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Get in Touch
Please e-mail or write to us with your 
views. All NASS employees are kindly 
urged to participate in further improving 
Nass Talk by sending their valued 
suggestions, views, ideas, proposals, 
articles, or news on their personal 
achievements, company activities or 
social events. Any contribution to the 
NASS photographic and film archive 
will also be gratefully accepted, please 
contact the Public Relation Department 
on pr@nasslogistics.com/1745 6191 
so we can safely archive any old Nass 
Group’s film or images.
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Greetings to all!
Welcome to the eleventh edition of NASS TALK newsletter – the first in 2015!

This issue throws a special spotlight on one of our blooming divisions, 
Nass Mechanical Contracting Company (NMC), which – under the 
leadership of General Manager Mr G.K. Roy – continues to conquer the 
industry as one of the EPC hubs in the region. You can find their profile on 
page 8, the interview with Mr Roy on page 10, and their latest projects for 
a long-term Saudi-based client on page 7.

We pride ourselves as pioneers in introducing the latest technologies to the 
region. Last December, a unique Third Generation heavy-lift Sarens Nass 
crane was delivered to Saudi Arabia. Read more about it on page 6.

As always, we’d set our bars high in all our endeavours, and our efforts 
had not gone unnoticed. The Industry and Commerce Minister Zayed 
Al Zayani officially recognised Nass Group’s contribution to Bahrain’s 
economy (page 4), and one of our employees was awarded a certificate of 
appreciation from the Labour Minister Jameel Humaidan (page 11).

On the international level, we enjoyed mutual visits between Nass Group 
and Korea’s Hyundai Elevator (page 5), and participated as a Platinum 
Sponsor in the 4th Infra Oman exhibition (page 6).

On behalf of the Nass Group management, I wish all of you a prosperous 
and peaceful New Year 2015!
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The what, who, where, 
and when – our 
happenings in a nutshell.

NASS
Flash

News ClipsNews Clips

Hidd Facility Showcased to Bapco Visitors
As part of building relations with one of our prestigious clients, Nass Mechanical Contracting 
invited Bapco representatives to visit the company’s Hidd facility, where the guests were given 
a tour demonstrating NMC’s plant and manufacturing techniques, followed by capabilities 
presentation, based on the company’s recent expansion and development. The visit concluded 
with a lunch feast and the guests were offered goody bags before leaving.  

Hyundai Pay Visit to NIT
Nass International Trading Company (NIT) welcomed Korea’s Hyundai 
Elevator Regional Manager for Global Sales, Ms Na-Yon Chung 
(Nadia), who arrived on a visit to Bahrain in October 2014. Ms Nadia 
was given a tour to NIT’s prestigious project sites, including the first in 
Bahrain Hyundai elevator site, to echo the company’s installation and 
operation capabilities to the Korean management. During the visit, 

several meetings were held with 
the operations team in Bahrain, 

with a special focus on sales 
targets and marketing 

potentials for the year 
2015. Ms Nadia left 
Bahrain fully content 
with the quality of 
NIT’s operations. 

Top-Level 
Recognition for 
Nass Corporation
Nass Corporation’s contribution 
to the country’s economy was 
officially recognised by the Industry 
and Commerce Minister Zayed Al 
Zayani, who was earlier received 
by the group Chairman Sameer 
Nass on a visit to the Nass 
Group companies in Hidd - Nass 
Mechanical, Nass Marine, and 
Sarens Nass. “With a paid up capital 
of BD 22 million, Nass Corporation 
is worthy of pride and confidence for 
its high added value to the national 
economy and for being a role model 
in achieving the Economic Vision 
2030,” the minister highlighted. 

Nass Commercial to Supply 
Advanced Lubricants
Bapco, one of the Nass Group’s primary clients, held an official launch 
event for their latest line of advanced automotive lubricants in Bahrain, 
during which Nass Commercial was introduced as one of the leading 
distributors for the new product range.

Gearing Up for Red-Hot  
Barge Market
Nass Marine Services carried out their venue rebranding recently, 
in light of the company’s general inclination to expand its existing 
shipyard and barge construction capacity, in response to 
unprecedented demand. 
According to David McKay, the company’s GM over the last six 
months, several barge enquiries from Korea have been sent around 
the Middle East. “The market will be red-hot for the next two to 
three years,” he said.
A series of new orders were pending in December last year, 
and McKay indicated that as many as twelve barges could be 
contracted, thereby providing work for the whole of 2015. “A 
doubling of capacity would be relatively straightforward,”  
he concluded. 

Sadeem Card for Energised 
Business
The latest tie-up between A.A. Nass and Sons Co. and 
Nass Corporation with Bapco has resulted in introduction 
of the new smart fuel card system – Sadeem – to the 
NASS fleet. While Nass Group of companies’ corporate 
fleet is of very high-volume, a total of fifteen divisions 
have already successfully incorporated this personalised 
postpaid card, which enables the company employees 
to purchase fuel at eighteen Bapco stations - just like any 
regular bank card. 
Nass Supply Chain Manager Mr Abdulrahman M. Taqi 
said, “We can now monitor and budget fuel consumption 
in the simplest and easiest way possible and by doing 
so, we ensure the most efficient and effective way in 
conducting our day to day business operations.” 

Promoting Bahrain 
as Gateway for 
Chinese Trade
Mr Sameer Nass, Chairman of Nass 
Group and Nass Corporation, visited 
Chinese city of Guangzhou, along with 
Economic Development Board (EDB) 
and Bahraini delegates to promote 
international investment in the Kingdom 
and boost trade relations between the 
countries.
The delegation was led by Mr Kamal 
Ahmed, Minister of Transportation and 
Acting Chief Executive of the EDB. 

Staff Trained on 
Schwing Machinery
Nass Commercial organised the Schwing 
machinery training, which was held at the 
Sitra store in October 2014, as part of the 
company’s routine training programmes.

A Milestone for Diyar Project 
Leading urban developer Diyar Al Muharraq announced that the land 
reclamation work of its master-planned city had been concluded, and 
the shore protection rock armour work was expected to finish by the first 
quarter of 2015, which is as per the schedule. The reclamation and shore 

protection work began in November 
2006 and was carried out by Great 
Lakes Nass, a JV between Great 
Lakes Dredge & Dock Company and 
Nass Contracting. “This is a milestone 
for Diyar Al Muharraq as years of effort 
and perseverance have brought us to 
this point wherein a vital and enormous 
part of the project has been completed 
well within the stipulated time,” Diyar Al 
Muharraq Chief Executive Dr Maher Al 
Shaer said.

Promoting Industrial Cooperation 
Developing a business model 
devised to nurture Nass 
Industrial Services (NIS)/ 
Nass Mechanical Contracting 
(NMC) as an emerging EPC 
conglomerate in Bahrain has 
been a strategic vision of the 
newly joined General Manager 
Mr G. K Roy.  By virtue of his 
visionary leadership and with the 
valuable support and guidance 
from Mr Sameer Nass and Mr 
Sami Nass, NIS/NMC is heading 

towards making strategic tie ups with technology and engineering-driven 
companies for offering end users a total turnkey solution. 
NIS and Haldor Topsoe signed an MOU on January 8, 2015, reaffirming 
the commitment of NASS to work with Haldor Topsoe in terms of 
the design and engineering of DeNOx systems and catalytic volatile 
organic compounds (VOC) combustion installations in the chemical, 
petrochemical and power plant across Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, 
Kuwait and United Arab Emirates. 
Mr Sameer Nass, Chairman of Nass Corporation, and Mr Thomas 
Vadum Ia Cour, Managing Director, Middle East of Haldor Topsoe, signed 
the MOU. Speaking during the signing, Mr Sameer Nass said, “NASS 
is always keen to drive our business processes with technology-driven 
engineering capability. Our partnership with Haldor Topsoe will enable 
us to manufacture technology-based engineered products to manage 
the emission of nitrogen oxides into the air, thus we will part in emissions 
control into the environment.”
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INTERNATIONAL
Flash

Oman: Nass Group Shines at 4th Infra Oman 
In light of a continuous growth in infrastructure investments, last year’s Infra Oman brought 
together all leading companies in the 
industry, ministry officials, CEOs, and 
other senior managers. Held at Oman 
International Exhibition Centre on 
October 20 to 22, 2014, Oman’s fourth 
international exhibition for infrastructure 
and industrial projects provided an 
ideal platform for networking with key 
decision makers, where all the major 
heavy equipment dealers and brands 
showcased their machinery, materials, 
and equipment for construction and 
infrastructure projects. Nass Group 
LLC, Oman participated as a Platinum 
Sponsor and exhibited the Sarens 
Nass crane services, heavy lift and shift 
solutions, along with the group’s overall 
capabilities. 

KSA: Heavy-Lift Innovation at  
Petro Rabigh Project
A one-of-a-kind Sarens Nass SGC-120 crane was delivered to 
Saudi Arabia in December last year, for the Petro Rabigh project. 
The SGC-120 is the only constructed Third Generation, 120,000 Tm 
(3,200 metric ton) lifting capacity crane, designed to accommodate 
the heavy lifting requirements for refinery, oil and gas, mining, offshore 
platform, and third generation components for nuclear power plants.

KSA: Sinopec Recognition for ANPC - Scaff 
Abdulla Nass & Partners Co. - Scaffolding division was awarded a certificate of 
appreciation by Sinopec Engineering for an outstanding achievement of three million safe 
man-hours worked without lost-time incident, during the Saudi SADARA Waste Treatment 
Plant – Jubail 2 project, which began in October 2013.

NASS with Tekfen  
for SADARA Unceasing Value-

Added Relationship

From its fabrication yard at Hidd industrial area, Nass Industrial Services (NIS), also known as 
Nass Mechanical Contracting Company (NMC), has been working with Tekfen Construction on 
several projects for SADARA, the joint venture between Saudi Aramco and Dow Chemical. 

These include the supply, fabrication, delivery, and erection of nine storage tanks, in addition 
to fabrication and delivery of pipe spools and pipe supports for the propylene oxide (PO) plant in 
Jubail, Saudi Arabia.

Out of a total of nine tanks, four are shop fabricated and five are site erected. The four shop 
fabricated tanks were manufactured at NIS / NMC workshop and delivered to site. Prefabrication 
activity of five tanks was executed at NIS / NMC workshop and site erection subcontract carried out 
by Abdulla Nass & Partners Co., KSA. 

Projects at a Glance

Nass Industrial Services 
and Abdulla Nass & 
Partners Co. have been 
working with Tekfen on 
several projects 
for SADARA.

