
سيبكو للبيئة تشارك 
في المنتدى والمعرض 

الدولي للبيئة 
والتنمية المستدامة 

الخليجي ٢٠١٢م

دورة ا)دارة البيئية السليمة للتعامل  
مع النفايات الخطرة لموظفي الشركة

سيبكو للبيئة تتبنى إنشاء
 أول عيادة بيئية بالمملكة



تحول شركة سيبكو للبيئة 
إلى مساهمة مقفلة

   





الجديدة


االقتصاد ا<خضر يشجع 
ا)نتاج ا<نظف في مراحل 

ا)نتاج ويحافظ على 
الموارد الطبيعية





      
      
   


      
     

      
       


معرض تدوير المخلفات بيوم 
البيئة العالمي ٢٠١٢ 

بالكلية التقنية للغذاء 
والبيئة بالقصيم



دورة ا)دارة البيئية 
السليمة للتعامل

 مع النفايات 
الخطرة لموظفي 

الشركة

   
   
    
    
    
   
   
    
   

   
   
   
    
   
   

    
   

    
    


    
    
    
    


























PR@Sepcoenvironment.com 

تطبيق نظام القارئ 
اNلي (الباركود) 

للمخلفات الطبية

   
   
  
   




    

  
  
    
   
  







    

   
    
    
    

     
      
    


    
     
     
    
    
     
      
     


     
  

   




    

    
     
    
     
    
    Class1&Class2

     

    
   

 
    
    
  SAICM  
     




مجمع 
معالجة 

المخلفات 
الصناعية 
والخطرة 




تحت رعاية صاحب السمو الملكي الرئيس العام ل�رصاد وحماية البيئة 
سيبكو للبيئة تشارك في المنتدى والمعرض الدولي 

للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي ٢٠١٢م

سيبكو للبيئة تحقق النطاق 
الممتاز في التوطين

        
      
     


  
  

  
  

   
  GPRS




          


 







    
     
    
    
     
     



   
 
    
    
 
    
   
 

     


    


  




   
    
  Reduce
   
   
Recycle   
   



 Reuse 





ا)نسان السعودي 
والتحديات البيئية القادمة





   




  
  
   

   


   
   
   

 

 

  
   

   
 
  



تطوير وتحسين إنتاجية مصنع سيبكو للبالستيك

أخبار الشركة


   
   
   

    


    



     

    

   

   

    
    

  



تطوير محطات معالجة المخلفات الطبية 



     
        
  
    


     


     
       
     




     
     
     
      
     



     


      





   
     

  
    




   
    
   
   

   

  



   




  
  
  
  
    
    
   
    

  




   
  
  





حماية البيئة






       
       
       
     
       
     
     


    

    

     






      




       



   
     
 


      
     

       

        


        
          
       
      
      

         
       
      
 


   
 




االقتصاد ا<خضر يشجع ا)نتاج ا<نظف في مراحل 
ا)نتاج ويحافظ على الموارد الطبيعية



         
       
     


       
    Incenr8   




        




           
       
        



تبدأ تنفيذ المبادرة ضمن عقد مع أمانة جدة
سيبكو تنفذ برنامج التخلص اNمن من مخلفات المسالخ بتقنية بريطانية







     
      




  

     

     

       

   
     
      
      

       
     


     

      
       
       

     
     
     



     
    


    
      
     




سيبكو للبيئة وجمعية البيئة السعودية  تنشر ثقافة
 فرز النفايات البلدية من المصدر في مدينة جدة

     


    
     
      



    

    
  

    

     

     

     
     


      

    

       
    
  
    
   
   
    
   
    

بسبب ٨٠٠ ُمركب «ُمسرطن» يهدد حياتنا داخل منازلنا

سيبكو للبيئة تتبنى إنشاء أول عيادة بيئية بالمملكة



    مجتمع «سيبكو»

     
   
    
   
    
     


    
   
    
     
    




    
     
   


   
    
   

   
    
    
    



    

   
     
      
    
    
    


   
 
    




الدور ا<ستراتيجي 
للموارد البشرية





















    
     
    





    
    


   
     
     



   






   
    
     


   

    
     


   
   

    
    




     


     




     
     
      


     



    
      
   

    

   
  
   
  
   
  
    

  




(سيبكو للبيئة) ..
 نحو العالمية بمسئولية 

وطنية ورؤية علمية







Saudi Gulf Environmental Protection Company
P.O. Box: 3394 Jeddah  21471 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 (2) 2899108  Fax: +966 (2) 2885510  E-mail  info@sepcoenvironment.



        
    GPRS    
           

        
     




بعد اخضاعهن لبرنامج تدريبي متخصص
 (سيبكو) تطبق أنظمة لتتبع حركة 

أسطولها بكفاءات نسائية سعودية 




       
       
       




أفق جديد ضمن سلسة مشاريع (سيبكو) للبيئة
مشروع المراقبة البيئية في الهيئة الملكية بينبع

  
   
   
   

   


JGI

والمستشفى تسلمها شهادة شكر وتقدير 

(سيبكو) تساهم بمنح إدارة مدينة  الملك فهد الطبية 
بالرياض شهادة االعتماد الدولية 
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GPRS


