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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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Nass Contracting joins 
forces with a Saudi-based 
multi corporation Al Yamama 
for a major government-led 
project in Bahrain.
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Greetings to all!
Welcome to the twelfth edition of NASS TALK newsletter. We’ve had 
plenty of success stories since the previous issue! 

We were rightly represented during all the major events held in 
Bahrain, including Bahrain International Garden Show, and Gulf 
Industry Fair (page 4-6). 

 We have been stepping up to the plate on the international scale as 
well; the Public Works Authority of Qatar has contracted Nass Group 
for an important construction project, while the Nass Scafform in UAE 
was granted a prestigious Bureau Veritas accreditation. (Page 7)  

For this edition’s featured project, we chose the Al Yamama 
Nass Contracting joint venture, which has been involved in a key 
government-led development in Bahrain (page 9). We also present 
the Nass Commercial, a division of Nass Corporation, in a dedicated 
article on (page 8). 

On a more serious note, we have recently suffered the loss of an 
extraordinary friend and exemplary employee, Mr Ahmed Al-Attar. 
On behalf of all employees of Nass Group, I would like to convey our 
sincere condolences to his family and friends. May Allah rest his soul 
in peace!
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The what, who, where, 
and when – our 
happenings in a nutshell.

NASS
BUZZ

News ClipsNews Clips

 

Nass Marine Services, Abrasive Technology Industries, Nass Commercial, and Nass 
Industrial Services, also known as Nass Mechanical Contracting, were selected to fly the 
NASS flag at the Gulf Industry Fair 2015 (GIF), which took place at the Bahrain International 
Exhibition Centre from February 3 to 5. “Nass Corporation’s presence provided GIF visitors 
with the opportunity to take advantage of its expertise. We are proud that one of Bahrain’s 
major corporate success stories sees value in taking part in the fair,” commented Jubran 
Abdulrahman, Managing Director of HCE, the exhibition organisers.

Flying the NASS Flag at Premiere  
Industrial Expo

Nass Industrial Services
Nass Industrial Services is a pioneer 
in the integrated design, procurement, 
construction, and project management 
of oil & gas plant, refinery facilities. Since 
last five decades, customers have relied 
on its expertise to deliver world class 
engineering & construction services to 
many refineries as well as downstream 
plants, pipeline, off sites & utilities, offshore 
& onshore facilities, tank farms, and 
terminal facilities.

Nass Marine Services
Specialised in the building of small to 
medium sized vessels, ship repairs, and 
the application of new technologies 
in the marine industry, Nass Marine 
Services’ Bahrain shipyard is well-placed 
to manufacture 18 barges a year ranging 
from 120-250 feet.  The company is 
also working on a project involving the 
assembly of small jack-ups designed for 
the routine maintenance of larger jack-up 
units, thereby enabling them to remain in 
operation on station. 

Abrasive Technology 
Industries
As a highly sophisticated factory for 
cutting and grinding wheels in the 
region, Abrasive Technology Industries 
has become a hub for global abrasives 
trading, offering both local and 
international clients high-quality products 
and efficient logistical support. The ATI 
products have entered the European 
market since mid of 2014 under the 
dealership of a foreign brand name. 

Nass Commercial
Nass Commercial is a Trading and 
Service Support arm of Nass Corporation, 
progressing stronger in the industry for the 
past 2 decades. The company represents 
various international manufacturers 
and provides comprehensive sales, 
distribution, spare parts and after-sales 
service facilities. Having association 
with various reputed manufacturers 
of equipment/products from different 
parts of the world. Recently, the division 
set its partnership with BAPCO for the 
sole distribution of new line of Bapco 
Lubricants into the market.



INTERNATIONAL
Flash

KSA: Kaizen at ATI Dammam Plant
Kaizen refers to the art of continuous improvement, which remains a constant at the Abrasive 
Technology Industries (ATI) Dammam plant. While the regular ten-minute interactions between the 
workmen and the support team members have proven to be a source of motivational platform for 

sharing ideas, the 
rejection percentage 
has come down by 
30 per cent, and the 
productivity is on an 
increasing trend – 
supported by a lucrative 
incentive scheme.
On the external front, 
ATI supplies are making 
their way into the 
European markets, a 
new product ‘Flap Disc’ 
will be introduced by 
2015 mid-year, and 
the abrasive products 
range is planned to 
expand. 

UAE: Prestigious 
Bureau Veritas 
Accreditation for 
Nass Scafform 
Abu Dhabi-based Nass Scafform 
Services’ management system has 
been certified by a global leader in 
Testing, Inspection and Certification 
(TIC), Bureau Veritas, to be in 
accordance with the requirements of 
the management system standards 
(ISO 9001:2008). The scope of 
certification, issued on February 4, 
2015, covers the supply, erection, 
and dismantling of scaffold and 
formwork. 

Qatar: Ashghal Contract 
Awarded to Nass Group 
The Public Works Authority of Qatar – Ashghal has 
contracted Nass Group for the construction of a new 
pumping station PS16N and interceptor sewer. The project 
will be carried out between January 21, 2015 and January 
19, 2017, in consultation with COWI A/S. Estimated at QAR 
202,970,970.83, the works will also comprise construction 
of the interceptor  sewer, associated facilities and rising 
mains, refurbishment of the existing pumping station PS16, 
demolition of the existing pumping stations PS2, PS7, and 
PS8, and area sewerage upgrade.

News Clips
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Getting Students 
on Career Fast 
Track 
In support of the annual job fair, 
organised by the Applied Science 
University, Nass Corporation 
installed a booth at the university 
campus in East Eker. Held on 
March 18, the event brought under 
one roof several organisations 
from various sectors, including 
governmental, nongovernmental, 
private, and international institutions, 
together with highly competitive 
and professional job seekers. The 
initiative has been launched with the 
aim of motivating the students in 
their pursuit of career, and providing 
them with suitable opportunities. 

Spotlight on Bahraini Tolerance 
A.A. Nass & Sons 
and Sarens Nass 
joined forces donating 
funds to sponsor 
over 200 members 
from 40 Bahraini 
organisations, who 
represented kingdom’s 
multicultural society 
during the exhibition 
and conference held 
at the Bo Zar Gallery 
Centre for Fine Arts 
in Brussels, Belgium. Arranged on January 28 by Bahrain Federation 
of Expatriate Associations, the event marked the celebration of the 
birthday of HM King Hamad bin Isa Al Khalifa, and included a gala 
dinner and a documentary highlighting the progress made since His 
Majesty’s accession. The initiative was designed to promote Bahrain’s 
religious tolerance and culture of peaceful co-existence, and Nass Group 
and Sarens NV played a starring role as the leading success story of 
Bahraini-Belgian business relations. 

Seminar Held 
on High-tech 
Solutions
Nass Commercial organised a 
regional technical seminar, in 
cooperation with Belgium-based 
Low & Bonar. Held on March 19 
at the Mövenpick Hotel Bahrain, 
the forum aimed to familiarise the 
participants with the technical 
specification of the product along 
with its advantages, and provided 
the opportunity to exchange views 
on the application of this technical 
fabric in the region.  The seminar 
was attended by participants 
from the ministries, consulting 
engineers, and contractors, as well 
as technical staff from construction 
companies in Saudi Arabia. 
Bonar Natpet Geosynthetics 
is a newly born joint venture of 
Bonar Technical Fabrics and 
NATPET in Saudi Arabia, and 
Nass Commercial is the authorised 
agent for the Bonar Technical 
Fabrics in Bahrain  
since 2009.  

Deep-Rooted Japan Ties Hailed 
HRH Princess Sabeeka bint 
Ibrahim Al Khalifa officially 
opened the GPIC-funded 
Bahrain-Japan Friendship Park, 
during a ceremony held on 
February 18. The project was 
designed and constructed by 
Nass Landscapes, a sub-division 
of Nass Contracting Co., as 
part of the National Initiative for 
Agricultural Development’s drive 
to expand green spaces. 

NASS Hospitality Extended to 
Chinese Delegation 
Nass Procurement and Logistics welcomed delegates from China-
based Shandong Hi-Speed Group, who arrived in Bahrain on March 
10. Nass Procurement and Logistics General Manager David Mckay 
personally greeted the visiting representatives, including Shandong 
Hi-Speed Group Deputy General Manager Li Zhike, Investment Director 
Wang Mengjie, and Project Manager Zheng Lei.  