NMC workshop approved by SADARA

Propylene Oxide (PO) / SADARA 
Project Jubail- KSA

NIT Welcomed in Korea 
Following the visit of Korea’s Hyundai Elevator 
Regional Manager for Global Sales Ms Na-
Yon Chung (Nadia) to Bahrain in October last 
year, Mr Adel Nass, Nass Group Director of 
Finance and Mr Mohamed Hasona, Executive 
Manager of Nass International Trading 
company, travelled to Korea to meet Mr S.H. 
Kim, Hyundai Elevator Global Sales Team 
Leader along with the Hyundai Elevator Board 
to discuss the sales plan and forecast for the 
year 2015. The successful meeting reaffirmed 
the business cooperation between the 
organisations. 

JV with Chinese  
Group Underway 
Following the visit to China with Bahraini 
delegates, Mr David Mckay, General 
Manager for Nass Procurement and 
Logistics, signed a Memorandum of 
Understanding (MOU) with one of the 
largest, globally operating fit-out contractors 
in China, Jinglong Group, for collaborative 
arrangements in order to develop an 
internal fit-out company. The new project 
will likely be carried out as a joint venture 
with Artland Interior, and the companies will 
join forces for the next three months with 
the aim of signing an agreement, once the 
due diligence period is finalised. Project Name:  SADARA - Propylene Oxide Plant

Client:  SADARA - Saudi Aramco and Dow Chemical JV 

EPC Contractor: Tekfen Construction

Location:  Jubail, KSA

Scope of Work 1: Supply, fabrication, and delivery and erection of storage of tanks

Total Nos of Tanks:  9

Scope of Work 2: Supply, fabrication, and delivery of pipe spools and pipe supports

Pipe Spools Qty: 300,000 inch dia

Unique Feature:  NIS / NMC workshop approved by SADARA-QC 

Start Date:  January 2014

End Date:  January 2015 

Sarens Nass ME  
Qatar unit  
celebrated  

10 years 
of successful 
operations.  
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Nass Industrial Services / Nass Mechanical 

Emerging Shapers 
of EPC World

Over four decades ago, in 1972, Nass Industrial Services 
(NIS) commenced its operation and embarked on a 
steady path of optimal growth. The company, also known 
as Nass Mechanical Contracting Company (NMC), is 
progressively emerging to become one of the leading 
electro-mechanical EPC companies and the region’s 
preferred turnkey engineering solutions provider.

Immaculate Reputation
In an industry where cost spillage and delays are common 
factors, Nass Mechanical’s solid strategic capabilities 
and proven track record of excellence have helped the 
company build its trusted name as a sought-after EPC, 
general plant construction, maintenance, manufacturing, 
manpower supply, and equipment rental company in  
the region. 

Prestigious 
Accreditation
• ISO 9001:2008
• ISO 14001:2004
• OHSAS 18001:2007 Management System
• ASME stamps ‘U’  ‘U2’ ‘S’ ‘R’ and ‘NB’  
   for selected activities

Client Portfolio
SADARA, Bapco, Mitsubishi Heavy 
Industries, Alba, Tatweer Petroleum, Ministry 
of Work and Housing, Ministry of Electricity 
and Water, Aluminium Smelter Plant (Saudi 
Arabia), Snamprogetti (Kuwait), Hyundai 
Heavy Industries (Korea), Braden Europe 
B.V., Voest-Alpine GmBH & Co. (Austria), 
Ellicott, USA, among others.  

Strategic Partnerships
NMC has established engineering
partnership with Project Development
India Ltd (PDIL) – a pioneer in providing
engineering and project management
solution for fertiliser, oil and gas, and refinery 
plant facility.

NMC has recently established partnership 
with Haldor Topsoe for the design and 
engineering of DeNOx systems and 
catalytic volatile organic compounds (VOC) 
combustion installations in the chemical, 
petrochemical and power plant across 
Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait and 
United Arab Emirates. 

Marine jetty for shipment by sea

Workshop facility 

Engineering department

Capabilities
•  Oil and Gas, Refinery: NMC is a 

pioneer in the provision of integrated 
design, procurement, construction, 
and project management of oil and 
gas plant, and refinery facilities. Our 
engineering management covers the 
entire spectrum of engineering services, 
ranging from basic and detailed 
engineering to construction supervision 
and project commissioning.

•  Petrochemical: EPC services to the 
petrochemical industry for more than 
50 years; capability to design and build 
everything from storage tank firms to 
process units, plants, pipelines and 
import/export terminals.

•  Metal and Mining: High-quality EPC 
services for the industrial manufacturing 
industry. 

•  Power and Water: A wide range of 
EPC services to support developers 
of new power plants or operators 
expanding the capacity of existing 
facilities; EPCM of desalination plants 
as well as integrated power/desalination 
(IWPP) complexes generation.

•  Cement: Engaged in turnkey cement 
plant projects based on EPC or EPCM 
model, including detailed engineering, 
project management, equipment 
manufacture, and procurement, civil 
engineering, installation and erection, 
commissioning assistance. 

Expertise
•  FEED
•  Process Design
•  Detailed Engineering
•  Fabrication
•  General Construction
•  LSTK
•  LSPB
•  Sub Contract to EPC
•  Engineering, Procurement, and 

Construction (EPC)
•  Commissioning Assistance

State-of-the-Art 
Facility
Nass Mechanical owns a specialised 
fabrication facility, in addition to multiple offices 
for engineering and procurement activities in 
Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, and 
Qatar.
 
Site Area:  53,681 m2
Yard Area:  21,180 m2
Shop Area:  7,238 m2
No. of Bays:  22 m x 105 m – 3 Nos.

Covered Environment Friendly Blasting Shop 
Area:  240 m2                 

Covered Environment Friendly Painting Shop 
Area:  1,400 m2 

HANDLING FACILITY 
O.H.T Cranes:  25 mt – 2 Nos.
 10 mt – 6 Nos. 
Tower Crane:  8 mt
Boom:  54 m 
Max Travel:  125 m
Camp Accommodation: 1,500 employees

Aerial view of facility
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General Manager at Nass Mechanical Contracting/
Nass Industrial Services 

G.K. Roy
IN THE LIMELIGHT

Welcome Aboard!

Welcome Aboard!

The 
Employee 
Affairs

During your tenure, the NMC has gradually upgraded itself 
as an EPC (Engineering, Procurement, and 

Construction) hub for the Middle East, by 
executing high-profile projects both 

overseas and at home. Up until now, 
what are the biggest highlights in 

NMC’s business portfolio?
Out of all of our proud 

achievements, I’d like to mention the 
strategic tie ups with technology 
and engineering driven companies, 
such as Project Development 
India Ltd (PDIL) and Haldor 
Topsoe; strengthening in-house 
engineering capability; initiation 
on new venture development in 
India and other GCC countries; 
new investment in machinery and 

equipment through Tamkeen fund 
for enhancement of production 

efficiency; approval of SADARA; 
on-time completion of Propylene Oxide 

Plant-SADARA projects; endorsement 
by EWA as an EPC contractor; 

securing an EPC contract for water station 
and transmission project from EWA; and 

prequalification  with Saudi Aramco, KNPC, KOC, QP, 
PDO, and SABIC. 

Right from the start, upon joining NMC, you began to develop 
your “dream team” that would be able to undertake larger jobs. 
How would you evaluate your staff’s contribution to the overall 
success? 

Our employees are our business partners, and their outstanding 
efforts enabled turning NMC from a negative fiscal horizon to the 
positive, in spite of several difficulties due to limited economy of 
Bahrain. I think that partially, our staff’s commendable performance is 
a result of certain efforts that have been made to uplift the efficiency 
of human resource management and boost the employee motivation – 
such as appropriate salary matrix or performance appraisal system.

I express my deepest gratitude to Mr Sameer Nass and Mr. Sami 
Nass for their support and valuable guidance for our team throughout 
the growth trajectory of our business. Without their support, it would 
be very difficult for us to overcome last year’s business challenges. 

NMC is the first organisation in Bahrain to benefit from 
Tamkeen’s Mega Enterprise Support Scheme. What effect will 
it have on your current capacity?

This great opportunity will enable us to manufacture value-added 
engineered products and, overall, enhance our production efficiency. 

Can you tell us more about your vision for the future 
expansion?

We have a few new ventures in the pipeline – in India and other 
GCC countries, including Oman, Saudi Arabia, and Qatar.

All About 
YOU

Nationality: Indian
Qualifications: Degree in Mechanical Engineering and a Master’s in 
Business Administration from the USA
Expertise: Strategic planning and project management, creating 
and developing long term revenue streams through mergers and 
acquisitions, business development, technology transfer, corporate 
restructuring, and quality management
Hobbies: Reading latest technical journals and playing golf
Career Background: In his 35 year long career, he served many 
national and international renowned companies in top management 
positions. His last organisation was Petron Engineering India Ltd, where 
he served as a Director-Operation and was also one of the members 
of Board of Directors. He has a diversified experience in EPC/LSTK 
for various sectors in oil and gas, refinery, petrochemical, chemical, 
cement, power, water and desalination, metal and mining sectors. 

Diwali 
Celebrations Light 
Up NMC Offices
Nass Mechanical Contracting 
Company workforce joined for 
celebrations on the occasion of Diwali, 
organised by the NMC management 
at the company’s Hidd facility.

Nass Industrial Services

Sarens Nass Middle East

Mr Debasis Biswas
Production Manager 

Mr Biswas holds a Bachelor’s degree in 
mechanical engineering from Calcutta University, 
India, and has over 26 years’ professional 
experience, both in India and overseas. Prior to 
joining NIS, he worked in various positions for 
eminent companies, including general manager 
at Reliance Industries Ltd in India; deputy 
general manager at Offshore Infrastructures Ltd 
in India, a renowned company in oil sector and 
infrastructure construction; project in charge 
at Bridge & Roof Company India Limited, a 

pioneer company in construction of all type of steel storage tanks; and 
production superintendent at Inma Steel, a NESMA Group company 
engaged in fabrication of pressure vessels for Aramco, Sabic, and other 
reputed clients in Saudi Arabia.

