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 الفصل األول: �عر�فات
 أينما وردت �� هذه االش��اطات والمتطلبات المعا�ي المبينة  أمامها.-يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية

 نظام المياه. النظام:

 حفر آبار المياه ا�جوفية. : شروط وضوابطالشروط والضوابط

 : وز�ر البيئة والمياه والزراعة.الوز�ر

 : وزارة البيئة والمياه والزراعة.الوزارة

 .: و�الة الوزارة للمياهالو�الة

 : فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.الفرع

 : أي �خص ذو صفة طبيعية أو اعتبار�ة عامة أو خاصة.ال�خص

�خيصا الوزارة للمالك يصرح لھ بموج��ا بحفر أو �عميق أو تنظيف ب�� قبل وثيقة تصدرهرخصة حفر ب��: 
َّ
لھ  ال�

 باستخدام الب��.

بموجب النظام -باستثناء مياه البحر–وثيقة تصدرها الوزارة باستخدام مصادر المياه رخصة استخدام مصدر: 

 ولوائح الوزارة.

 أو ي�ون لھ حق االنتفاع باألرض واستغاللها.ال�خص الذي يملك األرض ال�ي تقع ضم��ا الب�� المالك: 

ص
َّ

ال�خص الذي صدر لھ رخصة ب�� أو رخصة استخدام مصدر أو رخصة مزاولة مهنة حفر اآلبار حسب لھ:  المرخ

 ما يقتضيھ السياق.

مياه ح لھ بموج��ا بمزاولة مهنة حفر آبار الوثيقة تصدرها الوزارة لمقاول ا�حفر يصرَّ رخصة مزاولة مهنة ا�حفر: 

 ا�جوفية.

اإلدارة المناط ��ا تلقي ودراسة طلبات تراخيص مزاولة مهنة حفر اآلبار و��جيل إدارة تراخيص مقاو�� حفر اآلبار: 

 المقاول�ن و�صدار تراخيص مزاولة المهنة لهم وتأييد طلبات العمالة العاملة ع�� معدات حفر اآلبار.  تأهيلو 

مخزنة �� الطبقات ا�جوفية ال�خر�ة ال�ي تصلها �ش�ل طبي�� كمية مناسبة  : مياه جوفيةالمياه ا�جوفية المتجددة

 بكمية المياه الم�حو�ة م��ا خالل العام الواحد.
ً
 من المياه قياسا

مياه جوفية مخزنة �� الطبقات ا�جوفية ال�خر�ة ال تصلها �غذية �ش�ل طبي��, أو المياه ا�جوفية غ�� المتجددة: 

 
ً
 بكمية المياه ا�خزنة ف��ا.تصلها كمية ضئيلة جدا

ً
 من المياه قياسا

واالمتداد األفقي  مت�ونات) جيولوجية حاملة للمياه, متباينة �� ال��كيب ال�خري أو  : (طبقات التكو�نات الرئيسية

تؤدي إ�� عطاء نو�� كب�� و�مكن أن �عول  هيدروجيولوجيةب�� وامتداد أفقي واسع, وخصائص , ذات سمك كوالسمك

 عل��ا كمخزون اس��اتي�� للمشاريع المائية الكب��ة.

ذات سمك وامتداد  ،مت�ونات) جيولوجية حاملة للمياه متباينة �� ال��كيب ال�خري أو  : (طبقاتالتكو�نات الثانو�ة

حدود وال �عول عل��ا �� المشاريع المائية نو�� موعطاء  ،ولوجية متباينة �ش�ل كب��وخصائص هيدروجي ،أفقي متغ��

 الكب��ة.
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مياه مصدرها الصرف الص�� أو الصنا�� أو الزرا�� تم معا�ج��ا بطرق حيو�ة وف��يائية وصناعية أو المياه المعا�جة: 

؛ أو إلعادة االستخدام �� األغراض 
ً
ا�حضر�ة أو طبيعية؛ إلزالة ملوثا��ا وتحو�لها إ�� مياه قابلة للتصر�ف بيئيا

 لدرجة معا�ج��ا.
ً
 الصناعية أو الزراعية وفقا

 صا�حة للشرب، و�عبأ �� عبوات �حية متباينة �� سعا��ا  مصا�ع المياه المعبأة:
ً
المنشآت الصناعية ال�ي تنتج مياها

ائية ومحكمة الغلق ومستوفية للمواصفات القياسية السعودية ا�خاصة بمياه الشرب المعبأة و�طاقة المواد الغذ

 المعبأة.

 صا�حة للشرب عن طر�ق معا�ج��ا لتتناسب مع  مصا�ع المياه غ�� المعبأة:
ً
المنشآت الصناعية ال�ي تنتج مياها

، و�مكن أن �عبأ �� المناهلالمواصفات القياسية السعودية لمياه الشرب غ�� المعبأة، وتوزع عن طر�ق الصهار�ج، أو 

 الش��اطات بطاقة المواد الغذائية المعبأة.عبوات غ�� محكمة الغلق, وغ�� مستوفية 

 المنشآت الصناعية ال�ي تحول المياه إ�� ث�ج صا�ح لالس��الك اآلدمي. مصا�ع الث�ج:

موقع مخصص لبيع و�عبئة المياه غ�� الصا�حة للشرب بواسطة مياه آبار غ�� صا�حة للشرب:  )شيبم��ل (

  الصهار�ج.

 يطة ��ا للملوثات ا�ختلفة. �عرض المياه أو البيئة ا�ح التلوث:

 أي مادة الملوثات: 
ً
 ف��يائيتحدث �غ��ا

ً
 أو كيميائي ا

ً
 ��  أوا

ً
 أو لها �شاط إشعا�� تؤثر سلبا

ً
المياه بطر�ق  نوعيةحيو�ا

 مباشر أو غ�� مباشر، مما يجعلها غ�� صا�حة لالستخدام.

 

 الفصل الثا�ي: أنواع ال��اخيص 
 :ثالثة أقسامتنقسم ال��اخيص إ�� 

 رخصة ب�� مياه و�شمل:  -١

J .��رخصة حفر ب 

J .��رخصة �عميق ب 

J .��رخصة تنظيف ب 

J ب��.  رخصة ردم 

J .رخصة ت�حيح وضع ب�� محفورة بدون رخصة 

 رخصة استخدام مياه ب��. -٢

 رخصة مزاولة مهنة حفر اآلبار ا�جوفية. -٣
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 الفصل الثالث: إصدار رخصة ب�� مياه 

 ): الشروط العامة١المادة (

 مهما �ان نوعها أو الغرض من  استخدامها إال برخصة صادرة من الوزارة. ال يجوز ألي �خص حفر ب��): ١-١(

 من تار�خ صدورها قابلة للتجديد. واحد عام )الردم ،التعميق ،التنظيف ر،ا�حف(رخصة المدة صالحية ): ٢-١(

 ) باستخدامها ح�ى و�ن لم تنت�ي مدة سر�ا��ا. ، الردمتنت�ي رخصة (ا�حفر, التنظيف, التعميق): ٣-١(

 .استخدام قبل ا�حصول ع�� رخصة (الب��) المائي ال يجوز استخدام المصدر): ٤-١(

 من تار�خ إصدارها قابلة للتجديد. أعوام خمسة المصدر المائي (الب��)مدة رخصة استخدام ): ٥-١(

ص �اســــتخدام الب�ــــ �ــــ� حالــــة ان��ــــاء مــــدة): ٦-١( لــــھ تجديــــد الرُّخصــــة �ــــ� حالــــة الرغبــــة �ــــ� االســــتمرار �ــــ�  يجــــب ع�ــــ� المــــرخَّ

 استخدامها.

ص لھ فقط.): ٧-١(  يجب االل��ام �عدم استخدام الب�� إال للغرض المرخَّ

ص ): ٨-١( لــھ اســتخراج رخصــة جديــدة �ــ� حالــة الرغبــة �ــ� �غي�ــ� الغــرض مــن اســتخدام الب�ــ� أو إضــافة يجــب ع�ــ� المــرخَّ

ــغــرض آخــر غ�ــ ِ
ّ

ــ�خيصص لــھ, وتحــدد الــوزارة إم�انيــة � الــذي ُرخ
َّ
يــتم تطبيــق  الرُّخصــةو�ــ� حالــة الموافقــة ع�ــ� طلــب  ،ال�

اشــ��اطات وضــوابط االســتخدام ا�جديــد، و�جــب االل�ــ�ام بكميــات الميــاه ا�حــددة �ــ� الرُّخصــة، وتركيــب عــدادات قيــاس 

 كمية المياه المستخرجة من الب�� مطابقة لمواصفات الوزارة ل�ل استخدام. 

ص لھ ومقاول ا�حفر تجاوز العمق ا�حدد �� الرُّخصة.): ٩-١(  ال يجوز للمرخَّ

 ا�حددة �� الرُّخصة.): ١٠-١(
ً
ص لھ تجاوز كمية المياه المسموح باستخراجها من الب�� سنو�ا  ال يجوز للمرخَّ

ص): ١١-١( ص لھ التعاقد مع مقاول لديھ رخصة مزاولة مه يجب ع�� المرخَّ  بھ.نة ا�حفر مناسبة للعمق المرخَّ

ص ): ١٢-١( ا�حفــر ورخصــة مزاولـــة مهنــة ا�حفــر �ــ� موقــع ا�حفـــر  لــھ ومقــاول ا�حفـــر االحتفــاظ برخصــةيجــب ع�ــ� المــرخَّ

 إلبرازها لمراق�ي الوزارة.  

ــ): ١٣-١(
ُّ
ــق يجــب أن يــتم ا�حفــر داخــل حــدود األرض المملوكــة بموجــب صــك تمل

َّ
ك أو حجــة اســتح�ام, أو عقــد إيجــار موث

 ألرض مملوكة بصك أو حجة استح�ام.

