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ا إلدارة النفايات الطبية  سيبكو للبيئة تضع خططً
لموسم حج ١٤٣٩هـ

بــدأت الشــركة الســعودية الخليجية 
لحماية البيئة (سيبكو) العمل على إعداد 
خطــط البرنامج الوطنــي إلدارة النفايات 
الطبية بالمشاعر المقدسة، وذلك لضمان 
استمرار نجاحات الشركة بتطبيق البرنامج 
بأعلى المعايير، والذي اســتمر على مدار 

عشرين عاما.
وتقوم الشركة بإعداد خطط التشغيل 

ســنويا، لتطبيــق برامــج إدارة النفايــات 
الطبية بالمشاعر، وتشمل خطط التشغيل، 
والنقل، والمعالجة، وخطط الطوارئ. مما 
ســاهم بنجاح خطط مكافحــة العدوى، 
القضــاء،  تحديــات  واجهــت  أن  بعــد 
والحفــاظ علــى عــدم انتشــار األمــراض 
الوبائيــة، والمعديــة، خاصــة فــي مثل 
ة أقطار  هذه التجمعات للحشود من كافَّ

العالم.
تقــوم  الشــركة  أنَّ  بالذكــر  الجديــر 
-بشكل مســتمر- بالتنسيق مع المنشآت 
الصحيــة، وإدارات الجهــات الحكوميــة، 
كقطاعــات وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة 
المرور، ووزارة النقل، بهدف ضمان نجاح 
خطط التشــغيل داخل المشاعرالمقدسة 

بالعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة.

تســعى الشــركة الســعودية الخليجيــة 
لحمايــة البيئة (ســيبكو للبيئــة) إلى تطوير 
العمــل البيئــي، وتولــي الشــركة اهتماما 
خاصاً بشــكل مســتمر في البرنامج الوطني 
إلدارة ومعالجة النفايــات الطبية، ومن هذا 
المنطلــق، تنســق الشــركة لالجتمــاع مــع 
مسؤولي برنامج النفايات الطبية بمستشفى 

النور بمكة المكرمة، بهدف دعم برامجها، 
وتطويرها؛ نظرا الختيار مستشفى النور من 
بين 6 مراكــز تميز على مســتوى المملكة، 
ضمــن مراكــز وزارة الصحة. وجــاري العمل 
ز  حاليــاً على تخطيــط، وتجهيز برنامــج يركِّ
علــى إدارة النفايات الطبيــة مماثل لبرنامج 

رخصة أساسيات مكافحة العدوى ”بيسل“.

 سيبكو للبيئة تبحث مع مستشفى النور 
تطوير التثقيف في «النفايات الطبية» 

ز جودة التعقيم والمعالجة لشراء أجهزة إضافية تعزِّ

سيبكو للبيئة تتعاقد مع شركات لتوريد المعدات المخبرية
طبقت الشركة السعودية الخليجية 
لحماية البيئة (ســيبكو للبييــة)، أعلى 
وإجــراءات  جــودة  مراقبــة  معاييــر 
االختبــارات الدوريــة بمحطاتها، وفق 
األنظمــة المنصــوص عليهــا بالنظــام 
-وبشــكل  تعمــل  إذ  للبيئــة،  العــام 
مســتمر- على تعزيز أنظمتهــا؛ لرفع 
مستوى جودة المراقبة، تخضع وسائل 

التحقق واالختبارات بمحطاتها للتحقق 
الثالثي من سالمة وجودة المعالجة.

 ونظــرا ألهمية مراقـبــة الـجـودة، 
لضمــــان أمــــن المعالجــة (القضــــاء 
علــى الميكروبــات)، وخلــو المحطات 
ة أشــكال التلوث  والســيارات مــن كافَّ
والعــدوى، أبرمــت الشــركة -مؤخرا- 
اتفاقية لتوريد تسعة أجهزة تستخدم 

لغــرض إجــراء اختبــارات، بحيــث يتــم 
المنتشــرة  علــى محطاتها  توزيعهــا 
بمختلــف أنحــاء المملكــة، وذلك من 
خــالل أحــد وكالء الشــركات العالمية 
لهذه األجهزة. هذا بجانب أن الشركة 
تعمل -وبشكل مســتمر- على تطبيق 
إجــراءات الفحص، واالختبارات الدورية، 

واليومية، والشهرية، بشكل منتظم.

