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Sign World Advertising Co S.P.C. is an advertising 
division of Almoayyed International Group.  We help 
our clients design, plan, and deliver immersive 
experiences for their most important audiences. 
Through comprehensive solutions including strategy, 
creative, logistics, digital solutions and event 
technology, Sign World helps increase engagement 
and drive business results. 
We use state-of-the-art, computer aided sign-making 
systems and techniques to create high-impact & 
cost-effective signs that achieve good results. Best of 
all, we make the whole process simple, from concept 
to completion.
We use state-of-the-art CNC machinery for engrav
ing and cutting for speed, efficiency and precision. 
Trained technicians ensure a high quality finish in 
metal fabrication. Intricate signage gets the specialist’s 

SIGN WORLD ADVERTISING COMPANY S.P.C.

touch here. A combination of experienced 
technicians, neon benders and high quality materials 
means, we can offer our clients the very best in 
neon signage bringing brands to life at night.  We 
offer a complete solution from printing, lamination, 
mounting, installation and beyond.
A variety of printing solutions are available at our 
factory. We recommend the best solutions for 
banners, vehicle graphics & wall murals from high 
resolution prints. We have invested in the latest 
digital printing technology.
We produce a wide range of printed signage 
including flat sheet signs, pull-up banners, window 
frosting, printed fence wrap, one-way-vision film etc.

For more information, please visit 
www.signworldbh.com
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Almoayyed Solar is an engineering division of Almoayyed International Group, specialized in supply and 
installation of photovoltaic systems.  Almoayyed Solar has valuable expertise in providing photovoltaic 
solutions, services, and support to many customers like Government & Private sector Industry etc.  Its 
expertise in handling complex projects on turnkey basis, unparalleled service and after sale support has 
made Almoayyed Solar one of the leading Photovoltaic Solutions providers in Bahrain.

The activities of Almoayyed Solar are designed towards offering a turnkey solution to projects that call for 
design, procurement, installation, commissioning and further extending by providing  24 hours after sales 
maintenance services (complete with stocking the recommended spare parts) on systems.

ALMOAYYED SOLAR COMPANY B.S.C. CLOSED
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ALMOAYYED FIRE & SAFETY CO. W.L.L.
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ALMOAYYED FIRE & SAFETY CO. W.L.L.

Almoayyed Fire & Safety Co. W.L.L.

www.almoayyedsafety.com

(AFSC)
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Almoayyed Almukhaimer Construction Company W.L.L (AMCC) is a civil construction division of Almoayyed 
International Group. Ever since its establishment, the company has played a major role in the all-round progress of 
Bahrain Civil Construction Industry. AMCC specializes in all types of Industrial projects and offers quality civil contracting 
and infrastructure construction services as an EPC contractor. 
AMCC undertake a variety of projects for a wide range of industry verticals from small developments to large 
Government projects. Our unique and flexible project management systems ensure that a positive outcome is achieved 
regardless of size or nature of the project.
AMCC executes its projects with utmost care using state-of-the-art construction standards and technologies. It 
assembles and deputes carefully selected experienced construction team to ensure high level of customer satisfaction. 
All plant, machinery equipment and materials used are inspected and quality assured at all times. All the site construction 
procedures are well documented to ensure integrity of works delivered.
AMCC always aims for the highest construction standards and has built a strong reputation for delivering a quality 
service, safety at work, on time and at a competitive price. 

Our Construction activities and Services include:

• Civil Works in Green and Brown Fields Plant Areas
• Civil works • Surveying
• Earth works Demolition and Site Cleaning
• Excavation and backfilling works
• Dewatering and Shoring works
• Formworks • Infrastructure Works
• Potable water networks • Irrigation networks
• Storm water collection networks
• Electrical Networks • Street lighting
• SEWERAGE networks • Landscaping
• Fencing • Road Works
• Asphalt works & Concrete Reinstatement works, Road upgrade/ Road Marking

ALMOAYYED ALMUKHAIMER CONSTRUCTION COMPANY W.L.L.

Other Works:

• Term contract Upgrade, Repair and
   Reinstatement services.
• Pipe laying works
• Construction of Chambers
• Construction of Pump Stations
• Reinforcements for columns, beams and roof
• Wood work & Aluminums works
• Painting Works
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Season Lead Edge Paper Industries Co. W.L.L. is a joint venture between Season International Trading 
& Industries Company and Lead Edge Papers Private Limited.
Lead Edge Papers Pvt. Ltd. was incorporated in 1995. The plant to manufacture Corner Board is 
located in Hyderabad, India. The plant has installed capacity to manufacture 30,000,000 meters per 
annum.
Corner Board is manufactured out of multilayered kraft paper glued and formed into a rigid right 
angle by a unique process.
A team of highly qualified and skilled workers and staff ensures prompt service and consistent quality. 
The company has developed a very strong, satisfied and loyal customer base.
Corner Board is also known by other names –
Edge Protectors, Angle Board, Edge Guard, Paper Angles, Edge Corners, Corner Protectors, Edge 
Board, V Board, Corner Angle etc.
Season Lead Edge production ensures a high level of superior high-quality products with standards & 
professionalism of high caliber using the most modern day machinery in the prospective business line.
For more information, please visit www.season-leadedge.com

