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ال�صركة جتّهز ملو�صم حج  1435   
ملوا�صلة جناحات املوا�صم ال�صابقة

بداأت ال�سركة بعقد اجتماع مبكر ملناق�سة بدء التجهيزات 
لتطبيق الربنامج الوطني الإدارة املخلفات الطبية للمن�سئات 
الطبية بامل�ساعر املقد�سة مبكة املكرمة واملدينة املنورة خالل 
اكثثر من  مثثدار  ال�سركة على  ان  ، حيث  مو�سم حج 1435هثثث 

خطط  وفثثق  الثثربنثثامثثج  بتطبيق  تثثقثثوم  وهثثي  �ثثسثثنثثوات  ع�سر 
املا�سية  املوا�سم  جميع  بنجاح  الله  بف�سل  �ساهمت  حمكمة 
وعملت على تطوير االداء وا�سبحت جتربة ال�سركة يف هذا 

املجال مثال يحتذى به.

زيادة ثقة العمالء باأهمية دور »�سيبكو للبيئة« يف م�ساريع املحافظة على البيئة
ال�صحة مبنطقتي الريا�ض وجازان توقع عقد مناف�صة مع »�صيبكو للبيئة«

 للتخل�ض الآمن من املخلفات الطبية
بداأت ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة 
من�سئات  خدمة  ت�سغيل  عقد  بتنفيذ  للبيئة(  )�سيبكو 
بتطبيق  وجثثازان  الريا�ض  مبنطقتي  ال�سحة  وزارة 
من  وذلك  الطبية  املخلفات  الإدارة  الوطني  الربنامج 
خالل ا�سناد وزارة ال�سحة لعمليات ت�سغيل من�سئاآتها 

لتطبيق الربنامج يف منطقتي الريا�ض وجازان �سمن 
عقود جديدة متت تر�سيتها على ال�سركة بعد مناف�سة 
ال�سركة عليها. وياأتي ذلك امتدادا الأعمال ال�سركة يف 
الطبية  املخلفات  للتخل�ض من  االآمنة  االإدارة  تطبيق 
وازالة اثرها على البيئة من خالل جناحات ال�سركة 

املتوالية بهذا املجال والتي توالت اجلهات احلكومية 
يف ال�سعي لال�ستفادة من خدمات ال�سركة يف املجال 

البيئي.
اجلدير باالإ�سارة اأن ال�سركة �سبق واأن نفذت هذا 

الربنامج يف هذه املناطق من خالل العقد ال�سابق.

اجتماع دوري لقيادات 
ال�صركة لتطوير الأداء 

ومناق�صة اخلطط 
ال�صرتاتيجية لها

اإدارة �سركة �سيبكو  حر�سًا من 
للبيئة على مراجعة وتطوير االأداء 
وفقًا للخطة اال�سرتاتيجية لل�سركة 
بناء على امل�ستجدات الطارئة على 
عثثقثثد اجتماع  تثثقثثرر  فثثقثثد  الثث�ثثسثثاحثثة 
ال�سركة  لقيادات  ا�سبوعي  دوري 
ومن اأهم املوا�سيع املطروحة على 
الربنامج  تفعيل  االجتماعات  هذه 
التدريبية(  )احلثثقثثيثثبثثة  الثثتثثدريثثبثثي 
لثثلثثمثثوظثثفثثن اجلثثثثثثثدد، بثثثاالإ�ثثثسثثثافثثثة 
للوظائف  املتخ�س�ض  لثثلثثتثثدريثثب 
لتاأ�سي�ض  معايري  وو�سع  املختلفة 
اجلثثثثثائثثثثثزة الثثث�ثثثسثثثهثثثريثثثة لثثلثثمثثوظثثف 
اإطار  والعامل وال�سائق املثايل يف 
ملوظفيها،  ال�سركة  حتفيز  جثثهثثود 
العمل  اإجثثثثراءات  كتيب  وحتثثديثثث 
اإىل  باالإ�سافة  والت�سغيل،  والنقل 
مناق�سة واإقرار الئحة امل�ستودعات 
ومثث�ثثسثثنثثع الثثبثثال�ثثسثثتثثيثثك وتثثطثثويثثر 
وتوحيد اللوائح التنفيذية لل�سركة 
�سامل  واحثثد  كتيب  يف  وطباعتها 

