






لدعــــــم التنمية الوطنية والحفـــاظ على
مقدراتها، اتجهت الشـــــركـة السعــوديـة
الخليجــيــة لحمــــايـة البيئة سيبكو للبيئة
علــــــى مــــــدار 20 عـــــــــامًا أخلــصــــــــت
لرســـالتها الســــامية في الحفــــاظ على
البيئة وعمــــلت بكل طاقتهــــا بإســتثمار
خبراتها في إمتالك التقنيات وتطويرها
بما يتالئم مع صفـات وخصــــائص تلك
المخلفــــات واآلثــــار البيئية وتحســــيــــن
وأستحداث نظم مالئمة وبإســــتراتيجية
تتمــــاشى مع رؤيــة الوطن ساهم في
تنوع خدمــــاتها لتراعي احتياجات األجيال
القادمة إيمــــانًا بمسؤليتها تجاه الوطن

أكثر من 

عميل

سيبكو للبيئة تحقق نجــاحات
متتـــالية امتدت ألكثــــــــر من

عامًا في تنفيذ المشاريع
وتقديـــــم الحلــول البيئية

إلحتــــــواء اآلثـــــار السلبية التي يمكــن أن يفرزهـــا الحـــراك
اإلقتصادي الصنـاعي المتنامي كانت هناك الحاجة الماسة
إلى إنشــاء مؤسســــات وشركــــات متخصصـــة تدعــم هذا
التطــــور الهـــائل لإلســــتمرار بهــــذه النهضــــة مع الحفـــاظ

على البيئة.

تأسست سيبكو للبيئة لتؤدي دورًا محوريًا في مسيرة التطوير
ورفـع مستوى الجودة البيئية لتواكب التطورات اإلقتصادية

تتميز سيبكو للبيئة في ريادة األعمال والمساهمة في
نهضــــــــة الوطن وتعزيز إقتصــــاده، من خالل التوســـــع

في األنشطة واإلستثمار في مجال حماية البيئة.

ثروتنا البشرية تتجاوز

موظف



بـــــدأت التوســـــع وإنشـــــاء
محطات المعالجة المتكاملة

في الدول العربية.

جـــائزة أفضل تطبيق بيئي
للقطاع الخاص في العالم

العربي

إصـــــــدار مـــجـــلة
البيـــئـــة والتنمية
السعودية لرفــــع

الوعي البيئي.

البـــدء بــــإســـــــتيـــراد الحــــــاويـــات
فات المعدنية المجلفنة لفرز المخلَّ
البلديــــــة من المصــــدر حســــــــب
مواصفــــــــات السوق األوروبيــــة

المشــــــــتركــــــــة.

التعــــاقد مع جـــامعة المـلك
عبدالله للعلوم والتكنولوجيا

« كاوست »
تصميم وتنفيذ خطة

إدارة مخلفات البناء والهدم.
LEED

سيبكو وارامكو توقعان
عقـــد اإلدارة البـــيـئـــيـــة

تجديــــد الثــــقــــة بتجديــــــــــد
مشروع المـراقبة والتفتيش
البيئــــــي بالهـيئة المــلكــيــة

بينبع.

تــــــوقيـــع عقــــــود في
مجــال معالجة المخلفات
الصــنــــاعية مع الخطوط
السعودية وطيران ناس.

مازلنا مستمرين في
التطوير لتحقيق رؤية

المملكة 2030

نجحت سيبكو فـــي تطبيــــق
خطــــة الطــــوارئ بتشــــــغيل
المحــاجر الصحية المستحدثة
ورفع قدراتهــــا في التعامل
مع النفايات الطبية الشديدة
الخطورة إبــــــان جائحة كورونا

كوفيد - 19

تــــــأســـســـــــــــت سيبكو للبيئة
استخدمت تقنية المايكروويف
ـــــز أسطول نقل النفايــــات ُجهِّ

الطبية

دربــــــت الــــكوادر الطبية علـــى اإلدارة
الســــليـــمة للمخــلــــــفـــــــــــات الطبية.
بدأت العمل مع القطـــاعـــــات الصحية

للتداول اآلمن للمخـلـــفــــــــــات الطبية.
افتتحت أول محطة لمعالجة المخلفات
الطبية بالشــــــرق األوســـــط في جدة.

