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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 Corporate Communication 
and Marketing Department on 1745 
6191 ; pr@nasslogistics.com /  
pr.aala@nasslogistics.com 
so we can safely archive any old Nass
Group’s film or images.
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NASS Group and Corporation’s 
Official Newsletter

NASS Talk

In a Few 
Words…
bashar nass
Director

Greetings and belated Eid Mubarak to all!

Regardless of the summer heat, we have been hard at work, with many 
assignments completed and more ongoing. NASS TALk 13 highlights our 
most “hot” topics. 

Alongside various appreciation certificates, our greatest delight is the 
Prestigious Enterprise of the Year (Large) Award, received by NASS 
Group, and our Chairman Sameer Abdulla Nass shares his thoughts  
on this win and future goals (page 4-5). A new mosque in Al Eker, was 
completed just in time for the Holy Month of Ramadan, with its design 
derived from a chapter of the Holy Quran (page 9). We were also 
honoured to host dignitaries and guests at the Nass Majlis throughout 
Ramadan (page 14). 

Our core participation in building Bahrain’s infrastructure continues as 
Nass Contracting takes up work on significant projects such as Alba-
Nuwaidrat Interchange, Water Transmission projects and several  
others that showcases our steadfastness and ability to undertake any 
venture (page 10).

We also congratulate Nass International Trading for achieving the annual 
sales target through sealing new deals for elevator installations within 
Bahrain; an added success for the group (page 12). 

We hope you enjoy this edition of Nass Talk; best wishes to all.  
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The what, who, where, 
and when – our 
happenings in a nutshell.

nAss
buZZ

News Clips

Abdulla Ahmed Nass & Sons Co.   
Awarded Prestigious (Large) Enterprise 
of the Year Award   

 

Mr. Nass explained that their 
decision to participate in the Bahrain 
Award for Entrepreneurship was made 
rather suddenly. So to actually win the 
award was astonishing for him and the 
company. “It is very encouraging to 
be given a chance to showcase what 
we can do. We feel truly proud of this 
success,” he said.

He feels that recognition as the 
Large Entrepreneur of the Year is 
especially beneficial to the group 
because it makes their activities more 
visible to the public by giving the right 
exposure. And surely it will open new 
doors of opportunity, “The strategic 
value of this award is that it recognizes 
the excellence and innovation delivered 
by NASS Group towards the social 

and economic development of the 
region,” Mr. Nass commented.

Future Goals for Nass
He mentioned the company 

continues to maximize on 
opportunities throughout the GCC 
and has consolidated its position as a 
one-stop-shop solution for specialized 
services in the industrial and 
construction sectors. They currently 
offer specialist service and first-of-
a-kind technologies in construction. 
Their next step is to seek newer 
technologies and process of works in 
other industries and services too. 

Regardless of the year’s obstacles, 
Mr. Nass explained that the company 

has maintained its track record of 
achieving profitability and highlighting 
the company’s strong reputation for 
consistent delivery, quality and safety. 
“We will persevere, and continue to 
work towards maximizing shareholder 
value in years beyond,” he affirmed 
and described the company as one 
that upholds values of diversity, 
integrity and excellence.

Generating Interest for 
Local Investors

Mr. Nass expressed some concern 
over Bahrain’s entrepreneurial scene 
and believes there is more to do 
in order to generate business and 
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Chairman Sameer Abdulla Nass shares his delight 
upon receiving the award and discusses the future 
of Nass and the Kingdom’s economy.
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investment into Bahrain. Nass Corporation 
did their part by devoting substantial efforts 
to attract international investment into the 
Kingdom through its participation in EDB road 
shows across three continents in an endeavor 
to further boost trade relations. “We have 
particularly played a key role in endorsing 
Bahrain as the gateway for Chinese trade in the 
Gulf, and during a visit to the city of Guangzhou 
signed a number of potentially lucrative 
MOU’s,” Mr. Nass informed. 

He also conveyed that Bahrain is not 
established enough to give comfort to the 
local investors. “It is very important to protect 
the market and provide confidence to foreign 
investors and buyers. There should be laws in 
place that protect them,” he suggested.

 

Discussing the Potential of 
Bahrain’s Economy

Although Bahrain is a small country, Mr. Nass 
praised the company for playing a key role in 
endorsing Bahrain as the gateway for trade in 
the Gulf since the kingdom has great potential 
for growth. “The Bahrain market has been quiet 
since 2009 but now we see that the projects 
funded under the Marshall plan are starting to 
come to fruition and several major industrial 
expansions planned such as the BAPCO 
refinery, ALBA Potline 6 and GPIC,” he said.  

He believes growth in Bahrain over the 
next few years is relatively predictable 
and simultaneously they would be able to 
concentrate expansion efforts elsewhere in the 
GCC, particularly Abu Dhabi and Saudi Arabia.

“We are confident that there will be a 
substantial growth in Bahrain due to the 
turnaround of the market open mostly 
for government projects, and we remain 
optimistic. One of the reasons why we venture 
into the Gulf countries is to try and minimize 
these debts in Bahraini business. Bahrain is a 
very small country economically and although 
its potential for growth is great, the growth 
itself is limited,” Mr. Nass noted.

 

Expert’s Recommendation
He advises aspiring entrepreneurs to be 

honest and transparent in their dealings 
and learn to be flexible in making business 
decisions. “You must know how to mould 
yourselves to the situation; to the current state 
of economy of the country and the region.” He 
also suggests entrepreneurs follow through 
with their organization’s strategies and fully 
executing them. 
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A presentation was conducted in June, in 
collaboration of Nass Asphalt and HARSCO, 
a valuable insight was provided on the use 
of slag aggregates in the civil engineering 
industry. This high-level technical presentation 
was conducted by Mr. Gerard Hutton; General 
Manager of Nass Asphalt to the top-level 
technical and key personnel’s from the 
Ministry of Works, other key government and 
associated bodies. In the presentation the 

advantages of using EAF (Electric Arc Furnace 
Slag) as an alternative to natural aggregates 
was highlighted.

Nass Asphalt is a subsidiary of Nass 
Corporation specializing in road construction, 
crushing and recycling; and HARSCO is 
an American corporation specializing in the 
smelting and steel industry. Its British based 
subsidiary, Steelphalt has been focusing on the 
manufacture of asphalts with slag aggregates 

for the last 50 years. The intention of the 
Nass Harsco collaboration is to introduce this 
technology and experience into Bahrain

Advantages of Using Slag
EAF Slag has many advantages for Bahrain 

such as reducing landfill waste and the carbon 
footprint caused by processing and transport. 
Its extra strength characteristic makes it 
more resistant to rutting, increases the life 
and durability of roads and its improved  skid 
resistance increases safety by reducing braking 
distance.

It’s an ideal combination for road junctions 
that presently have paving blocks, known to 
have poor skid resistance. Slag aggregate 
have high PSV anti skid properties which are 
maintained or even improved during use.

In addition to potentially reducing costs 
through decreased pavement thickness design, 
slag will also reduce costly imports as demand 
rises and reduce external supply problems. 
It can be allocated for conventional road and 
airfields uses and wherever else durability or 
safety is a priority.

Slag Components & 
Manufacturing Process

Slag mostly contains burnt lime which 
is added to the furnace during production. 
The lime mixes with impurities such as 
phosphorous, sulphur, aluminium and 
manganese in the smelting process and then 
floats above the steel, carrying the impurities 
with it. The slag is then removed by tilting 
the furnace backwards.  Because of the very 
high temperature 600 °C the slag resembles 
molten lava as it is poured from the ladle. The 
process alters the chemical composition of the 
components of the slag.

It can be used in most road construction 
processes which are typically comprised of 
capping layers, sub-bases, wet mix, cement 
bound sub bases, asphalt base course and 
asphalt wearing course.

News Clips
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nAss Applauded for Participation 
in Cleanup 
A Certificate of 
Appreciation from 
the Northern Area 
Municipality was awarded 
to NASS Asphalt for their 
participation in the National 
Campaign for Removing 
Building Waste.

nass Corporation Award  
for safety
The Bahrain Health & Safety Society selected Nass Corporation for 
the Best National Award in Safety. The Chairman, Mr. Sameer Nass, 
received the award on behalf of Nass Corporation in the presence 
of His Excellency Minister of Labour and His Excellency Minister of 
Housing in June at the Gulf Convention Center. 

Presentation on slag Aggregates for road Construction
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startup Ceremony 
by reliance and 
nass Industrial 
services  
A ceremony was held for a project 
start up by Mr. B. Narayan, Group 
President of Reliance Industries Ltd., 
Procurement & Projects at Nass 
Industrial Services. The ceremony 
of Supply, Fabrication, Delivery of 
Pipe Spools for J3 Expansion Project 
was also attended by RIL’s senior 
management team at NIS’s workshop 
facility.

british ambassador 
and delegation visit 
the Asu

The British Ambassador, Ian Lindsay, 
and a delegation from London South Bank 
University visited the Applied Science 
University (ASU). Prof. Waheeb Al Khaja, 
Prof. Ghassan Awad and the university’s 
vice-presidents met the delegation to 
discuss prospects of a joint cooperation 
between ASU and London South Bank. 

The visitors took a tour of the campus, 
reviewed its academic programs and an 
introductory film that details the institute 
and its programs. The British ambassador 
discussed methods of cooperation.

The ASU has been arranging co-
operations with a number of Arab and 
foreign institutes.

bonar natpet exhibits at gulfbID 2015
In association with Nass Commercial, Bonar Natpet, the leading global producer and supplier of 
geosynthetics showcased its world-class products and services at this year’s edition of gulfBID 
2015, at the Bahrain International Exhibition and Convention Centre from 12 to 14 May 2015.
The annual exhibition for the Gulf’s construction and building materials sector also conducted a 
technical seminar of the product along with its advantages, and provided a forum to exchange 
views on the application of this technical fabric in the region.

sPonsorshIPs
this quarter nAss Corporation sponsored many events across the island. 
Few of them are listed below:

3 AlbA 4th FlEx sPorts FEstIvAl 
Event organisers : ALBA Club and 
Bahrain Weightlifting and Bodybuilding 
Federation (BWBF) 
Event Date: 14-16 May, 2015

4. GCC ACCountInG AnD AuDItInG 
EvEnt 
Event organiser: GCC Accounting 
&Auditing Organization, Saudi Arabia
Event Date: 6-7 th of May

1. 39th AnnuAl rAFt rACE
Event organiser: Rotary Club of Sulmaniya. 
In association with Al Bandar Hotel & Resort. 
Event Date: 24 April 2015.

2. KEEn4 tEChnoCrAt lIFE tIME 
AChIEvEMEnt AwArD 2015 
Event organiser: Kerala Engineers Forum 
(KEEN4) - presenting Mr. N.R. Narayana 
Murthy founder of Infosys Limited with the 
KEEN4 Technocrat Life Time Achievement 
Award 2015 
Event Date: 24th April 2015, at  
Bahrain Keraleeya Samajam

5. nAssEr 8
Event organiser:The supreme organising 
committee
Event Date: 2015 Holy Month of Ramadan
The final match of football tournament will 
be held on 02 July, 2015 at Khalifa Sports 
City in Isa at 9 pm.

