
ت�سدر �سهريَا عن اإدارة العالقات العامة بال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة )�سيبكو للبيئة(

الجديدة

يناير 2014م - العدد العا�سر 

تكرمي »�سيبكو للبيئة« 
مل�ساركتها املتميزة

يف املنتدى واملعر�ض 
البيئي لل�سناعات البيئية 

اخل�سراء 2013م

»ن�ســـرة الأر�ض« تتلقى �ســـكر وتقديــر
 من املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية 
والغرفة التجاريــة ال�سناعيـــة بعنيـــزة

  »�سيبكو للبيئة« ت�سعى لتنفيذ الربنامج 
الوطنــي الأردين ملعاجلـــة املخلفــــات 
اخلطــرة يف اململكـة الأردنية الها�سمية

ال�سركة تربم اتفاقية مع م�سرف 

الراجحي لتطبيق برنامج حماية الأجور 

املقرر من وزارة العمل

»�سيبكو للبيئة« تعقد جمعيتها العمومية الأوىل



ال�سركةال�سعودية 
اخلليجية حلماية البيئة 

امل�شرف العام
م.عادل �سامل باديب

الع�شو املنتدب

مدير التحرير
حممد عو�ض عطية
م�شئول العالقات العامة

حا�سلة على االعرتافات الدولية يف اجلودة 
اأيزو 14001 يف اجلودة البيئية 

اأيزو 18001 يف ال�سحة وال�سالمة املهنية 
اأيزو 9001 يف اجلودة االإدارية واملالية

املقاالت والبحوث املن�سورة تعرب عن راأي اأ�سحابها وال تعرب 
بال�سرورة عن راأي اأو توجه ل�سركة �سيبكو للبيئة
ال�ستقبال م�ساركاتكم ومقرتحاتكم ناأمل التوا�سل 

من خالل الربيد االإلكرتوين
PR@Sepcoenvironment.com �سركة م�ساهمة مقفلة 

2

ال�����س��ع��ودي��ة  ال�����س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ع��ق��د 
يوم  للبيئة«  �سيبكو   « البيئة  حلماية  اخلليجية 
االربعاء 15 �سفر 1435 ه� املوافق 18 دي�سمرب 
2013 م ،  يف متام ال�ساعة الثالثة ع�سرا  مبقر 
اإجتماعه  ج��دة  مبدينة  لل�سركة  العامة  االإدارة 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  م��ع��ايل  برئا�سة  االأول 
وح�سور ال�سادة امل�ساهمني ومندوب فرع وزارة 
ال�سركة  ح�سابات  ومراقب  وال�سناعة  التجارة 

)مكتب ديلويت اآند تو�س (.
بكلمة  االج��ت��م��اع   اجلمعية  رئي�س  واف��ت��ت��ح 
االج��ت��م��اع  �سحة  واق���ر  ب��احل�����س��ور،  ترحيبية  
ال�سركات واملادة  املادة )91( من نظام  بناء على 
بح�سور   ، لل�سركة  اال�سا�سي  النظام  من   )32(
من   )75.50( ن�سبة  ميثلون  ال��ذي��ن  امل�ساهمني 

راأ�س مال ال�سركة
بتالوة  اجلمعية  رئي�س  ق��ام  ذل��ك  على  وبناء 
للجمعية  املقدم  ال�سنوي  االإدارة  جمل�س  تقرير 
ع��ن ن�����س��اط ال�����س��رك��ة وم��رك��زه��ا امل����ايل، ك��م��ا ق��ام 
مراقب ح�سابات ال�سركة باإ�ستعرا�س تقريره على 
املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  لل�سركة  املالية  الوثائق 

يف 2012/12/31.
باب  فتح  اجلمعية  رئي�س  اأع��ل��ن  ذل��ك  وع��ق��ب 
على  اجلمعية  واأو���س��ت  للم�ساهمني،  املناق�سة 

العاملي كمحا�سب قانوين   KPMG تعيني مكتب 
بال�سركات  ل��دي��ه  اخل���ربة  لتوافر  ن��ظ��رًا  لل�سركة 

امل�ساهمة واأن يتم مبا�سرة اأعماله من تاريخه.
وعقب ذلك طلب رئي�س اجلمعية من امل�ساهمني 
يف  االأعمال  ج��دول  بنود  على  باأ�سواتهم  االإدالء 
قام  ثم   ، عليهم  وزع��ت  التي  الت�سويت  بطاقات 
جامع االأ�سوات بجمع البطاقات وفرزها با�سرتاك 
م��ن��دوب وزارة  ���س��ك��رت��ر اجل��م��ع��ي��ة واإ����س���راف 

التجارة احلا�سر كمراقب ، وقد مت اإعداد املح�سر 
بنتائج الت�سويت وقد روعي عدم ا�سرتاك اأع�ساء 
املتعلق  االأعمال  ج��دول  بند  على  االإدارة  جمل�س 
ال�سنة  خالل  لل�سركة  اإداراتهم  عن  ذمتهم  باإبراء 
املا�سية وذلك مت�سيا مع مقت�سيات املادة )93( من 
نظام ال�سركات واملادة ) 34( من النظام االأ�سا�سي 
لل�سركة . ويف �سوء نتائج الت�سويت امل�سار اليها 

