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مدير عام العالقات العامة 
فيصل عبدالعزيز الصديق

الســعوديـــة  الشــــركة  اســتعرضت 
الخليجيــة لحماية البيئة (ســيبكو)، خالل 
زيارة وفد الشركة لهونغ كونغ والصين، 
برئاسة الرئيس التفيذي لها، سبل التعاون 
في مجاالت االستثمار البيئي، وتأتي هذه 
الزيارة بدعوة مقدمة من أبرز الشــركات 
البيئية، وتعد الصيــن واحدةً من المراكز 
االقتصاديــة الرّائــدة  والمزدهــرة فــي 

العالم. 
حرصــت الشــركة علــى نقــل، وتبادل 
الخبــرات العالميــة، في المجــال البيئي، 
فالتعاون مع الصين ليس األول من نوعه، 
وإنمــا امتــداد ســابق، وتعزيــز للتبادل 

الخبراتي، والمعرفي بين الجانبين.
شــملت الزيــارة عدة قطاعــات، وكان 
القطــاع األهم واألبرز، إلحدى الشــركات 
الرائدة في اســتثمارات تحويــل النفايات 
لطاقــة، وتم خالل الزيــارة الوقوف على 

ــالع على شــرح  التجربــة ميدانيــاً، واالطِّ
مفصل آللية العمل، ومراحل إنتاج الطاقة 
من النفايات، وقياسات االنبعاثات، وجميع 
اآلثــار المحتملة، وجرت مــداوالت وبحث 
نقــل التجارب الناجحــة  للمملكة العربية 

السعودية، ودول الشرق األوسط.
تأتي مثــل هذه االتفاقيــات والزيارات 
الميدانيــة للشــركة، فــي إطــار حرصها 
التطويــر المســتمر، واالســتفادة  علــى 
من التجــارب الدوليــة الناجحــة، ونقلها 
للمملكــة خاصة فيما يتعلَّق باالســتثمار 
فــي الطاقــة، وذلــك تماشــياً مــع رؤية 
المملكــة حول اســتثمار القطــاع الخاص 
في مصادر الطاقــة المتجددة، و"توطين 
الصناع" عن طريق تشــجيع الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص؛ وضمان القدرة 
التنافســية للطاقــة المتجــددة من خالل 

"التحرير التدريجي لسوق الوقود".

الرئيس التنفيذي للشركة رأس الوفد

(سيبكو) تستعرض مجاالت 
الصحيــة التعاون في هونغ كونغ والصين  الشــؤون  مديريــة  أقامــت 

إدارة  فــي  ممثلــة  جــدة،  بمحافظــة 
الصحة العامــة، فعاليات "اليوم العالمي 
للدرن"، وشاركت (ســيبكو) برعاية هذه 
الفعالية، التــي أُقيمت بـ(األندلس مول)، 
على 16 ركنا، تضمنت استشارات طبية، 
ــزت علــى مــرض الدرن،  وتوعويــة، تركَّ
والوقايــة  عالجــه،  وطــرق  وأعراضــه، 
منــه، وأيضاً أخــذ اختبار حساســية الدرن 
للمشــتبه بهم فــي عربة خاصــة خارج 
المــول، حيث تم أخــذ العالمات الحيوية 
للمراجعين، كما تضمنت الفعاليات ركنا 
الوطني  بالمركز، وبالبرنامــج  تعريفيــا 
للدرن. ويأتي دعم (ســيبكو) لمثل هذه 
الفعاليــات، إيمانــاُ واستشــعارا منهــا 
بالمســؤولية المجتمعيــة تجــاه مرضى 
الدرن، وهو أحد أهم أهدافها تحت بند 
دعم األنشــطة التوعوية، والمســاهمة 
الفعالة لمثل هذه الفعاليات، لتجنب آثار 

