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ال�سريع  امل��دي��ن��ة  اإط��الل��ة رائ��ع��ة ع��ل��ى ط��ري��ق  يف 
مبنطقة ذهبان ت�سرق �سباح �سم�س كل يوم على �سور 
الله حتمل خلفيتها اخل�سراء  اأيدها  الر�سيدة  القيادة 
راية التوحيد على مدخل مبنى االإدارة العامة ل�سركة 

�سيبكو للبيئة.
اجلدير بالذكر اأن اأمانة حمافظة جدة نفذت حملة 
اأرجاء املحافظة  وا�سعة على لوحات الطرق يف كافة 
للرتحيب بقائد امل�سرية خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
�سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وتقدمي البيعة على 

ال�سمع والطاعة للقيادة الر�سيدة.

مبنى �صيبكو للبيئة يزدان 
ب�صور خ�دم احلرمني ال�صريفني 

والقي�دة الر�صيدة

التو�سعية   ال�سركة  ال�سرتاتيجية  حتقيقًا 
يف اإطار جهود حماية البيئة بني دول جمل�س 
�سيبكو  �سركة  تاأ�سي�س  مت  اخلليجي  التعاون 
حلماية  م�ساريع  لتنفيذ  وذل���ك  بقطر  للبيئة 
البيئة يف دولة قطر ال�سقيقة يف خطوة تعزز 
لدورها  وتكري�سًا  ريادتها  للبيئة  �سيبكو  بها 
البارز ك�سركة �سعودية عاملية رائدة يف جمال 

حماية البيئة.
اإن النجاحات املتتالية التي حتققها �سيبكو 
للبيئة مل تكن وليدة لل�سدفة بل وفقًا ل�سيا�سات 
وخطط وبرامج انتهجتها ال�سركة منذ ن�ساأتها 
واملقايي�س  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  بتطبيق  االأوىل 
البيئية وااللتزام بال�سوابط املعتمدة  والنظم 

حمليًا وعامليًا.

ت�أ�صي�ض �صيبكو للبيئة بقطر
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االأم��ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ح��ث 
مقرن بن عبدالعزيز اآل �سعود ويل العهد 
ال��وزراء، م�سوؤويل  نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة، 
على بذل املزيد من اجلهود خلدمة العمل 

البيئي واالأر�سادي يف اململكة.
جاء ذلك لدى ا�ستقباله - حفظه الله- 
الريا�س،  يف  اليمامة  بق�سر  مكتبه  يف 
البيئة  وحماية  لالأر�ساد  العام  الرئي�س 
اجلا�سر  عمر  ب��ن  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور 
�سعود  بن  االأمري خالد  ال�سمو  و�ساحب 
لل�سوؤون  العام  الرئي�س  وكيل  خالد  بن 

الفنية.
حفظه   - ال��ع��ه��د  ويل  �سمو  واط��ل��ع 
الله - خالل اال�ستقبال على املهام املوكلة 
للرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة، 
الظواهر  ملراقبة  به  تقوم  الذي  وال��دور 
اأج��ل  م��ن  توقعاتها  واإ����س���دار  اجل��وي��ة 

�سالمة االأرواح وحماية املمتلكات.
ال�سمو  ���س��اح��ب  اال���س��ت��ق��ب��ال  ح�سر 
امل��ل��ك��ي االأم����ري م��ن�����س��ور ب��ن م��ق��رن بن 
�سمو  ب���دي���وان  امل�ست�سار  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ل�سمو  اخلا�س  وال�سكرتري  العهد،  ويل 
ع��ب��دال��ع��زي��ز بن  االأ����س���ت���اذ  ال��ع��ه��د  ويل 
العام  الرئي�س  ووكيل  احلوا�س،  �سالح 
البيئة  ل�سوؤون  البيئة  وحماية  لالأر�ساد 
والتنمية امل�ستدامة الدكتور عبدالبا�سط 
العام  الرئي�س  ووك��ي��ل  ���س��رييف،  �سامل 
�سامل  اأمي��ن  الدكتور  االأر���س��اد  ل�سوؤون 

غالم.

