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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ة األخ  ابي لفخام امج االنتخ ًه للبرن اه / ترجم ه اهللا ورع ة حفظ يس الجمهوري رئ

سياسية وا         انساقانسجاما و و ي      رداإل مع مصفوفة اإلصالحات ال صادية الت ة واالقت ي

ك موضع    ل ذل ضع آ وزراء لت س ال رارات مجل ه ق ت مجموع ة أت ا الحكوم تتبناه

ق  ا يتعل ذ فيم راءات  التنفي سيط اإلج ر تب ساد وعب ه الف شفافية ومكافح ز ال بتعزي

واطن       ة الم ز ثق أنه تعزي ن ش ا م ة بم دمات الحكومي ديم الخ ة بتق ة المتعلق الحكومي

  :وعليه  باإلدارة

ع                         داده ليناسب جمي م إع يًال لخدماتها ت ادي الجمهور دل ين أي ة أن تضع ب يسر الهيئ

ا والمختصين والجهات      املين معه ستويات المتع ا لمواآب    ذات الم عيًا منه ة س  ةعالق

ع  من  آملين  دارية وخلق رقابه شعبيه على أداء الهيئةإلالتوجهات السياسية وا  الجمي

  .االلتزام بمحتويات ومضامين هذا الدليل لما فيه خدمه الصالح العام

                                     واهللا الموفق،،،

  يةرئيس الهيئة العامة للموارد المائ

  ســـالم حســن باشـــعيب/ مهندس
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  :الهيئة العامة للموارد المائية في سطور

 تم إنشاء الهيئة العامة للموارد المائية بناء على القرار الجمهوري رقم •

 .م1995لسنة ) 154(

الهدف األساسي من إنشاء الهيئة هو ضمان الحفاظ واالستخدام الفعال  •

  .دامة للموارد المائية في البالدواإلدارة السليمة والتنمية المست

الهيئة هي الجهاز الحكومي المعني بتحقيق إدارة استراتيجية الموارد  •

 .المائية في الجمهورية

 :من مهام واختصاصات الهيئة األتي 

اقتراح السياسة العامة للموارد المائية على أسس علمية تعتمد الدراسات  •

  .والبحوث والمسوحات

يعات التي تستوجبها السياسة العامة للموارد المائية اقتراح الخطط والتشر •

 .وتنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية

 .إدارة وتشغيل وصيانة شبكة الرصد المائي •

–وضع معايير ومواصفات المياه بحسب استخداماتها في مجال الشرب  •

لعادمة سواء من الصناعة أو غيرها، وآذا فيما يتصل بالمياه ا-الزراعة

 .مخلفات الصرف الصحي أو المصانع أو غيرها
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تنظيم استغالل الموارد المائية من خالل إصدار تراخيص إنشاء واستغالل  •

مشاريع الموارد المائية بما في ذلك اآلبار والسدود، ويشمل التنظيم 

رخص حفر اآلبار أو تعميقها أو اختبارها أو صيانتها، آما يشمل التنظيم 

 .مواقع المنشئات ومراجعة بياناتهافحص 

إقامة مناطق حماية المياه بموافقة مجلس الوزراء والتي يحظر فيها إقامة  •

 .المنشئات الصناعية أو الزراعية والتي تؤثر على مخزون المياه الجوفية

تطبيق النظم واإلجراءات المتعلقة بإدارة الموارد المائية على مستوى  •

 التوزيع واالستخدام بين المستفيدين وياتأولالحوض المائي وتحديد 

 .وتحديد حصصهم من المياه

 .نشر التوعية المائية في أوساط المجتمع لرفع مستوى الوعي المائي •
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  الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للموارد المائية
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  :الخدمات المقدمة من قطاع الرقابة والتنفيذ

  حفر  تراخيص مزاولة مهنة المنح-1
  :شروط الحصول على الخدمة

او مدراء فروع الهيئة اذا كان الموقـع فـي نطـاق              وكيل الهيئة  أو رئيس الهيئة    إلىتقديم طلب   -

  . ممسؤوليته

   . والموقع  الترخيص يحدد في الطلب نوع-

  

