اﻟﺠﺪﻳﺪة
ال�سنة الرابعة  مايو 2016م  العدد الثامن والثلثون
ت�سدر �سهري ا عن اإدارة العلقات العامة بال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة)

وير ال�صوو البلدية والقروية يكر� صيبكو للبيئة لل�صارة املي
يف امللق الي الإدار وتدوير الفايات البلدية ال�صلبة

مدير م�صرو م�صفا ارامكو الصعودية يور 
�صيبكو للبيئة اا وي�صيد دورا
�صيبكو للبيئة ترع اليو العامل لل�صة والصمة
يف مكا الع




 



 



  
 



 

ال�سركةال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة
سركة �ساهمة لة

حا�سلة على االعرتافات الدولية يف اجلودة
اأيزو  14001يف اجلودة البيئية
اأيزو  1001يف ال�سحة وال�سلمة املهنية
اأيزو  9001يف اجلودة االإدارية واملالية


عد ش بدي



مد عو�ض عية


املقاالت والبحوث املن�سورة تعرب عن راأي اأ�سحابها وال تعرب
بال�سرورة عن راأي اأو توجه ل�سركة �سيبكو للبيئة
ال�ستقبال م�ساركاتكم ومقرتحاتكم ناأمل التوا�سل
من خلل الربيد االإلكرتوين

PR@Sepcoenvironment.com

اشمل لدور ه الشة والبية واملم

�صيبكو للبيئة ترع اليو العامل لل�صة والصمة يف مكا الع
نمت مديرية ال�سئون ال�سحية نطقة املدينة
املنورة ثلة يف اإدارة �سحة البيئة وال�سحة املهنية
بال�سحة العامة فعاليات ال�ي��وم العاملي لل�سحة
وال�سلمة يف م�ك��ان العمل ورع��ى ه��ذه الفعالية
مديرعام ال�سئون ال�سحية نطقة املدينة املنورة
�سعادة الدكتور احمد بن ابراهيم ال�سري،وبادرت
ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو
للبيئة) بتقدمي رعايتها لهذه الفعالية وذلك اميانا
منها بالدور الفعال للنعكا�سات االيجابية من خلل
ن�سرالوعي ال�سحي وال�سلمة املهنية يف اماكن
العمل خا�سة وان �سيبكو للبيئة تبنت الكثري من
ال��ربام�� التوعوية من خ��لل م�ساركاتها الدائمة
والفعالة يف برام خدمة املجتمع.
ا�سافة ا ذلك فقد �ساركت ال�سركة ال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) عر�ض
م�ساحب لهذه الفعالية ا�ستعر�ست خط ال�سلمة
وال�ط��وار باماكن العمل رافقها داخ��ل وخار
مناطق اململكة العربية ال�سعودية وال�ت��ي تطبق
م�ع��اي��ري ع��ال�ي��ة ��س��اه�م��ت يف خ�ل��وه��ا ول �ل��ه احلمد
م��ن ا�سابات ام��اك��ن العمل وت��وف��ري البيئة االمنة
للعاملن ومرتادي تلك االماكن ،واجلدير بالذكر
باأن هذه الفعالية �سهدت عدة جهات �ساركت بفعالية
منها وزارة الداخلية ثلة بالدفاع املدين ووزارة

تد من مي الدار
بلشر ادي

�صيبكو للبيئة تبدا
يف تبي قاة
االداء العا
2

العمل واملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات االجتماعية
وال�سركة ال�سعودية للكهرباء وبتنيم من مديرية
ال�سئون ال�سحية نطقة املدينة امل�ن��ورة ثلة
يف ادارة نفايات الرعاية ال�سحية اخلطرة والذي

�سر مديرها اال�ستاذ احمد ب�سري �سقرون ب�سعادته
لنجا هذه الفعالية والتي توؤكد على مدى اهتمام
�سرائح املجتمع ثل هذه الفعاليات والتي ترفع
م�ستوى الوعي لدى الفرد واملجتمتع.

