SERVICE
ATTRIBUTES

DESCRIPTION

SERVICE NAME

Waste Disposal in the Sewerage Stations

DESCRIPTION

This service is provided by the Ministry of Works to Businesses and
Governmental Entities wishing dispose waste in the Ministry’s sewerage
stations that are located in Tubli, Salman Town and Muharraq.

SERVICE LEVEL
AGREEMENT

OWNER

ELIGIBILITY
CRITERIA

REQUIRED
DOCUMENTS
AND
INFORMATION

العنــوان

طلب التخلص من النفايات في محطات الصرف الصحي

االسم

تقدم هذه الخدمة من قبل وزارة األشغال إلى مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية
الراغبة في التخلص من النفايات في محطات الصرف الصحي التابعة للوزارة والمتواجدة في
.توبلي ومدينة سلمان والمحرق

الوصف

7 working days

 يوم عمل7

اتفاقية مستوى الخدمة

THE TIME IT TAKES TO
COMPLETE THE SERVICE

7 working days

يوم عمل7

الوقت المستغرق إلنجاز الخدمة

GOVERNMENT ENTITY

Ministry of Works

وزارة األشغال

اسم الجهة الحكومية

إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي (قسم
)المياه المعالجة

اإلدارة

مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي

المسمى الوظيفي للشخص المعني

SERVICE LEVEL AGREEMENT

DEPARTMENT
DESIGNATION OF THE PERSON
IN CHARGE

USER GROUP

التفاصـــيل

Individuals

Businesses

Sanitary Engineering Operation and
Maintenance Directorate (Treated
Sewage Fluent Section)
Director of Sanitary Engineering
Operation and Maintenance Directorate
Governmental Entities

NGOs

األفراد

مؤسسات القطاع الخاص

AGE

Not Applicable

ال ينطبق

NATIONALITY

الجهات الحكومية

المنظمات األهلية

Not Applicable

ال ينطبق

الجنسي

Not Applicable

ال ينطبق

الخبرة وال ؤهالت

FINANCIALS

Not Applicable

ال ينطبق

المعلومات المالية

READINESS

Not Applicable

ال ينطبق

الجاهزية

EXCEPTIONS

Waste should not be industrial

المخلفات يجب أن ال تكون صناعية

استثناءات

OTHER

the disposed waste shall fulfil the
requirements of Sewage Treatment
Plants and the specifications and rules of
the kingdom.

يجب مراعاة ان يكون المخلفات مطابقة
الشتراطات محطات معالجة مياه الصرف
.الصحي وقوانين وأنظمة المملكة

اخر

CHANNEL

CHANNEL LOCATION

CHANNEL
AVAILABILITY

TRANSACTION
VOLUME

رسالة رسمية
نسخة من السجل التجاري
صورة لملكية المركبات
.صورة من رخصة السياقة والبطاقة الشخصية
رسالة رسمية موجهة إلى مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي توضح
اسم الشركة ومبررات التصريف
حجم التعامل

أوقات عمل
القنوات

اتفاقيةةةةةةة
الخد

الجه الرس ي

ستخد ي الخد

العمر

EXPERIENCE

1. Official letter
2. A copy of the commercial registration
3. Copy of vehicle ownership
4. A copy of the driver's license and CPRs.
5. An official letter addressed to the director of the Sanitary Operation
and Maintenance Directorate stating the name of the company and the
justification for the waste

سةةةةةةةتو

موقع القناة

.1
.2
.3
.4
.5

القناة

ال عايير ال حددة

ال سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتندات
وال علو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
ال طلوب
القنوات

