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قائمة المطھرات المعتمدة•

المواد التي یجب استخدامھا للتطھیر المنزلي والخارجي
)COVID-19(لفیروس كورونا 

لمھن استخدام المواد المطھرة المعتمدة من قبل الھیئة الوطنیة لتنظیم ا
)نھرا(والخدمات الصحیة 

https://www.nhra.bh/Departments/MDR/MediaHandler/GenericHandler/documents/departments/MDR/Lists/List%20of%20Approved%20Disinfectant%20against%20COVID-19%20(1).pdf


رقم التواصلالقوة البشریةاسم الشركةالتسلسل

170017727676شركة البحرین للخدمات1

160017742961شركة شدان للصیانة2

40036611680الشركة الدولیة للتسویق3

20033295929بوابة الجنوب للتنظیفات4

20017458080الخدمات العامة للتنظیفات5

18039445443شركة لولو للتنظیفات6

10017731648شركة نیدوكي7
17456218

10066639990شركة التنظیفات والصیانة8
17778875

5036041112شركة نسر الخلیج التجاریة9

4039611510للتنظیفاتعبدالرحیممؤسسة شوقي10

3036606125مقاوالت المنازل11

3017274843اتش أي الراشد12

2539605059سوبر ستار للتنظیفات13

1539453320الزیرةمسابح14

1533830138قصر شیرین15
36492305

1039602668خدمات البحرین الكیماویة16

1017700370شركة رید ماك للخدمات17

939441399مؤسسة محمد أمین18
39687681

937239999مؤسسة القصوى للتنظیفات19

536468866للخدماتبتایا20
33302254

رازي للحد شركات التنظیف المرخصة والمدربة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني للقیام بعملیات التطھیر اإلحت
)COVID-19(من انتشار فیروس كورونا 



رقم التواصلالقوة البشریةاسم الشركةالتسلسل

150039468574مؤسسة بسمة للتنظیفات21

100038389478مؤسسة محمد أحمدي للتنظیفات 22

95017404949المؤید للصیانة والتنظیفات23

80032311310م.م.یوني تاق ذ24

30036624236م.م.كلینو ذ25
39936660

22417300013مجموعة النجوم للتنظیفات26

22039817028مؤسسة إسكون تجارة عامة ومقاوالت27

18039692396دیلمینا سیتي للمقاوالت28

16936089901م.م.سنغفورة للتنظیفات ذ29

15039797606المؤسسة الكبرى للتنظیفات30

9533443636مؤسسة االستطالع للتنظیفات31

1539655509شركة الحنفي للتنظیفات32

438178612اوبرا كول33

533334647شركة النجم األحمر للتنظیف 34
33306644

933378777فمانوس لمكافحة الحشرات35

566999599شركة النھار األوربي لخدمات التنظیفات 36

57533600440م.م.انتجرایتد فاسیلتي مانجمانت ذ37

2438406778م.م.شركة فیر منكس ذ38

20035434244م.م.شركة عبدالعال للتنظفیات والصیانة ذ39
39683754

733360895م.م.شركة فین تكنولوجي سیسمز ذ40

1639226646جاھز للمقاوالت41

رازي للحد شركات التنظیف المرخصة والمدربة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني للقیام بعملیات التطھیر اإلحت
)COVID-19(من انتشار فیروس كورونا 



رقم التواصلالقوة البشریةاسم الشركةالتسلسل

417225809بوصلة الخلیج للخدمات 42
33306797

433310474م.م.ذمور للتجارة والتنظیفات ھلثشركة 43

مجموعة العزام للمقاوالت وإدارة االستثمار العقاریة 44
917171516و.ش.ش

13277780777و.ش.ششركة البعد الجدید للمقاوالت 45

1039460655الشیماء لخدمات التنظیفات والصیانة46

433050991الفحل لمقاوالت التنظیفات47

40017005207م.م.ذشركة الفاتح للتنظیفات والصیانة 48
36097302

10077132211و.ش.ششركة العاصمة لإلدارة المرافق 49

3517276211م.م.ذشركة افرست للتجارة والخدمات 50

2017783272للتجارةانترناتیشونالجیمز  ماجستك51

130080001111م.م.ذشركة مدینة الخلیج للتنظیفات 52
17729151

666353538شركة الدانة شینن للخدمات53

636660300شركة الدانة كبتل للخدمات 54
66353580

536096061كلیننغجینرالالین سكیل55

1037277636مؤسسة سلمان طرادة للتنظیفات56

817002620للخدماتالشروقي57
17532210

40817700888محمد ناصر عبد محمد58

416680022م.م.ذنیو جیرسي العالمیة للتجارة والمقاوالت 59
32320015

2317700211و.ش.شسیرفسزشركة أي كلین 60
36058108

1117713408مؤسسة البحرین لمكافحة الحشرات61

9017332071للخدماتماونا62
33330357

336387070م.م.ذشركة ال بي بي 63

رازي للحد شركات التنظیف المرخصة والمدربة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني للقیام بعملیات التطھیر اإلحت
)COVID-19(من انتشار فیروس كورونا 