مشروع البرنـــامج الوطـــنـــــي
فات للتخلص اآلمن من المخلَّ

الطبية الخطرة.

طورت تقنية المعالجة "أوتوكليف"

بدأت خطتها في إنشاء 9 محطات
فـات في المملكة. لمعالجة المخلَّ

صّنعت نظــــام سيبكو كليف كـــأول
نظــام معالجة سعودي.

تدشـــــــيــن المجمـــــع البيئي
الصناعي لمعالجة المخلفات
الطبية والصنـــاعيـــة الخطرة.

تنفيذ مشــــــروع المراقبة
والتفتيش البيئي بالهيئة

الملكية بينبع.

سيبكو تتعاقد مع هيتاشي لتنفيذ
مــشــــروع اإلدارة البيئيــة لمصفـاة

مدينة جـــــــــــازان.
(تصميم وإنشاء مرادم من الفئة الثانية،

وإدارة وتشغيل المشروع)

رعاية مشروع رسالة خضراء

يدًا بيد
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سـنــــــــوات في مسيرتنــــا



القدرات التشغيلية

فـــروعــنــــــــــــــــــا

مـنــــاطق االنـتـشـــــــار

مجمع الجحفة البيئي

 الرياض      |      المدينة      |      الدمام      |      خميس مشيط      |      تبوك      |      السدير      |       الجوف
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+8000

+2800

+300

8

عمـــيـــــل

موظـــف

عربة نقل

خدمــــات



إمكـــــــانيــــــات سيبكو للبيئة

تقنيات المحارق المتنوعة

إمكانيات األسطول

تقنيات معالجة الزيوت

مصنع مسلتزمات بالستيكية

تقنيات الفرز 

تقنيات المعالجة (اوتوكليف)

مرادم متنوعة



مليون طن كمية المخلفات الناتجة في المملكة سنويًا !
مليون طن كمية مخــــلفــات المصــانع السعودية سنويًا!

ملعقة صغيرة من المخلفات السائلة تكفي لتلويث 30 ألف لترًا من المياه الجوفية!

هذه معلومات محدودة تظهر حجم التحدي الضخم الذي تواجهه المملكة

إدارة المخلفات الطبية
www.sepcoenvironment.com

تخلص نهائيمعالجةجمع ونقلإدارة

تمتـــلك الشـــركة عـــّدة محـــطــــــــــات لمـــعــــــالجـــــة المخلفــــات
موزعــــة في عّدة منــاطق بالمملكة

أضـــــافت الشركة مراكز التجميع لبعض المستشفيات والمراكز
الصحية بهدف التخزيـــــن السليم ثم النقل للمخلفــــــات الطبية

والكيميـائية والصيـــدالنـــيـــــــة.

أضافت سيبكو للبيئة في بعض محطاتهــا تقنيــــــات المحارق
واألكسدة الحرارية مخصصة للمخلـفات الكيميـائية والصيدالنية
منحتها األسبقية كأول شركة وطنية متخصصة في مجال حماية

البيئة تغطي محطاتهــــــا معظم منــــــاطق المملكة.

تصمـيــم بـــرامـج اإلدارة البيئــيــة المتكاملة للمنشـــآت الصحية
أحد أهم نشاطات سيبكو للبيئة.

الطبية الصيدالنية الكيميائية

واصـلت سيبكو للبيئة تطورها وتفوقهـ ــا الكبير في تطبيق
معــــــــالجة المخلفـات الطبية فنقلت هذا النجاح بتطبيقه في
بعض دول الوطــــن العربــــــــــــي من خالل إنشائهـا محطــــات
مـعالـجــة متكــــــــــــاملة فــي كل من تونـــــــــس والســــــــــودان
كخطــوة عّززت الريـادة ليصبـــح البرنــــامج الوطني مثال يحتذى

به بباقي دول الوطــن العربـي.

