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سيبكو تقيم دورة  عن التخلص األمن من النفايات 
الطبية 

القرب من اإلنتهاء من أعمال سيبكو اإلنشائية بمرافق 
المعالجة المستحدثة مؤخراً

 (سيبكو) تضع حلول للتخلص غير السليم 
من المخلفات الصيدالنية 

١٠ فائزين على مستوى المملكة
 في مسابقتي الرسم والتصوير البيئي





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 المنشــورة تعبر عن 
رأي أصحابها وال تعبـر بالضــرورة عن رأي 

أو توجه لشركة سيبكو للبيئة.

   الستقبــال مشــاركاتكم 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 



مدير عام العالقات العامة 
فيصل عبدالعزيز الصديق

 عقــدت (شــركة ســيبكو) 
الموافــــــق      الســبت  يـــــوم 
إجتماعهــا  2018/04/14م، 
الربــع ســنوي األول لعام 
2018، فــي فندق غاليريا 
بمحافظــة جــدة، بحضور 
ومديروهــا،  قياداتهــا، 
الرئيـــــــس  وبرئاســـــــة 
التنفيــذي، ونائبــه للثــرة 
إلستعراض  البشــريــــــة، 
اإلســتراتيجية،  خططهــا 
الشــركة  تحقيق  ومــدى 
لمستهدفات الربع األول.  

بــدء اإلجتماع بإســتعراض نتائــج تقييم 
أداء خدمــة العمــالء، وكانــت المؤشــرات 
إيجابيــة، حيــث تمكنت الشــركة مــن رفع 
مســتوى التواصــل مــع العمــالء مــن خالل 
الزيارات إلى مقر العمالء وإستطالع أرائهم 

والســماع إلــى مالحظاتهم. كمــا تم في 
اإلجتماع إســتعراض كافــة الخطط العملية 
ومراجعــة،  واألقســام،  اإلدارات،  لجميــع 
وتقييــم مســارها نحــو  تحقيــق أهــداف 
الشركة اإلسترتيجية وطرح مبادرات للتطوير 

والتحسين المستمر لعمليات الشركة. 

سيبكو للبيئة تعقد إجتماعها للربع األول

 أعلنت الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، عن أســماء 
الفائزين في مســابقتي الرســم والتصويــر اللتين أطلقتهما 
بالتعاون مع وزارة التعليم، بمناســبة يومــي األرض، والبيئة 

العالمي 2018م.
وهنــأ نائب الرئيس العام لشــؤون البيئــة، الدكتور أحمد 
األنصــاري الفائزين بالمســابقة، التي شــارك فيهــا أكثر من 
2000 طالــب وطالبــة، تتــراوح أعمارهــم بيــن (7 إلــى 15 
ســنة)، من مختلف مراحل التعليم العام. وعكســت مشاركة 
المتســابقين مســتوى الوعي الكبير بقضايــا البيئة المحلية. 

وهو ما تهدف الجائزة لترسيخه.
وقــال نائب الرئيس العام لشــؤون البيئــة، الدكتور أحمد 
األنصاري إن الفائزين في مســابقة أجمل صورة فوتوغرافية 

عن البيئة هم:
ليان أحمد محمد الغامدي - الباحة

هال سلطان عقيل الدهمشي - عرعر
عبداهللا بن ماجد القضي - األحساء

هديل عبداهللا الشمري - حائل
عبدالرحيم الضيف مطر الصلبي - الحدود الشمالية

 فيما فاز في مسابقة أجمل رسمة عن البيئة:
ريماز ضياء هاشم آل أسعد - المنطقة الشرقية

العنود ممدوح كلكتاوي - مكة المكرمة
غصون حسين عبداهللا الصايغ - الرياض

لميس خالد العنزي - المنطقة الشرقية
فاطمة حمد خلوي - جازان

بمناسبة يوم البيئة العالمي وتحت عنوان (البيئة في عيون أطفالنا) 
١٠ فائزين على مستوى المملكة في مسابقتي 

