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ج��ددت الهيئ��ة الملكي��ة بينب��ع ثقته��ا في 
سيبكو للبيئة لمشروع المراقبة والتفتيش البيئي 
للمنش��آت الصناعية التابعة للهيئة الملكية بينبع 
ع  لمدة خمس سنوات، ابتداًء من عام 2018م. وقَّ
العق��د الرئيس التنفي��ذي للهيئ��ة الملكية 
بينب��ع الدكت��ور ع��الء عب��داهللا نصيف، 
لش��ركة س��يبكو  التنفيذي  والرئيس 
للبيئة المهندس غازي بكر مليباري.
والتفتيش  المراقب��ة  مش��روع 
البيئ��ي بالهيئة الملكي��ة بينبع، 
الذي تنفذه سيبكو للبيئة، يقوم 
بالعدي��د من المه��ام المتعلِّقة 
البيئي�����ة  الجوان����ب  بمختل����ف 
بالهيئة، وأهمها برنامج التقييم 
البيئية،  التصاريح  لمن��ح  والتدقيق؛ 
وبرنام��ج ج��ودة اله��واء، وبرنام��ج 
إدارة النفايات الصناعية، وبرنامج مراقبة 
د من  جودة المي��اه، وبرنامج التفتي��ش والتأكُّ

االلتزام البيئي على المنشآت الصناعية.

الهيئة الملكية بينبع 
تجدد ثقتها في سيبكو للمراقبة 

والتفتيش البيئي لخمس سنوات





اختت��م ي��وم الخمي��س 2٤ ربيع 
اآلخر 1٤٣٩ه�، أعمال ملتقى البيئة 
م��ن منظ��ور إس��المي، بمش��اركة 
فضيل��ة الش��يخ الدكت��ور عائض بن 
عبداهللا القرني، والذي استمر لمدة 
يومي��ن في المدين��ة المنورة، تحت 
رعاية صاحب الس��مو الملكي األمير 
فيصل بن س��لمان بن عبدالعزيز أمير 
المن��ورة، بحضور  المدينة  منطق��ة 
100 داعي��ة وخطي��ب، وع��دد م��ن 
الخب��راء والمختصي��ن ف��ي حماي��ة 

البيئة.
وافتت��ح فضيلة الش��يخ الدكتور 
عائض عب��داهللا القرني أعمال اليوم 
الثان��ي للملتق��ى، بمحاض��رة تح��ت 
عن��وان "حماي��ة البيئة م��ن مقاصد 
الش��ريعة"، حيث تطرق م��ن خاللها 
إل��ى مطالب��ة الخطب��اء الب��دء في 
تنوي��ع الخطب، لتش��مل موضوعات 
كم��ا  للن��اس،  وتبس��يطها  بيئي��ة 
أش��ار إلى ض��رورة ترش��يد المنظور 
اإلسالمي في النافع والضار لحماية 
البيئ��ة، من خالل فقه بيئي يس��اعد 
على التوعي��ة والتوجيه في حماية 
البيئ��ة، كم��ا أش��ار -خ��الل حديثه- 
إلى أنَّ اإلس��الم ذمَّ المسرفين في 

البيئة، مطالباً بالمحافظة عليها.
وخ��الل مناقش��ته تط��رق كذلك 
محاك��م  اس��تحداث  ض��رورة  إل��ى 
متخصص��ة للفصل ف��ي قضايا البيئة 

في المملكة.
أعم��ال  ج��دول  وش��مل  ه��ذا 
الملتق��ى للي��وم الثاني ٤ جلس��ات، 
المج��ال  ف��ي  ً��ا  متحدث  1٤ ضم��ت 
البيئي، حيث تطرقت الجلسة األولى 
البيئية، والجلس��ة  التحدِّي��ات  إل��ى 
الثاني��ة تمحورت حول البيئة البحرية 
والساحلية، وناقشت الجلسة الثالثة 
أثر األح��كام الش��رعية عل��ى صون 
البيئ��ة، ف��ي حي��ن طرحت الجلس��ة 

الرابعة واألخيرة تج��ارب ونماذج حول البيئة 
البحري��ة وآثارها على المجتمع، ونظرة على 
واقع المجتم��ع المحلي نح��و البيئة، كذلك 

نماذج للتعامل م��ع القضايا البيئية، وجهود 
هيئة اإلغاثة اإلسالمية في حماية البيئة.