بداأت �سيبكو للبيئة رحلة التحول الثقايف يف بيئة العمل لت�سبح (ثقافة االداء العا )بالتعاون
مع املكاتب اال�ست�سارية املتخ�س�سة يف هذا املجال من الواليات املتحدة االمريكية وبريطانيا.
تعد (ثقافة االداء العا )من احدث مفاهيم االإدارة احلديثة و التي تكفل قيق اال�ستقرار
والر�سا الوظيفي وتطوير منومة العمل لتحقيق اال�سرتاتيجيات و االهداف املخططة م�سبق ًا.
اإن تيري ثقافة ال�سركة يعد من املبادرات الطموحة واحلكيمة للإدارة العليا ب�سركة �سيبكو
للبيئة وذلك �سعي ًا للتطوير امل�ستمر للإجراءات الداخلية واالأنمة وال�سيا�سات الكفيلة برفع
الكفاءات و القدرات والطاقات االنتاجية للموظفن وتنمية الوالء واالنتماء لل�سركة وزيادة ر�سا
عملء ال�سركة وامل�ستفيدين من خدماتها.

�شمن ري ع املشو
من ال�شر الملية

مدير م�صرو م�صفا ارامكو
الصعودية يور � صيبكو
للبيئة اا وي�صيد دورا
ق��ام مدير م�سروع م�سفاة ارامكو
بجازان �سعادة املهند�ض رامز احلبيب
ب� ��زي� ��ارة م �ي��دان �ي��ة مل �ج �م��ع ال �� �س��رك��ة
ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
(�سيبكو للبيئة) وب��رف�ق��ة وف��د رفيع
امل�ستوى يجمع ثلي �سركة هيتا�سي
اليابانية وثلي ارامكو ال�سعودية.
ويف بداية اجلولة وقف ميدانيا على
مرافق املجمع البيئي والتي ابتداأها
بالوقوف على اخللية الهند�سية رقم
 1و�ساهد عملية الت�سيل داخل املردم
وال �ت��ي ا� �س��اد ب�ف��ري��ق ال�ع�م��ل وطريقة
الت�سيل املتبعة وب�ع��د ذل��ك ا�ستكمل
جولته بزيارة تفقدية للخلية الهند�سية
رق ��م  2وال �ت��ي ان �ه��ت �سيبكو للبيئة
تنفيذها وج��اه��زة للت�سيل واط�ل��ع
على باقي املرافق والتي �سملت املبنى
الرئي�سي خل�� ف��رز النفايات البلدية
وور� ��ض ال�سيانة امل��رك��زي��ة وم�ع��دات

ال���س��رك��ة ال�ع��ام�ل��ة ب��امل �� �س��روع وك��ذل��ك
ا�سطول �سيبكو للبيئة العامل داخ��ل
م�سفاة ارام�ك��و وباالإ�سافة ا باقي
م��راف��ق ال���س��رك��ة االخ� ��رى ويف نهاية
اجلولة امليدانية  االجتماع داخل مقر
ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة (�سيبكو للبيئة) وناق�ض فريق
ال�ع�م��ل ع�ل��ى اخل �ط�� اال��س��رتات�ي�ج�ي��ة
ل�ل�م��رح�ل��ة ال �ق��ادم��ة وخ �ط�� ال���س��رك��ة
امل�ستقبلية يف مدينة جازان االقت�سادية
ويف نهاية الربنام ا�ساد ا �ساهده
ع�ل��ى ار� ��ض ال��واق��ع م��ن ج ��ودة االداء
واحرتافية التنفيذ يف تطبيق برام
�سيبكو للبيئة ابتداء من داخل م�سروع
م���س�ف��اة ارام �ك��و ال���س�ع��ودي��ة ول���اي��ة
التخل�ض النهائي ب��امل��رادم الهند�سية
وال �ت��ي ان���س�ئ��ت وف ��ق م �ع��اي��ري بيئية
�سارمة حر�ست ال�سركة على تنفيذها
كاأول مرة دينة جازان االقت�سادية.

مر د لصب الكرو يو اتفاية م رنام اال املد للبيئة
اأع��اد مركز دب��ي املتميز ل�سب الكربون (دب��ي
كربون) وبرنام االأ املتحدة للبيئة ()UNEP
�سية اتفاقية لتقدمي الدعم اإ بلدان منطقة غرب
اآ�سيا لتطوير اأنمتها الوطنية جلرد انبعاثات غازات
الدفيئة بية دع��م اال�سرتاتيجيات واالإج� ��راءات
الوطنية الرامية للحد من تري املنا ، و توقيع
االتفاقية من قبل اإيفانو يانيللي ،الرئي�ض التنفيذي
ل�دبي ك��رب��ون واإي��اد اأب��و ملي ،املدير واملمثل االإقليمي لربنام االأ
املتحدة للبيئة.
و�سيتم ليل البيانات ال��واردة من اأج��ل اتخاذ ق��رارات اأك��ر ا�ستنارة
بن الكيانات الباعثة لازات الدفيئة وهيئاتها التنيمية والوكاالت البيئية
التابعة لها  ،و�ستقوم االأنمة الوطنية بجرد انبعاثات ال���ازات الدفيئة
( )NISبالتعامل مع التحديات املتمثلة يف جمع وتوحيد وليل واإعداد
التقارير حول بيانات الازات الدفيئة من خمتلف القطاعات واملوؤ�س�سات
الباعثة للازات اإ اجلهات التنيمية احلكومية.

