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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 
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…
adel nass
Director

Greetings to all!

Welcome to the 14th edition of nass talk, where we share some of the 
major highlights of the quarter with you. 

Nass is extremely proud to be a part of Diyar Al Muharraq’s grand Dragon 
City project which opens its doors to the public before year end, just in 
time for Bahrain’s National Day celebrations. It’s been an honour to work 
alongside in a development so precious to Bahrain’s economy, in addition 
to the many other projects on the way. 

We were delighted to welcome HRH Shaikh Salman bin Hamad Al Khalifa 
to the Nass Riffa majlis this past Ramadan. He hailed the role of family 
businesses in revitalizing Bahrain’s economy, in particular the Nass Group 
which he commended for being an active contributor to the Kingdom’s 
infrastructural development and construction industry. 

Lastly, we would like to highlight our company’s role in eco-friendly 
practices through the cost-saving, local process of recycling aggregates. 
We hope the benefits of these recycled materials will be useful for road 
constructions across the country. 

Meanwhile, a very happy new year to all, there’s a lot to catch up with, so 
keep on reading! 
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the what, who, where, 
and when – our 
happenings in a nutshell.

naSS
BUZZ

News Clips

The Royal Visit 
HRH Prince Salman bin Hamad 
Al Khalifa highlights Nass Group’s 
contribution to the development of 
the Kingdom’s economic sector.

HRH Prince Salman 
bin Hamad Al Khalifa 
hailed the role of family 
businesses in revitalizing 
Bahrain’s economy 
during his annual 
Ramadan visit to the 
Nass Family Majlis.
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His royal Highness 
the Crown Prince 
leads the country 
with a strategic 
economic vision and 
we - the Nass family 
and company - are 
proud to be part of 
his initiatives.

 - Sameer nass

During his meeting with Mr. Sameer Nass, 
Chairman of Nass Group and all the sons of Late 
Mr. Abdulla Ahmed Nass, His Royal Highness 
Prince Salman bin Hamad Al-Khalifa, Crown 
Prince, Deputy Supreme Commander and First 
Deputy Prime Minister discussed various issues 
related to the Kingdom’s economic vision and 
reiterated his support to businesses that continue 
to play an important role in advancing the 
Kingdom’s development.

He particularly hailed the role of family-owned 
companies, including the NASS Group, that have 
supported government-led initiatives designed 
to further develop the kingdom’s economy. Such 
meetings allow Nass to strengthen cooperation 
with the government and also present new 
proposals for further economic improvements.

His Royal Highness the Crown Prince highlighted 

the integral role of the Late Mr. Abdulla 
Ahmed Nass in infrastructure development, 
specifically within the construction industry. 
Meanwhile, the Nass Family also praised the 
Crown Prince’s on-going support to Bahrain’s 
business families, and commended his 
significant role in driving forward the Kingdom’s 
sustainable economic development. “His 
Royal Highness the Crown Prince leads the 
country with a strategic economic vision and 
we - the Nass family and company - are proud 
to be part of his initiatives,” Mr. Sameer Nass 
commented.

Royal Commitment to 
Development

As Chairman of the Economic Development 
Board (EDB), His Royal Highness Prince 
Salman bin Hamad Al Khalifa supports the 
EDB’s initiatives to drive key economic growth 
and to enhance the Kingdom’s business 
environment. 

Moreover, the opening of the Bahrain 
International Circuit (BIC) in 2004 and hosting 
of the Formula One World Championships 

were also moves initiated by His Royal 
Highness the Crown Prince.
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Achievements initiated and 
supported by HRH the Crown Prince

Under the guidance of the Chairman of EDB 
His Royal Highness Prince Salman bin Hamad 
Al-Khalifa, Crown Prince, Deputy Supreme 
Commander and First Deputy Prime Minister, 
the EDB has raised the performance level of the 
national economy and supports the Kingdom’s 
on-going economic sustainability. The EDB has 
increased economic competitiveness, raised 
productivity levels and focused on fostering highly-
skilled workforce that contributes to the further 
development of the Kingdom.

• 2000 –  Reduction of customs duties in order 
to support the economic and trade 
exchange between the Kingdom and 
various countries.

• 2001 –  Liberalization of telecommunications 
sector and establishment of 
Telecommunications Regulatory 
Authority.

• 2006 –  Establishment of Tamkeen as part of 
Bahrain’s national reform initiatives 
and Bahrain’s Economic Vision. Its 
objective is to foster the creation and 
development of enterprises and provide 
support to enhance the productivity and 
growth of enterprises and individuals; 
tasked with supporting the private 
sector and positioning it as the key 
driver of economic development.

• 2008 –  The launch of Economic Vision 2030 
to provide a clear direction for the 
continued development of the country’s 
economy and building a better life for 
every Bahraini.

• 2010 –  Attracting foreign investment wherein 
the EDB organized numerous 
promotional tours for Bahrain in 
targeted global markets, allowing 
Bahraini businessmen to directly 
communicate with foreign investors and 
engage them in profitable partnerships.

• 2012 –  Reinforce private sector participation 
in key development projects and 
programmes that are aimed at further 
improving citizens’ living standards.

Promoting Education and Entrepreneurship
Being a passionate advocate for education, His Royal Highness the Crown Prince 

established “The Crown Prince’s International Scholarship Program” (CPISP) in 1999 
to provide deserving Bahrain high school graduates the opportunity to pursue post-
secondary studies at renowned universities across the world.

On the same note, The Bahrain Award for Entrepreneurship is held under the patronage 
of His Royal Highness the Crown Prince, which aligns with Vision 2030; building a sound 
foundation for growth and supporting the private sector in boosting the national economy.
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Dragon City - Opening Soon
The $100 million mega 

development is set to open 
its doors in early December; 
Deputy Premier Shaikh Khalid 
bin Abdulla Al Khalifa announced 
Dragon City’s inauguration 
during a recent visit to the 
site at the invitation of Diyar Al 
Muharraq Board. 

Representatives of the Bin 
Faqeeh Real Estate Investment 
Company, Chinamax, Benz 
Group and Nass Contracting 
were also present.

Shaikh Khalid – also head 
of the ministerial committee for 
urbanisation and infrastructure – 
toured facilities of the project and 
praised its record time execution 
after laying the foundation stone 

last year. He described the project as a 
promising venture in retail and wholesale 
trade at the local and regional levels. He 
also inspected the first batch of shops 
which will be distributed to owners 
of retail shops in the coming days. 
“Dragon City testifies to the advanced 
level of Bahraini-Chinese relations and 
reflects the government’s keenness to 
spur investments and diversify sources 
of revenues to ensure economic 
development,” he said. 

Work on the 115,000sqm Dragon City 
project started in May 2012 following 
an agreement sealed between Diyar Al 
Muharraq and Chinamax. 

More Ice on the 
Block

A new ice plant with a production 
capacity of 15 tons has been installed 
at the Nass Ice Plant Factory. Targeted 
towards local fishermen / fishing industry, 
ready-mix and concrete production plants, 
it can produce block and flake ice.
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Deputy Premier Shaikh Khalid, second from left with  
Mr. Ghazi Nass, CEO of Nass Contracting and other senior 
officials from Diyar Al Muharraq board
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Committed to Medical Care
A free medical check-up for Nass Asphalt employees was organized 

in Hidd by the Lions Club of Riffa. More than 270 workers convened for 
the event and were given general medical examinations by volunteering 
doctors and nurses from KIMS Bahrain Medical Centre. 
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Career Gateway to Success
Nass Contracting was a participant at the AMA International 

University’s Career Day held in July at the Regency Hotel, under  
the patronage of His Excellency Minister of Labour, Jameel bin Ali 
Humaidan.

The event serves as a forum to link employers with students to 
discuss the job market and opportunities for training by introducing 
students to many programs available at different companies. 

Perfect accessibility Solutions
An  ACCESS outdoor glass 

platform lift was installed by Nass 
International Trading (NIT) for a villa in 
Riffa Views Lagoon supplied from Italy. 
The special lift comes with or without 
shaft, therefore minimizing builders 
work. The units are suitable for 
existing villas or places with minimum 
free space and take less than a 
week to install. These lifts require 
only a single phase power supply, a 
100mm pit and 2350mm overhead 
space. Similar indoor units have also 
been installed at the Applied Science 
University, Royal Protocol Office and 
other private villas.

By the same token, NIT also 
installed a Hyundai elevator at the 
King Khalid bin Abdul Aziz Mosque’s 
ladies section. The elevator type is 
a reliable and economical option for 
mid-rise commercial buildings with 
capacity of 1000kg, speed of 1m per 
second, and two stops. The two-
storey mosque is located in Umm Al 
Hassam. nIS achieves Fluor Certification

Following a review and physical inspection by a Fluor SCS 
representative, the Nass Industrial Services (NIS) facility has received 
a certificate from Fluor Supply Chain Solutions. The facility has been 
identified as Fluor SCS Pre-Qualified for the supply of “Pressure Vessels, 
Heat Exchanger, Structural Steel Fabrication, Pipe Spool Fabrication” 
after the successful completion of their pre-qualification process. Valid 
for three years, the status represents recognition 
by Fluor SCS of the company’s 
capabilities, achievements, reputation 
and focus in demonstrating high 
standards of quality, delivery, value 
and ethical business practice. 

 

 

 
 
 Fluor Supply Chain Solutions 

Pre-Qualification Status 

in the equipment categories of  

 

Pressure Vessels, Heat Exchanger, 

Structural Steel Fabrication, 

Pipe Spool Fabrication 
 

has been conferred upon the 

Nass Industrial Services 

facility located at 

 

Building No 630, Road No 102, Block No 117, Al Hidd,  

Manama - 669, Kingdom of Bahrain 

 

This designation is effective from September 21, 2015 for a period of three years. 

Pre-qualification status is conferred based upon the review of information and observations by 

Fluor SCS and is subject to the provisions of the pre-qualification program. No recommendation 

or endorsement is intended. Questions may be referred to FluorSCS@Fluor.com. 

Ms. Yosra Abdulla, Senior HR & Admin Officer of Nass 
Contracting receiving appreciation from the Minister of Labour.
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Collaboration towards Education    
 The British Ambassador to the Kingdom of Bahrain Mr. Iain Lindsay visited Applied Science 
University (ASU) to meet the Chairman of the Board of Trustee Prof.Waheeb Al Khaja, President 
of Chartered Institute of Building and of ASU, Prof. Ghassan Aouad, to know about the range 
of university programs and to discuss cooperation relations between ASU and United Kingdom 
universities.

Charity Drive for the Disabled
Allied Car Rental, a division of NASS Group and franchisee for National 

Car Rental in Bahrain arranged a charity drive for disabled children in 
collaboration with the Bahrain Association for Parents and Friends of 
Disabled. The charity drive support was appreciated by the children and 
the association during a get-together that took place in August this year. 

aSU Graduation ceremony
The seventh and eighth cohorts of students have successfully 

graduated from the Applied Science University (ASU) during a 
ceremony held under the patronage of Sameer Abdulla Nass.

Upgraded Highways 
and two Interchanges 
on the Way

USD 124 million contract for the 
construction of five bridges has been awarded 
to Nass Contracting Company and its joint 
venture partner KCC Engineering & Contracting 
Company, Kuwait by the Works, Municipalities 
and Urban Planning Affairs Minister Essam 
Khalaf.

