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اي 14001  اودة البيئية 
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 تع  اابس�ا ا  ة تعسو�امل والب اامل
بالسرة  ا ا توج ل�سركة سيبكو للبيئة
 وا�سال ا اتك كاتكسا� باس

لكيد اال  
PR@Sepcoenvironment.com سركة �ساهمة لة 



 ب لة  ال�سعودية  العربية  اململكة   ربا
اة   البيئة ماية  ل�ساد  العاة  الراسة 
 يعل  اهت كرة  اوبية  كويا    البيئة 
البيئة  البلدي  ا ماية   ب  اعال

تميا املافة ليا.
الري�ص   ال�سعود  اا    ع  اتا
 يالع بد   البيئة ماية  ا�ساد   ل  اعال
 سو ير البيئة الكو اا  سراا

.كيو يو
الكيماية  املواد  اداة   ا  اتا  سمت
 يات  ساليا توير   رةاخل  اياال
 لي رةيس�ال اس واال ولد تس�
البة  عاة   يات  ساليبا الوص 
 البيئ  وال �سر   ا اللص  امللوة 
 يت   امل�ساكة  البية   يامل�سا  س�
اسافة   امل�س  ماها  ا البيئية   سااالد
 سامل �ساكة   ادال  اب  يدال  ا
  تديبية   م  ال  اد    رفال  

اج تي بود ه املكرة.

 وا�سال  د  يدال  ل  اتا  ك
 البيئة  ا    دامل  ماملج  س�ساو  ب
ا�سة   البلدي   الوية   سالامل  دي ا 
  الوية   ا  اجامل العاية   يامل�سا

اللجة   اا    مابي  بادامل  اتا  ري
 اات  املادة الرابعة ل اكة امل�سكلة بامل�س
 كو  ب  املو  ال  سادا  عاال

 .1974  العا  سيو  البلدي



 ا اللص     ل  سر�  ماا  يب ال�سركة   ا
 عالل اسب�سوص ل ف اجراا سة �سددة  ادة   
 ادا املراف ال�سركة الكواد ل ال املواد ه  

حلماية   ااخلد  ه  دت  ي املواد   ه    عالل الة 
 ف اع عاال املواد ه اا  سا�ا ةيالبيئة امل

وا لمية ببي ال عاي ال�سة.








 ا يبدالع ب سلما ب سفي ا سك
املة  ااة   سي  م فري املوة  املدية  ة 
 ا اا  ا دد رباللك ال�سعودية  ال�سركة 
 ال�سري  راحل  اد بادة   عيل  ةعال
يجاد ساد للاة املجددة الية   ا 
 سعاا  ساد   املوة  املدية  ة   ب  ميت
 دعامل  لا   يعد   ال  داعامل  ال�سم�س
الاة   ا  الب اسبا   يجعل ا   العاملية
ال�سم�سية ال تعم بية الكي احلرا اسافة 
 يةسورية الكبال تعم ال اللم سبامل
 صا  جو راة     رباالك توليد  اكاية 
ا�سة    البعيدة  الكاية   رااحل  سبا

اللالية.
ابد سمو  اهما �سر الاة املجددة 

 داها  ا يمل وفت مسة تيابجيا
للمة  ال�سريف   بوال للم�سجد  �سداة  اة 
املركية  ساد جددة توف الاة امل�سداة 
ار   ليت    ي ا   ةامل    امليا للية 
البيئ ا ياس البيعة اخلسرا للمدية املوة 
 ة الموية الكبال ية للم�سااال وفسافة لا

ا. الي هايت ي
ارب سمو تدير للجود ال تبلا ال�سركة 
 لال    الكب المو  بة  اك ومل  رباللك ال�سعودية 
  املوة  املدية  ة  الكرباية  الاة   ل
ا  الي ها  يت  ي    ال  يامل�سا  دهاا  
خلدة ا امل�سجد البو ال�سريف اها املة.

