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سيبكو تبدأ اعمال اإلنشاءات لمحطة معالجة النفايات سيبكو تبدأ بتنفيذ خطة اإلدارة المستدامة لمخلفات أحدث مركزي تسوق بالرياض
الطبية بسدير

فريق الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة يطلع 
على تقنيات وطرق معالجة سيبكو للمخلفات





الشركة السعودية 
الخليجية لحماية البيئة 

المشرف العام
م.عادل سالم باديب

رئيس مجلس اإلدارة

مدير التحرير
محمد عوض عطية

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

شركة مساهمة مقفلة 

حاصلة على االعترافات 
الدولية في الجودة 

أيزو 14001 
في الجودة البيئية 

أيزو 18001 
في الصحة

والسالمة المهنية 



بدأت س��يبكو في إع��داد برنامج 
والمس��تدامة  المتكامل��ة  اإلدارة 
للمخلفات الصادرة عن أحدث مركزي 
ويتضم��ن  الري��اض  بمدين��ة  تس��وق 
المش��روع تصمي��م خط��ة متكاملة 
م��ن  المخلَّف��ات  لف��رز  ومس��تدامة 
تدوي��ر  وإع��ادة  وخف��ض  المص��در، 
واس��تخدام النفاي��ات، وتقليل حجم 
المخلَّف��ات الت��ي يت��م التخلُّص منها 
بالمرادم البلدية، واس��تخراج أقصى 
م��ن  العملي��ة  المناف��ع  م��ن  ق��در 
المنتج��ات، وإنت��اج الح��د األدنى من 
النفايات، باإلضافة إلى إعداد دراسة 
للمش��روعين،  البيئ��ي  األث��ر  تقيي��م 
تتولى ش��ركة س��يبكو للبيئة إعداد 
دراس��ة متكاملة لتقييم اآلثار البيئية 
وتقيي��م  للمش��روعين،  المتوقع��ة 
الت��ي  إج��راءات التخفي��ف، والرص��د 
يج��ب تنفيذها؛ للحد م��ن، أو تقليل 
ه��ذه التأثي��رات بما في ذل��ك جمع 
البيان��ات والمعلوم��ات المتاح��ة عن 
موق��ع ونش��اط المجمع��ات، وتنفيذ 
زي��ارات ميدانية للمش��روع؛ لدراس��ة 
المي��اه  والترب��ة، ومص��ادر  المن��اخ، 

والطاقة، ودراس��ة الحي��اة الطبيعية 
كم��ا  المحيط��ة،  المنطق��ة  ف��ي 
تتولَّ��ى مراجع��ة وثائ��ق المش��روع 
العملي��ات  ودراس��ة  الهندس��ية، 
اإلنتاجية المختلفة، وما يترتب عليها 
م��ن انبعاث��ات أو ملوث��ات، والتعرف 
على العملي��ات الرئيس��ة، والمرافق 

وكذل��ك  بالمش��روع،  واألنش��طة 
المس��تخدمة  والمع��دات  األجه��زة 
في معالج��ة ملوث��ات البيئة، وطرق 
��م المس��تخدمة، وذل��ك وفق  التحكُّ
المعايير والتشريعات البيئية الصادرة 
ع��ن الهيئة العامة لألرص��اد وحماية 

البيئة.

سيبكو تبدأ بتنفيذ خطة اإلدارة المستدامة لمخلفات 
أحدث مركزي تسوق بالرياض

الت��ي  الج��ودة  لنه��ج  اس��تمرارًا 
تتبع��ه س��يبكو في عملياته��ا، أجرت 
فيريت������اس  الفرنس�����ية  الش����ركة 
(BUREAU VERITAS COMPANY( تدقيق 
س��يبكو  لعملي��ات  ش��املة  ومراجع��ة 
د من تطبيقها للمواصفات  للبيئ��ة؛ للتأكُّ
والمعايي��ر القياس��ية لش��هادات أي��زو 
في الج��ودة اإلداري��ة والمالي��ة 9001 
ISO9001:2015، وأي��زو ف��ي الج��ودة 
 ،ISO14001:2015  14001 البيئي��ة 
وأي��زو ف��ي الصحة والس��المة المهنية 
 ،OHSAS 18001:2007  18001
حي��ث قام المكت��ب االستش��اري بتقييم 

