






جميع الحقوق محفوظة

شكــــل  بأي  الكتــــاب  ممحتويــــات هذا  من  جـــزء  أي  نقل  أو  نشــــر  إعـــادة  اليجــــوز 
أو  النســــخ  ذلك  في  بمــــا  ميكانيكيــــة  أو  إلكترونيــــة  كانــــت  ســــواء  وسيـــلة  أو 
إذن  بــــدون  واسترجاعهــــا،  المعلومــــات  لحــــفظ  أخرى  وسيــــلة  أي  أو  التسجيــــل، 

مسبــــق من صـــادرات البحرين.

صدرت الطبعة األولى في مملكة البحرين عام ٢٠٢٠

لمزيد من التفاصيل عن صادرات البحرين قم بزيارة 

محتويــاتـــه صنـــع  وجميــــع  المنشــور  هـذا  بـــأن  البحــرين  تفتخـر صــادرات 
في البحــرين.

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced or transmitted 
in any form or by any means, electronic or mechanical, including 
photocopy, recording or any other information storage and 
retrieval system, without prior permission in writing from Export 
Bahrain.

First edition published in the Kingdom of Bahrain in the year 
2020.

For more details on Export Bahrain visit
     export.bh
     info@export.bh

Export Bahrain is proud to showcase that this publication 
and all its contents are Made in Bahrain.

 صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء

 His Royal Highness Prince 
Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa

 Crown Prince, Deputy Supreme
 Commander and First Deputy 

Prime Minister

  حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى 

 His Majesty King 
Hamad bin Isa Al Khalifa

King of Bahrain
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رئيس الوزراء الموقر

 His Royal Highness Prince 
Khalifa bin Salman Al-Khalifa

Prime Minister
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H.E. Zayed bin Rashid 
AlZayani

H.E. Zayed bin Rashid AlZayani

Chairman of the SME Development 
Board

Minister of Industry, Commerce      
and Tourism

رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة

وزيــــــــــــر الصنــــاعة والتجــــــارة 
والسياحــــــة

معالي السيد زايد بن راشد 
الزياني

معالي السيد زايد بن راشد الزياني

ان الجهود التي تقوم بها صادرات البحرين ومنذ انطالقتها األولى كمبادرة من مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي جاء بتوجيه سديد 
من لدن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية 
االقتصادية، تترجم استراتيجية مملكة البحرين الداعية إلى تنويع مصادر الدخل لتحقيق االمن االقتصادي والتنموي لمملكة البحرين الذي نسعى من خالله 

تحقيق رؤية البحرين االقتصادية ٢٠3٠.

منذ البداية.. ساهمت صادرات البحرين في تنمية قيمة الصادرات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بنسبة 6٪، ودعم الصادرات بقيمة 16 
مليون دوالر أمريكي واستهداف أكثر من 35 سوقًا على المستوى العالمي، األمر الذي شكل في وقت قصير عالمة بارزة لتطوير الصادرات البحرينية الجديدة 
لالنطالق نحو العالمية. وقد حقق المصدرون تقدمًا ملحوظًا في 3٠ سوق عالمي حتى اللحظة، حيث بلغت نسبة الشركات التي تصدر للمرة األولى 38٪ من 

مجمل الشركات البحرينية المصدرة.

وجميع هذه المؤشرات تعكس وبال شك أهمية القيمة التجارية واالقتصادية للمصدرين وأثرهم على االقتصاد الوطني، وعلى نمو مؤسساتهم للوصول 
إلى العمالء في جميع أنحاء العالم وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز المحتوى المحلي الذي من شأنه أن يرسخ وجود العالمة التجارية للبحرين على المستوى 

الدولي.

ونحن نؤكد استمرارية الجهود الداعمة وتوفير المميزات للمصدرين في البحرين، والترويج للمنتجات والخدمات الوطنية على الصعيد العالمي وفتح آفاق 
جديدة أمام المصدرين القتناص الفرص في األسواق العالمية الجديدة.

وسوف نمضي قدما في تعزيز الجهود الداعية إلى تشجيع الصادرات الوطنية ورفع القدرات التنافسية للشركات البحرينية في األسواق العالمية وتحقيق 
على  للمصدرين  رئيسيا  تجاري  مركز  البحرين  ستجعل  التي  الوطنية  والخدمات  للمنتجات  التصدير  ثقافة  تشجيع  على  التأكيد  و  النجاحات  من  المزيد 

المستوى العالم. 

It has been a successful journey since the launch of Export Bahrain as a key initiative of Bahrain’s national SME 
Development Board; based on the directives of His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, The Crown 
Prince, Deputy Supreme Commander, First Deputy Prime Minister and the Chairman of the Economic Development 
Board; reflecting the Kingdom’s long-standing commitment to accelerate diversification efforts.

Global trade is growing and changing rapidly, representing a world of opportunity for Bahraini exporters. Therefore, 
Export development initiative is an essential component and an important pillar of economic growth through supporting 
the diversification into exciting high potential sectors, generating increased trade activities and boosting sustainable 
competitive advantages.

The launch of Export Bahrain represent a key milestone for Bahrain’s new internationalization initiative. This exemplify the 
significant value exporters bring to the national economy and building on their growth potential to reach customers 
around the world and advance opportunities to promote for products and services made in Bahrain within the global 
market.

Moving ahead, we will continue to drive our efforts to promote national exports and uplift the competitive capabilities 
of Bahraini businesses in global markets and will continue to build on the success of the first year of Export Bahrain and 
encourage a national export culture that will continue to position Bahrain as a key business hub for exporters.

Chairman of the SME Development 
Board

Minister of Industry, Commerce      
and Tourism

رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة

وزيــــــــــــر الصنــــاعة 
والتجــــــارة والسياحــــــة

نمو متسارع للتجارة العالمية .. فرصة للمصدرين 
البحرينيين، صادرات البحرين .. خطوة للتصدير من 

البحرين إلى العالم 
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#TeamBahrain
#فــريـق البحــرين 

تتمثل مهمتنا األساسية في دعم تنمية الصادرات من الخدمات والمنتجات التي يتم صنعها في مملكة البحرين، وتسريع وتيرة نموها، وذلك فيما يعزز 
جهود المؤسسات لتكون مؤسسات عالمية.  

ويتطلع صادرات البحرين إلى مواصلة جهوده لتقديم حزمة من الخدمات والمبادرات التي تسهم في تسريع نمو الصادرات، مع التأكيد على القيمة المضافة 
في دعم االقتصاد الوطني وتشجيع االبتكار، لتعزيز موقع البحرين الريادي كمركز تصدير عالمي قائم على تقديم الحلول المبتكرة. 

المستويين  الشراكات على  تأسيس شبكة واسعة من  الُمصدرة من خالل  للجهات  ونتائج ملموسة  تقديم قيمة فعلية  الرئيسية على  أهدافه  وتقوم 
المحلي والدولي لمساندة المشترين والبائعين على حد السواء في تحقيق أهدافهم في كل مرحلة من مراحل عملية التصدير، فيما يسهل هذه العملية 

في مملكة البحرين ويعزز من تنافسيتها. 

Our key mission is to promote, nurture and accelerate the growth of product and services exports made in the 
Kingdom of Bahrain and to support the internationalization of businesses in their efforts to position themselves as 
global enterprises. 

Export Bahrain will continue to introduce and enhance a diversified portfolio of services and solutions that will 
accelerate the growth of exports with a drive to build on value, support economic growth, fuel innovation and 
reinforce the Kingdom of Bahrain’s position as a strategic global export hub by being a solution innovator.

Our objectives are to create tangible value and results to exporters through the creation of a broad network of 
essential partnerships locally and internationally to assist buyers and sellers with their objectives during every step 
of their export journey to both encourage the ease and competitiveness of exporting from Bahrain.

#TeamBahrain
#فــريـق البحــرين 

Export Bahrain Foreword
كـــلمــة صــادرات البحــريـن

يبرز صادرات البحرين بوصفه شريكًا للمؤسسات الُمصدرة في مملكة 
البحرين، وتلك الراغبة في التصدير، دعمًا لجهودها في الحصول على 

فرص جديدة لدخول األسواق العالمية. 

Export Bahrain is a partner to all exporting and aspiring 
exporters in Bahrain seeking to access new opportunities 

in a global marketplace.
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Strategic Objectives االهداف االستراتيجية 

Export Bahrain will focus its efforts 
around three key strategic objectives 
that will underpin its strategy:

سيركز صادرات البحرين جهوده على ثالثة 
إستراتيجيته  على  قائمة  رئيسية  أهداف 

المؤسسـية:

Build

الُمصدرين البناء بين  ونشره  للوعي  الواسع 
من  البحرين  صادرات  يقدمه  ما  حول  البحرينيين 
حلول تساهم في تمكينهم للوصول الى العالمية

greater awareness among  
exporters in Bahrain of Export Bahrain’s 
solutions to help them GO global

Expand

التوسع

opportunities for exporters 
in Bahrain to SUCCEED in a global market 
place

النجـــــــاح  فــــــــرص  نطــــــاق  فــــــــــي 
للمصـــــدرين البحـــــرينيين في االســـواق العـــالمية

Anticipate

التوقع

the needs of exporters  
in Bahrain with a range of diverse solutions 
that will launch or accelerate their 
international GROWTH

البحرينيين  الُمصدرين  الحتياجات  الالزم 
المالية  الحلول  من  حزمة  طرح  على  العمل  خالل  من 
وغير المالية التي تسهم إطالق او تسريع نموهم على 

المستوى الدولي

Export Bahrain Solutions خدمــات صادرات البحرين

Export Credit Insurance
تأمين ائتمان الصادرات

Protect exporters from risks associated with 
inernational buyer payment default..

لـحماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بعدم دفع المشترين 
الدوليين.

Export Shipment & Logistics 
شحن الصادرات والخدمات اللوجستية

To provide competitive rates on air, land and 
sea shipments with partners to support export 
needs.
مع  والبحري  البري  الجوي،  للشحن  تنافسية  أسعار  لتوفيــر 

الشركاء لدعم احتياجات التصدير. Export Market Intelligence
أبحاث سوق الصادرات

To provide businesses with market information 
and support to enable exporters to access 
more resources about international markets.

لتزويد الشركات المصدرة بمعلومات السوق والدعم لتمكينها 
من الوصول إلى المزيد من الموارد حول األسواق الدولية.

Export Business Facilitation
خدمات تيسير عمليات التصدير

To provide businesses with international linkages 
through B2B, B2C or B2G facilitation to access 
and expand export opportunities. 

توفر خدمة تيسير عملية التصدير للشركات  الفرصة للحصول 
على روابط دولية تساهم في توسيع فرص التصدير.

Export Advisory
استشارات الصادرات

Export Bahrain provides guidance and advisory 
with different strategic partners to offer a 
wealth of information regarding industries, 
markets and regulations for exporters.

مختلـــف  مع  واالستشـــارات  التوجيه  تقدم  البحرين  صــادرات 
المعلومات  من  مجموعة  لتقديم  االستراتيجيين  الشركاء 

المتعلقة بالصناعات واألسواق واللوائح للمصدرين.

Export Financing
تمويل الصادرات

To provide exporters with access to competitive 
lending facilities in collaboration with Tamkeen 
and partner banks.

لتسهيل وصول المصدرين إلى التسهيالت التمويلية والقروض 
بالشراكة مع تمكين والبنوك الشريكة.



