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الفيصل يكرم سيبكو لرعايتها
منتدى جدة الزراعي

سيبكو تبرم عقد مع ﻫيتاﺷي اليابانية
في مﺠاﻝ مﺨلفات البناء والهدم

سيبكو تشارك بمعرض السرطان في
حفر الباطن للتوعية عن األسبستوس

سيبكو تعقد لقاء مع مشرفي برنامج
النفايات الطبية في قطاعات صحة عسير

الشركةالسعودية
الخليجية لحماية البيئة

سيبكو توقع عقد الرعاية اﻻستراتيــــــ
الدولي للبيﺌة والتنمية المستدامــــــ

شركة مساهمة مقفلة

وقعت س��يبكو عقد الرعاية االستراتيجية
للمنت��دى والمع��رض الدولي الس��ادس للبيئة
والتنمية المس��تدامة الخليج��ي بعنوان "نقل
التكنولوجيا البيئية" الذي سيكون تحت رعاية
خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن
عبدالعزيز آل سعود  -حفظه اﷲ والمنتدى
يع��د أكبر تجمع م��ن نوعه على مس��توى
الش��رق األوس��ﻂ وتنظمه الهيئة العامة
لألرصاد وحماية البيئة.
وأكد رئي��ﺲ الهيئة العام��ة لألرصاد
وحماية البيئ��ة المكل��ف الدكتور خليل
بن مصلح الثقف��ي ,أن رعاية خادم
الحرمي��ن الش��ريفين للمنت��دى
تأت��ي ف��ي إط�����ار دعم��ه
الكري��م  -حفظ��ه اﷲ -
المس��تمر ف��ي كل م��ا
م��ن ش��أنه المحافظ��ة
عل��ى البيئ��ة وصيان��ة
موارده�����ا ودع���م
خط��ﻂ التنمي�������ة
المستدام�����ة في
المملك��ة مم����ا

المشرف العام

ﻡ.ﻋﺎﺩﻝ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺩﻳﺐ
العضو المنتدب
مدير التحرير

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﺽ ﻋﻄﻴﺔ
مدير العالقات العامة

حاصلة على االعترافات
الدولية في الجودة

أيزو 14001
في الجودة البيئية

أيزو 18001
في الصحة
والسالمة المهنية

أيزو 9001
في الجودة
اإلدارية والمالية

اﺳﺘﻜماﻻ للﺨﻄﻮات ﻭاﻻجراﺀات الﺨاﺻة بﺤملة TIME FOR CHANGE

ﺇﺩارة ﺃعماﻝ المنطقة الشمالية بشرﻛة سيبكو تعقد
اجتماعات التﻐيير لﻸفﻀل

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



إدارة أعم��ال المنطق��ة الش��مالية تعقد
اجتماعها الثاني الخاص بمدراء الفروع حيث
تم عقد اإلجتماع األول بتاريﺦ 2017/02/1٤م
الخاص بمنسوبي فرع المدينة المنورة وتقرر
عقد اإلجتم��اع الثاني الخاص بمدراء الفروع
يوم األح��د المواف��ق 2017/03/12م حيث

تم مناقش��ة العوائق الت��ي تعرقل خطوات
التغيي��ر والحل��ول المقترح��ة لتج��اوز جميع
العوائ��ق وتذليل العقبات التي تواجه إدارات
الف��روع وأثن��اء اإلجتماع تم ط��رح عدد من
األفكار والمقترحات التي تسهم في التغيير
والتطوير إلى األفضل.

ــــــﺠية للمنتدى والمعرض
ــــــة الﺨليﺠي الساﺩس
يجس��د اهتم��ام المملكة ودعمها
المتواصل للعمل البيئي من أجل غرس
مفهوم حماي��ة البيئ��ة والتعري���ف
بأهميت���ها ل���دى القطاعات وشرائح
المجتمع كافة.
وأوضح الدكتور الثقفي أنه سيتم
التط��رق للتحدي��ات والف��رص لتعزيز
التنمية المس��تدامة من خالل التقنية
البيئية والمبادرات الحكومية الرامية
إلى تعزيز إدارة البيئة ونهج التنمية
المستدامة إضافة إلى اإلدارة البيئية
ودور التش��ريعات اإلداري��ة لتعزي��ز
تطبيق اس��تراتيجيات مستدامة ونقل
التقنية البيئي��ة وتطوي�����ر الم�����دن
المستدامة والمجمعات الصناعية.
وستش��ارك س��يبكو بورقة علمية
بجلس������ات المنت����دى باإلضاف��ة
لتخصيص معرض على مساحة  50متر
مربع وذلك لعرض المشاريع الوطنية
الت��ي تنفذه��ا الش��ركة وكذل��ك
س��تطلق حملته��ا المخصص������ة
للتوعي���������ة البيئي�������ة "كلن��ا