واس��تعرض الملتقى -الذي استمرَّ لمدة 
يومي��ن- أهمي��ة تبن��ي المبادئ اإلس��المية 

في تنمي��ة البيئة والمحافظة عليها، 
والتركيز على أهمية التوعية البيئية 
ألف��راد المجتم��ع م��ن خ��الل الدعاة 
البع��د  ورب��ط  المس��اجد،  وخطب��اء 
الدين��ي في تن��اول القضاي��ا البيئية، 
وتشجيع البحث العلمي في المجاالت 
البيئية وعلوم الش��ريعة؛ لتتماش��ى 
مع القضاي��ا البيئية المعاصرة، وتبني 
يتعلَّ��ق  فيم��ا  اإلس��المي  المنظ��ور 
البيئي��ة  المجتمعي��ة  بالمس��ؤولية 
تج��اه اإلنت��اج واس��تهالك الم��وارد، 
والتأكي��د على أهمي��ة توجيه البذل 
والعط��اء لما في��ه اس��تصالح البيئة 
واس��تدامتها، وأثر ذل��ك على الفرد 
والمجتم��ع، والتأكي��د أيضاً على دور 
التربي��ة البيئية والتط��وع في العمل 
البيئ��ي، وفق منظور إس��المي، كما 
بالتعري��ف بقضايا  الملتق��ى  اهت��مَّ 
البيئة في المملكة، وسبل معالجتها 
وتبس��يطها بما يتناس��ب مع الدعاة 

والخطباء إليصالها للمجتمع.
الملتق��ى من  وانطلق��ت مح��اور 
دالئ��ل البيئ��ة ف��ي الق��رآن الكريم، 
والسنة النبوية، والتنمية المستدامة 
بالمنظور اإلسالمي، وكذلك األحكام 
ف��ي  البيئي��ة  والقواني��ن  الش��رعية 
اإلس��الم، والمس��ؤولية المجتمعي��ة 

والمنظور اإلسالمي.
يذك��ر أنَّ أهداف الملتقى تتمحور 
حول أهمية تبني المبادئ اإلس��المية 
في تنمي��ة البيئة والمحافظة عليها، 
التوعي��ة  أهمي��ة  عل��ى  والتركي��ز 
البيئي��ة ألف��راد المجتم��ع م��ن خالل 
الدعاة وخطباء المس��اجد، ربط البعد 
الدين��ي في تن��اول القضاي��ا البيئية، 
تش��جيع البحث العلمي في المجاالت 
لتتماش��ى  الش��ريعة،  البيئية وعلوم 
مع القضايا البيئي��ة المعاصرة، تبنِّي 
يتعلَّ��ق  فيم��ا  اإلس��المي  المنظ��ور 
تجاه  البيئية  المجتمعية  بالمسؤولية 
اإلنتاج واستهالك الموارد، التأكيد على دور 
التربي��ة البيئي��ة والتطوع ف��ي العمل البيئي 

وفق منظور إسالمي.
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م��ن منظ��ور إس��المي، بمش��اركة 
فضيل��ة الش��يخ الدكت��ور عائض بن 
عبداهللا القرني، والذي استمر لمدة 
يومي��ن في المدين��ة المنورة، تحت 
رعاية صاحب الس��مو الملكي األمير 
فيصل بن س��لمان بن عبدالعزيز أمير 
المن��ورة، بحضور  المدينة  منطق��ة 
 داعي��ة وخطي��ب، وع��دد م��ن 
الخب��راء والمختصي��ن ف��ي حماي��ة 

وافتت��ح فضيلة الش��يخ الدكتور وافتت��ح فضيلة الش��يخ الدكتور 
عائض عب��داهللا القرني أعمال اليوم 
وافتت��ح فضيلة الش��يخ الدكتور 
عائض عب��داهللا القرني أعمال اليوم 
وافتت��ح فضيلة الش��يخ الدكتور 

الثان��ي للملتق��ى، بمحاض��رة تح��ت 
عن��وان "حماي��ة البيئة م��ن مقاصد 
الش��ريعة"، حيث تطرق م��ن خاللها 
إل��ى مطالب��ة الخطب��اء الب��دء في 
تنوي��ع الخطب، لتش��مل موضوعات 
كم��ا  للن��اس،  وتبس��يطها  بيئي��ة 
أش��ار إلى ض��رورة ترش��يد المنظور 
اإلسالمي في النافع والضار لحماية 
البيئ��ة، من خالل فقه بيئي يس��اعد 
على التوعي��ة والتوجيه في حماية 
البيئ��ة، كم��ا أش��ار -خ��الل حديثه- 
إلى أنَّ اإلس��الم ذمَّ المسرفين في 
البيئ��ة، كم��ا أش��ار -خ��الل حديثه- 
إلى أنَّ اإلس��الم ذمَّ المسرفين في 
البيئ��ة، كم��ا أش��ار -خ��الل حديثه- 

