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سيبكو للبيئة تطلق 
هويتها الجديدة

سيبكو للبيئة تستقطب اولى دفعات 
الكوادر البشرية للعام 2017م

سيبكو للبيئة تستمر بالتدريب 
والتطوير لرفع كفاءة اداء العاملين

سيبكو للبيئة تنتهي من اعمال االنشاءات 
لمكتب منطقة اعمال الشرقية



سيبكو للبيئة توقع عقد الرعاية 
الفضية لفعاليات منتدى جدة 

الزراعي ٢٠١٧ الذي سيكون برعاية 
وحضور صاحب السمو الملكي 

األمير خالد الفيصل مستشار خادم 
الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة 
المكرمة ومعالي وزير البيئة والمياه 

والزراعة المهندس عبدالرحمن بن 
عبدالمحسن الفضلي وتنظمه اإلدارة 
العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة 

المكرمة في الفترة ٨-٩ مارس 
٢٠١٧ م.

ويأتي المنتدى ضمن منظومة 
مشاريع الوزارة التي تهدف إلى 

التطوير من خالل بحث أبرز المحاور 
والمواضيع التي تشكل تحديات 

للقطاعين العام والخاص وستقدم 
شركة سيبكو للبيئة ورقة علمية 

عن مشاريع حماية بيئة الوطن الذي 
تقوم بها الشركة للجهات المختلفة 

إلبراز دورها في المحافظة على 
البيئة والصحة العامة. وتبرز أهمية 

المنتدى من اهتمام الوزارة بفتح 
مجاالت التواصل بما يالئم مع تطلعات 

القطاع الخاص وذلك أيماناً بالدور 
الريادي الذي تحققه المنتديات في 

الخروج بتوصيات تسهم في تحقيق 
رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

سيبكو للبيئة توقع عقد الرعاية 
الفضية للمشاركة في منتدى جدة 

الزراعي ٢٠١٧

بتنظيم من ا�دارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة

تعاونت شركة سيبكو للبيئة مؤخراً مع 
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلتالف 

مواد كيميائية و حيوية صلبة و سائلة بطرق 
معتمدة وفق المعايير البيئية اآلمنة ويأتي 
هذا التعاون في ظل تزايد اهتمام الجهات 

الحكومية والخاصة باألنظمة والتشريعات التي 
تصون وتحمي البيئية ومكتسباتها.

سيبكو للبيئة تتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية للتخلص من المواد الكيميائية

عبدالرحمن الفضلياألمير خالد الفيصل

الشركةالسعودية 
الخليجية لحماية البيئة 

المشرف العام
م.عادل سالم باديب

العضو المنتدب

رئيس التحرير
محمد عوض عطية

مدير العالقات العامة

أيزو 9001 
في الجودة 

اإلدارية والمالية

المقاالت والبحوث المنشورة تعبر عن 
رأي أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي 

أو توجه لشركة سيبكو للبيئة.

الستقبال مشاركاتكم ومقترحاتكم نأمل 
التواصل من خالل البريد اإللكتروني
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شركة مساهمة مقفلة 

حاصلة على االعترافات 
الدولية في الجودة 

أيزو 14001 
في الجودة البيئية 

أيزو 18001 
في الصحة

والسالمة المهنية 
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بعد ان كسبت ثقة 
المستفيدين من 
خدماتها بمشروع ادارة 
وقعت الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو للبيئة) عقد المخلفات البلدية

تقديم خدماتها في مجال ادارة مخلفات البناء والهدم ويشمل العقد على 
تصميم الخاليا وتنفيذ اعمالها والدراسات البيئية وتشغيلها, ويأتي ذلك بعد 

ان حققت سيبكو للبيئة وللحمد نجاحات متوالية بإدارة المخلفات البلدية 
الناتجة من مصفاة ارامكو السعودية بمدينة جازان االقتصادية.

