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جمعية البيئة ال�سعودية
تعلن جمل�سها اجلديد
عقد املجل�س الت�أ�سي�سي جلمعية البيئة ال�سعودية
اجتماعا الختيار اع�ضاء جمل�س الإدارة والر�ؤ�ساء
وال��ن��واب ،واختار املجل�س خ�لال اجتماعه �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير تركي بن نا�صر بن عبدالعزيز
رئي�سا �شرفيا لها ،كما مت اختيار �صاحب ال�سمو الأمري
بندر بن �سعود بن حممد رئي�س الهيئة ال�سعودية
حلماية احلياة الفطرية و�إمنائها رئي�سا فخريا لها
يف الوقت الذي مت تعيني حممد زينل رئي�س جمل�س
ادارة جمعية البيئة ال�سعودية والدكتورة ماجدة
حممد �أبو را�س نائبة الرئي�س واملهند�س عادل باديب
�أمين ًا لل�صندوق اىل جانب تعيني عدد من الأع�ضاء
يف اجلمعية من امل�س�ؤولنيورجال الأعمال و�أ�ساتذة
اجلامعات واملهتمني بالعمل البيئي.
و�أ���ش��اد معايل املهند�س ع��ادل فقيه وزي��ر العمل
وع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ب��ال��دور الهام الذي
تقوم به اجلمعية ،والذي يهدف اىل االرتقاء بالفكر
العلمي والتقني� ،إ�ضافة اىل القيمة امل�ضافة للجمعية
واملتمثلة يف تقدمي امل�شورة ،والقيام بالدرا�سات
العلمية ،ال��ت��ي ت�ثري م�ستوى التوعية يف املجال
ال��ب��ي��ئ��ي ،وك��ذل��ك ت��دري��ب وتنمية وت��ط��وي��ر ال��ق��درة

العلمية ،واملهنية لل�شباب ،والإ���س��ه��ام يف تي�سري
تبادل الإنتاج العلمي والأفكار الهادفة للو�صول اىل
فكر ما يعرف بـ (الوظائف اخل�ضراء) ،والتي ي�ساعد
وجودها على حت�سني البيئة وخف�ض ن�سب الت�أثر
ال�سلبي بها.
جمل�س ادارة اجلمعية اجلديد يف �أول اجتماع
له بحث الهوية اجلديدة جلمعية البيئة ال�سعودية
وال���ت���ي ت��ت�����ض��م��ن و���ض��ع اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة واخل��ط��ة
التنفيذية امل�صاحبة لها وال��ت��ي �ستكون خا�ضعة
جلملة من املعايري� ،أهمها( :حتقيق �أهداف امل�شروع،

وت��واف��ق��ه اال���س�ترات��ي��ج��ي ،وا���س��ت��دام��ت��ه ،وتنا�سقه،
وحت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة ،وال��ق��درة على
التنفيذ ،وم�شاركة القطاع العام واخلا�ص ك�شريك
ا�سرتاتيجي وتطوير الهيكل التنظيمي للجمعية،
اىل جانب بحث م��وارد اجلمعية وت�صميم الربامج
العامة) .
و�أكد على ان ق�ضايا البيئة والتنمية امل�ستدامة من
�أهم ق�ضايا الع�صر التي ت�شغل بال الكثري من الدول
واملنظمات العاملية التي ت�سعى �إىل حماية كوكب
الأر�ض.