العملي��ات التش��غيلية والمس��اندة في 
المرك��ز الرئيس بجدة، وفروع الش��ركة 
ف��ي ع��دة مناط��ق بالمملك��ة العربية 
مكت��ب  ش��ركة  ��دت  وأكَّ الس��عودية. 
فيريتاس على نجاح ش��ركة س��يبكو في 
تقييمه��ا لمحيطه��ا الخارج��ي، وقوتها 
الداخلية، وإدارته��ا للمتغيرات المحيطة 
به��ا؛ بم��ا يس��هم ف��ي إدارة عملياتها 
بجودة عالية، والمحافظة على مس��توى 
الخدم��ات العال��ي التي تميزت ب��ه دائما، 
وأيدت حصول الش��ركة على أحدث إصدار 
لش��هادات الج��ودة والبيئ��ة، واس��تمرار 

إصدار شهادة الصحة والسالمة.

للتأكد من تطبيقها للمواصفات و المعايير القياسية لشهادات الجودة

تدقيق ومراجعة شاملة 
لعمليات سيبكو للبيئة

مدير عام العالقات العامة 
فيصل عبدالعزيز الصديق

اإلنتهاء من أعمال تجهيز وربط 
مبنى سيبكو الجديد بمدينة الرياض

أنه��ت إدارة تقنية المعلومات أعمال تجهيز وربط مبنى س��يبكو الجديد 
بمدينة الري��اض، بجميع خدمات تقنية المعلومات من بنية تحتية للش��بكة 
واالتص��االت، وربطه��ا ب��اإلدارة العام��ة بج��دة، وذلك حس��ب المواصفات 

والمقاييس العالمية لخدمة موظفي الفرع والعمالء.
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وق��ام الفري����ق بجول����ة ميداني��ة 
للمجمع، وتناول ذلك الش��رح الميداني 

لتلك التقنيات والمرافق.
الجدي��ر بالذك��ر أن المجم��ع البيئي 
لس��يبكو بالجحفة يحت��وي على عدَّة 
العديد  لمعالج��ة  وح��دات متخصص��ة 
من المخلَّف��ات الخطرة بتقني��ات بيئية 
معتم��دة وصديق��ة للبيئ��ة، وأهمها 
مرف��ق معالج��ة المخلَّف��ات الطبي��ة، 
والذي يس��تخدم ب��ه تقنية »س��يبكو 
الخامس،  بالجي��ل  المط��وَّرة  كلي��ف« 
فنظ��ام »س��يبكو كليف« ه��و عبارة 
عن نظ��ام لتعقي��م النفاي��ات الحيوية 
وح��ازت  والضغ��ط،  الرطب��ة  بالح��رارة 
الش��ركة من خالله على ب��راءة اختراع 
الجامعات الس��عودية،  بالتع��اون م��ع 
حيث توضع النفايات في وحدة للضغط، 
وتتع��رض لبخار الماء عند ضغط وحرارة 
ثابتي��ن، بنظام الدورة لم��دَّة محددة، 
ويفت��ح بعده��ا الباب لتخ��رج النفايات 
مة، وقد انتهت خطورتها، وذلك  معقَّ
بس��بب تجل��ط البروتين��ات ف��ي ه��ذه 
الكائن��ات، وبالتال��ي قتله��ا، وال تنت��ج 
عنه��ا ع��وادم غازية س��امة كوحدات 
المعالج��ة بالح��رق، أي أنه��ا »صديقة 
للبيئ��ة«، وتعتبر التقنية منجزا للصناعة 
الس��عودية، حي��ث يصنع بالس��عودية، 
وأصبح يص��در لعددٍ من الدول العربية، 
والشرق األوسط، وأصبح نظاما يحتذى 
ب��ه بتل��ك الدول؛ ك��ون تصنيع��ه يأتي 