اأ�سدرت اجلمعية القرارات االآتية :

»�سيبكو للبيئة« تعقد جمعيتها العمومية الأوىل

ممتنعغر موافقموافقن�س القرارم
√املوافقة على تقرير جمل�س االإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2012/12/31م .1
املوافقة على تقرير مراقبي ح�سابات ال�سركة وقائمة املركز املايل وقائمة الدخل 2

لل�سنة املالية املنتهية يف 12/31/ 2012 م
√

يف 3 املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ذمة  اإبراء  على  املوافقة 
12/31/ 2012م

√

املراجعة 4 املر�سحني من قبل جلنة  املوافقة على تعيني مراقب احل�سابات من بني 
ملراجعة ح�سابات ال�سركة للعام املايل 2013م والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد 

اأتعابه ) اعدت اللجنة تو�سية باختيار مكتب KPMG العاملي.

√

على 5 املال  راأ�س  من   )  %  60 ( بن�سبة  امل�ساهمني  على  ارباح  توزيع  على  املوافقة 
ال�سركة يوم انعقاد اجلمعية  للم�ساهمني املقيدين ب�سجالت  اأن تكون احقية االأرباح 

العامة العادية .

√

جلميع  والتقدير  ال�سكر  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  باإ�سم  املجل�س  رئي�س  وقدم  م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة  متام  يف  املح�سر  واأقفل  االجتماع  انتهى  و 
احلا�سرين وامل�ساركة الفعالة للم�ساهمني بح�سورهم هذا االجتماع.
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 اأحد م�ست�سفيات املنطقة التي تخدمها ال�سركة بالعقد

»ن�سرة الأر�ض« تتلقى �سكر وتقدير من املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 
الجتماعية والغرفة التجارية ال�سناعية بعنيزة

بدء ت�سغيل من�ساآت الرعاية ال�سحية 
مبنطقة مكة املكرمة بالعقد اجلديد

ال�سادرة  الطبية  النفايات  ومعاجلة  ونقل  ادارة  عقد  بت�سغيل  ال�سركة  بداأت 
ال�سركة  على  تر�سية  مت  والذي  املكرمة  مكة  مبنطقة  ال�سحية  الرعاية  من�ساآت  من 
تعميد  خالل  من  ال�سركة  تقدمه  مبا  الوزارة  ثقة  منطلق  من  ذلك  وياأتي  موؤخرا، 
الرت�سية وفق �سروط ومتطلبات وزارة ال�سحة وذلك لفرتة ثالث �سنوات قادمة بعد 
جناحها بتطبيق الربنامج الوطني الإدارة ونقل ومعاجلة املخلفات الطبية منذ العام 

2009م،وفق �سيغة العقد املوحد ملن�سئات وزارة ال�سحة.

تقدير »ل�سيبكو للبيئة« من عيادات 
البعثات الطبية الدولية امل�ساركة 

بحج عام 1434هـ
مبكة  املنت�سرة  الدولية  الطبية  البعثات  عيادات  من  تقديرًا  ال�سركة  تلقت 
يتفرع من  لنجاح خدماتها الأكرثمن 48 بعثة رئي�سية  املنورة  املكرمة واملدينة 
لتقدمي  ا�ستمرارا  ذلك  وياأتي  الدول،  تلك  حجاج  بخدمة  تقوم  فروع  بع�سها 

خدماتها على مدى ال�سنوات املا�سية.

تلقى املهند�س عادل باديب 
ال��ع�����س��و امل��ن��ت��دب وامل�����س��رف 
ال���ع���ام ع��ل��ى ن�����س��رة االأر������س 
خ��ط��اب��ي ���س��ك��ر وت��ق��دي��ر من 
معايل حمافظ املوؤ�س�سة العامة 
للتاأمينات االجتماعية االأ�ستاذ 
���س��ل��ي��م��ان ب����ن ع��ب��دال��رح��م��ن 
رئي�س  �سعادة  وم��ن  القويز، 
جمل�س اإدارة الغرفة التجارية 
االأ���س��ت��اذ  بعنيزة  ال�سناعية 
ال�سويان،  نا�سر  ب��ن  �سالح 
الن�سرة  به  حظيت  مبا  اأ�سادا 
وراق���ي  متميز  م�����س��ت��وى  م��ن 
وم��ب��دع يف االإع�����داد وج��ه��ود 
ن�سر  يف  ال�سركة  واإ�سهامات 

التثقيف والوعي البيئي.
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البيئي  وامل��ع��ر���س  امل��ن��ت��دى  يف  للبيئة  �سيبكو  �سركة  ���س��ارك��ت 
اأرامكو  �سركة  نّظمته  ال��ذي  2013م  اخل�سراء  البيئية  لل�سناعات 
الفرتة  خالل  ال�سناعية  ينبع  مبدينة  موفينبيك  بفندق  ال�سعودية، 

16-17 دي�سمرب 2013م، ومب�ساركة معظم امل�سانع وال�سركات.
 وقام موظفي �سركة �سيبكو للبيئة خالل املعر�س بتقدمي  �سرح عن 
امللكية د.عالء  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ل�سعادة  ال�سركة  اأن�سطة  اأهم 
امكانيات  اطلعوا على  الذين  ال�سركات  وال��زوار من خمتلف  ن�سيف 