له��ا ح��راس" م��ن خ��الل ابتكاره��ا
كأول ش��ركة بيئية لﻶليات اإلعالمية
الت��ي تهدف لتوعية أف��راد المجتمع
بالقضاي��ا البيئية وذل��ك لتحقيق جزء
م��ن رؤيتها ف��ي مجال المس��ؤولية
االجتماعي��ة تحمي المجتمع وتنش��ر
الثقافة البيئية.

د .الثقفي

في ﺇﻃار تعاﻭﻧﻬا المﺴﺘمر في ﻣشاريﻊ حماية الﺒيﺌة

سيبكو تبرم عقد مع ﻫيتاﺷي اليابانية
في مﺠاﻝ مﺨلفات البناء والهدم
س��ي��ب��ك��و ت��وق��ع
ع��ق��د م���ع ش��رك��ة
هيت�����اشي اليابانية
للمرح���لة الثالث�����ة
لمش���روع مصف��اة
أرامك���و السعودية
بجازان للتخلص اآلمن
من مخلفات الهدم
وال���ب���ن���اء ال��خ��اص
ب��إن��ش��اء م��ص��ف��اة
أرام����ك����و وم��ث��ل
سيبكو في توقيع
ال��ع��ق��د األس���ت���اذ/
سعد الشهري ،نائب
العض�����و المنت���دب
للشئون الفنية.

سيبكو تدﺷن حساباتها علﻰ
مواقع التواصل اﻻجتماعي

دش��نت س��يبكو حس��اباتها على مواقع
التواصل االجتماعي ''فيﺲ بوك ،تويتر ،لينكد
إن ،انستجرام'' بإسم  SEPCO SAUDIضمن
مجموعة م��ن األدوات اإلعالمية التي تضمن
إيصال رسالة سيبكو لجميع فئات المجتمع.
وهذه الخطوة هي جزء من استراتيجيات
مس��تقبلية تجعل اسم س��يبكو الرائد عربي ًا
في مجال البيئ��ة بمقاييﺲ عالمية من خالل
تقديم حلول بيئية متكاملة ومتخصصة حيث
تجد هذه المواقع اهتماما من قبل ش��رائح
واسعة من المجتمع ،خاصة فئة الشباب.

سيبكو تعقد اجتماعات مكﺜفة للعمل
علﻰ تطوير ﻫويتها الداﺧلية

إيمان ًا من سيبكو بأهمية االستثمار بالعنصر
البشري من أبنائها الموﻇفين ورفع مستوى
الرضا والوالء الوﻇيفي لدى موﻇفيها بدأت
إدارة الش��ركة بإجراء اجتماعات مكثفة مع
م��دراء اإلدارات للعمل على تطوير منظومة
العمل الداخلية التي ستنعكﺲ على تحقيق
الرض��ا الداخلي للموﻇف ومن ثم على جودة
خدم��ة العمالء وتالف��ي األخطاء في العمل
والسرعة في اإلنجاز.
وناق��ش العدي��د م��ن الحض��ور بع��ض
المبادرات التي س��تزيد من سعادة موﻇفي
س��يبكو واس��تدامتهم بالعم��ل ف��ي روح
معنوية عالية وفق ًا لقواعد العمل الجماعي
حيث أن نجاح فريق عمل س��يبكو للبيئة هو
نجاح للجميع وفش��ل أي ش��خص في الفريق
هو فشل للجميع.
ه��ذا االجتم��اع ه��و بداي��ة لسلس��ة من
االجتماعات التنفيذية التي س��تخرج بالعديد
م��ن التوصي��ات التي س��تقوم بتطوير العمل
ورف��ع مس��توى الرض��ا للموﻇ��ف والعمي��ل
وس��يتم إطالق جمي��ع األف��كار والمبادرات
بالتزامن مع تطبيق الهوية الجديدة لشركة
سيبكو للبيئة.



