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بطن الغالف
(الصفحة فارغة)

مجلس اإلدارة

كلمة المدير العام

الك ـ َرام حــول تعزيــز دور شــركة الــرأي الريــادي بمــا يخــدم عمليــة التنميــة اإلقتصاديــة
يتمحــور الــدور الرئيســي لمجلــس إدارة شــركة الــرأي ممثــا بأعضائــه ِ

ترتبــط البيئــة بمفهومهــا الواســع وبنظامهــا الدقيــق المتــوازن الــذي صنعــه الخالــق العظيــم تقدســت أســمائه وتعالــت صفاتــه

والبيئيــة واإلجتماعيــة علــى المســتوى المحلــي  ،وذلــك مــن خــال صياغــة االســتراتيجيات واألنظمــة والسياســات األساســية.

ســبحانه وتعالــى ارتباطــً وثيقــً بنمــط العالقــة بينهــا وبيــن اإلنســان الــذي يعيــش ضمنهــا مــن جهــة  ،وبينهــا وبيــن مــا تتــم

وإلــى جانــب ذلــك  ،يقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع خطــط العمــل الشــاملة لتحقيــق أهــداف الشــركة قصيــرة وطويلــة األمــد علــى حــد ســواء  ،باإلضافــة إلــى

ممارســته فــي عصرنــا الحالــي مــن ســلوكيات ونشــاطات بشــرية وإقتصاديــة وزراعيــة وصناعيــة وعمرانيــة.

تحديــد آليــات تحقيــق هــذه األهــداف ومتابعــة أداء الشــركة.

وتتطــور هــذه المنظومــة بوتيــرة ســريعة علــى الــدوام  ،ممــا أســهم فــي حــدوث الخلــل الحالــي الحاصــل فــي التــوازن البيئــي
لهــذه المنظومــة.

يتولى إدارة شركة الرأي مجلس مديرين يتألف من:

إن الحفــاظ علــى هــذا اإلطــار (التــوازن البيئــي) ســليمًا ومســتدامًا  ،حاجــة ال غنــى عنهــا  ،ومــن هنــا جــاء إختصاصنــا وطبيعــة
عملنــا فــي شــركة الــرأي يتمحــور حــول القيــام بــدور فعــال فــي المســاهمة بالحفــاظ علــى البيئــة  ،حيــث نحــرص كل الحــرص
علــى توفيــر حلــول وخدمــات ترتقــي بالســلوكيات والممارســات المختلفــة لرفــع الكفــاءة اإلداريــة والتشــغيلية للمــوارد والعناصــر
البيئيــة المختلفــة بمــا يتناغــم مــع الضوابــط البيئيــة ويســهم فــي التصــدي للتدهــور البيئــي والحفــاظ علــى التــوازن لنظامنــا البيئــي.
وترتكــز أعمالنــا فــي شــركة الــرأي علــى عنصــري المهنيــة العاليــة والجــودة الشــاملة مــن أجــل تقديــم خدمــات وحلــول ذات كفــاءة
لعمالئنــا مــن مختلــف القطاعــات المرتبطــة بالمجــال البيئــي.
ومــن هنــا فإننــا نســعى دائمــً لمســاندة عمالئنــا الكــرام فــي إدارة الجانــب البيئــي ألعمالهــم وتمكينهــم مــن مواجهــة التطــورات

األستاذ
سـعـد الهـــديـــب
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ
عشري بن سعد العشري
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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الدكتور
طارق بن محمد الزهراني
عضو مجلس اإلدارة

المتالحقــة التــي يشــهدها هــذا الجانــب  ،والتــي ترتبــط بتقــدم الحيــاة وتطــور األنشــطة والممارســات التــي تتطلبهــا الحيــاة اليوميــة
العصريــة وعمليــة تنميــة المجتمعــات.
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م /محمد أحمد الحواس
المدير العام

نبذة عن شركة الرأي للخدمات البيئية
رؤيــتــنــا
من نحن
بــدأت أعمالنــا فــي شــركة الــرأي منــذ تأسيســها علــى فكــر مؤسســي مســتنير ومتســم بالشــفافية ووضــوح المعالــم  ،لبلــوغ رؤيتنــا الطموحــة بــأن نكــون المــزود
تأسســت شــركة الــرأي للخدمــات البيئيــة فــي عــام  2006م كشــركة وطنيــة ذات مســؤولية محــدودة  ،متخــذة مــن مدينــة الريــاض فــي المملكــة العربيــة

األول للخدمــات والحلــول االستشــارية المتعلقــة بالبيئــة لعمالئنــا والمعالجــات البيئيــة للنفايــات الخطــرة والغيــر خطــرة علــى المســتوى المحلــي أو اإلقليمــي أو

الســعودية مقــرًا لهــا  ،حيــث تخصصــت بتوفيــر الخدمــات اإلستشــارية فــي مجــال البيئــة والمعالجــات البيئية والصحيــة في مجــال النفايــات الصناعيــة والصحية

العالمــي مقدميــن لهــم قيمــة مضافــة فــي تحقيــق تنميــة مســتدامة وبيئــة نظيفــة.

صلــة  ،مــن أجــل خدمــة مصالــح عمالئنــا مــن المؤسســات
وم َؤ َ
الخطــرة وغيــر الخطــرة بالوســائل والتقنيــات الحديثــة وعلــى ُأســس وقواعــد علميــة ممنهجــة ُ
والهيئــات والمصانــع فــي تنميــة أنشــطتهم دون اإلضــرار بمنظومــة البيئــة والســامة والصحــة العامــة بكافــة مفرداتهــا.

أهـدافـنا

تطلعاتنا
الخ َ
نتطلــع فــي شــركة الــرأي إلــى تجــاوز كافــة الحــدود ومتابعــة ُ
طــى ب َِث َبــات لكــي نكــون فــي مقدمــة الشــركات العالميــة العاملــة فــي مجــال البيئــة والتنميــة

تتجلــى أهــم أهدافنــا التــي نعمــل علــى تحقيقهــا فــي اإلســهام بلعــب دور محــوري فــي تطويــر كافــة القطاعــات والمجــاالت ذات العالقــة بالبيئــة ،وتقديــم

المســتدامة مــن خــال تقديــم الخدمــات والحلــول واألدوات المبتكــرة والمميــزة  ،والتــي ســتضمن لنــا ترســيخ بنيــان مؤسســتنا لتكــون إحــدى النمــاذج الرياديــة
التــي يشــار لهــا بالبنــان فــي مجــال عملنــا.

نمــاذج كفــؤ للممارســات البيئيــة المســتدامة بمــا يضمــن الحمايــة والحفــاظ علــى البيئــة بكافــة عناصرهــا وتطويرهــا نحــو األفضــل  ،دون المســاس بحــق األجيال
القادمــة بالحيــاة والتمتــع بمســتقبل مشــرق.

الحقوق الفكرية
نلتــزم بالمحافظــة علــى الســرية التامــة والخصوصيــة بمــا يتعلــق ببيانــات ووثائــق عمالئنــا ومعلومــات الســوق والملكيــة الفكريــة خاصــة فــي ظــل التنافــس
الالمحــدود الــذي يشــهده الســوق العالمــي المعاصــر.
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خدماتنا
تقــدم شــركة الــرأي للخدمــات البيئيــة لعمالئهــا باقــة مــن الخدمــات والحلــول الخاصــة بالمجــاالت البيئيــة المختلفــة وفقــا للمعاييــر العالميــة والوطنيــة وعلــى
أعلــى مســتويات الفعاليــة والكفــاءة واألداء فيمــا يلــي أهــم هــذه الخدمــات:

سياسة الجودة
نســعى فــي شــركة الــرأي للتميــز بالجــودة إذ أننــا َنعــي أن الريــادة تأتــى كمحصلــة حتميــة عنــد تقديــم أعلــى مســتوى مــن الجــودة فــي خدماتنــا وحلولنــا
المبتكــرة والعمليــة والتــي تــم تصميمهــا لمواجهــة القضايــا والمشــكالت التــي تعتبــر معقــدة وحساســة  ،وخــال مطلــع الربــع األخيــر مــن عــام 2015م
حصلنــا علــى شــهادة األيــزو فــي مجالــي البيئــة واإلدارة.