وبية دعم املبادرة� ،سيتم اعتماد نام تقارير
وقواعد بيانات الأنمة اجلرد على �سبكة االإنرتنت
من اأج��ل التقا بيانات خ االأ�سا�ض واالحتفا
بال�سجلت على اأ��س��ا���ض ��س�ن��وي ،و�سيتم و�سع
اإج��راءات وبروتوكوالت ناظمة لتقارير البيانات
ا ين�سجم مع معايري وتعاريف الهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتري املنا )IPCC( لتقارير
البيانات كما �سيتم اإع��داده��ا ب�سكل خم�س�ض لتنا�سب الروف الوطنية،
و�ستقدم اجلوانب املتعلقة ب�سمان اجلودة واإج��راءات الرقابة �سمن كتيب
�سهل اال�ستخدام .وقال اإيفانو يانيللي متثل هذه االتفاقية خطوة نحو االأمام
ويف االجتاه ال�سحيح لتحقيق املهمة االأكرب على النحو املبن يف البلغات
الوطنية حلكومات املنطقة واأ�ساف نحن على اعتقاد را�س باأن ال�سراكة
مع برنام االأ املتحدة للبيئة �ست�ساعد على تطوير اأنمة جرد وطنية
�ساملة ملراقبة البيانات املهمة ذات ال�سلة بتري املنا ،ف�س ًل عن اعتماد
ا�سرتاتيجيات فعالة ملراقبة النتائ التي تقدمها.



معا الوزير اأثناء افتتا املعر�ض امل�ساحب للملتقى وبجواره رئي�ض قطاع �سوؤون االأن�سان والبيئة باالأمانة العامة ملجل�ض التعاون اخلليجي
الدكتور عادل الزياين ووكيل الوزارة لل�سوؤون البلدية املهند�ض يو�سف بن �سالح ال�سيف

وزير ال�سوؤون البلدية والقروية اأثناء ا�ستماعه ملنجزات وم�ساريع �سيبكو للبيئة

جانب من اجلل�سات العلمية

بشور منشوب وا بدي دو ض الو واأم مد املمة

وير ال�صوو البلدية والقروية يكر� صيبكو للبيئة لل�صارة املي
يف امللق الي الإدار وتدوير الفايات البلدية ال�صلبة
كرم معا وزير ال�سوؤون البلدية والقروية
املهند�ض عبد اللطيف بن عبد امللك اآل ال�سي
�سركة �سيبكو للبيئة مل�ساركتها املميزة بامللتقى
اخلليجي الإدارة وت��دوي��ر ال�ن�ف��اي��ات البلدية
ال�سلبة ال��ذي �ساركت فيه العديد من اجلهات
احلكومية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ض من كافة
دول جمل�ض ال�ت�ع��اون ل ��دول اخللي العربية
ونمته وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية خلل
الفرتة  2015041413يف فندق ماريوت
دينة الريا�ض.
وزار م�ع��ال�ي��ه اجل �ن��ا امل�خ���س����ض ل�سركة
��س�ي�ب�ك��و ل�ل�ب�ي�ئ��ة واأ�� �س ��اد � �س �ع��ادت��ه م��ع ال��وف��د
املرافق له نجزات وم�ساريع �سيبكو للبيئة
اال�سرتاتيجية واحليوية يف جمال حماية بيئة
الوطن واحلفا على مقدراته.
م�ساركة �سيبكو للبيئة كانت ثابة تقدمي
االأفكار االإبداعية اخللقة التي ت�سهم يف تعزيز
مباد التنمية امل�ستدامة من خ��لل تطويرها
لقطاع املعاجلة واإع��ادة تدوير النفايات البلدية
ال�سلبة وويلها اإ منتجات ج��دي��دة ذات
ج��دوى اقت�سادية بالة االأهمية وك��ان ذلك من
خلل ا�ستعرا�ض جتربة �سيبكو للبيئة الرائدة
يف م���س��روع م�سفاة اأرام��ك��و ��دي�ن��ة ج��ازان
االق�ت���س��ادي��ة .وت �ط��رق م�ع��ا ال��وزي��ر اإ ان
النفايات البلدية ال�سلبة متثل دي ًا ملدن العا
كافة ،ومنها امل��دن ب��دول جمل�ض التعاون لدول
اخللي العربية ،ال �سيما واأن مدن دول املجل�ض