بعد زيارته جناح
الشركة في المعرض
المصاحب للفعاليات

الفيصل يكرم سيبكو لرعايــــ

كرم صاحب الس��مو الملكي األمير خالد
الفيصل مستش��ار خادم الحرمين الشريفين
وأمير منطقة مكة المكرمة شركة سيبكو
للبيئة وذل��ك لرعايتها منتدى جدة الزراعي
 2017وحض��ر التكريم معال��ي وزير البيئة
والزراع��ة والمي��اه المهن��دس عبدالرحمن
الفضلي والقيادات العلي��ا في الوزارة في
قطاع الزراعة والبيئة.
وزار س��موه والوفد المراف��ق له جناح
س��يبكو في المع��رض المصاحب واس��تمع
لش��رح عن خدم��ات الش��ركة والمش��اريع طرحها نائب العضو المنتدب للشؤون الفنية
الحيوية التي بينها وبين الوزارة في مجال األس��تاذ /س��عد الش��هري ،تح��دث خاللها
التخل��ص اآلم��ن م��ن المخلف��ات البيطرية ،عن مش��روع س��يبكو للتخلص من مخلفات
وأشاد س��موه بدور سيبكو للبيئة في هذا العيادات البيطرية للمنش��آت التابعة لقطاع
المجال.
الزراعة بالوزارة.
بالمنتدى
عم��ل
ورقة
س��يبكو
وقدم��ت
وص��رح معال��ي وزي��ر البيئ��ة والمي��اه
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والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن
المنتدى يعد دعم��ا قويا لالقتصاد الزراعي
ف��ي منطق��ة مك��ة المكرم��ة ،وتحفي��زا
للمستثمرين لالس��تفادة من الميزة النسبة
التي تتوفر بالمنطقة .
وبين الفضل��ي أن إقام��ة المنتدى يأتي
ضمن منظومة مشاريع الوزارة التي تهدف
إل��ى التطوير من خ�لال بحث أب��رز المحاور
والمواضيع التي تش��كل تحديات للقطاعين
الع��ام والخ��اص /مش��يرا إل��ى أن أهمي��ة
المنت��دى تب��رز بفت��ح مج��االت التواصل بما
يت�لاءم مع تطلعات القط��اع الخاص ،إيمان ًا
بالدور الري��ادي الذي تحققه المنتديات في
الخروج بتوصيات تس��هم في تحقيق رؤية
المملكة 2030م.
ولف��ت معال��ي وزي��ر البيئ��ة والمي��اه

ـــتها منتدى جدة الزراعي
والزراع��ة إل��ى أن المنتدى الذي ش��ارك
في��ه أكث��ر م��ن  25مختص�� ًا يه��دف
إل��ى معالج��ة التحدي��ات والمعوق��ات
التي تواج��ه القطاع الخ��اص ،وتعريف
المس��تثمرين والخبراء ببرنامج التحول
الوطن��ي 2020م في م��ا يخص وزارة
البيئ��ة والمي��اه والزراع��ة ،إضافة إلى
اإلس��هام في رفع نسبة مستوى األمن
الغذائي ،وع��رض المش��اريع والتجارب
الميداني��ة المتميزة ،كم��ا يهدف إلى
إيج��اد ف��رص عم��ل للش��باب والفتيات
الس��عوديين في مجاالت البيئة والمياه
والزراعة  ،ومواكبة التطورات العلمية
والتقني��ات الحديث��ة باإلضاف��ة إل��ى
االس��تفادة االقتصادي��ة م��ن منتج��ات
التدوير والطاقة المتجددة.
من جهة أخرى رفع المشاركون في