سيبكو للبيئة نجحت في تطويــر أحد أهـــم أجهـــزة المعـــالجـة
 وتعقيـــم النفايـــــــات الطبية (أوتوكليف) بمواصفـات تطابق
المعــــــايير العــــــالمية مطلقة على منتجها الجديد محليـًا إســم
(سيبكو كليف) وعالمـــيـــًا (سعودي كليف) وقد حقـق نقـلة
نوعيـــة في نتائج المعالجة واختبارات الجودة من حيث انعــــدام
االنبعــــــاثات الضارة وقدرتـــه على معــــالجة كميات أكبر بكفاءة

تشـغيلية أعلى.

تمتلك الشركة مصنعــًا متكــــامًال للمســــتهلكـــات
البالستيكية بمواصفـات عــالــمــيــــة تتوافق مــــــع
االشتراطات والمقاييس المعنــيــة بالحفــــاظ على

البيئة ومقدراتها.

عمالئــــنــــــــــــا:



وحدة المعالجة المتنقلة
تصميم وتنفيذ وتجهيز وحدة تعقيم متنــــــقـــلة بــتقنيـــة المـــايكرويــــــف تــســــــاعد ألي أعمـــــــــال طـــارئــــــــــة.



مساهمة سيبكو للبيئة

مساهمة سيبكو للبيئة مع وزارة الصحة في مكــــــــافحـة
بعض األمــــــراض الوبــــــائية

برنــــامج مكافحة جائــحـــة كورونـــا.

برنــــامج مكافحة أنفلونزا الطيـور.

برنــــامج مكافحة أنفلونزا الخنازير.

دعـم األنشطة والحمالت البيئية.
تنفيذ بـــــرامج التوعيــــة للجهــــــات الحكـــــــــــــومية.
إنشاء غرف طوارئ تعمل على مدار (24) ســـاعة

في مستشفيات الحد الجنوبي لجنودنا البواسل.



توّلد األنشطة الصناعية والتحويلية المختلفة في المملكة أكثر من

900 ألف طن من المخلفات الصناعية سنويًا، وتنقسم
هذه المخلفات إلى نفايات خطرة وغير خطرة.

إدارة المخلفات
الصـنـــــــاعيــــــة
والخطــــــــــــــــرة

عمالئــــنــــــــــــا:

أطلقــت سيبكو للبيئة في عام 2011م مجــمـــع المعـــالجــة
البيئـــــــي الصنــــاعي بالجـــحــــــفة فـــي محـــــــــافظة رابــــــــــــغ
لمعــــــالجة المخلفــــــات الخطــــرة النـــاتجة عن المـــنـــشـــــــــآت
الصنـــاعية ويضم المجمع مرادم صنــــاعية من الفئة األولـى
والثـــانية وأحـواض تبخيــــر وتجفيف الحمـــأة ونظام المعــالجة
الفيزيــائي الكيميــائي ونظـــام فصـل الزيـوت وأنظمة الحرق

بتقنية األكسدة الحرايرة ووحدات التصليب. 

المنشآت
الصناعية

المدن
االقتصادية

الصناعات
البترولية

الصناعات

البتروكيماوية
المطارات

القطاعات
التعليمية

الموانئ

سيبكو للبيئة تقدم الخدمـــــات والحــــلول البيئية للمنشــــــآت
التي تســــعى لتطبيق التنمية المســــتدامة في أنشــطتهــــا
الصنــــاعية، كمــــا أنهــــا تقــــدم خدمـــات تطويـر وتنفيذ برامج
اإلدارة البيئية المتكاملة لجميع المنشـــآت المنتجة للمخلفات

الصناعية:



األســـــــــطول

فريق متكامل

زيارة في األسبوع

www.sepcoenvironment.com
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تمتلك سيبكو للبيئة أسطول يتجاوز 300+ ناقلة مجهـزة
بالتقنيات الحديثة المتطــورة في مجـــال المخلفـــات الخطــــرة
والغير خطرة، ويدير هذا األسطول فريق متكامل تـم تدريبـــه
على تطبيق كــافة معـايير الجودة والصحة والسالمة المهنية

للحفـــاظ على بيئة آمنــــــة.

وتدير سيبكو للبيئة عملياتها من خالل غرفة تحكم مركزيـــة تعمل على مدار الســــاعة عبر نظــــام تتبع
باألقمــار الصناعية (GPS) بمراقبة األسطول ومتابعة جودة الخدمة والتأكد من سالمة الشحــــنات أثناء

نقلها والتدخل السريع في حــــــالة الطــوارئ.

