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(سيبكو) تستخدم أحدث التكنولوجيا فى نظم 
المراقبة اإللكترونية إلسطولها

ا من اهتمام الشركة بالحفاظ  انطالقً
علــى البيئــة، ومــن واقع مســؤوليتها 
تجاه المجتمــع، تعمل (ســيبكو للبيئة)  
علــى نشــر التوعية، وحمايــة المجتمع 
من أخطــار النفايــات الطبيــة، من خالل 
كل واجهاتهــا المنتشــرة فــي أرجــاء 
المملكة، والمتمثلة في أسطول النقل  

لديها.
 ويأتي ذلك حرصــاً منها التباع أعلى 
معاييــر األمــن والســالمة لنقــل تلــك 
المخلَّفــات الطبية، ووضعت أجهزة تتبع 
لمسارات تلك المركبات، تعمل بكل دقة، 
من خالل استخدام أحدث التكنولوجيات 
فــى نظم المراقبــة اإللكترونية، تضمن 
حركــة الســير بشــكل آمــن، والوقوف 
فــى األماكن المخصصة لهــا، والتى تم 
تحديدهــا بــكل دقة، باإلضافــة إلى أنَّ 
الشــركة تقوم بمتابعة المركبات أثناء 
أوقــات الذروة، لمحاولــة تفادي الطرق 
المزدحمــة؛ لضمــان وقــوف المركبــة 
بشــكل آمن، حمايــة للمــواد المحملة 

الخطرة، ونقلها بشكل آمن.
فكانــت االنطالقــة األولــى في نقل 
هذا االهتمام بالمحافظة على النظافة، 
وشروط الحماية البيئية في مركباتها. 

في إطــار خدمات ســيبكو المقدمة 
للشــركة الســعودية للشــحن الجــوي، 
بمطار الملك عبدالعزيــز الدولي بجدة، 
تــم اســتالم بعــض المــواد المطلــوب 
التخلُّــص اآلمن منها مــن إدارة المطار، 

وذلك وفق الطرق البيئية السليمة.
لت الشــركة فريــق عمــلٍ فنياً  وشــكَّ
متخصصــاً للتعامل مــع نوعيات وخواص 

تلــــك المــــواد، 
ضمـــــن لجنـــــة 
مــن  مشــــتركة 

عــدة جهات أخرى لإلشــراف على كامل 
خطوات العمل، وفــق الخطة المقدمة 
مــن ســيبكو. ويأتي هــذا العمل ضمن 
مشروعات الشركة المســتمرة للتخلُّص 
من المواد التي تمثل خطراً على البيئة.

فــي  الشــركة  أنَّ  بالذكــر  الجديــر 
مجمعها البيئي الكائن بالجحفة، تمتلك 
وحدات معالجة متنوعة تناســب أعمال 

المعالجة، وتتعامل بناًء على خطورتها، 
وتصنيف كل مادة على سبيل المثال: فإنَّ 
وحدة األكســدة الحراريــة، هي وحدة 
تعمل ضمــن نظام تحكم آلــي لمراوح 
التبريــد، بنظــام موفر للوقــود، يراقب 
جــودة الهــواء، بشــكل مســتمر، وأنَّ 
ملوثــات المحرقة معتمــدة، ومطابقة 
للمواصفــات، والضوابط، واالشــتراطات 
بالمحارق  الخاصــة 
 (CE) األوروبيــــــة
لالنبعاثــات الغازية 
الناتجة عنها، وهــي تعتبر في الحدود 
اآلمنــة، والمســموح بهــا، والمعتمدة 
فــي دول االتحاد األوروبــي، والواليات 
المتحــدة، باإلضافة إلى عــدد كبير من 
دول العالــم، كمــا أنَّ مــردم الدرجــة 
تجفيــف  وأحــواض  والثانيــة،  األولــى، 
الحمأة، تعمل بوحدات المعالجة بتقنية 

(سيبكو كليف).

