
 

 
 

 
 

 قائمة املنفذين اخلاصني
 

   شركة اجلبل للتنفيذ اخلاص ذ.م.م
 ممثلي الشركة الطبيعيني

 الربيد االلكرتوني  رقم التواصل العنوان  رقم الرتخيص  االسم ت 
 علي جعفر اجلبل  1

20220001 
 

 126شقة  
 3232مبىن  
 4654طريق  

 346املنامة  

17530400  info@aljaballaw.com 2  عبدالناصر امساعيل حممد 

 فاتن أنور إبراهيم  3

 
 

mailto:info@aljaballaw.com


 

 ذ.م.م شركة احلكمة للتنفيذ 
 ممثلي الشركة الطبيعيني

 الربيد االلكرتوني  رقم التواصل العنوان  رقم الرتخيص  االسم ت 
 فاطمة علي احلرز  1

20220002 

 33شقة  
 114مبىن  
 383طريق  

 316وسط املنامة  

33865085  Lawyer201197@gmail.com 2  فاطمة حسني إبراهيم أمان 

 زينب عبدهللا أمحد  3

 شركة الرائد املنفذ اخلاص ذ.م.م 
 ممثلي الشركة الطبيعيني

 الربيد االلكرتوني  رقم التواصل العنوان  الرتخيص رقم  االسم ت 
 رائد إبراهيم الغسرة  1

20220003 
 ا747مبىن  

 80طريق  
 421جدحفص  

39657770  raed@alraedbh.com 

 عبدالشهيد إبراهيم الغسرة  2
 مريزا إبراهيم الغسرة  3
 الغسرة حممد علي   4
 صاحل منصور النشابه  5
 حممد يوسف حممد  6
 علي سلمان كاظم  7

      

mailto:Lawyer201197@gmail.com
mailto:raed@alraedbh.com


 

      
      
      

 شركة الرواد كونفرينس رووم ذ.م.م 
 ممثلي الشركة الطبيعيني

 الربيد االلكرتوني  رقم التواصل العنوان  رقم الرتخيص  االسم ت 
 أمحد حممد كمال خورشيد  1

20220004 

 101شقة  
 265مبىن  
 1704طريق  

 317املنطقة الدبلوماسية  

38389508  Alrwad801@gmail.com 
 فيصل عبدهللا العلي  2
 خالد عبدهللا العلي  3
 يوسف حافظ بوبكر عوض  4

 شركة الكاسب للتنفيذ اخلاص ذ.م.م 
 الشركة الطبيعينيممثلي 

 الربيد االلكرتوني  رقم التواصل العنوان  رقم الرتخيص  االسم ت 
 محزه عبدهللا اخللف  1

20220005 

 115شقة  
 247مبىن  
 1704طريق  

 317املنطقة الدبلوماسية  

39799911 
17777544 

 info@alkaseb.com 
 اخللف حممد عبدهللا   2
 عبداللطيف عبدهللا اخللف  3
 علي حممود عرشي  4

mailto:Alrwad801@gmail.com
mailto:info@alkaseb.com


 

      
      

 شركة تريو للتنفيذ اخلاص ذ.م.م 
 ممثلي الشركة الطبيعيني

 الربيد االلكرتوني  رقم التواصل العنوان  رقم الرتخيص  االسم ت 
 هدى حممد علي  1

20220006 

 14شقة  
 580مبىن  
 1706طريق  

 317الدبلوماسية  املنطقة  

32040333  bh.com-info@trio 
 أماين حمسن علي  2

 هاجر أمحد درويش 3

 شركة تنفيذ ألعمال التنفيذ اخلاص ذ.م.م 
 ممثلي الشركة الطبيعيني

 االلكرتوني الربيد  رقم التواصل العنوان  رقم الرتخيص  االسم ت 
 حسني حممد احلداد 1

20220007 

 12شقة  
 44مبىن  
 1701طريق  

 317املنطقة الدبلوماسية  

77998818  Tanfeeth.co@hotmail.com 
 زهرة جعفر البقال  2

 حوراء هادي احللواجي  3

mailto:info@trio-bh.com
mailto:Tanfeeth.co@hotmail.com


 

      
      

 للدعم القانوني ذ.م.م شركة ضمان 
 ممثلي الشركة الطبيعيني

 الربيد االلكرتوني  رقم التواصل العنوان  رقم الرتخيص  االسم ت 
 فداء عبدهللا حممد  1