وافتت��ح فضيلة الش��يخ الدكتور 

وخ��الل مناقش��ته تط��رق كذلك 
محاك��م  اس��تحداث  ض��رورة  إل��ى 
متخصص��ة للفصل ف��ي قضايا البيئة 

أعم��ال  ج��دول  وش��مل  ه��ذا 
 جلس��ات، 
المج��ال  ف��ي  ً��ا  متحدث  
 جلس��ات، 
المج��ال  ف��ي  ً��ا  متحدث  
 جلس��ات، 

البيئي، حيث تطرقت الجلسة األولى 
البيئية، والجلس��ة  التحدِّي��ات  إل��ى 
الثاني��ة تمحورت حول البيئة البحرية 
والساحلية، وناقشت الجلسة الثالثة 
أثر األح��كام الش��رعية عل��ى صون 

اختتام أعمال ملتقى 
البيئة من منظور إسالمي 

بالمدينة المنورة

تحت رعاية  أمير منطقة المدينة المنورة 
صاحب السمو الملكي ا�مير فيصل بن سلمان 



4

تها  بدأت س��يبكو للبيئ��ة في تنفي��ذ خطَّ
لع��ام 2018م وذلك بعقد ع��دَّة اجتماعات 
بأحد الفنادق بمدينة جدة، برئاس��ة وحضور 
المهندس غازي مليب��اري )الرئيس التنفيذي(، 
واألستاذ س��مير خميس )نائب الرئيس للثروة 
البش��رية(، وبمش��اركة جمي��ع المس��تويات 
اإلدارية من مديري عموم ومديري أقس��ام، 

ومديري تشغيل المناطق والفروع.

مليب��اري  المهن��دس  التنفي��ذي  الرئي��س 
ش��كر الحضور على جهودهم المتميزة في 
ع��ام 2017، والتي أدت إل��ى تحقيق أهداف 
الش��ركة، كما قدم اإلستراتيجية التي توجب 
تضافر وتكاتف الجه��ود بين جميع موظفي 
التطوي��ر  ع��ن  التوق��ف  وع��دم  الش��ركة، 

المستمر.
وش��كر نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي للث��روة 

البدء في تنفيذ خطط وأهداف سيبكو اإلستراتيجية

أيمن خميسوابل خليلباسل أنصاريرائد باديبياسر هاشم

غسان نقلي

أنور تركستانيمحمد عبدالجليل

الرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة  
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البدء في تنفيذ خطط وأهداف سيبكو اإلستراتيجية

البش��رية األس��تاذ خميس الحضور، لالرتقاء 
بالعمل، وقام باستعراض الهيكل التنظيمي 
الجديد للش��ركة، والذي تمَّ بناؤه اعتمادًا 
على أفضل المعايير والممارس��ات العالمية 
المطبق��ة ف��ي ُكب��رى الش��ركات العالمية. 
تخلَّل ه��ذه االجتماعات س��ماع المقترحات 
واآلراء؛ للمس��اهمة في تحقي��ق تحدِّيات 

عام 2018م.

وف��ي االجتم��اع الختام��ي أك��د رئي��س 
مجل��س اإلدارة المهندس عادل باديب على 
ض��رورة العمل ب��روح الفري��ق الواحد، مع 
ضرورة التواصل الدائم والفعال بين اإلدارات، 
وبي��ن الش��ركة وعمالئه��ا؛ لتحقيق أقصى 
��ة والج��ودة، وش��كر الجميع  درج��ات الدقَّ
على جهوده��م في تنفيذ اإلس��تراتيجيات 

واألهداف.