تخلُّص آمن لمواد بيئية من شركة السعودية 
للشحن الجوي

تلــــك المــــواد، 
ضمـــــن لجنـــــة 
مــن  مشــــتركة 

في إطــار الــدورات التدريبيــة  التــي تقدمها 
الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو 
للبيئة)، قامت الشــركة بعمــل دورات تدريبية عن 
كيفيــة التخلُّص اآلمن من النفايات الطبية الخطرة، 
وذلك بمستشفى الملك فهد، ومستشفى الملك 
فيصل للقوات المسلحة بخميس مشيط. وقد نالت 
الدورات رضا واستحسان الحاضرين من االستشاريين، 

والفنيين، والطاقم الطبي بالمستشفى.

سيبكو للبيئة تقيم دورات تدريبية لمنسوبي 
مستشفيات القوات المسلحة بخميس مشيط

تمَّ ضبطها بإحدى حاويات ميناء جدة ا�سالمي
سيبكو للبيئة تتخلص بطرق آمنة من مواد ذات ضرر بيئي 

أنهت الشــركة الســعودية الخليجية لحمايــة البيئة 
(ســيبكو) خطة التخلُّص اآلمن من مــواد ذات ضرر بيئي، 
حيث صدر توجيــه إدارة ميناء جدة اإلســالمي بإتالفها. 
وقامت الشــركة بإعداد خطة عمل تضمن التخلُّص اآلمن 

من المواد، التي تم ضبطها بإحدى الحاويات بالميناء.
وتناولت الخطــة إجراءات المناولــة، متضمنة معدات 
الســالمة، باإلضافة إلى نمــاذج بيانات للمــواد، وخطط 
النقــل اآلمــن من الميناء إلــى مرفق الشــركة بمنطقة 
المرادم بالجحفة، وتنسيق حضور اللجان لعمليات اإلتالف، 

باإلضافة إلى إشراف اللجان على إجراءات المعالجة، التي 
تضمن من خاللها نجاح طرق المعالجة، وتحقيق الهدف 

نحو التخلُّص اآلمن من هذه المواد. 





هــذه العمليــات تقلــل مــن الحاجــة إلــى 
ضرورة اســتنزاف المزيد من المصادر الطبيعية 

الستخراج مواد أولية جديدة مثل:

فات ب أساسي لتنفيذ برنامج ناجح لفرز المخلَّ نشر الوعي البيئي متطلَّ

لتنفيذ برنامج ناجح لفرز المخلَّفات  ال بد من البدء 
بنشــر الوعي داخل المجتمع المســتهدف، وذلك من 
خالل المحاضــرات، واإلعالنات، والتدريب، ومن ثم يتم 
توفيــر األدوات المطلوبــة للفــرز، حيث يجــب توفير 

الحاويات التي سيتم من خاللها تجميع المخلَّفات. 
يبــدأ الفرز عادة من مكان توالــد المخلَّفات، حيث 
ا لألصناف، والكميات  يتم توفير حاويات مناسبة، وفقً
ع فرزها، على ســبيل المثال يتم توفير حاوية  المتوقَّ
لفضــالت الطعام والمناديل، حاويــة لمخلَّفات الورق 
والكرتــون، حاوية للمخلَّفات البالســتيكية، باإلضافة 
إلى حاويــة للمخلَّفات المعدنيــة، وحاوية للمخلَّفات 
ا  اإللكترونية، ... الخ، حيــث يتم توفير الحاويات، وفقً
لدراسة دقيقة لكميات وأصناف المخلَّفات كما ذكرنا 

ا. سابقً
يتــم توفيــر حاويات مركزيــة لتجميــع المخلَّفات 
عة لكل  ــا لألصناف والكميــات المتوقَّ المفروزة وفقً
منطقــة، كما يمكن توفير مــكان لتجميع المخلَّفات 
كبيرة الحجم، مثل األثــاث واألدوات المنزلية األخرى، 
وذلك خالل أيام محددة في األسبوع؛ حتى ال تتسبب 

في إحداث ربكة في حركة المرور بالطرق.  

