
شركة متخصصة في إنتاج مواد تنقية المياه والخامات الصناعية      
 
 

 شركة مصانع غربلة



 أهدافنا

مصانعشركة مواقع   
 غربلة 

 مختبرات متطورة تقنًيا

إستخدامات رمل وبودرة 
 في الصناعةالسيليكا 

 الفهرس

 منتجات مواد تنقية المياه

 أحجام التغليف المختلفة

 لماذا نتميز عن غيرنا؟

 من عمالئنا

 إتصل بنا

 منتجات خامات صناعية

 شركةنبذة عن 
 مصانع غربلة  

مطابقة للمواصفات مواد 
 العالمية  

مشاريعنامن بعض   
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 12 منتجات رمل السيليكا
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 15 ساحات التخزين

 17 توصيل



رؤيتنا  1995تأسيس شركة مصانع غربلة عام منذ 
وأهدافنا التعدين للحصول على افضل الخامات 

األساسيه في المملكة وتحويلها إلى خامات 
بدأت بتصدير المنتجات إلى كافة أسواق . صناعيه

  دول الخليج العربي وبعض الدول العربية والغربية
.مثل كربونات الكالسيوم ورمل السيليكا  

 
تصنيع قامت الشركه بتطوير قاعدة منتجاتها و

ومعالجة المعادن الصناعية عن طريق طحن وغربلة  
وتصنيف حجم الجزيئات حسب الطلب من سوق المواد  

  الخام الصناعية
  

   المطابقةتخصصنا في صناعة مواد تنقية المياه 
القياسية العالميه لمعاييرللمواصفات   

ASTM E11 TEST SIEVE & ANSI /  
AWWA B100/09 

قامت الشركة بفضل اهلل وتوفيقه بتأسيس عدة و
مصانع على مستوى المملكة لتغطية الطلب المحلي 

والمقاوالت للشركات الصناعية والتصدير والعالمي   
هتحلية وتنقية المياالدوليه ومشاريع   

 
شركة مصانع غربلة أول شركة في الشرق األوسط 

حاصلة على شهادة       لمطابقة مواصفات 
 منتجات مواد تنقية المياه لمعالجة مياه الشرب 

 
 

 نبذة عن شركة مصانع غربلة 

2001 

1995 

2009 

1 

2004 

NSF 



 
شركة مصانع غربلة أول شركة في 

  2009الشرق األوسط حاصلة عام 
NSF على شهادة 

لمطابقة مواصفات منتجات مواد 
 تنقية المياه لمعالجة مياه الشرب 

 

مطابقة  للمواصفات العالمية منتجاتنا   
ASTM E11 TEST SIEVE & ANSI 

/ AWWA B100/09 
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مطابقة للمواصفات العالمية مواد   
ASTM E11 TEST SIEVE & ANSI /  

AWWA B100/09 Standards 



 خبراتنا

ربنا اتج   

  ومواردنا
 

 علىطلبات الصناعات التي تعتمد بي تل
رمل السيليكا  المعادن الطبيعية مثل

اليوميوكربونات الكالسيوم إلنتاجها   
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منتًجا  14تمتلك مصانع غربلة أكثر من 
الفرعية وعشرات المنتجات رئيسًيا 

مشاريع معالجة لتغطية جميع إحتياجات 
. وتنقية المياه واإلنشاءات  
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 أهدافنا

  

األولى كون الشركة أن ت
المصنعة في المملكة العربية 

 السعودية والشرق األوسط

 

تغطية الطلب 
المحلي والعالمي من  

المواد والخامات 
 الصناعية الحيوية

رضا العميل عند 
الشراء وخدمة ما 

 بعد البيع 

الوصول بنوعية  
جميع منتجاتنا إلى 

العالميالمقياس   



 مواقع شركة مصانع غربلة 
في المملكة العربية السعودية   

 الرياض

 رابغ

 الدمام

 جدة

 الخرج
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 نقوم بمراقبة الجودة أثناء التصنيع على مدار الساعة 