وفًقا للش��روط والمواصف��ات العالمية 
الخاصة ب�)ASMI VIII DVISION( والتي 
تضمن جودة أداء الجهاز، وسالمة وأمن 
العاملين عليه. وتخض��ع النفايات الطبية 
-أثن��اء عملي��ات المعالج��ة والتعقي��م- 
إلج��راءات صارم��ة، وللعديد م��ن معايير 
فحص الجودة الداخلية، واختبارات يومية 
لتأكي��د جودة المعالج��ة والتعقيم، مثل 
 ،STERILIZATION TESTING اختب��ارات
باإلضاف��ة إل��ى إج��راء اختب��ارات تأكيد 
ج��ودة المعالجة م��ن قب��ل المختبرات 
م��ن  والمؤهل��ة  المحاي��دة  البيئي��ة 
اختب��ارات  مث��ل  الرقابي��ة،  الجه��ات 
 BACTERIOLOGIC TESTING
وغيره��ا، وبإش��راف الجه��ات الرقابية، 
م��ة قبل التخلُّص  وذل��ك للنفايات المعقَّ

النهائي منها.
كذل��ك ت��م الوق��وف عل��ى وح��دات 
األكسدة الحرارية، وتقديم شرح مبسط 

وحدة األكسدة الحرارية

قام وفد من منسوبي برنامج 
اإلبتعاث الذي أطلقته الهيئة العامة 

لالرصاد وحماية البيئة بالتعاون مع 
معهد البحوث واالستشارات بجامعة 

الملك عبدالعزيز وممثلي بعض 
اإلدارات بالهيئة بالوقوف ميدانيا 

على المجمع البيئي المتكامل 
بالجحفة واالستماع الى شرح 

عن التقنيات والمرافق واساليب 
المعالجة المتبعه وغيرها من 

مواضيع تتعلق بالمرافق البيئية 
التابعة للشركة.

ع��ن أه��م مكوناته��ا، ومراقب��ة االنبعاث���ات، 
واستخداماتها، ومش��اه��دة دورات المعالجة، 
م  وقي��اس المؤش��رات، من خالل وح��دات التحكُّ
التش��غيلية. وم��ن ضم��ن المرافق زي��ارة وحدة 
المعالجة الفيزيوكيمياء، وتقديم نبذة عن آلية 
التش��غيل منذ استالم المواد الس��ائلة الملوثة 
بالزيوت، مرورا بمراحل الفصل وطرق المعالجة.

يذك��ر أنَّ المرحلة األولى لمجمع س��يبكو 
البيئي اكتملت، والتي كانت عبارة عن محطة 
معالج��ة النفاي��ات الطبي��ة بتقنية »س��يبكو 
كلي��ف«، ومحط��ة وحدة األكس��دة الحرارية، 
والمرادم الهندس��ية من فئ��ة الدرجة األولى 
والثاني��ة، ومس��تودع التخزي��ن، ومبنى إدارة 
العملي��ات، وبرك��ة التبخي��ر، وح��وض تجفيف 
الحمأة، ومنطقة الغس��يل والتعقيم، وميزان 

الشاحنات الرئيس، ومبنى الحراسات األمنية.
والمرحل��ة الثانية ش��ملت محطة المعالجة 
لفيزيوكيمياء، وأح���واض التبخي���ر، ومستودع 
المس��تهلكات، وخزان��ات التخزي��ن المؤق��ت 