خطرها على الفرد، والمجتمع، والبيئة.
واشتملت الفعاليات على ركن مخصص 
لطريقة الوقاية، مثل: الطريقة الصحيحة 
لغســل اليديــن، وطريقــة التخلُّص اآلمن 
مــن النفايــات الطبيــة، وطــرق التعامل 
المستخدمة  األدوات  معها، ومواصفات 
اشــتمل  النفايــات، كمــا  تلــك  لتــداول 
موقــع الفعاليــات علــى أركان تعريفية 
بطريقــة أخــذ العينات بالمختبــر، وطرق 
باإلضافة  اإليجابيــة،  والحاالت  الكشــف، 
إلى عمل أشــعة لمرضى الــدرن للحاالت 
اإليجابية، والســلبية. كما تــم تخصيص 
ركــن خاص للمؤسســة الخيريــة للرعاية 
الصحيــة المنزليــة، ودورهــا فــي دعم 
بالســالل  المحتاجين  المخالطين  المرضى 
الغذائية، وركــن تعريفي لبعض األدوية 
لألمــراض  وكان  للعــالج.  المســتخدمة 
المعديــة األخرى وجود في إبــراز الدور 

التوعوي لها، مثل مرض نقص المناعة 
المكتســبة، وطــرق مكافحــة مرض 

اإليدز، والذي خصص ركن خاص لها.
ولــم يغفــل الدعــم لهــذه 

الفعاليــــة، تخصيــص جــــــزء 
للبرنامــج الوطنــي للتدخين، 
الــدرن،  بمــرض  وعالقتــه 
أيضــا  الفقــرات  وشــملت 

تخصيص جــزء خاص باألطفــال، وتوفير 
األدوات الرئيســة لجذبهــم مــن خالل 
طرق محببــة لهم، تعتمــد على إتاحة 

الرســم،  بممارســة  أمامهم  الفرصــة 
وتوزيــع  الكراســات،  علــى  باأللــوان 
مون  الهدايا عليهم، ولم يغفل المنظِّ
تعزيــز طــرق الوعــي بتجهيز، شاشــة 
للعرض للجمهــور، وتقديــم المحتوى 

التوعوي لهذه الفعالية.
 وفي ختام الفعالية، تم
تكريم الشــركة السعودية 
البيئــة  لحمايــة  الخليجيــة 
(ســيبكو) على رعايتها مثل 
وتقديم  الفعاليــات،  هــذه 
البرامــج الهادفــة لخدمــة 

المجتمع.

 ضمن أنشطة خدمة المجتمع بمختلف المناطق 

سيبكو ترعى فعاليات اليوم العالمي للدرن بجدة 

تم تخصيصه لتطبيق تشريعات وزارة العمل
(سيبكو) تبدأ بتطبيق نظام عالمي للموارد البشرية

بتطبيق  (ســيبكو)  بــدأت 
الخــــاص  الجديـــد  النظـــام 
بتخطيــط، وإدارة وتطويــــر 
وإدارة  البشــرية،  المــــوارد 
شؤون الموظفين، والرواتب، 

وخدمــات الموظفيــن، والمديربــن لتعزيز 
كفاءة العمل بأقل التكاليف.

يذكــر أنَّ النظام الجديــد يتيح الدخول 

عليــه مــن الهواتــف الذكية، 
لمشــاركة بيانــات الموظفيــن 
فــي أي وقــت، ويتيــح تطبيق 
وظائف الموارد البشرية بأفضل 
الطرق، كالتوظيــف، واالختيار، 
التدريــب والتطويــر، التقييــم، والتخطيط 
اإلحاللــي، وغيرهــا من األنظمــة الفرعية 

ضمن منظومة إدارة الموارد البشرية.