  :الوثائق المطلوبة

 البطاقة الشخصية للمستفيد -1

  صورتين شمسيتين للمقاول -2

  .البطاقة التأمينية+اللوحة المعدنية+  الجمركي والضرائب اإلقرار +وثائق الملكية للحفار  -3

بعد اسـتكمال االجـرءاءت       آخر  تمت المعاملة من قبل شخص     إذاوكالة شرعية في حالة ما       -4

 .الفنية 

 ).بحسب نوع الحفار( تقديم ضمان بنكي  -5

  

  :النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

  استمارة طلب الخدمة

  :رسوم نقدية

   للهيئةالتنفيذيةعة لالئحة خاض

  :اإلجراءات

وتكليف المهندسين المختصين للنزول الميداني مع المـستفيد         بعد تحويل الطلب إلى اإلدارة المختصة       

ترفع جميع  بعد استكمال اإلجراءات الفنية وإقرارها من قبل الفريق الفني المختص            وثم رفع تقرير      

  . نية واتخاذ اإلجراء المناسب لذلكالوثائق الى لجنة الحوض او اللجنة الف

  

  :زمن االنجاز

  جميع الوثائق المطلوبة ءتتم اإلجراءات خالل أسبوع في حالة استيفا
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  الجديدة تراخيص حفر اآلبارمنح -2
  :شروط الحصول على الخدمة

 وكيل الهيئة او مـدراء فـروع      إلى رئيس الهيئة أو      قبل المستفيد     من الخدمة على   الحصول طلب- 

  . مالهيئة اذا كان الموقع في نطاق مسؤوليته

   .يحدد في الطلب نوع الخدمة والموقع  -

  

  الوثائق المطلوبة

  البطاقة الشخصية للمستفيد+ صورة من ملكية األرض  -1

  وعقد الشراكةالمشاركين في األرض إن وجدواعدد صورة معمدة ب -2

 بعـد اسـتكمال االجـرءاءت       ر آخ وكالة شرعية في حالة ما إذا تمت المعاملة من قبل شخص           -3

  .الفنية
 

  : النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

  سندات تحصيل + استمارة طلب الخدمة

  

  :رسوم نقدية

  خاضعة لالئحة التنفيذية للهيئة

  

    :اإلجراءات

   مع المستفيد  للنزول الميداني  المهندسين المختصين وتكليف  بعد تحويل الطلب إلى اإلدارة المختصة       -

ترفع جميع  بعد استكمال اإلجراءات الفنية وإقرارها من قبل الفريق الفني المختص            وفع تقرير     ثم ر 

   .واتخاذ اإلجراء المناسب لذلكالوثائق الى لجنة الحوض او اللجنة الفنية 

  :يتم طلب االتي اللجنةفي حالة موافقة -

  .ضمان بنكي-        

  .سوم الحفر بحسب قانون السلطة المحليةسند من المجالس المحلية باستالم ر-        

  في حالة عدم الموافقة يتم االعتذار لطالب الترخيص-

  :زمن االنجاز

 جميع الوثائق المطلوبةكمال  استبعد شهرتتم اإلجراءات خالل 
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  تراخيص تعميق أو صيانة أو تنظيف أو اختبار اآلبارمنح -3
  

  :شروط الحصول على الخدمة

وكيل الهيئة او مـدراء فـروع        من قبل المستفيد إلى رئيس الهيئة أو         خدمة على ال  الحصول طلب- 

  .الهيئة اذا كان الموقع في نطاق مسؤوليتهم 

  . يحدد في الطلب نوع الخدمة والموقع  -

  

  الوثائق المطلوبة

  البطاقة الشخصية للمستفيد+ صورة من ملكية األرض  -1

 .وعقد الشراكة  بعدد المشاركين في األرض إن وجدوا معمدة صورة -2

 . وكالة شرعية في حالة ما إذا تمت المعاملة من قبل شخص بعد استكمال االجرءاءت الفنية  -3
 

  : النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

  استمارة طلب الخدمة

  :رسوم نقدية

   للهيئةالتنفيذيةخاضعة لالئحة 

  

