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ا�ستكما ًال لنجاحات ( �سيبكو للبيئة ) للأعوام املا�ضية

بدء اال�ستعدادات لتطبيق الربنامج الوطني لإدارة
املخلفات الطبية بامل�شاعر املقد�سة ملو�سم 1434هـ

بد�أت ال�شركة باال�ستعدادات املبكرة ،لو�ضع خطة ت�شغيل
لإدارة وجمع ونقل ومعاجلة املخلفات الطبية ال�صادرة من
من�ش�آت امل�شاعر املقد�سة والعا�صمة املقد�سة ،ملو�سم حج
1434ه �ـ ال�ق��ادم ،وت�أتي خطوات ( �سيبكو للبيئة ) املبكرة
ل�ضمان ا�ستمرار جن��اح خطة الت�شغيل والنقل ،وتت�ضمن
اال��س�ت�ع��دادات نحو تطبيق الربنامج لعدد  9م�ست�شفيات،
تتوزع مابني منى وعرفات وعدد  142مركز �صحي ،بالإ�ضافة
مل�ضاعفة وتكثيف امل �ج �ه��ودات ب�خ��دم��ة املن�شئات الطبية
بالعا�صمة املقد�سة.

درا�سة �إبرام اتفاقية مع
�صندوق تنمية املوارد
الب�شرية لتدريب وت�أهيل
العاملني ال�سعوديني يف
املن�ش�آت ال�صحية احلكومية
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قامت ال�شركة خ�لال ال�سنوات املا�ضية ب�إعداد
وت�أهيل الكوادر الب�شرية ممن هم على ر�أ�س العمل،
وذل ��ك ب��إحل��اق�ه��م ب� ��دورات ت��دري�ب�ي��ة م��ع ال�شركات
امل�ت�خ���ص���ص��ة وامل��ك��ات��ب امل �ع �ت �م��دة يف ال �ت��دري��ب
وال�ت�ط��وي��ر وم��ن �ضمن ت�ل��ك ال� ��دورات التدريبية
دورة الآي��زو  14001وكذلك دورة الآي��زو 9001
يف اجل��ودة والنوعية للمفاهيم والتطبيق ودورة
من �شركة �إنفايرونك�س لإدارة النفايات اخلطرة
يف جمال الأدلة الإر�شادية لإدارة النفايات اخلطرة
ودورة �إع� ��داد ال �ق �ي��ادات الإداري�� ��ة ،وك��ذل��ك دورة
التدقيق الداخلي (  ) auditorوكذلك دورة الآيزو

 18001يف ال�سالمة املهنية  ،حيث كان الغر�ض من
هذه الدورات �إعداد املوظفني جيد ًا ملتطلبات ال�شركة
امل�ستقبلية.
كما ق��ام��ت ال�شركة بتحمل تكاليف ال��درا��س��ة
اجلامعية لبع�ض املوظفني لإكمال درا�ستهم �سوا ًء يف
درجة البكالوريو�س �أو درجة املاج�ستري ،وذلك يف
التخ�ص�صات التي تخدم �أن�شطة ال�شركة ،حيث تقوم
ال�شركة حالي ًا بدرا�سة �إب��رام اتفاقية مع �صندوق
تنمية املوارد الب�شرية نحو تدريب وت�أهيل العاملني
ال�سعوديني يف املن�ش�آت ال�صحية احلكومية مع
�شركة جرانيت ال�شرق الأو�سط للخدمات البيئية.

يف نقلة نوعية تزامنا مع حتويلها �إىل م�ساهمة مقفلة

�أنظمة وا�شرتاطات وزارة العمل
يف النظام اجلديد اخلا�ص بال�شركة
يف �إط��ار �سعيها للتطوير اال�سرتاتيجي ،ب��د�أت �إدارة ال�شركة مع بداية
العام اجلاري ،العمل فعلي ًا على برنامج  ،Oracleبجميع �إداراتها فيما يتعلق
ب�أعمال ومهام هذه االدارات  ،وفيما يخت�ص ب�إدارة ال�شئون االدارية مت ت�صميم
النظام ،بحيث يقوم بتغطية جميع املهام املنوطة بها على �أكمل وجه �سوا ًء
فيما يتعلق بنظام التعيني �أو االجازات بجميع �أنواعها �أو ح�ساب نهاية اخلدمة
�أو االنتدابات ملهمات العمل �أو جتهيز الرواتب ال�شهرية ،حيث روعي يف هذا
الربنامج جميع الأنظمة واال�شرتاطات ال�صادرة من وزارة العمل يف ح�ساب
جميع م�ستحقات املوظف .
ً
ويُعد هذا الربنامج نقله و�إ�ضافة نوعية لل�شركة خ�صو�صا مع حتويلها �إىل
�شركة م�ساهمة مقفلة ،وكذلك نظر ًا لتزايد �أعداد موظفيها عن ال�سنوات ال�سابقة؛
والذي يزيد عن �ألفي موظف  ..وقد مت ربط جميع الإدارات االقليمية التابعة
لل�شركة بهذا الربنامج للعمل عليه من قبل املن�سقني االداريني التابعني لإدارة
ال�شئون االدارية يف جميع مناطق اململكة ،وفيما يخت�ص بالإدارة املالية؛ فقد
مت االنتهاء من ربط العمليات املالية ..مثل :الأ�صول الثابتة ومراقبة املخزن
واملبيعات وامل�شرتيات واملوردين والعمالء ونظام العقود والفوترة.
نظام الـ  ERPاخلا�ص بتخطيط موارد ال�شركة
 ERPهي اخت�صار لـ � Enterprise Resource Planningأو تخطيط
امل��وارد للم�ؤ�س�سات ،وهو م�صطلح ملجموعة من الأنظمة تعمل �سويا لإمتام

العمليات اخلا�صة بال�شركة وربطها ب�شكل موحد ومتكامل ،فمهما كانت طبيعة
العمل ميكن تطبيقه ،كما ويغني ال�شركة عن ا�ستعمال �أنظمة وبرجميات
خمتلفة من عدة �شركات واعتمادها على برنامج موحد.
ونظرا لدرجة تعقيد النظام؛ ف�إنه يحتاج �إىل وقت كاف لتطبيقه واحل�صول
على فوائده ،كما �أن تطويره يحتاج دمج كامل بني الإدارة والتقنية ،حيث
�أن تطويره ال يعتمد على التقنيني ،و�إمنا يتطلب فهم عميق للجانب الإداري
واملايل والت�شغيلي لل�شركة ،وهذا ما مت التو�صل �إليه مع فريق عمل الربنامج
اخلا�ص بال�شركة من ا�ست�شاريني وتقنيني.
�أ�شهر �أنظمة الـ ERP
ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن ال���ش��رك��ات ال�ت��ي �أ� �ص��درت ن�سخ خا�صة ب �ـ  ERPمثل
 ،Microsoftولكن ا�شتهر كل من نظام  SAPو  Oracleوانح�صر التناف�س
بينهم .ورغم تفوق الـ  SAPعامليا �إال �أن  Oracleتتقدم �شيئا ف�شيئا وبالذات
يف منطقة ال�شرق الأو�سط.

