
١.    ادخل على موقع بوابة الحكومة ا�لكترونية 
 www.bahrain.bh    

٢.    إختر تبويب "ا�فراد".

٣.    اختر "شكاوى الصرف الصحي" من قائمة الخدمات ا�لكترونية.

٤.    اضغط على زر "إبدأ الخدمة".

٥.    إذا كنت ترغب بتقديم شكوى حول خدمات الصرف الصحي، 
        اضغط على "تقديم شكوى بخصوص خدمات  الصرف الصحي".

٦.    ادخل البيانات المطلوبه  و اضغط على زر "إرسال".

٧.    إذا رغبت في االطالع على حالة الشكوى، اضغط على 
        "متابعة شكاوى الصرف الصحي".

٨.    ادخل "رقم الشكوى" و اضغط على زر "إرسال" لالطالع على حالة الشكوى.

قم بذلك عبر ا�نترنت
لتسجيل شكواك

شكاوى 
الصرف الصحي

1. Go to www.bahrain.bh

2. Click on “Individuals” tab.

3. Click on “Sanitary Complaints” service 
    from eServices list.

4. Click on “Launch Service” Button.

5. If you wish to submit a complaint, click on 
    “Submit a Sanitary Complaint”.

6.  Enter the required details and click “Submit”.

7.  If you wish to view the status of a complaint, 

     click on “Check Status of Complaint”.

8.  Enter “Complaint Number” and click “Submit”.

Do it online
Register your sanitary complaints

Sanitary
complaints?
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