
:اضغط هنا

قائمة المطهرات المعتمدة•

جيالمواد التي يجب استخدامها للتطهير المنزلي والخار
)COVID-19(لفيروس كورونا 

ة استخدام المواد المطهرة المعتمدة من قبل الهيئ
)نهرا(الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 

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


رقم التواصلالواتساباسم الشركةالتسلسل

3711885537118855للنظافة وا�خدماتبول��يا1

2
البحر�نس��فسسفاسيليت��أي اف اس 

م.م.ذ
3919192217102950

3609606136096061�ليينغالين جن�ال س�ل3

3952142739521427بيان البحر�ن للتنظيفات4

3535152535351525زهور الر�يع للتنظيفات5

3346291133462911بي�ي للمقاوالت وللتنظيفات6

3313110333030276مؤسسة اللمعان للتنظيفات7

3434500039401279العاملية للتجارةبتلز 8

3667266736672667م.م.برو�ي �ل�ن ذ9

396660832131314أي دو للمقاوالت10

3221110732211107س��فس���ل�ن اند جر�ن 11

39557655م.م.نة ذشركة الفاتح للتنظيفات والصيا12
17005207

36097302

3880023938800239للتنظيفاتويستون 13

3800012438000124م.م.ذمانجمنتفاسيل�يشركة اليت 14

3807288738072887الريس اكس��س للمقاوالت15

3666021317280833الناقة للمقاوالت و خدمات التنظيف16

ل�خدماتالشرو��17
17002620
17532210

36800676

3996053677909999نيدو�يشركة 18

شركات التنظيف المرخصة والمدربة من قبل اإلدارة العامة للدفاع المدني 
)COVID-19(للقيام بعمليات التطهير اإلحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا 



رقم التواصلالواتساباسم الشركةالتسلسل

3730063817404949م.م.املؤ�د للتنظيفات والصيانة ذ19

6699880739913356مل�افحة ا�حشراتالبنايخدمات 20

3546526236026709مجموعة �سمھ21

3944856217713408مؤسسة البحر�ن مل�افحة ا�حشرات22

3602264617670834م.م.زبيت الط�ن ل�خدمات 23

3942258580001019جاهز للمقاوالت24

3617122617044144سرفيسزأي سمارت فيكس 25

3690006017713353ا�خليج مل�افحة ا�حشرات26

3356985833997124شركة أبناء �عقوب للمقاوالت27

3322163337778360سو�ر �ش �خدمات التنظيفات28

37303047م.م.ذكون��اكتينغاند ديزاينانجلداوول29
13112276/
37303047

3912334039818291البيت الف��ي مل�افحة ا�حشرات30

3591518035915180اللورد للمقاوالت31

3400280834002808ر�نيةعازي للتنظيفات شركة تضامن بح32

3646886636468866ل�خدماتبتايا33

33035244جولد دست للتنظيفات34
33154237
33777941

3946065539460655انةالشيماء �خدمات التنظيفات والصي35

3355144133035244بوارج للمقاوالت36
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)COVID-19(للقيام بعمليات التطهير اإلحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا 



رقم التواصلالواتساباسم الشركةالتسلسل

3680339917246710م.م.اللمسة ا�جديدة للتنظيفات ذ37

3845447817786828م.م.زشركة خدمات التو فيق للصيانة 38

1700916166600200التجار�ةباملامؤسسة 39

40
انةشركة فلور�سا للتنظيفات والصي

و.ش.ش
6638701136144654

3600374536003745للمقاوالتس��اكس41

3900606039006060انةمؤسسة الشرق للتنظيفات والصي42

3392452833924508تللمقاوالت وم�افحة ا�حشراالفانيا43

6639086566390865و.ش.شس��فسزشركة أي �ل�ن 44

3800007617691192بوابة سقراط للمقاوالت45

3350715417742096مقاوالت وردة طيبة للتنظيفات46

3227000739035275م.م.للتنظيفات ذرو�و 47

3911971066335552سبع سماوات ل�حجوزات48

3369931233699312للتنظيفاتالبست�ي49

3778436236026005م.م.شركة برومك للمقاوالت ذ50

3944773017400332أنوار البحر�ن للتنظيفات51

3880048538800485م.م.ذف��ميناتور ذ 52

53
ت�� فور اس للتنظيفات العامة وخدما

م.م.الصيانة ذ
3832124817714409

3729971717171516مجموعة العزام للمقاوالت54
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3778788717413043انةحلول اع�� ثقة للتنظيفات والصي55

3968040417300013مجموعة شركة النجوم56

3997799739977997للمقوالت الكهر�ائيةبوجاسممحمد 57

33512244م.م.للتنظيف ذبيسقاشركة 58
33512244
33797932

3430478836368814رعاية الطبيعة للتجارة العامة59

3966924339669243شر�دة مبارك ع�� للمقاوالت60
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