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GET IN TOUCh
Please e-mail or write to us with your views. All NASS employees 
are kindly urged to participate in further improving Nass Talk by 
sending their valued suggestions, views, ideas, proposals, articles, 
or news on their personal achievements, company activities or social 
events. Any contribution to the NASS photographic and film archive 
will also be gratefully accepted, please contact the Public Relation 
Department on pr@nasslogistics.com/1745 6191 so we can safely 
archive any old Nass Group’s film or images.
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/NassGroup @nassgroup /company/nass-the-group-nass-corporation-bahrain /user/nassgroup

Major Production Facility uPgrade

‘labour city’ in Qatar

the avenues Mall on track to 
coMPletion

eMPowering woMen in construction
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Chairman’s 
Message 
Welcome to the 18th issue of Nass Talk, a publication dedicated to 
keeping you up to date on our projects, partners, and the people 
that make it all happen. This issue, I am pleased to reveal our 
magazine’s new look, which has been designed to provide our 
valued reader with industry information, news and expert insights 
from the local, regional and global construction industry.

It is an exciting time at NASS. Today, we are competing, and 
succeeding, on a regional scale as per the strategy set by the Board. 
We are successfully delivering on projects that require a broad 
spectrum of capabilities for the manufacturing, engineering and 
construction technologies. 

Over the years, I am humbled to say that NASS has played a key 
role in shaping Bahrain’s landscape; however, I am particularly proud 
of one development that is now emerging on Manama’s waterfront; 
The Avenues.  The Avenues Mall will be a retail and leisure landmark 
in Bahrain, and will provide a much needed ‘corniche’ culture for 
Bahraini families, as well as regional and international visitors to 
the Island; offering beautiful public spaces comparative to the best 
offerings of its type in the world. This landmark development is 
yet another project in Bahrain that will have the seal/impression of 
NASS. In the year 2015, the King Faisal Corniche Development 
Company (KFCDC) held a ground-breaking ceremony to mark the 
start of construction on the USD 50-million project, and since then 
have celebrated some important project milestones. You can read 
about The Avenues, as well as get to know some of our bright  
young female engineers working on the project, within the pages  
of this issue.  

NASS are also honoured to be associated with luxury residential 
development, Marassi Residences, part of a USD 3-billion mixed-
use mega development within the master-planned city of Diyar Al 
Muharraq, Bahrain’s largest private urban project.

NASS continues to invest heavily in order to better serve our clients. 
We have grown our assets with purchases of state-of-the-art 
equipment and technology, and have upgraded some of our facilities; 
however, the most valuable investment we make on an ongoing 
basis, is our investment in the training and development of our 
people. Our growing, diverse and powerful workforce is a testament 
to the steadfast leadership of NASS, and the core values of integrity, 
transparency and honesty that were instilled by our Founder, Late 
Abdulla Nass, and which continue to guide our business to this day.

NASS remains steadfast in its commitment to adding value, not only 
to its clients, business partners and stakeholders, but also to the 
communities in which it operates. We strive to be a good corporate 
citizen by elevating the local and regional industry in terms of quality 
and safety, and most importantly, do what we can to support the 
social and economic development of the Kingdom of Bahrain, and 
the quality of life of its people. 

Again, I hope you enjoy this issue of Nass Talk and look forward to 
sharing more exciting developments in the publications ahead.

SAMEER ABDULLA NASS
ChaIrMan

NAss remains steadfast in its 
commitment to adding value, not only 
to its clients, business partners and 
stakeholders, but also to the communities 
in which it operates.
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nass news BahraIn In the 
SpOtlIght
The recent ‘Invest in Bahrain Forum’, held in 
November, 2016 at the Bahrain International 
Exhibition and Convention Centre, was a 
huge success, and Nass Corporation was 
pleased to be a part of it! The Forum, which 
is held under the patronage of His Royal 
Highness Prime Minister Prince Khalifa 
bin Salman Al Khalifa, is an important 
annual initiative of the Industry, Commerce 
and Tourism Ministry that is designed to 
showcase investment opportunities in the 
Kingdom of Bahrain. The 2016 Forum was 
attended by a large number of businessmen, 
businesswomen and investors from the 
GCC, US, Europe, the Indian subcontinent, 
China and the Far East. Chairman of Nass 
Corporation, Mr. Sameer Nass, said: “At 
Nass Corporation we are committed to 
supporting the development of Bahrain’s 
economy. We will continue to participate 
in valuable events such as this in order 
to promote the myriad of investment and 
business opportunities available in Bahrain.” 

