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موقع المصنع: مقابل متحف موقع قلعة البحرين ا�ثري

..مرحبا بكم

يسرنا أن نرحب بكم في عالم الحياة الصحية، فمنتجاتنا طبيعية ١٠٠٪، عالية 
الجودة، وخالية من المحتويات الكيميائية، مع خبرتنا المديدة �كثر من ٢٥ 

عاما في مجال العناية بالصحة.
منتجاتنا  حول  ومفيدة  سريعة  معلومات  على  ستحصل  الدليل  هذا  في 

والتقنيات المستخدمة في استخالصها.
قنوات  على  معنا  التواصل  يرجى  المعلومات  من  مزيد  على  للحصول 

التواصل المذكورة أدناه..

+973 17580070

+973 17582336

+973 33322258

P.O.Box 5645, Manama

quba@outlook.com

www.qubafactory.com

@qubafactory

@qubafactory

+973 38883613



يسرنا أن نرحب بكم في عالم الحياة الصحية، فمنتجاتنا طبيعية ١٠٠٪، عالية 
الجودة، وخالية من المحتويات الكيميائية، مع خبرتنا المديدة �كثر من ٢٥ 

عاما في مجال العناية بالصحة.
منتجاتنا  حول  ومفيدة  سريعة  معلومات  على  ستحصل  الدليل  هذا  في 

والتقنيات المستخدمة في استخالصها.
قنوات  على  معنا  التواصل  يرجى  المعلومات  من  مزيد  على  للحصول 

التواصل المذكورة أدناه..

ما هو ماء اللقاح؟



الجودة في كل لحظة

عام  المصنع  تأسيس  منذ 
التي  الرؤية  كانت  ١٩٨٩م 
تتصف  المؤسسون  اتخذها 
بالتحدي والطموح، فقد كان 
يكون  أن  قبى  لمصنع  يراد 
اللقاح  ماء  إنتاج  في  الرائد 
وتحويل  ا�عشاب،  ومياه 
حرفة  مجرد  من  الصناعة 
يبرع بها ا�جداد إلى صناعة 
وقد  بها،  معترف  عالمية 
في  كبيرا  شوطا  قطعنا 

هذا المجال.
كان مصنع قبى دائما الرائد 
ا�صناف  وتطوير  ابتكار  في 
ا�عشاب،  لمياه  الجديدة 
وقد تم وضع معايير صارمة 
على  القائمين  قبل  من 
المنتجات  تطوير  قسم 
على  للموافقة  بالمصنع 
جودة المنتجات، لتصل لكم 

وأنتم في غاية الرضا، وتتمتعوا بفوائدها الفريدة.
لهذا فقد أوكلنا لفريق عمل متخصص في البحث عن أجود وأنقى المواد 
الفريق  هذا  نجح  وقد  منتجاتنا،  في  الستخدامها  العالم  حول  من  الخام 
بالفعل في إحداث فرق كبير بيننا وبين المنتجات المنافسة. كما أننا نحرص 
العالمية  االشتراطات  مع  متوافقة  تكون  أن  على  الخام  المواد  اختيار  عند 
مختبرية  لفحوصات  دورية  وبصورة  منتجاتنا  جميع  ونخضع  ا�غذية،  لصحة 

متعددة، محلية ودولية، للحصول على أعلى قدر من الجودة.
ا�ولية نقوم باستخالص عصارتها باستخدام آخر  بعد فرز وتنقية ا�عشاب 
تقنيات التقطير. بفضل هذه التقنية يمكن الحصول على أكبر نسبة من 
فائدة  أكبر  على  الحصول  وبالتالي  الطبية،  ا�عشاب  في  الفعالة  العناصر 

ممكنة من المنتج النهائي.

RAW HERBS condensation
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عام  المصنع  تأسيس  منذ 
التي  الرؤية  كانت  ١٩٨٩م 
تتصف  المؤسسون  اتخذها 
بالتحدي والطموح، فقد كان 
يكون  أن  قبى  لمصنع  يراد 
اللقاح  ماء  إنتاج  في  الرائد 
وتحويل  ا�عشاب،  ومياه 
حرفة  مجرد  من  الصناعة 
يبرع بها ا�جداد إلى صناعة 
وقد  بها،  معترف  عالمية 
في  كبيرا  شوطا  قطعنا 

هذا المجال.
كان مصنع قبى دائما الرائد 
ا�صناف  وتطوير  ابتكار  في 
ا�عشاب،  لمياه  الجديدة 
وقد تم وضع معايير صارمة 
على  القائمين  قبل  من 
المنتجات  تطوير  قسم 
على  للموافقة  بالمصنع 
جودة المنتجات، لتصل لكم 