20220008 

 31شقة  
 580مبىن  
 1706طريق  

 317املنطقة الدبلوماسية  

33161513  info@damanbh.com 
 أمحد مخيس مال هللا الصاحل  2
 ضحى فيصل علي مرهون  3
 شريف حممود جريوه  4

 شركة غسان عبدالرمحن العبيديل ذ.م.م 
 ممثلي الشركة الطبيعيني

 االلكرتوني الربيد  رقم التواصل العنوان  رقم الرتخيص  االسم ت 
 غسان عبدالرمحن العبيدل  1

20220009 

 1168شقة  
 41مبىن  
 18طريق  
 319املنامة  

33322271 
33050659 

 Ghassan411@gmail.com 
 نرجس حسن إبراهيم  2

 تركي عبدالرحيم العباسي  3

mailto:info@damanbh.com
mailto:Ghassan411@gmail.com


 

      

 منفذ خاص ذ.م.م  شركة هيثم بوغمار 
 ممثلي الشركة الطبيعيني

 الربيد االلكرتوني  رقم التواصل العنوان  رقم الرتخيص  االسم ت 
 هيثم حسن بوغمار  1

20220010 

 94شقة  
 58مبىن  
 1701طريق  

 317املنطقة الدبلوماسية  

39372893  hbughammarco@gmail.com 
 مروى حممد العود  2

 امساعيل إسحاق سيف  3

 شركة وثاق لتنفيذ األحكام ذ.م.م 
 ممثلي الشركة الطبيعيني

 الربيد االلكرتوني  رقم التواصل العنوان  رقم الرتخيص  االسم ت 
 ليلى عيسى البصري  1

20220011 

 1233شقة  
 15مبىن  
 3801طريق  

 338املنامة  

33887997  wethaqcompany@gmail.com 
 حممد جنم الدين غنيم  2

 مروة عبدالكرمي بوعالي  3

      

mailto:hbughammarco@gmail.com
mailto:wethaqcompany@gmail.com


 

      
 تنفيذ ذ.م.م  ششركة كي بي أت 

 الطبيعينيممثلي الشركة 
 الربيد االلكرتوني  رقم التواصل العنوان  رقم الرتخيص  االسم ت 
 هيفاء صالح الدين خنجي  1

20220012 

 151شقة  
 31مبىن  
 383طريق  

 305وسط املنامة  

17212130  info@kbhtanfeeth.com 
 زينة جاسم علي  2
 علي عبدهللا الشمالوي  3
 أمحد عبدهللا الشمالوي  4
 إميان حممد السلمان  5

 شركة هانتسفيل خدمات الدعم األخرى لألعمال ذ.م.م 
 ممثلي الشركة الطبيعيني

 الربيد االلكرتوني  رقم التواصل العنوان  رقم الرتخيص  االسم ت 
 سهري عباس عمران علي امحد 1

20220013 

 161شقة  
 58مبىن  
 1701طريق  

 317املنطقة الدبلوماسية  

36440333  Huntsville.bssa@gmail.com 
 حممد عبدهللا حممد انصر امحد 2

 حممد اببكر حممد عثمان  3

mailto:info@kbhtanfeeth.com
mailto:Huntsville.bssa@gmail.com


 

 
 

 ذ.م.م  شركة اخلطوة الصحيحة خلدمات املنفذ اخلاص 
 ممثلي الشركة الطبيعيني

 الربيد االلكرتوني  رقم التواصل العنوان  رقم الرتخيص  االسم ت 
 حسن خالد قاطرجي 1

20220014 

 1914شقة  
 2504مبىن  
 2832طريق  

 428السيف  

34046781 KAT301589@GMAIL.COM  
 جنة املأوى حممد جواد علي  2

 عدرة   بثينه  3

 ذ.م.م  شركة بن يوسف للتحصيل
 ممثلي الشركة الطبيعيني

 الربيد االلكرتوني  رقم التواصل العنوان  رقم الرتخيص  االسم ت 
 جعفر يوسف اجلمري  1

20220015 

 2118شقة  
 1435مبىن  
 4626طريق  

 346الواجهة البحرية  

38857775 
17457775 

 info@binyousif.group 
 يوسف عبداهلادي األكيايب 2
 عبداألمري يوسف اجلمري  3
 زهراء حممد املادح 4
 

mailto:KAT301589@GMAIL.COM
mailto:info@binyousif.group

