
 

 

 بئر حفر رخصة تجديد اسم الخدمة

  رقم الخدمة

 اساسية نوع الخدمة

 حكومة-حكومة /اعمال –أفراد / حكومة  –حكومة  نوع الخدمة حسب المستفيد

 رئيسية تصنيف الخدمة

 جهة حكومية /مؤسسة -شركة  افراد / المستفيدةالجهة 

 وزراة البيئة والمياه والزراعة  الجهة المقدمة للخدمة

 مجانية رسوم تقديم الخدمة

 اجرائية مستوى نضج الخدمة الحالي

 اجرائية اعلى مستوى لنضج الخدمة

 قنوات تقديم الخدمة

 لوزارة البيئة و المياة و الزراعةالبوابة االلكترونية 

https://www.mewa.gov.sa/ar/eServices/Pages/default.
aspx 

  

متطلبات وشروط الحصول على 

 الخدمة

 ان يكون للمتقدم رخصة سابقة  تم انتهائها  قبل تارخ التقديم وتخضع نفس شروط تجديد

 الرخصة الى شروط طلب رخصة جديدة، كما هو موضح فى النقاط التالية.

 

 

 

  المعلومات لتقنية العامة اإلدارة
 بئر حفر رخصة تجديد خدمة استخدام دليل



 الزراعية األراضي في األبار حفر:  الزراعي اإلستخدام •

o للموقع كروكي رسم. 

 األراضى فى اآلبار حفر تشمل -:البلدية األغراض •

 األشجار رى فى المياه استخدام لغرض والتجارية السكنية

 الطرد صناديق وتزويد الخضراء والمسطحات

 وغسيل االنشائية واألغراض الالزمة بالمياه( السيفونات)

 المرافق

o للموقع كروكي رسم. 

 : الصناعي لإلستخدام •

o للموقع كروكي رسم. 

 الوقود محطات •

o للموقع كروكي رسم. 

 المياه منسوب فى التغير لمراقبة آبار وهى : المراقبة آبار •

 الجوفية الخزانات على التعرف إلى باإلضافة الجوفية

 مواصفاتها وتحديد لها المكونة الصخور وطبقات

 الهيدروليكية

o للموقع كروكي رسم. 

. 

 األودية مجارى فى تحفر التى اآلبار هى التغذية آبار •

 الجوفية الطبقات لتغذية السدود وأحواض

o للموقع كروكي رسم. 

 االستكشافية الدراسات لعمل آبار هى اإلختبارية اآلبار •

 الجوفية الخزان لمياه الحاملة للطبقات

o فيه موضح الترخيص على الموافقة طلب خطاب 

 .واإلحداثيات الموقع

 تحفر التي اآلبار وهي الوطنية المياه وشركة الوزارة آبار •



 وزارة و المياه ومديريات الوطنية المياه شركة قبل من

 والزراعة والمياه البيئة

o فيه موضح الترخيص على الموافقة طلب خطاب 

 .واإلحداثيات الموقع

 والجهات والهيئات الوزارات) الحكومية الجهات •

 (األخرى الحكومية
o فيه موضح الترخيص على الموافقة طلب خطاب 

 .المياه من اليومية والحاجة واإلحداثيات الموقع

 رابط الخدمة 
http://web.mewa.gov.sa/WellsApplications/page/Browser/frmU

pdate1_T1_Step1.aspx 

 

 

 

 

 

 الخدمة في سطور .1

 الحكومية  والجهات لالفراد متاحة الخدمة وهذهمنتهية  يدوى او انبوبى  بئر حفر رخصةبتجديد تسمح هذة الخدمة للمستفيدين 

 والشركات.



 (Workflowالخدمة/تدفق العمل )مخطط سير اجراء  .2

 

  



 
 

 

  الوصف التفصيلي إلجراءات تقديم الخدمة  .3

 اسم  الشاشة الخطوة ت

 شاشة اعالمية شاشة   اعالمية باملطلوب  والخدمات املتاحة والخطوات الالزمة لتقديم الخدمة  1

2  
 تحديد طبيعة الترخيص بيانات الترخيص اما يدوى و الكترونى  تحديد طبيعة الترخيص بادخال

3  
 جهة حكومية ( –فرد  –شاشة تحديد طبيعة مقدم الطلب ) شركة /مؤسسة 

 ) اليمكن التعديل فى الشاشة (

 تحديد طبيعة مقدم الطلب

 الغرض من استخدام البئر  شاشة لتحديد ن الغرض من استخدام البئر  4

5  
انشاء الطلب لتأكيد بيانات االتصال  وتحديد عدد االبار املطلوبة ونوع الخدمة واملوقع 

 ) اليمكن التعديل فى الشاشة (الجغرافى لالرض

 شاشة تأكيد بيانات االتصال 

 البيانات االساسية  شاشة البيانات االساسية بعد دخول مقدم الطلب  من البريد االلكترونى املرسل   6

 بيانات االبار بيانات االبار يتم تحديد العمق املطلوب وكمية املياه املطلوبة   7

 وثائق امللكية  يتم ادخال وثائق امللكية الخاصة باالرض   8

 املرفقات  يتم ادخال املرفقات املطلوبة   9



 

 الشاشات .4

 شاشة اعالمية -1

 تحديد طبيعة الترخيص -2

 ) اليمكن التعديل فى الشاشة ( تحديد طبيعة مقدم الطلب -3

 ) اليمكن التعديل فى الشاشة ( تحديد الغرض من االستخدام  -4

 ) اليمكن التعديل فى الشاشة ( تأكيد بيانات االتصال -5

 تاكيد بارسال بريد الكترونى  -6

 البريد االلكترونى المرسل الى مقدم الطلب-7

 شاشة البيانات االساسية  -6

  شاشة بيانات االبار  -7

 شاشة وثائق الملكية -8

 شاشة المرفقات  -9

 شاشة تحديد موقع االرض -10

 شاشة التعهد  -11

  طباعة التعهد -12

 

 

 

 تحديد موقع االرض تحديد موقع االرض بدقة عن طريق خرائط جوجل او النظام العشرى   10

 التعهد التعهد بان البيانات صحيحة ويتم طباعته ومراجعة الوزارة   11


