
 

 

SERVICE 
ATTRIBUTES 

DESCRIPTION وانــالعن يلـــالتفاص 

SERVICE NAME Site Investigation Request االسم طلب فحص موقع 

DESCRIPTION 
This service is provided by the Ministry of Works to public and private 
sector institutions requesting to obtain advisory reports, engineering 
reports, or materials inspection results reports for a specific site. 

إلى مؤسسات القطاع العام والخاص الراغبة في وزارة األشغال تقدم هذه الخدمة من قبل 
 المواد لموقع معين.الحصول على تقارير استشارية، أو تقارير هندسية، او تقارير نتائج فحص 

 الوصف

SERVICE LEVEL 
AGREEMENT 

SERVICE LEVEL AGREEMENT 6 months 6 مستوى الخدمة  اتفاقية أشهر  
اتفاقية مستوى 

 THE TIME IT TAKES TO الخدمة
COMPLETE THE SERVICE 

6 months 6 الوقت المستغرق إلنجاز الخدمة أشهر 

OWNER 

GOVERNMENT ENTITY Ministry of Works اسم الجهة الحكومية  وزارة األشغال 

 الجهة الرسمية
DEPARTMENT 

Material Engineering Directorate - 

Consultancy and Research Section 
 اإلدارة قسم البحث االستشارة   -إدارة هندسة المواد 

DESIGNATION OF THE PERSON 
IN CHARGE 

Chief of Consultancy and Research 
Senior Archivist Specialist 
Information Specialist 

 رئيس قسم البحث واالستشارة 
 أخصائي محفوظات أول 

 أخصائي معلومات 

 المسمى الوظيفي للشخص المعني

USER GROUP Individuals   Businesses  Governmental Entities   NGOs األفراد       القطاع الخاص ساتمؤسالجهات الحكومية     المنظمات األهلية  مستخدمي الخدمة 

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. Site Inspection Request Form 
2. 2A Copy of the Commercial Registration (for the Private Sector 

Only) 
3. 3. Copies of All Detailed Drawings of the Site 

 استمارة طلب فحص الموقع  .1
 نسخة من السجل التجاري )للقطاع الخاص فقط(  .2
 نسخ من جميع الرسومات التفصيلية للموقع .3

المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتندات 
والمعلومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 المطلوبة

CHANNELS’ 
DETAILS, 
LOCATIONS 
AND 
AVAILABILITY 

CHANNEL CHANNEL  LOCATION 
CHANNEL 

AVAILABILITY 
TRANSACTION 

VOLUME 
القنواتأوقات عمل  حجم التعامل  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 وزارة األشغال
هندسة المواد، مبنى 

، 4226، طريق 1186

 –الجفير  342مجمع 

 5صندوق بريد 

 مكتب اإلدارة
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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./1917581906476

 الرسوم المترتبة

FINE / PENALTY Not Applicable الغرامات المترتبة ال ينطبق 

PAYMENT 
METHODS 

Not Applicable آلية الدفع ال ينطبق 

PROCESS  

ACTIVITY OWNER ACTIVITY DESCRIPTION  
ACTIVITY 

TIME / 
SLA 

العملية مدة العملية وصف  العملية عن المسؤول   

 اإلجراءات
  

Applicant 
Request for a signed examination in 
person or by e-mail attached to all the 
required documents and information 

6 Months 6 أشهر 

ً أو عن طريق البريد  طلب فحص موقع حضوريا
االلكتروني مرفق بجميع المستندات والمعلومات 

 المطلوبة
 مقدم الطلب

Ministry of Works 

Review the application and ensure 
the completeness of the required 
documents and information. 
 

مراجعة الطلب ولتأكد من استكمال المستندات 
 والمعلومات المطلوبة. 

 
  وزارة األشغال

Ministry of Works 

In case that all the required 
documents and information are 
submitted, the applicant will be 
contacted to conduct a site visit to the 
site. 