محمد عطيه

سعد الديسي

غاده باصريحأشجان حلوانيعلي العطاسعالء حبشمحمد خميسسعود الزهراني

أحمد العطاس

سعد الشهري

نائب الرئيس للثروة البشريةالرئيس التنفيذي





اإلدارة 
المستدامة 

للمخلَّفات 
البلدية

تعتبر اإلدارة المستدامة للنفايات البلدية 
أم��رًا حيويا لتحقيق االس��تدامة البيئية في 
الم��دن العربي��ة، وق��د ب��ات من المس��تحيل 
إقام��ة مدينة مس��تدامة دون وج��ود إدارة 
ل  رش��يدة ومس��تدامة للنفايات، حيث تش��كِّ
اإلدارة المس��تدامة للنفاي��ات نهج��اً فع��االً 
لمراقبة تدفق المواد في النظم االقتصادية 
والصناعية داخل المدن، وتسهم في الحفاظ 
عل��ى الطاق��ة والم��وارد الطبيعي��ة مث��ل: 
المعادن والخامات، ومصادر الطاقة والوقود، 
البيولوجي��ة،  والم��وارد  والمي��اه،  والترب��ة 
اإليكولوجي��ة  والنظ��م   ،الج��وي والغ��الف 
عن طري��ق زي��ادة إنتاجية الم��وارد، وتقليل 
إنت��اج النفايات، وتحس��ين إعادة اس��تخدام 
وتدوير المواد بطريقة تخفف من اس��تنزاف 
الم��وارد الطبيعية، وتؤدِّي إلى الحفاظ على 
البيئة، وتس��اهم في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
يعتب��ر مش��روع إدارة النفاي��ات لمصفاة 
ل��إلدارة  عملي��اً  نموذج��اً  بج��ازان  أرامك��و 
المتكامل��ة للنفايات البلدية تمَّ تطبيقه في 
أحد أهم المشروعات اإلس��تراتيجية الرائدة 
في جنوب المملكة العربية السعودية. في 
منتصف ع��ام 201٥ قامت ش��ركة س��يبكو 
ة متكاملة إلدارة  للبيئة بتطوير وتنفي��ذ خطَّ
المخلَّفات البلدية الصادرة عن أعمال إنش��اء 
مصف��اة أرامكو بمدينة ج��ازان االقتصادية، 
ة بشكل يضمن تقديم  وتمَّ تصميم تلك الخطَّ
حل��ول متكامل��ة إلدارة النفاي��ات، وزي��ادة 
كفاءة العمليات من خالل تطبيق برنامج لفرز 
النفايات عند المصدر، وإعادة تدوير المواد، 
وتقلي��ل عملي��ات دف��ن النفايات إل��ى الحد 
األدنى، مع مراعاة تقليل استخدام الموارد، 
والح��د م��ن النفاي��ات، واس��تخدام المي��اه 
والطاق��ة، وتخفي��ض الحاجة لنق��ل النفايات 
للح��دِّ م��ن اآلثار البيئي��ة، وتعزيز ممارس��ات 

االس��تدامة في ه��ذا القطاع الحي��وي. مع 
عدم إغفال دور التوعي��ة البيئية كأحد أهم 
العوام��ل الضروري��ة لضم��ان الت��زام كاف��ة 
األط��راف ذات العالقة بتطبي��ق برامج الفرز 
والتدوي��ر، حيث تمَّ تطوي��ر برنامج متكامل 
للتوعي��ة البيئية، يرتكز عل��ى اإلدارة البيئية 
البلدي��ة ومخلَّفات  للمخلَّف��ات  المس��تدامة 
البن��اء واله��دم، وتطبيق برنام��ج الفرز من 

المصدر، وفرز وتدوير النفايات البلدية.
يتألَّف المش��روع من عدَّة مراحل تنفيذية 
أساس��ية، تشمل الدراس��ات الفنية، والبيئية� 
الطوبوغرافي��ة،  والجيوتقني��ة، والمس��احة 
والتصمي��م، إنش��اء مجمع مرك��زي متكامل 
ة  إلدارة المخلَّفات البلدية، تطوير وتنفيذ خطَّ

متكاملة لجمع ونقل وفرز ومعالجة وتدوير 
النفاي��ات البلدية، ومخلَّف��ات البناء والهدم 

لمدة  ٥ أعوام ميالدية.
وقد اشتملت الدراسات الفنية على أعمال 
التصمي��م الفني والهندس��ي، والمواصفات 
الفني��ة واإلنش��ائية لمجم��ع إدارة النفايات 
البلدية الصلبة، ومجم��ع إدارة مخلَّفات البناء 
والهدم، وكذلك خطط اإلنش��اء والتش��غيل 
واإلغالق، وخطط المراقبة البيئية، دراس��ات 
البيئي��ة  اآلث��ار  لتقيي��م  متكامل��ة  بيئي��ة 
الط��وارئ  وخط��ط  للمش��روع،  ع��ة  المتوقَّ
البيئي��ة. تقييم تأثيرات المش��روع، وإجراءات 
تنفيذه��ا؛   يت��م الت��ي  والرص��د  التخفي��ف 
للحدِّ م��ن التأثيرات البيئية للمش��روع، جمع 