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
ت��دري��ب��ي��ة ع��ن كيفية التخل�ص الآم����ن من
النفايات الطبية اخلطرة وذلك مب�ست�شفى
الأم��ي��ر حم��م��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��احل��ر���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.
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«�سيبكو للبيئة» تنفذ م�شروع الإدارة البيئية املتكاملة للمخلفات البلدية
ال�صادرة من م�صفاة �أرامكو ال�سعودية مبدينة جازان الإقت�صادية
�أبرمت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
ال��ب��ي��ئ��ة (���س��ي��ب��ك��و ل��ل��ب��ي��ئ��ة) و���ش��رك��ة هيتا�شي
اليابانية عقد ّا لتنفيذ م�شروع الإدارة املتكاملة
للمخلفات البلدية ال�صادرة عن م�شروع �إن�شاء
م�صفاة �أرام��ك��و ال�سعودية اجل���اري �إن�شائها
مبدينة ج���ازان االقت�صادية ،ويت�ضمن العقد
�إع���داد وتنفيذ خطة متكاملة لإدارة املخلفات
البلدية ال�صادرة عن املجمع ال�سكني اخلا�ص
بالعمال القائمني على تنفيذ م�شروع �إن�شاء
جممع م�صفاة �أرامكو وحمطة الكهرباء امللحقة
بها (ح��وايل  7000عامل) واملكاتب الإداري��ة
اخلا�صة بال�شركات العاملة على تنفيذ امل�شروع.
وي��ت���أل��ف امل�����ش��روع م��ن مرحلتني تنفيذية
�أ�سا�سية هي كما يلي:
 م��رح��ل��ة ال��ت�����ص��م��ي��م والإن�������ش���اء و�إع�����دادالدرا�سات الفنية و البيئية ،وتت�ضمن التايل:
(�إع��داد ت�صميم فني متكامل يت�ضمن ر�سومات
هند�سية وموا�صفات تف�صيلية لإن�شاء املردم
مبا يف ذل��ك خطة �إن�شاء امل���ردم ،خطة ت�شغيل
امل�����ردم ،خ��ط��ة �إغ��ل�اق امل�����ردم ،خ��ط��ة امل��راق��ب��ة
البيئية للمردم ،املوا�صفات الفنية للم�شروع،
كما تت�ضمن �إعداد درا�سة متكاملة لتقييم الأثار
البيئية املتوقعة للم�شروع وخطة ال��ط��وارئ
البيئية للمجمع :وت�شمل الدرا�سة على تقييم
ت�أثريات امل�شروع وحتديد درجتها وم�ستواها،
تقييم �إج��راءات التخفيف والر�صد التي �سيتم
تنفيذها للحد من الت�أثريات البيئية للم�شروع
مبا يف ذلك جمع البيانات و املعلومات املتاحة
عن موقع ون�شاط املجمع وتنفيذ �أعمال فح�ص
الرتبة و�أعمال امل�ساحة الطوبوغرافية ودرا�سة
املناخ وم�صادر املياه والطاقة ودرا�سة احلياة
الطبيعية يف املنطقة املحيطة ،كما يت�ضمن
مراجعة وث��ائ��ق امل�شروع الهند�سية ودرا���س��ة
ال��ع��م��ل��ي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وم����ا ي�ترت��ب ع��ل��ي��ه��ا من
انبعاثات �أو ملوثات غازية �أو �سائله �أو �صلبه

والتعرف على العمليات وامل��ع��دات والأج��ه��زة
امل�ستخدمة يف امل��وق��ع والأج��ه��زة يف معاجلة
ملوثات البيئة وطرق التحكم امل�ستخدمة .وفق