  :  اإلجراءات

هندسين المختصين للنزول الميداني مع المستفيد       وتكليف الم بعد تحويل الطلب إلى اإلدارة المختصة       -

ترفع جميع  بعد استكمال اإلجراءات الفنية وإقرارها من قبل الفريق الفني المختص            وثم رفع تقرير      

  . الوثائق الى لجنة الحوض او اللجنة الفنية واتخاذ اإلجراء المناسب لذلك

  :يتم طلب االتي اللجنةفي حالة موافقة -

  .ن بنكيضما-        

  .سند من المجالس المحلية باستالم رسوم الحفر بحسب قانون السلطة المحلية-        

  في حالة عدم الموافقة يتم االعتذار لطالب الترخيص-

  

  :زمن االنجاز

 جميع الوثائق المطلوبةكمال  استبعد شهرتتم اإلجراءات خالل 

  



   وزارة المياه والبيئة
                                                                ديوان العامال– الهيئة العامة للموارد المائية

   

 9

  . المستشفيات والمسالخ ومحطات معالجة المياهعامل والم على المصانع و االستخداموآفاهالرقابة  -4
  :شروط الحصول على الخدمة

وكيل الهيئـة او مـدراء فـروع     من قبل المستفيد إلى رئيس الهيئة أو  على الخدمةالحصول  طلب

  .الهيئة اذا كان الموقع في نطاق مسؤوليتهم 

  الهيئة يف فريق فني من لكب رسمي من المنشأة المستهدفة ويكون بتل يتم النزول بدون طأحيانا

    .  والمنشأة نوع الخدمة والموقعالتكليف يحدد في 

  

  الوثائق المطلوبة

 دراسـة تقيـيم األثـر       +الشخصية للمستفيد    البطاقة   +المعمل   أو المحطةصورة من ملكية     -4

 البيئي

  

  :النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

   وجدإنالبالغ المقدم + التكليف +البرنامج المقترح  

  

  :رسوم نقدية

   للهيئةالتنفيذيةخاضعة لالئحة 

  

  :  اإلجراءات

فقة علية يتم رفع لـرئيس      ايتم اقتراح برنامج من قبل اإلدارة ثم يرفع إلى رئيس القطاع وبعد المو            

الهيئة ويتم النزول إلى المنشأة المحددة حسب البرنامج وإذا تم اإلبالغ من قبـل أي منـشأة يـتم                   

 . يق فني إلى المنشأةالنزول من قبل فر

  :زمن االنجاز

 . جميع الوثائق المطلوبةءتتم اإلجراءات خالل أسبوع في حالة استيفا
 

  التوعية المائية لجميع فئات وشرائح المجتمع -5
    على الخدمةالحصول  شروط

و  ا  رئيس الهيئة  إلى  األهلية أوسسات االجتماعية سواء الحكومية      يتم تقديم طلب من إحدى المؤ      -

ـ    ممدراء فروع الهيئة اذا كان الموقع في نطاق مسؤوليته        وكيل الهيئة او      يـتم   هوعند الموافقة علي

   . االدارة المختصة  إلى تحويله
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  الوثائق المطلوبة

   .او وكيل الهيئة من رئيس الهيئة بتوجيه مرفقة  الخدمةإلى الطلب المقدم من الجهة المحتاجة ـ1

   ىالتوعوـ البرنامج 2

  :ذج المستخدمة في تقديم الخدمةالنما

   وجدإنالبالغ المقدم + التكليف + البرنامج المقترح 

  :رسوم نقدية

   للهيئةالتنفيذيةخاضعة لالئحة 

   

   :اإلجراءات 

يتم تكليف فريق توعوى للنزول إلى المكان أو المؤسسة المحددة بالطلب والتكليف ويـتم إقامـة                 

 ....خالفهفة إلى توزيع المواد التوعوية كالملصقات والمحاضرات واألنشطة التوعوية باإلضا

  :زمن االنجاز

  جميع الوثائق المطلوبة ء في حالة استيفا يومينأوتتم اإلجراءات خالل يوم 
 

  متابعة الحفارات ومنع الحفر العشوائي لآلبار في عموم محافظات الجمهورية  -6
   : على الخدمةالحصول  شروط

   .المحددطنين في احد محافظات الجمهورية ومن ثم يتم النزول إلى الموقع توفر بالغ من احد الموا

  :المطلوبة واألدوات الوثائق.

