
مدراء  الصناعة،  رواد  األعمال،  رجال  المستثمرين،  سواء 
في  والمراقبين  والمشرعين  الحكوميين  الموظفين  الشركات، 
مجال البيئة، المستشارين والممارسين البيئيين، نحن نقوم بمد 

البيئي. األثر  بتقييم  المتعلقة  القضايا  لهم في جميع  العون  يد 

كالتالي: إلى ستة مراحل متسلسلة وهي  وتنقسم 

البيئي األثر  لتقييم  مراحل طلب خدمة استشارية 

من هم عمالئنا المحتملين:

طريقة الحصول على خدماتنا:

من نحن:

نحن شركة استشارية بيئية متخصصة في مجال خدمات تقييم األثر البيئي. 
اسمنا التجاري وشعارنا يجسد نوع النشاط الذي نقدمه. استنادا إلى تحليلنا 
للسوق في مراحل ما قبل التأسيس، فقد أنشئت هذه الشركة لتلبية حاجة 
في السوق للحصول على خدمات تقييم األثر البيئي موثقة ويمكن االعتماد 
عليها. حيث لمسنا من خالل بحثنا أن مقدار الثقة منخفض بين كثير من العمالء 

والشركات التي تنفذ وتقدم خدمات استشارية لتقييم األثر البيئي.
نحن نحمل في جوهرنا رؤية عالمية للرقي بأوطان العالم ومساندتهم 
بيئي  أثر  تقييم  خدمات  على  للحصول  ومجتمعات  ومستثمرين  حكومات 
بأفضل الطرائق واآلليات التنفيذية الممكنة، وتطوير نماذج وأطر ومعادالت 

حسابية للمساندة بالرقي في الحرفة.

المستقبلية  مواقع محددة، فخططنا  اليوم من  نعمل  نكن  وإن  نحن 
تهدف إلى جعل خدماتنا االستشارية متاحة لكل المستثمرين والحكومات 
والمنظمات المدنية الغير ربحية في اقطار األرض. خدماتنا تتجاوز الحدود 
المؤسسين "نحن قلقين على  للبلدان. نقتبس هنا كلمة ألحد  الجغرافية 
مصير البيئة على هذا الكوكب من جراء التقدم الحضاري والتمدن ومما نتج 
عن الثورة الصناعية. نحن نهتم لمصير البشرية على كوكب األرض، وحماية 
الحياة الفطرية عليها، ولون السماء الزرقاء، وصفاء المياه التي تجري على 
على  قلقنا  لتخفف من  المجال  نأسس شركة في هذا  أن  أردنا  أخاديدها. 

كوكب األرض، ونجعل خدماتها ممتدة ومتاحة ومتوفرة للجميع".

7182 شارع الملك فهد ـ المنطقة الشمالية
العقيق ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية

+966 566660060

info@eiaconsultancy.com

www.eiaconsultancy.com
شركة تقييم األثر المحدودة
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تقديم طلب خدمة مراجعة الطلب
وتقديم عرض األسعار

توقيع العقد
مع العميل

تسليم المخرجاتتنفيذ المشروع
والمراجعة

اعتماد المخرجات
وإقفال المشروع



على  للحصول  يتطلع  من  لكل  هنا  نحن 
خدمة متعلقة بتقييم األثر البيئي للمشروعات 
وتحت  اإلنشاء  قبل  مرحلة  في  المختلفة 
اإلنشاء وبعد اإلنشاء. نحن ملتزمون بتقديم 
هذه الحرفة المحددة (خدمة تقييم األثر البيئي) 
بجميع أنواعها، كما نلتزم بعدم تقديم خدمات 

أو استشارات بيئية من أي نوع آخر.

بأنواعها  البيئي  األثر  تقييم  دراسات  ينفذ  االستشاري  طاقمنا 
المختلفة للمشاريع المتعددة في مراحل التخطيط ودراسة الجدوى، 
وفي مراحل التنفيذ واإلنشاء، وفي مراحل ما بعد اإلنشاء كالتقييم 