اإلستانلس ستيل، والفايبر جالس.
ه��ي  حالي��ًا  القائم��ة  الثالث��ة  والمرحل��ة 
تطوير المجمع بإنش��اء مردم صناعي آخر من 
الدرج��ة الثاني��ة للمخلَّفات الصناعي��ة الصلبة، 
ووح��دة المعالج��ة الكيميائي��ة وغيره��ا من 
مرافق تسهم بش��كل كبير في القضاء على 
المش��كالت البيئية، وتوجد الحل��ول الصديقة 
للبيئ��ة، والت��ي عمل��ت س��يبكو عل��ى رس��م 
مالمحها م��ن خالل اعتم��اد المرحلة الرابعة، 
والت��ي ستش��هد -إن ش��اء اهلل- نقل��ة ف��ي 

الصناعة البيئية.

نظام سيبكو كليف

فريق الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة يطلع
 على تقنيات وطرق معالجة سيبكو للمخلفات

وحدة معالجة المياه الملوثة بالزيوت



 

الخليجية  السعودية  الشركة  بدأت 
لحماية البيئة )سيبكو للبيئة( باألعمال 
المخلَّفات  اإلنشائية لمشروع معالجة 
الطبي��ة ف��ي مدينة س��دير الصناعية، 
التابعة لهيئة مدن، على مساحة تقدر 
ب�٥٥٤٧ مترًا مربعًا، وبإش��راف مباشر 
من إدارة المشروعات؛ لضمان االنتهاء 
من األعمال اإلنش��ائية وف��ق الجدول 

الزمني.

سيبكو للبيئة تبدأ اعمال 
اإلنشاءات لمحطة معالجة 

النفايات الطبية بسدير



لحرص الشركة واهتمامها بصحة 
موظفيها

سيبكو للبيئة توقع عقد 
التأمين الطبي مع 

"بوبا العربية" 
ع عقد الخدمات الصحية  س��يبكو للبيئة توقِّ
للموظفين وأسرهم،  مع أكبر شركات التأمين 
بالمملكة »بوبا العربية«، وشمل العقد إضافات 
ف وعائلت��ه، بوجود  وممي��زات جدي��دة للموظَّ
ع��دد كبير من المستش��فيات والمس��توصفات 
الت��ي يمك��ن العالج فيه��ا، ويتضم��ن التأمين 
العي��ادات الداخلي��ة والخارجي��ة مع اإلس��عاف 

المحلي للحاالت الطارئة. 

وقعت سيبكو للبيئة مؤخرًا عقد إلدارة 
حساباتها على مواقع التواصل اإلجتماعي 
م��ع ش��ركة "بروموب��اور" المتخصصة في 
ه��ذا المج��ال وس��يتم خ��الل فت��رة العقد 
صناع��ة المحتوى الرقمي لهذه الحس��ابات 

وس��تتواجد الش��ركة ف��ي ه��ذه المنصات 
بإس��م "SEPCOSAUDI" ضم��ن مجموعة 
م��ن األدوات اإلعالمي��ة التي تضم��ن إيصال 
رسالة سيبكو لجميع فئات المجتمع بالعالم 

العربي. 

وهذه الخطوة هي جزء من استراتيجيات 
مس��تقبلية طموح��ه لغرس الوع��ي البيئي 
بين أفراد المجتمع حي��ث أن هذه المواقع 
تج��د اهتمامًا من قبل ش��رائح واس��عة من 

المجتمع.

سيبكو للبيئة توقع عقد إدارة حساباتها على مواقع 
التواصل اإلجتماعي

لزيادة كفاءة ربط الفروع

سيبكو تحدث نظام اإلجتماعات عن بعد 
باإلدارة العامة

س��عيًا من إدارة تقنية المعلومات بش��ركة س��يبكو للبيئة، لتوفير 
حلول عملية لتوفير الجهد والوقت، فقد تمَّ ترقية نظام االجتماعات 
ع��ن بع��د بنظام عالم��ي؛ ليتم م��ن خالله عق��د االجتماع��ات بالصوت 
والص��ورة، عبر خدمة اإلنترن��ت؛ مما يوفر الجهد والوقت، ويس��اهم  
برفع كفاءة عمليات التواصل مع إدارات الشركة المختلفة بالمناطق 

