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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…
Hemant Joshi
Director

Greetings to all!

Welcome to the 17th issue of Nass Talk. 

This quarter was full of achievements for us as Nass Contracting hits another milestone with 
the renewal of its ISO certifications; Sarens Nass Middle East collaborated with Manitowoc 
Cranes to unveil the GROVE GTR8 100 crane in Germany. In Abu Dhabi, the Pot Delining 
Building project was successfully handed over to EMAL, another satisfied client; meanwhile 
the Riyadh Metro Project, where Abdulla Nass & Partners performed the overall lifting work 
using Sarens Nass cranes, is in full swing in Saudi Arabia. Finally, Nass Industrial Services is 
on a progressive track to deliver the power plant in Dhurmma on schedule. 

Amongst other dignitaries, Crown Prince Salman bin Hamad visited the Nass Majlis during 
Ramadan and the late Ahmed Abdulla Nass mosque was also inaugurated.

Nass International Trading Company was invited by the Ambassador of the Republic of 
Korea to attend the 40th Anniversary of diplomatic relations between Korea and Bahrain. 
We also played host to Japanese and Swiss delegates to discuss prospective business 
opportunities. 

Become acquainted with SNS Industries, our new business venture with BS MET for the 
manufacturing of innovative vacuum equipments; and also take a look at ESAB Welding 
Products which is seeing a sales spur in Kuwait. 

We hope you enjoy reading about the latest developments in NASS and we’ll be back with 
you next quarter. 

Best Regards.
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Cover
Story

Ramadan at “The Majlis”

ramadan 
Happenings

HRH Prince Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, Crown 
Prince, visited Nass Majlis during the holy month of 
Ramadan on 22nd June. Nass hosted several Ghabga 
events throughout the holy month of Ramadan, welcoming 
employees, peers, neighbours, friends, relatives and 
management to be together.



Cover Story

The Late Ahmed Abdulla Nass Mosque 
Inaugurated during Ramadan

In memory of Late Ahmed Abdulla Nass, a mosque 
was built in his name and inaugurated on 10th June 
2016 during the holy month of Ramadan. The mosque 
is located near BDF Hospital in Riffa and covers an area 
of 334.4 m2. It has been built keeping the devotees’ 
comfort in mind. The mosque has a big men’s prayer hall 
that can accommodate 270 men and is furnished with 
thick carpets with wooden skirting. It also has a small 
prayer room for women with a capacity of 30 persons. 
In addition, there are men and women toilets plus a 
storeroom and an electrical room. 
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NASS
BUZZ
our happenings in 
a nutshell.

Sarens Nass Middle East (SNME) Attends 
Bauma Trade Fair 

SNME attended Bauma 2016 - World’s Largest Trade Fair held in Munich, Germany 
from April 11-17. SNME management team was invited by Liebherr and Manitowoc. The 
event attracted over 580,000 visitors from 200 nations coming together at Messe München 
trade-fair center that focuses on construction/building materials, construction and mining 
machines and equipment. On this occasion, SNME also collaborated with Manitowoc 
Cranes to unveil the GROVE GRT8100 crane. 

New HR System 
Introduced Across the 
Divisions 

NASS Divisions have started to receive 
training for the new HR system launched by 
the NASS Head Office under the supervision of  
General Manager for HR & Admin Yousif Nass, 
and Trainer Noufil Khan. The system includes 
all HR needs such as employee information, 
organizational structure, payroll, settlement 
information, complete module of time and 
attendance and much more.

Training at NASS Logistics

Nass Contracting Hits Another Milestone with 
the Renewal of its ISO Certifications

Nass Contracting has successfully passed its recertification audit for ISO 9001:2008 Quality 
Management System, ISO 14001:2004 Environmental Management System and OHSAS 
18001:2007 Occupational Health and Safety Management System.

Bureau Veritas Bahrain conducted a five day audit of different divisions of Nass Contracting 
and issued ISO Certifications for Project Management and Construction of Marine, Industrial, 
Civil Engineering and General Building Works for a period of three years. The new ISO certificates 
were conferred to Nass Contracting’s Chief Executive Officer Ghazi Nass by Bureau Veritas 
Country Chief Executive Zulfiqar Haider, and Certification Manager Mohsin Baig at NASS office in 
Ma’ameer. General Manager of Nass Contracting David Anthony, said “To have this certification 
renewed every three years for the last six years without a single interruption is a true testament 
that we have consistently maintained the highest quality standards and processes in the project 
management and construction solutions we carry out”. 

“Nass Contracting also plans to adopt the latest revisions of ISO 9001:2015 and ISO 
14001:2015 by year 2017,” he added.

Technical
Workshop on 
Lubricants

NASS Commercial in collaboration 
with BAPCO Lubricants held a 
technical workshop at Crowne 
Plaza Hotel on 18 May to talk about 
the product range and its value 
addition to users. Lubricants Sales & 
Marketing Manager Bhupinder Singh, 
Lubricants Technology and Technical 
Services Manager Eugene Pranada 
and Leader of LBU Emil Hayes, 
addressed the workshop. It was 
followed by an Open Q&A session.
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Sameer Nass Visits Egypt with 
Business Delegates 

A delegation from the Industry, Commerce and Tourism Ministry 
consisting of Bahraini businessmen and businesswomen visited 
the Suez Canal in Egypt. Sameer Nass, along with other business 
delegates, accompanied His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa 
during his official trip to Egypt. The delegation visited Simulation 
Centre of the Suez Canal and met Suez Canal Authority Head 
Mohab Mamish, who told them about the history of the canal and 
its significant role in the economy.

Nass Commercial Hosts Training 
Workshop for After Sales Team

Nass Commercial organized a two-day training workshop for its After 
Sales Team to get in-depth knowledge of the Wheel Loader 1021F. 
The CASE service training was carried out by CASE instructor at Nass 
Commercial workshop. 

Anniversary 
celebration with 
Korean Diplomats

Nass International Trading (NIT), dealers 
of Hyundai Elevators to Korea, were invited 
by His Excellency, the Ambassador of 
the Republic of Korea in the Kingdom of 
Bahrain Park Ho; to the 40th anniversary 
of the establishment of diplomatic relations 
between Korea and Bahrain. This was held 
on May 19th at the Ritz Carlton Bahrain. 
Executive Manager of NIT, Mohamed 
Hasona, graced the occasion and 
reaffirmed the trade ties with Korea. 

Seminar Focuses on Power Solutions from 
Massey Ferguson 

Nass Commercial, 
a division of Nass 
Corporation B.S.C., 
and the authorized 
distributors of Massey 
Ferguson Power Series 
Generators, arranged 
a technical seminar for 
clients and contractors 
at the Diplomat 
Radisson Blu Hotel.

The seminar was 
conducted by eminent 

speakers from Massey Ferguson, United Kingdom - Sales Manager Andrew Ridley, Senior Project 
Manager Dr. Graeme Purdy, and Electrical Engineering Manager Mark McShane; and it was aimed 
at familiarizing the participants with the technical specification on the range of generator sets along 
with its advantages, and providing a forum to exchange views on the special projects application 
in the region.

Executive Manager of Nass 
Commercial Ahmed Saber said, 
“We take the role of developing our 
customer’s skills and knowledge 
very seriously as we believe that our 
customers are our partners of success. 
That’s why each year we update our 
training courses in line with the latest 
marketing trends, centered around our 
customer needs”.

Effective Work Site
Training at Avenues Project 

Nass Contracting conducted several on-site training program for 
2,000 workers at the Avenues Mall project. These trainings led by Project 
Manager Simon Hill, consisted of: 1) Emergency Evacuation Drill, 2) 
Nail Gun Training, and 3) Confined Space Tripod Training. The Avenues 
Mall at the King Faisal Corniche Development Project will regenerate a 
stretch of waterfront in Manama. The construction work is underway 
and will include retail and leisure facilities such as restaurants and cafes, 
children’s outdoor play areas, retail outlets, a souk area etc.

NASS Plays Host to Japanese
and Swiss Delegates 

NASS welcomed delegates from Japan and Switzerland in the Nass 
Industrial Office in Hidd to discuss prospective business opportunities. 
Chairman Sameer Nass, Division Manager Feryal Nass, Procurement 
Manager David McKay hosted the delegates Suhair Ali Bokhammas,  
Dr. Katsura Suzuki, Noriko Suzuki, and Mark Dangel.
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Flash
INTERNATIONAL

ESAB Sales Spur in Kuwait 
KUWAIT: Alghanim & Nass General Trading & Contracting Company, the exclusive agents for selling ESAB welding products in Kuwait, have 
sold over 250 tons of ESAB welding consumables including 2 Nos. CNC Cutting, 4 Nos. Automatic Welding Machines to major contractors. 
Some mega projects have started in Kuwait like the Clean Fuel Project (USD 11.5 billion), for the Kuwait National Petroleum Company and the 
Heavy Oil Development Project (USD 4 billion) for Kuwait Oil Company amongst them with major buying implications for ESAB products. 
With the advent of these big projects, as well as the Mina Al Zour oil refinery and the new airport project, the sales of ESAB welding products 
will surely see an upswing.

