
 

 عقد بناء أكبر مشروع إسكاني في المحافظة الجنوبيةب فوزان توالنبأ السعودية تامكون 

 

ة البحرين وسوق الكويت لألوراق المدرجة في بورص)التابعة لشركة انوفست شركة تامكون أعلنت كل من 

وحدة سكنية في  0651بناء عقد عن توقيع  العالمية للمشاريع التجاريةشركة النبأ  ةها السعوديتوشريك( المالية

 ، وذلكمع وزارة اإلسكان مليون دينار بحريني 66,65بقيمة تصل إلى  بمملكة البحرين المحافظة الجنوبية

السعودي الصندوق عبر  خادم الحرمين الشريفينلخدمة المتطلبات اإلسكانية للمحافظة وبدعم من حكومة 

من المؤمل أن يسجل شهر يناير  ،حيثالبحرين مملكةدعم ل المقرر يالخليج برنامج التنميةكجزء من للتنمية 

 .إنطالقة عملية البناء في المشروع بعد أن تم تهيئة الموقع واإلنتهاء من أعمال الحفر والردم فيه المقبل

و رئيس  يمطلق بن نبأ القحطان العالمية للمشاريع التجاريةوقد عبر كالً من  رئيس مجلس إدارة شركة النبأ 

سعادتهما بهذا اإلنجاز ورغبتهما األكيدة في عن بالغ فريد الفوزان مجلس إدارة شركة تامكون للمقاوالت 

 .المحدد في الوقت المشروع ضمان سير العمل وإنجازأجل من  تضافر الجهود والتعاون البناء بينهما 

 

وحدة سكنية من نوع  882، وD11وحدة من نوع  324أن هذا المشروع يتكون من  القحطانيأوضح و

Dana A ،Dana B  54و شقة سكنية، 012عمارة سكنية مكونة من خمسة أدوار وتضم  02باإلضافة إلى 

 .أكبر التجمعات السكنية المزمع إنشاؤها في المنطقة الجنوبية لمملكة البحرينكله ذلك  ليشكل ،وحدة أخرى

 

تحدياً تعتبر شهرا  (45)المقدرة بستة و ثالثينلمحددة للمشروع أن المدة ا ىإل  فريد الفوزانأشار من جهته 

الخطط الالزمة لضمان سير األعمال وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين كل  إال إنه تم وضع لفريق العمل ،

فور التفصيلية الخطط  من وزارة اإلسكان البحرينية والشركة المنفذة، هذا ومن المؤمل أن تتم المصادقة على

 .اإلتفاق على تاريخ بدء المشروع

 

لمشروع جاء ثمرة أن الفوز بهذا ازهير عبدالعزيز التنفيذي لتامكون المجموعة  الرئيس من جهته أوضح  

من أجل تقديم أفضل العروض المالية والفنية لوزارة اإلسكان   دؤوبوترتيبات فنية معقدة وعملجهود مضنية 

 يلى عرض نقدم من خالله مشروع ذإبهدف التوصل متناهية ة المشروع بدقة ت دراسحيث تم ،البحرينية



التي تصل إلى إلى القيمة النهائية والمتفق عليها في هذا العقد  وصوال ل التكاليف الممكنة،أجودة عالية وب

 .مليون دينار بحريني 66,65

 

أن توقيع هذا العقد يُعد إضافة جديدة إلنعاش السوق المحلي في قطاع صناعة اإلنشاءات، باإلضافة  اً مضيف

إلى ذلك فإن هذا المشروع سيسهم كثيراً في توظيف عدد كبير من الكفاءات الهندسية السعودية والبحرينية 

 .على السواء

 

البحرينية وشركة تامكون للمقاوالت إذ تمكنت  أشاد المهندس زهير بالتعاون المستمر بين وزارة اإلسكان وقد

أن وزارة اإلسكان  حيثفي غضون مدة محدودة من تقديم أفضل الخدمات الهندسية واإلنشائية، األخيرة 

وحدة سكنية في المدينة الشمالية  405البحرينية ترتبط حالياً بعقود متنوعة مع شركة تامكون كإنشاء 

وفلل سكنية في أم الحصم  راتة اإلسكانية في قرية سماهيج، باإلضافة إلى عماومشروع البنية التحتية للتوسع

 .وقرية سند

 

 إستراتيجية فعالية ترجع بالشركة العمل من طويلة فترة لجهود ثمرة يأتي عروالمش ابهذ الفوز بأنيذكر 

 الشركة عن قلةمست مقاوالت كشركة  إنوفست وشركة للتعمير الخليج شركة في من مالكيها تأسيس الشركة

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

قدرتها التشغيلية  ف أضعامعدل نمو مطرد يصل إلى بشركة تامكون للمقاوالت  تتمتع.  المملكة مستوى على

تبنيها لبرنامج ومنها باإلضافة إلى ذلك فقد ساهمت مساهمة فعالة في توظيف الكوادر البحرينية اإلبتدائية 

 ".توظيف المهندس المتفوق"

  
فريد الفوزان وأعضاء مجلس إدارة الشركتين بالشكر واإلمتنان و ، تقدم كل من مطلق القحطانيوفي الختام

وإلى ملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود وجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ال خادم الحرمين الشريفينإلى 

آل خليفة بن عيسى مان بن حمد وولي العهد األمين األمير سلخليفة بن سلمان آل خليفة  األميررئيس الوزراء 

لمواطني كال المملكتين في القطاع اإلسكاني والصحي والتعليمي وبما يسهم في النهوض  ونهعلى ما يقدم

 العربية السعودية ومملكة البحرين كما أعرب الجميع عن بالغ شكرهمالحضاري والعمراني لكل من المملكة 

السيد  لمشاريع اإلسكانية ل باسم يعقوب الحمر و الوكيل المساعد دلكل من سعادة وزير اإلسكان السي وثنائهم

 .دعبد هللا بو هزاع متمنين لهما دوام التوفيق و السداسامي 