والفروع.
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Scan this QR code to
visit Sepco website

م. عادل سالم باديب

الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة 
www.sepcoenvironment.com

معًا.. نحمي بيئة الوطن
لقد عزمت الشركة الس��عودية الخليجية لحماية 
البيئ��ة )س��يبكو للبيئة(، عند تأسيس��ها ف��ي العام 
١٩٩٧م، ف��ي التفكير الجدي في وضع آليات خالَّقة، 
دمًا في تقديم مش��روعات جديدة، قد  تس��ير بها قُ
تك��ون على مس��توى العال��م لحماية بيئ��ة الوطن، 
مش��روعات ذات تحديات كبيرة، نس��بة الفشل فيها 
تفوق نس��بة النجاح، مش��روعات قد يسميها رجال 
األعم��ال من المش��روعات الت��ي يجب البع��د عنها 
للمخاطر المحدقة بها. وبسبب غموض الرؤية، إالَّ أنَّ 
عزيمة الرجال المؤمنين باهلل، ثمَّ بحب هذا الوطن، 
توافق��ت ف��ي إنش��اء هذه الش��ركة لحماي��ة بيئة 
الوطن، كأول ش��ركة في المنطقة تنفذ مشروعات 

من هذا النوع.
اس��تهلت الش��ركة خطتها اإلس��تراتيجية لتنفيذ 
مش��روعات حماية البيئة من خطر المخلَّفات الطبية، 
وقامت بتعيين الكفاءات الوطنية المخلصة، واستقت 
المعايي��ر العالمي��ة المعتم��دة من منظم��ة الصحة 
العالمية ف��ي تنفيذ آليات العمل فيها، باس��تخدام 
التقني��ات العالمي��ة في ه��ذا المجال. فس��رعان ما 
أنش��ئت أول محطة لمعالج��ة المخلَّفات الطبية في 
الع��ام الذي يليه، وتمَّ اس��تيراد أحدث التقنيات في 
ذلك الوق��ت بنظام الميكرووي��ف، لتكون المملكة 
رائ��دة في ه��ذا المجال، بعد أن كان��ت تلك التقنية 

تس��تخدم فقط ف��ي أمري��كا، وبريطاني��ا، واليابان، 
فكان للمملكة الدور الس��باق لمح��اكاة تلك الدول 
المتقدم��ة، ليب��دأ البرنام��ج الوطن��ي إلدارة ونقل 
ومعالجة المخلفات الطبي��ة رائدًا قويًا، لنجاح هذه 
الفكرة وتنفيذها على أرض الواقع، لتكون سيبكو 
من كبريات الش��ركات الوطنية الس��باقة في مصاف 
الش��ركات في الدول األخ��رى لتنفي��ذ برامج حماية 

البيئة في أعلى مستوياتها.
اس��تكملت الش��ركة إنش��اء أول محطة لها في 
جدة عام ١٩٩٩ لمعالجة المخلَّفات الخطرة، وتتالى 
إنش��اء المحطات، متوازنًا مع تطبيق برامج مكثفة 
في التوعية والتدريب المكثف داخل المستشفيات، 
والمراك��ز الصحية والعي��ادات، بل وللعام��ة للتنبيه 
على المخاط��ر المحدقة الناتجة م��ن عدم التعامل 
معه��ا، وتأثيره��ا المدمر على البيئ��ة، وعلى صحة 

المجتمع. 
وبفض��ل م��ن اهلل كان الدعم كبيرًا م��ن الجميع؛ 
مما أعط��ى النتاج الفك��ري لنا المزيد م��ن النجاح، 
انطالق��ا م��ن اإليمان بإعم��ار األرض، وحماي��ة لبيئة 

وطننا الغالي.
واهلل ولي التوفيق 

رئيس مجلس اإلدارة


