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وزير البيئة والزراعة والمياه يكرم سيبكو لمشاركتها
في المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي

سيبكو تحصل على شهادة الكفاءة سيبكو تعقد ندوة «التغيير» لقاداتها
الدولية إلدارة األسبستوس في المباني

سيبكو تتلف مخلفات صناعية مضبوطة
من وزارة التجارة واالستثمار



الشركةالسعودية 
الخليجية لحماية البيئة 

المشرف العام
م.عادل سالم باديب

العضو المنتدب

مدير التحرير
محمد عوض عطية

مدير العالقات العامة

أيزو 9001 
في الجودة 

اإلدارية والمالية

   المقاالت والبحوث المنشــورة تعبر عن 
رأي أصحابها وال تعبـر بالضــرورة عن رأي 

أو توجه لشركة سيبكو للبيئة.

   الستقبــال مشــاركاتكم ومقترحاتكم 
نأمل التواصل من خالل البريد اإللكتروني:

PR@Sepcoenvironment.com

شركة مساهمة مقفلة 

حاصلة على االعترافات 
الدولية في الجودة 

أيزو 14001 
في الجودة البيئية 

أيزو 18001 
في الصحة

والسالمة المهنية 



سيبكو تتلقى خطابات شكر من أمير 
المنطقة الشرقية ورئيس مجلس الشورى

د. عبداهللا آل الشيخ

تلقت ســيبكو للبيئة خطاب شــكر من صاحب الســمو الملكي األمير/ سعود 
بــن نايف بن عبدالعزيز آل ســعود. وذلك إثر تلقي ســموه إهداء من الشــركة 
لبعض أعداد نشــرة األرض الشهرية الخاصة بالشــركة متمنياً للشركة التوفيق 

والسداد.
وخطاب شكر من معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور/ عبداهللا بن محمد آل 

الشيخ. وذلك إثر إهداء الشركة لمعاليه آخر أعداد من نشرة األرض.
وتحرص سيبكو على توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة وسالمتها كجزء 
ال يتجــزأ من مســؤوليتها االجتماعية للحفاظ على مكتســبات الوطن وموارده 

الطبيعية.

األمير سعود بن نايف

المراعي تثق بخدمات سيبكو للتخلص
 من مخلفاتها الصناعية

وقعــت ســيبكو عقــد مع شــركة 
المراعــي لتقديم خدمــات التخلص من 
النفايات الصناعية الخطرة الصادرة عن 
عــدد ١١ موقع خاص بمــزارع المراعي 
للمنطقــة الوســطى "منطقــة الخرج 
و منطقــة حائل" و ذلك مــن خالل ثقة 
العمــالء فــي الخدمــات المقدمة من 
شركة سيبكو للبيئة في مجال معالجة 
و نقــل و التخلــص اآلمن مــن النفايات 

الصناعية.  الجدير بالذكر أن المراعي شــركة مساهمة سعودية تعمل في 
مجاالت الزراعة، ومنتجات األلبان، وتوزيع المواد الغذائية، تشمل السعودية 

ودول الخليج العربي.





شهد مركز تدريب سيبكو 
للبيئــة مؤخراً انعقــاد ندوة  
ثقافــة  لتعزيــز  "التغييــر" 
التغييــر لــدى قادة ســيبكو 
قدمها الدكتور/ أنمار حامد 
االتصال  رئيس قسم  مطاوع، 
الملك  بجامعــة  التســويقي 

عبدالعزيز بجدة.
وأوضــح الدكتور/ مطاوع 
أن التغييــر يبــدأ مــن خــالل 
القناعات الشخصية من داخل 
الفرد ألنه هــو صانع التغيير 
ويحتاج إلى جرأة وشــجاعة. 
وكل منظمة تحتاج للتطوير: 
وللمنافسة  العصر،  لمواكبة 
االســتمرارية،  لضمـــــــــــان 
والتوســع، وتلبيــة احتياجات 
العمــالء، ومواكبة االقتصاد 
واألنظمة والقوانين، وتطوير 