ويل العهد يحث على الرتق�ء ب�لعمل البيئي والأر�ص�دي يف اململكة

االأمري مقرن ي�سافح م�سوؤويل الرئا�سة

االأمري مقرن و الدكتور عبدالعزيز اجلا�سر واالأمري خالد بن �سعود

االأمري من�سور بن مقرن وعبدالعزيز احلوا�س

جامعة  نظمت  للبيئة  �سيبكو  ���س��رك��ة  رع��اي��ة  حت��ت 
ل��الإدارة  التابع  ال�سحي  التثقيف  ق�سم  يف  ممثلة  تبوك 
ل�سكان  ال�سحي  بالنظام  للتعريف  توعوية  حملة  الطبية 
املنطقة ومت تد�سني احلملة من قبل االأ�ستاذ ه�سام عبدالله 
منطقة  ومدير  ال�سحي،  التثقيف  ق�سم  رئي�س  الهمداين، 
االأ�ستاذ  للبيئة  �سيبكو  ب�سركة  تبوك  اأعمال 

�سالح املح�سار.
ال��ربو���س��ورات  ت��وزي��ع  احل��م��ل��ة  ت�سمل 
ال��ت��وع��وي��ة واالل��ت��ق��اء م��ع اجل��م��ه��ور ب��اأح��د 
بالنظام  للتعريف  باملنطقة  الكربى  املوالت 
الغذائي ال�سحي وتوزيع اال�ستبيانات على 
عادات  تظهر  التي  واملنازل  العامة  االأماكن  يف  اجلمهور 
برامج  وعمل  املنطقة  ب�سكان  اخلا�س  الغذائي  النظام 
اجلميع  �سحة  على  يحافظ  مبا  االأنظمة  لهذه  تثقيفية 
تدعم  ال��ت��ي  احل��م��الت  م��ن  �سل�سلة  �سمن  احلملة  وه���ذه 

الدرا�سات اخلا�سة بالتثقيف ال�سحي باملنطقة.

حتت رعاية �سركة �سيبكو للبيئة
حملة التعريف ب�لنظ�م ال�صحي تنظمه� ج�معة تبوك
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ال�سركة  �سيا�سة  تنفيذ  اإط����ار  يف 
القائمة على عمل �سراكات ا�سرتاتيجية 
حل��م��اي��ة ب��ي��ئ��ة ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ق��ام��ت 
حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة 
للبيئة( باإن�ساء وافتتاح  البيئة )�سيبكو 
اأول حمطة للتخل�س االآمن من النفايات 
الطبية بجمهورية ال�سودان ومت جتهيز 
امل��ح��ط��ة ح�����س��ب م��وا���س��ف��ات وم��ع��اي��ري 

منظمة ال�سحة العاملية.

ح�����س��ر االف��ت��ت��اح  وايل اخل��رط��وم 
ونائب  اخل�سر  الرحمن  عبد  الدكتور 
البيئة  ���س��وؤون  جمل�س  رئي�س  ال���وايل 
ال�سيخ  ع��ل��ي  امل��ه��ن��د���س ���س��دي��ق حم��م��د 
ووزي������ر ال�����س��ح��ة ب���والي���ة اخل���رط���وم 
ال��ربوف�����س��ري م���اأم���ون ح��م��ي��دة، وم��دي��ر 
اخلرطوم  ب��والي��ة  ال�سحة  وزارة  ع��ام 
وممثلي  ال���رازق،  عبد  �سالح  الدكتور 
للبيئة  �سيبكو  ل�سركة  العامة  االإدارة 

بح�سور وايل اخلرطوم ورئي�ض جمل�ض �سوؤون البيئة ووزير ال�سحة 

افتت�ح جممع �صيبكو للبيئة للتخل�ض الآمن من النف�ي�ت الطبية ب�ل�صودان
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بح�سور وايل اخلرطوم ورئي�ض جمل�ض �سوؤون البيئة ووزير ال�سحة 