Growing Green at BIGS 2015
Nass Landscapes proudly partook in the Bahrain International 
Garden Show (BIGS) 2015, an ambitious initiative with the aim of 
boosting the Agricultural Development sector in the kingdom, by 
presenting their wide range of gardening- and landscaping-related 
products and services. The company was also involved in the 
design and construction of the Ministry of Social Development 
stand, in close cooperation with the ministry, to showcase the 
excellent work they do - and it secured the second place in Hall 2, 
Special Displays category.The annual expo was held from March 
25 to April 1 at the Bahrain International Convention & Exhibition 
Centre, under the patronage of HM King Hamad bin Isa Al Khalifa 
and the support of HRH Princess Sabeeka bint Ibrahim Al Khalifa. 

Exclusive Package from Batelco 
A new contract was signed between Nass Group and Batelco, securing 
attractive smartphone packages for NASS, including free local internet 
access, unlimited calls to any Batelco number, and free calls to other 
providers. The signing was executed on March 8, by Nass Procurement 
& Logistics General Manger David Mckay and Batelco Head of Key 
Account Division Kamal Jamal, and overlooked by Nass Group Supply 
Chain Manager Abdulrahman Taqi and Batelco Account Manager Atif Isa.

Shareholders Approve 
15% Cash Dividend  
The Nass Corporation shareholders approved 15 per 
cent cash dividend for 2014, which was announced 
on March 19, during the company’s annual ordinary 
general meeting at Abdulla Nass Auditorium of 
Applied Science University. The company will pay 
a cash dividend at 15 per cent of paid up capital 
amounting to BD 3.226 million on its BD 215.077 
million shares (excluding treasury shares of BD 4.923 
million), held by the shareholders whose names 
appear in the register of members of the company on 
the record date (AGM date). 



Al Yamama Nass Contracting JV  
for the Ministry of Works, Bahrain

Project at a Glance
Project Name:  Shaikh Khalifa bin Salman Highway 

Details:  Phase 5, Interchange 2, and link between roundabouts 18.1 to 13

Client:  Ministry of Works, Kingdom of Bahrain 

Consultant:  Parson Global Services Ltd

Main Contractor:  Al Yamama Nass Contracting JV

Project Value:  BD 7,466,985

Contract Type:  Lump sum

The Financier:  Saudi Fund for Development (SFD)

Location:  SKBSH near roundabout 18, Bahrain

Weighing in on Bahrain’s
Urban Boom

Nass Contracting has joined forces with a 
Saudi-based multi corporation Al Yamama for 
a major government-led project in Bahrain – as 
part of the Ministry of Works’ Shaikh Khalifa 
bin Salman Highway expansion plans. The 
joint venture has embarked on the phase 5 of 
the BD 7,466,985 worth development project, 
which includes the Interchange 2 and a 1.5 
kilometre link between roundabouts 18.1 to 13 
in Hamad Town.         

The Flyover
The grade separated Interchange 2 

comprises of construction of one bridge 
structure that will include a dual carriageway for 
incoming and outgoing north- and south-bound 
traffic.

The north-bound 
traffic carriageway will 
carry the east-bound 
traffic from Shaikh 
Hamad Avenue – 
leading to roundabout 
18 in Hamad Town 
– to Shaikh Khalifa 
Bin Salman Highway 
(SKBSH), in the 
northern direction.

The south-bound 
carriageway, with a trumpet configuration, 
will cater to road users coming from north to 
SKBSH, providing an access to Hamad Town 
via Shaikh Hamad Avenue, in the west-bound 
direction. 

The overall width of the main bridge will 
be 24.2 metres, and all carriageways feature 
two traffic lanes, 3.75 metres wide each, and 
shoulders measuring 1.10 metres on the left 
side and 2.4 metres on the right side.

The ramps will be of mechanically stabilised 
earth (MSE) wall construction.

Link Road
A 1.5 kilometre road linking roundabouts 13 

and 18.1 in Hamad Town involves construction 
of a two-lane dual carriageway within available 
30 metre wide corridor, with the major 
elements including earthworks, drainage, 
footpaths, asphalt paving, pavement markings, 
and street lighting.

The Participatory Companies 
• Nass Contracting
• Nass Asphalt
• Nass Electrical
• Delmon Readymix

In Focus  
Project
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Nass Commercial – Turnkey Industrial Solutions

The Heights of Quality 

Nass Commercial 
is now gearing to 
commence their 
rental  services 
for generators, 
compressors, 10 ton 
hiab, tower light, and 
low bed trailer.

Success Journey
Nass Commercial took its first step 
as a supporting wing under the NASS 
conglomerate. After two decades of operation, 
Nass Commercial was officially made a 
company in the year 1986. The company 
continues its success journey under the 
umbrella of Nass Corporation BSC, listed on 
the Bahrain Bourse since 2005. 

Nass Commercial’s mission is to provide its 
customers with a “Turnkey Industrial Solutions” 
pertaining to high quality products and services 
with value pricing in order to achieve top, 
economical, safe, and environmental friendly 
solutions and performance. The company 
represents several international manufacturers 
and provides sales, distribution, spare parts, 
and service facilities to both the group and 
entities. 

Nass Commercial showroom and office is 
located in Ma’ameer, where the company 
also offers aftersales services and support, in 
addition to a complete spare parts division in 
Sitra Industrial Area.

Reputable Products
Through association with various reputed 
manufacturers of equipment and products 
from different parts of the world, most of the 
products offered by the company are well 
acknowledged by their customers, and it has a 
large market share on the island. 

Nass Commercial products 
are classified into four major 
sections, such as:
•  Construction equipment sales – Case, 

Schwing-Stetter, Hangcha
•  Utility machines sales – Kaeser, Esab, 

Massey Ferguson;
•  Consumables sales – EJ, Bonar, ATI, MTS, 

Electrodes, Bapco Lubricants;
•  After-sales services: Parts sales, 

warranty & technical support, installing & 
commissioning,  troubleshooting, AMC, 
repair, maintenance and overhauling.

Human Factor
To achieve and sustain market acceptance, 
the company employs dedicated personnel 
according to the segment that they handle 

Turnkey 
Industrial 
Solutions

Utility 
Machines 

Sales

Industrial 
Consumables 

Sales

After Sales 
Services

Rental  
Services

Construction 
Equipment 

Sales

Business Offerings

with specialisation. And, throughout the 
journey, Nass Commercial emphasised on staff 
training and development for both technical 
and personal skills to speed up and enhance 
productivity and efficiency of work and 
business in general.

Quality Standards 
At Nass Commercial, it has been a policy to 
continuously improve the quality and reliability 
of services. In line with this policy, the company 
has developed a quality system which meets 
the requirements of BS EN ISO 9001:2000 
international standards. 

Acknowledging the importance of suppliers, 
the company seeks to establish contacts 
with equally professional companies who 
follow internationally accepted standards. 
Most recently, Nass Commercial became the 
exclusive distributor of BAPCO’s advanced line 
of automotive lubricants in Bahrain.

Going Forward
Stressing the company’s dedication to the 
highest standards of safety, quality, and 
customer services, Nass Commercial will boost 
its occupational health and safety accreditation 
in the coming years. Most recently, Nass 
Commercial became the exclusive distributor 
of BAPCO’s advanced line of automotive 
lubricants in Bahrain. And, started dealership 
with brands such as Edil Lame, FIMER, Copaz, 
WELDALLOY and PROMOTECH to maintain a 
competitive edge in the market. The company 
is also set to host a number of suppliers’ 
seminars and will be exploring potentially 
lucrative business opportunities throughout 
GCC.
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General Manager at Al Ghanim Nass General 
Trading & Contracting, Kuwait

Shahid Ali Mirza
IN THE LIMELIGHT

Welcome Aboard!

The 
Employee 
Affairs

AGN was formed in 1995. At which point 
did you join in? 

I’ve been with AGN since August 
1999.

Over the years, how has 
the company’s role 
evolved in the local and 
international trading and 
contracting sectors? 

It started as a small 
trading firm. We tied up 
with a few renowned 
manufacturers, such as 
ESAB, Club Car from 
USA, and Street Crane 
Company from UK, and 
with our dedicated efforts, 
the trading division grew 

rapidly. We specialise in 
catering to the needs of 

the oil and gas sector and 
have been quite successful. In 

1995, AGN started its contracting 
division along with A.A. Nass Group, 

and secured a major construction 
project for Equate Polyethlene plant, 

from Snamprogetti (now called Saipem), 
which was valued at USD 37 million. This was our big 

break. It helped us in prequalifying for Kuwait Oil Company and 
Kuwait National Petroleum Company (KNPC), both of which became 
our long-term clients. We also did a lot of work for international 
companies, such as Hyundai, SK Engineering, and the US army, to 
name just a few. When we opened the rental division for heavy lift 
cranes, we did some critical heavy lift work and supplied barges, 
tugboats, cranes, and electrical generators for KNPC oil pier project – 
and, subsequently, to several other projects.

How did you utilise the corporate experience of the Nass 
Group, your parent company, in the process? 