رة ع�� حفر ): ١٤-١(  المطلوب رخصة الب�� فيھ مستأجر. الب�� إذا �ان العقاريجب إرفاق موافقة ا�جهة المؤّجِ

�خيصيجب االل��ام �شروط وضوابط ): ١٥-١(
َّ
 ).٤للمزارع ال�ي ليس عل��ا ص�وك المو�حة �� المادة ( ال�

يمنع ا�حفـر أو التعميـق أو التنظيـف داخـل حـدود المنـاطق ا�حظـور ا�حفـر ف��ـا أو المحجـوزة كحقـول لمصـادر ): ١٦-١(

 ا�جوفية. المياه

ه غ�ـ� المتجـددة وذلـك وفـق تدفق المياه من اآلبار الواقعـة �ـ� الطبقـات ا�حاملـة للميـا لقياسيجب تركيب عداد ): ١٧-١(

 للمواصفات المعتمدة من الوزارة.الوزارة و  ما تحدده
ً
 ع�� أن ي�ون العداد مطابقا

قبـــل الـــوزارة وا�حاصـــل ع�ـــ� رخصـــة مزاولـــة  يجـــب إرفـــاق عقـــد بـــ�ن طالـــب الرُّخصـــة ومقـــاول ا�حفـــر الُمصـــنف مـــن): ١٨-١(

صحفر آبار سار�ة المفعول ومناسبة للعمق   بھ. المرخَّ
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ص): ١٩-١( لـھ بـالب�� ومقـاول ا�حفـر بيانـات رخصـة ا�حفـر ورقمهـا وتار�خهـا والشـروط  يجـب أن يتضـمن العقـد بـ�ن المـرخَّ

 ال ي الفنية المدونة ��ا و�عت�ـ�  هـذه البيانـات والشـروط الفنيـة جـزءً 
ً
تجـزأ مـن العقـد, وكـذلك يجـب أن يتضـمن العقـد بنـدا

  ردم الب�� القديمةيتم يتضمن حفر ب�� بديلة وأن  ا �ان الطلبلردم الب�� القديمة إذ
ً
 فنيا

ً
 .باإلسمنت ردما

ص): ٢٠-١( ادرة من الدفاع المد�ي السالمة األمن و لھ باتباع قواعد  يل��م المرخَّ وتحصـي��ا �عـد حفـر الب�ـ� و�شـغيلها الصَّ

 ع�� المارة
ً
 .بحيث ال �ش�ل خطرا

ُيحظـــر تصـــر�ف أي نـــوع مـــن ا�خلفـــات الصـــلبة أو الســـائلة داخـــل الب�ـــ� بمـــا ف��ـــا ميـــاه الصـــرف الزرا�ـــ� وأن ي�ـــون ): ٢١-١(

 موقع الب�� �� أ�عد نقطة ممكنة من خزان الصرف الص��.

غرافيــة ا�حــددة مــن الــوزارة, مــع عــدم التعــدي ع�ــ� يجــب أن يــتم ا�حفــر داخــل حــدود الموقــع و�ــ� اإلحــداثيات ا�ج): ٢٢-١(

 أنابيـــب الميـــاه والصـــرف الصـــ�� خطـــوط ا�خـــدمات مثـــل أرا�ـــ�ي الغ�ـــ� والتأكـــد مـــن خلـــو منطقـــة ا�حفـــر تحـــت األرض مـــن

 و�ابالت الهاتف والكهر�اء أو أي عوائق أخرى.  والغاز

ص): ٢٣-١(  لھ االل��ام بمواصفات ا�حفر ا�حددة من الوزارة �� الرُّخصة. يجب ع�� المرخَّ

عــــدم صــــالحي��ا  حالــــة يجــــب أن ت�ــــون الب�ــــ� المطلــــوب تنظيفهــــا أو �عميقهــــا صــــا�حة مــــن الناحيــــة اإل�شــــائية و�ــــ�): ٢٤-١(

 فيمكن حفر ب�� بديلة إذا انطبقت الشروط والضوابط ع�� الطلب.

ع�� حفر الب�ـ� ا�جديـدة أو البديلـة أو المـراد تنظيفهـا أو �عميقهـا أو ردمهـا أو إلـزام يحق للوزارة القيام باإلشراف ): ٢٥-١(

 للشـــروط والضـــوابط ال�ـــي تحـــددها 
ً
ص لـــھ بالتعاقـــد مـــع مكتـــب استشـــاري جيولـــو�� ُمعتمـــد مـــن قبـــل الـــوزارة وفقـــا المـــرخَّ

 الوزارة. 

 الو�الة ذلك. ع�� طالب الرُّخصة تقديم �جل زرا�� لألرض الزراعية إذا طلبت): ٢٦-١(

ص�ـــ� حالـــة عـــدم العثـــور ع�ـــ� ال): ٢٧-١( حســـب  بطر�قـــة محكمـــة وســـليمة لـــھ بـــردم الب�ـــ� ميـــاه يحـــق للـــوزارة إلـــزام المـــرخَّ

 المواصفات الفنية ال�ي تحددها وتحت إشرافها أو إشراف الم�اتب الفنية المصرَّح لها من الوزارة. 

صلب�ـــــ� ال يمكــــن �ــــ� حالــــة وجـــــود ملوثــــات للميــــاه المنتجـــــة مــــن ا): ٢٨-١(   معا�ج��ــــا يجـــــب ع�ــــ� المــــرخَّ
ً
لـــــھ ردم الب�ــــ� وفقـــــا

 للمواصفات الفنية ال�ي تحددها الوزارة.

مـــن و�الــــة الــــوزارة  ال �ســـمح بإصــــدار رخصــــة أو تجديـــدها �ــــ� حــــال وجـــود مخالفــــات صــــادرة ع�ـــ� طالــــب الرُّخصــــة): ٢٩-١(

 إال �عد سدادها. للمياه

د الرخصة بنفس اش��اطات ): ٣٠-١( جدَّ
ُ
 ومتطلبات الطلب ا�جديد.ت

 ): شروط وضوابط إصدار رخصة ب�� حسب الغرض من االستخدام.٢المادة (

 : حفر اآلبار �� األرا��ي الزراعية.)١-٢(

اقعــة ): ١-١-٢( الــرف الرســو�ي ع�ــ� المتكونــات الثانو�ــة (حنيفــة, جبيلــة , طو�ــق, العــرب)  ع�ــ�األرا�ــ�ي الزراعيــة الو

اقعة �� منطقة الدرع العر�ي  .�� المناطق ال�ي ال �عول عل��ا كمصادر لمياه الشرب، وكذلك األرا��ي الزراعية الو

 -ب�� ما ي�� : حفر �ش��ط ل�حصول ع�� رخصة

 تقل المساحة عن ( ):١-١-١-٢(
َ
 .الرف الرسو�ي ع�� ٢) م٢٠٠٠أال

 تقل المساحة )٢-١-١-٢(
َ
 �� الدرع العر�ي.  ٢)م٥٠٠عن (: أال
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 يز�د العمق عن (: )٣-١-١-٢(
َ
 .�� مناطق الرف الرسو�ي ) م �� اآلبار األنبو�ية٢٥٠أال

 عن حالة الب�� القائمة �� حالة حفر بديلة. معتمد إرفاق تقر�ر ف�ي: )٤-١-١-٢(

اقعة ): ٢-١-٢( �ـ� المنـاطق ال�ـي �عـول  الثانو�ةالرف الرسو�ي ع�� المتكونات الرئيسية أو  ع��األرا��ي الزراعية الو

 .)المياه ا�جوفية غ�� المتجددةعل��ا كمصادر لمياه الشرب (

 -ما ي�� :و �عميق ب�� قائمة أو تنظيف أبديلة �ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� 

 .حفورة بموجب رخصة من قبل الوزارةم أن ت�ون الب�� القائمة): ١-٢-١-٢(

أن ي�ــون ��ــا  ع�ــ�هـــ، ٩/١١/١٤٢٨) وتــار�خ ٣٣٥أن ت�ــون األرض محيــاة قبــل صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (: )٢-٢-١-٢(

 إحياءات دائمة ومثمرة.

 : أن يتم ا�حفر ع�� الت�و�نات ا�جيولوجية الثانو�ة �� حالة تواجدها.)٣-٢-١-٢(

و�انـت الب�ـ� القائمـة محفـورة ع�ـ� طبقـة  و �عميـق ب�ـ� قائمـةأو تنظيـف أ حفـر ب�ـ� بديلـةرخصـة طلـب �� حالـة : )٤-٢-١-٢(

 أنبـوذلـك ، معا�ج��ـا ال يمكـنتالفـة و تحتاج إ�� تنظيف أو �عميق أأن الب�� القائمة إال إذا ثبت  ال��خيصرئيسية، ال يتم 

) درجـة ومحـدد ٣٦٠حركـة بزاو�ـة (وذات  وملونة ب�ام��ا فيديو عالية الدقة ح�ى العمق الك�� يتم عمل تصو�ر مرئي للب��

مكتـــــب استشـــــاري جيولـــــو�� و التصـــــو�ر تحـــــت إشـــــراف جيولـــــو�� الفـــــرع أ ن يـــــتم، ع�ـــــ� أف��ـــــا والوقـــــت عمـــــاق والتـــــار�خاأل 

  معتمــد مــن قبــل الــوزارة، متخصــص
ً
 �و�ــحو  ائية�شــحالــة الب�ــ� اإل�بالصــور  ويعــد تقر�ــر ف�ــي عــن نتــائج التصــو�ر مــدعما

�ــــ� أنابيــــب التغليــــف أو المصــــا�� أو وجــــود م�ــــخة  نفصــــالاكســــر أو نابيــــب التغليــــف مثــــل وجــــود ، حالــــة أ الــــردم ( التــــا��

الــــوزارة فــــرع ويعتمــــد مــــن  )نابيــــب التغليــــف والمصــــا�� أقطــــار أ منــــاطق �غ�ــــ�و مواســــ��، مســــتوى المــــاء الثابــــت، أ ســــاقطة

طـاب رسـ�ي مـن قبـل الفـرع بالمنطقـة صـل التقر�ـر الف�ـي بخوأ رسال التصو�ر المرئي ع�� ذاكرة خارجية و�تم إ بالمنطقة

 .دارة العامة لموارد المياهإ�� اإل 

بالنســـبة لطلبـــات حفـــر آبـــار بديلـــة أو �عميـــق أو تنظيـــف آبـــار قائمـــة حفـــرت ب�ـــ�خيص مـــن الـــوزارة قبـــل صـــدور : )٥-٢-١-٢(

هـــ، �ســبب ظــروف ١٤٢٨هـــ، وال يوجــد ف��ــا إحيــاءات مثمــرة قبــل عــام ٩/١١/١٤٢٨) وتــار�خ ٣٣٥قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (

هــ �شـرط وجـود ١٤٢٨منعت أ�حا��ا من إحيا��ا، فيتم معامل��ا بمثل الطلبات ال�ي يوجد ف��ا إحيـاءات مثمـرة قبـل عـام 

    إحياءات مثمرة حالية.