البيان��ات والمعلوم��ات ع��ن موقع ونش��اط 
الجيوتقنية  الدراس��ات  وتنفي��ذ  المش��روع، 
وأعمال المس��احة الطوبوغرافية، ودراس��ة 
المن��اخ ومص��ادر المياه والطاقة، ودراس��ة 
الحي��اة الطبيعية ف��ي المنطق��ة المحيطة، 
الهندس��ية،  المش��روع  وثائ��ق  ومراجع��ة 
ودراس��ة العملي��ات المختلف��ة، وم��ا يترتب 
عليها من انبعاثات أو ملوثات، وتحديد طرق 
وعمليات معالجة ملوِّثات البيئة وفق أعلى 
المعايي��ر البيئي��ة العالمية. كما تمَّ إنش��اء 
مجم��عٍ متكام��لٍ إلدارة النفاي��ات البلدي��ة 
الصلبة، على مس��احة إجمالية 1,200,000 
متر مرب��ع، يش��مل مرك��زًا إلدارة النفايات 
البلدي��ة، وآخ��ر لمخلَّف��ات البن��اء والهدم، 

ومساحات للتوس��عة المستقبلية، ويتضمَّن 
المجم��ع القائ��م حالياً عددًا م��ن المرافق، 
تش��مل خاليا هندس��ية مبطنة وف��ق أعلى 
المعايي��ر البيئية الصادرة ع��ن وكالة حماية 
البيئ��ة األمريكي��ة للتخلُّ��ص م��ن المخلَّفات 
البلدي��ة، بطاقة اس��تيعابية ٤00,000 متر 
مكع��ب، مركز لتدوي��ر واس��تخالص المواد 
القابل��ة للتدوير من مخلَّفات البناء والهدم، 
خاليا إلدارة مخلَّف��ات البناء والهدم بطاقة 
اس��تيعابية 100,000 مت��ر مكع��ب،  مركز 
لف��رز وتدوير المخلَّفات البلدية واس��تخالص 
المواد القابلة للتدوير بطاقة تشغيلية ٤00 
طن يومي��اً، نظام لجمع ومعالجة الرش��يح، 
أحواض ترس��يب للمي��اه الس��طحية لحماية 

المجمع من أخطار الس��يول واألمطار، نظام 
الس��تخالص الغ��ازات. مرك��ز صيان��ة معدات 
وتعقيم وغس��يل المعدات، مركز اس��تقبال 

ووزن النفايات. المباني اإلدارية للمشروع.
ويتم حالياً تنفيذ أعمال التشغيل بنجاح 
م��ن خ��الل فري��ق فن��ي متخصص يش��مل 
مديرًا للمشروع، مديرًا لمجمع المخلَّفات 
البلدي��ة، مدي��رًا لمجم��ع مخلَّف��ات البناء 
والهدم، مديرًا لعمليات التشغيل والجمع 
داخل المدين��ة االقتصادية، مديرًا لمجمع 
ف��رز وتدوير النفايات، مدي��رًا للصيانة، مع 
فري��ق صيانة متكامل، مش��رفي تش��غيل 
وعملي��ات، س��ائقي معدَّات ثقيل��ة، عمالَ 

فرزِ النفايات.
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الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة 
www.sepcoenvironment.com

انطلقت أنظمة حماية البيئة في المملكة العربية السعودية 
 ا للمادة )٣2( منه، التي تنص من النظام األساسي للحكم، وفقً
عل��ى التزام الدول��ة بالمحافظة عل��ى البيئ��ة وحمايتها، وقد 
فطنت حكوم��ة المملكة -رعاها اهللا- إلى ضرورة إصدار نظام 
وعاً بمقومات تجعل منه مص��دة قانونية  ش��امل للبيئة، مش��فَ
حصينة، واقية من التجاوزات الس��لبية في الممارس��ات الخاطئة 
للمرافق والش��ركات، فيم��ا يتعلَّق باإلصحاح البيئ��ي؛ ولذا تمَّ 
إلحاق الئحة تنفيذية بهذا النظام الشامل، الذي لم يترك شاردةً 
��دة إالَّ أوردها،  وال واردةً ف��ي مجال التش��ريعات البيئية المعقَّ
مما يمكن التطبيق العملي لهذه التشريعات. وقد صدر النظام 
الع��ام للبيئة، والالئح��ة التنفيذية بالمرس��وم الملكي الكريم 
رقم )م/٣٤ بتاري��خ 1٤22/7/28ه�(، المبني على قرار مجلس 
الوزراء رقم )1٩٣(، بتاريخ )1٤22/7/7(. واش��تمل النظام على 
ا االلتزامات، والمهام،  أربع وعش��رين مادة، فصلت تفصيالً دقيقً
والج��زاءات، والعقوب��ات ف��ي حال نش��وء مخالفات ض��د بنود 

