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PR@Sepcoenvironment.com سركة �ساهمة لة 

          

        













      
        



       
        


        

         
        
       

        
       




من خالل تقديم خدماتها 
في   التخلص من   

المخلفات الصناعية











 
      
    
       
     



       













     
      
      
      


 
     
     
      
     
 
     
      

      


     
    
     
     
     
 

     

     





      
    

     

     



      
    

      
      





الصحة تعتمد الشركة 
لتقديم البرنامج 
الوطني بمنطقة 
الحدود الشمالية

برعاية عضو شرف الجمعية االمير                                  
تركي بن طالل بن ممدوح بن عبدالعزيز 
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السعودية تشارك 
بخطط فاعلة للسيطرة 
على االنبعاثات وتنويع 
االقتصاد وبدائل الطاقة
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