Export Bahrain has directly contributed 
to 6% of the Kingdom’s national SME 
export development growth in 2019
 ساهمت صادرات البحرين في دعم تطوير
 الصادرات الوطنية للمؤسسات الصغيرة
 والمتوسطة بنسبة ٦٪  في عام ٢٠١٩

TOP 10
export destinations 

through Export Bahrain
أكثر ١٠ وجهات للتصدير عبر صادرات البحرين

المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
مصر
سلطنة عمان
تايالند
ألمانيا
الواليات المتحدة األمريكية
كوريا الجنوبية
الهند
المغرب

 Kingdom of Saudi Arabia
United Arab Emirates

Egypt
Oman

Thailand
Germany

United States of America
South Korea

India
Morocco

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

of export 
value

  صادرات بقيمة
16٫1 مليون دوالر

$ M

Exports facilitated

تسهيل 35 معاملة تصدير

Service exporters
تشكل قطاع الخدمات

نسبة %11 من الصادرات

%

Women exporters
 تشكل المرأة نسبة
%23 من المصدرين

%

Awarded as the
Leading Export Development Initiative 

2019 
by the Global Entrepreneurship Network

 
منـــح جائــزة

الشبكــة العالميــة لريـــادة األعمـــــال
 كمبـــادرة تطـــــوير الصـــادرات الــــــــرائدة

٢٠١٩  

Product & service 
categories exported 

across 7 sectors

تم تصدير 22 فئة من
المنتجات والخدمات

في 7 قطاعات

New
exporters

%38 من الشركات
صدرت ألول مرة

%

Exported to  
30 countries

تم التصدير إلى 30 دولة



المـصــــدريـــن ...
OUR EXPORTERS ...



OUR MARKET
األسواق المستهدفة

EXPORTED PRODUCTS / 
SERVICE
المنتج / الخدمة المصدرة

EXPORT 
JOURNEY
رحلة التصدير

20 21

ALI ROSTAM ART
علي رستم آرت

Hand-made wooden sunglasses, 
watches, wallets, pens, and 
wooden furnishings and handicrafts.

النظارات الشمسية الخشبية المصنوعة يدويا 
والساعات والمحافظ واألقالم والمفروشات 
الخشبية والمشغوالت اليدوية.

Established in 2007, Ali Rostam Art provides handmade and customized 
products made from wood.

حسب  ومنتجات  يدوية  منتجات  الشركة  وتقدم   ٢٠٠7 عام  في  الشركة  تأسست 
الطلب، وهي مصنوعة في الغالب من الخشب.

www.rostams.com

rostam.bh

عمدت شركة علي رستم للفنون إلى التعاون مع صادرات البحرين لتعزيز توسعها الدولي 
وهو ما تم تسهيله من خالل توفير  صادرات البحرين لمنصة عالمية مرموقة عبر اإلنترنت  
المشترين  التصدير والتي مكنتها من عرض األعمال على  من خالل خدمة تيسير عمليات 
الدوليين، وبالتالي تمكنت شركة علي رستم من الوصول إلى سوق اإلمارات العربية المتحدة. 
كما دعمت حلول الشحن في صادرات البحرين أعمال الشركة من خالل تسهيل الوصول إلى 

السوق اإلقليمية، مما أدى إلى زيادة اإليرادات وكان له تأثير إيجابي على أعمال شركة رستم.

Ali Rostam Art approached Export Bahrain to strengthen its 
international exposure for which a B2B connection was facilitated 
with a reputed global online platform and introduced the business to 
international buyers, thus accessing the UAE market. Export Bahrain’s 
shipment solutions also supported the business by easing access to 
the regional market, generating a revenue increase with a positive 
impact to Ali Rostam Art’s portfolio.

Entered New Markets
الدخول في أسواق جديدة

Ali Rostam علي رستم



“Talent, passion and a heart for 
craftsmanship combined with logistical 
and dependable partner such as Export 
Bahrain seal corporate success and 
stability. The rest of the global markets 
will soon be a few clicks away!”

Ali Rostam

مع االلتزام باألصالة واالبتكار والحرفية، تسعى الشركة جاهدة إلى 
من  الراقية  للتصاميم  صانًعا  بصفتها  لإلبداع  كمصدر  النمو 
من  العالمي  المستوى  على  الخشبية  واإلكسسوارات  الساعات 
صادرات  شركة  تقدمها  التي  الحلول  من  متنوعة  مجموعة  خالل 
األسواق  استهداف  في  التجارية  األعمال  تدعم  والتي  البحرين 
العالم  أنحاء  جميع  في  عمالئها  قاعدة  وتوسيع  األخرى  الدولية 

والمشاركة في المعارض المختلفة وإيجاد شركاء للتوسع.

With commitment to authenticity, innovation,  
and craftsmanship, Ali Rostam Art strives to grow 
as a world-class creator of sophisticated design 
wooden watches and accessories through  
Export Bahrain’s variety of solutions which will 
support the business in targeting other International 
markets, expand their customer base around the 
world and take part in various exhibitions and find 
partners to expand. 

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

اليدوية  بالحرفة  والشغف  الموهبة  »تمثل 
مصحوبة بشريك لوجيستي يمكن االعتماد عليه 
بمثابة ختم النجاح واالستقرار. ومما ال شك فيه 
العالمية على بعد بضع  باقي األسواق  ستكون 

خطوات قليلة منا!«
علي رستم



OUR MARKET
األسواق المستهدفة

EXPORTED PRODUCTS / 
SERVICE
المنتج / الخدمة المصدرة

EXPORT 
JOURNEY
رحلة التصدير
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AL SALWA MEAT FACTORY
مصنع السلوى للحوم

Processed meat and chicken burger 
patties including - meatballs, chicken 
nuggets, fi l let, chicken zinger, 
minced meat and broasted chicken.

تجهيز اللحوم والــدجاج والبرجر بما ويشمل ذلك   
الــدجاج  وفيليــه  الــدجاج  وقــطع  اللــحم  كرات   -

وزينجر الدجاج واللحم المفروم ودجاج بروستد.

Established in 2011, Salwa Meat Factory manufactures all types of 
meat products.

أنشئ مصنع السلوى للحوم عام ٢٠١١، ويقوم بتصنيع جميع أنواع منتجات اللحوم.

www.alzaeembh.com

alzaeembh

منذ عام ٢٠11، و الشركة تلبي احتياجات مختلف القطاعات في البحرين. ومع ذلك، وبفضل 
السوق  إلى  المصنع  دخل  البحرين،  صادرات  من  المقدمة  التصدير  عمليات  تيسير  خدمات 
السلوى  مصنع  رؤية  لتلبية  أخرى  إقليمية  روابط  استكشاف  على  حالًيا  ويعمل  السعودي 

للحوم واستراتيجيتها الطموحة المتمثلة في تواجد نقاط بيع في جميع أنحاء العالم.

Since 2011, the business has been catering to the needs of various 
sectors in Bahrain. However, with Export Bahrain’s B2B facilitation, the 
factory accessed the Saudi market and is currently exploring other 
connections within the region to address Al Salwa Meat Factory’s 
ambitious strategic vision of having point of sales across the world.

Increased Exports
زيــــــادة الصــــــادرات 

AbdulAmeer Salman عبداألمير سلمان



تطوير أول مصنع بحريني من نوعه لتصنيع منتجات اللحوم الحالل وفًقا للمواصفات العالمية. سوف تدعم  
التي من  التصدير  أدوات  و  أدلة  تقدمها خاصة  التي  والعروض  الحلول  أعمالنا من خالل  البحرين  صادرات 
تعد  التي  المستغلة  غير  واألسواق  والحديثة  األساسية  الحالل  لوائح  ثاقبة حول  تفاصيل  توفير   شأنها  

ضرورية لتحقيق طموحات النمو لدى مصنع السلوى للحوم.

To evolve as the first Bahraini factory of its kind to manufacture Halal meat 
products in accordance to international specifications. Export Bahrain’s 
solutions and offerings specifically the export market guides and toolkits will 
support the business by providing insightful details about crucial and up-to-date 
Halal regulations and untapped markets which is crucial to materializing Al Salwa 
Meat Factory’s growth ambitions. 

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

“With the help of Export Bahrain, we are 
planning to access global markets such 
as Algeria and Sudan. The variety of 
solutions offered will surely guarantee a 
successful endeavor for us. We recommend 
anyone who has a product and/or a 
service with a vision to reach international 
markets to approach Export Bahrain”

Abdulameer Ali

"بمساعدة صادرات البحرين، نخطط للوصول إلى األسواق 
أن  فيه  الشك  ومما  والسودان.  الجزائر  مثل  العالمية 
البحرين  صادرات  قبل  من  المقدمة  المتنوعة  الحلول 
ستضمن النجاح في تحقيق هدفنا. ومن ثم فإننا نوصي 
أي شخص لديه منتج أو خدمة ولديه رؤية للوصول إلى 
بخدمات  واالستعانة  التعاون  بضرورة  الدولية  األسواق 

صادرات البحرين"
عبداألمير حجي علي
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AZHAR HUBAIL TRADING
أزهار حبيل للتجميل

Cosmetic items, makeup 
accessories and makeup services.

مستحضرات التجميل وإكسسوارات الماكياج 
وخدمات الماكياج

Initiated the business idea in 2014 and officially launched AH Beauty 
Lounge in 2016. Azhar Hubail developed her own line of lashes and 
expanded to increase the product lines to include custom designed 
lipsticks and make up brushes.

بدأت فكرة العمل في عام ٢٠١4 وأطلق مركز أزهار حبيل للتجميل رسمًيا في عام 
اإلنتاج  خطوط  لزيادة  وتوسعت  بالرموش  الخاص  خطها  حبيل  أزهار  طورت   .٢٠١٦

azharhubailلتشمل منتجاتها الخاصة من أحمر الشفاه وفرش المكياج.

تتمتع الشركة برؤية طموحة وشاركت في تصدير كل من المنتجات ووخدمات التجميل  إلى 
منطقة الخليج، ومع ذلك، دعمت صادرات البحرين شركة أزهار حبيل للتجارة من خالل تسهيل 
وإبرام  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  التجزئة  تجارة  شركات  أكبر  من  واحدة  مع  االتصاالت 

اتفاقيات التصدير األخرى داخل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

The business has an ambitious vision and was involved in exporting 
both products and cosmetics services to the Gulf region. However, 
Export Bahrain supported AH Trading through facilitating connections 
with one of the biggest retailers in UAE and is currently finalizing 
other export agreements within the MENA region.

Entered New Markets
الدخول في أسواق جديدة

Azhar Hubail أزهار حبيل



تطوير خط اإلنتاج ليشمل المستحضرات بدًءا بكريم األساس وحتى منتجات 
والتركيز على  والمنطقة.  البحرين  لفتح فروع جديدة في  بالبشرة،  العناية 
التعليم والمجتمع من خالل تقديم ورش عمل واستشارات في هذا المجال. 
وتوفير  الشركة  رؤية  دعم  مهًما من خالل  دوًرا  تلعب  قد  البحرين  صادرات 
اتصاالت دولية وقد تساهم في الدعم التسويقي لتسريع خطط النمو لدى 

شركة أزهار حبيل للتجارة.