تطبـــــق الشركة نظام معلومــــات خــــاص بـالنقل لتنظيم وربــــط بيانــات

ومعلومات الشحنـــات المراد اســـتالمها إلكترونيـًا وتوثيقهــــــا وربطهــــــا

مباشـــرة بنظــام M4 وتقـــطــــع النــــاقالت أكثـــــر من 45,000 كم يوميــًا.



معالجة تسريب حمض السلفونيك

فريق الحاالت الطارئة

معـالجة تسريب غاز الكلور



إدارة مخلـــفات البناء والهــدم

من  المخلفات الصلبة
 عالميًا تنتج عن عمليات الهدم

تقدم سيبكو للبيئة خدمــــات إدارة مخلفــــات البنـــاء والهدم للمشــــــاريع وفرزهــا وإعــادة تدويرهــا
وهذه الخدمــــــة تهدف إلى تجنب وتقليل التلــوث البيئي وما يشكله من مخاطر والحد من التخلص

الغير نظــــــامي لمخلــــــفـــــــــات البنـــاء والهدم واإلســـتــــــفـــــــادة من مواد البنــــــاء وإعـــادة تدويرهـا.

الحفاظ على الموارد الطبيعية بمــا يحقق أفضل معايير الريادة في الطاقة والبيئة وتفعيل مبادرات
.LEED تخفيض إنبعــــاث الكربـــون وفـــــق معــاييـــر نظـــام الريـــادة فـي تصميمــات الطــاقـــة والبيئة

(يتطلب التصنيف تجاوز نسبة %75 في إعادة التدوير)

ونجحـت سيبكو للبيئة في تصميم وتنفيذ العديد من خطط إدارة مخلفات البناء والهدم وإعــادة تدوير
%85 من المخلفات في وقت قياسي وتم على أساسها منح مشاريعنا شهادة الريادة في تصميمات

.LEED الطــــــــاقة والبيئة

كما أنجـزت سيبكو للبيئة أيضـًا مشروع إدارة مخلفـات البناء لمركز الملك عبد الله للدراســـات والبحـــوث
البترولية وحقـــق المشـــروع التصنــيف البــالتيــــني في الريــادة في تصميمـــات الطاقة والبيئة بتجـاوز

نسبة %85 من إعـادة تدوير المخلفـات.

ونجحت سيبكو للبيئة بـــإقتدار في تنفيذ العديد من مشـــاريع وإدارة مخلـفات البنـاء والهدم لشـــركة
ارامكو الســعوديــة وإسـتــيـعـاب كميـــات كبيرة.
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الطـــــــبــــــيـــــة
الصيدالنـيـــــة
الصنــــاعــيـــــة
األسبستوس
الــبــــلديـــــــــــة
الهدم والبنــاء

إدارة المخلفات

مراحل سير المخّلفات

شاحنات نقل المخلفات الطبية

مراكز التخزين المؤقتة
بالمنشــــــــآت الصحية

مراكز معالجة المخلفات

المرادم



مدينة رابـــغ

المجمع البيئي الصناعي  

نظام المعالجة الفيزيائي الكيميائي

اإلدارة
الـــمــــخـــــــــــــــــــــــازن
المخـتــبــــر البيــئــــي
مردم درجــــــة أولــى
مردم درجــــــة ثــــانية
تجفـــيـــف الحــمــــــأة
أحـــواض التبخـــيــــــر
نظام فصل الزيوت

وحـــــــــدات المـــعـــالـــجــــــــة
وحدة األكســـــدة الحــراريـــة
وحدة التصليب االسمنتي



اإلدارة المتكــــاملة للمخلفــــات البلديـــــة

تقدم سيبكو للبيئة لعمــالئهــــا الحلول إلدارة المخلفـات
البلديــــــــة للحد من أثــــارها وفرزها وإعادة تدويرهـــا فهذه
النفــــــايــــــــــــــات هي أحد أكبــــر التحديــــــات التي تواجــــــه
مستقبل األجيال القــــادمـــة والتي تتطلب جهـــودًا كبيـــرة

إلدارتها بطريقة مسـتدامة مطـــابقة للمعايير الدوليـة.

