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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…
Ghazi Nass
Director

Greetings to all!

Welcome to the 15th issue of Nass Talk. 

In this version we’re celebrating a decade of success since Nass 
Corporation established to be a public company in September, 2005. 
We take great pride in being the region’s Complete Construction 
Solutions provider and completing infrastructure projects in record 
time, many of which are the first of its kind. 

We’re also sharing our latest achievements with you, such as the 
inauguration of the much awaited Dragon City Mall and Phase 5 of the 
Sheikh Khalifa bin Salman Highway. The Nass Group is also excited 
to share the recent success of Nass Marine Services which launched 
six barges completed in 2015, a milestone feat given the complexity 
applied in these projects. 

We hope you have a great time catching up and reading about the 
latest news from Nass this past quarter, as much as we enjoyed 
carrying forth these current accomplishments.

Lastly, I’d like to thank Applied Science University (ASU) students Ms. 
Njood Khaled AL Buainain and Mr. Ahmed Mohamood Al Shams for 
their combined efforts in designing the cover image for the current 
issue of Nass Talk.    

Best Wishes.
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NASS
BUZZ

A Decade of Sharing 
Wealth with the Public

TIMELINE
  Listing on IPO

  Nass awarded various 
packages since 2004 

for the Durrat Al Bahrain 
development at the 
southeast coast of 

Bahrain – Dredging, 
Reclamation, Shore 

Protection, Bridges etc. 

 Various packages started for Diyaar Al Muharraq - 
Dredging, Reclamation, Shore Protection

 JV established with Braemar Golf for construction of 
quality golf at Riffa Views.

 NASS Mechanical: 
fabrication and 

mechanical erection 
work for Phase III of the 

Hidd Privatization and 
Desalination Expansion 

Project begins. 

 Scafform completes 
several BAPCO Projects

 Salam Resort project 
initialized 

 Arcapita Bank 
Head Quarters 

construction 
begins

 Various packages 
for Darari Project 
begin: Dredging, 

Reclamation & 
Shore Protection 

started

 Infrastructure 
Development, Phase 

1, 2 & Mainland A 
to Durrat Al Bahrain 

Project 

 Bahrain Map Flyover 
project completed

Bahrain Bay Waterfront 
Development project 

handed over

2006 2007 2009

In 2005, Nass Corporation B.S.C. 
issued its IPO after 15 years of 
careful planning. Since then the 
construction giant has further 
grown in Bahrain and the region. 
Celebrating its 10-year milestone, 
the company reminisces past 
achievements and challenges it 
has overcome during the decade. 

Our happenings in 
a nutshell.

2005 2008 2010

In a time when it was uncommon for family owned businesses in the 
region to go public, the visionary NASS family became one of the first to 
list itself on the Bahrain Bourse with a paid up capital of USD 53 Million 
which was later increased to USD 58 Million. In doing so, it led the way 
for other entrepreneurial households to look towards IPOs (Initial Public 
Offerings). 

Nass Corporation has carved for itself a unique position to deliver 
complete construction solutions ever since it was founded and 
comprises of six divisions and five subsidiaries. Employing over 4,000 
people, and with an average annual revenue of USD 265 Million, it has 
emerged as the leading provider of innovative construction and industrial 
solutions in the region.

Strategic Leadership
Nass Corporation made an intelligent move in the 1980s, which 

further endorses the company’s innovative leadership. When most local 
contractors were shying away from large construction projects, Nass 
Corporation focussed on large industrial undertakings, competing with 
(through JVs) and against international contractors. Explaining this 
strategic decision by company, Mr. Sameer Nass, Chairman of the Nass 
Corporation says, “If you tender for a 30 storey building you may be 
competing against 30 contractors or even more, but if you go for a 50 
storey building you may be competing against just five.” 

During the financial crisis of 2008, when Bahrain’s real estate sector, 
especially commercial and high-end real estate, suffered a severe blow, 
Nass Corporation remained profitable due to a number of factors; central 
of which is a stratergic flexibility of the company to adapt to changing 
market conditions and capability to deliver bespoke solutions to its 
clients. The company also built solid networks of synergetic partnerships 
both regionally and internationally.   
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 ASRY Quay wall, 
North Development 
Phase-1 completed 

five months ahead 
of schedule

 Isa Town 
Interchange project 

completed

 Nass Contracting approved for ECITB Health & Safety 
Passport Scheme

 The Prince Khalifa Park, one of Bahrain’s biggest, 
opens in Hidd

 Nass Commercial makes record sale for CASE units 

 Nass Scafform awarded a number of projects in Ras 
Laffan including the Contract for Barzan Project, 

Borouge 3 Petro-Chem project in Ruwais with Larsen 
& Toubro 

 SULB Civil 
Construction Package 

– Integration Facility 
project completed

 US Navy Phase 2 
project completed

 Applied Science 
University project 

completed

 Nass Mechanical 
starts the 

SADARA - 
Propylene Oxide 

Plant project

 STBLOP Project 
completed

 US Navy Bridge 
Movement 
carried out

 Nass Commercial signed 
as authorized dealer for 

Bapco Lubricants

 Nass Scafform 
recognized by Sinopec

 Nass Landscapes 
Japanese Garden 

Inaugurated

 Alba Nuwaidrat Interchange awarded to 
Nass Contracting and its JV

 Qatar Aluminium 
Power Plant Project

 King Hamad University 
Hospital completed

 Nass Mechanical 
successfully completed 

the 430 tonnes ship 
loader project

 Scafform secures 
several contracts 
in Abu Dhabi with 

leading petrochemical 
industries

2011 2013

Nass Corporation aims for 
consistent and steady growth 
instead of fast growth.

2010 2012 2014 2015

Diversified Portfolio
The divisions and subsidiaries of NASS have been at the forefront of 

technological innovation, which is displayed by its diverse range of successfully 
completed projects. Nass Corporation has a varied portfolio including the well-
known Hidd Power Station project valued at USD 460 Million. The company 
was part of this mammoth undertaking comprising civil and structural as well as 
construction works, and the installation of high voltage power cables. 

Valued at USD 213 Million, the Khalifa bin Salman new port in Hidd is another 
successful project where the company was involved in the planning, designing 
and construction of Phase 1 of this deep water port, as well as the reclamation 
of around 700 hectares of land to build a corridor offering port access, a 
roadway and an area for industrial development. 

Nass Corporation’s line-up of commendable accomplishments also lists 
Bahrain’s landmark building with state-of-the-art twin towers, a first of its 
kind in the entire world, using wind energy to provide 11 to 15 per cent of the 
electricity needs of the building. 

The recent US Navy Bridge venture is yet another project, highlighting the 
group of companies remarkable technical expertise. A unique construction 
approach – “build, lift, move and install” – was followed which is unlike any 
bridge installation undertaken in the whole of the Middle East. 

Numerous other well-known, unique, large-scale infrastructure and industrial 
projects in Bahrain and the region including prominent marine engineering 
undertakings can be credited to the company, as well. 

Bright Future 
Nass Corporation continues to maximise on opportunities throughout the 

GCC and has consolidated its position as one-stop-shop for innovative, turnkey 
construction and industrial solutions. While Bahrain is its home market, it has 
also completed projects in Saudi Arabia, Kuwait, Qatar and Abu Dhabi.

“I have witnessed the evolution of companies like Hyundai, which since they 
first came to Bahrain in the 1970s, have grown from being civil contractors 
to giant Engineering Procurement Construction (EPC) contractors, providing 
turnkey solutions for projects,” says Mr. Sameer Nass who believes that 
Bahrain’s construction firms have not been given those opportunities yet. NASS 
has carried out quite a few large-scale EPC contracts within the GCC region 
and aims for a global presence someday. 

Nass Corporation: Divisions & 
Subsidiaries
1.  Nass Contracting  

(Sub-divisions: Nass Asphalt, Nass Landscapes, 
Nass Plumbing) 

2.  Nass Industrial Services 

3.  Nass Scafform Contracting 

4.  Nass Electrical Contracting Co. W.L.L. 

5.  Nass Commercial 

6.  Nass Ice and Sweet Water Plant 

7.  Nass Mechanical 
Contracting Co. W.L.L. 

8.  Nass Sand Processing 
Plant 

9.  Nass Foods 

10.  Delmon Precast 

11.  Delmon Ready Mixed 
Concrete & Products

- Sameer Nass
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Enter the Dragon
The much awaited USD 45 Million project 

Dragon City, at Diyar Al Muharraq, was inaugurated 
in December under the patronage of His Royal 
Highness Prime Minister Prince Khalifa bin 
Salman Al Khalifa. Considered to be a gateway 
of investment and trade exchange between 
the Kingdom of Bahrain and China, Dragon 
City is expected to yield enormous beneficial 
opportunities, financial gains, massively impacting 
the Bahraini lifestyle and significantly diversifying 
their business ventures.

The mall’s design is influenced with Chinese 
architectural and cultural aspects incorporating 
780 commercial units for small to medium retailers 
and wholesalers as well as food court, cafes, 
resturants. Additionally a 4,500 square meter 
area is designated for warehouses and a car park 
large enough to accommodate 1,500 cars. The 
new attraction is expected to consolidate the 
Kingdom’s status as a hub for trade, commerce 
and investment opportunities in the region. The 
Dragon City concept was launched in May 2012 
through agreement between Diyar Al Muharraq 
and Chinamex and Nass Contracting successfully 
completed the project on time. 

Chairman of Diyar Al Muharraq, Mr. 
Abdulhakeem Alkhayyat lauded the Premier’s 
constant support to development projects in the 
kingdom, and directives to provide more facilities 
to the private sector in order to launch projects that 
stimulate the national economy to achieve higher 
growth rates.

Nass Mechanical and Nass Asphalt 
Promote Bahraini Investment

The two companies represented Nass Corporation B.S.C.  at the Invest in 
Bahrain forum and exhibition, organized by the Ministry of Industry and Commerce 
in November. The event was held to attract potential investors from Bahrain and 
abroad. 

Nass Mechanical displayed their capabilities in operation sectors such as Oil and 
Gas, Power Plant, Cement, Water, Desalination, Petrochemical, Metals and Mining. 
Nass Asphalt promoted their Recycled Asphalt operations and products. 
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Nass Commercial and BAPCO Ties 
Commemorated at ‘Win with BAPCO’ Ceremony

Bahrain’s very own brand of 12 advanced automotive lubricants, Bapco Lubricants, was 
launched in September 2015 alongside a sales promotion program called ‘Win with Bapco’, 
partnered with Authorized Sole Distributer Nass Commercial.

Customers and dealers who made purchases during the promotional period, 
September to December, were entitled to winning instant rewards and also 
entering into a raffle draw to win major prizes such as an SUV, iPad or 
mobile phone.

At the end of the period, Nass Commercial and BAPCO distributed 
raffle prizes and also organized a sub-dealers appreciation ceremony to 
commemorate them for target sales achieved. Special appreciation awards 
for Best Car Wash and Quick Lube Dealer & Best Spare parts dealer of  
the year were also presented at the ceremony held at the Diplomat 
Radissons Hotel.