 احلر  اد بادة   يت  اا    ل  تيا
ال�سري املل سلما ب بد العي مل�سر الاة 
   ال  يامل�سا اد  املوة  املدية    املجددة 

تدسيا  الياة للمدية املوة.
الري�ص  ال�سية  ياد  املدص   ا  بجا  
 صالريا    رباللك ال�سعودية  لل�سركة   يال
 ةوة املة املدي ا اتوجي ا مسا ا

ا  س�  ةبامل الكرباية  اخلدة   و  ي
اخلدة   دت  رباللك ال�سعودية  ال�سركة   ا  ا

الكرباية حلوا 366 الف �س باملة.
ب الري�ص الي لل�سركة ال�سعودية 
 يسا� م�سة  باداد   وس ال�سركة   ا  رباللك
 ةوة املة املدي  يادية يةد ساديةا
للم�سجد   كال الوسعة   رس� اسا   ل
البو ال�سريف ال  اا  اداد بالاة 
املدية     ال�سري  احلر  ا  يةرباالك
ال�سعودية  ال�سركة   اال اكد   ا ا  سي  ةوامل
ووية   ا كرباية  دة   دب  اربكلل
لوير  املمكة  اود   ك ال�سركة   بس الية 
 ا جمي  كامل�س ا لكدت ا الاتد

ال�سعودية.
 يال الري�ص   اديب  اد املدص   ا
 داس ال�سعودية   توج  ا للبيئة  سيبكو  ل�سركة 

  الاجمة   امل�سك   سيف  البديلة  الاة 
 ال  ل تعمد   ال الاة   داسا    لوال
ا ي  اسرا بيئة ا ا الكي ل الاة 
  الواد     الك  سي املجددة  البديلة 
دا ص الكلة اا �سدية للبيئة سو�سا 
وفرة  السراية  بيعا  ال�سعودية   واجا  ا
ايجابية   اا لا   سيكو  ال ال�سم�سية  للاة 

تعك�ص ل اساد الكل للبد.
لديا  ال�سعودية   ا  ا  بادي املدص   اسا
اسعة    البيعة  املواد   داسا  ل دة 
ليلة  ية  جددة  اة   وفل  الريا ال�سم�ص 
 وي  يسا�   اسادة   جا  ا الكلة 
 ص الال  ة بديلةا البيئة ا الامل
  ت�ساه ا ك ةي ةا سدت اياال 
 الك سيوفر  ها  بالاة   يامل�سا    الك د 

.سادا اا 

ا فيس ب سلما ب بد العي  اجما  املدص ياد ال�سية باملدية املوةا فيس ب سلما ب بد العي  اجما  املدص ياد ال�سية باملدية املوة





 يسيبكو للبيئة( ب( ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة ا
 ل تل بعد ا سجدة ا اي ياا  سري�ف ال ماا
 املج ال�سري دال فري ماا سم ل تيا املعا دال
  ة فريسبوا يدا رال ه  عالل ياجابكافة ا
 حل سري�ال اب تل  مالا تبدا ماا ص بس
ال�سركة   ا بالكر  ادير   را عاة  بعد   املو  يااحلا  ت�سلي
 اا  للعديد  ال�سري  دال  ماا يب د ب�سك مرةس�

امل�سيدة  دا ال�سركة.