Pot Delining Building Successfully 
handed Over to EMAL
ABU DHABI: Nass Contracting, contractors for the supply and 
construction of piling, asphalting work for road and site development, 
fabrication and construction of the structural steel work, successfully 
delivered Pot Delining building to EMAL. The client was impressed with the 
quality of work and professional conduct that the team displayed on site.

Riyadh Metro Project Gets a 
SARENS NASS Lift
SAUDI ARABIA: His Royal Highness Prince Faisal bin Bandar 
bin Abdul Aziz, President of the High Authority of Riyadh City 
Development, financed the completion ceremony of the drilling work 
of “Dafra”, a metro tunnel boring machine (TBM).  Dafra, which 
was located next to the air base roundabout, until King Abdul Aziz 
Historical Center Station infiltrated six stations. Spanish construction 
giant, FCC; who has completed the drilling work related to the 
first tunnel section of Line Five southern part (Green line) and the 
excavation of 7280 meters which reached a depth of 30 meters 
with a total line of 12.9km. The overall lifting project was performed 
by Abdulla Nass & Partners using the Sarens Nass cranes CC2800 
& CC1800 to lift the 157 ton subject.

Other players in this major project include the Consortium Fast, 
which is led by FCC Citizen Services Group and also comprises 
Samsung C&T, Alstom, Strukton, Freyssinet Saudi Arabia, Typsa 
and Setec, who were responsible for the construction of lines Four, 
Five and Six of the metro.
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Nass Industrial Services (NIS)
Power Plant in Dhurmma to be 
Delivered on Schedule

Nass Industrial Services (NIS) is on a progressive 
track towards completing the Power Plant (PP-13) 
project of the Saudi Electricity Company for its 
client, Gama Power Arabia Ltd.  The fourteen 
month project is valued at approximately USD 26.5 
million for its Stage 1 phase of development. 

NIS has a reputation of delivering high quality 
services in a timely manner. The different 
subdivisions involved in this project are: Sarens 
Nass, which takes care of the heavy lifting; Nass 
Scafform, which handles scaffolding services; and 
ANPC, which is responsible for equipment supplies 
and manpower hiring services. All business units 
of NASS take health and safety measures seriously 
and provisions are made to have zero accidents 
on site. 

Overall, the Scope of  
Work for the Project Consisted of: 
•  Electro Mechanical Construction work

•  Erection of HRSG package - 3 nos that included structural 
steel, boiler drum, pressure parts, ducts erection, 
interconnection piping, shifting of modules by SPTM, Main 
& By pass stack, insulation, touch-up painting, hydro-testing 
and pre-commissioning assistance

•  Erection of Gas Turbine & Generator (GTG) package- 6 
nos which involved alignment and erection of gas turbines 
& generator, erection of auxiliary structural steel work, 
interconnecting piping, miscellaneous equipment, E & I 
installation works inside the GTG building, insulation works 
and pre-commissioning assistance.Extra Mile Achieved 

The installation of HRSG Tube Bundles was 
completed in record time. Each Tube Bundle 
weights 250 MT, and it was erected from a 
height of 60 meters. 
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Leaders in Industrial 
Vacuum Technology
SNS Industries is Bahrain’s newest and most innovative 
company in the field of manufacturing highly efficient 
and the safest industrial vacuum equipments. 

Established in 2014, SNS Industries 
WLL, is a joint venture between BS Middle 
East Trading WLL (BS MET) and JV Sarens 
Nass Middle East WLL. SNS Industries was 
created for the purpose of manufacturing and 
assembling vacuum equipments in Bahrain 
by using components from Europe and 
then distributing these in the GCC market. 
Managing Director Frank O’Gara of SNS 
Industries, explains that he evaluated Bahrain 
as the best country to establish a business 
in after reviewing many aspects. By 2013 he 
decided it would be best to collaborate with 
a local partner and thus, SNS Industries was 
introduced.

He’s personally involved in spearheading the 
initiative that has led SNS Industries to build its 
independent production and assembly plant 
in Bahrain International Investment Park which 
became fully functional in July 2016. They 
have two production plants now, one in Sitra 
too, provided by Sarens Nass as a temporary 
facility. SNSI is aimed at producing and 
distributing automated vacuum equipments 
that are exceptional in performance quality 
and operational safety. SNSI was nominated 
as a ‘star-up company’ during the Bahrain AE 
Awards in 2016. Frank O’Gara explains that 
more companies are looking towards working 
in environments that exhibit improved safety, 
responsibility and speed. 

Tremendous Potential
SNSI sold 12 vacuum trucks (informally 

known as “super suckers”) last year, he 
shares, adding that 42 more are on order 
for 2016. The company’s current production 
capacity stands at 30 to 35 trucks per year 
and he predicts this figure to grow to 120 
trucks by 2018, making them the biggest 
manufacturers of vacuum trucks in the world. 
According to SNSI’s market research, the 
region will need 4500 vacuum trucks in the 
next 10 years; this calls for the production of 

450 vacuum trucks per year over the next 
decade. 

The high capacity vacuum trucks use low 
friction pumps to suck industrial fluids and 
solids in places where human intervention is 
a risk. The aspect of low friction technology 
is the key here since temperatures rise in 
direct proportion to the friction; thus, if a 
low flammable chemical such as benzene is 
vacuumed using a high friction pump, there’s 
a great chance of causing an explosion due 
to high temperatures created due to the 
increased friction. Therefore, low friction 
pumps are a safer option. 

SNSI is adamant about its reputation and 
machine quality, building their equipment and 
selling it based on a strict product philosophy. 
They discourage the use of these machines by 
low-skilled operators. Part of the quality SNSI 
delivers is the training offered to operators. A 
high value has been invested in developing 
an effective training system which 
comprises over 24 weeks in duration 
and 350 presentation slides.

In addition to the usual 
maintenance and servicing 
options, SNSI also offers 
its clients a buy back option by 
renewal of their existing machine 
after seven years. This gives the 
client the opportunity to employ the 
latest technologies in their field of 
work.

Although SNSI currently caters to the 
petrochemical industry, its technology can 
also be applied in other fields such as 
municipality. Being associated in joint-
venture with Sarens Nass gives SNSI 
the advantage to work through Sarens Nass 
regional branches with technical support and 
shared facilities. 

Frank O’Gara is confident that teamed with 
the right philosophy, SNSI can offer its clients 
safe and innovative solutions.  
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In Focus - Company

More companies are 
looking towards working in 

environments that exhibit 
improved safety, 
responsibility  
and speed. 
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the 
Employee 
Affairs

All About 
YOU

Employer’s Pride

People Matter

42 years in the company and General Supervisor for NASS Holding, 
Abdulla Saleh is still brimming with enthusiasm about his job. He says  
“I first started in NASS in 1974, and I am still here. I like everything 
about the company. Every member of NASS from top to bottom is 
very helpful and cooperative. NASS is like a learning platform for every 
employee. I gained uncountable skills while working in the various 
divisions of the company such as plumbing, electrical, water plant, 
and ice plant. I’m still excited when I think about the time I made 
arrangements to install water and ice plants.” This range of experience 
is probably something you will not get from other companies. 

When asked about his most unforgettable achievements, he 
disclosed “I can never forget 41 years ago when I wished to get the 
English language training from the institute and Mr. Abdulla Ahmed 
NASS himself paid the fees for this training. He also helped me to 
obtain my driving license. For a humble employee to experience these 
things make me believe that NASS is one of the most-committed 
organizations in Bahrain”. The reason why he believes that NASS 
is unique is that the “employees always receive their salaries in the 
proper time”. 

Asked if there was anything he would want to change in NASS, he 
said “I believe NASS is a perfect organization. It is very well maintained 
and I wish a successful future for this company”. 

Years of Service to Date: 42

Security Guard Turned Store 
Supervisor Earns Praise of All  

Nass 
Contracting 
Surprises 
Employees; 
Celebrates 
Labour Day 

Nass Contracting took 
a great initiative and paid 
a surprise visit to all of its 
project sites on 30th April, a 
day before Labour Day. Nass 
Contracting team along with 

Nass Landscapes and Nass Plumbing team went to meet the workers 
at 14 sites. Food and soft drinks were distributed to 3,000 labourers to 
celebrate Labour Day in advance. The employees were delighted with 
this sweet gesture.  

one-to-one with one of our most loyal and 
long-serving employee Abdulla Saleh, 
General supervisor, Nass Plumbing.