“We are extremely thrilled with the market response on Bapco 
Lubricants over the past four months and are glad to share this success 
with our partners and sub-dealers who have made it possible to deliver 
the range of Bapco oils into the market,” commented Mr. Bashar Nass, 
Director of Nass Commercial.

Excelling Education Plans with Dual 
Degrees

Prof. Ghassan Aouad, President of Applied Science University 
(ASU) Bahrain,has been meeting with representatives from esteemed 
universities across the UK to strengthen ties and collaborate on joint 
educational programs.  

He hosted a business lunch meeting with the Head of UKTI, Ms. 
Heather Hopper, UK Trade & Investment Officer at UKTI Bahrain, Ms. 
Emilia Mateva, and Managing Director of ATKINS in Bahrain, Kuwait 
and Middle East, Mr Rick Hopper, to discuss ways to strengthen ASU 
collaboration with UKTI and ATKINS. The meeting was attended by Prof 
Waheeb Alkhaja, Chairman of the Board of Trustees and members of 
staff as well. 

Additionally, Prof. Ghassan Aouad also announced that ASU has 
agreed with London South Bank University on setting up a college of 
engineering for civil, construction, architectural design, mechanical and 
electrical degree programs and with Cardiff Metropolitan University on 
offering programs in management and business studies, and accounting 
and finance. This would help Bahrain become an educational hub in 
the region upon receiving approvals of this scheme from the Higher 
Education Council.  

A Show of Patriotism
NASS participated in National Day celebration across the 

country through various sponsorship opportunities, in line with its 
commitment to support major community events. Nass Scafform 
Contracting was in-charge of constructing and dismantling the 
Grandstand, of a 3000 seating capacity, for the “This is Bahrain” 
event held at Isa Town Stadium on December 16. The project cost 
around USD 41,000 and required manpower of 20 workers over 
three days.

Nass Landscapes, Nass Contracting and Gulf City Cleaning 
Company also did their part by supporting a five-day mega 
festival held at Bahrain International Circuit through monetary 
sponsorships. A range of exciting entertainment, rides and food 
options were on offer to people of all ages at the festival, which 
included a stall setup by GCCC for kids’ carnival games.  
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Flash
INTERNATIONAL

New Flyover Added to 
Kingdom’s Infrastructure

Valued at USD 20 Million, Phase 5 of the Sheikh 
Khalifa bin Salman Highway was inaugurated early this 
January by Works, Municipalities Affairs and Urban 
Planning Minister Essam bin Abdulla Khalaf. 

The Grade Separated Interchange along the Shaikh 
Khalifa bin Salman Highway and the road linking 
roundabouts 13-18 in Hamad Town, as well as the 
Muharraq Ring Road Project were financed by the 
Saudi Development Fund, within the Gulf Development 
Programme.

The minister stressed that the projects will boost the 
kingdom’s road infrastructure and increase its capability 
to accommodate high traffic movement and cope with 
the increasing urban and population growth.

Work on the project, led by Al Yamama Nass 
Contracting JV, began in September 2014 and was 
completed on schedule by December 2015. Scope of 
works included Bridgework, MSE wall ramp, at-grade 
roads and associated link roads and infrastructure 
works. 

GCCC Opens 
New Dubai Office 

DUBAI: Nass City Cleaning
Services LLC, a new branch of Gulf
City Cleaning Company was 
recently launched in Dubai’s 
The H Hotel Tower. GCCC is 
a pioneer service provider of 
comprehensive and tailor made 
waste management services
in the Kingdom. The company
was formed in 2000, following a 
successful contract for collection of 
Waste, Street Sweeping and Septic
Tank Emptying with municipalities 
in Bahrain, becoming the first full 
“turnkey” privatization in the region.

 As an industry leader in the country, GCCC has actively been pursuing a policy of 
expansion into other GCC countries. This will be to target waste collection, recycling 
facilities management contract opportunities.

Clean Fuel 
Kuwait Project 
on Track
KUWAIT: Sarens NV of Belgium 
and Sarens Nass Middle East 
have completed Phase 1 of the 
Clean Fuel Project for Kuwait 
National Petroleum Company 
(KNPC). For the first time, the 
SCT (Sarens Climbing Tower) was 
used to lift a reactor weighing 
1500 tons, using the Terex Demag 
CC8800 for tailing. The Heavy 
Lift Project began in October 
2015 and was successfully 
implemented in December under 
Mr. John Hasko Van Den Ende, 
Sarens Project Manager, followed 
by the subsequent installation of 
two more reactors weighing 1238 
and 1184 tons.

Al Ghanim & Nass, Kuwait 
provided the support staff, riggers, 
and Project coordinator for the 
project. Phase 2 of the Heavy Lift 
Project requires the installation of 
93 vessels and is scheduled to 
begin in Q2 of this year. 
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A Record Trail for Barge Building
Nass Marine Services Company reached a victorious milestone in 
2015 by launching six barges within a span of one year – given each 
barge typically takes four months to build.

Established in 2006, Nass Marine Services is the Marine Division of the Nass 
Group, specialized in building of small to medium size vessels for different purpose 
as well as in ship repair applying new technology and a state-of-the-art marine 
facility. Company management and workforce have an extensive experience 
gained in major ship building and ship repairs worldwide and their qualifications 
are certified by reputed classification societies such as American Bureau of 
Shipping.

The company’s skilled workforce of 200 craft-men possess the expertise 
to produce 8 barges a year, while the 520 - 700 ton capacity Marine Jetty for 
Mooring and Repairs allows Nass Marine to build and deliver units of up to 70 m 
in length.

This past year, Nass Marine built and launched six flat top barges, ranging from 
sizes of 120 foot, 150 foot and 180 foot. On site the company’s three launching 
bases, all of the barges were constructed to the highest quality with full certified 
inspection by the American Bureau of Shipping and launched and delivered to fully 
satisfy the customer. This was a record year with the highest amount of barges 
launched since 2009.

Launching Soon 

The Region’s First Self-levelling Modular Jackup Barge 
Nass Marine has recently signed a corporation agreement with a Chinese 

modular Jackup Barge Manufacturer; to manufacture barge elements in Bahrain 
and final assembly with key elements shipped from China. 

This barge has a unique self – levelling system that operates all its four legs 
at the same time. 
This allows the 
Jackup barge to 
continue working in 
all sorts of seabed 
and weather 
conditions and 
making it first of its 
kind in GCC. Nass 
Marine expects its 
first order within 
February 2016.

2016 - 2017 Outlook 
•  Due to a slowdown in the oil and gas sector, an impact on orders for 

new barges is likely to be cancelled or delayed. However, Nass Marine 
predicts that the offshore construction market should not be affected as 
much and is anticipating orders for barges from these markets since the 
standard of barges required for this market are lesser. 

•  The company is also receiving encouraging enquiries from wider markets 
such as India and other parts of the subcontinent.

•  Lastly, Nass Marine plans to expand into the repair and maintenance 
market. The construction of a new ship lift cradle system within the first 
quarter of 2016 will allow them to compete with the local ship repair 
companies currently within Bahrain and Eastern Saudi Arabia.

Vessel Name: 
GTO 199
Launched on:
7th April 2015

Vessel Name: 
GTO 1901
Launched on:
23rd April 2015

Vessel Name: 
GTO 46 
Launched on:
21st May 2015

Vessel Name: 
GTO 157 
Launched on:
20th Sep. 2015

Vessel Name: 
GTO 1902 
Launched on:
16th Nov. 2015

Vessel Name: 
GTO 1903 
Launched on:
30th Dec. 2015

Projects Completed
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Sarens Nass Middle East (SNME) adds 
new cranes to fleet, ensuring variety and 
capacity to serve clients. 

SNME - On the Road 
to  Excellence

Sarens Nass Middle East Company was established as a Joint 
Venture in the year 2002 between Sarens NV from Belgium, 
International leaders of the crane and heavy lift industry and Nass 
Group a leading Regional conglomerate and industrial house. 

Mission of the company is to deliver comprehensive, engineered 
cranes and heavy lift solutions by leveraging its global expertise and 
local knowledge. Over the years, the company emerged as a regional 
leaders and expanded its operations through associated companies 
in Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, and U.A.E., besides its Head 
Office at Bahrain. 

SNME provides crane rental solutions, heavy lift consultation & 
engineering, site inspections & surveys, besides qualified, trained and 
experienced lifting crew, critical lift planning and execution,  logistics 
for O.D.C and Modular transportation to a vast variety of customers 
from different market segments all over the region. 

Training to Eliminate Inefficient 
Practices

In addition to its direct offerings, SNME maintains high quality of 
service by having international standards of QEHS and accredited 
with I.S.O. 9001: 2008,  ISO 14001: 2004,  and OHSAS 18001:2007  
certificates. 

To continuously improve its service standards, SNME keep investing 
in latest fleet and upgrade the skill of its personnel. Recently a two days 
training workshop was conducted to introduce Lean Management to 
the company. Staff members from QAQC, HR& Admin., Procurement, 
Operations, Maintenance and I.T. participated. The training was aimed 
at cultivating a Lean Culture and develop a process that maximize 
customer value while minimizing operational wastage. 

The 2 days program held at Hidd office training facility and facilitated 
by Corporate Lean Manager of Sarens N.V. – Mr. Thomas Van 
Wassenhove from Belgium. 

CC-2500

LR-1750

LR-1750
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More recently the growing company 
purchased 5 units heavy lifting cranes 
to enhance its Regional capacity and 
capability.  The new additions includes 
- 1 unit of LR 1750 -  750 ton capacity 
crawler cranes, 3 units of CC 2800 
–  600 ton capacity crawler cranes and 
one unit of CC 2500 -  500 ton capacity 
crawler cranes.

The purchase of heavy lifting cranes 
will support continuous expansion of 
SNME in the region as not only a large 
fleet base organization, but also having 
large capacity cranes, capable of 
handling heavy lift projects independently 
enabling the company to serve a growing 
clientele across many segments all over 
the region. 

New Cranes Purchased TEREX CC 2800-1 
working in Jeddah,  
Al Safwa Cement Plan.

CC-2800

Meetings & Celebrations
SNME placed an order for 26 units of new 80 tons Rough Terrain Cranes from Tadano cranes 

of Japan through their Bahraini dealers – M/s Y.K. Almoayyed & Sons. A dinner hosted by Mr. 
Sami Nass to commemorate visiting dignitary – Mr. Koichi Tadano, Chairman of Tadano Group of 
Company attended by Mr. Ludo Sarens and Senior Management of M/s Y.K. Almoayyed & Sons 
as well S.N.M.E.

Employees Open Day
Employees at Sarens Nass Middle East took part in a get-together event in celebration of 

Employees Open Day. 
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the 
Employee 
Affairs

All About 
YOU

Feryal Nass, A Symbol of Bahraini 
Woman Entrepreneurship

CEO of Ma Maison Interiors and daughter of legendary industrialist 
the Late Mr. Abdulla Ahmed Nass, made a significant footprint on 
an international platform by receiving an award for the “International 
Women’s Entrepreneurship Challenge” during the IWEC conference held 
in Turkey last November. 