الخدمة.
وأضاف أن مقاومة التغيير 

لــن تجــدي نفعــاً وأن مــن لــم يلحق 
بقطــار التغيير لن ينتظــره القطار وإن 
ســر االســتمتاع في العمــل ال يكمن 

فــي تغييــره، ولكن يكمن فــي تغيير 
موقفك أنت أو األســاليب التي تتبعها 
فيــه وتحويله إلــى قناعة شــخصية، 
وتطرق إلــى طرق التعامــل مع رفض 

التغيير.
ســيبكو  أن  بالذكــر  الجديــر 
للبيئة أطلقت مؤخــراً عدة برامج 
وفعاليــات داخليــة تعــزز ثقافــة 
التغييــر لموظفيهــا وذلــك لرفع 
المستمر  األداء والتطوير  مستوى 
لتحقيق رؤية الشركة في تحقيق 
التميــز في جميع أعمالها، حماية 

لبيئة الوطن وإعماراً لألرض.
الدكتــور/ أنمار حامــد مطاوع 
شــــــارك فــي برنامــج "الفــرص 
الجيش  لقــــــــادة  المتســــاوية" 
وزارة  نظمتــه  الــذي  األمريكــي 
الدفاع األمريكية، والية ميريالند، 
الواليات المتحدة األمريكية. وهو 
كاتب أســبوعي بجريــدة "عكاظ" 
المواضيع  بمناقشـــــة  يهتــــــم 

االجتماعية الثقافية.
األبحــاث  مــن  العديــد  ولــه 
والدولية  المحليــة  والمشــاركات 
ولــه خبرات فــي مجــال الصحافة 
والتدريس األكاديمــي في الجامعات 
والكليات داخل وخارج المملكة تعدت 

ال ٢٠ سنة.

عقدت في مركز التدريب بمقر ا�دارة العامة بجدة

سيبكو تعقد ندوة «التغيير» لقاداتها





كرم معالي المهندس/ عبدالرحمن بن 
عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والزراعة 
والمياه ســيبكو للبيئة وذلك نظير الرعاية 
االســتراتيجية للمنتــدى والمعرض الدولي 
المســتدامة  والتنميــة  للبيئــة  الســادس 
الخليجــي الذي اســتضافته محافظة جدة 
على مدى يومي ٥-٦ ابريل ٢٠١٧ وأقيم 
تحــت رعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود - 
حفظه اهللا وهذا المنتدى يعد أكبر تجمع 
من نوعه على مســتوى الشــرق األوســط 
ونظمتــه الهيئة العامــة لألرصاد وحماية 
البيئــة بحضور أكثر مــن ٢٠٠ خبير محلي 
وعالمي ونخبة من مسؤولي وزارات البيئة 
والغرف التجاريــة والصناعية بدول مجلس 
التعــاون الخليجــي وبعض الــدول العربية 
واألوروبيــة والقطــاع الحكومي والخاص 

والمنظمات البيئية واإلقليمية والدولية.
وأكــد الوزيــر الفضلــي فــي كلمة له 
استهل بها افتتاح فعاليات المنتدى حرص 
المملكة في سياساتها البيئية على األخذ 
بمفهــوم ومبــادئ التنميــة المســتدامة 
وتعميقــه على كافة المســتويات لضمان 
شــرائح  لجميــع  الفعالــة  المشــاركة 
المجتمــع في الجهــود المبذولة لحماية 
البيئة والمحافظة على مواردها ووضعت 
والخطــط  واالســتراتيجيات  التشــريعات 

الوطنية لتحقيق أهدافها.
وأضــاف الفضلي أن المملكــة تشـــاطر    
       المجتمع الدولي همومه وجهوده 

في المحافظة على البيئة، ولهذا صادقت 
على معظم االتفاقــات الدولية في مجال 
حماية البيئة، وكانت من أوائل الدول التي 
عملــت بموجبها، كما حرصت على توافق 
واســتراتيجياتها  وخططهــا  أنظمتهــا 
الميــاه  لقطاعــات  التنمويــة  الوطنيــة 
والزراعة والصناعة والتجارة والطاقة ضمن 

