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سيبكو تتلقى خطاﺏ شكر
من أمير المنطقة الشرقية
تلقت س��يبكو للبيئة خطاﺏ ش��كر من صاحب السمو
الملكي األمير /سعود بن نايف بن عبدالعزيز ﺁل سعود.
وﺫلك إﺛر تلقي س��موﻩ إهداء من الشركة لبعﺾ أعداد
نشرة األرﺽ الش��هرية الخاصة بالشركة مقدر ًا لجهود
الشركة ومتمني ًا لها التوفيق.

مدير التحرير

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﺽ ﻋﻄﻴﺔ
مدير العالقات العامة
حاصلة على االعترافات
الدولية في الجودة

وفد من مستشفى الحبيب بالقصيم يزور
محطة معالجة سيبكو

أيزو 14001
في الجودة البيئية

أيزو 18001
في الصحة
والسالمة المهنية

أيزو 9001
في الجودة
اإلدارية والمالية
المقاالت والبحوﺙ المنش��ورة تعبر عن
رأي أصحابها وال تعب�ر بالض��رورة عن رأي
أو توجه لشركة سيبكو للبيئة.
الستقب��ال مش��اركاتكم ومقترحاتكم
نﺄمل التواصل من خالل البريد اإللكتروني:

PR@Sepcoenvironment.com

اس��تقبلت س��يبكو مؤخر ًا في محطتها لمعالج��ة النفايات الطبي��ة بالقصيم وفد ًا من
مستشفى د .سليمان الحبيب لﻺطالع على ﺁلية العمل وفق المواصفات والمعايير العالمية
والتحقق من ﺫلك واإلجابة على جميع استفساراتهم الفنية.



سيبكو تحظى بثقة جامعة
نايف العربية للعلوم األمنية
ﻡ .ﻏﺎﺯﻱ ﺑﻜﺮ ﻣﻠﻴﺒﺎﺭﻱ

األولويات اإلستراتيجية

حظيت سيبكو للبيئة بثقة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية مع وﺫلك
لتقديم خدماتها وفق متطلباتهم لتحقيق الهدف الس��امي نحو الحفاظ
على بيئة الوطن.
وحض��ر توقي��ع االتفاقي��ة كل م��ن عميد كلي��ة علوم األدل��ة الجناﺋية
 /الدكت��ور محمد بن على ﺁل س��عد .ووكيل كلية عل��وم األدلة الجناﺋية /
الدكت��ور عبدالوالي محمد س��عيد .ومن قس��م االحياء الجناﺋية األس��تاﺫ/
محمد حرﺏ البجه .واألس��تاﺫة /أب��رار بدر الصالح ومثل س��يبكو للبيئة في
توقيع العقد مش��رف التس��ويق والمبيعات لﻺقليمية الوسطى  /محمد بن
خالد الزهراني.

