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الستعﺮاﺿﻬا مبادﺭاﺗﻬا البﻴﺌﻴة في مجاﻝ ﻛﻔاءة الﻄاقة

الرئيﺲ التﻨﻔيﺬﻱ للﻬيﺌة الملكية

أفتتﺢ س��عادة الرئيس التنفيذي للهيئة
الملكي��ة بينب��ع وج��ازان الدكت��ور عالء بن
عبداﷲ نصيف ،المؤتم��ر والمعرض الدولي
الس��ابع "بيئ��ة الم��دن  ،"٢٠١٧ال��ذي كان
برعاي��ة س��يبكو للبيئ��ة وبتنظي��م الهيئ��ة
الملكي��ة بينبع بالش��راكة مع مرك��ز البيئة
للم��دن العربي��ة وبلدي��ة دب��ي وبدعم من
منظم��ة الم��دن العربي��ة ،وال��ذي تس��تمر
فعالياته يومان بمركز الملك فهد الحضاري
بمدينة ينبع الصناعية ،بمشاركة  ٢٠عارض ًا
و  ٢٢متحدﺛ�� ًا .وب��دأ الحف��ل المعد بهذه
المناسبة بكلمة لس��عادة الرئيس التنفيذي
للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور عالء
بن عبداﷲ نصيف ،تط��رﻕ فيها إلى أهمية
المؤتمر وانه سيتيﺢ الفرصة ألصحاﺏ القرار
لاللتق��اء والمش��اركة ف��ي ح��وار مفت��وﺡ
لضم��ان تنمي��ة مس��تدامة للم��دن العربية
وتبادل الﺨبرات الجماعية ومناقشة األفكار
والحل��ول لضم��ان التنمي��ة الدائم��ة لم��دن
المس��تقبل الرائ��دة ،كم��ا تن��اول المؤتمر
قضاي��ا بيئي��ة مﺨتلفة ف��ي مج��ال الطاقة
الﺨض��راء المس��تدامة ،والتصمي��م الحضري
المستدام ،واالس��تثمار في مستقبل واعي
بيئي�� ًا ،وأفض��ل الممارس��ات المطبق��ة في
المناﻃ��ق الصناعية .وأوض��ﺢ الدكتور عالء
نصي��ف ،أن المؤتمر يأتي ف��ي مرحلة هامة
من عمر الهيئ��ة الملكية الحافل باإلنجازات

وفق�� ًا لمﺨرج��ات التح��ول الوﻃن��ي ٢٠٢٠
ورﺅية المملكة  ،٢٠٣٠ولفت س��عادته أن
الهيئة الملكية دشنت مدينة ينبع الصناعية
كأول مدين��ة س��عودية ذكي��ة ،مم��ا يعد
قف��زة هائلة في عال��م التقني��ات الحديثة
للق��رن  .٢١وأكد س��عادة الرئيس التنفيذي،
أن الهيئة الملكية تفﺨر بأن االستدامة هي
محور أساس��ي من الﺨطة االس��تراتيجية ،إذ
تعمل الهيئ��ة الملكية على إدراﺝ التقنيات
الﺨض��راء في كافة معايي��ر وخطﻂ الهيئة
الملكية ،مش��يد ًا بدور الش��ركاء الصناعيين
في ه��ذا المج��ال ،وس��عيهم الحثيﺚ في
تطبي��ق إع��ادة التدوي��ر ومش��اريع كفاءة
الطاقة وتقليل حج��م المﺨرجات كالنفايات
الصناعي��ة ومي��اه الص��رﻑ الصناع��ي وفق ًا
لمتطلب��ات خط��ة التح��ول الوﻃن��ي والتي

