
 

 

SERVICE 
ATTRIBUTES 

DESCRIPTION وانــالعن يلـــالتفاص 

SERVICE NAME Asphalt Mix Design Approval Request   االسم طلب الموافقة على تصاميم الخلطات االسفلتية 

DESCRIPTION 
This service is provided by the Ministry of Works to companies wishing to 
obtain the Ministry’s approval of asphalt mixes before using it in 
government projects. 

الراغبة في الحصول على شركات انتاج االسفلت إلى  وزارة األشغالتقدم هذه الخدمة من قبل 
 الحكومية.استخدامها في المشاريع الخلطات االسفلتية قبل  على الوزارةموافقة 

 الوصف

SERVICE LEVEL 
AGREEMENT 

SERVICE LEVEL AGREEMENT 7 working days 7 مستوى الخدمة  اتفاقية يوم عمل  
اتفاقية مستوى 

 THE TIME IT TAKES TO الخدمة
COMPLETE THE SERVICE 

45 working days 45 الوقت المستغرق إلنجاز الخدمة يوم عمل 

OWNER 

GOVERNMENT ENTITY Ministry of Works اسم الجهة الحكومية وزارة األشغال 

 اإلدارة إدارة هندسة المواد DEPARTMENT Material Engineering Directorate الجهة الرسمية

DESIGNATION OF THE PERSON 
IN CHARGE 

Head of Roads Materials Laboratory 
Group 

الهندسة  مواد الطرق مختبر قسم مجموعة رئيس
 الجيوتقنية

 المسمى الوظيفي للشخص المعني

USER GROUP Individuals   Businesses  Governmental Entities   NGOs األفراد       القطاع الخاص مؤسساتالجهات الحكومية     ظمات األهليةالمن  خدمةمستخدمي ال 

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  Valid Bahraini Commercial Registration الجاهزية سجل تجاري بحريني ساري المفعول 

EXCEPTIONS  Not Applicable استثناءات ال ينطبق  

OTHER Not Applicable اخرى ال ينطبق 

REQUIRED 
DOCUMENTS 
AND 
INFORMATION 

1. Third-party material testing reports 
2. Suppliers Mix Design (Mix Components, Materials, etc.) 
3. Official Application Letter  

 تقارير اختبار المواد من طرف ثالث .1
 تصميم خلطة المورد .2
 رسالة الطلب الرسمي  .3

المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتندات 
والمعلومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 المطلوبة

CHANNELS’ 
DETAILS, 
LOCATIONS 
AND 
AVAILABILITY 

CHANNEL CHANNEL LOCATION 
CHANNEL 

AVAILABILITY 
TRANSACTION 

VOLUME 
 القناة موقع القناة أوقات عمل القنوات حجم التعامل

 القنوات
  Physical Desk 

Ministry of Works, 
Building 1186, Road 
4226, Block 342 Juffair 
– P.O. Box 5 

Sunday – 
Thursday 
7:00 AM – 
2:15 PM 

200 200 

 الخميس –األحد 
 –صباحاً  7:00
 مساءً  2:15

، إدارة وزارة األشغال
هندسة المواد، مبنى 

، 4226، طريق 1186

 –الجفير  342مجمع 

 5صندوق بريد 

 مكتب اإلدارة



 

 

SERVICE 
ATTRIBUTES 

DESCRIPTION وانــالعن يلـــالتفاص 

Website 

http://www.works.go
v.bh/English/Services/
elec/Pages/MedAspha
lt/default.aspx  

 على مدار الساعة   24/7

http://www.work
s.gov.bh/arabic/s
ervices/elec/page
s/medasphalt/def

ault.aspx  

الموقع 
 اإللكتروني

FEE  
Issuance of a new certificate: 100 BHD + VAT 
Certificate renewal: 70 BHD + VAT 

 ضريبة القيمة المضافة +د.ب.  100 إصدار شهادة جديدة:

 ضريبة القيمة المضافة +د.ب.  70تجديد الشهادة: 
 الرسوم المترتبة

FINE / PENALTY Not Applicable المترتبةالغرامات  ال ينطبق 

PAYMENT 
METHODS 

Credit Card, Debit Card آلية الدفع بطاقة االئتمان، بطاقة الصراف اآللي 

PROCESS  

ACTIVITY OWNER ACTIVITY DESCRIPTION  
ACTIVITY 

TIME / 
SLA 

العملية مدة العملية وصف  العملية عن المسؤول   

 اإلجراءات
  

Applicant 

Visit Ministry of Works website to 
submit the request to assess the 
material along with all the required 
documents and information 
electronically. 