To grow out the product line to include everything from 
foundations to skin care products and to open up new 
branches in Bahrain and the region, focused on 
education and community – to provide make up 
workshops and consultations. Export Bahrain can play an 
important role by supporting the business vision and 
providing international exposure and market connections 
to accelerate AH Tradings’ growth plans.

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

"أفكر برحابة أو )على قدر حلمك تتسع األرض( آمل أن تصبح 
وربما  أكبر  فريق  لدي  يكون  وأن  عالمية،  التجارية  عالمتي 
للشركات  هائلة  إمكانات  هناك  المنطقة.  في  آخر  فرع 
مثلي للتوسع والنمو في جميع أنحاء العالم، ولهذا فإني 
حريصة على مواصلة العمل مع صادرات البحرين لتوجيهي 
من خالل استشارات التصدير واالتصاالت لدعم رحلتي في 

مجال التصدير"
أزهار حبيل

“I think big - I hope my brand goes global, have 
a bigger team and perhaps another branch in 
the region. There is a huge potential for businesses 
like me to expand and grow globally and for this 
I am keen to continue working with Export Bahrain 
to guide me with export advisory and connections 
to support my export journey”

Azhar Hubail
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BASIC BY BASMA
بايسك باي بسمة

Interior design services

خدمات التصميم الداخلي

Interior design firm launched in 2017 with a tailored approach to 
each individual project, resulting in innovative and unique concepts 
and designs. 

شركة للتصميم الداخلي تم أنشائها خالل العام ٢٠١7، تقوم بإعداد التصاميم 
بإسلوب مبتكر ومميز وخاص لكل مشروع.

basicbybasma

أثناء تنفيذ العمل تستعين الشركة باستراتيجية فردية في غاية اإلبداع وتصميمات فنية 
متفردة  تتجاوز حلول التصميم التقليدية ما يجعلها تقدم مشاريع مبدعة مصممة حسب 
طلب العمالء أو لتنفيذ التطويرات التجارية أو المطاعم أو الفنادق المميزة. لقد فتحت حلول 
تيسير عمليات التصدير التي تقدمها  صادرات البحرين أبواًبا أمام الشركة لتباشر أعمالها 

في اإلمارات العربية المتحدة وساعد على إبرام مزيد من الصفقات في السوق اإلقليمية.

The business uses highly individual creative strategy and artistic 
designs that go beyond conventional design solutions creating 
bespoke projects for private clients, commercial developments, 
restaurant environments, or boutique hotels. Export Bahrain’s B2B 
solution opened doors for the business to undertake an assignment 
in UAE which has led to more deals in the regional market.

New Exporter
مصـــدر جـــديـــد

Basma Alalwan بسمة العلوان



“We are happy to have a national 
initiative such as Export Bahrain which 
will generate strong export value to 
businesses based in Bahrain and we are 
excited about the opportunities that will 
come our way to access global markets 
through the various export solutions and 
facilitations”

Basma Al Alwan

العربية السعودية  نتطلع للوصول  إلى األسواق اإلقليمية والتغلغل فيها  - وخاصة الكويت والمملكة 
ونأمل في  مزيد من التوسع في شبكات األعمال في اإلمارات العربية المتحدة من خالل استكشاف الفرص 
ودراسات التصدير وتقارير السوق المركزة، وبالتالي دعم رؤية بيسيك باي بسمه طويلة األجل لتكون شركة 

رائدة من رواد التصميم الداخلي  في هذا القطاع في البحرين وخارجها.

To access and penetrate regional markets- specifically Kuwait, KSA and to 
further expand business networks in UAE by exploring opportunities through 
export studies and focused market reports, thus supporting Basic By Basma’s 
long term vision to be one of the leading interior solution provider in the industry 
in Bahrain and beyond. 

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

"يسعدنا أن نحظى بمبادرة وطنية مثل صادرات 
قوية  تصدير  قيمة  ستمنح  والتي  البحرين 
لها،  مقرًا  البحرين  من  تتخذ  التي  للشركات 
األسواق  في  الدخول  لفرصة  متحمسون  ونحن 
التصدير  وتسهيالت  حلول  خالل  من  العالمية 

المختلفة المقدمة من خالل  صادرات البحرين"
بسمة العلوان
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Roasted Coffee

قهوة محمصة

www.beanboat.com

beanboatcoffee

BEANBOAT SPECIALTY COFFEE
بينبوت للقهوة

Established in January 2018, BeanBoat Specialty Coffee provides 
a  platform for coffee farmers in Colombia to have direct access to 
the GCC market where they can directly supply coffee to their consumers. 
Product packaging is done in-house in Bahrain.

للوصول  كولومبيا  في  القهوة  لمزارعي  منصة  لتوفير   ٢٠١8 يناير  في  أنشئت 
الخليجي حيث يمكنهم مباشرة توفير  التعاون  المباشر إلى سوق دول مجلس 

القهوة الخام للمستهلكين. يتم تغليف المنتج داخل الشركة في البحرين.

جرى إنشاء بينبوت بمزرعة واحدة ومنتج واحد ولكن تزايد حجم الشركة من خالل الشراكة 
الغير محمصة. يهدف نموذج  القهوة  المزارع  ثم توسعت لتعمل في تجارة  المزيد من  مع 
التي  الشحن  حلول  عبر  المقدم  الدعم  خالل  ومن  الدولي  النمو  على  التركيز  إلى  األعمال 
من  المختصة  بينبوت  قهوة  تمكنت  التصدير،  رحلة  بداية  منذ  البحرين  صادرات  تقدمها  

الوصول إلى األسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الشرقية.

Beanboat was established with just a single farm and a single product 
but have grown through partnering with more farms and has 
expanded into green beans trade. The business model aims around 
focusing on international growth with the support of Export Bahrain’s 
Shipment & Logistics Solution from the beginning of the export journey, 
Bean Boat specialty coffee managed to reach out to markets in the 
GCC and Eastern Europe.

New Exporter
مصـــدر جـــديـــد

Salah Sharif
Zahid Balooshi 
Hamad Al Jawder

صالح شريف
 زاهد بلوشي
حامد الجودر



إيمانًا من الشركة بحاجتها إلى تحسين كفاءة توزيعها، تهدف الشركة إلى 
بناء منشأة تخزين / مخزن جديد كوسيلة لزيادة خط اإلنتاج، وجعل سلسلة 
التوريد الخاصة بها أكثر فاعلية من حيث التكلفة، وبالتالي دعم االنتقال إلى 
من  العديد  مع  شراكة  وتكوين  جديدة  أسواق  من  واالستفادة  العالمية 

المزارعين.

Recognizing the need to improve the efficiency of its 
distribution, the business aims to build a new storage / 
warehousing facility as a way to increase its production 
line, make its supply chain more effective and cost-efficient, 
thus supporting in going global, tapping into new markets 
and partner with many more farmers.

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

أعمالنا  نطاق  توسيع  في  البحرين  صادرات  ساعدتنا  "لقد 
والسعودية  المتحدة  العربية  واإلمارات  أوكرانيا  لتشمل 
والسماح لشركتنا الناشئة بالوصول إلى مستويات أعلى. 
األهم من ذلك أنهم يعملون معنا في إنشاء نموذج تجاري 

أفضل يضع المزارعين الدوليين في المرتبة األولى"
صالح شريف

 زاهد بلوشي
حامد الجودر

“Export Bahrain has helped us expand our 
operations to Ukraine, UAE and Saudi and allow 
our startup to reach greater heights. Most 
importantly they are working with us in creating a 
better trade model that puts the international 
farmers first”

Salah Sharif
Zahid Balooshi
Hamad Al Jawder
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www.bloomfieldholding.com

BloomfieldPaper

BLOOMFIELD PAPER FACTORY
مصنع بلووم فيلد لصناعة الورق

Established in 2017, Bloomfield Paper Factory plays a key role in 
manufacturing and distributing paper thermal products, industrial 
labels’, and food wrappers and containers.

يلعب مصنع بلووم فيلد لصناعة الورق، الذي أنشئ في عام ٢٠١7، دوًرا رئيسًيا 
في تصنيع وتوزيع المنتجات الورقية الحرارية والملصقات الصناعية ومواد تغليف 

وتعبئة الطعام.

Manufactured and converted 
paper products selling mainly to 
healthcare, food, office and 
stationary supply industries

المنتجات الورقية المصّنعة والمحّولة التي تباع 
بشكل رئيسي إلى قطاعات الرعاية الصحية 
والغذائية والمكتبية

تمكنت  البحرين،  صادرات  دعم  جانب  إلى  االستراتيجية،  ومكانتها  البحرين  لموقع  نظًرا 
الشركة من خدمة العمالء بسهولة عبر نصف الكرة األرضية الشرقي. استفاد مصنع بلووم 
فيلد للورق من حلول تمويل الصادرات التي تتيح الوصول إلى تسهيالت اإلقراض التنافسية 
إلى  السلسة  التصدير  ورحلة  عملية  يسهل  مما  األعمال،  تصدير  عمليات  في  للمساعدة 

المملكة العربية السعودية والسودان واألردن ومصر.

Considering Bahrain’s strategic location and position combined with 
Export Bahrain’s support has enabled the business to easily serve 
customers across the eastern hemisphere. Bloomfield Paper Factory 
acquired Export Bahrain’s Export Financing Solution which provided 
access to competitive lending facilities to help with the business 
export operations, thus facilitating smooth export journey to Saudi 
Arabia, Sudan, Jordan and Egypt.

Increased Exports
زيــــــادة الصــــــادرات 

Entered New Markets
الدخول في أسواق جديدة

Ali Elhitemy 
AbdulRazzag Alharbi

علي الهيتمي
عبدالرزاق الحربي



“Bloomfield Paper Factory’s corporate 
responsibility is vast and will require 
strategic partners such as Export Bahrain 
to meet its international business demand 
and liquidity requirements through its 
various services including export finance, 
B2B facilitation, export product insurance, 
and other exporting solutions relevant to 
the business expansion worldwide”.

Ali ElHitemy 
AbdulRazzag Alharbi

إن الهدف الرئيسي لشركة بلوم فيلد لألوراق في السنوات القادمة هو توسيع خط إنتاج األعمال لتشمل 
حلول التغليف واألواني الورقية األخرى بأسعار تنافسية. وبالنظر إلى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
قبل  المقدمة من  الحلول  اإلنترنت، ستلعب  عبر  التجاري  السوق  وباعتبار ظهور  محوري  أنها سوق  على 
ولتسهيل  وجودتها  المرغوبة   المتطلبات  تلبية  بغية  وذلك  األعمال  إلعداد  حيويا  دورا  البحرين  صادرات 

الشراكات االستراتيجية مع األسواق الدولية األخرى.

To expand the business product line to include other paper-based packaging 
and container solutions at competitive pricing is the main target for Bloomfield 
Papers in the coming years. Considering the MENA as a focal market, and the 
emergence of the online market place, Export Bahrain’s solutions will be vital to 
prepare the business to meet the demand and quality requirements and to 
facilitate for strategic partnerships with other International markets. 