اقعة ): ٣-١-٢( �ـ� المنـاطق ال�ـي �عـول  الثانو�ـةالرف الرسو�ي ع�� المتكونات الرئيسية أو  ع��األرا��ي الزراعية الو

 باألعالف والقمح.عل��ا كمصادر لمياه الشرب (المياه ا�جوفية غ�� المتجددة) 
ً
 المزروعة سابقا

 -ما ي�� :و �عميق ب�� قائمة أو تنظيف أب�� بديلة �ش��ط ل�حصول ع�� رخصة 

 .حفورة بموجب رخصة من قبل الوزارةأن ت�ون الب�� القائمة م: )١-٣-١-٢(

: أن ي�ــون لـــدى طالــب الرُّخصـــة رخصــة صـــادرة مـــن الــوزارة بالســـماح لــھ بزراعـــة األعــالف أو القمـــح لمســـاحة ال )٢-٣-١-٢(

 ) هكتار.٥٠تز�د عن (

 تواجدها. : أن يتم ا�حفر ع�� الت�و�نات ا�جيولوجية الثانو�ة �� حالة)٣-٣-١-٢(

أن ي�ــون ��ــا  ع�ــ� هـــ٩/١١/١٤٢٨) وتــار�خ ٣٣٥أن ت�ــون األرض محيــاة قبــل صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( ):٤-٣-١-٢(

 إحياءات دائمة ومثمرة.
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و�انـت الب�ـ� القائمـة محفـورة ع�ـ� طبقـة  و �عميـق ب�ـ� قائمـةأو تنظيـف أ �� حالـة طلـب رخصـة حفـر ب�ـ� بديلـة :)٥-٣-١-٢(

أن بـتالفـة ال يمكـن معا�ج��ـا، وذلـك و تحتاج إ�� تنظيف أو �عميق أرئيسية، ال يتم ال��خيص إال إذا ثبت أن الب�� القائمة 

د ) درجـة ومحـد٣٦٠وذات حركـة بزاو�ـة ( وملونة ب�ام��ا فيديو عالية الدقة ح�ى العمق الك�� يتم عمل تصو�ر مرئي للب��

األعمـــــاق والتـــــار�خ والوقـــــت ف��ـــــا، ع�ـــــ� أن يـــــتم التصـــــو�ر تحـــــت إشـــــراف جيولـــــو�� الفـــــرع أو مكتـــــب استشـــــاري جيولـــــو�� 

 بالصــور �حالــة الب�ــ� اإل�شــائية 
ً
 �و�ــحو متخصــص معتمــد مــن قبــل الــوزارة، ويعــد تقر�ــر ف�ــي عــن نتــائج التصــو�ر مــدعما

�ــــ� أنابيــــب التغليــــف أو المصــــا�� أو وجــــود م�ــــخة  فصــــالناكســــر أو نابيــــب التغليــــف مثــــل وجــــود ، حالــــة أالــــردم  ( التــــا��

الــــوزارة ويعتمــــد مــــن فــــرع ) نابيــــب التغليــــف والمصــــا�� أقطــــار أ و مواســــ��، مســــتوى المــــاء الثابــــت، منــــاطق �غ�ــــ�أ ســــاقطة

طـاب رسـ�ي مـن قبـل الفـرع بالمنطقـة صـل التقر�ـر الف�ـي بخوأ رسال التصو�ر المرئي ع�� ذاكرة خارجية و�تم إ بالمنطقة

 .دارة العامة لموارد المياه� اإل إ�

بالنســبة لطلبــات حفــر آبــار بديلــة أو �عميــق أو تنظيــف آبــار قائمــة حفــرت ب�ــ�خيص مــن الــوزارة قبــل صــدور  :)٦-٣-١-٢( 

هـــ، �ســبب ظــروف ١٤٢٨مثمــرة قبــل عــام  هـــ، وال يوجــد ف��ــا إحيــاءات٩/١١/١٤٢٨) وتــار�خ ٣٣٥قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (

هــ �شـرط وجـود ١٤٢٨منعت أ�حا��ا من إحيا��ا، فيتم معامل��ا بمثل الطلبات ال�ي يوجد ف��ا إحيـاءات مثمـرة قبـل عـام 

    إحياءات مثمرة حالية.

اقعــة ): ٤-١-٢(   �ــ� المنــاطق الرئيســية أو الثانو�ــةالــرف الرســو�ي ع�ــ� المتكونــات  ع�ــ�األرا�ــ�ي الزراعيــة ا�جــزأة الو

 .  ال�ي �عول عل��ا كمصادر لمياه الشرب (المياه ا�جوفية غ�� المتجددة)

 -:�ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� بديلة أو تنظيف أو �عميق ب�� قائمة ما ي��

 .حفورة بموجب رخصة من قبل الوزارةأن ت�ون الب�� القائمة م: )١-٤-١-٢(

 .الو�الةموافقة من أن ت�ون األرض مجزأة بموجب  ):٢-٤-١-٢(

هـــ, ع�ــ� أن ي�ــون ��ــا ٩/١١/١٤٢٨) بتــار�خ ٣٣٥أن ت�ــون األرض محيــاة قبــل صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( ):٣-٤-١-٢(

 إحياءات دائمة ومثمرة.

و�انـت الب�ـ� القائمـة محفـورة ع�ـ� طبقـة  و �عميـق ب�ـ� قائمـةأو تنظيـف أ �� حالـة طلـب رخصـة حفـر ب�ـ� بديلـة: )٤-٤-١-٢(

أن بـتالفـة ال يمكـن معا�ج��ـا، وذلـك و تحتاج إ�� تنظيف أو �عميق أرئيسية، ال يتم ال��خيص إال إذا ثبت أن الب�� القائمة 

د ) درجـة ومحـد٣٦٠وذات حركـة بزاو�ـة ( وملونة ب�ام��ا فيديو عالية الدقة ح�ى العمق الك�� يتم عمل تصو�ر مرئي للب��

األعمـــــاق والتـــــار�خ والوقـــــت ف��ـــــا، ع�ـــــ� أن يـــــتم التصـــــو�ر تحـــــت إشـــــراف جيولـــــو�� الفـــــرع أو مكتـــــب استشـــــاري جيولـــــو�� 

 بالصــور �حالــة الب�ــ� اإل�شــائية 
ً
 �و�ــحو متخصــص معتمــد مــن قبــل الــوزارة، ويعــد تقر�ــر ف�ــي عــن نتــائج التصــو�ر مــدعما

�ــــ� أنابيــــب التغليــــف أو المصــــا�� أو وجــــود م�ــــخة  فصــــالناكســــر أو نابيــــب التغليــــف مثــــل وجــــود ، حالــــة أالــــردم  ( التــــا��

الــــوزارة ويعتمــــد مــــن فــــرع ) نابيــــب التغليــــف والمصــــا�� أقطــــار أ و مواســــ��، مســــتوى المــــاء الثابــــت، منــــاطق �غ�ــــ�أ ســــاقطة

طـاب رسـ�ي مـن قبـل الفـرع بالمنطقـة صـل التقر�ـر الف�ـي بخوأ رسال التصو�ر المرئي ع�� ذاكرة خارجية و�تم إ بالمنطقة

 .دارة العامة لموارد المياهإ�� اإل 

بالنســبة لطلبــات حفــر آبــار بديلـــة أو �عميــق أو تنظيــف آبــار قائمــة حفـــرت ب�ــ�خيص مــن الــوزارة قبــل صـــدور  ):٥-٤-١-٢( 

هـــ، �ســبب ظــروف ١٤٢٨هـــ، وال يوجــد ف��ــا إحيــاءات مثمــرة قبــل عــام ٩/١١/١٤٢٨) وتــار�خ ٣٣٥قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (
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 شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه ا�جوفية

هــ �شـرط وجـود ١٤٢٨منعت أ�حا��ا من إحيا��ا، فيتم معامل��ا بمثل الطلبات ال�ي يوجد ف��ا إحيـاءات مثمـرة قبـل عـام 

    إحياءات مثمرة حالية.

اقعـــــة  محميـــــةبيـــــوت  األرا�ـــــ�ي الزراعيـــــة المقـــــام عل��ـــــا  حفـــــر اآلبـــــار �ـــــ�: )٥-١-٢( الـــــرف الرســـــو�ي (ميـــــاه غ�ـــــ�  ع�ـــــ�الو

تـ�ـــاو�ن (حنيفــــة، جبيلــــة، طو�ــــق، العــــرب) ال�ــــي ال �عــــول عل��ــــا كمصــــادر لميــــاه الشــــرب, متجــــددة) وذلــــك ع�ــــ� امتــــداد 

 .ومنطقة الدرع العر�ي

   -�ش��ط ل�حصول ع�� حفر ب�� ما ي��:

 ع�� �جل زرا��.طالب الرُّخصة أن ي�ون  :)١-٥-١-٢(
ً
 حاصال

 ع�� موافقة الو�الة ع�� إقامة : )٢-٥-١-٢(
ً
 المشروع.أن ي�ون طالب الرُّخصة حاصال

 تقديم التحاليل الكيميائية والميكرو�يولوجية واإلشعاعية لمياه اآلبار ا�حفورة.: )٣-٥-١-٢(

 أن يتم ا�حفر ع�� الت�و�نات ا�جيولوجية الثانو�ة �� حالة تواجدها.: )٤-٥-١-٢(

الب�ـ� القائمـة معـد مـن قبـل إرفـاق تقر�ـر ف�ـي عـن حالـة  يتطلـبذلـك  فـإن �� حالة طلب رخصة حفر ب�� بديلة: )٥-٥-١-٢(

 .ا�جيولو�� ا�ختص بالفرع ومعتمد من الفرع

اقعـة األ  �ـ� بار �� البيوت ا�حميـةآحفر ): ٦-١-٢( الـرف الرسـو�ي ع�ـ� المتكونـات الرئيسـية أو  ع�ـ�را�ـ�ي الزراعيـة الو

 ال�ي �عول عل��ا كمصادر لمياه الشرب (المياه ا�جوفية غ�� المتجددة). الثانو�ة �� المناطق

   -و تنظيف ب�� قائمة ما ي��:بديلة أو �عميق أ�ش��ط ل�حصول ع�� حفر ب�� 

 .حفورة بموجب رخصة من قبل الوزارةأن ت�ون الب�� القائمة م: )١-٦-١-٢(

 ع�� �جل ): ٢-٦-١-٢(
ً
 زرا��.أن ي�ون طالب الرُّخصة حاصال

 ع�� موافقة الو�الة ع�� إقامة المشروع.):٣-٦-١-٢(
ً
 أن ي�ون طالب الرُّخصة حاصال

هـــ, ع�ــ� أن ي�ــون ��ــا ٩/١١/١٤٢٨) بتــار�خ ٣٣٥أن ت�ــون األرض محيــاه قبــل صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (): ٤-٦-١-٢(

 إحياءات دائمة ومثمرة.