ولوائح النظام.  
ولقد بادر عدد من الشركات، والهيئات الكبرى في المملكة 
العربية الس��عودية في وضع خطط بيئي��ة للحماية من التلوث، 
��زت على الس��يطرة على تل��وث المياه الس��احلية، ومراقبة  تركَّ
مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرت تلك الشركات والهيئات 
ف��ي تطوير الخط��ط على مدى العق��ود الالحق��ة؛ لتتالءم مع 

المستجدات البيئية 
وتوات��ر االهتم��ام بالبيئة، وط��ورت تش��ريعاتها وأنظمتها، 
م��ع تط��ور اإلدارة ودعمه��ا بمقوم��ات الدراس��ات المعمقة 
والتقني��ة، من خ��الل المراكز البحثية ف��ي المملكة. ثمة خطط 
وطنية لمكافحة التلوث متبوع��ة بلوائح تنظيمية منطلقة من 
م��واد النظام العام للبيئ��ة، وثمة نظم ف��ي المملكة العربية 
الس��عودية مرافقة وداعم��ة للنظام العام للبيئ��ة، مثل نظام 

المراع��ي والغاب��ات، ونظام المناطق المحمي��ة، ونظام االتجار 
باألسمدة، والمخصبات الزراعية، وغيرها.

لقد ص��درت األوامر الملكية الكريمة ف��ي 7 مايو 201٦م، 
بإنش��اء )وزارة البيئة والمياه والزراعة(، بعد تعديل اسم وزارة 
الزراعة، ونقل المهام والمس��ؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة 
والمي��اه إليه��ا، وذلك انس��جاماً م��ع متطلبات رؤي��ة المملكة 
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وفي إطار ذات االهتمام، ُأعل��ن في 11 ربيع اآلخر 1٤٣7ه�- 
المواف��ق 21 يناي��ر 201٦م، ع��ن تنفيذ مب��ادرة برنامج الملك 
سلمان للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، الهادفة إلى تعزيز 

مشاركة المجتمع في توطين التنمية المستدامة بالمملكة.
وللوص��ول إل��ى التنمي��ة المس��تدامة، وه��ي التنمية وفق 
األس��س العصرية المدمجة ف��ي طموحها االقتصادي، من خالل 
اس��تخدام العلوم واألبحاث الموثَّقة، ودمج التشريعات البيئية 
به��ا، ليكون تأثيرها لي��س فقط المحافظة عل��ى البيئة، ولكن 
ليكون ذا مردود اقتصادي، نجد أنَّ خبراء البيئة يسعون لتصميم 
النظ��ام التش��خيصي لإلنذار ع��ن التلوث وتطويره، واس��تخدام 
نظ��ام المعلومات الجغرافية في مراقب��ة التصحر، والحد منه، 
وتقويم األخطار البيئية، وفحص تلوث التربة الناجم عن تس��رب 
الوق��ود، وأنظمة تحويل النفايات إلى قيم��ة مضافة، وتحويل 
ثاني أكس��يد الكرب��ون إلى منتج��ات صديقة للبيئ��ة، فضالً عن 

تطوير تطبيقات تقنية الوقود النظيف. 
م��ن جانب آخر يج��ب أن ال نغفل عن ذكر المش��اركة الدولية 
للمملكة ف��ي الفعالي��ات الداعمة لحماية البيئ��ة وانضمامها 
لالتفاقي��ات الدولية، وحرصها الدائ��م على أن يكون لها وجود 

مؤثر في كافة األنشطة والفعاليات الدولية ذات العالقة.
واهللا من وراء القصد.

                                                          رئيس مجلس اإلدارة

األنظمة والتشريعات 
البيئية في السعودية