Alba Roundabout will be upgraded into the 
country’s first three-level interchange, while a 
two-level interchange is planned for Nuwaidrat 
Roundabout. Road levelling and upgrading 
all highways leading to these roundabouts, 
namely Sheikh Jaber Al Ahmed Al Sabah 
Highway, King Hamad Highway, Esteglal 
Highway, Moaskar  Highway, Avenue 15 and 
Refinery Avenue are also included in the scope 
of works.

Due to be completed by August 2018, the 
GCC funded project is a critical infrastructure 
development under the Strategic Roads 
Master Plan Project umbrella of the Ministry  
of Works. 

Mr. Ghazi Nass CEO of Nass Contracting with Minister Essam Khalaf and Ministry of Works 
officials during the contract signing ceremony.
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Business Advisor, Mr. Mohamed Hasona receiving a Certificate of 
Appreciation from the members of Bahrain Association for Parents and 
Friends of Disabled
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‘Sustainable 
Buildings and 
Infrastructure’ 
Forum

Applied Science University 
held a “Sustainable Buildings and 
Infrastructure” forum in collaboration 
with the Chartered Institute of 
Building (CIOB) and the Bahrain 
Society of Engineers. 

Prof. Ghassan Aouad, President 
of the Chartered Institute of Building 
and President of ASU along with 
Eng. Masoud Alhermi, President of 
the Bahrain Society of Engineers 
signed an MOU between the 
University and the Society. 

Headquartered in the UK 181 
years ago, CIOB is the world’s 
largest and most influential 
professional body for construction 
management and leadership and 
comprises of approximately 45,000 
associate members.

Site Inspections 
Ensure Quality 
Service

Nass Group Director, Mr. Bashar 
Nass paid a surprise visit to 
Salmaniya Medical Centre to check 
the progress on the installation of 
Hyundai elevators, ensuring the 
work is being carried out with the 
highest standards of service by the 
division. 

Internal and external audits are 
regularly conducted to guarantee 
continuing compliance with the 
quality standard. NASS is renowned 
for its dedication in maintaining the 
highest level of quality and client 
satisfaction in the industry. Surprise 
inspections as such, underline 
the organization’s dedication in 
this matter across all areas of the 
company’s activities. 

anPC launches new Website
SaUDI araBIa: Abdulla Nass & Partners Co. Ltd. (ANPC), based in Al Khobar, Saudi Arabia, 
has launched a new and improved website, www.nass-sa.net, which provides information on 
the company, divisions and many projects 
accomplished.

Initially, the company was involved in  
building and civil works, electrical and mechanical 
installation works, shutdown and maintenance 
works in power and petrochemical plants. 
Today, ANPC has grown to become the leading 
Mechanical Construction Contractor in Saudi and 
has completed several prestigious projects.

They provide services such as, Industrial Civil & 
Mechanical Construction, Mechanical Contractor 
for Used Oil Re-refining, Engineered Crane Lift & 
Shift Solutions, Procurement & Construction of 
Major Industrial Projects, and Mechanical 
Contracting for Power Plants Projects. 

retail Showroom for Industrial Hardware Opens 
in Dammam

SaUDI araBIa: Abrasive Technology Industries Co. 
(ATI) is a joint venture between Shaheen Group and 
Nass Group as manufacturers of cutting, grinding, flap 
and resin fiber discs for portable and fixed machines 
under the brand name ‘Swords’. The company has 
recently introduced a retail showroom in Dammam for 
the trade and supply of all types of building materials; 
Western Industrial Supply Trading Est. - WINSHAR. 

The Swords products range by ATI is supported 
by Italian manufacturing technology, developed and 
optimized for diverse application needs. The products 
provide superior performance in the most stringent 
working environment, through a longer wheel life with 
short cutting cycles and high stock removal at the 
lowest cost. Each design meets practical requirements 
allowing users to find the ideal cut-off wheel for any type 
of work.

ATI currently exports to the European market and 
aims to become a global brand by 2020. 

Scafform assigned with 
major projects
aBU DHaBI: Of all our international companies, Nass 
Scafform Abu Dhabi is working on a high number of 
projects for clients in AUH such as  Dubai Natural Gas, 
Emirates Aluminum (EMAL), Gulf Marine Services, The 
World Trade Centre and more. 

The two most distinctive on-going assignments are 
being carried out at the Abu Dhabi Airport and Petrofac, 
a client of Sharjah’s Lamprell Energy. 

Work on the Abu Dhabi International Airport Midfield 
Terminal Complex for Cloisall Co. began in March 
this year valued at AED 20-25 million. The project 
scope includes two separate packages that design, 
supply, erect, maintain, dismantle and remove required 
scaffolding and provide access for ceiling and wall 
claddings. The project will be completed by the end  
of 2016. 

The second scaffolding project for five CPAR modules 
fabrication at Petrofac (Lamprell Energy), began in June 
and will be completed in May 2016. It is valued at AED 
15 million. 
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leading the Kingdom in 
research, development and 
application of environment 
friendly construction.

Eco-Friendly Recycling  
by Nass Asphalt

In Focus 
Project
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Most countries across the world resort to using recycled materials 
from construction demolition and by-products of industrial processes in 
road constructions. Their recycling processes have developed quickly 
in the past few years, whereas the Middle East fell behind in this sector, 
probably due to its overdependence on the hydrocarbon sector. 

With changing times, both economic and environmental, there is now 
a growing need to address the issue of recycling by using and reusing 
our country’s resources in the most efficient and effective methods 
possible. Currently, most of the debris from construction demolition sites 
end up in a landfill or goes into land reclamation. Around 500,000 tons of 
waste takes up valuable land at the fill, while unsorted materials including 
wood, plastic, cans and bottles pollute the sea when debris material is 
used for reclamation, damaging wild life and fish stocks. 

Keeping these concerns in mind, Nass aims to become a leading and 
proficient recycling company in Bahrain and the region. In fact, Nass has 
already began implementing eco-friendly construction processes within 
the private sector, giving the company an opportunity to successfully test 
new methods and share its beneficial results with other clients.  

Recycling Screening 
Plant, separating 
main feed from fines 
and oversize

Construction materials Recycling Plant 

Benefits of recycling to Bahrain

1. land Usage: Bahrain has 
one of the highest population 
densities in the world. It lies 
somewhere between 5th and 
7th in the world population 
density league. Therefore over 
time there will be increasing 
pressure on land usage. 
Consequently using land for 
tipping construction waste is 
a very poor use of a precious 
resource.

2. Environmental: As stated 
earlier construction waste used 
for land reclamation is unsorted 
and often contains pollutants 
that will adversely affect 
fish stocks. Using recycled 
materials can create carbon 
savings of more than 50%.

3. Economic: There are a 
number of important economic 
considerations with regards to 

using recycled material.

• It will reduce the importation of 
high cost aggregates and other 
construction materials.  

• Quarry – The existing quarry, 
which consists of a soft 
limestone, used primarily 
for sub-bases and marine 
protection works has a 
limited life span, it has been 
estimated at about 2 years. 
To import sub-base materials 
from the UAE would increase 
the cost by about 300%, 
substantially increasing the 
cost of road-building and 
other infrastructural works 
requiring sub-bases and fill. 
Therefore, using construction 
waste for sub-base production 
will be beneficial to Bahrain’s 
economy.
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Recycling conveyor to screening plant.  
Typical demolition waste feed

• Slag – Presently there is increasing steel 
production in Bahrain. A major by-product 
of steel production is slag.  The same type 
of steel slag as produced in Bahrain has 
been largely used worldwide as an asphalt 
aggregate. It generally has enhanced 
strength and skid resistance properties. 
Presently the slag in Bahrain is unused. The 
cost of imported gabbro is approximately 
BD 8 per tonne. If we replaced the imported 
gabbro with the 200,000 tonnes of slag 
presently produced we would improve 
Bahrain’s import, export balance of 
payments by BD 1.6 million. �  Chipping machine to reduce the demolition 

timber. 

The following describes some of the products 
and their sources:
�  Sub-bases and fill -  Crushed  Demolition 

waste
�  Asphalt Aggregates - Crushed EAF Slag
�  Asphalt Aggregates and bitumen - Crushed 

demolished asphalt road pavement.
�  Wood shaving and chipping from demolition 

wood waste timber pallets etc. - GCCC

Nass Asphalt started recycling 8 years ago, 
crushing demolition materials (primarily 
concrete) to make sub-bases and fill. Over the 
time it has developed products using waste 
asphalt and crushed EAF slag (a by-product of 
the Electric Arc Furnace steel process).

EAF Slag (a synthetic aggregate) gives many 
enhanced properties to asphalt compared  to 
natural aggregates such as gabbro, and these  
include:
� Increased strength.
� Increased rut resistance.
� Increased skid resistance.
� Longer life.

Nass Asphalt has 
done substantial work 
with Recycled Asphalt 
Pavement (RAP) using it 
to make both cold and 
hot asphalt pavement. 
Again often with 
enhanced properties.

The division also works very closely with its 
sister company GCCC, to process demolition 
materials separating construction debris from 
other materials such as timber and then return 
the timber to GCCC for them to create wood 
shavings for horse bedding and wood chipping 
for horticultural dressing.

nass Helping to Protect the 
Environment

Nass Asphalt with some of its sister 
companies have looked to create an 
environmental virtuous circle by linking 
demolition with road construction.  

To utilise the waste Nass has invested in the 
development of a process plant to separate 
waste and ensure its usability. These include:

�  Separator screens to separate the 
construction debris.

�  Picking stations to separate construction 
from non-construction materials. 

�  Magnets to take out the steel from slag.
�  Crushing systems and screening systems 

to process the construction waste.

Summary
Using Bahrain’s construction and steel 
processes wastes towards civil work projects 
will reduce our carbon footprint, reduce the 
pressure on the precious land space, reduce 
the need for costly imports and best of all, it 
will improve the quality of the roads. 

Single size aggregates produced from 
demolition waste 

Wood shavings from wood chipping machine

Picking station on the Recycling Plant.  Taking out non-construction materials and 
separating into bins, includes timber, plastic, paper and cans
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Gulf Acid Industries
Serving Bahrain’s 
Commercial needs

Established in 1985 in order to meet 
the substantial sulphuric acid needs of the 
Kingdom’s flourishing commercial sector, Gulf 
Acid Industries encompasses a state-of-the-
art Sulphuric Acid Plant that provides the 
Kingdom’s refineries, desalination plants, iron, 
steel and petrochemical complexes with over 
30 metric tons of sulphuric acid per day.

The high tech plant uses a Double Contact 
Double Absorption (DCDA) process to ensure 
optimal efficiency in the manufacture of the 
acid, as well as the highest purity of the 
resultant product.