Our group founder, the late Mr Abdulla Ahmed Nass, had set very 
high standards and was a role model to his staff. Through him and 
his group, we learnt to be more proactive and to offer dedicated 
customer service, which is our signature marketing tool.

Can you tell us about some of your major projects completed 
over the past years?

Among others, there was the USD 3 million contract for supply of 
ESAB welding products to the local pipe mill; supply and installation 
of electrical generators and A/C units to the US army camps in Kuwait 
and Iraq; and, currently, we are supplying ESAB welding products to 
GS Engineering Korea for their KNPC project, for which our scope is 
valued at USD 1 million. We have recently sold five special models of 
Club Cars to Kuwait Oil Company, tailor made to their requirement.

What scope of services does AGN – Commercial Division offer?
We supply all types of welding products from ESAB, overhead 

cranes from UK-based Street Crane Company, material handling 
equipment from Sennebogen in Germany, and battery operated cars 
from Club Car.

What lies ahead of AGN? 
We are about to embark on several major projects, worth billions 

of dollars, for the oil and gas sector. We have a great potential for 
growth; negotiations are ongoing with international companies, and 
our group companies are also making inroads into the market. 

All About 
YOU

Nass Mechanical Contracting

Nationality:  Indian
Qualifications: Mechanical engineer
Expertise: Welding and oil hydraulics
Hobbies: Swimming, diving, playing cricket, and travelling

Mr Biplab Saha
Production Planning Engineer 
With a degree in mechanical engineering 
and 14 years of exposure in project 
management in the fields of oil and gas, 
petrochemicals, oil refinery, and chemical 
industries – both in India and abroad, 
including Qatar, Abu Dhabi, Saudi Arabia, 
and Algeria – Mr Saha brings in wealth 
of expertise to NMC. Before joining 
Nass family, he worked for a number 
of leading companies, such as Nuberg 
Engineering Ltd, Descon Engineering Ltd, 
Simplex Infrastructures Ltd, and Lahoud 
Engineering Company Ltd, among others.

Mr Soumyadip Basu
Design Engineer (Mechanical) 
Mr Basu is a master’s degree holder 
in mechanical/industrial metallurgical 
engineering from Indian Institute of 
Engineering Science & Technology. 
He has over seven years’ engineering 
design experience in mechanical 
equipment and piping disciplines and 
has worked in various sectors, such as 
oil and gas, petrochemical, power, water 
distribution, chemical, cement, and mineral 
beneficiation.

Committed to Spreading 
Medical Care
A medical camp was set up on the premises of the International 
Medical City Hospital in Riffa – an initiative held on January 30, 
2015 by Nass Contracting and in cooperation with the Bahrain 
Financing Company. 

He will be truly missed…

Mr Ahmed Al-Attar 
Legal Advisor

We have been greatly saddened by the 
untimely passing away of Mr Ahmed Al-
Attar. Each of us grieves at the loss of a 
tremendous individual and irreplaceable 
team member, whose expertise and 
dedication played a leading role in NASS’ 
many success stories. It is with heartfelt 
sympathy that we dedicate our thoughts 
and prayers to Mr Ahmed’s mourning family 
and friends.

May Allah rest his soul in peace!

Bringing Us Closer 
The staff and family members of Nass Group and Corporation’s 
Accounts department gathered for their annual Staff Party, held 
on March 19, 2015 at the Elite Crystal Hotel in Juffair.

Ms Aala’a Adnan Aljar
Media and PR Officer
Aala’a joined the Media and PR Department in March 29, 2015. She is 
responsible for managing the distribution and tracking of Arabic press 
releases, and helping the team manage internal communication, handling 
incoming media requests, and coordinating media-related events.
She was previously employed at Nass Asphalt since 2009, where 
she worked as a member in the Administration and HR Department, 
and assistant to the division’s general manager. A holder of bachelor’s 
degree in business administration, she is currently studying MBA at Ahlia 
University.

Delmon Staff Join in 
for Noble Cause
A total of sixty Delmon Readymix and 
Delmon Precast employees donated 
blood during the company’s fourth annual 
blood donation drive, held at their offices 
in Salmabad, on February 6. The generous 
volunteers were ably assisted by the 
members of the Lions Club of Riffa and 
the blood donation team at Salmaniya 
Hospital.
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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!

Eligibility
The contest is open to Nass Group  
employees only.

Submission Info
Deadline for submission: June 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.

Category #002: ‘Fleet’
Pros (DSLR camera) 

Winner: Usman Ali
Nass Contracting   
Central Garage

“ Fleet that get the job done”

Category #001: ‘Fleet’ 
Amateurs (smartphone devices) 

“Pretty Maids All in a Row”

Nass Medal Made Possible 
by Generous Sponsors
Over one hundred players entered the 12th Nass Medal competition, 
held at Awali Golf Club on March 20, as it offered a traditionally 
impressive prize pool, courtesy of the sponsors, Nass Contracting, 
their suppliers, and sub-contractors. The main prize presentation was 
followed by a charity raffle, beneficiaries being Dreena’s Charity and the 
Captain’s Charity. Unwon side prizes that were allocated for advanced 
golfing feats were also added to the charity raffle to encourage greater 
donations. In a fitting evening finale, the event’s Tournament Director 
Paul Beaumont was announced the winner of the main raffle prize. 
Abdulla Ahmed Nass & Sons sponsorship of the AA Nass Strokeplay 
competition dates back to the 1991-1992 season, and continued for 
eight consecutive seasons until 1998-1999. It had then resumed with 
the Nass Medal in the 2004-2005 season, and has carried on to date. 

Diab Sagar Al Noaimi wins 12th Nass Medal

Last Edition 
Winners

Fatima Moh’d

Entry Guidelines
Theme: Teamwork 

Category #001:  
Amateurs (smartphone devices) 

Category #002:  
Pros (DSLR camera) 

Commemorating  
Mr Abdulla Nass…

Have Your Say

The life of our beloved founder Mr Abdulla Nass, our Big Boss, can be profoundly described 

with the quote by Winston Churchill. We always hear and read about the goodness of giving, but 

if we take a closer look, we will find the best example of philanthropy – none other than Mr Nass 

himself. 

Our Big Boss believed that charity didn’t only mean giving financial aid to the needy – we 

ought to learn the charity of time, the charity of our energy, the charity of going that extra mile to 

help someone in need. This is the kind of charity Mr Nass practiced; ‘give until you feel the pinch’ 

was his way in everything he accomplished. 

I will always remember the way he respected every person he encountered, whether he was a 

labourer or a manager. On his scale of equality, everyone deserved the same level of respect and 

attention. 

He showed us how to strike the balance between work and personal life. No matter how busy, 

he would make time for his family and close friends, and attend functions requiring his presence. 

There is a saying that charity heals all wounds and compensates for every lacking, and this 

was clearly evident in his life. He was one to the world, but he was the world to all of us.

He was a conqueror; till his last breath, he was totally engrossed in his 

business ideas, inspiring his sons, grandsons, and daughters. He was an 

early riser and extremely active in his daily chores. 

Have we ever paused to think that if it weren’t for his small 

entrepreneurial step decades ago, we all wouldn’t be working for such a 

prestigious company! It has provided massive employment opportunities 

to both locals and expatriates on the island and around the Gulf. Now, this 

is truly philanthropic!

By Philomena D’souza 

The Revered Philanthropist

“We make a 
living by what 
we get, but we 
make a life by 
what we give.”  
- Winston Churchill

Winner: Jeetesh Raval
Due Diligence Department
Nass Corporation

Staff Contribution

العدد ١٢   |  يناير - مار�س ٢٠١٥

رعاية كريمة لكأس ناس
تناف�س ١٠٠ العب على كاأ�س نا�س الثانية ع�شر للغولف التي اأقيمت يف نادي عوايل للغولف يف ٢٠ مار�س، حيث قدمت 

جمموعة متنوعة من اجلوائز من قبل الراعيني الر�شميني للبطولة وهم �شركة نا�س للمقاوالت ومورديها ومقاوليها 

الفرعيني.

وموؤ�ش�شة  اخلريية   Dreen موؤ�ش�شة  من  كل  اإىل  ريعه  خ�ش�س  خريي  �شحب  الرئي�شية  اجلائزة  عن  االإعللان  اأعقب 

اإىل  املتميز-  االأداء  الغولف ذات  لفرق  التي مت تخ�شي�شها  اإ�شافة عدد من اجلوائز -  Captain اخلريية؛ كما مت 
ال�شحب اخلريي جلمع تربعات اأكرث؛ ويف ختام االأم�شية اأعلن مدير البطولة ال�شيد بول بومونت ا�شم الفائز باجلائزة 

الرئي�شية.