مؤهلة ومميزة ذات خبرات ومهارات عاليةفنية الكوادرنا    

تقنًيامختبرات متطورة   

تمتلك شركة مصانع غربلة مختبرات متكاملة من أحدث المختبرات المتطورة تقنًيا 
 على المستوى العالمي من حيث المعدات والتجهيزات 
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 الحصى
 

 فحم المنشط

السيليكارمل   فحم االنثراسيت 
 

 الجارنيت

 منتجات مواد تنقية المياه

 البيرم
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 الجير المطفي الحجر الجيري البوزوالن/الحجر البركاني

 منتجات مواد تنقية المياه
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 شركة مصانع غربلة تعنى بمواد تنقية المياه
عناية خاصة فهي    

     مجففة ومتدرجة األحجام , مغسولة
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صناعيةمنتجات خامات   

 كربونات الكالسيوم
 

 كسر رخام
 

 الحجر البركاني

السيليكابودرة   
 

 حجر خرسانة

 بنتونايت
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السيليكامنتجات رمل   

 رمل العشب اإلصطناعي
 
 

 رمل اللعب

 رمل الغولف

طىالشارمل   

 رمل المسابح
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 ء

https://bm.com.sa/product/artificial-grass-sand/
https://bm.com.sa/product/play-playground-sand/
https://bm.com.sa/product/golf-sand/
https://bm.com.sa/product/swimming-pool-sand/


السيليكاإستخدامات رمل وبودرة   
في الصناعة   

۱ 
  122تدخل في صناعة أكثر من 

 صناعة مختلفة

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 
٧ 

٨ 

تدخل في صناعة الزجاج لألواني 
واأللواح الزجاجية واأللياف الزجاجية 

 وزجاج البصريات 

 قوالب سبك المعادن مثل الحديد 

عامل مخفض لدرجة اإلذابة لألكاسيد 
 القاعدية في عمليات اإلذابة 

  في الصناعات الكيميائية المختلفة

تستخدم في تنقية مياه الشرب وبرك 

الصحيالسباحة ومعالجة مياه الصرف   
 مواد صقل وفي صناعة الخزف والطوب 

مادة مالئة وباسطة في صناعة المطاط ، 
 البالستيك ، الورق ، الدهانات وفي نوع

خاص من اإلسمنت    
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 أحجام التغليف المختلفة

 بلكر

كجم أكياس ورق ٢٥/٥۰  
طن أكياس جامبو ۱ ,٦  

كجم أكياس  ٥۰  
 

كجم أكياس ورق ٥۰  

14 



15 

تخزين كبيرةساحات   



كاميرات مراقبة     24/7 
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6 

 توصيل سريع من مواقعنا اإلستراتيجية
في المملكة العربية السعودية   
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 معادن ذات

 جودة عالية

 حلول مصممة

خصيًصا لعمالئنا   

مجموعة متنوعة 
من التعبئة 
 والتغليف

أسعار 
 تنافسية

نمتلك عالمة 
 خاصة 

غيرنا ؟لماذا نتميز عن   
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مشاريعنا من بعض  

المملكة العربية السعودية - مدنثماني المياه في روافد لتنقية مشروع     
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 من عمالئنا
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 مواقع شركة مصانع غربلة

  

 وسائل التواصل اإلجتماعي

 إتصل بنا

 جدة ،المملكة العربية السعودية  

         +966 12 622 4453 

         +966 12 622 4456 

 أوقات العمل

@bmsfactories_ksa 

@BMSFactoriesKSA 

/bms-factories 

@FactoriesBms 

/BMS-Factories 

https://bm.com.sa 

عماد بخاري . م: الرئيس التنفيذي    

   +966 505 672 584 

    ceo@bm.com.sa 

   تنفيذي مبيعات: السيد عاطف خان

        +966 553 028 672  

        +966 554 533 411 

         info@bm.com.sa 
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 من السبت إلى الخميس 

مساًء ٤صباًحا إلى  ٨من   

 الجمعة مغلق

المدينة الصناعية –جدة : المركز الرئيسي  

رابغ –الخرج  –الدمام  –الرياض : فروعنا  
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 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على

https://bm.com.sa 
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