SEASON LEAD EDGE PAPER INDUSTRIES CO. W.L.L.
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Season Lead Edge Paper Industries Co. W.L.L. is a 
joint venture between Season International Trading 
& Industries Company and Lead Edge Papers Private 
Limited.Lead Edge Papers Pvt. Ltd. was incorporated 
in 1995. The plant to manufacture Corner Board is 
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capacity to manufacture 30,000,000 meters per 
annum.Corner Board is manufactured out of 
multilayered kraft paper glued and formed into a rigid 
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qualified and skilled workers and staff ensures 
prompt service and consistent quality. The company 
has developed a very strong, satisfied and loyal 
customer base.Corner Board is also known by other 
names – Edge Protectors, Angle Board, Edge Guard, 
Paper Angles, Edge Corners, Corner Protectors, 
Edge Board, V Board, Corner Angle etc. Season Lead 
Edge production ensures a high level of superior 
high-quality products with standards & 
professionalism of high caliber using the most 
modern day machinery in the prospective business 
line. For more information, please visit 
www.season-leadedge.com

SEASON LEAD EDGE
PAPER INDUSTRIES CO. W.L.L.

Arjouwan Papyrus is one of the leading paper bag 
  .niarhaB fo modgniK eht ni seinapmoc gnirutcafunam

The company is specialized in the manufacturing of 
reliable and luxurious Corporate Bags, Gift Boxes, 
Promotional Bags, Wrapping Bags, Embossing 
Bags and Customized bags as per client’s 
requirement.  Our tailor-made luxury paper bags 
are designed and produced to perfection using top 
quality products. Our paper bags can be 
enhanced with lamination, metallic hot foil, embossing, 
spot UV, glitter finishes, mat or glossy lamination, tags, 
stick-ons, eyelets, die-cutting, as well as many 
different handle options. Our expert team work 
with our clients to ensure that we create and supply 
incredible products for their brand, promotion or 
organization. For more information, please visit 
www.arjowanpapyrus.com
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شركة المؤيد للحريق والسالمة ذ.م.م
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شركة المؤيد المخيمر للمقاوالت ذ.م.م
شركة المؤيد المخيمر للمقاوالت ذ.م.م هي شركة إنشاءات مدنية تابعة لمجموعة المؤيد العالمية. ولعبت الشركة منذ 

تأسيسها دور� رئيسي� في التطور الشامل الذي شهده مجال ا�نشاءات المدنية في مملكة البحرين. وتعتبر شركة المؤيد 
المخيمر للمقاوالت شركة متخصصة في جميع أنواع المشاريع الصناعية وتقدم خدمات المقاوالت المدنية والبنية التحتية 

عالية الجودة كمقاول ل�عمال الهندسية والمشتريات وا�نشاءات.
تتولى شركة المؤيد المخيمر للمقاوالت تنفيذ مجموعة من المشاريع في مجاالت متنوعة من المشاريع الصغيرة إلى المشاريع 

الحكومية الكبيرة. وتضمن أنظمة إدارة المشاريع المتميزة والمرنة التي نطبقها تحقيق النتائج ا�يجابية بغض النظر عن 
حجم المشروع أو طبيعته.

تنفذ شركة المؤيد المخيمر للمقاوالت مشاريعها بعناية فائقة باستخدام أحدث معايير وتقنيات البناء. وتجمع الشركة وتختار 
فريق البناء من الخبراء بعناية بالغة لضمان تحقيق أعلى مستويات رضا العمالء. وتخضع جميع المعدات وا±الت والمواد 

المستخدمة للفحص وضمان الجودة في جميع ا·وقات. ويتم توثيق جميع إجراءات البناء في الموقع بشكل جيد لضمان 
سالمة ا·عمال المنجزة.

وتهدف الشركة دائًما إلى تحقيق أعلى المعايير في مجال ا�نشاءات ونجحت في بناء سمعة قوية لما تقدمه من خدمات عالية 
الجودة والسالمة في العمل والتسليم في الموعد وا·سعار التنافسية.

