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سيبكو تشارك في المخيم البيئي التوعوي بالطائف
إنطالقاً من أهمية المسؤولية اإلجتماعية

البدء في تنفيذ إنشاء خلية المخلفات والهدم بمصفاة المشاركة بورقة عمل في لقاء الشراكة البيئية مع القطاع الخاص
أرامكو بجازان
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   المقاالت والبحوث المنش��ورة تعبر عن 
رأي أصحابها وال تعب�ر بالض��رورة عن رأي 

أو توجه لشركة سيبكو للبيئة.

   الستقب��ال مش��اركاتكم ومقترحاتكم 
نأمل التواصل من خالل البريد اإللكتروني:
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أيزو 14001 
في الجودة البيئية 

أيزو 18001 
في الصحة

والسالمة المهنية 



اثر اهتمامه وحرصه المتواصل
 على ايجاد الحلول البيئية بالمحافظة

سيبكو تلبي دعوة محافظ رابغ
قام وفد من س��يبكو للبيئة برئاسة عضو مجلس االدارة-  

العض��و المنت��دب بزي��ارة محافظ راب��غ بمكتب��ه بالمحافظة 
واالجتماع معه لمناقشة المشاريع البيئية بالمنطقة , وجاءت 
تلبية الش��ركة لهذه الدع��وة من قيادتها اثر ما لمس��ته من 

اهتم��ام كبي��ر من المحاف��ظ وحرصه المتواص��ل على ايجاد 
الحل��ول البيئية بمحافظة رابغ ورغبته ف��ي تنفيذ عدد من 
مشاريع الرقابة للحفاظ على بيئة المنطقة, وابدت سيبكو 
اهتمامه��ا الكبي��ر بتحقي��ق تطلع��ات المحاف��ظ بتبني 

مشاريع بيئية طموحة تخدم سكان المحافظة.

وفق أفضل الممارسات البيئية وتطبيق شروط األمن والسالمة
تحلية المياه تتعاقد مع سيبكو إلدارة مخلفاتها الصناعية

للبيئ��ة  س��يبكو  أك��دت 
نجاحه��ا ف��ي مج��ال إدارة 
النفاي��ات الصناعية من خالل 
العامة  "المؤسس��ة  تعاق��د 
المالحة" مع  المي��اه  لتحلية 
الش��ركة للتخل��ص اآلمن من 
ف��ي  الصناعي��ة  المخلف��ات 
وف��ق  الش��عيبة  محط��ات 
أفض��ل الممارس��ات البيئي��ة 

وتطبيق شروط األمن والسالمة.
وتأتي ثقة "المؤسسة العامة لتحلية 

بع��د  المالح��ة"  المي��اه 
تحقيق الش��ركة نجاحات 
متتالية ف��ي تنفيذ هذه 
المتالكه��ا  المش��اري��ع 
واالمكاني��ات  الخب������رة 
العالي��ة لتطبيق خططها 
وتعم��ل س��يبكو  للبيئة 
لتحقيق  المشاريع  بهذه 
لحماية  البيئية  رس��التها 
بيئة ه��ذا الوطن م��ن أي مخاط��ر بيئية 

لمواجهتها.

واف��ق مجلس إدارة س��يبكو للبيئة مؤخ��رًا على تطوير هيكلة الش��ركة لمواكبة 
التوس��ع واالنتش��ار وتحديات المرحلة المقبلة ضمن آلية التحول إلى شركة مساهمة 
عامة حرصًا من الش��ركة على اس��تقطاب الكفاءات الوطنية لتطوير أعمالها. وقد تم 

اآلتي:
١- تعيين المهندس/ غازي بكر مليباري، على وظيفة "الرئيس التنفيذي".

٢- تعيين األس��تاذ/ س��مير س��ليمان خميس، على وظيفة "نائب الرئي��س التنفيذي 
للثروة البشرية".

نسأل اهللا لهم النجاح والتوفيق في عملهم.