ومتاح جلميع املوظفن.
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 عقدت ال�سركة جمعيتها العمومية العادية وغري 
1435هثثث  رم�سان   20 اخلمي�ض  يثثوم  يف  العادية 
ال�سركة  اإدارة  مبقر  م    2014 17يوليو  املثثوافثثق 
مبثثديثثنثثة جثثثدة يف متثثثام الثث�ثثسثثاعثثة الثثثواحثثثدة ظثثهثثرًا 
املنتدب  والع�سو  االدارة  جمل�ض  ع�سو  برئا�سة 
فثثرع  مثثنثثدوب  وبثثحثث�ثثسثثور  للبيئة  �سيبكو  ل�سركة 
الرحمن  عبد  االأ�ستاذ/  وال�سناعة  التجارة  وزارة 
 .)KPMG( املزروعي و مراقب ح�سابات ال�سركة

على  بناء  االجتماع  اجلمعية  رئي�ض  وافتتح 
) 33( من  ال�سركات واملثثادة  املثثادة )92( من نظام 
رئي�ض  اأعلن  ذلك  وعقب  لل�سركة  اال�سا�سي  النظام 
طلب  ثم   ، للم�ساهمن  املناق�سة  باب  فتح  اجلمعية 
باأ�سواتهم  االإدالء  امل�ساهمن  من  اجلمعية  رئي�ض 
الت�سويت  بطاقات  يف  االأعثثمثثال  جثثدول  بنود  على 
بجمع  االأ�سوات  جامع  قام  ثم  عليهم  وزعثثت  التي 
اجلمعية  �سكرتري  بثثا�ثثسثثرتاك  وفثثرزهثثا  الثثبثثطثثاقثثات 

واإ�سراف مندوب وزارة التجارة احلا�سر كمراقب، 
ومت  الت�سويت  بنتائج  املح�سر  اإعثثثثداد  مت  وقثثد 
االأعمال  جثثدول  بنود  على  االقثثثرتاع  ن�سبة  اإعثثالن 
واأقفل  االجتماع  انتهى  ال�سادة احل�سور وقد  على 
وقثثدم  ظثثهثثرا،  الثانية  ال�ساعة  متثثام  يف  املح�سر 
رئي�ض اجلمعية با�سم جمل�ض اإدارة ال�سركة ال�سكر 
الفعالة  وامل�ساركة  احلا�سرين  جلميع  والتقدير 

للم�ساهمن بح�سورهم هذا االجتماع.

»�صيبكو للبيئة« تعقد جمعيتها العمومية العادية وغري العادية لل�صركة

جمل�ض اإدارة ال�سركة يف اجلمعية العمومية

�صيبكو للبيئة ت�صاهم يف اعتماد 
م�صت�صفى حراء العام بالعا�صمة 

املقد�صة لدى املركز ال�صعودي 
لعتماد املن�صئات ال�صحية

حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  تلقت 
م�ست�سفى  قبل  من  وتقدير  �سكر  خطاب  البيئة 
حثثثراء الثثعثثام وذلثثثك عثثلثثى جثثهثثود الثث�ثثسثثركثثة خثثالل 
املن�سئات  العتماد  ال�سعودي  املركز  فريق  زيارة 
نتائج  عثثن  اأثثثمثثرت  والثثتثثي   CBAHI ال�سحية 

ممتازة للم�ست�سفى ولله احلمد.
العتماد  ال�سعودي  املركز  اأن  بالذكر  اجلدير 
حتت  للربح  هادفة  غري  جهة  ال�سحية  املن�ساآت 
ال�سحية ويقدم خدمات  مظلة جمل�ض اخلدمات 
االإعداد والتقييم واملتابعة لكافة املرافق ال�سحية 
من  متنام  فريق  خالل  من  واخلا�سة  احلكومية 

املقيمن املوؤهلن لن�سر وتطبيق معايري اجلودة 
الدولية جلودة  وال�سالمة املعتمدة من اجلمعية 

الرعاية ال�سحية )االإ�سكوا(.

فوائد االعتماد:
 اإن و�سع معايري االعتماد وم�ساندة املن�ساآت 
ال�سحية العاملة يف اململكة على تطبيقها يحقق 
الثثر�ثثسثثالثثة الثثتثثي اأنثث�ثثسثثئ مثثن اأجثثلثثهثثا املثثركثثز وهي 
الرعاية  خدمات  و�سالمة  جثثودة  م�ستوى  رفثثع 
للمري�ض،  وبالن�سبة  املثثمثثلثثكثثة.  يف  ال�سحية 
معتمدة  �سحية  من�ساأة  يف  الثثعثثالج  تلقي  فثثاإن 

