الجديدة
ال�سنة الثالثة  -فرباير 2015م  -العدد الثالث والع�شرون

ت�صدر �شهري َا عن �إدارة العالقات العامة بال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة)

د .ن�صيف
ل�شركة �سيبكو للبيئة:

�أنتم �شركائنا يف الإجناز
الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة ير�أ�س
وفد اململكة لالجتماع ( )18للوزراء امل�س�ؤولني
عن �ش�ؤون البيئة بدول جمل�س التعاون
�سيبكو للبيئة تدعم حمالت وزارة ال�صحة
للتطعيم بالأحياء الع�شوائية
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امل�شرف العام

م.عادل �سامل باديب
الع�ضو املنتدب

ال�شركةال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة
�شركة م�ساهمة مقفلة

حا�صلة على االعرتافات الدولية يف اجلودة
�أيزو  14001يف اجلودة البيئية
�أيزو  18001يف ال�صحة وال�سالمة املهنية
�أيزو  9001يف اجلودة الإدارية واملالية

مدير التحرير
حممد عو�ض عطية
م�سئول العالقات العامة

املقاالت والبحوث املن�شورة تعرب عن ر�أي �أ�صحابها وال تعرب
بال�ضرورة عن ر�أي �أو توجه ل�شركة �سيبكو للبيئة
ال�ستقبال م�شاركاتكم ومقرتحاتكم ن�أمل التوا�صل
من خالل الربيد الإلكرتوين
PR@Sepcoenvironment.com

دورات تدريبية مل�ست�شفيات وزارة الدفاع بالطائف
ا��س�ت�م��رت ال���ش��رك��ة ال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو
للبيئة) يف تقدمي برامج التوعية
يف جمال املخلفات الطبية وكيفية
ال�ت�خ�ل����ص م�ن�ه��ا وط� ��رق ال�ت�ع��ام��ل
م�ع�ه��ا ح�ي��ث �أق��ام��ت ال���ش��رك��ة ع��دة
دورات ت��دري�ب�ي��ة يف ه ��ذا امل�ج��ال
�شملت م�ست�شفى الهدا وم�ست�شفى
الأم�ير �سلطان وم�ست�شفى الأم�ير
من�صور وم�ست�شفى الرحاب حيث
نالت �إ�شادة احلا�ضرين من �أطباء
وممر�ضني وعمالة .

�ضمن برامج ال�شركة خلدمة املجتمع

�سيبكو للبيئة تدعم حمالت وزارة ال�صحة
للتطعيم بالأحياء الع�شوائية
تفاعلت ال�شركة ال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو
للبيئة) مع حملة وزارة ال�صحة
مم �ث �ل��ة يف امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة
لل�شئون ال�صحية مبنطقة مكة
امل �ك��رم��ة ب���ش��ان تنفيذ اجل��رع��ة
الثانية من املرحلة الأوىل حلملة
تطعيم الأطفال والن�ساء يف �سن
الإجن ��اب ب��االح�ي��اء الع�شوائية
ال��ذي��ن ل�ي����س ل �ه��م �أه �ل �ي��ة ع�لاج
بالعا�صمة املقد�سة و�ضواحيها،
وي ��أت��ي دع��م ال���ش��رك��ة م��ن خ�لال
ت� ��أم�ي�ن م���س�ت�ه�ل�ك��ات ال�برن��ام��ج
الوطني الدارة املخلفات الطبية بالإ�ضافة اىل معاجلة املخلفات الطبية امل�ستلمة
من منفذي هذه احلمالت ومعاجلتها بالطرق البيئية الآمنة .وي�أتي تفاعل ال�شركة
امل�ستمر مع هذه الربامج �ضمن برامج ال�شركة خلدمة املجتمع .ويف تقرير �أويل
�صادر من منفذي احلملة فقد بلغ اجمايل ا�ستهالك اجلرعات يف العام 1435هـ
( )93868جرعة من التطعيمات اال�سا�سية.
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درا�سة تقييم الأثر البيئي مل�شروع تو�سعة جممع
�شركة كري�ستل لثاين �أك�سيد التيتانيوم
�ضمن خدمات اال�ست�شارات البيئية التي تقدمها ال�شركة لعمالئها يف
جمال درا�سات تقييم الأثر البيئي مت االنتهاء من �إعداد درا�سة تقييم الأثر
البيئي مل�شروع تو�سعة جممع ال�شركة الوطنية لثاين �أك�سيد التيتانيوم
– كري�ستل مبدينة ينبع ال�صناعية ويت�ضمن امل�شروع اجلديد تو�سعة
املجمع القائم حالي ًا مبدينة ينبع ال�صناعية و�إن�شاء خط جديد لإنتاج
ثاين �أك�سيد التيتانيوم وكذلك خط �إنتاج رابع كلوريد التيتانيوم وقد
قامت �سيبكو للبيئة ب�إعداد درا�سة متكاملة لتقييم الأثار البيئية املتوقعة
للم�شروع وكذلك
�إع� � � � � � � ��داد خ��ط��ة
ال�ط��وارئ البيئية
ل�ل�م�ج�م��ع وق ��د مت
�إع � � � ��داد درا�� �س���ة
مف�صلة لتقييم الت�أثريات البيئية للم�شروع وحتديد درجتها وم�ستواها،
وكذلك تقييم �إجراءات التخفيف والر�صد التي يجب تنفيذها للحد من
هذه الت�أثريات .مبا يف ذلك جمع البيانات و املعلومات املتاحة عن موقع
ون�شاط املجمع وتنفيذ ال��زي��ارات امليدانية للم�شروع لدرا�سة املناخ
والرتبة وم�صادر املياه والطاقة ودرا�سة احلياة الطبيعية يف املنطقة
املحيطة ومراجعة وثائق امل�شروع الهند�سية ودرا�سة العمليات الإنتاجية
املختلفة وما يرتتب عليها من انبعاثات �أو ملوثات غازية و �سائلة و�صلبة
والتعرف على خطوط الإنتاج واملعدات والأجهزة امل�ستخدمة يف عملية
الت�صنيع ومكونات امل�شروع وكذلك الأجهزة واملعدات امل�ستخدمة يف
معاجلة ملوثات البيئة وطرق التحكم امل�ستخدمة وذلك وفق املعايري
والت�شريعات البيئية ال�صادرة عن الهيئة امللكية للجبيل وينبع.

الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة ير�أ�س وفد اململكة
لالجتماع ( )18للوزراء امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة بدول جمل�س التعاون
ر�أ���س معايل الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة
الدكتور عبدالعزيز بن عمر اجلا�سر وفد اململكة لالجتماع
( )18للوزراء امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،الذي عقد يف دولة الكويت.
وبني معاليه �أن االجتماع ناق�ش العديد من املوا�ضيع من
بينها التعاون مع كل من برنامج الأمم املتحدة للبيئة املكتب
الإقليمي لغرب �آ�سيا واملنظمة الإقليمية حلماية البيئة
البحرية والبنك الدويل ،و�أي�ض ًا التعاون يف �إطار احلوار
اال�سرتاتيجي مع كل من جمهورية تركيا واململكة الأردنية
الها�شمية واململكة املغربية.
وذكر معاليه ب�أن االجتماع ا�ستعر�ض اخلطوات التي
متت ب�ش�أن درا�سة �إن�شاء مركز الر�صد البيئي لدول جمل�س
التعاون ،وم�شاريع امل�ب��ادرة اخلليجية اخل�ضراء للبيئة

والتنمية امل�ستدامة ،واتفاقية الأمم املتحدة لتغري املناخ
وبروتوكول كيوتو.
و�أو��ض��ح معاليه ب ��أن االجتماع تناول جائزة جمل�س
ال �ت �ع��اون للبيئة واحل �ي��اة ال�ف�ط��ري��ة ،وم �� �ش��روع ال�ب��واب��ة
الإلكرتونية البيئية اخلليجية ،و�شبكة دول جمل�س التعاون
ل��درا��س��ات ت��ده��ور الأرا� �ض��ي ،وج��ائ��زة ال�سلطان قابو�س
لقطاع �ش�ؤون الإن�سان والبيئة .كما تطرق االجتماع �إىل
مقرتح اململكة العربية ال�سعودية ب�ش�أن تعزيز الرتبية
البيئية يف املناهج الدرا�سية بدول جمل�س التعاون ،وكذلك
مقرتحي مملكة البحرين ب�ش�أن توحيد اجتماعات �ش�ؤون
البيئة بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية (امل�ؤمتر
العام للبيئة يف دول جمل�س التعاون) والإعداد والتح�ضري
التفاقية دول جمل�س التعاون الإطارية ب�ش�أن حماية البيئة.

