Since:1987

AL MUHARIKAT

Bahrain Motors
Company W.L.L., specializes
in Infrastructure Projects, Buildings,
Earthworks & Kerbing, Drainage & Water
Supply, Landscaping & Irrigation, Road
Construction and Earth Moving Projects.
Since its inception, the company has
emerged as a leader in the construction
industry ready to undertake projects
of various sizes within the Kingdom of
Bahrain.

AL MUHARIKAT
P.O. Box 352, Manama, Kingdom of Bahrain, Tel.: +973 77006262, Fax: +973 77006161 / +973 17911187
E-mail: info@almuharikat.com www.almuharikat.com
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OUR
HISTORY
Bahrain Motors Company was launched in 1987. This launch occurred during the unprecedented
growth of Bahrain and other neighboring Gulf countries during the late eighties. Major developments in the
construction industry were seen during this time with the design & construction of buildings that have catered
for every aspect of society as well as the planning & execution of civil engineering projects that have created
infrastructure of roads and utility services across the country.
Bahrain Motors Company (BMC) are proud to have been involved in the development of Bahrain and continue
to commit to playing a key role with future projects across the Kingdom.
The company is run and managed by its Chairman, Mr. Mohammed Ali Karimi and its President Ahmed Ali
Karimi. The divisions of the company are managed by its Vice Presidents Ali Mohammed Karimi, Hashim
Ahmed Karimi & Hussain Ahmed Karimi.
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MISSION
STATEMENT
At Bahrain Motors Company, we strive to play a key role in
the construction industry by honoring the Kingdom's potential,
vision and goals with full integrity.
We take pride in providing our clients with a variety of top quality building material
products and sustainable technology to compliment their requirements. By
optimizing efficiency, quality, and safety we have been recongnized as a leading
"AA" grade contractor in the Kingdom of Bahrain.

By optimizing efficiency, quality, and safety we have
been recongnized as a leading "AA" grade contractor in the
Kingdom of Bahrain.
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DIVISIONAL
ILLUSTRATION
1

Bahrain Motors Company (BMC) is divided into different divisions that all fall under the umbrella of the construction industry.
The main contracting division offers civil engineering solutions in fields of infrastructure, buildings, utility services that include
sewerage & potable water supply, as well as foundation and earth retaining structures. The Carpentry & Joinery shop offers
services that range from supporting the design of different formwork & false work needed on site to the of designing of
customized furniture elements for residential and commercial uses.

2

Bahrain Concrete Technology (BCT) is the division that offers concrete services to clients. This consists of ready-mix
concrete, precast hollow core slabs, cement blocks, cement bags and fine sands all available at different grades and
specifications.

3

Al Muharikat Road Surfacing Work is a designated division for road surfacing of new roads and maintenance of existing
roads. This division holds plant & equipment that is capable of asphalting newly built roads, cutting & milling existing roads,
road marking as well as construction of pavements.

4

The transport division is responsible for the maintenance and distribution of several different types of vehicles, equipment
and machinery that support the all other divisions. Among the transport division’s fleet are trucks, bulkers, trailers, cranes,
concrete pumps, asphalting equipment, excavating & levelling equipment, buses and water tankers. This division also offers
external transport solutions to clients requiring the transport of material or equipment across Bahrain and the GCC.

Transport
Division
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1

Bahrain
Motors
Company
(BMC)
Services

• Infrastructure
• Sewage & Drainage
• High rise building
• Irrigation & Water Line projects
• Building works and
Housing projects
• Turnkey projects
• Industrial projects
• Piling works
• Carpentary
& Joinary
Shop
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Bahrain
Concrete
Technology
Services

• Concrete supply
• Ready Mix
• Hollow core
• Blocks
• Cement Supplies,
• Crushers

3

Al Muharikat
Road Surfacing
Work Services

• Asphalt Supply
• Road surfacing
of new roads
• Cutting and milling
of existing roads
• Road marking

4

Transport
Division
Services

• Trucks
• Bulkers
• Cranes
• HD vehicles
• LD vehicles
• Tankers

OUR
PROJECTS
1.
2.
3.
4.

Infrastructure work at Al Rowdha Palace
Sitra village phase 2 sewerage scheme – contract no. 25-2
Hidd Primary School for CPMD, MOWPW
North Western Trunk sewer phase – II
Lift station at Budaiy for MOWPW
5. Approach road to Al Rowdha Palace & cable trenching & paving
6. Banz warehouse facility at Mina Sulman
7. Earth work, roads & kerbing at Madinat Hamad – Ministry of Housing
8. Bahrain sewerage project contract 24/2 Hidd
9. Bahrain sewerage project Mina Sulman Area 343
10. BDF external works Hamala
11. Karimi – House Al Swaifiya at Manama
12. Phoneicia Tower exten. Phase 2 at Hoora
13. Girls Secondary School at Isa Town
14. Commercial – cum – Residential building at Adliya
for Sh. Salman Bin Abdulla Bin Hamed Al Khalifa
15. Health centre at Isa Town – Sanad
16. Girls Primary school at Bouri
17. Bahrain Intl. Airport phase 4 Development
18. Boys Primary School at Hamad Town
19. Juffair sewerage scheme phase 4
20. East Riffa sewerage scheme Area E4
21. East Riffa sewerage scheme Area E3
22. Al Eker sewerage scheme – 49311
23. Muharaq Northern village scheme phase 3
24. Falcon Cement Factory
25. Bahrain Investment Wharf Infrastructure Project
26. Nabi Saleh – Housing Project
27. Capricorn Tower – Juffair
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Bahrain Investment Wharf
Infrastructure Project
Period
Contract Value
Client
Consultant
Description