على  مطمئنة  داللثثة  ال�سعودي  املثثركثثز  قبل  مثثن 
خدمات  بتقدمي  عمليًا  ملتزمة  املن�ساأة  تلك  اأن 
الرعاية ال�سحية وفق معايري اجلودة وال�سالمة 
فثثاإن احتمال وقثثوع خطاأ  ، وبثثالثثتثثايل  واالأمثثثثان 
ال�سحية  باملن�ساآت  مقارنة  بكثري  اأقل  هو  طبي 
ال�سحية،  للمن�ساآت  وبالن�سبة  املعتمدة.  غري 
على  واحلثث�ثثسثثول  اجلثثثودة  معايري  تطبيق  فثثاإن 
نحو  ومهمة  اأ�سا�سية  خطوة  االعتماد  �سهادة 
يف  التميز  من  عالية  م�ستويات  اإىل  الو�سول 
جمموعة  اإىل  اإ�سافة  احل�سنة  وال�سمعة  االأداء 

من املزايا االأخرى.
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اإميانًا من اإدارة ال�سركة باأهمية تطوير العن�سر 
ملوظفيها  املهني  االأداء  م�ستوى  ورفثثثع  الب�سري 
واملتعاقدين معها لتحقيق الكفاءة والريادة والتميز 
مت االنتهاء من اإن�ساء مركز »�سيبكو للبيئة«  للتدريب 
مببنى االإدارة العامة يف ذهبان مبدينة جدة والذي 
املجتمع  احتياجات  تلبي  تدريبية  من�ساأة  �سي�سبح 
املتخ�س�سة  البيئية  بثثالثثربامثثج  بالرقي  وت�ساهم 
ما  اخلثثربات  من  متتلك  ال�سركة  اأن  حيث  للجميع، 
العمل  يف  حمرتفة  وطنية  كثثوادر  لتدريب  يوؤهلها 
املثثوا�ثثسثثفثثات  بثثاأعثثلثثى  املثثركثثز  جتهيز  ومت  الثثبثثيثثئثثي، 
عليها  وعملت  حددتها  والتي  التقنية  والتجهيزات 
جثثودة  ل�سمان  بال�سركة  املعلومات  تقنية  اإدارة 
للمركز  اال�ستيعابية  الطاقة  ت�سل  حيث  التدريب، 

كاماًل حوايل 60 متدرب.
للتدريب  كثثربى  قاعتن  على  املثثركثثز  ويحتوي 
بثثاملثثدربثثن وحثثديثثقثثة خم�س�سة  وغثثرفثثتثثن خثثا�ثثسثثة 
ومكتب  لال�سرتاحة  وقاعة  للطعام  وبهو  للمركز 
ا�ستقبال ومواقف لل�سيارات، و�سيتم تقدمي العديد 
البيئة  حماية  جمال  يف  املتخ�س�سة  الثثدورات  من 
برامج  تقدمي  �سيتم  كما  التدريبية،  ح�سب احلقيبة 
للتدريب املنتهي بالتوظيف، و�ستعمل ال�سركة على 
للعملية  اللوج�ستي  للدعم  اإداراتثثهثثا  جميع  تكاتف 

التدريبية يف املجال البيئي.

بخ�ض و الردادي 
يتقا�صمان �صهادة املتميز

بخ�ض  من�سور  ال�سيد/  مثثن  كثثاًل  ت�سلم 
ال�سيد/ نواف  املعلومات«، و  تقنية  »اإداري 
الردادي »فني �سبكات«، �سهادة �سكر و تقدير 
اأجنثثاز  يف  االأداء  املتميز  للموظف  متنح 
املعلومات،  تقنية  اإدارة  مدير  مثثن  العمل  
حيث اأن هذه  ال�سهادة متنح عن فرتة �ستة 
�سهور يتم مراجعة نتائج اأعمال فريق عمل 

اإدارة تقنية املعلومات. 

اإميانًا من اإدارة ال�سركة باأهمية تطوير العن�سر الب�سري ورفع م�ستوى االأداء املهني

النتهاء من جتهيز مركز التدريب البيئي اخلا�ض بـ »�صيبكو للبيئة«
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تطوير تقنية �سعودي كليف للمعاجلة:
�سيبكو  �سركة  قثثامثثت  املثثا�ثثسثثيثثة،  الثث�ثثسثثنثثوات  خثثالل 
�سعودي  تقنية  عن  و�سامل  عثثام  ت�سور  ببناء  للبيئة 
جهاز  بتطوير  بال�سركة  الفني  الق�سم  قثثام  وقثثد  كليف 
كفاءة  وذات  معتمدة  تقنية  لي�سبح  كليف  �سعودي 
والتطوير  التح�سن  على  الرتكيز  يتم  وحاليا  عالية، 
من  عايل  مل�ستوى  للو�سول  اجلهاز  وحت�سن  ل�سبط 
الكفاءة وادخال اآخر التقنيات با�ستخدام التكنولوجيا 
ادخال  اأن  نعترب  اأننا  الرئي�سي هو  احلديثة، والعامل 
وادخال  االآيل  احلا�سب  وا�ستخدام  احلديثة  التقنيات 
انظمة الربجمة احلديثة تزيد من دقة عمليات املعاجلة 
وتقليل االخطاء الب�سرية، كما تزيد من كفاءة اال�سراف 
بثثاأن  املتابعة  اأثبتت  املوظفن.  مثثن  القليل  بوا�سطة 
التطوير والتحديث بغر�ض الو�سول للنظام املتكامل 
هي من اأكر الطرق تاأثريا على م�ستوى العامل، لذا فان 
فريق التطوير الفني ل�سركة �سيبكو للبيئة بداأ بالعمل 
للو�سول لهذا الهدف بجميع حمطات املعاجلة، وقد مت 
و�سع هدف زمني للو�سول لهذه الغاية بنهاية �سبتمرب 