افتت�ح جممع �صيبكو للبيئة للتخل�ض الآمن من النف�ي�ت الطبية ب�ل�صودان
الت�سويق  مدير  العطا�س  ح�سن  اأحمد  االأ�ستاذ 
الت�سغيل  مدير  ال�سهري  را�سد  �سعد  واالأ�ستاذ 
مدير  ه��ا���س��م ح�سن  خ��ال��د  واالأ���س��ت��اذ  وال��ن��ق��ل 
باالإ�سافة  الداخلية  واملراجعة  التدقيق  اإدارة 
ال�سودان وعدد من كبار  الأع�ساء حكومة دولة 
والبيئي  ال�سحي  بال�ساأن  املهتمة  ال�سخ�سيات 
دفع  نقطة  ه��و  املجمع  ه��ذا  يعد  ب��اخل��رط��وم. 
للتعاون البيئي بني اململكة العربية ال�سعودية 

وجمهورية ال�سودان ال�سقيقة.
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حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  رع��ت 
بعنوان  توعوية  دورة  للبيئة(  )�سيبكو  البيئة 
الكيمائية  والت�سممات  اخلطرة  الطبية  »النفايات 
فعالياتها  اأقيمت  وال��ت��ي  والغذائية«  وال��دوائ��ي��ة 
ولقد  ي��وم��ان،  ومل���دة  امل��رك��زي  ع�سري  مب�ست�سفى 
تناولت الدورة عدة حماور اأهمها تزويد املتدربني 
بطريقة  التعامل  كيفية  عن  وامل��ه��ارات  باملعارف 
الفريق  وحماية  الطبية  النفايات  م��ع  �سحيحه 
خماطر  من  وال��زوار  واملرافقني  واملر�سى  الطبي 
التعر�س للنفايات الطبية اىل جانب حماية البيئة 
وا�ستهدفت  اخل��ط��رة  الطبية  النفايات  اث���ار  م��ن 
واملرافق  امل�ست�سفيات  يف  الطبي  الفريق  ال��دورة 

ال�سحية من اأطباء وممر�سني وفنيني. 
العام  امل�سرف  نائب  ال���دورة  ه��ذه  افتتح  وق��د 
على م�ست�سفى ع�سري املركزي ، ومدير اإدارة �سحة 

البيئة وال�سحة املهنية مبديرية ال�سوؤون ال�سحية 
مبنطقة ع�سري.

هذه  ملثل  ال�سركة  رع��اي��ة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر   

بدورها  منها  امي��ان��ا  ي��اأت��ي  وامللتقيات  ال���دورات 
يتعلق  م��ا  ك��ل  جت���اه  ال��وع��ي  ن�سر  ن��ح��و  البيئي 

ويحيط بالبيئة التي نعي�س بها.

وفد  بجدة  الرئي�سي  مبقرها  ال�سركة  ا�ست�سافت 
ال�سوؤون  مبديرية  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  اإدارة 
اخر  على  ل��الط��الع  وذل��ك  الق�سيم  مبنطقة  ال�سحية 
برنامج  و�سمل  البيئية  ال�سركة  واأع��م��ال  اإجن����ازات 
الزيارة والذي ا�ستمر ملدة يومني زيارة ميدانية ملجمع 
على  وال��وق��وف  باجلحفة  ال�سناعي  البيئي  �سيبكو 
طرق  على  واالط��الع  الطبية  املخلفات  معاجلة  حمطة 
وكذلك  كليف  �سيبكو  بتقنية  الطبية  املخلفات  معاجلة 
اآلية  وم�ساهدة  ال�سناعية  املعاجلة  حمطات  زي���ارة 
العمل بوحدات االأك�سدة احلرارية ومكونات التقنيات 
لهذا النظام باالإ�سافة اإىل الوقوف على مرادم ال�سركة 
من الدرجة االأوىل والثانية وبرك التبخري واأحوا�س 

التجفيف وباقي مرافق ال�سركة باملجمع البيئي.
امل��ت��اب��ع��ة وامل��راق��ب��ة  م��رك��ز  ال���زي���ارة  ك��م��ا �سملت   
واال�ستماع اإىل �سرح تف�سيلي عن نظام تتبع املركبات 
لتتبع  ومبا�سرة  حية  اأمثلة  واإب���راز   GPRS بنظام 
اأ�سطول ال�سركة مبنطقة الق�سيم خا�سة وباقي مناطق 
لالأ�سطول،  احلركة  تقارير  وكذلك  عام  ب�سكل  اململكة 
باالإ�سافة اإىل ذلك فقد زار الوفد مركز �سيبكو للتدريب 