اجلدير بالذكر اأن رعاية جمموعة عبداهلل اأحمد نا�س واأوالده لبطولة عبداهلل اأحمد نا�س يف “�شرتوك بلي” الغولف 

تعود اإىل مو�شم ١٩٩١-١٩٩٢ وا�شتمرت ملدة ثمانية موا�شم متتالية حتى ١٩٩٨- ١٩٩٩؛ وبعد ذلك مت ا�شتئنافها بكاأ�س 

نا�س يف مو�شم ٢٠٠٤- ٢٠٠٥ وهي م�شتمرة حتى الوقت احلايل.

فاز ذياب �شقر النعيمي بكاأ�س نا�س الثانية ع�شر للغولف 

Nelson C. 
Cena
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صاحب السمو الملكي  رئيس الوزراء يتجول في ركن 
ناس المؤسسة في معرض  الخليج للصناعة ٢٠١٥
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النشرة الرسمية لمجموعة ناس وناس المؤسسة 
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ناس تتشرف بزيارة 
رفيعة المستوى
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تابعونا على صفحاتنا في

٠٨

اإلتجاه نحو زيادة الرقعة 
الخضراء في معرض البحرين 

الدولي للحدائق ٢٠١٥

ناس تعرض خدماتها 
في أهم معرض 

للقطاع في المنطقة

ناس للمقاوالت توحد جهودها 
مع شركة اليمامة التي تتخذ 

من السعودية مقرا لها لتنفيذ 
مشروع حكومي 

رئيسي في البحرين

٠٦

09
نرحب باقتراحاتكم

من  نا�س  �شركات  موظفي  م�شاركات  بجميع  نرحب 

لذا  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

فـي بضـع 
كلـمـات...

٠٤

٣   مقدمة 

ومضات من ناس   ٤

ومضات عالمية    ٧

تحت الضوء -  شركات المجموعة    8
توسعة شارع الشيخ خليفة   

بن سلمان- نحو اإلزدهار      
العمراني في البحرين  

تحت الضوء - مشاريع    9
توفير الحلول الصناعية      

المتكاملة  

مقابلة مع شهيد علي ميرزا   ١٠

أخبار الموظفين   ١١

الزاوية االجتماعية   ١٢

سامي ناس
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

والعضو المنتدب

مرحبا بكم جميعا!

مرحبا بكم يف العدد الثاين ع�شر من “حديث ناس”؛ لقد حققنا العديد من النجاحات منذ العدد 

ال�شابق.

اأعلى امل�شتويات يف عدد من الفعاليات الكبرية يف البحرين؛ فقد �شاركنا يف  مت متثيل املجموعة على 

معر�ص البحرين الدويل للحدائق ومعر�ص اخلليج لل�شناعة  )�شفحة ٤-٦(.

كذلك ارتقينا يف مكانتنا على امل�شتوى الدويل فقد تعاقدت هيئة االأ�شغال العامة يف قطر مع جمموعة 

املتحدة  العربية  االإم��ارات  لل�شقاالت يف  نا�ص  اإن�شائي مهم؛ يف حني مت منح �شركة  نا�ص حول م�شروع 

اعتماد مرموق من “بريو فيتا�ص”. )�شفحة ٧(

ويف هذا العدد اخرتنا ت�شليط ال�شوء على امل�شروع امل�شرتك بني �شركة اليمامة ونا�ص للمقاوالت، والذي 

توىل م�شروعا حكوميا تنمويا هاما يف البحرين )�شفحة ٩(، كما نقدم اأي�شا �شركة نا�ص التجاري؛ فرع 

من “نا�ص املوؤ�ش�شة” يف مقال خم�ش�ص يف )�شفحة 8(.

عن  ونيابة  واملخل�شني؛  االأع��زاء  موظفينا  اأحد  العطار؛  اأحمد  ال�شيد  موؤخرا  فقدنا  اآخر؛  �شعيد  على 

جميع العاملني يف جمموعة نا�ص؛ اأتقدم بالتعازي اإىل اأ�شرته واأ�شدقائه راجيا من اهلل العلي القدير اأن 

يح�شن مثواه. 

/NassGroup

@nassgroup

/NASS Group & Corporation

/nassgroup

+NASS The Group

#nassgroup

تحت الضوء -  شركات المجموعة
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 ماذا ومن وأين ومتى- 
آخر أخبارنا باختصار.

جـــديــــد
ناس

مجموعة ناس تتألق في معرض الخليج للصناعة 
ونا�ص  التجارية  ونا�ص  الكا�شطة  املواد  تكنولوجيا  م�شانع  و�شركة  البحرية  للخدمات  نا�ص  �شركة  من  كل  مثلت 

للخدمات ال�شناعية والتي تعرف اأي�شا با�شم �شركة نا�ص للمقاوالت امليكانيكية، جمموعة نا�ص يف معر�ص اخلليج 

لل�شناعة ٢٠١٥ )GIF(، الذي اأقيم يف مركز البحرين الدويل للمعار�ص يف الفرتة من ٣ اإىل ٥ فرباير.

من جانبه قال املدير التنفيذي ل�شركة الهالل للموؤمترات واملعار�ص، اجلهة املنظمة للمعر�ص ال�شيد جربان عبد 

اإن وجود �شركة نا�ص املوؤ�ش�شة منح زوار معر�ص اخلليج لل�شناعة الفر�شة لال�شتفادة من خرباتها؛   “ الرحمن 

ونحن فخورون باأن �شركة بحرينية حتمل ق�ش�ص النجاح لل�شركات تثمن قيمة امل�شاركة يف املعر�ص”.

 ناس للخدمات الصناعية
جمال  يف  رائ��دة  �شركة  هي  ال�شناعية؛  للخدمات  نا�ص   

م�شاريع  واإدارة  واالإن�شاء  وامل�شرتيات  املتكامل  لت�شميم  ا

العقود  ومنذ  وامل�شايف؛  والغاز  النفط  ومرافق  حمطات 

على  االعتماد  على  العمالء  اع��ت��اد  املا�شية؛  اخلم�شة 

والت�شييد  واالإن�شاء  الهند�شة  خدمات  توفري  يف  خربتها 

عن  ف�شال  امل�شايف   م��ن  العديد  اإىل  امل�شتوى  العاملية 

حم��ط��ات ال��ت��ك��ري��ر وخ��ط��وط االأن��اب��ي��ب وم��واق��ع العمل 

واخلزانات  والربية  البحرية  واملن�شاآت  العامة  واملرافق 

ال�شخمة ومرافق املحطات.

شركة ناس للخدمات البحرية
تتخ�ش�ص �شركة نا�ص للخدمات البحرية يف بناء ال�شفن 

وتطبيق  ال�شفن  واإ�شالح  احلجم،  واملتو�شطة  ال�شغرية 

وقد  البحرية،  ال�شناعات  جم��ال  يف  احلديثة  التقنية 

اأن�شئت هذه ال�شركة البحرينية بحيث تتمكن من ت�شنيع 

١8 مركبا يف العام الواحد باأحجام ترتاوح بني ١٢٠ و٢٥٠ 

قدم، كما تعمل ال�شركة اأي�شا على م�شروع اإ�شراك جمعية 

اأبراج احلفر البحرية امل�شممة ملهام ال�شيانة الروتينية 

الأبراج احلفر االأكرب حجما؛ وبالتايل متكينهم من العمل 

يف املحطة نف�شها.

شركة مصانع تكنولوجيا 
المواد الكاشطة

و�شحذ  تقطيع  جم���ال  يف  م��ت��ط��ور  م�شنع  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

�شركة م�شانع  اأ�شبحت  املنطقة؛  والرتو�ص يف  العجالت 

تكنولوجيا املواد الكا�شطة مركزا لتجارة املواد الكا�شطة 

حد  على  والعامليني  املحليني  للعمالء  تقدم  اإذ  العاملية؛ 

فاعال؛  لوج�شتيا  ودعما  اجل��ودة  عالية  منتجات  �شواء 

تكنولوجيا  م�شانع  �شركة  منتجات  اأن  بالذكر  اجلدير 

املواد الكا�شطة دخلت ال�شوق االأوروبي يف منت�شف عام 

٢٠٠٤ يف اإطار �شفقة ال�شم العالمة التجارية االأجنبي.