2014، حيث يحتوى امل�سروع على ثالث مراحل،
على  الثثرتكثثيثثز  مثثرحثثلثثة  وهثثثي  االوىل  املثثرحثثلثثة   
با�ستبدالها  التقليدية وذلك  التحكم  حتديث لوحات 
بثثلثثوحثثات حتثثكثثم الثثكثثرتونثثيثثة، ويثثتثثم تثثعثثيثثن كثثافثثة 

اجلثثهثثاز  بت�سغيل  اخلثثا�ثثسثثة  املثثتثثغثثريات 
القابلة  املنطقي  التحكم  �سريحة  على 
ل�سمان  وذلثثثك   ،)P.L.C( للربجمة 

وال�سغط  احلثثثثرارة  درجثثثة  �سبط 
بثثدقثثة عالية و  املثثعثثاجلثثة  وزمثثثن 

الفعلي  الوقت  ت�سجيل  مع 
على  واحل�سول  للمعاجلة 

البيانات من الذاكرة اخلا�سة باجلهاز.
مميزات النظام اجلديد �ستكون كالتايل:

1-  �سهولة التفاعل بن امل�سغل واجلهاز عن طريق 
امل�سغل  يتمكن  حيث  اال�ستخدام،  �سهلة  برجمة  �سا�سة 
واملعاجلة  للت�سغيل  الالزمة  املتغريات  كافة  �سبط  من 
الطوارئ  انذار  ت�سغيل وايقاف  اجثثراءات  ذلك  مبا يف 

وال�سالمة .
عمليات  على  اال�ثثسثثراف   –  SCADA نثثظثثام   -2

التحكم وحفظ البيانات. 
3- �سا�سات تعمل باللم�ض لت�سوير عملية املعاجلة 

اجلارية.
املرحلة الثانية، يتم فيها الرتكيز على تطوير نظام 

التحميل والتفريغ جلهاز �سعودي كليف. 
جلهاز  اجلثثديثثد  الت�سميم  للبيئة  �سيبكو  تثثقثثدم 
بنظام  تعمل  والتي  البوابات  املثثزدوج  كليف  �سعودي 
الهيدروليك، كما �سيتم م�ساعفة �سعة اجلهاز من ال�سعة 
ال�سابقة )6.75 مرت مكعب(، اىل ال�سعة اجلديدة والتي 
�ستبلغ يف اجلهاز املطور )13.5 مرت مكعب( وهذا من 

زمن  لنف�ض  املعاجلة  �سعة  زيثثثادة  �ساأنه 
 45 والثثبثثالثثغ  الت�سغيل  دورة 

االخرى  املزايا  من  العديد  اىل  ا�سافة  دقيقة/للدورة، 
املفيدة لعمليات الت�سغيل، كما ي�ساعد يف الو�سول اىل  
العمال.  من  اأقل حد  مع  الب�سرية،  املخاطر  اأقل حد من 
ثالجة  لعمليات  تطوير  على  اجلديد  امل�سروع  يحتوي 
اجلثثديثثدة،  العمليات  مثثع  لتتنا�سب  النفايات  تخزين 
الثالجة،  على  الثثالزمثثة  التعديالت  بثثنثثاء  �سيتم  حيث 
بارتفاع 15 �سم  الثالجة  �سيتم عمل فا�سل من ار�سية 
التي  ال�سوائل  حلجز  وذلثثك  لل�سداأ  مقاومة  مثثادة  من 
فرتة  اثناء  تتجمع  والتي  الطبية  النفايات  مع  تكون 
التخزين، حيث تعمل ار�سية ال�سرياميك املنحدرة على 
الف�سل  نظام  طريق  عن  وت�سريفها  ال�سوائل  جتميع 
وبذلك  امللحق،  املياه  معاجلة  نظام  اىل  متريرها  ليتم 
�ستكون النفايات جافة حن حتميلها على العربة لنقلها 
اىل جهاز املعاجلة لتجنب تناثر ال�سوائل يف االر�سية 