HH Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, 
Representative of His Majesty the King for 
Charity Works and Youth Affairs, Chairman 
of the Supreme Council for Youth and 
Sports and President of Bahrain Olympic 
Committee expressed his appreciation to 
Nass Group for generously sponsoring the 
first Nasser bin Hamad Ramadan Sports 
Games and the eighth edition of Nasser bin 
Hamad Ramadan Football Championship 
(Nasser 8).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



News Clips

Issue 13  |  April - June 2015

IntErnAtIonAl
Flash

sales target 
for Year 2015 
Achieved by nass 
International 
trading 
NIT representatives met with 
Hyundai Elevators Management 
to close target sales for the year 
following the successful award of  
three major projects for elevator 
installations.

nAss Group, Qatar Awarded the Design and build of Dakhira 
transfer Pumping station and Associated Piping network

QAtAr: Al Khor and Al Dhakhira are established 
and growing residential towns located 50 km north of 
Doha on the north eastern coast of Qatar. The project 
goal is to divert sewage flows being received
in the existing Al Dhakhira STP to a new Works by 
the addition of a Sewage Transfer Pumping Station 
(Al Dhakhira flow Transfer Pumping Station (TPS)). 
Similarly, existing or future flows received at Pumping
Station “K”, located in the Town of Al Khor, will be 
modified with associated pipelines that enables the 
station to pump received flows within the Town of Al 
Khor to the New Works.

Hyundai Rotem-Aqualia Mace JV is the Main 
Contractor for the project assigned by Client – Public 

Works Authority (Ashghal). NASS Group’s scope involves the design and build of the pumping station
with capacity of 39,900 cubic meter per day average daily flow with link to a SCADA system; including 

the design and build of three twin sewage rising mains and associated structures and valve chambers 
for the overall transfer of sewage flows, and building the TSE rising mains to transfer the Treated Sewage 
Effluent from the proposed STW to Al Khor and Dakhira Towns, Public Gardens, and to satisfy irrigation 
demands within both towns catchments. Scope shall also include providing chlorine boosting stations at 
different locations.

The project scope comprises the design, engineering, supply, procurement, construction, testing and 
commissioning of the Works, the Transfer Pumping Station and Associated Pipelines valued at USD
120m. The works commenced in March and is expected to complete by August 2018; and its operation 
and maintenance is supposed to run from September 2018 to August 2028.

DubAI: Working to prequalify as a Grade 1 Contractor 
for Civil works with the Dubai Municipality RTA and 
DEWA. Nass Contracting (a division of Nass Corporation 
BSC) recently opened a new office in Ibn Battuta, Dubai.

It is one of the bidders for the Jebel Ali Power Station 
Expansion Project main civils package to Siemens 
Power General. The project is located along the Arabian 
Gulf’s shore, adjacent to the Jebel Ali Free Zone. Dubai 
Electricity & Water Authority (DEWA) is the operator.

DEWA has decided to increase the plant’s power 
production capacity by 700MW. The expansion contract 
was awarded to Siemens in February 2015 and is 
scheduled to be completed by April 2018.

Emirates Aluminium Awards Project to nass 
Contracting
Abu DhAbI: Emirates Aluminium (EMAL) has awarded NASS Contracting the Pot lining Building 
extension at a value of USD 2.7m. This is the first project award in Abu Dhabi. Contract commenced 
on 23rd June this summer and is expected to complete in March 2016.

Nass Contracting have recently bid a 
pedestrian bridge for Reem Developers, 
a warehouse at the Al Dhafra airbase for 
the US Government and two cement 
silos in Ras Al Khaimah for IBAU, 
Germany.

They are currently targeting a  
55,000 m3 concrete package to Bechtel 
for the Shaheen Project in Kizad, Abu 
Dhabi. Nass Contracting Abu Dhabi 
were prequalified alongside Al Futtaim 
Carillion, Laing O’Rourke, L & T, Strabag 
and Ascon.

nass Contracting opens new office in Dubai
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heavy Duty 
Kinetek Elevators 
Installed 

Nass International Trading 
participated in the installation of 
two units of Kinetek elevators for 
Zayani Motor’s ‘Body Works’, a 
centre that carries out modifications 
for passenger and heavy duty 
commercial vehicles. 

The elevators weigh 3000 kg 
and are designed to stop on six 
floors with  seven stops as there 
is a double entrance facility on the 
ground floor. Kinetek is an US-based 
company, renowned for its world 
class custom-engineered control 
and motor and drive solutions. 
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Inspired by  
“The Pen”
New Abdulla Ahmed Nass Mosque in 
Al Eker derives its minaret’s unique 
structural design from Suratal-Qalam 
(The Pen), Chapter 68 of the Holy Quran.

 “Nun. [These letters (Nun, etc.) are one of the miracles 
of the Quran, and none but Allah (Alone) knows their 
meanings]. By the pen and what the (angels) write (in the 
Records of men).” (68:1, The Holy Quran) 

Throughout Islamic history, it has been evident how 
much the religion is concerned with science and education. 
The Holy Book, the sayings of the Prophet Muhammad 
(peace be upon him) and many notable religious figures all 
lay emphasis on the importance of learning and imparting 
knowledge. 

With these recommendations, Nass Contracting 
completed the mosque project with emphasis on the 
minaret which is designed to resemble a pen. The building 
consists of two stories with a total area of 602 m/sq. 
Each floor has a prayer hall, giving a total capacity of 438 
people and an external shaded prayer area to further 
accommodate 560 people. There are three main entrances 
to the mosque, six bathrooms, and one separate bathroom 
for the Imam, six wash basins with granite countertops and 
12 ablution stations. The ground floor area measures 367 
m/sq and the first floor is 235 m/sq. 

The mosque took eight months to build and was 
constructed by an all-Bahraini workforce, reaching 
completion in June. 

New Mosque in Al Eker in 
memory of Late Abdulla 
Ahmed Nass 

Client: A.A.Nass & Sons Co. W.L.L.

Consultant: Ismail Khonji Associates 

Main Contractor: Nass Contracting Co. W.L.L.

Duration: 05 Nov 2014 to 15 Jun 2015
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by undertaking projects in every sector of the economy,  
nass Contracting plays a key role in overall growth 
and development of the Kingdom’s commercial and 
industrial infrastructure.

Building Bahrain

Prestigious ongoing Projects 

The work is proceeding at a 
rapid pace with all substructure 
works completed, and 80% 
superstructures done. The USD 
50m fast track project began 
in July 2014 and is due for 
completion in early 2016.

3. 487 villas at East hidd

1. Dragon City
Approximately 1000 workers have been 
assigned to swiftly complete the project 
which is now in its final phase; the project 
has proven to be a very successful venture 
with an occupancy rate of more than 90 per 
cent. The project began in May last year 
and due for completion in September 2015. 
Dragon City, valued at USD 48m will include 
around 780 shops for small to medium size 
retailers and wholesalers, as well as food 
courts, restaurants and cafes.

2. Projects in Diyar Al-Muharraq

In Focus 
Company
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new Awarded Projects
1. Alba & nuwaidrat 
Interchanges 
Construction of five bridge 
structures including earthworks, 
drainage, ducts, street lighting 
and related road works on Jaber 
Al Ahmed Al Subah Highway 
between ALBA & Nuwaidrat 
Roundabouts. Contract value 
USD 124m.

2. two water transmission Development Project. 
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4. sheikh Khalifa bin salman 
highway Phase-5 (hamad town)

Contracted to Al Yamama Nass Contracting 
JV, the project is valued at USD 20m. The 
flyover construction began in September last 
year and is currently on schedule with more 
than 80% of the works completed. 

A new two lane dual carriageway has been 
constructed between roundabout 13 to 18.1 
with associated drainage, footpaths and street-
lighting works. The central median has been 
recently modified to accommodate tension 
crash barrier (TCB) as an additional protective 
measure, the work for which is now on-going. 
This road is planned to be finished and handed 
over to the Ministry ahead of schedule.

Two water transmission projects for the 
EWA totalling USD 126m, involving the 
design and construction of 10nr 5million 
gallon Ground Storage Tanks (GSTs) 
and 4nr 1million gallon Elevated Service 
Reservoirs (ESRs) at various locations 
in Bahrain together with all associated 
pumping stations, ancillary structures 
and integration works. Both projects 
have been awarded and are due for 
completion in 2017. 

• Construction and fit out works for the 
Sales Centre, completion by 7th October 
2015.

• Construction of temporary and permanent 
features to serve Phase 1A Primary 
Infrastructure Works, completion by 17th 
October 2015. 

• Construction of permanent infrastructure 
consisting of roads and services to serve 
DaM Affordable Housing Phase 1, Plot 
12A.05, completion by 20th May 2016.



Marine Engineering Accomplishments
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2. 17 nos. Capstans at Alba Jetty
The project valued USD 124m comprised the supply and installation of 
two capstans on Dolphin North and South, seven on New Jetty and eight 
on Old Jetty. A subsea electrical cable was laid 2m below sea bed level 
where the total depth of water is 18m. The project began in June 2014 
and was handed over in April this year.

1. Construction of ship Impact Protection system 
This Marine contract comprised the procurement, supply, installation, construction, testing and commissioning of two Ship Impact Protection 

structures. One 50m long structure for Berth 3 and 40m long structure for Berth 4.

Project Features: Details: 

Bored piles Diameter 1.372m, Length 32-38m 

Steel pile casings Diameter 1.372m,  
 Thickness 25mm, Length 32m 

Concrete precast units Units: 32, Weight: 87 tonnes

Rubber twin Fenders  Units: 16, Weight: 23 tonnes

Circular steel impact beam Diameter 1.8m, Thickness 25mm 
 Length 50m & 40m

Galvanized supporting  
chain system Diameter 60mm

Chain support columns Diameter 870mm,  
 Thickness 25mm, Length 5.6m

Due to the complexity of the project, there were many 
challenges involved in its construction such as:

•  Overcoming load limitations of the access road
•  Protecting the live pipelines existing in the seabed, 1.2m away from 

the construction piles
•  Delivery of piles and deck insitu concrete with regards to huge volume 

required (50 - 55 m³ for each piles and 275.0 m³ for each insitu 
concrete pours) 

• Constructing bored piles in water depth of 18-20m
• Delivery of large concrete precast units by sea route.
• Maintaining tight schedule with rental of 400T Crane barge and 350T 

mobile crane for PC unit loading
•  Reaching 100% accuracy when placing concrete precast units to 

match with bolts
•  Fixing and tightening the impact beam supporting chain system

  
Valued at USD 12.6m, the project began in December 2014 and was 
successfully completed and handed over to the Bahrain Petroleum 
Company this March. 
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Project Features: Details:

Bored cast in-situ piles Diameter 600mm, Length 24m,  
 Depth of Water 12m

Steel pile casing Diameter 600m,  
 Thickness 16mm, Length 19m

Concrete precast unit Weight 105 tonnes

Rubber fenders 12 units

Bollard, other Dolphin furniture  and Marine Pile Design 

3. Construction of Asry south slipway Dolphin
The south slipway dolphin was constructed for ASRY between January 
and May 2015. 



Executive Manager, Nass International Trading (NIT)
Mohamed hasona
IN THE LIMELIGHT
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

The 
Employee 
Affairs

All About 
YOU

HSE Manager receives Award from 
Training Board
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Mr. Abdulnabi Al Marhoon, HSE Manager of Nass Contracting received 
an award from Engineering Construction Industry Training Board (ECITB) 
for his contribution in the development of a course on Risk Assessment 
in April.

Prepared by Mr. Abdulnabi and certified by ECITB, the course includes 
three sessions; 1) Identify Hazards in the Workplace, 2) Risk Assessment 
& Risk Quantification, and 3) Risk Assessment Practical Application.