د .عبدالعزيز اجلا�سر

مبنا�سبة ح�صول الهيئة امللكية بينبع املركز الأول جلائزة اململكة للإدارة البيئية

الرئي�س التنفيذي للهيئة امللكية بينبع ل�شركة �سيبكو للبيئة:
�أنتم �شركائنا يف الإجناز

ومنذ بداية عقدها مع الهيئة امللكية بينبع
ب��ادل الرئي�س التنفيذي للهيئة
بتاريخ  2فرباير 2013م ملدة خم�سة �أعوام
امللكية بينبع الدكتور ع�لاء ن�صيف
تقوم بالعديد من املهام املتعلقة مبختلف
التهنئة لع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب
اجل��وان��ب البيئية و�أه �م �ه��ا :ا��س�ت�خ��راج
لل�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
وجت��دي��د ال�ت���ص��اري��ح البيئية وامل��راق �ب��ة
البيئة (�سيبكو للبيئة) املهند�س عادل
وال�ت�ف�ت�ي����ش ع �ل��ى امل �ن �� �ش ��آت ال���ص�ن��اع�ي��ة
باديب ،جاء ذلك يف رد �سعادته على
ومناق�شة الق�ضايا البيئية ال�ع��ال�ق��ة مع
خ�ط��اب التهنئة ال��ذي �أر� �س��ل ل��ه من
امل���ص��ان��ع وو� �ض��ع احل �ل��ول امل �ج��دول��ة لها
�شركة �سيبكو للبيئة مبنا�سبة ح�صول
وو�ضع الغرامات على املن�ش�آت املخالفة
الهيئة امللكية بينبع على املركز الأول
للمعايري البيئية ومراقبة ج��ودة الهواء
جل��ائ��زة امل�م�ل�ك��ة ال��دول �ي��ة ل �ل ��إدارة
مبدينة ينبع ال�صناعية على مدار ال�ساعة
البيئية يف جم��ال «�أف�ضل تطبيقات
د .عالء ن�صيف
وت�شغيل و�صيانة خم�سة حمطات ثابتة
الإدارة البيئية يف الأجهزة احلكومية
بالدول العربية» ،معرب ًا عن خال�ص �شكره لل�شركة حيث �أن وحمطة متنقلة جمهزة ب�أحدث الأجهزة البيئية ومراقبة
الإجناز �أنتم �شركائنا فيه �سائ ًال املوىل عزوجل �أن يوفق م��دى ال �ت��زام وتطبيق امل�ن���ش��آت ال�صناعية للمقايي�س
واملعايري البيئية اخلا�صة ب� ��إدارة النفايات ال�صناعية
اجلميع ملا يحبه وير�ضاه.
جتدر الإ��ش��ارة بالذكر �أن �شركة �سيبكو للبيئة تنفذ اخلطرة والغري خطرة ومراقبة عمليات النقل ومعاجلة
م�شروع املراقبة والتفتي�ش البيئي بالهيئة امللكية بينبع النفايات ال�صناعية بكافة �أنواعها.

فريق عمل
م�شروع املراقبة
والتفتي�ش
البيئي بالهيئة
امللكية بينبع

�سيبكو للبيئة تتلقى �شكر
وتقدير من ال�شئون
ال�صحية مبنطقة
املدينة املنورة
تقدمت ال�شئون ال�صحية
مبنطقة املدينة املنورة ممثلة
مب���س��اع��د م��دي��ر ع ��ام ال�شئون
ال �� �ص �ح �ي��ة ل �ل �� �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة
ال��دك�ت��ور خ��ال��د ب��ن �ضيف الله
احل��رب��ي ،ب��ال���ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر
ل�شركة �سيبكو للبيئة ،وذل��ك
بعد ال��زي��ارة التي متت ملحطة
م �ع��اجل��ة ال� �ن� �ف ��اي ��ات ال�ط�ب�ي��ة
مبنطقة املدينة املنورة .واعرب
الدكتور احل��رب��ي ع��ن �سعادته
ل �ل��زي��ارة ال �ت��ي ك ��ان ل�ه��ا الأث ��ر
البالغ يف ر�سم ال�صورة الكاملة
ع��ن ب��رن��ام��ج التخل�ص الآم ��ن
م��ن النفايات الطبية اخلطرة
باملنطقة وج �ه��ود ال�شركة يف
هذا املجال ب��أداء املهام املناطة
بها بكفائة واقتدار.
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يف خطوة نحو امل�ستهدفني من هذه الربامج برعاية �شركة �سيبكو للبيئة