واالستدامة وﺭعاﻳتﻬا للمﺆﺗمﺮ

بيﻨبع يكرﻡ سيبكو للبيﺌة

تتطل��ب الوص��ول لنس��بة  ٪٥٤بحل��ول
ع��ام  .٢٠٢٠وأش��ار ،إلى حص��ول مركز
الطاق��ة المتج��ددة بالهيئ��ة الملكي��ة
بينبع عل��ى اعتماد دولي من قبل البورد
االمريك��ي للمﺨتصي��ن المعتمدي��ن في
مجال الطاقة ،مشير ًا أن الهيئة الملكية
تقوم بتصمي��م مبانيها الجديدة ومنها
مقر الهيئة الملكية الجديد وفق ًا لكود
االبني��ة الﺨض��راء المطاب��ق لمواصفات
الش��هادة البالتينية وهي مزودة بأحدﺙ
المواصف��ات فيما يﺨﺺ كف��اءة الطاقة
وترش��يد اس��تهالﻙ المياه وجودة مواد
البناء .ﺛم أعلن عن بدء جلس��ات المؤتمر
التي اس��تمرت ليومي��ن متتاليين ،وجاءت
الجلس��ة االول��ى تح��ت عن��وان" الطاقة
المتجددة  ،نظام جديد للطاقة " وترأس
الجلس��ة الدكتور صالﺢ الش��بالن ،الرئيس
التنفي��ذي لش��ركة اس��منت المدين��ة،
وتضمنت محاور الجلس��ة ،المدن ودورها
ف��ي تح��ول أنظم��ة الطاق��ة ،وكثاف��ة
الطاق��ة كعام��ل اساس��ي ف��ي تﺨطيﻂ
انظمة الطاقة الجديدة ،وتصميم المدن،
" الطاق��ة المتج��ددة ،ورﺅي��ة المملكة
 ." ٢٠٣٠فيم��ا ج��اءت الجلس��ة الثاني��ة
التي ش��اركت بها س��يبكو للبيئة بورقة
عمل وكان عنوان الجلس��ة " االبداع في
كفاءة الطاقة ،وترأس الجلسة الدكتور

أحم��د الحازم��ي ،وتضمن��ت محاوره��ا "
كفاءة الطاقة والشراكات االبداعية بين
القطاع العام والﺨاﺹ" .واس��تمرت بقية
الجلس��ات للي��وم األول والثان��ي وعل��ى
هامﺶ المؤتمر ،أفتتﺢ س��عادة الرئيس
التنفيذي للهيئة الملكي��ة بينبع وجازان
المع��رض المصاح��ب وال��ذي ش��يد على
مساحة ١٢٠٠متر ،وشاركت فيه سيبكو
للبيئة بمساحة  ٥٠متر مربع و  ١٩عارض ًا
م��ن القطاع��ات العام��ة والﺨاص��ة ذات
العالق��ة بالبيئة .وتجول س��عادة الرئيس
التنفيذي للهيئ��ة الملكية بينبع وضيوﻑ
المؤتمر في أرج��اء المعرض وزار الجناﺡ
الﺨاﺹ بش��ركة س��يبكو للبيئة واستمع
ألخر إنجازات الش��ركة في مجال اإلدارة
البيئي��ة المتكامل��ة في م��دن المملكة
ومش��اريع س��يبكو المنفذة في مدينة
ينبع الصناعية ومدينة جازان االقتصادية
وأشاد سعادته والوفد المرافق له على
المستوى االحترافي في تنفيذ المشاريع
التي تم شرحها.
وت��م تكري��م الش��ركة م��ن قب��ل
الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة الملكية بينبع
الس��تعراضها مبادراتها البيئية في مجال
كف��اءة الطاق��ة واالس��تدامة ورعايته��ا
الرئيسية للمؤتمر.



سيبكو للبيﺌة تكرﻡ موﻇﻔيﻬا
العامليﻦ في موسﻢ ﺣﺞ ١٤٣٨ﻫـ
أقامت ادارة الش��ركة الس��عودية الﺨليجية لحماية البيئة
)س��يبكو( حفل تكري��م لفريق عملها المش��ارﻙ ف��ي تنفيذ
خطة الحج ١٤٣٨ه� وذلك تقدير ًا من اإلدارة العليا بالش��ركة
لكوادرها البش��رية  ,بدء الحفل بع��رض تقرير اإلنجاز من قبل
األس��تاذ  /ولي��د نوﺡ ،رئيس لجن��ة الحج الذي اس��تعرض أدوار
فريق العمل.
ومن ﺛم ألقى المهندس /غ��ازي مليباري ،الرئيس التنفيذي
لس��يبكو كلم��ة ش��كر فيه��ا فريق الح��ج عل��ى إنجازاتهم
المشرفة .وبدوره شكر األس��تاذ /سمير خميس ،نائب الرئيس
التنفيذي للثروة البشرية فريق العمل على التفاني في اإلنجاز
واختت��م الحفل بتوزيع ش��هادات الش��كر والتقدي��ر وحوافز
تشجيعية لكامل فريق العمل.

