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سيبكو للبيئة تقدم خدماتها في معالجة 
النفايات الصناعية الخطرة لطيران ناس

سيبكو تقدم خدماتها المتكاملة في 
التعامل مع المواد الكيميائية

سيبكو تستمر بتنفيذ خدماتها بمدينة 
الملك عبد اهلل االقتصادية

سيبكو للبيئة تستقبل القنصل العام 
البريطاني بجدة



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 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:

PR@Sepcoenvironment.com

شركة مساهمة مقفلة 

حاصلة على االعترافات 
الدولية في الجودة 

أيزو 14001 
في الجودة البيئية 

أيزو 18001 
في الصحة

والسالمة المهنية 



أكد معالي رئيس الهيئة العامة لألرصاد 
وحماي��ة البيئ��ة، الدكتور خلي��ل بن مصلح 
الثقف��ي، أن إطالق االس��تراتيجية الوطنية 
للصحة والبيئة خطوة مهمة طال انتظارها 
لتواك��ب عجلة التق��دم تماش��يا مع رؤية 

المملكة 2030.
وأوض��ح الدكتور الثقفي خ��الل كلمته 
ف��ي افتت��اح أعمال ورش��ة العم��ل األولى 
إلطالق االستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة 
بج��دة مؤخ��رًا أن الهيئ��ة العام��ة لألرصاد 
وحماية البيئة س��تكون الجهة المش��رفة 
عل��ى تنفي��ذ االس��تراتيجية بالتع��اون م��ع 
الجه��ات الحكومية ذات العالقة التي تعد 
إحدى منظومات العمل البيئي المشترك بين 
جميع القطاع��ات الحكومية التي تس��عى 
للمحافظ��ة عل��ى صح��ة البيئ��ة بالمملكة 
وفق المبادئ األساس��ية التي تعمل عليها 
حكومة خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك 
س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود (حفظه 

اهلل).
وأش��ار إل��ى أنه س��يتم تنفي��ذ المحاور 
الرئيسية لالس��تراتيجية والبرامج التنفيذية 
المتفرع��ة عنه��ا لتحقق اله��دف الرئيس 

وهو المحافظة على صحة البيئة.
المحافظة  إل��ى  االس��تراتيجية  وتهدف 
على س��المة البيئ��ة، وتوفير بيئي��ة صحية 

نظيفة، وتنمية القدرات الوطنية، والتعامل 
م��ع الكوارث، وتحقيق الت��وازن األمثل بين 
التنمي��ة والبيئ��ة، وتحس��ين نوعي��ة الحياة 

والصحة العامة للسكان.
وتقوم الهيئة العام��ة لألرصاد وحماية 
تطبي��ق  برنام��ج  عل��ى  باإلش��راف  البيئ��ة 
االس��تراتيجية والخطط والبرام��ج وتحديد 
السياس��ات واأله��داف الهامة، واإلش��راف 
على عقد لقاءات مع المنظمات اإلقليمية 
والدولي��ة المتخصص��ة في الصح��ة والبيئة 
وزي��ادة  معه��ا،  المعلوم��ات  وتب��ادل 
المش��اركة والتع��اون ف��ي ه��ذا المجال، 
القطاعي��ن  مؤسس��ات  تش��جيع  وكذل��ك 
العام والخ��اص وتوجيهها لإلس��هام في 
الصناعات والتقنيات والخدمات البيئية؛ بغية 
المحافظة عل��ى البيئة وتنمي��ة مواردها، 
وإعط��اء اعتب��ار كاف للتخطيط البيئي في 

جميع مراحل التنمية.
كما تشارك المملكة بفاعلية كبيرة في 
المؤتمرات الدولية واإلقليمية مثل مؤتمر 
األمم المتحدة للبيئة والتنمية ”قمة األرض“ 
الذي عقد في البرازيل، وكذلك االس��تمرار 
التنس��يق والعم��ل م��ع المنظم��ات  ف��ي 
اإلقليمي��ة والدولية المتخصصة في الصحة 
والبيئة، وتب��ادل المعلومات معها، وزيادة 

المشاركة والتعاون في هذا المجال.

