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من خالل الربيد االإلكرتوين
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للتدريب،  االأو���س��ط  ال�سرق  جرانيت  مركز  يقوم   
واملتخ�س�سة  الفنية  ال��دورات  من  عدد  وتقدمي  باإعداد 
للقياديني والعاملني يف املجاالت ال�سناعية والتنموية 
ممار�سة  على  املجتمع  اأف��راد  م�ساعدة  بهدف  املختلفة 
االأداء  اأ�ساليب  وتطوير  فيه  املرغوب  البيئي  ال�سلوك 
ينعك�س  مما  فعاليته،  وحت�سني  البيئة  نحو  االيجابي 
فيها،  احلياة  مظاهر  مبختلف  البيئة  على  النهاية  يف 
وقد  اأن��واع��ه��ا،  اخ��ت��الف  على  املجتمع  اأن�سطة  وك��اف��ة 
للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  موافقة  علي  املركز  ح�سل 
وحماية  لالأر�ساد  العامة  والرئا�سة  واملهني  التقني 
البيئة، لقيامه بتنفيذ الدورات التطويرية املعتمدة من 
املجال  يف  واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة 
�سهادة  علي  املتدرب  مبوجبها  يح�سل  والتي  البيئي 
واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�س�سة  من  معتمدة 

يف املجاالت التالية.
من  واحل��د  املعاجلة  ونظم  التحكم  •تقنيات 

التلوث البيئي. 
البيئية  الق�سايا  علي  للتعرف  ال��ربن��ام��ج  ي��ه��دف 
املعا�سرة وطرق التحكم يف التلوث ال�سناعي وكيفية 
املتاحة  التكنولوجيات  اف�سل  با�ستخدام  معاجلته 
من  ال��وق��اي��ة  كيفية  وك��ذل��ك  االن��ظ��ف،  لالنتاج  و���س��وال 
التاثريات ال�سارة للملوثات البيئية . يت�سمن الربنامج 

حما�سرات متكاملة وور�سة عمل جماعية.
• الربنامج البيئي للتعامل مع املخلفات اخلطرة 

وال�سناعية.
يهدف هذا الربنامج اىل تكوين وجهة نظر مدرو�سة 
ال�سليم  غري  للتداول  امل�ساحبة  البيئية  املخاطر  حول 
النفايات  ومعاجلة  ونقل  وتخزين  وجمع  ف�سل  اأثناء 
من  امل��ت��درب��ني  متكني  م��ع  منها،  والتخل�س  اخل��ط��رة 
حتديد اأن�سب الو�سائل الدارة املخلفات اخلطرة والتى 
تتنا�سب مع طبيعة واإمكانات من�ساآتهم ب�سكل اقت�سادي 
كما  لها،  املالزمة  البيئية  امل�ساكل  تفادي  الأجل  وبيئي 

عمل  وور���س��ة  متكاملة  حما�سرات  الربنامج  يت�سمن 
جماعية ودرا�سات حالة.

البيئية  املعلومات  اإدارة  اأنظمة  •ا�ستخدام 
واجلغرافية وتطبيقاتها يف حماية البيئة. 

كافة  علي  امل�ساركني  تعرف  اإيل  الربنامج  يهدف 
الق�سايا وامل�ساكل البيئية ورفع قدراتهم الإتخاذ القرار 
منهجيه  وتطبيق  امل�ساكل  تلك  حلل  وال�سليم،  املنا�سب 
تواجه  ال��ت��ي  البيئية  امل�ساكل  ك��اف��ة  على  النظم  ب��ن��اء 

املجتمع.
كما يقوم املركز بتنظيم واإعداد مو�سوعات لدورات 
ن�ساط  علي  ب��ن��اء  حمتوياتها  وت��ع��دي��ل  اأخ���ري  بيئية 

ومتطلبات العميل:
•  نظم واآليات االدارة البيئية. 

الطبية  املخلفات  مع  للتعامل  البيئي  الربنامج   •
وال�سحية.

• اإدارة املخلفات ال�سلبة.
• ادارة والتخل�س من النفايات االلكرتونية.

• اجلوانب البيئية لتقنيات ونظم معاجلة ال�سرف 
ال�سحي وال�سناعي.

االمم  لربنامج  طبقا  للم�سروعات  البيئي  التقييم   •

املتحدة للبيئة 
• الر�سد البيئي الذاتي للمن�ساآت

املدن  يف  للمن�سات  البيئي  والتدقيق  املراجعة   •
ال�سناعية.