اهتمام خليجي بارز بفعاليات امللتقى

�سهدت ن�ساطا اقت�سادي ًا وتنموي ًا كبري ًا وتطور ًا
�سريع ًا �ساحبه تو�سع يف م�ساحات النطاق
العمراين لهذه امل��دن وزي ��ادة يف ع��دد ال�سكان
�� ،ا يقت�سي العمل �ب��داأ االدارة املتكاملة
للنفايات البلدية التي تركز بدرجة اأ�سا�سية على
خف�ض انتا النفايات البلدية وزي��ادة معدالت
اال�سرتداد بجميع اأ�سكالها  ،و�سناعة مواد تكون
خملفاتها �سديقة للبيئة  ،وانتا الطاقة وتقليل

التكاليف املادية لربام وم�ساريع اإدارة هذه
النفايات وتعمل على ه��ذه املباد املوؤ�س�سات
البحثية والتطبيقية.
وذك��ر معاليه اأن��ه من �سمن جهود ال��وزارة
التنيمية يف جم��ال اإدارة النفايات البلدية
فقد  اعتماد اللئحة التنفيذية لنام اإدارة
النفايات البلدية ال�سلبة واأنه يف اطار برنام
التحول الوطني التي تقوده الدولة اأيدها الله

يقوم فريق قيق االأه ��داف يف ال ��وزارة بالعديد
من املبادرات والربام التي ت�سب يف تطوير هذه
اخلدمات والرفع من م�ستواها  ،واإن الوزارة ت�سعى
اإ العمل بتطبيق االإدارة املتكاملة للنفايات البلدية
ال�سلبة لتحقيق ا�ستدامة البيئة وتنمية املناطق
احل�سرية .
واو��س��ح معا ال��وزي��ر اأن��ه انطلق ًا م��ن حر�ض
حكومة اململكة على احل�ف��ا على البيئة وال�سحة
العامة يف كافة م��دن ال�ب��لد فقد خ�س�ست ميزانية
�سنوية ت�ف��وق قيمتها  3200مليون ري ��ال ،لتنفيذ
برام وم�ساريع اإدارة النفايات البلدية ال�سلبة يف
مناطق وم��دن اململكة ،كما ا�سار معاليه اإ ا�سدار
ال � ��وزارة م��وؤخ��ر ًا ل��لئ�ح��ة التنفيذية ل �ه��ذا النام
و�سرعت يف تطبيقه ،ا ي�سهم يف ن�سر ثقافة تدوير
النفايات البلدية ال�سلبة  ،ويعزز من فر�ض اال�ستثمار
والتوظيف يف ه��ذا القطاع احل�ي��وي ،م�سيف ًا ب�اأن
النفايات ال�سلبة املنتجة يف اململكة تتجاوز ال� 14
مليون طن ،خلل العام املا�سي 2015م.
ويف كلمة لرئي�ض قطاع �سوؤون االأن�سان والبيئة
باالأمانة العامة ملجل�ض التعاون اخلليجي الدكتور
ع��ادل ال��زي��اين ،اأك��د فيها على ال�ت�ع��اون الكبري بن
البلديات يف جمل�ض التعاون اخلليجي م�سيد ًا بجهود
اململكة ثله يف وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية يف
اخلدمات البلدية وخا�سة يف اإدارة وتدوير النفايات
ال�سلبة ،مبين ًا اأن النفايات ال�سلبة  تعد من امل�ساكل
التي تواجه قطاع البلديات لتطوير التقنية بل اأنها
ا�سبحت من املوارد االقت�سادية املهمة يف اأي بلد.