إن النفايــات هي نتاج حتمي ألي 
مجتمع مدني، بالرغم من محاوالت 
تقليــل النفايــات البلديــة من خالل 
التوعيــة البيئيــة، وســن باقــة من 
القوانين التي قد تساهم في الحد 
مــن تضخم كميــات النفايــات في 
المجتمعات على اختالف تقاليدها، 
أحــد  تعتبــر  النفايــات  تلــك  فــإنَّ 
أكبــر التحديات لمســتقبل األجيال 
القادمــة، والتــي تتطلَّــب جهودا 

كبيرة لدراسة كيفية إدارة 
كميات كبيــرة من النفايات 

بطريقة مستدامة.
كــــان -ومــازال- أحــــد 
بيئتنا،  أساليب الحفاظ على 
النفايات  هو تقليل كميــة 
المنتجة مــن خالل التوعية، 
إلــى  التدويــــر  وإعــــادة 
مســتوى أعلــى، واالنتفاع 
استعمالها  إعادة  بها في 
في نفــس الصناعة، أو في 
صناعــات أخــرى. ومع ذلك، 
ال يــزال هناك جزء كبير من 

المنتجــات النهائية غيــر المرغوب 
إعــادة  يمكــن  ال  التــي  فيهــا، 
تدويرهــا، ويجــب االهتمــام بها، 
وإيجــاد حلول أكثــر مالءمة للبيئة 

من مجرد مدافن النفايات.
يعتبــر تحويل النفايــات البلدية 
إلــى طاقــة هــو البديــل المثالي، 
تتطلَّب  والتي  النفايــات،  لدفن 
عقــودا من الزمان 

لتحللهــا، والتخلُّــص منها بشــكل 
نهائي، حيث تتكبد كثير من الدول 
تكاليف باهظة فــي دفن النفايات 
البلدية، وفي الوقت نفسه تتكبد 
تكاليف عالية لتوفير الطاقة لســد 
حاجــة مواطنيهــا مــن الكهرباء، 
والحــرارة للتدفئــة، وهــم دائما 
في حاجــة مســتمرة لتلبية الطلب 
المتزايــد على الطاقة مــع ازدياد 

عدد السكان. 

لقد تــم اعتماد تقنيــة تحويل 
النفايــات  إلــى  طاقــة  فــي كثير 
مــن الــدول مثــل: آســيا، وأوروبا، 
واألمريكتيــن، والصيــن، وألمانيــا، 
والســويد،  والنرويــج،  واليابــان، 
والمكســيك، وغيرهــا مــن الدول 
الناميــة، والمتقدمة تحت شــروط 
بيئية صارمة في ما يخص االنبعاثات 
الضــارة، والتخلُّــص مــن النفايــات 
الثانويــة، حيث اســتطاعت الحلول 
الفنية الحديثة معالجة االنبعاثات، 
والتخلُّــص مــــن جميــــع 
عن  الناتجــة  األضــرار 
عمليــة الحــرق، 
ل  صــو لو ا و

إلــى المســتوى المقبــول بيئياً من 
قبل منظمات حماية البيئة، وأصبح 
الطاقــة  وإنتــاج  النفايــات  حــرق 
هــي الطريقــة الفعالــة للتخلُّــص 
من النفايات البلديــة، كما أصبحت 
النفايات اآلن ليست مجرد منتج غير 
مرغوب فيه، بل مورد قيٍم للطاقة، 
ومصدر جيد للدخل كســلعة تورد 
وتســتورد بيــن الــدول المتقدمة؛ 
بغــرض توليد الطاقة الالزمة لســد 

حاجة المجتمعات. 
الطاقــــة  اســتعـــادة  إنَّ 
النفايــــات  مـــن  المختزنـــة 
البلدية العضويــة، يمكن أن 
تحــل مشــكلتين فــي وقت 
واحد، المشكلة األولى هي 
معالجــة كميات غيــر قابلة 
إلعادة التدويــر، وغير قابلة 
بكميات  االســتخدام  إلعادة 
مــن  يوميــاً  تنتــج  ضخمــة، 
ة أفــراد المجتمــع، أما  كافَّ
المشكلة الثانية فهي توليد 
الطاقة  كميــة كبيــرة مــن 