من خالل ا�ستخدام نهج التدريب املكثف

ال�شركة توا�صل تقدمي الربامج التوعوية
وتتقدم بتحقيق نتائج ايجابية

وا��ص�ل��ت (�سيبكو للبيئة) ا��س�ت�خ��دام النهج
ال �ت��دري �ب��ي امل �ك �ث��ف ،وال � ��ذي ي��رك��ز ع �ل��ى حت��دي��د
املن�ش�آت ،ومن ثم يتواجد فريق املراقبة من ال�شركة
باملن�ش�أة ب�شكل يومي ،ملتابعة تطبيق الربنامج

وت�صحيح اعمال الفرز والتي تبد�أ من طاقم االطباء
واملمر�ضني باملن�ش�آت ،حيث تعمل ال�شركة بخطط
التدريب للو�صول لأع�ل��ى م�ع��دالت ال�ف��رز ال�سليم
واجلودة ال�شاملة بتطبيق الربنامج.

دورة يف التعامل مع النفايات
الطبية اخلطرة يف م�ست�شفيات
املنطقة اجلنوبية

يف �إط � ��ار ح��ر���ص ال �� �ش��رك��ة على
تطبيق برنامج التخل�ص االم��ن من
النفايات الطبية اخلطرة ،فقد مت عقد
دورة يف التعامل مع النفايات الطبية
اخل�ط��رة مب��رك��ز ق��وى الأم ��ن بع�سري
وم�ست�شفى بلحمر العام وم�ست�شفى
خمي�س م�شيط للن�ساء والأط �ف��ال ،
حيث مت ت��دري��ب ع��دد م��ن امل�سئولني
العاملني يف ذات املجال وامل�سئولني
ع��ن كيفية ال�ت�خ�ل����ص م��ن ال�ن�ف��اي��ات
ال �ط �ب �ي��ة اخل� �ط ��رة ب ��أف �� �ض��ل ال �ط��رق
العلمية الآمنة.
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برنامج لبناء القدرات للعاملني
يف جمال �إدارة نفايات الرعاية
ال�صحيةاخلطرة بوزارة ال�صحة
قام امل�سئولني عن برنامج النفايات الطبية ب�إدارة
ال�صحة املهنية بالإدارة العامة ل�صحة البيئة وال�صحة
املهنية يف وكالة وزارة ال�صحة لل�صحة العامة ،ب�إعداد
برنامج تدريبي يف جمال التدبري ال�سليم لنفايات
الرعاية ال�صحية اخلطرة يت�ضمن خم�س دورات
تدريبية ،و�أعدت لكل دورة منهج ًا علمي ًا متكام ًال وا�شتمل
الربنامج على دورة الإ�شراف على برنامج التخل�ص من
نفايات الرعاية ال�صحية اخلطرة ملدراء �إدارات النفايات
الطبية وم�ساعديهم ملدة خم�سة �أيام  ،ودورة تدريبية
عن الإدارة الآمنة لنفايات الرعاية ال�صحية مل�س�ؤويل
برنامج النفايات الطبية يف امل�ست�شفيات ملدة يومني يف
ثمان مناطق ودورة تدريبية عن الإدارة الآمنة لنفايات

الرعاية ال�صحية اخلطرة لأخ�صائي وفنيي املختربات
ملدة يومني يف ثمان مناطق  ،ودورة تدريبية عن �إدارة
النفايات ال�صيدالنية والكيميائية اخلطرة لأخ�صائي
وفنيي ال�صيدلية ،ملدة يومني يف ثمان مناطق ،ودورة
تدربيبة عن الإدارة الآمنة لنفايات الرعاية ال�صحية
اخلطرة للعاملني يف الرعاية ال�صحية الأولية للممر�ضني
والفنيني والأطباء وال�صيادلة و�أخ�صائي املختربات ملدة
يومني يف ثماين مناطق.
ومت تنفيذ الربنامج التدريبي يف خمتلف مناطق
اململكة بعدد  33دورة تدريبية بلغ عدد املتدربني فيه
( )820متدرب من من�سوبي وزارة ال�صحة بكافة مناطق
اململكة من خمتلف الفئات التدريبية امل�ستهدفة.