للمنشآت. المطلوب  الدوري 

نحن ننفذ ما نحن متعهدين بعمله (نطاق الحرفة: تقييم األثر البيئي)، 
وننفذه بأقصى درجات الحذر والحرص ليخرج بالصورة الالئقة وبأعلى 
جودة ممكنة (والله ولي التوفيق). فريق عملنا يقوم بإجراء دراسة تقييم 
أثر بيئي لكل مشروع نكلف به بشكل مستقل ومنفرد، ويتجنب آلية 
النسخ-للتقارير المشابهة المتوفرة لدينا من دراسات سابقة أو مماثلة. 
يحول فريق العمل كل مشروع نكلف بدراسته إلى مشروع مستقل ويطبق 
أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والبرامج المحافظ حسب حجم 
المشروع المكلفين بعمله ودرجة التعقيد في التنفيذ. وقد قامت الشركة 
بانتقاء أفضل المتوفر والمجرب من العمليات واألطر واألدوات إلدارة 
المشاريع ثم حورتها وطورتها لتتناسب وتتالءم مع الطبيعة المختلفة 
لمشاريع تقييم األثر البيئي. فأصبح لدينا مجموعة فريدة من األدوات 
والعمليات واألطر المالئمة إلدارة وتنفيذ مشاريع تقييم األثر البيئي. 
باإلضافة إلى بناء شبكة من المستشارين المتعاونين المحليين والدوليين 

وقواعد بيانات لتسهيل وسرعة الوصول للمعلومات المطلوبة.

شركة تقييم األثر والتي تحمل االسم التجاري EIA، هي شركة 
 EIA شركة  البيئية.  اإلدارية  االستشارات  مجال  في  استشارية 
متخصصة في تقديم خدمات ودراسات تقييم األثر البيئي لعمالئها. 
الخدمات  من  محدد  واحد  نوع  تقديم  في  نفسها  حصرت  الشركة 

واالستشارات البيئية. 

هذه التخصصية العالية سوف تقودنا لتركيز على أعمالنا لضمان 
إبداعية اكثر في طرائقنا وآلياتنا، تكاملية  جودة أعلى في خدماتنا، 
متناهية. اسم الشركة مستمد من الخدمة التي تقدمها. شركة تقييم 
.“EIA produces EIA” .األثر البيئي تقدم دراسات تقييم األثر البيئي

هي سلسلة متعاقبة من سبع رؤى مركبة.

فئات الخدمات التي نوفرها:الرسالة:الشركة في سطور...

أنواع مشاريع تقييم األثر البيئي:

طريقة تنفيذ العمل:

االستراتيجية:

نطاق العمل:

رؤيتنا:

"التركيز المحدد والتخصصية العالية وآلية تنفيذ فريدة"

ميزة تنافسية قادمة من التخصصية العالية والتركيز في مجال مفرد 
محدد من االستشارات البيئية وهي تقديم خدمات "تقييم األثر البيئي".

طراز تنفيذ فريد لدراسات تقييم األثر البيئي مطور للشركة ويتكون 
من أربع عناصر رئيسية:

إطار عمل تنفيذي خاص بالشركة.

مجموعة منتقاة ومطورة من العلميات اإلدارية واآلليات التنفيذية 
مطورة لشركة.

بيانات مساندة تسهل  المتعاونين وقواعد  شبكة من المستشارين 
الوصول للمعلومات.

الصناعية  األنشطة  من  الكلي  األثر  لتقييم  مبتكر  رياضي  نموذج 
واإلنشائية.

تنفيذ مشاريع دراسة تقييم األثر البيئي: تنفيذ دراسات تقييم األثر 
البيئي واالجتماعي لعمالئنا بشكل شامل أو محدد.

مراجعة تقارير تقييم األثر البيئي: نراجع دراسات وتقارير تقييم األثر 
نفذها  التي  والدراسات  التقارير  (تلك  لعمالئنا  واالجتماعي  البيئي 

طرف ثالث لعمالئنا أو للجهات الرقابية والتشريعية).
تمكن  وأدوات  استشارات  نوفر  القرار:  لمتخذ  استشارية  خدمات 
المستثمرين ورجال األعمال ومتخذي القرار من الحكم على مقدار 

األثر المتوقع من مشاريعهم.
االستشارات  وشركات  ومكاتب  للممارسين  استشارية  خدمات 
باآلليات  ونزودهم  التنفيذ  طرق  حول  استشارات  نوفر  البيئية: 

واألطر الالزمة لذلك، والمساندة الفنية.

الرؤية األولى (رؤية 2020): إلحداث طفرة في صناعة تقييم األثر 
البيئي على المستوى الوطني.

الرؤية السابعة (رؤية 2117): لنصبح علم األجيال القادمة في حرفة 
"تقييم األثر البيئي"... منها تستمد معايير الجودة العالية... منبت 

العراقة... وجاهة االسم.

إلعادة تعريف وابتكار المبادئ 
للتنفيذ  الحديثة  والممارسات 
األمثل لحرفة "تقييم األثر البيئي" 

من أجل خير البشرية.