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

بلوم  مصنع  في  المؤسسية  المسؤولية  »إن 
فيلد للورق كبيرة وتتطلب شركاء استراتيجيين 
األعمال  لتلبية متطلبات  البحرين  مثل صادرات 
خدماتها  خالل  من  الدولية  والسيولة  التجارية 
المختلفة بما في ذلك تمويل الصادرات وتيسير 
التصدير  منتجات  وتأمين  التصدير  عمليات 
وغيرها من حلول التصدير ذات الصلة بتوسعة 

نطاق األعمال في جميع أنحاء العالم«
علي الهتيمي 

عبدالرزاق الحربي
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www.chocnco.com

chocolateandco

CHOCOLATE & CO
شوكوال آند كو

Established in 2008, Chocolate & Co factory offers a quality selection 
of premium chocolate and confectionary sweets for all occasions.

يقدم  شوكوالتة  ومصنع  شركة  عن  عبارة  وهي   ٢٠٠8 عام  في  الشركة  تأسست 
نوعية منتقاة من الشوكوالتة والحلويات لكافة المناسبات.

Chocolate, confectioneries and 
Salties.

الشوكوالتة والحلويات والموالح

التعاون  إلى دول مجلس  الماضية  عاًما   1٢ الـ  الشوكوالتة على مدار  الشركة بتصدير  تقوم 
الخليجي وشبه القارة الهندية ومن خاللها تعامل الشركة مع صادرات البحرين، اتخذت شركة 
شيكوال آند كو أول خطوة لها في سوق جنوب آسيا من خالل إرسال عينات من المنتجات إلى 
جزر المالديف. نشاط الشركة يستهدف الوصول إلى السوق اآلسيوية األوسع وأوروبا والواليات 

المتحدة األمريكية في المستقبل القريب من خالل مبادرات وحلول صادرات البحرين األخرى.

The business has been exporting their chocolates for the past 12 
years to the GCC and the Indian sub-continents. With Export Bahrain’s 
Shipment & Logistics Solution, Chocolate & Co made their first move 
into the South Asian market through sending product samples to 
Maldives. The business is targeting to access the broader Asian 
market, Europe and USA in the near future through Export Bahrain’s 
other solutions.

Entered New Markets
الدخول في أسواق جديدة

Hazem Janahi حازم جناحي



تهدف الشركة إلى تنمية األعمال بشكل كبير وتوسيع التوزيع في األسواق 
الدولية من خالل العمل عن كثب مع صادرات البحرين الستكشاف وجهات 
جديدة غير مفّعلة. ومن خالل هذا التعاون المثمر تستكشف شركة شوكوال 
آند كو حلوالً أخرى تقدمها صادرات البحرين في تطلعاتها للتطور كعالمة 
تجارية رائدة للشوكوالتة لتصبح جزًءا من حياة المستهلكين اليومية من 
خالل االلتزام بإنشاء وجهات ومنتجات وخبرات جديدة تتيح للناس االستمتاع 

بالشوكالتة -فضال عن استخدامها في المناسبات الخاصة.

Growing the business substantially and expanding 
distribution in international marketplaces through working 
closely with Export Bahrain in order to explore untapped 
new destinations. Chocolate & Co. will be exploring other 
solutions offered by Export Bahrain in its aspirations to 
evolve as a leading chocolate brand to become a part 
of consumers daily life by committing to creating new 
destinations, products, and experiences that allow 
people to treat themselves with their chocolates – 
beyond special occasions. 

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

“We strive to benefit from this promising 
government initiative to solidify a new vision 
and growth plans for Chocolate & Co. through 
facilitating a smooth exporting journey thus 
helping us in reaching out to further markets”

Hazem Janahi

»نسعى جاهدين لالستفادة من هذه المبادرة الحكومية 
لشركة  النمو  وخطط  الجديدة  الرؤية  لتعزيز  الواعدة 
سلسة  تصدير  رحلة  تسهيل  خالل  من  كو  آند  شوكوال 

وبالتالي مساعدتنا في الوصول إلى أسواق أخرى«
حازم جناحي
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www.eehaa.net

eehaabh

EEHAA ENTERPRISES
مؤسسة إيحاء

Established in 2006 with the mission of providing corporate giveaways 
and personalized gift tools.

أنشئت في عام ٢٠٠٦ بهدف الهدايا التذكارية واألدوات والمستلزمات المتخصصة 
للشركات.

Personalized gadgets and tools 
ideal for corporate giveaways, 
textile printing and more.

األدوات الشخصية والهدايا الترويجية للشركات 
وطباعة المنسوجات وأكثر من ذلك.

قامت الشركة في البداية بتجربة تصدير سلعها الترويجية وهدايا الشركات وواجهت في 
صادرات  خبرة  من  االستفادة  إلى  الشركة  سعت  المرحلة،  هذه  في  تحديات.  عدة  تجربتها 
البحرين لتعزيز عملياتها عبر العديد من المجاالت بما في ذلك التسعيرات والتأمين والخدمات 
اللوجستية وتيسير عمليات التصدير. ربطت صادرات البحرين شركة إيحاء ذ.م.م بالعديد من 
األسواق خارج البحرين لتساعد الشركة على توسيع نطاق وصولها إلى ٢٠ سوًقا دولًيا في 

منطقة الشرق األوسط وآسيا وأوروبا والواليات المتحدة األمريكية.

The business initially tested the waters in exporting their promotional 
items and corporate giveaways and met challenges along the way. 
On that point, the company sought the experience of Export Bahrain 
to strengthen its operations across several domains including pricing, 
market share, insurance, logistics and B2B connections, as well as 
export processing requirements. Export Bahrain linked Eehaa W.L.L. to 
several markets beyond Bahrain and helped them extend their 
outreach up to 20 international markets across the Middle East, Asia, 
Europe and USA.

Increased Exports
زيــــــادة الصــــــادرات 

Entered New Markets
الدخول في أسواق جديدة

Yaser Al Hujairi ياسر الحجيري



“The creativity of Bahrainis is exceptional, and 
our company is keen on large scale production 
to meet the demands of the wider market. Export 
Bahrain is guiding us to achieve this goal.”

Yaser Al Hujairi

الشركات  وهدايا  الجودة  عالية  الترويجية  للعناصر  الترويج  رؤية  خالل  من 
وطباعة المنسوجات، من الواضح أن شركة إيحاء لديها الكثير من اإلمكانات 
مرغوبة  الشركة  منتجات  كما  الدولية.  السوق  لتغزو  منتجاتها  لتوسيع 
وبشدة في ثقافة الشركات الحالية على مستوى العالم.  كما عززت الشركة 
نقاطها القوية من خالل الحلول والخدمات المتنوعة التي تقدمها صادرات 
السوق  إلى  منتجاتها  بتقديم  بموجبها  الشركة  قامت  والتي  البحرين 

الدولية.

With a vision of promoting high quality promotional items, 
corporate giveaways and textile printing, it is apparent 
that Eehaa Enterprises W.L.L. has a lot of potential to 
extend its products to the international market. The items 
provided by the business is highly demanded in the 
current corporate culture globally. Eehaa Enterprises 
W.L.L. has identified its strong points through the various 
solutions and services from Export Bahrain based on 
which the company introduced its brand to the 
international market.

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

وشركتنا  ومميز،  استثنائي  أمر  البحريني  اإلبداع  »يعد 
متطلبات  لتلبية  واسع  نطاق  على  اإلنتاج  على  حريصة 
السوق األوسع. تقوم صادرات البحرين بدورها لتوجيهنا 

لتحقيق هذا الهدف«
ياسر الحجيري
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www.alkhajahfactory.com

FAREED AL KHAJAH GROUP
مجموعة فريد الخاجة

Established in 1996 as a supplier of frozen crabs, Fareed Al Khajah 
Group is now gearing towards a wider market by expanding its 
footprint globally.

تأسست مجموعة فريد الخاجة في عام ١٩٩٦ كمورد لسرطان البحر المجمد وهي 
اآلن تسعى جاهدة للمضي قدما نحو سوق أوسع من خالل توسيع نطاق وجودها 

على مستوى العالم.

Frozen crabs

سرطان البحر المجمد

من خالل مبادرات صادرات البحرين، جرى دعم مصنع فريد الخاجة لتحقيق قفزة كبيرة على 
طريق الوصول إلى األسواق خارج البحرين وذلك عبر تسهيالت صادرات البحرين الناجحة في 
حلول  على  الحصول  بصدد  الشركة  أن  كما  الجنوبية.  كوريا  إلى  التصدير  عمليات  تيسير 
محتملة أخرى من شأنها أن تساعد ليس فقط في فتح أسواق جديدة على مستوى العالم 
المحافظة على  أكبر على مكتسبات كبيرة مع  التركيز بشكل  أيًضا في  ولكن تساعدها 

جودة سرطان البحر للتصدير.

Through Export Bahrain’s initiatives, Fareed Al Khajah Group was 
supported to take a major leap through accessing markets beyond 
Bahrain through a successful B2B facilitation to South Korea. The 
business is also in the process of acquiring other potential solutions 
which will help not only support to identify new markets globally but 
also aid their mission of focusing more on large acquisitions with 
safeguarding the quality of crabs for export.

Increased Exports
زيــــــادة الصــــــادرات 

Fareed Al Khajah فريد الخاجة



إن توسيع نطاق العمليات التجارية وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات والبحث عن 
إيرادات كبيرة، هو ما تنوي الشركة تحقيقه من خالل الدعم الذي تقدمها صادرات 
البحرين. أحرز المصنع تقدما كبيرا بعد الحصول على شهادة ISO 9٠٠٠-٢٠15، وهو 
إلى  تهدف  وبالتالي  الدولية،  السوق  معايير  تلبية  التزام  الشركة  على  يفرض  ما 

الوصول إلى سوق الواليات المتحدة في المستقبل القريب.

Expanding business operations, identifying new markets, 
scaling up exports and seeking big revenues is what the 
business intends to achieve through Export Bahrain’s support 
solutions. The Factory has advanced even further after 
acquiring the ISO 9000-2015 certification, which displays the 
business commitment in meeting international market 
standards, thus aiming to gain access to the US market in the 
near future. 

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

»نخطط لزيادة إنتاجنا من 4٠ إلى ١٠٠ حاوية بسبب الطلب 
الكبير على منتجاتنا في البلدان اآلسيوية، ومع الدعم 
الذي نحظى به من قبل صادرات البحرين، نرى إن خطتنا 

قابلة للتنفيذ«
فريد الخاجة

“We plan to increase our production from 40 to 
100 containers because of the great demand for 
our products in the Asian countries, and with 
Export Bahrain to back us up, our plan is 
executable”

Fareed Al Khajah



OUR MARKET
األسواق المستهدفة

EXPORTED PRODUCTS / 
SERVICE
المنتج / الخدمة المصدرة

EXPORT 
JOURNEY
رحلة التصدير

56 57

frascatimgmt

FRASCATI
فرسكاتي

Events and interior design management company established in 
2016. Frascati offers a ‘one stop shop’ design solutions and services 
to meet clients’ demands from a creative design & strategic 
management perspective through delivering creative personalized 
interiors, product designs and project realization.

 .٢٠١٦ أنشئت في عام  الداخلي  الفعاليات والتصميم  إدارة  شركة متخصصة في 
لتلبية  الواحد«  بالمجمع  يعرف  »لما  تصميم  وخدمات  حلوالً  فراسكاتي  تقدم 
طلبات العمالء من منظور التصميم اإلبداعي واإلدارة االستراتيجية من خالل تقديم 

تصميمات داخلية إبداعية متخصصة وتصميم المنتجات وتنفيذ المشاريع.