أطلقت (ســيبكو للبيئة) مشــروع تطبيق 
 (ERP) نظــام تخطيط مــوارد الشــركة
الجديد، والذي تم تقييمه، واختياره بين 

عدة أنظمة عالمية 
 ،(Microsoft Dynamics 365 & Infor EAM)
 Godrej Infotech بالتعــاون مع شــركة

الرائدة في مجال حلول األنظمة، وتقنية 
المعلومات.

 يذكــر أنَّ المشــروع يعتبــر مــن أحــد 
األهـــــداف اإلســتراتيجية والموازنـــــة 
الرأســمالية، والمعتمــد للشــركة ضمن 

موازنة 2018م.

سيبكو للبيئة تطلق مشروع تطبيق نظام تخطيط 
(ERP) موارد الشركة





شــرعت إدارة التقنية البيئية بشركة 
ســيبكو للبيئة بعمل األبحاث والتجارب 
المعمليــة، والنمــاذج لتطوير وحدات 
فصــل الميــاه الملوثــة بالزيــوت، في 
بمنطقة  الصناعــي،  الشــركة  مجمــع 
المرادم بالجحفة. وتأتي هذه الخطوة 
من الشركة، لتطوير قدرات محطاتها، 
وفــق أحــدث التقنيــات التــي توصلت 
لمعالجــة الصــرف الصناعــي، الذي قد 
ينتج مــن بعــض المصانــع المنتشــرة 
ســواء  المملكــة،  مناطــق  بمختلــف 
كانت في نطــاق المــدن الصناعية، أو 
خارجهــا، من خــالل تعزيزهــا بتقنيات 
حديثــة، كمــا تعمــل الشــركة علــى 
بالمحطات،  المتوفــرة  التقنيات  تطوير 
بهــدف معالجــة الميــاه الملوثة على 
نطاق واســع، التي ال يمكــن تفاديها، 
أو التقليــل مــن أخطارهــا البيئية على 
المياه الجوفية، والحيــاة الفطرية، إالَّ 
عن طريق المعالجة المناسبة لكل نوع 

من أنواعها.
علــى  التقنيـــــة  هــذه  وتعتمــد 
التفاعــل الكيميائــي الكهربائي، من 
خــالل تمريــر تيــارات كهربائيــة عبــر 
(حديــد وألمنيــوم)،  ألــواح معدنيــة 
بحيث تنتقــل اإللكترونات مــن األلواح 
الموجبة، مرورا بالمــاء الملوث، إلى 
األلواح السالبة منتجة تفاعالً كيميائيا 
تتحــول فيــه أيونــات المعــادن إلــى 
أكاســيد المعادن، والتي تتحد بدورها 
مع الدهون والشــحوم، باإلضافة إلى 
كثير من المعــادن الثقيلة، والملوثات 
الهيدروكربونيــة المختلفــة؛ لتكون 
مــواد متخثــرة تطفــو على الســطح 
عن طريــق فقاعات غــاز الهيدروجين 
الناتجــة مــن التفاعــل علــى األلــواح 
الســالبة، والتي يمكن فصلها بالطرق 
الفيزيائيــــة، كالترســيب، والتعويــــم 
في خزانــات خاصة، ومن ثــم الفلترة، 
 والكبس للحمــأة المتراكمة، ومن ثم

التصليــب والدفــن. أما المــاء المعالج 
فيمكن أن يستعمل لألغراض الصناعية، 

وزراعة األشجار غير المثمرة.
ومــن أهــم فوائــد هــذه التقنية، 
تخفيــض كميــات كبيــرة مــن المواد 

الكيميائيــة، التــي يمكن أكســدتها 
(COD)، ومســتوى األكســجين الالزم 
لبقــاء البكتيريــا، التي تقــوم بتحليل 
المــواد العضويــة على قيــد الحياة، 
تقـــــوم  كمــــا   .(BOD) وتكاثرهــا 

هــذه التقنيــة بالتخلُّــص مــن المواد 
العالقــة  فــي الميــاه بنســب كبيرة، 
وتعمــل بكفــاءة عالية فــي التخلُّص 
الملوثــات  مــن قائمــة طويلــة مــن 
البيئيــة، وفصلهــا عــن المــاء. مثــل 
بعــض مــن المــواد المســتعملة في 
صناعة المبيدات الحشــرية، واألمونيا، 
والزرنيخ، والرصاص، والزئبق، والبنزين، 
والبيــرون، فضالً عن كثير من الملوثات 
الهيدروكربونية من مشتقات البترول، 