“It’s alarming how even large operations and specialist consultancies 
can make mistakes in the construction industry,” Mr. Abdulnabi 
highlighted, “As Nass Contracting is managing huge and high risk 
activities projects, the need to understand the significant risks and 
mitigate them through the risk assessment is essential .”

NIS Security Services Appreciated
Mr. Manbahadur and Mr. Bharat Raj Khanal received certificates of 
appreciation in recognition of their excellent job performance and valued 
contribution in the field of security for the month of June from Nass 
Industrial Services Senior Monitoring Manager, Mr. Farbod Askari.

Nationality: Egyptian
Qualifications: Bachelors in Business Management and 
Administration; Degree/Diploma in Specialized Elevator Engineering 
(Electrical & Mechanical)  
Expertise: 14 years experience with Hyundai Elevators Brand, 
Project Management, and Business Development. 
Hobbies: Reading technical journals, listening to radio
Key Contribution to Nass Group: Set up of elevator, escalator 
division in 2007 known as Nass International Trading Co.

when did your journey with nIt begin?
I’m driven by a passion in elevator 
installation and worked with Hyundai 

Elevators, Cairo prior to my arrival in 
Bahrain. I was recommended to 

Nass Group when they signed 
a deal with Hyundai Elevators. 
Since my appointment nine 
years ago, I have managed all 
key stages; including company 
formation, registration, staffing 
and complete NIT operations 
under the supervision of Mr. 
Adel Nass and Mr. Bashar 
Nass.  

NIT now ranks amongst 
the top five elevator 
companies in Bahrain.

what are the services offered 
by nIt and its achievements 

so far?
NIT is involved in the trade, 

installation and servicing of 
technologically advanced vertical 

transportation systems. Our product portfolio 
includes elevators, escalators, auto-parking 

systems, material handling systems, platform lifts and home-lifts, 
offering competitive mobility solutions that focus on safety, comfort, 
performance, and efficiency. 

Our achievements so far include strong technical support by 
experienced professionals, development and delivery of optimal and 
competitive solutions, high performance and efficiency and quality 
products of maximum passenger comfort and safety, all this paired 
with the best guarantee and customer service.

how did you succeed in closing the sales target for 2015  
before year end?

I visited Korea this summer to close target sales for the year. The 
meeting was attended with General Manager Global Sales Dept. Mr. 
Man-Ho Chung (Michael), Middle East Team leader Mr. Kim Choong 
Hoon, Regional Sales Manager Global Sales Ms. Na-Yon Chung 
(Nadia), and Regional Manager Global Sales Dept Mr. Min-Mo Kang.

We confirmed three new projects totaling USD 1 million. 
The installation of 11 NIT Hyundai elevators were selected for 

Panorama Hotel 2 in Juffair, comprising of four observation units, three 
service lifts, two parking and two passenger elevators for 31 floors.

Six units of passenger luxury elevators were purchased for the 
Medical Training Center at BDF Hospital. 

Salmaniya Medical Complex brought in most sales and has been 
hailed as a milestone for NIT. Four passenger/bed elevators were 
installed last year as a trial project at SMC 1, leading to a contract of 
nine more units at SMC 2 and 3 this year, making a total of 13 units 
installed at SMC.

what goals do you have for nIt’s future success?
Our growth is linked with Bahrain’s construction industry. So far, 

we have successfully created local market awareness and rightly 
positioned ourselves with key clients and organizations. 

We are working towards improving the standards of our engineering, 
client relations, and securing more landmark projects to become the 
No.1 service provider for all vertical transportation systems in Bahrain.
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Mr. K. Veera Ragavan
Project Manager (nass Electrical 
Contracting Co.)
Since the start of February, Mr. K. Veera 
Ragavan, an Electrical & Electronics 
Engineer from India has been designated 
the role of Project Manager by Nass 
Electrical Contracting Co. to overlook 
installation, testing and commissioning 
of MV and LV Distribution in various 
projects such as the Sheikh Khalifa Bin 
Salman Highway Phase 5, a package 
at Durrat Al Bahrain and New Cement 
Grinding Mill.  
Mr. Ragavan has eight years of 
experience in the field and has previously 

worked for three other companies in Bahrain. He is a COEPP registered 
engineer and holds a B.E Degree in Electrical and Electronics Engineering 
– First Class from Anna University in Chennai, India and a M.B.A in 
Project Management from Alagappa University. 

People  
Matter

welcome Aboard!

Friends 
we’ll Miss
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Imtiaz Ahmad Afzal 
Ahmed
Mr. Ahmed joined NIS in 1984 and 
was involved in timekeeping, payroll 
and documentation. He went on 
to become “Accounts Assistant” 
and then most recently, “Invoicing 
Supervisor”. Nass Co. thanks 
Mr. Ahmed for his 35 years of 
dedication and hard work, wishing 
him a happy retirement.

C.J. Babu
Mr. Babu dedicated 24 years to 
NIS, working as a Rigger with major 
responsibilities since 1991. He was 
involved with BAPCO Refinery and GPIC 
Major Shutdown based on his wide 
experience. We thank him and wish him 
all the best for the future.

Narayan Ramar
Mr. Narayan Ramar, served as Senior Foreman at Nass Asphalt for the 
last decade and was recently sent off with best wishes for his retirement. 
In total, he has worked for more than 30 years in Bahrain; including five 
years with Awal Asphalt and 15 years with Kareemi.

Nass Asphalt Employee Represented 
Bahrain in Championship

Mr. Sayed Yaser, Purchaser for Nass Asphalt is also an active member 
of the Bahrain Weightlifting and Bodybuilding Federation (BWBF). He 
represented the Kingdom and won award in bodybuilding at the ‘Asian 
BodyBuilding & Fitness Championship’ held in Japan.

“Yaser is an efficient employee, and we were proud to honor him on 
this occasion. The entire team joined together to wish him the very best 
before his journey in May,” says General Manager Mr. Gerard Hutton. 

Country Manager Receives Chartered 
Builder Status

 Mr. Stuart Smith has recently been awarded full chartered status by 
the Chartered Institute of Building (CIOB) following a professional review. 
“I now have the MCIOB as a chartered builder. This is quite an honour 
and will help raise our profile in tendering, networking opportunities and 
access to training and development opportunities,” he says.

Mr. Smith has worked as a project director for Nass Contracting since 
1998 and has demonstrated accomplishments in successfully managing 
building and civil projects from mobilization to handover. He’s currently 
assigned as Country Manager to manage the operations of Nass 
Contracting in Abu Dhabi and Dubai.



After Hours

Commemorating  
Mr Abdulla nass…
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Honourable Dignitaries and guests 
visited the Abdulla Ahmed Nass Majilis 
in Riffa throughout the Holy Month of 
Ramadan
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Take 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: September 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

Last Edition 
Winners

Entry Guidelines
Theme: Summer 2015

Category #001:  
Amateurs (smartphone devices) 

Category #002:  
Pros (Dslr camera) 

Jeetesh Raval Usman Ali
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قام لفيف من الشخصيات والضيوف الكرام بزيارة مجلس السيد عبد اهلل 
أحمد ناس في الرفاع خالل شهر رمضان المبارك

Congratulations



حديـث
أخبار 

الموظفين 
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مرحبا بانضمامكم إلينا!

السيد كي فيرا راجفان
مدير مشروع )ناس للمقاوالت 

الكهربائية(
فري�  كي  �ل�شيد  ُعني  �شهر فرب�ير  بد�يته يف  منذ 

من  و�الإلكرتونيات  �لكهرباء  مهند�س  ر�ج��ف��ان، 

�لهند، كمدير م�شروع يف نا�س للمقاوالت �لكهربائية 

لي�شرف على عمليات �لرتكيب و�الختبار و�لتكليف 

�خلا�شة بتوزيع �جلهد �ملتو�شط و�جلهد �ملنخف�س 

�مل�شاريع مثل �ملرحلة �خلام�شة يف  �لعديد من  يف 

وم�شروع  �ل�شريع  �شلمان  بن  خليفة  �ل�شيخ  طريق 

خا�س بدرة �لبحرين وطاحونة �الأ�شمنت �جلديدة. 

من �جلدير بالذكر �أن خربة �ل�شيد ر�جفان ت�شل 

وق��د عمل يف ثالث  �ملجال  ه��ذ�  �شنو�ت يف   ٨ �إىل 

�شركات �أخرى يف �لبحرين. وهو مهند�س م�شجل يف جلنة تنظيم مز�ولة �ملهن �لهند�شية 

وهو حا�شل على �شهادة �لبكالوريو�س يف �لهند�شة �لكهربائية و�الإلكرتونيات - �لدرجة �الأوىل 

من جامعة �آنا يف �شيناي يف �لهند، ودرجة �ملاج�شتري يف �إد�رة �مل�شاريع من جامعة �أجلابا.

موظف ناس لألسفلت يمثل البحرين في 
البطولة

يعد �الأ�شتاذ �شيد يا�شر، �لقائم على �مل�شرتيات يف نا�س لالأ�شفلت، ع�شًو� فاعاًل يف �حتاد 

كمال  �ململكة وح�شل على جائزة يف  مثل  �لبحريني، حيث  �الأج�شام  وكمال  �الأثقال  رفع 

�الأج�شام يف “�لبطولة �الآ�شيوية لكمال �الأج�شام و�للياقة” و�لتي �أقيمت يف �ليابان.

فخورون  ونحن  كفء،  موظف  “يا�شر  قائاًل:  �لعام،  �ملدير  هيوتن،  ج��ري�رد  �ل�شيد  علق 

بتكرمينا له يف هذه �ملنا�شبة. لقد �ن�شم �لفريق باأكمله ليتمنى له �الأف�شل يف رحلته يف 

مايو.” 

أصدقاء سنفتقدهم

إمتياز أحمد أفظل أحمد
�ن�شم �ل�شيد �أحمد لنا�س للخدمات �ل�شناعية 

�لوقت  �شبط  جم��االت  يف  وعمل   ١٩٨٤ ع��ام 

�إىل  و�شل  حتى  وترقى  و�لوثائق.  و�ملرتبات 

درجة “م�شاعد ح�شابات” وحديثا �إىل “م�شرف 

فو�تري”. �إن �شركة نا�س تتقدم بجزيل �ل�شكر 

 ٣٥ مل��دة  و�إخال�شه  جهده  على  �أحمد  لل�شيد 

عاًما متمنية له تقاعد �شعيد.

سي جي بابو
�ل�شناعية  للخدمات  لنا�س  �شنة   ٢٤ بابو  �ل�شيد  كر�س 

١٩٩١. فعمل  حيث كان عاماًل مب�شوؤوليات كبرية منذ 

يف م�شفاة بابكو وم�شروع �الإيقاف �لرئي�شي جليبك بناء 

على خرب�ته �لو��شعة. ونحن ن�شكره جزيل �ل�شكر ونتمنى 

له �الأف�شل د�ئًما.

ناريان رامار
عمل �ل�شيد ناريان ر�مار ككبري للعمال يف نا�س لالأ�شفلت للعقد �ملا�شي ونحن نودعه متمنيني 

له �الأف�شل يف رحلة تقاعده. فقد عمل ملدة تزيد عن ٣٠ عاًما يف �لبحرين؛ خم�شة �أعو�م 

ق�شاها يف �أو�ل لالأ�شفلت و١٥ عاًما يف كرميي.