The conference, attended by 150 woman entrepreneurs from 35 
countries, was aimed at promoting women entrepreneurship on a global 
scale. Business women from various regions were awarded while Mrs. 
Feryal Nass and Mrs. Huda Janahi were the only Arab women to win 
the award this year. Mrs. Feryal Nass was also a panelist at IWEC’s 
ninth annual conference held under the banner of “Connecting Women 
Businesses Globally: Driving Growth through Women’s Economic 
Participation.” 

She began her journey 25 years ago through the Nass Group, 
eventually establishing an independent business, Ma Maison Interiors, in 
1999. She currently owns and operates as CEO of Design District Trading 
W.L.L., Missoni Home and General Manager, Artland Interior W.L.L.

Grand Farewell for Long 
Service Employee 

Retired senior staff, Mr. Jalal Ahmed who has 
served the company for 35 years in the Group’s 
Personnel and Administration Management was 
praised for his dedicated and committed service 
to Nass The Group and Nass Corporation. He 
also received a long service award during a 
farewell ceremony and party held at Abdulla 
Ahmed Nass & Sons Co.

Workers Appreciation Party for 
New Plant Completion

A newly launched company SNS Industries for vacuum 
equipment recently finished setting up their assembly and 
manufacturing plant in 
Hidd Industrial Area. 
Staff members and 
labourers enjoyed a 
lovely meal and party 
in celebration of their 
hard work. 

SNS Industries 
is specialized in 
producing vacuum 
trucks for suction, 
discharging and 
transporting dry 
and wet products. 
The tankers for this 
trucks are produced 
at the new plant 
and distributed to 
clients as automated 
componentized 
vacuum equipment.

Mr. Jalal with the award presented by Group 
Administration and HR General Manager  
Mr. Yousif Nass, and Group Administration 
Manager Mr. Isa Abdulla Bu Ali of Nass The Group 
& Nass Corporation.

 Mr. Jalal with management and team employees. 

People Matter



People Matter

Executive Manager Nass Commercial

Ahmed Saber
IN THE LIMELIGHT

Nass Director Wins Prestigious 
Award

Abdulla Ahmed Nass & Sons Co. and Nass Corporation, Director 
Hemant Joshi was honoured with the prestigious ‘CFO of the year 2015’ 
award, for Accounting and Finance Excellence, at a glittering ceremony 
held in Dubai. Organised by the Institute of Chartered Accountants of 
England and Wales (ICAEW), the awards felicitate the very best of the 
accountancy and finance profession in the Middle East. 

The jury cited various professional achievements, specifically Mr. 
Joshi’s contribution in carving out the Nass IPO during 2004 which 
created history in the corporate world of family businesses, making Nass 
the first one in the construction industry in the Gulf region, to go into the 
public domain. Mr. Joshi has been working for the Nass Group for the 
past 20 years and has contributed significantly to the group’s ascent 
during the period. He happens to be the first ever Indian expatriate to be 
on the board of directors of companies listed on the Bahrain Bourse.

Mr Joshi is a professional speaker, a Gulf champion of public 
speaking for five consecutive years and an internationally accredited 
Neuro-linguistic Programming (NLP) trainer.  He has conducted several 
workshops for professionals from various fields, as community service. 
His two books, ‘From Survival to Significance: A journey’ and ‘Success 
at your doorstep: it’s knocking’, have received literary acclaim in the 
Arabian Gulf and in India.

Employees Honoured with Ministry  
of Labour Award  

Gulf City Cleaning Company’s Assistant Manager Mr. Ali Hassan Ali 
Mansoor, employed since 2001, and Mrs. Eman Ismaeel Al Nuwaktha, 
Secretary at Nass Corporation 
since 1988, were the lucky 
recipients of the prestigious 
Diligent Employee Award from 
the Ministry of Labour last year.  

Hemant Joshi

Nationality: Egyptian
Qualification: Bachelor Degree in Mechanical Power Engineering – 
Alexandria University and various other diplomas and certificates.
Expertise: Sales and after sales equipment & industrial consumables
Hobbies: Reading, exploring, fishing and surfing the internet.

Key Contribution to Nass Corporation:
Establishing an after-sales department for Nass Commercial brands, 
reorganizing store facilities and operation, and extending business 
platform of the company.
 
Could you address the major responsibilities demanded by 
Nass Commercial departments when you’re representing 
several international manufacturers?
My responsibility is to provide our customers with cost-effective 
turnkey industrial solutions of high quality products and services that 
are economical, safe and environment-friendly.
 
As a general manager, how do you ensure everyone is working 
well towards maintaining the highest standards of customer 
service?
Our employees are the most valuable assets in the company and 
in order to maintain a customer focusing culture and work style I 
have implemented a staff development program which covers both 
technical aspects as  well as business  soft skills that are needed  to 
execute business activities effectively, and in the most  professional 
manner.
 
Kindly provide one example of how you have 
improved or helped create a better working 
environment for your employees. How do you 
yield optimum results from your workforce?
I’ve improved team management by restructuring 
the sales organization chart based on 
performance, benchmarking each employee, 
and training them using soft leadership skills. 
To optimize results from my workforce I’ve 
applied immediate incentives for specific tasks, 
employed sales assistants for representatives to 
generate quotations and LPOs efficiently, set 
fair performance scales, and offered 
promotions accordingly.
 
What are some challenging 
aspects of your job?
Occasionally I have to tackle 
hurdles such as seeking 
more economical brands 
for the business, managing 
stock availability of fast-
moving items, determining 
and assigning the right 
employee for a designated 
task, dealing with supplier 
issues, improving our 
facilities, analyzing the 
market and organizing 
our product range 
subsequently, and 
developing my staff 
capabilities and skills.
 
Which part of your 
job do you enjoy 
the most?
I enjoy using my 
technical, business, 
and analytical 
skills in creating 
and implementing 
a business plan 
whether to setup 
a new business or 
develop an existing one.

October - December 2015 Issue 15 13



After Hours

October - December 2015Issue 1514

NASS Racing Day a Big Success at Sakhir
Seven races took place in the third week of horse racing at Sakhir, the biggest race of which 

was for the Nass Corporation B.S.C.  Cup, for locally bred horses carrying a cash prize of  
USD 13,255. 

STEED, owned by Raed Ahmed Yousif Alboainain, trained by Yousif Alboainain and ridden by 
Abdulla Faisal, scored the biggest upset. They stunned Autumns Blush by two-and-half-a-length, 
winning richest race of the day. 

Other races included were the Gulf City Cleaning Company Cup (cash prize USD 7,953), Late 
Abdulla Ahmed Nass Cup, sponsored by Nass Group, for imported horses (cash prize  
USD 6,627), CB&I Nass Cup for locally bred horses (cash prize USD 6,627), Sarens Nass Middle 
East Cup for Arabian horses (cash prize USD 6,627), Blue Dawn Veterinary Supplies Cup for 
imported horses (cash prize USD 6,627) and the Applied Science University Cup for locally bred 
horses (cash prize USD 7,953). 

King’s Cup Attracts Close to  
100 Golfers 

A total of 96 golfers from 21 countries took part in the Seventh 
King’s Cup International Golf Tournament, at the Royal Golf Club last 
November. Organized every year by Bahrain Golf Association and 
supported by Nass Contracting Company, the King Hamad Trophy offers 
prizes worth over USD 23,000 and attracts many talented amateurs and 
professional golfers from the region and beyond.

Andrew Marshal of Britain clinched the title in the professional 
category by notching 211 points, while Al Mahdi Al Sasi finished first with 
216 points in the amateur category. 

مهرجان سباق ناس يحقق 
نجاحا كبيرا في الصخير  

 اأقيمت �سبعة �سباقات يف الأ�سبوع الثالث من �سباقات 

ال��ذي  الأك���ر  ال�سباق  يعد  وال���ذي  ال�سخري،  يف  اخليل 

امل�ؤ�س�سة  ن��ا���س  �سركة  ك��اأ���س  على  ال��ف��رق  فيه  تتناف�س 

�س.م.ب للخي�ل “املرتبى حمليا” بجائزة نقدية ت�سل اإىل 

١٣,٢٥٥ دولر اأمريكي، وقد حقق احل�سان “�ستيد” ملك 

اأحمد الب�عينني وامل�سمر ي��سف الب�عينني وبقيادة  رائد 

عبداهلل في�سل ف�زا مفاجئا يف ال�سرط ال�سابع والأخري

“اأوت�منز  احل�سان  على  بف�زه  الت�قعات  قلب  اأن  بعد 

بال�س”. 

اخلليج  مدينة  ك��اأ���س  الأخ���رى  ال�سباقات  وت�سمنت 

اأمريكي(  دولر   ٧,٩٥٣ بقيمة  نقدية  )جائزة  للتنظيفات 

امل�ست�ردة  للجياد  نا�س  اأحمد  عبداهلل  امل��رح���م  وك��اأ���س 

نا�س  وكاأ�س  اأمريكي(  ٦,٦٢٧ دولر  بقيمة  )جائزة نقدية 

برعاية نا�س املجم�عة للجياد املحلية )جائزة نقدية بقيمة 

٦,٦٢٧دولر اأمريكي( وكاأ�س �سارن�س نا�س للجياد العربية 

وك��اأ���س  اأم��ري��ك��ي(  دولر   ٦,٦٢٧ بقيمة  نقدية  )ج��ائ��زة 

نقدية  )جائزة  امل�ست�ردة  للجياد  البيطرة  لل�ازم  بل�دان 

٦,٦٢٧ دولر اأمريكي( واأخريا كاأ�س جامعة العل�م  بقيمة 

 ٧,٩٥٣ بقيمة  نقدية  )جائزة  املحلية  للجياد  التطبيقية 

دولر اأمريكي(.

 

كأس الملك يجتذب ١٠٠ العب غولف
�سارك ٩٦ لعب غ�لف من ٢١ دولة يف مناف�سات كاأ�س جاللة امللك حمد للبط�لة الدولية ال�سابعة للغ�لف، على مالعب النادي 

امللكي للج�لف يف ن�فمر املا�سي ويقدم كاأ�س جاللة امللك حمد الذي يقام �سن�يا بتنظيم من الحتاد البحريني للغ�لف ودعم من 

�سركة نا�س للمقاولت، ج�ائز بقيمة ٢٣ األف دولر اأمريكي ويجتذب العديد من الالعبني املحرتفني واله�اة من املنطقة وخارجها.

وقد ا�ستطاع املحرتف الريطاين اآندرو مار�سال انتزاع اللقب يف فئة املحرتفني بتحقيقه ٢١١ نقطة يف حني فاز الالعب املهدي 

ال�سا�سي م�سجال ٢١٦ نقطة يف فئة اله�اة.
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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: March 31, 2016
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: ‘Bahrain National Day’ 
Amateurs (Smartphone devices) 

Winner: Shyam Shankar Maharaja

Blue Dawn Veterinary Supplies

Last Edition 
Winners

Entry Guidelines
Theme: Nature in my eyes

Category #001:  
Amateurs (Smartphone devices) 

Category #002:  
Pros (DSLR camera) 

Congratulations

Category #002: ‘Bahrain National Day’ 
Pros (DSLR camera)  

Winner: Arslan
Nass Procurement & Purchasing

Long Live Bahrain

Nass Group Races On 
The Nass Group staff (mainly accounts department) participated in the Bahrain Marathon 

Relay once again in November, 2015.
The race format was 16 legs of approximately 3 kilometers each participant, starting and 

finishing at the BIC (Bahrain International Circuit).