االهتم��ام بالبيئ��ة والحف��اظ عليها ضرورة
ملحة لمنع التدهور البيئي الناتج عن األنشطة
البش��رية والصناعية والتش��ريعات البيئية هي
األنظم��ة والقوانين التي تضم��ن الحفاظ على
سالمة البيئة لنا ولألجيال القادمة.
وس��عي ًا م��ن س��يبكو للبيئ��ة للقي��ام
بمس��ؤولياتها الوطنية تج��اﻩ البيئة ،وتحقيق ًا
لرسالتها في إعمار األرﺽ وتقديم حلول بيئية
متكاملة ومتخصصة ،بتقنيات فعالة ومتطورة
لقطاع الرعاية الصحي��ة والصيدالنية والقطاع
الصناع��ي وقط��اع المي��اة والطاق��ة وقطاع
البلدي��ة والقط��اع الزراعي وقط��اع الموانﺊ
والقطاع التجاري ،رسخت الشركة ﺛقافة البحث
واالبت��كار والتطوير المس��تمر للتقنيات البيئية
ومرافقها لضمان إستمرار الشركة في تقديم
الحلول المثالية مع اإللتزام بالنظم واإلجراءات
والمقايسس الدولية المتعارف عليها والعمل
وف��ق العديد من الخط��ﻂ المدروس��ة لتنفيذ
مش��اريعها االس��تراتيجية والتنموية من خالل
الك��وادر البش��رية المؤهل��ة لخدم��ة الوطن
ولتحقي��ق أقص��ى درج��ات الدقة ف��ي العمل
وتحقيقا إلستراتيجيتها في التطوير المستمر
لتعزيز مركزها التنافس��ي وحفاﻇ ًا على البيئة
وص��ون مقدراته��ا ولتحقيق نجاح��ات متتالية
ومستمرة في مجاالت العمل البيئي.
أولويات خطة س��يبكو اإلس��تراتيجية ترتكز
عل��ى العديد من األهداف الت��ي تعنى بتطوير
البنية التحتية وأنظم��ة المعلومات والمرافق
واألس��طول وتحس��ين الجودة وتقديم خدمة
مميزة للعم��الء وتطوير العمليات التش��ﻐيلية
وتحس��ين كفاﺋتها وتطوير الخدمات المقدمة
للعم��الء ودع��م رقاب��ة األعم��ال وعملي��ات
التخطيﻂ و تقيي��م األداء بمنهج علمي فعال
إلتخاﺫ الق��رارات ف��ي الوقت المناس��ب وفق ًا
ألعل��ى المعايي��ر للمض��ي قدم ًا ف��ي تحقيق
نجاح��ات بيئي��ة تض��ع المملك��ة ضم��ن قاﺋمة
الدول العالمية المتقدمة في منظومة العمل
البيئي.

الرﺋيس التنفيذي



ﺗﻮﻃﻴﻦ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
س��عت سيبكو للبيئة منذ نشﺄتها عام  1٩٩٧م إلى
التركيز على البحث العلم��ي والتقني وإعداد قواعد
بيانات بالموضوعات العلمي��ة والتقنية لتطوير ودعم
البنية المعلوماتية للش��ركة في مج��ال حماية البيئة
واالس��تفادة منه��ا ف��ي تحس��ين وتطوي��ر الخدمات
والحل��ول وطرق وتقنيات معالج��ة وتدوير المخلفات
الخطرة.
وق��د كانت قيادة س��يبكو للبيئة حريصة
على تطوي��ر وتفعيل التعاون م��ع الجهات
العالمي��ة الراﺋدة ف��ي مجال حماي��ة البيئة
لنق��ل المعرفة والتقنيات والخب��رات البيئية
من المصادر الخارجية والعالمية واالستفادة
منها في تحس��ين جودة األعمال والخدمات
والحل��ول البيئي��ة ف��ي المملك��ة العربي��ة
السعودية والمنطقة العربية وقد تم انشاء
إدارة األبح��اﺙ والتطوير ووحدة المعلومات
وإدارة المعرف��ة ضمن الهي��كل التنظيمي
للشركة الكتشاف واستخالﺹ ونقل المعارف
والخب��رات والمه��ارات والمفاهيم والقيم
والمب��ادﺉ المخزنة في عقول وس��لوكيات
الموﻇفين وتحويلها إل��ى أعمال ومنتجات
لتكوين وإدارة رأﺱ المال الفكري واألصول
الفكرية والمعرفية للش��ركة Intellectual
 capitalوكذل��ك لتس��هيل عملي��ة نق��ل
وتوطي��ن المع��ارف والخبرات م��ن المصادر
الخارجي��ة والعالمي��ةknow how transfer
واالس��تفادة منه��ا ف��ي تحس��ين ج��ودة
األعمال وصناعة القرارات .وتسهيل الوصول
إلى مصادر المعرفة وتطبيقها ومشاركتها
وتوﻇيف أفضل الممارس��ات واألساليب في
أداء األعمال مما يسهم في رفع الكفاءة
وخف��ﺾ التكالي��ف وتقلي��ل الوق��ت الالزم
إلنج��از األعمال وتحويل س��يبكو للبيئة إلى
مجتم��ع معرف��ي يتكيف بمرون��ة ويواكب
المتﻐيرات البيئية واالقتصادية .مما يساهم
في التحس��ين والتطوير المس��تمر لخدمات
وأعم��ال الش��ركة وإنت��اﺝ مخرج��ات بحثية
أفضل .ويدعم تش��جيع الق��درات اإلبداعية
وتحفيز عملية اإلبداع واالبتكار المستمر