مدير الت�سيل والنقل ب�سركة �سيبكو للبيئة يف ا�ستقبال معا وزير ال�سوؤون البلدية والقروية
يف املعر�ض امل�ساحب للملتقى



بدعوه من �صندوق تنمية املوارد الب�شرية

�سيبكو للبيئة ت�شارك يف معر�ض لقاءات الإلكرتوين 2016

�� �ش ��ارك ��ت ال�����ش��رك��ة ال �� �س �ع��ودي��ة
اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة)
يف معر�ض لقاءات الإلكرتوين 2016م
والذي كان متاح ًا يف الفرتة من  31يناير
 2016وحتى  4فرباير 2016م من خالل
من�صة الكرتونية خا�صة بال�شركة.
ا�ستقطب املعر�ض  52905زائ��ر يف
اليومني الأول�ي�ن ع��ار��ض� ًا �أك�ث�ر م��ن 15
�أل��ف وظيفة �شاغرة لكال اجلن�سني ،من
الباحثني عن العمل ت�شمل املُ�سجلني يف
حافز وغري امل�سجلني خالل فرتة التقدمي،
ويف خمتلف التخ�ص�صات وامل�ج��االت،
و� � �ش� ��ارك يف �أك �ث��ر م ��ن  60م �ن �� �ش ��أة.
وي�أتي �إن�شاء معر�ض لقاءات للتوظيف
الإل� �ك�ت�روين ك �م �ب��ادرة م��ن ال���ص�ن��دوق
ليلعب دور ًا يف ت��وط�ين ال��وظ��ائ��ف يف
من�ش�آت ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص باململكة عن
ط��ري��ق ت��وظ �ي��ف ال� �ك ��وادر ال���س�ع��ودي��ة
امل��ؤه�ل��ة ل�ضمان امل���ش��ارك��ة الفاعلة يف
التنمية االقت�صادية وتلبية االحتياجات
الب�شرية لدى من�ش�آت القطاع.
يف حني يتيح املعر�ض للباحثني عن
عمل العديد من املزايا ومنها :االط�لاع
على �آالف الفر�ص الوظيفية املتاحة،

خا�صية ال�ت��وا��ص��ل امل�ب��ا��ش��ر م��ن خ�لال
حم��ادث��ة ن�صية م��ع �أ��ص�ح��اب الأع �م��ال،
خا�صية البحث عن الوظائف املنا�سبة من
ناحية املدينة ،امل�ؤهل ،الراتب واخلربة
املطلوبة ،كما يوفر املعر�ض الإلكرتوين
الوقت والتكلفة ويزيد من �سبل الراحة.
كما �أنه كان يتيح للباحثني عن عمل
الت�سجيل يف م��وق��ع م�ع��ر���ض ل �ق��اءات
الإل� �ك�ت�روين للتوظيف وذل ��ك ب��إن���ش��اء
ح�ساب جديد وبناء �سريتهم الذاتية كي
يتن�سى لهم التقدم على املئات من الفر�ص
الوظيفية ،علم ًا ب�أنه ميكنهم التقدم على
ال�ف��ر���ص الوظيفية على م ��دار ال�ساعة
طوال فرتة املعر�ض املحددة.
ويتيح املعر�ض للباحثني ع��ن عمل
اال�ستفادة من املعر�ض من خالل التحدث
ع�بر ال��درد� �ش��ة ال�ك�ت��اب�ي��ة م��ع �أ��ص�ح��اب
الأع� �م ��ال ع�بر من�صاتهم االف�ترا��ض�ي��ة
والتقدم على الفر�ص الوظيفية املنا�سبة
لهم ،يف املقابل يتيح املعر�ض لأ�صحاب
الأعمال امل�شاركة من خالل التواجد يف
من�صات افرتا�ضية �إلكرتونية لعر�ض
فر�صهم الوظيفية املتاحة للباحثني عن
عمل.

جتديد العديد من عقود معاجلة املخلفات ال�صيدالنية
وق�ع��ت ال�ع��دي��د م��ن ال���ش��رك��ات ال�ت��ي ت�ستفيد
م��ن خ��دم��ات �سيبكو للبيئة جت��دي��د ع�ق��وده��ا يف
جم��ال معاجلة املخلفات ال�صيدالنية وم��ن هذه
ال�شركات �شركة متر ـ النهدي الطبية ـ م�ؤ�س�سات
�سقالة التجارية ـ �شركة الناغي للأدوية ـ ال�شركة
ال�سعودية اليابانية (�ساجا) ـ فايزر ـ �سنويف.وذلك
لثقتهم يف ج��ودة خدمات �سيبكو للبيئة وكفاءة
املعاجلة.
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