ال�سركة يف ذات املجال.
امللكية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  قام  االفتتاح  حفل  نهاية  ويف   
د.عالء ن�سيف بتكرمي »�سركة �سيبكو« على م�ساركتها يف هذا احلدث 

املهم.
تقدمي  خالل  من  املوؤمتر  بفعاليات  للبيئة«  »�سيبكو  �ساركت  كما 
املراقبة  م�سروع  مدير  املحمودي  بعر�سها د/جعفر  قام  ورقتي عمل 

البيئة بالهيئة امللكية والذي تنفذه �سركة �سيبكو للبيئة .
العر�س االول كان بعنوان »تطبيق اأنظمة وقوانني الهيئة امللكية 
للح�سول بيئة خ�سراء« وخالل العر�س مت التطرق للعديد من النقاط 
االإن�ساء  ت�سريح  على  للح�سول  البيئية  املتطلبات  ومنها  املهمة 
البيئي كما  التلوث  التقنيات احلديثة خلف�س  والت�سغيل وا�ستخدام 

ممثلي �سركة �سيبكو للبيئة اأمام اجلناح املخ�س�س لل�سركةالرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية اأثناء افتتاح املعر�س

الدكتور عالء ن�سيف الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية يكرم �سركة �سيبكو للبيئة 
مل�ساركتها املتميزة يف املوؤمتر

مدير م�سروع املراقبة البيئية يف الهيئة امللكية الدكتور جعفر املحمودي اأثناء تقدمي 
عر�س �سيبكو للبيئة يف اليوم الثاين

 مدير م�سروع املراقبة البيئية اخلا�س ب�سيبكو للبيئة يف الهيئة امللكية اأثناء تقدميه 
لورقة العمل يف اليوم االأول
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مت اال�سارة اىل عدد من القوانني املهمة يف احلفاظ على البيئة واأمثلة 
يف  �سابك(  وم�سانع  ارامكو  �سركات  )اأهمها  امل�سانع  اإجن��ازات  على 
جمال تطبيق االأنظمة البيئية ويف نهاية العر�س مت عر�س ملخ�س عن 

النمو ال�سناعي يف املدينة على الرغم من وجود اأنظمة بيئية �سارمة.
وا�ستخدام  للبيئة  »�سيبكو  بعنوان  ك��ان  فقد  الثاين  العر�س  اأم��ا 
د/ ق��ام  حيث  البيئية«  اخلدمات  تقدمي  يف  احلديثة  التقنيات  اأف�سل 
جعفر املحمودي بتلخي�س تاريخ بداية اإن�ساء ال�سركة وتطورها واأهم 
فروعها يف اململكة العربية ال�سعودية والدول العربية واأهم الو�سائل 
واإمكانيات  وال�سناعية  الطبية  النفايات  الإدارة  امل�ستخدمة  احلديثة 
اأهم  عر�س  مت  كما  بال�سركة.  اخلا�س  ال�سناعي  امل��ردم  يف  ال�سركة 
املهام التي تقوم بها �سركة �سيبكو للبيئة لدعم الهيئة امللكية بينبع يف 
جمال املراقبة وجمع وحتليل العينات من خمتلف املن�ساآت ال�سناعية 
البيئي  التفتي�س  مبهام  والقيام  البيئية  الت�ساريح  من��اذج  ومراجعة 
على امل�سانع وتطبيق الغرامات البيئية على امل�سانع املخالفة وغرها 
من املهام التي مت ذكرها يف العدد ال�سابق من ن�سرة االأر�س )التا�سع( 
كما مت اال�سارة اىل اإجنازات ال�سركة يف جمال ن�سر الوعي البيئي من 
خالل م�ساركاتها يف املعار�س واملوؤمترات املحلية والدولية وح�سولها 

على العديد من اجلوائز.

االأ�ستاذ/ �سعد ال�سهري مدير الت�سغيل والنقل ي�سرح للرئي�س التنفيذي
 للهيئة امللكية عن اأن�سطة ال�سركة

ممثل �سركة اأرامكو ال�سعودية اأثناء تكرمي �سركة �سيبكو للبيئة 

ال�سحية  اخل��دم��ات  عقد  بتوقيع  للبيئة  �سيبكو  �سركة  ق��ام��ت 
»ميدغلف«  باململكة  التاأمني  �سركات  اأك��رب  مع  واأ�سرهم   للموظفني 
و�سمل العقد اإ�سافات ومميزات جديدة للموظف وعائلته مثل تغطية 
التي  املرموقة  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  من  ومتنوعة  وا�سعة 
دون  املطلوب  العالج  على  واحل�سول  اململكة  مناطق  جميع  تغطي 
الطوارئ  خدمات  لت�سمل  اجلغرافية  التغطية  تو�سعة  ومتت  تاأخر 
عند ال�سفر يف اخلارج من خالل �سركة »اأ�س�ست اأمريكا« اأو مل�سافة 
تتجاوز 150 كيلو مرت من مكان االإقامة، كما �سيتم متييز البطاقات 

التاأمينية للموظف ب�سعار �سركة �سيبكو للبيئة.
و�سرح االأ�ستاذ/ �سعود الزهراين مدير ال�سئون االإدارية بال�سركة 
اإن االإدارة بذلت جهود حثيثة من اأجل احل�سول على برنامج تاأمني 
�سحي متميز ووجه �سكره وتقديره لفريق العمل باالإدارة املت�سمن 
املوظفني  �سئون  م�سئول  �سخاخني  ط��الل  االأ�ستاذ/ه�سام  من  كل 
العامة  ب���االإدارة  االإداري  املن�سق  متبويل  طاهر  غ�سان  واالأ�ستاذ/ 
على اجتماعاتهم املتكررة مع العديد من ال�سركات والتفاو�س معهم 
حتليلهم  اإىل  باالإ�سافة  وعائلته  للموظف  العرو�س  اأف�سل  لتقدمي 
واهتمامها  ال�سركة  حلر�س  وذلك  وماليًا  فنيًا  ودرا�ستها  للعرو�س 

باملوظف وعائلته.

