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سيبكو تشغل عقد مطار الملك عبد العزيز الدوليوفد ياباني يزور سيبكو لالطالع على تجارب المملكة في مجال حماية بيئة الوطن

تكريم سيبكو للبيئة لرعايتها الملتقى األول 
للجمعيات والجهات التطوعية في البيئة



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 



أمير منطقة مكة يتسلم التقرير 
النهائي لمنتدى جدة الزراعي

تس��لم صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير 
منطق��ة مك��ة المكرمة مؤخرا التقرير النهائي لمنتدى جدة الزراعي، الذي دش��ن س��موه 

أعماله في جدة أواخر جمادى اآلخرة الماضي.
وتضمن التقرير -الذي قدمه لس��موه مدير عام اإلدارة العامة لش��ؤون الزراعة بمنطقة 
مكة المكرمة م.خالد بن ناصر الغامدي- أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة االستراتيجية 
لتحقي��ق رؤية المملكة 2٠3٠، وبرنام��ج التحول الوطني 2٠2٠، وم��ن أبرزها رفع انتاج 
المملكة من األس��ماك من ٤٠ ألف طن إلى ١٠٠ ألف طن بحلول 2٠2٠ لتصل إلى ٦٠٠ ألف 

طن في 2٠3٠.
وأشار التقرير إلى أن المنتدى أولى الشباب اهتماما خاصا، إذ تم تخصيص جلسة لدعمهم، 
وإيجاد مصادر تمويل لمش��اريعهم المتوس��طة والصغيرة في المجال الزراعي، إضافة إلى 
أن اإلدارة العامة لش��ؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وضعت خطة طموحة لضخ أكبر 

عدد ممكن من الشباب السعودي لالستثمار في القطاع الزراعي.
وبين التقرير هدف المنتدى لإلس��هام في رفع نس��بة مستوى األمن الغذائي، ومواكبة 
التطورات العلمية والتقنيات الحديثة، وإيجاد فرص عمل للش��باب والفتيات السعوديين في 
مجاالت البيئة والمياه والزراعة، كما ناقش آليات االستفادة االقتصادية من منتجات التدوير 
والطاقة المتجددة، ومكافحة األمراض واآلفات التي تس��تهدف القطاع الزراعي، ومعالجة 

التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص.

يشمل قطاع الشحن الجوي

سيبكو تشغل عقد مطار الملك عبد العزيز الدولي
ضمن خدمات سيبكو المتكاملة فقد 
بدأت عل��ى الفور بتش��غيل عقد مطار 
الملك عبد العزي��ز الدولي بجدة وذلك 
للتخل��ص من المواد الصناعية المتضررة 
من الش��حن الجوي, والجدير بالذكر بأن 
س��يبكو تش��غل حاليا عقد التخلص من 
المواد السائلة الخطرة والملوثة ضمن 
مشروع خدمة الخطوط الجوية العربية 
الس��عودية وتت��م معالجته��ا بمرافق 
الش��ركة من خالل عدة وحدات أهمها 

وحدة الفصل الفيزيوكيمياء.





زار وف��د يابان��ي بمرافق��ة مكت��ب 
دع��م رج��ال األعم��ال ومرك��ز التعاون 
اليابان��ي ف��ي الش��رق األوس��ط ولجنة 
البيئ��ة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة 
مرافق س��يبكو للبيئة لالطالع على آخر 
م��ا توصل��ت إلي��ه المملكة ف��ي مجال 
حماية البيئ��ة عام��ة وإدارة المخلفات 
خاصة وش��اهد الوفد ب��راءات االختراع 
في مج��ال المخلفات الصناعية والطبية 

التي تملكها سيبكو.
ريادي��ة  ش��ركة  للبيئ��ة  س��يبكو 
بمقايي��س عالمي��ة ف��ي مج��ال العمل 
البيئ��ي وتقدم حل��ول بيئي��ة متكاملة 
المحلية  الخب��رة  ولديه��ا  ومتخصص��ة 
االنتش��ار  و  الج��ودة  معايي��ر  بأعل��ى 
وتمتل��ك أكبر أس��طول خدم��ة وتقدم 
حلول بيئي��ة متخصصة بج��ودة متميزًة 

منذ عام ١٩٩7م.