Mr Harshal Kulkarni    
Engineering Manager 

Mr Kulkarni is a Master’s degree holder in 
engineering and has more than eleven years’ 
experience in engineering design – in civil and 
structural, mechanical, and piping disciplines. 
Previously, he was associated with multinational 
organisations, such as Petron Engineering, India, 
and Kaztroy Services, Kazakhistan, as lead/senior 
design engineer; as well as Heurtey Petrochem 
Sa., France, and Petrochem Development, 
USA, as an engineering head. During his tenure 
with the said organisations, he was involved in 
engineering of mega refinery and petrochemical 

projects of reputed clients, including RIL, IOCL, BORL, GGSRP, GAIL, 
and NOCL. He has expertise in different types of oil storage and water 
tankages; throughout his career, he designed 22 oil storage tanks in IOCL 
Paradip, and six elevated service reservoirs and six ground storage tanks 
for Dubai Electric and Water Authority (DEWA). He also engineered and 
competitively designed more than 50 fired heater units, such as CDU, 
VDU, VGO, NHT/CCR, DCU, DHDT, to name just a few. 

Mr Padmaraj Patil
Projects Manager 
A Bachelor’s degree holder in engineering, Mr
Patil has over 18 years of project management,
engineering, construction, and business
development experience in the field, having 
worked for major clients, including Shell Oman 
LNG, Petronet LNG, Sohar Power & Desalination, 
Foster Wheeler, Saudi Aramco, Tekfen, and 
Chiyoda Corp. In his career as a project manager, 
he was associated with multinational
organisations, such as Toyo Engineering, India; UHDE, India; Bahwan
Engineering Company, Oman; Reliance, India; Recron, Malaysia; South
Pacific Viscose, Indonesia; Aditya Birla Group, Egypt; and TAAL Tech,
USA. During his tenure with the said organisations, he executed quite 
a number of projects, from FEED to commissioning and as-built works, 
including project management, engineering, construction, commissioning 
of mega LNG terminals, as well as petrochemical projects of reputed 
clients, including H.P.C.L, Reliance Industries Ltd, Welspun, and Aditya 
Birla Group. His core expertise is in oil storage and water tankages 
of different types, such as ground and elevated. He has planned and 
executed the Naphta storage tank of 60 m dia x 20 m ht – floating roof 
tanks in HPCL Mahul refinery-Mumbai.

Mr Sandanad. R. Birkodi                                                               
Qa/Qc Manager 
Boasting an impressive 30 years’ in-depth 
experience in his field, Mr Birkodi is a mechanical 
engineer from Bangalore University, India. He 
has earned several qualifications in welding, 
including International Welding Engineer (IWE), 
Auditing (Lead Assessors Inteck Uk ltd), NDT-
ASNT/ACCP-Level - III (RT, UT, MT, PT & VT), 
and Quality Systems to international standards and metrology. In the 
past, he was a quality manager at Richardson & Cruddas (1972) Ltd, GR 
Engineering, Toyo Engineering India Ltd, Kosan Metal in India, and AGAP 
Steel/NESMA and INMA Steel in Middle East – with a total experience of 
25 years. He also worked as general manager with Precision Equipment 
for a period of four years. Mr Birkodi co-ordinated seven audits with 
ASME team leader and obtained ASME certificates for S, U, U2, A, PP, 
and R for companies with which he was associated. He has earned 
expertise in manufacturing of equipment at various training centres, 
including IIW, ISNT, and manufacturing shops in India and Middle East.

Mr V. Venkat Ramana  
Proposal & Contracts Manager 

With a Bachelor’s degree in mechanical 
engineering and more than 22 years’ experience, 
Mr Ramana has worked for Indian as well as 
international clients and business in Dubai and 
Istanbul, including Reliance Industry, Engineers 
India Ltd, Essar Projects Limited, Punjllods Ltd, 
Dodsal Ltd, and Habboush Group. His area of 
vast expertise covers preparation and submission 
tendering (techno commercial bid); business 
development-related activities, which again 
includes identifying the prospective tenders and 
business opportunities – in India and globally 

– for the entire project/tender/RFP; after award or LOA/LOI of tender; 
lobbying with mostly all Indian PSUs and South East Asia-based clients, 
e.g. PDO, Petrofech, and PEMEX as well as private clients; formation of 
JV or consortium, if required for qualification; and business generation 
in the field of oil and gas, which includes different units of refineries, 
petrochemicals, GGS, GCS cross country pipelines, along with SV 
stations, compressor stations, LNG business, etc.

Mr Athiq Bopatan 
Sales Manager - Qatar 

Mr Athiq will manage the sales accounts for 
Qatar across all segments. With Mumbai 
University Bachelor’s degree in mechanical 
engineering and MBA in marketing holder, Mr 
Bopatan has an overall industrial experience 
of around 12 years within various sectors for 
both domestic and international sales. His 
previous role was as regional sales manager 
at High Value Capital Equipments, and he 
worked in Saudi Arabia in the past for around 
2.5 years.

Mr Anish Varghese 
Sales Executive - Qatar
Mr Varghese’s new role involves developing 
the business of key accounts across Qatar. 
He earned his Master’s in economics and 
financial management from Rajasthan 
University, and a post graduate diploma in 
business management from Wigan & Leigh 
College, Bangalore. He has over two years’ 
experience in heavy equipment sales and 
marketing, and over three years’ experience 
in back end operations, in addition to more 
than two years’ experience in front end sales 
and marketing.

Awarded for Excellence 
The Labour Minister Jameel Humaidan honoured Ms Rabab 
Mohammed Abdulla Hassan, executive administrator at Nass 
Scafform Contracting, among other outstanding employees 
and distinguished establishments, during the 30th annual 
ceremony organised under the patronage of HM King Hamad, 
on December 25, 2015, at the Gulf Hotel. 

With a new panel of experts on-board – 
specialising in manufacturing, fabrication, 
and construction in oil and gas, refinery, 
petrochemicals, power and water, and 
infrastructure industries – the NIS is ready to 
reinforce and expand the company’s position as a 
market leader.
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CongratulationsTake Your Best Shot!
NASS PHOTO COMPETITION

Grab your camera and get out there!  
Enter our photo contest for the opportunity 

to be published in our newsletter!

Entry Guidelines

Theme: NASS Fleet 
Category #001:  

Amateurs (smartphone devices) 

Category #002:  
Pros (DSLR camera) 

Eligibility
The contest is open to Nass Group employees only.

Submission Info
Deadline for submission: March 30, 2015
Every contestant is entitled to enter 1 photograph per category.

Entries to be emailed to nassgroup669@gmail.com 
including category code (001 or 002), author’s name, 

telephone number, email address, and photo caption.
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Bridging the 
Nations  
through Golf 
Nass Contracting Company extended 
its direct support for HM King Hamad’s 
7th Golf Trophy, organised last year by 
the Bahrain Golf Association (BGA) at 
The Royal Golf Club, Riffa Views, from 
November 27 to 29.
“We extend our thanks to His Majesty 
for this great initiative to promote golf 
in the Bahrain and are delighted to help 
contribute to the success of this event,” 
said Nass Contracting General Manager 
David Anthony. 
More than 100 golfers, representing 
countries from all over the world, 
competed in the prestigious annual event.

Nass Group Runs for Charity 
Nass Group team was among 169 teams that took part in last year’s charity event, Bahrain 
Marathon Relay, which was held on October 31 and involved the 48 km race, starting and finishing 
at the Bahrain International Circuit in Sakhir.

Teamname Stage 01 Stage 02 Stage 03 Stage 04 Stage 05 Stage 06 Stage 07 Stage 08

Nass Group

00:13:42 00:21:47 00:17:45 00:16:40 00:15:52 00:17:32 00:15:46 00:19:05

Stage 09 Stage 10 Stage 11 Stage 12 Stage 13 Stage 14 Stage 15 Stage 16

00:19:46 00:11:44 00:16:39 00:15:27 00:13:26 00:14:12 00:15:25 00:13:30

Total Time 04:18:18 Position 85

Result

Fast-Paced World of Horse Racing
The annual horse-racing event titled, Nass Cup Fest, was held on November 21 last 
year, at the Rashid Equestrian & Horseracing Club in Sakhir, featuring a series of 
seven races in one day. The event was sponsored and hosted by the Nass group of 
companies, following the Board of Directors’ decision to raise the Nass Sponsorship 
Level to the Rashid Equestrian Horse Racing Club in the year 2014.

Last Edition 
Winners

Ameera Al 
Jabeeri

Vinod 
Chandran

Category #002: 
Pros (DSLR camera) 

Winner: Fatima Moh’d, 
Nass Asphalt

“Life is the flower, for which  
love is the honey”

Winner: Nelson C. Cena,  
Nass Asphalt

Category #001:  
Amateurs (smartphone devices) 

“Beautiful sunset after asphalting at  
BRAMCO Barge at Nass Asphalt jetty in Hidd”

Sponsors 
The seven companies that offered 
cash prizes included: 
� NASS Group, in memory of   
   late Abdulla Ahmed Nass 
� Applied Science University
� Gulf City Cleaning Company 
� Nass Corporation BSC
� Sarens Nass Middle East
� Blue Dawn Veterinary Supplies
� CB&I

عالم سباقات الخيل السريعة الخطى
اأقيم مهرجان و�ضباق اخليل ال�ضنوي حتت عنوان “مهرجان الكوؤو�س” يف ٢١ نوفمرب من العام املا�ضي يف 

نادي را�ضد للفرو�ضية و�ضباق اخليل يف منطقة ال�ضخري والذي ا�ضتمل على �ضبعة �ضباقات يف يوم واحد.

اجلدير بالذكر اأن املهرجان اأقيم برعاية وا�ضت�ضافة جمموعة �ضركات نا�س؛ اإثر قرار جمل�س الإدارة الذي 

ين�س على رفع م�ضتوى رعاية نا�س لنادي را�ضد للفرو�ضية و�ضباق اخليل يف عام ٢٠١٤.

الرعاة
ال�ضركات ال�ضبع التي قدمت جوائز نقدية 

للمهرجان هي: 

جمموعة نا�س؛ تكرميا لذكرى الراحل     �
عبداهلل اأحمد نا�س  

جامعة العلوم التطبيقية   �
�ضركة مدينة اخلليج للتنظيفات   �

�ضركة نا�س املوؤ�ض�ضة �س.م.ب   �
�  �ضركة �ضارن�س نا�س ال�ضرق الأو�ضط

�ضركة بلودان للوازم البيطرة   �
CB&I ضركة�   �

مد جسور التواصل بين 
األمم عبر الغولف

وا�ضلت �ضركة نا�س للمقاولت دعمها املبا�ضر لبطولة كاأ�س 

امللك حمد ال�ضابعة للغولف والتي نظمت العام املا�ضي من 

قبل الحتاد البحريني للغولف )BGA( يف مالعب النادي 

 ٢٩ اإىل   ٢٧ من  الفرتة  يف  فيوز  الرفاع  يف  للغولف  امللكي 

نوفمرب ٢٠١٤.