وغيرها.
ويهدف قسم تطوير التقنية البيئية 
في الشــركة إلى دراســة أفضل طرق 
معالجة عدد من المصــارف الصناعية 
الملوثــة بمواد مصنفة ضــارة للبيئة، 
عن طريــق تطويــر األنظمــة الحالية. 
مثل: وحدات التخثيــر الكهربائي في 
منهجيــة تعتمد على تجربــة نماذج، 
أداء  تؤثــر علــى  التــي  والمتغيــرات 
هذه التقنية. كالمعادن المســتخدمة 

في بناء تلك الوحــدات، وفترة إقامة 
الماء الملوث المتدفق إلى المفاعل، 
فضــالً عــن كثافــة التيــار الــذي يمــر 
بالمــاء الملوث، وكذلك نــوع الفالتر، 
المتغيــرات  مــن  وغيرهــا  ودقتهــا، 
التــي يمكــن ضبطهــا، لمعالجــة كل 
نــوع مــن أنــواع المصــارف الصناعية 
المختلفة، وذلك بهدف بلوغ النســب 
القياســية المعتمــدة، التــي حددتها 
هيئــة األرصاد وحمايــة البيئة، وصوالً 
لمعالجــة  متكاملــة  إلــى منظومــة 
الميــاه الملوثة، بهدف حماية مياهنا 
الجوفية، والثروة الســمكية، والحياة 
الفطريــة فــي مملكتنــا الغالية، عن 
طريق اختبار أنظمــة وتقنيات حديثة، 
وإنشــاء محطــات تعتمد علــى أفضل 
الطرق العلمية، لمعالجة نطاق واسع 
مــن المصــارف الصناعيــة الموجــودة 
فــي المملكة، والســير قدما لتطبيق 

المعايير الدولية لحماية البيئة.

م. عمرو فكهانيسيبكو للبيئة تطور وحدات لفصل المياه الملوثة بالزيوت
ادارة التقنية البيئة





أقامت الشركة السعودية 
البيئــة  لحمايــة  الخليجيــة 
(سيبكو للبيئة)، حفل اإلفطار 
وذلك  لمنســوبيها،  السنوي 
بقاعة ليلتــي بجدة، بحضور 
رئيس مجلس إدارة الشــركة 
باديــب،  عــادل  المهنــدس 
والرئيس التنفيذي المهندس 
غازي مليباري، ونائب الرئيس 
التنفيذي لألعمال المســاندة 
األســــتاذ ســميــر خميــس، 
واألقسام،  اإلدارات  ومديري 
وموظفــي الشــركة. وحضر 

الحفل نخبة من المسؤولين، 
والعمـــــالء، والمختصيــــن، 

واإلعالميين. 
واحتفلت الشركة بمبادرة 

”كلنا لها حراس“.
الشــــــركة  أنَّ  يذكـــــــر 
اعتــادت علــى تنظيــم هذا 
الحفــل ســنويا؛ إيمانا منها 
بضــرورة تعزيــز الروابط بين 
منســوبيها، وتوطيد عالقة 
التواصل فيما بين منسوبيها 
من جهة، والجهات الخارجية 

من جهة أخرى. 

إقامة حفل إفطار سيبكو بقاعة ليلتي بجدة

نجحت تجربة المملكة العربية الســعودية 
في تطبيــق البرنامج الوطنــي إلدارة النفايات 
الطبيــة؛ مما شــجع العديد من الشــركات في 
البلدان العربية على تعزيز التواصل مع الشركة 
الســعودية الخليجيــة لحماية البيئة (ســيبكو 
 ة بعد أن تمللبيئة)، لنقل هــذه التجربة، خاص