مواكبة للتوسع واالنتشار وتحديات 
المرحلة المقبلة للتحول لشركة 

مساهمة عامة

سيبكو للبيئة 
تطور هيكلتها 

اإلدارية
أ. سمير خميسم. غازي مليباري





 دش��ن محافظ الطائف المكلف سعد 
ب��ن مقب��ل الميمون��ي فعالي��ات المخيم 
البيئي التوع��وي بالمحافظة، الذي نظمته 
مديرية الش��ؤون الزراعية بالطائف بعنوان 
" ك��ن صديقًا للبيئة"، بحض��ور وكيل وزارة 
البيئ��ة والمي��اه والزراع��ة لش��ؤون البيئة 
الدكتور أس��امة فقيها، ومحافظ ميسان 
عبداهللا الفيف��ي، وأمين محافظة الطائف 

محمد بن هميل آل هميل .
حيث أثنى الجميع على الخدمات 

البيئية التي تقدمها الشركة 
بالمحافظ��ة وذل��ك خالل 

زيارتهم للجناح الخاص 
المخيم  بسيبكو في 
لتعري�����ف ال�����زوار 
المحافظة  بأهمية 
م��ن  البيئ��ة  عل��ى 
رس������ات  لمم�����ا ا
توزيع  وتم  السلبية 

الهدايا عل��ى الزوار 
المنش��ورات  وكذل��ك 

تح��ث  الت��ي  التوعوي��ة 
على استش��عار المسؤولية 

تجاه البيئة.
وب��دأ الحف��ل الخطابي المع��د بهذه 

المناس��بة بآي��ات م��ن الذك��ر الحكيم، ثم 
ألق��ى مدي��ر الش��ؤون الزراعي��ة بالطائف 
المهن��دس حمود الطويرق��ي كلمة أكد 
فيها أن المخي��م البيئي يهدف إلى زيادة 
الوعي والبعد عن الممارس��ات التي تؤدي 
إل��ى اإلض��رار بالبيئة ومنه��ا التعدي على 

س����واء  األش��ج����ار 
بالقط��ع أو الح��رق 
الترب���ة  ج����رف  أو 
المخلف��ات  ورم��ي 

بمواقع التنزه .
وأش�������ار إل����ى 
البيئي�������ة  وزارة  أن 
والمي��اه والزراع��ة قد 
أطلق��ت تس��ع مب��ادرات 
من أصل ٥٩ مبادرة تس��هم 
م��ن خالله��ا ف��ي تحقي��ق أهم 
الوطن��ي  التح��ول  برنام��ج  مس��تهدفات 
٢٠٢٠ المتمثلة في تحقيق األمن المائي 
والغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الخدمات 
المختلف��ة والمحافظة على البيئة وابتكار 
الحلول لتعزيز اس��تخدام هذين القطاعين 

وصواًل إلى تجسيد رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وبي��ن المهن��دس الطويرق��ي أنه على 

المنظوم��ة  جه��زت  البيئ��ي  المس��توى 
مبادرة لتنمية المراع��ي والغابات وتنظيم 
التصح��ر،  ومكافح��ة  فيه��ا  االس��تثمار 
ومبادرة أخرى لتأهي��ل وتطوير المنتزهات 
الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة 
ورف��ع مس��توى الخدمات فيه��ا وزراعة ٤ 
ماليي��ن ش��جرة إلى ع��ام ٢٠٢٠، مش��يرًا 
إل��ى أن منطق��ة مكة المكرم��ة حظيت ب� 
٤٥٠ ألف شجرة محلية معتمدة في ريها 
على المياه المعالجة وحصاد األمطار كما 
تعمل ال��وزارة على مواكبة المس��تجدات 
الت��ي له��ا صلة بالش��أن البيئ��ي وتداعيات 
التغي��ر وتطبيق أفض��ل الحل��ول المبتكرة 
والمس��تخدمة للمحافظ��ة عل��ى الموارد 

الطبيعية .
بعد ذل��ك كرم محافظ الطائف المكلف 
شركة س��يبكو إلنجاحها فعاليات المخيم 

البيئي لمديرية الشؤون الزراعية.
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سيبكو تشارك في المخيم البيئي التوعوي بالطائف



4

افتت��ح معال��ي الرئي��س الع��ام لألرص��اد 
وحماي��ة البيئ��ة الدكت��ور خلي��ل ب��ن مصلح 
الثقف��ي اللق��اء األول ح��ول إطار الش��راكة 
في المسؤولية المجتمعية في مجال البيئة 
بحضور ممثل��ي القطاع الخ��اص والجمعيات 