• التفتي�س البيئي على املن�ساآت.
• اآليات وتكنولوجيات االنتاج االأنظف.

• ال�سالمة البيئية وال�سحة املهنية يف بيئة العمل 
الداخلية للمن�ساآت.

وامل��ع��اه��دات  البيئية  وال��ت�����س��ري��ع��ات  ال��ق��وان��ني   •
واالتفاقيات الدولية البيئية.

• اعداد وجتهيز ال�سجل البيئي للمن�ساأة ال�سناعية
برتكيب  اخل��ا���س��ة  واال����س���رتاط���ات  ال�����س��واب��ط   •

حمطات الهاتف اجلوال )املحمول(.
ال��داخ��ل��ي يف  ال��ه��واء  البيئية جل���ودة  • اخل��دم��ات 

املن�سات ال�سحية.
• اخلدمات البيئية للمطارات. 

• قواعد وا�ساليب مكافحة التلوث النفطي.
• اعداد تقارير احلالة البيئية.  

واملحلية  ال��دول��ي��ة  املعا�سرة  البيئية  الق�سايا   •
وتغري املناخ.

دورات بيئية فنية ومتخ�ش�شة يف مركز جرانيت ال�شرق الأو�شط للتدريب

من  العديد  اقامة  خالل  من  التوعوية  ان�سطتها  تكثيف  للبيئة«  »�سيبكو  وا�سلت 
املحا�سرات االر�سادية، وذلك لتوعية الكوادر الطبية والفنية باملن�سئات باآلية التعامل 
االآمن مع املخلفات الطبية، والطرق البيئية للتخل�س منها والق�ساء على خطورتها، 
وت�سل برامج ال�سركة اىل داخل املن�سئات الطبية باإقامتها داخل املن�ساأة واقامة ور�س 
الربنامج  ت�سمن  حيث  الربنامج،  با�ستيعاب  الهدف  حتقيق  من  تعزز  م�سغرة  عمل 
العديد من من�ساآت القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س ، حيث تقوم ال�سركة بتقدمي 

هذه الفعاليات جمانا لتحقيق دورها البيئي جتاه املجتمع.

من خالل نهجها لبث الوعي بربنامج 
ادارة املخلفات الطبية

ال�شركة تكثف برامج التوعية 
للمن�شاآت الطبية 
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العلمي  امللتقى  بتنظيم  )ان��ت��ك(  البيئة  حت�سني  تقنية  �سركة  قامت   
ال�سنوي ملدراء �سحة البيئة باملناطق والذي قام بافتتاحه معايل الدكتور 
الوقائية  لل�سحة  امل�ساعد  ال�سحة  عبدالله بن مفرح ع�سريي وكيل وزير 
1435ه���  عام  االول  ربيع   1 اىل  �سفر   27 من  الفرتة  خالل  اقيم  وال��ذي 

املوافق من 30دي�سمرب 2013م اىل 2يناير 2014م .
الهادفة  والنقا�سات  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  العديد  على  امللتقى  �سمل  و 
الوعي  ورف��ع  باخلدمة  للرقي  ال���وزارة   توجهات  تخدم  التي  والبناءة 

امللتقى  ه��ذا  يف  �سارك  وق��د  البيئة.   �سحة  جم��ال  يف  والبيئي  ال�سحي 
مدراء �سحة البيئة يف اململكة  وكان من �سمن املحا�سرين �سعادة الدكتور 
اأحمد بن م�سهور احلازمي - مدير عام ادارة �سئون البيئة ب�سركة �سابك 
و�سعادة اال�ستاذ فالح بن فهد املزروع مدير االدارة العامة ل�سحة البيئة 
»امان  ل�سركة  العام  املدير  مي�سل  توين  الدكتور  وكذلك  املهنية  وال�سحة 
واتر« وم�ست�سار وزارة الطاقة البحرينية ، وقد خرج امللتقى بالعديد من 

التو�سيات التي تهدف توجهات خدمات �سحة البيئة بوزارة ال�سحة.