نفذت سيبكو للبيئة العديد من عقــود، ومشـــــاريع إدارة
المخلفـات البلدية وتقديم الخدمات والحلول مثل مشروع
(أرامكو) إلدارة المخلفات البلديــــــة المتكـــاملة لمصـــفــــــــاة

أرامكو جيزان.

تنــــتــــج الممـــلكة كمـــيــــــات كبـــــــيــــــرة من المخلــفــــــــات
البلدية الصلبة سنويًا نصفها من مخلفات عضوية وبقايا
طعام وتمثل هذه المخلفات فرصة إقتصادية كبيرة اليتم

إستغالل سوى جزء محدود اليتجاوز%15منها بينمـا يتوقع
أن يتجــاوز حجــم الســوق العــــالمي لمعــــــالجة المخلفـــات

الصلبة 1 تريليون ريـال بحلــول عام 2023م.

جمع

فرز

نقل

تدوير أو تخلص آمن

محطة فرز رئيسية

www.sepcoenvironment.com

www.sepcoenvironment.com

مراحل سير
المخلفات

عمالئــــنــــــــــــا:

مليون طن من المخلفات البلدية الصلبة سنويًا في المملكة

فرصة اقتصادية بقيمة 35 مليار ريال



إنشـاء وتبطـين المـــرادم وإدارتهــــا

تقوم سيبكو للبيئة بتصميــــم وإنشــــاء برك التبخير لمعالجـة ميــــــاه
المخلفات الصنـــاعية مع األخذ باالعتبار:

بـــرز دور سيبكو للبيئة بهذا المجـال في تنفيذ مشـــاريع اســـتراتيجية ألهــــم القطـــاعـــات مثل:

(هيتاشي، شركة أرامكو الســـعودية، شـــركة الكهرباء السعودية) وذلك بـــإنشـــاء وتبطيـــن العديد من
الخاليا بطاقــــات استيعابية مختلفة للنفايات العضويـة الصلبة ومخلفـات البناء والهدم وتنفيذ العديد
من الخاليــا لدعم مشـــاريعهـــا البيئـــية الخــاصة بالتخـــــــلص اآلمن من المخلفــات الخطرة في المجمع

البيئي الصنــــــاعي بالجحـــفة بمحـــــــــافظة رابـــــــغ ومنطقـــة المديـــنـــة المـــنـــورة.

طبيــعــة الميــــاه الجوفيــة

خصائص التربة ومكوناتها

خصــــائص ميــــاه الصـرف

طــرق اإلنشــاء والتشغيل

سيبكو للبيئة تمتلك الخبــرة في إنــشــــاء وتبطيـــن وإدارة المـــــرادم
الهندســية بجميــــــــع فئاتــهــــا وتقديــــم الحلول لصيانتها وتشغيلهـــــا
مراعيــة بذلك المعـــايير واالشـتراطـــــــــــــــــــــات المحــــلية والعـــــــالمية.

التصميمالتحليلالدراسة

اإلدارة المتكاملةالتشغيل اإلنشاء

سيبكو للبيئة لديهـــا العديد من اإلستراتيجيات التـــي
تعنى بتحويل النفايات إلى طـــاقة لإلستفادة منهــا.

دراســــــــــة طيبوغــــــــرافية
وهيدرولوجـــــيــة المنطقة

درجة الحرارة والرياح السائدة
والســــــــــطوع الشـمسي

شــــكل البــــرك المنــاسب
وأسلوب التشغيل األمثل

إمكـــــــانية إعــــــادة تدويــــر
المخلفــــــات بعد معالجتها



الصيـــانـــة
والتشغيل

المشــاريع
اإلنشـائية

تبــرز قوة سيبكو للبيئة بقدرتهـــا على إدارة المشروعات البيئية وتـــوفير الكوادر البشريـة المتخصصة القـــادرة على إنجــــاز متطلبــات العميل وفـق خـطط
تشــغيلية مدروسة وجدولة األعمـال لتحقيق قيمة مضــافة للعمالء لترسـيخ العالقة التعاقدية مسخـريــن كافة اإلمكــانيــات والقــدرات الفنية والتشــغيلية.