  شركة ناس للخدمات التجارية 
التجاري  ال���ذراع  هي  التجارية  للخدمات  نا�ص  كة  ر �ش

حققت  والتي  املوؤ�ش�شة  نا�ص  ل�شركة  الداعم  خلدماتي  وا

العقدين  م��دى  على  ال�شناعة  ه��ذه  يف  را�شخا  دما  تق

املا�شيني، ومتثل ال�شركة العديد من امل�شنعني الدوليني 

وتقدم خدماتها يف جمال املبيعات والتوزيع وقطع الغيار 

من  بالعديد  مرتبطة  اأنها  كما  البيع؛  بعد  ما  وخدمات 

الطبية  ال�شمعة  ذوي  من  واملنتجات  املعدات  م�شنعي 

عن  ال�شركة  اأعلنت  وموؤخرا  العامل؛  اأنحاء  خمتلف  يف 

االإنتاج  املوزع احل�شري خلط  لتكون  بابكو  مع  �شراكتها 

اجلديد  لبابكو من زيوت الت�شحيم يف ال�شوق.
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ومضات عالمية
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اإلمارات العربية المتحدة: 
اعتماد مرموق من 

 Bureau( ”بيرو فيتاس“
Veritas( لشركة ناس 

للسقاالت
ومقره  لل�شقاالت  نا�ص  خدمات  اإدارة  نظام  ن��ال 

اأبوظبي �شهادة م�شادقة من قبل ال�شركة العاملية 

ومنح  وامل��راق��ب��ة  والتحليل  الك�شف  يف  ال��رائ��دة 

ليكون  فيتا�ص”  “بريو   )TIC( امل�شادقة  �شهادات 

متوافقا مع متطلبات معايري نظم االإدارة  )االآيزو 

امل�شادقة  �شهادة  نطاق  وي�شمل   ،)٩٠٠١:٢٠٠8

توريد   ٢٠١٥ فرباير  من  الرابع  يف  اأ�شدرت  التي 

وتركيب وتفكيك ال�شقاالت والقوالب الهيكلية.

فتح آفاق العمل أمام 
الطلبة

تنظمه  ال��ذي  ال�شنوي  املهن  ملعر�ص  دعما 

“نا�س  �شاركت  التطبيقية؛  العلوم  جامعة 

يف  اجل��ام��ع��ة  م��ق��ر  يف  ب��رك��ن  املوؤ�ش�شة”  

الفعالية  ا�شتقطبت  وق��د  ال�شرقي؛  العكر 

مار�س ٢٠١٥ جمموعة   ١8 اأقيمت يف  التي 

مبا  القطاعات  خمتلف  من  ال�شركات  من 

احلكومية  وغري  احلكومية  املوؤ�ش�شات  فيها 

واخلا�شة والدولية حتت �شقف واحد؛ جنبا 

املوؤهلني  العمل  الباحثني عن  مع  اإىل جنب 

ه��ذه  اإط����الق  مت  وق���د  تناف�شية؛  بيئة  يف 

�شعيهم  يف  الطالب  حتفيز  بهدف  املبادرة 

املهني وتوفري الفر�ص املنا�شبة لهم.

دولة قطر: أشغال تتعاقد مع 
مجموعة ناس

لبناء  نا�س  “اأ�شغال” مع جمموعة  العامة يف قطر  االأ�شغال  تعاقدت هيئة 

يف  امل�شروع  تنفيذ  و�شيتم   ،PS16N ال�شحي  وال�شرف  ال�شخ  حمطة 

 COWI الفرتة من ٢١ يناير ٢٠١٥ اإىل ١٩ يناير ٢٠١٧ بالت�شاور مع �شركة

.A/S
قطري  ري��ال   ٢٠٢,٩٧٠,٩٧٠.8٣ تكلفته  تبلغ  ال��ذي  امل�شروع  و�شي�شم 

اإن�شاء جماري ال�شرف ال�شحي واملرافق املرتبطة بها وحمطات التقوية 

الكهربائية وجتديد حمطة ال�شخ PS16 املوجودة حاليا، وهدم حمطات 

ال�شخ PS2 و PS7 و PS8، ورفع م�شتوى ال�شرف ال�شحي يف املنطقة.

المملكة العربية السعودية: الكايزن في شركة مصانع 
تكنولوجيا المواد الكاشطة )أية تي أي( في مصنع الدمام

ي�شري “الكايزن” اإىل و�شيلة حتقيق التح�شني امل�شتمر، وهو مبداأ ثابت يف �شركة م�شانع تكنولوجيا املواد الكا�شطة )اأية تي 

الذي  الوقت  الدمام، ويف  اأي( يف م�شنع 

املنتظمة”  دقائق  “الع�شر  نقا�شات  اأثبتت 

بني العمال واأع�شاء فريق الدعم فعاليتها 

لتبادل  ومن�شة  حتفيزيا  م�شدرا  لتكون 

االأفكار، انخف�شت ن�شبة الرف�ص اإىل ٣٠٪ 

واجتهت االإنتاجية اإىل التزايد بدعم من 

نظام حوافز مربحة.

م��وردو  ي�شق  اخل��ارج��ي؛  ال�شعيد  على 

الكا�شطة  امل����واد  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م�����ش��ان��ع 

و�شيتم  االأوروبية؛  االأ�شواق  اإىل  طريقهم 

 ”Flap Disc“ با�شم  منتج جديد  اإدخ��ال 

اأن  املقرر  وم��ن   ٢٠١٥ ع��ام  منت�شف  يف 

للمواد  االإن��ت��اج��ي  اخل��ط  يف  التو�شع  يتم 

الكا�شطة.

العدد ١٢   |  يناير - مار�س ٢٠١٥

ندوة حول الحلول 
التقنية الفائقة

تقنية  ن��دوة  التجاري،  نا�ص  �شركة  عقدت 

بلجيكا   بونار،  اآند  لو  مع  بالتعاون  اإقليمية 

يف ١٩ مار�ص بفندق املوفينبيك،  من اأجل 

التقنية  باملوا�شفات  امل�شاركني  تعريف 

واإتاحة  مزاياه،  مع  جنب  اإىل  جنبا  للمنتج 

الفر�شة لتبادل وجهات النظر حول تطبيق 

هذا الن�شيج التقني يف املنطقة.

ال����وزارات  م�����ش��ارك��ون م��ن  ال��ن��دوة  ح�شر 

وال�شركات الهند�شية اال�شت�شارية واملقاولني 

�شركات  م��ن  فنية  ط��واق��م  اإىل  باالإ�شافة 

املقاوالت يف اململكة العربية ال�شعودية.

ن��ات��ب��ي��ت  ب����ون����ار  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 

 Bonar Natpet( ج��ي��و���ش��ي��ن��ث��ي��ت��ي�����ك 

Geosynthetic( هي م�شروع م�شرتك بني 
و”ناتبيت”  التقنية  لالأن�شجة  بونار   �شركة 

نا�ص  و�شركة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف 

بونار  ل�شركة  املعتمد  الوكيل  هي  التجاري 

عام  منذ  البحرين  يف  التقنية  لالأن�شجة 

.٢٠٠٩

أضواء على التسامح البحريني
اأ���ش��ه��م��ت جم��م��وع��ة اأح��م��د 

نا�ص  و�شارن�ص  نا�ص  عبداهلل 

اإىل  امل��ايل  الدعم  تقدمي  يف 

من  �شخ�شية   ٢٠٠ من  اأك��ر 

والذين  بحرينية،  جهة   ٤٠

معر�ص  يف  البحرين  مثلوا 

البحرين،  هي  “هذه  وموؤمتر 

وال�شالم”  ال��ت��ع��اي�����ص  ب��ل��د 

الفنون  م�شرح  اأقيم يف  الذي 

يف  “البوزار”  اجل���م���ي���ل���ة 

اجلاليات  احتاد  قبل  من  يناير   ٢٩ يف  نظم  الذي  املعر�ص  �شهد  وقد  ببلجيكا،  بروك�شل 

االأجنبية يف مملكة البحرين، احتفاال بعيد ميالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة وت�شمن حفل ع�شاء خرييا وفيلما وثائقيا �شلط ال�شوء على االإجنازات التي �شهدتها 

البحرين منذ تويل جاللته احلكم.

اجلدير بالذكر اأن هذه املبادرة نظمت لتعزيز الت�شامح الديني وثقافة التعاي�ص ال�شلمي، 

وقد لعبت جمموعة نا�ص و�شارن�ص نا�ص دورا رئي�شيا باعتبارهما ق�شة النجاح الرائدة يف 

جمال العالقات التجارية البحرينية البلجيكية.