ال�شراكة الإ�سرتاتيجية بني «�سيبكو» و«م�سك» يف جمال املحافظة على البيئة

تعترب ال�شراكة القائمة مابني ال�شركة ال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة ( �سيبكو للبيئة ) وال�شركة
احلديثة خلدمات البيئة الأردنية ( م�سك ) من �أجنح
ال�شراكات القائمة يف جمال حماية البيئة يف ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا.ويعود تاريخ تلك ال�شراكة �إىل
العام  ،2009حيث توجت تلك ال�شراكة بتنفيذ العديد من
امل�شاريع احليوية يف جمال �إدارة النفايات
ال�صلبة والتي ت�ضمنت ت�صميم وتنفيذ مرادم
النفايات� ،إ�ضافة �إىل ت�شغيلها وفقا لأحدث
املعايري والت�صاميم الدولية املعتمدة لدى
امل�ؤ�س�سة العامة حلماية البيئة الأمريكية،
والرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة .وقامت
ال�شركتان بتنفيذ العديد من امل�شاريع البيئية� ،أهمها « :
جممع املحمودية للتخل�ص من النفايات ال�صلبة ،العراق
ومكب النفايات ال�صلبة لبلدية زحلة  ،لبنان ومردم
نفايات معا�صر الزيتون يف الأكيدر ،الأردن وم�شروع
مردم نفايات مناجم الذهب يف جنران  ،ال�سعودية
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وجممع معاجلة النفايات ال�صناعية واخلطرة يف رابغ،
ال�سعودية والذي مت تنفيذه وفقا لأعلى املوا�صفات
الدولية ،حيث يت�ضمن خاليا لدفن املخلفات اخلطرة
من الدرجة الأوىل والثانية ،.CLASS1&CLASS2
وكذلك برك للتبخري وحفر لدفن احلم�أة � .إ�ضافة �إىل
تنفيذ �أعمال التبطني للعديد من حمطات التنقية يف
اململكة العربية ال�سعودية واململكة
الأردنية الها�شمية.
ويعترب م�شروع ت�أهيل وتغطية
م��ردم النفايات يف وادي ال�سمار –
اجل ��زائ ��ر ،وال� ��ذي ت �ق��وم ال���ش��رك�ت��ان
بتنفيذه حاليا ب�إ�شراف مدير امل�شاريع املهند�س حممد
الغرايبة ،والبالغ قيمته الإجمالية �أكرث من  100مليون
دوالر �إمريكي من �أك�بر امل�شاريع امل�شرتكة بني �شركة
�سيبكو و�شركة م�سك يف جمال معاجلة النفايات ال�صلبة،
حيث يعترب هذا امل�شروع من �أك�بر م��رادم النفايات يف
العامل ،حيث مت توقيع االتفاقية مع اجلهات اجلزائرية

يف ني�سان من هذا العام .وعرب مدير عام �شركة م�سك
املهند�س حممد ر�ضى �أبو مدير�س عن اعتزازه وفخره
بهذه ال�شراكة التكميلية والإ�سرتاتيجية ،مبا يخدم
تطلعات ور�ؤى ال�شركتني امل�ستقبلية يف جمال اخلدمات
و�إدارة النفايات يف وجه اخل�صو�ص .من جانبه� ،أ�شار
مدير �إدارة الت�سويق وتطوير الأعمال ب�شركة �سيبكو
ال�سيد �أحمد العطا�س �إىل زيارته الأخ�يرة �إىل الأردن،
والتقائه �أمني عام وزارة البيئة الأردنية املهند�س �أحمد
القطارنة ،ومدير �إدارة النفايات اخلطرة الدكتور حممد
اخل�شا�شنة ،حيث ق��دم عر�ضا عن �أه��م اخل��دم��ات التي
تقدمها �شركة �سيبكو يف �إدارة النفايات اخلطرة.
و�أ�ضاف � :أن العر�ض املقدم من ال�شركتني جلامعة
العلوم والتكنولوجيا الأردنية يف �شمال اململكة ،ملعاجلة
النفايات الطبية يف حمافظات �شمال الأردن ،معربا
عن �سعادته بتلك الزيارة والتي ت�صب يف �إطار تعزيز
وتطوير العالقات القائمة بني ال�شركتني والبلدين
ال�شقيقني.

البيئة وال�شبكة الال�سلكية يف ( �سيبكو للبيئة )
عمر عثمان عقيلي
�أي �شركه يف ال�ع��امل عندما ت��ري��د ان ت�ست�أجر
بناء ل�شركتها ،وبعد �أن ت�س�أل عن موقع هذا البناء
و�أجرته ومميزاته ،ت�س�أل الإدارة ان كان هذا املبنى
جمهز ب�شبكه كابالت تتيح لهما� ،أن يبنوا �شبكتهم
احل��ا� �س��وب �ي��ة المت�ت��ة
ت�ط�ب�ي�ق��ات�ه��م ،و�إن مل
يكن ه��ذا احل��ال ،فهذا
بنائه الي�صلح ابدا لهم
وبنف�س الوقت لو كان
�صاحب البناء ي�ستغل
ه��ذا ال�شيء الن يرفع
اجر هذا البناء اىل اعلى قدرممكن.
ك��ان ه��ذا يف ال�سابق ،ولكن  ..بعد انت�شار الـ
 Wirelessيف اال�سواق والذي اتاح للم�ستخدمني
يف ال�شركات ا�ستخدام هذه التكنولوجيا رخي�صة
ال�سعر ،بالإ�ضافة �إىل �أنها مريحة باالت�صال باملخدم
الرئي�سي �أو االنرتنت.
مل يكن يف البداية هناك من يقول كيف احمي
نف�سي او �إن كان هناك �إمكانية اخرتاق هذا املجال،
ففي ال�ب��داي��ة ظ��ن اجلميع انف�سهم ان�ه��م ب ��أم��ان ..
م��ن �سيخرتقنا !! ف�ن�ح��ن ن�ع�م��ل ب�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ـ
.Wireless
اح��د ال�شركات التي تعمل يف جم��ال (ا�ستثمار
الأم�� ��وال يف جم ��ال ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة) يف امل��ان �ي��ا -
فرانكفورت
ه��ذه ال�شركة اف�ت�خ��رت بنف�سها ب��أن�ه��ا ال�شركة
الوحيدة التي ال ت�ستعمل ال��ورق يف عملها �أب��دا،
فكل �أعمالها عن طريق الربيدااللكرتوين وقواعد
البيانات ،وال يوجد زبون من زبائنهم يحتاج للورق،
الر�سائل عاديه مكتوبة على ورق ،ال فاك�س ،فقط
الربيد الإلكرتوين او الفاك�س عن طريق االنرتنت و
ت�ستقبل هذه ال�شركة بريدها ،ويخرن ب�شكل تلقائي
يف قاعدة البيانات اخلا�صة بال�شركة على اخل��ادم
الرئي�سي لل�شبكة وه��ذه ال�شركة من ح��زب اخل�ضر
االمل��اين والذين يهدف �إىل حماية البيئة  ،والإق�لال
من ا�ستعمال الورق وقطع ال�شجر  .وكان عزاء هذه
ال�شركة الوحيد وال��ذي مل ت�ستطع اال�ستغناء عنه
وهو ارواق احلمام .