ال�شئون ال�صحية مبحافظة جدة حتذر من الأخطار املهنية يف مغا�سل املوتى
ح��ذرت ال�شئون
ال�صحية مبحافظة
ج ��دة م��ن الأخ �ط��ار
املهنية يف مغا�سل
امل��وت��ى م��ع انت�شار
الأوب � � �ئ� � ��ة ع ��امل� � ًي ��ا
ك�إنفلونزا الطيور
وك��ورون��ا ،م��ؤك��دة
على �أهمية ت�أهيل
ج��م��ي��ع ال �ع��ام �ل�ين
د.خالد عبيد باواكد
مب �غ��ا� �س��ل امل��وت��ى
ع �ل��ى ك�ي�ف�ي��ة ات �خ��اذ
الإج��راءات الوقائية ال�صحيحة وا�ستخدام �أدوات
احلماية ال�شخ�صية والتعامل مع النفايات الطبية.
جاء ذلك خالل ملتقى توعوي وتثقيفي للعاملني يف
مغا�سل املوتى حلمايتهم من العدوى� ،أقيم مب�ست�شفى
امللك عبدالعزيز بجدة حتت رعاية ال�شركة ال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) وتنظيم
مديرية ال�ش�ؤون ال�صحية مبحافظة جدة وم�شاركة
الأمانة وهيئة الأمر باملعروف وفرع وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية بجدة وجمعية �أ�صدقاء املجتمع اخلريية
باملحافظة ،حيث ت�ضمن امللتقى عددًا من املحا�ضرات
التوعوية والتثقيفية نحو �صحة العاملني مبغا�سل
املوتى وحمايتهم من العدوى .و�شدد م�ساعد مدير
ال�ش�ؤون ال�صحية لل�صحة العامة د .خالد باواكد
على �أهمية م�شاركة املجتمع وتوعيتهم �صحيًا ،وتال
ذلك تكرمي امل�شاركني يف امللتقى ،ت�ضمن امللتقى عدد
من امل�شاركات واملحا�ضرات �شملت الأخطار املهنية
يف مغا�سل امل��وت��ى ،و�أح�ك��ام الغ�سل ،كما ت�ضمن
امللتقى حما�ضرة عن كيفية غ�سيل الأيدي واحلماية

ال�شخ�صية ،والإجراءات الوقائية للتعامل مع املوتى
امل�صابني مبر�ض ال�ك��ورون��ا والإي �ب��وال ،كما �شهد
امللتقى ور�شة عمل بعنوان كيفية التعامل مع الآالت
احلادة والنفايات الطبية يف مغا�سل املوتى ,وي�أتي
دع��م ال�شركة ملثل ه��ذه امللتقيات �ضمن براجمها
البيئية التوعوية خلدمة كافة افراد املجتمع اميانا
بر�سالتها نحو احلفاظ على البيئة وحتقيق اعلى
معايري اجل��ودة يف تطبيق ال�برام��ج البيئية ويف
نهاية امللتقى مت تكرمي ال�شركة ال�سعودية اخلليجية
حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) على رعايتها ودعمها
للأن�شطة البيئية وح�صل ك��ل م��ن مدير الت�شغيل
والنقل وم�س�ؤول العالقات العامة والتوعية ب�شركة
�سيبكو للبيئة على �شهادات �شكر وتقدير .

عقدت يف مركز التدريب والتطوير
بالإدارة العامة

دورة لرفع الأداء الوظيفي
ملوظفي الإدارة املالية
ق��ام��ت الإدارة امل��ال�ي��ة بعقد دورة تدريبية
متخ�ص�صة ملن�سوبيها م��ن حما�سبي املناطق
واالدارة العامة وذلك يف مركز التدريب والتطوير
مبقر ال�شركة بجدة وق��دم ال��دورة الأ�ستاذ �سعد
ع��ام��ر ال��دي �� �س��ي امل��دي��ر امل� ��ايل ل���ش��رك��ة �سيبكو
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للبيئة .تهدف ال��دورة لتقدمي اخلطط والأه��داف
املطلوب حتقيقها خ�لال ال�ف�ترة ال�ق��ادم��ة كما مت
تدريب احل�ضور على م�ه��ارات االت�صال الفعال
وادارة الوقت لرفع الكفائة املهنية واالحرتافية
يف العمل ،كما �شملت مراجعة املهام الوظيفية

ملحا�سبي املناطق والفروع ،وت�أتي هذه الدورة
حر�ص ًا م��ن �إدارة ال�شركة على تنمية امل�ه��ارات
الب�شرية ملن�سوبي ال�شركة اميانا منها باهمية
العن�صر الب�شري يف بناء كادرها ملواجهة اخلطط
التنموية و التو�سعية القادمة �إن �شاء الله.

الهيئة امللكية مبدينة ينبع ال�صناعية تعتمد
خدمات �سيبكو للبيئة من خالل تقدمي خدماتها
مل�ست�شفى الهيئة امللكية

جددت الهيئة امللكية بينبع ال�صناعية ثقتها ب�سيبكو للبيئة من خالل تعميدها بتمديد
خدماتها لنقل ومعاجلة والتخل�ص من املخلفات الطبية ال�صادرة من م�ست�شفى الهيئة
امللكية بينبع ال�صناعية .اجلدير بالذكر ب�أن ال�شركة لديها �شراكة قائمة يف عديد من
االعمال مع الهيئة امللكية �أهمها م�شروع املراقبة البيئية للهيئة امللكية يف ينبع والذي
تنفذه �سيبكو للبيئة.