باقات حصرية من بتلكو
وقعت كل من جمموعة نا�ص و�شركة بتلكو عقدا جديدا توفر بتلكو مبوجبه باقات للهواتف 

اأي  اإىل  الذكية ل�شالح نا�ص، مبا يف ذلك انرتنت حملي جماين ومكاملات غري حمدودة 

االتفاقية  وقع  وقد  االأخرى،  ال�شركات  اأرقام  اإىل  بتلكو ومكاملات جمانية  اأرقام  رقم من 

للم�شرتيات  نا�ص  ل�شركة  العام  املدير  مكاي  ديفيد  ال�شيد  من  كل  مار�ص  من  الثامن  يف 

بتلكو  يف  الرئي�شية  احل�شابات  ق�شم  رئي�ص  جمال  كمال  وال�شيد  اللوج�شتية  واخلدمات 

وبح�شور مدير �شل�شلة التوريد يف جمموعة نا�ص ال�شيد عبدالرحمن تقي ومدير ح�شابات 

بتلكو ال�شيد عاطف عي�شى. 

اإلشادة بعمق العالقات البحرينية اليابانية
حديقة  ر�شميا  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  االأم��رية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  افتتحت 

ال�������ش���داق���ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال���ي���اب���ان���ي���ة ال��ت��ي 

ل�شناعة  اخل��ل��ي��ج  ���ش��رك��ة  بنفقاتها  تكفلت 

اأقيم  حفل  خالل  )جيبيك(  البرتوكيماويات 

بهذه املنا�شبة يف ١8 فرباير؛ وقد تولت �شركة 

اأق�شام  اإح���دى  اخل�����ش��راء؛  للم�شاحات  نا�ص 

الت�شميمية  االأعمال  للمقاوالت،  نا�ص  �شركة 

امل��ب��ادرة  م��ن  ك��ج��زء  للحديقة  واالإن�����ش��ائ��ي��ة 

الوطنية للتنمية الزراعية ال�شاعية اإىل تو�شيع 

الرقعة اخل�شراء.

المساهمون يوافقون على توزيع أرباح نقدية 
بنسبة ١٥٪

وافقت اجلمعية العامة ل�شركة نا�ص املوؤ�ش�شة، على توزيع اأرباح نقدية على امل�شاهمني بن�شبة 

ال�شنوي  االجتماع  مار�ص؛ خالل   ١٩ اإعالن ذلك يف  وقد مت  ٢٠١٤؛  العام  املئة عن  ١٥ يف 

للجمعية العامة للم�شاهمني الذي عقد يف قاعة عبداهلل نا�ص يف جامعة العلوم التطبيقية.

املدفوع،  املال  راأ�ص  ١٥٪  من  بن�شبة  امل�شاهمني  نقدية على  اأرباح  بتوزيع  ال�شركة  و�شتقوم 

مببلغ ٣.٢٢٦ ماليني دينار، وذلك عن االأ�شهم البالغ عددها ٢١٥.٠٧٧ مليون �شهم )وذلك 

املبينة  للم�شاهمني  واململوكة  �شهم(  ماليني   ٤.٩٢٣ البالغة  اخلزينة  اأ�شهم  ا�شتبعاد  بعد 

اأ�شماوؤهم يف �شجل امل�شاهمني يف تاريخ االنعقاد. 

ناس تستضيف وفدا صينيا
هاي  �شاندونغ  بوفد من جمموعة  اللوج�شتية  واخلدمات  للم�شرتيات  نا�ص  �شركة  رحبت 

�شبيد )Shandong Hi- Speed (  ال�شينية والذي زار البحرين يف العا�شر من مار�ص؛ 

ديفيد  ال�شيد  اللوج�شتية  واخلدمات  للم�شرتيات  نا�ص  ل�شركة  العام  املدير  ا�شتقبل  وقد 

مكاي الوفد املمثل والذي �شم املدير العام ملجموعة �شاندونغ هاي �شبيد ال�شيد يل ومدير 

اال�شتثمار ال�شيد وانغ مينجي ومدير امل�شاريع ال�شيد ت�شنغ يل.

اإلتجاه نحو زيادة الرقعة الخضراء في 
معرض البحرين الدولي للحدائق ٢٠١٥

�شاركت �شركة نا�ص للم�شاحات اخل�شراء يف معر�ص البحرين الدويل للحدائق 

)BIGS( ٢٠١٥، املبادرة الطموحة التي ت�شعى اإىل تعزيز قطاع التنمية الزراعية 

يف اململكة من خالل تقدمي جمموعة وا�شعة من املنتجات  واخلدمات ذات ال�شلة 

بالب�شتنة وامل�شاحات اخل�شراء واملناظر الطبيعية.

من جانب اآخر اأ�شهمت ال�شركة يف االأعمال الت�شميمية واالإن�شائية لركن وزراة 

ال�شوء على  ت�شليط  اإىل  �شعيا  الوزارة،  وثيق مع  تعاون  االإجتماعية؛ يف  التنمية 

العر�ص  فئة  ٢، عن  رقم  القاعة  الثاين يف  املركز  وقد ح�شلت على  اإجنازاتها 

املميز.



الشركات المشاركة: 
• نا�ص للمقاوالت
• نا�ص لالأ�شفلت

• نا�ص الكهربائية
• دملون للخر�شانة اجلاهزة

 نحــــو اإلزدهــار العـــمـــراني 
في البحرين

المشروع المشترك بين شركة اليمامة وشركة 
ناس للمقاوالت لصالح وزارة األشغال، البحرين

اليمامة  �شركة  للمقاوالت جهودها مع  نا�ص  �شركة  وحدت 

تنفيذ م�شروع  اأجل  ال�شعودية من  العربية  اململكة  ومقرها 

لتو�شعة  االأ�شغال،  حكومي رئي�شي كجزء من خطط وزارة 

امل�شروع  ه��ذا  وي�شمل  �شلمان،  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ���ش��ارع 

امل�شرتك خم�ص مراحل تطويرية بقيمة 7,466,985 دينار 

كلم   ١.٥ بطول  الثاين  التقاطع  اإن�شاء  ويت�شمن  بحريني 

والذي يربط بني دوار ١٣ ودوار ١8 مبدينة حمد.

الجسر
يتاألف التقاطع الثاين من ج�شر ذو اإجتاهني مب�شارين لكل 

اإىل اجلنوب؛  ال�شمال  املرورية من  لت�شهيل احلركة  اإجتاه 

من  القادمة  امل��روري��ة  احلركة  ال�شمايل  امل�شار  و�شيقود 

ال�شرق من �شارع ال�شيخ حمد 

١8 يف مدينة حمد  دوار  اإىل 

بن  خليفة  ال�شيخ  �شارع  عرب 

ال�شمال،  اجت���اه  يف  �شلمان 

فيوفر  اجلنوبي  ال�شارع  اأم��ا 

م���دخ���ال م��ب��ا���ش��را ل��ل��م��رور 

ال���ق���ادم م��ن ال�����ش��م��ال على 

����ش���ارع ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 

اإىل مدينة حمد عرب  �شلمان 

اجتاه  يف  حمد  ال�شيخ  �شارع 

الغرب.

اأم��ا  م��رتا   ٢٤.٢ الرئي�شي  للج�شر  الكلي  العر�ص  يبلغ 

م�شار؛  لكل  مرت   ٣.٧٥ يبلغ  فعر�شها  املرورية  امل�شارات 

١.١٠ مرتا للجانب  تبلغ  قيا�شات جانبي اجل�شر  يف حني 

ف�شيتم  املنحدر  اأم��ا  االأمي��ن؛  للجانب  مرت  و٢.٤  االأي�شر 

.)MSE( تعزيزه بجدران الدعم اجلانبية

الطرق المتصلة
يربط الطريق الذي يبلغ طوله ١.٥ كلم الطرق بني دوار 

اإن�شاء طريق  ١٣ ودوار ١8 مبدينة حمد، وي�شمل امل�شروع 

مزدوج مب�شارين وممرات بعر�ص ٣٠ مرتا مع كل العنا�شر 

ال�شحي  وال�����ش��رف  احلفر  اأع��م��ال  فيها  مب��ا  الرئي�شية 

الر�شيف  وع��الم��ات  االإ�شفلت  ور���ش��ف  امل�شاة  ومم���رات 

واأعمدة االإنارة.

المشروع في سطور:
�شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان ا�شم امل�شروع:  

التفا�صيل:	 ٥ مراحل، تقاطعان، الربط بني الدوارات من ١٣ اإىل ١8.