في حال تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة، 
يتم التواصل مع مقدم الطلب للقيام بزيارة ميدانية 

 للموقع.
األشغالوزارة    

Ministry of Works 

Conducting a field visit to inspect the 
site and ensure that the approved 
specifications are applied, conducting 
field tests if requested, and taking 
samples of the materials to be tested. 

الميدانية لفحص الموقع والتأكد من إجراء الزيارة 
تطبيق المواصفات المعتمدة، اجراء االختبارات 
الميدانية في حال طلبها واخذ عينات من المواد المراد 

 اختبارها.

  وزارة األشغال

Ministry of Works 
Book samples in the Materials Testing 
System (MTS), and conduct material 
testing in the laboratory. 

"، والقيام MTSحجز العينات في نظام اختبار المواد"

 بفحص المواد بالمختبر.
  وزارة األشغال

Ministry of Works 
If the location is not suitable, the 
applicant will be given a report with 
recommendations 

في حال كان الموقع غير مناسب، يتم تسليم مقدم 
 الطلب تقرير بالتوصيات

  وزارة األشغال

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
https://www.jotform.com/uploads/FDPM/212405586767060/5069024761917581906/أسعار%20جميع%20الفحوصات%20المختبرية.pdf
https://www.jotform.com/uploads/FDPM/212405586767060/5069024761917581906/أسعار%20جميع%20الفحوصات%20المختبرية.pdf
https://www.jotform.com/uploads/FDPM/212405586767060/5069024761917581906/أسعار%20جميع%20الفحوصات%20المختبرية.pdf
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
https://www.jotform.com/uploads/FDPM/212405586767060/5069024761917581906/أسعار%20جميع%20الفحوصات%20المختبرية.pdf
https://www.jotform.com/uploads/FDPM/212405586767060/5069024761917581906/أسعار%20جميع%20الفحوصات%20المختبرية.pdf
https://www.jotform.com/uploads/FDPM/212405586767060/5069024761917581906/أسعار%20جميع%20الفحوصات%20المختبرية.pdf
https://www.jotform.com/uploads/FDPM/212405586767060/5069024761917581906/أسعار%20جميع%20الفحوصات%20المختبرية.pdf
https://www.jotform.com/uploads/FDPM/212405586767060/5069024761917581906/أسعار%20جميع%20الفحوصات%20المختبرية.pdf
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Ministry of Works 

After conducting the material tests, 
the results of the material 
examination are entered into the MTS 
system, and the applicant can view 
the results via the Ministry's website. 

  

بعد اجراء اختبارات المواد يتم ادخال نتائج فحص 
و يمكن لمقدم الطلب االطالع  MTSنظام المواد في 

 على النتائج عبر موقع الوزارة.
   وزارة األشغال

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 Health and Environment فئة الخدمة الصحة والبيئة 

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 
الجهات األخرى 
 المرتبطة بالخدمة

FAST PASS Not Applicable الخط السريع ال ينطبق 

KEYWORDS 
Ministry of Works, Works, Work, Municipality, Municipalities, Urban 
Planning, Governmental Projects, Ministry, Businesses, Business, Health, 
Safety, Ministry, Ministries, Environment, Environments, Engineering, 
Engineer, Reports, Report, Consultation, Consult, Factual,  

ديات، ، البلديات، بلاشغال، البلدية، البلديه، بلدية، األشغال، االشغال، أشغال، وزارة األشغال 
المشاريع الحكومية، المشاريع ، مشاريع، مشروع ، التخطيط العمراني، تخطيط عمراني، 

مشاريع، عمل، العمل، السالمة، السالمه، سالمه، سالمة، المهنية، المهنيه، بيئة، البيئة، بيئه، 
المواقع، البيئه، البيئيه، البيئية، بيئه العمل، بيئة، بيئه، الوزارة، وزارة، وزاره، الوزاره، 

الموقع، موقع، مواقع، تقاير، التقارير، تقرير، التقرير، استشارية، استشاريه، االستشاريه، 
 االستشارية، واقعية، الواقعية، واقعيه، الواقعيه، هندسية، هندسيه، الهندسية، الهندسيه، 

الكلمات ذات العالقة 
 بالخدمة

 
 