١٢١٣١٤ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

المدير االقليمي يحصل على درجة البّناء 
المعتمد

حاز �ل�شيد �شتيو�رت �شميث موؤخًر� على �العتماد �لكامل من قبل معهد ت�شارترد للبناء 

بعد متابعة مهنية دقيقة. ويف هذ� �ل�شدد علق �ل�شيد �شتيو�رت: “�أمتلك �الآن �شهادة من 

معهد ت�شارترد للبناء بتخ�ش�س MCIOB وهو فخر ي�شاعدنا على زيادة فر�س �ملناق�شات 

و�إقامة �ل�شبكات و�لو�شول �إىل فر�س �لتطوير و�لتدريب.”

عمل �ل�شيد �شميث كمدير م�شاريع يف نا�س للمقاوالت منذ ١٩٩٨ وكانت له �إجناز�ته يف 

�إد�رة �مل�شاريع �مليد�نية و�لبنائية من �لتعبئة للت�شليم بنجاح. وقد عني حالًيا مديًر� �قليميا 

الإد�رة عمليات نا�س للمقاوالت يف �أبو ظبي ودبي.



حديـث

في دائرة الضوء 
محمد حسونة

المدير التنفيذي لشركة ناس الدولية للتجارة

كل شيء 
)شؤون عنكم

الموظفين(

أخبار 
الموظفين 
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الجنسية: م�شري
�مل�شاعد  هند�شة  يف  �لدبلوم  �الأعمال؛  و�إد�رة  �الإد�رة  يف  بكالوريو�س  المؤهالت: 

�ملتخ�ش�شة )�لكهربائية و�مليكانيكية(

الخبرة: ١٤ �شنة خربة مع م�شاعد هيوند�ي و�إد�رة �مل�شاريع وتطوير �الأعمال
الهوايات: قر�ءة �ملجالت �لفنية و�ال�شتماع �إىل �لر�ديو

و�ل�شالمل  �مل�شاعد  ق�شم  تاأ�شي�س  ناس:  لمجموعة  الرئيسية  المساهمة 
�لكهربائية يف ٢٠٠٧ و�ملعروفة ب�شركة نا�س �لدولية للتجارة.

متى بداأت رحلتك مع نا�س الدولية للتجارة؟

مع  عملت  وق��د  �مل�����ش��اع��د،  برتكيب  �شغوف  �أن���ا 

جميئي  ق��ب��ل  �ل��ق��اه��رة  يف  للم�شاعد  ه��ي��ون��د�ي 

جمموعة  ل��دى  للعمل  ر�شحت  حني  للبحرين. 

نا�س بعد توقيع �لعقد مع م�شاعد هيوند�ي، 

جميع  �أدرت  �شنو�ت،   ٩ قبل  تعييني  ومنذ 

تاأ�شي�س  فيها  مب��ا  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل��ر�ح��ل 

موظفيها  وتعيني  وت�شجيلها  �ل�شركة 

�ل�شيد  �إ���ش��ر�ف  حتت  عملياتها  وجميع 

وحتتل  نا�س.  ب�شار  و�ل�شيد  نا�س  ع��ادل 

خم�س  �أعلى  بني  مكانتها  �الآن  �ل�شركة 

�شركات للم�شاعد يف �لبحرين. 

ما هي خدمات نا�س الدولية للتجارة 

وما هي اإجنازاتها حتى الآن؟

وخدمة  وتركيب  جت��ارة  يف  �ل�شركة  تعمل 

�أنظمة �لنقل �لر�أ�شية �ملتقدمة تكنولوجًيا، ت�شمل 

�ملتحركة  و�ل�����ش��المل  �مل�شاعد  منتجاتنا  حمفظة 

مناولة  و�أنظمة  �ل�شيار�ت  ملو�قف  �الأوتوماتيكية  و�لنظم 

نقل  حلول  وتقدمي  �ملنازل  وم�شاعد  �ملن�شات  وم�شاعد  �ملو�د 

تناف�شية تركز على �الأمان و�لر�حة و�الأد�ء و�لكفاءة. 

خرب�ء  خ��الل  من  ق��وي  فني  دع��م  تقدمي  على  فت�شتنل  �الآن  حتى  �إجناز�تنا  �أم��ا 

متخ�ش�شني، وتطوير وتقدمي حلول تناف�شية ومثالية، ومنتجات عالية �جلودة و�لكفاءة 

و�الأد�ء، توفر �أق�شى قدر من �لر�حة و�الأمان، مقرونة باأف�شل �شمان وخدمة للعمالء.

 كيف جنحت يف اإغالق املبيعات امل�ضتهدفة ل� ٢٠١٥ قبل نهاية العام؟

 زرت كوريا هذ� �ل�شيف لتحقيق �ملبيعات �مل�شتهدفة لهذ� �لعام. وح�شر �الإجتماع 

فريق  وقائد  )مايكل(،  ت�شنج  مان-هو  �ل�شيد  �لعاملية  �ملبيعات  لق�شم  �لعام  �ملدير 

�لعاملية  للمبيعات  �الإقليمية  �ملبيعات  ت�شوجن هون ومديرة  �ل�شيد كيم  �الأو�شط  �ل�شرق 

�ل�شيدة نا-يون ت�شنج )نادية( و�ملدير �الإقليمي لق�شم �ملبيعات �لعاملية �ل�شيد مني-مو 

كاجن؛ وقد �أكدنا �لعمل على ثالثة م�شاريع جديدة بقيمة مليون دوالر �أمريكي.

٢ يف �جلفري؛  بانور�ما  لفندق  هيوند�ي    NIT ١١ م�شعد� من  كما قمنا برتكيب 

للمو�قف  وم�شعدين  للخدمة  م�شاعد  وثالثة  مر�قبة  وح��د�ت  �أرب��ع  على  ت�شتمل 

وم�شعدين للركاب للطو�بق �ل� ٣١؛ ومت بيع �شت وحد�ت من �مل�شاعد �لفاخرة للركاب 

ملركز �لتدريب �لطبي يف م�شت�شفى قوة دفاع �لبحرين.

يعد  �لذي  �الأمر  �ملبيعات؛  �الأ�شد يف معظم  �لطبي ن�شيب  �ل�شلمانية  وكان ملجمع 

يف  للركاب  م�شاعد  �أربعة  تركيب  مت  �ملا�شية،  �ل�شنة  ففي  لل�شركة؛  فارقة  عالمة 

على  �آخر  �إىل عقد  �أف�شى  �لذي  �الأمر  كم�شروع جتريبي؛   ١ �لطبي  �ل�شلمانية  جممع 

ت�شع وحد�ت �أخرى ملجمع �ل�شلمانية �لطبي ٢ وثالث وحد�ت �أخرى هذ� �لعام، لي�شل 

�ملجموع �إىل ١٣ وحدة يف جممع �ل�شلمانية �لطبي.

ما هي اأهدافك  ملزيد من النجاح امل�ضتقبلي لنا�س الدولية للتجارة؟

يرتبط جناحنا  ب�شناعة �لبناء و�لت�شييد يف �لبحرين. وحتى�الآن، جنحنا يف خلق 

�أنف�شنا يف �ملكان �ل�شحيح مع كبار �لعمالء  وعي مبكانتنا يف �ل�شوق �ملحلية وو�شعنا 

و�ل�شركات.

نحن نعمل على حت�شني معايرينا �خلا�شة بالهند�شة و�لعالقات مع �لعمالء وتاأمني 

�ملزيد من �مل�شاريع لن�شبح �ملزود رقم ١ خلدمة �أنظمة �لنقل �لر�أ�شية يف �لبحرين.

شهادة تقدير تقدم لخدمات األمن في ناس 
الدولية للتجارة

من  كٍل  بت�شليم  بنا�س،  �ل�شناعية  �خلدمات  مر�قبة  مدير  �أ�شكاري،  فاربود  �ل�شيد  قام 

�ملتميز  باأد�ئهم  عرفاًنا  تقدير  �شهاد�ت  كانال  ر�ج  بهر�ت  و�ل�شيد  مانباهدور  �ل�شيد 

وم�شاهماتهما �لقيمة يف جمال �الأمن ل�شهر يونيو.

نا�س  يف  و�ل�شحة  ل��الأم��ن  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  م��اره��ون،  �آل  �لنبي  عبد  �ل�شيد  ت�شلم 

للمقاوالت، مكافاأة من جمل�س تدريب هند�شة �لبناء )ECITB( مل�شاهمته يف تطوير دورة 

“تقييم �ملخاطر” يف �أبريل.
حتتوي �لدورة �لتدريبية، �ملجهزة من قبل �ل�شيد عبد �لنبي و�ملعتمدة من قبل جمل�س 

 )٢ �لعمل،  �ملخاطر يف مكان  ١( حتديد  �لبناء، على ثالث حما�شر�ت:  تدريب هند�شة 

تقييم �ملخاطر وحتديد كميتها، ٣( �لتطبيق �لعملي لتقييم �ملخاطر.

كبار  جتد  عندما  للقلق  يدعو  �الأم��ر  “�إن  قائاًل:  �لنبي  عبد  �ل�شيد  نوه  �ل�شدد  وبهذ� 

نا�س  �إن  “وحيث  �لبناء”،  �الأخطاء يف جمال  يرتكبون  �ملتخ�ش�شني  �لعمليات  ��شت�شاريي 

�ملخاطر  لفهم  �ملا�شة  �حلاجة  وجدت  �ملخاطر،  عالية  باأن�شطة  م�شاريع  تدير  للمقاوالت 

�لكبرية وكيفية تخفيفها من خالل تقييم �ملخاطر.”

المدير التنفيذي لألمن والصحة يتسلم 
مكافأة من مجلس التدريب
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حديـث
 تحت  الضوء

شركات ١٢١٣١٤ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

إنجـازات الهـنـدسـة البـحـريـة
آثار السفن ١. إنشاء نظام لحماية 

ي�شمل هذ� �لعقد �لبحري �شر�ء و�إمد�د وتركيب وبناء و�ختبار ووكالة هيكلني حلماية �آثار �ل�شفن. �لهيكل �الأول بطول ٥٠ مرت لبريث ٣ و�لهيكل �لثاين 

بطول ٤٠ مرت لبريث ٤.

المشروع: خصائص 

�الأوتاد �خلر�شانية

�الأوتاد �خلر�شانية معدنية �لغالف

�لوحد�ت �خلر�شانية م�شبقة �ل�شب

حو�جز مطاطية مزدوجة

دعامات �شدمات د�ئرية فوالذية

نظام �ل�شل�شلة �لد�عمة �ملطلية بالزنك

�أعمدة دعم �ل�شل�شلة

التفاصيل:
قطر ١.٣٧٢ م، طول ٣٢- ٣٨ م

قطر ١.٣٧٢ م، �شمك ٢٥ م م، طول ٣٢ م

�لوحد�ت: ٣٢، �لوزن: ٨٧ طن

�لوحد�ت: ١٦، �لوزن: ٢٣ طن

قطر ١.٨ م، �شمك ٢٥ م م، طول ٥٠ م و٤٠ م

قطر ٦٠ م م

قطر ٨٧٠ م م، �شمك ٢٥ م م، �لطول ٥.٦ م

المشروع: البناء بسبب تعقيد  التحديات في  الكثير من  كانت هناك 
�لتغلب على �لقيود �ملفرو�شة على �حلمولة من طريق �لو�شول   •

حماية خطوط �الأنابيب �حلية �ملوجودة يف قاع �لبحر و�ملوجودة على بعد ١.٢ م من    •
�أكو�م �لبناء

تو�شيل �الأوتاد وخر�شانة �ل�شطح يف �ملوقع مع �لو�شع يف �العتبار �حلجم �ل�شخم لهذه    •
�الأ�شياء )٥٠ - ٥٥ م٣ لكل وتد و٢٧٥.٠ م٣ لكل �شبة �أ�شمنتية يف �ملوقع(

�إن�شاء �أوتاد خر�شانية  يف عمق مائي ي�شل �إىل ١٨ - ٢٠ م.   •
تو�شيل �لوحد�ت �خلر�شانية �ل�شخمة م�شبقة �ل�شب عن �لطريق �لبحري.   •

�حلفاظ على �جلدول �لزمني �ل�شيق عن طريق تاأجري ر�فعة �لبارجة بحمولة ٤٠٠    •
طن ور�فعة متحركة بحمولة ٣٥٠ طن لتحميل وحد�ت �لكمبيوتر.