امللتقى العلمي 
ال�شنوي الأول ملدراء 
�شحة البيئة  باملناطق

اأقامت  للبيئة(،  )�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  برعاية 
امل�ست�سفى  ال�سلة الأق�سام  امل�سلحة بطولة دوري كرة  للقوات  امللك فهد  م�ست�سفى 
يف ملعب الكلية التقنية بجدة حر�سًا من اإدارة ال�سركة على دعم جزء من االأن�سطة 

الريا�سية يف اململكة.
فريق كرة ال�سلة وهو يرتدي �سعار ال�سركة

»�شيبكو للبيئة« ترعى بطولة 
م�شت�شفى القوات امل�شلحة بجدة

ال�شركة تقيم ور�ض عمل 
لإدارة املخلفات الطبية 

باملنطقة ال�شرقية
عقدت ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة )�سيبكو للبيئة(، 
مع  بالتن�سيق  وذلك  الطبية«،  املخلفات  »اإدارة  بعنوان:  عمل  ور�سة 
كما  بالظهران،  امل�سلحة  القوات  مب�ست�سفى  ممثلة  الطبية  اخلدمات 
مت اإقامة ور�سة عمل اأخرى يف م�ست�سفى االإمام عبد الرحمن الفي�سل 
باحلر�س الوطني بالدمام، ومت تكرمي ال�سركة على جمهوداتها البيئية 
التعامل االمن مع  البيئة ون�سر ثقافة  للمحافظة على  البيئي  ودورها 

املخلفات الطبية.
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   اإ�سادة منهم بجهود ال�سركة الإعالمية يف ن�سر     التثقيف والوعي البيئي بني اأفراد املجتمع

ن�شرة الأر�ض تتلقى خطابات �شـكر   وتقدير من عدة جهات حكومية

ال�سعودية  ال�سركة  عن  ت�سدر  التي  اخلا�سة  االأر���س  ن�سرة  تلقت 
عدة  من  والتقدير  ال�سكر  خطابات  من  العديد  البيئة  حلماية  اخلليجية 
تقدمه  ال��ذي  االإعالمي  ال��دور  على  واأ���س��ادوا  وخا�سة،  حكومية  جهات 
تثقيفية  م��واد  تقدمي  نحو  ر�سالتها  اإي�سال  يف  مب�ساهمتها  ال�سركة 
وتوعوية جمتمعية يف ال�ساأن البيئي وحماية البيئة واملحافطة عليها، 
وباأعمال ال�سركة يف احلفاظ على مقدرات الوطن الثمينة.حيث ح�سلت 
بن  بندر  بن  في�سل  االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  خطابات  الن�سرة 
�سلطان  االأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الق�سيم  منطقة  اأمري  عبدالعزيز 
بن �سلمان بن عبدالعزيز رئي�س الهيئة العامة لل�سياحة واالآثار و�ساحب 
ال�سمو امللكي االأمري في�سل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئي�س هيئة الهالل 
االأحمر ال�سعودي و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري نواف بن في�سل بن فهد 
بن عبدالعزيز الرئي�س العام لرعاية ال�سباب و�ساحب ال�سمو االأمري بندر 
الهيئة ال�سعودية للحياة الفطرية  اآل �سعود رئي�س  بن �سعود بن حممد 
بن  حممد  بن  عبدالله  الدكتور  ال�سيخ  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  ومعايل 
ابراهيم اآل ال�سيخ و معايل رئي�س الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد االأ�ستاذ 
اجليولوجية  امل�ساحة  هيئة  رئي�س  ومعايل  ال�سريف  عبدالله  بن  حممد 
الدكتور زهري بن عبداحلفيظ نواب ومعايل مدير عام اجلمارك االأ�ستاذ 
�سالح بن منيع اخلليوي ومعايل مدير عام معهد االإدارة العامة الدكتور 

د.عبدالله اآل ال�سيخاالأمري بندر بن �سعوداالأمري نواف بن في�سل االأمري في�سل بن عبداللهاالأمري �سلطان بن �سلماناالأمري في�سل بن بندر
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   اإ�سادة منهم بجهود ال�سركة الإعالمية يف ن�سر     التثقيف والوعي البيئي بني اأفراد املجتمع

ن�شرة الأر�ض تتلقى خطابات �شـكر   وتقدير من عدة جهات حكومية

اإدارة غرفة مكة  ال�سعيبي ومن �سعادة رئي�س جمل�س  اأحمد بن عبدالله 
باأمانة  البطني  بلدية  رئي�س  و�سعادة  م��رزا  عبدالوهاب  طالل  االأ�ستاذ 