SERVICE
ATTRIBUTES

التفاصـــيل

DESCRIPTION
Sunday Thursday
7:30AM 2:15PM

 الخميس- األحد
- ً  صباحا7:30
 مسا ًء2:15

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

مكتب
اإلدارة

على مدار
الساعة

https://www.works.gov.b
h/arabic/services/water/p
ages/seomwaste/default.a
spx

الموقع
االلكتروني

العنــوان

CHANNELS’
DETAILS,
LOCATIONS
AND
AVAILABILITY

Physical
Desk

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

Web site

https://www.works.gov.bh
/english/services/water/pa
ges/seomwaste/default.asp
x

FEE

Not applicable

ال ينطبق

FINE / PENALTY
PAYMENT
METHODS

Not applicable

ال ينطبق

الرسوم ال ترتب
الغرا ات ال ترتب

Not applicable

ال ينطبق

آلي الدفع

ACTIVITY
OWNER

Applicant

Ministry of
Works

PROCESS
Applicant
Ministry of
Works

Ministry of
Works

NATURE OF
SERVICE
SEASONALITY

180, 000

24 hours

ACTIVITY
TIME /
SLA

ACTIVITY DESCRIPTION

Send an official letter addressed to the
Director of Sanitary Engineering Operation
and Maintenance Directorate stating the
name of the company and justification for
disposal.
Review the application and send a copy of
the conditions to the applicant.
In case the waste matches the conditions
provided, the applicant notifies the Ministry
of the place, date and time of the disposal.
Visit the site according to the date to ensure
the type of waste.
In case the waste was compliance to the
requirements, the applicant will be allowed
to dispose them.
In case the waste was not complaint to the
requirements, the applicant will not be
allowed to dispose them.

One Way Interaction
All year long

180, 000

Two Way Interaction

1 week

Static Information

دة الع لي

وصف الع لي

 أسبوع1

ال سؤول عن
الع لي

إرسال رسالة رسمية موجهه إلى مدير إدارة تشغيل
وصيانة الصرف الصحي توضح اسم الشركة ومبررات
.التصريف

مقدم الطلب

مراجعة الطلب والتنسيق وإرسال نسخة من الشروط إلى
.مقدم الطلب

وزارة
األشغال

 فعلى مقدم،في حال كانت المخلفات مطابقة للشروط
.الطلب إبالغ الوزارة بموعد ومكان تصريف المخلفات

مقدم الطلب

.زيارة الموقع بحسب الموعد للتأكد من نوع المخلفات

وزارة
األشغال

 فيتم السماح،في حال كانت المخلفات مطابقة للشروط
.لمقدم الطلب بتصريفها
 فال يسمح،في حال كانت المخلفات غير مطابقة للشروط
.لمقدم الطلب بتصريف المخلفات

وزارة
األشغال

معاملة عن طريق طرف واحد

معاملة عن طريق طرفين

اإلجراءات

معلومات متاحة

طبيع الخد

على مدار السنة

وسم الخد

العنــوان
فئ الخد
الخد ات ال طلوب
سبقا
الخد ات األخر
ال رتبط بالخد
الجهات األخر
ال رتبط بالخد
الخط السريع
الكل ات ذات العالق
بالخد

التفاصـــيل

DESCRIPTION

SERVICE
ATTRIBUTES

الخدمات المنفعية

Utility Services

CATEGORY

ال ينطبق

Not applicable

ال ينطبق

Not applicable

ال ينطبق

Not applicable

ال ينطبق
وزارة األشغال ،وزارة االشغال ،التخطيط العمراني ،البلديات ،االشغال ،مؤسسات ،القطاع
الخاص ،قطاع خاص ،المؤسسات ،مؤسسة ،تشغيل أعمال ،تشغيل اعمال ،الجهات الحكومية،
جهات حكومية ،وزارات ،وزارة ،الوزارة ،مياه الصرف الصحي ،مياة ،صرف ،الصرف،
الصحي ،صحي ،الدخول ،محطات ،محطة ،توبلي ،محرق ،سترة ،استخدام ،تصريح،
التصريح ،تصاريح ،دخول ،محطة الصرف الصحي ،محطات الصرف الصحي ،التخلص،
النفايات ،نفايات ،مخلفات ،المخلفات،

Not applicable
Ministry of Works, Works, Businesses, Business, Permission, Permit,
Request, Access, Sewerage Stations, Sewage, Sewerage station, Station,
Tubli, Sitra, Muharraq, purpose, Governmental Entities, Governmental
Entity, Business Operation, Operations, Sewages, Sewerages, Dispose,
Disposal, Sanitary, Sanitary Stations, Waste, Wastes, Trade waste,

PRE-REQUISTE
SERVICES
RELATED
SERVICES
RELATED
STAKEHOLDERS
FAST PASS
KEYWORDS