Comprehensive services of interior 
design and decoration solutions

خدمات شاملة للتصميم الداخلي والديكور

يسمح نموذج أعمال فراسكاتي بتنفيذ خدمات التصميم الداخلي خارج السوق البحريني مع 
األخذ في االعتبار جودة األعمال المنفذة والموثوقية واألسعار الفعالة من حيث التكلفة، والتي 
جرى التعامل معها من قبل الوكاالت العقارية الدولية في مختلف القطاعات. دعمت خدمات 
مساندة  خالل  من  الطموح  هذا  البحرين  صادرات  تقدمها  التي  التصدير  عمليات  تيسير 
فراسكاتي في الوصول إلى العمالء داخل السوق السعودي الذي فتح أبواًبا لفرص اإلستفادة 

من األسواق اإلقليمية األخرى عما قريب.

Frascati’s business model allows for undertaking interior designing 
services beyond the Bahraini market considering the quality of 
deliverables, reliability and cost-effective prices, for which the business 
was approached by international real estate agencies across various 
sectors. Export Bahrain’s B2B facilitation supported this ambition 
through providing Frascati the access to customers within the Saudi 
market which has opened doors of opportunities to tap into the other 
regional markets very soon.

New Exporter
مصـــدر جـــديـــد

Adel Kawoosh
Dalal Haffadh

عادل كاووش
ودالل حفاظ



تسعى الشركة جاهدة لكي تصبح شركة رائدة ومتكاملة الخدمات في مجال التصميم 
خالل  ومن  وخارجها.  األوسط  والشرق  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  الداخلي 
بتقارير  االستعانة  خالل  من  وتحديدًا  البحرين«  »صادرات  وحلول  بمنتجات  االستعانة 
ودراسات معلومات التصدير، تهدف »فراسكاتي« إلى تعزيز كفاءة عملية تصدير األعمال 
مع الحد األدنى من المخاطر من أجل بناء اسم بين العمالء الواعيين بالجودة العالية، 
في  المطلوبة  الداخلي«  التصميم  “شركات  أكثر  من  واحدة  الشركة  أصبحت  وبالتالي 

السوق.

To be recognized as a leading full- service interior design company 
in the GCC, Middle East and beyond. Through Export Bahrain’s 
products and solutions and specifically the export intelligence 
reports and studies, Frascati aims to enhance the efficiency of 
the business export process with minimum risk in order to build a 
name amongst the quality conscious clients and thus become 
one of the most sought after ‘up market’ interior design companies. 

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

“As a results and performance driven entity, 
we have been privileged to work with Export 
Bahrain through which we have tapped into 
the regional market and supported our 
delivery of bespoke, client-centric solutions. 
With Export Bahrain, we can access the world 
through their interactive online portal of 
knowledge and support”

Adel Kawoosh 
Dalal Haffadh

تشرفنا  فقد  واألداء،  بالنتائج  مدفوًعا  كياًنا  »بصفتنا 
بالعمل مع صادرات البحرين والتي استطعنا من خاللها 
الحلول  لتقديم  ودعمنا  اإلقليمية  السوق  إلى  الوصول 
التعاون  خالل  ومن  العميل.  على  تركز  التي  المفصلة 
المثمر مع صادرات البحرين، يمكننا الوصول إلى العالم 
عبر  لديهم  التفاعلية  والدعم  المعرفة  بوابة  خالل  من 

اإلنترنت«
عادل كاوش 

ندى حفاظ
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gahwah360

GAHWA 360°
قهوة ٣٦٠

Launched in 2017, Gahwa 360° produces specialty Arabic coffee in 
six blends.

سريعة  عربية  قهوة  تنتج  وهي   ٢٠١7 عام  في  العمل   ٣٦٠ قهوة  وبدأت  انطلقت 
التحضير تحتوي على ثالث خلطات مختلفة

Specialty Arabic coffee

قهوة عربية سريعة التحضير

مع تزايد الطلب على قهوة 36٠  ارتفع عدد نقاط التوزيع ليصل إلى ثمانية نقاط- بما في ذلك 
المنتجات لعمالئها. دعمت  أبو ظبي تقدم  المملكة وثالثة مقاهي في  التوزيع داخل  نقاط 
صادرات البحرين أعمال قهوة 36٠ وذلك من خالل بناء روابط جديدة داخل السوق الدولية ألول 
مرة للترويج للمنتجات من خالل اتصاالت تيسير عمليات التصدير )B2B( الخاصة بها والتي 
ساهم بتسهيل التصدير  إلى سفارات البحرين في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأوروبا 

والواليات المتحدة األمريكية.

With the growing demand for Gahwah 360°, the distribution outlets 
increased to eight in Bahrain and regional branches to include outlets 
in Sharjah, Kuwait and KSA. The business also provides ‘Gahwa’ as 
catering in Bahrain to coffeeshops, restaurants and recently to include 
hotels. The business has extended its products to 3 coffee shops in 
Sharjah and 1 restaurant in Abu Dhabi offering business products to 
their customers. Export Bahrain has supported the business in building 
new connections within the international market for the first time to 
promote for the products through their B2B connections which 
facilitated exports to Bahrain embassies across the Middle East, Asia, 
Europe and USA. 

Increased Exports
زيــــــادة الصــــــادرات 

Entered New Markets
الدخول في أسواق جديدة

Esam Hadi عصام هادي



االرتقاء بالقدرات التشغيلية للشركة وذلك بغية استيعاب حصة مناسبة من 
السوق العالمية من خالل الدعم المقدم من صادرات البحرين والذي يضمن أن 
عملية التصدير بأكملها يجري تخطيطها وتنسيقها بدقة إحكام، مما يتيح 
 °36٠ قهوة  يجعل  مما  التكلفة  حيث  من  وفعالية  بسرعة  المنتجات  تصدير 

تصبح »عالمة تجارية عالمية«.

To upgrade the business operational capabilities in order 
to grasp a fair share of the global market with the support 
of Export Bahrain that will ensure that the entire exporting 
process is tightly planned and integrated, enabling 
products to be exported swiftly and cost-effectively to 
back Gahwah 360° in becoming a ‘Global Brand’.

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

هو  ورؤيتي  وهدفي  به،  أقوم  لما  جًدا  متحمس  "إنني 
تأسيس العالمة التجارية على المستوى الدولي، وهذا هو 
السبب وراء سعينا للحصول على خدمات صادرات البحرين 
تحقيق  نحو  الصحيح  المسار  على  ووضعنا  لتوجيهنا 
ستزودنا  البحرين  صادرات  فإن  فيه  شك  ال  ومما  هدفنا. 
بكافة التسهيالت واألدوات الالزمة لزيادة إمكانيات قهوة 
خطط  على  للتركيز  الشركة  وتوجيه  السوق  في   °٣٦٠

نموها"
عصام هادي

“I am very passionate about what I do and it is my 
goal and vision to establish the brand internationally, 
which is why we requested the services of Export 
Bahrain to guide us in the right direction towards 
meeting our target. Export Bahrain will surely 
provide us with the needed facilitations and tools 
to increase Gahwah 360°’s market potential and 
guides the company to focus on its growth plans”

Esam Hadi
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Established in 2017, Jomon specializes in manufacturing non-diary 
cheese and other healthy alternatives to dairy products.

أنشئت شركة جومون في عام ٢٠١7، وهي متخصصة في تصنيع الجبن من منتجات 
نباتية عضوية وغيرها من البدائل الصحية لمنتجات األلبان.

Manufactured organic / dairy free 
products.

تصنيع منتجات عضوية / خالية من منتجات 
األلبان.

www.jomonbh.com

jomonbh

JOMON
جومون

تقوم جومون بتصدير نماذج أولية منذ إطالقها، ولكن بدعم من صادرات البحرين، تمكنت 
الشركة من الوصول إلى العمالء خارج البحرين من خالل تيسير عمليات التصدير والروابط 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أسواق  في  الموزعين  مع  التواصل  لعمليات  تؤسس  التي 
وآسيا وأوروبا والمملكة المتحدة. حلول التدويل المقدمة دعمت شركة جومون لتسريع رحلة 

التصدير واستكشاف المهتمين في سوق أمريكا الشمالية.

Jomon has been exporting prototypes since its launch but with Export 
Bahrain’s support, the business gained access to clients beyond 
Bahrain through the B2B facilitations and linkages establishing 
connections with resellers in GCC, Asia, Europe and UK markets. 
Internationalization solutions offered supported Jomon to accelerate 
its exporting journey and currently exploring interest in the North 
American market.

New Exporter
مصـــدر جـــديـــد

Mariam Al Mansoori مريم المنصوري



تماًما  متكاملة  تصنيع  منشأة  إنشاء  في  بكثافة  جومون  استثمرت 
لدعم توسيع نطاق األعمال وتلبية طلبات العمالء ومتطلباتهم. تهدف 
جومون إلى التوسع العالمي في نطاق أعمالها  وتجاهد لتحقيق ذلك  
التي ستساعد جومون على  المتنوعة   التصدير  من خالل حلول دعم 

كافة األصعدة، بما في ذلك التسويق واألعمال والمبيعات واإلنتاج.

Jomon has invested heavily in establishing a fully 
integrated manufacturing facility to support in scaling 
up operations and meeting customer demand and 
requirements. The business aims at expanding globally 
striving to be achieved through the various exporting 
support solutions which will help Jomon at every level, 
including marketing, operations, sales and production. 

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

“Export Bahrain helped promote my products 
internationally and have guided me through 
their market intelligence platforms and 
advisory solutions along with quick and 
effective linkages with buyers in Europe. 
Today, Bahraini businesses are competing 
with the world and the potential is endless”

Mariam Al Mansoori

الترويج  في  البحرين  صادرات  ساعدت  “لقد 
لمنتجاتي دوليًا ووجهتني عبر منصات السوق 
وتبادل المعلومات الذكية والحلول االستشارية 
مع  والفعالة  السريعة  الروابط  خلق  جانب  إلى 
المشترين في أوروبا. اليوم، تتنافس الشركات 
البحرينية مع العالم بما تمتلكه من إمكانات ال 

حدود لها "
مريم المنصوري
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Leading perfume manufacturer, Junaid started operations in 1910 
and developed to over 120 retail outlets in 12 countries across the 
world including GCC, Middle East and West Asia gaining reputation 
for unparalleled devotion, innovation, and excellence that has 
spanned over 4 generations.

 ١٩١٠ عام  في  أعمالها  جنيد  بدأت  العطور،  صناعة  مجال  في  رائدة   شركة  هي 
وتطورت إلى أكثر من ١٢٠ متجر للبيع بالتجزئة في ١٢ دولة حول العالم، بما في 
ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وغرب آسيا، وتبذل الشركة 

قصارى جهدها في التفاني واالبتكار والتميز الذي امتد على مدى 4 أجيال.

Perfumes

العطور

www.junaidperfumes.com

junaidperfumes

JUNAID PERFUMES
جنيد للعطور

Increased Exports
زيــــــادة الصــــــادرات 

Entered New Markets
الدخول في أسواق جديدة

تقوم شركة جنيد للعطور بتصدير منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم لفترة طويلة جًدا منذ 
إنشائها، إال أن صادرات البحرين قد دعمت الشركة في بناء روابط جديدة مع الكيانات الدولية 
للترويج للمنتج عبر روابط تيسير عمليات التصدير الخاصة بهم والتي سهلت الصادرات إلى 
الشرق األوسط وآسيا وأوروبا والواليات المتحدة األمريكية. وقد وسع هذا من الشبكة الدولية 
لشركة جنيد للعطور وهو ما سيدعم الشركة للوصول إلى وجهات جديدة في المستقبل.