 والميكرو�يولوجية واإلشعاعية لمياه اآلبار ا�حفورة.تقديم التحاليل الكيميائية ): ٥-٦-١-٢(

 أن يتم ا�حفر ع�� الت�و�نات ا�جيولوجية الثانو�ة �� حالة تواجدها.): ٦-٦-١-٢(

و�انـت الب�ـ� القائمـة محفـورة ع�ـ� طبقـة  و �عميـق ب�ـ� قائمـةأو تنظيـف أ �� حالـة طلـب رخصـة حفـر ب�ـ� بديلـة): ٧-٦-١-٢(

أن بـتالفـة ال يمكـن معا�ج��ـا، وذلـك و تحتاج إ�� تنظيف أو �عميق أرئيسية، ال يتم ال��خيص إال إذا ثبت أن الب�� القائمة 

د ) درجـة ومحـد٣٦٠وذات حركـة بزاو�ـة ( وملونة ب�ام��ا فيديو عالية الدقة ح�ى العمق الك�� يتم عمل تصو�ر مرئي للب��

األعمـــــاق والتـــــار�خ والوقـــــت ف��ـــــا، ع�ـــــ� أن يـــــتم التصـــــو�ر تحـــــت إشـــــراف جيولـــــو�� الفـــــرع أو مكتـــــب استشـــــاري جيولـــــو�� 

 بالصــور �حالــة الب�ــ� اإل�شــائية 
ً
 �و�ــحو متخصــص معتمــد مــن قبــل الــوزارة، ويعــد تقر�ــر ف�ــي عــن نتــائج التصــو�ر مــدعما

�ــــ� أنابيــــب التغليــــف أو المصــــا�� أو وجــــود م�ــــخة  فصــــالناكســــر أو نابيــــب التغليــــف مثــــل وجــــود ، حالــــة أالــــردم  ( التــــا��

الــــوزارة ويعتمــــد مــــن فــــرع ) نابيــــب التغليــــف والمصــــا�� أقطــــار أ و مواســــ��، مســــتوى المــــاء الثابــــت، منــــاطق �غ�ــــ�أ ســــاقطة

طـاب رسـ�ي مـن قبـل الفـرع بالمنطقـة صـل التقر�ـر الف�ـي بخوأ رسال التصو�ر المرئي ع�� ذاكرة خارجية و�تم إ بالمنطقة

 .دارة العامة لموارد المياه� اإل إ�
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 شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه ا�جوفية

بالنســـبة لطلبـــات حفـــر آبـــار بديلـــة أو �عميـــق أو تنظيـــف آبـــار قائمـــة حفـــرت ب�ـــ�خيص مـــن الـــوزارة قبـــل صـــدور  ):٨-٦-١-٢(

هـــ، �ســبب ظــروف ١٤٢٨مثمــرة قبــل عــام  هـــ، وال يوجــد ف��ــا إحيــاءات٩/١١/١٤٢٨) وتــار�خ ٣٣٥قــرار مجلــس الــوزراء رقــم (

هــ �شـرط وجـود ١٤٢٨منعت أ�حا��ا من إحيا��ا، فيتم معامل��ا بمثل الطلبات ال�ي يوجد ف��ا إحيـاءات مثمـرة قبـل عـام 

    إحياءات مثمرة حالية.

 : حفر اآلبار �� مشاريع الدواجن.)٢-٢(

 -�ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي�� :

صاحب الطلـب رخصـة إلقامـة مشـروع الـدواجن أو مسـ�خ مـن ا�جهـة ا�ختصـة, مـع إرفـاق موافقـة أن ي�ون لدى  ):١-٢-٢(

 الو�الة ع�� إقامة المشروع.

 ) ط��.١٬٥٠٠٬٠٠٠أال تقل الطاقة اإلنتاجية السنو�ة للدجاج الالحم عن (): ٢-٢-٢(

اقة اإلنتاجية السنو�ة لمشاريع الدجاج البياض عن ): ٣-٢-٢(
َّ
 ) ط��.١٬٥٠٠٬٠٠٠(أال تقل الط

 أن يقتصر استخدام مياه الب�� ع�� استخدامات المشروع المرخص بھ. ):٤-٢-٢(

�خيص با�حفر ع�� الت�و�نات ا�جيولوجية الثانو�ة �� حال تواجدها. ):٥-٢-٢(
َّ
 أن ي�ون ال�

 حفر اآلبار �� مشاريع األبقار. ):٣-٢(

 -�ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي�� :

 ي�ون لدى طالب الرُّخصة رخصة ع�� إقامة مشروع األبقار من ا�جهة ا�ختصة.أن ): ١-٣-٢(

 ) رأس.١٠٠٠أال يقل عدد األبقار بالمشروع عن (): ٢-٣-٢(

 أن يقتصر استخدام مياه الب�� ع�� استخدامات المشروع المرخص بھ.): ٣-٣-٢(

�خيص با�حفر ع�� الت�و�نات الثانو�ة �� حال): ٤-٣-٢(
َّ
 تواجدها. أن ي�ون ال�

   : حفر اآلبار �� مشاريع األغنام.)٤-٢(

 -�ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي��:

 أن ي�ون لدى طالب الرُّخصة رخصة إلقامة مشروع األغنام من ا�جهة ا�ختصة.): ١-٤-٢(

 ) رأس.٣٠٠٠أن ال يقل عدد األغنام بالمشروع عن (): ٢-٤-٢(

 ع�� استخدامات المشروع المرخص بھ.أن يقتصر استخدام مياه الب�� ): ٣-٤-٢(

�خيص با�حفر ع�� الت�و�نات الثانو�ة �� حال تواجدها. ):٤-٤-٢(
َّ
 أن ي�ون ال�

 .: حفر اآلبار �� المسا�خ)٥-٢(

 -ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي�� :�ش�� 

 رخصة إلقامة مشروع المس�خ من ا�جهة ا�ختصة. الرُّخصةأن ي�ون لدى طالب ): ١-٥-٢(

�خيص با�حفر ع�� الت�و�نات الثانو�ة �� حال تواجدها.): ٢-٥-٢(
َّ
 أن ي�ون ال�

 أن يتم حفر الب�� �� أ�عد منطقة عن المس�خ. ):٣-٥-٢(

ص لھ باستخدام األدوات ): ٤-٥-٢( دةأن يل��م المرخَّ ِ
ّ

 للمياه داخل شبكة التوزيع �� المشروع. المرش



 

11 
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أو الف أو مناحــــل أو مشــــاتل زراعيــــة لغــــرض إقامــــة مصــــا�ع أعــــ الــــوزارةاآلبــــار �ــــ� األرا�ــــ�ي المســــتأجرة مــــن حفــــر : )٦-٢(

 .  البيطر�ة العيادات الطبية

والبــــد أن ت�ــــون هـــــ, ٢/١٢/١٤٣١) بتــــار�خ ٣٧٢�ســــمح بحفــــر آبــــار �ــــ� األرا�ــــ�ي البــــور حســــب  قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم ( ال

هــــــ, ع�ـــــ� أن ي�ـــــون ��ـــــا إحيـــــاءات دائمـــــة ٩/١١/١٤٢٨) بتـــــار�خ ٣٣٥ء رقـــــم (األرض محيـــــاة قبـــــل صـــــدور قـــــرار مجلـــــس الـــــوزرا

 .ومثمرة

افقــة معــا�� الــوز�ر رقــم: )٧-٢( ) بتــار�خ ٤١٣٠/١/١٤٣٨( اإلنتــاج النبــا�ي و الســم�ي بمنــاطق الــدرع العر�ــي حســب مو

 .هـ١٥/٧/١٤٣٨

 �ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي��:

�ـ�  الـوزارة فـرعأن يتوفر �� الموقع مياه متجددة الستدامة المشروع وفـق تقر�ـر ف�ـي عـن حالـة الميـاه صـادر مـن ): ١-٧-٢(

 .الو�الةجيولو�� متخصص �عتمد من ا�جهة الفنية ا�ختصة باستشاري مكتب المنطقة أو 

د.): ٢-٧-٢( ِ
ّ

 استخدام تقنيات الري المرش

 .ا�جهة ا�ختصة بالوزارة ع�� إقامة المشروع وجود تصر�ح صادر من): ٣-٧-٢(

 �� األرا��ي السكنية لألغراض المن�لية (داخل المدن). : حفر اآلبار)٨-٢(

 الر�اض والدرعية.  ي� مناطق الدرع العر�ي أو �� مدي�اقعة �و األرا��ي السكنية ال): ١-٨-٢(

 �ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي��:

 .٢)م٥٠٠عن ( أال تقل المساحة): ١-١-٨-٢(

 وجود رخصة بناء أو �سو�ر صادرة من البلدية. ):٢-١-٨-٢(

 ): أال يتم تركيب محطة تنقية ع�� الب��.٣-١-٨-٢(

اقعــة ): ٢-٨-٢( الــرف الرســو�ي ع�ــ� المتكونــات الثانو�ــة (حنيفــة, جبيلــة , طو�ــق, العــرب)  ع�ــ�األرا�ــ�ي الســكنية الو

 .(مياه غ�� متجددة)الشرب �عول عل��ا كمصادر لمياه �� المناطق ال�ي ال 

 -�ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي�� :

 .٢) م٢٠٠٠أال تقل المساحة عن (): ١-٢-٨-٢(

 تقديم رخصة بناء أو �سو�ر صادرة من البلدية.): ٢-٢-٨-٢(

مــــع ،  تخــــدم طالــــب الرُّخصــــةوعــــدم وجــــود عقــــود ســــقيا  ،رض مخدومــــة �شــــبكة الميــــاه العامــــةأن ال ت�ــــون األ  ):٣-٢-٨-٢(

 بحفر الب��. لهم  موافقة شركة المياه الوطنية ع�� السماح

 أال يتم تركيب محطة تنقية ع�� الب��.): ٤-٢-٨-٢(

اقعة  ):٣-٨-٢( �� المنـاطق ال�ـي �عـول  الثانو�ةالرف الرسو�ي ع�� المتكونات الرئيسية أو  ع��األرا��ي السكنية الو

 .عل��ا كمصادر لمياه الشرب (المياه ا�جوفية غ�� المتجددة)

 -�ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي�� :

 .٢) م٥٠٠٠أال  تقل المساحة عن (): ١-٣-٨-٢(

 تقديم رخصة بناء أو �سو�ر صادرة من البلدية.): ٢-٣-٨-٢(
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 أ): ٣-٣-٨-٢(
َّ
 موافقـةمـع ، تخـدم طالـب الرُّخصـةوعـدم وجـود عقـود سـقيا  ،المياه العامةرض مخدومة �شبكة ت�ون األ  ال

 بحفر الب��.شركة المياه الوطنية ع�� السماح 

 أال يتم تركيب محطة تنقية ع�� الب��. ):٤-٣-٨-٢(

ـــــ�خيصأن ي�ـــــون ): ٥-٣-٨-٢(
َّ
بـــــا�حفر ع�ـــــ� الت�و�نـــــات الثانو�ـــــة مـــــع عـــــدم الســـــماح بـــــا�حفر ع�ـــــ� الت�و�نـــــات الرئيســـــية  ال�

 ا�حاملة للمياه.

 : حفر اآلبار �� االس��احات.)٩-٢(

 �ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي��:

اقعـة ): ١-٩-٢( اقعــة �ـ� الــدرع العر�ـي و�ــ� المنــاطق الو الثانو�ــة الـرف الرســو�ي ع�ـ� المتكونــات  ع�ــ�االسـ��احات الو

 .(حنيفة, جبيلة , طو�ق, العرب) �� المناطق ال�ي ال �عول عل��ا كمصادر لمياه الشرب

الـرف الرسـو�ي ع�ـ� المت�ونـات الثانو�ـة (حنيفـة,  ع�ـ��ـ� المنـاطق الواقعـة  ٢) م٢٠٠٠أال تقل المسـاحة عـن (): ١-١-٩-٢(

 جبيلة , طو�ق, العرب).