Gulf Acid Industries is the sole producer 
of Sulphuric Acid in the Kingdom of Bahrain, 
and also produces battery acid for 36% of 
the Kingdom’s cars. The Acid produced 
by Gulf Acid Industry caters to a multitude 
of industry and application including the 
pharmaceutical, textile, and agricultural 
industry, as well as in the manufacturing of 
various chemicals, household products and 
solvents. Key customers include aluminum 
extrusion experts Balexco, Aluminum Bahrain, 
(Alba), one of the largest aluminum smelters 
in the world, and the Hidd Power Plant, the 
Kingdom’s power and desalination plant.
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Operations Manager, Allied Car Rental  
(National Car Rental)

Essam al Jassim
IN THE LIMELIGHT

People  
Matter

the 
Employee 
Affairs

all about 
YOU
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IOSH Course Conducted
In continued efforts to improve workplace health and safety, 20 senior 

foremen and supervisors from Delmon Readymix and Delmon Precast 
successfully completed an IOSH Supervising Safety course, conducted 
by RRC International over a period of three days. 

Finance for non-finance Executives 
All GMs, Deputy GMs and Operational Managers of Nass Group 

participated in a workshop, this September, organized by Paradigm Shift 
Consultancy with finance as the prime focus regarding the business and 
industry environment in which Nass Group companies operate.

Hemant Joshi, Nass Group and Corporations Director and a Finance  
Professional who has held senior managerial positions in Finance, 
mainly in the construction and trading industry, for the past 35 years 
conducted the workshop 
to help participants learn 
fundamental tools and 
techniques of finance 
function such as preparing 
Business plans, Budgets 
and Forecasts, Fixed 
Asset Management, 
Working Capital 
Management, Analyzing 
Financial Statements 
from the perspective of 
a Divisional Manager 
and evaluation of capital 
expenditure proposals.

nass Employee receives artDO 
Excellence award

Nass Group and Corporation’s Personnel Manager, Mr. Isa  Abdulla 
Bu-Ali was selected by the Executive Board of ARTDO International 
as the recipient of the 2015 ARTDO HRD Excellence Award (Individual 
Category). He was presented with the award during the Opening 
Ceremony of the 42nd ARTDO International Leadership and HRD 
Conference at the League of Arab States in Cairo, Egypt. 

The board took the 
unanimous decision in 
recognition of Mr. Bu-Ali’s 
contribution towards the 
sustained growth and 
progress of the Nass 
Group. They cited him for 
handling and demonstrating 
mastery at all levels of 
management including 
HRD, Planning and 
Financial Management. 

Nationality: Bahraini
Qualification: Diplomas in Business Management & Risk 
Management, Accounting and Islamic Banking
Expertise: Inventories and Operations Management
Hobbies: Fishing, Football, Tennis

Key Contribution to nass Group:
As a member of the Nass family, 

Essam has been working with the 
group from a young age as part 
of summer internships; in the 
accounts and food divisions. 
In 2008, whilst pursuing his 
diploma training, Essam 
was given the crucial 
role of monitoring and 
regulating purchases 
as well as supervising 
inventories, manpower 
and the garage for the 
Car Rental division. 
He worked hard to 
implement a new strategy 
that eventually resulted in 
revenue improvement and 
its first break-even point 
in 2013. 

as an Operations Manager, 
what are some major duties 
your role entails?

Allied Car Rental is one of the smallest 
business unit of Nass Group, hence the 
management team is very small. I report to the 
Finance Director and am responsible for the entire operations of 
the division, this includes inventory, team, purchases, sales and 
marketing. 

What are the most challenging aspects and what is the key to 
running operations smoothly within budget?

The most challenging aspect of working in this division is that 
we are still regaining momentum lost during the 2008 crisis. Timely 
interference in controlling our expenses helped us bounce back into 
business. To make sure operations run smoothly and within budget, 
we had to build on a strategy that involved buying a limited but market 
demanded fleet. Earlier the division had headed into trouble due to 
purchasing a less-favourable type of fleet. 

What signs do you look for in an employee when leading and 
developing a new team?

We seek loyal and honest employees to work with us. I believe 
‘experience’ is second to honesty, every individual can garner 
experience over time; they just need to be given an opportunity. 

I consider close communication and appreciation keeps a team 
motivated. We openly communicate every problem we face and find 
solutions together. The division also offers incentives to its employees 
time to time and upon reaching target goals.

What sets apart allied Car rental from its competitors?
Flexibility to customer demands sets us apart and we see many 

returning customers, thanks to this. We offer extra mileage, fair pricing 
and service. We listen to our customer and offer the best package fit 
for them. Our services also include bus transportation, door to door 
vehicle rental service, and chauffeur drives across the border; setting 
us apart from our competitors.

What are your future ambitions? 
I have recently become involved with the operations at another 

Nass business unit; setting new goals for the company and 
implementing on ways to achieve them. We have worked adequately 
with our franchise, now I aim for a self-standing ‘Allied’ brand that will 
compete with local labels and build up a growing fleet. 
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Gold Sponsors for The King Hamad Golf Trophy
Nass Contracting Company 

pledged its direct support for the 
HM King Hamad’s 8th Golf Trophy 
Championship, organized by the 
Bahrain Golf Association (BGA) to be 
played in November at the Royal Golf 
Club, Riffa Views.

“We extend our thanks to His Majesty 
for this great initiative to promote golf 
in the Kingdom of Bahrain and are 
delighted to help contribute as a Gold 
Sponsor to the success of this event,” 
said Nass Contracting General Manager 
David Anthony. “Nass Corporation has 
always been in the forefront with its 
full support for developing passion for 
sports in the region,” he concluded. 

The King Hamad Trophy offers prizes 
worth over $23,000 and attracts many 
talented amateurs and professional 

golfers from the region and countries such as the UK, Morocco, Lebanon, Bangladesh and 
Taiwan. One hundred golfers represented countries from all over the world to compete in 
this prestigious annual event.

Nass Play in Bahrain Sixes
Nass assembled a team of nine players to participate in a two week softball 

cricket tournament this August at the Gulf Air Club. Organized by Kannada 
Sangha Bahrain, the tournament “Bahrain Sixes” included various companies and 
associations, a total of 32 teams.

“We are happy to see our employees partake in such tournaments and proudly 
support them,” a Nass Group representative claimed.  

ناس تشارك في 
 Bahrain Sixes بطولة

للكريكيت 
العبني   ٩ م��ن  فريقا  ن��ا���س  عة  جممو �شكلت 

�أغ�شط�س  يف  �لكريكيت  بطولة  يف  للم�شاركة 

�خلليج  ط��ر�ن  ن��ادي  يف  �أقيمت  ��ت��ي  و�ل �ملا�شي 

وقد  �لبحرين،  �شنغا  كند�  عية  م ج من  بتنظيم 

للكريكيت    Bahrain Sixes ة  بطول ت�شمنت 

بلغ  �إذ  �ملوؤ�ش�شات،  و  �ل�شركات  ف  خمتل م�شاركة 

عدد �لفرق �مل�شاركة ٣٢ فريقا.

من جانبه قال ممثل جمموعة نا�س يف �لبطولة 

هذه  مثل  يف  موظفينا  مل�شاركة  ���ش��ع��د�ء  “�إننا 
�لبطوالت ونحن نفخر بتقدمي �لدعم �إليهم”.

الرعاية الذهبية لبطولة كأس الملك حمد للغولف
قدمت �شركة نا�س للمقاوالت دعمها �ملبا�شر لبطولة كاأ�س �شاحب �جلاللة �مللك حمد �لدولية �لثامنة للغولف 

و�لتي نظمها �الإحتاد �لبحريني للغولف )BGA( خالل �شهر نوفمرب يف مالعب �لنادي �مللكي للغولف يف �لرفاع 

فيوز.

“نتقدم  �أنتوين  ديفيد  �ل�شيد  للمقاوالت  نا�س  ل�شركة  �لعام  �ملدير  قال  �حلدث  هذ�  على  تعليقه  معر�س  ويف 

بال�شكر �جلزيل �إىل مقام �شاحب �جلاللة لهذه �ملبادرة �لر�ئعة �لتي تهدف �إىل تعزيز مكانة ريا�شة �لغولف يف 

مملكة �لبحرين، ونحن �شعد�ء مل�شاهمتنا كر�ع ذهبي يف �إجناح هذه �لفعالية”، و�أ�شاف “ لطاملا كانت �شركة نا�س 

للمقاوالت يف �لطليعة بدعمها �لكامل لتعزيز �ل�شغف بالريا�شة يف �ملنطقة”.

وبلغت قيمة جو�ئز بطولة كاأ�س �مللك حمد للغولف �أكرث من ٢٣ �ألف دوالر �أمريكي، و��شتقطبت �لبطولة �لعديد 

من �لهو�ة �ملوهوبني والعبي �لغولف �ملحرتفني من دول �ملنطقة، ودول �أخرى مثل �ململكة �ملتحدة و�ملغرب ولبنان 

وبنغالد�س وتايو�ن، وقد تناف�س ١٠٠ العب من جميع �أنحاء �لعامل يف هذ� �حلدث �ل�شنوي �ملرموق. 
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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: December 31, 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 #001: ‘Summer’ 
Amateurs (Smartphone devices) 

Winner: abbas Mohammed
nass Contracting Company W.l.l

Last Edition 
Winners

Entry Guidelines
Theme: Bahrain National Day

Category #001:  
amateurs (Smartphone devices) 

Category #002:  
Pros (DSlr camera) 

Congratulations

Usman Ali

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

Winner: Kaushik Kumar Shah
nass Contracting Company W.l.l

Summer working time - 
A chance to see nature’s 

beauty

Water Station Hidd,  
Lot B Project

Sponsors list:
• Nass Corporation BSC
• Abdulla Ahmed Nass & Sons Co. W.L.L.
• Gulf City Cleaning Company
• CB&I Nass
• Applied Science University
• Blue Dawn Veterinary Supplies
• Sarens Nass Middle East

قائمة الرعاة
• �شركة نا�س �ملوؤ�ش�شة �س.م.ب

• �شركة عبد�هلل �أحمد نا�س و�أوالده ذ.م.م
• �شركة مدينة �خلليج للتنظيفات 

•  �شركة �شونا�س �ل�شرق �الأو�شط
• جامعة �لعلوم �لتطبيقية

• بلود�ن للو�زم �لبيطرة
• �شارن�س نا�س �ل�شرق �الأو�شط

Coming up:
Nass Cup Fest - Annual 
Horse Racing Day 

The Nass Cup Fest is to be held on 1st January 
2016, at the Rashid Equestrian & Horseracing Club 
in Sakhir. The event is a series of seven races in a 
day. It is sponsored and hosted by the Nass Group 
of Companies. The Board of Directors have raised 
the Nass Sponsorship Level to USD 56,000.
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قريبا:
مهرجان كؤوس ناس- اليوم 

السنوي لسباق الخيل
من  �الأول  يف  نا�س  ك��وؤو���س  مهرجان  �إق��ام��ة  �ملقرر  من 

يناير ٢٠١٦ يف نادي ر��شد للفرو�شية يف منطقة �ل�شخر، 

ويت�شمن �ل�شباق �لذي يقام حتت رعاية و��شت�شافة �شركات 

رفع  وقد  و�ح��د،  يوم  خالل  �أ�شو�ط  �شبعة  نا�س،  جمموعة 

جمل�س �الإد�رة قيمة رعاية نا�س للحدث �إىل ٥٦.٠٠٠ دوالر 

�أمريكي. 