املعايري البيئية ال�صادرة عن الرئا�سة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة ومعايري �شركة �أرامكو
ال�سعودية واملعايري الدولية� ،أي�ضا تتت�ضمن
�إن�شاء جممع �إدارة املخلفات البلدية ال�صادرة
عن م�شروع �إن�شاء م�صفاة �أرامكو ال�سعودية
بجازان وفق الت�صميم الهند�سي املعتمد وبعد
درا�سة تقييم الأث��ر البيئي .ويت�ضمن املجمع
مركز لفرز وت��دوي��ر املخلفات البلدية القابلة
للتدوير ).
 -2مرحلة الت�شغيل :ويتم يف هذه املرحلة
تنفيذ برنامج الإدارة املتكاملة للمخلفات البلدية
ال�صادرة عن امل�شروع وتوريد وت�شغيل املعدات
الالزمة جلمع ونقل وف��رز والتخل�ص النهائي
من املخلفات وكذلك �إدارة امل�شروع (مبا يف ذلك
توفري العمالة الالزمة للم�شروع) ملدة � 36شهر
من تاريخ بدء �أعمال الت�شغيل.
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جامعة دوفر الأمريكية متنح موظفي
«�سيبكو للبيئة» �شهادات دورة التفكري
اال�سرتاتيجي يف الإدارة
حر�ص ًا من �إدارة ال�شركة على �صقل مهارات موظفيها ،مت عقد دورة التفكري
اال�سرتاتيجي يف الإدارة يف �أكادميية التدريب والتطوير اخلا�صة ب�شركة
�سيبكو للبيئة مبقر الإدارة العامة بجدة ،وقام بتقدمي الدورة املدرب الدويل
املحرتف �إيهاب خليل ،حيث ت�ضمنت ال��دورة تعريف التفكري اال�سرتاتيجي
وم��ع��ن��اه وال��ف��رق بينه وب�ي�ن التخطيط اال�سرتاتيجي
وم��ب��ادئ��ه و����ض���رورة ال���ت���زام ال��ق��ي��ادة للتفكري
اال�سرتاتيجي وتنفيذ اال�سرتاتيجية وكيف
�أن العملية اال�سرتاتيجية ه��ي الو�صول
�إىل ق����رارات وعمليات ت����ؤدي �إىل �أداء
�أف�ضل وكفاءة عالية يف املن�ش�أة لتحريك
املن�ش�أة من واقع �إىل واقع �أف�ضل و�أهمية
تو�سيع امل�شاركة يف القرارات �أو العمليات
الإداري��ة لتح�سني القرار من حيث النوعية
وزي��ادة القبول بالقرار وزي��ادة القدرة على
تنفيذه.
وكيف �أن التفكري اال�سرتاتيجي يجب �أن يكون غري منطي ومتقبل للجديد
واملختلف معتمد ًا على الإبداع والتميز وال نتنا�سى �أهمية الواقع و ماهو ممكن
وحمتمل التنفيذ معتمد ًا على تقييم الواقع احلايل للتطور للأف�ضل و�أن التفكري
اال�سرتاتيجي يجب �أن يكون �أعلى من خم�سة �سنوات حتى خم�سون عام .ومت
التعرف على خ�صائ�ص التفكري اال�سرتاتيجي وكيف �أن التفكري الإفرتاقي
يعتمد على الإب����داع واالب��ت��ك��ار وه��و يحتاج ل��ق��درات ف��وق ال��ع��ادي��ة للتخيل

ا�ستمرار جهود ال�شركة يف برامج رفع الوعي البيئي
ا�ستمرت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة)
يف عقد العديد من حما�ضرات وور�ش العمل بعدة جهات طبية منها مدينة
امللك عبد الله الطبية بالعا�صمة املقد�سة وم�ست�شفى الدكتور ح�سان غزاوي
مبحافظة جدة .وتهدف ال�شركة من خالل هذه الأن�شطة بث وزيادة الوعي
البيئي لدى كافة اف��راد املجتمع ب�شكل عام واملهتمني واملمار�سني البيئيني
ب�شكل خا�ص ومل يقت�صر دور ال�شركة على الرعاية ولكن با�ستقطاب الكوادر
امل�ؤهلة والقاء املحا�ضرات والربامج البيئية واقامة ور���ش عمل متعددة
ومتخ�ص�صة ملوا�ضيع بيئية ذات اهمية.
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والت�صور و�إدراك معاين الأ�شياء وعالقاتها.
وكيف �أن��ه يجب على الإدارة اال�سرتاتيجية حتتاج �إىل تغيري �أو �إىل
تعديالت م�ستمرة على خطط و�سيا�سيات الإدارة وا�ستخدام تكنيك جديد يف
�صياغة اال�سرتاتيجية لتكون �أكرث قدرة و�أكرث واقعية يف التعامل مع موارد
املنظمة و�إمكانياتها ،تخلل الدورة العديد من الأن�شطة وور�ش العمل اخلا�صة
بالتفكري اال�سرتاتيجي وتنمية مهاراته

ل�ضمان جودة العمل االداري للت�شغيل

متابعة ومراقبة �سري العمل واملعامالت الت�شغيلية
م��ن خ�لال �سعي ال�شركة على �ضبط كافة املعامالت االداري���ة
والت�شغيلية �سواء مع العمالء او داخل الإدارات ،ب��ادرت ال�شركة
ب�ضبط تلك االج����راءات م��ن خ�لال ق�سم املراقبة واملتابعة بهدف
الرقي بجودة العمل والت�أكد من ا�ستكمال الدورة امل�ستندية كاملة
للمعامالت االلكرتونية ،وي�أتي ذلك يف خطوة من نوعية من ال�شركة
للتحول االلكرتوين يف �سري املعامالت بال ورق متا�شي ّا مع اهداف
ال�شركة البيئية ،وب���د�أت خطة التنفيذ بالعمل اب��ت��داء م��ن ادارة
الت�شغيل والنقل ،لي�شمل م�ستقبال كافة ادارات وفروع ال�شركة على
م�ستو اململكة.