تنفيذها في تونس، والسودان على التوالي.
الجدير بالذكر أنَّ (سيبكو للبيئة) -وبتضافر 
واألكاديميــة  الحكوميــة  الجهــات  جهــود 
المعنيــة- أعــادت تصميــم، وتصنيــع، نظــام 
معالجــة المخلَّفات الطبيــة (األوتوكليف) في 
العــام 2002م، بخبــرات ســعودية أكاديمية، 
وفنية؛ ليتناســب مع حجم وأنــواع المخلَّفات 
الطبيــة الصــادرة مــن المنشــآت الصحيــة في 
المملكة، والدول المحيطة. وأصبحت الشركة 
تمتلك حقــوق ابتكار نظام معالجــة مخلَّفات 
طبية مطور، ومســتقى من نظام األوتوكليف 
العالمــي، أطلــق عليه اســم (ســيبكوكليف) 
محليا، واسم (سعودي كليف) إقليميا، وعالميا، 
كأول نظــام ســعودي يصمــم ويصنــع محــالً 
لمعالجــة المخلَّفات الطبية تــم اعتماده في 
المملكة، ودول الخليج العربي، ومصر، ولبنان، 
وتونس. ويستخدم النظام في تنفيذ البرنامج 
الوطني في محطات المعالجة؛ نظام (سيبكو 
كليــف)، وهو عبارة عن نظام لتعقيم النفايات 
الحيويــة بالحــرارة الرطبة، والضغــط، وتوضع 
النفايــات في وعاء للضغط، ثــم تتعرض لبخار 
المــاء عند ضغط وحرارة ثابتيــن بنظام الدورة 
لمــدة محــددة، ويفتــح بعدها البــاب لتخرج 
مة، وقد انتهت خطورتها؛ وذلك  النفايات معقَّ
بســبب تجلُّط البروتينــات في هــذه الكائنات، 

وبالتالي قتلها.
تجربة ســيبكو فــي تطوير هــذه التقنية، 
والتي وصلت إلى الجيــل الخامس من التطوير، 
ســبقها تجارب اســتخدام العديد من التقنيات 

واألنظمــة العالميــة، فبعــد إيقــاف العمــل 
بالمحــارق في معالجة النفايــات الطبية، فقد 
تم اســتخدام تقنيات أمريكية مثل المعالجة 
بأشــعة الميكروييف، إالَّ أنَّ الظروف التشغيلية 
فــي المنطقة العربية، ومنها انخفاض نســبة 
 الفرز الســليم للنفايات من مصدر توالدها، حد

بشكل كبير من التوسع في انتشارها.
أهم مميزات نظام (سيبكو كليف):

- ال تنتــج عنهــا عــوادم غازيــة ســامة 
كوحدات المعالجة بالحرق، أي (صديقة للبيئة).

- التصميــم عبــارة عــن وعــاء أســطواني 
الشــكل، مغلــق، مصنع مــن معــدن الحديد، 
ومزود بباب إلكتروني خــاص لدخول النفايات 
التــي تتــم معالجتهــا داخــل عربــات النقــل 
ا للشــروط والمواصفات  المخصصــة لذلك، وفقً

 ،(ASMI VIII DVISION)بـــ الخاصــة  العالميــة 
والتي تضمن جودة أداء الجهاز، وسالمة وأمن 

العاملين عليه.
- يتــم تجهيز المخلَّفات الطبيــة للمعالجة 
باســتخدام (6) عربات نقل معدنية متوســطة 
الحجــم، مصنعــة من مادة اإلســتنلس ســتيل 
المقــاوم للصــدأ، الذي يتحمل درجــات الضغط 

والحرارة المرتفعة.
- المرجل البخاري هو الجزء المســؤول عن 
إنتاج البخار الذي يحتاجه وعاء الضغط لتعقيم 
النفايات الطبية، عبارة عن وحدة لتخزين الماء، 
وتحويلــه إلى بخار مــاء؛ لتغذية وعاء الضغط 
بكميــة كافية من بخار الماء الســاخن، بحجم 
يصل إلى 1000 لتر/ ســاعة، تحت ضغط يعادل 

(5) بار.

بعد نجاح التجربة السعودية في تطوير التقنيات البيئية

شركات عربية تتواصل لنقل هذه التجربة 
ومنظومة البرنامج الوطني

صور احدى محطات المعالجة بأنظمة سيبكوكليف النظام السعودي لمعالجة المخلفات الطبية ( سعودي كليف )

الســعودية  الشــركة  ســجلت 
الخليجيــة لحمايــة البيئة (ســيبكو 
الهيئــــة  للبيئــة)، فــي عضويــــة 
السعودية للمقاولين، وفق النظام 
المتبع للهيئة، وتســلَّمت الشــركة 