ويف هذا ال�ضدد قال املدير العام ل�ضركة نا�س للمقاولت، 

ال�ضيد ديفيد اأنتوين “ نتقدم بال�ضكر اجلزيل اإىل �ضاحب 

اجلاللة لهذه املبادرة الرائعة للرتويج لريا�ضة الغولف يف 

البحرين ونحن �ضعداء بامل�ضاهمة يف اإجناح هذا احلدث”.

اجلدير بالذكر اأن اأكرث من ١٠٠ لعب غولف؛ ميثلون دول 

من جميع اأنحاء العامل قد تناف�ضوا يف هذا احلدث ال�ضنوي 

املوموق.

مجموعة ناس تدعم 
األعمال الخيرية 

كان فريق جمموعة نا�س واحدا من بني ١٦٩ فريقا �ضاركوا 

يف الفعالية اخلريية �ضباق ماراثون البحرين التي اأقيمت 

٤٨ كم، وكانت  ٣١ كتوبر ٢٠١٤، مل�ضافة  العام املا�ضي يف 

يف  ال��دول��ي��ة  البحرين  حلبة  يف  والنهاية  ال��ب��داي��ة  نقطة 

ال�ضخري.
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مرحبا بانضمامكم إلينا!

مرحبا بانضمامكم إلينا! كل شيء 
)شؤون عنكم

الموظفين(

أخبار 
الموظفين 

أخبار 
الموظفين 
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في دائرة الضوء 
جي. كي. روي

 \ الميكانيكية  للمقاوالت  ناس  لشركة  العام  المدير 
ناس للخدمات الصناعية

اجلن�سية: هندي

االأعمال  اإدارة  امليكانيكية وماج�شتري يف  الهند�شة  البكالوريو�ص يف  املوؤهالت: درجة 

من الواليات املتحدة االأمريكية

الدخل  م�شادر  وتطوير  وخلق  امل�شاريع  واإدارة  اال�شرتاتيجي  التخطيط  اخلربات: 

على املدى الطويل من خالل عمليات الدمج واال�شتحواذ وتطوير االأعمال ونقل التقنية 

واإعادة هيكلة ال�شركات واإدارة اجلودة.

الهوايات: قراءة اأحدث املجالت التقنية ولعب الغولف

اخللفية املهنية: على مدى �شنوات عمله البالغة 3٥ عاما؛ خدم ال�شيد روي يف العديد 

من ال�شركات الوطنية والعاملية ال�شهرية و�شغل عددا من املنا�شب االإدارية العليا، وكانت 

اآخر �شركة عمل بها هي Petron Engineering India املحدودة؛ حيث �شغل من�شب 

مدير العمليات كما كان اأحد اأع�شاء جمل�ص االإدارة، ميتلك ال�شيد روي خربة متنوعة 

يف EPC/LSTK  ملختلف القطاعات يف جمال النفط والغاز والتكرير والبرتوكيماويات 

والكيماويات واالأ�شمنت والطاقة واملياه وحتلية املياه واملعادن والتعدين.

للمقاولت  ن��ا���س  ���س��رك��ة  ارت��ق��ت  اإدارت������ك؛  ف���رة  خ���ال 

EPC )الهند�سة وامل�سريات  امليكانيكية كاأحد حماور 

والإن�ساءات(  يف ال�سرق الأو�سط، من خال تنفيذ 

م�ساريع رفيعة امل�ستوى يف الداخل واخلارج على 

حد �سواء؛ حتى الآن، ما هي اأبرز الجنازات 

يف حمفظة اأعمال ال�سركة؟

اأن  اأود  بها؛  اأفخر  التي  اإجنازاتنا  جمع  بني  من 

ال�شركات  مع  اال�شرتاتيجية  ال�شراكات  اأذكللر 

تنمية  م�شروع  �شركة  مثل  والتقنية  الهند�شية 

 Haldor و�للشللركللة   )PDIL( املللحللدودة  الهند 

الداخلية  الهند�شية  القدرة  وتعزيز   ،Topsoe
اأوعية يف تطوير م�شاريع جديدة يف الهند ودول 

اخلليج االأخرى، واال�شتثمارات اجلديدة يف االآالت 

كفاءة  لتعزيز  متكني  �شندوق  خالل  من  واملعدات 

�شدارة  م�شاريع  اإكللمللال  �للشللدارة،  اعتماد  االنللتللاج؛ 

مل�شنع اأك�شيد الربوبيلني يف الوقت املحدد، اإ�شادة هيئة 

الكهرباء واملاء )EWA( بال�شركة كمتعهد يف جمال EPC؛ 

الهيئة،  من  النقل  وم�شروع  املللاء  ملحطات   EPC عقد  و�شمان 

ف�شال عن التعان مع اأرامكو ال�شعودية و�شركة البرتول الوطنية الكويتية 

نفط  تنمية  و�شركة   )QP( للبرتول  وقطر   )KOC( الكويت  نفط  و�شركة   )KNPC(

عمان )PDO( و�شركة �شابك.

منذ بداية ان�سمامك اإىل NMC، بداأت يف تطوير “فريق الأحام” اخلا�س 

بك، والذي من �ساأنه القيام بوظائف اأكرب؛ كيف تقيم م�ساهمة موظفيك 

يف النجاح الكبري لل�سركة؟

 NMC اأ�شهمت يف حتويل  موظفونا هم �شركاوؤنا يف العمل، وجهودهم اال�شتثنائية قد 

من االأفق املايل ال�شلبي اإىل االإيجابي على الرغم من وجود عدد من ال�شعوبات ب�شبب 

لبع�ص  نتيجة  جاء  موظفينا  اأداء  اأن  اأعتقد  واأنللا  البحرين،  يف  االقت�شاد  حمدودية 

مثل  املوظفني؛  حتفيز  وتعزيز  الب�شرية  املللوارد  اإدارة  كفاءة  لرفع  بذلت  التي  اجلهود 

امتناين  اأعرب عن عميق  اأن  واأود  االأداء،  تقييم  اأو نظام  املنا�شبة  املرتبات  م�شفوفة 

لفريقنا  قيمني  وتوجيه  دعللم  من  قدموه  ملا  نا�ص  �شامي  وال�شيد  نا�ص  �شمري  لل�شيد 

التغلب على  ال�شعب علينا  �شيكون من  اأعمالنا؛ فمن دون دعمهما  خالل م�شرية منو 

ال�شعوبات والتحديات التي واجهتنا العام املا�شي.

الأعمال  لدعم  متكني  برنامج  من  ت�ستفيد  بحرينية  �سركة  اأو  هي   NMC
الكربى؛ ما هو تاأثري هذا الأمر على اإمكانياتكم احلالية؟

ذات  هند�شية  منتجات  ت�شنيع  من  متكننا  اإذ  اإلينا؛  بالن�شبة  عظيمة  فر�شة  اإنها 

قيمة م�شافة وعموما تعزيز كفاءتنا االإنتاجية.

حدثنا عن روؤيتك التو�سعية يف امل�ستقبل.

لدينا عدد من امل�شاريع يف جمال خطوط االأنابيب يف الهند وبع�ص دول اخلليج مبا 

يف ذلك �شلطنة عمان واململكة العربية ال�شعودية ودولة قطر.

ناس للخدمات الصناعية 
والبناء  التصنيع  في  المتخصصين  الخبراء  من  جديد  فريق  مع 
والمياه  والطاقة  والبتروكيماويات  والتكرير  والغاز  والنفط 
االستعداد  أهبة  على   NIS أصبحت  التحتية؛  البنية  وصناعات 

لتعزيز وتوسيع موقفها كشركة رائدة في السوق.

السيد في. فينكات رامانا
مدير المناقصات والعقود

مع درجة البكالوريو�ص يف الهند�شة امليكانيكية وخربة الأكر 

الهند  من  عمالء  ل�شالح  رامانا  ال�شيد  عمل  �شنة؛   ٢٢ من 

وا�شطنبول  دبللي  يف  جتارية  اأعللمللاال  واأدار  عامليني  وعمالء 

 Engineersو   Reliance Industry �شركة  فيها  مبللا 

 Punjllodsو املحدودة   Essar Projectsو املحدودة   India
.Habboush املحدودة وجمموعة Dodsalاملحدودة و

العطاءات  وتقدمي  اإعللداد  جمللاالت  الوا�شعة  خربته  وت�شمل 

كذلك  ت�شمل  والتي  االأعمال  بتطوير  ال�شلة  ذات  واالأن�شطة 

التجارية يف -الهند  والفر�ص  امل�شتقبلية  املناق�شات  حتديد 

\ العطاء\ وطلب حتديد العطاء؛ ف�شال عن عالقاته الوثيقة مع  وعامليا- لكامل امل�شروع 

عمان  نفط  تنمية  �شركة  املثال  �شبيل  على  منهم  اآ�شيا،  �شرق  وجنوب  الهند  من  عمالء 

اأو  امل�شرتكة  امل�شاريع  ت�شكيل  جانب  اإىل  اخلا�ص  القطاع  عمالء  و  وبيمك�ص  وبيتوفيك 

اإىل توليد االأعمال يف جمال النفط والغاز والذي  اإذا تطلب االأمر، باالإ�شافة  االحتادات 

يت�شمن وحدات خمتلفة من معامل التكرير والبرتوكيماويات و GGS و GCS  وخطوط 

االأنابيب عرب البالد جنبا اإىل جنب مع حمطات SV وحمطات ال�شغط واالأعمال التجارية 

املتعلقة بالغاز الطبيعي امل�شال وغريها.

السيد بادماراج باتيل
مدير المشاريع 

وميتلك  الهند�شة  يف  البكالوريو�ص  درجة  باتيل  ال�شيد  يحمل 

خربة تزيد على ١٨ عاما يف اإدارة امل�شاريع والهند�شة والبناء 

وتطوير االأعمال يف هذا املجال، وقد عمل مع كبار العمالء مبا 

فيهم �شركة �شل العمانية للغاز الطبيعي امل�شال وبرتونت للغاز 

ويلر  وفو�شرت  املياه  وحتلية  للطاقة  و�شحار  امل�شال  الطبيعي 

واأرامكو ال�شعودية وتكفن و�شيودا كورب.