أ -مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة ومنها:
 -إنشاء المالجئ للحيوانات.

 -معالجتها وتعقيمها.

 -مكافحة الذباب والباعوض وجميع آفات الصحة العامة.

الـشـفـافـيـة

 -رصد بؤر التوالد للحشرات وتجمع الحيوانات ومراقبة كفاءة المكافحة.

لقد كانت سياساتنا واستراتيجياتنا التي انتهجناها واعتمدناها في أعمالنا هي المرونة والوضوح والفعالية  ،و حصلت شركة الرأي خالل عام 2009م على
شهادة عضوية من شركة تراس العالمية وهي الوكالة العالمية للشفافية.

ب -االشــراف والمراقبــة علــى أداء شــركات النظافــة وتطبيــق بنــود العقــد باســتخدام برامــج حاســوبية متطــورة وأنظمــة بيئيــة
عالميــة ومنها:
 نظام قياس مستوى األداء ألعمال نظافة المدن ( )KPIsومتابعة بالغات النظافة. -نظام مراقبة وتتبع آليات ومعدات أعمال النظافة (.)AVL

ج -أعمال نظافة المدن والمنشآت والمرادم:
 نظافة المدن واألحياء والشوارع الرئيسية والفرعية. رفع المخلفات المنزلية ومخلفات البناء والهدم. تصميم الخاليا الهندسية بالمرادم وتنفيذ عملية إقفالها وفق االشتراطات العالمية للحفاظ علىالبيئة.
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ج -توريد وتركيب وتشغيل المحارق واألجهزة الصديقة للبيئة ومنها:

شـركـاؤنـا

 محارق الحيوانات النافقة  -محارق النفايات الطبية. -معدات التخلص من غازات المرادم بعد اإلغالق.

نعتــز فــي شــركة الــرأي بعالقاتنــا الوديــة والمميــزة التــي بنيــت باإلعتمــاد علــى اســتراتيجيتنا القائمــة علــى خلــق شــراكات وتعاونــات فاعلــة مــع شــبكة شــركاؤنا

 مكابس النفايات و معدات إعادة تدوير النفايات البلدية ومخلفات البناء والهدم. -أجهزة قياس جودة الهواء والضوضاء والغازات وملوحة المياه.

الذيــن رافقــوا مســيرة إنجازاتنــا ونجاحاتنــا المتواصلــة.
وتضــم شــبكة شــركاء «شــركة الــرأي» مجموعــة مــن الشــركات المحليــة والعالميــة وبيــوت الخبــرة األجنبيــة واألفــراد المبدعيــن الذيــن دعمــوا جميعــً عملنــا بمــا

 -أجهزة ومعدات المعامل والمختبرات.

لديهــم مــن خبــرات عالميــة وتجــارب ناجحــة وتقنيــات متقدمــة وتبيــن القائمــة التاليــة أبــرز الشــركاء لدينــا:

 أجهزة كبح الغبار واألتربة (مصانع األسمنت  -الكسارات). -أجهزة إزالة الروائح الكريهة.

د -االستشارات والدراسات البيئية ومنها:
 دراسات تقييم األثر البيئي للمنشآت الصناعية المختلفة. دراسات تقييم األثر البيئي لمدافن النفايات البلدية الصلبة والصناعية واعداد التصاميم الهندسية الخاصة بها. دراسات تقييم األثر البيئي ﻹغالق وتأهيل مدافن النفايات. دراسات استكشاف ورصد آفات الصحة العامة. دراسات مراقبة إنتشار الملوثات في الهواء والمياه والتربة. تهيئة بيئة العمل للمتطلبات القانونية للهيئة العامة لألرصاد وحماة البيئة( التهوية  ،الضوضاء  ،إضاءة  ،رطوبة  ،حرارة  ،،،وغيرها).
 االستشارات البيئية الخاصة بإعادة التدوير. الدراسات واالستشارات الخاصة باإلصحاح البيئي. الدراسات الخاصة بالتلوث الغذائي.10
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خبرتنا في مجال

التشغيل والصيانة
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مشروع رصد آفات الصحة العامة بمناطق نجران -جازان -عسير -الباحة

خبرتنا في مجال رصد آفات الصحة العامة واالستكشاف الحشري

 تم تنفيذ المشروع لصالح (وزارة الشؤون البلدية والقروية ووكالة الخدمات  -الصحة العامة يهدف المشروع إلى رصد واستكشاف آفات الصحة العامة وتحديد بيئاتها وأماكن توالدها وفترات كثافتها وطرق مكافحتها وكانت ابرز مخرجاته:1.التعرف على أنواع آفات الصحة العامة المنتشرة بالمنطقة الجنوبية ومواسم تكاثرها.
2.التوزيع الجغرافي النواع اآلفات من خالل نظم المعلومات الجغرافية (.)GIS
3.اإلستخدام األمثل للمبيدات وإعداد تقرير عن اإلستخدام اآلمن للمبيدات.
4.عمل دليل العمل الحقلي لتوحيد إجراءات تنفيذ الرصد في مناطق الدراسة.
5.تصميم برنامج حاسوبي خاص بتنبؤات مواسم تكاثر البعوض.

مشروع اإلستكشاف الحشري ومراقبة كفاءة المكافحة بمكة المكرمة

التدريب على أعمال الفحص

زيارة صاحب السمو الملكي األمير الدكتور
منصور بن متعب

 تم تنفيذ المشروع لصالح أمانة العاصمة المقدسة يهدف المشروع إلى اإلستكشاف الحشري ومراقبة كفاءة أعمال المكافحة بمكةالمكرمة والقرى التابعة لها.
 مراقبة وتقييم أداء مشاريع المكافحة المتكاملة والمنزلية واإلصحاح البيئيالقائمة.
اختبارات حساسية المبيد احد أبرز األنشطة
14

رصد الطيور المهاجرة وتاثيرها على الصحة العامة

اإلستشكاف الحشري الدقيق هو احد أسس المشروع

15

مشروع اإلشراف على نظافة المدينة المنورة والقرى التابعة لها
يهدف المشروع إلى :
*اإلشراف المباشر على عمل مقاول النظافة لضمان تطبيق بنود العقد.
*تقديم المقترحات التطويرية وإدخال التقنيات الحديثة والعلمية لمشروع النظافة بما يسهم في رفع األداء والمستوى العام للنظافة.
*تفعيل وتشغيل نظام التتبع االلي لمعدات النظافة ( )AVLونظام قياس مؤشرات األداء (.)KPIS

أعمال جمع النفايات في المناطق السكنية

أعمال نظافة الشوارع واألرصفة العامة

17

مشروع اإلشراف على مشاريع نظافة األحساء

مشروع اإلشراف على مشاريع نظافة الطائف
المرحلة األولى ()2017-2014

يهدف المشروع إلى:
*اإلشراف على النظام المتكامل إلدارة المخلفات الصلبة بالطائف.

المرحلة الثانية ()2021-2018

*توريد وتركيب وتشغيل نظام التتبع االلي لمعدات النظافة (.)AVL

يهدف المشروع إلى:
*مراقبة عقود النظافة للتأكد من استيفاء جميع بنود العقد
*االستخدام األمثل لآلليات من خالل تنفيذ نظام التتبع اآللي لمعدات النظافة (.)AVL
أعمال تجميع النفايات الزراعية

أعمال كنس اليدوي للشوارع والمرافق

أعمال الكنس اآللي للشوارع العامة

18

أعمال كنس الرمال واألتربة

أعمال الغسيل اليدوي لألرصفة

أعمال الغسيل اآللي للشوارع
19

مشروع إدارة وتشغيل مرمى النفايات البلدية الصلبة بمدينة عرعر

يهدف المشروع الى إدارة وتشغيل مرمى النفايات البلدية ومن ضمن األعمال:
 إستقبال ووزن الضواغط والمقطورات الخاصة بنقل النفايات الواردة للمرمى. إنشاء وتجهيز خاليا طمر النفايات بصوره يومية. طمر الحيوانات النافقة في لحظة وصول السيارات الناقلة لها. -صيانة سور وميزان المدفن.