لتلبية حاجة المجتمع. 
لم يعد توليد الطاقة من النفايات 
ــداً، بل هو أمر  المدنيــة أمراً معقَّ
بســيط ويحتــاج إلــى اســتثمارات 
معتدلــة، ال تقــارن بمــا يمكــن أن 
تتكبده الدول مــن تكاليف لموارد 
الطاقــة التقليديــة. حيــث تجمــع 
النفايات المدنية في مخازن كبيرة، 
ثم تنقــل عن طريــق رافعات يتم 
م بها عن طريق عدد بسيط  التحكُّ
من المشغلين إلى محارق (أفران) 
م في درجات  ضخمة يمكــن التحكُّ
الحــرارة المتولــدة بهــا، من خالل 
كميــة ونوع النفايــات التي تغذى 
بها تلــك األفــران على مــدى ٢٤ 
ساعة، ويتم التخلُّص من االنبعاثات 
الضارة من خالل مراحل متعددة من 
العالج الكيميائــي والفالتر تضمن 
بقاء تلك االنبعاثات ضمن المستوى 
المسموح به بيئياً، ومن ثم تحويل 
مركبات تلك النفايات إلى مواد 
تعتبر سلعاً ذات قيمة جيدة، 
ااســتفادة  يمكــن 

م. عمرو فكهاني 
مدير عام االستثمار وتطوير األعمال

 منهــــا مثــل الحــرارة، ومــن ثــم
الكهرباء من خالل توليد بخار الماء 
ودفعه لتوربينات قادرة على توليد 
الكهرباء، والتــى يمكن تضمينها 
في مزيــج إنتاج الطاقــة، من أجل 
تلبية احتياجات المســتهلكين. كما 
يمكن االستفادة من رماد قاع تلك 
األفران فــي صناعات البنية التحتية، 
مثــل خلطهــا باألســمنت لصناعــة 
والحدائــق،  الطــرق،  فــي  البــالط 
وصناعة الطوب فــي البناء، وأيضا 
يمكن خلطها مع اإلســفلت للطرق 
وغيرها من تطبيقات البناء والبنية 

التحتية.
إنَّ تفاعل حكومات الدول إليجاد 
مشــكالتها  مــن  للتخلُّــص  طــرق 
البيئيــة يتطلَّب المزيد مــن التعاون 
المشــترك بين الجهات ذات العالقة 
مثــل وزارات: التخطيــط، والصحــة، 
واألمانــات  والطاقــة،  والصناعــة، 
البلديــة، وهيئــات البيئــة الختيــار 
الحلــول المناســبة إلدارة النفايات 
الصناعية والبلدية، وتقنيات التخلُّص 
منها، واســتخراج منتجــات ثانوية 
من تلك النفايات، ومن أهمها إنتاج 
الطاقة. إنَّ مناســبة تلــك التقنيات 
يمكــن أن يختلــف مــن دولــة إلى 
أخــرى؛ اعتماداً على عــدة عوامل 
مختلفــة، منهــا نوعيــة النفايــات 
المنتجــة وطبيعتهــا، ثــم قــدرة 
تلك الــدول واســتعدادها لعمليات 
التدوير، واألهم من ذلك هو وجود 
زات وعقوبات فيما  تشريعات ومحفِّ
يخص النفايات، وملوثات البيئة. إنَّ 
الــدول المختلفة فــي جميع أنحاء 
العالم تتبنى إستراتيجيات مختلفة، 
تعتمد علــى الجوانــب االجتماعية 

واالقتصادية والبيئية.
لقد تبنــت رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
المعايير والقيود العالمية للحفاظ 
علــى بيئــة المملكــة، باختيارهــا 
مشــروعات إنتاج الطاقة الشمسية 
للحفــاظ علــى االســتدامة البيئية، 
وذلــك عنــد النظــر إلى مســتقبل 
قطاع الطاقة في المملكة العربية 
السعودية. ومن هنا يمكننا البحث 