تقنيات معالجة النفايات الطبية
الخطرة "سيبكو كليف"
ف��ي الع��ام ٢٠٠٢م قام��ت الش��ركة
بتضافر جهود أبناءها والجهات الحكومية
واألكاديمية المعنية بإعادة تصميم وتصنيع
نظام معالجة المخلفات الطبية األوتوكليف
بخبرات س��عودية أكاديمية وفنية ليتناسب
مع حجم وأن��واع المخلفات الطبية الصادرة
من المنش��ﺂت الصحية في المملكة والدول
المحيط��ة وأصبحت الش��ركة تمتلك حقوق
تس��ويق وابت��كار نظ��ام معالج��ة مخلفات
طبية مطور ومستقى من نظام األوتوكليف
العالمي ،اطلق عليه اس��م (س��يبكوكليف)
محلي�� ًا واس��م (س��عودي كلي��ف) إقليمي�� ًا
وعالمي�� ًا كﺄول نظ��ام س��عودي يصم��م
ويصن��ع محلي�� ًا لمعالجة المخلف��ات الطبية
تم اعتم��ادﻩ ف��ي المملك��ة ودول الخليج
العرب��ي جميعه��ا ،ومصر ،ولبن��ان  ،وتونس

 ،والس��ودان ويس��تخدم النظ��ام في تنفيذ
البرنامج الوطني في محطات المعالجة.

اإلدارة المتكاملة للمخلفات
الصناعية والخطرة
ضمن استراتيجية سيبكو لتطوير أعمالها
في المشاريع والخدمات البيئية في قطاعات
العمل البيئي المختلفة فقد بدأت الش��ركة
برنامج�� ًا طموح ًا لتطوير الخدم��ات والحلول
البيئي��ة الت��ي تقدمه��ا للقط��اع الصناعي،
ويش��مل البرنام��ج خط��ﻂ تطوي��ر تقني��ات
المعالجة والتدوير ،تطوير المعدات و البنى
التحتي��ة في مجال إدارة المخلفات الصناعية
الخط��رة م��ن خ��الل التع��اون م��ع الجه��ات
المتخصص��ة داخل وخ��ارﺝ المملكة لتطوير
إمكانيات الشركة الفنية والتقنية والبشرية
لتقديم حزمة م��ن الحلول والخدمات البيئية
المتكامل��ة للقط��اع الصناع��ي بالمملك��ة

تعتمد بش��كل أساس��ي على البحث العملي
والتقن��ي وتطوي��ر تقنيات معالج��ة وتدوير
المخلفات الصناعية وقد سعت سيبكو للبيئة
من خ��الل إنش��اء مجمع متكام��ل لمعالجة
وتدوي��ر المخلف��ات الصناعي��ة والكيمياﺋية
الخط��رة لتقدي��م مجموع��ة م��ن الخدمات
البيئي��ة المتمي��زة وحرص��ت س��يبكو من��ذ
البداية على االستثمار في التقنيات الحديثة
والمتخصص��ة ف��ي معالجة وتدوي��ر الصرف
الصناعي ،تقني��ات معالجة الحمﺄة الصناعية،
معالجة النفايات الصناعية الس��اﺋلة وإعادة
تدويرها ،معالج��ة وتدوير الرماد الكربوني
واس��تخالﺹ المع��ادن والم��واد الخ��ام،
استخالﺹ ومعالجة مخلفات الزيوت العادمة
وإعادة تكريرها واالس��تفادة منها كمصدر
بدي��ل للطاق��ة ومادة خ��ام لصناع��ة زيوت
التشحيم .كما يحتوي المجمع على عدد من
المرافق المخصصة للتخلﺺ النهاﺋي واﻵمن
بيئي��ا مثل خالي��ا لدف��ن المخلف��ات الخطرة