ال�شركة تقيم دورة تدريبية باحلر�س الوطني

يف �إطار الدورات التدريبية التي تقدمها ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
(�سيبكو للبيئة) قامت ال�شركة بعمل دورة تدريبية عن كيفية التخل�ص الآمن من النفايات
الطبية اخلطرة وذلك مب�ست�شفى الأمري حممد بن عبدالعزيز باحلر�س الوطني باملدينة
امل�ن��ورة وق��د نالت ر�ضا وا�ستح�سان احلا�ضرين من اال�ست�شاريني والطاقم الطبي
بامل�ست�شفى.

ال�شئون ال�صحية بجدة ت�شكر ممثل ال�شركة
وت�سلمه �شهادة �شكر
قدمت مديرية ال�شئون ال�صحية مبحافظة ج��دة ممثلة ب���إدارة مكافحة عدوى
املن�شات ال�صحية �شهادة �شكر وتقدير مل�شرف ال�شركة مبنطقة �أعمال الغربية الأ�ستاذ
عبدالرحمن عبداحلق وذل��ك لتعاونه الدائم وجهوده املبذولة واملثمرة يف اجناح
الربنامج الوطني لإدارة املخلفات الطبية مبن�ش�آت الرعاية ال�صحية مبحافظة جدة.

هنا جمد لنا ...وهناك جمد
عبداهلل فالح الرويلي
رحم الله الدكتور غازي الق�صيبي فذكراه مع كل حرف
يكتب يف جم��ال الإدارة ت�ك��ون ح��ا��ض��ره ..ول��و �أردت �أن
�أكتب مقاال ادبي ًا ل�صففت عناوين كتبه وم�ؤلفاته لت�صبح
�أجمل مقال يكتب ...وال زالت كلماته حا�ضره يف �أنا�شيدنا
الوطنية ...ويف حياتنا الإدارية �أجل نحن احلجاز ونحن
جند هنا جمد لنا وهناك جمد �...أحببت �أن ادخل �إىل مقايل
هذا من خالل هذه املقدمة فنحن مازلنا نتعلم من كتاب (حياة
يف االدارة) ال��ذي ال متل من قراءته فكل حرف فيه يعني
�أطروحة جديدة يف علم الإدارة و�أود �أن �أحتدث اليوم عن
املدير الناجح والذي ي�ستطيع من خالل خربته احلفاظ على
�شعرة معاوية مع موظفيه وك�سبهم �إىل �صالح العمل وخلق
جو من املحبة والألفة بني زمالئه املوظفني ف�إن مل ي�ستطع
فليحافظ على النظام وم�صلحة العمل يف �أقل تقدير...
ح��ب ال��وط��ن واالن�ت�م��اء لهذه الأر� ��ض الغالية ه��و �أح��د
ركائز الإدارة الناجحة التي ت�ستطيع ك�شف كل ما يدور
حولها وا�ست�شعار ه��ذا االنتماء بني املوظفني وتكري�سه
واحلر�ص عليه ...وبث روح الوطنية بينهم والإب�لاغ عن
�أي جتاوزات تخل يف الروح الوطنية حتى ولو كانت على
م�ستوى الألفاظ او امل��زاح ...فنحن ولله احلمد ننعم يف
بالدنا بالكثري من اخلريات والنعم التي �أنعم بها الله علينا
فلنحافظ عليها ونبقى يد ًا واحدة يف مواجهة كل من يهدد
امن و�أمان بالدنا..
ال تخرج عن امل�ألوف يف �إدارتك واجعل من نف�سك مثال
ملوظفيك يف اجل��د وامل��زح وح��اف��ظ على ع��دم اخل��روج عن
امل��أل��وف يف جميع الأ�شكال يف احلياة العملية �أو ت�صري
مقاطع الفيديو ون�شرها مبواقع التوا�صل االجتماعي �أو بث
ت�صريحات خاطئة عرب و�سائل الإعالم ...
واترككم الآن مع مقتطفات من كتاب حياة يف الإدارة ..
�ضبط الدوام� :إن �ضبط الدوام لي�س مع�ضلة كربى كما
يت�صور البع�ض .و�صول الرئي�س يف املوعد املحدد ي�ضمن
و�صول بقية املوظفني يف ه��ذا املوعد ,وب�ق��ا�ؤه �إىل نهاية
الوقت املحدد كفيل ببقاء اجلميع.
ال ت�ستعجل ...على �صانع القرار �أال يتخذ �أي قرار �إال �إذا
اكتملت �أمامه املعلومات.
الروتني ال يوجد عمل مهما ارتفع �ش�أنه ومقام �صاحبه
يخلو من م�شاغل روتينية.
ال�صالحيات قبل اتخاذ القرارات ال تتعامل مع �أي موقف
دون �أن يكون لديك ال�صالحيات ال�ضرورية للتعامل معه.
�ضعف الذاكرة هو الأ�صل �أحر�ص على ت�سجيل كل �شيء
يف الأوراق (�إتفاقيات ,نتائج اجتماعات....,الخ) لأن قوة
الذاكرة لي�ست من �سمات غالبية النا�س.
�أبحث عنه �أبحث عن �شريك فعلي يتحمل املهام معك,
حتى جتد الوقت الكايف للت�أمل والتخطيط للم�ستقبل�.أفتح
املجال� ..أمام الآخرين و�سوف يذهلك ما تراه من منجزاتهم.
�صحفي بجريدة الريا�ض
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املكرمني مع مدير �إدارة تقنية املعلومات