وفد ياباني يزور سيبكو لالطالع على تجارب المملكة 
في مجال حماية بيئة الوطن

تلقت إدارة سيبكو للبيئة مؤخرًا خطابات 
ش��كر وتقدير من ع��دد من كلي��ات جامعة 
المل��ك عبدالعزيز بجدة متمثل��ة في عميد 
كلية علوم األرض األستاذ الدكتور/ عمار بن 
عبدالمنعم أمين، وذلك على جهود سيبكو 
التي تبذلها في نش��ر ثقاف��ة الوعي البيئي 
ف��ي المجتمع م��ن خالل إصدارها الش��هري 

لنشرة األرض.
وم��ن عمي��د كلي��ة الدراس��ات البحري��ة 

الدكتور/ هتان بن عبدالكريم تمراز، حيث وصف األعداد المهداة 
لسعادته من نشرة األرض بأنها األفضل.

الجدير بالذكر بأن نش��رة األرض التي تصدر عن س��يبكو للبيئة 
دوم��ًا ما يتم اإلش��ادة بها م��ن قبل العديد من أم��راء المناطق 

والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى 
وفي قطاع التعلي��م العالي حصلت مؤخرًا 
على شكر وإشادة تم نشرها في حينه من 
قبل معال��ي الدكتور/ بدران بن عبدالرحمن 
العمر، مدير جامعة الملك س��عود ومعالي 
الدكتور/ عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مدير 
جامع��ة المل��ك عبدالعزيز وذل��ك للجهود 
المبذول��ة م��ن إدارة الش��ركة م��ن أج��ل 
االرتق��اء بأعم��ال حماية البيئ��ة بالمملكة 
وبع��ض الدول العربية وتحقيق أهداف الش��ركة ورصد إنجازاتها 
من خالل نش��رة األرض التي تعكس جهود إدارة العالقات العامة 
بش��ركة سيبكو للبيئة من أجل إعدادها وإصدارها بهذه الصورة 

الطيبة.

نشرة األرض تتلقى خطابات شكر من عمداء كليات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة

د.عمار أميند.هتان تمراز
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كرم معالي الرئيس العام لألرصاد وحماية 
البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي سيبكو 
للبيئ��ة لرعايته��ا الملتق��ى األول للجمعيات 
والجهات التطوعية في البيئة حيث ش��هدت 
ج��دة خالل فعالي��ات الملتق��ى االتفاق على 
ميثاق ش��راكة لتوحيد جه��ود العمل البيئي 

التطوعي.
وأطلق معالي��ه جائزة التمي��ز التي تعنى 
بتعزي��ز العم��ل التطوعي في مج��ال حماية 
البيئة لتكون حافزًا للمتميزين في هذا العمل 
بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد  
العوضي المدير التنفيذي للمنظمة اإلقليمية 
للمحافظ��ة على البيئ��ة البحرية  و س��عادة 
الدكت��ور زي��اد بن حم��زة أبو غ��رارة  األمين 
العام للهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة 
البح��ر األحمر وخليج عدن  )بيرس��كا( و عددًا 
من الجهات الحكومي��ة والمنظمات الدولية 

المعنية بالبيئ��ة و أكثر من ١٠٠جمعية بيئية 
ومتطوع بيئي و جمعيات النفع العام. 

وق��ال معالي��ه ف��ي كلمت��ه االفتتاحي��ة 
الي��وم  اط�����الق  يس��عدني ان اش��ارككم 
والجه�����ات  للجمعي��ات  األول  »الملتق��ى 
التطوعي��ة ف��ي البيئة«  الذي يع��د األول من 
نوعه في مجال البيئ��ة والذي حرصت الهيئة 
العام��ة لألرصاد وحماية البيئ��ة على إقامته 
بالش��راكة مع الجهات المعنية من حكومية 
وأهلي��ة وتطوعي��ة لنرس��م س��ويًا طريق��ًا 
وهدف��ًا لدع��م حماي��ة بيئة الوط��ن وتعزيز 
دور الجمعيات والجه��ات الفاعلة في مجال 
العم��ل البيئ��ي التطوع��ي وإقامة ش��راكة 
حقيقي��ة تقودنا إلى نتائج وتجارب على أرض 
الواقع وفق آلية واضحة وتنس��يق مش��ترك 

تلبية لرؤية المملكة 2٠3٠.  
وأضاف معالي��ه تزداد الحاج��ة اليوم في 

ظل المه��ددات البيئية إلى غ��رس مفاهيم 
الوعي البيئي ودعمها لتصبح ضمن اساسيات 
القيم الت��ي ينبغي ان يتحل��ى بها مجتمعنا 
بكافة اطيافه وتوجهات��ه وهذا يتطلب منا 
تكثيف جرعات التوعية فيما يتعلق بالسالمة 
والمحافظ��ة عل��ى البيئ��ة، وهذا ل��ن يتأتى 
اال م��ن خالل عم��ل جماعي يأخ��ذ فيه الكل 
نصيب��ة ارتكازا عل��ى أن العم��ل البيئي عمل 
تكامل��ي ال يمكن لجهة القي��ام به منفردة 
وحتى تك��ون التوعية البيئية في المس��توى 
المأمول ومواكبة للتطلعات ينبغي أن تستند 
على موجهات واضحة من خالل اس��تراتيجية 