Abdulla Saleh
General Supervisor

Security Guard 
Ali Isa Yusuf Ali at 
Nass Procurement 
& Logistics, in Sitra 
volunteered to work 
in other departments 
of logistics when 
there was a shortage 
of staff.

General Manager 
David Mckay, 
and Supply 
Chain Manager 
Abdulrahman M. 
Taqi, acknowledged 
his extra effort and 
awarded him for his 
commitment, hard 
work and initiative 
undertaken in the role 
that was given.
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Welcome Aboard

Bidding Farewell!
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We’d like to congratulate and welcome our 
new member to the Nass Community and look 
forward to his successful contribution towards his 
respective departments.

David Franko 
IT Administrator

With five years of 
experience in IT field, David 
joined Nass Corporation 
Head office IT Department 
in October 2015. In the 
past, he has worked with 
Mansoor Al-Haiyki Group, 
Bahrain and McAfee, India. 
He will be responsible 
for server and network 
management and desktop 
support for all users.

Our best wishes to the employee 
retiring from Nass Community. 
We thank him for his dedicated 
efforts and wish him luck for future 
endeavors. James R. MacDonald 
worked as Operations Manager at 
Gulf City Cleaning Company. 

Sarens Nass Middle East (SNME) Honours Long Serving Employees
22 employees were honoured for their long service and achievements at the annual board meeting held at the company’s regional head office in 

Hidd. As a token of appreciation, all employees were given certificates and gifts by the Chairman of SNME Ludo Sarens, Managing Director Sami 
Nass and Director Alhanoof Nass. 

Regional General Manager Saeed Malik, said, “We celebrated Labour Day in line with our annual board meeting along with our board members and 
employees who together represented years of service excellence. What a great testimony to our stakeholders and the value that SNME brings as the 
first Bahraini crane services company in the industry having operations across the Middle East”.  

Family Ghabga Gathering 
During the Holy month of Ramadan in June, Nass Commercial 

gathered all their staff with family to the Elite Resort and Spa for  Ghabga. 
When: Thursday, 23rd of June,10 pm
Where: Elite Resort & Spa – Al Muharraq
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Nass Group Adds Another Feather in Cap; 
Wins Two Cricket Tournaments in a Month

Nass Group is on a winning streak. The group has won two cricket tournaments 
in a month, namely “BKCA Cricket Tournament 2016” organized by Bahrain 
Knanaya Catholic Association and “4th Cricket Championship 2015” held by 
Yokogava Middle East. 10 Cricket Teams had participated in this tournament 
and Nass Group won the finals by chasing a score of 82 runs in 8 overs in a 10 
over match. Naeem Khan was announced as the Man of the Series. Nass Group 
Management is ecstatic over its two wins in a row and dedicated the trophy to their 
Late founder Abdulla Ahmed Nass.

Senior Monitoring Manager NIS Saves  
Dog On Site; Adopts Him

At NIS, we care as much as about animals as human beings. Senior Monitoring Manager 
at NIS, Farbod Askari is well known for his love for dogs. He looks after street dogs 
and protects them from all kinds of danger on site. He recently rescued a dog at Nass 
Mechanical workshop area. These dogs are now helping the security guards at night. 

For more information about the machine, please contact

Mr. Yousif Nass
Tel. : +973 1772 5522    |    Mob.  : +973 39470985
E-mail :  yousif@aanass.net

15 TONS/DAY FLAKE ICE & BLOCK 
ICE MACHINE

The device is clean & Hygienic, Fast & Easy useful, produces both Flake 
& Block Ice. No Mould & No Glycol. Changeable Ice Dimensons, New 
Desing & New Ice Technology.

Specification
Ice Producing Capacity 15,000 kg/day ~ 650 

Blocks of 23 kg each per 
day

Ice Outlet Temperature Between -3C & -7C

Condensing Type Air cooling condensed, 
Extra layered for Warm 
Climate

Refrigerant R404a

Compressor 2x30 HP Semi Hermetic 
Compressor

Cooling Capacity 83.800 watt

Control Panel Telemechanic & Siemens 
devised protective thermic 
and power swithces

Ice Constructor Cylinder Leakless and bellowless 
system, Vertical cylindered 
cauldron type ice 
constructor

Blade System Screw type with external 
gear systgem. Cr. Ni 
stainless bladed

Water Type Fresh water (urban water)

Power Supply 380V - 50 Hz - 3pH - 1N

مجموعة ناس تضيف انجازا جديدا إلى سجل انجازاتها: 
الفوز ببطولتي كريكيت في شهر

حققت جمموعة نا�س �شل�شلة من االجنازات بعد فوزها ببطولتي كريكيت خالل �شهر واحد، وهما 

الكريكيت  و”بطولة  الكاثوليكية   Knanaya جمعية  من  بتنظيم   ”٢٠١٦ للكريكيت   BKCA “بطولة 
الرابعة ٢٠١٥” التي اأقامتها جمموعة Yokogava ال�شرق االأو�شط.

وقد �شاركت ١٠ فرق كريكيت يف هذه البطولة وفازت جمموعة نا�س بالنهائيات بعد حتقيق ٨٢ نقطة 

يف ٨ جوالت من اأ�شل ١٠ خالل املباراة، وفاز نعيم خان بلقب الالعب االأول يف البطولتني، وقد ثمنت 

اإدارة جمموعة نا�س هذين الفوزين واأهدت الكاأ�س اإىل املوؤ�ش�س الراحل ال�شيد عبداهلل اأحمد نا�س. 

مدير المراقبة األول في شركة ناس للخدمات الصناعية 
ينقذ كلبا في موقع العمل ويتبناه

يف �شركة نا�س للخدمات ال�شناعية، نهتم باحليوانات مقدار اهتمامنا بالب�شر، وي�شتهر مدير املراقبة االأول يف 

�شركة نا�س للخدمات ال�شناعية  ال�شيد فاربود اأ�شغري بحبه للكالب، وهو يحر�س على االهتمام بالكالب امل�شردة 

وحمايتها من جميع املخاطر املحتملة يف مواقع العمل، وموؤخرا قام ال�شيد ع�شكري بانقاذ كلب يف موقع عمل ور�شة 

�شركة نا�س للخدمات امليكانيكية، واأ�شبح ذلك الكلب معاونا حلرا�س االأمن يف الليل. 



بعد  العمل

العدد ١٤١٧

حديـث

Category #001: ‘Nature in my eyes’ 
Amateurs (Smartphone devices) 

Winner: David Franko, IT Department,

 Head Office

Last Edition 
Winners

Congratulations

Category #002: ‘Nature in my 
eyes’ Pros (DSLR camera)  

Winner: Satheesh,  

Nass Foods

اأبريل - يونيو ٢٠١٦

Allied Car Rental Sponsors Galacticos Team for 
“Nasser 9”

Allied Car Rental, a division of Nass Group, was delighted to back the Galacticos Team 
playing at the HH Shaikh Nasser bin Hamad Second Ramadan Football Tournament “Nasser 
9”. Shaikh Abdulla bin Khalifa Al Khalifa, Captain of the Galacticos Team was thankful for the 
support and said it helped them reach the quarter finals. Manager of Allied Car Rental, Essam 
Al Jassim knows supporting the youth and sports is given a top priority at Nass Group and 
backing an event like Nasser 9 has given the Group an opportunity to contribute to making 
national sporting events a big success.

Navneet Kumar

Anish Frank 
Charles

شركة أاليد لتأجير السيارات ترعى فريق Galacticos في 
بطولة “ناصر ٩”  

اأعربت �شركة اأاليد لتاأجري ال�شيارات؛ اإحدى �شركات جمموعة نا�س، عن �شعادتها لدعم فريق Galacticos يف 

بطولة ال�شيخ نا�شر بن حمد الرم�شانية الثانية لكرة القدم “نا�شر٩”. 

وثمن ال�شيخ عبداهلل بن خليفة اآل خليفة قائد فريق Galacticos ذلك الدعم وقال اأنه اأ�شهم يف و�شول الفريق اإىل 

الربع النهائي، ومن جانبه اأعرب ال�شيد ع�شام اجلا�شم املدير العام ل�شركة اأاليد لتاأجري ال�شيارات عن دعمه لل�شباب 

والريا�شة واإعطائهم االأولوية يف جمموعة نا�س واأ�شار اإىل اأن رعاية الفعاليات الريا�شية مثل “نا�شر٩” مينح املجموعة 

الفر�شة للم�شاهمة يف اإجناح الفعاليات الريا�شية الوطنية.