�إدارة تقنية املعلومات تكرم املتميزين للعام 2014م

مدير تقنية املعلومات �أثناء تكرمي
الأ�ستاذ حممد عطية ،نظري �أدائه املتميز
وجهوده املبذولة يف ت�صميم وهيكلة
املوقع الإلكرتوين لل�شركة

تكرمي الأ�ستاذ خالد ح�سني احلب�شي،
عن اجلهود املبذولة يف املتابعة
والت�شغيل املعلوماتي ملوقع ال�شركة
الإلكرتوين

كرمت �إدارة تقنية املعلومات املتميزين بالأعمال
التقنية للعام 2014م بحفل �أقيم مبقر الإدارة العامة
بال�شركة وكان التكرمي من قبل مديرها الأ�ستاذ طالل
�أكرم عبداملالك على النحو التايل:
 تكرمي الأ�ستاذ حممد عو�ض عطية ،نظري �أدائ��هاملتميز وجهوده املبذولة يف ت�صميم وهيكلة املوقع
الإلكرتوين لل�شركة والأفكار التي �ساهمت يف احل�صول
على موقع متميز يعك�س ثقافة ال�شركة ويحاكي املواقع
العاملية ،وهذا التعاون �أكد روح العمل اجلماعي بني
�إدارات ال�شركة.
 -تكرمي الأ��س�ت��اذ خالد ح�سني احلب�شي ،تقدير ًا

تكرمي الأ�ستاذ من�صور حممد
بخ�ش ،املوظف املتميز لإدارة تقنية
املعلومات للن�صف الثاين
من العام 2014م

لأدائ��ه واجتهاده يف جميع الأعمال التي �أوكلت �إليه
واجلهود املبذولة يف املتابعة والت�شغيل املعلوماتي
ملوقع ال�شركة الإلكرتوين.
 تكرمي الأ��س�ت��اذ من�صور حممد بخ�ش ،تقديراًل�ل�أداء املتميز يف العمل واجلهود املبذولة التي �أدت
�إىل ازدهار وتقدم �إدارة تقنية املعلومات ومت اختياره
امل��وظ��ف املتميز ع��ن ال�ف�ترة يوليه 2014م ـ دي�سمرب
2014م.
 تكرمي الأ��س�ت��اذ ن��واف �أحمد ال ��ردادي ،تقديراًلأدائ��ه واجتهاده يف جميع الأعمال التي �أوكلت �إليه
واجلهود املبذولة للمتابعة الفنية الدقيقة جلميع �أجهزة

من خالل تكرمي عدد من العاملني الذين تفانوا ب�أداء مهامهم

ال�شركة ت�ستمر بتحفيز املتميزين بالأداء
ت�ستمر ال�شركة ال�سعودية اخلليجية
حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) بتحفيز
العاملني املتميزين ب� ��أداء مهامهم �سواء
ب��امل�ح�ط��ات �أو �أ� �س �ط��ول ال �ن �ق��ل ،وت�سعى
ال�شركة م��ن خ�لال ه��ذا التحفيز لالرتقاء
بجودة العمل وحتفيز كافة العاملني على
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تكرمي الأ�ستاذ نواف �أحمد الردادي ،عن
اجلهود املبذولة للمتابعة الفنية الدقيقة
جلميع �أجهزة احلا�سب الآيل التابعة
لل�شركة و�صيانتها للعام 2014م

�إبراز الدور البيئي احليوي وتطبيقه ب�أعلى
معايري اجل��ودة وخ�لال ال�شهر املا�ضي مت
ت�ك��رمي بع�ض ال�ع��ام�ل�ين مب�ست�شفى ق��وى
الأمن التابع للخدمات الطبية بوزارة الدفاع
وكذلك لبع�ض العاملني مبدينة امللك عبد الله
الطبية بالعا�صمة املقد�سة.