وتقدمت سيبكو للبيئة بعرض ومقترح كامل للحلول البيئية إلدارة 
مخلفات الهدم والبناء والذي القى استحسان العميل وعقدت الشركة عدة 

اجتماعات مع المستفيدين من الخدمة 
لمناقشة المقترح والذي اثمر وهللا الحمد 
على توقيع اتفاق تقديم الخدمات وفق 

المعايير البيئية وبدأت سيبكو للبيئة اعمال 
التصميم وتجهيز المعدات الخاصة بالتنفيذ 

وكذلك البدء بالدراسات البيئية وعمل 
االختبارات والقياسات للمشروع, وتعاقدت 
مع احد المكاتب االستشارية والذي يملك 

خبرة واسعة بمنطقة الشرق االوسط وذلك 
لإلشراف على مراحل المشروع والذي يمثل 

الشركة كاستشاري للمشروع وتم تعيينه 
رسميا.

الجدير بالذكر بان مشروع سيبكو 
للبيئة حقق عدة نجاحات بمدينة جازان 

االقتصادية وهذا ما دعا  كبرى الشركات 
العاملة بالمدينة ومصفاة ارامكو 

السعودية الى زيادة ثقتها في الشركة 
من خالل طلب خدمات الشركة في القطاع 

البيئي, علما بانه قامت عدة جهات حكومية وغير حومية باالطالع على 
انشطة الشركة بالمدينة االقتصادية وسجلوا اعجابهم بما شاهدوه 

وهذا الذي تعطى الشركة مزيدا من الدوافع االيجابية للتوسع باعمالها                                                                                                    
القائمة بمدينة جازان االقتصادية.

سيبكو للبيئة توقع عقد تصميم 
وانشاء وتشغيل مشروع مخلفات 
الهدم والبناء من مصفاة ارامكو





سعد راشد الشهري
نائب العضو المنتدب للشؤون الفنية

بنظرة متطورة لهوية جديدة نسعى النطالقة متألقة, نبحث عن اسلوب مميز في 
تقديم خدماتنا, نسعى لنرقى بفكرنا ونحاكي التطوير في جميع خدماتنا...في تعامالتنا...

في تواصلنا, لن نقف عند حد معين فطموحاتنا ال حدود لها, نرى باألفق مستقبل جديد 
بطموحات كبيرة لن تتوقف وستتحقق بسواعد ابطال التغيير بسيبكو للبيئة.

بدأنا لنحقق االفضل وسنستمر في الريادة لتحقيق كل ما هو جديد, خطواتنا تبدأ بما 
انتهى به العالم, نفتش عن المركز الذي يسبق االول لنستمر بالقيادة والتحديث والتطوير.

سيبكو للبيئة تطلق هويتها الجديدة 
بثقافة جديدة تحدث تحوالت مستدامة

أحمد حسن العطاس
مساعد العضو المنتدب لالتصاالت والتطوير

سيبكو للبيئة تزهو بهوية جديدة ننطلق معها لتبوء المكانة المستحقة 
محلياً وعالمياً فمن خالل التطور المستمر والتغيير الدائم والمالئم لتحقيق تطلعات 
عمالئنا أن نستشعر مسؤولياتنا في خدمة العمالء هي الضمانة الوحيدة لمستقبل 
رائع والوسيلة الوحيدة لنرى األهداف قد تحققت.. سنجعل من خدمة العميل ربحاً 

إضافياً بأن ننال رضاه وقناعته، وقيمة مضافة بأن نحقق رغباته وننفذ متطلباته 
متجاوزين توقعاته، ورافداً مستمراً بأن نقدم حزمة خدمات متنوعة تفي احتياجاته 
فلنتكاتف يداً بيد ونقبل التحدي ونوجه كل جهودنا لتحقيق أفضل النتائج لعمالئنا.

سعود محمد الزهراني
مساعد العضو المنتدب للعالقات الحكومية

ستكون رؤية إدارة العالقات الحكومية والتي سيتم العمل بها مستقبالً تعبيراً عن طموحات 
جميع العاملين في اإلدارة والتي ستعكس قدرات كوادرها البشرية إستناداً إلى والئهم 

وخبراتهم ومؤهالتهم .
وسوف يتم التركيز على عدة جوانب مهمة خالل الفترة الحالية للمستقبل الواعد بدء من 

االهتمام بالكادر البشري من خالل التدريب والتطوير والتأهيل الجيد حتى يستطيع من خالل ذلك 
تأدية مهام وتنفيذ خطط اإلدارة ، وتطوير  آلية العمل في مهام ومسئوليات األقسام التابعة 

لإلدارة ، فعلى صعيد الجانب األمني سيتم العمل على تعزيز اإلجراءات األمنية في جميع جوانب 
أعمال الشركة للحفاظ على أصول وموارد الشركة االقتصادية، وكذلك المحافظة على هوية 

الشركة وإظهارها بصور  مشرقة وقوية أمام الجميع ، والعمل على مزيد من التعاون مع 
الجهات الحكومية وبتظافر الجهود إن شاء اهللا سنصل إلى ما نصبو إليه .