David Franko

Satheesh
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النشرة الرسمية لمجموعة ناس وناس المؤسسة 
العدد ١٧    |    يوليو ٢٠١٦

www.nassgroup.com  |  www. nasscorporation.com تابعونا على صفحاتنا في

SNS للصناعات ذ.م.م 
الرواد في تكنولوجيا معدات الشفط والتفريغ المبتكرة  
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NIS تسلم محطة توليد الكهرباء في ضرماء 
في الوقت المحدد 

افتتاح مسجد المرحوم أحمد عبداهلل ناس 
خالل شهر رمضان المبارك  ٠٩مجلس ناس الرمضاني ٠٥ ٠٤
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حديـث

المحـتـوى

تابعونا على صفحاتنا في

النشرة اإلخبارية لشهري  أبريل - يونيو ٢٠١٦  |  العدد ١٧

نرحب باقتراحاتكم
نرحب بجميع م�شاركات موظفي 

�شركات نا�س من �أجل �إثر�ء ن�شرة 

حديث ناس وتطويرها؛ لذ� يرجى 
�إر�شال مقرتحاتكم ووجهات نظركم 

و�أفكاركم ومقاالتكم و�أخباركم �أو �أخبار 

�إجناز�تكم �ل�شخ�شية �أو كل ما يتعلق 

باأن�شطة وفعاليات �ل�شركة �الجتماعية. 

كما ي�شعدنا ��شتقبال �أية �شور 

فوتوغر�فية حول �ل�شركة و�إجناز�تها؛ 

حديثة �أو قدمية؛ الإ�شافتها �إىل �أر�شيف 

�ل�شور و�الأفالم �خلا�س باملجموعة. 

يرجى منكم �الإت�شال بق�شم �لعالقات 

�لعامة عرب �لربيد �اللكرتوين

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

�أو هاتف رقم ١٧٤٥٦١٩١.

المـسـاهــمــون

/NassGroup      @nassgroup     /NASS Group & Corporation      /nassgroup       +NASS The Group          #nassgroup
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قصة الغالف:

مجلس ناس الرمضاني

تحت الضوء - مشروع:

 )NIS(شركة ناس للخدمات الصناعية 
 تسليم محطة توليد الكهرباء في 

ضرماء في الموعد المحدد 

بعد العمل: 

شركة أاليد لتأجير السيارات ترعى 
فريق Galacticos في بطولة 

“ناصر ٩” 

 فاطمة علي

�ملهند�س. عمر    زيد

فريال نا�س

حممد ح�شونة

تامر �شاهني

نوفل خان

كالن  �أيه. مينيزي�س

�شاور�ف �شني

عبد�لنبي علي عي�شى

�شيمون هيل

جانني �آن كو�شتانيال

�شومناث

علي ح�شن

�شهيد مريز�

�شتيو�رت �شميث

�شينماي ماهاباتر�

فر�نك �أوجار�

ي�شرى عبد�هلل

موهيتو�س �شنغا

ي�شر فريد

عبد�هلل �شالح

عثمان علي

عبد �لرحمن تقي

  ديفيد فر�نكو

بر�فني �شيتي

فاربود �أ�شغري

ع�شام �جلا�شم

�شيد مرت�شى

�شاميالل د�غا

بي.��س. موكرجي

بدرية �لبو�شميط
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حديـث

النشرة الرسمية لمجموعة ناس 
وناس المؤسسة

حديـث

فـي بضـع 
كلـمـات...

 هيمانت جوشي  
 المدير  

حتياتي للجميع!  

مرحبا بكم يف �لعدد �لـ١٧ من حديث ناس.  

لقد كان هذ� �لربع حافال باالجناز�ت بالن�شبة �إلينا؛ فقد حققت �شركة نا�س للمقاوالت �جناز� جديد� بعد جتديد �شهادة �عتمادها، 

كما تعاونت �شركة �شارن�س نا�س �ل�شرق �الأو�شط مع ر�فعات "مانيتووك" للك�شف عن ر�فعة  GROVE GTR8 100 يف �أملانيا، ويف 

�أبوظبي مت ت�شليم م�شروع مبنى Pot Delining �إىل "�إميال" �أحد عمالئنا �لبارزين، ويف �لوقت نف�شه تتو��شل �الأعمال يف م�شروع 

مرتو �لريا�س، حيث نفذت �شركة عبد�هلل نا�س و�شركاه �أعمال �لرفع با�شتخد�م ر�فعات �شارن�س نا�س، على قدم و�شاق يف �ململكة 

�لعربية �ل�شعودية، و�أخري� ت�شري �شركة نا�س للخدمات �ل�شناعية يف �لطريق �ل�شحيح لت�شليم م�شروع حمطة توليد �لكهرباء يف 

�شرماء يف �ملوعد �ملحدد. 

�آل خليفة ويل  �ل�شمو �مللكي �الأمري �شلمان بن حمد  �آخر ز�ر عدد من �ل�شخ�شيات �لرفيعة �مل�شتوى يتقدمهم �شاحب  من جانب 

�ل�شهر  �أي�شا يف هذ�  نا�س  �أحمد  �ل�شيد عبد�هلل  �لر�حل  �فتتاح م�شجد  �ملبارك، كما مت  نا�س خالل �شهر رم�شان  �لعهد، جمل�س 

�لف�شيل، ومن بني �لفعاليات �لتي �شهدها �لربع �ملا�شي، تلقي �شركة نا�س للتجارة �لدولية دعوة كرمية من �شعادة �شفري جمهورية 

كوريا لالحتفال بالذكرى �لـ ٤٠ الإقامة �لعالقات �لدبلوما�شية بني كوريا ومملكة �لبحرين، �إىل جانب ذلك ��شت�شفنا مندوبني من 

�ليابان و�شوي�شر� ملناق�شة �لفر�س �لتجارية �ملحتملة.

ويف هذ� �لعدد نتعرف على �شركة SNS لل�شناعات - �مل�شروع �مل�شرتك مع BS �ل�شرق �الأو�شط للتجارة، و�ملتخ�ش�شة يف ت�شنيع 

معد�ت �ل�شفط و�لتفريغ �ملبتكرة؛ كما ن�شلط �ل�شوء على منتجات �للحام من ESAB و�لتي حتقق مبيعات ��شتثنائية يف �لكويت.

�لن�شرة  �ملقبل من هذه  �لعدد  لقائكم يف  ر�جني  نا�س،  �شهدتها جمموعة  �لتي  �لتطور�ت  �آخر  على  باالطالع  ت�شتمتعو�  �أن  نتمنى 

�الإخبارية.

مع �أطيب �لتحيات.
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حديـث

 فعاليات رمضانية  

قـصـة 
الـغـالف

مجلس ناس الرمضاني
  زار صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 

العهد مجلس ناس خالل شهر رمضان الفضيل في ٢٢ يونيو ٢٠١٦، 
ومما يجدر ذكره أن ناس استضافت العديد من الغبقات طوال 

الشهر المبارك، رحبت فيها بالموظفين والزمالء والجيران واألصدقاء 
واألقارب وأعضاء مجلس اإلدارة . 
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حديـث

 افتتاح مسجد المرحوم أحمد عبداهلل ناس 
خالل شهر رمضان 

�أحمد عبد�هلل نا�س، مت بناء م�شجد با�شمه و�فتتح يف  �ل�شيد   تخليد� لذكرى �ملرحوم 

�لعا�شر من يونيو ٢٠١٦ خالل �شهر رم�شان �ملبارك.   يقع �مل�شجد بالقرب من م�شت�شفى 

مبا  ت�شميمه  مت  وقد  مربع،  مرت   ٣٣٤.٤ م�شاحة  ويغطي  �لرفاع،  يف  �لبحرين  دفاع  قوة 

ي�شمن ر�حة �مل�شلني؛ �إذ ي�شم �شالة �شالة كبرية للرجال ت�شتوعب ٢٧٠ م�شل مت فر�شها 

بال�شجاد �ل�شميك و�حلو�ف �خل�شبية، �إىل جانب غرفة �شالة �شغرية للن�شاء ت�شتوعب ٣٠ 

�شخ�شا، باالإ�شافة �إىل حمامات �لرجال و�لن�شاء وخمزن وغرفة للكهرباء.  

   



مقتطفات  إخبارية

�أبريل - يونيو ٢٠١٦ �لعدد 6١٧

حديـث

�لور�س �لتدريبية يف �شركة نا�س للخدمات �للوج�شتية

أخـبـارنـا ملـخـص آلخـر 

جـــديــــد
ناس

 شركة ناس للمقاوالت تحقق انجازا آخر بعد تجديد شهادة 
اعتمادها   

 �جتازت �شركة نا�س للمقاوالت بنجاح �إجر�ء�ت جتديد �شهادة �الآيزو 9001: 2008 يف نظام �إد�رة �جلودة، و�الآيزو 

14001: 2004 يف نظام �إد�رة �لبيئة، OHSAS 18001: 2007 نظام �ل�شحة �ملهنية و�إد�رة �ل�شالمة.
وقد �أجرت بريو فرييتا�س-�لبحرين �أعمال �لتدقيق �لالزمة على مدى خم�شة �أيام وغطت  �الأق�شام و�الإد�ر�ت �ملختلفة 

يف �شركة نا�س للمقاوالت ، و �أ�شدرت �شهاد�ت �الأيزو  يف �إد�رة �مل�شاريع وبناء �الأعمال �لبحرية و�ل�شناعية و�لهند�شة 

�ملدنية و�أعمال �لبناء �لعامة ملدة ثالث �شنو�ت.