قررت هذه ال�شركة ان تكون ال�سباقة ال�ستخدام
هذه التكنولوجيا ()wireless
وف�ع�لا ه��ذا م��ا ح�صل ب�ن��اء على ق��رار م��ن مدير
ع��ام ال�شركة ،وبغ�ض النظر عن التكاليف ..وفعال
هذا ما حدث ،حيث مت بناء ال�شبكة الال�سلكية ،هذه
التكنولوجيا اقامت العامل و�أقعدته ،واهتمت بها
جميع اجلهات ومنها التلفزيون الأمل��اين PRO7
ولهذا عمل عنها ريبورتاج ،وا�ستخدموا يف ابحاثهم
ه��اوي هاكر ،وك��ان ق�صدهم ه��ذه ال�شركة التي هي
فخوره بنف�سها ب�أنها ال ت�ستعمل اوراقا نهائيابعملها.
ج�ل����س ه ��ذا ال� �ه ��اوي يف ح��دي �ق��ة ال �� �ش��رك��ة مع
كومبيوتره املحمول ،وكمقوي ال�ستقبال الإ�شارة
لكرت ال�شبكة الال�سلكي املوجود يف جهازه؛ ا�ستعمل
علبه �سردين ،وقام بن�سخ جدول رواتب العمال يف
هذه ال�شركة ،وبع�ض حمتويات الربيد االلكرتوين
وم�ن�ه��م ال�بري��د اخل��ا���ص لرئي�س ه��ذه ال���ش��رك��ة...
وبعدها ذه�ب��وا �إل�ي��ه واخ�ب�روه مب��ا ج��رى ،وتفاج�أ
الرئي�س بهذا الذي مل يكن يتوقعه ،و�س�ألوه  :هل هو
فعال يتقا�ضى هذا االجر ال�شهري ؟ وعندما �س�ألوه
مل��اذا هو على خ�لاف مع زوجته ؟ فتح فمه و�سكت
لفرته ثم قال � :ستقول يل الآن انك قمت اي�ضا بقراءة
بريدي اخلا�ص ؟ قالوا نعم ..وقر�أنا �أي�ضا ..ملاذا �أنت
على خالف مع زوجتك .
عندها قرر مدير عام ال�شركة هذا ان يحول �شبكته
ويعيدها �إىل �شبكه �سلكيه ،فعلى الأقل كان بالإمكان
لها كرد �أن يقوموا مبهاجمه اخلادم الرئي�سي ،ولكن..
لي�س الربيد االلكرتوين اخلا�ص به وعندها قاموا
بتهدئته وانه لي�س عليه تغري ال�شبكة الال�سلكية بل
يجب عليه اال�ستعانة بخرباء يف تقنية املعلومات
حلماية ال�شبكة املعلوماتية اخل��ا��ص��ة بال�شركة.
وع�ن��دم��ا ق��ام��ت �إدارة تقنية املعلومات بـ(�سيبكو
للبيئة) ،بت�شغيل ال�شبكة املحلية مت مراعاة �أعلى
درجات الأمن واحلماية� ،سواء كان االت�صال �سلكي
�أو ال�سلكيا على النحو التايل :
�أوال  :بيئي ًا و �صحي ًا :
مت ت��رك�ي��ب �أج �ه��زة ت �خ��ول امل�ستخدم ال��دخ��ول
الال�سلكي  ،و مت اختيار �أج��ود ان��واع هذه الأجهزة
و �أقلها �إ�شعاعا  ،و تركيبها على م�ستوى ال يقل عن

لتطبيق اعلى معدالت املتابعة والرقابة واجلودة ال�شاملة

تو�سيع نطاق االت�صاالت الال�سلكية
لت�شمل املن�شئات ال�صحية

�أربعة �أمتار عن �سطح الأر���ض مما يجعلها بعيدة
الت�أثري على �صحة املوظفني �أو حتى م�ستوى �أ�شجار
الزينة .
ثانيا � :أمنيا :
الدخول ل�شبكة �سيبكو ينق�سم لأربعة مراحل ،
لكل منها م�ستوى �صالحيات كالتايل :
امل�ستوى الأول :يتطلب �أ� �س��م م�ستخدم و
كلمة مرور معرفة على اخلادم الرئي�سي لل�شبكة
للدخول على ال�شبكة املحلية  ،و االن�ضمام امل�ؤقت
ملجال عمل ال�شبكة دون احل�صول على �أي ميزة .
امل�ستوى ال�ث��اين :
يتطلب �أ�سم م�ستخدم
و كلمة م ��رور �أخ ��رى
 ،ل � � �ل� � ��دخ� � ��ول ع��ل��ى
م�ستوى جزئي للخادم
الرئي�سي  -بوا�سطة
�أق��وى برامج االت�صال
املحمية (�سيرتك�س)
و للدخول على خدمة الأنرتنت بوا�سطة برنامج
حماية �آخر (�سايرب رووم) والذي يحتفظ ب�سجل
تاريخي كامل لأي دخول على �أي موقع من خالله
ملدة �ستة �شهور.
امل�ستوى الثالث  :يتطلب �أ�سم م�ستخدم و كلمة
مرور  ،معرفة على اخلادم الرئي�سي ،ومعرفة لدى
قاعدة البيانات (�أوراك ��ل) للدخول على برنامج
ال�شركة (�إميي�س . )2000
امل�ستوى الرابع  :بنف�س �أ�سم امل�ستخدم و كلمة
املرور  ،امل�سجلة على قاعدة البيانات  ،للتعامل مع
برنامج (�إميي�س  )2000و بح�سب ال�صالحيات
املمنوحة للم�ستخدم و املرتبطة برقمه الوظيفي
مبا�شرة  ،و ال��ذي يعك�س �أي �أ�ضافة �أو تعديل
�أو �ألغاء لأي معلومة على النظام املايل (�إميي�س
 )2000بتاريخ و وقت على قاعدة البيانات .
و �سيتم ت�شغيل نظام حماية �آخر (جدار ناري)
مبوا�صفات و معايري عاملية �ضمن امل�شاريع ذات
الأول��وي��ة الق�صوى لإدارة تقنية املعلومات يف
بداية العام القادم  2014م .
�أخ�صائي ال�شبكات