وأنتم في غاية الرضا، وتتمتعوا بفوائدها الفريدة.
لهذا فقد أوكلنا لفريق عمل متخصص في البحث عن أجود وأنقى المواد 
الفريق  هذا  نجح  وقد  منتجاتنا،  في  الستخدامها  العالم  حول  من  الخام 
بالفعل في إحداث فرق كبير بيننا وبين المنتجات المنافسة. كما أننا نحرص 
العالمية  االشتراطات  مع  متوافقة  تكون  أن  على  الخام  المواد  اختيار  عند 
مختبرية  لفحوصات  دورية  وبصورة  منتجاتنا  جميع  ونخضع  ا�غذية،  لصحة 

متعددة، محلية ودولية، للحصول على أعلى قدر من الجودة.
ا�ولية نقوم باستخالص عصارتها باستخدام آخر  بعد فرز وتنقية ا�عشاب 
تقنيات التقطير. بفضل هذه التقنية يمكن الحصول على أكبر نسبة من 
فائدة  أكبر  على  الحصول  وبالتالي  الطبية،  ا�عشاب  في  الفعالة  العناصر 

ممكنة من المنتج النهائي.

التطورات  نواكب  قبى  مصنع  في 
لكم  لتصل  الحديثة  والتقنيات 
منتجاتنا كما يجب، وذلك لحرصنا على 
وفقا  منتجاتنا  جودة  على  الحفاظ 
وجودة  لسالمة  العالمية  للمعايير 

ا�غذية.
أحدث  إلى  ذلك  في  الفضل  يعود 
تصميمها  تم  التي  التعبئة  معدات 
بواسطة  لنا  خصيصا  وتصنيعها 
أفضل المصنعين في هذا المجال حول 

العالم.
النهائية  المحصلة  تكون  أن  حرصنا  إذ 
أمان  مع خاصية  اÊغالق  عبوات محكمة 
لضمان جودة ما يصل لكم من منتجات.

كما قمنا بتدريب كادر عمالي متميز على أعلى مستويات التدريب لمالحظة 
عملية اÊنتاج بدقة والتأكد من جودة كل منتج على حدة.

الجهات  لدى  منتجاتنا  لجميع  والمستمر  الدوري  الفحص  إلى  باÊضافة 
المختصة والمختبرات العالمية المعترف بها وفي موقع العمل.

لذا، وفي كل مرة تختار منتجات مصنع قبى، ستكون واثقا من أن ما تحصل 
مستويات  بأعلى  يتمتع  عليه 
عليه  الحصول  تود  كما  الجودة، 
أي  لديكم  كانت  وإن  تماما.  
حول  استفسارات  أو  مالحظات 
التواصل  في  تتردوا  ال  منتجاتنا، 
معنا على قنوات التواصل الخاصة 

بنا.

ا�نتاج والتعبئة



ماء اللقاح



ماء املرقدوش هو عبارة عن خلطة عشبية معروفة لدى سكان البحرين ودول 

واملعدة،  املغص  آالم  من  التخلص  في  كبيرة  فعالية  لها  األخرى،  اخلليج 

باإلضافة إلى فوائد أخرى كثيرة.

وألهمية هذا املنتج فقد مت تطويره وعمل الكثير من االختبارات والتوصل لعدة 

منتجات جديدة.

لألطفال  خاصة  أعشاب  باستخدام  األطفال  مرقدوش  ماء  تطوير  مت  حيث 

ليتمكنوا من احلصول على فوائد املرقدوش الكثيرة.

كما قمنا بتطوير ماء املرقدوش األصلي الذي يتميز عن باقي األنواع باحتواءه 

على عدد أكبر من أنواع األعشاب ما يعطي مفعوال أسرع وأفضل من أي نوع 

آخر.

للتشنج،  للمغص، مضاد  املعدة، مضاد  وآالم  للغازات  طارد  املرقدوش:  ماء 

مقوي، مدر للبول، مهضم.

اجلرعة: كوب (٧٠ملل) عند األلم

Marqadoosh Water: Releases gastric problem, stomach pain, release urine, liver 
pain.
Dosage: 70 ml cup for pain.

ماء المرقدوش



التنفسي،  اجلهاز  ملشاكل  للذاكرة،  منشط  للقلب،  مقوي 

للروماتيزم،  للغازات،  طارد  البلغم،  ينقي  الكلى،  ملشاكل 

للمغص وحموضة املعدة.

استخدم كوب ٧٠ ملل ٣ مرات يوميا.