هشام طالل سخاخني
مدير شؤون الموظفين

انطالقا من مبدأ تطوير الهوية تتجه شركة سيبكو للبيئة بكامل كوادرها بالسير 
قدماً نحو التغيير في كافة مرافق الشركة وخدماتها وهويتها وبما أن التغيير من سنن 
اهللا الكونية فإننا عهدنا من شركة سيبكو للبيئة التطوير واإلبداع وتترك لغيرها التكرار 

بترك العمل التقليدي واالتجاه إلى العمل اإلبداعي، وتثق شركة سيبكو في أبنائها 
األوفياء ببناء أسس التغيير بمواكبة التطلعات الجديدة للشركة والتغلب على كافة 

التحديات ببث شغف اإلبداع والتقدم المستمر ليصبح من مهامنا كإدارة الموارد البشرية 
تقديم ما هو أفضل لموظفينا وتشجيعهم على طرح أفكارهم لنكون منارة التطوير 

والتحول اإليجابي بهويتنا الجديدة.

سيبكو للبيئة تطلق هويتها الجديدة 

عالء أمين الحبش
مدير  إدارة التسويق والمبيعات

إدارة التسويق والمبيعات تعتبر واجهة سيبكو للبيئة لعمالئها.. وإيماناً برؤية 
الشركة نحو التغيير والتطوير للمرحلة القادمة عزمنا بأن بداية التغيير يجب ان تنبع من 

داخل الفرد وأن نؤمن فعالً بما نقوم به ليكون لنا دور وبصمة واضحة تنعكس على 
الشركة بالوجه األمثل مع إصرارنا على تحقيق أهدافنا للوصول إلى الريادة في تقديم 

الخدمات البيئية وذلك من خالل االلتزام بأعلى مستويات الجودة والتفاني في تلبية 
احتياجات السوق والسعي لبناء عالقات مهنية للمحافظة على عمالئنا بما يكسب 

ثقتهم ورضاهم مع المضي قدما في التطوير والتنمية لتحقيق أكبر عائد ممكن على 
الشركة في ظل واجبات واخالقيات المهنة .

عبدالرحمن محمد أبو لبده
مدير إدارة تقنية المعلومات

التطوير واإلبداع بهذه الكلمات يمكن وصف سيبكو للبيئة، بماضيها وحاضرها 
ومستقبلها. وبقدر ما تنطبق هذه العبارات على الشركة بنشاطاتها المحلية والعالمية، 

فإنها تنطبق أيضاً على جميع موظفيها.
إننا نفخر بالسمعة التي اكتسبتها سيبكو للبيئة في تقديم خدماتها ونسعى دائما 

إلى األفضل من خالل التطوير المستمر لخدماتنا وتحويل دورة العمل الورقية إلى إلكترونية 
وسيتمكن العمالء قريباً من إدارة حساباتهم لدى سيبكو للبيئة بشكل إلكتروني حتى نصل 
لمستوى خدمة يليق بعمالئنا،  ولن يقف طموحنا عند هذا الحد سنعمل على إيجاد الحلول 

التقنية لعمالئنا ولموظفينا..

هشام طالل سخاخني

المزيد في العدد القادم ...





قدر للشركة جهودها في الحفاظ على البيئة صاحب السمو الملكي األمير 
سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 
وذلك ببرقية تلقتها سيبكو للبيئة من سموه بعد اطالعه على آخر أعداد من 

نشرة األرض الصادرة عن إدارة العالقات العامة ووجه شكره للشركة على 
هذا اإلهداء.

رئيس الهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني 

يقدر لسيبكو جهودها 
في الحفاظ على البيئة

 تجاوزت نسبة االنتهاء من مشروع انشاء مقر مكاتب ادارية لمنطقة اعمال 
الشرقية والذي يقع بمدينة الدمام على طريق بقيق, حيث سبق ان تعاقدت 
الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو للبيئة) مع احدى شركات 
المقاوالت بالمنطقة والذي تم تنفيذه بمعايير عالية تحقق متطلبات العمل.