أكد أنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة 
والصحة العامة للمجتمع

الثقفي: االستراتيجية الوطنية للصحة 
والبيئة خطوة لمواكبة رؤية ٢٠٣٠





المس��تثمرين  جمه��ور  ق��رر 
المس��اهمين بالش��ركة من خالل 
اجتم��اع الجمعي��ة غي��ر العادية 
الت��ي عق��دت مؤخ��رًا ف��ي مقر 
الش��ركة زيادة رأس مال الشركة 
م��ن ١00 ملي��ون ري��ال إلى 200 

مليون ريال مدفوع بالكامل.
ويأتي ه��ذا الق��رار بناء على 
الس��ادة  م��ن  الكبي��رة  الثق��ة 
المس���������اهمين المس����تثمرين 
ع��ن  يعب��ر  بم��ا  و  بالش��ركة  
االس��تثمار األمثل لعوائدهم في 
بيئة اس��تثمارية تحق��ق تطلعات 
الس��ادة المس��تثمرين بما يعظم 
أرباحهم من خالل االستثمار في 
مش��اريع ذات عوائ��د مجدي��ة و 

مرتفعة.
كما تهدف الش��ركة من رفع 
رأس الم��ال إل��ى تعزي��ز مركزها 
المالي مما سيساهم من تمكين 
الش��ركة ف��ي تنمي��ة أعماله��ا 
المس��تقبلية مع االس��تمرار في 
تنفيذ خططه��ا التي بدأتها في 
ع��ام 20١2 م ولتدعي��م الخطط 
حج��م  واس��تيعاب  التوس��عية 
االس��تثمارات المطلوبة للتوس��ع 
في أعمالها المس��تقبلية وذلك 
الشركة في  لتتناسب وطموحات 
المرحلة القادم��ة لتنويع مصادر 
الدخ��ل وزيادة العائ��دات لتكون 
ش��ركة بيئي��ة تق��دم خدماته��ا 
بتكام��ل ف��ي كاف��ة المج��االت 

خدمًة لهذا الوطن المعطاء.

سيبكو تضاعف رأس مالها 
إلى ٢٠٠ مليون ريال

أصدرت إدارة الصحة والبيئة والصحة المهنية بمنطقة القصيم تقريرها السنوي 
وال��ذي تضمن جمي��ع أعم��ال اإلدارة بما فيها برنام��ج اإلصحاح البيئ��ي وبرنامج 
السالمة الغذائية والكيميائية وبرنامج التخلص اآلمن من النفايات الطبية الخطرة.
والتقري��ر ب��ه الجه��ود المميزة ل��إلدارة بقيادة األس��تاذ/ عبداهلل ب��ن مجيدل 
المجيدل، مدي��ر اإلدارة وفريق العمل الذي أخذ عه��دًا ألمير منطقة القصيم بأن 

يسعى لما يحوز رضى اهلل ثم رضاه.

إصدار التقرير السنوي إلدارة صحة البيئة 
والصحة المهنية بمنطقة القصيم
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سيبكو للبيئة 
تقدم خدماتها

 في معالجة 
النفايات

الصناعية الخطرة 
لطيران ناس

توتال السعودية للمنتجات 
البترولية المحدودة تجدد 

ثقتها بسيبكو
أثبت��ت س��يبكو للبيئ��ة قردته��ا عل��ى 
خدم��ة أكبر الش��ركات العالمية في مجال 
إدارة النفاي��ات الصناعي��ة الخط��رة، جددت 
شركة توتال السعودية للمنتجات البترولية 
المحدودة ثقتها بسيبكو إلدارة المخلفات 
الصناعية الخطرة الناتجة عن عمليات صناعة 
مش��تقاتها  و  الهيدروكربوني��ة  الم��واد 
داخ��ل مصنع توتال بمدين��ة الملك عبداهلل 

االقتصادية.

ضمن عقودها التشغيلية داخل المدينة لعمالئها
سيبكو تستمر بتنفيذ خدماتها بمدينة 

الملك عبد اهلل االقتصادية
 جددت س��يبكو اعمالها داخل مدينة المل��ك عبد اهلل االقتصادية وذلك 
بع��د ان حظيت برضى عمالئها على اداء اعمالها داخل المدينة االقتصادية 
وه��ذا ماعزز تواجد س��يبكو باس��طول حديث ومتطور لتنفي��ذ تلك العقود 
باعلى معايير الجودة وبمستوى عالي من االحترافية ودقة بتنفيذ الخدمات 
بالمواعيد المحددة وبفريق كادر بشري متخصص ومدرب وحاصل على كافة 
المؤهالت والمتطلبات الخاصة لهذه المدن االقتصادية وتنوع االسطول بما 
يالئم المواد المنقولة س��اهم في مرونة االداء والتأكد من تطبيق معايير 

اشتراطات السالمة خاصة ان بعض المواد تكون خطرة.

