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تكرﻳﻢ سيبكو فﻲ ﻣﻨﺘﺪﻯ وﻣعرﺽ
ﺃﺭاﻣكو للبيئة والﻄاﻗة ٢٠١٧

سيبكو للبيئة ترعى فعالية «الصحة تاج وعالج»

سيبكو تبﺪﺀ ﺑالﺘﺸﻐيﻞ الﺘﺠرﻳبﻲ لﺨﻄوﻁ اﻧﺘاج
ﺑالسﺘيﻚ ﺟﺪﻳﺪﺓ

الشركة السعودية
الخليجية لحماية البيئة
شركة مساهمة مقفلة
المشرف العام

ﻡ.ﻋﺎﺩﻝ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺩﻳﺐ
رئيس مجلس اإلدارة
مدير التحرير

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﺽ ﻋﻄﻴﺔ
مدير العالقات العامة
حاصلة على االعترافات
الدولية في الجودة

أيزو 14001
في الجودة البيئية

أيزو 18001
في الصحة
والسالمة المهنية

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.

معالي الرئيس التنفيذﻱ للهيئة الملكية بينبع ومدير مصفاة أرامكو بينبع أثناء افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى

تكريم سيبكو في منتدى ومعرض

ش��اركت س��يبكو للبيئ��ة ف��ي المنت��دى
والمعرض البيئي للبيئة والطاقة الذﻱ ﹼ
نظمته
ش��ركة أرامك��و الس��عودية ،بمدين��ة ينب��ع
الصناعية خالل الفترة  23-22نوفمبر2017م
بمش��اركة معظ��م الصناع��ات والش��ركات
وخ��الل المعرض قام موﻇفي س��يبكو للبيئة
بش��رح أهم أنشطة الش��ركة لمعالي الرئيس
التنفي��ذﻱ للهيئ��ة الملكي��ة د/ع��الء نصي��ف
والوف��د المراف��ق ل��ه م��ن قيادي��ي مصفاة
أرامكو بينب��ع الذين اطلعوا عل��ى امكانيات
الشركة في مجال حماية البيئة.
وف��ي نهاية حفل االفتت��اح كرم الرئيس
التنفي��ذﻱ للهيئ��ة الملكي��ة س��يبكو عل��ى
مش��اركتها المميزة في ه��ذا الحدﺙ البيئي
اله��ام حيﺚ أش��اد الجمي��ع بحضور س��يبكو
المميز في المعارض البيئية المتخصصة.
وفي الي��وم التالي قدمت س��يبكو ورقة
عمل عن "اإلدارة البيئي��ة المتكاملة لمصفاة

المهندس مايك سارمنتو أثناء تقديم ورقة عمل عن
مشروﻉ سيبكو في مصفاة أرامكو بجازان

أرامكو بجازان "بالتعاون مع شركة "هيتاشي
الياباني��ة" ق��ام بعرضه��ا المهن��دس /مايك
س��ارمنتو ،م��ن خب��راء س��يبكو للبيئ��ة .وتم
تكري��م فريق عمل س��يبكو من قبل ش��ركة
أرامكو السعودية.

الستقب��ال مش��اركاتكم ومقترحاتكم
نﺄمل التواصل من خالل البريد اإللكتروني:

PR@Sepcoenvironment.com



فريق سيبكو بجلسات المؤتمر بقيادة المهندس /ﻏازﻱ مليبارﻱ � الرئيس التنفيذﻱ

معالي الرئيس التنفيذﻱ للهيئة الملكية بينبع والوفد المرافق له في زيارتهم لجناح سيبكو للبيئة واستماﻉ ﻵخر مشاريع الشركة

أرامكو للبيئة والطاقة 2017

تكريم أرامكو للمهندس /ﻏازﻱ مليبارﻱ
الرئيس التنفيذﻱ لسيبكو

تكريم أرامكو لﻸستاذ /حسن العمرﻱ،
من فريق عمل سيبكو

طالب كلية ينبع الصناعية وموﻇفي مصفاة أرامكو بينبع في إستماعهم لشرح عن دور سيبكو في حماية بيئة الوطن