�لو�شول �إىل ن�شبة ١٠٠ ٪ من �لدقة عند و�شع �لوحد�ت �خلر�شانية م�شبقة �ل�شب    •
لتطابق �لقو�عد.

تركيب وتثبيت دعامات �ل�شدمات لدعم نظام �ل�شل�شلة.    •

  بد�أ �مل�شروع �لذي بلغت قيمته ١٢.٦ مليون دوالر يف دي�شمرب ٢٠١٤ و�نتهى بنجاح وجرى 

ت�شليمه ل�شركة نفط �لبحرين يف مار�س �ملا�شي.

٢. ١٧ وحدة رافع في ألبا جيتي
ي�شمل �مل�شروع �ملقدر ب� ١٢٤ مليون دوالر توريد وتركيب ر�فعتني يف �شمال وجنوب �لدولفني 

و٧ رو�فع يف نيو جيتي )جيتي �جلديدة( وثمانية يف �أولد جيتي )جيتي �لقدمية(. كما مت 

تركيب كابل كهربائي حتت �شطح �لبحر مب�شافة ٢ م حيث عمق �ملاء ١٨ م. بد�أ �مل�شروع يف 

يونيو ٢٠١٤ ومت ت�شليمه يف �أبريل من هذ� �لعام.

٣. بناء دعامة جنوب أسري الدولفين
�إن�شاء دعامة جنوب �لدولفني ل�شركة �أ�شري �نتهى �إن�شاء مزلقة جنوب �لدولفني ل�شركة 

�أ�شري يف �لفرتة ما بني يناير ومايو ٢٠١٥.

المشروع: خصائص 

�أوتاد خر�شانية م�شبوبة يف �ملوقع

�أوتاد خر�شانية معدنية �لغالف

وحد�ت خر�شانية م�شبقة �ل�شب

م�شد�ت مطاطية

 

التفاصيل:

قطر ٦٠٠ م م، طول ٢٤ م، عمق �ملاء ٢٤ م

قطر ٦٠٠ م م، �شمك ١٦ م م، طول ١٩ م

وزن ١٠٥ طن

١٢ وحدة

مربط �حلبال، و�أثاث دولفني �آخر وت�شميم �أوتاد بحرية
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حديـث
 تحت  الضوء

١٢١٣١٤شركات ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

إعــمــار  البـحــرين
تلعب شركة ناس للمقاوالت دورا محوريا في التطوير والتنمية 

الكلية للبنية التحتية الصناعية والتجارية لمملكة البحرين عن 
طريق تنفيذ مشاريع في جميع القطاعات التي تخدم االقتصاد.

المشاريع الجديدة الحائزة على جوائز

المشاريع المميزة الجارية

ألبا والنويدرات ١. تقاطع 
ذلك  يف  مب��ا  ج�شور  خم�شة  هياكل  �إن�����ش��اء 

�أع��م��ال �حل��ف��ر وم��ي��اه �ل�����ش��رف و�الأن��اب��ي��ب 

�ل�شلة  ذ�ت  �لطرق  و�أعمال  �ل�شور�ع  و�إنارة 

�ل�شباح  �الأح��م��د  جابر  �ل�شيخ  ���ش��ارع  على 

ونويدر�ت.  �ألبا  دو�ر�ت  �لر�بط بني  �ل�شريع 

ت�شل قيمة �لعقد �إىل ١٢٤ مليون دوالر.

الــمــياه ٢. مشروعان لتطوير نـقـل 
بقيمة  و�مل��اء  �لكهرباء  لهيئة  �ملياه  لنقل  م�شروعان 

ع�شرة   عدد  و�إن�شاء  ت�شميم  ت�شمل  دوالر  مليون   ١٢٦

وعدد  غالون  مليون   ٥ ب�شعة  �أر�شية  تخزين  �شهاريج 

يف  غالون  مليون  ب�شعة  مرتفعة  مياه  خ��ز�ن��ات  �أرب��ع��ة 

جميع  �إىل  باالإ�شافة  �لبحرين،  يف  �ملو�قع  من  �لعديد 

و�الأع��م��ال  �مللحقة  و�لهياكل  �لتابعة  �ل�شخ  حمطات 

�لتكميلية. وقد نال �مل�شروعان عدد� من  �جلو�ئز ومن 

�ملزمع �الإنتهاء منهما يف ٢٠١٧.

٣. ٤٨٧ فيال في شرق الحد
يجري �لعمل بوترية �شريعة حيث مت �الإنتهاء 

من جميع �الأعمال �لتحتية و٨٠ ٪ من �لبنية 

�لذي  �ل�شريع  �مل�شار  م�شروع  ب��د�أ  �لفوقية. 

يوليو  يف  دوالر  مليون   ٥٠ �إىل  قيمته  ت�شل 

٢٠١٤ ومن �ملفرت�س �الإنتهاء منه  مبكر� يف 

.٢٠١٦

طريق  ــن  م الــخــامــســة  الــمــرحــلــة   .٤
السريع  سلمان  بــن  خليفة  الشيخ 

حمد( )مدينة 
يقدر هذ� �مل�شروع ب� ٢٠ مليون دوالر وهو م�شروع م�شرتك 

بني �ليمامة ونا�س للمقاوالت. بد�أ بناء �جل�شر يف �شبتمرب 

وهو ي�شري وفقا للجدول �ملحدد حيث مت �الإنتهاء من ٨٠ ٪ 

من �لعمل به.

�إن�شاء طريق مزدوج مب�شارين بني �لدو�ر  مت �النتهاء من 

رقم ١٣ ورقم ١٨.١ بكامل �أعمال �الإنارة وممر�ت �مل�شاة 

و�ل�شرف. كما مت تعديل منت�شف �لطريق بحيث ي�شتوعب 

و�ل��ذي  �إ���ش��ايف  وق��ائ��ي  ك��اإج��ر�ء  �ل�شدمات  مانع  حاجز 

هذ�  من  �الإنتهاء  �ملخطط  ومن  �الآن.  عليه  �لعمل  يجري 

�لطريق وت�شليمه للوز�رة قبل �مليعاد.

١. مدينة دراجون
�لذي   � �مل�شروع  الإكمال  عامل   ١٠٠٠ ح��و�يل  تعيني  مت 

هذ�  �أثبت  وق��د  ب�شرعة   � �لنهائية  مرحلته  يف  �أ�شبح 

 .٪  ٩٠ �ل�  يفوق  �إ�شغال  مبعدل  كبري�  جناحا  �مل�شروع 

بد�أ �مل�شروع يف نهاية �شهر مايو يف �ل�شنة �ملا�شية ومن 

�ملزمع �الإنتهاء منه يف �شبتمرب ٢٠١٥. �شتحتوي مدينة 

حمل   ٧٨٠ على  دوالر،  مليون   ٤٨ ب�  �ملقدرة  در�ج��ون، 

باالإ�شافة  �حلجم،  متو�شطي  و�جلملة  �لتجزئة  لتجار 

�إىل �شاحات �لطعام و�ملطاعم و�ملقاهي.

٢. المشاريع في ديار المحرق
�الإنتهاء  و�ملزمع  �ملبيعات  مركز  وجتهيز  �إن�شاء    •

منها يف ٧ �أكتوبر ٢٠١٥

�ملرحلة  خلدمة  و�ملوؤقتة  �لد�ئمة  �ملعامل  �إن�شاء    •
1A من �أعمال �لبنية �لتحتية �الأ�شا�شية و�ملزمع 

�الإنتهاء منها يف ١٧ �أكتوبر ٢٠١٥.

من  �ملكونة  �الأ�شا�شية  �لتحتية  �لبنية  �إن�����ش��اء    •
)1( من  �خل��دم��ات و�ل��ط��رق خل��دم��ة �مل��رح��ل��ة 

�الإ�شكان �ملي�شر، قطعة ٠٥.١٢A و�ملزمع �الإنتهاء 

منها يف ٢٠ مايو ٢٠١٦.
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تحت الضوء - 

مشاريع 
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مستوحاة من 
“الــقــلم”

تستوحي مئذنة المسجد الجديد للمرحوم عبداهلل 
ناس في العكر تصميمه اإلنشائي الفريد من 

سورة القلم، السورة ٦٨ من القرآن الكريم.

�لقر�آن  �إحدى معجز�ت  )تعد هذه �حلروف  َي�ْشُطُروَن”  َوَما  َو�ْلَقَلِم  “ن 
�لكرمي و�لتي ال يعلم معناها �إال �هلل )٦٨:١، �لقر�آن �لكرمي(

بالعلم  �ل��دي��ن  يهتم  كيف  �ت�شح  �الإ���ش��الم��ي،  �ل��ت��اري��خ  م���د�ر  على 

و�لتعليم. فتجد �لقر�آن �لكرمي و�أحاديث �لنبي حممد )�شلى �هلل عليه 

و�شلم( و�أقو�ل �لعديد من �ل�شخ�شيات �لدينية �لبارزة كلها توؤكد على 

�أهمية �لتعلم وم�شاركة �ملعرفة.

�لرتكيز  مع  �مل�شجد  م�شروع  للمقاوالت  نا�س  �أكملت  �لتعاليم،  بهذه 

على �ملئذنة و�مل�شممة لت�شبه �لقلم. يتكون �ملبنى من طابقني مب�شاحة 

لل�شالة  قاعة  على  طابق  كل  ويحتوي  مربع.  مرت   ٦٠٢ �إىل  ت�شل  كلية 

٤٣٨ �شخ�س ومنطقة خارجية مظللة تكفي ال�شتيعاب  �إىل  ب�شعة ت�شل 

٥٦٠ �شخ�س. توجد ثالث مد�خل �أ�شا�شية للم�شجد باالإ�شافة �إىل �شتة 

بكاونرتتوب  للغ�شيل  �أحو��س  و�شتة  لالإمام  منف�شل  وحمام  حمامات 

غر�نيت و١٢ حمطة للو�شوء. تقا�س م�شاحة �لطابق �الأر�شي ب� ٣٦٧ مرت 

مربع وم�شاحة �لطابق �الأول ب� ٢٣٥ مرت مربع.

�لبحرينية  �لعمالة  ب�شو�عد  و�أقيم  �أ�شهر  ثمانية  يف  �مل�شجد  بناء  مت 

الموكل: شركة عبد اهلل أحمد ناس وأبناءه ذ.م.ممتاًما حتى �نتهى يف يونيو.