والجهات التطوعية.
وقال معاليه في كلمته نجتمع في هذا 
اللقاء الهام الذي تس��عى من خالله الهيئة 
العام��ة لألرصاد وحماية البيئة على تأس��يس 
شراكة حقيقية ومستدامة تقودنا إلى نتائج 
على أرض الواقع وفق آلية واضحة وتنسيق 
مشترك لحماية البيئة وصون مواردها وتعزيز 
ال��دور التثقيف��ي والتوع��وي لجمي��ع افراد 
المجتمع تحت ش��عار "بيئتن��ا حياتنا"  وكذلك 
تنمي��ة دور المس��ؤولية المجتمعية الفاعلة 
ف��ي مجال العم��ل البيئي من خ��الل القطاع 
التطوعي��ة  الخ��اص والجمعي��ات والجه��ات 

العاملة في مجال البيئة. 
وبي��ن معالي��ه ان الحاج��ة الي��وم  ت��زداد 
لدع��م الوعي البيئي ليصبح ضمن اساس��يات 
القي��م التي ينبغي ان يتحل��ى بها مجتمعنا 
بكافة اطياف��ه وتوجهاته وهذا يتطلب منا 
تكثيف جرعات التوعية فيما يتعلق بالسالمة 
والمحافظة على البيئ��ة وهذا لن يتأتى الى 
م��ن خالل عم��ل جماعي تكامل��ي ومواصلة 
الجه��ود في مجال تعزيز الوعي المجتمعي 
ومس��اهمات القط��اع الخ��اص ف��ي تنفي��ذ 
المب��ادرات البيئي��ة وأنش��طتها وفعالياتها 
المختلفة وتنمية اس��تمرارية الش��راكة  بين 
الهيئة والقطاع الخاص والجمعيات من خالل 
عمل الخطط والبرامج المش��تركة وتسهيل 
مهمة القط��اع الخاص لتحقيق اهدافه في 
خدم��ة المجتم��ع في المج��ال البيئي وحتى 
تكون الشراكة البيئية في المستوى المأمول 

ومواكب��ة للتطلعات ينبغي أن تس��تند على 
استراتيجية وخطط وسياسات قابلة للتنفيذ.

وان الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة 
س��تكون مستعدة لبذل المزيد من أجل دعم 
القط��اع الخ��اص والجه��ات التطوعي��ة في 
تحقي��ق أهدافه��م البيئي��ة متطلعي��ن إلى 

حقيقية  شراكة 
ال�ى  تقودن�����ا 
تنم�وي  عم�����ل 
ينعك�س ايج��ابا 
عل�ى المجتم��ع 
ت����ه  تطلع����ا و
تج��اه بيئة امنه 

وصحية  .
وش������اركت 
للبيئ��ة  س��يبكو 
بورق���ة عم����ل 
ع��ن مبادرته���ا 
والتي  التوعوية 
إل���ى  ته�����دف 

تش��جيع األفراد والجهات على الممارس��ات 
وصناع��ة  اإليجابي��ة  البيئي��ة  والس��لوكيات 
اإلجماع على أن حماي��ة البيئة من األولويات 

للوصول إلى تنمية مس��تدامة، وكسب تأييد 
المجتم��ع لصال��ح القضاي��ا البيئي��ة وجعلها 

مطلبًا أساسيًا.
كما أعلن��ت دعمه��ا لمب��ادرة "النفايات 
الطبي��ة المنزلي��ة" الخاصة بالهيئ��ة العامة 

لألرصاد وحماية البيئة
خل�����ص  وق������د 
ف��ي  المجتمع��ون 
تحديد إطار الشراكة 
واأله��داف  الع��ام 
ف������ي  األساس����ية 
تفعي��ل المس��ؤولية 
ف���ي  المجتمعي����ة 
المج�����ال البيئ������ي 
أن يك���ون التوج����ه 
ألداء المس������ؤولية 
المجتمعي�����ة ف���ي 
البيئي����ة نابع��ًا م��ن 
القي�����م اإلس��المية 
واألخالقي��������������ة 
والمواطن��ة وتأصيل مبدأ مس��ؤولية كافة 
ش��رائح المجتمع بص��ون البيئ��ة وحمايتها 
وتعمل الهيئة على تسهيل مهمة القطاع 

