
SERVICE 
ATTRIBUTES 

DESCRIPTION وانــالعن يلـــالتفاص 

SERVICE NAME Bridges Structure Proposals Approval Request     االسم طلب الموافقة على اقتراحات مخططات الجسور 

DESCRIPTION 
This service is provided by the Ministry of Works to Businesses and 
Governmental Entities wishing to obtain approval for bridges structure 
proposals.  

 والجهات الحكومية إلى مؤسسات القطاع الخاصوزارة األشغال تقدم هذه الخدمة من قبل 
  الجسور. مخططاتقتراحات ال مبدئيةال موافقةال الحصول على في الراغبة

 الوصف

SERVICE LEVEL 
AGREEMENT 

SERVICE LEVEL AGREEMENT 21 working days 21 يوم عمل مستوى الخدمة  اتفاقية   
اتفاقيةةةةةةة   سةةةةةةةتو  

 THE TIME IT TAKES TO الخد  
COMPLETE THE SERVICE 

21 working days 21 يوم عمل  الوقت المستغرق إلنجاز الخدمة 

OWNER 

GOVERNMENT ENTITY Ministry of Works  اسم الجهة الحكومية وزارة األشغال 

 DEPARTMENT الجه  الرس ي 
Road Projects and  Maintenance 
Directorate 

 اإلدارة إدارة المشاريع وصيانة الطرق 

DESIGNATION OF THE PERSON 
IN CHARGE 

Head, Bridges and Flyovers Maintenance   المسمى الوظيفي للشخص المعني رئيس مجموعة صيانة الجسور و الكباري 

USER GROUP Individuals   Businesses  Governmental Entities   NGOs األفراد    مؤسسات القطاع الخاص   الجهات الحكومية     المنظمات األهلية   ستخد ي الخد   

ELIGIBILITY 
CRITERIA 

AGE Not Applicable العمر ال ينطبق 

 ال عايير ال حددة

NATIONALITY Not Applicable الجنسي  ال ينطبق 

EXPERIENCE Not Applicable وال ؤهالت 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 أخر  ال ينطبق 

REQUIRED 
DOCUMENTS 
AND 
INFORMATION 

1. An Official letter addressed to the Director of  Road Projects and  
Maintenance Directorate  

2. Bridge structure proposals that includes:  

• Bridge Concept  

• Bridge Design proposal 

• Overall Geometry of the bridge   
• Designer name  

 إدارة المشاريع وصيانة الطرق  مديرإلى  ةرسالة رسمية موجه .1
 ويتضمن: الجسور اقتراح مخطط  .2

 نموذج عن فكرة الجسر  •
 تصميم الجسر  •
 الهندسة اإلجمالية للجسر  •
 اسم المصمم  •

ال سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتندات 
وال علو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 ال طلوب 

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, Roads 
Projects and Maintenance 
Directorate, Building 577, 

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

  

 الخميس  –األحد 
 –صباحاً  7:00

 مساًء  2:15

، إدارة المشاريع وزارة األشغال
، 577وصيانة الطرق، مبنى 

 1731، مجمع 7732طريق 

 5صندوق بريد  –الجنبية 

مكتب 
 اإلدارة 



SERVICE 
ATTRIBUTES 

DESCRIPTION وانــالعن يلـــالتفاص 

Road 7731, Block 1731 Al 
Janabiya – P.O. Box 5 

FEE  Not applicable  الرسوم ال ترتب  ال ينطبق 

FINE / PENALTY Not applicable  الغرا ات ال ترتب  ال ينطبق 

PAYMENT 
METHODS 

Not applicable  آلي  الدفع ال ينطبق 

PROCESS  

ACTIVITY 
OWNER 

ACTIVITY DESCRIPTION  
ACTIVITY 

TIME / 
SLA 

الع لي   دة الع لي  وصف   
 عن ال سؤول
 الع لي 

 اإلجراءات

Applicant 

Send an official letter along with the 
proposal to the Director of Road Projects 
and Maintenance Directorate at Ministry of 
Works.  

3 weeks  3  أسبوع 

إدارة  مديرإلى  باالقتراح مرفقة إرسال رسالة رسمية
 .وزارة األشغالالمشاريع وصيانة الطرق في 

 مقدم الطلب

Ministry of 
Works 

Review the application and send an official 
letter stating the amendments to be 
implemented on the proposal to the 
applicant.   

 المراد بالتعديالتسمية وإرسال رسالة ر مراجعة الطلب
 إلى مقدم الطلب.  على االقتراح تنفيذها

وزارة 
 األشغال 

Applicant 
Implement the amendments on the proposal 
and send it to the Ministry.  

 مقدم الطلب .الوزارة وإرسالها إلى تعديالت على المقترحال تنفيذ

Ministry of 
Works 

Send an official letter stating the approval or 
rejection on the proposal.        

إرسال رسالة رسمية تتضمن الموافقة أو الرفض على 
 المقترح. 

وزارة 
 األشغال 

NATURE OF 
SERVICE 

One Way Interaction  Two Way Interaction  Static Information  معاملة عن طريق طرف واحد  معاملة عن طريق طرفين معلومات متاحة  طبيع  الخد   

SEASONALITY All year long وسم الخد   على مدار السنة  

CATEGORY Business Operations فئ  الخد   تشغيل األعمال 

PRE-REQUISTE   
SERVICES  

Not applicable ينطبق ال 
الخد ات ال طلوب  

  سبقا  

RELATED 
SERVICES 

Not applicable ينطبق ال 
الخد ات األخر  
 ال رتبط  بالخد  

RELATED 
STAKEHOLDERS 

Not applicable ينطبق ال 
الجهات األخر  
 ال رتبط  بالخد  

FAST PASS Not applicable الخط السريع ينطبق ال 



SERVICE 
ATTRIBUTES 

DESCRIPTION وانــالعن يلـــالتفاص 

KEYWORDS Ministry of Works, Works, Businesses, Business, Roads, Road, Project, 
Projects, Maintenance, Business Operation, Operations, Governmental 
Entities, Government entities, Government entities, Government entity, 
Proposal, Proposals, Structure, Structures, Bridge, Bridges, culverts, 
underpasses, Flyovers, Approval, Approve, Request 

مؤسسات، القطاع الخاص، قطاع خاص، المؤسسات، األشغال، االشغال،  األشغال،وزارة 
جهات حكومية، الجهات الحكومية، الجهة الحكومية،  مؤسسة، تشغيل أعمال، تشغيل اعمال، 

جهة حكومية، اقتراح، االقتراح، اقتراحات، االقتراحات، مخطط، مخططات، الجسور، 
 الجسر، جسر، جسور، المخطط، المخططات، الموافقة، موافقة

الكل ات ذات العالق  
 بالخد  

 
 