قطع األشجار لصناعة الورق ....إلخ.
فــي  يمكننــا  المســترجع،  الفــوالذ 
الحديــد،  اســتعمال  مــن  االقتصــاد 
واســتنزاف المناجم من هذه المادة 

الحيوية.
كل طــن مــن البالســتيك المســترجع 
يمكننــا مــن توفيــر 700 كجــم من 

البترول الخام.
األلمنيــوم  مــن  1 كجــم  اســترجاع 
يوفــر لنا حوالــى 8 كجم مــن مادة 
البوكســيت، و4 كجــم مــن المــواد 
الكيماويــة، و14 كيلووات / ســاعة 

من الكهرباء.
كل طــن مــن الكرتــون المســترجع، 
يمكننا من توفير 2.5 طن من خشــب 

الغابات.
كل ورقة مســترجعة توفــر 1لتر من 
الماء، 2.5 وات/ ســاعة من الكهرباء 

و15 جراماً من الخشب.

نظريــاً كل المــواد قابلــة للتحويــل، ولكــن 
اقتصاديــاً بعض أنواع التحويل تعتبر ذات مردود 
أقل؛ لذا ال يمكننا تحويل أي شيء، فمثالً تكاليف 
تحويــل المــواد اإللكترونية مكلِّف جــداً. وفي 
حالة عدم إمكانية اســترجاع مــادة من المواد، 
من الممكن اســتعمالها إلنتاج الطاقة بحرقها 
واســتعمالها كوقود مثالً، كمــا يوجد إمكانية 
اســتخراج مــادة غــاز الميثــان بواســطة عملية 
تحويــل بعض المواد الغذائيــة، وبعض الفضالت 

الموجودة في محطات تنقية المياه.
العملية بســيطة وال تحتاج جهداً كبيراً، فقط 
يجــب التركيز على نشــر الوعــي، وتوفير أدوات 
الفــرز، وقــد قامــت ســيبكو للبيئــة باالهتمام 
بهــذا الموضــوع منــذ البــدء، وذلك مــن خالل 

توفيــر األدوات الالزمــة للفرز، مثل الحاويــات الخاصة بالفرز 
داخل مكان تجمع المخلَّفــات، والحاويات الخاصة بالتجميع، 
كما أنَّ ســيبكو للبيئة لديها تجربة رائــدة في تنفيذ برامج 

فــرز المخلَّفــات، وذلك من خالل تنفيذ خطــة عمل متكاملة 
بالمدينــة االقتصاديــة بجــازان، حيث تم توفيــر فريق عمل 
متخصص لجمع المخلَّفات مــن أماكن وجودها، وتم تركيب 

وتشغيل خط فرز بنجاح بجازان.
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فوائد فرز المخلَّفات:

فرز المخلّفات

فرز المخلَّفات الصلبة
الفــرز هو وضــع كل نوع من أنــواع المخلَّفات على حــدة، وبما أنه ال 
يمكــن أن نفصــل فــي حاويات مختلفــة كل أنــواع المواد، إذ ســنحتاج 
حينها إلى ما يقارب عشــرين حاوية؛ لذا فقد تم تطوير عدة أساليب لفرز 
ا لعــدة معايير تختلف مــن منطقة إلى اخــرى. يتم عمل  المخلَّفــات وفقً
دراســة مفصلة لمكونــات المخلَّفات وتحديد األصنــاف التي يجب فرزها، 
ا لمعاييــر بيئية واقتصاديــة، مثالً بعض األصنــاف يجب فرزها  وذلــك وفقً
لتقليــل األضرار البيئية للمخلَّفات ككل، وبعض األصناف يجب فرزها بغرض 

االستفادة منها من خالل إعادة التدوير، ومن أهم طرق التدوير:

إعادة تدوير القوارير الزجاجية والمعدنية لصناعات أخرى جديدة.
إعــادة تدوير الورق والكرتــون (من المجالت والجرائــد ...) لصناعة 

ورق وكرتون آخر.
إعادة تدوير المواد المنسوجة والمالبس.

إعادة تدوير إطارات السيارات غير القابلة لالستعمال؛ لتحويلها إلى 
مواد مطاطية أخرى.

إعــادة تدوير مــواد األلمنيوم إلــى ورق ألمنيــوم للتغليف، وبعض 
قطع السيارات.

إعادة تدوير الحديد والفوالذ إلى منتجات  جديدة.
إعادة تدوير المواد البالستيكية إلى مواد تعليب، أكياس، بعض أنواع 
المالبــس، ألعاب، مواد منزلية...إلــخ. باإلضافة إلى إعادة تدوير مياه 
الصرف الصحي  إلى مياه صالحة بفضل محطات تطهير وتنقية المياه.





