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  المعلومات لتقنية العامة اإلدارة
 بئر حفر رخصة طلب خدمة استخدام دليل



قنوات 

تقديم 

 الخدمة

 لخدمات االلكترونيةا -اإللكترونية لوزارة البيئة و المياة و الزراعة بوابة ال

متطلبات 

وشروط 

الحصول 

على 

 الخدمة

 الزراعية األراضي في األبار حفر:  الزراعي اإلستخدام 

o للموقع كروكي رسم. 

 لغرض والتجارية السكنية األراضى فى اآلبار حفر تشمل -:البلدية األغراض 

 الطرد صناديق وتزويد الخضراء والمسطحات األشجار رى فى المياه استخدام

 المرافق وغسيل االنشائية واألغراض الالزمة بالمياه( السيفونات)

o للموقع كروكي رسم. 

o . 

 الصناعي لإلستخدام : 

o للموقع كروكي رسم. 

 الوقود محطات

o للموقع كروكي رسم. 

 باإلضافة الجوفية المياه منسوب فى التغير لمراقبة آبار وهى : المراقبة آبار 

 وتحديد لها المكونة الصخور وطبقات الجوفية الخزانات على التعرف إلى

 الهيدروليكية مواصفاتها

o الموقع فيه موضح الترخيص على الموافقة طلبال من مقدم  خطاب 

 .واإلحداثيات

 لتغذية السدود وأحواض األودية مجارى فى تحفر التى اآلبار هى التغذية آبار 

 الجوفية الطبقات

o الموقع فيه موضح الترخيص على الموافقة طلبال من مقدم  خطاب 

 .واإلحداثيات

 لمياه الحاملة للطبقات االستكشافية الدراسات لعمل آبار هى اإلختبارية اآلبار 

 الجوفية الخزان

o الموقع فيه موضح الترخيص على الموافقة طلبال من مقدم  خطاب 

 .واإلحداثيات



 

 المياه شركة قبل من تحفر التي اآلبار وهي الوطنية المياه وشركة الوزارة آبار 

 والزراعة والمياه البيئة وزارة و المياه ومديريات الوطنية

o الموقع فيه موضح الترخيص على الموافقة طلبال من مقدم  خطاب 

 .واإلحداثيات

 (األخرى الحكومية والجهات والهيئات الوزارات) الحكومية الجهات 

o الموقع فيه موضح الترخيص على الموافقة طلبال من مقدم  خطاب 

 .واإلحداثيات

 

رابط 

 الخدمة 

 ht

.gov.sa/WellsApplications/Page/Browser/frmR1_T1_Stewa.mwebhttp://

ep1.aspx 

 

 

http://app.mowe.gov.sa/WellsApplications/page/Browser/frmR1_T1_Step1.aspx
http://app.mowe.gov.sa/WellsApplications/Page/Browser/frmR1_T1_Step1.aspx
http://app.mowe.gov.sa/WellsApplications/Page/Browser/frmR1_T1_Step1.aspx


 الخدمة في سطور .1

 الحكومية  والجهات لالفراد متاحة الخدمة وهذه يدوى او انبوبى  بئر حفر رخصةتسمح هذة الخدمة للمستفيدين بالتقدم إلصدار 

 .والشركات

 أغراض اإلستخدام:

 :وقود( محطات -صناعي –البلدية  االغراض -)زراعية    أفراد. 

 آبار -التغذية  آبار -المراقبة  آبار -وقود  محطات-صناعي –البلدية  االغراض -)زراعية     :/المؤسسات الشركات 

 .(اختبارية 

 :آبار -التغذية  آبار -المراقبة  آبار –الحكومية  الجهات - ةآبار الوزارة وشركة المياه الوطني)  الجهات الحكومية 

 .اختبارية(

 (Workflowمخطط سير اجراء الخدمة/تدفق العمل ) .2

 

  



 

  الوصف التفصيلي إلجراءات تقديم الخدمة  .3

 الشاشةاسم   الخطوة ت

1  
والخطوات الالزمة لتقديم  شاشة   اعالمية بالمطلوب  والخدمات المتاحة

 الخدمة

 شاشة اعالمية

2  
 تحديد طبيعة مقدم الطلب جهة حكومية ( –فرد  –شاشة تحديد طبيعة مقدم الطلب ) شركة /مؤسسة 

3  
 الغرض من استخدام البئر  شاشة لتحديد ن الغرض من استخدام البئر

4  
المطلوبة ونوع انشاء الطلب لتأكيد بيانات االتصال  وتحديد عدد االبار 

 الخدمة والموقع الجغرافى لالرض

  تأكيد بيانات االتصالشاشة 

5  
شاشة البيانات االساسية بعد دخول مقدم الطلب  من البريد االلكترونى 

 المرسل 

 البيانات االساسية 

6  
 بيانات االبار بيانات االبار يتم تحديد العمق المطلوب وكمية المياه المطلوبة 

7  
 وثائق الملكية  يتم ادخال وثائق الملكية الخاصة باالرض 

8  
 المرفقات  يتم ادخال المرفقات المطلوبة 

9  
 تحديد موقع االرض تحديد موقع االرض بدقة عن طريق خرائط جوجل او النظام العشرى 

10  
 التعهد التعهد بان البيانات صحيحة ويتم طباعته ومراجعة الوزارة 



 الشاشات .4

 شاشة التعليمات االساسية  -1

 تحديد طبيعة مقدم الطلب-2

 شاشة تحديد الغرض من االستخدام -3

 شاشة تأكيد بيانات االتصال  -4

 البريد المرسل  لمقدم الطلب الستكمال تسجيل البيانات -5

 شاشة البيانات االساسية  -6

 شاشة بيانات االبار  -7

 شاشة وثائق الملكية -8

 شاشة المرفقات  -9

 شاشة تحديد موقع االرض -10

 شاشة التعهد  -11

 التعهد طباعة  -12

 بيانات الطلب ) خاص بموظفى الوزارة ( -13

 

 الدخول على بوابة مقاولي حفر االبار واختيار النوع انبوبي ام يدوي

 

 

 قراءة الشروط واالطالع عليها



 

 

 

 

 صفحة تسجيل الدخول وادخال البياناتالظغط على استمرار واالنتقال الى 



 

 اختيار لخدمة المطلوبة من القائمة 

 

 تعبئة البيانات المطلوبة بالقائمة ومن ثم الظغط على ارسال وسيتم اطالع المستخدم على الجديد من خالل الرسائل النصية