حديـث

كل شيء 
)شؤون عنكم

الموظفين(

أخبار 
الموظفين 
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ARTDO موظف ناس ينال جائزة التميز من منظمة
 ،)ARTDO(  منح املجل�س التنفيذي للموؤ�س�سة العاملية للتدريب وتنمية املوارد الب�سرية

ال�سيد عي�سى عبداهلل بوعلي؛ مدير ال�سوؤون االإدارية و�سوؤون املوظفني يف جمموعة نا�س 

ونا�س املوؤ�س�سة، جائزة التميز يف التنمية الب�سرية لعام ٢٠١٥ )فئة االأفراد(، وقد ت�سلم 

ال�سيد بوعلي اجلائزة خالل حفل افتتاح الدورة ال� ٤٢ من املوؤمتر الدويل للتدريب وتنمية 

املوارد الب�سرية يف جامعة الدول العربية بالقاهرة، م�سر. 

املجل�س  اأع�����س��اء  واأج���م���ع 

على منح هذه اجلائزة لل�سيد 

بوعلي تقديرا جلهوده املتميزة 

ت��ط��وي��ر وت��ن��م��ي��ة امل�����وارد  يف 

نا�س،  جمموعة  يف  الب�سرية 

يف  وتفانيه  ب���دوره  م�سيدين 

مبا  االإداري��ة  امل�ستويات  جميع 

الب�سرية  امل���وارد  تنمية  فيها 

والتخطيط واالإدارة املالية.

دورة "اآليوش" للسالمة والصحة
يف اإطار اجلهود املتوا�سلة لتح�سني ال�سحة وال�سالمة يف مكان العمل؛ اأكمل ٢٠ موظفا 

من كبار امل�سرفني يف �سركة دملون للخر�سانة اجلاهزة و�سركة دملون للخر�سانة امل�سبوكة، 

بنجاح دورة "االآيو�س" يف االإ�سراف االآمن والتي اأقامها مركز "اآر اآر �سي" الدويل للتدريب 

على مدى ٣ اأيام.

في دائرة الضوء 
عصام الجاسم

مدير العمليات، شركة "آاليد" لتأجير السيارات 
)الوطنية لتأجير السيارات(

الجنسية: بحريني
المؤهالت: �سهادات الدبلوما يف اإدارة االأعمال واإدارة املخاطر واملحا�سبة واخلدمات 

امل�سرفية االإ�سالمية

الخبرة: اإدارة املخازن واإدارة العمليات
الهوايات: �سيد ال�سمك، كرة القدم، التن�س

الإ�سهامات الرئي�سية يف جمموعة نا�س: 

كاأي ع�سو يف اأ�سرة نا�س، عمل ع�سام مع املجموعة 

يف �سن مبكرة �سمن برامج التدريب ال�سيفية، يف 

ق�سمي احل�سابات والتموين.

يف عام ٢٠٠٨، واأثناء تدريبه العملي لنيل 

�سهادة الدبلوما، اأوكل اإىل ع�سام دور هام 

باالإ�سافة  امل�سرتيات  وتنظيم  مراقبة  يف 

وال��ق��وى  امل���خ���ازن  االإ����س���راف ع��ل��ى  اإىل 

العاملة ومراآب ق�سم تاأجري ال�سيارات.

اإ�سرتاتيجية  عمل ع�سام بجد لتنفيذ 

االإي������رادات  حت�����س��ن  اإىل  اأدت  ج���دي���دة 

ح�ساب  خ��الل  م��ن  االأرب���اح  اأول  وحتقيق 

"نقطة التعادل" يف عام ٢٠١٣. 

كمدير للعمليات؛ ما هي املهام الرئي�سية 

التي يت�سمنها من�سبك؟

يف  وحدة  اأ�سغر  ال�سيارات،  لتاأجري  "اآاليد"  تعد 

جمموعة نا�س، وبالتايل فاإن فريق االإدارة �سغري جدا؛ 

عمليات  جميع  عن  م�سوؤول  واأن��ا  امل���ايل؛   املدير  هو  مرجعي 

الق�سم وذلك ي�سمل املخازن وفريق العمل وامل�سرتيات واملبيعات والت�سويق.

ب�سال�سة  العمليات  اإدارة  �سر  هو  وما  عملك؟  يف  حتديا  الأكرث  اجلوانب  هي  ما 

�سمن امليزانية؟ 

خالل  تراجع  الذي  الزخم  ا�ستعادة  هو  الق�سم  هذا  يف  حتديا  االأك��رث  اجلانب  يكون  قد 

اأزمة ٢٠٠٨؛ وقد �ساعدتنا ال�سيطرة على نفقاتنا يف الوقت املنا�سب على العودة مرة اأخرى 

بناء  اعتمدنا على  امليزانية  و�سمن  ب�سال�سة  العمليات  �سري  اإىل �سمان  بالن�سبة  العمل؛  اإىل 

ا�سرتاتيجية تت�سمن تقلي�س امل�سرتيات بطريقة ال تتعار�س مع حجم الطلب على االأ�سطول يف 

ال�سوق، وقد تعر�س الق�سم يف ال�سابق اإىل م�سكلة كبرية ب�سبب �سراء اأ�سطول من ال�سيارات 

التي ال تلقى رواجا يف ال�سوق. 

ما هي ال�سفات التي تبحث عنها يف املوظف، عندما يتعلق الأمر بقيادة وتطوير 

فريق جديد؟

نحن نبحث عن املوظفني ال�سادقني واملخل�سني للعمل معنا، واأنا اأعتقد اأن اخلربة اأمر 

ثانوي مقارنة بال�سدق؛ اإذ ميكن لكل فرد اأن يكت�سب اخلربة مع مرور الوقت، وكل ما يحتاج 

اإليه هو اإتاحة الفر�سة فقط، كذلك اأرى اأن املحافظة على عالقة وثيقة مع موظفيك واحلر�س 

على تقديرهم من االأمور املحفزة، ونحن نتوا�سل علنا عندما تواجهنا اأي م�سكلة ون�سعى اإىل 

حلها �سويا، كما يقدم الق�سم العديد من احلوافز من وقت الآخر وحني بلوغ االأهداف املقررة.

ما الذي مييز �سركة "اآليد" لتاأجري ال�سيارات عن مناف�سيها؟

ما مييزنا هو املرونة يف تلبية متطلبات العمالء، وبف�سل ذلك يعود الكثري منهم للتعامل 

اإ�سافية  م�سافات  بتقدمي  مناف�سينا  عن  نتميز  نحن  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  اأخ��رى؛  مرة  معنا 

اأف�سل  تقدمي  اإىل  ون�سعى  عمالئنا  اإىل  ن�ستمع  اأننا  كما  منا�سبة،  وخدمة  معقولة  واأ�سعار 

ال�سيارات  تاأجري  النقل باحلافالت وخدمة  اأي�سا  املنا�سبة لهم، وتت�سمن خدماتنا  العرو�س 

من الباب اإىل الباب، و�سائقي �سيارات عرب احلدود.  

ما هي طموحاتك امل�ستقبلية؟ 

اإذ اأقوم بو�سع  يف االأونة االأخرية بداأت التعامل مع عمليات ق�سم اآخر يف جمموعة نا�س، 

ملدة  عملنا  اأننا  اأعتقد  اآخر  من جانب  تنفيذها،  واأحدد طرق  الق�سم  لذلك  اأهداف جديدة 

طويلة مع �سركة االمتياز، لذلك اأ�سعى اإىل ا�ستقالل "اآاليد" لتكون عالمة جتارية م�ستقلة من 

�ساأنها مناف�سة ال�سركات املحلية وبناء اأ�سطولها اخلا�س املتنامي.

ورشة في التمويل لجميع المدراء في ناس
 �سارك جميع املدراء العامني ونواب املدراء العامني ومدراء العمليات  يف جمموعة نا�س، 

لال�ست�سارات،   Paradigm Shift �سركة  نظمتها  ور�سة  يف  املا�سي  �سبتمرب  �سهر  خالل 

ركزت ب�سورة اأ�سا�سية على التمويل يف البيئة التجارية وال�سناعية التي تنفذ فيها �سركات 

ال�سركات  ال�سيد هيمانت جو�سي- مدير خدمات  الور�سة  اأعمالها. وقدم  نا�س  جمموعة 

واملالية يف جمموعة نا�س والذي �سغل عددا من املنا�سب االإدارية العليا يف ال�سوؤون املالية 

املا�سية،  ال���٣٥  ال�سنوات  خالل 

الت�سييد  قطاعي  يف  كان  اأغلبها 

وال���ت���ج���ارة- وذل����ك مل�����س��اع��دة 

اأدوات  ت��ع��ل��م  ع��ل��ى  امل�����س��ارك��ني 

مثل  االأع��م��ال  متويل  واأ�ساليب 

اإعداد خطط العمل وامليزانيات 

االأ����س���ول  واإدارة  وال��ت��وق��ع��ات 

الثابتة واإدارة راأ�س املال العامل 

وحت��ل��ي��ل ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة من 

وجهة نظر مدير الق�سم وتقييم 

مقرتحات نفقات راأ�س املال.



حديـث
تحت الضوء  

شركة 
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شركة مصانع الخليج لألحماض
خدمة اإلحتياجات التجارية في البحرين

حلام�س  الكبرية  االإحتياجات  تلبية  بغر�س   ١٩٨٥ عام  يف  تاأ�س�ست 

م�سانع  �سركة  وت�سم  باململكة.  املزدهر  التجاري  للقطاع  الكربيتيك 

اخلليج لالأحما�س م�سنعًا حلم�س الكربيتيك يعتمد على اأحدث التقنيات 

احلديثة الذي يزود م�سايف ومعامل التكرير يف اململكة وحمطات حتلية 

األف   ٣٠ باأكثري من  والبرتوكيماويات  وال�سلب  املياه وجممعات احلديد 

طن مرتي من حام�س الكربيتيك يوميًا.

وي�ستخدم هذا امل�سنع ذو التقنيات العالية  عملية معاجلة تتاألف 

ل�سمان    )DCDA( الثنائي  واالمت�سا�س  الثنائي  التالم�س  من 

اأعلى  على  احل�سول  وكذلك  احلام�س  �سناعة  يف  املثلى  الكفاءة 

درجات نقاء املنتج.

تعترب �سركة م�سانع اخلليج لالأحما�س املنتجة الوحيدة حلم�س 

ملا  البطاريات  حام�س  اأي�سا  وتنتج  البحرين،  مبملكة  الكربيتيك 

يقارب ٣٦٪ من ال�سيارات يف اململكة. وتلبي االأحما�س التي تنتجها 

ال�سناعات  من  العديد  حاجة  لالأحما�س  اخلليج  م�سانع  �سركة 

واملن�سوجات  ال�سيدلية  امل��ن��ت��ج��ات  ذل���ك  يف  مب��ا  والتطبيقات 

الكيميائية املختلفة،  املواد  الزراعية، وكذلك ت�سنيع  وال�سناعات 

خرباء  العمالء  كبار  قائمة  وت�سمل  واملذيبات.  املنزلية  واملنتجات 

التي  )األ��ب��ا(،  البحرين  واأملنيوم  باليك�سكو  مثل  االأملنيوم   �سحب 

توليد  العامل، وحمطة  االأملنيوم يف  اأكرب م�ساهر   من  واحدة  تعد 

الكهرباء يف احلد، وحمطة الكهرباءوحتلية املياه يف اململكة.
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ملخص
اإ�ستخدام النفايات الناجتة عن عمليات االإن�ساء وت�سنيع  اإن   

تقلي�س  اإىل  �سيوؤدي  املدنية،  امل�ساريع  يف  البحرين  يف  ال�سلب 

االأر����س  م�ساحة  على  ال�سغط  م��ن  وي��ح��د  ال��ك��رب��ون  اإن��ب��ع��اث��ات 

املحدودة، ويقلل من احلاجة اإىل الواردات املكلفة، باالإ�سافة اإىل 

الفائدة االأكرث اأهمية، وهي حت�سني نوعية الطرق يف اململكة.