 



بدا ال�سركة ال�سعودية 
اخلليجية حلماية البيئة )سيبكو 
 اد يت  امالللبيئة( ا
البية   الامل عاة   
 ايس�س�  ةادسال
يادا البعا الدلية 
 احل فريسة   دا املواجدة 
 اددادا خلا ل تاي
 املجا كافة    للبيئة  سيبكو 
البيئية  اداة  ا  البيئية 
   مج اداة   ا  

عاة امللا البية.
سيبكو   اب بالكر  ادير 
للبيئة ل دا اك  �سر 
 دب ي وا�سلة واس
 سيو  يديا للم�ساتد
املدية  املكرة  كة   مالر
 تل ة  اك�سبا  ا  هو  املوة 
 ل ال�سركة ال ال االبع
 ماال  ب    ساداا  را
 دت  ا  سب  ال ليا 
   لب  االبع  تل   دد 

.لجربة ال�سعودية لدال





)سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة   سل
 س�س�  ل  العا  امل�سر   تدير  سكر  سادة   ل للبيئة( 
  ساديةا ويةوال�سركة ال املل بدالل ببي�سة ل ود 

ا اللص ا  الايا البية اخلرة.






 






املالك مبدالر .دومد ا .د

اب  للبيئة(  )سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة   تل
سكر  �سا ال�سمو امللك ا بدالل ب �ساد ب بدالعي الري�ص 
   البيئ ا ا  ود ال�سركة ل اية ال�سبابلر العا
�سرة اص ال�سرية السادة  اداة العا العاة ب�سركة سيبكو للبيئة 
 عة امللبجا ميد كلية العلو  جاال دال  يدلل�سركة امل يام
بدالعي ا.د بدالرم املالك ساكرا لل�سركة اهماا بيف كافة افراد 
 ل يكل ا اداد جي للوص ببيئة الو دايا لل�سركة   دب ماملج
 يبدالع عة امللالبيئة بجا يساميد كلية ت  كما ا  جاود بالا
 ا  ال�سركة ليا سل� ال دال ل ي ومد ا والدك

.مة املجد  ودهاج ماية البيئة
ا بدالل ب �ساد

ال�سعودية  ال�سركة   كاس
اخلليجية حلماية البيئة )سيبكو 
اداة   م بوسة  للبيئة( 
السية  الراية   ايال اة 
 دب  ميا  ال رةاخل
   عابال  ادال  واتس
باملديرية   االو  ال اداة 
العاة لل�سو السية باملة 
كيية  ملا�سة   ل ال�سرية 
 اايال  ص الال
 الامل رةة اخليبال
�ساكة   ةيسال  رافاملب
  ارفس� 28  باي ا 
 يعملو  يف  سا�سيا
البية   اايال  اس�ا  دا
السية   املراك  ياس�بامل�س
دير  كر  ال�سرية  باملة 
اداة الايا  �سة ال�سرية 
 البد ا العد د ملدة 3 
 دسة تالو ا كداو واس
 البيئ  معال افة  �سر   ا
املريص  �سة   ل املافة 

العال دا املراف السية 
 كللم�سا  س  اسر  د
 بيت كيية    الوسة   
كيية    السية   ايعامل
 اايال  ص الال
 اايال  اهرف ر
العاة ا جا  ا�سابة 

باراص املعدية الوباية.
ة  دير  اكد   بجا  
سيبكو  ب�سركة  ال�سرية   اما
للبيئة ل العاص ر�ص 

 مراسا  ل السة  اة 
 الامل    ا اللص   
 املعاي  ف ها  البية 
  ك  دةمعة امليلدال
 ل رد تو العاملية ال البلدا
اململكة     يامل  املوا ياة 
 ا سيا   ةبال  اج  ا
الة   اكاا لديا  ال�سركة 
 ه يبت  اك ال
العد     اج ا   ف  املعاي

.رفال ب امل








 وسسيبكو للبيئة( ا( ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة سد
البيئية  اداة   برا   ال�سركة   لعات  يل  ايجبال  كا
 عاي ف افة املد ةادا بيت  ةوة هااخل ه تع لةكاامل
  البيئة  ل ااحل  ال�سمولية بيئية الية اودة لي سالا 
   ل سيسا  سعة   سوا هو   وسا ها   ويي ا   اه
 سواال ه ي ا سافة اة للبيئة باة �سديل ياا يت�س
 بعال  الامل ل الل كا ا ا  كرةب ةري ف 
 سا  م �سة   وا باسافة   اتيكاتو  ل باب     
 ب  يدا البيئة ل او اهمية احل مافة املج مبيئية هادفة ت
 ماا ترتب فاملك البيئ  يدال  ل سلوا سةس بيئية فر
ها اسو بدة تب املركبا ال يوفر العديد  املايا  رابة 
 احلا    ا  ادسا  دا  العم دة   ال�س    اال�سر
 يس�ال فري يرتب ودةا ماا سبت ايا الامل  ها ةاال