حلر�س ال�سركة واهتمامها ب�سحة موظفيها

�سيبكو للبيئة توقع عقد التاأمني الطبي مع »ميدغلف« 
مبميزات وت�سهيالت اإ�سافية للموظف وعائلته

احلر�ض الوطني يكرم »�سيبكو للبيئة«

مت تكرمي �سركه �سيبكو للبيئة يف االجتماع االول خلدمات البيئة 
الربنامج  اجن��اح  �سبيل  يف  ال�سركة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  على 
البيئي يف مدينه امللك عبدالعزيز باحلر�س الوطني والتي ا�ستمرت 
تذكر  مالحظات  اأي  دون  العطاء  من  ال�سنوات  االرب��ع  يقارب  مبا 
والذي حاز على ر�سا من�سوبي احلر�س الوطني ومت ا�ستالم �سهادة 

التكرمي من قبل عبدالله القحطاين مدير اعمال املنطقة الو�سطى.
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قامت ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة 
»�سيبكو للبيئة« باإبرام اتفاقية مع بنك الراجحي، وذلك 
لفتح ح�ساب بنكي جلميع العمال وال�سائقني بال�سركة 
عن  روات��ب��ه��م  ل�سرف  وذل��ك  اململكة،  م��دن  جميع  يف 
طريق ال�سراف االآيل بداًل عن عملية ال�سرف النقدي 
، وتاأتي هذه اخلطوة تنفيذًا لتوجيهات وزارة العمل 
حول نظام حماية االأجور جلميع العاملني والعامالت 
واملقيمني،  لل�سعوديني  اخلا�س  القطاع  من�ساآت  يف 
وق���د ب����داأت ال�����س��رك��ة ول��ل��ه احل��م��د يف ���س��رف اأج���ور 
اعتبارا من رواتب  االتفاقية وذلك  العاملني عرب هذه 
العاملني،  م��ن  ك��ب��رة  ملجموعة  ن��وف��م��رب2013  �سهر 
تباعا خالل  العاملني  باقي  على  االآلية  تطبيق  و�سيتم 
ال�سهرين القادمة باإذن الله. اجلدير بالذكر اأن برنامج 
حماية االأجور له العديد من الفوائد الأ�سحاب االأعمال 

والعاملني منها : 
العمالية  امل�ساكل  )تقليل  ال��ع��م��ل:  ل�ساحب   - اأ 
االنتاجية،  رف��ع  ت�سجع  �سحية  عمل  بيئة  واي��ج��اد 
وجعل م�ستحقات العمالة على راأ�س اولويات �ساحب 
احلاجة  غر  من  للعامل  االج��ور  دفع  واثبات  العمل، 
الكيدية،  ال�سكاوى  اال�ستالم واحلد من  اىل ك�سوفات 
والدقيقة  ال��الزم��ة  املعلومات  توفر  اإىل  باالإ�سافة 
لتمكني الوزارة من ن�سر اإح�ساءات وبيانات عن �سوق 
�ساحب  فيها  مب��ا  االأط����راف  جميع  يخدم  مب��ا  العمل 

�سوق  يف  التناف�سية  زي��ادة  وكذلك  )املن�ساأة(،  العمل 
العمل وجذب الكوادر الوطنية.

اخلا�س،  القطاع  يف  للعاملني  الفوائد  اأم��ا   – ب 
ف��ه��ي: )ي�����س��م��ن ال��ع��ام��ل ���س��رف اج����وره يف ال��وق��ت 
وبالقدر املتفق عليهما دون تاأخر اأو تالعب، وتفادي 
ما  عن  العمل  �ساحب  من  امل�سجلة  البيانات  اختالف 
املوظف  حقوق  واثبات  �سرفه،  ويتم  عليه  متفق  هو 
لبيانات  من خالل �سفافية معلومات االجور و مرجع 

اجور معتمد يف حال وجود خالفات حيال االجور( .