وزن ضواغط النفايات بمرمى عرعر

إدراة وتشغيل مرمى النفايات بعرعر
20

إعداد الخرائط الالزمة بمشروع اإلشراف على نظافة
الطائف

مشاركة الشركة بتدشين مشاريع النظافة باإلحساء

المتابعة الميدانية ألعمال النظافة

تدريب منسوبي امانة المدينة المنورة على نظام
التتبع اآللي ()AVL

21

مشروع اإلشراف والمتابعة على جمع ونقل النفايات والتخلص منها بمدينة العمران والقرى التابعة لها
أهداف المشروع

يأتي دور شركة الرأي في مراقبة عقد النظافة للتأكد من استيفاء جميع بنود العقد وذلك من خالل األنشطة التالية:

الرؤية واألهداف

 تحديد أسس التخطيط التشغيلي لشركه النظافة  ،والمعايير التطبيقية لتنفيذها  ،ومستويات االستخدام األمثل لآلليات والموارد البشرية  ،ومرافقتبلورت لفريق العمل المتخصص من قبلنا لهذا لمشروع أبعاد وتصورات المهام واألهداف المطلوب إنجازها  ،من حيث تقييم الوضع الراهن  ،وتحديث ،
وتطوير  ،وتحسين األنشطة المرتبطة بأعمال نظافة مدينة العمران  ،لجعل المدينة نموذجًا مثاليًا في مجال إدارة أعمال النظافة.

الخدمات المساندة  ،والكثافة التشغيلية للتغطية واالنتشار الميداني.
 الرقي بمستوى معايير النظافة وإدارتها وتشغيلها ببلدية العمران والقري التابعة لها وذلك من خالل متابعة أفضل الممارسات في نشاط نظافةالمدن واألعمال المرتبطة بها بجانب اإلشراف الميداني المباشر على األداء الحالي لمقاول النظافة لقياس مستوى أعمال النظافة ومدى توافقها
مع بنود العقد.
 اإلشراف على نظام التتبع اآللي لمعدات النظافة ( )AVL Onlineوتدريب عدد من منسوبي بلدية العمران على كيفية استخدام هذا النظامفي أعمال المتابعة والمراقبة.
 دراسة وتقييم مسارات تنفيذ الخدمة وتوزيع حركة اآلليات عليها  ،لتحديد فاعلية التغطية واإلنتشار الميداني  ،ومستوى مساهمتها في الجهودالمبذولة لخدمات النظافة.
 تلقى ودراسة وتقييم المستندات التالية المقدمة من المقاول وبناء عليها يتم وضع التقارير الشهرية والسنوية:		
		

جانب من فريق العمل بالمشروع

 .1خطط العمل المطلوبة في العقود.
 .2خرائط ومسارات الخدمة والجداول الزمنية.

لوحة المراقبة التفاعلية لبالغات النظافة
22
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مشـــــــروع اإلشراف والمتابعة على مشروع نظافة مدينة الجفر والقرى التابعة لها
أبرز أنشطة المشروع

 -1المتابعة الميدانية لفرق النظافة حيث يقوم فريق العمل الميداني بالمرور يوميًا على كافة القرى الواقعة تحت نطاق العقد والوقوف على المالحظات

مقدمة

ميدانيا وتصويرها وإرسالها لمراقبي مقاول النظافة عن طريق نظام مؤشرات األداء والتأكد من قيام المقاول بإزالة جميع المالحظات.
يقوم فريق العمل المخصص لمشروع اإلشراف والمتابعة على مشروع جمع ونقل النفايات والتخلص منها بمدينة الجفر والقرى التابعة لها بأعمال المراقبة
واإلشراف على جميع خدمات النظافة المنصوص عليها بعقد النظافة والتأكد من قيام المقاول من تأدية كافة الخدمات على الوجه األكمل وحسب ما
نص عليه عقد النظافة وتقديم تقارير دورية لبلدية الجفر توضح الوضع الحالي وأوجه القصور وتوصيات المعالجة.

 -2حصر العمال بالمناطق حيث يتم تحضير وحصر عمال مقاول النظافة بمناطق العمل والتأكد من اكتمال العدد والتزامهم بالزي الرسمي والبطاقات
التعريفية ويتم تقديم تقرير يومي بذلك.
 -3المتابعة الميدانية لورش الصيانة ومعسكر عمال مقاول النظافة حيث تتم متابعة دورية لمعسكر العمال وورش الصيانة الخاصة بالمقاول وتقديم
تقارير دورية بذلك.
 -4المتابعة اآللية لمعدات وآليات المقاول حيث تتم متابعة يومية لمعدات وآليات مقاول النظافة والوقوف على أي غياب او حيود أي معدة او أي مخالفة يتم
رصدها خالل وقت مباشرة العمل وتقديم تقارير دورية على ذلك.
 -5إعداد وإدخال مستخلص المقاول على األنظمة حيث يقوم مشروع اإلشراف بإعداد مستخلص مقاول النظافة وإدخالها على أنظمة األمانة وبوابة
المقاولين.
 -6البث المباشر لمالحظات النظافة حيث يتم عرض مباشر لمالحظات النظافة التي تم رصدها خالل اليوم وارسالها لمقاول النظافة وصور المالحظات بعد

جانب من االشراف على أعمال إلتقاط النفايات
المبعثرة

جانب من أعمال االشراف على النظافة
24

المعالجة وذلك عن طريق نظام مؤشرات األداء.

25

مشـــــــروع اإلشراف والمتابعة على مشروع نظافة منطقة الجوف

مقدمة

يقوم فريق العمل المخصص لمشروع اإلشراف والمتابعة على مشروع جمع ونقل النفايات والتخلص منها بمدينة الجوف بأعمال المراقبة واإلشراف على
جميع خدمات النظافة المنصوص عليها بعقد النظافة والتأكد من قيام المقاول من تأدية كافة الخدمات على الوجه األكمل وحسب ما نص عليه عقد
النظافة وتقديم تقارير دورية لبلدية الجوف حيث توضح الوضع الحالي وأوجه القصور وتوصيات المعالجة.

جانب من أعمال النظافة

جانب من أعمال النظافة
26

مشروع االصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة بمدينة أبها والقرى التابعة لها

مشروع استكشاف ومكافحة صرصور الليل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

مقدمة

مقدمة

يقوم فريق العمل بتنفيذ منظومة االستكشاف الحشري والمكافحة آلفة صرصور الليل (أو الكركيت) وتحديث البيانات والمعلومات ألنواع الكركيت و
توزيعها الجغرافي بمنطقة العقد  ،وموسمية الظهور واألسباب المرتبطة بتلك الموسمية  ،حيث يتم تقييم أعمال المكافحة مع األخذ في االعتبار ما يلي:
 -تنفيذ العمل بالمنطقة وفق المخطط العام وضمن حدودها المعتمدة إداريا.

ومعالجة المصاب من الحيوانات الضالة مع التطعيم والقتل االنساني للمصاب منها والذى ال يمكن عالجه  ،حيث إن النطاق الميداني لتنفيذ أعمال وأنشطة

أسواق  -المسالخ ( - )1مرمى النفايات ( - )1أماكن تجمعات المياه الدانمة وشبة الدائمة حوالي ( )5أماكن).

 -االلتزام باستخدام احدث الطرق والوسائل واألدوات التي تضمن الكفاءة العامة لمستوى األداء.