منطقة الق�سيم املهند�س فوزان حممد ال�سابق. 
اإدارة  اأن ن�سرة االأر�س هي ن�سرة �سهرية ت�سدر عن  اجلدير بالذكر 
العالقات العامة بال�سركة وتعرب عن جوهر واأعمال واأهداف ال�سركة بكل 
�سفافية وبلغة بيئية مب�سطة وحتتوي الن�سرة على عدة اأبواب تت�سمن 
اإنها  اإىل  عددًا من املقاالت الر�سينة التي تقدم جرعة تثقيفية باالإ�سافة 
الدرا�سات  وبع�س  البيئي  ال�ساأن  عن  املتنوعة  االأخبار  بع�س  تت�سمن 
البيئية.وتقوم ال�سركة بتوزيع الن�سرة وفق خطة جمدولة على الوزرات 
املناطق  واإم��ارات  العامة  واملوؤ�س�سات  احلكومية  والهيئات  والدواوين 
مت�سمنه  باململكة  االأمانات  وجميع  املتخ�س�سة  واملجال�س  والرئا�سات 
البلديات الفرعية التابعة لها وجميع الغرف التجارية واملن�ساآت الطبية 
وال�سحية املتعاقدة مع ال�سركة باالإ�سافة اإىل توزيعها على املتخ�س�سني 
يف جمال ال�سحة والبيئة احلا�سرون للمنتديات واملوؤمترات واملعار�س 
تطوير  على  العمل  وجاري  ال�سركة،  بها  ت�سارك  التي  والعاملية  املحلية 
باخلارج  ال�سعودية  العربية  اململكة  ممثليات  لت�سمل  التوزيع  خطة 
ال�سركة  خطة  من  جل��زء  تنفيذا  اململكة  يف  االأجنبية  البعثات  وجميع 

ال�ساملة لالنت�سار املحلي واالإقليمي والدويل. 

اأحمد ال�سعيبيحممد ال�سريف فوزان ال�سابقطالل مرزازهري نواب �سالح اخلليوي
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مجتمع سيبكو

»يو�سف« ي�سيء منزل خالد الزهراين
احلكومية  العالقات  م�سوؤول  الزهراين  خالد  الزميل  رزق 
اأ�سرة  »يو�سف«  اأ�سماه  مبولود  االإدارية   ال�سئون  باإدارة 

التحرير تبارك له جعله الله من مواليد ال�سعادة.

�سليمان تلقى التهاين يف ابنته »اآلء«
ال�سئون  �سكرتري  عثمان  اإبراهيم  �سليمان  الزميل  رزق 
االإدارية واملالية مبولودة اتفق هو وحرمه على ت�سميتها »اآالء« 
مواليد  من  الله  جعلها  مربوك  األف  »دعاء«  ل�سقيقتها  لتن�سم 

ال�سعادة.

»حممد عبداجلواد« كبري حما�سبني املبيعات
وظيفة  على  عبداجلواد  ممدوح  حممد  االأ�ستاذ/  تعيني 
»كبري حما�سبني املبيعات« باالإدارة املالية األف مربوك ونتمنى 

له التوفيق والنجاح يف حياته املهنية.

»يا�سر الولدي« معقب الدوائر احلكومية
»معقب  وظيفة  على  الولدي  غديف  يا�سر  االأ�ستاذ/  تعيني 
بالتوفيق  له  القلبية  ومتنياتنا  مربوك  األف  حكومية«  دوائر 

والنجاح يف حياته املهنية.

عمر عقيلي م�سرفًا للدعم الفني وال�سبكات
»م�سرف  مبهام  عقيلي  عثمان  عمر   / الزميل  تكليف  مت 
احلالية  وظيفته  اأعمال  اىل  باالإ�سافة  وال�سبكات«  الفني  الدعم 

»اأخ�سائي �سبكات« ونتمنى له التوفيق يف الوظيفة اجلديدة.

»جناة الق�سريي« اأخ�سائية خدمة عمالء
عمالء«  خدمة  »اأخ�سائية  وظيفة  على  الق�سريي  جناة  االأ�ستاذة/  تعيني 

باإدارة العمليات، األف مربوك ونتمنى لها التوفيق يف حياتها املهنية.
»فاتن الع�سيمي« من�سقة خدمة عمالء

تعيني االأ�ستاذة/ فاتن الع�سيمي على وظيفة »من�سقة خدمة عمالء« باإدارة 
العمليات، األف مربوك ومتنياتنا لها بالتوفيق والنجاح.