:
:
:
:
:

2008
16,400,000
Bahrain Investment Wharf
Hyder Consulting
Infrastructure Works

Falcon Cement Factory
1000 T.P.D Turn key
Period
:
Contract Value :
Client
:
		
Consultant
:
		
Description
:

2006
21,500,000
Falcon Cement 		
Company. B.S.C. (c)
Ercom Engineers 		
Pvt Ltd
Factory

Construction of 28 Floors
Residential Building
FOR JUFFAIR
Period
Contract Value
Client
Consultant
Description

:
:
:
:
:

2012 – 2014
7,150,000
A.A. Karimi
A.A. Karimi
Building

Asphalt Term
Contract 2012 – 2013
FOR HAMAD TOWN
Period
:
Contract Value :
Client
:
Consultant
:
		
Description
:

2012 - 2013
2,000,000
Ministry of Works
Roads Projects & 		
Maintenance Directorate
Asphalt Works

مشاريعنا
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

أعمال البنية التحتية في قصر الروضة.
المرحلة الثانية من اعمال الصرف الصحي في قرية سترة (عقد رقم )25-2
أعمال صيانة في مدرسة الحد اإلبتدائية CPMD, MOWPW
المرحلة الثانية من أعمال الصرف الصحي
في محطة الرفع في البديع MOWPW ,
تشييد الطريق المؤدي إلى قصر الروضة وأعمال الحفر والرصف.
بناء مستودع (بانز) في ميناء سلمان.
أعمال حفريات وطرق ورصف في مدينة حمد لوزارة اإلسكان.
مشروع الصرف الصحي في مدينة الحد عقد 2\24
مشروع الصرف الصحي في ميناء سلمان ،منطقة 343
أعمال بناء خارجية لقوة دفاع البحرين في الهملة.
بناء بيت السويفية لعائلة كريمي في المنامة.
المرحلة الثانية من برج فينسيا في الحورة.
بناء مدرسة ثانوية للبنات في مدينة عيسى
بناء عمارة سكنية في العدلية
للشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة.
بناء مركز صحي في سند – مدينة عيسى
بناء مدرسة ابتدائية للبنات في بوري
المرحلة الرابعة من مشروع تطوير مطار البحرين الدولي
بناء مدرسة ابتدائية للبنين في مدينة حمد.
تنفيذ المرحلة الرابعة من أعمال الصرف الصحي في الجفير.
مشروع الصرف الصحي في الرفاع الشرقي منطقة E4
مشروع الصرف الصحي في الرفاع الشرقي منطقة E3
مشروع الصرف الصحي في العكر – 49311
تنفيذ المرحلة الثالثة من مخطط شمال المحرق.
تشييد مصنع الصقر لإلسمنت
تنفيذ أعمال البنية التحتية في مرسى البحرين لالستثمار
تنفيذ مشروع اسكاني في جزيرة النبيه صالح.
تشييد برج كابريكورن في الجفير
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Public Private Partership
– Housing Project – 400
Nos Villa
FOR DIRRAZ
2015
10,471,000
AMA
Ansari Engineering
400 Villas

:
:
:
:
:

Period
Contract Value
Client
Consultant
Description

– Public Private Partership
Infrastructure Project
– Island 14
FOR DIRRAZ
2015
2,658,570
Cebarco
URS
Infrastructure Works
for Ministry of Housing villas

Period
:
Contract Value :
Client
:
Consultant
:
Description
:
		

Fixed Price Term Contract
for Construction of 46 Nos.
Town Houses , Block 381
FOR NABI SALEH
2013 - 2014
1,540,226
Ministry of Housing
Ministry of Housing
46 Town Houses

:
:
:
:
:

Period
Contract Value
Client
Consultant
Description

أقسام الشركة
1

تنقسم شركة المحركات البحرينية إلى أقسام مختلفة تقع جميعها تحت مظلة قطاع البناء والتشييد .القسم الرئيسي
للمقاوالت يقدم حلوال في مجال الهندسة المدنية بما فيها خدمات البنية التحتية والمباني والمرافق التي تشمل الصرف
الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب ،فضال عن تشييد أسس البناء والمحافظة على هيكليتها .كما يقدم محل النجارة
التابع للشركة خدمات تتراوح من تنفيذ مختلف التصاميم والقوالب إلى تصميم مختلف قطع األثاث المخصصة لألغراض
السكنية والتجارية.

2

أما خدمات قسم تكنولوجيا الخرسانة ( )BCTفتشمل توفير الخرسانة الجاهزة واأللواح الخرسانية المجوفة الجاهزة  ،والطابوق
و االسمنت والرمل المغسول بمختلف أنواعها ودرجاتها ومواصفاتها.