“We are 
committed to 
supporting the 
development 
of Bahrain’s 
economy”
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avenueS On track 
The King Faisal Corniche Development (KFCD) Project team have been celebrating - and 
they have every reason to! The team recently installed the final piece of the roof structure, 
or ‘Topping out’, on the iconic Avenues project in the Kingdom of Bahrain. “This is a 
major milestone in what is going to be a landmark development in Bahrain,” said Nass 

Contracting’s General Manager, Mr. David 
Anthony. He added: “The Avenues is 
transforming Manama’s waterfront; providing 
world-class retail and leisure facilities to both 
citizen’s and visitors to Bahrain, and Nass 
Contracting is proud to be part of such an 
iconic development.”

The mega retail and leisure project will 
provide the public with access to a stunning 
1.5km stretch of prime waterfront corniche 
comprising children’s outdoor play areas, a 
jogging track and outdoor gym, waterfront 
restaurants and cafes, retail outlets, a souk 
area, an indoor market, movie theatres, 
arcades and public parks. “NASS’s scope of 
work has significantly increased, and we are 
looking forward to a successful delivery in 
2017! he added.” 

engagIng aBu DhaBI!
After winning several projects in Abu Dhabi during the last 
two years and more recently securing its trading license 
for infrastructure projects in Dubai, Nass Contracting is 
looking to engage with Dubai’s major developers. “As part 
of our expansion strategy, we will be pursuing infrastructure 
projects in the UAE market, in particular with major 
developers in Dubai. We have come a long way in the past 
12 months, and we will continue to lay strong foundations 
in Abu Dhabi with a view to breaking into Dubai in early 
2017,” commented Mr. Stuart Smith, Nass Contracting’s 
Country Manager for the UAE. Since entering the Abu Dhabi 
market in 2014, the Company has won work from Emirates 
Aluminium (EMAL) in Khalifa Industrial Zone (Kizad), Emirates 
Global Aluminium (EGA) at the Taweelah Alumina Refinery, 
and Reem Developers at Al Reem Island. 

‘real tIme 
mOnItOrIng’ In 
Qatar
Innovation is the key to continued 
success, and Nass Group is right 
on point! The Company recently 
pioneered the introduction of an 
innovative Foul Sewer and Surface 
Ground Water Networks monitoring 
system in Qatar that proactively 
manages and monitors the sewer 
networks throughout the State. The 
‘Real Time Monitoring’ project consists 
of the installation and maintenance of 
290 flow meters, 400 depth monitors, 
90 hydrogen sulphide monitors, 90 
saline monitors, 4 rain gauges and 100 
cameras; all being placed at critical 
parts of the network. 

Mr. Raed Roustom, General Manager 
of Nass Group operation in Qatar, 
had this to say about the pioneering 
work done in collaboration with the 
Public Works Authority ‘Ashghal’s 
Drainage Networks Operations & 
Maintenance (DN O&M) Department: 
“These ‘eyes’ on the network will, in 
combination with the existing SCADA 
system, provide real-time monitoring 
and early warning alarms to multiple 
users through desktop and mobile 
devices such as iPads, to assist in the 
building of greatly enhanced network 
performance intelligence to engineers, 
and prevent defects and service 
interruptions.”

The new system is set to reduce 
flooding incidents and customer 
complaints, protect the pipeline 
assets from the build-up of 
hydrogen sulphide, and contribute to 
improvements in the quality of sewage 
pumped to the treatment plant to 
further protect these assets and the 
quality of recycled water. 
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naSS cOrpOratIOn egm 
apprOveS agenDa
Nass Corporation held an Extra Ordinary General Meeting 
(EGM) at A. A. Nass Auditorium, Applied Science University, 
AlEkar in the Kingdom of Bahrain on 14th December 2016. 

The EGM approved all items on the proposed agenda, which 
included the minutes of the previous Extra Ordinary General 
meeting held on 21st March 2016, and amendments to the 
Memorandum and Article of Association of Nass Corporation 
in accordance with legislative decrees. 

The EGM also approved the registration of a new branch 
and/or a subsidiary company of Nass Contracting Co. W.L.L 
(a subsidiary company of Nass Corporation BSC) CR No. 
17537, in the United Kingdom “U.K” in order to explore 
potential business opportunities for Nass Contracting in the 
UK market.