 �� مناطق الدرع العر�ي. ٢) م٥٠٠أال تقل المساحة عن (): ٢-١-٩-٢(

 تقديم رخصة بناء أو �سو�ر صادرة من البلدية.): ٣-١-٩-٢(

اقعة داخل مدين�ي الر�اض والدرعية.): ٢-٩-٢(  االس��احات الو

 .٢) م٥٠٠أال تقل المساحة عن ( ):١-٢-٩-٢(

 تقديم رخصة بناء أو �سو�ر صادرة من البلدية.): ٢-٢-٩-٢(

اقعة المناطقاالس��احات �� ): ٣-٩-٢(  غ�� المتجددة. الرئيسية ع�� متكونات المياه الو

 ب
ً
�خيصال �سمح ��ائيا

َّ
 با�حفر أو التعميق أو التنظيف �� تلك االس��احات. ال�

 .�� حكمها)تجار�ة والفنادق والمستشفيات وما : حفر اآلبار لألغراض ا�حضر�ة (ا�جمعات السكنية وال)١٠-٢(

 -ب�� ما ي�� :�ش��ط ل�حصول ع�� رخصة 

الـــــرف الرســـــو�ي ع�ـــــ� المت�ونـــــات الرئيســـــية أو  ع�ـــــ�الواقعـــــة �ـــــ� المنـــــاطق  ٢) م٥٠٠٠أال تقـــــل المســـــاحة عـــــن (): ١-١٠-٢(

 .ال�ي �عول عل��ا كمصادر لمياه الشرب (المياه ا�جوفية غ�� المتجددة) الثانو�ة

 .ع�� حفر الب�� شركة المياه الوطنيةموافقة مع  رض مخدومة �شبكة المياه العامة،ت�ون األ  أال): ٢-١٠-٢(

 أال يتم تركيب محطة تنقية ع�� الب��. ):٣-١٠-٢(

 االل��ام بمبدأ ترشيد استخدام المياه.)٤-١٠-٢(

�خيصأن ي�ون ): ٥-١٠-٢(
َّ
 .تواجدهابا�حفر ع�� الت�و�نات الثانو�ة �� حالة  ال�

 : حفر اآلبار �� محطات الوقود.)١١-٢(

 -رخصة ب�� ما ي�� :�ش��ط ل�حصول ع�� 

 أن يوجد م�جد قائم ضمن منشآت ا�حطة. ):١-١١-٢(

 ف��ا جميع المنشآت المراد إقام��ا با�حطة.): ٢-١١-٢(
ً
 ع�� رخصة بناء مو�حا

ً
 أن ي�ون  طالب الرُّخصة حاصال
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أو وزارة الشـــؤون تقـــديم موافقـــة ا�جهـــة ا�ختصـــة ال�ـــي تـــدخل ا�حطـــة ضـــمن نطـــاق خـــدما��ا مثـــل وزارة النقـــل ): ٣-١١-٢(

 البلدية والقرو�ة.

 أن تحفر الب�� �� أ�عد نقطة ممكنة من خزانات الوقود. ):٤-١١-٢(

 أن ت�ون المياه صا�حة لالستخدام اآلدمي.): ٥-١١-٢(

�خيص با�حفر ع�� الت�و�نات الثانو�ة �� حال تواجدها.): ٦-١١-٢(
َّ
 أن ي�ون ال�

 ت�ون األرض مخدومة ): ٧-١١-٢(
َّ
 �شبكة المياه العامة، مع موافقة شركة المياه الوطنية ع�� ال��خيص بحفر الب��.أال

 : حفر اآلبار التا�عة ل�جهات ا�حكومية.)١٢-٢(

 -�ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي�� :

)١-١٢-٢ :(.
ً
اغبة با�حفر الغرض من االستخدام وكمية المياه المطلو�ة يوميا  أن تحّدد ا�جهة ا�ح�ومية الرَّ

 ي�ـــون الموقـــع مخـــدوم بالشـــبكة العامـــة وال يمكـــن توصـــيل الميـــاه إ�ـــ� الموقـــع بكميـــات �افيـــة، مـــع موافقــــة ): ٢-١٢-٢(
َّ
أال

 شركة المياه الوطنية ع�� ال��خيص بحفر الب��.

ص لھ باستخدام األدوات ): ٣-١٢-٢( دةأن يل��م المرخَّ ِ
ّ

 للمياه المرش

 : حفر اآلبار �� موارد البادية.)١٣-٢(

 ما ي��: رخصة ب��ط ل�حصول ع�� �ش�� 

 ف��ـــا م�ـــان الب�ـــ� المـــراد حفرهـــا وأقـــرب مدينـــة أو قر�ـــة أو �جـــرة أو ): ١-١٣-٢(
ً
 مو�ـــحا

ً
أن يقـــدم صـــاحب الطلـــب مخططـــا

مركز للموقع و�� حالة عدم تحديد موقع أو مواقع معينة تقوم الوزارة بالعرض ع�ـ� صـاحب الطلـب المواقـع ال�ـي تحتـاج 

 ليختار أحدها أو ي��ك صاحب الطلب للوزارة طر�قة اختيار الموقع المناسب.إ�� حفر آبار ف��ا 

 باســـــم الــــوزارة بالت�لفـــــة التقدير�ــــة لتنفيـــــذ حفــــر الب�ـــــ� و�افـــــة ): ٢-١٣-٢(
ً
 ُمصـــــدقا

ً
يجــــب أن يقـــــّدم صــــاحب الطلـــــب شــــي�ا

 التجه��ات ال�ي يحتاجها المشروع من منشآت ومعدات.

 من أّي نزاع.أن ي�ون الموقع المراد حفر ): ٣-١٣-٢(
ً
 الب�� فيھ ضمن أرا��ي ح�ومية، وأن ي�ون خاليا

 بھ.): ٤-١٣-٢(
ً
 يجب نقل ملكية الموقع للوزارة إذا �ان طالب الرُّخصة مت��عا

انية الموجودة �� الموقع القر�ب منھ ال�ي يمكن أن �ستفيد من المورد.): ٥-١٣-٢(
َّ
 تتم دراسة الكثافة الس�

 . ائية بديلةعدم وجود مصادر م): ٦-١٣-٢(

 تقـّل المســافة بــ�ن الب�ــ� المق�ـ�ح حفرهــا وأي مــورد ميــاه آخـر عــن (): ٧-١٣-٢(
َّ

) كــم مــن �ـل جهــة �ــ� الــرف الرســو�ي و ٥٠أال

 ) كم من �ل جهة �� الدرع العر�ي.٢٠(

روع مـن منشـآت تقوم الوزارة بتقدير الت�لفة اإلجمالية لتنفيذ حفر الب�� و�افة التجه��ات ال�ـي يحتاجهـا المشـ): ٨-١٣-٢(

 ومعدات.

 يجب ا�حصول ع�� موافقة المقام السامي إذا �ان ا�حفر ضمن مناطق الرف الرسو�ي.): ٩-١٣-٢(

 ال يحق لصاحب الطلب مطالبة الدولة مستقبال بأي �عو�ضات أو نفقات ت��تب ع�� تنفيذ حفر الب��.): ١٠-١٣-٢(

 جديدة أو منشآت قائمة أو زراعة أعالف. يمنع االستيطان حول الموقع أو إقامة مباٍن ): ١١-١٣-٢(

 : حفر اآلبار للبلديات.)١٤-٢(
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 �ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي��:

  عدم إم�انية توف�� المياه المعا�جة): ١-١٤-٢(
ً
 للموقع. ثالثيا

 تقديم مخطط محدد باإلحداثيات لآلبار القائمة واآلبار ا�جديدة وكمية المياه المطلو�ة.): ٢-١٤-٢(

  �� حالة توفر المياه المعا�جة): ٣-١٤-٢(
ً
 �عد حفر الب�� و�شغيلھ يجب غلق الب�� وتبقى �حاالت الطوارئ. ثالثيا

�خيصأن ي�ون ): ٤-١٤-٢(
َّ
با�حفر ع�� الت�و�نات الثانو�ة مع عدم السماح با�حفر ع�� الت�و�نـات الرئيسـية ا�حاملـة  ال�

 للمياه.

 المياه غ�� الصا�حة للشرب. )أشيابمناهل (: حفر اآلبار ل)١٥-٢(

 -�ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي��:

 مطلوب �عميقها أ م��لإذا �ان �� ال): ١-١٥-٢(
ً
 و تنظيفها أو حفر ب�� بديلة ع��ا:ب��ا

 .ذات االختصاص اتمن ا�جه أو ترخيص بإقامة الم��ل ع�� الموقع موافقة): يجب توفر ١-١-١٥-٢(

 .لآلبار ا�حفورةو��شائية  هيدروجيولوجيةتقديم دراسة ): ٢-١-١٥-٢(

 .م��لتحديد كمية المياه اليومية الم�حو�ة من الب��/اآلبار المستخدمة �� ال): ٣-١-١٥-٢(

) و  بحماية المصدر المائي من التلوث االل��ام): ٤-١-١٥-٢(
ً
 أو مستقبال

ً
عدم وجود أي �شاط تنموي �� المشروع  (حاليا

  مياه المصدر.ممكن أن يؤثر ع�� نوعية 

إذا �ان الطلب �حفر ب�� بديلة و�انت الب�� القائمة محفورة ع�� طبقة رئيسية، ال يتم ال��خيص با�حفر  ):٥-١-١٥-٢(

إال إذا ثبت عدم إم�انية إصالح الب�� القائمة، وذلك بأن يتم عمل تصو�ر مرئي للب�� ب�ام��ا فيديو عالية الدقة وذات 

حدد األعماق والتار�خ ف��ا ع�� أن يتم التصو�ر تحت إشراف جيولو�� الفرع أو مكتب ) درجة وم٣٦٠حركة بزاو�ة (

 بالصور يو�ح حالة الب��  معتمد من الوزارة، استشاري جيولو�� متخصص
ً
ويعد تقر�ر ف�ي عن نتائج التصو�ر مدعما

 ويعتمد من الفرع بالمنطقة.اال�شائية وا�خلل ا�حاصل �� الب�� 

 .م��لالمطلوب حفر ب�� جديدة �� موقع ال إذا �ان): ٢-١٥-٢( 

 .ذات االختصاص اتمن ا�جه أو ترخيص بإقامة الم��ل ع�� الموقع موافقةيجب توفر ): ١-٢-١٥-٢(

ـــالمـــراد  م��ـــلأن ي�ــون ال): ٢-٢-١٥-٢(
َّ
 ضـــمن نطـــاق الـــدرع العر�ـــي والمنطقـــة  خيص� ال�

ً
 ع�ـــ�الواقعـــة بحفـــر ب�ـــ� فيـــھ واقعـــا

 الت�و�نات الثانو�ة (ال�ي ال �عول عل��ا كمصادر لمياه الشرب).الرف الرسو�ي ع�� 

 فرع. التقديم تقر�ر عن حالة المياه من قبل ): ٣-٢-١٥-٢(

)٤-٢-١٥-٢ :(.
ً
 تقدير كمية المياه المستخدمة يوميا

الرُّخصة رخصة حفر منح طالب ة مناسبة الوضع المائي �� الموقع يُ تقوم الوزارة بدراسة الطلب و�� حال): ٥-٢-١٥-٢(

الب�� الذي يجب أن ي�ون تحت إشراف مكتب استشاري جيولو�� ُمعتمد من قبل الوزارة، ع�� أن يتم منح رخصة 

 استخدام الب�� �عد االل��ام بما ي��:

 حالة المياه للب�� �عد حفرها وخصائص المياه الكيميائية والبك��ولوجيةتقر�ر إ��اء حفر يتضمن تقديم  -أ

واإلشعاعية وكفاءة الطبقة المائية المستغلة وتأث�� كمية المياه المنتجة ع�� الطبقة المائية واأل�شطة 

 التنمو�ة األخرى �� الموقع.
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) ممكن و  بحماية المصدر المائي من التلوث االل��ام -ب
ً
 أو مستقبال

ً
عدم وجود أي �شاط تنموي �� المشروع  (حاليا

 المصدر.أن يؤثر ع�� نوعية مياه 

 : حفر اآلبار لمشاريع الطرق.)١٦-٢(

 -ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي�� :�ش�� 

 تقديم موافقة وزارة النقل.): ١-١٦-٢(

 �عهد من ِقبل مقاول ا�حفر باالل��ام باإلحداثيات ا�حددة عن طر�ق وزارة النقل.): ٢-١٦-٢(

 ا�حفر الُمنفذ للمشروع.التنسيق مع الوزارة عند �سليم الموقع لمقاول ): ٣-١٦-٢(

 مجاور للب�� و�قامة أشياب لتعبئة الناقالت. ٣) م١٠٠تنفيذ خزان عا�� ال تقل سعتھ عن (): ٤-١٦-٢(

 أن �سلم اآلبار وما عل��ا من تجه��ات للوزارة عند االن��اء من إ�شاء الطر�ق.): ٥-١٦-٢(

ص): ٦-١٦-٢(   أن يقوم المرخَّ
ً
 فنيا

ً
 .اعند انتفاء ا�حاجة إل��إشراف الوزارة تحت لھ بردم الب�� ردما

 أن ي�ون الموقع المراد ا�حفر فيھ خا�� من المنازعات القبلية أو الفردية.): ٧-١٦-٢(

�خيصيتم ): ٨-١٦-٢(
َّ
 ع�� الت�و�نات الثانو�ة �� حال تواجدها. ال�

والهيئــة الملكيــة ل�جبيــل و�نبــع ومــا �ــ� حفــر اآلبــار لصــا�ح هيئــة المــدن الصــناعية وهيئــة المــدن االقتصــادية : )١٧-٢(

 حكمها لغرض الشرب. 

 -�ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي��:

 استخدام هذه المياه للشرب فقط.): ١-١٧-٢(

)٢-١٧-٢ :( 
َّ

 .ةعدم توفر مياه محال

يتضــمن تحديــد موقــع خــاص كحقــل آبـــار, وعــدد اآلبــار المطلو�ــة وكميــة االحتيــاج اليــومي مـــن تقــديم مخطــط  ):٣-١٧-٢(

 المياه �� المدينة الصناعية. 

 �� حالة توفر مياه الشبكة �عد حفر الب�� و�شغيلھ يتم إغالق الب�� وتبقى �حاالت الطوارئ.): ٤-١٧-٢(

 الث�ج ومصا�ع مياه الشرب غ�� المعبأة. : حفر اآلبار �� مصا�ع مياه الشرب الُمعبأة ومصا�ع)١٨-٢(

 -�ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي��:�ش�

 مطلوب �عميقها أو تنظيفها.): ١-١٨-٢(
ً
 إذا �ان �� المصنع ب��ا

، أو موافقــة مــن مــن ا�جهــة ا�ختصــةالقائمــة   �ع الميــاه المعبــأة ومصــا�ع الــث�جمصــا ةتــرخيص بإقامــ تقــديم ):١-١-١٨-٢(

 صا�حة للشرب).المياه الهل ا(من لمصا�ع المياه غ�� المعبأة القائمةاإلدارة العامة لتخطيط المياه 

 .�� الموقع ع�� إقامة المشروع من حيث مناسبة ا�حالة المائية الو�الةتقديم موافقة ): ٢-١-١٨-٢(

لآلبار ا�حفورة وخصائصها الكيميائية والبك��ولوجية  راسة هيدروجيولوجية �حالة المياهتقديم د): ٣-١-١٨-٢(

واإلشعاعية وكفاءة الطبقة المائية المستغلة وتأث�� كمية المياه المنتجة ع�� الطبقة المائية واأل�شطة التنمو�ة 

 األخرى �� الموقع.

 ع.تحديد كمية المياه اليومية الم�حو�ة من الب��/اآلبار المستخدمة �� المصن): ٤-١-١٨-٢(

 الب�� �� أ�عد مسافة ممكنة عن أحواض التبخ��.ت�ون أن ): ٥-١-١٨-٢(
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) و  بحماية المصدر المائي من التلـوث االل��ام): ٦-١-١٨-٢(
ً
 أو مسـتقبال

ً
عـدم وجـود أي �شـاط تنمـوي �ـ� المشـروع  (حاليـا

 ممكن أن يؤثر ع�� نوعية مياه المصدر.

 المصنع.إذا �ان المطلوب حفر ب�� جديدة ��  ):٢-١٨-٢(

 لألنظمة واللوائح المنظمة لذلك.): ١-٢-١٨-٢(
ً
 بإقامة المصنع خارج المدن الصناعية وفقا

ً
 أن ي�ون مسموحا

، أو موافقــة مــن مــن ا�جهــة ا�ختصــةالقائمــة   مصــا�ع الميــاه المعبــأة ومصــا�ع الــث�ج ةتــرخيص بإقامــ تقــديم): ٢-٢-١٨-٢(

 غ�� المعبأة القائمة (مناهل المياه الصا�حة للشرب).اإلدارة العامة لتخطيط المياه لمصا�ع المياه 

 .الوزارةتقديم تقر�ر عن حالة المياه المتوقعة �� الموقع المقام فيھ المصنع من قبل فرع ): ٣-٢-١٨-٢(

تتم دراسة الطلب و�� حالة مناسبة الوضع المائي �� الموقع تقوم الوزارة بمنح طالب الرُّخصة رخصة  ):٤-٢-١٨-٢(

 حفر الب�� ع�� أن يتم منح رخصة استخدام الب�� �عد االل��ام بما ي��:

حالة المياه للب�� �عد حفرها وخصائص المياه الكيميائية والبك��ولوجية تقر�ر إ��اء حفر يتضمن تقديم  -أ

إلشعاعية وكفاءة الطبقة المائية المستغلة وتأث�� كمية المياه المنتجة ع�� الطبقة المائية واأل�شطة وا

 التنمو�ة األخرى �� الموقع.

 تحديد كمية المياه اليومية الم�حو�ة من (الب��/اآلبار) المستخدمة �� المصنع. -ب

 أن يتم حفر الب�� �� أ�عد مسافة ممكنة عن أحواض التبخ��. -ج

) و  بحماية المصدر المائي من التلوث االل��ام  -د
ً
 أو مستقبال

ً
عدم وجود أي �شاط تنموي �� المشروع  (حاليا

 ممكن أن يؤثر ع�� نوعية مياه المصدر.

 .وا�خرسانة ا�جاهزة )البلوك( الطابوق  مصا�ع : حفر اآلبار ��)١٩-٢(

 -�ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي��:

ســمنت مــن عة البلــوك وا�خرســانة ا�جــاهزة واإل صــا�حة لالســتخدام �ــ� صــنا معا�جــة تــوف�� ميــاهعــدم إم�انيــة ): ١-١٩-٢(

 مصادر أخرى.

 تقديم رخصة إقامة المصنع.): ٢-١٩-٢(

 المطلو�ة للمصنع. اليومية تحديد كميات المياه): ٣-١٩-٢(

 تقديم شهادة بيئية صادرة من ا�جهة ا�ختصة.): ٤-١٩-٢(

�خيص با�حفر ع�� الت�و�نات الثانو�ة �� حال تواجدها.أن ي�ون ): ٥-١٩-٢(
َّ
 ال�

 سمنت.�� المشاريع التعدينية وصناعة اإل : حفر اآلبار )٢٠-٢(

 �ش��ط ل�حصول ع�� رخصة ب�� ما ي��: 

 المشاريع التعدينية.  بالقرب منصا�حة لالستخدام معا�جة عدم توفر مياه ): ١-٢٠-٢(

 ع�� رخصة إلقامة المشروع سار�ة المفعول من ا�جهة ا�ختصة.أن ي�ون طالب ): ٢-٢٠-٢(
ً
 الرُّخصة حاصال

تقـــديم دراســــة هيدروجيولوجيــــة �حالــــة الميــــاه وخصائصــــها الكيميائيــــة والبك��ولوجيــــة واإلشــــعاعية, ولكفــــاءة ): ٣-٢٠-٢(

 تنمو�ة األخرى �� الموقع.الطبقة المائية المستغلة وتأث�� كمية المياه المنتجة ع�� الطبقة المائية واأل�شطة ال

 تقديم شهادة بيئية صادرة من ا�جهة ا�ختصة. ):٤-٢٠-٢(
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 تقديم مخطط محدد باإلحداثيات لآلبار القائمة واآلبار ا�جديدة وكمية المياه المطلو�ة.): ٥-٢٠-٢(

 عنـد انتفـاء أو  ،لوزارة �عد ان��اء مدة االمتيازلم اآلبار وما عل��ا من تجه��ات إ�� اأن �س): ٦-٢٠-٢(
ً
 فنيـا

ً
يتم ردم الب�ـ� ردمـا

 . ا�حاجة إل��ا

 أن يتم ا�حفر ع�� الت�و�نات ا�جيولوجية الثانو�ة �� حالة تواجدها.): ٧-٢٠-٢(

 دها الوزارة.أن يتم حفر آبار مراقبة حسب المعاي�� ال�ي تحّدِ ): ٨-٢٠-٢(

ــــ): ٩-٢٠-٢( عامــــة) بردمهــــا وع�ــــ� حســــاب صــــاحب -ا�جــــاورة (خاصــــةل �امــــل المســــؤولية �ــــ� حالــــة تلــــوث الب�ــــ� واآلبــــار تحمُّ

 .إزالة التلوث ت�اليفلھ جميع المشروع وتحمُّ 

بقــاء �ــتم اإل �ــ� حــال تــوفر الميــاه المعا�جــة الصــا�حة لالســتخدام �ــ� المشــاريع التعدينيــة يــتم اســتخدامها، و ): ١٠-٢٠-٢(

 بار �� حاالت الطوارئ.ع�� اآل 

 : استخدامات أخرى )٢١-٢(

إذا ورد طلــب رخصــة ب�ــ� الســتخدام الميــاه لغــرض غ�ــ� موجــود �ــ� االســتخدامات المــذ�ورة أعــاله فيــتم دراســة الطلــب مــن 

 للمعاي�� التالية: الو�الةا�جهة الفنية �� 
ً
 للموافقة عليھ من عدمها وفقا

 حاجة طالب الرخصة أو النشاط �حفر ب��.): ١-٢١-٢(

 من مصدر آخر.عدم إم�انية توف�� المياه ): ٢-٢١-٢(

 أن يتم ا�حفر ع�� الت�و�نات ا�جيولوجية الثانو�ة �� حالة تواجدها.): ٣-٢١-٢(

 .رخصة) اش��اطات ومتطلبات إصدار رخصة ت�حيح وضع اآلبار ا�حفورة بدون ٣المادة (

ع�� طلب ت�حيح وضع الب�� وذلك حسب الغرض  )٢الواردة �� المادة ( أن تنطبق اش��اطات وضوابط ا�حفر): ١-٣(

 من االستخدام.