Nass Golf Tournament 
Coming this March

The 12th Annual Nass Medal Golf 
Tournament will be in March at the Awali 
Golf Course. The event promises to be 
challenging, exciting and truly enjoyable, as 
well as a medium to advertise the Nass Group 
of Companies.

Kaushik 
Kumar 
Shah

Abbas Mohammed

بطولة ناس للغولف تقام 
في مارس

اأن تقام البط�لة الثانية ع�سر لكاأ�س نا�س  من املقرر 

للغ�لف، يف �سهر مار�س على ملعب ع�ايل للغ�لف لهذا 

ومليئة  حما�سية  البط�لة  تك�ن  اأن  املت�قع  ومن  العام، 

ترويج  و�سيلة  ك�نها  ع��ن  ف�سال  والإث�����ارة؛  بالتحدي 

ل�سركات جمم�عة نا�س.

مجموعة ناس تشارك في السباق   
�سارك م�ظف� جمم�عة نا�س )معظمهم من ق�سم احل�سابات( يف �سباق ماراث�ن البحرين للتتابع مرة اأخرى يف 

ن�فمر ٢٠١٥، وقد ق�سمت م�سافة ال�سباق اإىل ١٦ ق�سما يبلغ ط�ل كال منها ما يقارب ٣ كيل�مرتات وبداأت وانتهت 

يف حلبة البحرين الدولية.
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مدير في مجموعة ناس يفوز بجائزة مرموقة  
فازمديريف�سركةعبداهللاأحمدنا�سواأوالدهو�سركةنا�ساملوؤ�س�سةال�سيدهيمانت

جو�سيبجائزة"الرئي�ساملايللعام٢٠١٥"للتميزيفجمالاملحا�سبةوالتمويل،وذلكيف
 ،)ICAEW(حفلاأقيميفدبيبتنظيممنمعهداملحا�سبنيالقانونينييفاجنلرتاوويلز
اأف�سلالعاملنييفجمالاملحا�سبةوالتمويليفمنطقةال�سرق وتقدمهذهاجلائزةاإىل

االأو�سط.

وا�ست�سهدتهيئةالتحكيمباالإجنازاتاملهنيةاملختلفةلل�سيدهيمانتجو�سي،وحتديدا

م�ساهمتهيفاكتتابجمموعةنا�سالعاميف٢٠٠٤مالذياأ�سهميفبناءتاريخاملجموعةيف

عاملال�سركاتالعائليةوجعلهاال�سركةاالأوىليفقطاعالبناءوالت�سييديفمنطقةاخلليج.

عملال�سيدجو�سيلدىجمموعةنا�سعلىمدىالع�سرينعامااملا�سية،واأ�سهمب�سكل

كبرييفارتقاءاملجموعةخاللهذهالفرتة؛وممايجدرذكرهاأنهاأول�سخ�سمناجلالية

الهنديةيكونع�سوايفجمل�ساالإدارةلل�سركاتاملدرجةيفبور�سةالبحرين.

اإنال�سيدجو�سيمتحدثحمرتفوقداأحرزلقببطلاخلليجيفخماطبةاجلماهري

جمال يف ال���دويل امل�ستوى على معتمد م���درب اأن���ه كما متتالية �سنوات خم�س مل��دة

من للمهنيني العمل ور�س من العديد اأج��رى وقد ،)NLP( الع�سبية اللغوية الربجمة

:From Survival to Significance" كتابيه اأن املجتمعكما املجاالتكخدمة  خمتلف

A journey" و"Success at your doorstep: it’s knocking"قدلقيااإ�سادةاأدبية
وا�سعةيفمنطقةاخلليجالعربيوالهند.

وزارة العمل تكرم عددا من الموظفين
ح�سلكلمنال�سيدعليح�سنعليمن�سور؛م�ساعداملديريف�سركةمدينةاخلليج

للتنظيفات،وال�سيدةاإميانا�سماعيلالنواخذة،ال�سكرتريةيف�سركةنا�ساملوؤ�س�سةمنذ

عام١٩٨٨مبجائزة"املوظفاملتميز"منوزارةالعمليفالعاماملا�سي.

في دائرة الضوء 
أحمد صابر 

المدير التنفيذي لشركة ناس للخدمات التجارية
 الجنسية:م�سري

المؤهالت:البكالوريو�سيفهند�سةالقوىامليكانيكية-جامعةاال�سكندريةوعدد
منالدبلوماو�سهاداتاأخرى.

الخبرة: املبيعاتوخدماتمابعدالبيعيفجمالاملعداتوامل�ستلزماتال�سناعية.
الهوايات:القراءةواال�ستك�سافوال�سيدوت�سفحاالنرتنت

امل�ساهمة الرئي�سية يف �سركة نا�س املوؤ�س�سة: 

نا�س �سركة متثلها التي التجارية للعالمات البيع بعد ما خدمات ق�سم اإن�ساء

لدى االأعمال تو�سعة والت�سغيل، التخزين مرافق تنظيم اإعادة التجارية، للخدمات

ال�سركة.

ما هي م�سوؤولياتك الرئي�سية جتاه �سركة نا�س للخدمات التجارية عند 

متثيلك لعدد من ال�سركات امل�سنعة العاملية؟

م�سوؤوليتيهياأننقدملعمالئناحلوال�سناعيةفاعلةمنحيثالتكلفةعربتوفري

منتجاتوخدماتعاليةاجلودةوخدماتاقت�ساديةواآمنةو�سديقةللبيئة.

كمدير عام؛ كيف ميكنك �سمان �سري العمل مبا يخدم احلفاظ على اأعلى 

معايري خدمة العملء؟ 

الرتكيز ثقافة على احلفاظ اأج��ل ومن �سركتنا يف االأثمن العامل هم موظفونا

يغطي املوظفني، مهارات لتطوير برنامج بتنفيذ قمت العمل؛ واأ�سلوب العمالء على

اجلوانبالفنيةواملهاراتالالزمةلتنفيذاالأعمالالتجاريةعلىنحوفعالوبطريقة

اأكرثمهنيةواحرتافية.

خلق  يف  اإ�سهامك  كيفية  حول  واحدا  مثاال  تذكر  اأن  لك  هل 

اأف�سل  حتقيق  ميكنك  كيف  ملوظفيك؛  اأف�سل  عمل  بيئة 

النتائج من القوة العاملة التي تديرها؟ 

عملتعلىحت�سنياإدارةالفريقمنخاللاإعادةهيكلةالهيكل

التنظيميللمبيعاتعلىاأ�سا�سقيا�ساأداءكلموظفوتدريبه

علىا�ستخدام"مهاراتالقيادةالناعمةsoft skills"،ومن
اأجلاحل�سولعلىاأف�سلالنتائجمنالقوةالعاملةالتياأ�سرف

كما ملهامحمددة؛ الفورية املكافاآت نظام بتطبيق عليهاقمت

الت�سعريات اإع��داد اأج��ل من املبيعات م�ساعدي بتوظيف قمت

وطلباتال�سراءبكفاءة،باالإ�سافةاإىلو�سعمعايرياأداءعادلة

ومنحالرتقياتوفقالذلك.

التي  ال�سعبة  التحديات  هي  ما 

تواجهها يف وظيفتك؟ 

يفبع�ساالأحيانالبدمنمواجهة

ب��ع�����سال��ع��ق��ب��اتم��ث��لال��ب��ح��ثعن

العالماتالتجاريةاالأكرثاقت�سادا

توافر اإدارة اأع��م��ال��ن��ا، اأج���ل م��ن

املخزونمناملوادالتيتلقىاإقباال

ك��ب��ريا،حت��دي��دوت��ع��ي��نيامل��وظ��ف

التعامل معينة، ملهمة املنا�سب

حت�سني امل���زودي���ن، م�ساكل م��ع

وتنظيم ال�سوق حتليل من�ساآتنا،

جمموعةمنتجاتناوفقالذلك،

واأي�ساتطويرقدراتومهارات

موظفينا.

م����ا ه����و اجل������زء ال����ذي 

ت�����س��ت��م��ت��ع ب����اأدائ����ه يف 

عملك؟

با�ستخدام ا�ستمتع اأن��ا

والتجارية التقنية مهاراتي

وتنفيذ خلق يف والتحليلية

لتاأ�سي�س �سواء عمل خطة

عمل لتطوير اأو جديد عمل

موجودم�سبقا.

هيمانت جو�سي
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كل شيء 
)شؤون عنكم

الموظفين(

حفل وداع كبير ألحد موظفي 
الخدمة الطويلة

جالل ال�سيد املتقاعد مبوظفها نا�س جمموعة احتفت

اأحمدالذيعمللدىال�سركةملدة٣٥عامايفاإدارة�سوؤون

خدمته على واأثنت للمجموعة االإداري��ة وال�سوؤون املوظفني

نا�س و�سركة املجموعة نا�س �سركة جتاه والتزامه املتفانية

الطويلة اخلدمة جائزة جالل ال�سيد تلقى وقد املوؤ�س�سة؛

نا�س اأحمد عبداهلل �سركة مقر يف اأقيم وداع حفل خالل

واأوالده.

ال�سيدجاللمعاجلائزةاملقدمةمنمديراإدارةاملجموعة

واملديرالعامللمواردالب�سريةال�سيديو�سفنا�سومدير

ال�سوؤوناالإداريةو�سوؤوناملوظفنييف�سركةنا�ساملجموعة

و�سركةنا�ساملوؤ�س�سة.

ال�سيدجاللمعاأع�ساءاالإدارةوفريقاملوظفني

فريال ناس، نموذج للمرأة البحرينية الرائدة 
في مجال األعمال

الراحل ال�سناعة رائد وابنة انترييورز مامي�سون ل�سركة التنفيذي الرئي�س حققت

اأنت�سلمتجائزة اأحداملحافلالدوليةبعد اأحمدنا�ساجنازاكبريايف ال�سيدعبداهلل

موؤ�س�سة اأقامته الذي ال�سحفي املوؤمتر خالل للمراأة" العاملية االأعمال ري��ادة "حتدي
IWECيفتركيايفنوفمرباملا�سي.

التعريفبرائدات اإىل ٣٥دولة، اأعمالمن املوؤمترالذيح�سرته١٥٠رائدة ويهدف

االأعمالعلىنطاقعاملي،وقدمتتكرميعددمن�سيداتاالأعمالمنخمتلفاأنحاءالعامل

الوحيدتني العربيتني املراأتني جناحي وال�سيدةهدى نا�س فريال ال�سيدة كانت يفحني

اللتنيفازتاباجلائزةهذاالعام؛باالإ�سافةاإىلذلك؛كانتال�سيدةفريالنا�سع�سوةيف

فريقموؤمترIWECال�سنويالتا�سعالذياأقيمحتت�سعار"ربط�سيداتاالأعمالبالعامل:
قيادةالنمومنخاللامل�ساركةاالقت�ساديةللمراأة".