Mr. Adel Abdulla Nass was also authorised to sign on behalf 
of the Company in regards to documentation required 
by Bahrain Investors’ Centre, Ministry of Industry and 
Commerce, and to sign the amended Memorandum and 
Articles of Association of Nass Corporation BSC.

mInISter vISItS DevelOpment 
prOjectS
Nass Contracting was happy to welcome Bahrain’s Works, 
Municipalities Affairs and Urban Planning Minister, Mr. Essam 
Khalaf, when he visited the worksite of Shaikh Jaber Al Ahmed 
Al Sabah Highway Development project at Alba and Nuwaidrat 
roundabout junctions. The Minister was given a tour of the 
developments and expressed that he was impressed with the 
progress on the project.

atI BreakS IntO nIgerIan 
market
Nass Talk sat down with Abrasive Technologies Industries, Co 
(ATI) General Manager, Mr. Jawahar Thambi, who gave us some 
great news. “I am very happy to tell you that despite tough 
European competition, ATI has successfully penetrated the 
Nigerian market, and appointed a Nigerian dealer.” He added: 
“Prior to being approved by the “Standards of Nigeria conformity 
assessment Program” (SONCAP), we conducted numerous 
in-depth trials and product performance optimization in order 
to meet the African quality requirements. It has been a very 
valuable process with a great result, and a milestone towards 
our international expansion strategy.” 

2016 was a stellar year for nass asphalt, in 
terms of performance, breaking monthly tonnage 
production records twice.

268,000 Tonnes
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recOrD BreakIng prODuctIOn! 
General Manager of Nass Asphalt, Mr. Gerard Hutton told Nass 
Talk that production at Nass Asphalt is through the roof! “We broke 
our monthly tonnage record for the production of coated material, 
asphalt and cement bound material twice in 2016!”

The Company produced 36,000 tonnes in September, and 42,000 

tonnes in October 2016. The previous highest production in one 
month was 34,000 tonnes produced in 2013. 

“2016 was a stellar year for Nass Asphalt, however despite the 
dual monthly record-breaking productions amounting to a total 
production of 268,000 tonnes, the year came in second to 2013 
when total tonnage exceeded 272,000 tonnes.

mega prOject maraSSI 
BreakS grOunD
Nass Contracting has been awarded work on a project 
that has been described by numerous real estate 
experts as one of the largest and most prestigious 
developments in the Kingdom of Bahrain. The award 
for the construction of Marassi Residences, an 
875,000-sq-m luxury residential development in Diyar Al 
Muharraq, a master-planned city on the northeast coast 
of Bahrain was announced during the development’s 
recent groundbreaking ceremony.

Marassi Residences comprise a total of 281 luxurious 
one, two and three-bedroom apartments that are 
connected to major lifestyle shopping destination, 
Marassi Galleria, and overlooking one of Bahrain’s most 
spectacular seafronts.

Mr. Ghazi Nass, Executive Director of Nass Contracting 
enthused: “Being awarded such a prestigious 
development underscores our 53-year reputation as 
a leading player in Bahrain’s construction industry and 
our proven track record of delivering quality, large scale 
projects on time and on budget.” 
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majOr prODuctIOn 
FacIlIty upgraDe
Delmon Readymix has commissioned the first phase of 
a major upgrade to its production facilities in Salmabad. 
Located on land adjacent to the existing operation, the 
Company has constructed a state-of-the-art batching 
facility comprising two high capacity concrete production 
plants as well as ice making facilities.  According to 
General Manager Mr. Jon Mottram: “In order to remain 
Bahrain’s concrete supplier of choice, for quality and 
service, the revamped facility will provide increased 
capacity and enhance our overall reliability.” He added; 
“The upgrades are part of our continuous improvement 
push to ensure that we deliver excellence and exceed 
our customers’ expectations.”

recOgnISeD FOr 
QualIty & SaFety 
A Certificate of Appreciation was recently 
awarded to Abdulla Nass and Partners by 
Sadara, KSA, in recognition of their high 
standards of safety and positive project 
contributions at the Sadara site construction 
Jubail 2 in the Kingdom of Saudi Arabia.

1 mIllIOn man-
hOurS wIthOut ltI
Nass Scafform was recently awarded a 
Certificate of Appreciation for its contribution 
in achieving 1 Million man-hours without 
LTI on the BAPCO Replacement LSFO 
substation Project.

SaFe cOmpletIOn 
awarD 
Nass Scafform was recently awarded a 
Certificate of Appreciation by Parsons 
for the safe completion on the erection 
and dismantling of scaffold for the ‘Flying 
Man Artwork’ installation at Hamad 
International Airport.
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cuStOmer centrIc  
wOrkShOpS helD 
Nass Commercial organized a technical workshop for its BAPCO 
Lubricants product range. A seminar was also conducted for the 
Massey Ferguson generator sets which are gaining popularity in the 
region. The seminar had featured speakers from Massey Ferguson, 
United Kingdom – Sales Manager Mr. Andrew Ridley, Senior Project 
Manager Dr. Graeme Purdy, and Electrical Engineering Manager Mr. 
Mark McShane. The seminar was attended by participants from the 
Consulting Engineers and Contractors, as well as technical staff from 
construction companies in Bahrain.