ال�سركة تربم اتفاقية مع م�سرف الراجحي لتطبيق
 برنامج حماية الأجور املقرر من وزارة العمل

بزيارة  للبيئة«  »�سيبكو  �سركة  م��ن  وف��د  ق��ام 
للمملكة االأردنية الها�سمية ومت خالل الزيارة عقد 
الدكتور  االأردين  البيئة  وزير  مع  مو�سع  اجتماع 
ط��اه��ر ال�����س��خ�����س��ر وك���ب���ار م�����س��ئ��ويل ال�����وزارة، 
للبيئة«  »�سيبكو  جتربة  االإجتماع  يف  اأ�ستعر�س 
املخلفات  من  االآم��ن  التخل�س  جمال  يف  الناجحة 
البيئة  ع��ن  اأخ��ط��اره��ا  واإزال�����ة  اخل��ط��رة  الطبية 
وامل��ج��ت��م��ع، واط��ل��ع ع��ل��ى اأح����دث ط���رق املعاجلة 
وال�سيدالنية  ال�سناعية  للنفايات  امل�ستخدمة 
اف��اق  ت��ع��زي��ز  و����س���رورة  اخل��ط��رة  والكيميائية 
النفايات الطبية وال�سناعية  التعاون يف معاجلة 
بني البلدين ال�سقيقني. وقد اأبدى الوزير اإعجابه 
اململكة  يف  وجناحها  لل�سركة  املطبقة  بالتجربة 
التون�سية  واجل��م��ه��وري��ة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ادامة  �سرورة  اىل  داعيا  اللبنانية  واجلمهورية 

ه���ذا ال��ت��ع��اون يف ه���ذا امل��ج��ال احل��ي��وي وال���ذي 
�سعيد  على  متزايدا  اهتماما  يوليه  العامل  ا�سبح 
الدول واالفراد ا�سافة اىل ال�سركات واملوؤ�س�سات 
العاملة يف هذا املجال ، وقد مت مناق�سة اآلية البدء 
يف تطبيق اإقامة املجمع البيئي ال�سناعي املتكامل 
اخلطرة  النفايات  اأن��واع  كافة  ملعاجلة   ، ب��االأردن 
ويجري   ، راب��غ  مبدينة  ال�سركة  مبجمع  اأ���س��وًة 
مل�سروع  املبدئية  اجل���دوى  درا���س��ة  عمل  ح��ال��ي��ًا 

التخل�س من املخلفات الطبية كخطوة اأوىل.
البيئة  وزارة  ع��ام  اأم��ني  االإجتماع  ح�سر 
املهند�س احمد القطارنه ومدير اإدارة النفايات 
الدكتور حممد اخل�سا�سنه  بالوزارة  اخلطرة 
للبيئة  �سيبكو  ل�����س��رك��ة  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����س��و 
الت�سويق  اإدارة  باديب ومدير  عادل  املهند�س 
العطا�س برفقة  اأحمد  ال�سيد  وتطوير االعمال 

                                          تنفيذًا للخطة ال�ساملة لالنت�سار الإقليمي و الدويل

         التجهيز لتنفيذ الربنامج الوطنـي الأردين ملعاجلة املخلفـــات اخلــــــــــــطرة يف اململكة الأردنية

مناق�سة اآلية البدء يف اإقامة املجمع 
البيئي ال�سناعي املتكامل بالأردن 

ملعاجلة النفايات اخلطرة 

وزير البيئة الأردين يبدى اإعجابه 
بتجربة ال�سركة وجناحها يف اململكة 

العربية ال�سعودية واجلمهورية 
التون�سية واجلمهورية اللبنانية 
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هموم على عاتق البيئة 

�سالح بن حممد ال�سهري

اأهم املحاور  ، من  االأب��دان والتعليم  االأم��ن واالأم��ان و�سحة 
التي يجب على اأي دولة توفرها للمواطن . وياأتي يف ُمقدمتهم 
عن  يتحدثون  االآخرين  ن�سمع  اأو  نقراأ  فدائما  وال�سحة.  البيئة 
البيئة ، واإذا ُذكرت هذه الكلمة فاأنت تفهم اأن البيئة امل�سار اإليها 
هي البيئة التي يعي�س على �سطحها االإن�سان اإىل جانب الكائنات 
امل���اء وال��ه��واء وال��رتب��ة  ، مت�سمنة  احل��ي��ة االأخ����رى واجل��م��اد 
واملعادن واملناخ ، كما ميكن و�سفها باأنها جمموعة من االأنظمة 
املت�سابكة مع بع�سها البع�س لدرجة التعقيد والتي توؤثر وحتدد 

بقائنا يف هذا العامل ال�سغر ونتعامل معها ب�سكل دوري.
الطبيعة  م��وارد  ا�ستغالل  عل�ى  واأب��دا ً  دائمًا  االإن�سان  يعمل 
لبناء تقدمه وح�سارته ، اإال اأن ا�ستغالله لهذه املوارد يتم بطرق 
اأدى اإىل اختالل توازن جودة حياته واأ�سر  خاطئة االأمر الذي 
الوفاء  الت�ستطيع  ه�سة  �سعيفة  فاأ�سبحت  ع��ام  ب�سكل  البيئة 

مبتطلباته. 
بالعمل على  بالبيئة من جديد هو  النهو�س  االأ�سا�س يف  اإن 
وخلق  امل���وارد،  ه��ذه  مثل  ا�ستخدام  وحت�سني  م��وارده��ا  تنمية 
بني  املتبادلة  العالقات  فيه  تكون  امل�ستطاع  ق��در  بيئي  ت��وازن 
الكائنات بع�سها مع بع�س ومع املوارد البيئية وجعلها يف حالة 
ذلك  خللق  النهائي  اأو  الرئي�س�ي  الهدف  ولعل   ، وتناغم  ت��وازن 
التوازن هو تال�سي الهموم الواقعة على عاتق البيئية والو�سول 
الذي نعي�س  البيئي من خالل حماية املحيط  االأمن  اإىل حتقيق 
اإف�سادها  من  واحلد  تلويثها  ووقف  ومواردها  البيئة  وهو  فيه 
الطبيعية  للموارد  االأم��ث��ل  اال�ستثمار  اإىل  اإ�سافة  وتدهورها 
و�سحية  كرمية  ح��رة  حياة  يف  اجلميع  ح��ق  وت��اأم��ني  البيئية 