إطار التنمية المستدامة.
ولفــت إلــى أن رؤية المملكــة ٢٠٣٠ 
وضعــت البيئــة والتنمية المســتدامة أحد 
أهدافها الرئيســية من خالل الحفاظ على 
البيئــة واالســتثمار األمثــل لثروتنــا وتبني 
المبــادرات الواعدة فــي مختلف المجاالت 
البيئية والتي ستنعكس بشكل واضح خالل 
الفترة المقبلة على تعزيز صون المقدرات 
البيئــة وتحقيــق التــوازن البيئــي ورفــع 
مســتوى الوعي لدى المجتمع وفق أفضل 

المعايير الوطنية والعالمية.
من جانبــه أوضح معالــي رئيس الهيئة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل 
بن مصلــح الثقفي أن هذا الحــدث البيئي 
الهام يجســد اهتمام الحكومة الرشيدة 
ودعمهــا المتواصل للعمل البيئي من أجل 
غرس مفهــوم حمايــة البيئــة والتعريف 
بأهميتهــا لدى كافة القطاعات وشــرائح 
المجتمع مرحباً بتواجد النخبة الكبيرة من 
المشــاركين إضافة لوزارات البيئة والغرف 
التجارية والصناعية بــدول مجلس التعاون 
والخاص  الحكومــي  والقطــاع  الخليجــي 
والمنظمــات البيئية واإلقليميــة والدولية 

وأصحاب األعمال.
إثــر ذلــك جــرى تقديــم عــرض مرئــي 
لعــام  للملكــة  البيئيــة  الحالــة  لتقريــر 
الهيئة  أطلقتــه  الذي  ١٤٣٧هــــ/٢٠١٦م 

أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وزير البيئة والزراعة والمياه يكرم سيبكو لمشاركتها في المنتدى 
والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي

معالي الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئة والوفد المرافق له في جناح 
الشؤون الصحية بمحافظة جدة مع منسوبي وزارة الصحة وبعض زوار المعرض

الدكتور/ خليل الثقفيالمهندس/ عبدالرحمن الفضلي
األستاذ/ سعد الشهري

مقدم ورقة عمل سيبكو بالمنتدى

  صورة جماعية لفريق عمل المنتدى من منسوبي      الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة 





العامة لألرصــاد وحمايــة البيئة خالل 
فعاليــات المنتدى والذي تــم إعداده 
وفقاً للمنهجية المعتمدة من برنامج 
 "UNEP" للبيئــة  المتحــدة  األمــم 

للتقييم البيئي المتكامل.
ويهدف التقرير لتوفير المعلومات 
الوضــع  عــن  والدقيقــة  الحديثــة 
الراهن للبيئة في المملكة وأســبابه 
وآثاره على اإلنســان والنظــم البيئية 
واتجاهاتــه المســتقبلية وذلــك مــن 
خالل حصر وتحليل المعلومات المتاحة 
المعنيــة  والجهــات  الــوزارات  لــدى 
بالمملكــة بالتكامل مــع المعلومات 
الهيئــة.  لــدى  المتوافــرة  البيئيــة 
ويالمس التقرير تلبية احتياجات البحث 
العلمــي وإجــراء الدراســات البيئيــة 
فــي المملكــة ودعم جهــود جميع 
الجهــات ذات العالقة لنشــر المعرفة 

البيئيــة ورفع مســتوى الوعي البيئي 
لمختلــف فئــات المجتمــع مــع تعزيز 
المشــاركة الوطنية فــي اتخاذ القرار 
البيئــي وإنجاح السياســات البيئية بما 
ينعكس إيجابا على رفاهية المواطن 
واســتدامة النظــم البيئيــة والحفاظ 

على موروثاتها وتاريخها العريق.
وقدمــت ســيبكو بالمنتــدى ورقة 
عمل تم اســتعراض آخر التقنيات التي 
تنتهجها الشــركة في مجال معالجة 
إدارة المخلفات، وتم تخصيص معرض 
بمســاحة ٥٠ متر مربع للــزوار وذلك 
الستعراض أنشطة الشركة في مجال 

حماية بيئة الوطن.
وعلــى هامش المنتــدى تم إطالق 
فعاليــات مبــادرة "كلنا لهــا حراس" 
والتــي تهدف لنشــر الثقافــة البيئية 

بالمملكة العربية السعودية.

أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وزير البيئة والزراعة والمياه يكرم سيبكو لمشاركتها في المنتدى 
والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي

المهندس/ ماجد عبدالغني واألستاذ/ سالم باديب

الشركة المنظمة للمنتدى تكرم سيبكو للرعاية
 التي شاركت بها»

معالي الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئة أثناء 
زيارته لمعرض سيبكو في المنتدى.

  صورة جماعية لفريق عمل المنتدى من منسوبي      الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة 





سيبكو تطلق هويتها الجديدة 
بثقافة جديدة تحدث تحوالت مستدامة

٣ ٣تطلق هويتها الجديدة 

انتظرونا في العدد القادم الحلقة الرابعة ...

مصطفى عزت محمد مدير
إدارة المراجعة الداخلية

بناء على التوجهات والتغييرات التي تقوم الشــركة باتخــاذ خطوات وإجراءات جادة لتطلعات لغد 
افضل وتحقيق االهداف االستراتيجية التي يتم التخطيط لها من خالل عقد لقاءات دورية واجتماعات 
بموظفــي ادارة المراجعــة الداخلية وذلك بداية لتوضيح االجراءات والسياســات الجديدة التي تقوم 
الشــركة بها وانعكاس اثــر ذلك في عمل االدارة وقد تم البدء بالفعــل في توجيه موظفي االدارة 
من ناحية تغيير طريقة العمل وغرس مفهوم التغيير وبث روح المنافســة في العمل ورفع مســتوي 
كفاءة العاملين باإلدارة لســرعة االنجاز ونحن من هذا المنطلق نعمل ونرحب بما تتخذه الشركة من 

اجراءات تحقق االهداف بطريقة علمية مع التغيرات والتحوالت الجديدة للشركة

 عايش دليم العنزي

رئيس قسم متابعة القطاع الحكومي

رؤيتنا في هذه المرحلة المفصلية في مسيرة الشركة تنبع من قيامنا في قسم المتابعة 
والتحصيل الحكومي بمســؤوليات عديدة وهامة للتأكد من سالمة رفع مستحقات الشركة 
والحــرص علــى ســريان عملية التدفــق النقدي وذلك من خــالل تفعيل ومد جســور التعاون 
والتواصل البناء والمنظم بين أقسام الشركة والسعي للتطوير الذاتي ورفع كفاءة التواصل 
مع المســؤولين في الجهات الرسمية، كما يهدف قسم المتابعة والتحصيل الحكومي إلى 
منع وقوع األخطاء والمخالفات والتأكد من مطابقة إجراءات رفع مستحقات الشركة حسب 

اللوائح واألنظمة المعتمدة .

علي حسن العطاس
مدير أعمال المنطقة الشرقية

انطالقتنا نحو التغيير بشــكل ابداعي وخالق لنكون دائماً في الصدارة والســعي نحو الريادة 
ونصبــح دائماً في المركــز األول والمحافظة عليه وذلك في مختلف األنشــطة البيئية وما فيها 
من األجر والثواب من البارئ عز وجل بإســتخالف األنســان على األرض وعمارتها والمحافظة على 
مواردها واستشــعار ذلــك والذي يقود للتغيير نحو األفضل مســتلهمين قولــه تعالى (إن اهللا ال 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفســهم)، وســنحقق طموحاتنا وتطلعاتنا الكبيرة بتكاتف جميع 
منســوبي هذا الصرح الشامخ (ســيبكو للبيئة) والعمل بروح الفريق الواحد جسداً وروحاً وفكراً 
لنواصل هذه الطموحات واآلمال بخطوات ثابتة وقوية نحو مستقبلٍ واعد، وإدارة أعمال المنطقة 
الشــرقية تســعى بكل جهدها وطاقاتها لتحويل تلك الطموحات الالمحدودة إلى واقع نعيشــه 
لعالم أفضل وتحقيق رؤية الشــركة بتكاتف وتعاون جميع منسوبي الشركة مع بعضهم البعض 

