
 

 

SERVICE 
ATTRIBUTES 

DESCRIPTION وانــالعن يلـــالتفاص 

SERVICE NAME Material Testing Request  االسم تحليل الموادطلب 

DESCRIPTION 
This service is provided by the Ministry of Works to Businesses wishing to 
test or assess their materials to be used for their works and projects. 

تقييم أو راغبة في إلى مؤسسات القطاع الخاص الوزارة األشغال تقدم هذه الخدمة من قبل 
 المواد المستخدمة في أعمالهم ومشاريعهم. تحليل

 الوصف

SERVICE LEVEL 
AGREEMENT 

SERVICE LEVEL AGREEMENT 1-3 working days 1-3 مستوى الخدمة  اتفاقية يوم عمل  
اتفاقية مستوى 

 THE TIME IT TAKES TO الخدمة
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 

 اإلدارة إدارة هندسة المواد DEPARTMENT Material Engineering Directorate الجهة الرسمية

DESIGNATION OF THE PERSON 
IN CHARGE 

Chief of Building Material المسمى الوظيفي للشخص المعني رئيس قسم مواد البناء 

USER GROUP Individuals   Businesses  Governmental Entities   NGOs األفراد       القطاع الخاص مؤسساتالجهات الحكومية     المنظمات األهلية  خدمةمستخدمي ال 

ELIGIBILITY 
CRITERIA 

AGE Not Applicable العمر ال ينطبق 

 المعااااااااااااااااااااااااااااااايير 
 لحددةالم

NATIONALITY Not Applicable الجنسية ال ينطبق 

EXPERIENCE Not Applicable والمؤهالت الخبرة ال ينطبق  

FINANCIALS Not Applicable المعلومات المالية ال ينطبق 

READINESS  Not Applicable الجاهزية ال ينطبق 

EXCEPTIONS  Not Applicable استثناءات ال ينطبق  

OTHER Not Applicable اخرى ال ينطبق 

REQUIRED 
DOCUMENTS 
AND 
INFORMATION 

1. Sample of the materials   
2. Material Testing Request Form   

 عينات من المواد .1
 تحليل الموادطلب استمارة  .2

المسااااااااااااااااااااااااتندات 
والمعلوماااااااااااااااااااااااات 

 المطلوبة

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 1186, Road 
4226, Block 342 Juffair 
– P.O. Box 5 

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

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

، إدارة هندسة وزارة األشغال
، طريق 1186المواد، مبنى 

 –الجفير  342، مجمع 4226

 5صندوق بريد 

 مكتب اإلدارة



 

 

SERVICE 
ATTRIBUTES 

DESCRIPTION وانــالعن يلـــالتفاص 

Website 

http://www.works.gov.
bh/English/Services/ele
c/Pages/MedMts2/defa
ult.aspx  

24/7   
على مدار 

 الساعة

http://www.works.gov.bh
/arabic/services/elec/pag

default.aspx/MedMts2es/  

الموقع 
 اإللكتروني

FEE  

Test services prices 
Prices.pdf (works.gov.bh) 
 
Fee details 
https://www.jotform.com/uploads/FDPM/212405586767060/50690247
 pdf/أسعار جميع الفحوصات المختبرية.61917581906

 موجودة حسب التصنيف
Prices.pdf (works.gov.bh) 

 
 تفاصيل الرسوم  

https://www.jotform.com/uploads/FDPM/212405586767060/506902
 pdfأسعار جميع الفحوصات المختبرية./4761917581906

 الرسوم المترتبة

FINE / PENALTY Not Applicable الغرامات المترتبة 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, to issue a 
Contact Card by filling the necessary 
forms and stamp them with the 
company’s official stamp. 

  

إلصدار بطاقة االتصال من  وزارة األشغال زيارة
بالختم خالل ملء االستمارات الالزمة وختمها 

 الرسمي للشركة.
 مقدم الطلب

Ministry of Works 
Issue the Contact Card and send it to 
the applicant by email and post. 

إصدار بطاقة االتصال وإرسالها لمقدم الطلب عن 
 طريق البريد والبريد اإللكتروني.

 وزارة األشغال 

Applicant 

Visit Ministry of Work, the Material 
Engineering Directorate to submit the 
Material Testing Request Form with 
the sample of materials to be tested. 

إدارة هندسة المواد لتقديم  ،وزارة األشغالزيارة 
استمارة طلب تحليل المواد وعينة من المواد المراد 

 تحليلها.
 مقدم الطلب

Ministry of Works 

Issue a reference number to the 
applicant to be able to check the 
status of the application through the 
Ministry of Works website. 

مراجعة لمقدم الطلب ليتمكن من متابعة الإصدار رقم 
حالة الطلب عن طريق الموقع اإللكتروني التابع 

 .وزارة األشغالل
 وزارة األشغال 

Ministry of Works  

Conduct the necessary tests and 
update the system with the testing 
results.  
A notification email will be sent to the 
applicant stating the completion of 
the testing process. 

ظام اإللكتروني إجراء التحاليل الالزمة وتحديث الن
 بنتيجة التحليل.

مقدم الطلب بانتهاء عملية التحليل عن إخطار يتم و
 .بريد إلكتروني طريق

 وزارة األشغال 

http://www.works.gov.bh/English/Services/elec/Pages/MedMts2/default.aspx
http://www.works.gov.bh/English/Services/elec/Pages/MedMts2/default.aspx
http://www.works.gov.bh/English/Services/elec/Pages/MedMts2/default.aspx
http://www.works.gov.bh/English/Services/elec/Pages/MedMts2/default.aspx
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http://www.works.gov.bh/English/Services/elec/Pages/MedMts2/default.aspx
http://www.works.gov.bh/arabic/services/elec/pages/MedMts2/default.aspx
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https://www.works.gov.bh/English/Services/elec/Pages/MedMts2/_layouts/eServices/MedMts2/Forms/Prices.pdf
https://www.works.gov.bh/English/Services/elec/Pages/MedMts2/_layouts/eServices/MedMts2/Forms/Prices.pdf
https://www.jotform.com/uploads/FDPM/212405586767060/5069024761917581906/أسعار%20جميع%20الفحوصات%20المختبرية.pdf
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SERVICE 
ATTRIBUTES 

DESCRIPTION وانــالعن يلـــالتفاص 

Applicant 
Visit the Ministry of Works website to 
view the results using the reference 
number. 

 وزارة األشغاللزيارة الموقع اإللكتروني التابع 
 .ةجعالعرض نتائج التحليل من خالل رقم المر

 مقدم الطلب

 NATURE OFد 
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 Business Operations فئة الخدمة تشغيل األعمال 

PRE-REQUISTE   
SERVICES  

Not Applicable ال ينطبق 
الخدمات المطلوبة 

 مسبقا  

RELATED 
SERVICES 

Not Applicable ال ينطبق 
األخرى الخدمات 

 المرتبطة بالخدمة

RELATED 
STAKEHOLDERS 

Not Applicable ال ينطبق 
الجهات األخرى 
 المرتبطة بالخدمة

FAST PASS Not Applicable الخط السريع ال ينطبق 

KEYWORDS Ministry of Works, Works, Work, Municipality, Municipalities, Urban 
Planning, Governmental Projects,  

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

الكلمات ذات العالقة 
 بالخدمة

 
 