منتدى ج��دة الزراعي األول
ش��كرهم لصاح��ب الس��مو
الملكي األمير خالد الفيصل
مستش��ار خ��ادم الحرمي��ن
الش��ريفين أمي��ر منطق��ة
مكة المكرمة ،على رعايته
الكريمة للمنتدى ,مؤكدين
أن منت��دى جدة يع��د دعم ًا
قوي�� ًا لالقتص��اد الزراع��ي
بمنطق مكة المكرمة.
وأوضح مدير عام اإلدارة
للزراع��ة واس��تخدام الطاق��ة البديل��ة
العام��ة للزراع��ة بمنطق��ة
مكة المكرمة المهندس خالد بن ناصر (الشمسية) في مشاريع الزراعة والثروة
الغامدي أن المش��اركون ف��ي المنتدى الحيوانية والس��مكية ،والتنس��يق مع
أص��دروا ف��ي خت��ام أعماله الي��وم  13وزارة الثقافة واإلعالم لتكثيف تغطية
توصية خالل جلس��اته من بينها تشجيع األنش��طة المتعلق��ة بالبيئ��ة والمي��اه
اس��تخدام وس��ائل وتقني��ات حديث��ة والزراعة والثروة الحيوانية.
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بﺜﻘافة جديدﺓ تﺤدﺙ تﺤﻮﻻت ﻣﺴﺘداﻣة

سيبكو تطلﻖ ﻫويتها الﺠديدة

٢

سعد عامر الديسي
مدير اإلدارة المالية
ألننا في سيبكو للبيئة نهتم بأدق التفاصيل فإننا نبني خططنا بعناية لتنمية طويلة المدى ومستدامة
ولذل��ك فإن من صفاتنا المميزة هي المرونة و القدرة العالي��ة على مواكبة المتغيرات لتحقيق افضل
النتائج في اصعب الظروف وبضمان االلتزام بأعلى جودة.
وألن ثقتك��م مح��ل اهتمامنا وحتى نحافﻆ على ه��ذا االمتياز ،نبادر الى الجدي��د ونتقدم بخطوات
استباقية حتى نضمن للجميع استمرار كفاءة األداء ،فمن خالل اجراءات الشركة لتعزيز مبادﺉ االلتزام
بالتحسين المستمر والش��فافية واالفصاح فقد تم االستباق لتفعيل نظام "الحوكمة" وبأعلى المعايير
المطبقة في الش��ركات المس��اهمة العام��ة الكبرى كذلك ت��م التعاقد مع كبرى الش��ركات العالمية
المهنية لالستش��ارات المالية والقانونية والمراجع��ة والتدقيق الداخلي والخارجي وذلك لتأكيد مبادﺉ
استقاللية االفصاح وعدالة البيانات ،معززين الثقة الغالية المتبادلة معكم بشفافية تامة.

فيصل محمد الحارﺛي
مدير أعمال المنطقة الشمالية
نحن جاهزون تضامنا مع انطالق أهداف وخطﻂ الش��ركة الس��عودية الخليجي��ة لحماية البيئة ونظرتها
المس��تقبلية لتطوير خدماته��ا وللتغيير نحو األفضل وتزامن�� ًا مع حملة "حان وقت التغيي��ر" التي أطلقتها
إدارة الشركة وإيمانا من إدارة أعمال المنطقة الشمالية والقائمين على إدارة فروعها وجميع منسوبيها
بمعرفة مدى أهمية دورنا بالمساهمة في تحقيق أهداف ورؤية الشركة نعلن رغبتنا الجامحة وجاهزيتنا
الكامل��ة واس��تعدادنا لمواكبة عجلة التغيي��ر واالنطالق نحو األفض��ل خصوص ًا وأن الحمل��ة حظيت بدعم
واهتم��ام كبير خالل الفترة الماضية من إدارة الش��ركة وذلك بتس��خير جمي��ع األدوات والمقومات وتوفير
كام��ل االمكانيات التي تس��اعد في التطوي��ر والتغيير نحو األفض��ل وطرح الثقة في أبناء الش��ركة وفتح
المجال لهم بالمشاركة باألفكار والمقترحات وتبنيها وتطويرها وخلق المناﺥ والبيئة المناسبة للعمل.