الرسم والتصوير البيئي

شاركت ( سيبكو للبيئة ) في االحتفال 
باليوم العالمي لغسل األيدي في مدينة 
الملــك ســعود الطبية الــذي اقيم يوم 
بحضور   2018/05/14 الموافق  الثالثاء 
ويحتفــل   . للمدينــة  العــام  المشــرف 
العالــم باليــوم العالمي لغســل األيدي 
نظــراً لمســاهمته الفاعلــة فــي الحد 
مــن األمراض والعدوى، وجــرى التعريف 
بأهمية غســل االيدي بجميع االقســام 

بما فيها النفايات الطبية.

(سيبكو للبيئة)
 تحتفل باليوم العالمي 

لغسل األيدي 





بــدأ مفهوم الجودة فــي أوروبا في 
العصور الوســطى، حين نظم الحرفيون 

النقابات في أواخر القرن الثالث عشــر، 
لوضع قواعد صارمة للمنتج، وجودة 
الفحــص  لجــان  وقامــت  الخدمــة، 
بتطبيق هذه القواعد، ووضع عالمات 
على البضائع التي ال تشــوبها شائبة. 

وتــم اتباع هــذا النموذج حتــى أوائل 
القرن التاسع عشــر الميالدي في العالم 
ــزت بريطانيا العظمى  الصناعي، حيث ركَّ
فــي منتصف عام 1750، حتى أوائل عام 

1800 على فحص المنتجات. 
فــي أوائــل القــرن العشــرين، بــدأت 
الشــركات المصنعــة فــي زرع عمليــات 
الجــودة فــي عملياتها الرئيســة لنشــر 
المفهــوم، وضمان تطبيقــه. عند قيام 
الحــرب العالمية الثانيــة، أصبحت الجودة 
عنصــرا حاســما في المجهــود الحربي 
للواليات المتحدة األمريكية، حيث وضعت 
المعاييــر التي تضمن فاعليــة الرصاصات 
المصنعة في دولة، مع بنادق مصنوعة 
في دولة أخرى. وقامت القوات المسلَّحة 

بفحص جميــع المنتجات، كمــا توجهت 
إلى تبسيط، وتسريع عملية الفحص دون 
المساس بالسالمة، حيث بدأت باستخدام 
تقنيــات أخــذ العينــات مدعومــة بنشــر 
العســكرية، وعقد  المواصفات  معاييــر 

الــدورات التدريبيــة في تقنيــات مراقبة 
العمليــات مــن خــالل األدوات اإلحصائية 

لولتر شيوهارت.
فــي  الشــاملة  الجــودة  إدارة  والدة 
تمــت  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، عندمــا 
رحبت اليابــان بالعالمين جوزيف جوران، 
وإيــدوارد ديمنغ، اللذيــن نقال مفهوم 
الجــودة من عمليــة الفحص فقــط، إلى 
تحســين جميــع العمليات فــي المنظمة 
من خالل العاملين فيها.  عندما اشــتدت 
المنافســة في عام 1970 على شــركات 
األمريكيــة؛  واإللكترونيــات  الســيارات 
بسبب جودة المنتجات اليابانية، توجهت 
الشــركات األمريكيــة إلى اعتنــاق مبدأ 

الجودة الشاملة.
فــي مطلــع القــرن العشــرين نضجت 
أنظمتهــا  وتطــورت  الجــودة،  حركــة 
لتتعــدى قطــاع التصنيــع إلــى قطاعات 
أخرى، مثل: الخدمــات، والرعاية الصحية، 

والتعليم، والقطاع الحكومي.
 ASQ : المصدر

سيبكو تعقد دورة  
عن التخلص األمن من 

النفايات الطبية 

تاريخ تطور مفهوم الجودة عبر العصور
العصور الوســطى، حين نظم الحرفيون 

النقابات في أواخر القرن الثالث عشــر، 
لوضع قواعد صارمة للمنتج، وجودة 
الفحــص  لجــان  وقامــت  الخدمــة، 
بتطبيق هذه القواعد، ووضع عالمات 
على البضائع التي ال تشــوبها شائبة. 

