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االملشن،الصناعي، الزياتي، المعاجين، 
 الدهان المائي ودهان االخشاب

 المنتجات الرئيسية

% السوق السعودي 10السوق المحلي 
% لدهان السيارات 90  

 األسواق الرئيسية

 
 

 

انشنتت يني بينروت ، شركة دهانات سايبس هي شركة تصنني  دهاننات 

حين   1976. بدأت الشركة نشناهاا يني األردن عنام 1956لبنان عام 

زودت السننوق المحلنني بمختلننع أنننواا النندهانات وتبننوم حاليننا بتصنندير 

دهننان السننيارات للسننوق السننعودي. تتميننز شننركة سننايبس ينني السننوق 

المحلي بإنتاج دهنان السنيارات ودهنان الهنرق. ة ناية لنيلت ياني تننت  

 الدهان الصناعي، الدهان الزياتي، الدهان المائي ، المعاجين ودهان األخشاب

 

 2005تعتبر شركة سايبس من أوائل الشركات األردنية التي قامت بتهبيق مبادئ اإلنتناج االنفنع يني عنام 

ج االنفع يي الجمعية العلمية الملكية . ونتيجة إللتزام العاملين يي الشركة من خالل التعاون م  وحدة اإلنتا

 ISOبكاية المستويات بمعايير الجودة وببواعد الصحة والسنالمة المانينة يبند حصنلت الشنركة علنا اعتمناد 

 . OHSAS 18001 و 9002

لتقليل المخاطر الكيميائية فيي تطبيق استراتيجية اإلبداع األيكولوجي قامت الشركة بالمشاركة يي مشروا "

ننا مننن الصييعاعة فييي األردن برنننام  النننا  االسننتراتيجي الخنناة بنناإلدارة الدوليننة للمننواد "، والمنندعوم مالي 



ا من برننام  األمنم المتحندة للبيئنة ومنن وحندة  – (SAICM) الكيميائية مشروا البدء السري ، والمدعوم يني 

 .يي األردن اإلنتاج األنفع يي الجمعية العلمية الملكية

الحنند مننن المخنناهر الناجمننة عننن المننواد  بانندعجنناء أن ننمام شننركة سننايبس لمشننروا االبتكننار اإليكولننوجي 

حسنين وكنيلت منن اجنل ت بعن  المنتجنات باغ الرصناة يني الكيميائية الخهرة ، وخاصة من استخدام أصن

 أداء استدامة أعمالام

 

  اإلبداع االيكولوجي

 

بادع التبليل من االثار البيئية والصحية الناتجة عن استخدام اصباغ الرصناة يني الندهانات، قامنت شنركة 

للننتخلة مننن أصننباغ  سننايبس بدراسننة دورة حينناة المنتجننات عبننر مختلننع مراحلاننا للايننة ايجنناد حلننول بديلننة

الرصاة. وقد كانت التعليمات الوهنية ييما يخة التخلة من مركبات الرصاة يي الندهان بحلنول عنام 

ا للشركة للسير يي هيا النا  2022  والجاود المبيولة علا المستوى العالمي عامال  محفز 

من خالل تهبينق مناجينة اإلبنداا االيكولنوجي تمكننت الشنركة منن منن تهنوير نمنويج أعمنال جديند ياندع  

 2020خالي من أصباغ الرصاة وهرحه للسوق المحلي بحلول عام النتاج دهان سيارات ودهان هرق 

علا  لعثورا من أجل لتحبيق يلت ، تبوم شركة سايبس بالتنسيق م  موردي المواد يي األردن وخارجاا

بدائل متويرة بشكل تجاري ، وقد بدأت يي اختبار تركيبات جديدة إلنتاج دهانات خالية من الرصاة 

هيه االبتكارات يبد قامت الشركة بعمل دراسة  م جنبا  ةلا جنب  .لبهاعي دهان السيارات ودهان الهرق

ة يي مجال انتاج الدهانات للسوق االردني بادع تحديد الزبائن المحتملين. تادع الشركة ألن تصبح رائد

الخالية من الرصاة علا المستوى المحلي وةلا زيادة حصتاا من مبيعات دهانات السيارات ودهانات 

ة اية لما تبدم يإن شركة سايبس ملتزمة بتحسين بيئة العمل ولايه  .2020% بحلول عام 5الهرق بواق  