الجدير بالذكر بأن سيبكو للبيئة وخالل السنتين الماضية انتهجت طريق 
تملك مقراتها االدارية من خالل انشاء مقار منفصلة تضمن من خاللها توفير 
البيئة المناسبة للعمل والتي ترفع كفاءة االنتاج للموظف, فقد بدأت بالمقر 

الرئيسي بمدينة جدة وتلتها انشاء مبنى اداري بمدينة الرياض وحاليا بالدمام, 
باإلضافة لبعض فروعها المنتشرة بمناطق المملكة وكذلك المبنى االداري 

بمجمع المرادم برابغ. 

سيبكو للبيئة تنتهي من اعمال االنشاءات 
لمكتب منطقة اعمال الشرقية

سيبكو للبيئة تبدأ تنفيذ 
خطة التدقيق المالي 

واإلداري للعام ٢٠١٧

بدأت سيبكو للبيئة بتنفيذ خطة 
إدارة المراجعة الداخلية للرقابة 

والتدقيق المالي واإلداري وتقييم 
األعمال والتأكد من تنفيذها على 

الوجه المطلوب وذلك بزيارات 
تفتيشية على إدارات الشركة 

المختلفة بجميع فروع الشركة 
على مستوى المملكة.

سيبكو للبيئة تجري 
مفاوضات مع شركة 

BONDTECH  األمريكية للعمل 
على تطوير الجيل الرابع من 

تقنية معالجة النفايات 
الطبية الخاصة بها

سيبكو للبيئة تجري مفاوضات 
على أعلى المستويات مع 

شركة BONDTECH  األمريكية 
المتخصصة والرائدة في تطوير 

أنظمة األوتوكليف العالمية لتطوير 
الجيل الرابع من تقنية معالجة 

النفايات الطبية السعودية الخاصة 
بها (سيبكو كليف)  لالستفادة من 

الخبرات والتجارب العالمية في هذا 
المجال ونقل أفضل الممارسات 

الصناعية األمريكية لدمجها مع 
التقنيات السعودية. وسيتم العمل 

على تجارب عملية لزيادة طاقة 
معالجة أجهزة سيبكو للبيئة 

لتتواكب مع الزيادة المتوقعة في 
كميات النفايات الطبية الصادرة 

عن المنشآت الصحية وخفض 
نسبة التدخل البشري في مناولة 

المخلفات.



للسياحة والتراث الوطني 
يقدر لسيبكو جهودها 



واصلت الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو للبيئة) تميزها 
باستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة من فئة العمالة لاللتحاق بسيبكو للبيئة 
وتأدية العمل وفق اعلى معايير الجودة وهذا الذي تسعى له سيبكو للبيئة 

بشكل مستمر من خالل عنايتها الخاصة باستقطاب الكوادر البشرية لتنفيذ 
برامجها التشغيلية والتي اصبحت انعكاساتها االيجابية ملموسه للعمالء 

وزادت الثقة تجاه الشركة بالتجديد لها باتفاقياتها لتقديم الخدمات البيئية 
واستحداث برامج بيئية مبتكرة تساهم في االرتقاء بجودة العمل والذي 

ينعكس بجميع االحوال على الحفاظ على بيئة هذا الوطن. 
الجدير بالذكر ان العمالة يتم اختيارهم ببلد االم من خالل لجنة من سيبكو 

للبيئة تجري االختيار والمقابالت والتأكد من كافة الفحوصات الطبية قبل 
سفرهم, وبعد وصولهم يتم اخضاعهم لبرنامج تدريبي مكثف الهدف منه 

التأكد من المامهم الكامل بطريقة تنفيذ العمل بالجودة المطلوبة.

بعد انتهائهم من برنامج تدريبي 
مكثف با�دارة العامة

سيبكو للبيئة 
تستقطب اولى 
دفعات الكوادر 

البشرية للعام 2017م

تستمر الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو للبيئة) بإقامة 
العديد من برامج التدريب المستمر لكافة فئات العاملين والموظفين وذلك 

بهدف االرتقاء باألداء المهني واالداري, ومؤخرا شهدت عدة منشئات 
طبية برامج تدريبية متنوعة ومتخصصة والهدف منها رفع الكفاءة لجميع 
العاملين وتم التركيز على الجانب الميداني بهدف ايصال المعلومات بالقدر 
الذي يضمن تطبيقه من العاملين, وباإلضافة الى استمرار التدريب التطويري 

للموظفين لرفع كفاءة االنتاجية وتطوير مهاراتهم واكسابهم الخبرات في 
مجال اعمالهم.