اجلديربالذكراأنال�سيدةفريالنا�سبداأتم�سريتهاالعمليةمنذ٢٥عامامنخالل

جمموعةنا�سوتدريجيااأ�س�ستم�سروعهااخلا�س"مامي�سونانترييورز"يفعام١٩٩٩م،
و�سركة  دي�سرتيكت"  "ديزاين ل�سركة التنفيذي املدير من�سب وتدير حاليامتتلك وهي

مي�سوينهومزوت�سغلمن�سباملديرالعامل�سركةاآرتالندانترييورز.

حفل تقديري للعمال بمناسبة استكمال 
بناء مصنع جديد

حديثا؛ اأطلقت التي والتفريغ، ال�سفط ملعدات SNS Industries �سركة  �أنهت 

املنا�سبة وبهذه ال�سناعية؛ احل��د منطقة يف والت�سنيع للتجميع م�سنع اإن�ساء

والعمال امل��وظ��ف��ون احتفل

بعد ب��وق��ت��ه��م وا���س��ت��م��ت��ع��وا

قدموه ال���ذي اجل���اد العمل

الإجنازامل�سروع.

وت���ت���خ�������س�������س���س��رك��ة

يف SNS Industries
مياه �سفط �ساحنات اإنتاج

الأغرا�س ال�سحي ال�سرف

ال�����س��ف��طوال��ت��ف��ري��غون��ق��ل

والرطبة، اجلافة املنتجات

وي���ت���ماإن����ت����اجال���ن���اق���الت

املخ�س�سةلتلكال�ساحنات

يفامل�����س��ن��عاجل��دي��دوم��ن

العمالء ع��ل��ى ت��وزي��ع��ه��ا ث��م

يفجم��ال امل��ت��خ�����س�����س��ني

معداتال�سفطاالآلية.

أخبار الموظفين 
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حديـث

CC-2800

الرافعات الجديدة المشتراة
 ٥ الناميةب�سراء ال�سركة االآون��ةاالأخ��ريةقامت يف

وقدرتها �سعتها لتعزيز الثقيلة الرافعات من وحدات

وح��دة اجل��دي��دة االإ���س��اف��ة ت�سمنت وق��د االإقليمية،

واحدةمنالرافعاتاملجنزرةطرازLR-1750 ب�سعة 
٧٥٠طنوثالثوحداتمنالرافعاتاملجنزرةطراز

CC-2800 ب�سعة ٦٠٠طنووحدةواحدةمنالرافعات
املجنزرةطراز CC-2500 ب�سعة ٥٠٠طن.

ومن�ساأن�سراءرافعاتثقيلةدعمالتو�سعامل�ستمر

املنطقة؛ يف االأو���س��ط ال�سرق نا�س �سارن�س ل�سركة

بل فح�سب كبري اأ�سطول ذات موؤ�س�سة لكونها لي�س

المتالكهارافعاتذات�سعةكبريةقادرةعلىالتعامل

الذي االأمر الثقيلةب�سورةم�ستقلة الرفع معم�ساريع

ميكنال�سركةمنخدمةقاعدةالعمالءاملتناميةعرب

العديدمنالقطاعاتيفكافةاأرجاءاملنطقة.

اجتماعات واحتفاالت   
وقعت�سارن�سنا�سال�سرقاالأو�سططلبال�سراء٢٦وحدةمنرافعاتRough Terrainذات�سعة٨٠طنمنرافعات

تادانواليابانيةمنخاللموزعهااملعتمديفالبحرين؛جمموعةيو�سفخليلاملوؤيدواأوالده؛وبهذهاملنا�سبةاأقامال�سيد

�سامينا�سماأدبةع�ساءا�ست�ساففيهاكبارال�سخ�سياتمنمنهمال�سيدكويت�سيتادانوا؛رئي�سجمل�ساإدارةجمموعة

تادانووبح�سورال�سيدلودو�سارن�سواالإدارةالعليايفجمموعةيو�سفخليلاملوؤيدواأوالدهو�سركة�سارن�سنا�سال�سرق

االأو�سط.

اليوم المفتوح للموظفين   
�ساركموظفو�سركة�سارن�سنا�سال�سرقاالأو�سطيفالفعاليةاالحتفاليةالتياأقيمتمبنا�سبةاليوماملفتوحللموظفني.

 TEREX CCرافعة
1-2800  تعمليفمعمل
ال�سفوةلالأ�سمنتبجدة

تحت الضوء -  شركة
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حديـث

CC-2500

LR-1750

LR-1750

 سارنس ناس الشرق األوسط- 
على طريق التميز  

سارنس ناس الشرق األوسط تضيف رافعات جديدة 
إلى أسطولها لضمان التنوع والقدرة على خدمة 

العمالء .
تاأ�س�ست�سركة�سارن�سنا�سال�سرقاالأو�سطكم�سروعم�سرتكيفعام٢٠٠٢مبني

االأحمال ورفع الرافعات قطاع الرائدةيف العاملية ال�سركة - البلجيكية NV �سارن�س 

الثقيلة-وجمموعةنا�سالتكتلاالإقليميوالبيتال�سناعيالرائد.

وهند�سة الثقيلة االأحمال لنقل ال�ساملة احللول  تقدمي يف ال�سركة مهمة وتتمثل

الرافعات،منخاللاالأ�ستفادةمنخربتهاالعامليةودرايتهااملحلية.وعلىمرال�سنني

ال�سركات اأنتو�سعتعملياتهامنخالل اإقليميابعد ال�سركةباعتبارهارائدة برزت

العربية واالإم��ارات والكويت وعمان وقطر ال�سعودية العربية اململكة يف بها املرتبطة

املتحدةباالإ�سافةاإىلمكتبهاالرئي�سييفالبحرين.

الثقيلة االأحمال ونقل الرافعات تاأجري حلول االأو�سط ال�سرق نا�س �سارن�س وتوفر

واملدربة املوؤهلة العمالة جانب اإىل العمل موقع وتدقيق ودرا�سة الهند�سة وخدمات

وذاتاخلربةالكبريةيفجمالالرافعالثقيل،ف�سالعنالتخطيطوالتنفيذوتوفري

من وا�سعة جمموعة اإىل ال�سخمة واالأنابيب الوحدات  لنقل اللوج�ستية اخلدمات

العمالءمنخمتلفالقطاعاتيفجميعاأنحاءاملنطقة.

التدريب لتجاوز الممارسات غير الفعالة  
جودة على االأو�سط ال�سرق نا�س �سارن�س حتافظ املبا�سرة؛ خدماتها اإىل باالإ�سافة

وال�سحة البيئة اإدارة الأنظمة الدولية باملعايري االلتزام منخالل ، اخلدمة من عالية

 2004 :14001 واآي���زو 2008  :9001 اآي��زو اجل��ودة و�سهادات )QEHS( وال�سالمة
  . )OHSAS( 18001:2007وال�سالمةوال�سحةاملهنية

ولال�ستمراريفحت�سنيم�ستوىخدماتها؛توا�سل�سارن�سنا�سال�سرقاالأو�سطحتديث

اأ�سطولهاورفعم�ستوىمهارةموظفيها؛فموؤخرامتتنظيمور�سةعملتدريبيةملدةيومني

لتعريفاملوظفنيمبفهوم"االإدراةالنحيلة"  )Lean Management(وقد�ساركفيها
وامل�سرتيات واالإداري���ة الب�سرية وامل��وارد اجل��ودة ومراقبة �سمان اإدارات من موظفون

ثقافة التدريبيةغر�س الور�سة الهدفمن وكان املعلومات، وتقنية وال�سيانة والعمليات

"االإدارةالنحيلة"وتطويرعمليةتعظيمقيمةالعمالءمعتقليلالفاقدالت�سغيلي.
مدير وقدمها احلد مكتب يف التدريب مركز يف اأقيمت الور�سة اأن بالذكر اجلدير

"االإدارةالنحيلة"ل�سركة�سارن�سNVال�سيدتوما�سفانوا�سينهوفمنبلجيكا.

الور�سةالتدريبيةحولاالإدارةالنحيلة"يفمكتب�سركة�سارن�سنا�سال�سرق
االأو�سطباحلد
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حديـث

توقعات ٢٠١٦م - ٢٠١٧م
اجلديدة البوارج على الطلبات تاأثرت والغاز؛ النفط قطاع ي�سهده الذي للتباطوؤ نظرا l
البحرية للخدمات نا�س تتوقع�سركة تاأخريها،ومعذلك اأو اإلغاوؤها املرجح واأ�سبحمن

اإن�ساءاالأر�سفةالبحريةبدرجةكبريةوقديقت�سراالأمرعلىانخفا�س تاأثر�سوق عدم

عددالطلباتعلىالبوارجمنتلكاالأ�سواق.

تتلقىال�سركةا�ستف�ساراتم�سجعةمناالأ�سواقالكبريةمثلالهندواأجزاءاأخرىمن�سبه l
القارةالهندية.

اأخريا؛تعتزم�سركةنا�سللخدماتالبحريةالتو�سعيف�سوقالت�سليحوال�سيانة،يفحني l
اأنبناءنظاماإر�ساءال�سفناجلديدخاللالربعاالأولمنعام٢٠١٦م�سي�سمحلل�سركة

بالتناف�سمع�سركاتاإ�سالحال�سفنيفداخلالبحرينو�سرقاململكةالعربيةال�سعودية.

رقـم قـياسـي لبناء  البـوارج
حققت شركة ناس للخدمات البحرية انجازا كبيرا في عام ٢٠١٥م بعد 

تدشين ٦ بوارج خالل فترة قياسية لم تتجاوز عاما واحد؛ حيث استغرق بناء 
كل بارجة أربعة أشهر فقط. 

تعد�سركةنا�سللخدماتالبحريةالتيتاأ�س�ستيفعام٢٠٠٦م؛فرعاخلدماتالبحريةالتابع

ملجموعةنا�س،واملتخ�س�سيفبناءال�سفنال�سغريةواملتو�سطةاحلجملالأغرا�ساملختلفةباالإ�سافة

اإىلاإ�سالحال�سفنعربتطبيقالتقنيةاحلديثةوتوفرياملرافقالبحريةالفريدةمننوعها.

ومتتلكاإدارةال�سركةوالقوةالعاملةبهاخربةوا�سعةيفجمالبناءواإ�سالحال�سفنعلىم�ستوى

املكتب مثل املرموقة الت�سنيف موؤ�س�سات قبل معتمدةمن موؤهالت على اأنهاحا�سلة كما العامل،

�سخ�س ٢٠٠ تتكونمن والتي املدربة العاملة القوة اإىلذلكمتتلك باالإ�سافة لل�سحن؛ االأمريكي

تبلغ�سعةالر�سيفالبحرياملخ�س�س العام،يفحني ٨بوارجيف الكافيةالإنتاج حمرتفاخلربة

بناء البحرين للخدمات نا�س ل�سركة يتيح الذي االأمر ٧٠٠طن  -  ٥٢٠ وت�سليحها ال�سفن لر�سو

وت�سليموحداتت�سلاإىلطول٧٠مرتا.