بدة اتسا السلك ل�سي مليا ال�سي امليداية.



 و وا الهد  اا 
سيبكو  سركة   ساهم اجماية  �سوليا 
للبيئة بالوية باحلد  املماسا اخلائة 
 سابا ل امل�سال ال  عاال و
السية  البيئية  للوية    SMS  سا
 ا  لياد ليا ااتد  يديللم�س

اسعداد    هو   اسبا� ال�سابعة  ال�ساة 
 ص الال ل  ية العيدسا بل
السة   ل اا ل امل�سال  ال 
العاة ي ا ديا اس   اف�ساد 
  ساملوا كا  احل سو صا 
 ساكا  ساملوا   كبة   كميا  سا

 يج اململكة   ااف  ا لف   
البيئية   ربال  الامل  تل عاة   ي  ا
السية   ت�سك وة ل السة 
 الامل  تل  اال  ي�ساه البيئة  العاة 
 االر  بعاا  احل�سرا بكار   ياسوا�

الكرية تلو البيئة.

 










البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة   لا  
 امليدا العم فر ملو سمالر سيبكو للبيئة( ال(
 بية داال الة املادا ال يس�ال وا 
امل�سئا السية وا ال�سي ل امللا البية 
ال�سركة   ا  العا  ال  اال  ال  وسبا
 دال  وا  يسالب  س  يس�ال  وا
 وا الساية   الامل  يت�س  وا  ال�سري
 واال   ها  املكالة  البيئية  اداة   يت�س

.العم يادي واجدةامل
 واا كافة  رااة   ل للبيئة  سيبكو   ر�س  
ساا     ال  دايامل  العم ببيعة   ترتب  ال
 عاي لبا ا يالل الب�سر ة للكادالرا توف
 مليك را ل ج ب�سك سدال بدا ودةا
ي الوية البيئية احلدية جا  العال باية 
  وة   تع  ه  2015  ااحل  داملي  العا
دة  لي الوية البيئية املكالة ال تعك�ص 

العم البيئ ل�سيبكو للبيئة.






 ة بالع  ك ال  سوابال  ها   عدت البيئية   اا  ييت سااد ا  في  س  ا
ا�سة الموية  جة البيئة املية  جة ار ل لسما د د ا ل يعك�ص 
ااية   ادا  سااالد  ه كما تع  دهاوا البيئة ا سة   سا�ا سلبا ل �سة 
اية توكد تي املعاي البيئية املوسوة  ب الد  با لي فا ك تعريف داسة 
 بس� ة يسا� ة اس�ا ا ما بئيةسة تاا دا ل اللم�سر ر البيئا ييت
ا تاا ملة ل ا�سر البيئية اما ايكولوجية كوا املجم ه كل اداة 
 يملية ال  بكرة لةر  اباسها ااجرا علة يكاة البيئية املداسلوب ا ةها
ل اما امل�ساي لك ما ب اتا الرا الا ب�ساا بالاكيد ب بد العم با 
 ل البيئية ال�سلبية اا ييملية ت ر اال يج لا امله  .هايت  ال�سر ا
 ماملج ماية البيئة بة ب�ساساال اراال ات ة امل�سرجدا ييية لسر ليةا اا