لنكون كالجسد الواحد.





تلقت سيبكو تعميد 
وزارة  مــــــن  مباشــــر 
واالســتثمار  التجـــــارة 
وذلك للتخلص اآلمن من 
عبارة  صناعية  مخلفات 
تجارية  مضبوطــات  عن 
وكالة  مــع  بالتنســيق 

 LED الوزارة لحماية المســتهلك المواد عبارة لمبات
عددها ٩٠ ألف سيبكو قامت بشرح خطة العمل و دور 
كل فرد من أفراد الطاقــم فى تنفيذ الدور المطلوب 
منه بالطريقة الصحيحة واآلمنة، والتوجيه و االرشــاد 

بطرق السالمة الواجب اتباعها أثناء العمل.

سيبكو تتلف مخلفات صناعية مضبوطة
من وزارة التجارة واالســتثمار

موظفي سيبكو يحصلون على شهادة معتمدة من قبل 
الجمعية البريطانية للصحة المهنية في الكفاءة الدولية 

إلدارة األسبستوس في المباني
عقــدت ســيبكو للبيئــة دورة تدريبية 
للفريــق الفنــي المختص بــإدارة النفايات 
الخطــرة بالشــركة فــي مجــال تفكيــك 
وتغليف ونقــل والتخلــص النهائي لمادة 
األسبســتوس. تنظيم الدورة تــم بالتعاون 
مع شركة جرانيت الشرق األوسط للخدمات 

البيئية وشركة
 Asbestos Awareness & Abatement
 Training Co. Ltd
البريطانية المعتمدة من قبل الجمعية 

البريطانية للصحة المهنية 
 British Occupational Hygiene
.(Society (BOHS

وكان محاور الدورة كالتالي:
١. خصائص األسبســتوس والمتطلبات 
التنظيميــة: الصحة العامة والممارســة 
المتعلقة بالســالمة ، المعايير العالمية 
للتعامل مع األسبســتوس وتطبيقاتها، 
إدارة المشاريع في وجود األسبستوس، 

اآلثار الصحية للتعامل مع األسبستوس
٢. إدارة األسبســتوس فــي المبانــي: 
أنــواع واســتخدامات األسبســتوس فــي 
المباني ، طريق تسجيلها ووسمها، خطة 
اإلدارة وإعــداد التقاريــر، الســجل البيئي 

لألسبستوس.
٣. طرق معالجة األسبستوس: التجهيز 
، طرق االحتواء، التدابير العالجية، وســائل 
وإجراءات اإلزالة الصحيحة، إجراءات النقل 

والتخلص، التخلص النهائي.
٤. دور المختبر و التحليل: دور المختص 
بالتحليل ، رصــد الهــواء والتقنيات أخرى، 

المراحل األربعة إلجراءات التطهير واختبار 
المنطقة.