الرئيس العام لألرصاد يطلق 
لجنة ألعمال التوعية في 

المملكة ويعلن فتح باب 
الترشيح للجائزة التميز البيئي

مدير العالقات العامة بسيبكومعالي الرئيس العام لألرصاد

بحضور ممثلي 100 شركة وجمعية

سيبكو تشارك بورقة عمل في لقاء الشراكة البيئية مع القطاع الخاص
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الخ��اص والجمعي��ات والجه��ات التطوعي��ة 
للقي��ام بدوره��ا في مج��ال العم��ل البيئي 
التوعي��ة  برام��ج  .والح��رص عل��ى تفعي��ل 
والتثقي��ف التي تس��اهم ف��ي الحفاظ على 
البيئ��ة وص��ون موارده��ا وإيجاد الش��راكة 
المناس��بة الت��ي تواك��ب التطلع��ات وفق��ا 
الستراتيجية وخطط قابلة للتنفيذ و الشراكة 
والتضامن لرفع مستوى الحس البيئي وقدرات 
المجتمع في المحافظة على التوازن البيئي 
والمس��اهمة اإليجابية في تنمية المجتمع 
م��ن خالل مش��اريع تقوم الجه��ة بتنفيذها 
بنفس��ها أو من خالل شركاء متخصصين من 
الجمعي��ات أو الجه��ات التطوعي��ة المعنية 
بالبيئ��ة. و رف��ع مس��توى اس��تجابة القطاع 
الخاص تجاه البيئة ودرجة األداء لمس��تويات 
أعلى وكذلك وضع األولويات بأكثر األعمال 
صل��ة بالقط��اع المعني بالش��راكة من خالل 
التع��اون والتنس��يق والتش��اور م��ع الهيئة 
والجمعيات للقيام بمشاريع مشتركة وتعد 
المس��ؤولية المجتمعية ف��ي المجال البيئي 
اس��تثمارا طويل األجل يس��اهم في تحسين 
صورة الشركة لدى المجتمع وزيادة التعاون 
والتنس��يق بين هيئة العامة لألرصاد وحماية 

البيئة والقطاع الخاص والجمعيات والجهات 
التطوعي��ة من خالل تنفي��ذ برامج ومبادرات 
البيئي��ة  المجتمعي��ة  بالمس��ؤولية  تعن��ى 
وتش��جيع ثقاف��ة العم��ل البيئ��ي والتنمية 
المس��تدامة م��ن خ��الل الجه��ود الفردي��ة 
والجماعية للجمعيات و الشراكة مع القطاع 
الخاص والمؤسسات المختلفة والعمل على   
تبنى مش��اريع األثر البيئي كانتقاء مشكالت 
معينة في بيئة محددة وإيجاد حلول عملية 
لها كتقليل تكاليف التخلص من النفايات من 
خالل مبادرات إعادة تدويرها. ويعمل القطاع 
الخاص على حماي��ة البيئة وااللتزام بتوافق 
المنت��ج الذي تقدمه الش��ركة للمجتمع مع 
القواني��ن البيئي��ة . وتعمل الهيئ��ة العامة 
لألرصاد وحماي��ة البيئة المعلوم��ات البيئية 
الصحيح��ة التي ضم��ن اختصاصها للقطاعات 
المختلفة والتي تس��هم في اختيار البرامج 
األكث��ر أهمية لمجابه��ة التحدي��ات البيئية 

وااللت��زام بالمس��ؤولية البيئي��ة ع��ن طريق 
تبن��ى القطاع الخ��اص للمش��اريع والبرامج 
ومب��ادرات متنوعة تدعم خفض اس��تهالك 
الطاق��ة والمي��اه وخفض النفاي��ات. وتنفيذ 
نظام فعال للتعامل مع البيئة والسعي إلى 
االس��تخدام الواعي للم��وارد التي يحتاجها 
للقي��ام بأنش��طته من خالل تحس��ين كفاءة 
هذه األنش��طة والتنسيق المس��تمر وإيجاد 
نق��اط اتصال بي��ن الهيئة وممثل��ي القطاع 
الخ��اص والجمعي��ات والجه��ات التطوعي��ة 
لتفعيل المبادرات واألنشطة المعنية بالبيئة 

كال حسب دوره. 
ه��ذا وق��د اعلن معال��ي الرئي��س العام 
لألرص��اد وحماي��ة البيئ��ة الدكت��ور خليل بن 
مصل��ح الثقف��ي فتح ب��اب الترش��ح لجائزة 
التميز البيئي للجمعيات والجهات التطوعية 
ف��ي البيئ��ة وإطالق لجن��ة للمش��اركة في 

أعمال التوعية في المملكة.