OLIBAN WATER: Tonic for heart, memory enhancer, 
breathing problems, kidney problems, tranquilizer, release 
gastric problems, rheumatic, stomach pain, cooling 
stomach.
Dosage: 70 ml cup 3 times a day.

ماء علك اللبان

والصداع،  للزكام  واملغص،  البطن  الوزن، آلالم  لتخفيف 

الهضم  يحسن  والربو،  الديكي  والسعال  الكحة  لعالج 

لتأخر  للشهية،  فاحت  األمعاء،  ينقي  العضالت،  ويرخي 

للذاكرة،  منبه  املعوية،  الغازات  مينع  الشهرية،  الدورة 

التهابات املسالك البولية

Zatar Water (thyme): Memory 
enhancer, respiratory infections, 
oxytoxin, stomach pain, 
release urine, Induce good 
digestion, reduce weight, 
headache & cold.

ماء الزعتر

مخفف آالم الوالدة، مفيد للصداع، مطهر، مهضم، مدر 

احلليب لألم، منقي للدم، مدر للبول، خافض للسكر، مفيد 

للمعدة، مضاد للتشنج، منبه، منشط، مفيد للغازات.

Tabikha Water: Reduces labour pain, headaches, disinfetant, 
promotes digestion, increases milk secretion, release urine, 
reduces sugar, good for digestion, release gases, energizer.

ماء الطبيخة



يتميز ماء النعناع بطعمه املميز عند إضافته للشاي واملاء

مبرد للجسم، مهضم، مشهي، مسكن معوي، طارد للغازات 

وحاالت التخمة، منظم للدورة الشهرية.

استخدم كوب ٧٠ ملل ٣ مرات يوميا.

ROYAL MINT & MINT WATER: Induces 
good digestion, relieves 
constipation pain, tranquilizer, 
stomach pain killer, release gastric 
problems. Used with tea, water or 
syrup.
Dosage: 70 ml cup 3 times a day.

ماء النعناع

مبرد للجسم، مهضم، مشهي، مسكن معوي، طارد للغازات 

وحاالت التخمة.

استخدم كوب ٧٠ ملل ٣ مرات يوميا.

FOWTEN WATER: Induces good digestion, relieves 
constipation pain, 
tranquilizer, stomach pain 
killer, release gastric 
problems. Used with tea, 
water or syrup.
Dosage: 70 ml cup 3 times a 
day.

ماء الفوطن

مسكن آالم البطن واملغص، طارد للغازات، طارد لرياح 

الكبد، طارد للديدان

اجلرعة: كوب (٧٠ ملل) عند األلم

Zamoota Water: Pain killer for stomach pains, get rid of 
gases and liver pains.
Dosage: 70ml cup for pain

ماء الزموتة



يخفف  البطن.  وانتفاخ  لألطفال  مهدئ  مقوي،  مروي، 

في الرضاعة بنسبة ٥٠٪

Al-Helwa: Tranquillizer for children
Mix 50% water with 50% Al-Helwa

مهدئ لألعصاب، مسكن للمغص والسعال، منشط للهضم 

ومدر للبول، مفيد للوالدة وإدرار اللنب، طارد للبلغم، مقاوم 

للفيروسات. اشرب كوب ٧٠ ملل ٣ مرات

Anise: Antiparasitic, digestive problems, relieve menstrual 
cramps, anti viruses, anti phlegm, nerves relaxation. 70ml / 
3 times

ماء اليانسون

يكافح  للمعدة،  مبرد  والكبد،  للكلى  منقي  للقلب،  مقوي 

الكوليسترول واحلموضة (احلارج).

استخدم كوب ٧٠ ملل ٣ مرات يوميا.

HINDBAN WATER: Tonic for heart, kidney, liver & stomach, 
cooling, diuretic.
Dosage: 70 ml cup 3 times 
a day.

ماء الحندبان

ماء الحلوة



منظم نسبة السكر في الدم

اجلرعة: تناول كوب (٣٠ ملل) من ماء السكري املركز قبل 

ماء  من  ملل)   ٧٠) كوب  أو  ساعة،  بنصف  وجبة  كل 

هذه  خالل  شي  أي  تتناول  أال  على  العادي،  السكري 

الفترة.

Sukari Water (Diabetic): Regulate blood sugar.
Dosage: to regulate blood sugar take 30 ml cup 30 mins. 
before meal of concentrated diabetic water, or 70 ml cup of 
regular sukari water.

ماء السكري

الرتفاع ضغط الدم، مفيد للعقم، مدر للبول، منظم للسكر.

