
 

 للتنفيذ وتستعد جديدة بمشاريع تفوز تامكون

 

 اإلجمالية  تبلغ قيمتها جديدة عاريبمش تمكنها من الفوزتامكون للمقاوالت عن أعلنت شركة 

عبر شركائها اإلستراتيجيين تقدمت لها الشركة  وذلك من خالل مناقصات ينارمليون د 8.41

 4بمملكة البحرينمجلس المناقصات إلى 

بما حققته بأنه سعيد  شركة تامكونرئيس مجلس إدارة أحمد راشد القطان  السيدوقد صرح 

والزالت تحققه تامكون من إنجازات، إذ تشمل المشاريع الجديدة التي تم الفوز بمناقصاتها، 

 مكمالا ، ويأتي هذا األنجاز نموذجية جديدةمدرسة  باإلضافة إلى، وحدة سكنية 683بناء مشروع 

لما حققته الشركة من إنجازات منذ التأسيس، حيث بدأت الشركة بتنفيذ مشاريع تخص 

ة قامت المجموعة، ومن ثم وبعد إكتساب الخبرة التي أهلتها لتنفيذ المشاريع بجودة وحرفية عالي

بالتقدم للمناقصات من خارج المجموعة، فقد قامت الشركة بتنفيذ مجموعة من المشاريع 

     4زارتي اإلسكان واألشغال والمؤسسة العامة للشباب والرياضةالحكومية تخص و

ع يأتي ثمرة لجهود فترة طويلة من العمل بالشركة ترجع يراالمش بأن الفوز بهذهالقطان ويضيف 

الى فترة التأسيس، حيث بنيت إستراتيجية الشركة من قبل مالكها في شركة الخليج للتعمير 

ن كشركة مقاوالت مستقلة عن الشركة األم، وتعمل في وشركة إنوفست على تأسيس تامكو

، لتقوم بتنفيذ المشاريع الكبرى السوق المحلي كإحدى الشركات الكبرى من فئة الدرجة األولى

 4على مستوى المملكة

ع يراالمش هذهبأن للمقاوالت  ركة تامكونلشزهير أحمد المدير العام  المهندسمن جانبه صرح و

أتي ضمن إستراتيجية الشركة في التركيز على مشاريع تحيث ، من المشاريع الهامة للشركة دعت

وتشرف عليها جهات حكومية مختلفة، كالمدارس وبيوت  البنية التحتية التي تقوم عليها المملكة،

اإلسكان والمباني الحكومية والطرق وغيرها، حيث قامت الحكومة مؤخراا بعرض عدد كبير 

يع للتنفيذ من قبل المقاولين، وخصوصاا المشاريع التي تأتي ضمن المشاريع الممولة من المشار

    4 من خالل برنامج الدعم الخليجي

بأن الشركة قامت مؤخراا باإلنتهاء من وتسليم عدة مشاريع، كما أنها زهير،  مهندسالوأضاف 

 أعمالومنها ى من المشاريع وصلت لمراحل مختلفة من التنفيذ، في طور تنفيذ مجموعة أخر

المرحلة األولى من مشروع البنية التحتية للمرحلة األولى من مشروع درة مارينا، وكذلك فلل 



كما إحداهما تجارية واألخرى سكنية، مشروع بنايتين بشارع اإلستقالل وأيضاا درة مارينا، 

سكنية بأم الحصم تابعة لوزارة اإلسكان، وأيضاا البنية التحتية  بنايةوتقوم الشركة بتنفيذ مشروع 

  4لمشروع سماهيج اإلسكاني