 وقد قام ذو �لفقار حيدر، �لرئي�س �لتنفيذي لبريو فرييتا�س وحم�شن بيج مدير �ل�شهاد�ت بت�شليم �ل�شهاد�ت ر�شميا 

�إىل غازي نا�س، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة نا�س للمقاوالت يف مكاتبها �لرئي�شية يف منطقة �ملعامري، ومن جانبه قال ديفيد 

�آنتوين �ملدير �لعام ل�شركة نا�س للمقاوالت "�إن جتديد هذه �ل�شهاد�ت كل ثالث �شنو�ت على مدى �ل�شت �شنو�ت �ملا�شية 

بدون �أي تعطيل هو دليل حقيقي على حر�شنا على �اللتز�م مبعايري و�إجر�ء�ت �جلودة يف �إد�رة �مل�شاريع وتقدمي حلول 

�لبناء " و�أ�شاف "تخطط �شركة نا�س للمقاوالت �أي�شا �إىل تبني �آخر حتديثات �شهادة �الآيزو 9001: 2015 و�شهادة �الآيزو 

14001: 2015 بحلول عام 2017 ".

 سارنس ناس الشرق األوسط  )SNME( تشارك في معرض 
"باوما " التجاري  

و�لذي  �لعاملية  �لتجارية  �ملعار�س  �أكرب   ،٢٠١٦ باوما  �الأو�شط يف معر�س  �ل�شرق  نا�س  �شارن�س  �شركة  �شاركت 

SNME دعوة �مل�شاركة من  �إد�رة   ٢٠١٦ وقد تلقى فريق  �أبريل   ١١- ١٧ �أملانيا يف �لفرتة من  �أقيم يف ميونخ يف 

جمموعة "Liebherr" و"Manitowoc". �جتذب �ملعر�س ما يزيد على ٥٨٠ �ألف ز�ئر من ٢٠٠ دولة، �جتمعو� يف 

مركز �ملعار�س �لتجاري Messe München وقد ركز �ملعر�س على مو�د ومعد�ت �لبناء و�الإن�شاء�ت و�آالت �لبناء 

 .GROVE GRT8100  للك�شف عن ر�فعة Manitowoc مع ر�فعات SNME و�لتعدين، وبهذه �ملنا�شبة تعاونت

 تطبيق نظام الموارد البشرية 
الجديد في مختلف اإلدارات   

�إد�ر�ت و�أق�شام جمموعة نا�س يف تلقي �لتدريب   بد�أت 

مكتب  د�شنه  �لــذي  �جلديد  �لب�شرية  �ملــو�رد  نظام  على 

نا�س �لرئي�شي حتت �إ�شر�ف �ملدير �لعام للمو�رد �لب�شرية 

و�ل�شوؤون �الإد�رية �ل�شيد يو�شف نا�س و�ملدرب نوفل خان. 

�لب�شرية  �ملو�رد  �حتياجات  جميع  على  �لنظام  ي�شتمل 

�لتنظيمي  و�لهيكل  باملوظفني  �ملتعلقة  �ملعلومات  مثل 

و�ملرتبات ومعلومات �لت�شوية ومنوذج متكامل عن �حل�شور 

و�الن�شر�ف و�ملزيد.   

ورشة عمل فنية حول 
زيوت التشحيم

مع  بالتعاون  �لــتــجــاري  نا�س  �شركة  عقدت 

بابكو لزيوت �لت�شحيم ور�شة عمل فنية يف فندق 

كر�ون بالز� بتاريخ ١٨ مايو لت�شليط �ل�شوء على 

جمموعة �ملنتجات و�لقيمة �مل�شافة �لتي توفرها 

�إىل م�شتخدميها. 

قدم �لور�شة كل من مدير �ملبيعات و�لت�شويق 

�شينغ  بهوبيندر  �ل�شيد  �لت�شحيم  زيــوت  بق�شم 

�لفنية  و�خلدمات  �لت�شحيم  زيوت  تقنية  ومدير 

LBU �ل�شيد �إمييل  �ل�شيد يوجني بر�ند� وقائد  

بطرح  للم�شاركني  �ملــجــال  فتح  تــالهــا  هــايــز، 

�الأ�شئلة و�ال�شتف�شار�ت. 
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حديـث

 ندوة تركز على حلول الطاقة من ماسي فيرغسون   
ــة نــا�ــس  ــركـ ــشـ  نـــظـــمـــت �ـ

�شركات  �إحـــدى  �لــتــجــاري؛ 

ــوزع  ــ ــة  و�ملـ ــش ــ� ــش ــوؤ� نـــا�ـــس �مل

من  �لطاقة  ملولد�ت  �ملعتمد 

ــون، نـــدوة  ــش مــا�ــشــي فــريغــ�

يف  و�ملقاولني  للعمالء  تقنية 

ر�دي�شون  �لدبلومات  فندق 

بلو.  

ــدد من  ــدم �لـــنـــدوة عــ ــ  ق

�ملــتــحــدثــني �لـــبـــارزيـــن من 

�ململكة  فريغ�شون،  ما�شي 

مدير  بينهم  مــن  �ملــتــحــدة، 

�ملبيعات �ل�شيد �أندرو ريديل ومدير �مل�شاريع د. غر�مي بوردي ومدير �لهند�شة �لكهربائية �ل�شيد مارك ماك�شني، و�شعت 

وجهات  لتبادل  منرب  وتوفري  �ملولد�ت،  من  ملجموعة  �ملختلفة  و�ملز�يا  �لفنية  باملو��شفات  �مل�شاركني  تعريف  �إىل  �لندوة 

يف  �خلا�شة  �مل�شاريع  تطبيق  حول  �لنظر 

�ملنطقة.  

نا�س  ل�شركة  �لتنفيذي  �ملــديــر   وقـــال 

�لتجاري، �ل�شيد �أحمد �شابر " �إننا ناأخذ 

مهمة تطوير مهار�ت عمالئنا ومعرفتهم 

عــلــى حمــمــل �جلـــد الأنـــنـــا نــعــتــقــد �أنــهــم 

نقوم  ذلــك،  والأجــل  �لنجاح،  يف  �شركاوؤنا 

مبا  �لتدريبية  دور�تــنــا  بتحديث  عــام  كل 

يتما�شى مع �آخر �الجتاهات �لت�شويقية مع 

�لرتكيز على �حتياجات عمالئنا".  

 االحتفال بالذكرى السنوية 
مع الدبلوماسيين 

الكوريين  
 تلقت �شركة نا�س للتجارة �لدولية )NIT(، وكالء 

�شفري  �شعادة  من  دعوة  �لكورية،  هيوند�ي  م�شاعد 

جمهورية كوريا لدى مملكة �لبحرين �ل�شيد بارك هو؛ 

�لعالقات  الإقامة   ٤٠ �لـ  �ل�شنوية  بالذكرى  لالحتفال 

�لــدبــلــومــا�ــشــيــة بــني �جلــمــهــوريــة �لــكــوريــة ومملكة 

فندق  يف  مايو   ١٩ يف  �حلفل  �أقــيــم  وقــد  �لبحرين، 

ريتز كارلتون �لبحرين، و�شارك فيه �ملدير �لتنفيذي 

ح�شونة  حممد  �ل�شيد  �لدولية  للتجارة  نا�س  ل�شركة 

�لذي �أكد على عمق �لعالقات �لتجارية مع كوريا.    

  التدريب الفعال في موقع العمل - 
مشروع األفنيوز     

  نفذت �شركة نا�س للمقاوالت عدد� من �لرب�مج �لتدريبية �مليد�نية لـ ٢٠٠٠ عامل يف م�شروع 

جممع �الأفنيوز؛ و��شتملت هذه �لرب�مج �لتي قادها مدير �مل�شروع �ل�شيد �شيمون هيل على

١. �لتدريب على �الإخالء يف حاالت �لطو�رى   ٢. �لتدريب على ��شتخد�م م�شد�شات �مل�شامري 

٣. �لتدريب على ��شتخد�م �حلامل �لثالثي لقيا�س �مل�شاحة.   ويعد جممع �الأفنيوز جزء� من 

�لوقت  وهو يف  �ملنامة،  �لبحرية يف  �لو�جهة  في�شل وجتديد  �مللك  كورني�س  تطوير  م�شروع 

�حلايل قيد �الإن�شاء ومن �ملقرر �أن ي�شم حمالت للتجزئة و�لرتفيه مثل �ملطاعم و�ملقاهي 

و�أماكن للعب �الأطفال يف �لهو�ء �لطلق ومنافذ �لبيع بالتجزئة ومنطقة �ل�شوق وغريها. 