يفالعاماملا�سي؛بنت�سركةنا�سللخدماتالبحريةود�سنت٦بوارجترتاوحاأحجامهابني١٢٠ 

قدمو١٥٠قدمو١٨٠قدم،وقدمتبناءهذهالبوارجيفقواعدالتد�سنيالثالثةالتابعةلل�سركة،وفقا

الأعلىم�ستوياتاجلودةاملتوافقةمعمعايريمكتبال�سحناالأمريكي،ومتتد�سينهاوت�سليمامبايلبي

افتتاح البوارجمنذ اأكربعددمن العامرقماقيا�سيابعدتد�سني احتياجاتالعمالء،و�سجلهذا

ال�سركةيفعام٢٠٠٦م.

يدشن قريبا
بارجة الحفر البحرية المصعدية الذاتية الرفع األولى في المنطقة

وقعت�سركةنا�سللخدماتالبحريةمع�سركةت�سنيعبارجاتاحلفرالبحريةال�سينية،موؤخرا

النهائي التجميع ثم ومن البحرين يف  )Jackup( بحرية بارجةحفر ت�سنيع على تن�س اتفاقية
لعنا�سرهاالتيمت�سحنهامنال�سني،ومتتلكهذهالبارجةنظامرفعذاتيفريدمننوعهيعملعلى

قوائمهااالأربعيفالوقتنف�سه،

االأمرالذيي�سمحلبارجةاحلفر

البحريةهذهمبوا�سلةالعمليف

ويف البحر قيعان اأن���واع جميع

خمتلفالظروفاجلوية؛وذلك

نوعهايف من االأوىل يجعلها ما

اخلليجي؛ التعاون جمل�س دول

للخدمات نا�س �سركة وتتوقع

طلباتها اأول تنفيذ ال��ب��ح��ري��ة

خالل�سهرفرباير٢٠١٦.  

 المشاريع المستكملة  
ا�سمال�سفينة:

199 GTO

د�سنتيف:

٧ أبريل ٢٠١٥م

ا�سمال�سفينة:  

 1901 GTO 

د�سنتيف:  

 ٢٣ أبريل ٢٠١٥ م

ا�سمال�سفينة:

 46 GTO 

د�سنتيف:

 ٢١ مايو ٢٠١٥ م

ا�سمال�سفينة:

 157 GTO 

د�سنتيف:

 ٢٠ سبتمبر ٢٠١٥ م

ا�سمال�سفينة:

 1902 GTO 

د�سنتيف:

 ١٦ نوفمبر ٢٠١٥ م

ا�سمال�سفينة:

 1903 GTO 

د�سنتيف:

 ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥ م
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حديـث

ومضات عالمية

جسر جديد يضاف إلى بنية البحرين 
التحتية

بقيمة٢٠مليوندوالراأمريكي؛متافتتاحاملرحلةاخلام�سةمن�سارع

ال�سيخخليفةبن�سلمانبداية�سهريناير٢٠١٦ممنقبلوزيراالأ�سغال

و�سوؤونالبلدياتوالتخطيطالعمراينال�سيدع�سامبنعبداهللخلف،

ويربطاجل�سرالواقعيفالتقاطعالثاينل�سارعال�سيخخليفةبن�سلمان

مت وق��د ال��دائ��ري املحرق و�سارع حمد مدينة يف و١٨  ١٣ دواري بني

التنمية برنامج للتنمية�سمن ال�سعودي ال�سندوق بتمويلمن تنفيذه

اخلليجي.

منجانبهاأكدمعايلالوزيراأنهذهامل�ساريعمن�ساأنهاتعزيزالبنية

التحتيةيفاململكةوزيادةقدرتهاعلىا�ستيعاباحلركةاملروريةالعالية

ومواكبةالنموالعمراينوالزيادةال�سكانية.

للمقاوالت نا�س �سركة حتالف بقيادة  - امل�سروع يف العمل وب��داأ

و�سركةاليمامة-يف�سبتمرب٢٠١٤مومتاالنتهاءمنهيفاملوعداملحدد

اجل�سر اإن�ساء على امل�سروع اأعمال وا�ستملت ٢٠١٥م؛ دي�سمرب يف

والطرق الطرق ر�سف واإع���ادة امل��روري��ة ال�سالمة حواجز وتركيب

املرتبطةبالتقاطعواأعمالالبنيةالتحتية.

نا�س مدينة �سركة افتتاح مت  ــي:  دب
اجلديد الفرع ذ.م.م، التنظيف خلدمات

موؤخرا للتنظيفات، اخلليج مدينة ل�سركة

دبي؛ يف The H Hotel Tower فندق يف
من للتنظيفات اخلليج مدينة �سركة وتعد

ال�����س��رك��اتال���رائ���دةيفت��وف��رياخل��دم��ات

وقد اململكة، يف النفايات الإدارة ال�ساملة

عقد تنفيذ بعد ٢٠٠٠م ع��ام  يف تاأ�س�ست
ناجحجلمعالنفاياتوكن�سال�سوارعوتفريغ

اخلزاناتل�سالحالبلدياتيفالبحرين؛لت�سبحاأول�سركةخا�سةتعملباأ�سلوباخل�سخ�سةمناأجل

تطويرخدماتالتنظيفيفالبحرين.

وباعتبارهارائدةيفهذاالقطاعيفاململكة،انتهجت�سركةمدينةاخلليجللتنظيفات�سيا�سةالتو�سعيف

دولجمل�سالتعاوناخلليجياالأخرى؛�سعيااإىلاإتاحةفر�ساإدارةالنفاياتوتوفريمرافقالإعادةالتدوير.

شركة مدينة الخليج 
للتنظيفات تفتتح مكتبا 

جديدا في دبي

مشروع الوقود النظيف 
بالكويت على المسار 

الصحيح
�سارن�س �سركة م��ن ك��ل اأك��م��ل��ت الكويت:
ال�سرق نا�س �سارن�س و�سركة البلجيكية NV
الوقود م�سروع من االأوىل املرحلة االأو���س��ط

الوطنية ال��ب��رتول �سركة ل�سالح النظيف

مت االأوىل ول��ل��م��رة )KNPC(؛ ال��ك��وي��ت��ي��ة
 )SCT( للت�سلق  �سارن�س ب��رج ا�ستخدام
لرفعمفاعليزن١٥٠٠طن،مب�ساعدةرافعة

 Terex Demag( ط���راز دمي���اج ترييك�س
.)CC8800

وقدبداأم�سروعالرفعالثقيلهذايفاأكتوبر

دي�سمرب يف بنجاح ا�ستكماله ومت ٢٠١٥م

برئا�سةال�سيدجونها�سكوديناإندي؛مدير

من اثنني تثبيت تاله �سارن�س؛ لدى امل�ساريع

املفاعالتبوزن١٢٣٨طنو١١٨٤طن.

الكويت ون��ا���س ال��غ��امن �سركة وف��رت وق��د

م��وظ��ف��يال���دع���مواحل���ف���اري���نوامل��ن�����س��ق��ني

للم�سروع؛وممايجدرذكرهاأناملرحلةالثانية

 ٩٣ تركيب تتطلب الثقيل الرفع م�سروع من

الثاين الربع فيهيف البدء املقرر ومن خزانا

منهذاالعام.
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حديـث

خطط تعليم متفوقة بشهادات جامعية 
مزدوجة

البحرين )ASU( التطبيقية العلوم جامعة رئي�س ع��واد غ�سان الربوفي�سور التقى
ممثلنيمناجلامعاتاملرموقةمنخمتلفاأنحاءاململكةاملتحدة،بهدفتعزيزالعالقات

والتعاونيفالربامجالتعليميةامل�سرتكة.

ال�سيدة بينهم ومن ال�سيوف �سرف على غ��داء ماأدبة ع��واد الربوفي�سور اأق��ام وقد

هيذرهوبررئي�سالهيئةالربيطانيةللتجارةواال�ستثمار)UKTI(وال�سيدةامييلياماتيفا
املدير هوبر ريك وال�سيد )UKTI( واال�ستثمار للتجارة الربيطانية الهيئة يف امل�سوؤولة
التعاون تعزيز �سبل لبحث االأو�سط، وال�سرق والكويت البحرين اآتكنز ل�سركة االإداري

بنياجلامعةوكلمنالهيئةالربيطانيةللتجارةواال�ستثمار)UKTI(واآتكنز،وقدح�سر
املاأدبةالربوفي�سوروهيباخلاجةرئي�سجمل�ساالأمناءوعددمناأع�ساءهيئةالتدري�س.

قد التطبيقية العلوم جامعة اأن عواد غ�سان الربوفي�سور اأعلن ذلك؛ اإىل باالإ�سافة

اتفقتمعجامعة"لندن�ساوثبانك"علىاإن�ساءكليةتقدمالربامجاجلامعيةيفالهند�سة
والبناءواالإن�ساءوالت�سميماملعماريوامليكانيكاوالكهرباء،ومعجامعةكارديف املدنية

واملحا�سبة؛ والتمويل واالأعمال االإدارة درا�سات برامجيف تقدمي اأجل من ميرتوبوليتان

اإىلمركزتعليميرائدعلىم�ستوى االأمرالذيمن�ساأنهم�ساعدةالبحرينيفالتحول

املنطقةبعدا�ستالمموافقةجمل�سالتعليمالعايلعلىهذااملخطط.

التعبير عن حب الوطن 
البالد، اأنحاء الوطنييفجميع بالعيد االحتفال نا�سيف �ساركتجمموعة 

بدعم املجموعة التزام مع متا�سيا املختلفة، الرعاية فر�س خالل من وذل��ك

بناء لل�سقاالتم�سوؤولةعن  نا�س اإذكانت�سركة الكربى؛ الفعالياتاملجتمعية

وتفكيكمن�سةمهرجان"هذههيالبحرين" ب�سعة٣٠٠٠مقعديفا�ستادمدينة
عي�سىيف١٦دي�سمربوقدبلغتتكلفةامل�سروع٤١األفدوالراأمريكيوتطلبمن

االأيديالعاملة٢٠عامالعلىمدى٣اأيام.

ونا�س اخل�سراء للم�ساحات نا�س �سركة من كل قامت ذلك اإىل باالإ�سافة

للمقاوالتو�سركةمدينةاخلليجللتنظيفاتبدورفاعليفدعماملهرجانال�سخم

الذياأقيميفحلبةالبحرينالدوليةعلىمدىخم�سةاأياموذلكمنخاللتقدمي

الرعايةاملاليةاإىلاملهرجانالذي�سهدعددامنالفعالياتالرتفيهيةمثلركوب

الذي االألعاب االأذواقف�سالعنكرنفال تنا�سبخمتلف التي اخليلواملطاعم

اأقامته�سركةمدينةاخلليجللتنظيفاتخ�سي�سالالأطفال.

 التأكيد على الشراكة بين ناس التجارية وبابكو في حفل 
"اربح مع بابكو"

٢٠١٥م �سبتمرب يف الت�سحيم زيوت من نوعا ١٢ من الرائدة البحرينية العالمة بابكو" ت�سحيم "زيوت اطالق مت
بالتزامنمعبرنامجترويجيللمبيعاتبعنوان"اربحمعبابكو"نظمبال�سراكةمعاملوزعاملعتمدللعالمة

"�سركةنا�سالتجارية". 
وح�سلالزبائنوالتجارالذينقامواب�سراءاملنتجاتيفالفرتةالرتويجيةمن�سبتمرباإىل

دي�سمرب،علىفر�سةللفوزبجوائزفوريةف�سالعندخولال�سحببفر�سةالفوزبجائزةكربى

مثل�سيارةدفعرباعي،جهازاآيباد،اأوموبايل.