�سعت ال�شركة لتو�سيع قاعدة االت�صـاالت الال�سلكية  ،والتي �أبرمت
ال�شركة عقدها م�ؤخرا مع �أحد مزودي خدمات االت�صاالت الال�سلكية
باململكة  ،حيث تهدف ( �سيبكو للبيئة ) من هذا التو�سع رفع �سرعة كفاءة
االداء داخل املن�شئات ومتابعة �سري العمل اول ب�أول داخل املن�شئات
الطبية من خالل م�شريف ال�شركة املتواجدين باملن�شئات الطبية.
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(�سيبكو للبيئة) تزيد طاقتها اال�ستيعابية باملعاجلة ال�صناعية
ب�إن�شاء وحدة �أك�سدة حرارية جديدة

بد�أت ال�شركة بت�أ�سي�س موقع جديد ،ال ن�شاء
مبنى خا�ص بوحدة االك�سدة احلرارية اجلديدة
ب�سعة واحد طن باملجمع البيئي التابع لل�شركة
ب��راب��غ  ،لت�ضاف ملجموعة التقنيات البيئية
امل�ستخدمة باملوقع ،و من املتوقع ب��دء ت�شغيل
ال��وح��دة اجل��دي��دة خ�لال ال��رب��ع االخ�ير م��ن هذه
ال�سنة ،وي�أتي ذلك �ضمن خطط ال�شركة امل�ستقبلية
للتو�سع بالطاقة اال�ستيعابية لوحداتها املختلفة .
اجلدير بالذكر تعترب تقنية الأك�سدة احلرارية
الربيطانية ال�صنع من التقنيات امل�ساملة للبيئة،
حيث �أن��ه وم��ن خ�لال ه��ذه التقنية تقوم بحرق
املخلفات اخلطرة والتخل�ص منها ب�شكل امن،
وذل ��ك ع��ائ��د اىل ا��س�ت�خ��دام اع �ل��ى امل��وا��ص�ف��ات
البيئية العاملية احلديثة ،وتتكون التقنية من
عدة �أجزاء �سهلة الرتكيب ،ت�ستخدم يف العديد
م��ن ال���دول االورب��ي��ة وال �ع��رب �ي��ة .وت�ع�م��ل ه��ذه

التقنية با�ستخدام الديزل والكهرباء ،كما �أنها
م��زودة بنظام حتكم ت�شغيلي ( ,)PLCحيث
ان التقنية تنق�سم اىل عدة انظمة تعمل جميعها
ب�شكل متكامل للو�صول لأف�ضل عمليات التخل�ص
االمن من املخلفات اخلطرة.
ومن �أنظمة الوحدة االتي:
نظام التغذية:

وهو نظام يعمل هيدرولكي ًا و يتم فيه تغذية
املخلفات اخلطرة اتوماتيكي.

نظام االك�سدة :

وه ��و ع �ب��ارة ع��ن ح�ج��رت��ي اح �ت�راق �أول �ي��ة
وث��ان��وي��ة� ،سعة حجرة اح�ت�راق الأويل 6,75
مرت مكعب ،م��زودة ببوابة تغزية علوية تعمل
هيدروليكي ًا .يتم يف وح��دة االح�ت�راق الولية
اك���س��دة املخلفات اخل�ط��رة ب�سعة واح��د ط��ن /

�ساعة .ت�صل درجة احلرارة يف حجرة االحرتاق
ايل  1000درجة مئوية وذلك للت�أكد من عملية
االك�سدة بالكامل.
ح�ج��رة االح�ت�راق ال�ث��ان��وي��ة يتم فيها حرق
جميع االنبعاثات الناجتة من احلجرة االويل
 ،بحيث ت�صل درجة حرارتها اىل  1200درجة
م �ئ��وي��ة .وي �ت��م يف ه ��ذه احل �ج��رة ح ��رق جميع
الغازات ال�ضارة ملدة  2ثانية ،بحيث يتم تك�سري
جميع اجلزيئات وال�غ��ازات املنبعثة من عملية
االح �ت��راق يف احل �ج��رة االويل ت�صبح امنة
للخروج ايل الهواء اجلوي.
نظام خف�ض احلرارة:

وه��و عبارة عن وح��دة تعمل خلف�ض درجة
حرارة الغازات من  1200درجة ايل  400درجة
مئوية.

مجتمع سيبكو
عقد قر�آن يا�سر دغريري
ق��ام الزميل يا�سر دغ��ري��ري م�سئول
امل�ستودع الرئي�سي بعقد قرانه م�ؤخرا
على ابنة احد الأ�سر الكرمية  ..تهانينا
للزميل و�ألف مربوك.
تعيني الدي�سي على وظيفة مدير مايل
مت تعيني الأ�ستاذ�/سعد عامر �صالح
الدي�سي ،على وظيفة امل��دي��ر امل��ايل ،مع
متنياتنا له بالتوفيق والنجاح .
خالد ها�شم مدير املراجعة
والتدقيق الداخلي
مت نقل الزميل خالد ها�شم لوظيفة
مدير �إدارة املراجعة والتدقيق الداخلي،
متنياتنا القلبية له بالتوفيق.
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لينا ت�ضيء منزل حمدي
رزق الزميل حمدي �شاكر املحا�سب
بالإدارة املالية مبولودة اتفق هو وحرمه
على ت�سميتها (لينا) جعلها الله من مواليد
ال�سعادة.
خالد الرويلي م�شرفا لفرع اجلوف
مت تعيني الزميل /خالد جازع الرويلي
على وظيفة م�شرف فرع اجلوف ،متنياتنا
القلبية له بالتوفيق و�ألف مربوك.
نقل الزميل عبدالعزيز ح�سان
لإدارة خدمات املرافق
مت نقل ال�سيد عبدالعزيز حممد ح�سان
على وظيفة �أخ���ص��ائ��ي تطوير خدمات
املرافق ب ��إدارة خدمات املرافق متنياتنا
القلبية له بالتوفيق والنجاح.