احتدمــت المنافســة بين الشــركات في 
اآلونــة األخيــرة علــى اســتقطاب العمالء، 
والحفاظ عليهم، وأيقنت أنَّ تحقيق ذلك لن 
يتم إالَّ من خالل المعرفــة التامة بالعمالء، 
وتحديــد رغباتهــم وتطلُّعاتهــم، وتقديم 

أفضل الخدمات لهم.
الشــركة الســعودية الخليجيــة لحماية 
برى  البيئــة (ســيبكو للبيئــة)، هي إحــدى كُ
الشــركات الرائدة التي تســعى -وبشــكل 
مستمر- لتحقيق التميز في خدمة العمالء، 
حيث أنشأت إدارة متكاملة لخدمة العمالء، 
وعملــت علــى تبني سياســات، وإجــراءات 
تقديــم  علــى  رئيســي  بشــكل  تتمحــور 
خدماتها بإســلوب متميز لترفع من مستوى 
رضاهم، وبالتالي تعزز من ســمعة الشركة 

في السوق.
ولتقديــم خدمة مميــزة للعمالء تتطلَّب 
االهتمــام بإدارتها بطريقــة مهنية عالية 

المستوى، وفق الخطوات التالية:
1  التنبؤ  باحتياجات العمالء، ومتطلباتهم 

للوصول لمستوى أعلى من الرضا:
د من أنها  إنَّ من واجبات كل شركة التأكُّ
علــى المســتوى الــذي يتوقعهــا العمالء، 
وأنهــا قادرة على توفير خدماتها بشــكل 
يرضــي جميــع رغباتهــم علــى اختالفها، 
فيتعين عليهم تبني إســتراتيجيات وأساليب 
تســاعد علــى تفهــم احتياجــات العمــالء 

ورغباتهم.

2  حرصهــا علــى التواصــل الدائم مع 
العمالء:

وهذا يعني جعل عملية االتصال بالشركة 
ســهلة، من خــالل تخصيص أقســام لخدمة 
العمالء التي تســهل على العميل التواصل 
معهــا، بتخصيــص العديــد مــن القنــوات، 

كالهاتف، والفاكــس، والبريد اإللكتروني، 
والبريد العادي.

3  صدق التعامل مع العمالء:
انعــدام المصداقيــة يؤثِّــر ســلباً علــى 
الموظف نفسه، وعلى الشركة وسمعتها؛ 
ا،  لذلــك يجب على الموظــف أن يكون صادقً
ومخلصــاً في تعاملــه مع العميــل، وعليه 
أالَّ يتظاهــر بأنه على درايــة كاملة بجميع 
اإلجابات، والحلول لكل األســئلة التي تخطر 
على بــال العميل، وجميع المشــكالت التي 

تصادفه، إذا لم يكن يعرفها من األصل.
4  االســتماع إلــى مالحظــات العمالء، 
وإيجــاد الحلــول الســريعة لمتطلباتهم أو 

شكاواهم:
واإلنصــات،  االســـــتماع  مهـــــارات  إنَّ 
وســرعة  العميــل،  وشــكاوى  لمالحظــات، 
التجاوب في تقديــم الحلول، هي من أهم 
الخصــال التي يجب على موظفي الشــركة 
تعلُّمهــا؛ نظــراً لدورهــا الحيــوي والفعال  

في كســب والئهم وثقتهم علــى المدى 
الطويل.

5  بناء عالقات جيدة مع العمالء:
يجــب علــى موظفــي الشــركة إظهار 
اهتمامهــم بالعميــل مــن خــالل األفعال، 
واألقــوال، والتواصــل الدائــم معهم. مثل 
إرســال بطاقات معايــدة، أو إرســال هدايا 
رمزيــة، أو دعوتهــم لحضــور االحتفــاالت 
السنوية الخاصة بالشركة، فهي تعمل على 
كســب ثقتهم ورضاهم، وتعزز شــعورهم 

بالوالء واإلخالص للشركة.