تكريم أرامكو للمهندس /مايك سارمنتو ،من
فريق عمل سيبكو

.تكريم أرامكو لﻸستاذ /محمد عطيه،
من فريق عمل سيبكو



البروفيسور خالد المرزوقي أثناء قص شريط إفتتاح الفعالية

بحضور أكثر من  1500زائر على مدار يومين

سيبكو للبيئة ترعى فعال

افتتتت��ح البروفيس��ور /خال��د
المرزوق��ي ،فعاليــ��ة "الصحة تاج
وعالج" التي نظمتها "األكاديمية
الطبيــ��ة الس��عودية" بإش��ــراف
مديرية الشؤون الصحية بمحافظة
ج��دة على م��دار يوم��ي 30-29
نوفمبر 2017م في رد س��ي مول
بجدة برعاية "سيبكو للبيئة".
وبحضــور نخبــة من ش��خصيات
المجتمع لدعـــم الفعالية منهم
الدكتــور /فؤاد مجــلد ،المستشار
االقليمي للتعاون الدولي بمنظمة
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استالم تكريم سيبكو من قبل مدير العالقات
العامة األستاذ /محمد عطيه

تكريم الشاعر ضياء خوجه

الصحة العالمية.
والدكتورالفنان /عبداهلل رشاد،
والشاعر/ضياء خوجة ،والكــاتــب
الصحفـي /عبــدالعزيز قاســــــم،
واإلعالم��ي /س��ــامر العوف��ي،
والدكتور /فيص��ل أبورديف ،عضو
لجنــة البيئــة بالغرفــة التجــارية
بجـــدة ،الدكتـــــور /إسمـــاعيــل
الثقفي ،رئيــس قس��ــم الكيمياء
بجامعة أم القـــ��رى ونائبة رئيس
قس��م الكيمياء بجامعة أم القرى
الدكتورة /تهاني باوزير.

تكريم الدكتور /فؤاد مجلد

تذكاريه للمكرمين في الفعالية

لية «الصحة تاج وعالج»
وضمن األنش��طة قدمت جمعية الثقافة
والفن��ون بج��دة العدي��د م��ن الفعالي��ات
التوعوية الخاصة باألطفال.
وأفــ��اد الدكتـ��ور /فهــد تركس��تاني،
مستش��ار األكاديمية الطبية السعودية أن
زوار المعرض حصلوا على معلومات توعوية
وتثقيفي��ة ع��ن الس��منه والغ��ذاء الصحي
لمريض السكر وفحص نس��بة السكر بالدم
باالضاف��ة لقياس ال��وزن والطول وحس��اب
كتلة الجس��م لرفع ثقاف��ة الوعي الصحي
للعائالت وكذلك تم تقديم مسابقات بيئية
لهم لرفع الوعي والحس البيئي.

 -تكريم الدكتور /عبداهلل رشاد

 -تكريم الدكتور /فهد تركستاني

وبهـذه المناسبـة أعربــت الدكتورة/
وجدان الزهراني  -رئيس فريق األكاديمية
الطبية السعودية عن شكرها وتقديرها

تكريم األستاذ /سامر العوفي

لداعمي الفعالية واهتمامهم بالحضور
دعم ًا لطالب وطالبات األكاديمية ودعمــ ًا
ألنشــطة التوعية والتثقيف الصحي.

تكريم اإلعالمي /عبدالعزيز قاسم
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ﺿﻤن ﺧﻄﻂ اﻟﺸركﺔ اﻟﺘوﺳﻌيﺔ ﻓﻲ ﺗﻄوير مﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ

سيبكو تبدء بالتشغيل التجريبي لخطوﻁ انتاج بالستيك جديدة
انهت س��يبكو استيراد وتركيب
والبدء بالتشغيل التجريبي لمكائن
خطوﻁ اإلنتاج الكياس البالس��تيك
المخصص��ة للبرنام��ﺞ الوطن��ي
الدارة المخلف��ات الطبي��ة ,حي��ﺚ
س��بق توقي��ع اتفاقية االس��تيراد
زيارة ميدانية لبلد المنشﺄ للوقوف
عل��ى احدﺙ خط��وﻁ اإلنت��اج التي
تناس��ب اعم��ال الش��ركة وتف��ي
بمتطلباته��ا في س��عي الش��ركة
لالرتق��اء بج��ودة أداء اعماله��ا
والوف��اء بكاف��ة التزاماتها تجاه
العم��الء بﺄعل��ى معايي��ر الجودة,
الجدير بالذك��ر أن مواصفات هذه
المنتج��ات خاص��ة ج��دا وتخض��ع
لمعايير جودة اعلى تحقق الهدف
العملي من اس��تخداماتها ,وبدأت
سيبكو فعليا في تشغيل الخطوﻁ
الجديدة وإنت��اج باكورة المنتجات
البالس��تيكية وس��بق ذل��ك تجهيز
مرف��ق مخص��ص لخط��وﻁ اإلنتاج
الجدي��دة بموج��ب المواصف��ات
الت��ي تالئمها وتضمن أداء عملها
بشكل انسيابي.

ﺿﻤن برامﺞ اﻟﺸراكﺎﺕ اﻹﺳﺘراﺗيﺠيﺔ

شركات عالمية تزور
مرافق سيبكو

اس��تضافت الشركة الس��عودية الخليجية
لحماية البيئة )سيبكو( وفدا من شركة تالس
الفرنسية وذلك ضمن اتفاقيات الشركة التي
ابرم��ت مؤخ��را للتعاون بعدة مج��االت بيئية
وتبادل الخبرات ,وقد سبقت هذه االستضافة
عدة زيارات سابقة لعدد من الشركات والتي
اطلعلت على مرافق س��يبكو وتضمنت عدد
من االتفاقي��ات ومذكرات التعاون ,هذا وقد

اطلع الوف��د على مرافق س��يبكو بمنطقة
الري��اض وجول��ة ميداني��ة لموق��ع منش��ﺄة
سيبكو وتقديم شرح مفصل عن الية العمل
ومواصفات التقنيات المس��تخدمة وإجراءات
العمل البيئي داخل المنش��ﺄة وعناصر فحص
جودة العمل ,وقد أش��اد الوفد بما شاهده
من عمل بيئي يعكس تطور سيبكو في هذا
المجال.

ﻟﺘﻔﻌيﻞ ﺩﻭر اﻟﺘواﺻﻞ اﻹيﺠﺎبﻲ ﻭﺗﻄوير مﻨﻈومﺔ اﻟﻌﻤﻞ

سيبكو للبيئة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من عمالئها

نف��ذت س��يبكو ع��دد م��ن الزي��ارات
الميدانية لعدد من عمالئها المس��تفيدين
من خدمات الشركة في العمل البيئي وقد
قام بتنفيذ هذه الزيارات لجنة من قيادات
سيبكو من اإلدارة العامة لعدد من مناطق
المملكة وذلك للتﺄكد من جودة الخدمات
التي تق��دم وبحﺚ مج��االت تطوير العمل
وتبادل المقترحات واألفكار التي تس��هم
باالرتق��اء بالعم��ل البيئ��ي ,وتﺄت��ي ه��ذه
الزيارات ضمن جدول زمني محدد للوقوف
على كافة مناطق العم��ل بالمملكة في



ﻇ��ل التغيي��ر نح��و األفضل وتش��مل هذه
الزي��ارات العديد من القطاع��ات التي تتبع
للجه��ات الحكومي��ة وقطاع��ات الجهات

الخاص��ة والجه��ات البيئي��ة المجتمعي��ة,
وش��ملت ه��ذه الزي��ارات ع��دة اجتماعات
وورﺵ عمل حققت نتائﺞ إيجابية.