بجديــة فــي العمــل علــى تطوير 
محطــات طاقــة مســاندة تعتمــد 
على تطوير تقنيات نفايات الطاقة 
طريــق  عــن  وتنفيذهــا   ،  (WtE)
شراكات مع القطاع الخاص العامل 
في مجــال البيئة، معززة بتحالفات 
مع شــركات عالمية، متخصصة في 
مجال توليــد الطاقة مــن النفايات 
البلديــة، لخبرتهــم الطويلــة في 
الســيطرة على االنبعاثــات الضارة، 
ومراقبتهــا، وطــرق التخلُّــص من 
بطرق  الخطــرة  الثانوية  النفايــات 
علمية وعملية مناسبة، مع اتباعها 
مبادئ االســتدامة، في ظل معايير 
بيئيــة صارمــة لالنبعاثــات الغازية، 
والمنتجــات الثانوية األخرى الناتجة 

من هذه التقنية لالســتفادة منها، 
أو التخلُّص منها بالطرق المعتمدة 
 من هيئات البيئة العالمية، ومن ثم
وضع إســتراتيجية معالجة النفايات 
والصديقــة  الصحيحــة،  البلديــة 
للبيئــة، والتــي يمكــن أن تحقــق 
بها إنتــاج طاقة بديلــة في نفس 
الوقت حل مشــكلة إدارة النفايات 
البلديــة؛ عوضاً عــن التخلُّص منها 
بالطــرق التقليديــة، والتي تنتهي 
بدفــن النفايــات، وتعــرض التربــة 
والميــاه الجوفيــة لخطر التســرب، 
ومن ثم التلــوث البيئي، والتي قد 
تكلــف معالجتهــا أضعــاف ما قد 
تنفقه الدول فــي التخلُّص من تلك 

النفايات.

من نفايات إلى طاقة..        حل بيئي واقتصادي



الخليجية  الســعودية  الشركة  بدأت 
لحمايــة البيئة (ســيبكو) بإعداد خطط 
تشــغيلية؛ لنقــل ومعالجــة النفايــات 
الطبية لموســم العمرة والحج، بأعلى 
معايير الجودة، خاصة لمنشآت الحرمين، 
التي تقع بالمناطــق المركزية. الجدير 
بالذكــر أن (ســيبكو) تقــدم خدماتها 
الحرمين  بمناطــق  الصحيــة  للمنشــآت 
علــى مدار أكثــر من ٢٠ عامــا، وهذا 
ما أكســبها خبــرة كبيرة فــي تقديم 
الخدمات في ظل وجود هذه الحشــود 
البشرية لتأدية مناسك العبادة، خاصة 
بموسمي العمرة والحج، مما عزز ثقة 
عمالئهــا في قدراتهــا على مواجهة 

أي ظروف تشغيلية.
واســتعدت (ســيبكو) بتوفير أسطول 
من الشاحنات المخصصة، لنقل المخلَّفات 
جــدا،  خاصــة  وبمواصفــات  الطبيــة، 
وبمعايير عالمية، تضمن النقل وبشــكل 
آمــن للمخلفــات الطبيــة من المنشــآت 
الصحية لمحطات المعالجة، ويعمل على 
قيادة هذا األسطول فريق من السائقين 
من ذوي الخبــرة العالية، يمتلك مهارات 
خاصة للتعامل مع حاالت الطوارئ، برفقة 
معاونيــن لهم، وتأتي هــذه االحترازات، 
لضمــان تحقيق أعلــى معايير الســالمة 
للنقــل اآلمــن لهــذه المخلَّفــات، عالوة 
على أنَّ الشــركة قامــت بتدريب وتهيئة 

فريق مــن الكــوادر البشــرية، يعملون 
علــى مــدار الســاعة بالمنشــآت الطبية 
إلدارة، وجمع، ونقــل المخلَّفات الطبية، 
حيــث يتــم تدعيــم خبراتهــم بــدورات 
تدريبية مستمرة، بهدف االرتقاء بالعمل 
البيئــي، ويتكون الفريق من مشــرفين، 
وعاملين من الجنسين، يؤدون مهامهم 
وفق أعلــى المعاييــر، وهــو أحد أهم 
عوامــل نجــاح التجربة الســعودية في 
إدارة البرنامج الوطني إلدارة المخلَّفات 
الطبية، وتســتمر الشــركة بالعمل على 
التطوير المستمر لهذا البرنامج لتحقيق 
هدفها الســامي، نحو الحفاظ على بيئة 

وطنننا الغالي.