العميل:	 وزارة االأ�شغال، مملكة البحرين

امل�صت�صار:	 خدمات بار�شون العاملية

املقاول	الرئي�صي:	 م�شروع م�شرتك بني �شركة اليمامة و�شركة نا�ص للمقاوالت

7,466,985 دينار بحريني قيمة امل�شروع:  

	عقد ت�شليم جاهز نوع	العقد:	

)SFD( ال�شندوق ال�شعودي للتنمية املمول:  

�شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان بالقرب من الدوار ١8، البحرين املوقع:  

تقدم شركة ناس 
التجاري خدماتها في 

تأجير المولدات ،ضواغط 
 ، )Compressors(

رافعات هيدورليكية 
سعة ١٠ طن ، أبراج 
إضاءة و مقطورات 

مسطحة
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أعلـــى مــعـــاييــر الجـــودة
شركة ناس التجارية - الحلول الصناعية المتكاملة

قصة نجاح
دعم  كجناح  االأوىل  خطوتها  التجاري  نا�ص  �شركة  اأخذت 

حتت جمموعة نا�ص، وبعد مرور عقدين من الزمان على 

عام  يف  ر�شمية  �شركة  التجاري  نا�ص  اأعلنت  افتتاحها، 

١٩8٦، وتوا�شل ال�شركة رحلة جناحها حتت مظلة �شركة 

البحرين  بور�شة  وهي مدرجة يف  �ص.م.ب  املوؤ�ش�شة  نا�ص 

منذ عام ٢٠٠٥.

عمالئها  تزويد  يف  التجاري  نا�ص  �شركة  مهمة  وتتمثل 

باملنتجات  واملتعلقة  املتكاملة”  ال�شناعية  “احللول  ب��� 

اأج��ل  م��ن  القيمة  واالأ���ش��ع��ار  اجل���ودة  العالية  واخل��دم��ات 

وال�شديقة  االآم��ن��ة  االقت�شادية  احل��ل��ول  اأف�شل  حتقيق 

العاملية  ال�شركات  م��ن  العديد  ال�شركة  ومت��ث��ل  للبيئة؛ 

امل�شنعة وتوفر خدمات البيع والتوزيع وقطع الغيار واأماكن 

اخلدمة لالأفراد وال�شركات على حد �شواء.

منطقة  يف  ال��ت��ج��اري  نا�ص  �شركة  ومكاتب  معر�ص  يقع 

البيع  مابعد  خدمات  اأي�شا  ال�شركة  تقدم  حيث  املعامري، 

والدعم باالإ�شافة اإىل ق�شم متكامل لقطع الغيار يف منطقة 

�شرتة ال�شناعية.

منتجات موثوقة
من خالل ال�شراكة مع خمتلف م�شنعي املعدات واملنتجات 

باتت  العامل؛  اأنحاء  الطيبة من خمتلف  ال�شمعة  من ذوي 

لدى  م��ع��روف��ة  ال�شركة  تقدمها  ال��ت��ي  املنتجات  معظم 

عمالئها ولها ح�شة كبرية من ال�شوق يف البحرين.

يتم تصنيف منتجات شركة ناس التجاري إلى 
أربعة أقسام رئيسية هي: 

Case و م��ب��ي��ع��ات م��ع��دات ال��ب��ن��اء م��ث��ل م��ن��ت��ج��ات:    •
.Hangchaو Schwing-Stetter

منتجات:   مثل  االأغ��را���ص  املتعددة  امل��ع��دات  مبيعات    •
Massey Ferguson و Esab و Kaeser

وبونار   EJ منتجات:  مثل  اال�شتهالكية  املواد  مبيعات    •
من  الت�شحيم  وزي��وت  و   Electrodes و   MTS و   ATI

بابكو

ال�شمان  الغيار،  قطع  مبيعات  البيع:  مابعد  خدمات    •
وال���دع���م ال��ف��ن��ي، وخ���دم���ات ال��رتك��ي��ب وال��ت�����ش��غ��ي��ل 

الت�شليح  وخدمات  وا�شالحها  االأخطاء  وا�شتك�شاف 

 .AMC وال�شيانة والتجديد وخدمات

العنصر البشري
ال�شركة  توظف  ال�شوق؛  يف  واالإ�شتدامة  القبول  لتحقيق 

م��راع��اة  م��ع  لتخ�ش�شاتهم  وف��ق��ا  امل��ت��ف��ان��ني  امل��وظ��ف��ني 

م�شريتها، حتر�ص  وطوال  معها،  يتعاملون  التي  ال�شريحة 

�شركة نا�ص التجاري على تدريب وتطوير املوظفني يف كال 

ت�شريع  اأج��ل  من  ال�شخ�شية  واملهارات  التقني  اجلانبني 

االإنتاجية وتعزيز كفاءة العمل ب�شكل عام.

معايير دولية 
التح�شني  �شيا�شة  على  ال��ت��ج��اري  ن��ا���ص  �شركة  حت��ر���ص 

امل�شتمر مل�شتوى اجلودة وموثوقية اخلدمات، ومتا�شيا مع 

هذه ال�شيا�شة، و�شعت ال�شركة نظام اجلودة الذي يوافق 

 ٩٠٠١:٢٠٠٠ االآي��زو   BS EN اجل��ودة  معايري  متطلبات 

الدولية

واعرتافا باأهمية املوردين، ت�شعى ال�شركة الإقامة عالقات 

املعايري  تتبع  والتي  امل�شتوى  العالية  ال�شركات  مع  وثيقة 

نا�ص  �شركة  اأ�شبحت  االأخ��رية  االآون��ة  ويف  دوليا.  املقبولة 

من  املطور  للخط  البحرين  يف  ح�شريا  موزعا  التجاري 

زيوت ت�شحيم ال�شيارات من بابكو.

التطلع قدما
ال�شالمة  معايري  ب��اأع��ل��ى  ال�شركة  ال��ت��زام  على  ت��اأك��ي��دا 

التجاري  نا�ص  �شركة  ت�شعى  العمالء؛  وخدمات  واجل��ودة 

اإىل دعم ال�شحة املهنية واعتمادات ال�شالمة فيها  خالل 

ال�شنوات القادمة؛ ويف االآونة االأخرية اأ�شبحت �شركة نا�ص 

من  املطور  للخط  البحرين  يف  ح�شريا  موزعا  التجاري 

مع  �شفقات  وعقدت  بابكو،  من  ال�شيارات  ت�شحيم  زيوت 

 Copaz و   FIMER و   Edil Lame مثل  جتارية  عالمات 

على  للحفاظ   PROMOTECH و   WELDALLOY و 

ميزة التناف�شية يف ال�شوق، كما ا�شت�شافت ال�شركة عددا 

جميع  ا�شتك�شاف  اإىل  ت�شعى  وهي  للموردين  الندوات  من 

اخلليج  دول  اأنحاء  جميع  يف  املجزية  التجارية  الفر�ص 

العربي.

الحلول 
الصناعية 
المتكاملة

مبيعات 
المعدات 

المتعددة 
األغراض

مبيعات المواد 
االستهالكية 

الصناعية

خدمات مابعد 
البيع

خدمات التأجير

مبيعات 
معدات البناء

العروض التجارية



شركة ناس للمقاوالت الميكانيكية
السيد بيالب ساها

مهندس تخطيط اإلنتاج
وخربة  امليكانيكية  الهند�شة  يف  البكالوريو�ص  درجة  مع 

متتد اإىل ١٤ عاما يف اإدارة امل�شاريع يف جماالت النفط 

وال�شناعات  النفط  وتكرير  والبرتوكيماويات  والغاز 

الكيماوية - يف الهند وخارجها، مبا يف ذلك قطر واأبو 

ظبي واململكة العربية ال�شعودية واجلزائر- يحمل ال�شيد 

�شاها خربة ثرية اإىل �شركة نا�ص للمقاوالت امليكانيكية؛ 

واجلدير بالذكر اأن ال�شيد �شاها قبل ان�شمامه اإىل اأ�شرة 

 Nuberg نا�ص، عمل يف عدد من ال�شركات الرائدة مثل

املحدودة  الهند�شية   Descon و  امل��ح��دودة  الهند�شية 

و�شركة Simplex Infrastructures  املحدودة و�شركة 

Lahoud  الهند�شية املحدودة و�شركات اأخرى.
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مرحبا بانضمامكم إلينا!

كل شيء 
)شؤون عنكم

الموظفين(

أخبار 
الموظفين 

أخبار 
الموظفين 
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في دائرة الضوء 
شهيد علي ميرزا

العامة  للتجارة  نــاس  الغانم  لشركة  العام  المدير 
والمقاوالت، الكويت

اجلن�صية: هندي

املوؤهالت: مهند�ص ميكانيكي

اخلربات: اللحام وهيدروليكات النفط

الهوايات: ال�شباحة والغو�ص ولعب الكريكيت وال�شفر

تاأ�ص�صت	�صركة	الغامن	نا�س	للتجارة	العامة	واملقاوالت	

يف	عام	١٩٩٥،	متى	كان	التحاقك	بال�صركة؟

 ان�شممت اإىل ال�شركة يف اأغ�شط�ص ١٩٩٩.