حفل �إفطار جماعي ملن�سوبي
املنطقة اجلنوبية
نظمت الإدارة الإقليمية للمنطقة
اجل �ن��وب �ي��ة ،م �� �س��اء ي� ��وم اخل�م�ي����س
1434/09/15هـ  ،وكعادتها ال�سنوية
خ�لال �شهر رم�ضان امل�ب��ارك االفطار
اجلماعي ملوظفيها والعاملني لديها.
وبهذه املنا�سبة هن�أ املدير االقليمي
للمنطقة اجلنوبية الأ�ستاذ /حممد بن
م�ف��رح ال�سريعي �إدارة ومن�سوبي
ال�شركة ب�شهر رم�ضان املبارك  ،كما
�شكرهم على الإجن��ازات التي حققتها
ال���ش��رك��ة  ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال حر�صهم
الدائم يف �إجناز �أعمالهم اليومية.
وقد ح�ضر احلفل ،م�شريف الفروع
والأق�سام وكافة املوظفني بال�شركة،

الطاقة املتجددة � -سر االهتمام -
(احللقة الأوىل)
�صالح بن حممد ال�شهري

نظام معاجلة االنبعاثات الغازية:

يقوم هذا النظام يف عملية الق�ضاء علي جميع
الغازات التي تنتج من عمليات االك�سدة من احلجرة
الثانوية ،حيث يتم انبثاق مادة اجلري والذي يقوم
مبعادلة ومت�ص�أ�ص اجلزيئات العالقة يف الغازات
ومعادلتها.
نظام فلرتة للجزيئات العالقة :

ي �ت �ك��ون ال �ن �ظ��ام م ��ن ع� ��دد ك �ب�ير م ��ن ال �ف�لات��ر
ال�سرياميكية  ،والتي تقوم بت�صفية ومنع جميع
اجلزيئيات العالقة يف الغازات من اخلروج للهوائ
اجلوي.

نظام ازالة الرماد :

ال ��وح ��دة م�� ��زودة ب �ب��واب��ة يف ا� �س �ف��ل ح�ج��رة
االح�تراق والتي ت�ستخدم لإزال��ة الرماد الناجت عن
عملية االحرتاق يف احلجرة االويل.
نظام مراقبة م�ستمر لالنبعاثات:

الوحدة م��زودة بنظام مراقبة م�ستمر للغازات
الناجتة من عمليات االح�ت�راق ،والتي من خاللها
يتم الت�أكد م��ن فعالية عمل النظام بالإ�ضافة اىل
الت�أكد من ان جميع االنبعاثات التي تنج يف املرحلة
االخرية ( )Chimneyهي �ضمن املعايري البيئية
العاملية وامل�سموح بها ح�سب انظمة الرئا�سة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة.
تعيني حممد عجب مندوب ت�سويق
وحت�صيل باجلنوبية
مت ت �ع �ي�ين حم��م��د ع�ج��ب
االحمري على وظيفة مندوب
ت�سويق وحت�صيل ب ��الإدارة
الإقليمية للمنطقة اجلنوبية
م ��ع مت�ن�ي��ات�ن��ا ل ��ه ب��ال�ت��وف�ي��ق
والنجاح.
الزميل يحيى الزهريي
يحتفل بقدوم ب�سام
رزق م�شرف ف��رع جن��ران ال��زم�ي��ل يحيى
�سعد الزهريي مبولود �أتفق هو وحرمه على
ت�سميته ب�سام ،جعله الله من مواليد ال�سعادة
و�ألف مربوك.