6  تنفيذ الوعود المعطاة للعمالء:
عدم الوفاء بالوعــود المقدمة للعميل 
يعتبر مــن أخطر الســلوكيات، وذلــك ألثره 
الســلبي الــذي يؤثر علــى عالقة الشــركة 
بالعميل، لذلك يجب على موظفي الشــركة 
التحلِّــي بالصــدق، والحــرص علــى تنفيــذ 

الوعود.

التحصيل الحكومي بوابات رقمية 
تسهل متابعة مستحقات الشركات

أحمد صالح الرشود
مدير التحصيل الحكومي

فــي إطار متابعــة ومواكبة التطور في التحصيل الحكومــي لعام 2018، وضمن 
رؤيــة المملكة 2030، أتاحــت الدولة -بمختلف مؤسســاتها وهيئاتها الحكومية- 
قنوات التســجيل، عن طريق المنصات اإللكترونية، بشكل ميسر وسهل، وتهدف من 
خاللها متابعة مستحقات الشركات بكل شفافية ووضوح، وحددت الضوابط للدخول 
لتلك الخدمات، من خالل اســتخدام المعرف الخاص بنظام الدخول الموحد للمنشــآت، 

وتنقسم هذه المنصات إلى التالي:

وهــي منصة إلكترونية شــاملة لخدمــات وزارة 
المالية، التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية، 
والقطــاع الخاص؛ تمكيناً للتحــول الرقمي لخدمات 
الوزارة، وتتضمن العديد من الخدمات األساسية، مثل 
إدارة العقود، والميزانيــة، والمدفوعات، باإلضافة 
إلــى إدارة المنافســات، والمشــتريات، والحقــوق 
الماليــة، التي تــم اعتماده بعد تاريــخ 2018/1/1، 
ــن هذه المنصــة القطاع الخــاص من تقديم  وتمكِّ
مطالباتهــم الماليــة الخاصــة بمشــروعاتهم من 
الجهــات الحكومية، مرورا بأوامــر الصرف، والدفع 

إلكترونياً.
1.  مطالبات مالية

2.  أوامر الصرف
3.  أوامر الدفع

تم فتح موقع للشــركة برقم سري، وباسورد 
الع  علــى نظام الحــرس ORACLE، يتم فيــه االطِّ
علــى جميع حركــة المناقصــات لمناطق الحرس 
كشــوف،  ومطابقــة  تحصــل،  مــن  بالمملكــة، 
ونوضح لكم شرحاً- مبســطاً عن كيفية التعامل 
مــع الموقع، حســب آليــة التحصيــل الحكومي، 

والمتابعة حسب الشكل أدناه: 

بوابة اعتماد:    

 الحرس الوطني:  بوابة حصر المطالبات المالية :   

عات لتقديم خدمات مميَّزة تطل�

سيبكو للبيئة .. تطور مستمر للعناية بالعمالء 

سيبكو للبيئة تعزز أسطولها بمواصفات خاصة 
نجحــت الشــركة الســعودية الخليجيــة لحمايــة البيئــة 
(ســيبكو للبيئة) في تطوير خطط تشــغيل العقــود، حيث تم 
تجهيز أســطول دفع رباعي بمتطلَّبات خاصة، وبمعايير جودة 
عاليــة، وتصميــم، وتنفيذ طــرق مبتكــرة، لمناولــة النفايات 
الطبية، باســتخدام مسارات معدنية مجهزة خصيصاً لهذه 
ل العربات بشــكل آمــن، ويعزز من  الشــاحنات، تضمــن تنقُّ
رفع كفــاءة المناولة. ويأتي هذا العمل امتداداً لســعي 
(ســيبكو للبيئــة) الدائم في تطويــر أداء عملياتهــا بتطبيق 
البرنامــج الوطني إلدارة المخلَّفات الطبيــة، والذي أصبح مثاالً 
يحتذى به في الدول العربية، وعزز مكانة التقنية الســعودية 
المتقدمة في الحد مــن خطورة هذه النفايات، ونال بها هذا 

البرنامج عدة استحقاقات محلية ودولية.