  ) دوريات ( فرق نزول ميداني  + محاضر الضبط

  :النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

  محاضر ضبط 

  :رسوم نقدية

  تحصيل غرامات

  :اإلجراءات  

الفرع المختص بالمحافظة الواقع فيها المخالفة ومـن ثـم يقـوم            كذلك  ووالنيابة العامة   إبالغ األمن   

 بالمحافظات ومدراء عموم المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات بتحمل           األمنمدراء  

الزمـة حـسب قـانون      لاتخاذ اإلجراءات أ  مسؤوليتهم الكاملة في هذا الصدد لحماية الثروة المائية و        

 لـسنة   )277(اءات ضبط الحفارات المبنية على قرار مجلس الوزراء رقـم           والية تطبيق إجر   المياه

                                                           .م2004
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  :زمن االنجاز

   . حالة تعاون الجهات األمنيةمباشرة فيتتم اإلجراءات 

  
املين في مجال     لمقاولين والمكاتب الهندسية و   للشرآات واتراخيص مزاولة المهنة   -7 شارية الع االست

  المياه
  

  :شروط الحصول على الخدمة

وكيل الهيئة او مدراء فروع الهيئة       من قبل المستفيد إلى رئيس الهيئة أو          على الخدمة  الحصول طلب

  .اذا كان الموقع في نطاق مسؤوليتهم 

  

  :الوثائق المطلوبة

  شهادة تصنيف-

  بيانات تفصيلية للكادر الفني وخبراتهم الفنية-

  )الدراسة المائية(الشروط المرجعية لمشروع العمل -

  

  :النماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

  ال توجد نماذج محددة

  :رسوم نقدية

  خاضعة لالئحة التنفيذية للهيئة

  

  :  اإلجراءات

ين المختصين للنزول الميداني مع المستفيد       وتكليف المهندس بعد تحويل الطلب إلى اإلدارة المختصة       -

وترفع جميـع    استكمال اإلجراءات الفنية وإقرارها من قبل الفريق الفني المختص           ثم رفع تقرير يتم     

  . الوثائق الى اللجنة الفنية واتخاذ اإلجراء المناسب لذلك

  

  :زمن االنجاز

  ئقيقدر زمن االنجاز بفترة اسبوعين في حال اكتمال جميع الوثا
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  : قطاع الدراسات والتخطيط المقدمة من الخدمات العامة  
  

  )الخ...بيانات إحصائية-صور جوية-نشرات-خرائط–تقارير -آتب(الحصول على معلومات مائية  -1
  :شروط الحصول على الخدمة

او مدراء فروع الهيئة اذا كـان الموقـع فـي نطـاق              وكيل الهيئة    تقديم طلب إلى رئيس الهيئة أو     

  . مسؤوليتهم

  

  :الوثائق المطلوبة

  . او وكيل الهيئة موافقة رئيس الهيئة-

  . رسالة رسمية من الجهة المرسل من قبلها فيها بيانات المستفيد-

  

  :ألنماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

  . رسالة الطلب المقدمة بإسم الشخص أو الشركة أو المؤسسة

  

  :رسوم نقدية

  .هيئة للالتنفيذيةخاضعة لالئحة 

  

  :اإلجراءات

 وبعد الموافقة    او وكيل الهيئة   بتقديم طلب إلى رئيس الهيئة    ) الطالب أو الباحث أو الجهة    (يقوم المستفيد   

على الطلب يحال إلى اإلدارة المختصة ثم إلى المكتبة ويقوم مسؤول المكتبة بتوفير البيانات المطلوبـة                

  . حسب االحتياج

  :زمن اإلنجاز

  .ب كمية البيانات المطلوبةيوم إلى أسبوع بحس
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  )دراسات هيدروجيولوجية( تقييم مصادر المياه الجوفية  -2
  