اثناء عملية النقل للمعاجلة.
املرحلة الثالثة من امل�سروع، والتي �سيتم فيها عمل 
بالتعاون  وذلثثك  املحطات  جلميع  مركزي  حتكم  نظام 
بغر�ض  وذلثثثك  بال�سركة  املثثعثثلثثومثثات  تقنية  ادارة  مثثع 
املراقبة والتاأمن، حيث يتم تركيب اجلهاز املركزي يف 
لت�سهيل  العامة بجدة وذلك  بثثاالإدارة  الرئي�سي  الفرع 
الرجوع اإليه للح�سول على بع�ض التقارير، 
والثثتثثحثثالثثيثثل، واأجثثثهثثثزة االإنثثثثثذار من 
النظام مبا يف ذلك درجة احلرارة 
الفعلية لتخزين النفايات الطبية. 
كافة  من  االنتهاء  املتوقع  من 
مراحل امل�سروع بنهاية هذا العام او بداية العام 
من   االنثثتثثهثثاء  على  العمل  �ثثسثثارف  وقثثد   ،2015 الثثقثثادم 

املرحلة االوىل وفقا للجدول الزمني املحدد. 

تطوير جهاز 
�صعودي كليف

ريت�سي مورالي�ض
مدير الت�سنيع 

والتطوير التقني

�سمن برامج الت�سغيل لالدارة املتكاملة للمخلفات ال�سناعية

تنفيذ عقد النقل والتخل�ض من اأنابيب 
الفيرب جال�ض من �صركة امانتيت

ومعاجلة  نقل  اأعمال  بتنفيذ  ال�سركة  ا�ستمرت 
�سمن  وذلك  جال�ض  الفيرب  اأنابيب  من  والتخل�ض 
نطاق اتفاقية ال�سركة مع �سركة امانتيت ، وياأتي 
هذه  مثل  لتنفيذ  وامكانياتها  ال�سركة  لقدرة  ذلك 

االوىل  الدرجة  من  املرادم  وامتالكها  االأعمال 
على  وح�سولها  املقايي�ض  اأعلى  وفق  والثانية 
التاأهيل البيئي من اجلهات امل�سرعة وطاقم التنفيذ 

املوؤهل الدارة مثل هذه امل�ساريع.
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اأحمد الزهراين يف ع�ض الزوجية
الثثزهثثراين،  جمعان  �سالح  اأحمد  الزميل/  احتفل 
مدير منطقة اأعمال الغربية بحفل زفافة و�سط ح�سور 
واألثثف  لثثه  تهانينا  العمل،  وزمثثثالء  واالأ�ثثسثثدقثثاء  االأهثثثل 

مربوك ورزقه الله بالذرية ال�ساحلة.

عقد قران حممد االمني
املحا�سب  االأمثثثثن،  حممد  الثثزمثثيثثل/  قثثثران  عقد  مت 
باالإدارة املالية، تهانينا له واألف مربوك ون�ساأل الله اأن 

يتمم له على خري.

�سعد القحطاين يحتفل بعقد قرانه
اأخ�سائي  القحطاين،  مهدي  �سعد  الزميل/  احتفل 
قرانه،  بعقد  ال�سرقية  اأعمال  مبنطقة  عمالء  ح�سابات 

تهانينا واألف مربوك ومتم الله له على خري.

فهد اليو�سف يرزق بفي�سل
رزق الزميل/ فهد اليو�سف، املن�سق االإداري ملنطقة 
اأعمال ال�سمالية، مبولود اتفق هو وحرمه على ت�سميته 

»في�سل« جعله الله من مواليد ال�سعادة واألف مربوك.

و�سن ت�سيء منزل منري
امل�سرتيات  مثثنثثدوب  بثثاغثثزال،  منري  الزميل/  رزق 
هثثو وحثثرمثثه على  اتثثفثثق  امل�سرتيات مبثثولثثودة  بثثثثاإدارة 
ال�سعادة  مثثوالثثيثثد  مثثن  الثثلثثه  جعلها  »و�ثثسثثن«  ت�سميتها 

وجعلها قرة عن لوالديها واألف مربوك.

�سي�سبان ت�سيء منزل عياد
رزق الزميل »عياد العنزي« مدير اأعمال فرع احلدود 
ت�سميتها  على  وحثثرمثثه  هثثو  اتفق  مبثثولثثودة  ال�سمالية 
»�سي�سبان« جعلها الله من مواليد ال�سعادة وجعلها الله 

قرة عن لوالديها.

الزميل حممد معاوية يرزق مبحمود
رزق الزميل حممد معاوية املحا�سب باإدارة منطقة 
اأعمال ال�سرقية مبولود اتفق وهو وحرمة على ت�سميته 
»حممود« جعله الله من مواليد ال�سعادة واألف مربوك.

