
 

 

 

 دليل المستخدم

 خدمات وزارة الطاقة االلكترونية



 
 
 
 

 الخدمات االلكترونية .1

حيث يمكنك تقديم الطلب  ;تقدم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بعض الخدمات اإللكترونية للتسهيل على المواطنين -

 .Efawateercomإلكترونيا والدفع من خالل 

 

 

 (1)الصفحة الرئيسية – الخدمات اإللكترونيةشاشة 

 

  ;طلبات كل من من خالل هذه الشاشة يمكنك الوصول إلى -

 

 الفحوصات المخبرية (1

 والتقارير الجيولوجية توفير الخرائط (2

 بيع الخرائط الرقمية (3

 المعلومات (4

 الداراسات الزلزاليةالمعلومات و (5

 شراء نسخ العطاء (6

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 الفحوصات المخبرية 1.1

 

حيث تستطيع تقديم طلب  الفحوصات المخبرية ستظهر الشاشة الموضحة في الصورة أدناهعند النقر على  -

 :Efawateercomفحص مخبري والدفع من خالل 

 

 

 

 (2) الفحوصات المخبريةالشاشة 

 

 

 قم بتعبة حقول معلومات مقدم الطلب كما يلي: •



 
 
 
 

 اختر الجهة وهو حقل اجباري -

 اجباريوهو حقل  ادخل اسم مقدم الطلب -

 ادخل اسم الشركة أو الجامعة وهو حقل اجباري -

 ادخل العنوان وهو حقل اجباري -

 ادخل رقم الجوال وهو حقل اجباري -

 ادخل رقم الهاتف  -

 ادخل البريد اإللكتروني وهو حقل اجباري -

 

 كما يلي: وصف العينةقم بتعبة حقول  •

 ادخل اسم العينة وهو حقل اجباري -

 اجبارياختر نوع العينة وهو حقل  -

 اختر خطورة العينة وهو حقل اجباري -

غم للعينة 500من تحليل للعينة الواحدة مع مراعاة ان ال يقل وزن العينة عن  أكثريمكن اختيار مالحظة: 

 .لتر للعينة السائلة للتحليل الواحد 1/2والصلبة 

 انقر فوق موافق للتأكيد على قراءة المالحظة السابقة والموافقة عليها  -

 اختر الفحص المطلوب -

 السعر سيظهر تلقائيا عند اختيار الفحص  -

حيث ستظهر الفحوصات المطلوبة  انقر فوق اضافة معلومة أو دراسة جديدة   -

 كما هو موضح في الصورة أدناه: في جدول ويمكنك إضافة أو حذف فحوصات

 

 (3)العينة جدول الفحوصات 

 اختر طريقة التسليم  -

الوزارة ال تتحمل اي خطأ  وانيرجى التأكد من جميع المعلومات التي قمت بادخالها انها صحيحة، مالحظة:  -

 في االدخال كما ان في حال تم دفع الرسوم المتعلقة في الخدمة ال يمكن استرجاعها

 الحظة السابقة والموافقة عليها انقر فوق موافق للتأكيد على قراءة الم -

 الشاشة الموضحة في الصورة أدناه: الشاشة لتظهرانقر فوق زر المتابعة أسفل  -

 

 تأكيد عملية الدفع  •



 
 
 
 

 

 شاشة تأكيد الطلب )(

كما هو موضح في  Efawareercomاصدار رقم مرجعي خاص بالدفع من خالل  تأكيد ليتمانقر فوق  -

 الصورة أدناه:

 

 ()الدفع شاشة تأكيد 

 .اجراءات الدفع من خالل الموقع اإللكتروني إلكمال Efawateercomانقر فوق زر  -

 .Efawateercom بلمن قلتظهر لك البنوك المعمتدة  انقر فوق زر البنوك المعتمدة للدفع -

 انقر فوق زر خروج إلنهاء عملية الدفع. -

 

 

 

 

 

 

 توفير الخرائط والتقارير الجيولوجية 1.2
حيث  ستظهر الشاشة الموضحة في الصورة أدناه توفير الخرائط والتقارير الجيولوجيةعند النقر على  -

 :Efawateercomوالدفع من خالل  الخرائط وتقارير جيولوجية توفير تستطيع تقديم طلب

 



 
 
 
 

 

 

 (4)المخبرية الفحوصات الشاشة 

 قم بتعبة حقول معلومات مقدم الطلب كما يلي: •

 اختر الجهة وهو حقل اجباري -

 وهو حقل اجباري ادخل اسم مقدم الطلب -

 ادخل اسم الشركة أو الجامعة وهو حقل اجباري -

 ادخل العنوان وهو حقل اجباري -

 الجوال وهو حقل اجباريادخل رقم  -

 ادخل رقم الهاتف  -

 ادخل البريد اإللكتروني وهو حقل اجباري -

 

