
 

 

 معدات الغاء او اضافة طلبات ابار  انبوبية اسم الخدمة

  رقم الخدمة

 اساسية نوع الخدمة

نوع الخدمة حسب 

 المستفيد
 اعمال –حكومة 

 رئيسية الخدمةتصنيف 

 مؤسسة /شركة الجهة المستفيدة

 وزارة البيئة والمياه والزراعة الجهة المقدمة للخدمة

 مجانى  رسوم تقديم الخدمة

مستوى نضج الخدمة 

 الحالي
 ةاجرائي

اعلى مستوى لنضج 

 الخدمة
 اجرائية

 قنوات تقديم الخدمة
 و الزراعة المياهالبيئة و البوابة االلكترونية 

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

متطلبات وشروط الحصول 

 على الخدمة

 و الزراعة. املياهان يكون املقاول معتمد من وزارة البيئة و  •

 .مصدرة للمقاول وجود رخصة سابقة  •

 

 

  المعلومات لتقنية العامة اإلدارة
 معدات الغاء او اضافة طلبات انبوبية ابار خدمة استخدام دليل



   http://app.mowe.gov.sa/CL/page/Members/frmList_Details.aspx رابط الخدمة 

 

 

 

 الخدمة في سطور .1

و المالك  –قطاع المياة  – تسمح هذه الخدمة للمقاول المسجل فى نظام الموردين والمقاولين  المطبق فى وزارة البيئة و المياة و الزراعة

 لرخصة مزاولة نشاط حفر االبار االنبوبية ان يقوم بالعمليات التالية:

 إضافة معدات جديدة. •

 إلغاء معدات مسجلة. •

 تغيير مسمى الشركة. •

 

 

 (Workflowمخطط سير اجراء الخدمة/تدفق العمل ) .2

 

  

http://app.mowe.gov.sa/CL/page/Members/frmList_Details.aspx


  الوصف التفصيلي إلجراءات تقديم الخدمة  .3

 

 الشاشةاسم   الخطوة ت

 شاشة اعالمية  شاشة اعالمية   1

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

 وجميع شهادته محدثة على نظام المقاولين والموردين 

 شاشة الدخول 

 شاشة المعلومات  الرئيسية والخدمات المتاحة للمقاول المسجل فى النظام  3

  واختيار اضافة معدات او تغير مسمى 

 شاشة المعلومات  الرئيسية

 شاشة انشاء  طلب تحديث شاشة انشاء  طلب تحديث للبدء فى عملية التحديث   4

 شاشة اضافة المعدات الحفارات شاشة اضافة   5

ضواغط الهواء ( لمراجعتها  –مضخات الطين –االنابيب –تسجيل بيانات    ) الثقاالت   6

 من قبل الوزارة

–االنابيب –تسجيل   ) الثقاالت 

ضواغط  –مضخات الطين 

 الهواء (

تسجيل بيانات محتلفة مثل  تسجيل بيانات محتلفة مثل المتنوعات والمعدات االخرى للمقاول  7

المتنوعات والمعدات االخرى 

 للمقاول

 التعهد  يجب الموافقة على جميع التعهدات الموجودة قبل اصدار ارسال الطلب  8

 ـاكيد وارسال الطلب ـاكيد وارسال الطلب   9



 الشاشات .4

  شاشة اعالمية بالمتطلبات -1

 شاشة الدخول ببيانات التسجيل فى بوابة الموردين والمقاولين  -2

 شاشة المعلومات الرئيسية   -3

 المسمى تغير/  معدات الغاء او اضافة طلب طلب إنشاء -4

  شاشة المعلومات الرئيسية  -5

 شاشة اضافة الحفارات -6

 ضواغط الهواء ( لمراجعتها من قبل الوزارة –مضخات الطين –االنابيب –) الثقاالت شاشة تسجيل بيانات  -7

  تسجيل بيانات محتلفة مثل المتنوعات والمعدات االخرى للمقاول -8

 التعهدات  -9

 التعهد طباعة  -10

 البريد االلكترونى المرسل  -11