تقنية نظم املعلومات اجلغرافية و البيئة

املهند�س� /أ�سامة حمد
نظم تقنية امل��ع��ل��وم��ات اجلغرافيةGIS) :
)Geographic Information System

ه��ي �إح���دى التقنيات احل��دي��ث��ة و ال��ت��ي تعتمد
على �إ�ستخدام احلا�سب الآيل يف جمع و�إدارة
ومعاجلة وحتليل البيانات ذات الطبيعة املكانية
وال��ت��ي لها ارت��ب��اط ج��غ��رايف ب��ه��دف احل�صول
على معلومات ت�ساعد وبكل ب�ساطة يف �إتخاد
ال��ق��رارات املنا�سبة وال��ت��ي تخدم �شتى �أن��واع
املجاالت والقطاعات ( الطبية – ال�صناعية –
البيئية – الزراعية – الع�سكرية – العلمية ....
وغريها ).
ك��ذل��ك ي��ه��دف ل��ت��ح��وي��ل اخل���رائ���ط ال��ورق��ي��ة
�إىل قاعدة بيانات ذكية ت�ساهم وت�سهل عملية
تخطيط املدن واملناطق وت�صميم البنية التحتية
والإح�صائية بحيث يتم الرجوع للبيانات يف �أي
وقت مع عمل حتديث م�سرت لها.
وهنا �أود تو�ضيح الفرق بني نظام ( )GIS
ونظام ( )GPSحيث يوجد لب�س للعموم بني
النظامني ,فمفهوم تقنية نظام  GPSتعتمد
على �صور الأقمار ال�صناعية لتحديد �إحداثيات
موقع معني ( طول – عر�ض – ارتفاع – زمن)
وي�ستفاد منها �أي�ضا يف تتبع املركبات �أو ال�سفن
ون��ح��و ذل��ك م��ن خ�لال ق���راءة ���ش��رائ��ح وربطها
بوا�سطة الأقمار ال�صناعية.
�أما نظام ( )GISفكما ذكرت فهو نظام يعتمد
على معاجلة بيانات قائمة على �أنظمة �أخ��رى
منها ال��ـ (  ) GPSومعلومات رقمية وخرائط
ورقية يتم تخزينها وحتليلها للو�صول للأف�ضل
و�أ�سهل النتائج.

وي����وج����د ه����ن����اك ب����رام����ج ع����دي����دة ب��ن��ظ��م
املعلومات اجلغرافية ومن �أ�شهرها (–MDA
 )Logica – ESRIو يعترب برنامج ( ESRI

Environmental System Research
� )Instituteأكرث حزم الربامج �إ�ستخداما يف
جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل يف جم��ال (  ) GISوهو

نظام مكون من جمموعة حزم برامج قادرة على
�إن�شاء و �إدارة وتكامل و حتليل و ن�شر البيانات
اجلغرافية ,وي�ستفاد من ه��ذه التقنية مبجال
البيئة من خالل حتليل البيانات مثال مبعاجلة
املياه اجلوفية وحتديد �أماكن جتمعها و�أماكن
جتمع املياه العادمة.

كذلك التقاط �صور جوية بوا�سطة نظام
 GPSومعاجلتها بنظام ( )GISبتحديد �أماكن
ال��ت��ل��وث البيئي م��ن �أدخ��ن��ة وغ�يره��ا و�أم��اك��ن
انت�شارها.
وت�ساهم ب�شكل رئي�سي ه��ذه التطبيقات
ب�������إدارة ����ش����ؤون ال��ب��ي��ئ��ة وم��ع��اجل��ة ال���ك���وارث
الطبيعية وال��ت��ي ت�شمل( :ح��رائ��ق ال��غ��اب��ات /
ال������زالزل /الأع��ا���ص�ير وغ�يره��ا م��ن ال��ك��وارث
الطبيعية) ،بحيث يتم تنب�ؤ موقعها و �إدارة
وتخطيط كيفية التعامل معها لتفادي اخل�سائر.
رئي�س التطبيقات والتطوير ب�إدارة تقنية املعلومات
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لتعزيز ال�شراكة ب�ش�أن البيئة والتنمية امل�ستدامة