ومعنهايةالفرتةالرتويجيةقامتكلمن�سركةنا�سللخدماتالتجاريةوبابكوبتنظيم

حفللتوزيعاجلوائزوتكرميالتجارالفرعينيتقديرالدورهميفحتقيقاملبيعاتامل�ستهدفة،

اأقيميففندقالدبلوماترادي�سون�سا�سبلو،قدمتجوائرتقديرية وخاللاحلفلالذي

لتحقيقهم الغيار ال�سريعوقطع الزيت ال�سياراتوغيار اأف�سلحمالتغ�سل اإىل خا�سة

اأف�سلاأداءخاللالعام.

ال�سيد التجارية؛ التنفيذيل�سركةنا�سللخدمات الرئي�س ويفمعر�ستعليقهقال

زيوت من " "بابكو  ملنتجات ال�سوق ا�ستجابة مبدى للغاية �سعداء "نحن نا�س ب�سار
الت�سحيماال�ستهالكيةعلىمدىاالأربعةاأ�سهراملا�سية،وي�سرنااأنن�ساركالفرحةبهذا

النجاحمع�سركائناوالتجارالفرعينيالذين�ساعدوناعلىطرحجمموعة"بابكو "من

الزيوتيفال�سوق".
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افتتاح مدينة التنين
تكلفته وبلغت انتظاره ط��ال ال��ذي التنني مدينة م�سروع 

رعاية دي�سمربحتت افتتاحهيف اأمريكي،مت دوالر مليون ٤٥

�ساحبال�سموامللكياالأمريخليفةبن�سلماناآلخليفةرئي�س

التجاري والتبادل بوابةلالإ�ستثمار وباعتبارها املوقر؛ الوزراء

بنيمملكةالبحرينوال�سني؛مناملتوقعاأنحتققمدينةالتنني

فوائدهائلةومكا�سبماليةكبرية،االأمرالذي�سيوؤثرب�سورة

م�ساريعهم من وينوع البحرينيني حياة منط على ملحوظة

التجارية.

ويتاأثرت�سميماملجمعالتجاريبالثقافةواجلوانباملعمارية

التجزئة ملتاجر جت��اري��ة وح���دة ٧٨٠ ي�سم وه��و ال�سينية،

املطاعم اأفنية اإىل باالإ�سافة واملتو�سطة ال�سغرية واجلملة

مربعم�سممة ٤٥٠٠مرت اإىل باالإ�سافة ، واملطاعم واملقاهي

ملواقف كبرية م�ساحة ع��ن ف�سال والتخزين للم�ستودعات

اأنتعزز املتوقع ١٥٠٠�سيارة،ومن تت�سعال�ستيعاب ال�سيارات

للفر�س كمركز البحرين مكانة من اجل��دي��دة الوجهة ه��ذه

اأنمفهوم بالذكر املنطقة؛اجلدير واال�ستثماريةيف التجارية

مدينةالتننيمتاإطالقهيفمايومنعام٢٠١٢مبعداتفاقمت

للمقاوالت نا�س و�سركة وت�ساينامك�س املحرق ديار اإبرامهبني

التيانتهتمنتنفيذامل�سروعبنجاحويفالوقتاملحدد.

املحرق، دي��ار �سركة اإدارة جمل�س رئي�س اأ�ساد جانبه من

ال�سيدعبداحلكيماخلياطبالدعمامل�ستمرالذييوليه�ساحب

مقدرا اململكة التنميةيف مل�ساريع الوزراء رئي�س امللكي ال�سمو

الت�سهيالت من املزيد تقدمي اإىل الرامية �سموه توجيهات

اإىل تهدف التي امل�ساريع اإط��الق اأج��ل من اخلا�س للقطاع

منو معدالت ليحقق الوطني باالقت�ساد والنهو�س االرت��ق��اء

اأعلى.

ناس للمقاوالت الميكانيكية وناس لألسفلت تدعمان 
"استثمر في البحرين"  

يف "ا�ستثمر ومعر�س منتدى يف ���س.م.ب املوؤ�س�سة نا�س �سركة متثالن اللتان ال�سركتان �ساركت
البحرين"الذينظمتهوزارةال�سناعةوالتجارةيفنوفمرباملا�سي؛بهدفجذبامل�ستثمريناملحتملني

منداخلالبحرينوخارجها.

النفط الت�سغيليةمثلقطاع امليكانيكيةقدراتهايفالقطاعات للمقاوالت نا�س وقدعر�ست�سركة

والغازوحمطاتتوليدالطاقةومعاملاالأ�سمنتواملياهوحتليةاملياهوالبرتوكيماوياتواملعادنوالتعدين؛

يفحنيا�ستعر�ست�سركةنا�سلالأ�سفلتمنتجاتهاوعملياتهايفاإعادةتدويراالأ�سفلت.
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االنتهاءمناملرحلة

االأوىليفم�سروعتطوير

ر�سيفاأ�سريالبحري

قبلخم�سةاأ�سهرمن

املوعداملحددللت�سليم

االنتهاءمنم�سروع

تقاطعمدينةعي�سى

�سركةنا�سللمقاوالتتنالاعتمادتقدميم�سروعجوازال�سحة

  ECITBوال�سالمةالدوليةاملقدمةمن

افتتاحمنتزهاالأمريخليفة؛اأحداأكرباملتنزهاتيفالبحرين،يف

منطقةاحلد

 CASEسركةنا�سالتجاريحتققرقماقيا�سايفمبيعاتوحدات�

�سركةنا�س�سكارفومتفوزبعددمنامل�ساريعيفراأ�سلفانمبا

فيهاعقدم�سروعبروج٣للبرتوكيماوياتيفالروي�سبالتعاونمع

الر�سنياآندتوبرو.

االنتهاءمناالأعمال

االإن�سائيةاملدنيةمل�سروع

دمجاملرافقيف�سركة

)sulb(سلبالبحرين�

 االنتهاءمناملرحلةالثانية

 مل�سروعالقاعدةالبحرية

االأمريكية

االنتهاءمنم�سروعجامعة

العلومالتطبيقية

�سركةنا�سللخدمات

امليكانيكيةتبداأم�سروع

م�سنع�سدارةالإنتاج

اأك�سيدالربوبيلني

االنتهاءمنم�سروع

  STBLOP

تنفيذاجل�سراملتحرك

التابعلقاعدةالبحرية

االأمريكية

�سركةنا�سالتجاريتوقععقد

الوكالةاملعتمدةلزيوتت�سحيم

بابكو 

�سركةنا�س�سكارفومتنال

اعرتاف�سينوبك

�سركةنا�سللم�ساحات

اخل�سراءتفتتحاحلديقةاليابانية

�سركةنا�سللمقاوالتوم�سروعهاامل�سرتكيفوزانمب�سروع

اإن�ساءتقاطعاألباالنويدرات

م�سروعحمطةتوليدالطاقةيف

م�سنعاأملنيومقطر

االنتهاءمنم�ست�سفىامللكحمد

اجلامعي

�سركةنا�سللخدماتامليكانيكية

تكملم�سروعناقالتال�سحنذات

�سعة ٤٣٠طنبنجاح

�سكارفومتوؤمنالعديدمنالعقود

يفاأبوظبيمع�سركاتال�سناعات

البرتوكيماويةالرائدة

٢٠١١٢٠١٣ ٢٠١٠٢٠١٢٢٠١٤٢٠١٥

 محفظة متنوعة   
التقنيوذلكما املوؤ�س�سةيفطليعةاالبتكار لنا�س التابعة الفرعية وال�سركات االأق�سام كانت

يتجلىيفجمموعةمتنوعةمنامل�ساريعالتيمتا�ستكمالهابنجاح،ومتتلكنا�ساملوؤ�س�سةحمفظة

مليون ٤٦٠ تكلفته بلغت وال��ذي املعروف احلد كهرباء م�سروعحمطة بينها من متنوعة م�ساريع

دوالراأمريكيوقدكانتال�سركةجزءامنهذاامل�سروعال�سخماإذتعهدتبتنفيذاالأعمالاملدنية

والهيكليةباالإ�سافةاإىلاالأعمالاالإن�سائيةوتركيبكابالتالطاقةذاتاجلهدالعايل.

م�سروعا اأمريكي دوالر مليون ٢١٣ كلفته بلغت والذي اجلديد �سلمان بن خليفة ميناء ويعد

يف امليناء هذا من االأوىل املرحلة وبناء وت�سميم تخطيط يف ال�سركة �ساركت حيث اآخر ناجحا

املياهالعميقةف�سالعنا�ست�سالح٧٠٠هكتارمناالأرا�سيلبناءمدخلاإىلاملمرالبحرياملت�سل

للتنميةال�سناعية،ومناالإجنازاتاجلديرةبالثناءوالتينفذتها واإن�ساء�سارعومنطقة بامليناء،

�سركةنا�ساملوؤ�س�سة؛بناءالربجنيالتواأم)مركزالبحرينالتجاريالعاملي(اللذيناأ�سبحامعلما

اعتمادهماعلىطاقة باأ�سره؛وذلكيف العامل نوعهمايف االأولنيمن ويعدان البحرين منمعامل

الرياحلتوليد١١- ١٥٪مناحتياجاتالربجنيمنالكهرباء،اأماج�سرالبحريةاالأمريكيةاالأخري

ال�سركات، اال�ستثنائيةملجموعة الفنية ال�سوءعلىاخلربات ي�سلط لل�سركةوهو اآخر فهوم�سروع

فقدمتاتباعنهجبناءفريديعتمدعلىقاعدة»البناء،الرفع،النقلوالتثبيت«علىخالفاخلطوات

املتبعةيفتركيباجل�سوريفمنطقةال�سرقاالأو�سط.

التحتية البنى م�ساريع من العديد تنفيذ يف ال�سركة اإىل الف�سل يعود ذلك، اإىل باالإ�سافة

اأبرز ذلك واملنطقة،مبايف البحرين نوعهايف والفريدةمن النطاق وا�سعة ال�سناعية وامل�ساريع

امل�ساريعالهند�سيةالبحرية.

مستقبل مشرق  
توا�سل�سركةنا�ساملوؤ�س�سةحتقيقاأق�سىقدرمنالفر�ساملتاحةيفجميعاأنحاءدولجمل�س

التعاوناخلليجي،وقدعززتمكانتهاكوجهةللحلولال�سناعيةواالإن�سائيةاملتكاملةواملبتكرة،ويف

الوقتالذيمتثلالبحرينال�سوقاملحليةلها؛نفذتال�سركةعددامنامل�ساريعيفاململكةالعربية

»لقدكنت�ساهداعلىتطور�سركات نا�س ال�سيد�سمري واأبوظبي؛يقول والكويتوقطر ال�سعودية

مثلهيونداي،التيمنتمنذقدومهااإىلالبحرينيفال�سبعيناتمنمتعهدمديناإىلعمالقيف

جمالالبناءوالهند�سةوامل�سرتيات)EPC(ومزودللحلولاملتكاملةللم�ساريع«،ويعتقدال�سيدنا�س
اأن�سركاتالبناءيفالبحرينملحتظبتلكالفر�سبعد؛وبالرغممنذلكنفذتنا�سعدداغري

قليلمنم�ساريعالبناءوالهند�سةوامل�سرتياتيفمنطقةدولجمل�سالتعاوناخلليجي،وتطمحاإىل

ت�سجيلح�سورعاملييفامل�ستقبلالقريب.