نموذج لصرصور الليل ( الكريكيت)
28

الحشري الدوري للمناطق والمحطات الحشرية لتوجيه أعمال المكافحة  ،مع تقليل كثافة الحيوانات الضالة باستخدام عمليات التعقيم للذكور واإلناث

المكافحة للمشروع هي ( :القرى حوالي  80قرية  -و اإلحياء السكنية حوالي  40حي  -المنتزهات والحدائق العامة عدد  71حديقة ومنتزه  -األسواق عدد 7

 -خصوصية المنطقة من ناحية موقعها الجغرافي.

مصيدة حشرات تعمل بالطاقة الشمسية

يقوم فريق العمل بتنفيذ أعمال مكافحة الحشرات المزعجة والناقلة لألمراض بتنفيذ مفهوم للمكافحة المتكاملة  ،وتنفيذ أعمال الرصد واالستكشاف

عملية اخصاء الكالب جراحيًا

الرش الفراغي
29

مشروع تطهير البحيرات والمستنقعات ومكافحة الحشرات والقوارض بحاضرة األحساء
أهداف المشروع
رؤيتنا للمشروع
تبلورت لفريق العمل المخصص من قبلنا لهذا لمشروع  ،أبعاد وتصورات المهام واألهداف المطلوب إنجازها  ،من حيث تقييم للوضع الراهن وتحديث وتطوير
وتحسين األنشطة المرتبطة بأعمال مكافحة اآلفات بحاضرة األحساء.

 -1إكمال المنظومة المتكاملة للمشاريع المنفذة للحد من ظهور األمراض المرتبطة بآفات الصحة العامة والوصول لخفضها إلى مستويات ال تشكل أي
خطورة صحية لالنسان في منطقة األحساء خالل فترة خمس سنوات وذلك وفق خطة العمل واالستراتيجيات الموضوعة للمشروع وآليات تنفيذها ضمن
إطار العمل التكاملي مع المشاريع األخرى .

استراتيجية المكافحة

 -2مكافحة الذباب والبعوض (الحشرات الطائرة).

إن استرتيجية الشركة تشمل تنفيذ هذا المشروع من عدة محاور تنفيذية تبدأ جميعها بخطوات متناسقة وتوضح النقاط التالية للخطوط العريضة التي تمثل
أهم األنشطة للمشروع منها( :عمل دراسة ميدانية وخريطة لألماكن الموبوءة وبؤر تكاثر اآلفات بالمنطقة  -اعداد خطة لمكافحة اآلفات والحشرات بموافقة
األمانة حيث أن ركيزتها األساسية استخدام طرق المكافحة المتكاملة والصديقة للبيئة  -المكافحة باستخدام أحدث األجهزة والمعدات بمنطقة العقد طبقا

 -3مكافحة الحشرات الزاحفة.
 -4مكافحة القوارض.
 -5مكافحة الكالب الضالة والعقور.

لمستوى كثافة الحشرات.

 -6مكافحة اآلفات البيئية التي تظهر وتحددها االدارة.
 -7تقليل مصادر التوالد للنواقل أينما وحيثما كانت.
 -8تقليل كثافة الناقل (البعوض والذباب) ال يمثل مشكلة صحية.
 -9جعل قضية مكافحة النواقل قضية مجتمع وإشراكه في برامج المكافحة الشاملة للنواقل.

الرذاذ السطحي  -الهفوف

الضباب الحراري  -الهفوف
30
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إنشاء وتطبيق نظام مؤشرات األداء للمشاريع البلدية )(KPIS

مميزات النظام

 مؤشرات األداء هي قياسات كمية توفر معلومات وبيانات إحصائية تسمح بالمقارنة وتحديد التقدم نحو الهدف لمعرفة سير العمل في المشاريع. -قامت شركة الرأي بإنشاء نظام مؤشرات قياس األداء للمشاريع البلدية مثل مشاريع النظافة و مشاريع المكافحة  ،كما قمنا بتطبيقه في مشاريعنا

المشاريع البلدية.

المختلفة مثل مشاريع االشراف على نظافة الطائف واإلحساء

*تقليل الوقت الالزم في عمليات إدخال ونقل البيانات من مواقع مختلفة .

أهمية مؤشرات األداء

*إرسال البالغات والمالحظات الطارئة إلى للمقاولين.
*ضبط وإعداد المستخلصات النهائية للمقاولين المبنية على األداء.

*التخطيط للعمل.

*حفظ البيانات بحيث يسهل الرجوع اليها في أي وقت.

*تركيز العاملين على األعمال الجوهرية.

*نقل البيانات إلى الخادم عن طريق األنترنت من اي موقع.

*تحديد اإلجراءات الالزمة للتغيير.

*إرسال التقارير الى فريق العمل في حال حدوث أي خلل فني للمباشرة بالفحص والصيانة بشكل آلي.

*تحديد األولويات.

*يحتوي النظام على أكثر من  23مؤشر من مؤشرات قياس أداء أعمال النظافة واألعمال البلدية ويمكن اضافة اي مؤشرات اخرى.

*التركيز على التطور المهني.

*النظام آمن ومشفر ويستخدم أحدث التقنيات في الحفاظ على المعلومات وسريتها.
*البث المباشر للمالحظات الميدانية ومتابعة سير معالجتها.

تم دراسة وتحديد مؤشرات األداء للمشاريع البلدية بحيث تكون:
 -مرتطبة باألهداف الحقيقية المحددة من قبل متطلبات أعمال المشروع.

*التخلص من أدوات التقييم التقليدية القديمة (الورق  -والكاميرات  )...ودمجها بجهاز واحد يضمها جميعا «األجهزة الكفية الذكية» لتقييم أعمال

التطبيق متوفر على منصات تشغيل متعددة

 بسيطة ومفهومة وقابلة للقياس والتطبيق. متسلسلة بحيث تغطي جميع مستويات الخدمات واألعمال المطلوبة. قليلة حتى يمكن متابعتها. -قابلة لالستمرار لفترات معقولة وال تتغير بسرعة.
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صورة للبث المباشر خاصة ببالغات نظام مؤشرات قياس األداء()KPIs

خدماتنا في مجال توريد وتركيب وتشغيل محارق الحيونات النافقة
تقــدم شــركة الــرأي للخدمــات البيئيــة لعمالئهــا حلــول متكاملــة مــن الخدمــات الخاصــة بالمحافظة علــى البيئــة وفقًا للمعاييــر العالميــة والوطنيــة على أعلى

توريد وتركيب وتشغيل
محارق الحيوانات النافقة

مســتويات الفعاليــة والكفــاءة واألداء ومــن أهــم الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة هــي توريــد وتركيــب وتشــغيل محــارق الحيوانــات النافقــة الصديقــة للبيئــة.

نحرص دائمًا على وضع األسس واألساليب التي تمكننا
من اإلختيار وكذلك اإللتزام والشفافية في كل ما يتعلق
بالمشروع من جدول زمني وتوريد وتركيب وكذلك
الضمان وخدمة ما بعد البيع.
قامت شركة الرأي بإبرام اتفاقية مع شركة AD D FIELD
البريطانية وهي شركة ذات تاريخ عريق يمتد ألكثر من 25
سنة في تصنيع المحارق المتخصصة (طبقًا لنوع النفايات
المراد حرقها).
من أهم المميزات الفريدة لموردنا هو اهتمامه بجودة
التصميم واستخدامه وحدات مسبقة الصب قابلة
لالستبدال حول المحيط العلوي للمحرقة والتي يمكن
استبدالها وتغييرها بسهولة.
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تعتبر شركة الرأي من أوائل الشركات المؤهلة من قبل الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة للقيام بمهمة إستيراد وبيع محارق عالية الجودة.