برنامج الأمم املتحدة للبيئة يوقع اتفاقا
تاريخيا مع جامعة الدول العربية
مت تعزيز اجلهود املبذولة الرامية �إىل مواجهة
التحديات البيئية عرب  22دولة من دول املنطقة
العربية اليوم بتوقيع اتفاق جديد بني برنامج
الأمم املتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية.
وقد وقع كل من ال�سيد �إبراهيم ثياو نائب املدير
التنفيذي لربنامج الأمم املتحدة للبيئة وال�سيد
جمال الدين جاب الله رئي�س ق�سم البيئة والإ�سكان
وامل��ي��اه والتنمية امل�ستدامة يف جامعة ال��دول
العربية ،مذكرة تفاهم جديدة خالل االجتماع ال
 51ملجل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون
البيئة ،الذي عقد يف اململكة العربية ال�سعودية.
وقال ال�سيد �إبراهيم ثياو نائب املدير التنفيذي
لربنامج الأمم املتحدة للبيئة «�إن��ه لفخر يل �أن
�أوق��ع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بني برنامج
الأمم املتحدة للبيئة وجامعة ال���دول العربية.
وي�سرين �أن ي�شهد املجل�س مرا�سم التوقيع حيث
نعمل على تعزيز �شراكتنا وااللتزام بالعمل معا
للت�صدي للتحديات البيئية و�إتاحة الفر�ص يف
املنطقة».
وت��وف��ر م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م  -ال��ت��ي ت�ستند �إىل
ات��ف��اق ���س��اب��ق وق���ع يف ع���ام  - 1986الأ���س��ا���س
لتعزيز التعاون بني برنامج الأمم املتحدة للبيئة
وج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة .ك��م��ا تعك�س م��ذك��رة

ال��ت��ف��اه��م الأول���وي���ات
امل�����ش�ترك��ة املنظمتني
واال���س��ت��ج��اب��ة لنتائج
م�ؤمتر الأمم املتحدة
امل����ع����ن����ي ب��ال��ت��ن��م��ي��ة
امل�ستدامة ري��و 20 +
يف يونيو  ،2012مما
عزز دور برنامج الأمم
املتحدة للبيئة بو�صفه
�إبراهيم ثياو
ال�������س���ل���ط���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة
العاملية الرائدة يف العامل.
وقد وافق برنامج الأمم املتحدة للبيئة وجامعة
ال���دول العربية على تعزيز التعاون والتن�سيق
يف تخطيط وتنفيذ ال�برام��ج البيئية العاملية
والإقليمية يف املنطقة .فالتعاون املتجدد تغطي
جمموعة وا�سعة من الأن�شطة والربامج وامل�شاريع
يف جم���االت م��ث��ل االق��ت�����ص��اد الأخ�����ض��ر (امل��راع��ي
للبيئة) ،والتقييمات واالنتعا�ش ملرحلة ما بعد
ال�صراع ،وتغري املناخ ،وامل��وارد املائية والتنوع
البيولوجي واال�ستهالك والإن��ت��اج امل�ستدامني،
والإدارة البيئية.
ومت ك��ت��اب��ة م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م اجل���دي���دة وف��ق��ا
ل�ل�أول��وي��ات اال�سرتاتيجية امل�شرتكة ب�ين برنامج

مدير املوارد الب�شرية �أثناء توقيع العقد مع ال�شركة املتخ�ص�صة برفقة م�س�ؤول الأمن وال�سالمة

توقيع عقد خدمات �أمنية
مع �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة
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قامت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة «�سيبكو للبيئة» بتوقيع عقد تقدمي
اخلدمات الأمنية مع �إحدى ال�شركات اخلا�صة
وذلك لبع�ض من�ش�آت ال�شركة وحمطاتها لتوفري