عملية ناجحة ل�سليمان
�سكرتري  عثمان،  اإبراهيم  �سليمان  الزميل/  اأجثثرى 
»اأ�ثثسثثرة  نثثاجثثحثثة.  الثث�ثثسثثئثثون االإداريثثثثثة واملثثالثثيثثة، عملية 
التحرير« تهنئه بنجاح العملية واأن اليريه الله مكروهًا.

علي بنه، يتم دورة اجلوانب 
القانونية لقطاع التاأمني

اأعمال  ملنطقة  االإداري  املن�سق  بنه  علي  الزميل  اأمت 
الغربية دورة »التدريب على اجلوانب القانونية لقطاع 
بالتوفيق  له  القلبية  ومتنياتنا  مثثربوك  األثثف  التاأمن« 

والنجاح الدائم.

حممد عبداجلواد اإىل اإدارة الت�سويق وتطوير االأعمال
مت نقل الزميل/ حممد ممدوح عبداجلواد، اإىل اإدارة 
اأخ�سائي  »كبري  بوظيفة  االأعثثمثثال  وتطوير  الت�سويق 

املتابعة« متنياتنا له بالتوفيق يف الوظيفة اجلديدة.

ه�سام �سالمة اأخ�سائي متابعة
مت تعين االأ�ستاذ/ ه�سام اأحمد �سالمه، على وظيفة 
االأعمال،  وتطوير  الت�سويق  باإدارة  متابعة«  »اأخ�سائي 
واألثثف  املهنية  بحياته  بالتوفيق  لثثه  القلبية  متنياتنا 

مربوك.

اأحمد �سيد حما�سب باالإدارة املالية
على  عثثلثثي،  اأحثثمثثد  �سيد  اأحثثمثثد  االأ�ثثسثثتثثاذ/  تعين  مت 
األف مربوك ونتمنى  املالية،  وظيفة »حما�سب« باالإدارة 

له التوفيق بحياته املهنية.

تعيني ح�سام احلازمي »فني دعم تقنية املعلومات«
مت تعين االأ�ستاذ/ ح�سام م�ستور احلازمي، بوظيفة 
املعلومات،  تقنية  بثثاإدارة   « املعلومات  تقنية  دعم  فني   «

متنياتنا له بالتوفيق والنجاح يف حياته املهنية.

تعيني علي الغامدي م�سرف ت�سغيل ونقل
بوظيفة  الغامدي،  اأحمد  علي  االأ�ثثسثثتثثاذ/  تعين  مت 
األف  والت�سغيل،  النقل  بثثاإدارة  ونقل«  ت�سغيل  »م�سرف 

مربوك ونتمنى له النجاح والتوفيق يف حياته املهنية.

مجتمع »سيبكو للبيئة«

ن�صرة الأر�ض تتلقى اإ�صادة من م�صت�صفى 
امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث

تلقت ن�سرة االأر�ض اإ�سادة املدير العام التنفيذي 
مل�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي ومركز االأبحاث 
بالريا�ض  اأ.د/ را�سد الرا�سد احلميد، على اجلهود 
املبذولة بالن�سرة يف ن�سر التثقيف والوعي البيئي 

للنهو�ض بكافة اأفراد املجتمع بيئيًا.

ومن بلدية اجلنوب الفرعية التابعة لأمانة 
حمافظة جدة

خطاب  الن�سرة  تلقت  كما 
بلدية اجلنوب  �سكر من رئي�ض 
الفرعية التابعة الأمانة حمافظة 
علي  بن  �سعيد  املهند�ض  جدة 

القرين. د. را�سد احلميد
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 اجلدوى البيئية للم�صاريع ال�صتثمارية 
م. عادل �سامل باديب

  اأ�سبح العامل يف ظل �سبكة العوملة على اأعتاب ثورة تكنولوجية اإن 
مل تكن  الكثري من دوله املتقدمة قد دخلت فيها منذ عقود؛ ويف هذا اإيذان 
املت�سارع  التكنولوجي  والتطور  ؛  كرهًا  اأو  دول ودول طوعًا  تتبعها  باأن 
يجر وراءه ن�ساطًا اإقت�ساديًا و�سناعيًا متزايدًا يعمل بدوره على ا�ستنزاف 
املوارد الطبيعية ب�سورة غري م�سبوقة وما ينتج عنها من خملفات مل يتم 
التعامل معها بالطرق ال�سليمة فتوؤدي اإىل تلوث البيئة، اإن التدهور البيئي 
تقع يف �سدارة م�سبباته االأن�سطة االقت�سادية وال�سناعية. فكاأننا اإذًا يف 
تتداعى  حتى  االأوىل  القطعة  ت�سقط  اأن  وما  الرند  قطع  فيه  ترتا�ض  عامل 