يف م�شريته املهنية كمدير للم�شاريع؛ ارتبط ال�شيد باتيل مع منظمات متعددة اجلن�شيات 

 Reliance الهند و�شركة بهوان الهند�شية، عمان، و UHDE مثل تويو الهند�شية، الهند و

 Aditya وجمموعة   اأندوني�شيا   South Pacific Viscoseو ماليزيا   Recron و  عمان 

Birla يف م�شر و TAAL للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة االأمريكية.
امل�شاريع  من  عدد  تنفيذ  من  باتيل  ال�شيد  متكن  ال�شركات  تلك  مع  تعامله  فرتة  وخالل 

من التخطيط اإىل التنفيذ والبناء مبا يف ذلك اإدارة امل�شاريع والهند�شة واالإن�شاء وتنفيذ 

حمطات الغاز الطبيعي امل�شال ال�شخمة ف�شال عن م�شاريع البرتوكيماويات ل�شالح عمالء 

ذائعي ال�شيت مثل H.P.C.L وReliance Industries املحدودة و Welspun وجمموعة 

 .Aditya Birla
ويحمل ال�شيد باتيل خربة اأ�شا�شية يف تخزين النفط وخزانات املياه ذات االأحجام املختلفة  

�شواء حتت االأر�ص اأو اخلزانات العالية، وهو الذي خطط ونفذ خلزان ماء Naphta بقطر 

٦٠ مرت وارتفاع ٢٠ مرت واخلزانات العائمة يف HPCL Mahul  مب�شفاة مومباي.

السيد سانداناد. ار. بيركودي
مدير الجودة\ مراقبة الجودة

 3٠ على  تزيد  والتي  تخ�ش�شه  جمللال  يف  العميقة  بخربته 

من  تخرج  ميكانيكي  مهند�ص  هو  بللريكللودي  ال�شيد  عاما؛ 

جامعة بنغالور، الهند وقد ح�شل على عدة موؤهالت يف جمال 

 )IWE( دويل  حلللام  مهند�ص  �شهادة  ذلللك  يف  مبا  اللحام 

و   )Lead Assessors Inteck Uk ltd(( تدقيق و�شهادة 

 RT، UT،( امل�شتوى الثالث NDT- ASNT/ACCP سهادة�

MT، PT & VT( و�شهادة يف اأنظمة اجلودة وفقا للمقايي�ص 
 Richardson واملوا�شفات العاملية. يف املا�شي كان ال�شيد بريكودي يعمل مديرا يف �شركة

املحدودة  الهند  للهند�شة،  وتويو  للهند�شة   GR و  املللحللدودة،   )١٩٧٢(  & Cruddas
لل�شلب يف   INMA و   AGAP Steel/NESMA و�شركة  الهند  ميتال يف  كو�شان  و�شركة 

 Precision ٢٥ عاما، كما عمل اأي�شا كمدير عام يف  ال�شرق االأو�شط، بخربة ت�شل اإىل 

فريق  قائد  مع  مراجعات  �شبع  بريكودي  ال�شيد  وين�شق  �شنوات.  اأربع  ملدة   Equipment
ASME وقد ح�شل على �شهادات ASME يف A، PP ،S، U، U2، و R لل�شركات التي كان 
يرتبط بها، باالإ�شافة اإىل ذلك نال خربة كبرية يف جمال ت�شنيع املعدات يف مراكز التدريب 

املختلفة مبا يف ذلك IIW و ISNT وحمالت ال�شناعة التحويلية يف الهند وال�شرق االأو�شط.

السيد هارشال كولكارني
مدير هندسة

يحمل ال�شيد كولكارين درجة املاج�شتري يف الهند�شة وميتلك 

خربة تزيد على اأحد ع�شر عاما يف الت�شميم الهند�شي، يف 

التخ�ش�شات املدنية والهيكلية وامليكانيكية ومد االأنابيب؛ ويف 

ال�شركات متعددة اجلن�شيات  بعدد من  ال�شابق كان مرتبطا 

 Kaztroy Servicesو الهند   Petron Engineering مثل 

كازاخ�شتان يف من�شب كبري مهند�شي الت�شميم، وكذلك يف 

 Petrochemو بفرن�سا   Heurtey Petrochem Sa �سركة 

من�شب  يف  االأمريكية  املتحدة  الللواليللات   Development
رئي�ص الهند�شة. خالل فرتة عمله مع ال�شركات ال�شابقة كان 

والبرتوكيماويات  التكرير  ال�شيد كولكارين مرتبطا مب�شاريع 

ال�شخمة ل�شالح عمالء ذائعي ال�شيت مبا فيهم RIL و IOCL و BORL و GGSRP و 

واملياه، وطيلة  النفط  اأنواع خمتلفة من خزانات  NOCL، وهو ميتلك خربة يف  و   GAIL
مرتفعة  خدمية  خزانات  و٦   IOCL Paradip يف  للنفط  خزانا   ٢٢ �شمم  املهنية  حياته 

و�شتة خزانات اأر�شية اأخرى ل�شالح هيئة كهرباء ومياه دبي )DEWA(، كما اأ�شرف على 

NHT/و VGO و VDU و CDU هند�شة وت�شميم اأكر من ٥٠ وحدة ت�شخني حرارية مثل

CCR و DCU و DHDT على �شبيل املثال ال احل�شر.

السيد ديباسيس بيسواس
مدير اإلنتاج

ال�شيد بي�شوا�ص حا�شل على درجة البكالوريو�ص يف الهند�شة 

امليكانيكية من جامعة كلكتا يف الهند، وميتلك خربة مهنية 

تزيد على ٢٦ عاما يف داخل الهند وخارجها، وقبل ان�شمامه 

يف  مبا  بللارزة  �شركات  يف  منا�شب  عدة  يف  عمل   ،NIS اإىل 

 Reliance Industries  ذلك من�شب املدير العام يف  �شركة

 Offshore �شركة  يف  العام  املدير  ونائب  بالهند  املحدودة 

م�شهورة  �شركة  وهي  الهند  املحدودة،    Infrastructures
يف قطاع النفط واإن�شاءات البنى التحتية، كما �شغل من�شب 

 Bridge & Roof Company �شركة  يف  امل�شاريع  م�شوؤول 

وكان مديرا  ال�شلب،  بناء جميع خزانات  رائدة يف جمال  �شركة  وهي  املحدودة    India
لالنتاج يف اإمناء لل�شلب اإحدى �شركات جمموعة ن�شمة والتي تعمل يف جمال ت�شنيع اأوعية 

ال�شغط الأرامكو و�شابك وعدد من العمالء ذائعي ال�شيت يف اململكة العربية ال�شعودية

 سارنس ناس الشرق األوسط
السيد عاتيق بوباتان

مدير مبيعات - قطر
قطر  يف  املللبلليللعللات  حلل�للشللابللات  عللاتلليللق  ال�شيد  �شيدير 

يف  البكالوريو�ص  درجة  يحمل  وهو  القطاعات،  جلميع 

واملاج�شتري  مومباي  جامعة  من  امليكانيكية  الهند�شة 

 ١٢ الت�شويق، وميتلك خربة �شناعية �شاملة تقارب  يف 

اأو  املحلية  املبيعات  �شواء  القطاعات  خمتلف  يف  عاما 

الدولية، وقد �شغل ال�شيد بوباتان �شابقا من�شب مدير 

 High Value Capital �شركة  يف  االإقليمي  املبيعات 

Equipments وقد عمل يف اململكة العربية ال�شعوية يف 
املا�شي حلوايل عامني ون�شف.

السيد أنيش فارغيس
تنفيذي مبيعات- قطر 

ينطوي الدور اجلديد لل�شيد فارغي�ص على تطوير االأعمال 

التجارية من احل�شابات الرئي�شية يف جميع اأنحاء قطر؛ 

ح�شل على درجة املاج�شتري يف االإقت�شاد واالإدارة املالية 

من جامعة راج�شتان كما نال دبلوم الدرا�شات العليا يف 

بنغالور،  يف   Wigan & Leigh كلية  من  االأعمال  اإدارة 

وهو ميتلك خربة تزيد على عامني يف مبيعات وت�شويق 

املعدات الثقيلة واأكر من ثالث �شنوات خربة يف العمليات 

والعمليات امل�شاندة باالإ�شافة اإىل اأكر من �شنتني خربة 

يف جمال املبيعات االأمامية والت�شويق.

تقدير التميز 
ح�شن،  عبداهلل  حممد  رباب  ال�شيدة  حميدان  جميل  ال�شيد  العمل  وزير  كرم 

املوظفني  لل�شقاالت، من بني جمموعة من  نا�ص  �شركة  التنفيذية يف  االإداريللة 

املتميزين العاملني يف املوؤ�ش�شات املتميزة وذلك خالل احلفل ال�شنوي الثالثني 

الذي نظم حتت رعاية كرمية من �شاحب اجلاللة امللك حمد يف ٢٥ دي�سمرب 

٢٠١٤ يف فندق اخلليج.

احتفاالت الديوالي 
تضيء مكاتب شركة 

NMC
اجتمع موظفو �شركة نا�ص للمقاوالت امليكانيكية 

لالحتفال مبنا�شبة عيد الديوايل يف حفل بهيج 

نظمته اإدارة ال�شركة يف مقر ال�شركة باحلد.
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ناس للخدمات الصناعية \ ناس للمقاوالت الميكانيكية
�شركة  بللداأت  ١٩٧٢؛  عللام  يف  وبالتحديد  ؛  عقود  اأربعة  من  اأكللر  منذ 

ثابت  م�شار  يف  وا�شتمرت  عملها   )NIS( ال�شناعية  للخدمات  نا�ص 

للمقاوالت  نا�ص  �شركة  با�شم  اأي�شا  تعرف  التي  وال�شركة  االأمثل؛  للنمو 

�شركات  بللني  الللرائللدة  لت�شبح  تدريجيا  تنمو   )NMC( امليكانيكية 

والكهربائية؛  امليكانيكية   )EPC( واالإن�شاءات  وامل�شرتيات  الهند�شة 

واملزود االإقليمي الرئي�شي للحلول الهند�شية يف املنطقة.