الأمم املتحدة للبيئة وجامعة ال���دول العربية يف
املجال االقت�صادي واالجتماعي والبيئي للفرتة ما
بني  .2017-2013كما �أقرت املذكرة نتائج وقرارات
املجال�س الوزارية العربية املتخ�ص�صة ذات ال�صلة
واللجان واملجموعات التابعة لها التي يهتم بها
برنامج الأمم املتحدة للبيئة وبرنامج العمل يف
جمل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة،
وامل�ؤمتر الوزاري الأفريقي املعني بالبيئة.
وقد مت االتفاق على �آلية للتعاون بني برنامج
الأمم املتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية ل�ضمان
التنفيذ الفعال للأن�شطة واملبادرات امل�شرتكة .وقد
وا�صل برنامج الأمم املتحدة تقدمي دعمه جلامعة
ال��دول العربية على مر ال�سنني من خالل جمل�س
الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة  ،مع
الرتكيز على الربامج ذات الأولوية التي حددت يف
االجتماعات الوزارية ال�سنوية.
وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن���ه مت ت��وق��ي��ع م��ذك��رة
التفاهم الإقليمي يف عام  1986بني برنامج الأمم
املتحدة للبيئة وجامعة ال���دول العربية والتي
مكنت من تعزيز امل��وارد املتاحة و�ضمان تركيز
الأن�شطة الإقليمية على الأولويات التي حددتها
املجال�س ال��وزاري��ة ويف �إط��ار الربنامج البيئي
العاملي لربنامج الأمم املتحدة للبيئة.

ممثل ال�شركة الأمنية ومدير �إدارة املوارد الب�شرية

احلماية الأمنية يف ظل زيادة من�ش�آت ال�شركة
وق��ام بتمثيل ال�شركة يف توقيع العقد مدير
�إدارة امل��وارد الب�شرية الأ�ستاذ �سعود حممد
الزهراين.

للإ�ستفادة منها يف الأر�شفة الإلكرتونية والنقل عرب الدائرة التلفزيونية املغلقة للق�سم الن�سائي

ت�سجيل املحا�ضرات ً
متاحا مبركز تدريب «�سيبكو للبيئة»
قامت �إدارة تقنية املعلومات بتنفيذ ر�ؤي��ة
�إدارة ال�شركة برتكيب كامريات مبنى التدريب
البيئي التابع لل�شركة وذلك على جزئيني:
• كامريات مراقبة ملدخل مبنى مركز التدريب

وذلك للأمن واحلماية مع ربطها بنظام ال�شركة
الأمني للكامريات.
• كامريات لت�سجيل املحا�ضرات التي تقام
بقاعات التدريب ،وذل��ك لأر�شفتها واال�ستفادة

منها فيما بعد وامكانية ح�ضور دورات التدريب
ع��ن ب��ع��د ،ومت��ت��از ال��ك��ام�يرا ب���إم��ك��ان��ي��ة التحكم
بجودة عالية جدا للتقريب عن بعد للوحة الذكية
واملدرب .

�سيبكو للبيئة تعتمد خطط ت�شغيل املن�ش�آت احلديثة
ب��د�أت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
«�سيبكو للبيئة» بتقدمي خدماتها للمن�ش�آت التي ان�ضمت
م�ؤخر ّا لقائمة عمالء «�سيبكو للبيئة» ،وبا�شرت ال�شركة
ب�إدراجها �ضمن خططها الت�شغيلية لتقدمي خدماتها وذلك
بعدد من مناطق اململكة ،ومنها الريا�ض م�ست�شفيات
ال��ه�لال الأخ�����ض��ر ،ادم���ة ،امل��غ��رب��ي ،اجل��اف��ل ،امل��وا���س��اة
والعديد من امل�ستو�صفات واملراكز وجممعات العيادات.

سفراء البيئة

عبدالعاطي ع�صام ال�شاذيل
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كلية ال�صحة العامة واملعلوماتية ال�صحية تزور حمطة ال�شركة بالق�صيم
���ض��م��ن �أن�������ش���ط���ة ج��ام��ع��ة
الق�صيم ممثلة بكلية ال�صحة
العامة واملعلوماتية ال�صحية،
مت���ت زي�����ارة حم��ط��ة معاجلة
ال��ن��ف��اي��ات ال��ط��ب��ي��ة اخل��ا���ص��ة
ب�شركة �سيبكو للبيئة مبنطقة
الق�صيم من قبل طالب م�ستوى
االم��ت��ي��از وذل���ك للتعرف على
�آلية ا�ستقبال ومعاجلة نفايات
الرعاية ال�صحية يف املنطقة.
وال�����ش��رك��ة ت��رح��ب مب��ث��ل ه��ذه
ال��زي��ارات �إمي��ان�� ًا منها برفع
امل�ستوى التثقيفي والعلمي
ل��ل��ط�لاب ���ض��م��ن ج��ه��وده��ا يف
خدمة املجتمع.