وقع��ت س��يبكو للبيئ��ة وش��ركة طي��ران ن��اس عق��د إلدارة 
المخلف��ات الصناعية الخط��رة الخاصة بورش اإلص��الح والصيانة 

لكافة فروع طيران ناس داخل المملكة.
ويأتي هذا بعد نجاح س��يبكو في إدارة المخلفات الصناعية 
الخطرة لكل من مطار المل��ك عبدالعزيز بجدة من خالل التعاقد 
م��ع الش��ركة الس��عودية لهندس��ة و صيانة الطيران و ش��ركة 

الخطوط الس��عودية للش��حن الجوي، وقد انعك��س نجاح تنفيذ 
األعم��ال وجودة تقدي��م الخدمة على زيادة الثقة بين س��يبكو 
و عمالئه��ا في قطاع المطارات والطي��ران، األمر الذى جعل من 
س��يبكو مرش��حا رئيس��يا إلتمام التعاقد مع ش��ركة طيران ناس 
إلدارة كافة أنواع النفايات الصناعية الخطرة الناتجة عن مختلف 

مواقع العمل حول المملكة.
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زار وفد من مركز التميز البحثي في الدراس��ات البيئية بجامعة 
الملك عبدالعزيز شركة سيبكو للبيئة وترأس الوفد مدير المركز 
األس��تاذ الدكتور/ إقبال محمد اسماعيل، برفقة كاًل من: األستاذ 
الدكتور/ ابراهيم حس��ن -رئيس وحدة تلوث الهواء- و الدكتور/ 
عبدالس��تار نظام��ي - رئي��س وحدة النفاي��ات الصلب��ة- وتهدف 

الزيارة لفتح آفاق للتعاون بين المركز وشركة سيبكو للبيئة في 
األنش��طة البحثية التي ستس��هم بالحفاظ على موارد ومقدرات 
هذا الوطن الثمينة وتحقيقًا لروية المملكة العربية الس��عودية 
2030 . واطلع الوفد على إنجازات س��يبكو في المحافظة على 
بيئة الوطن من التلوث وفقًا ألفضل الممارسات والمعايير الدولية.

سيبكو تفتح 
آفاق التعاون 

في المجال 
البحثي مع 

جامعة الملك 
عبدالعزيز

خطوات منظمة جعلتها تنال تقدير وثقة عمالئها

سيبكو تقدم خدماتها المتكاملة في التعامل مع المواد الكيميائية
ثقة  أصبح��ت س��يبكو مص��در 
لعمالئها في التعامل مع المواد 
الخط��رة, فق��د تم اس��ناد مهام 
تن��اول ومداولة ونق��ل ومعالجة 
والتخل��ص م��ن خط��ورة الم��واد 
الكيميائي��ة لف��رق عمل س��يبكو 
الش��ركة  المنتش��رة, فبعد نجاح 
في مباش��رة العديد م��ن الحاالت 
و اإلنس��كابات للمواد الكيميائية 
المعام��ل  ف��ي  تح��دث  والت��ي 
والمس��تودعات  والمختب��رات 
والمصان��ع وغيره��ا م��ن مواقع 
مختلف��ة وتح��ت اي ظ��رف فق��د 
للتعامل  اصبحت س��يبكو مطل��ب 
باحترافية في ت��دول تلك المواد 
الخطرة منذ لحظة وقوع الحادث 
لغاية التخلص االمن والقضاء على 
باش��رت مؤخرا  خطورته��ا وق��د 
عملي��ة جمع ونق��ل والتخلص من 
مواد ش��ديدة الخط��ورة من احد 
عمالئه��ا بجامعة الملك عبد اهلل 

بثول.





سيبكو تطلق هويتها الجديدة 
بثقافة جديدة تحدث تحوالت مستدامة

٤ ٤تطلق هويتها الجديدة 

انتظرونا في العدد القادم الحلقة الخامسة ...

محمد خالد الزهراني
مشرف االتصاالت والتطوير باإلقليمية الوسطى

أهداف قس��م االتص��االت والتطوير مواجهة التحديات والعقبات في منطقة أعمال الوس��طى من 
خالل المحافظة على العمالء الحاليين وجلب عمالء جدد وتقديم أس��عار مناسبة عن بقية المنافسين 
وتقوية العالقات مع العمالء واألخذ بآرائهم واقتراحاتهم ورفعها للمختصين لدراستها ونسعى أن 
نصل إلى الهدف المنش��ود من اإلدارات العليا التي وضع��ت ثقتها بنا وكل هذا ال يمكن أن يتم بدون 

تكاتفنا جميعًا.