السمعة الطيبة
االأ�شعار  بتقلب  قطاع ميتاز  الهامة يف  االأمللور  من  الطيبة  ال�شمعة  وتعد 

وتاأخر االإجناز؛ وذلك ما تهتم به نا�ص للمقاوالت امليكانيكية حيث تتميز 

بقدرات ا�شرتاتيجية �شلبة و�شجل ثابت وحافل من التميز، االأمر الذي 

EPC و�لإن�ساء�ت  �شاعدها على بناء ا�شم موثوق به يف جمال �شركات 

و�شركة  العاملة  القوى  وتوريد  والت�شنيع  وال�شيانة  للم�شانع  العامة 

لتاأجري املعدات يف املنطقة

ق�شم الهند�شة

مرافق الور�شة

منظر جوي ملوقع ال�شركة ر�شيف بحري لل�شحن عن طريق البحر

االعتمادات المرموقة
•  ايزو ٢٠٠٨:٩٠٠١

ايزو ٢٠٠٤:١٤٠٠١  •
�أو�سا�س ٢٠٠٧:١٨٠٠١ يف نظام االإدارة   •

 NB‘و ’S‘ ’R‘ ’ASME: ’U‘ ’U2 اأختام   • 
الأن�شطة خمتارة

محفظة العمالء
الثقيلة،  لل�شناعات  مت�شوبي�شي  �شركة  بابكو،  �شدارة، 

وزارة  واالإ�شكان  االأ�شغال  وزارة  للبرتول،  تطوير  األبا، 

)اململكة  االأملللنلليللوم  م�شهر  م�شنع  وامللللاء،  الكهرباء 

)الكويت(  �شنامربوجيتي  �شركة  ال�شعودية(  العربية 

�شركة  )كللوريللا(  الثقيلة  لل�شناعات  هيونداي  �شركة 

 Braden Europe B.V., Voest-Alpine GmBH
املتحدة  الللواليللات  اإليكوت،  �شركة  )ا�شرتاليا(   & Co

االأمريكية واآخرين.

الشراكات االستراتيجية 
�شراكة  امليكانيكية  للمقاوالت  نللا�للص  �شركة  اأ�ش�شت 

 )PDIL( املحدودة  الهند  تنمية  م�شروع  مع  هند�شية 

الرائد يف الهند�شة واحللول االإدارية يف جمال االأ�شمدة 

والنفط والغاز ومرافق م�شانع التكرير.

كما اأبرمت نا�ص للمقاوالت امليكانيكية موؤخرا �شراكة مع 

 DeNOx اأنظمة  وهند�شة  لت�شميم   Haldor Topsoe
واملركبات الع�شوية املتطايرة املحفزة )VOC( ومن�شاآت 

االإحراق يف املعامل الكيميائية والبرتوكيميائية ومعامل 

العربية  واململكة  البحرين  اأنللحللاء  خمتلف  يف  الطاقة 

ال�شعودية وقطر والكويت واالإمارات العربية املتحدة.

الخبرة:
•  �لتغذية 

ت�شميم العمليات    •
الهند�شة التف�شيلية  •

�لت�سنيع   •
االإن�شاءات العامة     •

LSTK  •
LSPB  •

EPC مقاول فرعي يف   •
)EPC( الهند�شة، امل�شرتيات واالإن�شاءات   •

التمويل   •

مباني فنية 
متخ�ش�شة  من�شاأة  امليكانيكية  للمقاوالت  نا�ص  متتلك 

لالأن�شطة  مللتللعللددة  مكاتب  اإىل  بللاالإ�للشللافللة  للت�شنيع، 

والكويت  وال�شعودية  البحرين  يف  وامل�شرتيات  الهند�شية 

وعمان وقطر.

م�ساحة املوقع:  ٥3.٦٨١ م٢

م�ساحة ال�ساحة:  ٢١.١٨٠ م٢

م�ساحة املتجر:  ٧.٢3٨ م٢

عدد اخللجان:  ٢٢م X ١٠٥ م - عدد 3

م�شاحة الت�شنيع املغطاة 

ال�سديقة للبيئة:  ٢٤٠ م٢

م�شاحة ال�شباغة املغطاة 

ال�سديقة للبيئة:  ١.٤٠٠ م٢

مرافق المناولة 
رافعة O.H.T :  ٢٥ طن مرتي - عدد ٢

                      ١٠ طن مرتي- عدد٦

رافعة برجية:  ٨ طن مرتي

٥٤ مرت ذراع رافعة:  

م�ساحة النتقال:  ١٢٥ مرت

مباين ال�سكن:  ١٥٠٠ موظف

القدرات واإلمكانيات
الللنللفللط واللللغلللاز والللتللكللريللر: نللا�للص للللللمللقللاوالت    •
الت�شاميم  توفري  يف  رائلللدة  �شركة  امليكانيكية 

امل�شاريع   واإدارة  واالإن�شاءات  وامل�شرتيات  املتكاملة 

وتغطي  التكرير،  ومرافق  والغاز  النفط  مل�شانع 

اخلللدمللات  مللن  كللامللال  طيفا  الهند�شية  اإدارتللنللا 

و�شوال  االأ�شا�شية  اخلدمات  من  بللدءا  الهند�شية 

اأعمال  على  لالإ�شراف  التف�شيلية  الهند�شة  اإىل 

االإن�شاء وامل�شاريع املوكلة.

اإىل قطاع   EPC تقدمي خدمات  البرتوكيماويات:    •
البرتوكيماويات الأكر من ٥٠ عاما؛ والقدرة على 

املعاجلة  خللزانللات  مللن  �شيء  كللل  وبللنللاء  ت�شميم 

االأنابيب  وامل�شانع وخطوط  املعاجلة  وحدات  اإىل 

وحمطات اال�شترياد\ الت�شدير.

اجلللودة  عالية   EPC خدمات  والتعدين:  املعادن   •
لقطاع الت�شنيع ال�شناعي.

 EPC الطاقة وامللليللاه: مللدى وا�للشللع مللن خللدمللات    •
اجلديدة  الكهرباء  توليد  حمطات  مطوري  لدعم 

وتوفري  املللوجللودة،  املللرافللق  اإمكانيات  تو�شعة  اأو 

وكذلك  املياه  حتلية  ملحطات  احلرارية  املبادالت 

امللليللاه  \ حتلية  الللطللاقللة  ودملللج  تللوللليللد  مللركللبللات 

.)IWPP(

االأ�شمنت: العمل يف م�شاريع م�شنع االأ�شمنت على    •
ذلك  يف  مبا   EPCM �أو   EPC منوذجي  اأ�شا�ص 

وت�شنيع  امل�شاريع،  واإدارة  التف�شيلية  الهند�شة 

والرتكيب  املدنية  والهند�شة  وامل�شرتيات  املعدات 

والتثبيت وامل�شاعدة.
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NIT مرحب بها في كوريا
الكورية  هلليللونللداي  ل�شركة  االإقليمي  املللديللر  زيلللارة  بعد 

يف  للبحرين  )نللاديللة(  ت�شونغ  نايون  ال�شيدة  للم�شاعد 

ال�شيد عادل نا�ص املدير  العام املا�شي؛ �شافر  اأكتوبر من 

�شركة  مدير  ح�شونة  حممد  وال�شيد  نا�ص  ملجموعة  املايل 

ا�ص.  بال�شيد  لاللتقاء  كوريا  اإىل  الدولية   للتجارة  نا�ص 

هيونداي  م�شاعد  ملبيعات  العاملي  الفريق  مدير  كيم  اإج  

املبيعات  خطة  ملناق�شة  هيونداي  م�شاعد  اإدارة  وجمل�ص 

اإىل  الناجح  االجتماع  اأف�شى  وقد   ٢٠١٥ لعام  والتوقعات 

التاأكيد على مزيد من التعاون بني ال�شركتني.

مشروع مشترك مع 
المجموعة الصينية قيد العمل

بعد زيارة اإىل ال�شني مع الوفد البحريني؛ وقع ال�شيد 

للم�شرتيات  نا�ص  ل�شركة  العام  املدير  مكاي  ديفيد 

جمموعة  مع  تفاهم  مذكرة  اللوج�شتية  واخلللدمللات 

Jinglong اأكرب املقاولني العامليني يف ال�شني؛ تن�ص 
على ترتيبات تعاونية من اأجل تطوير �شركة ت�شميم 

ديكور داخلي ومن املوؤمل اأن يف�شي هذا التعاون اإىل 

م�شروع م�شرتك مع �شركة اآرتالند للديكور الداخلي، 

املقبلة  الثالثة  لالأ�شهر  قواها  ال�شركات  و�شتوحد 

املرحلة  مللن  االنتهاء  مبجرد  االتللفللاق  توقيع  بهدف 

�لتجريبية.

عمان: مجموعة ناس تألق في معرض عمان أنفرا ٤
اإنفرا جميع ال�شركات  البنية التحتية؛ يف العام املا�شي جمع معر�ص عمان  يف �شوء النمو املتوا�شل يف ا�شتثمارات 

ممثلي  جللانللب  اإىل  الللقللطللاع  هلللذا  يف  اللللرائلللدة 

معر�ص  وقدم  ال�شلة؛  ذوي  وامل�شوؤولني  الوزارات 

يف  اأقيم  والذي   - االأ�شا�شية  للبنية  الرابع  عمان 

 ٢٠ للمعار�ص يف الفرتة من  مركز عمان الدويل 

للتوا�شل  مثالية  من�شة   -  ٢٠١٤ �أكتوبر   ٢٢ اإىل 

ا�شتعر�شت  حيث  الرئي�شيني؛  القرار  �شناع  مع 

العالمات التجارية وجتار املعدات الثقيلة االآليات 

واملواد واملعدات الالزمة مل�شاريع البنى التحتية.

كراع  عمان  نا�ص،  جمموعة  �شاركت  جانبها  من 

الرافعات  وعر�شت خدمات  املعر�ص  بالتيني يف 

من �شارن�ص نا�ص وحلول الرفع والنقل الثقيل اإىل 

جانب اخلدمات االأخرى التي تقدمها املجموعة.

المملكة العربية السعودية: تقدير سينوبك لشركة 
عبداهلل ناس وشركاه - السقاالت

ح�شل ق�شم ال�شقاالت يف �شركة عبداهلل نا�ص و�شركاه على �شهادة تقديرية من �شينوبك للهند�شة لتحقيق ثالثة 

ال�شعودي ملحطة �شدارة - معاجلة مياه  اأية حوادث خالل اإجناز امل�شروع  اآمنة دون وقوع  ماليني �شاعة عمل 

ال�شرف ال�شحي  - اجلبيل ٢ والذي بداأ العمل فيه يف اأكتوبر ٢٠١3.