تشمل ا�نشطة والخدمات ا�نشائية التي نقدمها ما يلي:
ا·عمال المدنية في مناطق الحقول الخضراء والبنية  •

ا·عمال المدنية  •  أعمال المسح  •
ا·عمال ا·رضية والهدم وتنظيف الموقع  •

أعمال نزح الماء وتركيب الدعامات أعمال الحفر والردم  •   •
أعمال قوالب صب الخرسانة  •  أعمال البنية التحتية  •

شبكات مياه الشرب  •  شبكات الري  •
شبكات تجميع مياه العواصف  •

الشبكات الكهربائية  •  إنارة الشوارع  •
شبكات الصرف الصحي  •  المناظر الطبيعية  •

ا·سوار  •  أعمال الطرق  •
أعمال ا·سفلت وأعمال إعادة الخرسانة وتطوير الطرق / ووضع عالمات الطرق  •

أعمال أخرى:
عقود التطوير وا�صالحات وإعادة التأهيل محددة المدة  •

أعمال مد خطوط ا·نابيب  •
بناء الغرف  •

بناء محطات الضخ  •
تسليح ا·عمدة والكمرات والسقف  •

أعمال ا·خشاب وا·لمنيوم  •
اعمال الصباغة  •
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شركة المؤيد سوالر ش.م.ب. مقفلة

شركة المؤيد سوالر هي أحد ا�قسام الهندسية في مجموعة المؤيد العالمية وهي شركة متخصصة في توريد 
وتركيب نظم ا�لواح الضوئية. وتمتلك شركة المؤيد سوالر خبرة كبيرة في مجال توفير حلول وخدمات ودعم 

ا�لواح الضوئية للعديد من العمالء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وغيرهما. تتمتع الشركة بخبرة كبيرة 
في تنفيذ المشاريع المعقدة على أساس ا¥نجاز الكلي با¥ضافة إلى ما تقدمه الشركة من مستويات خدمة 

متميزة ودعم ما بعد البيع عوامل جعلت شركة المؤيد سوالر واحدة من الشركات الرائدة في مجال توفير حلول 
ا�لواح الضوئية في البحرين.

أنشطة شركة المؤيد سوالر مصممة من أجل تقديم حلول متكاملة للمشاريع التي تتطلب التصميم 
والمشتريات والتركيب والتسليم والتوسعة من خالل توفير خدمات صيانة (كاملة مع توريد قطع الغيار 

الموصى بها) بعد البيع على مدار 24 ساعة.
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شركة ساين ورلد ادفرتايزنج ش.ش.و
شركة ساين ورلد ادفرتايزنج ش.ش.و هي قسم الدعاية في 

مجموعة المؤيد العالمية. نساعد عمالئنا على تصميم 
وتخطيط وتقديم تجربة تفاعلية لجماهيرهم ا�كثر أهمية. 
من خالل الحلول الشاملة بما في ذلك الحلول االستراتيجية 
وا�بداعية واللوجيستية والحلول الرقمية والتقنية، تساعد 

ساين ورلد على زيادة المشاركة وتعزيز نتائج ا�عمال.
نستخدم أحدث أنظمة وتقنيات عمل اللوحات ا�عالنية 

بمساعدة الحاسب ا¦لي �نشاء لوحات إعالنية عالية الجودة 
ومنخفضة التكلفة والتي تحقق نتائج جيدة. وا�فضل من 

ذلك كله هو أننا نجعل العملية برمتها بسيطة بدًء من 
المفهوم حتى إنجاز المنتج النهائي.

نستخدم في أعمال النقش والحفر آالت تحكم رقمي 
باستخدام الحاسوب حديثة لضمان السرعة والكفاءة والدقة. 

كما تضمن كفاءة الفنيين المدربين جودة عالية في 
تشطيب أعمال المعادن. وهنا تظهر لمسة المتخصصين 
في اللوحات ا�عالنية المعقدة. ومن خالل الجمع بين خبرة 

الفنيين وإضائة النيون والمواد عالية الجودة يمكننا أن 
نقدم لعمالئنا أفضل لوحات النيون التي تجعل العالمات 

التجارية نابضة بالحياة ليًال. نقدم حلوالً كاملة تشمل 
الطباعة والتصفيح والتعليق والتركيب وأكثر من ذلك.

تتوفر في مصنعنا مجموعة متنوعة من حلول الطباعة. 
ونوصي بأفضل حلول مطبوعات البانرات ورسومات 

المركبات واللوحات الجدارية عالية الدقة كما أننا نستثمر 
في أحدث تقنيات الطباعة الرقمية.

وننتج مجموعة كبيرة ومتنوعة من اللوحات ا�عالنية 
المطبوعة بما في ذلك اللوحات المسطحة وبانرات 
السحب والزجاج المصنفر وتغليف ا�سوار باللوحات 

المطبوعة وغشاء الرؤية أحادية االتجاه وغيرها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ا�لكتروني: 
www.signworldbh.com
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