استعداًدا لموسم العمرة والحج وبأعلى معايير الجودة العالمية

فات الطبية من المنشآت  خطط لنقل ومعالجة المخلَّ
الصحية في الحرمين 

منح مســاعد المديــر العــام للصحة العامة للشــؤون 
الصحية بمنطقة نجران، (ســيبكو للبيئة) شــهادة شــكر 
وتقديــر، وذلك على جهود الشــركة بأعمال التوعية من 

خالل تقديمها لدورة "التعامل اآلمن مع النفايات الطبية"، 
لمشــرفي النفايات الطبيــة في المستشــفيات والمراكز 

الصحية بالمنطقة.

(صحة نجران) 
تمنح 

(سيبكو) 
شهادة شكر 

وتقدير

دورة لتأهيل موظفي (سيبكو) بتطبيق المواصفات 
القياسية للجودة في اإلدارة والبيئة والصحة 

ضمــن إســتراتيجية ســيبكو لتنفيــذ 
خطتها العملية، تم عقد دورة تدريبية 
لمدة خمسة أيام؛ إلعداد مجموعة من 
ة القطاعات  موظفي الشــركة من كافَّ
د من تطبيق  واإلدارات للتفتيــش والتأكُّ
المواصفات القياسية لشهادات الجودة 
 ،14001:2015 والبيئــة   ،9001:2015
 .18001:2007 والســالمة  والصحــة 
ســيبكو،  تدريــب  مركــز  فــي  وذلــك 
وتهدف هذه الــدورة إلى رفع كفاءة 
الموظفين فــي الشــركة، وتعريفهم 
المواصفــات  إصــدارات  أحــدث  علــى 
القياســية، ودعمهم بــاألدوات وآليات 
د من تطبيق المواصفات  التفتيش للتأكُّ
العالميــة التي تخــص الجــودة والبيئة 
والصحة والســالمة في جميــع إدارات 
وفروع الشركة على مستوى المملكة 

العربية السعودية. 

(سيبكو) تنفذ عقد الصيانة والتشغيل لمرافقها
فــي  للبيئــة  ســيبكو  بــدأت 
تنفيــذ عقدهــا لصيانة وتشــغيل 
مرافقهــا المنتشــرة فــي مــدن 
المملكــة، بالتعــاون مع شــركة 

"إنيشيال السعودية"، التي تقدم 
أعلى مســتويات الخدمة الفعالة 
من خــالل فريــق مــن الموظفين 

المتخصصين.

 أطلقــت (ســيبكو للبيئــة) 
موقعها اإللكتروني بالهوية 
الجديدة،  بحلَّتهــا  الجديــدة، 
وذلك لتلبية احتياجات عمالئها، 
بمــا يتــواءم مــع متطلبــات 
الموقــع  المرحلــة. ويقــدم 
نبذة عن الشــركة، وتاريخها، 
والخدمــــــات  وشــــركائها، 
الشــــركة  تقدمهــــا  التــي 
للقطاعات المخلتفة، باإلضافة 
يحتــوي  إعالمــــي،  لمركـــــز 
علــى آخــر األخبــار، والصــور، 
والفيديوهات، وأرشيف لنشرة 
للمفكــرة  باإلضافــة  األرض، 
البيئية، والصحية، وإمكانية أن 
بالقائمة  زائر الموقع  يســجل 

البريدية.