المملكة العربية السعودية: رافعة ثقيلة 
مبتكرة في مشروع بترو رابغ

قامت �شركة �شارن�ص نا�ص بت�شليم رافعة SGC-١٢٠ الفريدة من نوعها اإىل اململكة العربية 

ال�شعودية يف دي�شمرب من العام املا�شي ل�شالح م�شروع برتو رابغ.

وتعترب SGC-١٢٠ رافعة االن�شاء الوحيدة من اجليل الثالث ب�شعة ١٢٠.٠٠٠ طن ) 3٢٠٠ 

طن مرتي(، �شممت ال�شتيعاب متطلبات الرفع الثقيل للم�شايف والنفط والغاز والتعدين 

واملن�شات البحرية ومكونات اجليل الثالث ملحطات الطاقة النووية.

 احتفلت سارنس 
ناس الشرق األوسط 

 فرع قطر بـ 

 ١٠ سنوات 
من العمليات 

الناجحة.

ناس تتعاون مع تكفن 
عالقة ذات قيمة لصالح صدارة

مضافة ومتواصلة

با�شم  اأي�شا  واملعروفة   )NIS( ال�شناعية للخدمات  نا�ص  تعمل �شركة  ال�شناعية؛  الت�شنيع يف منطقة احلد  من �شاحة 

امل�شروع  ل�شالح �شدارة؛  امل�شاريع  للمقاوالت يف عدد من  تكفن  �شركة  مع   )NMC( امليكانيكية للمقاوالت  نا�ص  �شركة 

امل�شرتك بني �شركة اأرامكو ال�شعودية و�شركة داو للكيميائيات.

وت�شمل تلك امل�شاريع توريد وت�شنيع وت�شليم وتركيب ت�شعة �شهاريج للتخزين باالإ�شافة اإىل ت�شنيع وت�شليم بكرات االأنابيب 

وداعمات االأنابيب مل�شنع اأك�شيد الربوبيلني )po( يف اجلبيل يف اململكة العربية ال�شعودية.

اجلدير بالذكر اأن اأربعة من اأ�شل ت�شعة �شهاريج هي  �شهاريج متنقلة )shop fabricated( يف حني اأن اخلم�شة الباقية 

ت�شليمها  وبعدها مت   NIS / NMC ور�شة   االأربعة يف  ال�شهاريج  ت�شنيع  وقد مت   ،)site erected( ثابتة هي خزانات 

 NIS / NMC  اإىل موقع العمل؛ كما اأن االأعمال ال�شابقة لت�شنيع ال�شهاريج اخلم�شة االأخرى قد مت اجنازها يف ور�شة

وا�شتكملت يف موقع العمل من قبل �شركة عبداهلل نا�ص و�شركاه. اململكة العربية ال�شعودية.

نبذة عن المشروع
�شدارة  - م�شنع اأك�شيد الربوبيلني  ا�شم امل�شروع :  

�شدارة - اأرامكو ال�شعودية وداو للكميائيات  العميل:  

املقاول الفرعي:  تكفن للمقاوالت

اجلبيل اململكة العربية ال�شعودية  املوقع:  

نطاق العمل ١ :  توريد وت�شنيع وت�شليم وتركيب �شهاريج التخزين

الرقم الكلي للخزانات:  ٩

نطاق العمل ٢:  توريد وت�شنيع وتو�شيل بكرات االأنابيب وداعمات االأنابيب

3٠٠.٠٠٠ بو�شة  كمية بكرات الأنابيب:  

ور�سة NIS / NMC  املعتمدة من جلنة �شدارة للجودة ميزات فريدة: 

يناير ٢٠١٤  تاريخ البدء:  

يناير ٢٠١٥ تاريخ النتهاء:  

 ور�سة NMC املعتمدة من �شدارة

يف   )PO( الللربوبلللللني  الأك�شيد  �للشللدارة  م�شروع 

اجلبيل يف اململكة العربية ال�شعودية.

عملت ناس للخدمات الصناعية 
وشركة عبداهلل ناس وشركاه 

مع شركة تكفن للمقاوالت في 
عدد من المشاريع 

لصالح صدارة.
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ومضات من 
ناس

 ماذا ومن وأين ومتى- 
آخر أخبارنا باختصار.

بطاقة سديم لطاقة األعمال
اأحمد  عبداهلل  �شركة  بني  موؤخرا  توقعيها  مت  التي  االإتفاقية  ا�شفرت 

نا�ص واأوالده ونا�ص املوؤ�ش�شة و�شركة بابكو؛ عن اعتماد البطاقة الذكية 

للتزود بالوقود - �شدمي- لتزويد اأ�شطول نا�ص؛ ومبا اأن اأ�شطول �شركات 

جمموعة نا�ص يعد واحدا من اأ�شخم االأ�شاطيل يف اململكة؛ فقد متكن 

١٥ فرعا من اأفرع املجموعة من اإدماج هذه البطاقة ال�شخ�شية االآجلة 

عرب  الوقود  �شراء  من  املجموعة  موظفي  ميكن  الللذي  االأمللر  الدفع، 

حمطات بابكو الثماين ع�شرة، كما هو احلال عند ا�شتخدام اأي بطاقة 

م�سرفية عادية.

عبدالرحمن  ال�شيد  نا�ص؛  لدى  التوريد  �شل�شلة  مدير  قال  جانبه  من 

حممد تقي “ن�شتطيع االآن ر�شد ومتابعة ا�شتهالك الوقود يف اأ�شطول 

اأعلى  �شمان  وبللالللتللايل  ممكنة؛  طريقة  واأ�للشللهللل  باأب�شط  املجموعة 

م�شتويات الكفاءة والفعالية يف متابعة �شري العمل اليومي”

استعراض مشروع الحد أمام ممثلي بابكو 
كجزء من بناء العالقات مع واحد من عمالئنا املرموقني؛ دعت �شركة نا�ص للمقاوالت امليكانيكية ممثلني من �شركة بابكو 

لزيارة موقع ال�شركة يف احلد؛ حيث اطلع ال�شيوف على معمل �شركة نا�ص للمقاوالت امليكانيكية وتقنيات الت�شنيع من 

خالل جولة تعريفية يف اأرجاء املوقع؛ تالها عر�ص حول اإمكانيات ال�شركة ا�شتنادا على تو�شعها ومنوها موؤخرا؛ واختتمت 

الزيارة مباأدبة غداء مت خاللها توزيع اأكيا�ص الهدايا على ال�شيوف قبل مغادرتهم.

إشادة رفيعة المستوى 
بشركات ناس

اأ�شاد وزير ال�شناعة والتجارة ال�شيد زايد الزياين 

باإ�شهام �شركات نا�ص يف اقت�شاد البالد؛  ر�شميا 

جاد ذلك بعد زيارة ميدانية قام بها معايل الوزير 

مبعية ال�شيد �شمري نا�ص رئي�ص جمل�ص االإدارة اإىل 

�شركة  �شملت  احلللد؛  يف  نا�ص  جمموعة  �شركات 

نا�ص للخدمات امليكانيكية و�شركة نا�ص للخدمات 

البحرية و�شركة �شارن�ص نا�ص.

جمموعة  اإن  الوزير“  معايل  قال  املنا�شبة  وبهذه 

مليون   ٢٢ يبلغ  الللذي  املللدفللوع  براأ�شمالها  نا�ص 

ديللنللار، جللديللرة بللاالعللتللزاز والللثللقللة والللدعللم ملا 

االقت�شاد  على  عالية  م�شافة  قيمة  من  تقدمه 

الروؤية  ترجمة  يحتذى يف  مثااًل  ولكونها  الوطني، 

االقت�شادية ٢٠3٠”.

الترويج للبحرين كبوابة 
للتجارة الصينية 

زار ال�شيد �شمري نا�ص، رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة 

ال�شينية  قوانغت�شو  مدينة  املوؤ�ش�شة  ونا�ص  نا�ص 

االقت�شادية  التنمية  جمل�ص  عن  ممثلني  برفقة 

الدويل  اال�شتثمار  لت�شجيع  بحرينيني  وم�شتثمرين 

يف اململكة وتعزيز العالقات التجارية بني البلدين؛ 

وزير  اأحمد؛  كمال  ال�شيد  الوفد  راأ�للص  على  وكللان 

التنفيذي  الرئي�ص  بللاأعللمللال  القائم  املللوا�للشللالت 

مبجل�ص التنمية االقت�شادية يف البحرين.

تدريب الموظفين على آالت 
Schwing

اآالت  على  تدريبية  دورة  التجارية  نللا�للص  �شركة  نظمت 

٢٠١٤ كجزء  اأكتوبر  Schwing يف خمازن �شرتة يف �شهر 
من الربامج التدريبية الروتينية يف ال�شركة.

هيونداي تزور شركة ناس للتجارة الدولية 
الكورية  هيونداي  ل�شركة  االإقليمي  باملدير   )NIT( الدولية   للتجارة  نا�ص  �شركة  رحبت 

اأكتوبر  يف  البحرين  اإىل  زيارة  يف  و�شلت  التي  )نادية(  ت�شونغ  نايون  ال�شيدة  للم�شاعد 

٢٠١٤؛ وقد قامت ال�شيدة نادية بجولة يف موقع  �شركة نا�ص للتجارة الدولية مبا يف ذلك 

تركيب  يف  ال�شركة  اإمكانيات  على  لالإطالع  البحرين  يف  هيونداي  مل�شاعد  موقع  اأول 

وت�شغيل امل�شاعد الكورية، وخالل الزيارة عقدت عدة 

البحرين  يف  العمليات  فريق  مع  اجتماعات 

اأهللداف  على  خا�ص  ب�شكل  الرتكيز  مللع 

الت�شويقية  واالإمللكللانللات  املبيعات 

لعام ٢٠١٥، وقد غادرت ال�شيدة 

الللبللحللريللن وهلللي متتلك  نللاديللة 

فكرة �شاملة حول جودة عمليات 

�شركة نا�ص للتجارة الدولية.

ناس التجارية توفر زيوت تشحيم مطورة
اأقامت �شركة بابكو، اإحدى عمالء جمموعة نا�ص الرئي�شني حفل تد�شني ر�شمي لعالمتها 

التجارية اجلديدة لزيوت حمركات ال�شيارات املطورة يف البحرين وفيه مت االإعالن عن 

�شركة نا�ص التجارية م�شوقا معتمدا ملنتجات الزيوت اجلديدة.

 االستعداد لالستحواذ على سوق 
البوارج البحرية

اأطلقت �شركة نا�ص للخدمات البحرية عالمتها التجارية املجددة موؤخرا؛ يف �شوء 

ال�شوق  حاجة  لتلبية  البحرية  البوارج  ال�شفن  بناء  يف  التو�شع  نحو  ال�شركة  اجتللاه 

املتزايدة.