ل�سمان ا�ستمرار وا�ستقرار التنمية االقت�سادية واالجتماعية .
االج��ت��م��اع��ي وحماية  وال��ت��ق��دم  ال��رف��اه��ي��ة  اج��ل حتقيق  م��ن 
 ، املن�سود  البيئي  االأم��ن  اإىل  وو���س��واًل   ، املخاطر  من  املواطن 
فان الوعي يف م�سكالت البيئة وتاأثرها على البيئة ومواردها 
فيما  والتفاعالت  ومكوناتها  البيئة  لطبيعة  االإدراك  خالل  من 
بينها اأمر مطلوب لتحقيق وعي بيئي يوؤدي اإىل تغير ال�سلوك 

واملمار�سات جتاه البيئة ومواردها.
حماية  قوانني  ت�سعى  اأن  االإط��ار  هذا  �سمن  الطبيعي  ومن   
فيها  مبا  الطبيعية  للم�سادر  االأمثل  اال�ستعمال  لتحقيق  البيئة 
امل���اء وال��رتب��ة وذل���ك ع��ن ط��ري��ق اإي��ج��اد ط��رق وو���س��ائ��ل رفيقة 
تقت�س�ي  اإذا    ، ع��ام  ب�سكل  والطبيعة  واالأرا����س���ي  ب��ال��غ��اب��ات 
للم�ساريع  البيئي  االأثر  تقييم  درا�سات  تنفيذ  اأحيانًا  ال�س�رورة 
ما  على  االعتماد  اإىل  باالإ�سافة  تطبيقها  ومراقبة  اال�ستثمارية 
اإمكانية التعاي�س معها،  ي�سمى باختبار ح�سا�سية البيئة ومدى 
اأن ميتد لي�سمل كافة  التنفيذ على  وو�سع هذا االختبار مو�سع 
فيها  مبا  اأ�سكالها  بكافة  اال�ستثمار  مل�ساريع  التخطيط  جماالت 
املنتجات  اأن��واع  االعتبار  بعني  اآخذين  واالإنتاجية  ال�سناعية 
وطرق االإنتاج وكذلك طرق التخل�س من النفايات ال�سادرة عن 

العملية االإنتاجية.
وتلخي�سا ملا �سبق ، جند اأن جودة حياة كل اإن�سان تقا�س مبا 

يّتبعه من اأ�ساليب يف حياته جتاه نف�سه وجتاه بيئته .
نائب الرئي�س العام لالأر�شاد وحماية البيئة 

                                          تنفيذًا للخطة ال�ساملة لالنت�سار الإقليمي و الدويل

         التجهيز لتنفيذ الربنامج الوطنـي الأردين ملعاجلة املخلفـــات اخلــــــــــــطرة يف اململكة الأردنية

احلليف االإ�سرتاتيجي ل� ) �سيبكو للبيئة( باململكة االأردنية الها�سمية ال�سركة 
احلديثة خلدمات البيئة »م�سك« ممثلة مبديرها العام املهند�س حممد مدير�س  

واملهند�س حممد الغرايبة مدير امل�ساريع . 
 ، باإربد  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  زيارة  متت  اأخرى  جهة  من 
العلوم  جامعة  رئي�س  مع  االجتماع  ومت  الها�سمية  االأردنية  باململكة 
الدكتور  وم�ساعده  ملكاوي  عبدالله  الدكتور  االردنية  والتكنولوجيا 
ما  اخ��ر واح���دث  اللقاء اىل  التطرق خ��الل  ق��دي حيث مت  اب��و  ه��اين 
و�سلت اليه التكنولوجيا يف عملية حرق النفايات الطبية ومت زيارة 
النفايات  ت�ستخدم حلرق  املوجودة يف حرم اجلامعة والتي  املحرقة 
ومت تقدمي عر�س �سراكة لال�ستفادة من موقع حمطة املعاجلة التابع 
للجامعة وتاأهيله جمددًا وتركيب وحدة معاجلة تعمل بنظام االأك�سدة 
احلرارية ) insincere 8( بنظام ) BOT(، ملدة ) 15 عامًا ( ، خلدمة 
امل�ست�سفى اجلامعي وجميع املن�ساآت ال�سحية وال�سناعية باملحافظات 
ال�سمالية باالأردن ، كما مت تقدمي مقرتح توريد وتركيب وحدة املعاجلة 

للجامعة.