(سيبكو ) تطلق موقعها اإللكتروني 
بالهوية الجديدة
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معاً.. نحمي بيئة الوطن  
(الحلقة الثانية)  

نتيجة لبرامج التوعية المكثَّفة التي نفذتها الشركة، 
لحمايــة بيئة المملكة من خطر النفايات الطبية، والتحرك 
المتوازي الســريع الذي تم من قبــل الدولة -رعاها اهللا- 
كان لــه األثــر الكبير في تقديــر ومعرفة حجــم التوابع 
والســلبيات؛ لعدم معالجة المخلَّفات الطبية الصادرة من 
دور الصحــة في المملكــة، من تلوث يدمــر بيئة الوطن، 
والصحة، واإلنســان، فكان التحرك السريع في وضع وسن 
القوانين الحكومية، والتشريعات للتعامل العاجل معها، 
من خالل إصــدار اللوائح واألنظمة المفصلــة لها، والتي 
كان أهمهــا اعتماد نظام الرعايــة الصحية لدول مجلس 
بق في المملكة، واســتفادت  التعــاون الخليجي الــذي طُ
منه دول مجلــس التعاون الخليجــي، كأول نظام ولوائح 

مفصلة للتعامل مع هذه المعضلة. 
هــذا اإلطــار المنظــم للعمــل، كان دافعاً قويــاً لضخ 
المزيد من االستثمارات من قبل القطاع الخاص في المجال 
البيئي، ودافعاً قوياً لنا في ســيبكو للتحرك ســريعاً في 

تنفيذ مشروعات حماية البيئة. 
لقد كان من أساســيات نجــاح البرنامج، والــذي أُطلق 
عليه اســم «البرنامج الوطني إلدارة ومعالجة المخلَّفات 
الطبيــة» هو «توطين للتقنية»، بعد أن واجهت الشــركة 
دة،  مصاعب جمة في تشــغيل التقنيات المستوردة المعقَّ
وصعوبة توفــر قطع الغيار، واالبتزاز الذي كان يفرض من 
قبل الشــركات الخارجية المصنعة، وهي أمور أعاقت في 
البــدء تنفيذ البرامج الطموحة، والتأثير على نجاحها في 
البداية، فلجأت الشــركة لالســتعانة بالكليات المتخصصة 
في الجامعات الســعودية؛ لتطوير تقنية وطنية مستقاة 

مــن أفضــل التقنيــات العالمية، فــكان المنتــج الوطني 
«ســيبكو كليــف»، والمســتقى من تقنيــة «األوتوكليف 
العالمية»، ولكن بمعايير قد أُســميها أكثر تطوراً قادرة 
بــأن تتواكب مع أنواع وأحجام المخلَّفات الطبية الصادرة 

من دور الصحة في المملكة.  
تم البدء في التشــغيل التجريبي للتقنية الســعودية 
فــي العــام 2002م، وتم تأهيلهــا محلياً بعــد أن أثبتت 
نجاحها المبهر للجميع، وتم اعتمادها في سنوات الحقة 
في العديد من الدول العربية (اإلمارات العربية المتحدة، 
مصر، تونس، السودان) كتقنية سعودية مؤهلة مفضلة 
بأن تســتخدم في تلــك الدول، ومــا تال ذلك مــن اعتماد 
عالمي لهــذه التقنية، مــن خالل اعتماد اآليــزو 14001 
للجودة البيئية، 18001 للصحة والســالمة المهنية، األمر 
الذي أدخل المملكة فــي مصاف الدول المصنعة لتقنيات 
معالجة المخلَّفات الطبية تحت مسمى «سعودي كليف».  
هذا االعتراف، كان لنا الشــرف فيــه في توطين العمل 
البيئي في المملكة من خالل التوسع في إنشاء محطات 
ة أرجاء  ســعودية لمعالجة المخلَّفات الطبية، تغطي كافَّ
المملكــة، بطاقــات مختلفــة، مدعمة بأســطول مجهز 
وكبير يدعم آلية المعالجة، ويدار بأيد ســعودية من كال 

الجنسين. 
أســتطيع القول بأننا قد نجحنا فــي تحجيم خطر هذه 

المخلَّفات من ثرى الوطن بأيدي أبناء الوطن. 
واهللا من وراء القصد. 

رئيس مجلس اإلدارة