45 
working 
days 

 يوم عمل  45

ً من خالل  الموقع اإللكتروني تقديم الطلب إلكترونيا
أو موقع الحكومة االلكترونية وإرفاق جميع للوزارة 

 المستندات المطلوبة.
 مقدم الطلب

Ministry of Works 

Review the application and ensure 
the completeness of the required 
documents and information. 
In case the submitted documents and 
information are incomplete, the 
applicant is notified to 
complete/submit the missing 
documents and information. 

مراجعة الطلب ولتأكد من استكمال المستندات 
والمعلومات المطلوبة والتحقق من سالمة المواد 

 المستخدمة. 
في حال عدم تقديم جميع المستندات والمعلومات 

الطلب الستكمال مقدم  اعالمسيتم المطلوبة، 
 المستندات والمعلومات الناقصة.

  وزارة األشغال

Ministry of Works 

If the submitted documents and 
information are found to be 
complying, the applicant will be 
contacted by phone to commence 
with the trial mix at their premise / 
plant or to an approved location. 

المطلوبة، تقديم جميع المستندات والمعلومات  في حال
ً لتجربة الخليط في  سيتم مخاطبة مقدم الطلب هاتفيا

 المقر / المصنع التابع له.
 وزارة األشغال

Applicant 
Conduct trial mix for the Ministry of 
Works evaluation 

 مقدم الطلب .وزارة األشغالالقيام بتجربة الخليط تحت إشراف 

Ministry of Works 
Conduct all necessary tests including 
the monitoring of the pavement’s 
field performance. 

القيام بالتحاليل واالختبارات الالزمة ومراقبة أداء 
 رصف الخليط.

  وزارة األشغال
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DESCRIPTION وانــالعن يلـــالتفاص 

Ministry of Works 

In case of approval, sign and issue the 
compliance certificates. 
In case of rejection, the applicant is 
contacted to revisit, redesign and 
submit the revised mix design 
including relevant documents. 

الموافقة على الطلب، يتم إصدار وتوقيع في حال 
 شهادة االلتزام.

إلعادة في حال رفض الطلب، يتم مخاطبة مقدم الطلب 
 وتقديم المستندات الداعمة. ةتصميم الخلطة اإلسفلتي

  وزارة األشغال

Applicant 
Download the certificate from 
Ministry of Works website. 

 مقدم الطلب .الشهادة لتحميل وزارة األشغالة موقع زيار

NATURE OF 
SERVICE 

One Way Interaction  Two Way Interaction  Static Information  معاملة عن طريق طرف واحد  معاملة عن طريق طرفين معلومات متاحة  طبيعة الخدمة 

SEASONALITY All Year Long موسم الخدمة على مدار السنة 

CATEGORY Land and Infrastructure فئة الخدمة األراضي والبنية التحتية 

PRE-REQUISTE   
SERVICES  

Not Applicable ال ينطبق 
الخدمات المطلوبة 

 مسبقا  

RELATED 
SERVICES 

Not Applicable ال ينطبق 
الخدمات األخرى 
 المرتبطة بالخدمة

RELATED 
STAKEHOLDERS 

Not Applicable ال ينطبق 
األخرى الجهات 

 المرتبطة بالخدمة

FAST PASS Not Applicable الخط السريع ال ينطبق 

KEYWORDS Ministry of Works, Works, Work, Municipality, Municipalities, Urban 
Planning, Governmental Projects, Government, Governmental, Project, 
Projects, Asphalt, Concrete, Mix, Mix Design, Trial Mix, Lab, Laboratory, 
Laboratories, Tests, Test, Test Result, Test Results 

، األشغال، االشغال، أشغال، اشغال، البلدية، البلديه، بلدية، بلجيه، البلديات، وزارة األشغال
يه، المشاريع الحكومية، المشاريع الحكومبلديات، التخطيط العمراني، تخطيط عمراني، 

مشاريع حكومية، مشاريع حكوميه، حكومية، حكوميه، مشروع، حكومي، مشاريع، أسفلت، 
اسفلت، خرسانية، خرسانيه، خلطات، خلطة، خلطه، تصاميم، تصميم، تجربة، تجربه، مختبر، 

 مختبرات، تحاليل، تحليل، نتيجه، نتيجة، نتائج، نتائج التحليل 

الكلمات ذات العالقة 
 بالخدمة

 
 