م��ن الدرجة األول��ى والثانية ،وب��رﻙ التبخير
وحف��ر لدف��ن الحم��ﺄة ،ومراف��ق التخزي��ن.
ووحدات األكسدة الحرارية المخصصة لحرق
المخلفات شديدة الخطورة.
نظ��ام متكام��ل للمعالج��ة (الفيزياﺋية،
الكيماﺋي��ة ،البيولوجي��ة) يتك��ون م��ع ٣
تقنيات رﺋيس��ية لمعالجة المياﻩ ،ولمعالجة
المخلف��ات الكيمياﺋية الس��اﺋلة و لمعالجة
وفصل وتكرير الزيوت:
تم االنتهاء من المرحلة األولى لمشروع
تصمي��م وتركيب وتش��ﻐيل نظ��ام متكامل
لمعالج��ة الص��رف الصناعي وفص��ل الزيوت
بمجم��ع رابﻎ وج��اري االس��تفادة منه في
خدم��ة عدد م��ن العم��الء الرﺋيس��يين في
قطاع المخلفات الصناعية وقد تم تش��ﻐيل
وحدة المعالج��ة الفيزيوكيمياﺋية لمعالجة
المياﻩ الملوﺛة والمختلط��ة بالزيوت والتي
ت��م تطويره��ا ب��إدارة األبح��اﺙ والتطوي��ر
وتشمل المرحلة األولى تقنيات

(API oil–water separator,
Electrocoagulation Systems, Filtration
Systems, Sand & Activated Carbon
(Filters, Microfiltration Membranes
وج��اري العم��ل عل��ى المرحل��ة الثانية
م��ن المش��روع وإضاف��ة عدد م��ن عمليات
المعالج��ة الكيماﺋي��ة لزي��ادة طاق��ة
المعالجة والتدوير لتش��مل عدد المخلفات
الس��اﺋلة الص��ادرة م��ن صناع��ات البت��رول
والبتروكيماوي��ات والصناعي��ة الكيماوي��ة
وتشمل التقنيات الجاري تطويرها
(Chemical Neutralization, Chemical
Dilution, Stabilization, Sludge Drying,
(reduction–oxidation
باإلضاف��ة إلى تطبي��ق تقني��ة المعالجة
البيولوجي��ة ،المعالجة ب��األوزون ،وعمليات
األكسدة المتقدمة
(Aeration System, Biological
Treatment, Ozone & Advanced
(Oxidation Process “Ozone-AOP” & UV
وعمليات المعالجة البيولوجية وتطبيقاتها
ف��ي لتحس��ين ج��ودة ومواصف��ات المي��اﻩ
المعالج��ة لالس��تفادة منه��ا ف��ي عمليات
غسيل المعدات والري والتطبيقات الصناعية
وتحويل المخلفات القابل��ة للتدوير (المياﻩ
والزيوت) إلى منتج��ات يتم بيعها وتحقيق
مصدر دخل إضافي من قطاع المخلفات.