التطبيقــي  العمــل  أســلوب  بيــان   .٥
والحقلي في الموقع، قبل بداية التفتيش 
وبعد المعالجــة ، األدوار والمهام لفريق 
المســتخدمة،  الطريقــة  بيــان   ، العمــل 

إجراءات المسح الميداني وخطة العمل

وبإتمام هذه الــدورة حصل المختصين 
في ســيبكو للبيئة على شهادة معتمدة 
مــن قبــل الجمعيــة البريطانيــة للصحــة 
المهنيــة فــي الكفــاءة الدوليــة إلدارة 

األسبستوس في المباني 
 International Proficiency Certificate in 
Management of Asbestos in Buildings
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حبــا اهللا ممكتنــا الحبيبــة، مــن نعمه ســبحانه 
وتعالــى، مصادر وقود وفيرة مــن الطاقة بنوعيها 
النظيفة المتجددة، والتقليدية غير المتجددة، فمن 
الطاقة النظيفة، الطاقة الشمســية غير المســتغلة 
إلــى طاقة الرياح وطاقة األمــواج ومن الطاقة غير 
المتجــددة، النفــط والغاز والفحــم الحجري، وظلت 
عوائد هذه الطاقــة لعقود طويلة المصدر الزدهار 

المملكة على جميع األصعدة. 
لم تغفــل الدولة رعاهــا اهللا عن تلــك المصادر، 
واســتمرت في وضع الخطط والبدائل، لغد مشــرق، 
تراعي فيه مصلحــة األجيال المقبلة. ســطرته رؤيا 
٢٠٣٠ الثاقبة. التي هدفت إلى التوســع في إنتاج 
الطاقة النظيفة المتجــددة، واإلقالل التدريجي من 
االعتماد على موارد البالد الطبيعية غير المتجددة؛ 

فضالً عما تتسبب فيه مخلفاتها من أضرار بالبيئة. 
 وكمــا أســلفت، فبالدنا ذات نطاقيــن في مجال 
الطاقــة فقــد أظهــرت دراســة قامت بها شــركة 
(ارنست ويونغ)، أن المملكة العربية السعودية من 
أكثــر دول العالم قاطبة جاذبيــة في مجال الطاقة 
النظيفــة المتجددة. ومنذ أن بدأت الدولة في وضع 
الخطوات األولى في االســتثمار فــي مجال الطاقة 
الشمســية، نجحت فــي تحقيق تقــدم ملحوظ في 
مؤشــر هذا الطاقــة العالمي، وذلــك عندما قفزت 
مركزيــن فــي قائمــة المؤشــر، حيث تقدمــت إلى 
المرتبة الثانية عشرة بعد أن كانت في المركز الرابع 

عشر عالميا، ويتوقع أن تتحول المملكة إلى واحدة 
من أهم منتجي الطاقة البديلة النظيفة في العالم 
وأن تتمكن خالل السنوات المقبلة من تصديرها إلى 
العالم، لتصبح أكبر منتج للطاقة التقليدية والطاقة 

المتجددة على السواء. 
لقــد خصصــت الدولــة رعاهــا اهللا مــوارد مالية 
ضخمــة، إلطــالق مشــاريع عمالقة يتوقــع أن تنتج 
كميات ضخمة من الكهرباء عبر الطاقة الشمســية 
وطاقــة الرياح خــالل العقدين المقبليــن؛ حيث من 
المقدر ان تتمكن البالد من تشــغيل محطات للطاقة 
الشمسية بقدرة إنتاجية هائلة بحلول العام ٢٠٣٢.
لقد أوردت لنا األخبار، بأن وزارة الطاقة والصناعة 
قد شــرعت في هــذه الســنة في طــرح مناقصات 
لمشاريع الطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية بمدينة 
ســكاكا، وطاقة الرياح بمدينة مدين شمالي البالد، 
باإلضافــة إلــى مناقصة مشــروعي طاقة شمســية 
بالجــوف ورفحاء. في خطــوة تعتبر نقطة االنطالق 

لمرحلة جديدة.
هكذا تنطلق المشــاريع الطموحة فعالّ ال قوالً، 
لهدف بيئي ســامي، أنه بحلول عام ٢٠٣٠ ستصدر 
المملكة العربية الســعودية الطاقة النظيفة لدول 

العالم.
واهللا من وراء القصد.

                                                     العضو المنتدب

م. عادل سالم باديب

الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة 
www.sepcoenvironment.com

زيادة انتاج الطاقة النظيفة 
والتقليل من استخدام

 الموارد الطبيعية


