم املستقبل
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نطمئن على التزامنا نحو املجتمع
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خط ”منيفة“

منيفة؛ الخط العربي الرسمي
يُعتبر خط منيفة هو اخلط العربي الرسمي 

الستخدامات أرامكو السعودية، وقد مت 
تصميمه ليتماشى مع رؤيتنا جلميع مطبوعاتنا 

واستخداماتنا الرسمية. ويُستخدم عبر 
تسعة أوزان الستيعاب مجموعة واسعة من 

أشكال الكتابة. وهي كالتالي: (النماذج التالية 
حتتاج ملطابقتها عند اإلخراج كما يف امللف 

االجنليزي). 

االستخدامات:
يُستخدم خط منيفة كخط رسمي يف جميع 

وسائل االتصاالت املطبوعة واملكتوبة اخلاصة 
بأرامكو السعودية. ويُستخدم يف العناوين، 

والعناوين الفرعية، والطباعة على املواد 
التسويقية، والتجارية اخلاصة بها.

عندما قمنا بتطوير العالمة التجارية ألرامكو السعودية، سعينا إلى ابتكار خط عربي يُعّبر عن خصوصيتنا العريقة، فتوصلنا إلى ابتكار «خط 
منيفة» الذي اعتمدناه يف ثنايا هذا الكتاب.

يتشارك «خط منيفة» مع العديد من العناصر اخلاصة بشعار الشركة، ومكونها اإلبداعي، وتعزيز قيمها، ناهيك عن مرونة هذا اخلط 
وطواعيته وسهولة قراءته. 

ميتاز «خط منيفة» بكونه نحيًال، قابًال للمد واالستدارة والتداخل من أجل إضفاء حّس إنساني دافئ، يجعل منه فن جميل وذا خصوصية. وألن 
هذا اخلط يتماشى مع قيمة االبتكار التي تهتم بها أرامكو السعودية على املستوى البشري والتقني، فقد قررت أن تُطلق عليه «منيفة».

منيفة تحيف

منيفة خفيف مائل

منيفة خفيف

منيفة اعتيادي (متوسط)

منيفة مائل (متوسط)

منيفة غامق خفيف

منيفة غامق

منيفة مائل

منيفة أسود

منيفة
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شكر وتقدير
تتقدم إدارة العالقــات العامة بالشكر 
والتــقــــديـــر لــكـــل إدارات الشـركـــة 

واألفراد الذين قدموا الدعم واملساندة 
أثناء العمل على مشروع الكتاب. كما 
تشكر إدارة العالقــات العامــة شركــة 
وحيد أسوسيتس على احلماس الذي 
أبدته يف تصميم الكتـــاب، كمـا نشكر 

جميع الذين ساعدوا وسانــدوا الكاتب 
سواء بالتشجيع أو تسهيل املهمات أثناء 
العمــل عــلـى االستطالعــات الصحفيــة 
التي أُجنزت ونُشرت يف كل من القافلة 
األسبوعــية وذا أريـبــيان صـن، وانبثقت 
منها فكرة الكتاب. ونخص بالشكر إدارة 
تطويـــر مشروع منيـفــة، وإدارة الـحفــر 
يف منيـفـة، وإدارة اإلنـتـــاج يف منـيــفـة، 

ومعرض التراث التــابع إلدارة خــدمــات 
أحياء السكن يف الظهران، وقسم اإلنتاج 

اإلعالمي، وإدارة حماية البيئة.