 ناس تستضيف مندوبين يابانيين وسويسريين  
  رحبت جمموعة نا�س مبندوبني من �ليابان و�شوي�شر� يف مكتب �شركة نا�س �ل�شناعية 

رئي�س  نا�س  �شمري  �ل�شيد  ��شت�شاف  وقد  �ملحتملة،  �لتجارية  �لفر�س  ملناق�شة  �حلد  يف 

جمل�س �الإد�رة و�ل�شيدة فريال نا�س مديرة �ل�شركة و�ل�شيد ديفيد مكاي مدير �مل�شرتيات 

�ملندوبني �شهري علي بوخما�س ود. كات�شور� �شوزوكي ونوريكو �شوزكي ومارك د�جنل.  

 سمير ناس يزور مصر ضمن الوفد المرافق 
لجاللة الملك  

رجال  من  عــدد  من  موؤلف  و�ل�شياحة،  و�ل�شناعة  �لتجارة  وز�رة  من  وفــد   ز�ر 

و�شيد�ت �الأعمال �لبحرينيني، قناة �ل�شوي�س يف م�شر، وقد ر�فق �ل�شيد �شمري نا�س 

مبعية عدد من رجال �الأعمال �شاحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�شى �آل خليفة خالل 

و�لتقى  �ل�شوي�س  لقناة  حماك  مركز  على  �لوفد  و�طلع  م�شر،  �إىل  �لر�شمية  زيارته 

ودورهــا  �لقناة  تاريخ  للوفد  �شرح  �لــذي  ممي�س،  مهاب  �ل�شيد  �لقناة  هيئة  رئي�س 

�جلوهري يف �القت�شاد �مل�شري.   

 ناس التجاري تستضيف ورشة تدريبية لفريق 
خدمات ما بعد البيع   

 نظمت �شركة نا�س �لتجاري ور�شة عمل تدريبية ملدة يومني لفريق خدمات ما بعد �لبيع 

للح�شول على معرفة �أكرب حول ��شتخد�م �شاحنة 1021F Wheel Loader ، وقد مت تنفيذ 

تدريب خدمات CASE من قبل مدرب CASE يف ور�شة �شركة نا�س �لتجاري. 
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ومضات عالمية

EMAL بنجاح إلى Pot Delining تسليم مبنى
أبوظبي: �شلمت �شركة نا�س للمقاوالت؛ �ملقاولون يف توريد وبناء �الأ�شا�شات و�شفلتة �ل�شو�رع 
وقد   ،"EMAL" �إىل   Pot Delining مبنى  �لفوالذية،  �لهياكل  وبناء  وت�شنيع  �ملو�قع  وتطوير 

�أعجب �لعميل بجودة �لعمل و�ل�شلوك �ملهني �لذي �أظهره �لفريق يف �ملوقع. 

مشروع مترو الرياض يستعين برافعة من 
سارنس ناس 

�ل�شمو �مللكي �الأمري في�شل بن  المملكة العربية السعودية: رعى �شاحب 
بندر بن عبد�لعزيز ، رئي�س �لهيئة �لعليا لتطوير مدينة �لريا�س، حفل �نتهاء �أعمال 

"ظفرة" �آلة حفر �الأنفاق )TBM( ، ومرت "ظفرة" من حمطة دو�ر �لقاعدة �جلوية 
حتى حمطة مركز �مللك عبد�لعزيز �لتاريخي ، ب�شت حمطات، ومتكنت �شركة �لبناء 

�الأ�شبانية �لعمالقة FCC من �إكمال �أعمال �حلفر �ملتعلقة بالق�شم �الأول من �لنفق 

٣٠ مرت�  ٧٢٨٠ مرت� وبعمق و�شل �إىل  يف �جلزء �جلنوبي )�مل�شار �الأخ�شر( بطول 

�أعمال  �أن جميع  بالذكر  ؛ �جلدير  ١٢.٩ كيلو مرت�  �لبالغ  �لنفق  �إجمايل م�شار  من 

�لر�فعات يف �مل�شروع نفذتها �شركة عبد�هلل نا�س و�شركاه با�شتخد�م ر�فعات �شارن�س 

نا�س CC2800 و CC1800 لرفع مو�د و�شل وزنها �إىل ١٥٧ طنا. 

ومن �ل�شركاء �الآخرين يف هذ� �مل�شروع �لكبري؛ كون�شورتيوم فا�شت �لذي تقوده 

و�أل�شتوم  تي  �آند  �شي  �شام�شوجن  جانب  �إىل   ،FCC Citizen Services جمموعة 

عن  �مل�شوؤولني  و�شيتك،  وتيب�شا  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  وفري�شينيت  و�شرتوكتون 

�الأعمال �الإن�شائية للم�شار �لر�بع و�خلام�س و�ل�شاد�س من �مليرتو.   

مبيعات استثنائية لمعدات ESAB في الكويت
الكويت: باعت �شركة �لغامن ونا�س للتجارة �لعامة و�ملقاوالت؛ �لوكيل �حل�شري ملنتجات �للحام من ESAB ، �أكرث من ٢٥٠ طن من مو�د حلام ESAB �ال�شتهالكية، من بينها 

٢ من �آالت �لقطع CNC و ٤ من �آالت �للحام �الأوتوماتيكية �إىل عدد من �ملقاولني �لرئي�شيني.

�جلدير بالذكر �أن عدد� من �مل�شاريع �ل�شخمة يف �لكويت من بينها م�شروع �لوقود �لنظيف )١١.٥ مليار دوالر �أمريكي( ل�شالح �شركة �لبرتول �لوطنية �لكويتية وم�شروع تطوير 

. ESAB لنفط �لثقيل )٤ مليار�ت دوالر �أمريكي( ل�شالح �شركة نفط �لكويت؛  وقعو� عدد� من �لعقود �لرئي�شية ل�شر�ء منتجات�

ومع ظهور هذه �مل�شاريع �لكبرية ف�شال عن م�شروع م�شفاة ميناء �لزور وم�شروع �ملطار �جلديد؛ من �ملوؤكد �أن مبيعات منتجات �للحام من ESAB �شت�شهد �رتفاعا كبري�.
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 إنجاز إضافي تم تحقيقه 
يف   HRSG �أنابيب  من  حزمة  تركيب  من  �النتهاء    مت 

وقت قيا�شي، وبلغ وزن كل حزمة �أنابيب ٢٥٠ طن مرتي، 

وقد مت تن�شيبها من على �رتفاع ٦٠ مرت�. 

 )NIS( شركة ناس للخدمات الصناعية 
 تسليم محطة توليد الكهرباء في 

ضرماء في الموعد المحدد 

�مل�شار  �ل�شناعية )NIS( على  نا�س للخدمات   ت�شري �شركة 

ع�شر  �لثالثة  �لكهرباء  توليد  حمطة  م�شروع  ��شتكمال  نحو 

)PP-١٣( �لتابع لل�شركة �ل�شعودية للكهرباء ل�شالح عميلها؛ 

�شركة   Gama Power �لعربية �ملحدودة؛ وتبلغ قيمة �مل�شروع 

دوالر  مليون   ٢٦.٥ حــو�يل  �شهر�-   ١٤ خالل  تنفيذه  �ملقرر   -

�أمريكي للمرحلة �الأوىل من مر�حل �لتطوير.  

يف  طيبة  �شمعة  �ل�شناعية  للخدمات  نا�س  �شركة   ومتتلك 

ــودة يف �لــوقــت �ملــحــدد، ومــن بني  تــقــدمي خــدمــات عالية �جلـ

�شارن�س  �مل�شروع؛  هذ�  �إجنــاز  يف  �مل�شاركة  �ملختلفة  �الأق�شام 

�لتي  �شكارفوم   ونا�س  �لثقيل،  �لرفع  �أعمال  تتوىل  �لتي  نا�س؛ 

وهي  و�شركاه  نا�س  عبد�هلل  و�شركة  �ل�شقالة،  خدمات  تتوىل 

�لعاملة،  �لقوى  توظيف  وخدمات  �ملعد�ت  توفري  عن  �مل�شوؤولة 

و�جلدير بالذكر �أن جميع  �شركات جمموعة نا�س تاأخذ معايري 

�لتد�بري  جميع  وتتخذ  �جلــد  حممل  على  و�ل�شالمة  �ل�شحة 

ل�شمان عدم حدوث �أي حو�دث يف موقع �لعمل.  