نجحت سيبكو للبيئة بتنفيذ العديد من
المشاريع وفــق المعـــــايير والمقــاييس

المعتمدة

تقوم سيبكو للبيئة بإدارة المشــــــــاريع الهندسـية حيــــث أننـــا نملك
الخبـــــرة الفنية والكوادر البشرية القادرة على تنفيذ األعمـــال كــإنشـــاء
المحطـــــــــات والمــــرادم والمبـــاني حيث تمتلك الشركة العديــــد مــن
المعـــدات المتنوعة الخفيـــفة والثقيلة والكـــوادر البشـــريـــة فــي هذا

المجال تزيد عن (100) مهندس وفني مختص.



مراقبة تطبيق اإللتزام البيئي

تقوم سيبكو للبيئة بـ:
مراقــــــــــــــــــبة مدى
التـــــــــــــزام وتطبيق
المنشـآت الصناعية
للمــــقــــــــــــــــــاييس
والمعــــــــايير البيئية
الخــــــــــــــــاصة بإدارة
النفــايــات الصناعية
الخطرة والغير خطرة

مــراقـبــــــــــــة
عملــــيـــــــــات
الــــنــــــقــــــــل

معــــــالــجــــــة
النفــــايــــــات
الصــنــــــاعيـة

تقييم المعلومات
والطـــلبــــــــــــــــــات
المرفــــــــــــــــــوعـــة

تتبــــع مــســـــــار
النفــايــــــات من
بــــــدايــــــــــــــــــــة
تكوينهـــا وحتى
التخلــــــص منها

تقـــوم سيبكو للبيئة بـــالعديد من المـــهـــــــــام المتعــــلقة
بمشاريع المراقبة والتأكد من تطبيق اإللتزام البيئي لكثير
من القطـــاعــــــات والهيئــات من خـــالل تطبيق العديد من

البـــرامج حسب متطلـبـــــــات العميل.

مراجعة وتقييم اإللتزام البيئي المقدم من قبل المنشآت
القائمة أو الجديدة قبل إصدار التصــاريح البيئية المطلوبة.

تحديد وفــرض الغرامــــات البيئية بحــــق جميع المنشــــــآت
المخـــــالفـــــــــة.

الجوالت التفتيشية لضمــــــان اإللتـــــــــزام البيئي وتطبيق
المعـــــــــــايير البيئية.

بــــــــــرز دور سيبكو للبيئة فـــي هذا المـجـــــــال من خــــــالل
مشـــــــروع مراقبة اإللتــــــزام البيئـــي للهيئة الملكية بينبع.

شركة سيبكو للبيئة تعد شريكًا استراتيجيًا
في اإلنجازات البيئية التي حققتها الهيئة.



الدراسات واالستشارات البيئية
سيبكو للبيئة هــي من أوائل الشــركــات المعتمدة في مجــــــــال إعداد دراســــــات تقييــــم األثــــر البيئي لمختــلف
المشــاريع واألنشــطة كما أن الشــركة تقــــدم خطط عمل منظــــمة ومتكــــــاملة من خالل إعدادهـا الدراســــات التي
تؤهل المنشــــآت للحصــول على االعتمـادات والتراخيص البيئية من جميع الجهــات ذات العالقة حسب التشريعـات

واللوائح المنصوص عليها.

المختبرات والمعامل البيئية
الثــابـتــــــة والمتنقـــلة

وتقيس هذه المحـــطـــــــات
الملوثــات الغازية الرئيسية
وجمع وتحليل عينــات ميــاه
الصــــرف الصناعي وميـــاه
البحر وميـــاه التبريد وميـــاه
الشرب وميــــاه الري بهدف
التـــــأكد من مطـــــابقة تلك
النتائج للمقاييس والمعايير
البيئية، ويتم قياس العديد
من العنــــــاصــر الفيزيــــائية
والكيميــــــائية لمختـــــلــــــف

أنـــواع العينـــــات.

كمـــا يتـــم إجـــراء التحـــاليل على مياه الشرب من المصدر وفي نقــاط
التــوزيع ومراقبة مياه الصرف الصنـاعي قبل وبعد عملية المعــالجـــــة.

تقدم شركة سيبكو للبيئة خدمة مراقبة جودة الماء والهواء على مدار
الســــاعة وتشغيل وصيانة المحطات الثابتة والمتنقلة المجهزة بأحدث

األجهزة البيئية.