 ي�ون قد صدر ع�� الب�� أمر سابق بردمها.): ٢-٣(
َّ
 أال

 ال ينطبق ت�حيح وضع اآلبار ع�� اآلبار ال�ي ُحفرت بدون رخصة �عد سر�ان نظام المياه. ):٣-٣(

اقعة ٤-٣( ��ا اآلبار المطلوب ت�حيح وضعها عل): االش��اطات والمتطلبات حسب المتكونات ا�جيولوجية الو

 -باإلضافة إ�� ما سبق:

الرف الرسو�ي ع�� المتكونات الرئيسية أو الثانو�ة �� المناطق ال�ي �عول عل��ا كمصادر اآلبار ا�حفورة �� ):١-٤-٣(

 .لمياه الشرب (المياه ا�جوفية غ�� المتجددة)

)تصو�ر الب�� بال�ام��ا (لمعرفة العمق ): ١-١-٤-٣(
ً
 .والتأكد من سالمة الب�� إ�شائيا

 لألغراض الزراعية �ش��ط تإذا �ان): ٢-١-٤-٣(
ً
 :التا�� باإلضافة إ�� ما سبق الب�� مستخدمة

 .بإحياءات دائمة ومثمرة، وليست موسمية أن ت�ون المزرعة محياة  -أ

 أال ُيتوسع �� زراعة أي محاصيل أخرى عن الزراعات القائمة. -ب

ب�� بديلة إذا �انت تنظيف أو �عميق الب�� أو حفر بخدمة ، ويسمح ا�حفورة بدون رخصةاآلبار ح وضع ي�حَّ  -ج

 .ه٩/١١/١٤٢٨) وتار�خ ٣٣٥صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( قبلمحياة �انت المزارع الب�� تالفة و 
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صدور �عد  محياةإذا �انت المزارع  ف فقطتنظيبخدمة ، ويسمح رخصةح وضع اآلبار ا�حفورة بدون ي�حَّ  -د

 .ه٩/١١/١٤٢٨) وتار�خ ٣٣٥قرار مجلس الوزراء رقم (

 نفقتھ.  لغرامة وتردم الب�� ع��من ا صاح��ا ، ويعفىلمزارع ال�ي ال يوجد ��ا إحياءات ا �� ال ي�حح وضع اآلبار ا�حفورة -ه

المناطق ال�ي ال �عول عل��ا الرف الرسو�ي ع�� المتكونات الثانو�ة (حنيفة, جبيلة , طو�ق, العرب) �� ): ٢-٤-٣( 

 منطقة الدرع العر�ي. صادر لمياه الشرب، وكذلككم

ي�حح وضع اآلبار ا�حفورة بدون رخصة، ويسمح بخدمة تنظيف أو �عميق الب�� أو حفر ب�� بديلة إذا �انت الب�� 

 تالفة.

�خيص) شروط وضوابط ٤المادة (
َّ
 .لمزارع ال�ي ليس عل��ا صكوكا آلبار ال�

 أن ت�ــــــون األرض الزراعيـــــة محيــــــاةالزراعيـــــة ع�ــــــ� الطلـــــب و  وضــــــوابط حفـــــر اآلبــــــار �ـــــ� ا�جــــــاالتأن تنطبـــــق شـــــروط ): ١-٤(

 
ً
 أو �� منطقة الدرع العر�ي. الرف الرسو�ي ع��بالمزروعات سواًء �انت واقعة

أخـــذ رأي أمـــارة المنطقـــة عـــن المزرعـــة حـــول خلوهـــا مـــن المنازعـــات أو المشـــكالت الفرديـــة أو القبليـــة وأ��ـــا ليســـت ): ٢-٤(

 إحداثات أو �عديات ع�� أرا��ي ح�ومية.

 أخذ رأي البلدية إذا �انت المزرعة داخل النطاق العمرا�ي. ):٣-٤(

 ع��  ال�جل الزرا��.): ٤-٤(
ً
 أن ي�ون طالب الرُّخصة حاصال

 تقديم �عهد من صاحب الطلب باآل�ي:): ٥-٤(

 �� حالة عدم تمكنھ من ت�حيح وضع المزرعة. ال��اماتبأي  الوزارةعدم مطالبة ): ١-٥-٤(

 أن المزرعة  غ�� ناشئة عن �عديات و�حداثات ع�� أرا��ي الدولة.): ٢-٥-٤(

 لعقارات الدولة.استخراج صك تملك �عد ت�حيح وضع المزرعة عن طر�ق الهيئة العامة ): ٣-٥-٤(

 كدليل ع�� التملك. الرُّخصةأال �ستخدم ): ٤-٥-٤(

 أو غ��ها. عدم التوسع والتعدي ع�� األرا��ي ا�ح�ومية): ٥-٥-٤(

 لبيع المياه. م��لعدم إقامة ): ٦-٥-٤(
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 .الفصل الرا�ع: إصدار رخصة مزاولة مهنة حفر اآلبار

 ): الشروط العامة.٥المادة (

 يجوز ألي �خص مزاولة مهنة حفر اآلبار إال برخصة صادرة من الوزارة.ال ): ١-٥(

تقــدم المســتندات والبيانــات المطلو�ــة إ�ــ� اإلدارة ا�ختصــة ب�ــ�اخيص مزاو�ــ� حفــر اآلبــار و�ــتم مــنح رخصــة مزاولــة ): ٢-٥(

 إلم�انات
ً
 ف��ا العمق األق��ى المسموح للمرخص لھ ا�حفر إليھ وفقا

ً
 ھ الفنية والبشر�ة.  مهنة حفر اآلبار محددا

 ) سنوات قابلة للتجديد.٣ت�ون مدة رخصة مزاولة مهنة حفر اآلبار (): ٣-٥(

 يجب ��جيل أي معدات أو آالت يتم استخدامها �� حفر اآلبار لدى الوزارة.): ٤-٥(

ة والبشر�ة وتقوم يجوز للمرخص لھ طلب ز�ادة العمق األق��ى المصرح لھ با�حفر إليھ �عد ز�ادة إم�اناتھ الفني): ٥-٥(

اإلدارة ا�ختصة بدراسة الطلب والبت فيھ بناًء ع�� المسوغات المقدمة و�عد أخذ موافقة ا�جهة الفنية ا�ختصة 

 .  الو�الةب

ص لــھ بتــأج��): ٦-٥( أو  بمزاولــة مهنــة حفــر اآلبــار ص لــھات ا�حفــر ع�ــ� أي �ــخص غ�ــ� مــرخَّ معــدَّ  أو بيــع ال �ســمح للمــرخَّ

 مزاولة من��ية. رخصةع�� �خص لديھ 

ال �سمح بتجديد أو تحديث أو إلغاء رخصة مزاولة مهنـة حفـر اآلبـار �ـ� حـال وجـود مخالفـات صـادرة ع�ـ� المقـاول ): ٧-٥(

 إال �عد سدادها.

 ف��ـــا اســـم المالـــك ): ٨-٥(
ً
ص لـــھ تركيـــب لوحـــة معدنيـــة ع�ـــ� المعـــدة (ثابتـــة، متحركـــة) مو�ـــحا

َ
يجـــب ع�ـــ� المقـــاول المـــرخ

 ورقم الهي�ل. الرُّخصةورقم 

 .رخصة مزاولة مهنة حفر اآلبار أو تجديد ): شروط وضوابط إصدار ٦المادة (

يجب ع�� طالب الرُّخصة تقديم البيانات والمستندات المطلو�ـة سـار�ة المفعـول مـن ا�جهـات ذات العالقـة وع�ـ� ): ١-٦(

االشــ��اك �ــ� الغرفــة التجار�ــة وشــهادة االشــ��اك ســبيل المثــال: ال�ــجل التجــاري وشــهادة الزـ�ـاة وشــهادة الضــر�بة وشــهادة 

 �� التأمينات االجتماعية.

والمتحركـة والمهندسـ�ن والفنيـ�ن العـامل�ن  يجب ع�ـ� طالـب الرُّخصـة تقـديم بيانـات مـواد ومعـدات ا�حفـر الثابتـة ):٢-٦(

 تار�خ ان��ا��ا. بصفة دائمة معھ وتحديد جنسيا��م ومؤهال��م وسنوات ا�خ��ة ورقم جوازا��م و�قاما��م و 

ق مـــن الغرفـــة التجار�ـــة �ـــ� حالـــة شـــراء معـــدات ا�حفـــر، و�طاقـــة  ):٣-٦( يجـــب ع�ـــ� طالـــب الرُّخصـــة تقـــديم عقـــد بيـــع مصـــدَّ

 .عدم توفر رخصة س�� للمعداتو  جمركية �� حالة است��اد المعدة من ا�خارج

مفعــول و�رنــت مــن نظــام أ�شــر التــا�ع يجــب ع�ــ� طالــب الرُّخصــة تقــديم رخصــة ســ�� للمعــدات المتحركــة ســار�ة ال ):٤-٦(

 فيھ تار�خ ان��اء رخصة الس��.
ً
 لوزارة الداخلية مو�حا

 يجب ع�� طالب الرُّخصة تقديم معلومات االتصال والعنوان �ش�ل وا�ح.): ٥-٦(

يجــــب ع�ــــ� طالــــب الرُّخصــــة تقــــديم المواصــــفات الفنيــــة (كتــــالوج) لمعــــدة ا�حفــــر مــــن الشــــركة المصــــنعة م��جمــــة ): ٦-٦(

 .من مكتب معتمد باللغة العر�ية

 يتم تحديد عمق ا�حفر المناسب لطالب الرُّخصة من قبل اإلدارة ا�ختصة بناًء ع�� التا��: ):٧-٦(
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معدات ومواد ا�حفر الثابتة والمتحركة ال�ي يملكها طالـب الرُّخصـة وسـنة إنتاجهـا وحمول��ـا وثمـن الوحـدة عنـد ): ١-٧-٦(

 الشراء وحالة المعدة.