  :شروط الحصول على الخدمة

او مدراء فروع الهيئة اذا كـان الموقـع فـي نطـاق              وكيل الهيئة    تقديم طلب إلى رئيس الهيئة أو     

  .. ممسؤوليته

  

  :الوثائق المطلوبة

  .المستفيدةتقديم رسالة رسمية من الجهة  -

  . تحديد الهدف من الدراسة وتوفير البيانات األولية-

  

  :ألنماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

  .ال توجد نماذج محددة

  

  :رسوم نقدية

   للهيئةالتنفيذيةخاضعة لالئحة 

  

  :اإلجراءات

 او وكيل   ئةالخ بتقديم طلب إلى رئيس الهي     ...يقوم المستفيد سواء كان فرد أو شركة أو مؤسسة أو إدارة          

 ليـتم   المختـصة ، وبعد الموافقة على الطلب من قبل رئيس الهيئة يحال الموضوع إلـى اإلدارة               الهيئة

وبعد ذلك يـتم    .تكليف فريق من المهندسين بالنزول الميداني إلى منطقة الدراسة وعلى حساب المستفيد           

  .تنفيذ الدراسة ويتم رفع تقرير فني من فريق العمل إلى رئاسة الهيئة

  

  :زمن اإلنجاز

  .غير محدد حيث قد يستمر العمل عدة شهور
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آبار -آبار ارتوازية( تقديم االستشارات الفنية للمواطنين والمتعلقة بالمياه الجوفية أو السطحية  -3
  )دراسات جيوفيزيائية-ضخ تجريبي-يدوية

  

  :شروط الحصول على الخدمة

 مدراء فروع الهيئة اذا كـان الموقـع فـي نطـاق             او وكيل الهيئة    تقديم طلب إلى رئيس الهيئة أو     

  . ممسؤوليته

  

  :الوثائق المطلوبة

  .توفر البيانات األولية عن منطقة الدراسة واستخدامات المياه فيها 

  

  :ألنماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

  ال توجد نماذج محددة وغالبا يتم استخدام نموذج استمارة حصر اآلبار 

  

  :رسوم نقدية

   وإذا تطلب العمل النزول الميداني يتحمل المستفيد تكاليف النزول للهيئة التنفيذية لالئحة خاضعة

  

  :اإلجراءات

، القيام بعمل زيارة استطالعية     )توفر دراسات سابقة  (تبدأ بالمراجعة الفنية للبيانات عن منطقة الدراسة        

  .لمنطقة الدراسة، إعداد تقرير فني

  

  :زمن اإلنجاز

  ل البيانات الفنية فيقدر زمن اإلنجاز بثالثة أيامفي حال توفر ك

  

تدريب الطالب من المعاهد والجامعات التخصصية على الوسائل المستخدمة في جمع البيانات  -4
  . المطرية والمناخية والجوفية من محطات الرصد المائي

  

  :شروط الحصول على الخدمة

راء فروع الهيئة اذا كـان الموقـع فـي نطـاق            او مد  وكيل الهيئة    تقديم طلب إلى رئيس الهيئة أو     

  .. ممسؤوليته
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  :الوثائق المطلوبة

  .تقديم رسالة رسمية من جهة المستفيد

  

  :ألنماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

  .  المائية بصورة جداول ورسومات استعراضية لهذه البياناتتمخرجات البيانا

  

  :رسوم نقدية

   للهيئةالتنفيذيةخاضعة لالئحة ثين ة مجانية للطالب والباحهذه الخدم
 

  :اإلجراءات

بعد تحديد موعد الزيارة الحقلية يتم عمل شرح متكامل عن مكونات محطات الرصد المائي بمختلـف                

وطرق تشغيلها وكيفية جمع البيانات المائية منها، ثم يتم         ) تدفق سيول -جوفية–مناخية  -مطرية(أنواعها  

 خاص بتنزيل وحفظ هذه البيانات بغرض تحليلها وإخراجهـا بـصيغ            إدخال هذه البيانات إلى كمبيوتر    

