SERVICE
ATTRIBUTES

DESCRIPTION

SERVICE NAME

Treated Wastewater Connection

DESCRIPTION

This service is provided by the Ministry of Works to Individuals,
Businesses, and Governmental Entities requesting to connect farms,
main streets, parks and gardens with treated wastewater.

SERVICE LEVEL
AGREEMENT

OWNER

USER GROUP

ELIGIBILITY
CRITERIA

REQUIRED
DOCUMENTS
AND
INFORMATION

التفاصـــيل

العنــوان

توصيل مياه الصرف الصحي المعالجة

االسم

تقدم هذه الخدمة من قبل وزارة األشغال إلى األفراد ومؤسسات القطاع الخاص والجهات
الحكومية الراغبة في توصيل المزارع والشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق بمياه
.الصرف الصحي المعالجة

الوصف

SERVICE LEVEL AGREEMENT

1 working days

 يوم عمل1

اتفاقية مستوى الخدمة

THE TIME IT TAKES TO
COMPLETE THE SERVICE

1 working days

 يوم عمل1

الوقت المستغرق إلنجاز الخدمة

GOVERNMENT ENTITY

Ministry of Works

وزارة األشغال

اسم الجهة الحكومية

DEPARTMENT

Sanitary Engineering Project Planning
Directorate

إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي

اإلدارة

DESIGNATION OF THE PERSON
IN CHARGE

Head of Technical Services Group

رئيس مجموعة الخدمات الفنية

المسمى الوظيفي للشخص المعني

Individuals

Businesses

Governmental Entities

NGOs

األفراد

مؤسسات القطاع الخاص

الجهات الحكومية

المنظمات األهلية

AGE

Not Applicable

ال ينطبق

العمر

NATIONALITY

Not Applicable

ال ينطبق

الجنسية

EXPERIENCE

Not Applicable

ال ينطبق

الخبرة والمؤهالت

FINANCIALS

Not Applicable

ال ينطبق

المعلومات المالية

READINESS

Not Applicable

ال ينطبق

الجاهزية

EXCEPTIONS

Not Applicable

ال ينطبق

استثناءات

OTHER

Not Applicable

ال ينطبق

اخرى

(if it was Farm Connection)
1. Land’s title deed
2. Survey Certificate
3. Arial Photographs
4. A copy of the address card
5. A copy of the ID card
6. A contract for connection and supply of treated water signed
between the Ministry of Municipalities Affairs & Agriculture
and the applicant
7. A copy of the property's address card or electricity bill
8. Copy of the property owner's CPR card
(if it was main streets, parks and gardens Connection)
1. Official request letter to be sent to Ministry of Works, which

)(في حال كان التوصيل إلى مزرعة
 نسخة من وثيقة العقار.1
 شهادة المسح.2
 الخارطة الجوية للعقار.3
 نسخة من بطاقة العنوان.4
 نسخة من بطاقة الهوية.5
 عقد توصيل وتزود بالمياه المعالجة موقع بين وزارة شؤون البلديات.6
والزراعة وصاحب الطلب
 نسخة من بطاقة العنوان للعقار أو فاتورة الكهرباء.7
 نسخة من البطاقة السكانية لمالك العقار.8
)(في حال كان التوصيل إلى الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق

اتفاقية مستوى
الخدمة

الجهة الرسمية
مستخدمي الخدمة

المعايير المحددة

المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتندات
والمعلومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات
المطلوبة

SERVICE
ATTRIBUTES

التفاصـــيل

DESCRIPTION
includes the quantity of TSE required, and the location of
connection with the location of reservoir to be connected.