واالط�����الع ع��ل��ى م��راف��ق��ه وق���اع���ات ال��ت��دري��ب وال��ت��ي 
وح�سروا  البيئي  التدريب  الأغرا�س  خ�سي�سا  جهزت 
القائمة  ال�سركة  اأعمال  عن  باملركز  اأقيمت  حما�سرة 
اجلدير  البيئي.  امل��ج��ال  يف  وال��ب��ح��وث  وال��درا���س��ات 
اجتماع  عقد  على  ا�ستمل  الزيارة  برنامج  اإن  بالذكر 
ال�سركة  اأعمال  لبحث  ال�سركة  اإدارة  مديري  مع  الوفد 
مبنطقة الق�سيم، وقد اأبدى الوفد �سعادته مبا �ساهده 

والبيئي  االإداري  العمل  ون��ظ��ام  ال��واق��ع  اأر����س  على 
على  التعرف  خ��الل  من  وذل��ك  ال�سركة  متار�سه  ال��ذي 
خالل  ال�سركة  وتطمح  ال�سركة،  واق�سام  اإدارات  اأه��م 
العام احلايل اإىل توجيه الدعوة لعدد كبري من اجلهات 
والتعرف  ال�سركة  مرافق  لزيارة  واخلا�س  احلكومية 
معايري  اأعلى  وفق  يدار  الذي  البيئي  العمل  اآلية  على 

اجلودة.

م�سئويل ال�سئون ال�سحية مبنطقة الق�سيم يف حمطة ال�سركة باجلحفة

زي�رة م�صوؤويل ال�صئون 
ال�صحية مبنطقة 

الق�صيم ملرافق �صيبكو 
للبيئة بجدة

�صيبكو للبيئة ترعى دورة خم�طر النف�ي�ت الطبية بع�صري
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االإداري��ة  االت�ساالت  نظام  للبيئة  �سيبكو  اإدارة  اعتمدت 
الذي مت اقرتاحه يف دورة اإدارة الوقت التي عقدت يف مركز 
التدريب البيئي التابع لل�سركة وعملت اإدارة تقنية املعلومات 

على تنفيذ الربنامج وتتلخ�س فوائد النظام بالتايل:
ب���اأي خم��اط��ب��ات خارجية  خ��ا���س  ���س��ادر ووارد  1-رق���م 
لل�سركة  وال��ق��ان��وين  امل��ع��ل��وم��ات��ي  االأم����ن  لتحقيق  لل�سركة 
والفروع  االإدارات  من  اأخ��رى  جهة  اأي  خماطبة  وا�ستحالة 
دون دخول هذه املخاطبات بالنظام املركزي الأخذ رقم عليها 
واالحتفاظ بن�سخة من هذا اخلطاب ل�سهولة االأر�سفة واإطالع 
الداخلية  خماطباتها  جلميع  وق��ت  اأي  يف  ال�سركة  اإدارة 
حقوق  ي�سمن  مب��ا  ال��ن��ظ��ام  �سالحيات  وم��ن��ح  واخل��ارج��ي��ة 

ال�سركة.
ومتابعة  ال��وق��ت  الخت�سار  االإدارات  ب��ني  2-التنظيم 

اأنه  ا�ستالماتها والعمل عليها حيث  املعامالت واملخاطبات و 
مبجرد ا�ستالم االإدارة املعنية للمعاملة ي�سهل الإدارة ال�سركة  
ي�سهل  وب��ذل��ك  امل��ت��اأخ��رة  امل��ع��ام��الت  ح�سر  النظام  م��دي��ر  اأو 
االإدارات و�سهولة اال�ستعالم عن  املعامالت بني  اإجناز  تقييم 

املعامالت.
ال��رج��وع  و�سهولة  اأر���س��ف��ة  ي�سهل  االت�����س��االت  3-ن��ظ��ام 
االأر�سفة  نظام  على  والعمل  وال���واردة  ال�سادرة  للمعامالت 

االإلكرتوين جلميع معامالت ال�سركة.
4- اإن�ساء رقم ت�سل�سلي للمعاملة اآليا من النظام ومن ثم 
طباعة باركود على املعاملة، مما ي�سهل عملية القراءة والبحث 

اليا من خالل جهاز قارئ الباركود.
ال��ن��زاه��ة  لتحقيق  وال��ت��الع��ب  االح��ت��ي��ال  م��ن  احل���د   -5

وال�سفافية يف معامالت ال�سركة.