Junaid Perfumes has been exporting across the world for a very long 
time since its establishment however, Export Bahrain has supported 
the business in building new connections with international entities to 
promote for the products through their B2B connections which 
facilitated exports to various markets across the Middle East, Asia, 
Europe and USA.  This has expanded Junaid Perfumes’ international 
networks which will support the business to reach out and access 
new destinations in future.  

Ali Junaid علي جنيد



تسعى شركة سيد جنيد عالم إلى أن تصبح شركة رائدة في مجال صناعة العطور من خالل 
زيادة الطلبات الدولية التي يمكن تسهيلها من خالل مبادرات صادرات البحرين والتي من 
بينها حلول تأمين ائتمانية للصادرات وحلول شحن الصادرات والتي تضمن إبرام تعامالت 
مضمونة بأسعار منافسة للشحن مع الشركاء لدعم احتياجات التصدير. عالوة على ذلك، 
تسعى شركة جنيد للعطور إلى تحقيق مزيد من النمو في مجال التجارة اإللكترونية حيث 
سيكون للدعم المقدم من صادرات البحرين دوًرا حيوًيا في تمكين الشركات البحرينية من 

االنخراط والظهور على المنصات الدولية عبر اإلنترنت.

Junaid Perfumes aspires to be recognized as a market leader in the 
perfume industry through increasing international orders which could 
be facilitated through Export Bahrain’s initiatives such as the Export 
Credit Insurance and Export Shipping solutions which ensures secured 
transactions with competitive shipment rates with partners to support 
the business’ export needs. Moreover, Junaid Perfumes is targeting 
to grow within the domain of e-commerce business for which Export 
Bahrain’s support will be vital in enabling Bahraini ventures to be 
listed on international online platforms.

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

»لقد لعبت صادرات البحرين دوًرا مهًما في بناء اتصاالتنا 
لالستفادة  جديدة  وجهات  وفتح  رسمي  بشكل  الدولية 
منها. نسعى جاهدين إلى أن نصبح رواد السوق في صناعة 
صادرات  من  به  نحظى  الذي  الدعم  خالل  ومن  العطور 

البحرين يمكننا تحقيق هذا الهدف »
علي جنيد

“Export Bahrain played an important role in 
building our international connections officially 
and opening up new destination to tap into. We 
aim to be market leaders in the perfume industry 
and with the support of Export Bahrain, our goal is 
achievable”

Ali Junaid



MAJAZ MUSIC
فرقة مجاز

Majaz albums and entertainment 
music services

تقدم مجاز ألبومات وخدمات موسيقى ترفيهية

Established in 2013, Majaz is a Khaleeji Fusion Folk band from Bahrain. 
Their progressive-driven union of genres, forged by their unconventional 
blend of instruments, making them one of the island’s most unique 
musical acts with their first single being released in October 2016. 
Majaz was also the only Bahraini band chosen along with other bands 
from the Middle East to perform at Dubai’s biggest Arab Alternative 
Music Festival.

مزيج  تمثل  بحرينية  فرقة  وهي   ٢٠١٣ عام  في  البحرينية  مجاز  فرقة  تأسست 
من  واسع  نطاق  على  معروفة  الفرقة  أصبحت  الشعبية.  الخليجية  للموسيقى 
الموسيقية  لآلالت  التقليدي  غير  والمزج  المتقدمة  األنواع  بين  جمعها  خالل 
المتنوعة وهو األمر الذي جعل أدائها الموسيقي واحد من األكثر تميزا في المملكة 
. في أكتوبر عام ٢٠١٦. وكانت مجاز هي الفرقة البحرينية الوحيدة التي تم اختيارها 
أكبر  في  عروض  وتقديم  لألداء  األوسط  الشرق  من  أخرى  فرق  مع  جنب  إلى  جنًبا 

مهرجان للموسيقى العربية البديلة في دبي.

www.majaz-music.com

majaz_music

OUR MARKET
األسواق المستهدفة

EXPORTED PRODUCTS / 
SERVICE
المنتج / الخدمة المصدرة

تقوم مجاز بتصدير خدماتها الموسيقية منذ عام ٢٠17، للوصول إلى دول مجلس التعاون 
الخليجي والشرق األوسط وآسيا. بفضل خدمات تيسير عمليات التصدير التي قدمتها لها 
صادرات البحرين، تمكنت الفرقة من الدخول إلى السوق اإلفريقية ألول مرة وقامت بالعزف في 
المغرب في سوق ومهرجان فيزا للموسيقى االحترافية )VFM( مما جعلها الفرقة األولى من 

البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي التي تقدم أداًء في هذا الحدث الهام.

Majaz has been exporting their music services since 2017, reaching 
out to GCC, Middle East and Asia. With Export Bahrain’s B2B facilitation, 
the band tapped into the African market for the first time and played 
in Morocco at the Visa for Music )VFM( professional music market 
and festival making them the first band from Bahrain and the GCC 
ever to be performing at this event.

Salah Al Alawi 
Jehad Al Halal 
Abdulla Faisal 
Hameed Al Saeed

صالح العلوي
 جهاد الحالل

عبداهلل فيصل
 حميد السعيد

EXPORT 
JOURNEY
رحلة التصدير
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Entered New Markets
الدخول في أسواق جديدة

Salah Al Alawi 
Jehad Al Halal 
Abdulla Faisal 
Hameed Al Saeed

صالح العلوي
 جهاد الحالل

عبداهلل فيصل
 حميد السعيد



تسعى فرقة مجاز إلى تمثيل المملكة على الساحة الدولية من خالل الوصول إلى  قارات مختلفة -وتعطي 
األولوية للولوج إلى  السوق األوروبية-بواسطة الدعم سخي من التحالفات االستراتيجية والعالقات التجارية 
التي تقدمها صادرات البحرين والتي من شأنها تشجيع الشركات البحرينية مثل مجاز للموسيقى على 

تعزيز شبكاتها الدولية ودعم األعمال لتحظى باعتراف عالمي قوي.

To represent the Kingdom on the international scene through growing organically 
to different continents – priority to tap into the European market with the 
generous support of Export Bahrain’s strategic alliances and commercial 
relationships which encourages Bahraini businesses such as Majaz Music to 
enhance its international networks and back the business to gain strong global 
recognition.

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

“We are happy dealing with Export Bahrain, 
being the ideal platform supporting 
businesses who are looking  to spread 
their services to neighboring countries 
and beyond. We will continue to work 
together with Export Bahrain with an aim 
to keep growing internationally to share 
our music with the world and to showcase 
Bahrain’s talent in this field”

Salah Al Alawi
Jehad Al Halal
Abdulla Faisal
Hameed Al Saeed

البحرين،  صادرات  مع  بالتعامل  سعداء  "نحن 
كونها منصة مثالية تدعم الشركات التي ترغب 
المجاورة  البلدان  إلى  خدماتها  نشر  في 
صادرات  مع  التعاون  في  سنستمر  وخارجها. 
البحرين بهدف الحفاظ على النمو والتوسع على 
المستوى الدولي لمشاركة موسيقانا مع العالم 

وعرض مواهب البحرين في هذا المجال"
صالح العلوي 
جهاد الحالل 

عبداهلل فيصل
حميد السعيد
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Midal Specialty Wire, a division of Aluminum Wheel Company SPC, 
manufactures and sells fabricated metal products including 
aluminium and aluminium alloy wires which are used for mechanical 
applications such as wire mesh, rivets, fasteners and welding wire.

شركة ميدال لألسالك التخصصية هي فرع من شركات عجالت األلمنيوم )ش ش م( 
وسبائك  اسالك  ذلك  في  بما  المعدنية  المنتجات  تصنيع  الرئيسي  ونشاطها 
مثل  الميكانيكية  األعمال  في  تستخدم  والتي  المخلوط  واأللمنيوم  األلمنيوم 

شبكات الشبابيك، البراغي وأسالك اللحام.

Midal Specialty Wire currently 
exports these special application 
aluminum wires to customers in 
Europe and GCC

شركة ميدال لألسالك المتخصصة تقوم بتصدير 
األسالك المتخصصة والمصنوعة من األلمنيوم 

إلى الـدول األوربية ودول مجلس التعاون

www.midalcable.com

midalcales_safety

MIDAL SPECIALITY WIRE
ميدال لألسالك المتخصصة

لشركة ميدال لألسالك التخصصية أهداف طموحة لتعزيز منتجاتها ذات القيمة المضافة في 
التسهيالت  من  مستفيدة  ألمانيا  إلى  بالتصدير  الشركة  شرعت  حيث  العالمية،  األسواق 
من  المزيد  توجيه  إلى  تهدف  والتي  البحرين  تصدير  شركة  خالل  من  المقدمة  اإلئتمانية 

الصادرات إلى أسواق اآلسيوية، االسترالية، والواليات المتحدة وغيرها من األسواق .

Midal Specialty Wire has an ambitious goal to further promote its 
value add products in global markets. It has initiated exports to 
Germany by utilizing the unique facility of the Export Credit Insurance 
offered through Export Bahrain with an aim to route further export to 
Asian, Australian, US and other European markets.

Increased Exports
زيــــــادة الصــــــادرات 

Entered New Markets
الدخول في أسواق جديدة

Hamid AlZayani حامد الزياني



“Services offered by Export Bahrain are 
essential to the progress of SMEs by providing 
assurance and financial safety which will 
enable them to expand their business and 
compete in the global market”

Hamid Al Zayani

تهدف شركة ميدال لألسالك التخصصية إالى تأكيد حضورها في األسواق الناشئة والراسخة 
في صناعة السيارات، واألسالك الميكانيكية، صناعة البراغي واسالك اللحام.

األلمنيوم  مجال صناعة  في  الواسعة  خبرتها  واستثمرت  التقنيات  احدث  الشركة  استخدمت 
لتأسيس السمعة التجارية الراسخة في مختلف القطاعات لتلبية هذه الصناعات.

The growth plan of Midal Specialty Wire is to expand its footprint in 
emerging and established markets in the automobile industry, fasteners 
and welding wire industries. The business has invested in latest 
technology, vested its large experience in Aluminum Metal 
manufacturing and established renound brand image among the 
various sectors to cater such industries.

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

البحرين  صادرات  توفرها  التي  الخدمات  »»إن 
ضرورية لتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
عبر تزويدها بالضمانات والسالمة المالية التي 
في  والمنافسة  أعمالهم  توسع  من  تمكنهم 

األسواق العالمية«.
حامد الزياني
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SOFRAT ALYA RESTAURANT
سفرة عليا

www.sofratalya.com

sofrat_alya

Launched officially in 2019, Sofrat Alya started as a home business 
and evolved as a luxury restaurant under the supervision of a Bahraini 
chef specialized in serving traditional fusion food.

المنزل وتطورت  العمل من  بدأت  ٢٠١٩، حيث  انطلقت سفرة عليا رسميا في عام 
المأكوالت  تقديم  في  متخصصة  بحرينية  طاهية  إشراف  تحت  فاخر  كمطعم 

التقليدية بلمسة عصرية.