CHANNELS’
DETAILS,
LOCATIONS
AND
AVAILABILITY

CHANNEL

CHANNEL LOCATION

CHANNEL
AVAILABILITY

Physical Desk

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

Sunday –
Wednesday
7:30 AM –
1:00 PM

TRANSACTION
VOLUME

10

ارسال خطاب إلى وزارة األشغال بطلب توصيل متضمن كميات مياه الصرف
المعالجة المطلوبة باإلضافة إلى خارطة الموقع وموفع الخزان

حجم التعامل

10

أوقات عمل القنوات

األحد – األربعاء
– ً  صباحا7:30
 مسا ًء1:00

موقع القناة

 وحدة،وزارة األشغال
 مبنى،توصيل المنازل
،68
 مجمع،239 طريق
–  سلماباد702
5 صندوق بريد

العنــوان

.1

القناة

القنوات
مكتب اإلدارة

FEE

Not Applicable

ال ينطبق

FINE / PENALTY
PAYMENT
METHODS

Not Applicable

ال ينطبق

الرسوم المترتبة
الغرامات المترتبة

Not Applicable

ال ينطبق

آلية الدفع

ACTIVITY OWNER

Applicant

PROCESS

Ministry of
Municipalities
Affairs &
Agriculture
Ministry of Works

Ministry of Works

Ministry of
Municipalities
Affairs &
Agriculture

ACTIVITY DESCRIPTION

ACTIVITY
TIME /
SLA

مدة العملية

وصف العملية

المسؤول عن العملية

Visit Ministry of Municipalities
Affairs & Agriculture (Agriculture
Affairs) to sign the contract

زيارة وزارة شؤون البلديات والزراعة (شئون
الزراعة) لتوقيع العقد

مقدم الطلب

The Agriculture Affairs reviews the
application and transfers it to the
Ministry of Works

تقوم شئون الزراعة بمراجعة الطلب وتحويلة إلى
وزارة األشغال

وزارة شؤون
البلديات والزراعة

The Ministry of Works will study the
application, whether it is approved or
not
Agriculture affairs are answered in
terms of approval or not, to inform
the applicant
In case of approval, coordination will
be made with the applicant to visit
the site if necessary

اإلجراءات
تقوم وزارة األشغال بدراسة الطلب بالموافقة او
عدمه

وزارة األشغال

يتم الرد على شئون الزراعة من حيث الموافقة او
عدمه إلعالم صاحب الطلب

وزارة األشغال

 يتم التنسيق مع مقدم الطلب،في حال الموافقة
لزيارة ميدانية إذا لزم األمر

وزارة شؤون
البلديات والزراعة

SERVICE
ATTRIBUTES

Ministry of Works

NATURE OF
SERVICE
SEASONALITY
CATEGORY
PRE-REQUISTE
SERVICES
RELATED
SERVICES
RELATED
STAKEHOLDERS
FAST PASS
KEYWORDS

التفاصـــيل

DESCRIPTION
In case of approval, the service would
be connected.

One Way Interaction

Two Way Interaction

Static Information

All Year Long
Land and Infrastructure

يتم توصيل بالشبكة في حالة الموافقة
معاملة عن طريق طرف واحد

وزارة األشغال

معاملة عن طريق طرفين

معلومات متاحة
على مدار السنة

األراضي والبنية التحتية

Not Applicable

ال ينطبق

Not Applicable

ال ينطبق

Ministry of Municipalities Affairs & Agriculture
Not Applicable
Ministry of Works, Works, Work, Municipality, Municipalities, Urban
Planning, Governmental Projects, Sanitary, House, Houses, Sanitary
Connection, Water, Drainage, Sewerage, Sewer, Sewers, Storm Water,
Drainage System, Pipes

العنــوان

وزارة شؤون البلديات والزراعة
ال ينطبق
، البلديات، بلجيه، بلدية، البلديه، البلدية، اشغال، أشغال، االشغال، األشغال، وزارة األشغال
 صرف، شبكه، شبكة، شبكة الصرف الصحي، تخطيط عمراني، التخطيط العمراني،بلديات
، مطر، مياه االمطار، مياه األمطار، مياه، مياء، األنابيب، أنابيب، الشبكة، الشبكة،صحي
 مجاري، صحي، صرف،أمطار

طبيعة الخدمة
موسم الخدمة
فئة الخدمة
الخدمات المطلوبة
مسبقا
الخدمات األخرى
المرتبطة بالخدمة
الجهات األخرى
المرتبطة بالخدمة
الخط السريع
الكلمات ذات العالقة
بالخدمة