 تهــدف هذه الخدمة إلى حصر المســتحقات المتأخرة للقطاع 
الخاص، ومعالجتها من خالل تســجيل المطالبــات المالية من قبل 
المقــاول أو المورد، وتقديم كافة البيانات الالزمة والمســتندات، 
ومــن ثم يتم تدقيقهــا، وإرســالها للجهة الحكوميــة، من أجل 
المراجعة، فيتم إشــعار صاحب المطالبة بالقبول، ثم متابعة حالة 
الدفــع، أو الرفــض، مع توضيح األســباب. ويمكن مــن خالل هذه 
الخدمة تســجيل جميع المطالبات المالية قبــل تاريخ 2018/1/1، 
وتسمى سنوات سابقة؛ ليتم تعزيزها من المالية، وصرفها حسب 

توجيه المقام السامي بصرف جميع المتأخرات للمقاولين. 
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معاً.. نحمي بيئة الوطن  
(الحلقة الثالثة)  

كنت قــد أوردت فــي الحلقة الســابقة، نبذة عن 
مواصفــات ومزايا نظــام معالجة المخلّفــات الطبية 
الســعودي (ســعودي كليف)، الذي نفخــر به كمنتج 
وطني ســعودي، نــال شــهادات االعتــراف العالمي 
واإلقليمي، وكيــف أنه يمتاز عن غيــره من األنظمة 
المستوردة، بمقدرته في مرونة المعالجة إلى درجات 
حرارة، وضغط هــواء أعلى من قرنائــه من األنظمة 
األخــرى؛ مما يجعله قــادراً على معالجــة المخلَّفات 
الطبية البيولوجية بكفاءة عالية، حتى في غياب فرز 
سليم لتلك المخلّفات من المصدر (المستشفيات، دور 
الرعايــة الطبيــة)، باإلضافة إلى أنَّ تكاليف التشــغيل 
والصيانــة منخفضة، بــل وندرة األعطال، وســهولة 
الصيانــة، وهو أمر هــام جدا الســتمرارية المعالجة 
دون تعثــر، خاصة في الدول العربيــة، وهو ما أقرت 
بــه تلك الدول، وســعت إلى االســتفادة مــن النظام 
الســعودي، من خــالل تطبيــق برامج داخــل دولها، 
لمعالجــة مخلَّفــات الرعايــة الصحية، والــذي نعتبره 

مفخرة، وإنجازاً لهذا الوطن.  
لم تغفل الشــركة عن المخلَّفــات األخرى الصادرة 
من المستشــفيات، ودور الرعايــة الصحية، والتي من 
أهمها المخلَّفــات الصيدالنية، حيث إلى عهد قريب، 
كانــت إما أنْ تعاد إلى شــركات األدويــة عند انتهاء 
صالحيتها، أو أن يتم التخلُّص العشوائي في المرادم 

الصحية التابعة لألمانات، فقد قامت الشركة بتطبيق 
المعايير العالمية، لمعالجة هذا النوع من المخلَّفات 
الصيدالنيــة من خــالل األنظمــة، والتشــريعات، التي 
أصدرتهــا منظمــة الصحــة العالميــة، واعتمدتهــا 
كأســاليب إلتالف هــذه المخلَّفات، كأســلوب الحرق 
بدرجات حرارة عالية، أو المعالجة بأسلوب اإلذابة، أو 

أسلوب التصليد.  
 بدأنــا خطة عملية طموحة جداً، إلزالة هذا الخطر 
البيئــي، حيث كانــت البداية اســتيراد تقنية متطورة 
بنظام األكسدة الحرارية، بها نظام مكابح للملوثات 
الغازية عالي الجودة والتقنية، لحفظ البيئة الهوائية 
مــن أي تلــوث، وتــم تأهيــل التقنية فــي المملكة، 
والتشغيل كمرحلة أولى في المنطقة الغربية، كما 
تــم وضع خطة طموحة إلنشــاء أنظمــة مماثلة في 

بقية أرجاء المملكة. 
 حصلت الشــركة على الدعم الكبيــر من الجهات 
الحكوميــة، األمر الــذي كان له األثــر الفعال إلنجاح 
البرنامــج، والذي -وهللا الحمد- نســتطيع القول بأننا 
قــد وفقنا جميعاً إلزالة جزء كبيــر من خطر مخلَّفات 

األدوية عن بيئة الوطن. 
 واهللا من وراء القصد..  

رئيس مجلس اإلدارة