�سلطت �سحيفة الريا�س ال�سوء على �سركة �سيبكو 
اح��ت��وى  ال���ذي  االق��ت�����س��ادي  ب��ت��ق��ري��ره��ا  وذل���ك  للبيئة 
لل�سركات  العاملية  »اجلوائز  بعنوان  اأج��زاء  عدة  على 
واأ���س��ادت  اقت�سادي«  حل��راك  عاملي  تقدير  ال�سعودية 
ال�سحيفة بح�سول ال�سركة على اجلوائز العاملية االأمر 
الذي يوؤكد بجالء متيز �سيبكو للبيئة ومدى تاأثريها يف 
م�سرقة  �سورة  اأعطت  ال�سركة  واأن  الوطني  االقت�ساد 
عن االقت�ساد ال�سعودي ومثلته خري متثيل يف املحافل 
بتلك  الفوز  اأن  ال�سحيفة  واعتربت  والوطنية  املحلية 

اجلوائز تعترب �سهادات على قوة اأداء ال�سركة.
واأكدت �سحيفة الريا�س على حر�س حكومة اململكة 
واهتمامها بحماية البيئة واملحافظة عليها اإىل اأن التقى 
االأعمال  قطاع  وطموحات  تطلعات  مع  االهتمام  ذل��ك 
بات  البيئة  حماية  جمال  يف  اال�ستثمار  اأن  اأدرك  الذي 
مطلبًا ملحًا على الرغم من �سعوبة اال�ستثمار به ب�سكل 
يجعل التجربة �سعبة وطموحة يف اآن واحد فاحلراك 
ال�سحية  وال��رع��اي��ة  ال��ب��الد،  يف  ال�سخم  االق��ت�����س��ادي 
خملفات  عنها  ينتج  وال��ت��ي  مدينة  ك��ل  يف  املنت�سرة 
�سركات  الإن�ساء  حقيقيًا  توجهًا  تفر�س  يوم  كل  خطرة 
احل��راك  ذل��ك  نتائج  اح��ت��واء  على  وق���ادرة  متخ�س�سة 
حيث  واملجتمع  البيئة  على  ال�سلبية  اآث���اره  ومعاجلة 
التنمية الوطنية واحلفاظ على  اأن النواة االأوىل لدعم 
اخلا�س  القطاع  قبل  من  وال�سحية  البيئية  مقدراتها 
من خالل اإن�ساء اأول �سركة وطنية على م�ستوى اململكة 
عام  البيئة  �سحة  يف  متخ�س�سة  ال��و���س��ط  وال�����س��رق 
اخلليجية  ال�سعودية  »ال�سركة  م�سمى  حتت  1997م 
حلماية البيئة« انطالقا من الربنامج الوطني للتخل�س 
عام  اأطلقت  حيث  اخلطرة،  الطبية  املخلفات  من  االآم��ن 

بكافة  الطبية  املخلفات  ملعاجلة  حمطة  اأول  1999م 
التخل�س  ملنع  وطنيًا  االأوىل  اخلطوة  لتكون  اأنواعها 
وال�سائلة  ال�سلبة  ب�سورها  النفايات  من  الع�سوائي 

والنفايات اخلطرة وال�سيدالنية والكيميائية.
ال��ذي  ال��ن��ج��اح  اأن  ال��ري��ا���س  �سحيفة  واع���ت���ربت 
للبيئة« مل يكن وليدًا لل�سدفة، بل وفقًا  حققته »�سيبكو 
منذ  ال�سركة  انتهجتها  وب��رام��ج  وخ��ط��ط  ل�سيا�سات 
ن�ساأتها االأوىل بتطبيق اأعلى املعايري واملقايي�س البيئية 