خلق الله ال�شم�س والقمر ك�آيات دالة على كمال قدرته وعظم �سلطانه وجعل �شعاع ال�شم�س م�صدر ًا
لل�ضياء على الأر�ض وجعل ال�شعاع املعكو�س من �سطح القمر نور ًا  .قال الله تعاىل يف كتابه العزيز ( ُه َو
ا َّلذِ ي جَ َع َل ال�شَّ ْم َ�س ِ�ضيَا ًء وَالْ َق َم َر ُنو ًرا َو َق َّد َر ُه َم َن ِاز َل ِل َت ْع َلمُوا َع َد َد ال�سِّ ِن َ
اب مَا َخ َل َق ال َّل ُه َذ ِل َك �إِ اَّل
ني و حْ ِ
َال َ�س َ
ِب حْ َ
َات ِل َقو ٍْم َي ْع َلم َ
ُون) يون�س الآية (. )5
ال ِّق ُي َف ِّ�ص ُل الْ آي ِ
لقد كرث يف الآونة الأخرية احلديث عن م�صطلحات متعددة يف جمال م�صادر الطاقة  ،فهناك حديث ًا
عن الطاقة املتجددة والطاقة البديلة  ،و�أحيان ًا �أخرى عن الطاقة اخل�ضراء والطاقة اجلديدة والطاقة
امل�ستدامة .فما حقيقة هذه التعريفات ؟ وما هي هذه امل�صادر؟ وما هو �سر االهتمام املتزايد يف احلديث عن
هذه امل�صادر يف ال�سنوات الأخرية ؟
للإجابة على هذه الت�سا�ؤالت  ،نبد�أ بتعريف الطاقة التقليدية وهي الطاقة امل�أخوذة من الوقود
الأحفوري مثل الفحم والنفط �أو الغاز � .أما الطاقة املتجددة فتعرف على �أنها الطاقة امل�ستمدة من امل�صادر
املتجددة التي ال تن�ضب وتتجدد يوم ًا بعد يوم وبالتايل يجب �أن تكون هذه امل�صادر م�ستمدة من املوارد
الطبيعية ومن هذا املنطلق فهي طاقة م�ستدامة  ،ت�شمل هذه امل�صادر الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح وطاقة
املد واجلزر وطاقة باطن الأر�ض والطاقة امل�أخوذة من املخلفات النباتية والغاز احليوي وطاقة املياه � .أما
الطاقة اجلديدة �أوالبديلة ،فت�شمل جميع امل�صادر التي ت�ستعمل بد ًال من م�صادر الطاقة الأحفورية �أو تنتج
وقود ًا �شبيها بالوقود الناجت عن الطاقة الأحفورية � .إذن فم�صادر الطاقة اجلديدة ت�شمل م�صادر الطاقة
املتجددة بالإ�ضافة للطاقة النووية وبالتايل ال ميكن اعتبار الطاقة النووية م�صدر ًا للطاقة املتجددة.
�أما الطاقة اخل�ضراء فيق�صد بها جميع م�صادر الطاقة التي ال ينتج عنها خملفات �أو غازات تعمل على
زيادة االنحبا�س احلراري مثل (غاز ثاين �أك�سيد الكربون �أو غازات �ضارة مثل �أك�سيدات النيرتوجني)
فهي بالتايل ت�شمل جزء ًا من م�صادر الطاقة املتجددة ولي�س كلها فمث ًال الغاز احليوي �أو الطاقة الناجتة عن
طريق املخلفات الزراعية ال تندرج حتت هذه امل�صادر � .أما �سبب االهتمام العاملي مب�صادر الطاقة البديلة
يعود بالأ�سا�س �إىل ازدياد قناعة الالعبني الأ�سا�سني يف هذا املجال من اقت�صاديني و�سيا�سيني ب�أن احلاجة
�إىل م�صادر خمتلفة عن امل�صادر التقليدية �أ�صبحت �أكرث و�ضوح ًا من ذي قبل  ،مبعنى �أن القناعة باحلاجة
مل�صادر جديدة للطاقة قد ازدادت لي�س فقط من منطلق �أن بد�أت بالن�ضوب بل �أي�ض ًا لو بقيت م�صادر الطاقة
التقليدية على م�ستوياتها احلالية فهي ال تكفي ل�سد احتياجات الب�شرية خالل اخلم�سني �أو املائة عام ًا
القادمة .
يعترب الكثريون �أن عام 1987م هو عام الدخول يف حقبة زمنية جديدة  ،حيث �أ�صبح عدد �سكان
العامل حوايل  5مليارات ن�سمة  .فاخلم�سة مليارات ن�سمة متثل القدرة اال�ستيعابية للأر�ض من منظور
الطاقة ،ومبا �أن عدد �سكان العامل بازدياد م�ستمر ومطرد فان عدد ال�سكان �سيفوق القدرة اال�ستيعابية
للكرة الأر�ضية وبالتايل ف�إن عدد ال�سنوات املتوقعة لقدرة م�صادر الطاقة التقليدية (االحفورية) على �سد
احتياجات الب�شرية �سوف يقل .وبناء ًا على ذلك ميكن وبعملية ح�سابية ب�سيطة �آخذين بعني االعتبار عام
1987م ،كنقطة مرجعية وزيادة النمو ال�سكاين للعامل والذي يقدر �أن ي�صل بحلول عام 2050م �إىل ()9
مليارات ن�سمة  .ف�إن الطاقة املتوفرة �آنذاك تكفى فقط لثالثة مليارات ن�سمة .وهذا يعني بب�ساطة �أن حوايل
ثلثي �سكان العامل �سي�صبحون بدون م�صدر للطاقة الذي هو �أ�سا�س للحياة.
هذا التحليل الب�سيط والذي قد يحتمل يف تقديراته �إىل خط�أ ح�سابي ًا قد ال تزيد �أو تنق�ص املدة املقدرة
لكفاية م�صادر الطاقة النفطية عن خم�سة �أو ع�شرة �سنوات لكن الثابت �أن هذه امل�صادر لو مل تن�ضب فهي لن
تكفي ل�سد احتياجات الب�شرية وبالتايل يجب البحث عن م�صادر �أخرى للطاقة  .وعلى ذلك يجب �أن ت�أخذ
الدول التي حتتوي على م�صادر تقليدية للطاقة الدول النفطية ،خطوات جدية بهذا ال�ش�أن قبل تلك الدول
التي ال حتتوي على هذه امل�صادر  .ف�إن و�صل العامل يف يف �سنة 2050م �إىل ال�سيناريو الذي طرح �أعاله
ف�سيكون هذا الو�ضع م�صدر ًا رئي�سا لعدم اال�ستقرار و�سببا ال�ستقطاب احلروب للمنطقة  .ويف تلك احلقبة
�سوف ي�سود منطق القوة ال قوة املنطق لأن الق�ضية �ستكون ق�ضية حياة �أو موت  .لذلك ال يجب �أن تنئ �أية
منطقة �أو �أية دولة بنف�سها عن البدء بالتفاعل مع امل�شكلة العاملية للطاقة لأنها مت�س �أمن الب�شرية جمعاء .
ما هو احلل ؟
الإجابة:
يجب الو�صول �إىل نقطة التوازن بني عدد �سكان العامل والطاقة املتوفرة .ولكن كيف وما هي الطريق؟
احل�سابات الريا�ضية تقول احلل يكون � ،إما البحث عن م�صادر �أخرى للطاقة �أو تقليل �سكان العامل عام
2050م �إىل ( )3مليارات ن�سمة .
نائب الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة
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اال�ستثمار الأمثل يف املخلفات ثروة وطن
م .عادل �سامل باديب