تكرمي الأ�ستاذ �أحمد حممد عنقاوي،
عن اجلهود املبذولة التي تركزت على
تدريب كافة موظفي ال�شركة يف الفروع
واملحطات للعام 2014م

احلا�سب الآيل باملركز الرئي�سي وال �ف��روع التابعة
لل�شركة و�صيانتها من الأعطال الفنية.
 تكرمي الأ��س�ت��اذ �أح�م��د حممد ع�ن�ق��اوي ،تقدير ًالأدائ��ه واجتهاده يف جميع الأعمال التي �أوكلت �إليه
واجلهود املبذولة التي تركزت على تدريب كافة موظفي
ال�شركة يف الفروع واملحطات لتطبيق تفعيل الربنامج
الأ�سا�سي بال�شركة املعتمد على قاعدة بيانات �أوراكل.
ويف نهاية احلفل �ألقى مدير تقنية املعلومات كلمة �شكر
فيها املكرمني على جهودهم �أ�صالة عن نف�سه ونيابة عن
�إدارة ال�شركة وحفزهم على املزيد من العطاء و�أن تكون
جهودهم مثا ًال يحتذى به من اجلميع.

م�ستقبل واعد للطاقة ال�شم�سية يف اململكة
م .عادل �سامل باديب
�إن موارد الطاقة الطبيعية كال�شم�س والرياح وحركة البحار
يف املد واجلزر ،واحلرارة اجلوفية كلها موارد ميكن �إ�ستخدامها
لإنتاج الطاقة ،ويقف على ر�أ�س هذه امل�صادر الطبيعية ما ي�صدر
عن ال�شم�س على �سطح كوكبنا من طاقة .
لقد حبا الله اململكة العربية ال�سعودية بنعمة عظمى يغفل عنها
الكثري ،حيث تقع جغرافي ًا بالكامل �ضمن منطقة ُت�سمى باحلزام
ال�شم�سي ،وهي من �أغنى املناطق يف العامل ب�شعاع ال�شم�س
الذي ميكن ت�سخريه كم�صدر م�ستدام لإنتاج الطاقة النظيفة
للبيئة ،ب�إ�ستخدام تقنيات اللوائح ال�شم�سية امل�سماه باخلاليا
الكهرو�ضوئية " "Photovoltaic cellsامل�ص ّنعة من مادة
ال�سيليكون والتي تعترب �إحدى املكونات الأ�سا�سية والأكرث
�شيوع ًا يف ت�صنيع اخلاليا الكهرو�ضوئية ،ويتم �إ�ستخال�ص
هذا العن�صر من الرمال الغنية بها بالدنا ولله احلمد ،وبذا ف�إن
دخول اململكة يف جمال �إنتاج الطاقة ال�شم�سية يتوافق مع �إمكانية
ت�صنيع اخلاليا ال�ضوئية �أي�ض ًا مبا يوفر الطاقة الالزمة املتجددة
وال�صديقة للبيئة.
بد�أت الأبحاث الرئي�سية مل�شروعات الطاقة املتجددة باململكة
منذ �ستينات القرن املا�ضي امليالدي ،ثم مت ال�شروع يف تطوير
تقنيات الطاقة ال�شم�سية يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ( جامعة البرتول واملعادن ) يف
ذلك الوقت منذ عام 1977م ،ومت �إن�شاء م�شروع القرية ال�شم�سية
الذي يقع على بعد  50كيلومرت ًا �شمال غرب الريا�ض ،والذي بد�أ
ت�شغيله يف عام 1981م ،وكان الهدف من �إن�شاء القرية هو توليد
الكهرباء بقدرة  350كيلوواط للقرى النائية التي ال ت�صلها �شبكة
الطاقة الكهربائية .
ويف عام 2007م �أن�ش�أت وزارة التعليم العايل مركز التميز
البحثي يف الطاقة املتجددة " "COREREكذلك يف جامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران ،الذي يهدف ملزيد من
التطور العلمي يف جمال الطاقة املتجددة ،مع الرتكيز على الطاقة
ال�شم�سية ،ومت تركيب طاقة  2ميغاواط من اخلاليا الكهرو�ضوئية
يف جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية بثول �شمال مدينة جدة،
وقد �أعلنت مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية يف يناير
2010م عن �إطالق مبادرة وطنية لتحلية املياه بالطاقة ال�شم�سية،
ويتم العمل مبدينة امللك عبد العزيز يف الوقت نف�سه على البحث
والتطوير يف جمال �إ�ستخدام الطاقة ال�شم�سية وتطبيق تقنيات
النانو املتقدمة يف جمال �إنتاج الطاقة ال�شم�سية ،كما مت م�ؤخر ًا
�إفتتاح حمطة فر�سان للطاقة ال�شم�سية ب�سعة  500كيلوواط يف
�أكتوبر 2011م من قبل ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
كما �شرعت ال�شركة يف العام 2010م يف بناء مرافق طاقة
�شم�سية جتريبية ذات نطاق �صغري قادرة على توليد ما بني  1و2
ميغاواط من الكهرباء� ،أي ما يكفي لتوفري الكهرباء ملا يرتاوح بني
 240و  280منز ًال ملدة �سنة كاملة ،كما و�أ�س�ست �شركة �أرامكو