 كما يلي:صف الخرائط والتقارير الجيولوجية قم بتعبة حقول و •

األحمر، كما هوموضح بالمستطيل ثم اختر نوع الخريطة أو نوع التقرير  خريطة( تقريرأوالوصف )اختر  -

 ر أو خريطة(يمكنك طلب أكثر من وصف )تقري حيث

 



 
 
 
 

 

 

 سيظهر تلقائيا عند اختيار الوصفالسعر  -

 ادخل العدد النسخ المطلوب للوصف -

 حيث ستظهر التقارير والخرائط انقر فوق اضافة معلومة أو دراسة جديدة   -

 المطلوبة في جدول ويمكنك إضافة أو حذف فحوصات كما هو موضح في الصورة أدناه:

 

 (5)العينة جدول الفحوصات 

 

الوزارة ال تتحمل اي خطأ  وانيرجى التأكد من جميع المعلومات التي قمت بادخالها انها صحيحة، مالحظة:  -

 ال يمكن استرجاعها في االدخال كما ان في حال تم دفع الرسوم المتعلقة في الخدمة

 انقر فوق موافق للتأكيد على قراءة المالحظة السابقة والموافقة عليها  -

 لتنتقل لمرحلة تأكيد الدفعانقر فوق زر المتابعة أسفل الشاشة  -

 

 

 

 

 

  الدفع عملية تأكيد •



 
 
 
 

 

 )( الطلب تأكيد شاشة

 

 الصورة في موضح هو كما Efawareercom خالل من بالدفع خاص مرجعي رقم اصدار تأكيد ليتم فوق انقر -

 :أدناه

 

 )(الدفع تأكيد شاشة

 .اإللكتروني الموقع خالل من الدفع اجراءات إلكمال Efawateercom زر فوق انقر -

 .Efawateercom قبل من المعمتدة البنوك لك لتظهر للدفع المعتمدة البنوك زر فوق انقر -

 .الدفع عملية إلنهاء خروج زر فوق انقر -

 

 بيع الخرائط الرقمية 1.3
حيث تستطيع تقديم طلب بيع  عند النقر على بيع الخرائط الرقمية ستظهر الشاشة الموضحة في الصورة أدناه -

 :Efawateercomالخرائط الرقمية والدفع من خالل 

 



 
 
 
 

 

 

 (6) الفحوصات المخبريةالشاشة 

 قم بتعبة حقول معلومات مقدم الطلب كما يلي: •

 اختر الجهة وهو حقل اجباري -

 وهو حقل اجباري ادخل اسم مقدم الطلب -

 ادخل اسم الشركة أو الجامعة وهو حقل اجباري -

 ادخل العنوان وهو حقل اجباري -

 ادخل رقم الجوال وهو حقل اجباري -

 ادخل رقم الهاتف  -

 ادخل البريد اإللكتروني وهو حقل اجباري -

 الرقمية كما يلي:قم بتعبة حقول وصف الخرائط  •

 اختر الوصف -

 اختر المقياس الخاص بالوصف -

 ادخل الكمية -

 السعر سيظهر تلقائيا عند اختيار الوصف -



 
 
 
 

يرجى التأكد من جميع المعلومات التي قمت بادخالها انها صحيحة، و ان الوزارة ال تتحمل اي مالحظة:  -

 ة ال يمكن استرجاعهاخطأ في االدخال كما ان في حال تم دفع الرسوم المتعلقة في الخدم

 انقر فوق موافق للتأكيد على قراءة المالحظة السابقة والموافقة عليها  -

 انقر فوق زر المتابعة أسفل الشاشة  -

 

  الدفع عملية تأكيد •

 

  

 )( الطلب تأكيد شاشة

 

 موضح هو كما Efawareercom خالل من بالدفع خاص مرجعي رقم اصدار تأكيد ليتم فوق انقر -

 :أدناه الصورة في

  

 )(الدفع تأكيد شاشة

 

 .اإللكتروني الموقع خالل من الدفع اجراءات إلكمال Efawateercom زر فوق انقر -

 .Efawateercom قبل من المعمتدة البنوك لك لتظهر للدفع المعتمدة البنوك زر فوق انقر -

 .الدفع عملية إلنهاء خروج زر فوق انقر -

 



 
 
 
 

 والداراسات الزلزاليةالمعلومات  1.4
حيث تستطيع  عند النقر على المعلومات والدراسات الزلزالية ستظهر الشاشة الموضحة في الصورة أدناه -

 :Efawateercomتقديم طلب المعلومات والدرسات الزلزالية والدفع من خالل 

 

 

 