من أهم خصائص المحارق المستخدمة لدينا
*متوافقة بيئيًا مع االشتراطات البيئية ومعايير اإلنبعاثات الغازية الصادرة من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة.
*مصنعة وفقًا ألعلى المعايير البيئية البريطانية واألوربية.
*تسهم في تحسين اإلصحاح البيئي في المنطقة من خالل التخلص اآلمن من جثث الحيوانات النافقة .
*خالية من اإلنبعاثات التي قد تلوث الهواء فهي محارق آمنة وصديقة للبيئة.
*تتميز بالتركيب الدقيق والصيانة الشاملة  ،إذ يتوفر لدينا في شركة الرأي برامج متكاملة للتركيب والتدريب والصيانة والتشغيل.
*يمكن نقلها بسهولة والعمل بها في مناطق عديده وحتى المناطق النائية.
*تتكون من غرفة إحتراق رئيسية وغرفة إحتراق ثانوية باإلضافة إلى المدخنة.
*الطبقة الداخلية لغرفة الحرق مصممة من مجموعة مواد تقاوم درجات الحرارة العالية.
*تقوم شركة الرأي وحسب طلب المستفيد بتأمين أدوات إضافية للتعامل مع الحيونات وتحميلها آليًا في المحرقة.

درجة حرارة المحارق تصل إلى  1200درجة مئوية
38

مزودة بنظام تحكم آلي للتبريد التدريجي
39

نقوم في شركة الرأي بعمل تصاميم خاصة وبأسعار جيدة لمزارع الدواجن والمعامل البيولوجية ذات السعات الصغيرة أو المتوسطة وفقًا ألحجام الحيوانات.

التبطين الداخلي للمحرقة

40

عــــــمـــــالؤنــــــــا

مشروع توريد وتركيب محرقة بمدفن النفايات بالسلي لصالح أمانة منطقة الرياض

تم تنفيذ هذا المشروع لصالح أمانة منطقة الرياض وتركيبها بمدفن النفايات العام وذلك للتخلص اآلمن من النفايات وإنتشار األوبئة والحفاظ على البيئة.

محرقة للتخلص من النفايات بمعدل حرق  1000كجم/ساعة
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مشروع توريد وتركيب محارق الحيوانات النافقة ألمانة منطقة المدينة المنورة

التخلص اآلمن من الحيوانات النافقة و المحافظة على البيئة
وذلك للحد من إنتشار األوبئة واألمراض والعدوى المتناقلة بين

تم تنفيذ هذا المشروع لصالح أمانة منطقة المدينة المنورة وتركيبها بالمردم العام وذلك للحد من إنتشار األوبئة والحفاظ على البيئة.

اإلنسان والحيوان عبر جثث الحيوانات النافقة والتي تمثل في
كثير من األحيان مصدرًا رئيسيًا من مصادر العدوى.

تدريب العاملين المرشحين من قبل األمانة لكي

تم توريد وتركيب محرقة للحيوانات النافقة بمعدل حرق 1000
كجم/ساعة

يتمنكو من تشغيل المحرقة بعد إنتهاء العقد.
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مشروع توريد وتركيب محارق الحيوانات النافقة ألمانة منطقة جازان

التخلص اآلمن من الحيوانات النافقة و المحافظة على البيئة
وذلك للحد من إنتشار األوبئة واألمراض والعدوى المتناقلة بين

تم تنفيذ هذا المشروع لصالح أمانة منطقة جازان ويعتبر األول من نوعه في المملكة العربية السعودية  ،حيث يهتم بشكل رئيسي بصحة البيئة وصحة

اإلنسان والحيوان عبر جثث الحيوانات النافقة والتي تمثل في

اإلنسان.

كثير من األحيان مصدرًا رئيسيًا من مصادر العدوى.

ويهدف المشروع إلى تحسين اإلصحاح البيئي في المنطقة من خالل التخلص اآلمن من الحيوانات النافقة التي قد تتسبب بأمراض وبائية  ،وذلك من خالل
تأمين المحارق ذات الكفاءة العالية والخصائص التشغيلية الخالية من اإلنبعاثات الضارة بالبيئة.

تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع األشياء
الالزمة لتنفيذ واتمام وصيانة األعمال وفق الشروط
والمواصفات.

ويتكون المشروع من مرحلتين :
المرحلة األولى (المرحلة التحضيرية) :

تدريب العاملين المرشحين من قبل األمانة لكي

مدة هذه المرحلة ستة أشهر وتشمل توريد محارق الحيوانات والشاحنات والسيارات والمعدات الالزمة لتشغيل المحرقة وأدوات السالمة ووسائل النقل

يتمنكو من تشغيل المحرقة بعد إنتهاء العقد.

والروافع الشوكية  ،باإلضافة إلى تجهيز األعمال اإلنشائية الخاصة بمحطة المحارق.
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مشروع توريد وتشغيل محارق الحيوانات النافقة لشركة دواجن الوطنية
نفذ هذا المشروع لصالح شركة دواجن الوطنية حيث تم توريد محارق الحيوانات النافقة والتي تم تصميمها خصيصًا لشركة دواجن الوطنية بما يتوافق مع
تعليمات الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة والالئحة التنفيذية للنظام العام للبيئة والمواصفات األوروبية  ،وأهم ما يميز هذه المحرقة ما يلي:

1.تبطين المحرقة من الداخل بطبقة عازلة تعمل بتقنية طرد الرماد بحيث ال يتراكم في الشقوق البينية لبطانة المحرقة مما يعمل على ضمان إطالة عمر
المحرقة والتوفير في تكاليف الصيانة.
2.تصنيع طبقة العزل من مواد ذات مقاومة عالية ضد الحرارة.
3.اختبارها بواسطة (  )CFD Mod ellingالمتخصص في قياس توزيع درجات الحرارة بغرفة الحرق.

المرحلة الثانية (التشغيل والصيانة):
مدة هذه المرحلة ثالث سنوات وتشمل تشغيل وصيانة محطتي التخلص من الحيوانات النافقة ،وذلك من خالل فنيين مدربين في مجال المحارق.
كما تم تنفيذ مثل هذه المشاريع في كل من المناطق التالية:
(أحد المسارحة  -ألحقو  -الطوال) التابعة ألمانة منطقة جازان.
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خبراتنا في مجال

الخدمات البيئية

4.تبطين الغرفة الرئيسية بثالث طبقات من بطانه مضادة لألحماض وطبقتين من الطوب الحراري المطلي بمادة واقية (مقاومة للصدمات الحرارية
والكشط) مانعة لتراكم الرماد بسمك  120مم.
5.تبطين الغرفة الثانوية بألياف السيراميك بسمك  200مم باإلضافة إلى طبقة انبعاثية واقية (مقاومة للصدمات الحرارية والكشط) تزيد من كفاءة
األكسدة الحرارية للغازات.
6.مراعاة الجمع بين كفاءة التبطين واستخدام مواد عازلة ذات كفاءة عالية تعمل بتقنية (.)Microp orous
7.تصنيع الهيكل الخارجي للمحرقة من الصلب السميك المقاوم.
8.اللحام بواسطة تقنية (.)Bund ed Construction
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مشروع إنشاء محطات غسيل اإلطارات بالمرادم الهندسية بمنطقة المدينة المنورة
 -تم تنفيذ المشروع لصالح أمانة منطقة المدينة المنورة.

خبرتنا في مجال اإلنشاءات

 -تم تأمين مولدات كهربائية وإنشاء خزان خرساني لكل محطة.

 يهدف المشروع الى إنشاء عدد ( )4محطات لغسيل إطارات شاحنات جمع المخلفات بمحافظات (المدينة المنورة  -العال  -خيبر  -الحناكية) بمنطقةالمدينة المنورة.
 -تم تأمين وتركيب عدد ( )4وحدات متكاملة لغسيل اإلطارات.

مشروع إنشاء محطات إنتقالية لتجميع النفايات بمحافظات المدينة المنورة
محطة غسيل االطارات في مرحلة اإلنشاء

 -تم تنفيذ المشروع لصالح امانة منطقة المدينة المنورة.

أحدى محطات غسيل االطارات المنجزة

 يهدف المشروع إلى إنشاء وتشغيل عدد ( )4محطات إنتقالية ألمانة المدينة المنورة في محافظات (أبيار الماشي  -المليليح  -الصويدرة  -اليتمة). -كما قامت شركة الرأي بتنفيذ مشروع محطات إنتقالية بمحافظة عفيف.

مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة المنورة
 تم تنفيذ هذا المشروع لصالح أمانة منطقة المدينة المنورة بمعسكر سكن عمال النظافة الجديد بطاقة إنتاجية 500م  / 3يوميهدف المشروع إلى معالجة مياه الصرف الصحي واالستفادة من المياه المنتجة بعد المعالجة في ري النباتات. -تم توريد وتركيب وإنشاء المحطة  ،ومن ثم تشغيلها لفترة تجريبية

محطة معالجة مياه الصرف الصحي
بمنطقة المدينة المنورة

أعمال المحطات اإلنتقالية بمرحلة اإلنشاء

 تم تدريب العاملين الذين قامت االمانة بترشيحهم لتشغيلها بعد إنتهاء العقد.52
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الدراسات والمشاريع البيئية

مجموعة العبيكان لإلستثمار الصناعي

مصنع شركة أسمنت الجوف
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تقييم األثر البيئي لمجموعة مصانع العبيكان لإلستثمار الصناعي

تقييم األثر البيئي واإلستشارات البيئية لمصانع الحديد

قامت شركة الرأي بتنفيذ دراسات تقييم األثر البيئي لجميع المصانع والشركات التابعة لمجموعة
العبيكان بالمدينة الصناعية الثانية والثالثة بمدينة الرياض وعددها ( )12مصنعًا وتم إصدار الموافقات
البيئية لجميع المنشآت الصناعية.
ما زالت الشراكة ممتدة بين شركة الرأي للخدمات البيئية ومجموعة العبيكان لإلستثمار الصناعي في
المراجعة البيئية وتجديد التراخيص.

يعد مشروع دراسة تقييم األثر البيئي لمصنع حديد الجنوب من ابرز المشاريع التي قمنا بتنفيذها في
مجال مصانع الحديد .قامت شركة الرأي بإعداد دراسات مشابهة لعدة شركات في نفس القطاع ومنها:
مصنع حديد الراجحي بجدة  -مصنع طيبة الخليج للصلب.

تقييم األثر البيئي واالستشارات البيئية لمصانع األسمنت

في عام 2006م قامت شركة الرأي بتنفيذ دراسة تقييم األثر البيئي لمصنع شركة أسمنت الجوف ومنذ
ذلك الحين وال زلنا نعمل معًا ضمن عقد شامل بإعتبار شركة الرأي هي المستشار البيئي لشركة أسمنت
الجوف وتقوم بجميع الخدمات البيئية لها.
تم تنفيذ العديد من الدراسات المماثلة مثل :مصنع أسمنت الجزيرة  -مصنع أسمنت المملكة.

56

تقييم األثر البيئي لمصانع الزجاج

قامت شركة الرأي بتنفيذ العديد من الدراسات الخاصة بمصانع الزجاج من أبرزها دراسة تقييم األثر البيئي
للشركة السعودية األمريكية للزجاج بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض .وأيضا العديد من الدراسات
المشابهة على سبيل المثال  :مصنع الزجاج البلوري  -مصنع زهرة الرياض للزجاج.
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تقييم األثر البيئي لمصانع البالستيك

قامت شركة الرأي بتنفيذ دراسة تقييم األثر البيئي لشركة الشرق للصناعات البالستيكية بالصناعية الثانية
بالرياض .ما زال التعاون مستمرا بيننا في المراجعة البيئية وتجديد التراخيص.

اإلشراف البيئي لمشاريع شركة دواجن الوطنية بالقصيم

شركة الرأي لها باع وخبرة طويلة في مشاريع اإلشراف البيئي  ،وخالل العقد الثاني من عام 2013م
قامت شركة دواجن الوطنية بتقديم دعوة خاصة لشركتنا من أجل تأمين الخدمات اإلستشارية والبيئية
لمجموعتها:
*تم إعداد السجل البيئي لكافة مشاريع شركة دواجن الوطنية.
*تم إعداد دراسات تقييم األثر البيئي لكافة المشاريع الجديدة للشركة.
* تم القيام بكافة القياسات والتحاليل الكيميائية الدورية لكافة المنشآت.
*ما زال التعاون مستمرًا مع شركة دواجن الوطنية.

شهادة التأهيل البيئي الخاصة بشركة الرأي للخدمات البيئية
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موافقة بيئية صادرة الحدى الشركات
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خبراتنا في مجال

دراسات تقييم وتأهيل مدافن النفايات واختيار
مواقع اإلنشاء
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تقييم وتأهيل المرادم واختيار مواقع إنشاء مرادم بمنطقة المدينة المنورة
تم عمل عدد  61دراسة جميعها تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة وتم إصدار التراخيص البيئية الالزمة لجميع المرادم.

دراسة إغالق وتأهيل المردم القديم بمدينة جدة

* تم إعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية المحتملة لمشروع إغالق المردم القديم.

* تم عمل تحليل بيئي للمواصفات الفنية الخاصة بإغالق المردم.

* تم توصيف التدابير التي يمكن اتخاذها لتخفيف اآلثار الناتجة عن عمليات اإلغالق.

* تم اصدار الموافقة البيئية.

موقع بركة معالجة الرشيح

خلية هندسية جديدة

دراسة تقييم األثر البيئي للمردم الجديد والمحطات اإلنتقالية بمدينة جدة
تم إعداد دراسة تقييم األثر البيئي إلنشاء مردم جدة الجديد و  12محطة انتقالية  ،وتم اصدار الموافقة البيئية.

قياس تركيزات الغازات من األبار

إجراء تحاليل المياه الجوفية لتحديد مدى تأثرها
بالمرتشحات

دراسة إغالق وتأهيل المردم القديم شركة دواجن الوطنية
تم اصدار الموافقة البيئية لبرنامج اإلغالق من قبل الهيئة العامة لالرصاد.

دراسة إغالق المرادم القديمة بمناطق عفيف  -الباحة  -الطائف
قياس نفاذية التربة

إجراء تحاليل التربة

تم إعداد دراسات تقييم األثر البيئي إلغالق المرادم في كل من منطقة عفيف  -الباحة  -الطائف وتم إصدار الموافقة البيئية.
62

63

خبراتنا في مجال

دراسات الموارد المائية
)السطحية  -الجوفية  -المستصلحة(

65

مشروع دراسة خفض منسوب المياه السطحية وتعريف مياه األمطار بمدينة الملك فهد العسكرية

دراسات الموارد المائية (السطحية  -الجوفية  -المستصلحة(

مشروع دراسة إرتفاع منسوب المياه بمجمع الملك فهد الطبي بالظهران

قياس أعماق المياه الجوفية لتحديد تغيرات
مناسيب المياه في اآلبار اإلختبارية

إستكشاف المياه الجوفية و تحديد أعماق وسمك
الطبقات الحاملة للمياه باستخدام تقنيات الجيوفيزياء

مشروع تنفيذ خفض منسوب المياه السطحية بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران

إجراء تجارب الضخ لتحديد الخصائص الهايدروليجية
للطبقة الحاملة للمياه
66

بئر نزح المياه الزائدة
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مشروع

اإلستراتيجية العامة إلعادة استخدام مياه
الصرف الصحي المعالجة بالرياض والخرج

69

أسس إختيار مسارات نقل المياه

أهداف اإلستراتيجية
الهدف العام :دراسة استخدام المياه المعالجة سواء على المستوى االستراتيجي أو التجريبي أو التصميمي.
 -المحاور التي تم تنفيذها في إستراتيجية إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة بالرياض والخرج:

القسم األول
دراسة إسرتاتيجية إعادة استعامل مياه
الرصف الصحي املعالجة بالرياض
القسم الثاين
استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة
للحقن يف باطن األرض

تم تقييم و اختيار المسار األنسب بعد األخذ بعين االعتبار التخفيف من اآلثار البيئية و االجتماعية و مخاطر المشروع و الكلفة وفقا لألسس التالية:
*الخيار األقل كلفة من حيث الكلف الراسمالية و التشغيلية
*الخيار األقل سلبا على المجتمع
*الخيار األقل أثرا على البيئة
*المشرو ع األقل مخاطرة  ،استمالك األراضي  ،إختراق البنى التحتية  ،موافقة األطراف ذات العالقة بالمشروع.