تكريم الزميل /وليد نوﺡ

تكريم الزميل /عباس جمالي



تكريم الزميل /محمد الشافعي

تكريم الزميل /محمد الراجحي

تكريم الزميل /منير باغزال

تكريم الزميل /عاﻃف باوزير

تكريم الزميل /تكريم الزميل كامل عرفه

تكريم الزميل /رائد الهذلي

تكريم الزميل /ياسر دغريري

..ﻭموﻇﻔي فرع مكة يﻬﺪﻭﻥ درع ﺷكر لرئيﺲ لﺠﻨة الحﺞ

وأهدى موﻇف��ي فرع مكة المكرمة درع ش��كر لكل من
رئيس لجنة الحج ومدير أعمال المنطقة الغربية األستاذ /وليد
س��امي نوﺡ ،واألس��تاذ /محمد حمدان الراجحي وذلك كنوع

تكريم الزميل /مجدي بديوي

من التقدي��ر لقياداتهم اإلدارية والفﺨ��ر بالعمل معهم في
ﻇ��ل روﺡ الفريق واعدي��ن بتقديم وبذل المزي��د من العطاء
للتميز في تقديم أعمال سيبكو للبيئة.

تكريم الزميلة /أشجان حلواني

تكريم الزميلة /غادة باصريﺢ



ـ

لمناقشة معدالت األداء وسبل المحافظة على مستوى الجودة العالي

انعقاد اجتماع مع قيادات اإلدارات التشغيلية
امت��داد ًا لمب��ادرات التطوير المس��تمر
لش��ركة س��يبكو تم عقد اإلجتماع األول
برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة وحضور
نائ��ب الرئيس التنفي��ذي للثروة البش��رية
وقي��ادات اإلدارات التش��غيلية وذل��ك
لمناقش��ة معدالت تقيي��م األداء وإيجاد
الس��بل الكفيلة للمحافظة على مستوى
الجودة العالي مع السعي الدائم لتقديم
خدمات متميزة لضمان رضى العمالء

سيبكو تشارك في معرض تعزيز الصحة العامة بالطائف
ش��اركت س��يبكو للبيئة ف��ي معرض
"أنش��طة تعزيز الصح��ة العامة بالطائف"
بمش��اركة ع��دد م��ن المنش��آت الصحية
وبرعاية من مدير الش��ئون الصحية ضمن
البرنامج الشامل لتعزيز الصحة .من جانب
آخر حصلت صح��ة الطائف ممثل��ه بإدارة
تعزيز الصحة والتثقي��ف الصحي بتحقيق
رقم قياسي في أعداد المستفيدين من
البرامج واالنشطة والفعاليات التوعوية
والتثقيفي��ة وبرامج تعزي��ز الصحة لعام
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 ١٤٣٨بأكث��ر م��ن “”٣٢٠أل��ف مس��تفيد
م��ا يعادل ربع س��كان محافظ��ة الطائف
وذلك وفق إحصاءات وأرقام ومؤش��رات
معتمده من اإلدارة العامة لتعزيز الصحة
والتثقي��ف الصحي بمق��ام وزارة الصحة
وذكر مدير إدارة تعزيز الصحة األس��تاذ/
تركي دغريري ،أن هذه الزيادة في عدد
المستهدفين من البرامج التثقيفية إلى
تكثيفه��ا في أمكان تجم��ع الناس مثل
الموالت والمنتزهات.

سيبكو تشارك مﺪني ﺃبﻬا في فرﺿية لتﺴرﺏ ﻏاﺯ الكلور

نف��ذ مدن��ي أبه��ا فرضية تس��رﺏ غ��از الكلور
بمحطة الصرﻑ الصحي ،بمش��اركة س��يبكو للبيئة
والش��ؤون الصحية
واله���الل األحم��ر
والجه��ات األمني�ة
وتم تحدي��د أدوار
كل جهة.
الفرضية تهدﻑ
اختب��ار الجاهزي��ة
للتعام����ل م�������ع
ح����وادﺙ التل���وﺙ
الكيمي��������ائ�����ي
وكف����اءة آلي����ات
التنس��يق بي��ن أركان الحماية المدنية والس��المة
واإلﻃفاء واإلنقاذ والكشف الوقائي في التعامل
مع هذه النوعية من المﺨاﻃر باس��تﺨدام أجهزة
الرصد والتهوية والتطهير.