ال�سركة ت�ستمر يف تنفيذ الربامج 
التوعوية للمن�ساآت ال�سحية

ال�سحية  للمن�سئات  التوعوية  ال��ربام��ج  تنفيذ  يف  ال�سركة  ت�ستمر 
للمن�سئات  باال�سافة  باململكة  القطاع اخلا�س  من�سئات  وا�ستهدفت بع�س 

ال�����س��ح��ي��ة ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��ق��ط��اع 
ذل���ك �سمن  احل��ك��وم��ي وي���اأت���ي 
خ��ط��ط ال�����س��رك��ة ل��ن�����س��ر ال��وع��ي 
الطبية  املخلفات  جت��اه  البيئي 
بالطرق  معها  التعامل  وطريقة 
امللك عبد  االمنة و �سملت مدينة 
املقد�سة،  بالعا�سمة  الطبية  الله 
م�ست�سفى ال�سحة النف�سية مبكة 

املكرمة و م�ست�سفى اجياد بالعا�سمة املقد�سة، وكذلك العديد من من�سئات 
املركز  مب�ست�سفى  املمتدة  العناية  مركز  ك��ر،  ميد  منها  اخلا�س  القطاع 
م�ست�سفى  املكرمة،  مبكة  الطبي  ال��وايف  ومركز  ج��دة  مبحافظة  ال��دويل 

القاعدة اجلوية بالظهران باملنطقة ال�سرقية.
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ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
�س ب. 3394 جدة 21471  اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف:  2899108)12( 966 +  فاك�س:2885510 )12( 966+

Saudi Gulf Environmental Protection Company
P.O. Box: 3394 Jeddah  21471 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 (12) 2899108  Fax: +966 (12) 2885510  E-mail  info@sepcoenvironment.com

م. عادل �سامل باديب

 البحار ببيئتها البحرية ت�شكل اأهمية كبرية يف حياة الإن�شان منذ القدم، فهي 
حتقق التوازن املناخي عن طريق تعر�س �شطح البحر الوا�شع حلرارة ال�شم�س، 
مما يوؤدي لتبخر املياه وهطول الأمطار م�شدر املاء العذب، ومتت�س البحار ثاين 
اأك�شيد الكربون يف اجلو عن طريق النباتات البحرية، فينطلق غاز الأوك�شجني 
اأي�شًا  البحرية  البيئة  وتذخر  احلية،  البحرية  للكائنات  التنف�س  ليتيح  امل��اء  يف 
مب�شادر هائلة من املوارد املعدنية والنفط والغاز وغريها من الرثوات املعدنية. 

وللبيئة البحرية اأي�شًا اأهمية كبرية كونها ت�شكل طرقًا للنقل واملوا�شالت.
ت�شكل املنطقة البحرية العربية الغنية بالرثوات مما تقدم اأهمية اإ�شرتاتيجية 
العربية، حيث تتو�شط ثالث قارات يبلغ طول �شواطئها ح��وايل23830  للدول 
الرثوة  لهذه  الحتياطي  املخزون  اأن  اإىل  التقديرات  وت�شري  تقريبًا.  مرتًا  كيلو 
الهائلة من الرثوات  الكميات  اإىل  الهامة يبلغ8.7 مليون طن بالإ�شافة  الغذائية 
العربية  البحرية  بالبيئة  الهتمام  اإىل  تدعو  الأهمية  ه��ذه  الأخ���رى.  الطبيعية 
الإهتمام  لهذا  للبحار  امل�شاطئة  العربية  ال��دول  �شعي  اأن  اإل  التلوث؛  اأخطار  من 

منقو�س؛ فالتلوث يربو على امل�شاعي ويزيد.
لإلقاء  نتيجة  �شرر  عنه  ينتج  اإن�شاين  ن�شاط  اإي  البحري  بالتلوث  يق�شد 
ويق�شد  البحرية،  واحل��ي��اة  البيئة  م��ن  يغري  مب��ا  البحر  يف  ال�شارة  الف�شالت 
وال�شناعية  والع�شوية  الكيميائية  �شواء  املخلفات  جميع  ال�شارة  بالف�شالت 
والزراعية ومياه ال�شرف ال�شحي وغريها، فاأ�شا�س معظم التلوث البحري ناجت 

من الرب.
الإن�شان هو من خالل  ينتج بفعل  البحري والذي  التلوث  اأحد م�شادر  اإن   
�شخ مياه ال�شرف ال�شحي غري املعاجلة يف البحر يف املدن املطلة على البحر 
ب�شكل عام ومن خالل ملقيات املوانئ وامل�شانع دون معاجلة، حيث يت�شبب ذلك 
يف اإ�شرار جمة لل�شواطئ وال�شعاب املرجانية، ولالأ�شف فاإن ال�شعاب املرجانية 
هي الأكرث ت�شررا اإذ هي مهددة بالنقرا�س علمًا باأنها  تلعب دورًا اأ�شا�شيًا يف 

الدورة الغذائية يف البحر.
البيئة  فتتعر�س  �شواطئها،  من  اأو  النفط  منها  امل�شتخرج  البحور  يف  اأم��ا 
البحرية لأ�شكال متنوعة من التلوث املبا�شر وغري املبا�شر حيث ي�شتخرج النفط 
من الآبار املجاورة لل�شواطيء، ويت�شبب الت�شرب ال�شادر من الناقالت العمالقة 
للبرتول كذلك يف التلوث، ف�شاًل عن املياه املوازنة التي يتم التخل�س منها يف 
البحر. ناهيك عن التلوث الناجت من خملفات ال�شناعات البرتوكيماوية وم�شايف 
النفط املنت�شرة على ال�شواحل، ويف اخلليج العربي، لعبت حرب اخلليج الأوىل 
دورًا كبريًا يف تلوث مياه اخلليج فيما يعرف بحرب الناقالت التي اأدى تدمري 
بع�شها اإىل ت�شرب كميات كبرية من البرتول يف مياه اخلليج وكذلك الت�شرب 
ال�شادر من الناقالت العمالقة للبرتول يعترب التلوث الأ�شد خطرًا ، لأنه �شادر 
انت�شرت  التي  العديدة  النفط  وم�شايف  البرتوكيماوية  ال�شناعات  خملفات  عن 