القسم الثالث
دراسة وتصميم مرشوع تنفيذي إلعادة
استعامل مياه الرصف الصحي
املعالجة

بعض المسارات المقترحة لنقل المياه
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نسبة استخدام المياه المستصلحة إلى الجوفية في مناطق االستبيان

إسم المنطقة

استهالك المستصلحة

نسبة

مياه آبار

(م/3يوم)

المستصلحة ()%

(م/3يوم)

نسبة الجوفية ()%

إجمالي المياه المستخدمة
(م/3يوم)

الجبيلة والعيينة

3114

16

16569

84

19683

العمارية والوصيل

18203

32

38560

68

56763

الدرعية وعرقة

7876

10

69206

90

77082

الحائر

584

1

65385

99

65969

ديراب

14761

34

28786

66

43547

المجموع الكلي

44538

18

218506

83

263043

تجربة

إمكانية حقن مياه الصرف الصحي المعالجة
في باطن األرض

معدل
كلفــة  1م

3

مــن

الميــاه علــى المــزارع فــي
العينــة  18هللــه
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أهداف الدراسة
 دراسة الوضع الجيولوجي والهيدرولوجي لمنطقة الدراسة. تحديد الطبقة المستهدفة للحقن والعوامل الهيدرولوجيةوالهيدروليكية. -وضع التصاميم الفنية ألبار الحقن والمراقبة.

نتائج عمليات حفر اآلبار  -بئر المراقبة وبئر الحقن
 إجراء تحاليل لمياه الصرف المعالجة. حفر بئر حقن إلى عمق  18 5م بقطر  “12وتم تغليف البئر بأنابيب حديد .”8 حفر عدد  2بئر مراقبة لعمق  18 3م بقطر  “8وتم تغليف اآلبار بأنبيب  UPVCقطر .“4 حفر بئر مراقبة لعمق  8 0م بقطر  “8و تغليفه بأنابيب  UPVCقطر .“4 دراسة العينات الصخرية الناتجة من الحفر. إنشاء طبقة شديدة الصالبة سمكها 19م تفصل بين الطبقتين السطحية والسفلية. اكتشاف تسرب عالي لمياه الحفر بطبقة مكون العرب (خزان الرياض الجوفي) مما يدل على وجود تشققات عالية بهذا المتكون والذييجعلها طبقه واعده للحقن بها.
 أخذ عينات من المياه الجوفية لآلبار التي تم حفرها والمماثلة للخزان العلوي وخزان الرياض الجوفي وتم تحليلها وتحديد الخصائص(الفيزيائية  -الكيميائية-العضوية والغير عضوية  -الحيوية).
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التصاميم الفنية لبئر الحقن

تطبيق النموذج الرياضى لتمثيل عملية شحن مياه الصرف المعالجة للخزان الجوفي
أوال  :بناء الشكل الهندسي للنموذج ويشتمل على
 تصميم الشبكة المناسبة لتغطية منطقة الدراسة. تطبيق الظروف الحدية التى تحيط بمنطقة التمثيل. -تحديد عدد طبقات الخزان ومناسيب األسطح العلوية والسفلية لكل طبقه وتحديد سمك الطبقات ومن ثم سمك الخزانات الجوفية.

ثانيا :بناء النظام المائي للخزان الجوفي
تضمن بناء النظام المائى للخزان الجوفى ادخال المعامالت األتية إلى بيئة النموذج:
 نوعية الخزان الجوفى. المعامالت الهيدروليكية وتشمل النفاذية  ،التوصيل الهيدروليكى األفقى والرأسى  ،الناقلية  ،التخزين ..........الخ. التراكيب الجيولوجية وخاصة المؤثرة فى حركة المياه الجوفية. مواقع أبار المراقبة. مناسيب المياه الجوفية األولية. أبار المياه الجوفية االنتاجية (عددها  ،مواقعها ،تصرفاتها.)......... -أبار الشحن (عددها  ،مواقعها ،كمية الشحن اليومى.).........

ثالثًا :معايرة النموذج
تمت معايرة النموذج فى حالة الثبات وعدم الثبات.
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النمذجة العددية
رابعًا :تطبيقات النموذج الرياضي
 تم إختبار آبار الشحن الحالية وأثرها على مناسيب المياه الجوفية بالخزان الجوفي. تم وضع سيناريوهات مختلفة لعملية الشحن. تم عمل خرائط مناسيب المياه الجوفية المتوقعة خالل فترة التمثيل  10سنوات. -تم تحديد إتجاه حركة المياه الجوفية.

خامسًا :النتائج
 خرائط لمناسيب المياه الجوفية فى فترات مستقبلية. تقدير سرعات وكميات المياه المتجهة من مناطق الشحن إلى مناطق الصرف . توقع لحركة المياه الجوفية فى فترات مستقبلية. -الميزان المائى للنظام المائى يتضمن كمية المياه الداخلة والخارجة من النظام.
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خبراتنا في مجال

دراسات المناطق الساحلية والسياحية

83

تقييم األثر البيئي لتمديد الكيبل البحري )(AAE-1

دراسات المناطق الساحلية والسياحية

 تم تنفيذه لصالح شركة اإلتصالت بالمملكة العربية السعودية. تم تنفيذه في اطار الشراكة بين شركة الرأي وشركة ( TE-SubComتايكو  Ty coسابقًا) لإللكترونيات واإلتصاالت بالواليات المتحدة األمريكية وشركة تاتاالهندسية.
 تم إعداد دراسة تقييم األثر البيئي لمحطة اإلرساء المقترحة لتثبيت وتمديد نظام الكيبل البحري من منطقة الكورنيش في جدة بالمملكة العربيةالسعودية ومشروع نظام الكيبل يعرف بمشروع آسيا-أفريقيا-أوروبا (.)AAE-1

تقييم األثر البيئي لمشروع توسعة البوابة البحرية لشركة ارامكو السعودية

أخذ عينات بحرية لمشروع بوابة ارامكو

النشاطات النموذجية لمشروع تايكو

 تم تنفيذه مع شركة اركيدون اليونانية لصالح شركة ارامكو. -تم إعداد دراسات هدفها تقييم التأثيرات البيئية ألعمال التجريف البحري والتخلص من ناتج أعمال التجريف.

تقييم األثر البيئي لمشروع منتجع الرياض السياحي بالحيسية
 تم تنفيذه لصالح منتجع الرياض السياحي بمنطقة شعيب الحيسية بوادي حفيظة. تم إعداد دراسة تقييم استخدامات األرض لكل جزء حسب درجة الدراسة. -تم عمل عدد ( 15خمسة عشر) قطاع تربة تغطى االختالفات السائدة بمنطقة الدراسة.
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منتجع الحيسية

صورة فضائية لموقع منتجع الحيسية
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أبرز الدراسات البيئية المنجزة
خالل السنوات السابقة
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دراسات تقييم األثر البيئي لمصانع الحديد والصلب