طالب االمتياز يف حمطة معاجلة النفايات الطبية اخلا�صة ب�سيبكو للبيئة مبنطقة الق�صيم

حل�صول املدينة الطبية على �شهادات االعتماد الوطني والدويل

مدينة امللك فهد الطبية بالريا�ض
تكرم «�سيبكو للبيئة»

ت���ق���دي���را جل���ه���ود ال�����ش��رك��ة لإجن����اح
ال�برن��ام��ج الوطني لإدارة وج��م��ع ونقل
ومعاجلة املخلفات الطبية مبدينة امللك
فهد الطبية بالريا�ض وح�صول املدينة
الطبية ع��ل��ى ���ش��ه��ادة االع��ت��م��اد الوطني
(���س��ب��اه��ي) و���ش��ه��ادة االع��ت��م��اد ال���دويل
( ،)JCIAك��رم��ت املدينة الطبية جميع
العاملني من ال�شركة يف املدينة الطبية من

خالل حفل اقيم خ�صي�ص ّا لهذه املنا�سبة،
ومت بنهاية احلفل تقدمي ال�شكر والتقدير
لل�شركة والثناء على �آدائها داخل املدينة
وال��ذي اثمر عن حتقيق ه��ذه ال�شهادات
الوطنية والعاملية للعمالء امل�ستفيدين
من خدمات ال�شركة البيئية ،وي�أتي ذلك
ا�ستمرار ّا ملوا�صلة ال�شركة تقدمي خدماتها
البيئية ب�أعلى معايري اجلودة.

ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة

8

�ص ب 3394 .جدة  21471اململكة العربية ال�سعودية
هاتف + 966 )12(2899108 :فاك�س+966 )12( 2885510:

«�سيبكو للبيئة» توقع عقود لتطبيق
�آلية التنمية النظيفة باململكة
�ضمن ا�سرتاتيجية ال�شركة
لتطوير اخلدمات املقدمة للقطاع
ال�����ص��ن��اع��ي ب��امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�����س��ع��ودي��ة ،مت ت��وق��ي��ع ع���دد من
ال��ع��ق��ود م��ع ال�����ش��رك��ات العاملية
التي ت�سعى لتطبيق �آلية التنمية
النظيفة يف �أن�شطتها ال�صناعية،
وب���������د�أت ال�������ش���رك���ة يف ت��ق��دمي
خ��دم��ات ت��ط��وي��ر وتنفيذ ب��رام��ج
الإدارة املتكامــــلة وامل�ســـــتدامة
للمخلفات ال�صادرة عن املن�ش�آت
ال�صناعية ،ومن �أمثلة تلك ال�شركات تطوير وتنفيذ برنامج لفرز
وت��دوي��ر املخلفات البلدية ل�شركة مار�س العربية لتنفيذ املرحلة
الأوىل من برنامج الإدارة املتكاملة وامل�ستدامة للمخلفات ال�صادرة
ع��ن م�صنع �شركة م��ار���س العربية القائم مبدينة امل��ل��ك عبد الله
االقت�صادية ،ويت�ضمن امل�شروع فرز املخلفات من امل�صدر وخف�ض
و�إع��ادة تدوير النفايات وتقليل حجم املخلفات التي يتم التخل�ص
منها ب��امل��رادم البلدية وا�ستخراج �أق�صى ق��در من املنافع العملية
من املنتجات و�إنتاج احلد الأدن��ى من النفايات ،ويتم حالي ّا تنفيذ
امل�شروع بنجاح على �أن يتم ا�ستكمال باقي املنظومة لت�شمل حزمة
اخلدمات البيئية املتكاملة لقطاع ال�صناعات الغذائية.
على �صعيد مت�صل ،مت توقيع عقد ب�ين �شركة �سيبكو للبيئة
و�شركة بن زقر يونيليفر جلمع ونقل والتخل�ص النهائي من املخلفات
ال�صادرة عن م�صنع �شركة يونيليفر القائم باملدينة ال�صناعية بجدة.
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