أحمد بن جمعان الجعيدي
مدير أعمال فرع الرياض

إن التغيي�ر الذي نسعى له في «سيبكو للبيئة» تغيي�ر جذري وشامل لهوية وأداء الشركة 
بشكل عام، وذلك من خالل جعل التغيي�ر نشاطًا اعتياديا وممارسة مألوفة لجميع ال�موظفين 

وبما يحقق تطلعاتنا جميعًا خالل الفت�رة القادمة .
ولك��ي يتحقق هذا التغيي�ر البد من بذل الجهد ال�مقنن الذي يس��تهدف تحس��ين قدرات 
أفراد «سيبكو للبيئة» من خالل إدخال فكر التغيي�ر والتجديد ل�مواكبة التطورات ومواجهة 
التحدي��ات وال بد أن نبدأ كموظفين بأنفس��نا، فإن تمكنا من تغيي�ر أنفس��نا س��ينعكس هذا 
التغيي���ر على العميل تلقائيًا وهذا جوهر التغيي�ر ولُبه ، وهو أن يلمس عمالئنا التغيير فعليًا 
عل��ى أرض الواقع مع التأكيد على ضرورة عمل مختل��ف اإلدارات بروح الفريق الواحد، ونبذ 
الفرقة واألنانية و األنا، فهدفنا كموظفين مش��ترك وواحد وهو االرتقاء بمس��توى أعمال 
الشركة وتحقيق النجاحات ال�متتالية التي عهدناها في مسيرة «سيبكو للبيئة» من إنشائها.

وختامًا نسأله تعالى التوفيق للجميع.

غسان طاهر متبولي
أخصائي موارد بشرية

يتس��اءل كثي��ر من الناس هل التغيير عاده س��ليمه؟ لنض��رب مثل يحتذى به ف��ي التغيير وهو 
وطننا الحبيب المملكة العربية السعودية فكان اقتصاد وطننا يعتمد بالدرجة االولى على النفط 
ومش��تقاته ومن باب رؤية 2030 س��تصبح المملكة العربية السعودية  اقتصادها قوي ومتين ال 
يعتمد على مصدر وحيد, وعلى هذا المنطلق بادرت شركة سيبكو للبيئة بحملة حان وقت التغيير 
بموظفيها الش��جعان لتكن ش��ركة س��يبكو للبيئة دائمًا في القمة في مجال البيئة وال تخش��ى 
التغيي��ر وال التطور, ول��ن يقف طموحها على حماية البيئة فقط بل س��تبني بيئة خضراء مثل لون 

علم بالدي.





بادرت ادارة اعمال المنطقة الش��مالية 
بإقام��ة حف��ل معاي��دة وتقدي��م وجب��ة 
افط��ار في جميع فروعه��ا في اول يوم 
عمل بعد اج��ازة عيد الفطر المبارك لعدد 
م��ن عمالئها وتأتي تل��ك الخطوة امتداد 
لما تق��وم به إدارة الش��ركة من اهتمام 
بعمالئها حيث ان رؤية الشركة لعمالئها 
ال تقتص��ر عل��ى تقدي��م افض��ل الخدمات 
فق��ط بل تح��رص الش��ركة م��ع عمالئها 
وتقوي��ة  الصداق��ات  بتكوي��ن  الك��رام  

الروابط االجتماعية.   

إدارة أعمال المنطقة الشمالية بسيبكو تقيم حفل معايدة 
لموظفيها وعمالء المنطقة

بل تطوير التعاون التجاري وتحقيق المصالح المشتركة بين الشركة لبحث سُ
 والشركات اإلنجليزية في مجال حماية البيئة

سيبكو للبيئة تستقبل القنصل العام البريطاني بجدة
قام القنصل الع��ام البريطاني الجديد 
بجدة السيد/بيري بيتش، والوفد المرافق 
ل��ه بزي��ارة مجامل��ة إل��ى مق��ر س��يبكو 
بجدة لبحث س��بل تطوي��ر التعاون التجاري 
وتحقيق المصالح المشتركة بين الشركة 
والش��ركات اإلنجليزية في مج��ال حماية 