اجلرعة: كوب ١٤٠ ملل يشرب صباحا ومساء

Olive  Leaves Water: For treatment of blood pressure, release 
urine, regulate blood sugar.
Dosage: 140ml cup, morning & night.

ماء الزيتون

للسعال  مسكن  احلرارة،  لدرجة  مخفض  الدم،  ينقي 

يعالج  للبول،  مدر  احلساسية،  ضد  القلب،  وخفقان 

لضيق  الكبد،  لوظائف  ومنظم  مقوي  الرئة،  التهابات 

التنفس.

Kozaboon: Blood puri�er, 
reduce temperature, reduce 
allergy.

ماء الكوزبون



ضيق  السعال،  التنفسي،  اجلهاز  الصدر،  ألمراض 

التنفس، مطهر ملجاري الدم، التهاب املسالك البولية، يفتت 

احلصى.

اجلرعة: كوب ١٤٠ ملل ٣ مرات يوميا

Karfas: Urinary tract & bladder, kidney pains, reduce 
rheumatism.
Dosage: 140 ml cup 3 
times/day.

ماء الكرفس

احليج: لعالج الروماتيزم، التهاب املسالك البولية واملثانة، 

اآلالم الكلوية، السيالن األبيض وأبو صفار.

اجلرعة: كوب ١٤٠ ملل ٣ مرات يوميا

Heej: Reduce rheumatism, liver pain, 
urinary tract & bladder infections, 
kidney pain, jaundice.
Dosage: 140 ml cup 3 times/day.

ماء الحيج

تنشيط  واألمعاء،  للمعدة  مقوي  الدموية،  للدورة  منشط 

تخفيف  للحيض،  منظم  الروماتيزم،  وتخفيف  الرئة 

التشنجات، لفقر الدم وضعف الذاكرة، منظم للسكر، ضد 

األرق، خافض للحرارة، وقف حليب األم، ضد اإلسهال.

اجلرعة: كوب ١٤٠ ملل ٣ مرات يوميا

Merameia Water: Tonic for 
blood circulation, stomach & 
intestines. Active the lung. 
Diabetec & animia. Relieve 
diuretic, meustual organizer, 
relieve spams.
Dosage: 140 ml cup 3 
times/day.

ماء المرامية



خفيف احململ، طيب الرائحة، حابس لإلسهال، مسكن 

للمغص ومقوي للقلب، منشط ومنظم، لتنشيط التشمية 

وارتخائها، مينع التقيء واملغص، مضاد للتشنج، يستخدم 

ملشاكل الكلى وتقرحات اللثة، آلالم األذن واملفاصل 

واألمراض اجللدية واجلروح، للروماتيزم والبرد واملفاصل.

ينصح بعدم استعماله للحوامل. اشرب كوب ٧٠ ملل ٣ 

مرات يوميا
Raihan Water: Circulation, Diarrheic, esrache, fever, 
headache, kidney infection, stomach cramp, depression, 
nerves, fungicide.
Not advised to be used 
by pregnant women.
Dosage: 70ml / 3 times

ماء الريحان

لتنظيف  املعدة،  وحرقة  الغازات  لتخفيف  للشهية،  فاحت 

الفم من املايكروبات، مفيد الضطرابات البروستاتا وحرقة 

والسعال  البلغم  لطرد  التنفسي،  اجلهاز  ملشاكل  التبول، 

اجلاف، مفيد للحوامل.

Cardamom Water: aperitif, to relieve gas and heartburn, to 
clean the mouth of microbes, bene�cial for prostate 
disorders, burning urination, 
respiratory problems, to expel 
phlegm, dry cough, useful for 
pregnant women.

ماء الهيل

ماء الدارسين

احليض،  ودم  للبول  مدر  للكبد،  مسكن  للمعدة،  مطيب 

ألمراض  البلغم،  من  للتخلص  املعدة،  لرطوبة  مجفف 

اجلهاز التنفسي، يستعمل للشاي واحللويات.

Cinnamon: Stomach digestion, gets rid of 
phlegm, kidney infection



العبوات الصغيرة
           بالشكل الجديد      

أنواع  من  العديد  عمل  في  قبى  ورد  ماء  تفوق  التجارب  أثبتت  الورد:  ماء 
الحلويات وذلك بعد استخدامه بواسطة أمهر الطهاة الذين أكدوا مالئمته 
لجميع الوصفات. أنعش يومك مع ماء ورد قبى باستخدامه مع الحليب عند 
تطبخه  ما  ميز  الطبخ،  أنواع  لجميع  والشربت.  للشاي  واستخدمه  الفطور 
باستخدام ماء الورد قبى. اشعر بالفرق عند استخدام ماء ورد قبى للرش، 

فهو طبيعي ١٠٠٪ ونضمن لك خلوه من المواد الكيماوية.