ناس المؤسسة: األقسام والشركات 
التابعة

نا�س للمقاوالت   .١ 

)االأق�سام الفرعية: نا�س للأ�سفلت، نا�س للم�ساحات 

اخل�سراء، نا�س لل�سباكة(

نا�س للخدمات ال�سناعية  .٢

نا�س �سكارفوم للمقاوالت  .٣

نا�س للمقاوالت الكهربائية ذ.م.م  .٤

نا�س التجاري  .٥

م�سنع نا�س للثلج وحتلية املياة  .٦

نا�س للمقاوالت امليكانيكية ذ.م.م  .٧

م�سنع نا�س ملعاجلة الرمال  .٨

نا�س للأغذية   .٩

دملون للخر�سانة  .١٠

امل�سبوكة ذ.م.م  

دملون للخر�سانة اجلاهزة   .١١

ومنتجاتها املحدودة 

ذ.م.م

 

تهدف شركة ناس المؤسسة إلى 
تحقيق النمو المستقر والمستمر 

بدال من النمو السريع
- سمير ناس



قصة الغالف

�أكتوبر - دي�سمرب ٢٠١٥ �لعدد 4١٥

حديـث

احتفال عشر سنوات من مشاركة 
ناس مع الناس

 الجدول الزمني  
جدولةاالكتتابالعام

 فازتنا�سبعددمنامل�ساريعمنذ 

عام٢٠٠٤لتطويرم�سروعدرة 

البحرينعلىال�ساحلاجلنوب 

ال�سرقيمنالبحرين؛منبينها 

اأعمالاجلرفواحلفريات 

واال�ست�سالحوحمايةال�سواحل 

واجل�سوروغريها

البدءيفعددمنامل�ساريعل�سالحدياراملحرق-اجلرفواحلفريات

واال�ست�سالحوحمايةال�سواحل

 )Braemar Golf( "تاأ�سي�سامل�سروعامل�سرتكمع"برميريجولف
لبناءمالعبالغولفيفالرفاعفيوز

�سركةنا�سللخدمات

امليكانيكية:البدءيفاأعمال

الت�سنيعوالعملياتامليكانيكية

املتعلقةباملرحلةالثالثة

لتخ�سي�سوزيادةطاقة

م�سروعاحلدلتحليةاملياه

البدءيفاالأعمال

االإن�سائيةللمقرالرئي�سي

لبنكاآركابيتا

خدماتمتنوعةللبدء

يفم�سروعالدراري:

البدءيفاأعمالالتجريف

واال�ست�سالحوحماية

ال�سواحل

تطويرالبنيةالتحتية

للمرحلةاالأوىلوالثانية

واالأر�سالرئي�سيةمل�سروع

درةالبحرين

اكتمالم�سروعج�سر

خارطةالبحرين

ت�سليمم�سروعتطوير

الواجهةالبحريةخلليج

البحرين

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٩

في عام ٢٠٠٥م أصدرت شركة 
ناس المؤسسة ش.م.ب أسهمها 

لالكتتاب العام بعد ١٥ عاما من 
التخطيط الدقيق، ومنذ ذلك الحين 

نمى عمالق البناء بشكل أكبر في 
البحرين والمنطقة، ومع االحتفال 

بمرور ١٠ أعوام على تأسيسها، 
تستذكر الشركة إنجازاتها السابقة 
والتحديات التي تغلبت عليها خالل 

العقد الماضي.        

أخـبـارنـا ملـخـص آلخـر 

٢٠٠٥٢٠٠٨٢٠١٠

يف العام لالكتتاب العائلية ال�سركات طرح املاألوف من يكن مل ال��ذي الوقت ويف

نف�سهايف تدرج التي ال�سركات اأوائل من واحدة الرائدة نا�س اأ�سرة اأ�سبحت املنطقة؛

بور�سةالبحرينبراأ�سمالمدفوعقدره٥٣مليوندوالراأمريكي،والذيزاديفوقتالحق

ال�سركات اأم��ام الطريق متهد اخلطوة بهذه القيام ومع اأمريكي، دوالر مليون ٥٨ اإىل

العائليةاالأخرىلتعيدالنظريفاالكتتابات)االكتتاباتاالأولية(.

لقدر�سخت�سركةنا�ساملوؤ�س�سةلنف�سهامكانةفريدةيفتقدميحلولالبناءالكاملة

منذتاأ�سي�سها،وهيتتاألفمن�ستةاأق�ساموخم�س�سركاتفرعية،ومعمايزيدعلى٤٠٠٠ 

موظفومتو�سطعائد�سنوييبلغ٢٦٥مليوندوالراأمريكيبرزتال�سركةكمزودرائديف

جمالحلولالبناءاملبتكرةوال�سناعيةيفاملنطقة.

القيادة االستراتيجية
لتزيد املا�سي القرن من الثمانينات يف ذكية بخطوة املوؤ�س�سة نا�س �سركة قامت

التاأكيدعلىريادةال�سركةاملبتكرة؛ففيالوقتالذيكانمعظماملقاولنياملحلينييبتعدون

املن�ساآت تعهد على املوؤ�س�سة نا�س �سركة ركزت الكربى؛ االإن�سائية امل�ساريع تنفيذ عن

ال�سناعيةالكبريةودخلتيفمناف�سةمع)امل�ساريعامل�سرتكة(و�سداملقاولنيالدوليني؛

يقولال�سيد�سمرينا�سرئي�سجمل�ساالإدارةيف�سرحهلهذاالقراراال�سرتاتيجيالذي

اتخذتهال�سركة»عندماتتقدمملناق�سةبناءمبنىمن٣٠طابقافقدتدخلاملناف�سة�سد

٣٠مقاوالاأورمبااأكرثمنذلك،اأمااإذاتقدمتلبناءمبنىمن٥٠طابقافقدتتناف�س

معخم�سةمقاولنيفقط«.

خاللاالأزمةاالقت�ساديةالتيحدثتيفعام٢٠٠٨م؛عندماتعر�سقطاعالعقارات

يفالبحرين-خا�سةالعقاراتالتجاريةوالراقية-اإىل�سربةقا�سية؛ظلت�سركةنا�س

املوؤ�س�سةحتققاأرباحانتيجةلعددمنالعواملاأهمهامرونةال�سركةاال�سرتاتيجيةالتي

حلول تقدمي على القدرة ومتنحها املتغرية ال�سوق ظ��روف مع التكيف على ت�ساعدها

من متينة �سبكات ال�سركة اأ�س�ست ذلك اإىل باالإ�سافة لعمالئها؛ خ�سي�سا م�سممة

ال�سراكاتالتاآزريةعلىامل�ستوينياالإقليميوالدويل.

جـــديــــد
ناس

�سركة�سكارفومت�ستكملعددامن

امل�ساريعل�سالحبابكو

البدءيفم�سروعمنتجعال�سالم
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حديـث

النشرة الرسمية لمجموعة ناس 
وناس المؤسسة

حديـث

فـي بضـع 
كلـمـات...

غازي ناس  
المدير 

 مرحبا بكم جميعا!  

مرحبابكميفالعدداخلام�سع�سرمنحديث ناس.
يفهذااالإ�سدارنحتفلبع�سر�سنواتمنالنجاحمنذتاأ�سي�س�سركةنا�ساملوؤ�س�سةلتكون�سركةم�ساهمة

البناءيفاملنطقةولقدرتهاعلى اأف�سلمزودحللول ٢٠٠٥م؛ونحنفخورونلكونها عامةيف�سبتمرب

ا�ستكمالم�ساريعالبنيةالتحتيةيفوقتقيا�سيعلىالرغممناأنالكثريمنتلكامل�ساريعهياالأوىل

مننوعها.

ويفهذاالعدداأي�سان�سارككماآخراجنازاتناومنبينهاافتتاحمدينةالتنني؛املجمعالذيطالانتظاره،

وافتتاحاملرحلةاخلام�سةمن�سارعال�سيخخليفةبن�سلمان،كمات�سعدنا�ساملجموعةاأنتت�ساركمعكم

النجاحاالأخريالذيحققته�سركةنا�سللخدماتالبحريةبعداأند�سنت�ستبوارجيفعام٢٠١٥، وهو 

اإجنازكبرينظرالتعقيدتنفيذالعمليفهذهامل�ساريع.

ناأملاأنت�ستمتعوابوقتكميفمعرفةاآخراإجنازاتواأخبارجمموعةنا�سيفخاللالربعاملن�سرم؛بقدر

ماا�ستمتعنايفجعلتلكاالجنازاتحقيقةواقعة.

اأخريااأتقدمبال�سكراإىلاالأن�سةجنودخالدالنعيميوال�سيداأحمدحممودال�سم�س؛الطالبنييفجامعة

العلومالطبيقية،علىجهودهمايفت�سميمغالفهذاالعددمنحديث ناس.

معاأطيبالتمنيات.
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حديـث

المحـتـوى

تابعونا على صفحاتنا في

٠٩
بعد العمل: 

مهرجان سباق ناس يحقق نجاحا 
كبيرا في الصخير 

١٠

١٤

٠٤
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 فريالنا�س

هنوف نا�س  

هيمانت جو�سي 

اما�سمالك

�سومناث

بينب�سومان

  جونهرنيجوزيف

كايلنيمنيزيز

ديفيد �آنتوين  

نايجلهكتور

ه�ساماحلداد

جيم�سماكدونالد

ديفيدمكاي

فيبي�ساإنالك�سمنان

  كري�ستينامي�سال

�سوزانمنيزيز

اإميانالنواخذة

�سيمااملبارك

�أحمد �سابر  

بهاء كر�مية 

ت�ساينمايماهاباترا

جري�رد هوتون 

�سون هايكن�سون 

�سهيدمريزا

باريندفريمولني

نرحب باقتراحاتكم
نرحببجميعم�ساركاتموظفي

�سركاتنا�سمناأجلاإثراءن�سرة

حديث ناسوتطويرها؛لذايرجى
اإر�سالمقرتحاتكمووجهاتنظركم

واأفكاركمومقاالتكمواأخباركماأواأخبار

اإجنازاتكمال�سخ�سيةاأوكلمايتعلق

باأن�سطةوفعالياتال�سركةاالجتماعية.

كماي�سعدناا�ستقبالاأية�سور

فوتوغرافيةحولال�سركةواإجنازاتها؛

حديثةاأوقدمية؛الإ�سافتهااإىلاأر�سيف

ال�سورواالأفالماخلا�سباملجموعة.

يرجىمنكماالإت�سالبق�سمالعالقات

العامةعربالربيدااللكرتوين

  pr@nasslogistics.com / 
pr.aala@nasslogistics.com 

اأوهاتفرقم١٧٤٥٦١٩١.
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