البيئة.
كان ف��ي اس��تقبال الوف��د واالجتماع 
معه��م عضو مجل��س اإلدارة  ���� العضو 
المنتدب �� المهندس/ عادل سالم باديب. 
ال��ذي ثمن ه��ذه الزيارة وتقدم بالش��كر 
الجزي��ل إل��ى س��عادة القنص��ل والوف��د 

المرافق.
بريطاني��ا تع��د أح��د أه��م الش��ركاء 
االقتصاديين للمملكة العربية السعودية 
ويرب��ط بي��ن البلدي��ن عالق��ات اقتصادية 

وتجارية واستثمارية كبيرة.
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اصب��ح التط��ور التكنولوجي يتس��ارع في كافة 
مج��االت الحي��اة ، وأصبح األس��اس ف��ي التطبيقات 
اليومي��ة ألعمالنا، وم��ن ال يواكب ه��ذه التطورات 
المتس��ارعة يتخلف عن الركب. ولم تس��تثنى البيئة 
والمحافظ��ة عليها من هذا التس��ارع التكنولوجي، 
ب��ل وأن ال��دول والش��ركات قد أعطت ه��ذا الجانب 
االهتم��ام الكبي��ر للمحافظة عل��ى ديمومة األرض 

وصحة اإلنسان.
البيئي����ة   حماي����ة  مج�����ال  ف��ي  التكنولوجي��ا 
(Environmental Technology) – تك�����ون م�����ن 
خالل اس��تخدامات تقنيات صديق��ة للبيئة بمعنى أن 
اس��تعمالها ال يهدد البيئة، وهي طاقة بديلة في 
غالب أمرها عديمة من االنبعاثات الضارة، وخير مثال 
عليها الس��يارات الكهربائية وتلك العاملة بالطاقة 
الشمسية أو الطاقة الهوائية. وال يقتصر استخدام 
ه��ذه التكنولوجي��ا على ه��ذه المص��ادر فقط بل 
تس��تخدم العديد م��ن مصادر الطاق��ة النظيفة مثل 
طاق��ة الم��د والج��زر والطاق��ة النووي��ة والطاقة 
الحيوية والطاقة المائية والطاقة الحرارية وغيرها 

من الطاقات النظيفة. 
هناك تحول جاد من كافة دول العالم إلى ضرورة 
االهتم��ام بالبيئ��ة بدأ م��ن  مؤتمر ري��و دي جينيرو 
الذي عقد بالبرازيل عام ١٩٩2، والذي ش��اركت فيه 
المملكة العربية السعودية بأعلى مستوى. ودعت 
تلك القم��ة دول العالم إلى تبني بدائل تعتمد على 

التكنولوجي��ا البيئي��ة الصديق��ة والمحافظ��ة على 
األرض.

لقد حددت السياس��ة الوطنية للعل��وم والتقنية 
في المملكة العربية السعودية التي أقرها مجلس 
ال��وزراء الس��عودي لع��ام ١٤23ه��� (2002م)، ١٥ 
تقنية استراتيجية تعتبر جوهرية وأساسية لمستقبل 
التنمي��ة ف��ي البالد وه��ي اس��تراتيجيه تحتل فيها 
التقنيات البيئية موق��ع اهتمام خاص في المملكة 

العربية السعودية. 
لقد ش��ارك أكثر م��ن مائتي خبي��ر دولي ومحلي 
ف��ي احتفالية المؤتم��ر الخليجي الس��ادس للتنمية 
المس��تدامة، وال��ذي اصطح��ب به مع��رض في ذات 
الش��أن، وهم��ا فعاليت��ان عل��ى درج��ة قص��وى من 
األهمي��ة تتك��رر كل ع��ام، كانت هذه الس��نة تحت 
ش��عار (التكنولوجي��ا البيئي��ة)، وذلك خالل الس��ابع 
والثامن من ش��هر رجب الماض��ي، وأقيمت في جدة 

بتنظيم من الهيئة العامة لإلرصاد وحماية البيئة. 
 إن توج��ه الدول��ة رعاه��ا اهلل نح��و التكنولوجيا 
الصديق��ة البيئي��ة، هو أم��ر جاد، تس��عى فيه على 
المحافظة على البيئة وصون مواردها ودعم خطط 
التنمية المستدامة واستخدام الطاقة البديلة ضمن 

الرؤية الطموحة المشرقة 2030.
واهلل من وراء القصد،،،

                                                     العضو المنتدب

م. عادل سالم باديب

الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة 
www.sepcoenvironment.com
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