محمد سالﻢ الزبيدﻱ
مدير مكتب العضو المنتدب
ل��كل مرحل��ة من المراح��ل متطلباتها ،س��يبكو مقبله على مرحل��ة مختلفة تمام ًا ب��كل تفاصيلها
ومالمحها ..مرحلة جديدة مليئة بالتحديات وتحتاج إلى العزيمة وأن نكون على قدر من هذه التحديات.
فالمرحلة ال تكتمل إال بالتكاتف و االنتماء نحتاج المزيد من الجهد والعمل الدؤوب المنظم المبني على
تولي��د التجدي��د و االبتكار و التحديث و التطوير فنحن في مكتب العضو المنتدب سنس��اهم في إعداد
وإح��داث التغيير و تذليل كافة العقبات والصعوبات والتحديات التي تتطلب من الجميع التكاتف والعمل
بروح الفريق ونبحث عن السبل الكفيلة بإيجاد الحلول المبتكرة واالستباقية لنواصل اإلنجازات ألننا نرى
بالتحديات فرص ًا لتحقيق ومواصلة المزيد من النجاحات ،لنعبر إلى المستقبل الواعد بثقة واقتدار.

ﺧالد ﻫاﺷﻢ حسن
مدير عام التحصيل واالئتمان

التغيير في التحصيل يجب ان يركز على :
 سياس��ة ائتماني��ة وتحصيلية واضحة  - .الكترونية اجراءات وط��رق التحصيل - .تغيير مفهوم التحصيلفي اذهان جميع موﻇفي الش��ركة وربطه بكافة مراحل العمل وانه هو الهدف االساس��ي والنهائي من
عملنا جميعا وبث روح ( كلنا فريق عمل للتحصيل ).
وكذلك ان نؤمن جميعا ب� :
 أن م��ن اخذ االجر حاس��به اﷲ بالعمل  - .ان الش��ركة هي س��بب رزقنا جميعا فيج��ب المحافظة عليهاوتنميته��ا - .االحترافي��ة والتج��رد في العمل - .مصلح��ة العمل هي مصلحتنا جميع��ا ،وهي مقدمه علي
مصلحة الفرد ،وفوق كل شيء.



انتظرونا في العدد القادم الحلقة الثالثة ...

سيبكو تشارك بمعرض السرطان في حفر الباطن
للتوعية عن األسبستوس

بحض��ور مس��اعد الش��ئون الصحي��ة
للصح��ة العام��ة /الدكت��ور مخلد حمود
العنزي و مدير إدارة صحة البيئة والصحة
المهنية األس��تاذ رحيم المطيري سيبكو
للبيئة ش��اركت بمعرض الس��رطان بحفر
الباط��ن للتوعية عن أضرار األسبس��توس
والصناع��ات التي تدخل بها هذه المادة
ومثل سيبكو بالمعرض مدير اعمال فرع

حفر الباطن األستاذ كامل مطارد العنزي.
الجدي��ر بالذك��ر ب��أن س��يبكو لديها
تأهيل من الهيئة العامة لألرصاد وحماية
البيئ��ة في مجال ف��ك ونق��ل والتخلص
من األسبس��توس ولدى الش��ركة العديد
م��ن الش��راكات العالمية م��ع المعاهد
المتخصصة في األسبس��توس وكس��بت
ثق��ة وزارة الدف��اع والداخلية واإلعالم

وغيره��ا م��ن القطاع��ات الحكومي��ة
والخاص��ة ف��ي مش��اريع التخل��ص م��ن
خطورة هذه المواد المسرطنة.
وخب��رات س��يبكو ف��ي التخل��ص من
األسبس��توس منح��ت رغب��ة الكثي��ر من
الجه��ات لدعوته��ا للتوعي��ة بمخاط��ر
األسبس��توس والطرق الصحيحة للتعامل
معها.

سيبكو تعقد لقاء مع مشرفي برنامج النفايات الطبية في
مستشفيات وقطاعات صحة عسير
كرم��ت وزارة الصح��ة بعس��ير ممثل��ة ب��إدارة صح��ة
البيئ��ة والصح��ة المهني��ة س��يبكو نظي��ر مجهوداته��ا
خالل الفت��رة الماضي��ة ودعمه��ا لصحة المنطق��ة وذلك
بالملتقى التنسيقي مع مش��رفي برنامج النفايات الطبية
ف��ي مستش��فيات وقطاع��ات صحة عس��ير حض��ره مدراء
المستشفيات وقطاعات الرعاية الصحية األولية ومنسقي
برنام��ج النفاي��ات الطبية في منطقة عس��ير  ،في مدينة
ابه��ا وناق��ش الملتقى آلي��ة العمل على العق��د الجديد،
وقد تخلل اللقاء بعض النقاشات واالستفسارات التي أثرت
فقرات الملتقى بالمعلومات.
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