 يتألف نطاق العمل في المشروع:   
�الأعمال �الإن�شائية �مليكانيكية �لكهربائية    •  

�أعمال تركيب حزمة �أنابيب HRSG )حجم ٣( و�لتي ت�شمل �لهياكل �لفوالذية    • 

ونقل  �الأنــابــيــب  وربــط  �لتن�شيب  وقــنــو�ت  �ل�شغط  وقطع  �ملــر�جــل  وبــر�مــيــل 

SPTM وMain & By pass stack  و�أعمال �لعزل و�لطالء  وحد�ت من قبل 

و�الختبار�ت �لهيدروليكية و�مل�شاعدة ما قبل �لت�شغيل.    

تركيب حزمة توربينات ومولد�ت �لغاز )GTG(- حجم ٦ و�لتي ت�شمل مو�ءمة    • 

وربط  �مل�شاعدة  �لفوالذية  �لهياكل  وتركيب  �لغاز  ومولد�ت  توربينات  وتركيب 

 ،GTG الأنابيب ومعد�ت متنوعة و�أعمال تركيب �أنظمة �لتكييف يف د�خل مبنى�

و�أعمال �لعزل و�مل�شاعدة ماقبل �لت�شغيل.



تحت الضوء -  شركة حديـث

الرواد في تكنولوجيا 
مـعـدات الشـفـط والتـفـريغ 
تعد SNS للصناعات من أحدث الشركات في البحرين وأكثرها ابتكارا 

في مجال تصنيع معدات الشفط والتفريغ األكثر فعالية وأمانا. 

تاأ�ش�شت SNS لل�شناعات ذ.م.م يف عام ٢٠١٤ كم�شروع 

 BS( ذ.م.م   للتجارة  �الأو�ــشــط  �ل�شرق   BS بني  م�شرتك 

وقد  ذ.م.م،  �الأو�شط  �ل�شرق  نا�س  �شارن�س  و�شركة   )MET
معد�ت  وجتميع  ت�شنيع  لغر�س  لل�شناعات   SNS �أن�شاأت 

�ل�شفط يف �لبحرين با�شتخد�م قطع م�شنعة يف �أوروبا ومن 

ثم �إعادة توزيعها يف �أ�شو�ق دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

فر�نك  لل�شناعات   SNS ل�شركة  �لعام  �ملدير  ويو�شح 

�الأعمال  لتاأ�شي�س  بلد  كاأف�شل  �لبحرين  قيم  �أنــه  �أوجـــار� 

عام  وبحلول   ، �جلو�نب  من  �لعديد  مر�جعة  بعد  �لتجارية 

٢٠١٣ تو�شل  �إىل �أنه من �الأف�شل �لتعاون مع �شريك حملي، 

�شارك  وقــد  �لنور،  لل�شناعات   SNS �شركة   ر�أت  وهكذ� 

�أوجار� �شخ�شيا يف قيادة �ملبادرة �لتي �أدت �إىل بناء م�شنع 

منطقة  يف  �مل�شتقل  و�لتجميع  لالإنتاج  لل�شناعات   SNS
�لبحرين �لعاملية لال�شتثمار و�لذي �أ�شبح يعمل بكامل طاقته 

بدء� من يوليو ٢٠١٦.

منطقة  يف  �آخر  �إنتاج  م�شنع  لل�شناعات   SNS ومتتلك 

وت�شعى  موؤقت  كمرفق  نا�س  �شارن�س  �شركة  وفرته  �شرتة، 

�ل�شفط  معد�ت  وتــوزيــع  �إنــتــاج  �إىل  �لدولية   SNS �شركة  

مت  وقد  �لت�شغيلية،  و�ل�شالمة  �الأد�ء  بجودة  �ملتميزة  �الآلية 

 star-up( �ل�شاعدة"  "�ل�شركات  لفئة  �ل�شركة  تر�شيح 

 ،٢٠١٦ �الأعمال  لريادة  �لبحرين  جائزة  يف   )company
و�أ�شار �ل�شيد �أوجار� �إىل �أن �ملزيد من �ل�شركات تتطلع �إىل 

�لعمل يف بيئات تهتم بتح�شني م�شتويات �ل�شالمة و�مل�شوؤولية 

و�شرعة �إجناز �لعمل.

إمكانيات جبارة  
�شاحنة   ١٢ �ملا�شي  �لعام  �لدولية يف   SNS �شركة  باعت 

"�ل�شفاطات  با�شم  ر�شمي  غــري  ب�شكل  )�ملــعــروفــة  �شفط 

�شاحنة   ٤٢ �إىل  باالإ�شافة   )  super suckers �ل�شوبر" 

�إذ تبلغ �لطاقة �النتاجية  ٢٠١٦؛  �إ�شافية حتت �لطلب لعام 

لل�شركة حاليا ٣٠ �إىل ٣٥ �شاحنة �شنويا،  ومن �ملتوقع �أن ينمو 

٢٠١٨، مما يجعل  ١٢٠ �شاحنة بحلول عام  �إىل  �لرقم  هذ� 

�لعامل،  �ل�شفط و�لتفريغ يف  �أكرب م�شنع ل�شاحنات  �ل�شركة 

�شتحتاج  �لدولية،   SNS �أجرتها  �لتي  �ل�شوق  الأبحاث  ووفقا 

�ملنطقة ما يقارب ٤٥٠٠ �شاحنة �شفط خالل �ل�شنو�ت �لع�شر 

�ملقبلة، مما يعني �حلاجة �إىل �إنتاج ٤٥٠ �شاحنة �شفط كل 

عام على مدى �لعقد �ملقبل.  

وت�شتخدم �شاحنات �ل�شفط ذ�ت �ل�شعة �لعالية م�شخات 

و�ملو�د  �ل�شناعية  �ل�شو�ئل  �الحتكاك المت�شا�س  منخف�شة 

�أمر�  فيها   �لب�شري  �لتدخل  يعد  �لتي  �الأماكن  يف  �ل�شلبة 

خطر�، وتعد تقنية �الحتكاك �ملنخف�س ميزة رئي�شية  نظر� 

الرتفاع درجة �حلر�رة يف حاالت �الحتكاك �ملبا�شر، وبالتايل 

�لقابلة  �لكيميائية  �ل�شو�ئل  من  �شائل  �مت�شا�س  مت  ما  �إذ� 

�الحتكاك،  عالية  م�شخة  بو��شطة  �لبنزين  مثل  لال�شتعال 

درجة  �رتفاع  ب�شبب  �نفجار  يف  �لت�شبب  �حتمالية  �شتزيد 

تعد  ذلك  �أجل  ومن  �الحتكاك  زيادة  �لناجتة عن  �حلــر�رة 

�مل�شخات �ملنخف�شة �الحتكاك �خليار �الأكرث �أمانا.  

وحتر�س SNS �لدولية على �شمعتها وجودة �آالتها، 

على  باالعتماد  منتجاتها  وتبيع  ت�شنع  هــي  لذلك 

��شتخد�م  �لتحذير من  تقوم على  �إنتاج �شارمة  فل�شفة 

هذه �الآليات من قبل �مل�شغلني غري �ملوؤهلني، وكجزء من 

خدماتها �لعالية �جلودة، تقدم SNSI تدريبا متخ�ش�شا 

نظام  تطوير  يف  عالية  قيمة  ��شتثمار  مت  وقد  للم�شغلني، 

تدريبي فعال ميتد الأكرث من ٢٤ �أ�شبوعا ويحتوي على ٣٥٠ 

�شريحة عر�س تقدميي، وباالإ�شافة �إىل خيار�ت 

�ل�شيانة و�خلدمات �ملعتادة، تقدم SNSI �إىل 

عرب  �ل�شر�ء  �إعــادة  خيار  عمالئها 

مــرور  بعد  �شاحناتهم  جتديد 

يتيح  �لذي  �الأمر  �شنو�ت،  �شبع 

�أحدث  لتوظيف  �لفر�شة   للعمالء 

�لتقنيات يف جماالت عملهم.

وعلى �لرغم من �أن �شركة SNS �لدولية 

�إن  �إال  �لبرتوكيماويات  �حتياجات قطاع  تلبي 

تقنياتها �مل�شتخدمة ميكن تطبيقها يف جماالت 

�أخرى مثل �لبلديات يف حني �أن �رتباطها ب�شركة 

�شارن�س نا�س مينحها ميزة �لعمل من خالل فروع 

�شارن�س نا�س �الإقليمية مع �لدعم �لفني و�ملر�فق 

�مل�شرتكة.  