وااللتزام بال�سوابط املعتمدة حمليًا وعامليًا.
القت  ال�سركة  تبذلها  التي  اجلهود  اأن  على  موؤكدة 
ال�سنوات  م���دار  فعلى  ك��ب��ريًا،  وع��امل��ي��ًا  حمليًا  ���س��دى 
املا�سية اعتاد امل�سوؤولون يف �سيبكو للبيئة اأن يعتلوا 
ذات  عاملية  جائزة  لنيل  ع��ام  كل  يف  التكرمي  من�سات 

مكانة كبرية يف �سورة من �سور التقدير للحراك املهني 
اجلاد الذي تعمل به �سركة �سيبكو للبيئة.

املحلية  ال�سحف  م��ن  العديد  ب���اأن  االإ���س��ارة  جت��در 
والتميز  اجلودة  بجائزة  ال�سركة  بفوز  موؤخرًا  احتفت 
االقت�سادية  �سحيفة  مثل  2014م  للعام  االقت�سادي 
وعكاظ وعدد من ال�سحف واملواقع االإلكرتونية، االأمر 
الذي يوؤكد على ت�سجيع و�سائل االإعالم الوطنية للعمل 

املتميز واملتخ�س�س.
عمالئها  من  والتهنئة  التربيكات  ال�سركة  تلقت  كما 
وع���دد م��ن م�����س��وؤويل اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وجمعيات 
املحافظة على البيئة لهذه االإجنازات التي تثبت حر�س 
للمحافظة على م�ستوى اجلودة  لل�سركة  العليا  االإدارة 

واملهنية.

بعنوان: »تقدير عاملي حلراك اقت�سادي«
�صحيفة الري��ض ت�صيد ب�صيبكو للبيئة بتقرير اجلوائز الع�ملية لل�صرك�ت ال�صعودية

�صيبكو للبيئة تعتمد نظ�م 
مطور لالت�ص�لت الإدارية
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بعد جناح ال�سركة يف تطبيق الر�سائل البيئية من خالل ا�سطول ال�سركة 
للخدمات العامة وما حققته من جناح، فقد ا�ستمرت ال�سركة بتو�سيع الفكرة 
لت�سمل �سيارات الدعم اللوج�ستي والنقل اخلا�س يف مرحلة ثانية وت�ستهدف 
تقدمي ر�سائل توعية بيئية هادفة لكافة �سرائح املجتمع من خالل مل�سقات 
ر�سالتها  اه��داف  بتحقيق  ال�سركة  من  اميانا  ذل��ك  وي��اأت��ي  بيئية،  توعوية 
البيئية نحو ن�سر الوعي البيئي، وقد القت هذه التجربة جناحا باهرَا وهو 
ب�ساحناتها والتي  البيئية  االأفكار  ال�سركات اىل تطبيق هذه  ما دعى بع�س 
ان  بالذكر  اجلدير  االأخ��رى.  البيئية  امل�ساريع  او  املدن  بنظافة  �سواء  تعمل 
منها  جناحات  �سبقتها  فقد  االأوىل  تكن  مل  الر�سائل  هذه  يف  ال�سركة  جناح 
من  وغريها  الثالثي  الفرز  وحاويات  جدة  بكورني�س  الفرز  حاويات  ن�سر 

جمهودات بيئية كان الهدف منها حماية بيئة الوطن. 

�صي�رات الدعم اللوج�صتي لل�صركة 
تتحول ايل لوح�ت توعية بيئية

�سعود حممد الزهراين
مدير اإدارة املوارد الب�سرية

ال�سركة  تر�سيح  مت  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  للعام 
للبيئة(  )�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية 
يتعلق  فيما  الب�سرية  امل��وارد  تنمية  �سندوق  قبل  من 
مبكافاأة اأجور التوطني وذلك �سمن املن�ساآت اخلا�سة 
العام  خالل  فيها  العاملني  روات��ب  بزيادة  قامت  التي 

بقيا�س  ميالدي  ع��ام  كل  منت�سف  يف  ال�سركة  تقوم  حيث  2014م 
معدل االأداء الوظيفي جلميع العاملني وبناًء عليه يتم زيادة الرواتب 
ح�سب درجة التقييم احلا�سل عليها كل موظف من موظفي ال�سركة.