�سمن ا�سهاماتها يف برامج التوعية البيئية وخدمة املجتمع
»�شيبكو للبيئة« ت�شت�شيف الرئا�شة العامة لرعاية ال�شباب

لطالعهم على جممع ال�شركة البيئي برابغ
�سمن برامج خدمة البيئة )بيئي م�سوؤوليتي( املعتمد من قبل �ساحب 
بني  التعاون  منطلق  ومن  ال�سباب  لرعاية  العام  الرئي�س  امللكي  ال�سمو 
القطاع احلكومي واخلا�س يف جمال التوعية البيئية وخدمة املجتمع، 
اأ�ست�سافت » �سيبكو للبيئة » 100 �ساب من مكاتب الرئا�سة العامة لرعاية 
والتي  املختلفة،  مبراحله  الربنامج  برعايتها  وذلك  باململكة،  ال�سباب 
برابغ  البيئي  ال�سركة  جممع  وزيارة  بيئية  توعية  حما�سرات  ت�سمنت 
لالطالع على كيفية معاجلة املخلفات الطبية واالدوية واملواد الكيميائية 
بالطرق البيئية املوؤهلة، و�سملت الزيارة وحدة معاجلة املخلفات الطبية 
الدرجة  مردم  وخاليا  احلرارية  االك�سدة  ووحدة  كليف  �سيبكو  بتقنية 
االوىل والثانية، وكذلك حو�س التبخري، وقد مت تعريفهم بطرق املعاجلة 

وطرق احلفاظ على البيئة من خالل التخل�س االمن من هذه املخلفات.
اجلدير بالذكر اأن �سركة �سيبكو للبيئة تتبنى رعاية العديد من اأن�سطة 
جميع  يف  املجتمع  خدمة  وبرامج  امل�ستدامة  والتنمية  البيئية  التوعية 

مدن اململكة وذلك لن�سر الوعي البيئي جلميع �سرائح املجتمع. 
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جودة الهواء داخل املن�شاآت 
م. عادل �سامل باديب

به  يق�سد  م�سطلح  هو  املن�سات،  داخل  الهواء  جودة  اإن 
حمتوى الهواء الذي ي�سغل حيز مغلق يف املن�ساآت وامل�ساكن 
االأماكن  بعيدًا عن هواء  العمل  اماكن  او  واملطاعم  واملنازل 
املفتوحة ، والذي يوؤثر على �سحة من هم داخل هذه االأماكن 
املغلقة ، كما اأنه يوؤثر على اإح�سا�سهم باالإرتياح والراحة، وقد 
يكون هذا الهواء ملوثًا بامليكروبات من الفطريات والبكرتيا 
او باملواد الكيميائية مثل ثاين اأك�سيد الكربون او م�سببات 
بال�سلب على جودة  توؤثر  للطاقة  اأية عنا�سر  اأو  احل�سا�سية 
حياة االإن�سان، ومن خالل الدرا�سات التي قامت بها ال�سركة، 
اأرتاأت اأنه باالإمكان حت�سني جودة الهواء الداخلي باإ�ستخدام 

عدة طرق وهي :
ومنع  مكانيكية  اأو  طبيعية  ���س��واءًا  اجليدة  التهوية   )1

التدخني ما اأمكن .
اأجهزة  باإ�ستخدام   ( الرطوبة  احل��رارة  درجات  2( �سبط 

التكييف ( .
الهواء  لتنقية  كاالأ�سجار  النباتات  زراع��ة  من  االأكثار   )3

حيث ميت�س ثاين اأك�سيد الكربون ويطرد االأك�سجني .
4( اإ�ستخدام الفالتر واملر�سحات ) كربونية ، الهيبا فلرت ، 

حقيبية ، فلرت الفحم النباتي الن�سط (.
5( اإ�ستخدام ال�سفاطات ل�سحب وطرد اجلزئيات والغازات 

الغري مرغوب فيها والعمل على تدوير الهواء الداخلي.
6( اإ�ستخدام املوجات الفوق بنف�سجية برتدد بني ) 200 
والإب��ادة  الداخلي  الهواء  جودة  لزيادة   ) نانومرت   400 اإىل 
اجلراثيم،واالأ�ساليب التقنية لتحليل جودة الهواء الداخلي 
)IAQ( تعتمد على جتميع عينات من الهواء من على اأ�سطح 
وجود  عن  النتائج  ت�سفر  ما  ودائ��م��ًا   ، داخلها  وم��ن  املباين 
يقود  وه��ذا   ، اخ��رى  كيميائية  م��واد  اأو  فطريات  اأو  بكرتيا 
وبالتايل  الهواء  تلوث  م�سادر  ومعرفة  فهم  اإىل  الباحثون 
و�سع احللول واالإ�سرتاتيجيات للتخل�س من اأية عوامل غري 