زيادة  هنالك  احلا�سر  الوقت  يف   - املعادن  خملفات    •
وينتج عن ذلك كمية  البحرين،  ال�سلب يف  اإنتاج  يف 

اأنحاء العامل  كبرية من خملفات ال�سلب، ويف جميع 

االأ�سفلت؛  ت�سنيع  جمال  يف  املخلفات  تلك  ت�ستخدم 

خ�سائ�س  وحت�سني  قوته  تعزيز  على  ت�ساعد  فهي 

الرغم من ذلك الزالت  االإن��زالق فيه، وعلى  مقاومة 

تلك املخلفات غري م�ستخدمة يف البحرين ، من جانب 

اآخر تبلغ تكلفة اإ�سترياد اأحجار اجلابرو حوايل ٨ د.ب 

األف   ٢٠٠ ب�  اأحجار اجلابرو  اإ�ستبدلنا  اإن  \ طن؛ لذا 
طن من خملفات املعادن التي تنتج حاليا، ف�سنتمكن 

و���س��ادرات  واردات  م��دف��وع��ات  ت���وازن  حت�سني  م��ن 

البحرين مبقدار ١.٦ مليون دينار بحريني. 

ناس تساعد في حماية البيئة
�سركات  من  و�سقيقاتها  لالأ�سفلت  نا�س  �سركة  تتطلع   

جمموعة نا�س اإىل اإيجاد حميط بيئي �سحي من خالل ربط 

ولالإ�ستفادة  للطرق،  االإن�سائية  باالأعمال  الهدم  خملفات 

لفرز  م�سنع  تطوير  يف  نا�س  ا�ستثمرت  النفايات؛  م��ن 

النفايات ل�سمان ت�سهيل ا�ستخدامها، ويت�سمن امل�سنع: 

مناخل العزل،  لف�سل املخلفات االإن�سائية.   •
املواد  عن  االإن�سائية  امل��واد  لف�سل  اجلمع،  حمطات    •

غري االإن�سائية.

املغناطي�س، جلذب احلديد من خملفات املعادن.   •
املخلفات  ملعاجلة  الفح�س  واأنظمة  ال�سحق  اأنظمة    •

االإن�سائية.

اآلة القطع، للحد من خملفات اخل�سب   •

 فيما يلي و�سف لبع�س املنتجات وم�سادرها: 

 )sub-bases( االأ�سا�س  حتت  ما  طبقات  منتجات    •
واأعمال الردم - �سحق خملفات الهدم 

اأحجار الكونكريت التي تدخل يف �سناعة االأ�سفلت -    •
�سحق خملفات اإنتاج ال�سلب .

االأ�سفلت  �سناعة  يف  تدخل  التي  الكونكريت  اأحجار    •
وال���ق���ار - ���س��ح��ق خم��ل��ف��ات اإع�����ادة ر���س��ف ال��ط��رق 

االأ�سفلتية .

ت�سذيب وقطع االأخ�ساب - خملفات اخل�سب الناجتة    •
عن األواح التحميل وغريها.  

 ٨ التدوير منذ  اإعادة  لالأ�سفلت يف  نا�س  �سركة  بداأت   

�سنوات، وهي تعمل على �سحق الكونكريت الإ�ستخدامه يف 

الوقت  ومب��رور  االأ�سا�س،  حتت  ما  طبقات  واإن�ساء  ال��ردم 

االأ�سفلت  خملفات  م�ستخدمة  منتجاتها  ال�سركة  ط��ورت 

)منتج   )EAF( الكهربائي  القو�س  فرن  خملفات  و�سحق 

الإعادة  الكهربائي  القو�س  فرن  اإ�ستخدام  عن  ناجت  ثانوي 

�سهر احلديد(. 

EAF )جماميع �سناعية( العديد من   وتوفر خملفات 

اخل�سائ�س املعززة لالأ�سفلت، مقارنة باملجاميع الطبيعية 

مثل اجلاربو، ومن تلك اخل�سائ�س:   

• زيادة القوة
• زيادة مقاومة التخدد )ت�سقق االأ�سفلت(

• زيادة مقاومة االنزالق
اأط�����ول  اف���رتا����س���ي  ع���م���ر   •

لالأ�سفلت

 

قدرا  ال�سركة  اأجن��زت  كما 

كبريا من اأعمال تدوير اأ�سفلت 

 )RAP( ر�سفها  املعاد  الطرق 

واإ���س��ت��خ��دم��ت��ه م���رة اأخ����رى يف 

مبميزات  ولكن  وال�ساخن  البارد  االأ�سفلت  اأر�سفة  اإن�ساء 

معززة.

باالإ�سافة اإىل ذلك تعمل �سركة نا�س لالأ�سفلت ب�سورة 

اإذ  للتنظيفات؛  اخلليج  مدينة  �سركة  �سقيقتها  مع  وثيقة 

االإن�سائية  املخلفات  وف�سل  الهدم  م��واد  مبعاجلة  تقوم 

تلك  اإع��ادة  ثم  االأخ�ساب ومن  امل��واد مثل  عن غريها من 

التي  للتنظيفات  اخلليج  مدينة  �سركة  اإىل  االأخ�����س��اب 

ت�ستعملها يف �سنع ن�سارة اخل�سب امل�ستخدمة يف ا�سطبالت 

اخليول وقطع اخل�سب امل�ستخدمة يف الب�ستنة.

احلزام الناقل الذي ينقل املخلفات اإىل 

مناخل العزل 

حمطات اجلمع يف م�سنع اإعادة التدوير، ويتم يف هذه املرحلة فرز املواد غري االإن�سائية وو�سعها يف ال�سناديق 

املخ�س�سة لها وت�سمل تلك املواد االأخ�ساب والبال�ستيك والورق والعلب

اأحجار كونكريت بحجم واحد، ناجتة عن خملفات الهدم

ن�سارة اخل�سب من اآلة تقطع اخل�سب يف امل�سنع
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إعادة التدوير لبيئة أفضل 
من ناس لألسفلت

شركة اإلنشاءات الرائدة في مجال 
البحث والتطوير وأنظمة البناء 
الصديقة للبيئة في المملكة. 

تلجاأ معظم الدول يف جميع اأنحاء العامل اإىل ا�ستخدام املواد املعاد تدويرها من خملفات 

البناء واملخلفات الثانوية الناجتة عن العمليات ال�سناعية يف اأعمال ر�سف الطرق، وقد 

اأن  اإال  املا�سية؛  القليلة  ال�سنوات  خالل  �سريعة  ب�سورة  التدوير  اإع��ادة  عمليات  تطورت 

اإىل االإفراط يف  منطقة ال�سرق االأو�سط الزالت متاأخرة يف هذا املجال ورمبا يعود ذلك 

االإعتماد على قطاع النفط والغاز. 

ومع تغري االأزمنة؛ �سواء االإقت�سادية اأو البيئية، باتت هنالك حاجة متزايدة اإىل اإعادة 

التدوير، با�ستخدام واإعادة ا�ستخدام موارد بلدنا باأكرث الطرق فعالية وكفاءة، ويف الوقت 

اإىل  اأو  النفايات  مكب  اإىل  االإن�سائية  املواقع  من  الهدم  خملفات  معظم  تذهب  احلايل 

اأر�س  من  كبريا  النفايات جزءا  من  األف طن   ٥٠٠ حوايل  وي�سغل  االأرا�سي،  ا�ست�سالح 

والعلب  والبال�ستيك  فيها اخل�سب  - مبا  فرزها  يتم  التي مل  املواد  تلوث  املكب، يف حني 

والزجاجات- البحر عندما يتم ا�ستخدام املخلفات يف عمليات اال�ست�سالح، االأمر الذي 

يلحق �سررا بالغا باحلياة الطبيعية وخمزون االأ�سماك يف البحر.

ومع اأخذ تلك املخاوف يف االإعتبار؛ تهدف نا�س لالأ�سفلت اإىل اأن ت�سبح �سركة رائدة 

ومتخ�س�سة يف اإعادة التدوير، واأن جتعل البحرين يف طليعة الدول االأكرث كفاءة يف اإعادة 

ال�سديقة  البناء  عمليات  تنفيذ  يف  بالفعل  نا�س  بداأت  الواقع،  ويف  املنطقة،  يف  التدوير 

للبيئة يف القطاع اخلا�س، متيحة الفر�سة لل�سركة الإختبار اأ�ساليب جديدة بنجاح وتبادل 

نتائجها املفيدة مع عمالء اآخرين.

فوائد إعادة التدوير في البحرين
ت�سنف  االأر�������س:  م���ن  االإ����س���ت���ف���ادة    .١
البحرين من بني الدول  ذات الكثافة 

العامل؛  م�ستوى  على  العالية  ال�سكانية 

ت��رتاوح  متقدمة  مرتبة  يف  ت��اأت��ي  اإذ 

بني اخلام�سة وال�سابعة، لذا مع مرور 

على  متزايدة  �سغوط  �ستتولد  الوقت 

يعد  وب��ال��ت��ايل  االأرا����س���ي،  ا�ستخدام 

ملخلفات  مكبات  اإىل  االأرا�سي  حتويل 

البناء هدرا كبريا ملورد ثمني.  

فرز  يتم  ال  �سلفا؛  ذكرنا  كما  البيئة:   .٢
خم��ل��ف��ات ال���ب���ن���اء امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 

اإ���س��ت�����س��الح االأرا�����س����ي، وغ��ال��ب��ا ما 

ملوثات  على  املخلفات  تلك  حت��ت��وي 

اأن توؤثر �سلبا على خمزون  من �ساأنها 

االأ�سماك، يف حني اأن ا�ستخدام املواد 

املعاد تدويرها من �ساأنه اأن يوؤدي اإىل 

انخفا�س ن�سبة اإنبعاث الكربون بن�سبة 

تزيد عن ٥٠٪.

االإق���ت�������س���اد : ه���ن���ال���ك ع�����دد م��ن    .٣
االإعتبارات االإقت�سادية  املهمة للغاية، 

فيما يتعلق 

ومن  تدويرها  املعاد  املواد  با�ستخدام   

بينها: 

اخلر�سانة  كونكريت  اإ�سترياد  تقليل    •
مواد  من  وغريها  العالية  التكلفة  ذي 

البناء. 