  . في كتابة التقارير الفنية والحفظ في الكمبيوتر الخاص بقاعدة بيانات الهيئةامحددة يتم استخدامه

  :زمن اإلنجاز

  .يوم إلى يومين

  

  .البحث عن مصدر مياه شرب وتحديد مواقع حفر آبار مياه -5
  

  :شروط الحصول على الخدمة

او مدراء فروع الهيئة اذا كـان الموقـع فـي نطـاق              وكيل الهيئة    تقديم طلب إلى رئيس الهيئة أو     

  . ممسؤوليته

  

  :الوثائق المطلوبة

  .تقديم رسالة رسمية من المستفيد-

  .الحصول على موافقة الهيئة للدراسة والحصول على ترخيص حفر بئر مياه للشرب-

 الفنية للبئر واألشراف المباشر على الحفر من قبـل مهندسـين            الموافقة على الحصول على البيانات    -

  . مختصين من الهيئة
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  :ألنماذج المستخدمة في تقديم الخدمة

  . ال توجد نماذج محددة

  

  :رسوم نقدية

   وإذا تطلب العمل النزول الميداني يتحمل المستفيد تكاليف النزول للهيئة التنفيذيةخاضعة لالئحة 

  

  :اإلجراءات

، القيام بعمل زيارة استطالعية     )توفر دراسات سابقة  (المراجعة الفنية للبيانات عن منطقة الدراسة       تبدأ ب 

  .لمنطقة الدراسة، إعداد تقرير فني

  

  :زمن اإلنجاز

  .في حال توفر كل البيانات الفنية فيقدر زمن اإلنجاز بفترة أسبوع

  

  .قياس منسوب الماء الثابت والمتحرك في اآلبار الجوفية -6
  

  :شروط الحصول على الخدمة

او مدراء فروع الهيئة اذا كـان الموقـع فـي نطـاق              وكيل الهيئة    تقديم طلب إلى رئيس الهيئة أو     

  . ممسؤوليته

  

  :الوثائق المطلوبة

قطر البئر ، عمق البئر ،مواضع المحافظات والفلتـرات، تـاريخ الحفـر،             ( توفر البيانات الفنية للبئر   

  ) استخدام المياه

  

  :ذج المستخدمة في تقديم الخدمةألنما

  استمارة حصر اآلبار

  

  :رسوم نقدية

   وإذا تطلب العمل النزول الميداني يتحمل المستفيد تكاليف النزول للهيئة التنفيذيةخاضعة لالئحة 
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  :اإلجراءات

  .يتم توفير األجهزة الخاصة بالقياس والنزول الحقلي مباشرة

  

  :زمن اإلنجاز

  يوم إلى يومين

  

  .تحليل ودراسة نوعية المياه -7
  

  :شروط الحصول على الخدمة

او مدراء فروع الهيئة اذا كـان الموقـع فـي نطـاق              وكيل الهيئة    تقديم طلب إلى رئيس الهيئة أو     

  . ممسؤوليته

  

  :الوثائق المطلوبة

  . توفر البيانات األولية عن منطقة الدراسة واستخدامات المياه فيها

  

  :قديم الخدمةألنماذج المستخدمة في ت

  . ال توجد نماذج محددة

  

  :رسوم نقدية

 وإذا تطلب العمل النزول الميداني وجمع العينـات المائيـة يتحمـل              للهيئة   التنفيذيةخاضعة لالئحة   

وفي حالة تحليل بعض العناصر الكيميائية الغير متوفرة لدى الهيئة فيتم التحليل            .المستفيد تكاليف النزول  

  .لى نفقة المستفيدفي مختبرات خارجية وع

  

  :اإلجراءات

تبدأ بإعداد األجهزة الفنية للدراسـة وجمـع العينـات المائيـة، ثـم تـوفير الخـرائط الجيولوجيـة                    

  . والهيدروجيولوجية والطبوغرافية في حالة القيام بدراسة النوعية

  

  :زمن اإلنجاز

  .في حال توفر كل البيانات الفنية فيقدر بفترة أسبوع
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