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   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 تستمر بتقديم الدعم للحد الجنوبي
اســتمرت سيبكو للبيئة بتقديم الدعم العاجل ألي متطلبات تتلقاها من الجهات 
الحكوميــة خاصة بما يتعلق بالحد الجنوبــي ومؤخرا قامت بتصميم وتجهيز غرف 
تجميــع مؤقته لحفظ المخلفات الطبيــة بالمنافذ لبعض مواقع تتبع لوزارة الصحة 
بمنفذ الوديعة بنجران ومستشفى بني مالك بجازان والتي صنعت خصيصا بمواصفات 
خاصــة وتجهيزات ذات ضوابط عالية تتناســب مع النشــاط المخصــص لها والجدير 
بالذكر بانه ســبق هذا الدعم إمداد بعض الجهات بالمســتهلكات والمســتلزمات 
المخصصــة لتطبيــق البرنامج الوطنــي إلدارة المخلفات الطبية واســتحداث غرفة 
طــوارئ تعمل على مدار ٢٤ ســاعة لتقديم الدعم الــالزم إلدارة عمليات البرنامج 

وإدارة أسطول النقل لهذه المخلفات.

تدشــين  ســيبكو  بــدأت 
والتميــز  التطويــر  أعمــال 
المؤسســي من خالل تطبيق 
األنظمة  أحــدث  مواصفــات 
واألدوات المحلية والعالمية 
المرحلــة  تشــهد  وســوف 
وتطوير  اســتحداث  المقبلة 

العديد من األنظمة منها:
١- نظام التحكم اعتماداً 
على دورة التحسين المستمر  

.(PDCA)
٢- نظام الخطط االستراتيجية والعملية.

٣- نظام السياسات واإلجراءات.
علــى  اعتمــاداً  األداء  تقييــم  نظــام   -٤
مؤشرات أداء جائزة الملك عبدالعزيز للجودة 

و التميز المؤسسي.
٥- نظــام تقييــم المخاطر اعتمــادا على 

مواصفات ايزو ٣١٠٠٠:٢٠٠٩
٦- نظام متابعة األعمال.

وتهــدف هذه األنظمة إلــى تأكيد االلتزام 
بالتشــريعات والقوانين ومتطلبــات الحوكمة 
وضمان حقوق المساهمين واستمرار الخدمة 

المتميزة للعمالء وحقوق الموردين وتحقيق 
رؤية و رســالة و أهداف الشركة االستراتيجية 

والتأكد من تحقيقها.
 كما يحقق المشــروع الشــفافية ووحدة 
التوجه لضمان  سالســة وانتظاميــة العمليات 
ورفع المســتوى المعرفي بالمخاطر والتعامل 
الحكيــم معها وطــرق الوقايــة منها وذلك 
لدعــم منظومــة التحســين المســتمر وضمان 
كفــاءة وفعالية العمليات والتعامل الســريع 

مع المعوقات وحلها في أقصر وقت ممكن.

بإتباع مواصفات أحدث ا�نظمة وا�دوات المحلية والعالمية
سيبكو للبيئة تدشن أعمال التطوير والتميز المؤسسي





استمرت ســيبكو للبيئة بتقديم الدعم العاجل ألي متطلبات 
تتلقاها من الجهات الحكومية خاصة بما يتعلق بالحد الجنوبي 
ومؤخــرا قامــت بتصميم وتجهيــز غرف تجميــع مؤقته لحفظ 
المخلفــات الطبية بالمنافــذ لبعض مواقع تتبع لــوزارة الصحة 
بمنفــذ الوديعة بنجران ومستشــفى بني مالك بجــازان والتي 
صنعــت خصيصا بمواصفات خاصــة وتجهيزات ذات ضوابط عالية 

تتناســب مع النشــاط المخصص لها والجدير بالذكر بانه ســبق 
هذا الدعم إمداد بعض الجهات بالمســتهلكات والمستلزمات 
المخصصة لتطبيــق البرنامج الوطنــي إلدارة المخلفات الطبية 
واســتحداث غرفة طــوارئ تعمل على مدار ٢٤ ســاعة لتقديم 
الدعــم الــالزم إلدارة عمليــات البرنامج وإدارة أســطول النقل 

لهذه المخلفات.

سيبكو تقدم دورة تدريبية لمنسوبي مستشفى الحرس الوطني بالمدينة المنورة

سيبكو توقع مذكرة تفاهم مع 
جامعة الملك عبدالعزيز

وقعت ســيبكو للبيئة مذكرة تفاهــم مع مركز التميز 
البحثي في الدراســات البيئية في جامعة الملك عبدالعزيز 
بهــدف تبادل المعلومــات والخبرات لتطويــر األعمال في 

المجاالت البيئية.
توقيع المذكرة نتاج اجتماعــات عمل وزيارات ميدانية 
متعددة وذلك لتقديم الدعم والمســاندة العلمية وكافة 
التســهيالت الالزمة إلجراء المشــاريع البحثيــة في مجال 
حمايــة البيئــة وفقــاً لمتطلبــات برنامج التحــول الوطني  