)٢-٧-٦ :( .
ً
 ونوعا

ً
 المهندس�ن والفني�ن العامل�ن بصفة دائمة مع طالب الرُّخصة وتحديد ومؤهال��م وخ��ا��م كما

 المشاريع ال�ي سبق لطالب الرُّخصة تنفيذها.): ٣-٧-٦(

ص ٧المادة (
َّ

 .حفر اآلباربمزاولة مهنة لھ ): ال��امات المرخ

ص يجـــب ): ١-٧( ومتطلبـــات الـــوزارة ل�ـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل اإل�شـــاء والتطه�ـــ� و�جـــراء لـــھ االل�ـــ�ام باشـــ��اطات ع�ـــ� المـــرخَّ

 االختبارات والقياسات لآلبار.

ص لھ تقديم تقر�ر إ��اء ا�حفر خالل (): ٢-٧(  من تار�خ ان��اء ا�حفر.١٥يجب ع�� المرخَّ
ً
 ) يوما

ص ): ٣-٧(  رخصة حفر الب��. لھ عدم حفر ب�� مياه إال �عد التأكد من حصول المالك ع��يجب ع�� المرخَّ

ص ): ٤-٧( لــھ باســتخدام المعــدات المناســبة لتنفيــذ األعمــال المتعاقــد عل��ــا وكــذلك تــأم�ن العمــال والفنيــ�ن يل�ــ�م المــرخَّ

 المؤهل�ن لتنفيذ هذه االعمال. 

ص):٥-٧(  لھ بتنفيذ أي إجراءات تطل��ا الوزارة لضبط ومراقبة المعدات واآلليات التا�عة لھ. يل��م المرخَّ

ص لــھ بوضــع الفتــات وعالمــات إرشــادية وتحذير�ــة تو�ــح وجــود ب�ــ� تحــت اإل�شــاء ، وتطو�ــق منطقــة ): ٦-٧( يل�ــ�م المــرخَّ

ا�حفر أثناء إجراء عملية ا�حفر لمسافة مناسبة ومنع دخول غ�ـ� العـامل�ن، إضـافة إ�ـ� االل�ـ�ام بـإجراءات سـالمة الموقـع 

 فاع المد�ي.والعامل�ن وأماكن التخز�ن المعتمدة من قبل الد

ص�� حالة �ون ا�حفر داخل األحياء ): ٧-٧( لـھ بإيقـاف العمـل خـالل عطلـة ��ايـة األسـبوع  السكنية أو حولها يل��م المـرخَّ

 و�عد الساعة الثامنة مساًء من �ل يوم.

 �ـــ� حالـــة حفـــر الب�ـــ� �ـــ� منـــاطق ��ـــا مشـــا�ل حـــول الميـــاه مثـــل ارتفـــاع المنســـوب أو خالفـــھ أو �ـــ� منـــاطق تنـــ): ٨-٧(
ً
تج مياهـــا

ص لــھ اســتخدام ا�خطــوات الكفيلــة با�حافظــة ع�ــ� الميــاه حســب المواصــفات ا�حــددة  متدفقــة (فــوارة) فــإن ع�ــ� المــرخَّ

 من الوزارة.

ص ): ٩-٧( لمــواد الالزمــة �اســتخدام كميــات لــھ بحفــر الب�ــ� بصــورة عموديــة مطابقـة للمواصــفات باســتعمال ايل�ـ�م المــرخَّ

تغليـــف واســـتعمال أنابيـــب للتغليـــف مـــن النـــوع ا�جيـــد تفاديـــا �حـــدوث مشـــا�ل تنـــتج عـــن ســـمنت الضـــرور�ة لعمليـــات الاإل 

 التنفيذ أو التقص�� �� استخدام المواد الضرور�ة ل�حفر.

 و�ـــ� حا): ١٠-٧(
ً
ص يجـــب إجـــراء اختبـــار درجـــة اســـتقامة الب�ـــ� �عـــد �ـــل خمســـ�ن م�ـــ�ا لـــھ لـــة اعوجـــاج ا�حفـــر يل�ـــ�م المـــرخَّ

 ديلة ع��ا ع�� نفقتھ ا�خاصة.بإصالحھ وتقو�مھ أو حفر ب�� ب

إذا تـم حفر/�عميق/تنظيــف الب�ــ� بطر�قــة غ�ــ� ســليمة ونــتج عــن ذلـك �ســرب الميــاه أو ظهــر عيــب يــؤدي إ�ــ� عــدم ): ١١-٧(

صاالســتفادة مــن الب�ــ� خــالل عــام   بطریق��ة محكم��ة وس��لیمة حس��بلــھ أن يقــوم بردمهــا  مــن تــار�خ حفرهــا فــإن ع�ــ� المــرخَّ
 .على نفقتھو الصادرة من الوزارة المواصفات الفنیة

 يحظر استخدام أو التعامل مع المواد المسببة لتلوث مصادر المياه.): ١٢-٧(

يجب االل��ام بإزالة أي تلـوث وتحمـل �امـل ت�ـاليف التنظيـف واألضـرار البيئيـة الناجمـة عـن ا�حـوادث أو التلـوث ): ١٣-٧(

 المتولد أثناء عملية ا�حفر.
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تأم�ن دخول موظفي الـوزارة المنـاط ��ـم مهـام التفتـيش إ�ـ� موقـع ا�حفـر �ـ� أي وقـت و�ـدون إشـعار و يجب تمك�ن ): ١٤-٧(

 وذلك للتأكد من االل��ام باألنظمة واللوائح وشروط الرُّخصة من خالل التفتيش، وجمع العينات أو غ�� ذلك.

 ادر المياه.للوزارة ا�حق �� �عديل أو إيقاف �افة العمليات إذا ما �حق ضرر بمص): ١٥-٧(

يجب التأكد من عدم تأث�� أعمال ا�حفر ع�� المنشآت واألمالك العامة وا�خاصـة ا�حيطـة �عمليـات المشـروع و ): ١٦-٧(

 اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة ل�حد م��ا.

 قة سليمة.يجب تدر�ب العامل�ن ع�� كيفية التعامل مع العمليات ا�ختلفة المراد تنفيذها إلنجاز ا�حفر بطر�): ١٧-٧(

حفر الب�� �� أ�عد نقطة ممكنة عن أي ب�� مجاورة.): ١٨-٧(
ُ
 أن ت

  -�� حالة استخدام م�خة تور�ينية, فيجب االل��ام باآل�ي :): ١٩-٧(

م) لت�ــــون قاعــــدة خرســــانية x٠٫٥مx٢م٣عمــــل قاعــــدة خرســــانية حــــول فوهــــة الب��/اآلبــــار األنبو�يــــة بمقــــاس (): ١-١٩-٧(

 للم�خة.

 ) سم.٥٠ت�ون فوهة الب�� أع�� من القاعدة ا�خرسانية بارتفاع ال يقل عن(أن ): ٢-١٩-٧(

 �ـ� خـزان محكـم ومثبـت ع�ـ� قاعـدة خرسـانية ال يقـل ارتفاعهـا عـن سـطح األرض عـن ): ٣-١٩-٧(
ً
أن ي�ون الوقود محفوظـا

 ) سم. ٥٠(

 أن ت�ون المواس�� الرابطة فيما ب�ن خزان الوقود والم�خة محكمة الر�ط وال �سمح بتسرب الوقود. ): ٤-١٩-٧(

)٥-١٩-٧ :(.
ً
 وضع الز�وت المستعملة �� خزان مستقل مخصص لذلك, مع التخلص م��ا بطر�قة سليمة وآمنة بيئيا

 إذا �انت الب�� المراد حفرها يدو�ة يجب االل��ام بالتا��: ): ٢٠-٧(

حفر الب�� �� أ�عد نقطة ممكنة عن أي ب�� مجاورة.): ١-٢٠-٧(
ُ
 أن ت

 أن ي�ون طي الب�� بطر�قة سليمة تضمن عدم ا��يار ا�جدران من أع�� عند ا�حفر �� طبقة الرواسب المفككة.): ٢-٢٠-٧(

 إ�شاء رقبة ع�� فوهة الب�� بارتفاع ال يقل عن م�� ونصف الم�� �حماي��ا و�غطي��ا بإح�ام. ): ٣-٢٠-٧(

ثات إ�� باطن الب��. ): ٤-٢٠-٧(  أن ت�ون �عيدة عن خزان وشب�ات الصرف الص�� وا�حرص ع�� منع �سرب الملّوِ

 يجب توف�� معدات السالمة المهنية الالزمة. ): ٢١-٧(

 ة آمنة وسريعة للتحكم بفوهة الب�� وذلك للسيطرة ع�� انبعاثات الغازات من الب��.يجب توفر وسيل): ٢٢-٧(

ص ): ٢٣-٧( لـھ اسـتخدام الطـرق والوسـائل اآلمنـة ال�ـي تضـمن عـدم حـدوث تلو�ـث للميـاه ا�جوفيـة أثنـاء يجـب ع�ـ� المـرخَّ

 ا�حفر والتأكد من نظافة منطقة ا�حفر وعدم وجود أي مواد ملوثة.

االل�ـــــ�ام بإعـــــادة حـــــال الموقـــــع لمـــــا ـ�ــــان عليـــــھ قبـــــل البـــــدء �عمليـــــات ا�حفـــــر و�زالـــــة نـــــاتج ا�حفـــــر والـــــتخلص منـــــھ بطـــــرق آمنـــــة ): ٢٤-٧(

 وسليمة.

يجب عمل صبة خرسانية حول فوهة الب�ـ� عنـد االن��ـاء مـن جميـع األعمـال المرتبطـة بـا�حفر وذلـك لمنـع �سـرب ): ٢٥-٧(

 المياه الملوثة إ�� الب��.

) ٢٠الطبقــات ا�حاملــة للميــاه ا�جوفيــة (عاليــة الملوحــة) �عمــل ســدادة إســمنتية ال يقــل ســمكها عــن ( يجــب عــزل ): ٢٦-٧(

 م�� لضمان عدم �سرب هذه المياه إ�� الطبقات ا�جوفية األخرى.

ضــــرورة أن ت�ــــون الميــــاه المســــتخدمة �ــــ� أعمــــال ا�حفــــر والتطه�ــــ� واإلســــمنت وغســــيل الغــــالف ا�حصــــوي حــــول ): ٢٧-٧(

 نظيفة وخالية من أي ملوثات كيماو�ة أو بيولوجية تؤدي إ�� تأث��ات ضارة ع�� المياه ا�جوفية. مواس�� التغليف
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