وشركاه خنجي  إسماعيل  المستشار: 

للمقاوالت ذ.م.م الرئيسي: شركة ناس  المقاول 

المدة: ٥ نوفمبر ٢٠١٤ حتى ١٥ يونيو ٢٠١٥

�مل�شجد �جلديد يف �لعكر يف ذكرى 

�ملرحوم عبد �هلل �أحمد نا�س

١٢١٣١٤ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١



حديـث

العدد ١٣   |  �أبريل - يونيو ٢٠١٥

ومضات عالمية
تثبيت مصاعد كينيتك 

القوية
تركيب  يف  �لعاملية  للتجارة  نا�س  ��شرتكت 

وحدتني من م�شاعد كينيتك لبودي ورك�س - 

�خلا�س  �ملركز   - لل�شيار�ت  للزياين  �لتابعة 

و�مل��رك��ب��ات  ل��ل��رك��اب  �ل��ت��ع��دي��الت  بتطبيق 

�لتجارية �لثقيلة.

وه��ي  ج���ر�م  كيلو   ٣٠٠٠ �مل�����ش��اع��د  ت���زن 

�شبع  م��ع  ط��و�ب��ق  �شتة  يف  للتوقف  م�شممة 

م��زدوج  مدخل  يوجد  حيث  وق��وف  حمطات 

مقرها  �شركة  كينيتك  �الأر���ش��ي.  �لطابق  يف 

م�شهورة  وه��ي  �الأمريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

فيما  �لعاملية  �ملتخ�ش�شة  �لهند�شية  بحلولها 

يخ�س �لتحكم و�ملوتور و�ملحركات. 

١٢١٣١٤ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

ناس الدولية للتجارة 
تحقق مبيعاتها 

المستهدفة لعام 
٢٠١٥

�إد�رة  للتجارة  �لدولية  نا�س  ممثلو  قابل 

م�����ش��اع��د ه���ي���ون���د�ي الإن���ه���اء �مل��ب��ي��ع��ات 

�مل�شتهدفة للعام بعد �لنجاح �لباهر لثالثة 

م�شاريع رئي�شية لرتكيب �مل�شاعد.

�ملوؤ�ش�شة  ن��ا���س   �شركة  م��ن  )ق�شم  للمقاوالت  نا�س  قامت  دبــي:  
�س.م.ب( بافتتاح مكتب جديد يف �بن بطوطة، دبي، يف �إطار م�شاعيها 

لتتاأهل �إىل مرتبة مقاول درجة �أوىل للقيام باالأعمال �مليد�نية مع هيئة 

كهرباء ومياه دبي وهيئة �لطرق و�ملو��شالت �لتابعني لبلدية دبي. 

�حلزمة  على  �ل��ع��ط��اء�ت  مقدمي  م��ن  و�ح���دة  ل��ل��م��ق��اوالت  ون��ا���س 

�لرئي�شية مل�شروع تو�شعة حمطة كهرباء جبل علي �ملمنوح ل�شركة �شيمنز 

باور جرن�ل. ويقع �مل�شروع على �شاطئ �خلليج �لعربي �ملجاور للمنطقة 

�حلرة يف جبل علي. وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي �مل�شغل للم�شروع.

للم�شنع  �لطاقة  �إنتاج  �شعة  زي��ادة  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  قررت 

بقيمة ٧٠٠ ميجا و�ت. وقد ُمنح �لعقد ل�شركة �شيمنز يف فرب�ير ٢٠١٥ 

ومن �ملقرر �إ�شتكماله يف �أبريل ٢٠١٨. 

ناس للمقاوالت تفتح مكتب جديد في دبي

اإلمارات لأللومنيوم تمنح مشروعها إلى ناس للمقاوالت
أبوظبي: منحت �الإمار�ت لالألومنيوم  �شركة نا�س للمقاوالت م�شروع متديد بطانة وعاء �ملبنى\ملحق مبنى بوت اليننج 

بقيمة ٢.٧ مليون دوالر. وتعد هذه �أول مكافاأة م�شروع يف �أبو ظبي. ويبد�أ �لعقد يف ٢٣ يونيو هذ� �ل�شيف ومن �ملتوقع 

�الإنتهاء منه يف مار�س ٢٠١٦.

دخلت نا�س للمقاوالت مناق�شات �أخرى تخ�س 

وم�شتودع  للتطوير،  برمي  �خلا�س  للم�شاة  ج�شر 

�الأمريكية  للحكومة  �جل��وي��ة  �ل��ظ��ف��رة  ل��ق��اع��دة 

و�شومعتني �أ�شمنتيتني يف ر��س �خليمة ل�شركة �آي 

بي �إيه يو )IBAU( �الأملانية.

وت�شتهدف �الآن ٥٥٠٠٠ مرت مكعب من �حلزم 

�أبو  كيز�د  يف  �شاهني  مل�شروع  لبكتل  �خلر�شانية 

ظبي. وقد و�شلت نا�س للمقاوالت �أبو ظبي مرحلة 

�لتاأهيل مع �لفطيم كاريليون ولينج �أوروك و�إل �آند 

تي و�شرت�باج و�أ�شكون.

 مقتطفات
 إخبارية

مجموعة ناس، قطر تفوز بتصميم وإنشاء محطة الذخيرة للصرف 
الصحي والضخ وخطوط األنابيب المتصلة بها

قطر: تعترب مدينتا �خلور و�لذخرية من �ملدن �ل�شكنية �مل�شتحدثة 
�ل�شاحل  على  �لدوحة؛  من  �ل�شمال  �إىل  كلم   ٥٠ بعد  على  �لو�قعة 

�إىل حتويل  �جلديد  �مل�شروع  ويهدف  قطر،  لدولة  �ل�شرقي  �ل�شمايل 

حاليا  �ملوجودة  �لذخرية  حمطة  من  �ل�شحي  �ل�شرف  مياه  تدفق 

�ل�شحي  �ل�شرف  حمطة  �إ�شافة  خالل  من  �جلديدة  �الأعمال  �إىل 

وباملثل  �ل�شحي )TPS((؛  �ل�شرف  ونقل  ل�شخ  �لذخرية  )حمطة  

 "K" شيتم تعديل تدفق �ل�شرف �ل�شحي �لذي ت�شتقبله حمطة �شخ�

للمحطة  تتيح  �لتي  �الأنابيب  �خلور عرب خطوط  مدينة  �ملوجودة يف 

�شخ �ل�شرف �ل�شحي من د�خل مدينة �خلور �إىل �الأعمال �جلديدة.

ويعد حتالف �شركات هيوند�ي رومت  - �أكاليا مي�س مقاول �مل�شروع 

�لرئي�شي �ملعني من هيئة �الأ�شغال �لعامة )�أ�شغال(، يف حني ينطوي دور جمموعة نا�س على ت�شميم و�إن�شاء حمطة �ل�شخ ب�شعة 

٣٩.٩٠٠ مرت مكعب يوميا وهو متو�شط �لتدفق �ليومي، وربطها بنظام SCADA، مبا يف ذلك ت�شميم و�إن�شاء ثالثة خطوط 

وبناء  �ل�شحي  �ل�شرف  مياه  تدفقات  جلميع  �ل�شمامات  غرف  �إىل  باالإ�شافة  بها  �ملرتبطة  و�لهياكل  رئي�شية  �شحي  �شرف 

حمطة TSE �لرئي�شية ملعاجلة ونقل مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة من حمطة �ل�شخ �ملقرتحة �إىل مدينتي �خلور و�لذخرية 

و�حلد�ئق �لعامة فيهما من �أجل تلبية �حتياجات �لري و�لت�شجري، كما ي�شمل نطاق �أعمال �ملجموعة �أي�شا توفري حمطات تعزيز 

�لكلور يف مو�قع خمتلفة. 

ويتاألف نطاق �مل�شروع من ت�شميم وهند�شة وتوريد وم�شرتيات و�إن�شاء�ت و�ختبار وت�شغيل حمطات �ل�شخ و�لنقل وخطوط 

�الأنابيب �ملرتبطة بها بتكلفة ت�شل �إىل ١٢٠ مليون دوالر �أمريكي، وقد بد�أت �الأعمال يف مار�س ومن �ملتوقع �النتهاء منها يف 

�أغ�شط�س ٢٠١٨، ومن �ملفرت�س ت�شغيلها و�شيانتها من �شبتمرب ٢٠١٨ �إىل �أغ�شط�س ٢٠٢٨.
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حفل افتتاح يجمع بين 
ريالينس وناس للخدمات 

الصناعية
�أقيم حفل مبنا�شبة بدء م�شروع بني �ل�شيد ناريان، 

رئي�س ريالين�س لل�شناعات �ملحدودة، و�مل�شرتيات 

�ل�شناعية.  للخدمات  نا�س  �شركة  يف  و�مل�شاريع 

ولقد ح�شر �حلدث �لذي يحتفل باإمد�د وت�شنيع 

وت�شليم بكر�ت �الأنابيب مل�شروع تو�شعة J3 فريق 

�ملحدودة  لل�شناعات  ريالين�س  يف  �لعليا  �الإد�رة 

للخدمات  بنا�س  �خلا�شة  �لعمل  ور�شة  مرفق  يف 

�ل�شناعية.

٢٠١٥ )GulfBid(  معروضات بونار ناتبت في المعرض السنوي للبناء
بالتعاون مع نا�س �لتجاري، قامت بونار ناتبت، �ملنتج و�ملمول �لعاملي �لر�ئد للجيو�شنثتك، بعر�س خدماتها ومنتجاتها 

عالية �جلودة يف معر�س GulfBid لهذ� �لعام ٢٠١٥ و�لذي �أقيم يف مركز �لبحرين �لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س من 

١٢ �إىل ١٤ مايو ٢٠١٥. وقد قدم �ملعر�س �ل�شنوي للقطاع �خلا�س مبو�د �لت�شييد و�لبناء ندوة حول �ملنتج باالإ�شافة �إىل 

مميز�ته و�أتاح �لفر�شة ملناق�شة �الآر�ء حول تنفيذ هذ� �لن�شيج �لفني يف �ملنطقة. 

زيارة السفير البريطاني 
والوفد لجامعة العلوم 

التطبيقية
مع  ليند�شاي،  �آي���ان  �ل��ربي��ط��اين،  �ل�شفري  ق��ام 

جامعة  ب��زي��ارة  لندن  بانك  �شاوث  جامعة  من  وف��د 

�خلاجة  وهيب  �لربوفي�شور  وكان  �لتطبيقية.  �لعلوم 

يف  �جلامعة  رئي�س  ونو�ب  عو�د  غ�شان  و�لربوفي�شور 

بني  �مل�شرتكة  �لتعاون  �شبل  ملناق�شة  �لوفد  ��شتقبال 

�جلامعتني.

قام �لز�ئرون بجولة يف �حلرم �جلامعي و�الإطالع 

متهيدي  فيلم  وم�شاهدة  �الأك��ادمي��ي��ة  �ل��رب�م��ج  على 

�ل�شفري  وناق�س  وب��ر�جم��ه.  �ملعهد  تفا�شيل  يعر�س 

�لربيطاين �شبل �لتعاون.

ترتب  �لتطبيقية  �لعلوم  جامعة  �أن  بالذكر  جدير 

�لعربية  �ملعاهد  من  ع��دد  مع  �لعالقات  من  للعديد 

و�الأجنبية.