ROSE WATER
Experiences has shown that QUBA rose water contained in the titles of 
making of many kinds of desserts, after using by chefs who have con�rmed 
its suitability for all recipes. Refresh your day with QUBA rose water.  for all 
kinds of cooking, cook special using QUBA rose water 
Feel the di�erence when you use QUBA rose water for spray, it is 100% 
natural and free of chemicals.

ماء الورد



التطورات  نواكب  قبى  مصنع  في 
لكم  لتصل  الحديثة  والتقنيات 
منتجاتنا كما يجب، وذلك لحرصنا على 
وفقا  منتجاتنا  جودة  على  الحفاظ 
وجودة  لسالمة  العالمية  للمعايير 

ا�غذية.
أحدث  إلى  ذلك  في  الفضل  يعود 
تصميمها  تم  التي  التعبئة  معدات 
بواسطة  لنا  خصيصا  وتصنيعها 
أفضل المصنعين في هذا المجال حول 

العالم.
النهائية  المحصلة  تكون  أن  حرصنا  إذ 
أمان  مع خاصية  اÊغالق  عبوات محكمة 
لضمان جودة ما يصل لكم من منتجات.

كما قمنا بتدريب كادر عمالي متميز على أعلى مستويات التدريب لمالحظة 
عملية اÊنتاج بدقة والتأكد من جودة كل منتج على حدة.

الجهات  لدى  منتجاتنا  لجميع  والمستمر  الدوري  الفحص  إلى  باÊضافة 
المختصة والمختبرات العالمية المعترف بها وفي موقع العمل.

لذا، وفي كل مرة تختار منتجات مصنع قبى، ستكون واثقا من أن ما تحصل 
مستويات  بأعلى  يتمتع  عليه 
عليه  الحصول  تود  كما  الجودة، 
أي  لديكم  كانت  وإن  تماما.  
حول  استفسارات  أو  مالحظات 
التواصل  في  تتردوا  ال  منتجاتنا، 
معنا على قنوات التواصل الخاصة 

بنا.

لتسهيل  أخرى  حلوال  لكم  نوفر  الكبيرة  بالعبوات  لمنتجاتنا  باÊضافة 
حياتكم والسماح لكم بأخذ منتجاتكم �بعد من المنزل. يسرنا أن نوفر 
أثناء  لالستخدام  مثالية  ملل،   ٣٠ سعة  صغيرة  بالستيكية  عبوات  لكم 
التجوال أو في الرحالت، كذلك جرب استخدامها في السيارة والمكتب، أو 
حتى إعطاءها �بنائك في المدرسة. متوفرة في علب هدايا سعة ٢٤ أو ١٢ 

عبوة.
لقاح  الذهبية،  النخلة  لقاح  التالية:  للمنتجات  الصغيرة  العبوات  تتوفر 
الزموتة،  ا�طفال،  مرقدوش  ا�صلي،  المرقدوش  ا�صلي،  اللقاح  النخلة، 
النعناع الملكي، النعناع، الزعتر علك اللبان، السكري المركز، الورد المركز، 

الهيل، الطبيخة، والمزيد في الطريق.

العبوات الصغيرة
           بالشكل الجديد      



أنواع  من  العديد  عمل  في  قبى  ورد  ماء  تفوق  التجارب  أثبتت  الورد:  ماء 
الحلويات وذلك بعد استخدامه بواسطة أمهر الطهاة الذين أكدوا مالئمته 
لجميع الوصفات. أنعش يومك مع ماء ورد قبى باستخدامه مع الحليب عند 
تطبخه  ما  ميز  الطبخ،  أنواع  لجميع  والشربت.  للشاي  واستخدمه  الفطور 
باستخدام ماء الورد قبى. اشعر بالفرق عند استخدام ماء ورد قبى للرش، 

فهو طبيعي ١٠٠٪ ونضمن لك خلوه من المواد الكيماوية.

ROSE WATER
Experiences has shown that QUBA rose water contained in the titles of 
making of many kinds of desserts, after using by chefs who have con�rmed 
its suitability for all recipes. Refresh your day with QUBA rose water.  for all 
kinds of cooking, cook special using QUBA rose water 
Feel the di�erence when you use QUBA rose water for spray, it is 100% 
natural and free of chemicals.

٭قد ال تتوفر جميع املنتجات لدى جميع منافذ البيع، لالستفسار عن منافذ البيع واملنتجات املتوفرة يرجى التواصل معنا.