٢٠٢٠ ورؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

بعض طلبات  تلقت سيبكو 
الهيئات التعليمية لفرز ونقل 
االمــن  والتخلــص  ومعالجــة 
مــن مــواد كيميائيــة خاصة 
ومستودعات  مختبرات  ببعض 
جامعات ســعودية ومدارس ، 
بإرسال فريق  وقامت سيبكو 

فنــي متخصص لمعاينة وفحص تلك المواد لوضع الخطة المناســبة 
ألعمــال التخلــص االمن منها وتحديد االشــتراطات البيئيــة ومعايير 
الســالمة للتعامل مع هذه المواد والتي قــد يكون بعضها يحتوي 
على عناصر خطرة، وتوسعت سيبكو في خبراتها من خالل استحداث 

مختبر بيئي لفحص تلك المواد لتحديد طرق المعالجة.

سيبكو 
تباشر 

طلبات 
عدد من 

الجامعات 
السعودية

بعض طلبات   سيبكو 
الهيئات التعليمية لفرز ونقل 
االمــن  والتخلــص  ومعالجــة 
مــن مــواد كيميائيــة خاصة 
ومستودعات  مختبرات  ببعض 
جامعات ســعودية ومدارس ، 





واصلت ســيبكو تميزها بتقديم خدماتها 
لكافة منشــئات القطاعات الصحية بالمشاعر 
والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والتي 
تدار من قبل عدة وزارات مثل : وزارة الصحة ، 
وزارة الداخليــة ، وزارة الدفاع ، وزارة الحرس 
الوطنــي ووزارة البيئــة والميــاه والزراعــة . 
وبادرت ســيبكو بوقت مبكر قبل بدء موسم 
الحج باعداد خطة من واقع خبرتها الطويلة 
في أعمال التشــغيل بمواسم الحج والعمرة 
فــي وجود حشــود مالييــن من البشــر وقام 
بتنفيذهــا فريــق عمل تــم اختيــاره بعناية 
لضمان نجاح اعمال ســيبكو بهذا الموســم 
، وتشــمل الخطــة عناصــر عديــدة أهمهــا 
تجهيزات الكوادر ، االدارة ، االسطول، النقل 
والمعالجة بمرافق الشركة والتواجد السنوي 
لســيبكو بالمشاعر المقدســة ساهم بشكل 
كبير في تذليل كافــة العوائق بالتعامل مع 

حشود ضيوف الرحمن.
اشــادة المســتفيدين من خدمات سيبكو 
كان المؤشــر الحقيقي لنجاح اعمال الشركة 
فلقــد تلقــت ســيبكو العديد من شــهادات 
الشكر والتقدير والثناء باالجتماعات من قبل 

مسؤولي الجهات المستفيدة.
 وهللا الحمــد لم يســجل اي حــوادث اثناء 
تقديــم خدماتهــا فــي مجــال ادارة وجمع 
ونقــل ومعالجــة والتخلــص مــن المخلفــات 
الطبية وكذلك جمع ونقل ومعالجة والتخلص 

سيبكو للبيئة تقدم خدماتها لموسم حج ١٤٣٨هـ





من المخلفات الدوائيــة والصيدالنية ولم 
يســجل أي حــادث للنفايــات الكيميائيــة 
الخطــرة. قدمــت ســيبكو  والصناعيــة  
فقــط  المقدســة  بالمشــاعر  خدماتهــا 

وهــي موســمية لعــدد ٨ 
مستشــفيـــات، ٧٨ مركــــز 
صحــي وعـــــدد ٣٦ بعثـــة  

دولية.

سيبكو للبيئة تقدم خدماتها لموسم حج ١٤٣٨هـ
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سيبكو للبيئة تعقد برنامج 
تدريبي لمكافحة وطرق 

الوقاية من الحريق
في إطار برنامج الســالمة والصحة المهنية في العمل، عقدت 
ســيبكو للبيئــة برنامــج تدريبي خــاص بمكافحة وطــرق الوقاية 
من الحريق مســتخدمة أحــدث التقنيات الخاصــة بأنظمة الحرائق 
واألنظمة األمنية حيث شــملت المحاضــرات التدريبية على جوانب 
علمية النــدالع الحرائق وانتشــارها والتعرف علــى مختلف أنواع 
الحرائــق ووســائل مكافحة كل نــوع من هذا الحرائــق من خالل 
التعــرف علــى أنــواع طفايــات الحرائــق واســتخدامات كل نوع 
منها في مكافحة الحرائق وشــملت المحاضــرات عمليات اإلخالء 
والســالمة الشــخصية خالل الحوادث واإلجراءات الوقائية الواجب 
القيام بها عند اندالع الحرائق للحد من الخسائر البشرية والمادية.