املحجر - يقدر عمر املحجر احلايل-    •
اجل��ريي  احل��ج��ر  على  يحتوي  ال���ذي 

االأول  امل��ق��ام  يف  امل�ستخدم  ال��ن��اع��م 

حتت  م��ا  )طبقة  االأرا����س���ي  دف��ن  يف 

البحرية-  واأعمال احلماية  االأ�سا�س( 

ال�سنتني،  تتجاوز  ال  حم��دودة  بفرتة 

من  الدفن  م��واد  ا�سترياد  �ساأن  وم��ن 

زي��ادة  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات 

مما   ٪٣٠٠ ب��ح��وايل  االإن���ت���اج  تكلفة 

بناء  تكلفة  كبري يف  ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي 

الطرق واأعمال البنية التحتية االأخرى 

واإن�ساء طبقات ما  التي تتطلب الردم 

لذا   ،)sub-bases( االأ�سا�س  حتت 

الإن�ساء  البناء  اإ�ستخدام خملفات  يعد 

الإقت�ساد  مفيدا  اأم��را  الطبقات  تلك 

البحرين.

مناخل م�سنع اإعادة التدوير، 

تف�سل املواد االإن�سائية وفقا 

حلجمها

املخلفات االإن�سائية يف م�سنع اإعادة التدوير
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منتدى "المباني 
المستدامة والبنية 

التحتية"
منتدى  التطبيقية  العلوم  جامعة  اأقامت 

التحتية"  وال��ب��ن��ي��ة  امل�����س��ت��دام��ة  "املباين 
للبناء  ت�����س��ارت��رد  م��ع��ه��د  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

)CIOB( وجمعية املهند�سني البحرينية، 

غ�سان  الدكتور  االأ�ستاذ  من  كل  وق��ع  وق��د 

التطبيقية  ال��ع��ل��وم  جامعة  رئي�س  ع���واد، 

واملهند�س  للبناء  ت�سارترد  معهد  ورئي�س 

املهند�سني  جمعية  رئي�س  الهرمي،  م�سعود 

اجلامعة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  البحرينية 

واجلمعية.

ويقع املقر الرئي�سي ملعهد )CIOB( يف 

عام   ١٨١ منذ  تاأ�س�س  وقد  املتحدة  اململكة 

واأكرثها مهنية  املوؤ�س�سات  اأكرب  ويعترب من 

م�ستوى  على  والقيادة  االن�ساءات  اإدارة  يف 

األ���ف ع�سو   ٤٥ ح���وايل  ي�سم  وه��و  ال��ع��امل 

منت�سب.

التفتيش الميداني 
ضمان لجودة الخدمة

جمموعة  مدير  نا�س  ب�سار  ال�سيد  ق��ام 

ال�سلمانية  جممع  اإىل  مفاجئة  بزيارة  نا�س 

تركيب  يف  العمل  �سري  على  للتاأكد  الطبي 

وفقا  تنفيذه  و�سمان  هيونداي  م�ساعد 

الأعلى معايري اخلدمة من قبل ال�سركة.

وجت�����ري ع��م��ل��ي��ة ال��ت��دق��ي��ق ال��داخ��ل��ي 

ا�ستمرار  ل�سمان  منتظم  ب�سكل  واخلارجي 

االل����ت����زام مب��ع��اي��ري اجل�����ودة خ��ا���س��ة اأن 

جمموعة نا�س معروفة بتفانيها يف احلفاظ 

على اأعلى م�ستويات اجلودة ور�سا العمالء 

املفاجئة  الزيارات  وتوؤكد  القطاع،  هذا  يف 

املجموعة  الزيارة- على حر�س  -مثل هذه 

على حتقيق ذلك يف جميع اأن�سطتها.

إطالق الموقع اإللكتروني الجديد لشركة عبداهلل ناس وشركاه المحدودة
المملكة العربية السعودية:  اأطلقت �سركة عبداهلل نا�س و�سركاه املحدودة )ANPC( - ومقرها يف مدينة اخلرب 
عن  معلومات  يقدم  والذي   www.nass-sa.net واملطور  اجلديد  االإلكرتوين  موقعها  ال�سعودية-  العربية  اململكة  يف 

ال�سركة واأق�سامها وي�سلط ال�سوء على مراحل اإجناز العديد من امل�ساريع.

يف البداية، �سرعت ال�سركة يف اأعمال البناء واالأعمال املدنية واأعمال 

الرتكيب الكهربائية وامليكانيكية واأعمال ال�سيانة ال�ساملة يف حمطات 

  )ANPC( منت  فقد  اليوم  اأما  البرتوكيماويات؛  ومعامل  الكهرباء 

اململكة  يف  امليكانيكية  االإن�ساءات  جمال  يف  الرائدة  ال�سركة  لت�سبح 

العربية ال�سعودية، وقد اأجنزت العديد من امل�ساريع املرموقة. 

واملدنية  ال�سناعية  االإن�����س��اءات  مثل  خ��دم��ات  ال�سركة  وت��وف��ر 

امل�ستعملة  للزيوت  ميكانيكيا  مقاوال  كونها  عن  ف�سال  وامليكانيكية، 

واإعادة تكريرها، ومقاوال هند�سيا يف حلول الرافعات والرفع، وحلول 

واملقاول  الكربى  ال�سناعية  امل�سارريع  من  للعديد  والبناء  امل�سرتيات 

امليكانيكي مل�ساريع حمطات توليد الطاقة.

إفتتاح معرض التجزئة لألدوات الصناعية في الدمام 
المملكة العربية السعودية: �سركة م�سانع تكنولوجيا املواد الكا�سطة )ATI( هي م�سروع م�سرتك بني جمموعة 
�ساهني وجمموعة نا�س، لت�سنيع اأقرا�س القطع والطحن والنحت واأقرا�س األياف الراتنج  لالآالت املحمولة والثابتة حتت 

اإ�سم العالمة التجارية "Swords"، وقد افتتحت ال�سركة موؤخرا 

البناء  مواد  اأن��واع  جميع  وتوريد  لتجارة  الدمام  يف  جتزئة  معر�س 

.)WINSHAR( " با�سم "موؤ�س�سة وي�سرتن للمعدات ال�سناعية

�سركة  قبل  من  امل�سنعة   "Swords" عالمة  منتجات  وتعد 

م�سانع تكنولوجيا املواد الكا�سطة )ATI(  من املنتجات املدعومة 

لتلبي  وحت�سينها  تطويرها  ويتم  االإيطالية،  الت�سنيع  بتكنولوجيا 

اأكرث  يف  املتفوق  االأداء  املنتجات  تلك  وتتيح  املتنوعة،  االإحتياجات 

بيئات العمل �سعوبة، وذلك من خالل توفري عجلة ذات عمر اأطول 

لالإ�ستبدال  وقابلة  عالية اجلودة  واأقرا�س  دوائر قطع ق�سرية   مع 

ي�سمح  مم��ا  العملية،  املتطلبات  ت�سميم  ك��ل  ويلبي  تكلفة،  ب��اأق��ل 

للم�ستخدمني احل�سول على عجلة القطع املثالية الأي نوع من العمل.

)ATI( الكا�سطة  امل���واد  تكنولوجيا  م�سانع  �سركة  ت�سدر 

منتجاتها حاليا اإىل ال�سوق االأوروبية وتهدف اإىل اأن ت�سبح عالمة 

جتارية عاملية بحلول عام ٢٠٢٠.

ناس للسقاالت )سكارفوم( تنفذ عددا من 
المشاريع الكبرى

أبوظبي:  من بني جميع �سركاتنا العاملية؛ تعمل �سركة نا�س نا�س لل�سقاالت 
مثل  اأبوظبي  يف  للعمالء  امل�ساريع  من  كبري  عدد  على  اأبوظبي  )�سكارفوم( 

�سركة دبي للغاز الطبيعي و�سركة االإمارات لالأملنيوم )اإميال( و�سركة اخلليج 

للخدمات البحرية ومركز التجارة العاملي وغريهم، ويجري تنفيذ امل�سروعني 

االأكرث متيزا يف مطار اأبوظبي و�سركة برتوفاك؛ اأحد عمالء �سركة المربيل 

للطاقة يف ال�سارقة. 

اأبوظبي  مطار  يف  اجلديد  الرئي�سي  املطار  مبنى  م�سروع  يف  العمل  ب��داأ 

بقيمة  العام  ه��ذا  من  مار�س  �سهر  يف  "كلوي�سال"  �سركة  ل�سالح  ال��دويل 

امل�سروع  نطاق  وي�سمل  اإم��ارات��ي،  دره��م  مليون  و٢٥   ٢ بني  ت��رتاوح  اإجمالية 

واإزال��ة  وتفكيك  و�سيانة  وتركيب  وتوريد  ت�سميم  من  منف�سلتني  حزمتني 

واالأ�سطح  االأ�سقف  جميع  اإىل  و�سول  و�سيلة  وتوفري  املطلوبة  ال�سقاالت 

ال�سناعية، ومن املتوقع االإنتهاء من امل�سروع بحلول نهاية عام ٢٠١٦. 

اأما م�سروع ال�سقاالت الثاين لت�سنيع خم�س وحدات CPAR يف برتوفاك 

بحلول  االإنتهاء منه  املتوقع  يونيو ومن  �سهر  بداأ يف  للطاقة( فقد  )المربيل 

�سهر مايو ٢٠١٦، وتقدر قيمة امل�سروع  ب� ١٥ مليون درهم اإماراتي.
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حفل تخريج طلبة جامعة العلوم التطبيقية 
تخرج الفوجان ال�سابع والثامن من طلبة جامعة العلوم التطبيقية بنجاح يف حفل 

اأقيم بهذه املنا�سبة حتت رعاية الوجيه ال�سيد �سمري عبداهلل نا�س.
اأولياء  اأع�ساء جمعية   م�ست�سار االأعمال، ال�سيد حممد ح�سونة ي�ستلم �سهادة تقدير من 

اأمور املعاقني واأ�سدقائهم

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  االأ�سغال  وزير  مع  للمقاوالت  نا�س  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  نا�س،  غازي  ال�سيد 

خالل توقيع االتفاقية 

تطوير الطرق وإثنين من 
التقاطعات 

والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ات  و����س���وؤون  االأ���س��غ��ال  وزي���ر  وق���ع 

العمراين، ال�سيد ع�سام خلف مع �سركة نا�س للمقاوالت 

وحليفتها �سركة "كي �سي �سي " للهند�سة واملقاوالت من 

مليون   ١٢٤ بقيمة  ج�سور  خم�سة  الإن�ساء  اتفاقية  الكويت 

دوالر.

اإىل  األ��ب��ا  دوار  ت��ط��وي��ر  �سيتم  االإت��ف��اق��ي��ة؛  ومب��وج��ب 

نوعه  من  االأول  يعد  وال��ذي  م�ستويات  ث��الث  من  تقاطع 

تقاطع  اإىل  نويدرات  دوار  �سيتحول  البحرين، يف حني  يف 

ال�سوارع  االتفاقية تطوير جميع  ت�سمل  من م�ستويني، كما 

ال�سريعة املوؤدية اإىل هذين التقاطعني، وهي �سارع ال�سيخ 

جابر االأحمد ال�سباح و�سارع امللك حمد و�سارع االإ�ستقالل 

و�سارع املع�سكر و�سارع ١٥ و�سارع امل�سفاة. 