مرغوب فيها من الهواء الذي نعي�س بداخله .
الداخلي  ال��ه��واء  نوعية  �سعف  ي�سبب  اأن  املمكن  وم��ن 
للمر�سى  املكت�سبة  بالعدوى  االإ�سابة  ح��االت  يف  للمن�ساآت 
واجللد  العني  يف  وح�سا�سية  والتعب  بال�سداع  والعاملني 
واأعرا�س اخرى ، وقد تتحول فيما  بعد اإىل عدوى مكت�سبة 

ت�سمى باالأمرا�س املهنية.
املباين  داخل  والهامة  املعروفة  الهوائية  امللوثات  ت�سمل 
 ،)CO2( الكربون  اأك�سيد  ثاين  العامة،  واالأماكن  التجارية 
النيرتوجني  اأك�سيد  وث��اين   ،)CO( اأك�سيد  اأول  والكربون 

 ،)CH20( والفورمالديهايد   ،  )O3( واالأوزون   ،  )NO2(
واجل�سيمات   ،  )TVOC( املتطايرة  الع�سوية  واملركبات 
العالقة )RSP( ، وغاز الرادون، والتي ميكنها اأن توؤثر �سلبًا 
ت��رتاوح  ال�سدة  من  متفاوتة  بدرجات  العامة  ال�سحة  على 
بني ما ي�سمى باملباين املري�سة )SBS( اإىل املباين املرتبطة 
باالأمرا�س )BRI( مثل التهاب الرئة وال�سرطان ، اإىل جانب 
امللوثات  م��ن  غريها  فهناك   ، امل��ذك��ورة  الهوائية  امل��ل��وث��ات 
عام  ب�سكل  واملن�سات  امل��ب��اين  داخ��ل  اخل��ط��رية  الكيميائية 
مثل مادة اجللوتارالدهيد )C5H8O2( ، واأك�سيد النيرتوز 

)N2O( واملواد امل�سببة للح�سا�سية كالالتك�س .
ويكون حجم امليكروبات امل�سببة لالأمرا�س باأقطار ما بني 
1 اإىل 5 ميكرون ، والتي ميكنها من اأن تنقل املر�س ب�سهولة 

يف الهواء .
ال�سعودية  العربية  للبيئة باململكة  العام  النظام  وقد حدد 
ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي الكرمي رقم ) م/34 ( وتاريخ 
للبيئة  العام  للنظام  التنفيذية  والالئحة  1422/7/28ه����� 
والطريان  الدفاع  لوزير  ال��وزاري  القرار  مبوجب  ال�سادرة 
االإط��ار  1424/8/3ه�����  وت��اري��خ   )  94/1/5/4/1/1( رق��م 
ال�سعودية،  العربية  للمملكة  البيئية  والت�سريعات  القانوين 
وقد منح النظام العام للبيئة الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية 
البيئة  حماية  م�سئولية  لتويل  ال�سالحيات  كامل  البيئة 
البيئية مبا يف ذلك  املقايي�س واالإر�سادات  باململكة واإ�سدار 
الت�سريعات واملقايي�س البيئية اخلا�سة باالأن�سطة ال�سناعية 
املختلفة ، كما اأخذت هذه الالئحة يف االإعتبار معايري الهواء 
واملياه ومياه ال�سرف يف اململكة العربية ال�سعودية ومقارنًة 
باملعايري الدولية فاإن املعايري ال�سعودية تت�سابه اإىل حد كبري 
مع املعايري الدولية وب�سفة خا�سة تلك ال�سادرة عن منظمة 

ال�سحة العاملية والبنك الدويل . 
حيز  واملقايي�س  امل��ع��اي��ري  و���س��ع  م��ن  الب��د  ك��ان  هنا  م��ن 
بها  االإلتزام  والهيئات  ال�سركات  على  حتتم  والتي  التدقيق 
داخل املن�ساآت املغلقة حلماية البيئة واملحافظة على ال�سحة 
موظفيها  �سحة  على  للمحافظة  خطتها  م��ن  كجزء  العامة 
وعمالئها واجلمهور العام و�سواًل للمحافظة على بيئة نظيفة 
خالية من املواد ال�سارة وذلك من خالل التقيد وعدم جتاوز 
ن�سب االإنبعاثات واملخلفات املطروحة من العمليات املختلفة 
الأن�سطة ال�سركات والهيئات املختلفة عن الن�سب امل�سموح بها 

وفقًا للمعايري واملقايي�س العاملية واالإقليمية والوطنية . 
الع�شو املنتدب
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