
المنطقةمجمعشارع/طريقمبنىشقة

الحورة/ المنامة May-23224051805318-1729331121الغتم لاليدي العاملة11493001

ارض دلمون الدولية لاليدي العاملة2929104
17294171

38133520
17-May-23124311805318 الحورة/ المنامة

الحورة/ المنامة Jun-231321671843318-1729241415الخالد لخدمات االيدي العاملة32724401

الحورة/ المنامة Feb-24234051805318-1729596714الحقيقه لخدمات االيدي العاملة43079406

الحورة/ المنامة Dec-23244051805318-663663718القمه لخدمات األيدي العامله515023101

السلمانية/ المنامة Feb-24106178907309-3331061711محسن يوسف للخدمات العمالية612501602

السلمانية/ المنامة Jun-23404178907309-172733643تهامه لاليدي العامله72719001

 م.م.رويال لاليدي العامله ذ815773401
17277797

 17259898
22-Sep-23312178907309 السلمانية/ المنامة

السلمانية/ المنامة Sep-23303178907309-1725666415شركة تايلوس لأليدي العاملة99097201

السلمانية/ المنامة Sep-23302178907309-1769008414القادسية لاليدي العاملة105169901

السلمانية/ المنامة Sep-23104178907309-1726171324مؤسسة بابل لاليدى العامله113617302

السلمانية/ المنامة Dec-230126905309-1726406022خدمات الفيحاء لاليدي العامله125245001

1311235601
و لمالكها .ش.شركة الغدير لخدمات االيدي العامله ش

عبدالجليل علي عبدالله حسين
1725502216-Apr-23203178907309 السلمانية/ المنامة

السلمانية/ المنامة Dec-23405178907309-1724616524الحايكي لخدمات اآليدي العاملة145247701

السلمانية/ المنامة Sep-23304178907309-1723040424خدمات ينبع لاليدي العامله153030706

السلمانية/ المنامة May-23301178907309-172505029كروان باالس لأليدي العاملة163452903

السلمانية/ المنامة Nov-23108178907309-7718016029المنامة لاليدي العاملة176130806

السلمانية/ المنامة Jul-23513178907309-1782241229الشروق لأليدي العاملة188640401

السلمانية/ المنامة Aug-23207178907309-173413001خدمات ارادوس لاليدي العاملة198243502

السلمانية/ المنامة Aug-23313178907309-171787964ساره لاليدي العامله204115904

السلمانية/ المنامة Sep-23306178907309-1727212330المستقبل لخدمات االيدي العاملة211563502

السلمانية/ المنامة Nov-23101178907309-1725100212الزورد للاليدي العاملة228747101

السلمانية/ المنامة Dec-23107178907309-1736707014م.م.شركة الثقه لاليدي العامله ذ238782501

السلمانية/ المنامة Oct-230350330309-3551679919بيرفكت لاليدي العاملة248380002

السلمانية/ المنامة Jun-23410178907309-7734936616هافانا لاليدي العاملة258619502

 خدمات الريس لاليدي العاملة2614908602
34609922

39579727
15-Aug-23305178907309 السلمانية/ المنامة

السلمانية/ المنامة Feb-24109178907309-1789904014أسيل لأليدي العاملة277234602

السلمانية/ المنامة Jan-24314178907309-3323333431مكتب الحنونة للتوظيف2815148001

السلمانية/ المنامة Dec-235011782007309-3922006812مانيال لأليدي العاملة294150908

السلمانية/ المنامة Dec-23116031121311-177155581الدوله للتوظيف304775902

االنبهار لاليدي العاملة3110452802
33008722

32001306
24-Nov-23303178907309 السلمانية/المنامة

السلمانية/المنامةNov-23310178907309-3  17251221الدرعية لاليدي العاملة322210702

السلمانية/المنامةFeb-24114328330309-1724666418الفهد للخدمات وااليدي العامله331107103

السلمانية/ المنامة Dec-23309178907309-1727767929م.م.شركة هبى لاليدى العاملة ذ3410907401

السلمانية/ المنامة Dec-23412178907309-1725332427ساعد للتوطيف355683503

السلمانية/ المنامة Feb-24103178907309-773658881بودعيج لاليدي العاملة3611013701

القضيبية/ المنامة Apr-232494342308-3918406624دلمون لاليدي العاملة379329102

القضيبية/المنامة Jul-231320352326-1771313017يثرب للخدمات38924204

القضيبية/المنامة Aug-2311362504325-1774243321خدمات اسيا للعالقات العامه وايدى العامله391269201

القضيبية/المنامة Jul-2314281330308-773344457مرايم لاليدى العامله402264702

ابراهيم زينل لاليدي العامله411612704
17296555 

17293444
31-Jul-23211372113321 القضيبية/المنامة

القضيبية/المنامة Jan-242694342308-1727023112جكنم لاليدي العامله42919307

القضيبية/المنامة Jun-231213772115321-1729112920عيسى الشيخ لاليدي العاملة43137110

القضيبية/المنامة Nov-232794342308-172590006النور لاليدي العاملة444154203

القضيبية/المنامة Dec-2311181327308-1723100025سبيد لاليدي العاملة453447406

القضيبية/المنامة May-232045443817338-1729050514اكاسيا لأليدي العاملة467085403

القضيبية/المنامة Jan-242015443817338-1761326615برج البحرين لأليدي العامله479646101

البركة لأليدي العاملة4814943001
17346300 

 39334100
10-Nov-233294342308 القضيبية/المنامة

مكاتب التوظيف المرخصة لتوظيف العمالة المنزلية والعمال األجانب
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بو غزال/ المنامة Aug-23011483020330-3965859913الرائد للتوظيف494995304