إدارة األسبستوس وحلول المياه

100 ألف شخص حـــول العـــالــــــم يموتون
سنويا بسبب األمراض ذات الصلة باألسبستوس 

المملكة واحدة من دولتين عربيتين فقط تحظـــران اســـتخدام األســـبستـوس
تشكلت لجنة وطنية للتخلص من مادة األسبستوس في المباني القديمة

سيبكو للبيئة من الشركات القليلة المؤهلة التي تتميز بخبرتهــا في
التعامل مع المواد المحتوية على مادة األسبستوس شديدة الخطورة

وطرق التخلص اآلمنة من هذه المادة طبقًا للمعايير المنصوص عليها.

حلول المياهإدارة األسبستوس

سيبكو للبيئة لديها العديد من
البرامج التي تهدف للتحكم في هذه
المخــــلفــــات وفق أفضـل المعـــــايير

البيئية.

تقّدم سيبكو للبيئة حلــوًال بيئية متكـــاملة في مجــــال إدارة ومعالجة
المياه الصرف الصناعي، والمياه الملوثة بالزيـوت وبالمواد الكيميائية

وتشمل:

تصميـــم وبنــــــاء وتشغيل وصيـــانة أنظمة معــــــالجة الميــاه، والحمأة
الصناعية عن طريق المعالجة المركزيـة بمجمع سيبكو للبيئة برابغ، من
خالل تطبيق طرق المعالجة الرئيسية "الفيزيائية والكيمائية والبيولوجية"

ومنها:

فصل وإزالـــة المـــواد العــــــالقة والزيــــــوت والمـــواد العضوية الحــرة،
الترســـيب الفيزيـــائي والكيميـــائي، والتعـويم، والتجميــــع، والتعــادل،

والترشيح، والترويب، والمعالجة الفيزيوكيميائية والفلتـــرة الفـــائقة.

ندير في سيبكو للبيئة قسمًا حديثًا ومتطورًا لمعالجة ميـــاه الصرف
الصنـــاعي، يضم كوادر مؤهلة على قدر عــــــاٍل من المعرفة والخبــــرة.

ر   أنظمة  نولي   إهتماماً   خاصاً   بتنويع حلولنا  لتلبية   حاجات   العمالء ونـوفِّ
ب   فــي  بة   إلى   1000   متر   مكعَّ  بسعات   مختلفة   تتراوح   عند 5 أمتــار   مكعَّ
 اليــوم، ويمكن تطبيقها بســــــعـــات أكبر حسب الحاجة  بتصميــم خاص

حسب المواصفات المطلوبة. 



اإللتزام بالجودة والحرص على الريادة هي قيم في صميم منهجيتنا، وينعكس ذلك في الجوائز العديدة
التي حازت عليها سيبكو للبيئة على مسـتوى المملكة والشرق األوسط، كونـها أول شركة سعودية بيئية

 تحصد ثــالث شـهـــادات عالمية في الجـــودة.

جوائز تفتخر سيبكو للبيئة بتحقيقها:
جائزة الشركة األفضل في الشرق األوسط

في اإلنجـــاز لخدمـــات الدعـــم والمســــــانــدة للمنشـــــآت
الصحـــيـــة.

جائزة المملكة العربــية السـعودية
كأفضل تطبيق بيئي للقطاع الخاص في العالم العربي

(تمنح من جامعة الدول العربية)

جائزة التمـــيز والوفــاء في المنطقة العربية
في مـــجـــــــال المسؤوليـــة اإلجتمــــــاعية.

جائزة الوسام الذهبي في المنطقة العربية
في مجــــال الجــــودة والتميز اإلقتصـــادي.

الشهادات والجوائز

ISO 9001ISO 18001

ISO 14001
شهادة ايزو للجودة اإلدارية

شهادة ايزو للجودة البيئية

شهادة ايزو
للصحة و السالمة المهنية

سيبكو للبيئة هي أول شركة بيئية في الشرق األوسط تحصل
على االعتــــرافــــــــات الدولــــيــــــــة وتنــــــــال ثالث شهـادات عالمية

في الجــــــــودة.

3شـــهــادات عالمية
في الــجـــــــــــودة

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001