ﺗعﺰﻳﺰاﹰ ألفﻀل المماﺭسات المﺮﺗبﻄة ﺑاالستدامة البﻴﺌﻴة

سيبكو تشارك في لقاﺀ المصانع ﻭالشرﻛات الﺬﻱ نﻈمتﻪ مﺪﻥ
ش��اركت س��يبكو للبيئة في لق��اء المصانع
والش��ركات ال��ذي نظمت��ه الهيئة الس��عودية
للم��دن الصناعي��ة ومناﻃ��ق التقني��ة )م��دن(،
بالتعاون مع شركة بن زقر يونيليفر المحدودة،
الفرع الس��عودي لش��ركة يونيليف��ر العالمية،
ومعهد خادم الحرمين الش��ريفين ألبحاﺙ الحج
والعم��رة التاب��ع لجامعة
أم الق��رى ف��ي مك��ة
المكرم��ة ،وكان اللق��اء
ف��ي مق��ر إدارة المدينة
الصناعي��ة األول��ى ف��ي
جدة ،بهدﻑ تعزيز أفضل
الممارس��ات المرتبط��ة
باالس��تدامة البيئي��ة ،من
خ��الل التنوي��ر بض��رورة
خفﺾ نسبة النفايات إلى
درجة الصفر.
وع��رض اللق��اء الذي ج��اء بعن��وان "اإلدارة
البيئية في المدن الصناعية" ،آخر المس��تجدات
في مج��ال األبحاﺙ المتعلقة بمعالجة النفايات
الصلب��ة ،والجوان��ب االقتصادي��ة والصحي��ة
واالجتماعي��ة لصناعة إع��ادة التدوير ،وأهمية
نشر ﺛقافة فرز النفايات على صعيد المؤسسات
واألفراد ،واس��تعرضت س��يبكو من خالل ورﺵ
العم��ل الحلول التي تقدمها الش��ركة للقطاع
الصناعي.
وذكر بندر الطعيمي مدير إدارة التس��ويق
واالتصال المؤسسي في "مدن" ،أن التوجه نحو

ترشيد وإدارة النفايات وااللتزام بأعلى المعايير
البيئية العالمية في المصانع والشركات ،يعتبر
م��ن البن��ود األساس��ية الت��ي تقره��ا وتتبناها
"مدن" وتتقيد بتطبيقها التزاما منها بﺨططها
ورﺅاها المتقدمة الرامية إلى بناء مدن صناعية
آمن��ة بيئي��ا ،ضمانا لس��المة العاملي��ن وحماية
للمجتمع واألجيال القادمة من التلوﺙ.
وأوض��ﺢ الطعيمي أن "م��دن" تطبق "نظام
م��دن ل��ﻺدارة البيئية" الذي يق��وم على وجود
"س��بع" محط��ات قي��اس ج��ودة ه��واء ﺛابت��ة
في "س��بع" م��دن صناعية ،إضاف��ة إلى محطة
متنقلة يتم تثبيتها ف��ي بقية المدن الصناعية
لفت��رات زمني��ة تصل إل��ى ﺛالﺛة أش��هر ،إضافة
إل��ى قيامها باختب��ارات متواصلة للمداخن في
"عش��ر" مدن صناعية ،وكذل��ك التفتيﺶ البيئي

للمنش��آت الصناعي��ة وفق نظ��ام،١٤٠٠١ ISO
وتقيي��م الطلب��ات الصناعية البيئي��ة ،وتصحيﺢ
المﺨالفات والممارسات الضارة بالمحيﻂ العام،
وتأهيل المناﻃق المتضررة ،إضافة إلى تقديم
التوعية على المس��تويين الداخلي والﺨارجي،
بما يتوافق مع توجهها لﻺسهام في تحقيق
"رﺅية السعودية ."٢٠٣٠
ب��دوره ،ع��رض معه��د خ��ادم الحرمي��ن
الش��ريفين ألبحاﺙ الحج والعم��رة في جامعة
أم الق��رى ف��ي مك��ة المكرمة خ��الل اللقاء،
نتائ��ج أبحاﺛ��ه ف��ي إدارة وحماي��ة البيئة في
المدينتي��ن المقدس��تين "مك��ة المكرم��ة ����
المدينة المنورة" والمش��اعر ،كما يس��تعرض
آخر ممارس��اته الناجحة ف��ي معالجة النفايات
وﻃرﻕ التﺨلﺺ اﻵمن منها.

سيبكو تﺪرﺏ ﻃالبات ﺇدارﺓ المﺴتشﻔيات بﺠامعة الملﻚ ﻋبﺪالعزيز

إيمان ًا من التزام سيبكو بمسؤوليتها االجتماعية
قدمت س��يبكو للبيئة محاضرة تدريبية توعوية عن
"البرنام��ج الوﻃني إلدارة النفايات الطبية" لطالبات
قسم إدارة الﺨدمات الصحية والمستشفيات بكلية
األعمال برابﻎ التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز.
وتﺨللت المحاضرة عرض فيديو عن آلية التﺨلﺺ

اﻵم��ن من النفايات الطبي��ة بمراحله المﺨتلفة بدء
بالجم��ع م��ن المستش��فيات ونقله��ا ومعالجتها
وف��ق أفضل الممارس��ات ف��ي هذا الجان��ب .على
صعي��د متص��ل تم تكريم س��يبكو عل��ى مبادرتها
بتأسيس الفعالية التي تدعم برامج التوعية البيئية
للطالبات.
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