وخطط وسياسات قابلة للتنفيذ. 
ومن هذا المنطلق جاءت الحاجة الى هذا 
الملتقى الذي نعول علية كثيرًا إذا ما علمنا أن 
المشاركين فيه هم نخبة المهتمين بالعمل 
البيئي التطوعي في المملكة وأصحاب خبرة 

تحت شعار »شركاء من أجل بيئة الوطن«

تكريم سيبكو للبيئة لرعايتها الملتقى األول للجمعيات 
والجهات التطوعية في البيئة

صورة جماعية للجمعيات والجهات التطوعية في ختام فعاليات الملتقىمعالي الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئة متوسطًا األمين العام لمنظمة »بيرسكا« واألمين التنفيذي لمنظمة »روبمي«

جانب من الحضورممثل سيبكو في الملتقى أثناء تقديم ورقة عمل عن مبادرة )كلنا لها حراس(
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تحت شعار »شركاء من أجل بيئة الوطن«

تكريم سيبكو للبيئة لرعايتها الملتقى األول للجمعيات 
والجهات التطوعية في البيئة

ورؤى مميزة في هذا الجانب مما سيس��اهم 
بمخرج��ات تواكب التطلعات المرجوة منه ان 
ش��اء اهلل، وس��تكون الهيئة العامة لألرصاد 
وحماي��ة البيئة حريص��ة كل الحرص لبذل كل 
ما من شأنه تحقيق أهدافكم وطموحاتكم 
تجاه ص��ون البيئة وحماية مواردها في اطار 
ش��راكة حقيقية تقودنا إل��ى األهداف التي 
نتطل��ع لها جميع��ًا من ه��ذا الملتقى الذي 
س��يكون نواة االنطالقة المستقبلية لتعاون 

هادف وبناء. 
وقدم��ت س��يبكو للبيئ��ة خ��الل فعاليات 
الملتق��ى ورقة عمل عن مبادرتها التوعوية 
»كلنا لها حراس« والتي تهدف لنشر الثقافة 
البيئية في مدن المملكة العربية السعودية 
واس��تعرضت ورق��ة العم��ل النجاح��ات التي 
حققته��ا المب��ادرة ف��ي انطالقته��ا عل��ى 
هامش فعاليات المنت��دى والمعرض الدولي 

للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي 2٠١7.
وأكدت سيبكو خالل المناقشات بالجلسة 
التي ترأسها سعادة الدكتور/ نايف بن صالح 
ش��لهوب على دعمها والتزامه��ا التام ألي 
عمل بيئي يرفع من اس��م المملكة العربية 
الس��عودية في مج��ال حماية البيئة بش��رط 
أن يك��ون مطاب��ق للمواصف��ات والمعايي��ر 
االحترافية، كجزء أساس��ي من مس��ؤوليتها 

االجتماعية وخدمة المجتمع.
وت��رأس األس��تاذ/ محم��د ع��وض عطيه، 
س��يبكو  ممث��ل  العام��ة  العالق��ات  مدي��ر 
للبيئ��ة بالملتق��ى الجلس��ة الثالث��ة بالي��وم 
الثان��ي وكان عنوانه��ا »تج��ارب الجمعي��ات 
والجهات المش��اركة« واستعرض من خاللها 
المش��اركون أعمالهم التطوعية في مجال 

حماية البيئة.
ش��راكة  لتحقي��ق  الملتق��ى  ويه��دف 

تناس��ب  مدروس��ة  آلي��ة  وف��ق  متكامل��ة 
االحتياج��ات الحالي��ة والمس��تقبلية ودع��م 
توجه��ات الحكوم��ة الرش��يدة ف��ي تعزي��ز 
ال��دور التثقيف��ي والتوع��وي لجمي��ع أفراد 
المجتمع وتوجي��ه الطاقات الوطنية الفاعلة 
حماي��ة  مس��ؤولية  ف��ي  والعط��اء  للب��ذل 
البيئ��ة والتنمية المس��تدامة وتوفير المناخ 
المناس��ب الذي يخ��دم التطلعات ويس��اهم 
ف��ي نجاحها وش��مل برنام��ج الملتقى عدد 
من المحاضرات منها دور القطاع الحكومي 
الجمعي��ات  تج��ارب  و  البيئي��ة  والمنظم��ات 
والجهات المش��اركة و أف��كار مقترحة في 
المبادرات التطوعية باإلضافة الى استعراض 
واقع العمل البيئي في المملكة  كما أصدر 
الملتق��ى ميثاق ش��راكة يحث على تنس��يق 
العم��ل التوع��وي ويع��زز دور الجمعيات في 

اداء مهامها بالشكل المطلوب.