ﻡ .ﻋﺎﺩﻝ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺩﻳﺐ

تقنيات سعودية
للمعالجة الصناعية

ينت��ﺞ عن الصناع��ات بﺄنواعها مخلف��ات ،بعضها
صلب وبعضها س��ائل وبعضها ﻏازﻱ ،والعالم يشهد
تس��ارع ًا متزايد ًا في التقدم الصناعي وهو تس��ارﻉ
ل��م يواكب بنف��س الس��رعة تطوير للط��رﻕ البيئية
الس��ليمة للتخل��ص والتدوي��ر للنفاي��ات الصناعي��ة،
وليس��ت المملك��ة العربي��ة الس��عودية بمعزل عن
التق��دم الصناعي المتزايد ،كم��ا أنها في المقابل،
تجابه نفس الدرجة من مشكالت التخلص السليم من
المخلفات الصناعية واإلنبعاثات الناتجة عن التصنيع.
ثمة صناعات تنتﺞ نفايات ﻏير ضارة بالبيئة ،وهذه
يس��هل التخلص منها بطرﻕ تقليدية لكننا معنيون
ف��ي الدرج��ة األول��ى بمعضل��ة النفاي��ات الصناعية
الخط��رة ،الت��ي تش��تمل مكوناته��ا عل��ى مركبات
بترولية أو معدنية أو إشعاعية أو فسفورية وﻏيرها.
تنقس��م النفاي��ات الصناعي��ة حس��ب الحال��ة إلى
مخلفات سائلة مختلطة بالمياه وهي نواتﺞ تتشكل
من خالل إس��تخدام المياه ف��ي العمليات المختلفة
للتصنيع او من بقايا مواد مصنعة مثل الزيوت ،وهي
مياه تلقب بمياه الصرف الصناعي .تتنامى خطورتها
عند خلطها في المصبات المائية كالبحار واألنهار.
وهن��اﻙ نوﻉ ﺁخر ه��و النفاي��ات الصناعية الصلبة
وه��ي المواد التي تنتﺞ أثن��اء مراحل التصنيع وفق
حلق��ة تهدف لتحوي��ل الم��وارد األولية إل��ى مواد
جاهزة لﻺس��تخدام ،وكلم��ا زادت مراح��ل التحويل
أتسعت الحلقة وزادت كمية النفايات ،وهي نفايات
قابلة للنقل بالطرﻕ البرية ،كاألوحال الزيتية الجافة
الناتجة من عمليات إنتاج البترول.

والجزء األخير من النفايات الصناعية هو المخلفات
الغازي��ة والتي تتمثل في األبخ��رة والغازات الناتجة
ع��ن حلق��ات التصني��ع والت��ي تنفﺚ س��مومها في
الهواء من خ��الل المداخن كﺄول أكس��يد الكربون،
وثاني أكسيد الكبريت ،واألكس��يدات النيتروجينية،
والجس��يمات الصلب��ة العالقة في اله��واء كاألتربة
وبعض ذرات المعادن المختلفة.
وثمة نفايات مشعة تنتﺞ عن بعض النظائر المشعة
الناتجة عن إس��تخدام الطاقة النووية ،وهذا النوﻉ
من المخلفات يتوج��ب أن تتﺄهب له المملكة بﺄحدﺙ
التقنيات حيﺚ س��يتم إس��تخدام بعض أنواﻉ الطاقة
المنتجة لتلك النفايات وفق رﺅية .2030
ما رﻏب��ت في ذكره هنا  ،وب��كل فخر ،بﺄنه نعم،
لدين��ا في المملكة دراس��ات وفيرة ف��ي الجامعات
والمؤسس��ات والمراكز العلمية عن تقنيات التخلص
م��ن الصرف الصناع��ي بﺄحدﺙ األس��اليب العلمية ،بل
ولدين��ا المعرف��ة الوطني��ة ف��ي تصنيع بع��ض تلك
التقنيات في المملكة وبالمعايير العالمية ،والعبرة
اﻵن ه��و في وضع أفضل هذه الدراس��ات والتقنيات
وأنس��بها عل��ى أرض الواق��ع وتفعيله��ا ،ومراقبة
الش��ركات والقطاعات األخرى والتﺄكد من اإلستفادة
القصوى من تلك التقنيات للتخلص اﻵمن من المخلفات
الصناعية حفظ ًا لبيئة الوطن.
واهلل من وراء القصد
رئيس مجلس اإلدارة

الﺸرﻛة الﺴعوﺩﻳة الﺨليﺠية لحﻤاﻳة البيئة

www.sepcoenvironment.com
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