ال يقت�صر االنتفاع من تدوير املخلفات على امل��ردود االقت�صادي
وح��ده؛ علم ًا ب�أن هذه اال�ستفادة لي�ست بالقدر الي�سري ،لكن تتنوع
الفوائد من عمليات التدوير؛ فثمة مكا�سب جمة اجتماعية وبيئية
و�صحية تنجم عن تدوير املخلفات.
تتم عملية تدوير املخلفات يف ع��دد قليل من امل��دن ال�سعودية،
وتنح�صر يف مدن اململكة الكربى فقط� ،أما العدد الأكرب املتبقي منها
يف امل��دن فتقل فيه �آلية تدويرها  ،ويتم التخل�ص منها يف امل��رادم
البلدية املكلفة جدا يف الت�شغيل والإدارة  ،وامل�ؤثرة �سلبا على ال�صحة
والبيئة.
�إن �إيجاد �آلية عملية ومنوذجية للتدوير م�س�ألة مهمة للغاية ،
ميكن تعميمها على كافة املناطق احل�ضرية باململكة  ،هدفها الأمثل
اال�ستفادة الق�صوى من تدوير املخلفات .وهذا لن يتم �إال من خالل
االل�ت��زام بتطبيق جملة من ال�برام��ج الوطنية ال�ضرورية � ،أهمها
ال���ش��روع ال �ف��وري يف ب��رام��ج لتثقيف وتوعية �أف ��راد املجتمع من
املخاطر الناجتة عن التخل�ص الع�شوائي من النفايات ب�أنواعها على
ال�صحة والبيئة والوطن.
هذا االقرتاب من امل�شكلة وتنوير املواطنني ب�أبعادها � ،سي�ساعد
على التعرف على الطرق ال�لازم (ال��واج��ب) �إتباعها للتخل�ص من
ال�ن�ف��اي��ات؛ م��ن خ�لال و�سائل خمتلفة  ،وه��ي على �سبيل امل�ث��ال ال
احل�صر� ،إي�صال ر�سائل حتمل جرعات تثقيف وتوعية ،ال تقت�صر
على التعريف بالنفايات وخطورتها فقط  ،بل تتجاوز ذلك لتو�ضح
كيفية الف�صل ال�صحيح ملكونات النفايات ،ومراحل ف�صلها ثم جتميعها
ونقلها �إىل مراكز الف�صل النهائي ،ويتم هناك من ف�صل كل مرحلة على
حدة يف هيئة جمموعات كبرية ،ليعاد �إر�سالها من جديد �إىل امل�صانع
�أو اجلهات امل�ستفيدة .و�أن تكون �آلية التنفيذ تلك  ،مو�ضحة الربامج
وجرعات التوعية يف الأماكن العامة ملزيد من التوعية ولفت االنتباه.
وح��ريٌ ب�أفراد جمتمعنا �أن يتيقنوا ويدركوا �أن هناك م��ردود ًا
اقت�صادي ًا يت�أتى من توفري ا�ستهالك امل��واد اخلام تر�شيد ًا للموارد
الطبيعية للدولة �أو تلك املواد اخلام امل�ستوردة ،وبالتايل ف�إن تلك
املواد امل�ستخدمة يف املنتجات وال�صناعات اال�ستهالكية البد �أن يعاد
ا�ستخدامها .وال ب�أ�س من �أن يكون املواطن املنتج للنفايات �شريك يف
هذا العمل ب�صورة �أو ب�أخرى.
�إن �إع��ادة تدوير املخلفات يوفر على امل�صنع ،الكثري من املوارد
املالية ،كبديل للمواد اخل��ام امل�ستخدمة يف امل�صانع ،وال�ت��ي هي
ذات تكلفة مرتفعة كم�صدر خ��ام ،وا�ستخدام م��واد يعاد تدويرها
تكون ب�أ�سعار �أقل ،وبذا ف�إن الفائدة ت�صب يف �صالح املنتج النهائي
للم�شرتي ،وهي املنفعة االقت�صادية التي �ستحقق للجميع.

ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة

�ص ب 3394 .جدة  21471اململكة العربية ال�سعودية
هاتف + 966 )2(2899108 :فاك�س+966 )2( 2885510:

8

�إن الدول التي خف�ضت من حجم املخلفات التي كانت ت�صب يف
املرادم ال�صحية (هي �أعباء تتكفل بها �أمانات املدن يف اململكة)� ،سوف
توفر من تكاليف مرتفعة  ،كانت تهدر جراء هذه العمليات ،ووجهت
تلك املوفرات �إىل م�شاريع �أخرى تهم الوطن واملواطن.
وبالتطرق �إىل النواحي ،ال�صحية والبيئية� ،إن مردود التدوير
كبري ،يبد�أ من ال�شارع من خالل امل�ساهمة يف عدم العبث باملخلفات
م��ن قبل بع�ض العمالة املت�سيبة ،وال�ت��أث�ير ال�سلبي على املظهر
احل�ضاري للمدن ،كما هو جاري الآن ،ويتم ذلك بوا�سطة توزيع
حاويات م�ؤهلة ،ومقفلة ي�صعب فتحها �أو العبث مبحتوياتها �أو
نب�شها  ،وبالف�صل ال�صحيح للمخلفات من امل�صدر وما يلي ذلك من
اال�ستفادة من بقايا الأطعمة بتحويلها �إىل �سماد ي�ستفاد منه يف
ا�ست�صالح الرتبة وال�سماد وتثبيت الرمال يف الأماكن اجل��رداء ،
واال�ستفادة من بقايا الأملنيوم والبال�ستيك من خالل �إعادة تدويره يف
م�صانع الأملنيوم كمواد خام ،للأ�سباب التي مت التطرق �إليها �سابقا.
�إن ال �ف��رق ب�ين ال��و��ض��ع التقليدي احل ��ايل ال �ق��ائ��م ،وامل���ش��روع
امل�ستقبلي املطلوب ،ب نّ�ّين وج�ل��ي .فالو�ضع احل��ايل ه��و ع�ب��ارة عن
حاوية ت�شمل كل �شيء ،بينما امل�شروع املطلوب تنفيذه هو عبارة
عن ثالث حاويات م�صنعة من مواد ال ت�صد�أ وبجودة عالية وال ميكن
فتحها لنب�شها ،وهي حتمل �شعارات للتوعية ،و يتم توزيع ثالث
حاويات ب�ألوان خمتلفة بدال عن واح��دة يف الأم��اك��ن املخ�ص�صة
للحاويات بداخل الأحياء ،يتم يف احلاويات امللونة رمي املخلفات
ح�سب ت�صنيفها ،فعلى �سبيل املثال :تخ�ص�ص حاوية باللون الأخ�ضر
للورق ،وتخ�ص�ص حاوية باللون الأزرق للبال�ستيك ،و�أم��ا الثالثة
باللون الأ�سود فلف�ضالت الطعام.هذه النوعية اجلديدة من احلاويات
يتم نقلها �إىل �أماكن الفرز املركزية ليتم فرز املواد اخلام داخلها وفق
كل �صنف..
وخال�صة ال�ق��ول ن��رى �أن هناك نتائج نهائية م��ن تطبيق �آلية
التدوير واال�ستفادة من املخلفات ،تتمثل يف رفع الوعي والتثقيف
املجتمعي ،كما �أنها توقف ظاهرة العبث بالنفايات داخل احلاويات
من قبل العمالة املت�سيبة عند حدها .وعبث ًا �ستحاول هذه العمالة فتح
احلاويات دون جدوى.
عملية التدوير تلك �ست�سهم ب�شكل كبري يف احلفاظ على ال�صحة
العامة واحلد من انت�شار الأوبئة جراء التلوث باملخلفات�.إن �إعادة
التدوير واال�ستفادة من النفايات بهذه الكيفية تعود كما �أ�سلفنا
مب��ردود اقت�صادي و �إ�صحاح بيئي لفائدة ال��دول��ة واملجتمع ككل
وحفظ وطننا الغايل.
الع�ضو املنتدب
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