
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل استخدام خدمة

اليدوية األبار حفر مقاولين مزاولة نشاط رخصة ارإصد طلب    



 اليدوية األبار حفر مقاولينمزاولة نشاط  رخصة إصدار طلب اسم الخدمة

 22 رقم الخدمة

رقم الخدمة فى مرصد الخدمات 

 اإللكترونية
 )يسر( 

314-AC171 

 اساسية نوع الخدمة

 اعمال –حكومة   نوع الخدمة حسب المستفيد

 رئيسية الخدمةتصنيف 

 مؤسسة /شركة الجهة المستفيدة

 وزارة البيئة والمياه والزراعة الجهة المقدمة للخدمة

 مجانى  رسوم تقديم الخدمة

 تفاعلية مستوى نضج الخدمة الحالي

 اجرائية اعلى مستوى لنضج الخدمة

 الزراعةلوزارة البيئة و المياة و البوابة االلكترونية  قنوات تقديم الخدمة

 متطلبات وشروط الحصول على الخدمة

 فى ومسجل معتمد مقاول  يكون  ان يجب الطلب مقدم 

 و املياة و البيئة وزارة فى املطبقة املوردين و املقاولين بوابة

 .املياة قطاع – الزراعة

  ان يقوم املقاول بتسجيل بيانات ونش واحد على االقل

 يستخدم فى عملية الحفر. 



 رابط الخدمة 
http://app.mowe.gov.sa/CL/Page/Browser_Manual/frmR1_M

1_Step0.aspx   

 الخدمة في سطور .1

 اليدوية.حفر االبار مزاولة نشاط مقاولى للحصول على رخصة بالتقدم تخدم هذة الخدمة للسماح للمقاول تس

 (Workflowمخطط سير اجراء الخدمة/تدفق العمل ) .2
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 الشاشةاسم   الخطوة ت

شاشة اعالمية بالبيانات املطلوبة  الصدار الرخصة  والشروط الالزمة الصدار   1

 الرخصة 

شاشة اعالمية بالبيانات 

 املطلوبة

شاشة الدخول ببيانات التسجيل فى بوابة الموردين والمقاولين والبد ان يكون مقاول معتمد   2

 وجميع شهادته محدثة على نظام المقاولين والموردين 

 شاشة الدخول 

شاشة تظهر جميع الشركات الرئيسية او الفرعية  املسجلة على نفس السجل   3

 التجارى للمقاول 

شاشة بشركات املقاول 

املسجلة على نفس السجل 

 التجارى 

شاشة المعلومات الرئيسية المسجلة فى نظام المقاولين والموردين  ممكن التغيير فى   4

   بعض البيانات الصدار الرخصة 

 شاشة المعلومات الرئيسية

المراد اصدار الرخصة لها وهذه البيانات تسجل فى النسخة  االوناش تسجيل بيانات   5

 الورقية للمقاول 

 االوناشتسجيل بيانات 

 تسجيل المعدات االخرى تسجيل المعدات االخرى للمقاول المستخدمة فى عملية الحفر  6

 شاشة التعهدات  على جميع التعهدات الموجودة قبل اصدار ارسال الطلب  ةيجب الموافق  7

 ارسال الطلب  الطلب واصدار  رقم الطلب ارسال  8



 الشاشات .4

 شاشة اعالمية -1

 

 

 

  



 شاشة الدخول ببيانات التسجيل فى بوابة الموردين والمقاولين  -2

 

 شاشة  الشركات والفروع المرتيطة على السجل التجارى   -3

 

  



 شاشة المعلومات الرئيسية  -4

 

  



  الونشاتتسجيل بيانات  -5

 

 

  

  



  المعدات االخرىتسجيل  -6

 

 

  



  التعهدات  -7

 

  



 التعهد  طباعة   -8

 

  



 ارسال الطلب وابراز رقم الطلب  -9

 

 البريد االلكترونى المرسل للمقاول -11

 

 