Food products and catering 
services

المنتجات الغذائية وخدمات التموين
ولدت الشركة بملكية بحرينية، وطغى حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى، 
مع خطط لمواصلة التوسع على الصعيد الدولي. دعمت صادرات البحرين سفرة عليا للوصول 
مهتم  المتحدة  المملكة  في  فندق  مع  الروابط  تسهيل  خالل  من  الخارجية  األسواق  إلى 

بالحصول على وصفات سفرة عليا.

Established in the Kingdom of Bahrain, the business grew its presence 
into other GCC countries, with plans to continue expanding 
internationally. Export Bahrain supported the business to access 
foreign markets through facilitating linkages with a boutique hotel in 
UK interested in acquiring Sofrat Alyas’ recipes.

New Exporter
مصـــدر جـــديـــد

Alya Bahram عليا بهرام



مع التركيز الوطني على تطوير مفاهيم المطاعم والمقاهي الفريدة والمتنوعة كجزء من النظام البيئي 
السياحي األكبر، تسعى سفرة عليا جاهدة لالعتراف بها كأيقونة لخدمة األغذية المحلية مدفوعة بااللتزام 
بالجودة. ليس بمقدور حلول صادرات البحرين المتنوعة دعم األعمال للتوسع في السوق المحلية فحسب، 
بل إنها توفر أيًضا منصة أكبر للمطعم لينمو ويتمدد خارج حدود البحرين من خالل الترويج للعالمة التجارية 

لسفرة عليا، وتحديد مواقع التوسع المحتملة، وتوفير معلومات مركزة على مستوى األسواق الدولية.

With the national focus being on development of unique and diverse restaurant 
and café concepts as part of the greater tourism ecosystem, Sofrat Alya strives 
to be recognized as quality-driven and home-grown food service concept. 
Export Bahrain’s diverse solutions can not only support the businesses to expand 
in the local market but also provide a larger platform for the restaurant to grow 
beyond the borders of Bahrain through building Sofrat Alya’s brand awareness, 
identifying potential expansion locations, and provide focused information on 
international markets.

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

“Sofrat Alya is a 100% made in Bahrain concept – 
Bahraini chefs, Bahraini management and team 
creating Bahraini menus and recipes. Given our 
development to-date, driven by consistency of 
standards and procedures and the support of Export 
Bahrain, our internationalization plans looks highly 
achievable”

Alya Bahram

"إن سفرة عليا هي صناعة ذات مفهوم وطابع 
بحريني  ١٠٠٪  -حيث الطهاة من البحرين واإلدارة 
بحرينية باإلضافة إلى وجود فريق بحريني معني 
المأكوالت.  ووصفات  الطعام  قوائم  بتصميم 
بمالءمة  والمدفوع  الحالي،  لتطورنا  نظًرا 
البحرين،  صادرات  ودعم  واإلجراءات  المعايير 
تبدو  بنا  الخاصة  للعالمية  الوصول  خطط  فإن 

قابلة للتحقيق إلى حد كبير '.
عليا بهرام
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TACTILE ROOFING SOLUTIONS
تاكتيل روفينج

www.tactileroof.com

Manufacturing facility located in Salman Industrial City, established 
in 2016, and started trading in January 2017. Tactile Roofing Solutions 
is specialized in manufacturing stone coated steel roofing tiles – a 
new technology of light weight roofing that is essentially replacing 
traditional clay roofs.

وبدأت   ٢٠١٦ عام  في  تأسست  الصناعية  سلمان  مدينة  في  تقع  صناعية  منشأة 
العمل بالتجارة في يناير لعام ٢٠١7. إن شركة تاكتيل لحلول التسقيف هي شركة 
متخصصة في تصنيع بالط تسقيف الفوالذ المطلي بالحجر -وهي تقنية جديدة 
من األسقف خفيفة الوزن والتي تحل في األساس محل األسطح الطينية التقليدية.

Stone coated steel roofing tiles

بالط السقف الصلب المطلي بالحجر

يوجد لدى الشركة هدف طموح يتمثل في توسعة نطاق األعمال التجارية والوصول ألسواق 
الذي  األمر  االتصال وهو  االستراتيجي وسهولة  البحرين  باالستفادة من موقع  جديدة وذلك 
دون شك سيدعم الشركة في تحقيق مزيد من النمو واالنتشار على مستوى العالم. وهكذا، 
شرعت الشركة في التصدير إلى المملكة العربية السعودية بواسطة التسهيل الفريد من 
أعمالها  نطاق  وسعت  كما  البحرين،  صادرات  توفره  الذي  الصادرات  ائتمان  خالل  من  نوعه 
وتواصلها حتى بات يشمل كل من اإلمارات العربية المتحدة وتنزانيا وغانا والواليات المتحدة 

األمريكية والهند.

The business has an ambitious goal of expanding its business reach 
to tap into new markets given Bahrain’s strategic position and 
connectivity which will support Tactile Roofing to grow globally. Thus, 
the business initiated exports to Saudi Arabia with Export Bahrain’s  
unique and one of a kind facility of Export Credit Insurance and has 
expanded its reach further to UAE, Tanzania, Ghana, USA  
and India. 

Increased Exports
زيــــــادة الصــــــادرات 

Entered New Markets
الدخول في أسواق جديدة

Mahmood Siddiqui محمود صديقي 



“It was a pleasant experience with Export Bahrain 
for supporting our successful journey towards 
accessing new markets which makes us want to 
continue this collaboration to explore other new 
facilities / solutions to benefit our business in terms 
of strengthening our international exposure and 
growing our operations”

Nishanth Matankara

تهدف الشركة إلى التغلغل في أسواق جديدة من خالل دعم وحلول صادرات البحرين وزيادة االستفادة من 
دراسات التصدير للتوجه نحو أسواق جديدة -والسيما األسواق األفريقية واآلسيوية. كما تعمد الشركة أيضا 
إلى إدخال طرق جديدة يمكن من خاللها زيادة قيمة المنتج، مما يؤدي بدوره إلى زيادة معدل اإلنتاج للتصدير 

إلى 1٠٠ مدينة وتحقيق أقصى استفادة من القدرة اإلنتاجية.

Aiming to penetrate new markets through Export Bahrain’s support and solutions 
and further leverage on the export studies to tap into new markets specifically 
– African and Asian markets. Also, to introduce new ways by which product 
value can be increased, which in turn increases the production rate to export 
to 100 cities and achieve maximum capacity utilization.

GROWTH PLAN
الخطط التوسعية

صادرات  مع  ناجحة  تجربة  بالفعل  كانت  »لقد 
البحرين  والتي دعمت رحلتنا الناجحة نحو غزو 
أسواق جديدة  مما يجعلنا نتطلع إلى مزيد من 
من  نتمكن  حتى  والمثمر  الناجح  التعاون  هذا 
سبيل  في  جديدة  حلول  تسهيالت/  استكشاف 
نفع  أعمالنا من حيث تقوية واجهتنا الدولية و 

نمو طاقتنا التشغيلية«.
نيشانث ماتانكارا
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 Hessa Al Mannaiحصة المناعي

“We look forward to working closer and collaborating with Export Bahrain 
because their sessions and resources is not only a learning experience, 
but also an impetus to push to our businesses’ designs even further. We 
are hoping to secure new markets with the support of Export Bahrain’s 
products and offerings”.

البحرين ألن ورشهم ومواردهم  والتعاون مع صادرات  العمل عن كثب  إلى  »نتطلع 
إلى  أعمالنا  يدفع تصاميم  أيًضا حافز  تجربة تعليمية فحسب، بل هي  ليست مجرد 

األمام. نأمل في تأمين أسواق جديدة بدعم من منتجات صادرات البحرين«.

AL HOSS DESIGN
الحص للتصميم

www.almuharraqpickles.com

almuharraq.pickles

Jehad Al Shirawiجهاد الشيراوي

“Without Export Bahrain’s workshops and tools, we would have not 
otherwise had the opportunity and information to understand the gaps 
related to our business and test the potentials of new markets. The details 
disseminated through the workshops has helped significantly to fine tune 
our product marketing to gear it to international market places” 

أتاحت لنا الفرصة لفهم  البحرين والحلول المقدمة من قبلها،  »ورش عمل صادرات 
ساعدت  كما  جديدة.  ألسواق  التصدير  إمكانات  ومعرفة  بأعمالنا  المتعلقة  الفجوات 
تسويق  ضبط  في  كبير  بشكل  العمل  ورش  خالل  من  طرحها  تم  التي  التفاصيل 

منتجاتنا والتحقق من مدى مالءمة جاهزيتها لتوجيهها إلى األسواق العالمية«.

AL MUHARRAQ PICKLES FACTORY
مصنع المحرق للمخلالت

al_hoss www.ameeri.com.bh

ameeriindustries

Adel Ameeriعادل أميري

“We look forward to Export Bahrain’s Export Credit Insurance Solution 
which has significant benefits in terms of protecting the business and 
equipping the Industry with the confidence necessary to enter new 
markets and chart a path forward with margins we can depend on. With 
this security in hand, the Industry can surely increase our global 
competitiveness.”

»نتطلع إلى الحصول على دعم تأمين صادرات البحرين االئتمانية ذات الفوائد الكبيرة 
والهامة من حيث حماية األعمال وتزويد الصناعة بالثقة الضرورية لغزو أسواق جديدة 
حصولنا  خالل  ومن  عليها.  االعتماد  يمكننا  ربح  هوامش  تحقيق  نحو  قدما  والمضي 
على هذا النوع من التأمين، نستطيع بالفعل زيادة قدرتنا التنافسية على المستوى 

العالمي«.

AMEERI INDUSTRIES
أميري للصناعات

جالل محمد بوچيري 
روني سورتي

Jalal Mohamed Bucheeri
Ronnie Surty

“We at Awal Plastics were very pleased to have attended the Export 
Bahrain workshop. We believe in the support we can get through Export 
Bahrain for introducing our products in international markets where we 
do not have any presence currently. As one of the oldest companies in 
Bahrain, we are grateful for the support and we are most honored to 
associate ourselves with the Export Bahrain personnel who have 
committed to giving us their support to expand our business and products 
in international markets.”

»نحن في شركة أوال بالستك سعدنا جًدا بحضور ورشة صادرات البحرين. نحن نؤمن 
بالدعم الذي يمكن أن نحصل عليه من خالل صادرات البحرين لتقديم وعرض منتجاتنا 
أقدم  من  واحدة  بصفتنا  حالًيا.  فيها  وجود  لدينا  ليس  التي  الدولية  األسواق  في 
الشركات في البحرين، نحن ممتنون للدعم ويشرفنا جًدا أن نوطد عالقتنا مع موظفي 
صادرات البحرين الذين تعهدوا بتقديم دعمهم لنا لتوسيع أعمالنا ومنتجاتنا في 

األسواق الدولية.«

AWAL PLASTICS
اوال بالستك

www.awalplastics.com

awalplastics



90 91

Azza Al Hujairiعزه الحجيري

“Before a business trip to the USA, I attended the seminar event for Export 
Bahrain and AmCham to understand the support I can receive growing 
my Jewelry brand on an international level and exporting to certain 
markets. It was very insightful, and I now feel confident to expand and 
export my products to new markets”

»قبل بدء رحلة عمل قمت بها إلى الواليات المتحدة األمريكية، حضرت ندوة لصادرات 
البحرين وغرفة التجارة االمريكية في البحرين للتعرف على مدى الدعم الذي يمكن أن 
الدولي  المستوى  على  خاصتي  المجوهرات  عالمة  وتنامي  لتطوير  عليه  أحصل 
وتصديرها إلى بعض أسواق معينة. لقد كانت تجربة ناجحة للغاية وأشعر اآلن بالثقة 

في قدرتي على التوسع وتصدير منتجاتي إلى أسواق جديدة«. 