بالاب  ابعاد ار اسادية ال�سياسية.  
 يجاد الكا البيئية تلو  ي�صالر ال�سب  دفوا  اا في  يةاسسة العد الت
 اخلا  سا�ا  داسا الساة   يت�س   الاة   الامل  دا د  البيئية   امل�ساك  
لوا بيئية   ا  ةوامل جداامل�س ةالبيئ ةميال بي واال ي همية اكدا د
ة بل اسعا يمة ا�س البيئ املب بالر  جود الوا امة امللية 
الدلية ها ل اعكاسا سلبية ة جدا تور ل سي اجيا الادة  ه املواد. 
 ادا ل ل العم  دب ف ميسئولية ا� سب�مية اال البيئة  وا امله 
 سا�سعر ا�سا تيسلوكية ا اا س�اكية فدا تكو  ا البيئة ميةال ة بللع سا
 بب ل  اب ا  اسي� بيعيةماية البيئة ال  كةامل�سا  ليسو�
 اا اا ومل يال .ماا ردال وامل�س ل مةة داسص با  سلو

اس امل�سدا ت�سجي اسدا املجا ال ت�ساه  ماية املواد البيعية .
 ابال  وبةر   بيئية   ااا الموية   اامل�سر   للعديد   ا الجاب   با لد 
ات العديد  اجراا الوية الدلية املوة  ك  الد للمافة ل البيئة 
 ك جراكا البيئية ابااة ارا مويةال يللم�سا ر البيئا ييب اليو عرا ي

ال سااد ه اامل�سر لملة لامل اا ل عرال  دي�سا ا
 (EIA) «Environmental Impact Assessment».

ار  عرفة     سامل  ك البيئ ار   ييت  سااد  ل املتبة  الواد   ها  
 حلد با سبةاامل  اراال  اات  ابال ااا  ب  يللم�سا البيئية  البيئ املار 
 مل املاسبة   اجراا  ابات  ساامل  اامل�سر ا�ساب   الا  جا  ا  بيئية  كوا
د ا اسرا ت  امل�سر املس بعد ت�سيل لسما ماية البيئة املواد البيعية 
احلا ليا ا  ل اوا املرتبة بسة ا�سا  اا الاجمة  ملية المية 
 جياا  اد   اا�ص   د احلاسر   لبا  ياجاا  تلب �سداة  تمية   سما

الادة ل تلبية اجاتا.
 اتيجسا يلة الر سم ر البيئا ييت ادا ا ت�س افا ل  سف
تديرها  البديلة   العم    املوا  العمليا ديد   سايا  ك  فا  اامل�سر  ل
 يملية ال ا�سر  سرا البيئ ار   ييت سب�ا تييما  رلة بكرة  ها 
 لال يج ساا ا رد باا  ص بدساا اه ل لير اال بي امل 
 البيئ ييال كوي اكميةال اديد ل اامل�سر لبدا ييت اه ا ا يعه  .لي
  دد كب دا يد بي( اال اتيجسا البيئ ييال و  اتيجسا
 ا يد بي( ليما اتيجسا البيئ ييال )دا ا  ديدةا اامل�سر

الي لمية اسادية كبة دا الي اد( .
 ل العربية الد جمي  البيئة ية ل�سويال يميةال يةوار الا د ات
الاة   سعاوال  لك اديدة   اللم�سر  البيئ ار   ييل  سااالد  ه  جراا جوب 
ملية    بكرة  رلة     ل الامة   اامل�سر راجعة      احل�ساسة   جديداال
 يالد يال  سوال  تكم ياا  ك  العلة ا  ا  اامل�سر ل يال
 ااخل د ل اه عو بد ا اراال ابات سر�ال ةسااملراجعة ال  ايةالك د

.ر البيئا ييل سااابعة للدامل ةلامل املرا  دالرا احليو
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Saudi Gulf Environmental Protection Company
P.O. Box: 3394 Jeddah  21471 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 (12) 2899108  Fax: +966 (12) 2885510  E-mail  info@sepcoenvironment.com