وراءها �سائر �سويحباتها بال�سهر واحلمى.
اإن خرباء التنمية ي�سعون حاليًا بال كلل لتح�سن املناخ اال�ستثماري، 
واإزالة ال�سلبيات التي تظهر ، وال يقت�سر االأمر على خرباء التنمية وحدهم 
مهنيون  فيه  ي�سارك  مركبًا  مت�سامنًا  عماًل  تتطلب  الع�سية  فاملع�سالت 

وعلماء من معارف وخربات وعلوم �ستى. 
تقييم  ب�سرورة  يقرون  ع�سرنا  يف  االقت�ساديون  اخلثثرباء  اأ�سبح   
من  البيئة  على  اال�ستثمارات  تلك  واإنعطا�سات  التنمية  م�ساريع  تاأثريات 
حولنا، من املعلوم يف ال�سابق اأن درا�سة اجلدوى االقت�سادية الأي م�سروع 
تت�سعب لت�سمل اجلدوى الت�سويقية واملالية والفنية واالجتماعية.اأما االآن 
من  ي�ستجر  فيما  مميزًا  موقعًا  حتتل  البيئية  اجلثثدوى  درا�سة  فاأ�سبحت 

ت�سعيب ملثل هذا الدرا�سات.
 يف العقود املا�سية ويف كل دول العامل كان االهتمام بالبيئة يتم ب�سكل 
م�ستقل عن التنمية بل ظّلت بع�ض جمعيات البيئة املتطرفة – التي ال زالت 
هناك جيوب منها يف العديد من الدول- ت�سعى الإعاقة التنمية واال�ستثمار 
م�سانع  اأو  اأحثثفثثوري  ن�ساط  اأي  مثثن  نظيفة  البيئة  على  احلثثفثثاظ  بحجة 
جمتمعاتنا  اأن  لو  اأداء،   كل  يف  ،كاملتطرفن  الغالة  هثثوؤالء  حتويلية.وود 
خبط  للحيوانات  و�سيد   للثمار  جمع  من  البدائية  لالقت�ساديات  عثثادت 

ع�سواء، دون اآلة، وال علم اأو مقالة. لكن املجرى الرئي�ض الو�سطي.
هذا  قاد  وهكذا  ال�سحيحة  الوجهة  دائمًا  يختار  كان  جمتمع  كل  يف   
البيئة نظرة جديدة  اإىل  النظر  اإىل  املجتمعات  بلد  كل  التيار احلا�سم يف 
التنمية  لبنة هامة يف بناء  التوازن فيها وحمايتها هو ما ميثل  ، ف�سون 
امل�ستدامة اإن �ساء الله ، تلك التي ت�سون البيئة وت�ساعدها البيئة باملقابل 

- بعد الله عّز وجل ّ-على ا�ستدامتها.
درا�سات  اإجراء  التي مت  االأ�سا�سية  امل�ساريع وال�سناعات  هناك بع�ض 
، وهي  البيئية  درا�سة اجلدوى  اأغفلت عنها  قد   ، اإقت�سادية عليها  جدوى 
واالأنظمة  واللوائح  البيئية  االإ�سرتاطات  اأن  اإال   ، االآن  قائمة  امل�ساريع 
املخلفات  حجم  تتابع  بثثداأت  قد  العامل  مناطق  كافة  يف  ب�سرامة  املطبقة 
اخلطرة الناجتة من تلك امل�ساريع والتي ت�ستدعي تكاليف باهظة ملعاجلتها 
اأو التخل�ض منها بطرق �سليمة ال توؤدي اإىل اأي تدهور بيئي لتلك الدول اأو 
بع�ض منها، مما اأ�سطر اأ�سحاب امل�ساريع اإىل اإنفاق مبالغ مهولة ملعاجلة 
يف  يكن  مل  الثثذي  االأمثثر   ، م�ساريعهم  من  ال�سادرة  املخلفات  تلك  م�سكلة 
احل�سبان يف الدرا�سات االإقت�سادية جلدوى امل�سروع اأبان اإن�ساءه والذي 
يف  الدخول  وبالتايل  ال�سلعة  بيع  و�سعر  االإنتاج  تكاليف  على  �سلبيا  اأثر 
اإلتزامات مالية كبرية ، مما اأدى اإىل اإقفال العديد من ال�سناعات وامل�ساريع 

يف العامل والتاأثري على عجلة ال�سناعة.
كل م�سروع اقت�سادي ا�ستثماري يرتبط بالبيئة التي ين�ساأ فيها ؛ وال 
ميكن ملثل هذا امل�سروع البقاء م�ستقاًل عن البيئة ؛ فاالقت�ساد ن�ساط مرتبط 
مبا حوله،  وهو ن�ساط باالإن�سان ومن اأجل االإن�سان ولهذا ال�سبب جتيء 
الدرا�سات  للم�ساريع اال�ستثمارية يف تكامل مع   البيئية  درا�سة اجلدوى 