AZZA FINE JEWELLERY
عزة للمجوهرات

www.azzaalhujairi.com

azzafinejewellery

www.cakesandbakesbh.com

cakesandbakes.bh
Lamia Kuwaitiلمياء الكويتي

“Always acquiring something new to learn from Export Bahrain’s workshops 
and online tools. Because of Export Bahrain’s B2B connections, we have 
been able to offer our products and network with key entities locally and 
potential customers abroad. As a result, we will be soon selling our 
products beyond Bahrain. It is a small but good start, which we hope to 
sustain, nurture and grow in the near future”.

في  البحرين   صادرات  تقدمها  التي  اإلنترنت  وأدوات  العمل  ورش  ساهمت  »لطالما 
تعلم أشياء جديدة. وبفضل حلول تيسير عمليات التصدير لصادرات البحرين، تمكنا 
والعمالء  محلًيا  البارزة  المؤسسات  من  عدد  مع  والتواصل  عروضنا  تقديم  من 
المحتملين في الخارج. نتيجة لذلك، سنقوم قريبًا ببيع منتجاتنا خارج البحرين. إنها 
المستقبل  في  وتنميتها  عليها  الحفاظ  في  ونأمل  جيدة،  ولكنها  صغيرة  بداية 

القريب«.

CAKES & BAKES
كيكس اند بيكس

Eman Al Saffarإيمان الصفار

“Many customers trust our work. We may have some challenges in the 
implementation of our work outside Bahrain but with the right partner like 
Export Bahrain, we have received the right guidance and linkages to 
support the business in extending services to markets outside Bahrain”.

خارج  عملنا  خالل  التحديات  بعض  نواجه  أن  يمكن  عمالئنا.  من  الكثير  بثقة  »نحظى 
البحرين ولكن من خالل اختيار الشريك المناسب مثل صادرات البحرين، حصلنا على 
التوجيه الصحيح والعالقات الالزمة لدعم نشاطنا و توسعة خدماتنا لتصل لألسواق 

خارج البحرين«

DPI INTERIOR DESIGN
دي بي آي للتصميم

Luma Al Jishiلمى الجشي

“The company has been successful in fulfilling orders in many countries 
worldwide, however, we plan to continue this expansion, to reach many 
more major international markets and further develop our growing global 
brand and reputation. The product range and innovative developments 
currently underway will exceed the demands of the international market and 
together with Export Bahrain’s solutions, our long term goals and corporate 
vision will be realized.”.

»لقد نجحنا بتنفيذ واستكمال عدة طلبات شراء للعديد من الدول، ومع ذلك، فإننا 
نخطط لزيادة مبيعاتنا خارج البحرين ونتطلع إلى تأسيس عالمة تجارية عالمية. لدينا 
الكثير من االبتكارات المستمرة التي تلبي متطلبات السوق الدولية ومن خالل الحلول 

المقدمة من جانب صادرات البحرين، فإن الرؤية طويلة األجل قد باتت في المتناول«.

ILIUM COMPOSITES
شركة إليم

www.iliumcomposites.com

iliumcomposites

dpi_bh
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Ammar Fraidoonعمار فريدون

“Very satisfied with the continuous support received and the 
responsiveness of Export Bahrain’s team. The interactive online tools and 
resources is a treasure!  This will help the business to acquire the right 
mechanisms to showcase our services to an international audience and 
support to expand and develop my business globally”.

صادرات  فريق  تجاوب  ومدى  به  نحظى  الذي  المستمر  بالدعم  الرضا  تمام  »راضون 
البحرين. مما الشك فيه أن األدوات التفاعلية والموارد المتاحة عبر اإلنترنت هي بمثابة 
كنز! حيث أنها ستساعدنا في اكتساب اآلليات الصحيحة التي نستطيع من خاللها 
في  التوسع  بغية  الدعم  على  والحصول  الدولي  المستهلك  على  خدماتنا  عرض 

أعمالنا وتطويرها عالمًيا«.

INTELLIGENT PACKING
التعبئة الذكية للمواد الغذائية

 Mohammed Sharifمحمد شريف

“Excellent workshops! As a business, I am new to this topic and have 
been to many conferences / workshops but the export sessions is by far 
one of the most informative. I’d recommend it to businesses of all levels 
in this subject. Great examples throughout. Love the open environment 
to ask questions. Overall, great program. Very practical. Thank you 
Export Bahrain for putting the time into your events”

»كانت ورش العمل ممتازة! وبالنسبة لي فإنني حديث عهد بهذه النوعية من األعمال 
ولقد حضرت العديد من المؤتمرات وورش العمل ولكن الجلسات التي كانت تتناول 
موضوعات التصدير كانت هي األهم على اإلطالق. إنني أوصي بهذا النوع من الجلسات 
الفرصة لطرح  إتاحة  أحببت   . رائعة  ونماذج  أمثلة  المستويات مع  لألعمال على كافة 
األسئلة بأريحية. وبوجه عام، يمكنني القول أنه برنامج عظيم وعملي للغاية. شكرا 

لصادرات البحرين على تخصيص وقت لالهتمام بنا«.

ISTANBUL CAFÉ
مقهى اسطنبول

ist.cafe.bh

ipackingbh www.jannaty.co

Jannaty.co

Ahmad AlAnzaroutiأحمد العنرزوتي

“Export Bahrain’s suite of services will have a significant positive impact 
on Bahraini products abroad over the coming period and can bolster 
the position of Bahraini enterprises internationally as it allows them to 
offer better sales terms and flexible payment options. We are counting 
on Export Bahrain as our ticket for the global expansion of local products”.

البحرينية  المنتجات  على  األثر  بالغ  البحرين  صادرات  خدمات  لمجموعة   »سيكون 
بالخارج طوال الفترة القادمة ويمكن أن يعزز من مكانة وأعمال المؤسسات البحرينية 
أكثر  الدولي حيث يمكنها من تقديم شروط مبيعات أفضل وخيارات  الصعيد  على 
مرونة للدفع. إننا نعتمد وبشكل كبير على صادرات البحرين كبوابتنا  نحو االنتشار 

والترويج لمنتجاتنا المحلية على المستوى الدولي«.

JANNATY
جنتي

Lulwa Al Mannaiلولوة المناعي

“As a business, we have benefited from Export Bahrain’s workshops and 
other market intelligence platforms available online which has provided 
us with a wealth of knowledge and information regarding industries, 
markets and other untapped potentials for Lam Bags. We are now in 
discussions with few buyers across the region to explore export 
collaboration possibilities”.

قبل  من  تنظيمها  تم  التي  العمل  ورش  من  استفدنا  فقد  تجارية،  مؤسسة  بصفتنا 
صادرات البحرين، ومن منصات معلومات السوق المتاحة على اإلنترنت والتي زودتنا 

بثروة من المعرفة المتعلقة بالصناعات واألسواق والفرص المتاحة لنا في الم. 

المنطقة  أنحاء  جميع  في  المشترين  بعض  مع  مناقشات  إجراء  بصدد  نحن  اآلن 
إلستكشاف إمكانية التعاون في مجال التصدير.

L.A.M
الم براند

www.lam-brand.com

lam_brand



94 95

“We believe that the pearl is the eternal gem, and there are no pearls 
more precious than Bahraini pearls.
We look forward to sharing our treasure with the world through Export 
Bahrain”

إلعادة  جميعا  الماضي،سنعمل  في  البحرين  صادرات  أهم  يمثل  اللؤلؤ  كان  »كما 
مكانته ضمن صادرات البحرين«

MATTAR JEWELERS
مطر للجواهر

www.unitedenterprises.biz
Mohammed Al A’aliمحمد العالي

“We particularly appreciate Export Bahrain’s industry knowledge and 
expertise, both within our particular sector and the broader market in 
general, which has proved invaluable in understanding International 
market gaps, requirements and regulations thus optimizing our global 
competitiveness”

» نقدر بشكل خاص المعرفة والخبرة التي تحظى بها صادرات البحرين، سواء داخل 
قطاعنا الخاص  أو في السوق األوسع بوجه عام، والتي أثبتت أنها ال تقدر بثمن من 
حيث فهم فجوات ومتطلبات ولوائح السوق الدولية، والذي بدوره يسهم بشكل كبير 

في تحسين قدرتنا التنافسية العالمية«.

UNITED ENTERPRISES
شركة المشاريع المتحدة

www.mattarjewelers.com

mattarjewelers

Reem Mattar
Faten Mattar
Lubna Mattar

إبراهيم  خليفة مطر

www.updatee.com

update.bh

Sara Khalid AlSharfaaسارة خالد الشرفاء

“We are working closely with Export Bahrain to explore various 
opportunities beyond Bahrain to build a core market in the US and UK 
markets through forming strategic business linkages to support the 
growth of Update”

الفرص  من  العديد  استكشاف  بغية  البحرين  صادرات  مع  كثب  عن  ونتعاون  »نعمل 
الواليات  في  رئيسي  سوق  وتدشين  بناء  بهدف  وذلك  البحرين  حدود  تتجاوز  التي 
المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة من خالل تدشين روابط عمل استراتيجية تسهم 

في دعم نمو وتطور  أبديت«. 

UPDATE
أبديت

Roaya Salehرؤيا صالح

“I have had a good experience attending Export Bahrain’s workshops 
which supported me to improve my export strategy and explore new 
markets and destinations to expand my market internationally”.

»لن نتوقف عن نشر ما يمكن أن تقدمه البحرين للعالم - سواء كان ذلك من خالل فتح 
فروع للمطعم أو منافذ للبيع بالتجزئة. بدأنا من لندن وترمي خطتنا إلى التوسع في 
أن  أمل  على  العاصمة،  وواشنطن  نيويورك  نستهدف  ذلك  بعد  البريطانية.  السوق 

تساعدنا صادرات البحرين في تحقيق الحلم الكبير «.

VILLA MAMAS RESTAURANT 
مطعم فيال ماماز

www.villamamas.com

villamamas
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Ali Al Haddadعلي الحداد

“The Closets operations have grown and evolved over the years and 
with this expansion we strive to increase our productivity and further 
improve the quality of our products. Therefore, from a business 
perspective, Export Bahrain’s financing solutions will support our vision 
through providing us access to more capital through the entire cash 
cycle facilitating further development and creating new channels to 
more markets for our products, on both the local and global levels.”

» تزايدت أعمال الخزائن وتطورت عبر السنين ونسعى من خالل هذا التوسع إلى زيادة 
ستدعم  التجاري،  المنظور  ومن  ثم  ومن  منتجاتنا.  جودة  وتحسين  اإلنتاجية  قدرتنا 
حلول التمويل التي تقدمها صادرات البحرين رؤيتنا من خالل تمكيننا من زيادة رأس 
المال وذلك عبر  تسهيل الدورة النقدية التي تمهد لمزيد من التطور وتسهم في 
المحلي  الصعيدين  على  منتجاتنا  أمام  األسواق  من  مزيد  وفتح  جديدة  قنوات  خلق 

والدولي«.

THE CLOSETS
الخزائن

www.the-closets.com

theclosets