اأغ�سط�س  يف  ا�ستكماله  املقرر   - امل�سروع  ه��ذا  ويعد 

اأحد   - اخلليجي  التنمية  برنامج  قبل  من  واملمول   ٢٠١٨

�سمن  املدرجة  التحتية  البنية  تطوير  م�ساريع  واأكرب  اأهم 

اخلطة اال�سرتاتيجية الرئي�سية للطرق وحتت مظلة وزارة 

االأ�سغال.

التعاون من أجل التعليم  
والتقى  التطبيقية  العلوم  جامعة  ليند�سي  اإي��ان  ال�سيد  �سعادة  البحرين  مملكة  لدى  املتحدة  اململكة  �سفري  زار 

باالأ�ستاذ الدكتور وهيب اخلاجة؛ رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة واالأ�ستاذ الدكتور غ�سان عواد، رئي�س اجلامعة ورئي�س 

معهد ت�سارترد للبناء، وذلك للتعرف على برامج اجلامعة ومناق�سة العالقات التعاونية بني جامعة العلوم التطبيقية 

وجامعات اململكة املتحدة.
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حملة خيرية لذوي اإلحتياجات الخاصة
نظمت اأاليد  لتاأجري ال�سيارات، اإحدى اأق�سام جمموعة نا�س وال�سركة التابعة لل�سركة 

الوطنية لتاأجري ال�سيارات يف البحرين، حملة خريية ل�سالح االأطفال من ذوي االحتياجات 

اخلا�سة بالتعاون مع جمعية اأولياء اأمور املعاقني واأ�سدقائهم، وقد تلقت احلملة اخلريية 

دعم وتقدير االأطفال واجلمعية خالل الفعالية التي اأقيمت خالل �سهر اأغ�سط�س املا�سي.
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Fluor Supply Chain Solutions Pre-Qualification Status in the equipment categories of   Pressure Vessels, Heat Exchanger, 
Structural Steel Fabrication, Pipe Spool Fabrication  has been conferred upon the Nass Industrial Services facility located at 

 Building No 630, Road No 102, Block No 117, Al Hidd,  
Manama - 669, Kingdom of Bahrain  

This designation is effective from September 21, 2015 for a period of three years. Pre-qualification status is conferred based upon the review of information and observations by 

Fluor SCS and is subject to the provisions of the pre-qualification program. No recommendation 

or endorsement is intended. Questions may be referred to FluorSCS@Fluor.com. 

 حلول مثالية لذوي االحتياجات الخاصة

رك��ب��ت ���س��رك��ة ن��ا���س ل��ل��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة 

الفلل  اإح��دى  يف  خارجيا  زجاجيا  م�سعدا 

من  ا�سترياده  مت  الجون،  فيوز-  الرفاع  يف 

مع  اخلا�س  امل�سعد  ه��ذا  وياأتي  اإيطاليا، 

يقلل  ال��ذي  االأم��ر  دون؛  اأو من  بئر م�سعد 

من اأعمال البناء، ويعد هذا النوع منا�سب 

كما  امل�ساحة،  حم��دودة  االأم��اك��ن  اأو  للفلل 

يتطلب  االأ�سبوع.  تتجاوز  اأن مدة تركيبه ال 

اأحادي  كهربائي  تيار  م�سدر  امل�سعد  هذا 

وارتفاع   ١٠٠mm بعمق  وجتويف  الوجه 

٢٣٥٠mm، كما مت تركيب وحدات داخلية 
م�سابهة يف جامعة العلوم التطبيقية ومكتب 

املرا�سم امللكية وعدد من الفلل اخلا�سة.

نا�س  �سركة  وعلى �سعيد مت�سل، ركبت 

هيونداي  )NIT(م�سعد  الدولية  للتجارة 

يف ق�سم ال�سيدات يف م�سجد امللك خالد بن 

عبدالعزيز ذي الطابقني والواقع يف منطقة 

النوع  من  امل�سعد  هذا  ويعد  احل�سم.  اأم 

املخ�س�س  ال��ك��ف��اءة  ال��ع��ايل  االإق��ت�����س��ادي 

للمباين التجارية املتو�سطة االإرتفاع وبقدرة 

ا�ستيعابية ت�سل اإىل ١٠٠٠ كجم.

مهنتك بوابتك للنجاح
 �ساركت �سركة نا�س للمقاوالت يف يوم املهن الذي نظمته جامعة AMA الدولية 

خالل �سهر يوليو املا�سي يف فندق انرتكونتيننتال ريجن�سي حتت رعاية معايل وزير 

العمل ال�سيد جميل بن علي حميدان.

ويعد هذا احلدث مبثابة منتدى لربط اأ�سحاب العمل بالطالب، وذلك ملناق�سة 

الربامج  من  بالعديد  الطالب  تعريف  عرب  للتدريب،  املتاحة  والفر�س  العمل  �سوق 

املتوفرة لدى ال�سركات املختلفة.

نا�س  �سركة  الب�سرية يف  املوارد  م�سوؤولة  عبداهلل  ي�سرى  ال�سيدة  يكرم  العمل  وزير 

للمقاوالت

ناس للخدمات الصناعية تنال شهادة من "فلور" 
التوريد  �سل�سلة  حللول  فلور  �سركة  ممثل  قبل  من  الفعلي  والتفتي�س  املراجعة  بعد 

اإعرتاف  �سهادة  على  ال�سناعية  للخدمات  نا�س  �سركة  مبنى  حاز  )Fluor SCS(؛ 

"اأوعية  لتوريد  فلور  �سركة  من  معتمدا  ترخي�سا  املبنى  منح  لها مت  ووفقا  ال�سركة،  من 

ال�سغط، املبادالت احلرارية، �سناعة الهياكل الفوالذية و�سناعة بكرات االأنابيب" وذلك 

بعد االإ�ستكمال الناجح لعملية التاأهيل امل�سبق اخلا�س ب�سركة فلور.

�سنوات-  لثالث  ال�ساحلة   - ال�سهادة  ومتثل 

التوريد  �سل�سلة  اإعرتافا من �سركة فلور حللول 

وتركز  و�سمعتها  واإجنازاتها  ال�سركة  بقدرات 

على اإظهار م�ستويات عالية يف اجلودة والت�سليم 

والقيمة واملمار�سات التجارية االأخالقية.

االلتزام بالرعاية الطبية
ليونز  نادي  من  بتنظيم  ملوظفيها  جمانيا  طبيا  فح�سا  لالأ�سفلت  نا�س  �سركة  اأقامت 

الرفاع يف منطقة احلد، وقد اأجريت الفحو�س الطبية العامة الأكرث من ٢٧٠ عامال من قبل 

عدد من االأطباء واملمر�سني املتطوعني من مركز كيمز البحرين الطبي.
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زيادة القدرة االنتاجية 
لمصنع الثلج 

مت تركيب اآلة جديدة لت�سنيع رقائق الثلج، بقدرة 

للثلج؛  نا�س  م�سنع  يف  طنا   ١٥ اإىل  ت�سل  اإنتاجية 

ال�سيادين  يخدم  ال��ذي   - امل�سنع  باإمكان  وب��ات 

اخلر�سانة  وم�����س��ان��ع  املحلية  ال�سيد  و���س��رك��ات 

ورقائق  الثلج  قطع  اإنتاج  والكونكريت-   اجلاهزة 

الثلج على حد �سواء.

مدينة التنين- اإلفتتاح قريبا
التنني-  مدينة  تفتتح  اأن  املتوقع  من 

 ١٠٠ بتكلفة  العمالق  التنموي  امل�سروع 

دي�سمرب  اأوائ��ل  يف  اأبوابها  دوال-  مليون 

٢٠١٥ وفقا ملا اأعلنه نائب رئي�س الوزراء 

اإثر  اآل خليفة،  بن عبداهلل  ال�سيخ خالد 

العمل  موقع  اإىل  موؤخرا  بها  قام  زي��ارة 

دي��ار  اإدارة  جمل�س  م��ن  ل��دع��وة  تلبية 

املحرق، ح�سرها ممثلون عن �سركة بن 

"�ساينا  و�سركة  العقاري  للتطوير  فقيه 

نا�س  و�سركة  ب��ان��ز  وجمموعة  مك�س" 

للمقاوالت.

رئي�س  وه���و   - خ��ال��د  ال�سيخ  وج���ال 

اللجنة الوزارية لالإعمار والبنية التحتية 

اأي�سا- يف مرافق امل�سروع واأ�ساد بحجم 

ب��ع��د و�سع  ق��ي��ا���س��ي  االإجن�����از يف وق���ت 

باأنه  امل�سروع  وا�سفا  املا�سي؛  العام  يف  االأ�سا�س  حجر 

من امل�ساريع الواعدة يف جتارة التجزئة واجلملة على 

امل�ستويني املحلي واالإقليمي.

ال�سقق  من  االأوىل  الدفعة  خالد  ال�سيخ  تفقد  كما 

اأ�سحاب حمالت التجزئة يف  التي �سيتم توزيعها على 

االأيام املقبلة؛ وقال "ت�سهد مدينة التنني على امل�ستوى 

املتقدم الذي و�سلت اإليه العالقات البحرينية ال�سينية 

اال�ستثمارات  ت�سجيع  على  احلكومة  حر�س  وتعك�س 

وتنويع م�سادر الدخل ل�سمان التنمية االقت�سادية". 

التنني  مدينة  م�سروع  يف  العمل  اأن  بالذكر  اجلدير 

التي تقدر م�ساحتها االإجمالية ب� ١١٥ األف مرت مربع، 

قد بداأ يف مايو ٢٠١٢ مبوجب اإتفاقية مربمة بني �سركة 

ديار املحرق و�سركة �ساينا مك�س.

غازي  ال�سيد  مع  الي�سار(  من  )الثاين  خالد  ال�سيخ  ال��وزراء  رئي�س  نائب 

نا�س، الرئي�س التنفيذي ل�سركة نا�س للمقاوالت وعدد من كبار امل�سوؤولني 

من جمل�س اإدارة ديار املحرق
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إنجازات تحققت بمبادرة ودعم 
صاحب السمو الملكي ولي العهد

 بتوجيه من رئي�س جمل�س التنمية االقت�سادية  �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد نائب القائد 

جمل�س  متكن   ، ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س  االأول  والنائب  االأعلى 

الوطني  د  االإقت�سا اأداء  م�ستوى  رفع  من  االإقت�سادية  التنمية 

كما   ، ام  امل�ستد االإقت�ساد  نحو  املتوا�سلة  اململكة  م�سرية  ودعم 

ومتكن  التناف�سية  االإقت�سادية   القدرة  زيادة  املجل�س  ا�ستطاع 

ة  العامل القوى  على  تركز  التي  االإنتاجية  م�ستويات  رف��ع  من 

املوؤهلة تاأهيال عاليا والتي ت�سهم يف مزيد من تطور اململكة. 

 

تخفي�س الر�سوم اجلمركية من اأجل دعم التبادل     -٢٠٠٠ •
امل��م��ل��ك��ة وخمتلف  ب��ني  االإق��ت�����س��ادي وال��ت��ج��اري 

البلدان.

تنظيم  هيئة  واإن�����س��اء  االإت�����س��االت  قطاع  حترير     -٢٠٠١ •
االإت�ساالت.