وتــم اتباع هــذا النموذج حتــى أوائل 

ســلمت إدارة القطــاع الصحي بأبها، الشــركة الســعودية 
الخليجيــة لحمايــة البيئة بالمنطقة الجنوبية، شــهادة شــكر 

بــه مــن تعــاون بإرســال مــدرب وتقديــر، نظيــر مــا قامــت 
دورة  إلقامــة  متخصــص 
تدريبيــة، بعنوان : ( كيفية 
التخلص اآلمن من النفايات 
الطبيــة وطــرق التعامــل 
معهــا لعمــال النظافــة 
التابعــة  المراكــز  فــي 
حيــث  القطــاع)،  إلدارة 
قام بتســليم الشهادة 
للشركة ، مدير القطاع 
والطــــب  الصحــــــي 
بأبهــــــــا،  الوقائــي 
الدكتــور أحمــد بــن 

محمد عسيري.

أنهــت إدارة تقنية المعلومات 
فــي ســيبكو للبيئــة التعديــالت 
النظام  والتحديثات مؤخــراً على 
المالــي وذلــك لتطبيــق ضريبــة 
القيمــة المضافــة فــي العقود 

والفواتير والقيود المالية.
كما تــم االنتهاء من دراســة 
المعلومــات  مركـــــز  وتجهيــز 
فنيــاً لتركيب الخــوادم الجديدة 
للشــركة لتحديث البنيــة التحتية 
الفروع والمحطات وتفعيل  لربط 
التحويــالت الداخليــة وتم العمل 
علــى تطويــر أجهــزة الحضــور 
نظــام  مــع  لربطــه  واإلنصــراف 
المــوارد البشــرية الجديــد. كما 
تــم توقيــع عقد مشــروع نظام 
تخطيط مــوارد الشــركة الجديد 

(ERP)

تقنية المعلومات بسيبكو تنهي العديد 
من مشاريع تطوير البنية التحتية





االعمــال  جامعــة  مــن  طــالب  قــام 
والتكنلوجيا بمحافظة جدة بزيارة المقر 
الرئيسي للشــركة الســعودية الخليجية 
لحمايــة البيئــة (ســيبكو)، وذلــك وفق 
تنســيق مســبق من الطرفين وبداية تم 
الترحيب بهــم. وبدأت الشــركة بتقديم 
عرض البرز مراحل نشأة سيبكو، واالعمال 
التــي تقــوم بهــا ودورها البيئــي تجاه 
المجتمــع، والوطن، وتم اســتعراض ابرز 
انجازات الشركة على الصعيدين المحلي، 
والدولــي، وشــمل العــرض علــى نشــأة 
التأســيس واالنطالقة  الشــركة وبدايات 
من الســعودية الى دول الشرق االوسط 

والتجربــة الســعودية الناجحة في ادارة 
المخلفــات الطبيــة، والــذي اصبــح مثاالً 
يحتــذى بــه فــي عدد مــن دول الشــرق 
االوســط، فضــالً عن نجــاح ســيبكو في 
توطيــن التقنيــات البيئيــة، والتي اصبحت 
مطلباً لبعض دول الشــرق االوسط، إذ تم 
اســتعراض تجربــة الشــركة الناجحة في 
االدارة البيئيــة لمشــروع ادارة النفايات 
البلديــة الصــادرة مــن مصفــاة ارامكو 
الســعودية بمدينــة جــازان االقتصادية، 
وتشــغيل خــط الفــرز، واعــادة التدوير، 
وتطــرق العــرض المرئــي للشــركة عــن 
لمنشــئات  البيئيــة  المراقبــة  مشــروع 