صورة جماعية للجمعيات والجهات التطوعية في ختام فعاليات الملتقى

األستاذ محمد عطيه مترأسًا جلسة تجارب الجمعيات والجهات المشاركة

معرض سيبكو المصاحب للملتقى التي نظمته هيئة األرصاد وحماية البيئة
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حف��ل  س��يبكو  أقام��ت 
الس��نوي مؤخ��رًا  س��حورها 
في أحد فن��ادق مدينة جدة 
حض��ره منس��وبيها والعديد 
من المس��ؤولين واإلعالميين 
وبعض من مش��اهير مواقع 

التواصل االجتماعي.
وحرص��ت س��يبكو للبيئ��ة 
عل��ى إقامة ه��ذه الفعالية 
م��ن  كن��وع  وذل��ك  س��نويًا 
وتنمي��ة  والم��ودة  األلف��ة 
األواص��ر االجتماعي��ة بينه��ا 
وبي��ن جمهوره��ا الداخل��ي 
الش��هر  والخارجي في هذا 

الفضيل.
م��ن جهت��ه ق��دم العضو 
س��يبكو  لش��ركة  المنت��دب 
ع��ادل  المهن��دس/  للبيئ��ة 
سالم باديب، شكره نيابة عن 
مجلس إدارة الشركة لجميع 
الدعوة  لتلبيته��م  الحض��ور 
السحور  لحفل  وتش��ريفهم 
ال��ذي ازدان بالحضور المميز 

والكبير.

سيبكو للبيئة تقيم حفل سحورها السنوي
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إن توف��ر المس��احات الخضراء من أساس��يات 
تخطيط المدن في عالمنا المعاصر الذي يش��هد 
تكدس كبير للسكان في المدن الكبرى في ظل 

إستمرار النزوح المتواصل من القرى والهجر.
بات��ت المدن تضي��ق س��كانها، وأصبح إحالل 
الغاب��ات اإلس��منتية م��كان الطبيع��ة الخضراء 
مش��كلة مؤرقة للمهتمين بحماية البيئة، مما 
حدا بالمشرفين على تخطيط المدن اإلستعاضة 
عنه��ا بإنش��اء حدائق خض��راء عام��ة من صنع 
اإلنس��ان، بديلة لتشكل من الناحية الصحية رئات 

تتنفس منها المدن.
وتصنف المساحات الخضراء داخل المدن إلى 
مغروسات خضراء ذات منفعة عامة ومغروسات 
متخصص��ة مث��ل الحدائ��ق النباتية الت��ي تصنف 

فيها النباتات ألغراض علمية وحدائق الحيوان.
ف��ي التخطي��ط العمران��ي يجب أن تتناس��ب 
المس��احات المخصص��ة للحدائق الس��كنية مع 
كثافة الس��كان، حي��ث تقول القاع��دة بوجوب 
توفير حديقة لكل من 2٥٠٠ – ٥٠٠٠ نس��مة 
وان تكون المساحة المطلوبة للحديقة بين 2 – 
١٠م2 لكل نسمة، وهو لألسف ما ال يتوفر في 

مدننا العربية. 
نع��م تس��هم الحدائ��ق بالمدن ف��ي تنمية 
العامل النفسي لإلنسان، بل وتساهم بقدر وافر 
ف��ي توطيد الرواب��ط اإلجتماعية بين الس��كان، 
فضاًل عن أهميتها في إضفاء الناحية الجمالية 
من خالل إدخال النوافير والبحيرات والمسطحات 
المائية المعاد تدويرها من المياه المستخدمة 
والعم��ل على إصحاح بيئة مدنن��ا وتنقيتها من 

الملوثات كافة. 
الخ��اص ه��ام ج��دًا إلدارة  إن دور القط��اع 
الم��دن  ف��ي  الخض��راء  المس��احات  وإنش��اء 
بالمملكة العربية الس��عودية في ظل إشراكه 
في مش��اريع تنموية جادة تع��ود بالنفع العام 

على الوطن والمواطن والمستثمر. 
هناك تعارض بين الحاجات اإلقتصادية لألراضي 
الس��كنية والحاجة لتوفير مس��احات خضراء، إال 
أن هذا التعارض ينتفي كليًا إذا أدركنا األهمية 

البيئية والصحية لمثل هذه المشاريع.
واهلل من وراء القصد . 

                                                     العضو المنتدب

م. عادل سالم باديب

الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة 
www.sepcoenvironment.com

المساحات الخضراء 
تنعش بيئة المدن