رقم التواصلالقوة البشریةاسم الشركةالتسلسل

766998807خدمات البناي لمكافحة الحشرات64
39913356

439119710سبع سماوات للحجوزات65

666996306فایننس للمقاوالت66

1533507154مقاوالت وردة طیبة للتنظیفات67

917551393للمقاوالتسیراكس68

739291899نوني لتنظیف العام للمباني69

2033569858شركة أبناء یعقوب للمقاوالت70

5017100190م.م.ذشركة إن  أوت توتال ھوم كیر 71

6077089988م.م.ذباب المھارة لالستشارات 72
34567893

835351525زھور الربیع للتنظیفات73

877055500مؤسسة فامكون العالمیة للتنظیفات74
39841679

2639915299م.م.ذشركة لیفربول للخدمات 75

917691192بوابة سقراط للمقاوالت76
38000076

10036214448و.ش.شمانجمنتفاسیلیتيشركة الیت 77

317280833الناقة للمقاوالت78

539401102و.ش.ششركة فلورنسا للتنظیفات والصیانة 79
66652220

817670834بیت الطین للخدمات80
36022646

1635369993للتنظیفاتتاورلیالي 81

635082698لمقاوالت التنظیفاتالنوخذهدار 82

417320670لوزون للتنظیفات83
36516449

535082698بیرن للتنظیفات84

433244698یونیك كار لزینة السیارات85

533355289مركز اسرار الساحر للعنایة وتنظیف وتلمیع السیارات86

200066390864سیرفیسززیبراكویك 87
17700211 

رازي للحد شركات التنظیف المرخصة والمدربة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني للقیام بعملیات التطھیر اإلحت
)COVID-19(من انتشار فیروس كورونا 



رقم التواصلالقوة البشریةاسم الشركةالتسلسل

633888616الین للمقاوالتاالوالمؤسسة 88

13034388585درة المحرق للتنظیفات والصیانة89
17535158

733080228النظیفة للتنظیفاتأألجواء90

933212030تنظیفات وردة البحرین91

334664093الصقار لمكافحة الحشرات وتنظیف المباني 92

4مؤسسة التنین األبیض التجاریة93
17246181
39404821
36431000

47317345051و.ش.شالسحریة للتنظیفات اللمعھشركة 94

9833035244بوارج للمقاوالت95
33266843

13517615858و.ش.شلخدمات فایبرانتشركة 96

11317732831جولد دست للتنظیفات97
35615044

2617324004م.م.ذشركة ساعد ونظف 98

1036971369م.م.ذشركة دي سي للمقاوالت 99

2017224615م.م.ذشركة اتحاد الممونین والمقاولین 100

213108834كانیون لخدمات التنظیف 101
36666247

538122281شكسبیر للمقاوالت وتخلیص المعامالت102

435349971الوردة البیضاء للتنظیفات العامة 103
35349974

39933485 3سوبر بوس لخدمات التنظیفات104

15كیو نت للتنظیفات 105
32238922
34395007
17540017

 633015345م.م.ذسلیووشنزسیرفزكیو اس اس كویك 106

237722152للتنظیف العام للمباني رایتمستر 107

237722152أنوار الحلم للتنظیفات العامة 108

رازي للحد شركات التنظیف المرخصة والمدربة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني للقیام بعملیات التطھیر اإلحت
)COVID-19(من انتشار فیروس كورونا 