شهادة بذلك.  
يذكــر أنه بموجب التســجيل في 
تقــدم  الهيئــة،  فــإنَّ  العضويــة، 
للمشــتركين عــدة مزايــا، أهمها 
تســهيل الوصــول إلــى المقــاول، 
علــى  الحصــــول  فــرص  وزيــــادة 
مشــروعات جديدة، فضالً عن خدمة 
تقييم المقاولين على مشروعاتهم 

الســابقة، الحصــول علــى خدمــات 
الع على الدراســات  التدريــب، واالطِّ
والتقاريــر المتعلِّقــة بالمقــاوالت، 
حصولهــم  تســهيل  ســيتم  كمــا 
على خدمــات التمويل، وتمكينهم 
من حضــور المؤتمــرات والمعارض، 
والدخــول إلى المنصــة اإللكترونية 

العهم على فرص  للمقــاوالت، واطِّ
االستثمار الجديدة في القطاع. هذا 
وســتكون الهيئة المرجع األساسي 
وســتمثِّلهم  المقاوليــن،  لجميــع 
أمام جميــع الجهــات ذات العالقة 
أمــا المزايا التي تعــود على قطاع 
المقــاوالت، فتشــمل توطين قطاع 
التســــتر،  ومحاربــة  المقـــــاوالت، 
العالمية  المعايير واألســس  ووضع 
للممارسة، وتشــجيع تصدير صناعة 
المقاوالت، باإلضافة إلى إعداد صيغ 
عقود نموذجية لقطاع المقاوالت، 

والعديد من المزايا األخرى.

سيبكو للبيئة تسجل في عضوية الهيئة السعودية للمقاولين

أقامت الشركة السعودية 

تخلل الحفل 
مبادرة «كلنا 

لها حراس»



االعترافات الدولية في الجودة

أيزو 18001
تهدف مواصفة أيزو 18001 إلى حماية جميع األشخاص الذين يشاركون 
بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال الشركة من المخاطر التي تؤثر على 

سالمتهم وصحتهم. 
في عــام 1999م، أصــدرت شــركة BSI المواصفات القياســية للصحة 
المهنيــة والســالمة (BSI 8800)، والتــي تعتبــر المصدر الرئيــس لمبادئ 

المواصفات القياسية الحالية 18001. 
في عام 2007م، تم تطوير المواصفات القياســية؛ لتتوافق وتتماشي 

مع المواصفات القياسية الخاصة بحماية البيئة 14001.

أيزو 9000
تهــدف مواصفــة أيــزو 9000 إلى مســاعدة المنظمات علــي تحقيق 
احتياجات العمالء، وغيرهم من أصحاب المصلحة، مع ضمان استيفاء جميع 

االشتراطات القانونية والتنظيمية التي تخص المنتج أو الخدمة.
أول نشرة لمواصفات أيزو 9001 صدرت في عام 1987م، وتم تحديثها 
فــي عــام 1994م؛ لتغطية متغيــرات الفترة، وحســب طلب مســتخدمي 
المواصفات، وبعد ذلك تم تحديث المواصفات في عام 2000م و2008م، 
وذلك لمواكبة المتغيرات المتســارعة، وأخيرا صدرت نسخة عام 2015م، 
التــي تم عليها تغيير هيكلــي كبير على المواصفــات لتوافق التحديات 
التــي تواجه الشــركات فــي الزمــن الحالــي، وأهمها معرفــة المنظمة 
محيطهــا الخارجي، وقوتها الداخلية، وتحديد المخاطر التي قد تؤثر على 

نشاطها، وبالتالي وضع الخطط المحكمة لمجابهة تلك المخاطر. 

أيزو 14000 
تهدف مواصفة أيزو 14000 إلى مساعدة المنظمات لتقليل اآلثار السلبية 
الناتجة عن عملياتها على البيئة، مع ضمان االمتثال التام للقوانين واألنظمة، 
وغيرهــا من المتطلبــات الموجهة نحو البيئة، دون إغفال عملية التحســين 

المستمر لعمليات المنظمة.
في مارس 1992م صدرت أول نشرة لمعيار نظم اإلدارة البيئية في العالم 
(BS7750)، وذلك اســتجابةً للرغبة الشديدة والمتزايدة بشأن حماية البيئة. 
وفي عام 1996م، ظهرت المواصفات 14001، والتي تم تحديثها في عام 
2015م، وذلــك لموافقة المتغيرات األخيرة والمتســارعة التي تخص البيئة، 

وأهمية المحافظة عليها. 