مؤخــراً  للبيئــة  ســيبكو  اســتحدثت 
أسطول متقدم لدعم أسطولها لألنشطة 
البيئيــة االخــرى بجانــب تعزيز أســطولها 
فــي مجال نقــل المخلفــات الطبية خاصة 
ان كل نشــاط يتطلب أســطول بمواصفات 
وتجهيزات خاصة تتناســب مع نوعية تلك 
المخلفــات والتــي تتنوع مثــل المخلفات 

البلديــة والمخلفــات الطبيــة ومخلفــات 
الصناعيــة  والمخلفــات  والبنــاء  الهــدم 
الســائلة والصلبــة وغيرهــا، وســبق ذلك 
تجهيــز مرافــق الســتقبال والتعامل مع 
تلــك المخلفــات وفــق خــواص كل نــوع 
ووفــق المعاييــر البيئية وبعــد االنتهاء 

مــن تجهيزها قامت 

ســيبكو باســتحداث أســطول لجمع تلك 
المخلفــات والذي ســبقها تجهيــز كادر 
بشــري مؤهل ومدرب للتعامل مع نوعية 
هذه المخلفات، علما بأن ســيبكو أبرمت 
العديــد مــن اتفاقيات مع كبرى شــركات 
توريــد الشــاحنات والمصانــع المخصصــة 

للمعادن لتجهيز هذه الشاحنات.

سيبكو للبيئة تواصل تعزيز أسطولها

للمعادن لتجهيز هذه الشاحنات.مــن تجهيزها قامت 
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لقــد كان لنــا شــرف خدمة ضيــوف الرحمــن هذا 
العام الهجري ١٤٣٨هـ خالل موســم الحج، وتشرفنا 
بتحقيــق انجاز غير مســبوق بتقديــم خدمه متميزة 
إلدارة جمــع ونقــل ومعالجــة المخلفــات الطبيــة 
والصيدالنيــة الصــادرة مــن مستشــفيات المشــاعر 
المقدسة ومن المراكز الصحية التابعة لبعثات الدول، 
كان لنا الشــرف بأن كنا معيناً لمؤسسات الدولة التي 
تشرف على تلك الخدمات ممثلةً في وزارات الداخلية 
والصحــة والدفاع والحرس الوطنــي والبيئة والمياه 

والزراعة. 
إنجاز سيبكو حظي بتقدير جم ممثل في شهادات 

الشكر والتقدير من قبل كافة الجهات.  
لقد غطت خدماتنــا ثمانية مستشــفيات عمالقه، 
وثمانيــة وســبعين مركز صحي وســت وثالثين مركز 
صحي للبعثات الدولية، وهي خدمات تتم في ظروف 
بالغة الصعوبة، حيث يقتضي جالل المناســبة جهود 
متميــزة تشــرف الوطن تقــدم لتلك الحشــود  من 
دمت لضيوف  الحجــاج، ولم تقتصــر الخدمات التــي قُ
الرحمــن على مكة المكرمة والمشــاعر المقدســة 
فقط بل أمتدت لتصل إلى زوار المدينة المنورة وجدة 

والطائف. 
كنا قــد اعددنا العدة في وقــت مبكر وقبل بدء 
موسم الحج وشحذنا الهمم على كافة المستويات 
اإلدارية في الشــركة، تم اعــداد خطة محكمة في 
وقت وجيــز وبتفاصيــل تنظيمية بالغــة الدقة، هذا 

اإلنجاز تم بتوفيق مــن اهللا ثم بجهود فريق العمل 
الــذي تــم اختيــاره لتنفيذهــا، كان فريقاً مــن أبناء 
الشركة المخلصين مؤهالً تأهيالً عالياً إلنجاز مهامه، 
شــملت الخطة جملة من العناصر على رأس قائمتها 
تجهيزات اإلدارة، واألسطول، والنقل والمعالجة في 

مرافق الشركة في جدة والطائف. 
لقد كان للخبرات الســابقة لسنوات متراكمة في 
لت مرجعاً لتذليل  خدمة الحجيــج تجربة عميقة شــكَ
الصعوبات وإزالة المعوقات إلنجاز الهدف بانســيابية 
وتحكم، أستطيع القول بأننا نجحنا وبامتياز ، حيث لم 
تسجل أي حوادث في النفايات الطبية أو الكيميائية 
خالل موسم الحج ، نتيجة للدقة في العمل وتنظيمه. 
تشــرفنا بنقل هــذا االمتيــاز للدول األخــرى ممن 
شهدوا هذا التميز، وكنا خير سفراء للوطن كشركة 
بيئيــة وطنيــة تؤدي أعمالهــا بجدية وتفــان لهدف 
ســامي يصل بهــا صــوت الوطــن للخارج نفــرض به 
احترام الماليين من ضيوف وزوار المشــاعر المقدسة 

والمدينة المنورة. 
كمــا اتقــدم بالشــكر الجزيــل لكافــة الــوزارات 
الحكومية، الداخلية، الصحة، الحرس الوطني، والبيئة 
والميــاه والزراعة، الذين لوال دعمهــم ما كان هذا 

النجاح.
واهللا من وراء القصد،،

                                                    رئيس مجلس اإلدارة

خدمات بيئية مشرفة 
في موسم الحج