3

قسم تعبيد الشوارع في شركة المحركات هو قسم آخر مخصص لتعبيد ورصف الشوارع إلى جانب صيانة الشوارع القائمة،
كما يقوم هذا القسم بأعمال الرصف وسفلتة الشوارع التي بنيت حديثا ،فضال عن بناء األرصفة وعالمات الطريق.

4

قسم النقل هو القسم المسؤول عن صيانة وتوزيع عدة أنواع مختلفة من المركبات والمعدات واآلالت التي تدعم جميع
األقسام األخرى .يشمل أسطول قسم النقل الشاحنات وخالطات اإلسمنت ،والمقطورات ،والرافعات ،ومضخات الخرسانة ،مصانع
انتاج االسفلت ومعدات السفلتة ،باإلضافة إلى معدات الحفر والتجريف والحافالت وصهاريج المياه .كما يقدم هذا القسم للعمالء
حلوال للنقل الخارجي لمواد البناء أو المعدات في مختلف أنحاء البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

1

خدمات شركة
المحركات
البحرينية ()BMC

• أعمال البنية التحتية

• توريد الخرسانة.

• أعمال الصرف الصحي.

• توفير الخرسانة

• سفلتة الشوارع

• الشاحنات

• بناء العمارات

الجاهزة

• أعمال تعبيد وتسطيح

• خالطات االسمنت

• مشاريع الري

• ألواح األساس الجاهزة

الشوارع.

• رافعات

• أعمال البناء والمشاريع

• الطابوق

• وضع العالمات

اإلسكانية.

• توفير االسمنت

االسترشادية في الطرق

• تنفيذ كلي للمشاريع

• توفير الكسارات

• المشاريع الصناعية
• أعمال الخوازيق اللوحية
• أعمال النجارة
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3

4

• توفير اإلسفلت

اإلنشائية
Transport
Division

2

خدمات
تكنولوجيا
الخرسانة
البحرينية

خدمات تعبيد
الشوارع

خدمات
قسم النقل

• مركبات HD
• مركبات LD
• ناقالت

السيد محمد علي كريمي

رئيس مجلس اإلدارة

السيد أحمد علي كريمي
رئيس الشركة

مهمتنا
نسعى نحن في شركة المحركات البحرينية إلى لعب دور
رئيسي في قطاع البناء والتشييد وتحقيق رؤية مملكة البحرين
وتطلعاتها وأهدافها بكل نزاهة وإخالص.
كما نهدف دائما لتزويد عمالئنا بجميع احتياجاتهم ومتطلباتهم من أعلى منتجات مواد البناء جودة
واكثرها تنوعا واحدث التكنولوجيا المستخدمة في هذا القطاع.
إن الكفاءة المستمرة والجودة العالية والمراعاة الدائمة لشروط السالمة ساهمت في تميزنا وريادتنا
حتى أصبحت الشركة رائدة ومعروفة في مملكة البحرين.

إن الكفاءة المستمرة والجودة العالية والمراعاة الدائمة لشروط
السالمة ساهمت في تميزنا وريادتنا حتى أصبحت الشركة رائدة ومعروفة
في هذا القطاع.
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تاريخنا
تأسست شركة المحركات البحرينية في عام  .1987وتزامن تأسيسها مع النمو غير المسبوق
في البحرين وباقي الدول الخليجية خالل أواخر الثمانينات ،حيث شهد قطاع البناء والتصميم والتشييد
تطورا ملموسا ،إلى جانب تخطيط وتنفيذ المشاريع الهندسية المدنية من طرق وخدمات في المرافق
في جميع أنحاء البالد.
إن شركة المحركات البحرينية تفخر بكونها شريكة في نمو ورقي وتطور مملكة البحرين ومواصلة
هذا الدور مع المشاريع المستقبلية في جميع أنحاء المملكة.
تدار الشركة عن طريق رئيس مجلس اإلدارة السيد محمد علي كريمي ورئيس الشركة السيد أحمد
علي كريمي ،إلى جانب نواب الرئيس السادة علي محمد كريمي ،حسين أحمد كريمي وهاشم
أحمد كريمي.

 .٤شــركــة الــمــحركــات الــبــحــريــنــيــة

تأسست شركة
المحركات البحرينية
في عام .1987
وتزامن تأسيسها مع
النمو غير المسبوق
في البحرين وباقي
الدول الخليجية خالل
أواخر الثمانينات

تختص شركة المحركات
البحرينية في مشاريع البنية التحتية

والبناء وأعمال الحفر والرصف  ،باإلضافة
إلى أعمال الصرف الصحي وامدادات
المياه ،كما تشمل خدمات الشركة
تصميم المسطحات الخارجية والحدائق
وأعمال الري والطرق وكذلك البناء
من الدرجة األولى .برزت الشركة منذ
نشأتها كشركة رائدة في أعمال البناء
والتشييد ،على أتم االستعداد لتنفيذ
مشاريع من مختلف األحجام داخل
مملكة البحرين.
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مــنــذ ١٩٨٧ :

ا لــمــــحــر كــا ت