على �شواحل اخلليج.
وجاءت حرب اخلليج الثانية مبا رافقها من حرق لآبار النفط الكويتية وتدفق 
النفط يف مياه اخلليج لتزيد من حجم الكارثة وجتعلها اأكرث خطورة وتعقيدًا. 

فالتلوث بالنفط يف اخلليج العربي يزيد 47 مرة عن التلوث على امل�شتوى العاملي 
البحري  الإن��ت��اج  عمليات  من  التلوث  من   %77 وي��اأت��ي  امل�شاحة.  اإىل  بالن�شبة 
التي  البيئة  وحماية  لالأر�شاد  العامة  الرئا�شة  اإح�شائيات  وم��ن  وال��ن��اق��الت. 
اأجريت يف الثامن من دي�شمرب من العام اجلاري والتي اقت�شرت على الأعوام 
)2002 - 2009( عن حوادث التلوث يف اخلليج العربي والبحر الأحمر، جند 
بالبحر الأحمر بن�شبة 69% من جملة 13  اأن عام 2009 جرت فيه 9 ح��وادث 
اأما يف اخلليج العربي فكان عددها 4 حوادث بن�شبة 31%. من جملة  حادث، 

احلوادث نف�شها.  
للمحافظة  فعال  بدور  الدولية  املنظمات  مع  بالتن�شيق  حملية  منظمات  تقوم 
على  للمحافظة  الإقليمية  الهيئة  مثاًل  ذلك  من  التلوث  ودرء  البحرية  البيئة  على 
بيئة البحر الأحمر ومقرها اململكة العربية ال�شعودية وهي هيئة تقوم بعمل رائد 
يف تقييم خماطر الكوارث الطبيعية والكوارث التي من �شنع الإن�شان وخالل 
وهو   – ال�شرتاتيجي  العمل  برنامج  الهيئة  نفذت  املا�شية  �شنوات  اخلم�س 
برنامج يتناول التهديدات التي تتعر�س لها املواطن واملوارد ال�شاحلية والبحرية 
والنا�شئة عن امل�شايد يف منطقتي البحر الأحمر وخليج عدن، من هذه التهديدات 
احل�شري  التلوث  ع��ن  ينتج  حيث  احل�����ش��ري،  والتطوير  ال�شناعية  الأن�شطة 
وال�شناعي تلوث �شببه الف�شالت وا�شتخدام املياه ال�شطحية واجلوفية، وزيادة 
ملوحة املياه يف طبقات املياه اجلوفية وكذلك الثار البيئية ال�شلبية للزراعة مثل 
زيادة الرت�شب وتراكم بقايا املبيدات والأ�شمدة، وتعني هذه ال�شرتاتيجية القيام 

ملعاجلة هذه امل�شاكل جميعها. 
التعاون  جمل�س  ب���دول  البيئي  ال��ت��ع��اون  جلنة  ع��ق��دت  العربي  اخلليج  ويف 
ملواجهة  م،   1994 امل��ي��الدي  ال��ع��ام  يف  ال��دوح��ة  يف  الأول  اجتماعها  اخلليجي 
اأ�شا�شي  نظام  بو�شع  اللجنة  وقامت  املنطقة،  يف  امل�شتجدة  البيئية  التحديات 
حلماية البيئة يت�شمن القواعد الأ�شا�شية للمحافظة على البيئة وحمايتها على اأن 
تلتزم به كافة الدول الأع�شاء.ودعت اإىل التن�شيق بني الدول الأع�شاء وت�شجيع 
البحث العلمي واإجراء الدرا�شات للتعرف على امل�شكالت البيئية التي تعاين منها 
،واإع��داد  والزدواجية  التكرار  لتفادي  واملجالت  الأولويات  حتديد  مع  املنطقة 
دليل باخلربات املتوفرة يف جمالت حماية البيئة يف الدول الأع�شاء على اأن يتم 

حتديث هذا الدليل ب�شورة دورية.
يطراأ  تلوث  اأي  ملعاجلة  الله جهودا �شخمة  اأيدها  الر�شيدة  وتبذل حكومتنا 
وحما�شبة  ال��دوري��ة  واملتابعة  الك�شف  خ��الل  من  مكافحته  قبل  �شواطئها  على 

املت�شبب بعقوبات �شارمة جدا.
والعاملية  املحلية  كافة اجلهود  تت�شافر حللها  قائمة  مع�شلة  البحري  التلوث 
يف ظل تطور التنمية القت�شادية، ومنو ال�شكان وتطور و�شائل النقل البحري 
بذل مزيد من  يتطلب  يزداد وهذا  البحري  التلوث  اإن  القول  العمالقة، وميكننا 

اجلهود على كافة الأ�شعدة للحد منه.

الع�شو املنتدب