ومصانع الهيئة الملكية بينبع الصناعية، 
وذلك في عقــد المراقبة البيئية الموقع 

مع الهيئة الملكية بينبع والجبيل.
 واســتعرضت ( ســيبكو للبييــة ) ابــرز 
مشــاركات ســيبكو في المحافل البيئية 
والدولــي،  المحلــي،  المســتوى  علــى 
التوعويــة، ودعمها  الشــركة  وبرامــج 
المســتمر لالنشــطة والمبــادرات البيئية، 
والتــي ينعكــس اثرهــا االيجابــي على 
الفرد والمجتمــع وفي نهاية الزيارة تم 
مناقشة اوجه الدعم الذي تتبناه الشركة 
للمبادرات الطالبية من جامعات المملكة 

المختلفة.

ضمن اهداف الشركة نحو تشجيع المبادرات البيئية

(سيبكو) تستضيف طالب جامعة االعمال والتكنولوجيا

القرب من اإلنتهاء من أعمال سيبكو اإلنشائية 
بمرافق المعالجة المستحدثة مؤخراً

تقوم إدارة المشاريع بسيبكو وفق 
الجــداول الزمنيــة لألعمــال اإلنشــائية 
بمرافــق المعالجة في كل من: ســدير 
ـ جــازان ـ جــدة ـ عرعر ومــردم منطقة 
المدينــة المنورة وفــق أفضل المعايير 
التصميميــة وذلك إلســتكمال منظومة 
الشركة في اإلنتشار بمرافق المعالجة 
فــي مــدن المملكــة، من جهــة أخرى 
تعمل إدارة المشــاريع على اســتكمال 
برنامــج لقاعــدة بيانــات اإلدارة وذلك 
للوصول ألعلى درجــات الجودة والدقة 

في تنفيذ أعمال الشركة.

اســتمراراً لنجاحــات ســيبكو للبيئة 
خــالل عقديــن مــن الزمــن للحــد من 
اآلثــار البيئيــة الناجمة مــن المخلفات 
التالفـــــة  والدوائيـــــة،  الصيدالنيــــة 
والمنتهية الصالحية، من خالل التطوير 
المســتمر، وتقديــم الحلــول البيئيــة 
المتكاملــة للتخلص اآلمــن، والنهائي 

من تلك المخلفات. 
(ســيبكو) جراء  وتأتــي مســاهمة 
تراكــم كميــات ضخمــة مــن األدوية، 
والمشــتقات الصيدالنيــة في كل دول 
العالم -بدون اســتثناء- ســواء الدول 

أماكــن  وفــي  الغنيــة،  أو  الفقيــرة، 
عــدة مثل الصيدليات، والمستشــفيات، 
والمراكــز الصحية، والمنــازل، وكذلك 
لتخزيــن  المخصصــة  المســتودعات 
األدويــة واللوازم الطبية، إالَّ أن البعض 
مــن تلــك األدويــة آمــن لالســتخدام، 
والبعــض خطيــر جــدا، وآخــر تالف أو 
منتهي الصالحية، ال يعرف مدى تاثيره 
على صحــة الفرد، كما يجهل أضرارها 

على البيئة بصفة عامة.  
وأبرز األســباب التي تؤدي إلى تولد 

المخلفات الصيدالنية:

١- انتهاء صالحية استخدام المنتج. 
٢- انتهاء الفترة الزمنية المسموح 
بهــا بعد فتح الدواء واســتخدام جزء 

منه فقط. 
٣- منع اســتخدام الدواء ألســباب 
أخــرى، مثــل طلــب الشــركة المصنعة 

استرجاع الدواء لغرض وقائي  
٤- تغييــر أو وقف العــالج من قبل 
الطبيــب ألســباب عــدة، منهــا عــدم 
اســتجابة المريــض للعــالج، أو وجود 
حساســية مــن الــدواء، وغيرهــا مــن 

األسباب الصحية األخرى. 

 (سيبكو) : حلول للحد 
من اآلثار الضارة عن 

التخلص غير السليم من 
المخلفات الصيدالنية 