ووفقا لل�شيد ديفيد مكاي؛ املدير العام، تلقت ال�شركة عددا من اال�شتف�شارات حول 

ن�شطة  ال�شوق  “�شتكون  يقول  ؛  االأو�شط  ال�شرق  اأنحاء  الكورية من خمتلف  البوارج 

وملتهبة خالل العامني اإىل الثالثة اأعوام املقبلة”. 

خالل  االنتظار  قائمة  يف  كانت  اجلديدة  الطلبات  من  �شل�شلة  اأن  بالذكر  اجلدير 

دي�شمرب من العام املا�شي وقد اأ�شار ال�شيد مكاي اإىل اإمكانية بناء ما ي�شل اإىل ١٢ 

اإن م�شاعفة   “ يقول  ٢٠١٥؛  اإ�شغال كاملة طوال عام  ن�شبة  وبالتايل حتقيق  بارجة 

اإمكانياتنا �شتقود بكل تاأكيد اإىل مزيد من التقدم”.

تعزيز التعاون الصناعي 
لتغذية  مبتكر  عملي  منللوذج  تطوير  مت 

ال�شناعية  للللللخللدمللات  نللا�للص  �للشللركللة 

امليكانيكية  للمقاوالت  نا�ص   \)NIS(

للهند�شة  تكتل  باعتبارها   )NMC(

 )EPC( واالإنللل�لللشلللاءات  وامللل�للشللرتيللات 

الللنللا�للشللئللة يف الللبللحللريللن �للشللمللن روؤيلللة 

ا�شرتاتيجية ملديرها العام الذي ان�شم 

روي؛  كللي.  جللي.  ال�شيد  حديثا؛  اإليها 

القيم  والدعم  قيادته احلكيمة  وبف�شل 

والتوجيه من قبل ال�شيد �شمري نا�ص وال�شيد �شامي نا�ص تتجه NIS/NMC  نحو االرتباط 

اال�شرتاتيجي مع التكنولوجيا وال�شركات الهند�شية لتقدم للم�شتخدمني حلوال متكاملة.

وقد وقعت كل من NIS و�سركة Haldor Topsoe مذكرة تفاهم يف ٨ يناير ٢٠١٥، توؤكد 

من جديد على اإلتزام نا�ص بالعمل مع Haldor Topsoe يف جمال الت�شميم والهند�شة 

االإحراق يف  ومن�شاآت   )VOC( املحفزة املتطايرة  الع�شوية  واملركبات   DeNOx لأنظمة 

واململكة  البحرين  اأنحاء  الطاقة يف خمتلف  ومعامل  والبرتوكيميائية  الكيميائية  املعامل 

العربية ال�شعودية وقطر والكويت واالإمارات العربية املتحدة.

اجلدير بالذكر اأن مذكرة التفاهم مت توقيعها من قبل كل من ال�شيد �شمري نا�ص؛ رئي�ص 

جمل�ص اإدارة �شركة نا�ص املوؤ�ش�شة وال�شيد توما�ص فادوم الكور؛ املدير العام ملنطقة ال�شرق 

ال�شيد  قال  التعاون  على هذا  تعليقه  معر�ص  ويف  Haldor Topsoe؛  �شركة  االأو�شط يف 

�شمري نا�ص “حتر�ص نا�ص على الدوام على تعزيز عملياتها التجارية بالقدرة الهند�شية 

املعتمدة على التكنولوجيا؛ و�شتمكننا �شراكتنا مع Haldor Topsoe من ت�سنيع منتجات 

الهواء؛ وهكذا  النتريوجني يف  اأكا�شيد  انبعاث  التكنولوجيا الإدارة  هند�شية معتمدة على 

�شنكون طرفا يف ال�شيطرة على انبعاثات الغازات يف البيئة”.

انجاز هام لمشروع ديار 
اأعلنت �شركة التطوير العقاري ديار املحرق، عن االنتهاء من اأعمال ا�شت�شالح االأرا�شي 

احلاجز  بناء  من  االنتهاء  قللرب  مع  تزامنا  ذلللك  ياأتي  باأكمله؛  للم�شروع  املخ�ش�شة 

ال�شخري ل�شاحل امل�شروع، املزمع ا�شتكماله  بحلول الربع االأول من٢٠١٥ وبداأت اأعمال 

دفان وا�شت�شالح اأرا�شي امل�شروع وت�شييد احلاجز ال�شخري يف نوفمرب ٢٠٠٦ ومت اإ�شناد 

 Great Lakes هذه املهمة اإىل �شركة ”غريت ليك�ص نا�ص“ امل�شروع امل�شرتك بني �شركة

Dredge & Dock  و�شركة نا�ص للمقاوالت.
اأرا�شي  ا�شت�شالح  اأعمال  من  االنتهاء  على  وتعليقا 

ديار  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  قال  املحرق،  ديللار 

املحرق ماهر ال�شاعر “يعترب هذا االجناز بالن�شبة 

واملثابرة  اجلهد  من  �شنوات  ثمرة  املحرق  ديار  اإىل 

حيث  النقطة؛  هللذه  اإىل  الو�شول  من  مكنتنا  التي 

وقللد مت  امللل�للشللروع  مللن  وكللبللريا  جلللزءا حيويا  ي�شكل 

االنتهاء منه يف الوقت املحدد”.
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تقديم أحدث مشاريع معمل 
“صدارة” ألكسيد البروبيلين 

في الجبيل

وزير الصناعة والتجارة السيد 
زايد الزياني يشيد بمساهمة 

مجموعة ناس في تنمية 
اقتصاد البالد

مجموعة ناس تدخل عالم 
سباقات الخيل السريع الخطى 

مع بطولة كؤوس ناس  

٠٧

١٢
نرحب باقتراحاتكم

من  نا�س  �سركات  موظفي  م�ساركات  بجميع  نرحب 

لذ�  وتطويرها؛   NassTalk ن�شرة  اإثراء  اأجل 

واأفكاركم  نظركم  ووجهات  مقرتحاتكم  اإر�شال  يرجى 

ال�شخ�شية  اإجنازاتكم  اأخبار  اأو  واأخباركم  ومقاالتكم 

االجتماعية.  ال�شركة  وفعاليات  باأن�شطة  يتعلق  ما  كل  اأو 

ال�شركة  اأية �شور فوتوغرافية حول  ا�شتقبال  كما ي�شعدنا 

اأر�شيف  اإىل  الإ�شافتها  قدمية؛  اأو  حديثة  واإجنازاتها؛ 

منكم  يرجى  باملجموعة.  اخلا�ص  واالأفالم  ال�شور 

االلكرتوين   الربيد  العامة عرب  العالقات  بق�شم  االت�شال 

رقم  هاتف  اأو   pr@nasslogistics.com
.١٧٤٥٦١٩١

ت�سميم و�إنتاج

فـي بضـع 
كلـمـات...

سمير ناس
رئيس مجلس اإلدارة

٠٤

كلمة رئيس مجلس اإلدارة   3

4  ومضات من ناس

6  ومضات عالمية 

لمحة عن شركات ناس:   7
تعاون بين “ناس” و”تكفن” لصالح     

مشروع صدارة  

مشروع العدد:   8
األولى في عالم الهندسة والمشتريات    

واإلنشاءات  
شركة ناس للمقاوالت الميكانيكية  

مقابلة مع   10
جي. كي. روي  

أخبار الموظفين   11

الزاوية االجتماعية   12

حتياتي للجميع!

مرحبا بكم يف العدد احلادي ع�شر من ن�شرة حديث نا�ص االإخبارية، واالأول لعام ٢٠١٥.

للمقاوالت  نا�ص  �شركة  املزدهرة؛  اأق�شامنا  واحد من  ب�شكل خا�ص على  ال�شوء  �شن�شلط  العدد  يف هذا 

وامل�شرتيات  الهند�شة  حماور  اأهم  اأحد  �شناعة  على  اال�شتحواذ  توا�شل  والتي   )NMC( امليكانيكية 

على  االإطللالع  وميكنك  روي؛  كي.  جي.  ال�شيد  العام  املدير  بقيادة  املنطقة  يف   )EPC( و�لإن�ساء�ت 

معه يف �شفحة  ال�شخ�شية  املقابلة  روي عرب  ال�شيد  على  والتعرف   ٨ ال�شركة يف �شفحة  ملخ�ص حول 

١٠ ومتابعة اأحدث م�شاريع ال�شركة التي تنفذها ل�شالح اأحد العمالء ال�شعوديني على املدى الطويل يف 

�شفحة ٧.

�شركة  �شلمت  املا�شي  دي�شمرب  ففي  املنطقة؛  اإىل  التقنيات  اأحدث  اإدخال  رواد يف  بكوننا  نفخر  ونحن 

�شارن�ص نا�ص رافعة ثقيلة فريدة من اجليل الثالث اإىل اململكة العربية ال�شعودية؛ اقراأ املزيد حول ذلك 

يف �شفحة ٦.

وكما هو احلال دائما؛ رفعنا �شقف توقعاتنا عاليا يف جميع م�شاعينا وا�شتطعنا تاأكيد ح�شورنا ومل تذهب 

جهودنا هدرا؛ اإذ اأ�شاد وزير ال�شناعة والتجارة ال�شيد زايد الزياين ر�شميا باإ�شهام جمموعة نا�ص يف 

جميل  ال�شيد  العمل  وزير  من  تقدير  ب�شهادة  موظفينا  اأحد  وكرم   ،)٤ )�شفحة  البحريني  االقت�شاد 

حميدان )�شفحة ١١(.

على ال�شعيد الدويل؛ ا�شتمتعنا بالزيارات املتبادلة بني جمموعة نا�ص و�شركة هيونداي الكورية للم�شاعد 

)�شفحة ٥(، ومب�شاركتنا كراع بالتيني يف معر�ص اأنفرا عمان الرابع )�شفحة ٦(.

وبالنيابة عن اإدارة جمموعة نا�ص؛ اأمتنى للجميع يف مطلع ٢٠١٥ عاما مزدهرا ومليئا بال�شالم.
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االستفادة من القطاع الصناعي السريع 
النمو في البحرين

سارنس ناس تسلم رافعة من الجيل الثالث إلى 
المملكة العربية السعودية 

ناس للمقاوالت الميكانيكية: األولى في عالم 
الهندسة والمشتريات واإلنشاءات
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