
SERVICE 
ATTRIBUTES 

DESCRIPTION وانــالعن يلـــالتفاص 

SERVICE NAME Access to TSE Station Request for TSE  االسم المياه المعالجة الستخدامطلب تصريح الدخول إلى محطات الصرف الصحي 

DESCRIPTION 

This service is provided by the Ministry of Works to Private Businesses 
and Government Entities wishing to collect and use Treated Sewage 
Effluent in Tubli Water Pollution Control Center, Sitra STP or Muharraq 
STP for agriculture, landscaping or construction for a limited period of 
time. 

القطاع الخاص والجهات الحكومية إلى مؤسسات وزارة األشغال تقدم هذه الخدمة من قبل 
محطات الصرف الصحي المتواجدة في منطقة لدخول الراغبة في الحصول على تصريح 

الستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ألغراض وذلك او غيرها سترة أو محرق توبلي أو 
 واستخدامات الري المقيد لفترة معينة.خاصة كالزراعة وتشجير الشوارع 

 الوصف

CONTACT 
SERVICE LEVEL AGREEMENT 

Agreement could be less/more than 3 
days 

قد تتطلب االتفاقية الستخدام المياه المعالجة 
 ايام 3من  أكثراقل/

مستوى الخدمة  اتفاقية  

 طرق التواصل
THE TIME IT TAKES TO 
COMPLETE THE SERVICE 

1-3 working days 1-3 الوقت المستغرق إلنجاز الخدمة يوم عمل 

OWNER 

GOVERNMENT ENTITY Ministry of Works  اسم الجهة الحكومية وزارة األشغال 

 DEPARTMENT الجهة الرسمية

Sanitary Engineering Operation and 
Maintenance Directorate (Treated 
Sewage Effluent Section)   

إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي )قسم 
 المياه المعالجة( 

 اإلدارة

DESIGNATION OF THE PERSON 
IN CHARGE 

Director of Sanitary Engineering 
Operation and Maintenance Directorate 

 المسمى الوظيفي للشخص المعني  رئيس قسم المياه المعالجة

USER GROUP Individuals   Businesses  Governmental Entities   NGOs األفراد    مؤسسات القطاع الخاص   الجهات الحكومية     ظمات األهليةالمن  الخدمةمستخدمي  

ELIGIBILITY 
CRITERIA 

AGE Not Applicable العمر ال ينطبق 

 حددةالمعايير الم

NATIONALITY Not Applicable الجنسية ال ينطبق 

EXPERIENCE Not Applicable والمؤهالت الخبرة ال ينطبق  

FINANCIALS Not Applicable المعلومات المالية ال ينطبق 

READINESS  

The vehicle used for transporting the 
treated sewage water must be registered 
with General Directorate of Traffic 

أن تكون المركبة المخصصة لنقل مياه الصرف 
الصحي المعالجة مسجلة لدى اإلدارة العامة 

 للمرور

 الجاهزية

EXCEPTIONS  Not Applicable استثناءات ال ينطبق  

OTHER 

The applicant should continue using the 
treated water in compliance with the 
appropriate usage regulations. 
 Contact details (Name, Tel & Mob., 
Email, etc.) 

االلتزام بما جاء بنوعية يجب على مقدم الطلب 
 االستخدام بشكل دائم ومستمر

 تفاصيل التواصل )االسم، تلفون، ايميل وغيرها(

 اخرى

REQUIRED 
DOCUMENTS 

1. Valid CR. 

2. Drivers CPR. 

3. Trucks number. 

 سجل تجاري ساري .1
 صهريج صالح لالستخدام )غير مستخدم ألغراض تؤثر على جودة المياه المعالجة( .2
 ارقام لوحات الصهاريج. .3
 الكمية المطلوبة بشكل يومي. .4

المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتندات 
والمعلومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 المطلوبة
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AND 
INFORMATION 

4. Total amount required per day.  

5. Period/dates (From-To). 

6. To identify the TSE station location required to take from. 

7. Confirmation from client that the trucks is used for Treated 

water. 