سيبكو تعلن دعمها لمبادرة 
»النفايات الطبية المنزلية« 

الخاصة بالهيئة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة

ممثل سيبكو أثناء تقديم ورقة العمل

جانب من الحضور

بحضور ممثلي 100 شركة وجمعية

سيبكو تشارك بورقة عمل في لقاء الشراكة البيئية مع القطاع الخاص





سيبكو تطلق هويتها الجديدة 
بثقافة جديدة تحدث تحوالت مستدامة

٥ ٥تطلق هويتها الجديدة 

حمد مفرح السريعي
مدير  أعمال المنطقة الجنوبية

التغيير س��نة كونية وأمر فطري , له دوافعه الذاتي��ة والخارجية, ولفظ التغيير مرتبط بالتطوير, فال 
تطوير إال من خالل التغيير. ولو نظرنا إلى تاريخ ش��ركتنا الرائدة سنكتش��ف بس��هولة أنها لم تصل إلى 
ما وصلت إليه إال من خالل التغيير عبر قفزات متتالية ، فبالتغيير يمكن اس��تثمار طاقات العاملين وابراز 
مواهبه��ا وخبراته��ا التي لم تأخذ فرصتها في الس��ابق ، ومن خالله يمكن الحصول على االس��تفادة 
القص��وى من اإلمكان��ات المتاحة لتحقيق أعلى جدوى وبأفضل مس��توى ج��ودة ، إن التغيير هو األداة 
الفعال��ة لتقوي��ة نق��اط القوة ومعالجة نق��اط الضعف في مختل��ف الجوانب اإلداري��ة والفنية ، ونحن 
في إدارة المنطقة الجنوبية بالتعاون مع جميع العاملين فيها س��نعمل بش��كلٍ دؤوب إلحداث التغيير 
الهادف والبناء بما يتماش��ى مع أمال وتطلعات الش��ركة لنعيشه واقعًا ملموسًا نجني ثماره ، وختامًا 

نسأل اهللا ان يسدد خطانا.

محمد عوض عطية
مدير العالقات العامة

التغيي��ر ف��ي إدارة العالقات العامة س��يرتكز عل��ى إجادة اس��تخدام تطبيقات الهوية 
الجدي��دة بالصورة الصحيحة وتعزي��ز التحالفات اإلعالمية وابتكار آلي��ات إعالنية وترويجية 
متنوعة إليصال رؤية ورسالة سيبكو للبيئة الجديدة لجميع شرائح المجتمع ورفع مستوى 
التواصل معه وتش��جيع األفراد والجهات على الممارسات والس��لوكيات البيئية اإليجابية، 
وتعزيز النجاحات مع ش��ركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة وذلك برفع مس��توى 
حضور الشركة في التعاون المشترك البناء في برامج التوعية البيئية والصحية والمؤتمرات 
واألحداث الخاصة بها على المس��توى المحلي والدولي لظهور س��يبكو بالصورة الذهنية 
الحقيقي��ة لها الس��تمرار مس��يرتها التنموية وكجزء م��ن مس��ؤوليتها االجتماعية تجاه 

المجتمع ودعمًا ألنشطة التوعية واإلعالم البيئي في العالم العربي.

علي بن عبدالعزيز الدوسري
مشرف مراقبي محطة خميس مشيط

التغيير هو تطور وس��عي مستمر للوصولِ لألفضل والمقصود بالتغييرِ هنا هو تطوير الذات 
: وهو إدارة النفس إدارًة إيجابيًة و س��ليمة ، وزيادة الخبرات والمدارك لدى الس��اعي نحو التغيير 
، وأن ال يقبل الباحث عن التغيير بأن يمر عليه يوم دون أن يضيف ش��يئًا لنفس��ه وعقله وش��خصيته 
ومحصلته العملية ، لذلك يجب عليك معرفة ذاتك ودارس��ة نقاط قوتك والبدء في رحلة التغيير 

لتصنع شيئًا نادرًا و جمياًل ، واجعل التغيير جزءًا ال يتجزأ من حياتك اليومية والعملية.