سيبكو تعيد هيكلة عمليات وإجراءات خدمة
العمالء لرفع مستوى جودة الخدمة

إس��تمرار ًا لنه��ج التميز الت��ي دأبت عليه س��يبكو تم بناء
نظ��ام متكامل لرفع مس��توى إنجاز األعم��ال بهدف تحقيق
رغب��ات عمالءنا الذين ه��م ركيزة اهتمام الش��ركة ،وقامت
إدارة التمي��ز و تقيي��م المخاط��ر بإع��ادة هيكل��ة عمليات و
أجراءات قس��م خدمة العمالء و تطويره��ا بحيث تصبح أكثر
فاعلية في التواصل مع عمالء ش��ركة سيبكو ورفع مستوى

إدارة تقنية المعلومات تعتمد
أنظمة مايكروسوفت السحابية
إعتم��دت إدارة تقنية المعلومات بش��ركة س��يبكو للبيئ��ة مؤخر ًا
أنظمة مايكروس��وفت الس��حابية والتي تمثل نقل��ة نوعية لمواكبة
التوجه العالمي بالتحول الى الخدمات السحابية لما تمثله من سهولة
الوص��ول للخدم��ات االلكترونية و مس��اعدة ف��رق العمل عل��ى انجاز
االعمال ويزيد من االنتاجية بشكل عام.
حي��ث ان أنظمة مايكروس��وفت الس��حابية تتضمن خدم��ات البريد
اإللكترون��ي ،برام��ج األوفي��س (وورد ،اكس��ل ،باوربوينت ،أكس��س
وغيرها) ،بس��عة تخزين س��حابي  1تيرابايت ،وكذلك خدمة اس��كايب
لألعمال وغيرها من البرامج التي تس��اعد على انجاز األعمال بش��كل
أس��رع والحفاظ على البيئة بتخفيف األعم��ال الورقية واإلعتماد على
المعامالت اإللكترونية.
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رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم.
بنهاية هذا المش��روع سيكون قسم خدمة العمالء قادر
على اس��تقصاء مس��توى رضى العميل وإس��تالم الش��كاوي
وضم��ان معالجته��ا ف��ي أس��رع وق��ت ممك��ن و أس��تقبال
المقترحات التي ستكون هي الرافد في تطوير خدماتنا لرفع
مستوى رضى العمالء.

سيبكو تشارﻙ
في حملة الزراعة
والتشجير بمحافظة
حفر الباطن
دشن محافﻆ حفر الباطن عبد المحسن بن محمد
العطيش��ان أمس  ،الحملة األولى للزراعة والتش��جير
بحف��ر الباطن والمخي��م البيئي  ,بحض��ور مدير فرع
وزارة الزراع��ة بالمحافظ��ة الدكت��ور فه��د العنزي
وحضور مدراء الدواﺋر الحكومية وعدد من األهالي
وﺫل��ك ف��ي المخيم البيئ��ي في فيضة حس��ناء في
الفاو الشمالي غرﺏ المحافظة .
وتﺄتي ه��ذﻩ الحملة ضمن مب��ادرات وزارة البيئة
والمياﻩ والزراعة لزراعة  ٤ماليين ش��جرة حتى عام
 ٢٠٢٠وبدع��م من فرع مديرية الزراعة بالمحافظة
وبمش��اركة رابطة حفر الباطن الخضراء للسعي إلى
إعادة تﺄهي��ل الﻐط��اء النباتي بالمحافظ��ة وتعزيز
واستدامة الموارد الطبيعية والحد من زحف الرمال ،
إضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء .
كما شاركت س��يبكو للبيئة وكشافة تعليم حفر
الباط��ن وطالﺏ وطالبات المدارﺱ ومنس��وبي مركز
األيت��ام ف��ي الحمل��ة البيئي��ة إضافة إل��ى عدد من
المهتمين والمتطوعين من أهالي المحافظة.