دور	 تطور	 كيف	 ال�صنوات؛	 مر	 على	  

ال�صركة	يف	قطاعات	املقاوالت	والتجارة	

املحلية	والعاملية؟

وق��د  ���ش��غ��رية،  جت��اري��ة  ك�شركة  ب��داأن��ا   

مثل  املعروفة  ال�شركات  من  بعدد  ارتبطنا 

و�شركة  اأمريكا  م��ن   Club Car و   ESAB
امل��ت��ح��دة،  امل��م��ل��ك��ة  م���ن   Street Crane
الق�شم  منا  ال�شركة،  يف  املخل�شة  وباجلهود 

التجاري ب�شرعة.

نحن متخ�ش�شون يف تلبية احتياجات قطاع 

النفط والغاز، وقد حققنا جناحا كبريا فيه؛ ففي 

بالتعاون  التجاري  ق�شمها  ال�شركة  بداأت   ١٩٩٥ عام 

مع جمموعة اأحمد عبداهلل نا�ص، ونفذت م�شروع  اإن�شاء 

م�شنع “ايكويت بوليثلني” من �شركة  “�شنامربوجيتي” )التي 

ذلك  كان  وقد  دوالر،  مليون    ٣٧ ب�  قيمته  قدرت  �شابيم(  االآن  ت�شمى 

امل�شروع نقطة حتول كبرية بالن�شبة اإلينا، اإذ �شاعدنا يف التعاون مع �شركة نفط الكويت 

و�شركة البرتول الوطنية الكويتية )KNPC( اللتني اأ�شبحتا من عمالئنا الدائمني.

 SK هيونداي،  منها؛  عاملية  �شركات  ل�شالح  االأع��م��ال  من  بالعديد  قمنا  كما 

نفذنا  الثقيلة؛  الرافعات  تاأجري  ق�شم  افتتحنا  وعندما  االأمريكي؛  واجلي�ص  الهند�شية 

بع�ص االأعمال الهامة ل�شالح م�شروع الر�شيف النفطي التابع ل�شركة البرتول الوطنية 

الكويتية- ويف وقت الحق-  اإىل العديد من امل�شاريع االأخرى.

 

كيف	ا�صتفدمت	من	خربة	ال�صركات	يف	جمموعة	نا�س	-	ال�صركة	االأم-	يف	

تطوير	ال�صركة؟

 لقد و�شع موؤ�ش�ص ال�شركة الراحل؛ ال�شيد عبداهلل اأحمد نا�ص، معايري عالية جدا 

ن�شاطا  اأكر  نكون  اأن  تعلمنا  وجمموعته؛  �شخ�شيته  خالل  ومن  ملوظفيه؛  قدوة  وكان 

وتفانيا يف خدمة العمالء والتي تعترب اأداتنا الت�شويقية املميزة.

 

حدثنا	عن	بع�س	امل�صاريع	الكربى	التي	نفذمتوها	يف	ال�صنوات	املا�صية؟

 ESAB من  اللحام  معدات  لتوفري  اأمريكي  دوالر  ماليني   ٣ بقيمة  عقدا  وقعنا    

ل�شالح م�شنع االأنابيب املحلي؛ اإىل جانب توريد وتركيب املولدات الكهربائية ووحدات 

التكييف اإىل مع�شكرات اجلي�ص االأمريكي يف الكويت والعراق، وحاليا نحن نوفر معدات 

اللحام من ESAB ل�شالح �شركة GS الهند�شية الكورية من اأجل م�شروعهم مع �شركة 

البرتول الوطنية الكويتية، كما بعنا موؤخرا خم�شة مناذج خا�شة من Club Cars اإىل 

�شركة نفط الكويت والتي �شممت خ�شي�شا لتلبية احتياجاتها.

 

ما	هو	نطاق	اخلدمات	التي	يوفرها	الق�صم	التجاري	يف	�صركة	الغامن	نا�س	

للتجارة	العامة	واملقاوالت؟

من  العلوية  وال��راف��ع��ات   ،ESAB من  اللحام  منتجات  اأن���واع  جميع  نوفر  نحن   

�شركة  من  امل��واد  مناولة  ومعدات  املتحدة،  اململكة  ومقرها   Street Crane �شركة 

.Club Car يف اأملانيا، باالإ�شافة اإىل بطاريات ال�شيارات من �شركة Sennebogen
 

ما	الذي	ينتظر	�صركة	الغامن	نا�س	للتجارة	العامة	واملقاوالت	يف	امل�صتقبل؟

مليارات  قيمتها  تبلغ  والتي  الكربى  امل�شاريع  من  العديد  يف  للبدء  ن�شتعد  نحن   

الدوالرات يف قطاع النفط والغاز، كما منتلك اإمكانات كبرية للنمو، وهناك مفاو�شات 

جارية مع جمموعة من ال�شركات العاملية.

االنسة آالء عدنان الجار
مسؤولة اإلعالم والعالقات العامة

التحقت اآالء باإدارة االإعالم والعالقات العامة يف ٢٩ مار�س ٢٠١٥، وهي م�شوؤولة عن اإدارة 

التوزيع وتتبع البيانات ال�شحفية العربية وم�شاعدة فريق اإدارة االت�شاالت الداخلية والتعامل 

مع طلبات االإعالم الواردة وتن�شيق الفعاليات ذات ال�شلة باالإعالم.

عملت  حيث  ٢٠٠٩؛  عام  منذ  لالأ�شفلت  نا�ص  �شركة  يف  �شابقة  موظفة  كانت  اآالء  االن�شة 

كع�شو يف االإدارة وق�شم املوارد الب�شرية، وم�شاعدة مدير الق�شم العام؛ وهي حتمل درجة 

البكالوريو�ص يف اإدارة االأعمال وتدر�ص حاليا املاج�شتري يف اإدارة االأعمال يف اجلامعة االأهلية.

السيد سوماياديب باسو
مهندس تصميم )ميكانيكا( 

الهند�شة  يف  املاج�شتري  درج��ة  با�شو  ال�شيد  يحمل 

املعهد  من  ال�شناعية،  املعادن  هند�شة   \ امليكانيكية 

الهندي لعلوم الهند�شة والتكنولوجيا؛ وهو ميتلك خربة 

تزيد على ٧ �شنوات يف جمال الهند�شة الت�شميمية يف 

اأنظمة املعدات واالأنابيب  امليكانيكية، وقد عمل ال�شيد 

والغاز  النفط  قطاع  مثل  خمتلفة  قطاعات  يف  با�شو 

والكيماويات  املياه  وتوزيع  والطاقة  والبرتوكيماويات 

واالأ�شمنت واإثراء املعادن.

توثيق الروابط بيننا
املوؤ�ش�شة  يف  املحا�شبة  وق�شم  نا�ص  جمموعة  اأ�شرة  واأع�شاء  موظفو  اجتمع 

�شويا يف حفل املوظفني ال�شنوي الذي اأقيم يف ٩ مار�س ٢٠١٥ يف فندق اإليت 

كري�شتال باجلفري.

ملتزمون بنشر الرعاية الطبية
اأقيم خميم طبي يف مقر م�شت�شفى مدينة الطب الدولية يف الرفاع؛ وقد نفذت 

هذه املبادرة من قبل �شركة نا�ص للمقاوالت يف ٣٠ يناير ٢٠١٥ بالتعاون مع 

�شركة البحرين املالية.

سنفــتــقــد حضــوره بيــننــا...
السيد أحمد العطار 

مستشار قانوني

اأحمد  ال�شيد  وفاة  خرب  تلقينا  واالأ�شى  احلزن  ببالغ 

العطار، الذي فاجاأنا برحيله ليرتك فراغا كبريا لدى 

كل واحد من اأفراد اأ�شرة نا�ص ملا له من دور كبري وجهود 

التي حققتها  النجاح  العديد من ق�ش�ص  متفانية يف 

جمموعة نا�ص، ونحن  نتقدم باأحر تعازينا القلبية اإىل 

عائلة ال�شيد اأحمد واأ�شدقائه.

راجني من اهلل العلي القدير اأن يح�شن مثواه وي�شكنه 

جنته!

موظفو دلمون يجتمعون 
لهدف نبيل 

تربع ٦٠ موظفا من �شركة دملون للخر�شانة اجلاهزة 

و�شركة دملون للخر�شانة امل�شبوكة بالدم خالل حملة 

نظمت  والتي  بالدم  للتربع  الرابعة  ال�شنوية  ال�شركة 

من  ال�شاد�ص  يف  �شلماباد  يف  ال�شركة  مكاتب  يف 

من  م�شاعدة  الكرماء  املتربعون  تلقى  وقد  فرباير. 

التربع  وفريق  الرفاع  من  ليونز”  “ذا  نادي  اأع�شاء 

بالدم يف جممع ال�شلمانية الطبي.