 سيبكو تبدأ بتنفيذ إنشاء خلية المخلفات 
والهدم لمصفاة أرامكو بجازان

استقبلت سيبكو 
للبيئ���ة بمحطته��ا 
في خميس مش��يط 
جامع����ة  ممثل���ي 
الملك خالد بمنطقة 
عسير وذلك للتعرف 
على آلية اس��تقبال 
نفاي��ات  ومعالج��ة 
الصحي��ة  الرعاي����ة 
تقدمه����ا  الت����ي 
للبيئة ضمن  سيبكو 
مش����اريعها ف���ي 

حماية بيئة الوطن.

جامعة الملك خالد بمنطقة عسير تزور 
محطة معالجة سيبكو

سيبكو للبيئة تفوز بمناقصة إدارة 
التعليم بمحافظة الطائف

نجحت سيبكو بالفوز 
العامة  اإلدارة  بمناقصة 
بمحافظ����ة  للتعلي�����م 
الطائ��ف لجم��ع و نق��ل 
واإلت����الف  والمعالج���ة 
اآلمن للمواد الكيميائية 

الصلبة و السائلة لجميع مس��تودعات المواد الكيميائية 
بمحافظة الطائف.

حيث تم تنفيذ األعمال طبقا لكافة ش��روط الس��المة 
العالمية في التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة مع 
اإلش��ادة بأداء فريق س��يبكو في تطبيق األعمال طبقا 
لخطة العمل الموضوعة على أس��س الصحة والس��المة 
البيئة و من ثم استخدام وس��ائل النقل المناسبة لتنفيذ 
األعمال ومعالجتها بالطرق المناس��بة ثم إجراء عمليات 

اإلتالف اآلمن لها.

تكريم سيبكو من الشؤون الصحية 
بمنطقة تبوك

كرمت الش��ؤون الصحية بمنطقة تبوك س��يبكو للبيئة وذلك لجهود 
الشركة في إنجاح الدورة التدريبة الخاصة لمنسوبي صحة تبوك والتي 
هي ضمن متطلبات "برنام��ج التخلص اآلمن من نفايات الرعاية الصحية" 

بالمنطقة. وتم التكريم بحضور منسوبي إدارة الصحة العامة.

بدأت س��يبكو للبيئة في تنفيذ اعمال انش��اء خلية 
"استقبال مخلفات البناء والهدم" الناتجة عن مشروع 
إنش��اء مصف��اة ارامك��و الس��عودية بمدين��ة جازان 
االقتصادي��ة حس��ب المعايي��ر البيئية القياس��ية التي 
تضم��ن التخلص اآلمن للمخلف��ات والحفاظ على التربة 

والبيئة.
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Scan this QR code to
visit Sepco website

الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة 
www.sepcoenvironment.com

قدمت س��يبكو للبيئة مس��ابقة بيئية لألطفال 
بإح��دى الرح��الت التثقيفية الخاص��ة بمركز حي 
النس��يم النس��ائي بج��دة تهدف لرفع مس��توى 
الوع��ي البيئ��ي وتقديم معلومات مبس��طة عن 
التل��وث وأنواع النفايات والعدي��د من المواضيع 
الخاص��ة بالبيئة المدرس��ية والمنزلية بمش��اركة 
الخبير البيئي الدكتور/ فهد التركس��تاني، أستاذ 

الكيمياء المشارك بجامعة أم القرى.
بدورها شكرت األستاذة/ ابتسام جروان رئيسة 
المركز ش��ركة س��يبكو على دعهم��ا الفعالية 
وتوزي��ع الهداي��ا عل��ى األطف��ال والمتطوعات 

والمشرفات.

ضمن أنشطتها في مجال التوعية البيئية

سيبكو للبيئة تقيم مسابقة بيئية للنادي الصيفي 
لمركز حي النسيم