ال�سرورية احليوية االأخرى. 
م�ساعي  اال�ستثمارية  للم�سروعات  البيئية  اجلثثدوى  درا�سة  يف  تتم 
احلماية  مثثن  ق�سوى  درجثثة  لتوفري  اجلثثدد  امل�ستثمرين  قبل  مثثن  حثيثة 
حثثدوث  دون  للحيلولة  اال�ستثماري  الن�ساط  اأثثثنثثاء  للبيئة  وال�سيانة 
ا�ستنزاف اأو تدهور بيئي وبذا تتحقق املنفعة البيئية كما  تتحقق املنفعة 
االقت�سادية على ال�سواء. ورغم اأنه ي�سعب تقدير حجم الَهْدر البيئي بدّقة 
للم�سروعات،  البيئية  اجلثثدوى  درا�ثثسثثات  اإعثثداد  لثثدى  مينع  ال  هثثذا  اأن  اإال 
البيئي املتوقع وتكاليف معاجلته �سمن هذه  التلف  اإدخال تكلفة معاجلة 

الدرا�سات.
اأولوية على اجلدوى  اأن تكون للجدوى البيئية  يرى بع�ض الباحثن 
هذه  مثل  عن  النظر  وبغ�ض  ناجح.  تنموي  تخطيط  اأي  يف  االقت�سادية 
كل  اعتبار  من  البد  اأنثثه  اإال  املغااله،  بع�ض  فيها  تكون  رمبا  التي  الروؤية 
درا�سات اجلدوى احلديثة درا�سات متكاملة ي�سد بع�سها بع�سًا يف بنيان 
الدرا�سات  لهذه  جثثديثثدة  منهجية  �سياغة  نثثرى  بثثداأنثثا  وقثثد  متن.  مركب 
املتكاملة"،  االقت�سادية  البيئية  بث"املحا�سبة  يعرف  اأ�سبح  فيما  جمتمعًة 
تغ�ض  التي  التقليدية  ال�سرفة  االقت�سادية  للمحا�سبة  بدياًل  باعتبارها 

الطرف عن االعتبارات البيئية. 
املنافع  تقييم  اإىل  ت�ستند  التي  امل�سروعات  اأ�سبحت  اليوم  عامل  يف   
البيئية اأكر جاذبية وهذا ماتوؤكده درا�سات اجلدوى البيئية التي اأ�سرف 
الدولية  التمويل  موؤ�س�سات  اأن  نوؤكد  اأن  بنا  .وحثثريٌّ  الدويل  البنك  عليها 
اجتهت منذ بداية ت�سعينات القرن املا�سي اإىل اإدخال االعتبارات البيئية 
كاأ�سا�ض  التي متّولها  امل�سروعات االإمنائية  البيئية( يف اعتماد  )اجلدوى 
اأعقاب موؤمتر  حل�ساب اجلدوى االقت�سادية. بدا هذا االجتاه يتبلور يف 
قمة االأر�ض الذي عقد يف )ريو دي جانريو( بالربازيل يف الفرتة من 14-3 
يونيو 1992م، وهو املوؤمتر الذي كان مبثابة حتذير لدول العامل ملراجعة 

ح�ساباتها واإعادة النظر يف اأ�سلوب تعاملها و�سلوكياتها جتاه البيئة. 
املوؤمتر. وحرّي  الفعاله والبناءه يف هذا  امل�ساركة  للمملكة  كان  حيث 
هذه  نرتجم  اأن  االأر�ثثض  قمة  موؤمتر  قثثرارات  �سياغة  يف  �ساركنا  وقد  بنا 
القرارات على اأر�ض واقع التنمية امل�ستدامة يف اململكة؛ من خالل اإدخال 
القطاع  وم�ساريع  العامة  احلكومية  التنمية  مل�ساريع  البيئية  اجلثثدوى 
اخلا�ض مواكبة للروؤية احلديثة التي اأ�سبحت تنتظم دول العامل قاطبة. 
املنهجية  لهذه  اإعمااًل  الدول  اأن نكون يف �سدارة هذه  بنا  وال �سيء يقعد 
احلديثة التي كما اأ�سلفنا اأ�سبحت ت�سمى " املحا�سبة البيئية االقت�سادية 
قياداتنا  بوا�سطة  �سياغته  يف  �ساهمنا  عما  بنا  يقعد  ال�سيء  املتكاملة". 

الر�سيدة قبل عقدين من الزمان. والله من وراء الق�سدً.

الع�شو املنتدب
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