الجدير بالذكر بأن سيبكو للبيئة انشئت مركز تدريب مجهز باألدوات الحديثة 
المساعدة وعدد من قاعات التدريب بطاقات استيعابية مختلفة.

سيبكو للبيئة تستمر بالتدريب والتطوير 
لرفع كفاءة اداء العاملين

لتشكيل ثقافة جديدة تحدث 
تحوالت مستدامة

سيبكو للبيئة تطلق 
حملة «وقت التغيير»

عقدت إدارات سيبكو للبيئة 
االجتماع التطويري الثالث الخاص 
بهوية الشركة الداخلية والذي 
ارتكز على ضرورة تبني ثقافة 

التغيير لألفضل لجميع الموظفين 
ومن توصياته إطالق حملة «وقت 
التغيير» التي تم إطالقها بجميع 
وسائل اإلعالن الداخلية بالشركة 
وتم إرسالها عبر الجوال لجميع 

الموظفين بشكل يومي على 
التحفيز الجميع على التغيير.

وأكدت اإلدارة العليا على 
ضرورة وجود رؤية جديدة لكل 

إدارة من اإلدارات لمواكبة 
تطور الشركة الحالي وتكيفها 
مع المتغيرات في بيئة األعمال 

والدخول ألسواق جديدة 
وتنمية األعمال وضرورة تشجيع 

الموظفين على اإلبداع واالبتكار 
في أعمالهم اليومية وتشكيل 

ثقافة جديدة تحدث تحوالت 
مستدامة تعود بالنفع للعمالء 

والموظفين.

سيبكو للبيئة تدرج 
أخالقيات األعمال من ضمن 

تقييم األداء الوظيفي
حرصاً من إدارة سيبكو للبيئة 

على تطوير منظومة الموارد 
البشرية بدء من تحسين السلوك 

التنظيمي والوظيفي للعاملين 
بها باختالف المستويات 

اإلدارية فقد تقرر إضافة بند 
لتقييم األداء الوظيفي متعلق 

بأخالقيات األعمال حيث أن إدارة 
التطوير الوظيفي بدئت برصد 

سلوكيات الموظفين اإليجابية 
والسلبية على النحو التالي:

السلوك اإليجابي: روح 
التعاون اإليجابي، اللباقة في 

الحديث مع الغير، المعاملة 
الحسنة واحترام الغير وعدم 
اإلساءة، حفظ أسرار العمل، 

الروح المعنوية المرتفعة.
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اليوم تنطلق الهوية الجديدة لسيبكو، 
هوية جديدة، تمثل وتعبر عن طموح 

الشركة وأبنائها األوفياء لمستقبل جديد 
مشرق وواعد بإذن اهللا. هوية جديدة 

ستنعكس نتائجها على كافة أعمال 
الشركة، وسيرى الجميع في المستقبل 

القريب هذا التغيير، الذي سيكون 
بسواعد أبناء الشركة الذين بنوا هذا 

الصرح الكبير.
سيشهد الجميع بداية جديدة من 
المتغيرات المتسارعة بأمر اهللا التي 

ستحقق ما يصبوا إليه عميل سيبكو، نحو 
تحقيق الرؤية الوطنية للدولة لإلرتقاء 
بالعمل البيئي وحماية بيئة هذا الوطن 

الغالي.
الهوية الجديدة هي في مجملها 
ليست شعار فقط، وإنما بداية لتغيير 

إيجابي ليسمو بإسم هذا الصرح لخدمة 
هذا الوطن الغالي وتحقيق أهدافه.

نحن واثقون من قدرتنا، وسواعد أبنائنا 
معتمدين على اهللا ثم على الطاقات 

والهمم العالية، والذي بجهد الجميع 
سنرتقي ونتميز وسنحقق بأمر اهللا 

الطموحات واإلنجازات ننحو بيئة نظيفة 
لوطن غالي.

العضو المنتدب

م. عادل سالم باديب
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