ﻡ .ﻋﺎﺩﻝ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺩﻳﺐ

الطاقة البديلة

يطل��ق عل��ى الطاق��ة البديل��ة مس��مى الطاقة
المتج��ددة ((  ،Renewable Energyوه��ي خ��الف
الطاقة التقليدية المس��تمدة م��ن البترول الطبيعي
أو الفحم الحجري ،كما وهي بخالف الوقود النووي
الذي يس��تخدم ف��ي المفاعالت النووي��ة؛ فالطاقة
البديلة مستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد،
كالطاقة الناتجة من أش��عة الش��مس وم��ن الرياﺡ
والمياﻩ .ومن حرك��ة األمواﺝ في مدها وجزرها أو
من الطاقة الحرارية األرضية ،وبعﺾ الدول تلجﺄ إلى
إنتاﺝ الطاقة البديلة من خالل اس��تخدام المحاصيل
الزراعية والبعﺾ من االشجار المنتجة للزيوت.
تش��كل الطاق��ة البديلة عص��ب رﺅي��ة المملكة
 ٢٠٣٠التي س��تحقق وﺛبة تقفز بالمملكة لمصاف
الدول الكبرى ،وس��تتحقق بإﺫن اﷲ ،بس��واعد أبناء
الوطن باإلرادة والعلم.
الطاقة البديلة هي جوهر منطقة (نيوم) ،هناﻙ
حي��ث تتجه االنبعاﺛات نحو الصفر س��يحول المملكة
العربي��ة الس��عودية إلى نقل��ة حضارية ،إلنس��انها
وأداﺋه وعمرانها وبهاﺋه.
ازداد االهتمام بالطاقة المتجددة في المملكة
العربية الس��عودية بش��كل ملحوظ حي��ث بدأ الضﺦ
الفعلي لالس��تثمار في هذا القط��اع ،ليتواكب مع
النمو المتس��ارع في الطلب على الكهرباء والمياﻩ
المحالة .وهناﻙ مشاريع مستقبلية عمالقة واعدة
في الطاقة والتقنية.
إن المملكة تدرﻙ دورها المهم كمصدر أساسي

للطاقة عالمي ًا ،نظر ًا لما تمتلكه من إمكانات كبيرة
كامنة وﻇاهرة وهبها اﷲ بها ،تستطيع من خاللها
انت��اﺝ مص��ادر الطاقة البديل��ة ،إلدراكه��ا بﺄهمية
االبتكار في ه��ذا القطاع الحي��وي .حيث اعلنت عن
مش��اريع في ه��ذا القط��اع ،كالمش��روع الوطني
لقياﺱ مصادر الطاقة ،كالطاقة الشمس��ية وطاقة
الري��اﺡ وطاقة باطن األرﺽ ،وجمع القراءات األرضية
في مواقع متنوعة بمختلف المناطق ،لبناء قاعدة
بيانات تساعد في تنفيذ المشاريع في هذا المنحى
إلنتاﺝ الكهرباء والمياﻩ ،كما أعلنت عن انش��اء اول
مشروع لتوليد الطاقة الشمسية لمشروع »سكاكا«
بطاقة  ٣٠٠ميﻐاواﻁ .باإلضافة الى انش��اء منش��ﺄة
لتولي��د الطاقة م��ن الرياﺡ في الج��وف بقوة ٤٠٠
ميﻐ��اواﻁ .جل ﺫل��ك التوجه س��يجعلها في مكانة
متقدم��ة م��ع صناع الطاق��ة البديلة على مس��توى
العالم.
التحول الكبير نحو االس��تثمار في الطاقة البديلة
أصبح أم��ر ًا حتمي�� ًا ،ومس��تقبل مقروء اس��تدركته
الدولة ووضعته نصب اعينها في الرﺅية السعودية
 ،٢٠٣٠ليصب��ح م��وردا هام ﹼا ومتطلبا م��ن ضرورات
المس��تقبل ،ال��ذي ينت��ج طاق��ة متج��ددة ونظيفة
صديق��ة للبيئة ومحفزة للتنمي��ة ،فهو الحل األمثل
لحماية المناﺥ والحفاظ على مجتمع بيئي سليم.
واﷲ ولي التوفيق ،،،
رﺋيس مجلس اإلدارة
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