الرعاة
اجلزيرة.  يف  الفعاليات  من  العديد  برعاية  نا�س  �ضركة  قامت  ال�ضنوي،  الربع  ه��ذا   يف 

بع�ضها مدرج بالأ�ضفل:

٣. مهرجان فليكس الرياضي الرابع بنادي ألبا
لرفع  �لبحرين  و�حت���اد  �أل��ب��ا  ن��ادي  احل��دث:  منظم 

�الأثقال وكمال �الأج�شام

تاريخ احلدث: ١٤ - ١٦ مايو، ٢٠١٥

٤. فعالية المحاسبة والمراجعة لدول مجلس 
التعاون الخليجي

ل��دول  و�مل��ر�ج��ع��ة  �ملحا�شبة  هيئة  احل���دث:  منظم 

جمل�س �لتعاون �خلليجي، �ململكة �لعربية �ل�شعودية

تاريخ احلدث: ٦ - ٧ مايو

١. السباق السنوي ٣٩ للطوافات
منظم احلدث: نادي روتاري �ل�شلمانية بالتعاون مع 

فندق ومنتجع �لبندر

تاريخ احلدث: ٢٤ �أبريل ٢٠١٥

٢. جائزة كين فور إلنجاز العمر التكنوقراطي ٢٠١٥
منظم احلدث: منتدى كريال للمهند�شني )كني فور( 

�شركة  موؤ�ش�س  مورثي،  ناريانا  �آر  �إن  لل�شيد  مقدًما   -

فور  كني  جائزة  �إىل  باالإ�شافة  �مل��ح��دودة  �نفو�شي�س 

الإجناز �لعمر ٢٠١٥ 

تاريخ احلدث: ٢٤ �أبريل يف نادي كريال �شاماجام يف 

�لبحرين

٥. ناصر ٨
منظم احلدث: �للجنة �ملنظمة �لعليا

تاريخ احلدث: �شهر رم�شان �لكرمي ٢٠١٥ و�شتقام 

مبار�ة كرة �لقدم �لنهائية يف ٢ يوليو ٢٠١٥ يف مدينة 

خليفة �لريا�شية �ملوجودة يف مدينة عي�شى �ل�شاعة ٩ 

م�شاء.

هذ� وعرب معاليه �شمو �ل�شيخ نا�شر بن حمد �آل خليفة، 

و�شئون  �خلريية  لالأعمال  �مللك  معاليه  عن  ممثاًل 

و�لريا�شة  لل�شباب  �الأعلى  �ملجل�س  ورئي�س  �ل�شباب، 

ورئي�س جلنة �لبحرين �الأوليمبية، عن تقديره للرعاية 

�ألعاب  الأول  نا�س  جمموعة  بها  قامت  �لتي  �لكرمية 

�لثامنة  و�لن�شخة  حمد  بن  لنا�شر  رم�شانية  ريا�شية 

لبطولة كرة �لقدم لنا�شر بن حمد )نا�شر ٨(.

١٢١٣١٤ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
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جائزة شركة ناس للسالمة
جائزة  �أف�شل  على  لتحوز  نا�س  �شركة  و�ل�شالمة  لل�شحة  �لبحرين  جمعية  �ختارت 

�ل�شركة، �جلائزة يف ح�شور  رئي�س  نا�س،  �شمري  �ل�شيد  ت�شلم  وقد  لل�شالمة.  وطنية 

معايل �ل�شيد وزير �لعمل ومعايل وزير �الإ�شكان يف يونيو يف مركز �خلليج للموؤمتر�ت.

تحية لناس لمشاركتها عملية التنظيف
قدمت بلدية �ملنطقة �ل�شمالية �شهادة 

للم�شاركة  لالأ�شفلت  ن��ا���س  تقدير 

نفايات  الإز�ل���ة  �لوطنية  �حلملة  يف 

�ملباين.

عرض حول استخدام مجموعات خبث المعادن لبناء الطرق

�أقيم عر�س يف �شهر يونيو بالتعاون بني نا�س لالأ�شفلت 

��شتخد�م  تخ�س  قيمة  معلومات  قدمت  حيث  وهار�شكو، 

�مليد�نية.  �لهند�شة  جم��ال  يف  �مل��ع��ادن  خبث  جمموعات 

وقد قام بهذ� �لعر�س �لتقني رفيع �مل�شتوى �ل�شيد جري�رد 

�لعاملني  لطاقم  لالأ�شفلت،  ن��ا���س  ع��ام  م��دي��ر  ه��ي��وت��ن، 

�إىل  باالإ�شافة  �الأ�شغال  وز�رة  من  و�لتقنيني  �الأ�شا�شيني 

وخ��الل  ومتخ�ش�شة.  �أ�شا�شية  حكومية  �أخ���رى  هيئات 

�لكهربائي  �لقو�س  فرن  ��شتخد�م  مز�يا  �أبرزت  �لعر�س، 

خلبث �ملعادن كبديل للمجاميع �لطبيعية.

جمموعة  من  متخ�ش�س  ف��رع  هي  لالأ�شفلت  نا�س  �إن 

�لتدوير،  و�إع���ادة  �لنفايات  و�شحق  �لطرق  بناء  يف  نا�س 

�أمريكية متخ�ش�شة يف �ل�شهر و�شناعة  وهار�شكو �شركة 

)�شتيلفالت(  لل�شركة   �لربيطاين  �لفرع  ويركز  �ل�شلب. 

يف �خلم�شني �شنة �لفائتة على ت�شنيع �الأ�شفلت من خبث 

�ملعادن. ويهدف �لتعاون بني نا�س وهار�شكو �إىل تقدمي هذه 

�لتكنولوجيا و�خلربة �جلديدة يف �لبحرين.

مزايا استخدام خبث المعادن
�لقو�س  �أف��ر�ن  خالل  من  �ملعالج  �ملعادن  خبث  ميتلك 

�لكهربائية �لعديد من �ملز�يا للبحرين، فعلى �شبيل �ملثال 

�لكربون  و�نبعاثات  �لنفايات  مكبات  ��شتخد�مه من  يقلل 

يتحلى  �إنه  وحيث  و�لنقل.  �ملعاجلة  عمليات  ت�شببها  �لتي 

بالقوة �الإ�شافية فاإنه يكون مقاوًما للتخدد على نحو �أكرب 

مما يزيد من عمر �لطرق وحتملها ومقاومتها لالنزالق �إذ 

تزيد �ل�شالمة على �لطريق من خالل تقليل م�شافة �لكبح.

�إنه حًقا مزيج مثايل لتقاطعات �لطرق �مل�شممة حالًيا 

بالكتل �ملر�شوفة و�ملعروفة مبقاومتها �ل�شعيفة لالنزالق. 

�حلجر  من  عالية  بقيمة  �ملعادن  خبث  جمموعات  تتمتع 

ل��الن��زالق  مقاومة  خ�شائ�س  ميتلك  و�ل���ذي  �مل�شقول 

وكذلك ميكن �شيانتها �أو حتى حت�شينها �أثناء �ال�شتخد�م.

�ملكلفة  �ل���و�رد�ت  من  �ملعادن  خبث  ��شتخد�م  �شيقلل 

�خلارجي  �الإم��د�د  م�شاكل  من  و�حل��د  �لطلب  �رتفاع  مع 

خالل  من  للتكاليف  �ملحتمل  �لتقليل  �إىل  باالإ�شافة  هذ� 

تخ�شي�س  وميكن  �ل�شماكة.  منخف�شة  �لر�شف  ت�شاميم 

يكون  �لتي  و�ملطار�ت  �لطرق  يف  �ملعادن  خبث  ��شتخد�م 

عاملي �لتحمل و�ل�شالمة فيهما �أولوية.

مكونات خبث المعادن وعملية 
التصنيع

�ملحروق  �جل��ري  م��ن  معظمه  يف  �مل��ع��ادن  خبث  يتكون 

و�لذي ي�شاف د�خل �لفرن خالل عملية �الإنتاج. ويختلط 

و�الأملنيوم  و�لكربيت  �لفو�شفور  مثل  �ل�شو�ئب  مع  �جلري 

و�ملنغنيز خالل عملية �ل�شهر ثم يطفو على �شطح �ل�شلب 

من  ذلك  بعد  �ملعادن  خبث  ي��ز�ل  معه.  �ل�شو�ئب  حاماًل 

عند  �ملعادن  خبث  ي�شبه  �خللف.  �إىل  �لفرن  �إمالة  خالل 

�لعالية  �حل��ر�رة  درج��ات  ب�شبب  �ملن�شهرة  �حلمم  �شبه 

جًد� و�لتي ت�شل �إىل ٦٠٠ درجة �شيليزية. وحتول �لعملية 

�لرتكيب �لكيمائي ملكونات خبث �ملعادن.

�لتي  �لطرق  بناء  عمليات  معظم  يف  ��شتخد�مه  ميكن 

حتت  ما  وطبقات  �ل�شطحية  �لطبقات  من  ع��ادة  تتاألف 

�الأ���ش��ا���س و�مل��زي��ج �ل��رط��ب وط��ب��ق��ات م��ا حت��ت �الأ���ش��ا���س 

�الأ�شمنتية و�لطبقات �الأ�شفلتية.

١٢١٣١٤ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١



العدد ١٣   |  �أبريل - يونيو ٢٠١٥

حديـث
 مقتطفات

 إخبارية

�ملزيد مما ميكن تقدميه لتوليد �مل�شاريع و�ال�شتثمار�ت يف 

نا�س دورها من خالل توظيف  �أدت �شركة  �لبحرين. وقد 

م��ن خالل  للمملكة  �ال���ش��ت��ث��م��ار�ت  ك��ب��رية جل��ذب  ج��ه��ود 

م�شاركتها يف عرو�س �لطريق  �لتي قام بها جمل�س �لتنمية 

�القت�شادية عرب ثالث قار�ت يف حماولة الإنعا�س �لعالقات 

�لتجارية. و�أ�شاف �ل�شيد نا�س “لقد لعبنا دوًر� حمورًيا يف 

متكني �لبحرين لتكون بو�بة �لتجارة �ل�شينية يف �خلليج، 

من  ع��دد  بتوقيع  قمنا  غو�نغت�شو،  مدينة  زي���ارة  وخ��الل 

مذكر�ت �لتفاهم �ملثمرة.”

لقيام  �لكايف  باالأ�شا�س  تتحلى  ال  �لبحرين  �أن  �أو�شح  وقد 

�ال�شتثمار�ت على نحو �شل�س. “من �ملهم جًد� �أن تتم حماية 

للم�شتثمرين  �لثقة  وتوفري  �ملنا�شب  �لنحو  على  �ل�شوق 

مفعلة  قو�نني  هناك  تكون  �أن  ويجب  �الأجانب.  و�مل�شرتين 

حلمايتهم”، هكذ� �قرتح �ل�شيد نا�س.

مناقشة فرص االقتصاد 
البحريني

مدح �ل�شيد نا�س جهود �ل�شركة لدورها �ملحوري يف متكني 

متتلك  حيث  �خلليج  يف  �لتجارة  بو�بة  لتكون  �لبحرين 

�شغر حجمها.  مع  �القت�شادي  للنمو  كبرية  فر�س  �ململكة 

�الآن  ولكننا   ٢٠٠٩ منذ  هادًئا  �لبحرين  �شوق  كان  “لقد 
ثمارها  توؤتي  �ملار�شال  خطة  حتت  �ملمولة  �مل�شاريع  نرى 

باالإ�شافة �إىل �خلطط  �لكبرية و�ملختلفة للتو�شع �ل�شناعي 

مثل م�شفاة بابكو وخط �إنتاج �ألبا ٦ وجيبك”.

ميكن  �لبحرين  يف  �لنمو  عملية  باأن  نا�س  �ل�شيد  يوؤمن 

توقعها ن�شبًيا على مد�ر �ل�شنني �لقليلة �لقادمة  يف �لوقت 

دول  يف  �آخر  �جتاه  يف  �لتو�شعية  �جلهود  فيه  ترتكز  �لذي 

و�ململكة  ظبي  �أب��و  يف  حتديًد�  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س 

�لعربية �ل�شعودية.