بوعشيرة/ المنامة Jun-2313413201332-1772004114الشعلة لخدمات التوظيف501365708

جدعليAug-23130642178721-172305996زينه لاليدى العاملة517895202

جدعليSep-23249372130721-3939966311برافو لأليدي العاملة522363007

جردابFeb-241211222931729-3536902019الملكي للتوظيف536407301

جرداب77729ج May-2311775-339977507ابو منير لاليدي العاملة541089705

سندJul-23227154324743-770820909ريتا لأليدي العاملة5513191401

سنابسAug-2333821833408-395601014.م.م.شركة الزهور لأليدي العاملة ذ5614707001

سنابسAug-2321829833408-1727001820احمدي لأليدي العاملة578011304

الزنجJul-2303695910359-1727507521المعارج لأليدي العاملة584795102

السيفSep-2340423582830428-669797787الورد االحمر لأليدي العاملة5912286704

الديهMay-231911204412-1755545529الهدى لاليدي العاملة606272310

العصفور للعالقات العامه611724903
17700252

39119779
8-Aug-2313158A3403634المعامير
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المنطقةمجمعشارع/طريقمبنىشقة

البستينOct-2304657225-3695666624تاج محل للتوظيف6212957902

البسيتينOct-2326D11226-3981205513سلكون لأليدي العاملة638719901

السايةJan-24116402811228-6666729913رهف لأليدي العاملة6411583103

الهدف لاليدي العاملة659126001
13105601

 17341404
12-Oct-230471A425204المحرق

المحرق607206اJan-240128-3636363023أكسيوم لأليدي العاملة6611909601

المحرقAug-23037955210-1700109812النشاط لخدمات األيدي العاملة672554504

المحرق1019210بApr-230418-336026066المحرق لاليدي العاملة6815325501

ال الند لأليدي العاملة6914334002
32000737

17000544
12-Jan-2412534153215المحرق

 المحرق2210جFeb-24069-3311089922انوار لخدمات االيدي العاملة703465902

عرادJan-241039464233242-1767028230خط الكوثر لأليدي العاملة715442103

7215238001
ام خليفة لاليدي العاملة وتخليص المعامالت 

الحكومية

39578043

 32226615
6-Mar-240786عراد4231242ا

قالليDec-232429965549255-770114442الدار لاليدى العامله735519302

قاللي15254تNov-2300035-337705464نور الشمس لمكتب التوظيف743416402

المنطقةمجمعشارع/طريقمبنىشقة

جبلة حبشيNov-232225683433-770811176درويش لأليدي العاملة756389802

الشاهين لاليدي العاملة7614120001
17770919

37343773
1-Nov-23327623527سار

مدينة حمدMar-241136283091203-330909994مملكة سمر لأليدي العاملة775467003

سلمابادOct-23162334439704-178701881بايونير لأليدي العاملة788704301

مقابةNov-231321271334513-173441213الواحة لاليدي العامله797198006

خدمات روز لأليدي العاملة808640701
17595954 

77363632
29-Jul-23040360456كرانة

المنطقةمجمعشارع/طريقمبنىشقة

الرفاعMar-241226573953939-7700663311شبكة  الخليج لأليدي العاملة818880201

الحنينية/ الرفاع Oct-230194A84903-177727379دار السالم لخدمات االيدى العاملة825182305

الكفاءة لخدمات التوظيف وااليدي العاملة8314578501
39853773

37733473
30-May-2302453503935 الحجيات/ الرفاع

الشرقي/ الرفاع Oct-23036683909-1777969730يوسف لاليدي العاملة845197102

الغربي/ لرفاع Aug-2305986902-337309693نوف لاليدي العاملة8514703501

الشمالي/ الرفاع Jan-2408141421914-176616773الكواري لاليدي العامله863313901

 الشمالي/  الرفاع Nov-2306101415914-3676588824امنية لاليدي العاملة8710920307

مدينة عيسىJun-232710571403814-359652208فورتشن جلوبال للتوظيف883188505

بو كوارة/ الرفاع17925بMar-24049-667199774المشعل لاليدي العاملة895588902

النويدراتOct-233515754631646-361337749ايليا لاليدي العاملة908715601

المنطقةمجمعشارع/طريقمبنىشقة

919318801
ولمالكها .ش.ش.شركة يونيفرسال لأليدي العاملة 

سيد هاشم كاظم محسن فضل
176206732-Apr-232715314631646النويدرات

الخارجية/ سترة Jun-2301872606-3902616126الشريك لخدمات التوظيف9213163201

القضيبية/ المنامة Nov-2322488813308-371001415القادة العالمية  للتوظيف936928604

الشرقي/ الرفاع Jun-23049285905-7702220020المعالي لاليدي العاملة947276303

أم الحصم/المنامةApr-2304513512335-1774045515الواصل لاليدي العامله والخدمات التجاريه951399003

الهملة12831012جAug-23126714-6630881023مكتب التوظيف الدولي بادرينو9611553003

محافظة المحرق

رقم التواصلاإلسم التجاري للمكتبرقم السجل التجاري#
عنوان المكتب

محافظة الشمالية

رقم التواصلاإلسم التجاري للمكتبرقم السجل التجاري#
عنوان المكتب

تاريخ انتهاء الترخيص 

تاريخ انتهاء الترخيص 

محافظة الجنوبية

رقم التواصلاإلسم التجاري للمكتبرقم السجل التجاري#
عنوان المكتب

مكاتب التوظيف المرخصة لتوظيف العمال األجانب فقط

رقم التواصلاإلسم التجاري للمكتبرقم السجل التجاري#
عنوان المكتب

تاريخ انتهاء الترخيص 

تاريخ انتهاء الترخيص 

Page 3 of 3

 28/03/2023تم تحديث القائمة بتاريخ 

04/04/2023والتحديث القادم بتاريخ 