مل علا تهبيق مبادئ الصحة والسالمة المانية اللاية يبد تم تعيين مسؤول صحة وسالمة مانية اليي سيع

ة اية ليت يبد قامت الجمعية العلمية الملكية بعمل تدقيق بادع تحديد  .كاية العاملين باالتزام ةوالتتكد من 

من خالل تحسين فروع الصحة  .الهرق الالزمة لتحسين فروع الصحة والسالمة المانية يي الموق 

ولصفر وقت  2020% بحلول عام 5يإن الشركة تادع للوصول لنسبة مخالفات أقل من  1والسالمة المانية

  ائ  نتيجة الحواد  علا المدى البعيد

                                                           
1
وايق م  سعي المخالفات المرتبهة بالصحة والسالمة المانية لاا اثر مالي علا الشركة من خالل متهلبات التتمين وكلفة الوقت ال ائ  ، كما اناا التت 

 وزارة العمل لتحبيق و مان بيئية عمل آمنة



الكيميائيننة مركننب كرومننات الرصنناة بدرجننة خهننورة عاليننة حينن  ان  للمننواد األوروبيننة صنننفت الوكالننة

ليننل مننن الخصننوبة ولال ننرار التعننر  لننه قنند يننؤدي للصننابة بالسننرهان وكننيت قنند يننؤدي التعننر  لننه للتب

علا الرغم من ان الزيادة المتوقعة يي كلفة  .باالع اء الداخلية لالنسان يي حال التعر  الهويل والمتكرر

ا يني النتخلة منن مركبنات الرصناة آخنية 60انتاج الدهان قد تصل ةلا  % يبد قررت الشنركة السنير قندم 

سنيؤدي النتخلة  .يي انتاج الدهان وكنيلت المسنتالكين بعين االعتبار التحسن يي الفروع الصحية للعاملين

من مركبات الرصاة يي الدهان لفوائند علنا البيئنة حين  ان كرومنات الرصناة يات سنمية عالينة للحيناة 

منن خنالل النتخلة منن كرومنات الرصناة يني  .المائية ولاا تاثير يدوم هنويال يني التربنة والمناء والانواء

شركة سايبس ملتزمة بالمساهمة يني الحفناف علنا النفنام الهبيعني للميناه  دهان السيارات ودهان الهرق يإن

من اجنل تهبينق نناجح  .العيبة يي االردن واليي تعتبر من اكثر االنفمة البيئة هشاشة علا المستوى المحلي

للوصول  لدهانات خالية من الرصاة يبد قامت شركة سايبس بالتعناون من  وحندة االنتناج االنفنع  لألبداا

الجمعيننة العلميننة الملكيننة بتحدينند المجلننس االعلننا للعلننوم والتكنولوجيننا ينني االردن كجاننة داعمننة. ينفننر ينني 

المجلس االعلا للعلوم والتكنولوجيا للتخلة من مركبات الرصاة علا انه اختراق ابداعي سنيؤدي لثنورة 

خنالي منن اصنباغ  ا ناية للنجناف يني تبنديم دهنان سنيارات ودهنان هنرق .يي صناعات الدهان يني االردن 

الرصاة ، يإن الشركة تستادع كيلت وكاالت السنيارات العالمينة يني االردن كزبنائن اخنية بعنين االعتبنار 

ييما يخة العمالء المحلينين يسنتبوم شنركة  .ة وسعيام لشراء المنتجات المهاببة لااييير البيئاالتزامام بالمع

سايبس بالتواصل معام من اجل عر  الفوائد المختلفنة للنتخلة منن اصنباغ الرصناة يني الندهان باندع 

 جيب اهتمامام للمنتجات الجديده وزيادة مشترياتام مناا 

 

ع االبداع االيكولوجي شركتعا ملتزمة بتطبيق أفضل المعايير البيئية في علياتها التشغيلية. وقد كان مشرو

فرصة لتعزيز قدراتعا على تطوير المعتجات بحيث يتم اخذ عوامل االستدامة الرئيسية بعين االعتبار عبر 

في اعتاج دهان دورة الحياه للعمليات . عسعى في سايبس ان عكون أصحاب الريادة في السوق المحلي 

 سيارات ودهان طرق خالي من اصباغ الرصاص

 

 ماهر جمعة  .م

 مدير المصعع