 • ٢٠٠٦-   اإن�����س��اء "متكني" ك��ج��زء م��ن م��ب��ادرات االإ���س��الح 

البحرين،  ململكة  االإقت�سادية  وؤي��ة  ر � � ال و الوطنية 

املوؤ�س�سات  وتطوير  اإبتكار  ع  ي ج �س ت بهدف  وذل��ك 

املوؤ�س�سات  ومن��و  اإنتاجية  ز  ي ز ع ت ل م  الدع وتوفري 

القطاع اخلا�س وجعله  اإىل دعم  ا  �سعي واالأف��راد، 

املحرك الرئي�سي للتنمية االقت�سادية. 

اإجتاه  لتوفري   ٢٠٣٠ االإقت�سادية  ية  لروؤ ا ط��الق  اإ    -٢٠٠٨ •
وا�سح للتطور امل�ستمر الإقت�ساد البالد وبناء حياة 

اأف�سل لكل مواطن بحريني. 

اإجتذاب اال�ستثمارات االأجنبية، فقد نظم جمل�س    -٢٠١٠ •
التنمية االإقت�سادية العديد من اجلوالت الرتويجية 

يف االأ�سواق العاملية امل�ستهدفة، االأمر الذي ي�سمح 

لرجال االأعمال البحرينيني بالتوا�سل املبا�سر مع 

امل�ستثمرين االأجانب واالرتباط معهم يف �سراكات 

مربحة. 

امل�ساريع  يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م�����س��ارك��ة  ت��ع��زي��ز    -٢٠١٢ •
اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  للتنمية  الرئي�سية  وال��ربام��ج 

حت�سني م�ستوى معي�سة املواطن.

تعزيز التعليم وريادة األعمال  
 لكونه من امل�ساندين املتحم�سني للتعليم؛ اأن�ساأ �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد "برنامج ويل العهد للمنح 

الدرا�سية العاملية" )CPISP(   يف عام ١٩٩٩ من اأجل تقدمي الفر�سة خلريجي املدار�س الثانوية البحرينية  

ملتابعة تعليمهم العايل يف عدد من اجلامعات ال�سهرية يف جميع اأنحاء العامل.

ويف ال�سياق نف�سه، تقام جائزة البحرين لريادة االأعمال حتت رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو امللكي ويل 

العهد، لتتما�سى مع روؤية البحرين ٢٠٣٠ الرامية اإىل بناء اأ�سا�س �سليم الإمناء ودعم دور القطاع اخلا�س يف 

تعزيز االإقت�ساد الوطني.
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حديـث
 مقتطفات

 إخبارية

 ماذا ومن وأين ومتى- 
آخر أخبارنا بإختصار.

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة يسلط الضوء على مساهمة 
مجموعة ناس في تطوير القطاع اإلقتصادي 

في المملكة 

 صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة يشيد بدور الشركات 
العائلية في تنشيط 

اإلقتصاد البحريني خالل   
زيارته الرمضانية السنوية 

إلى مجلس عائلة ناس

١٢١٣١٤ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

 الزيارة الملكية

تناول �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، 

جمل�س  لرئي�س  االأول  والنائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  يل  و

الوزراء، خالل لقائه مع ال�سيد �سمري نا�س، رئي�س جمل�س اإدارة 

اأحمد  عبداهلل  املرحوم  الوجيه  اأبناء  وجميع  نا�س  جمموعة 

للمملكة  االإقت�سادية  بالروؤية  املتعلقة  الق�سايا  خمتلف  نا�س، 

واأكد دعمه لل�سركات التي التزال تلعب دورا هاما يف دفع عجلة 

التنمية يف املجتمع.

العائلية  ال�سركات  ب��دور  خا�سة-  ب�سورة   - �سموه  واأ�ساد    

تقودها  التي  للمبادرات  دعمها  يف  نا�س،  جمموعة  بينها  من  و

ذكره  يجدر  ومما  اململكة،  اإقت�ساد  تطوير  اأجل  من  حلكومة  ا

اأن مثل هذه اللقاءات ت�سمح ملجموعة نا�س بتعزيز التعاون مع 

احلكومة ف�سال عن تقدميها ملقرتحات جديدة ت�سهم يف املزيد 

من التح�سينات االإقت�سادية.  

ويف الزيارة �سلط �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد ال�سوء 

ال�سيد عبداهلل  له  الكبري الذي قام به املغفور  الدور  على 

قطاع  يف  خا�سة  التحتية،  البنية  تطوير  يف  نا�س  اأحمد 

نا�س  عائلة  اأ�سادت  اأخ��رى،  ناحية  ومن  والت�سييد،  البناء 

بدعم �سمو ويل العهد امل�ستمر لل�سركات العائلية البحرينية 

االإقت�سادية  التنمية  قيادة  يف  الهام  دوره  على  واأث��ن��ت 

تعليقه على ذلك، قال  اململكة، ويف معر�س  امل�ستدامة يف 

ال�سيد �سمري نا�س "يقود �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد 

نا�س  اإ�سرتاتيجية ونحن - عائلة  اإقت�سادية  بروؤية  البالد 

وجمموعة نا�س- فخورون لكوننا جزءا من مبادراته".

 

اإللتزام الملكي بالتنمية
  )EDB( االإقت�سادية  التنمية  ملجل�س  رئي�سا  ب�سفته   

اآل  حمد  بن  �سلمان  االأم��ري  امللكي    ال�سمو  �ساحب  يدعم 

النمو  عجلة  دف��ع  اإىل  عية  ال�سا املجل�س  م��ب��ادرات  خليفة 

اململكة،   يف  االأعمال  بيئة  وتعزيز  الرئي�سي  االإقت�سادي 

الدولية   لبحرين  ا حلبة  افتتاح  يعد  ذل��ك،  على  ع��الوة 

)BIC(   يف عام ٢٠٠٤ وا�ست�سافة بطولة الفورموال واحد 

من املبادرات التي قادها �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد.  

يقود صاحب السمو 
الملكي ولي العهد 

البالد برؤية إقتصادية 
إستراتيجية ونحن - 

عائلة ناس ومجموعة 
ناس- فخورون لكوننا 

جزءا من مبادراته
- سمير ناس

جـــديــــد
ناس
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حديـث
كلمة أولى

النشرة الرسمية لمجموعة ناس 
وناس المؤسسة

حديـث

فـي بضـع 
كلـمـات...

عادل ناس
 المدير

١٢١٣١٤ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

مرحبا بكم جميعا! 

اأرحب بكم يف العدد الرابع ع�سر من حديث ناس، وفيه نت�سارك بع�سا من االإجنازات الرئي�سية لهذا 

الربع معكم.

اإفتتاحه  املتوقع  التنني" م�سروع ديار املحرق ال�سخم،  "مدينة  للغاية لكونها جزءا من  اإن نا�س فخورة 

اأمام اجلمهور قبل نهاية العام، بالتزامن مع اإحتفاالت اململكة بالعيد الوطني املجيد، فقد كان لنا عظيم 

ال�سرف للعمل �سويا يف تطوير اإقت�ساد البحرين الغالية باالإ�سافة اإىل العديد من امل�ساريع االأخرى التي 

الزالت يف طور التنفيذ.

كما ت�سرفنا بالرتحيب بح�سرة �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة يف جمل�س نا�س 

االإقت�ساد  تن�سيط  يف  العائلية  ال�سركات  بدور  �سموه  اأ�ساد  وقد  املا�سي،  رم�سان  �سهر  خالل  بالرفاع 

البنية  قطاع  وت�سييد  تطوير  يف  الفاعل  الإ�سهامها  عليها  اأثنى  التي  نا�س  جمموعة  ال�سيما  البحريني؛ 

التحتية يف اململكة.

تدوير  اإع��ادة  للبيئة من خالل  ال�سديقة  املمار�سات  �سركتنا يف  دور  على  ال�سوء  ت�سليط  نود  واأخ��ريا؛ 

خملفات البناء حمليا وبتكلفة اأقل، وناأمل اأن ن�ستفيد من تلك املواد املعاد تدويرها يف اإن�ساء الطرق يف 

جميع اأنحاء البالد.

اأمتنى للجميع عاما جديدا �سعيدا، واأن ت�ستمتعوا مبحتويات هذا العدد املميز.
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حديـث
المحتوى

المحـتـوى

تابعونا على صفحاتنا في

١٠

شركة مصانع الخليج لألحماض:

خدمة اإلحتياجات التجارية في 
البحرين

صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة يسلط 

الضوء على مساهمة مجموعة 
ناس في تطوير القطاع اإلقتصادي 

في المملكة 

قريبا:

مهرجان كؤوس ناس- اليوم 
السنوي لسباق الخيل

١٢

١٤

٠٤

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

١٢١٣١٤ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
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هيمانت جو�سي 

عي�سى عبداهلل بوعلي 

ندى مدين 

جون موترام

كايلني منديز

برا�ساد �ساندرا �سيكار

حممد ح�سونة

�سابنا راج 

ديفيد اأنتوين 

ي�سرى عبداهلل 

برافني �سيتي 

جريارد هوتون 

فينياد�س اأبراهام 

هيمال �ساه 

�ساداناند بريكودي

بهاء كرامية

مادو بابو

بدرية البو�سميط 

اأويل بالنكو 

فينود كوتيان

�سون هايكن�سون

توما�س كوريان 

امل�ساهمات  
اخلارجية:

 مرمي الذوادي 

)FDPM مكتب(

حممود اأحمد جمبل 

)FDPM مكتب(

لولوة حمد العبداهلل 

)ديار املحرق(

نرحب باقتراحاتكم
نرحب بجميع م�ساركات موظفي 

�سركات نا�س من اأجل اإثراء ن�سرة 

حديث ناس وتطويرها؛ لذا يرجى 
اإر�سال مقرتحاتكم ووجهات نظركم 

واأفكاركم ومقاالتكم واأخباركم اأو اأخبار 

اإجنازاتكم ال�سخ�سية اأو كل ما يتعلق 

باأن�سطة وفعاليات ال�سركة االجتماعية. 

كما ي�سعدنا ا�ستقبال اأية �سور 

فوتوغرافية حول ال�سركة واإجنازاتها؛ 

حديثة اأو قدمية؛ الإ�سافتها اإىل اأر�سيف 

ال�سور واالأفالم اخلا�س باملجموعة. 

يرجى منكم االإت�سال بق�سم العالقات 

 العامة عرب الربيد االلكرتوين  

 pr@nasslogistics.com
اأو هاتف رقم ١٧٤٥٦١٩١.

مقدمة    ٣

جديد ناس    ٤

ومضات عالمية     ٩

تحت  الضوء: مشروع    ١٠-١١ 
إعادة التدوير لبيئة أفضل  

من ناس لألسفلت   

تحت  الضوء: شركة    ١٢
شركة مصانع الخليج لألحماض  

مقابلة مع: عصام الجاسم    ١٣

أخبار الموظفين    ١٣

الزاوية اإلجتماعية    ١٤

المـسـاهــمــون

 تحت  الضوء:  
إعادة التدوير لبيئة أفضل

من ناس لألسفلت
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النشرة الرسمية لمجموعة ناس وناس المؤسسة 
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صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة يسلط الضوء على مساهمة 

مجموعة ناس في تطوير القطاع اإلقتصادي 
في المملكة 
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