منًو�  �أن  ثقة  على  “نحن  حديثه:  يف  نا�س  �ل�شيد  و�أ���ش��ار 

للتحول  نتيجة  �لبحرين  يف  �حل��دوث  و�شك  على  جوهرًيا 

للم�شاريع  �لوقت  معظم  يف  �ملفتوح  �ل�شوق  ي�شهده  �ل��ذي 

�إح��دى  ويرجع  متفائلون.  كلنا  فنحن  وعليه  �حلكومية، 

حماولتنا  �إىل  �الأخ��رى  �خلليج  دول  �إىل  دخولنا  �أ�شباب 

�لبحرينية.  �مل�شاريع  عاتق  على  �مللقاة  �لديون  هذه  تقليل 

منوها  فر�س  �أن  ومع  �قت�شادًيا  �شغرية  بلد  �لبحرين  �إن 

كبرية �إال �أن هذ� �لنمو يعد حمدوًد� يف حد ذ�ته.”

توصية الخبراء
باالأمانة  �لطموحني  �الأع��م��ال  رو�د  نا�س  �ل�شيد  يو�شي 

�تخاذ  عند  باملرونة  وين�شحهم  تعامالتهم  يف  و�ل�شفافية 

�ملو�قف؛  مع  �لتكيف  كيفية  تعرفو�  �أن  “عليكم  �لقر�ر�ت. 

مع �حلالة �القت�شادية �لر�هنة للبالد و�ملنطقة.” وكذلك 

�ملو�شوعة  �ال�شرت�تيجيات  �الأعمال  رو�د  يتبع  �أن  يقرتح 

ملوؤ�ش�شاتهم وتنفيذها كاملة.
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حديـث
 مقتطفات

 إخبارية

 ماذا ومن وأين ومتى- 
آخر أخبارنا باختصار.

خلــيــة
ناس

حازت شركة عبد اهلل ناس وأبنائه على 
جائزة اإلنجاز الكبير 

يسر السيد سمير عبد اهلل ناس أن يشارككم 
فرحته باستالم الجائزة ويناقش مستقبل ناس 

واقتصاد المملكة.

و�شح �ل�شيد نا�س �أن قر�ر �مل�شاركة يف جائزة 

ولهذ�  مفاجًئا.  جاء  �الأعمال  لريادة  �لبحرين 

قال  ولل�شركة.  له  مده�ًشا  باجلائزة  �لفوز  كان 

�ل�شيد نا�س “�إنه �أمر م�شجع للغاية �أن ت�شنح لك 

�لفر�شة لتظهر ما ميكنك عمله. �إن هذ� �لنجاح 

ميلوؤنا فخًر�”.

�أكرب  بكونها  �ملجموعة  مك�شب  �أن  ي�شعر  فهو 

�شخًما  حافًز�  يعد  �لعام  لهذ�  لالأعمال  ر�ئ��د 

�ل��روؤي��ة  م��ن  �أك���رب  حليز  �أن�شطتها  ينقل  الأن���ه 

وكذلك  �أف�شل.  نحو  على  يعر�شها  للعامة حيث 

�آف��اًق��ا ج��دي��دة م��ن �ل��ف��ر���س، على  ف��اإن��ه يفتح 

“�إن  نا�س،  �ل�شيد  كلمات  �أو�شحته  �لذي  �لنحو 

يف  تكمن  �جلائزة  لهذه  �الإ�شرت�تيجية  �لقيمة 

تقدمهما  �للذ�ن  و�البتكار  �لتميز  تو�شح  �أنها 

�الإجتماعي  �لتطور  �شعيد  على  نا�س   جمموعة 

و�الإقت�شادي للمنطقة”.

        

األهداف المستقبلية لناس
يف  �شت�شتمر  �ل�شركة  �أن  نا�س  �ل�شيد  ذك��ر 

م�شاعفة فر�شها يف دول جمل�س �لتعاون بحيث 

�لو�حدة  �لنافذة  حل  خالل  من  موقعها   تعزز 

للخدمات �ملتخ�ش�شة يف �لقطاعات �ل�شناعية 

متخ�ش�شة  خدمة  حالًيا  تقدم  فهي  و�لبنائية. 

�لبناء.  جم��ال  يف  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  وتقنيات 

�أحدث  خلف  �ل�شعي  يف  �لتالية  خطوتها  وتتمثل 

�لعملية يف جماالت وخدمات  و�لطرق  �لتقنيات 

ا. �أخرى �أي�شً

و�شرح �ل�شيد نا�س �أنه مع كل �لعقبات �لتي مرت 

بها �ل�شركة على مد�ر �لعام، فاإنها قد حافظت 

�شمعتها  وتثبيت  �الأرب��اح  على �شجلها يف حتقيق 

خدمات  كفاءة  على  �لثبات  يف  �ملتمثلة  �لقوية 

كلماته  وج��اءت  و�ل�شالمة.  و�جل���ودة  �لت�شليم 

�لو�ثقة: “�شنحافظ ون�شتمر على عملنا �لدوؤوب 

من �أجل زيادة قيمة حقوق �مل�شاهمني يف �ل�شنني 

�إحدى  باعتبارها  �ل�شركة  و�شف  كما  �لقادمة” 

و�لنز�هة  �لتنوع  قيم  ت�شون  �لتي  �ل�شركات 

و�لتميز.

توليد الفوائد للمستثمرين 
المحليين

ري��ادة  م�شهد  ح��ول  قلقه  عن  نا�س  �ل�شيد  عرب 

هناك  �أن  ي��وؤم��ن  حيث  �لبحرين  يف  �الأع��م��ال 
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حديـث
كلمة أولى

النشرة الرسمية لمجموعة ناس 
وناس المؤسسة

حديـث

فـي بضـع 
كلـمـات...

بشار ناس
مدير
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مرحبا بكم جميعا واأمتنى اأنكم قد اأم�ضيتم عيدا مباركا...

على �لرغم من حر�رة �ل�شيف �ل�شديدة؛ �إال �أننا عملنا بجد على �لعديد من �مل�شاريع �لتي �كتمل بع�شها، 

يف حني اليز�ل �لبع�س �الآخر يف طور �لتنفيذ، وي�شلط عدد حديث ناس ١٣ �ل�شوء على �أكرث م�شاريعنا 

�إثارة للحما�س.

"جائزة �الإجناز �لكبري  للغاية بنيل جمموعة نا�س  �إىل جانب �شهاد�ت �لتقدير �ملتعددة؛ نحن �شعد�ء 

نا�س  عبد�هلل  �شمري  �ل�شيد  �الإد�رة  جمل�س  رئي�س  ي�شاركنا  وب��دوره  �لكبرية(؛  )�ملوؤ�ش�شات  �لعام  لهذ� 

�الأعمال  ��شتكمال  �آخر؛ جاء  ٤-٥(. من جانب  �مل�شتقبلية )�شفحة  و�الأهد�ف  �لفوز  �أفكاره حول هذ� 

مع  �لف�شيل،  رم�شان  �شهر  ال�شتقبال  �ملنا�شب  �لوقت  يف  �لعكر  منطقة  يف  �جلديد  للم�شجد  �الإن�شائية 

ت�شميمه �مل�شتوحى من �إحدى �شور �لقر�آن �لكرمي )�شفحة ٩(، كما ت�شرفنا �أي�شا با�شتقبال و��شت�شافة 

كبار �ل�شخ�شيات و�ل�شيوف يف جمل�س نا�س خالل �شهر رم�شان �ملبارك )�شفحة ١٤(. 

وت�شتمر م�شاركتنا �لرئي�شية يف تاأ�شي�س �لبنية �لتحتية للبحرين؛ �إذ �أخذت �شركة نا�س للمقاوالت على 

عاتقها تنفيذ  م�شاريع هامة مثل تقاطع �ألبا و�لنويدر�ت وم�شاريع نقل �ملياه وعدد من �مل�شاريع �الآخرى 

�الأمر �لذي يوؤكد على قوتنا وقدرتنا على �لقيام باأي م�شروع )�شفحة ١٠(.

كما نتقدم بالتهنئة �إىل �شركة نا�س �لدولية للتجارة على حتقيقها للمبيعات �ل�شنوية �مل�شتهدفة من خالل 

عقد �شفقات جديدة لرتكيب �مل�شاعد يف �لبحرين؛ �الأمر �لذي يعد �إ�شافة هامة �إىل جناحات �ملجموعة 

)�شفحة ١٢(.

�آمل �أن ت�شتمتعو� بهذ� �لعدد من حديث نا�س مع متنياتي بالتوفيق للجميع.
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حديـث
المحتوى

المحـتـوى

تابعونا على صفحاتنا في

١٠

مشروع مسجد العكر إحياء 
لذكرى المرحوم عبد اهلل 

أحمد ناس

شركة عبد اهلل أحمد 
ناس وأبنائه تحصل على 

جائزة اإلنجاز الكبير لهذا 
العام

ناس تقيم فعالية رمضانية 
للنخبة في المجلس

٠٩

١٤
نرحب باقتراحاتكم

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

لذ�  وتطويرها؛   NassTalk ن�شرة  �إثر�ء  �أجل 

و�أفكاركم  نظركم  ووجهات  مقرتحاتكم  �إر�شال  يرجى 

�ل�شخ�شية  �إجناز�تكم  �أخبار  �أو  و�أخباركم  ومقاالتكم 

�الجتماعية.  �ل�شركة  وفعاليات  باأن�شطة  يتعلق  ما  كل  �أو 

�ل�شركة  �أية �شور فوتوغر�فية حول  ��شتقبال  كما ي�شعدنا 

�أر�شيف  �إىل  الإ�شافتها  قدمية؛  �أو  حديثة  و�إجناز�تها؛ 

منكم  يرجى  باملجموعة.  �خلا�س  و�الأفالم  �ل�شور 

�اللكرتوين   �لربيد  �لعامة عرب  �لعالقات  بق�شم  �الت�شال 

رقم  هاتف  �أو   pr@nasslogistics.com
.١٧٤٥٦١٩١

٠٤

تحت الضوء -  شركات المجموعة

/NassGroup      @nassgroup     /NASS Group & Corporation      /nassgroup       +NASS The Group        #nassgroup
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مقدمة   ٣

خلية ناس   ٤

األخبار العالمية في لمحة   ٨

 ٩  تحت الضوء: 
مشروع مسجد العكر  

تحت الضوء:    ١٠ 
الشركة في مساعي بناء البحرين    

- ناس للمقاوالت  

حوار مع محمد حسونة   ١٢

الركن اإلجتماعي ألخبار العاملين   ١٣

الزاوية االجتماعية   ١٤

المساهمون
ديفد �أنتوين

فينياد�س �أبر�هام

حممد ح�شونة

ت�شينماي ماهابرت�

�أحمد حميي �لدين

نيجل هيكتور

�شيد مرت�شى

�شون كوبر

�أوتو فان رين�شربج

جيمي �شتيو�رت

�شوبري بوز

�شاروف �شني

عبد �لنبي �ملرهون

بدرية

ليزي ماثيو

جايناند�نا كي.جي.�شي

جون �إيدموندز

�أدريان �أوينز

كفاح

�شتيو�رت �شميث
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شركة عبد اهلل أحمد ناس وأبنائه تحصد جائزة 
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