ال�سعودية عام 2012م م�شروع ًا م�شرتك ًا مع �شركة �شوا�شل
اليابانية مت من خالله تزويد املجمع ال�شمايل اجلديد يف املقر
الرئي�سي لل�شركة (مبنى املدراء) يف الظهران بكامل حاجته من
الكهرباء عن طر يق الطاقة ال�شم�سية.
كما مت تغطية منطقة مواقف ال�سيارات املجاورة له ب�ألواح
�شم�سية بحيث �أ�صبحت واحدة من �أكرب مناطق �إنتظار ال�سيارات
املغطاة ب�ألواح كهرو�ضوئية يف العامل.
وقد �أعلنت مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة ،خالل
م�شاركتها يف منتدى الطاقة ال�شم�سية الذي �إ�ست�ضافته �شركة
�أرامكو ال�سعودية يف الظهران �أن ب�إمكان اململكة احل�صول على
 %15من طاقتها من موارد الطاقة ال�شم�سية بحلول عام 2020م
و�أنه بحلول عام 2030م �سيتم توفري ما ن�سبته  %30من الطاقة
الكهربائية يف اململكة من الطاقة ال�شم�سية ،و�أن الهدف يف ال�سنتني
�إىل الثالث �سنوات املقبلة �سيكون توليد � 300إىل  500ميغاواط
من الطاقة ال�شم�سية.
�إن الطفرة يف جمال الطاقة املتجددة حتقق الآن مببادرة
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد الله حفظه الله ،ففي � 17أبريل
2010م �أ�صدر املر�سوم امللكي رقم �أ 35/بت�أ�سي�س مدينة امللك عبد
الله للطاقة الذرية واملتجددة بهدف بناء م�ستقبل الطاقة امل�ستدامة
للمملكة العربية ال�سعودية عن طريق تطوير قدرات الطاقة البديلة
املدعومة بالكامل من جانب ال�صناعات املحلية ذات امل�ستوى
العاملي.
وي�شهد هذا العام �إهتمام ًا دولي ًا بالطاقة املتجددة ،ففي هذه
الأيام ينعقد يف الإمارات م�ؤمتر القمة العاملي لطاقة امل�ستقبل
(  22 - 19يناير 2015م ) ،ويف � 18إىل  20فرباير 2015م �سيقام
املعر�ض الدويل للطاقة املتجددة والنفط يف � 28أبريل 2015م
�سيقام بال�صني معر�ض �شنغهاي الدويل للطاقة الكهرو�ضوئية.
لقد ر�صدت اململكة  109مليارات دوالر �أمريكي كميزانية
�إ�ستثمار لتحقيق هدفها وبحلول عام 2030م للو�صول �إىل
هدف توليد ثلث �إحتياجها من الطاقة املحلية ب�إ�ستخدام الطاقة
املتجددة ،وهذا ما �أكده خرباء دوليون من خمتلف دول العامل
ممن توافدوا للمعر�ض ال�سعودي الدويل العا�شر للمياه والكهرباء
وتوليد الطاقة 2014م والذي عقد �أعماله يف مركز الراكة الدويل
للمعار�ض وامل�ؤمترات يف املنطقة ال�شرقية ب�إ�شراف مبا�شر من
وزارة املياه والكهرباء وبح�ضور  700من اخلرباء و�صناع القرار
و  50متحدث ًا من خمتلف دول العامل واململكة ،حيث �إتفق اجلميع
على �أن يكون �سعي اململكة يف م�شاريع الطاقة ال�شم�سية �سيقود
�إىل جناحات �سيجعلها ب�إذن الله يف م�صاف دول ال�صدارة يف
العامل.
والله من وراء الق�صد,,
الع�ضو املنتدب
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