بالعمل  �أنه  �أوجــار�  فر�نك  �ل�شيد  يوؤمن  جانبه  من 

�لدولية    SNS ل�شركة   ميكن  �ل�شحيحة  للفل�شفة  وفقا 

تقدمي حلول �آمنة ومبتكرة جلميع عمالئها.
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حديـث تحت الضوء -  شركة

المزيد من الشركات تتطلع إلى 
العمل في بيئات تهتم بتحسين 

مستويات السالمة 
والمسؤولية وسرعة 

إنجاز العمل.
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حديـث

كل شيء 
)شؤون عنكم

الموظفين(

أخبار الموظفين 

نــفــخـر بــمــوظــفــينا

عدد سنوات الخدمة حتى اآلن: ٤٢ سنة

 تطوع �حلار�س علي عي�شى 

يو�شف علي؛ من �شركة نا�س 

ــات و�خلـــدمـــات  ــشــرتي ــمــ� ــل ل

للعمل  �شرتة،  يف  �للوج�شتية 

للخدمات  تابع  �آخر  ق�شم  يف 

يف  نق�س  ب�شبب  �للوج�شتية 

�ملدير  �أثنى  وقــد  �ملوظفني، 

ومدير  مــكــاي  ديفيد  �لــعــام 

عبد�لرحمن  �لتوريد  �شل�شلة 

�ل�شيد  حممد تقي على جهد 

تكرميه  ومت  ــذول  ــبـ �ملـ عــلــي 

وروح  �جلاد  وعمله  اللتز�مه 

�ملـــبـــادرة �لــتــي متــتــع بــهــا يف 

�لــقــيــام مبــهــام �لـــدور �لــذي 

�أ�شند �إليه.

علي عيسىيتطوع لإلشراف على المخازن 
وينال التكريم

 ناس للمقاوالت 
تفاجئ موظفيها؛ 

االحتفال بعيد 
العمال   

للمقاوالت  نا�س  �شركة   قامت 

ــادرة ر�ئـــعـــة ونــظــمــت زيـــارة  ــبـ مبـ

يف  �لعمل  مــو�قــع  جلميع  مفاجئة 

يوم  وذلـــك  لها  �لتابعة  �مل�شاريع 

٣٠ �أبريل؛ قبل يوم و�حد من عيد 

�شركة  من  فريق  ز�ر  وقد  �لعمال، 

ــمــقــاوالت و�ــشــركــة نــا�ــس  ــل ــا�ــس ل ن

للم�شاحات �خل�شر�ء و�شركة نا�س 

١٤ موقع عمل  لل�شباكة، �لعمال يف 

٣٠٠٠ عامل، �حتفاال بعيد  وخالل �لزيار�ت مت توزيع �لوجبات �لغذ�ئية و�ملرطبات على 

�لعمال، وقد �شعد �لعمال بهذه �لبادرة �للطيفة. 

وجها لوجه مع الموظف  ذي الخدمة الطويلة واألكثر 
إخالصا للمجموعة، السيد عبداهلل صالح؛ المشرف 

العام، شركة ناس للسباكة 

بعد ٤٢ عاما من �خلدمة كم�شرف عام يف جمموعة نا�س �لقاب�شة؛ الز�ل �ل�شيد عبد�هلل 

�شالح يفي�س حما�شا جتاه وظيفته؛ يقول "�لتحقت بالعمل لدى نا�س منذ عام ١٩٧٤، والزلت 

�أعمل هنا؛ فاأنا �أحب كل �شيء يف هذه �ل�شركة، وكل ع�شو يف �أ�شرة نا�س من �الإد�رة �لعليا 

�إىل  بالن�شبة  للتعلم  �إن جمموعة نا�س من�شة  للتكاتف و�لتعاون،  �أ�شغر �ملوظفني، مثال  �إىل 

كل موظف، وبالن�شبة يل فقد �كت�شبت عدد� ال يح�شى من �ملهار�ت خالل �شنو�ت عملي يف 

�أ�شعر  �لثلج، والزلت  �ملياه وم�شنع  و�لكهرباء وحمطة  �ل�شباكة  �ل�شركة مثل  �أق�شام  خمتلف 

باحلما�س عندما �أتذكر ذلك �لوقت �لذي قمت فيه بو�شع �لرتتيبات الإن�شاء م�شنع �ملاء و�لثلج، 

وباعتقادي �أن هذه �خلرب�ت �ملتنوعة �أمر ال ميكن �حل�شول عليه يف �ل�شركات �الأخرى".  

وعند �شوؤ�ل �ل�شيد �شالح عن ذكرياته �لتي ال تن�شى قال "ال ميكنني ن�شيان �لوقت �لذي 

رغبت فيه يف تعلم �للغة �الجنليزية قبل ٤١ عاما؛ فقد تكفل �ل�شيد عبد�هلل �أحمد نا�س بنف�شه 

بدفع ر�شوم �لتعليم كما �شاعدين يف �حل�شول على رخ�شة �لقيادة، وبالن�شبة ملوظف متو��شع 

�لتز�ما  �ملوؤ�ش�شات  �أكرث  نا�س من  باأن جمموعة  �الإميان  �إىل  تدفعني  �الأمور  فاإن هذه  مثلي؛ 

مبوظفيها يف �لبحرين"، ومن �الأ�شباب �لتي جتعله يعتقد �أن جمموعة نا�س موؤ�ش�شة فريدة هو 

" �لتز�مها بدفع رو�تب موظفيها يف �لوقت �ملحدد دون تاأخري".  
ورد� على �شوؤ�ل ما �إذ� كان هناك �أي �شيء يرغب يف تغيريه يف نا�س قال "�عتقد �أن نا�س 

يف  و�الزدهــار  �لنجاح  من  مزيد�  لها  و�أمتنى  ممتازة  بطريقة  تــد�ر  فهي  ؛  مثالية  موؤ�ش�شة 

�مل�شتقبل".

السيد عبداهلل صالح
المشرف العام
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حديـث

مــرحـبا بــكـــم

حـــفـــل وداع  

نتقدم بالترحيب والتهنئة إلى العضو الجديد في 
أسرة ناس؛ ونتطلع إلى مساهماته الناجحة في 

الشركة التي يمثلها.

نتقدم بالشكر  إلى السيد جيمس آر. ماكدونالد 
لجهوده المتفانية ونتمنى له التوفيق في 

مساعيه المستقبلية، وقد عمل السيد 
ماكدونالد كمدير  العمليات في شركة 

مدينة الخليج للتنظيفات.

 ديفيد فرانكو 
 إداري تقنية المعلومات

من  �شنو�ت   ٥ ديفيد  �ل�شيد  ميتلك 

�خلــــربة يف جمـــال تــقــنــيــة �ملــعــلــومــات 

و�لتحق بالعمل يف ق�شم تقنية �ملعلومات 

يف �ملكتب �لرئي�شي ل�شركة نا�س �ملوؤ�ش�شة 

منذ �أكتوبر ٢٠١٥، وقد عمل يف �ل�شابق 

يف  �حلــايــكــي  من�شور  جمــمــوعــة  لـــدى 

�لهند؛  يف   McAfee و�شركة  �لبحرين  

و�شيكون م�شوؤوال يف من�شبه �جلديد عن 

�إد�رة �خلو�دم و�ل�شبكات وتقدمي �لدعم 

�لتقني جلميع �مل�شتخدمني. 

سارنس ناس الشرق األوسط )SNME( تكرم موظفيها ذوي الخدمة الطويلة    
مت تكرمي ٢٢ موظفا الإجناز�تهم وخدمتهم �لطويلة، وذلك خالل �جتماع جمل�س �الإد�رة �ل�شنوي �لذي عقد يف �ملكتب �لرئي�شي للمقر �الإقليمي لل�شركة يف  �حلد، وكعربون تقدير؛ مت منح 

جميع �ملوظفني هد�يا و�شهاد�ت تقديرية مقدمة من رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة �شارن�س نا�س �ل�شرق �الأو�شط �ل�شيد لودو �شارن�س و�ملدير �لعام �ل�شيد �شامي نا�س و�ملديرة �لهنوف نا�س. 

وبهذه �ملنا�شبة قال �ملدير �لعام �الإقليمي �ل�شيد �شعيد مالك" لقد �حتفلنا بعيد �لعمال بالتز�من مع �جتماع جمل�س �الإ�دة �ل�شنوي بح�شور �أع�شاء جمل�س �إد�رتنا وموظفينا �لذين ميثلون 

�شويا �شنو�ت من �لتميز يف �خلدمة، لقد كانت هذه �ملنا�شبة �شهادة عظيمة مل�شاهمينا ومتثيال لقيم  �شارن�س نا�س �ل�شرق �الأو�شط �لتي �أ�شبحت �أول �شركة بحرينية متخ�ش�شة يف �لر�فعات، 

تقدم خدماتها يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط". 

غبقة ناس التجاري الرمضانية
�لتجاري جميع  نا�س  �شركة  �ملا�شي؛ جمعت  يونيو  �ملبارك يف  رم�شان  �شهر  خالل 

موظفيها مع عو�ئلهم يف فندق ومنتجع �إليت يف ماأدبة �لغبقة.

متى: �خلمي�س، ٢٣ يونيو، �ل�شاعة ١٠ م�شاء، 
أين: فندق ومنتجع �إليت، �ملحرق 