م

المشروع

1

تقييم األثر البيئي لمصنع حديد الجنوب

2

دراسة تقييم األثر البيئي لشركة المستقبل

شركة المستقبل للصناعات الحديدية والصلب

4

تقييم األثر البيئي لمصنع الراجحي للحديد

شركة الراجحي للحديد

دراسات تقييم األثر البيئي لمصانع األسمنت

الجهة مالكة المشروع

م

مصنع حديد الجنوب في مدينة جازان

2

تقييم األثر البيئي لشركة أسمنت الشرقية

4

تقييم األثر البيئي لشركة أسمنت تبوك

8

تقييم األثر البيئي لشركة أسمنت الخليج العربي

دراسات تقييم األثر البيئي للمزارع

م

المشروع

المشروع

شركة أسمنت تبوك
شركة أسمنت الخليج العربي

م

المشروع

1

دراسة تقييم األثر البيئي لمزرعة التوفيق للدواجن

مؤسسة عبداهلل مسفر علينا الصبحي للدواجن

2

دراسة تقييم األثر البيئي شركة الشامل األساسي للصناعة

2

دراسة تقييم األثر البيئي إلنشاء مزرعة حمام الحم

ناصر بن غازي الحربي

4

دراسة تقييم األثر البيئي لمصنع الخطوات الصناعية لألعمال المعدنية

8

دراسة تقييم األثر البيئي لمصنع شركة جدارة المعدنية للصناعة

سحمي بن شويمي بن مناحي بن فويز
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شركة أسمنت الشرقية

دراسات تقييم األثر البيئي للصناعات المعدنية

الجهة مالكة المشروع

دراسة بيئية لتحويل أرض زراعية إلى مستودعات

الجهة مالكة المشروع

الجهة مالكة المشروع
شركة الشامل األساسي للصناعة
مصنع الخطوات الصناعية للصناعات المعدنية
شركة جدارة المعدنية للصناعة
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دراسات تقييم األثر البيئي لمصانع الزجاج

م

المشروع

1

تقييم األثر البيئي للشركة السعودية األمريكية للزجاج

2

تقييم األثر البيئي لمصنع الزجاج البلوري

3

تقييم األثر البيئي لمصنع زهرة الرياض للزجاج

دراسات تقييم األثر البيئي للمنتجعات السياحية

الجهة مالكة المشروع

الجهة مالكة المشروع

م

المشروع

الشركة السعودية األمريكية للزجاج بالرياض

5

التقييم البيئي لمشروع منتجع الرياض الترفيهي (ميريالند) والذي تقدر مساحته بـ  30مليون م

مصنع الزجاج البلوري

6

التقييم البيئي لمشروع منتجع سعد الوطني الذي تقدر مساحته بـ  11مليون و  19 3ألف م

مصنع زهرة الرياض للزجاج

8

التقييم البيئي إلنشاء بحيرة صناعية ضمن مشروع الرمال الذهبية بمساحة تقدر ب  200ألف م

شركة نمسان في وادي حنيفة

2

الشركة العصرية القابضة في مدينة الرياض

2

2

المجموعة العربية للخدمات في مدينة الخبر

دراسات تقييم األثر البيئي لمنشآت مختلفة
المشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي

م
8

م

الجهة مالكة المشروع

المشروع

1

دراسة التاثيرات البيئية لمشروع صرف مياه األمطار بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام إلى الخليج العربي

2

مشروع تحليل المياه الجوفية بالدمام

هيئة المدن الصناعية
شركة إي آر إم اإلماراتية
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10

13

الجهة مالكة المشروع

المشروع

شركة سما دبي في مدينة جدة

تقييم األثر البيئي ألبراج سما دبي بجدة
دراسة بيئية للمقر الجديد لهيئة سوق المال بالتعاون مع شركة BUR O
 H APPOLDالبريطانية
تقييم األثر البيئي والمراجعة البيئية لمصنع شركة الشرقية للبتروكيماويات
بمنطقة الجبيل الصناعية
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هيئة سوق المال السعودي في مدينة الرياض

شركة الشرقية للبتروكيماويات في الجبيل الصناعية

دراسات تقييم األثر البيئي لمدافن النفايات

دراسات بيئية بحرية
م
م
1

الجهة مالكة المشروع

المشروع
إعداد دراسة بيئية للمناطق الساحلية للبلديات والمجمعات القروية التابعة ألمانة
محافظة جدة

 2دراسة تقييم األثر البيئي لتطوير الشاطئ الساحلي لمدينة جازان
4

التقييم البيئي لمشروع توسعة ميناء أرامكو بجدة بالتعاون مع شركة أركيدون

الجهة مالكة المشروع

المشروع

 3إعداد تصاميم مرمى الحمأة ومرمى النفايات الصناعية الخطرة الصلبة

أمانة محافظة جدة في مدينة جدة

امانة محافظة جدة  -مدينة جدة

 4تقييم األثر البيئي لموقع المردم الهندسي الجديد

بلدية محافظة عفيف

شركة تايكو في مدينة جدة

 5تقييم األثر البيئي لموقع المردم الهندسي الجديد

أمانة منطقة الباحة

شركة أرامكو السعودية في مدينة جدة

السعودية

دراسات بيئية متنوعة
دراسات قياس جودة الهواء

م

الجهة مالكة المشروع

المشروع

 6مشروع البرنامج الوطني إلدارة ومعالجة النفايات الخطرة

م

الجهة مالكة المشروع

المشروع

الشركة السعودية للكهرباء في مدينة رابغ

 1مشروع قياس جودة الهواء لمحطة كهرباء رابغ

الراجحي في مدينة الرياض

 2مشروع قياس تحاليل الهواء لمصنع حديد الراجحي

10

11

شركة األعمال التطويرية في جدة والرياض ورأس الخير

استشارات في مجال تحليل مخاطر الصحة والسالمة (  )ESHللمصانع التابعة لشركة
بترول دبي في كل من ينبع وجبل علي (دبي)
إستشارات بيئية لتأسيس برامج اإلدارة المستدامة للنفايات في المنشآت الصحية
التابعة لوزارة الصحة

المالكــة هــي شــركة الراجحــي ونفــذ بواســطة شــركة دانيــال

 3دراسة انبعاثات الهواء ورصد اإلنبعاثات لمصنع حديد الراجحي

اإليطاليــة
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شركة بترول دبي في ينبع وجبل علي في إمارة دبي

وزارة الصحة لمملكة البحرين في مملكة البحرين

دراسات تقييم األثر البيئي للمحاجر

م

المشروع

دراسات تقييم األثر البيئي للخرسانة الجاهزة

الجهة مالكة المشروع

م

1

دراسة تقييم األثر البيئي لمحجر خام الجبس المرخص لشركة أسمنت الجوف

الشركة العربية للتعدين

1

دراسة تقييم األثر البيئي لمصنع بناء للخرسانة الجاهزة

2

دراسة تقييم االثر البيئي لمحجر خام البزوالن المرخص لشركة أسمنت الجوف

الشركة العربية للتعدين

2

دراسة تقييم األثر البيئي لمصنع حمود علي ملفي العنزي للمنتجات االسمنتية

دراسة تقييم االثر البيئي لمحجر خام الحديد المرخص لشركة أسمنت الجوف

الشركة العربية للتعدين

م
1

دراسة بيئية لمصنع شركة األغذية المبتكرة (شاورمر)

2

دراسة تقييم األثر البيئي لمصنع البسكويت
دراسة تقييم األثر البيئي لمصنع فاركو للحلويات

شركة مصنع بناء للخرسانة الجاهزة
مؤسسة حمود علي ملفي العنزي للمنتجات االسمنتية
مصنع روائع التشييد للبلك

دراسات تقييم األثر البيئي لمصانع البالستيك

الجهة مالكة المشروع

م

شركة األغذية المبتكرة للصناعات الغذائية

1

مراجعة بيئية لمصنع شركة الشرق للصناعات البالستيكية

شركة مصنع البابطين لصناعة البسكويت والمواد الغذائية

2

مراجعة بيئية للمصنع السعودي للبراميل البالستيكية

شركة مصنع فاركو للحلويات
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المشروع

درسة تقييم األثر البيئي لمصنع روائع التشييد للبلك

دراسات تقييم األثر البيئي لمصانع المواد الغذائية

المشروع

الجهة مالكة المشروع

الجهة مالكة المشروع

المشروع

شركة الشرق للصناعات البالستيكية
المصنع السعودي للبراميل البالستيكية
مصنع دينا للمنتجات البالستيكية

دراسة بيئية لمصنع دينا للمنتجات البالستيكية
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نسخة رقمية
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