 (2) الفحوصات المخبريةالشاشة 

 قم بتعبة حقول معلومات مقدم الطلب كما يلي: •

 اختر الجهة وهو حقل اجباري -

 وهو حقل اجباري ادخل اسم مقدم الطلب -

 ادخل اسم الشركة أو الجامعة وهو حقل اجباري -

 ادخل العنوان وهو حقل اجباري -

 ادخل رقم الجوال وهو حقل اجباري -

 ادخل رقم الهاتف  -

 ادخل البريد اإللكتروني وهو حقل اجباري -

 

 كما يلي:المعلومات والدراسات الزلزالية قم بتعبة حقول وصف  •



 
 
 
 

 المعلومة أو الدراسة الزلزالية وهو حقل اجبارياختر  -

  اختر المقياس الخاص بالوصف -

 السعر سيظهر تلقائيا عند اختيار الوصف -

 السعر سيظهر تلقائيا  -

حيث ستظهر المعلومة أوالدراسة  انقر على اضافة معلومة أو دراسة جديدة   -

 المضافة في جدول ويمكنك إضافة أو حذف كما هو موضح في الصورة أدناه:

 

 جدول المعلومات او الدراسات المضافة )(

يرجى التأكد من جميع المعلومات التي قمت بادخالها انها صحيحة، و ان الوزارة ال تتحمل اي مالحظة:  -

 دمة ال يمكن استرجاعهاخطأ في االدخال كما ان في حال تم دفع الرسوم المتعلقة في الخ

 انقر فوق موافق للتأكيد على قراءة المالحظة السابقة والموافقة عليها  -

 لالنتقال لمرحلة تأكيد الدفعانقر فوق زر المتابعة أسفل الشاشة  -

 

  الدفع عملية تأكيد •

 

 )( الطلب تأكيد شاشة

 الصورة في موضح هو كما Efawareercom خالل من بالدفع خاص مرجعي رقم اصدار تأكيد ليتم فوق انقر -

 :أدناه



 
 
 
 

 

 ()الدفع  تأكيد شاشة

 

 .اإللكتروني الموقع خالل من الدفع اجراءات إلكمال Efawateercom زر فوق انقر -

 .Efawateercom قبل من المعمتدة البنوك لك لتظهر للدفع المعتمدة البنوك زر فوق انقر -

 .الدفع عملية إلنهاء خروج زر فوق انقر -

 

 

 

 

 شراء نسخ العطاء 1.5
حيث تستطيع تقديم طلب شراء  ستظهر الشاشة الموضحة في الصورة أدناه شراء نسخ العطاءعند النقر على  -

 :Efawateercomنسخة عطاء والدفع من خالل 

 

 



 
 
 
 

 

 (2) الفحوصات المخبريةالشاشة 

 قم بتعبة حقول معلومات مقدم الطلب كما يلي: •

 وهو حقل اجبارياختر الجهة  -

 وهو حقل اجباري ادخل اسم مقدم الطلب -

 ادخل اسم الشركة أو الجامعة وهو حقل اجباري -

 ادخل العنوان وهو حقل اجباري -

 ادخل رقم الجوال وهو حقل اجباري -

 ادخل رقم الهاتف  -

 ادخل البريد اإللكتروني وهو حقل اجباري -

 

 كما يلي:عطاء قم بتعبة حقول وصف ال •

 ادخل اسم العطاء  -

 ادخل رقم العطاء  -

 ستظهر تلقائيا معلومات العطاء -

 قيمة شراء العطاء  -

 اخر موعد للدفع بتاريخ -

يرجى التأكد من جميع المعلومات التي قمت بادخالها انها صحيحة، و ان الوزارة ال تتحمل اي مالحظة:  -

 الخدمة ال يمكن استرجاعهاخطأ في االدخال كما ان في حال تم دفع الرسوم المتعلقة في 

 انقر فوق موافق للتأكيد على قراءة المالحظة السابقة والموافقة عليها  -

 لتنتقل لمرحلة تأكيد الدفعانقر فوق زر المتابعة أسفل الشاشة  -

 

  الدفع عملية تأكيد •

 



 
 
 
 

 

 )( الطلب تأكيد شاشة

 

 موضح هو كما Efawareercom خالل من بالدفع خاص مرجعي رقم اصدار ليتم  تأكيد فوق انقر -

 :أدناه الصورة في

 

 ()الدفع  تأكيد شاشة

 

 .اإللكتروني الموقع خالل من الدفع اجراءات إلكمال Efawateercom زر فوق انقر -

 .Efawateercom قبل من المعمتدة البنوك لك لتظهر للدفع المعتمدة البنوك زر فوق انقر -

 .الدفع عملية إلنهاء خروج زر فوق انقر -