8. The purpose of using the treated water. 

 الى(. –مدة الخدمة المطلوبة )من  .5
 المعالجة منها.المحطة المراد اخذ المياه  .6
 على خلو الصهاريج من أي مواد تؤثر على جودة المياه المعالجة.المنتفع تأكيد  .7
 الغرض من استخدام المياه المعالجة. .8

CHANNELS’ 
DETAILS, 
LOCATIONS 
AND 
AVAILABILITY 

CHANNEL CHANNEL  LOCATION 
CHANNEL 

AVAILABILITY 
TRANSACTION 

VOLUME 
 حجم التعامل

أوقات عمل 

 القنوات
 القناة موقع القناة

 القنوات
 Physical 

Desk  

Ministry of Works, Building 
68, Road 239, Block 702 
Salmabad – P.O. Box 5 

Sunday - 
Thursday 
7:30AM -
2:15PM 

8 8 

 الخميس  -األحد 
  -صباحاً  7:30
  مساًء  2:15

 ، 68مبنى  األشغال،وزارة 
سلماباد  702، مجمع 239طريق 

 5صندوق بريد  –

مكتب 
 اإلدارة 

FEE  Not applicable   الرسوم المترتبة حاليا ينطبقال 

FINE / PENALTY Not applicable  الغرامات المترتبة  ال ينطبق 

PAYMENT 
METHODS 

Not applicable  آلية الدفع حاليا ينطبق ال 

PROCESS  

ACTIVITY 
OWNER 

ACTIVITY DESCRIPTION  
ACTIVITY 

TIME / 
SLA 

العملية مدة العملية وصف   
 عن المسؤول
 العملية

 اإلجراءات

Applicant 
Visit the Ministry of Works, to submit all 
required documents and information or 
sending them by email. 

3 days  3  أيام 

لتسليم جميع المستندات والمعلومات وزارة األشغال زيارة 
بريد او ارسال المستندات عن طريق ال ،المطلوبة
 .ياإللكترون

 مقدم الطلب

Ministry of 
Works 

Ensure all required documents and 
information are complete.  
In case the submitted documents and 
information are incomplete, the application 
will be rejected and thus returned to the 
applicant to complete the missing documents 
and information.by email. 

د من استيفاء جميع المستندات والمعلومات المطلوبة. كالتأ
في حال عدم تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة 

لى مقدم الطلب إيتم رفض الطلب وبالتالي إرجاعه 
ة عن طريق الستكمال المستندات والمعلومات الناقص

 .االيميل

وزارة 
 األشغال 

Ministry of 
Works 

In case the submitted documents are 
complete, and the application is approved, an 
official letter will be submitted to the 
applicant specifying the period of access.       

ي يحتوي في حالة قبول الطلب، سيتم الرد بخطاب رسم
 لتصريح الدخول.   على المدة المحددة

وزارة 
  األشغال

NATURE OF 
SERVICE 

One Way Interaction  Two Way Interaction  Static Information  معاملة عن طريق طرف واحد  معاملة عن طريق طرفين معلومات متاحة  طبيعة الخدمة 
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SEASONALITY All year long موسم الخدمة على مدار السنة 

CATEGORY Utility Services فئة الخدمة الخدمات المنفعية 

PRE-REQUISTE   
SERVICES  

Not applicable ينطبق ال 
الخدمات المطلوبة 

 مسبقا  

RELATED 
SERVICES 

Not applicable ينطبق ال 
األخرى الخدمات 

 المرتبطة بالخدمة

RELATED 
STAKEHOLDERS 

Treated water production group مجموعة إنتاج المياه المعالجة 
الجهات األخرى 
 المرتبطة بالخدمة

FAST PASS Not applicable الخط السريع ينطبق ال 
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الكلمات ذات العالقة 
 بالخدمة

 