للبيئة  �سيبكو  ب�سركة  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  مدير  و�سرح 

اأج��ور  »م��ك��اف��اأة  برنامج  اأن  ال��زه��راين  حممد  �سعود 
اخلا�سة،  للمن�ساآت  مكافاآت  برنامج  هو  التوطني« 
بحيث يقوم الربنامج ب�سرف مكافاأة للمن�ساآت، بناًء 
الرواتب  اإجمايل  منو  من  حم��ددة  ن�سبة  زي��ادة  على 
يف  امل�سجلني  ال�����س��ع��ودي��ني  للموظفني  امل�����س��روف��ة 
زيادة  مع  املكافاأة  قيمة  وت��زداد  باملن�ساأة،  االجتماعية  التاأمينات 
نطاق  وحت�سن  الأخرى  فرتة  من  الرواتب  ومنو  ال�سعودة  ن�سبة 
الرواتب  النمو يف  قيا�س  اأ�سا�س  املكافاأة على  املن�ساأة، وحت�سب 

للموظفني ال�سعوديني.

للعام الثاين على التوايل
�صيبكو للبيئة حت�صل على مك�ف�أة اأجور التوطني من قبل �صندوق املوارد الب�صرية

خالل  م��ن  جناحاتها  ال�سركة  وا���س��ل��ت 
القطاع  اكرث من 42 جهة طبية من  ان�سمام 
اخل��ا���س واحل��ك��وم��ي خ���الل ���س��ه��ر ف��رباي��ر 
خدماتها  بتقدمي  ال�سركة  وب���داأت  2015م، 
مبنطقة  الت�سغيل  فريق  خ��الل  م��ن  البيئية 

الريا�س.
ال�سركة  لتميز  ا���س��ت��م��رارا  ذل��ك  وي��اأت��ي   
البيئية  ال��ق��اع��دة  وام��ت��الك  البيئي  بالعمل 
البيئية  االإدارة  يف  واالإن��ت�����س��ار  ال�سلبة 
للح�سول  ال�سركة  اأه��ل��ت  وال��ت��ي  املتكاملة 
ع��ل��ى ����س���ه���ادات اجل�����ودة ال��ع��امل��ي��ة االآي����زو 
14001،18001، 9001 وهذا العمل البيئي 
الثقة  م��ن  م��زي��دًا  ال�����س��رك��ة  اأك�����س��ب  املتميز 

املن�ساآت  واب���رز  البيئية  اخل��دم��ات  لطالبي 
لربنامج  ان�سمت  التي  احلكومية  الطبية 
م�ست�سفى  الريا�س  مبنطقة  للبيئة  �سيبكو 

قوى االأمن التابع لوزارة الداخلية.

�صيبكو للبيئة تك�صب ثقة اكرث من 42 عميل 
خالل �صهر  مبنطقة الري��ض

حر�سًا من ال�سركة على راحة موظفيها
بنك �ص�مب� يقدم ت�صهيالت ائتم�نية 

ملوظفي �صيبكو للبيئة
 

للبيئة  �سيبكو  ملوظفي  ائتمانية  ت�سهيالت  �سامبا  بنك  قدم 
وذلك على بطاقات االئتمان باأنواعها املختلفة الذي يقدمها البنك، 
ومن خالل هذه الت�سهيالت �سيتمتع موظفي �سيبكو للبيئة بقوة 

ب����ط����اق����ات ����س���ام���ب���ا 
للت�سّوق،  االئتمانية، 
املنا�سبات  ال��رتف��ي��ه، 
ال�سفر  االح��ت��ف��ال��ي��ة، 

وكذلك  النقدي،  ال�سحب  اأو  املدر�سة  البيت،  اإي��ج��ار  وت�سديد 
برامج  اإىل  النقدية  ال�سحوبات  اأو  امل�سرتيات  قيمة  حتويل 
تق�سيط، وغريها من ممّيزات ال ح�سر لها، وملزيد من املعلومات 
حول هذا الربنامج املخ�س�س ملوظفي ال�سركة  ميكنكم التوا�سل 

مع اإدارة العالقات العامة ب�سركة �سيبكو للبيئة.