رقم التواصلالقوة البشریةاسم الشركةالتسلسل

434460033للمقاوالت شاینباور109

539200904شركة قبل وبعد للتنظیفات110

39م.م.ذاللمسة الجدیدة للتنظیفات 111
17246710
36803399

3المغني للمقاوالت112
39202187
33311172

739222935م.م.ذللمقاوالت ستیلر113

22م.م.ذشركة آكل للتنظیف والصیانة 114
17491017
33777274

239096776شاكتي لتنظیف العام للمباني115

15038822200م.ذ.ذسیرفیسزجرین سیتي 116

336329925و.ش.شللتنظیفات العامة فالیوشركة سمارت 117

239294580حرینیةشركة تضامن ب–للتنظیفات نیوكرستالھشركة 118

339294580دیار وفاء للتنظیفات119

4ام جاي سي للتنظیفات والصیانة120
17330710
34419231

70م.ذ.ذلخدمات التنظیف تشویسفیرستشركة 121
38427608
35128789

539808990م.ذ.ذللتنظیف والمقاوالت برایتشركة جولد 122

539818291البیت الفضي لمكافحة الحشرات123

739699998مؤسسة المھزة للمقاوالت والنظافة124

338905831بوابة المحرق القدیمة لخدمات التنظیف125

339929499تولین للتنظیفات العامة126

10التجاریةبالمامؤسسة 127
17009161
66933899

30ام اي للمقاوالت128
17009161
66600200

33717822218م.م.ذسیركل للخدمات المتكاملة 129

رازي للحد شركات التنظیف المرخصة والمدربة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني للقیام بعملیات التطھیر اإلحت
)COVID-19(من انتشار فیروس كورونا 



رقم التواصلالقوة البشریةاسم الشركةالتسلسل

1433233045الركن المركزي للمقاوالت والعقارات130

836141481الفصول األربعة لكي وغسیل المالبس131

739926885واحة تقسیم للتنظیفات والفخار132

966324334رعایة الطبیعة للتجارة العامة133

1832031041لخدمات التنظیفاتسورسسمارت 134

417440760ضوء الشمس للمقاوالت135
39679770 

54ذ،م،ممركز فخر المملكة 136
39797277
17402852

48الشبكة للمقاوالت التنظیفات137
17179698
36050102

5مؤسسة األھلي للمقاوالت138
39942292
36933636

939468624م.م.ذللتنظیفات والصیانة ارجوندیبشركة 139

333522223عالم الرفاه للتنظیفات140

4القمر السعید للتنظیفات والتخلیص141
66904571
66919907

17017000011شركة السعدون للخدمات142

439035275م.م.ذللتنظیفات روبو143

5للتنظیف والخدماتشاینماك 144
33777941
33154237

رازي للحد شركات التنظیف المرخصة والمدربة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني للقیام بعملیات التطھیر اإلحت
)COVID-19(من انتشار فیروس كورونا 



رقم التواصلالقوة البشریةاسم الشركةالتسلسل

736672020مؤسسة سدرة للتنظیفات145

934002808عازي للتنظیفات شركة تضامن بحریني146

339997463مقاوالت ایكو ستي للرش ومكافحة الحشرات147

739697995للمقاوالت والتنظیفاتالمھزعمؤسسة 148

633194949البیت الالمع للتنظیفات149

420م.م.ذشركة خدمات التوفیق للصیانة 150
17786828
38454478

7أنوار البحرین للتنظیفات151
17400332
39447730

3813691113مان للتنظیفاتووكشركة 152

2813691113م.م.ذشركة جنیتك للخدمات 153

613691113بوابة كلینتك التجاریة154

5العالمیة للتجارةبتلز155
34345000
39401279

7الشمالي لخدمات التنظیف156
13710731
39821773

11م.م.ذشركة القاضي للتنظیفات 157
33009972
34317733
17442869

1117001599م.م.ذسیرفسزھوم سمایل158

238390157لخدمات التنظیفشاینأي 159

رازي للحد شركات التنظیف المرخصة والمدربة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني للقیام بعملیات التطھیر اإلحت
)COVID-19(من انتشار فیروس كورونا 



رقم التواصلالقوة البشریةاسم الشركةالتسلسل

 4435631074شركة موجا لمقاوالت التنظیفات160

 7للمقاوالت والتنظیفاتالمھزعمؤسسة 161
39697995
39699998

 39462463 16م.م.ذالوردي لمقاوالت التنظیفات والصیانة 162

80408041 120م.م.ذالبحرین سیرفیسسفاسیلیتیزأي اف اس 163
17102950 

 33464911 35مقاوالت بیبي للتنظیفات 164

 36505561 15للتنظیفات البستكي165

17794465 4المرجان للداللة في الشقق والبیوت166
36616667 

 17727676 1000ب.م.شالصیانھشركھ البحرین للخدمات و 167

 17827128 700م.م.ذشركة صیانة الرخام 168

 32211107 85سیرفیسزكلین اند جرین 169

 38077158 12شركة روبي للتنظیفات 170

 17713353 6شركة الخلیج لمكافحة الحشرات171

33444134 17للتنظیفات والتجارة الھناديشركة 172
39184575 

 39895766 9للمقاوالت والتنظیفات1738555

 17783272 6ماجستیك جیمز انترناشیونال للتجارة 174

 17250078 6أبراج بن عید العقاریة175

 17001121 3مؤسسة الرھا للتجارة176

 32131314 35دانات لمقاوالت الدیكور177

رازي للحد شركات التنظیف المرخصة والمدربة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني للقیام بعملیات التطھیر اإلحت
)COVID-19(من انتشار فیروس كورونا 
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