Executive Manager of Nass Commercial Mr. Ahmed Saber said: 
“At Nass Commercial we are dedicated to developing the skills and 
knowledge of our customers.” He added:  “Our customers are our 
partners and therefore their success is also our success. That’s 
why each year we update our training courses in line with the latest 
marketing trends, and our customer’s changing needs”.

cISrS accreDItatIOn 
Nass Scafform was, until 2016, a registered CITB training center and has conducted 
training/certification for its senior team members on courses up to Level 3; however, last 
year CITB closed down its overseas operations and now operates in the UK only. The 
current recognized UK qualification in the Scaffolding Industry is the CISRS (Construction 
Industry Scaffolders Record Scheme) who now offer training & certification through centres 
in the GCC. Although major clients still accept CITB certification, Nass Scafform has begun 
the process of CISRS accreditation after sending a number of its senior staff from the Abu 
Dhabi scaffolding team to be trained and certified as ‘Supervisors’ & ‘Inspectors’. Training 
is also being carried out in Bahrain, and will be extended to Saudi Arabia and Qatar in the 
near future. Mr. Sean Hickinson, Regional General Manager Nass Scafform, said: “CISRS, 
which has superseded CITB certification, is the preferred scaffolding qualification of major 
organisations including CSCS, NASC, HSE, Build UK, UNITE, UCATT as well as the largest 
scaffold systems manufacturers in the world, and we are delighted to certify our staff as we 
continue to build our employee skillset.” 

enhancIng  
StanDarDS
The ISO Integrated Management 
System established for Nass Scafform in 
Bahrain, being ISO 9001: 2008, 14001: 
2004. In 2016, the OHSAS 18001: 
2007 certification was awarded to the 
Company. An Integrated Management 
System is also underway in KSA, and 
will be followed by our UAE and Qatar 
operations; with a view to finalising 
certification in May, 2017.  Going forward, 
the Company seeks to upgrade to the 
IS0 9001/14001: 2015 once the new ISO 
45001(Occupational Health and Safety) is 
implemented in 2017.

DelmOn 
precaSt recOrD 
cOmpletIOn
Delmon Precast celebrated a 
substantial achievement in September, 
2016. The Company erected, in record 
time, a 27-metre-high precast training 
tower for the Bahrain Defense Force 
(BDF). The tower, which included 
staircases and landings, was erected 
in just 14 days! “We continuously strive 
to meet and exceed our customer’s 
expectations, and this project is just 
one example of that value in action”, 
said Mr. Jon Mottram, General 
Manager, Delmon Precast. 
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ProjeCt 
Updates
iconic avenues 
takes shape

Location: Status:

Situated on the Eastern 
shores of Bahrain within 
the master-planned 
community of Diyar Al 
Muharraq.

Piling works are now completed on 
Marassi Residences, as part of the 
master development’s first phase, with 
the construction of Marassi Residences 
expected to be completed by the third 
quarter of 2018.

maraSSI reSIDenceS
Luxury residential development, Marassi Residences, are part of 
a USD 3-billion mixed-use mega development within the master-
planned city of Diyar Al Muharraq, Bahrain’s largest private urban 
project. The 875,000-sq-m residential development will consist of 
two 11-storey residential towers, comprising 3,500 contemporary 
two- bedroom units, three-bedroom units, penthouses and villas 
offering breathtaking views of the sea, and complemented by state 
of the art amenities. 

Our
Partners
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the avenueS mall 
A USD50 million retail and leisure project set to regenerate 
a stretch of waterfront in Manama, Bahrain. The Avenues 
will feature retail and leisure facilities, providing the public 
with access to a stunning 1.5km stretch of prime waterfront 
corniche and offering children’s outdoor play areas, a jogging 
track and outdoor gym, as well as waterfront restaurants and 
cafes, retail outlets, a souk area, an indoor market, movie 
theatres and arcades framed by a public park.

Location: Status:

Kingdom of Bahrain: 
265,000 square metres 
spread along Manama’s 
north facing waterfront.

Construction on the 
development is in full swing and 
has recently celebrated ‘Topping 
Out”, with the laying of the final 
piece of roof infrastructure. The 
project is set for completion in 
2017.

Location:

Midfield Terminal, Abu Dhabi Airport.

Status:

Erection of scaffold reached 50% 
by the end of 2016, expected 
completion of project January 
2018.

Location: Status:

Doha, Al Wakra, Al 
Rayyan and Saliya in 
the State of Qatar

The Labour City pumping station, rising 
main, and Treated Sewerage Effluent 
(TSE) line are complete. The works 
come as part of four packages of pump 
station construction and rehabilitation 
projects, comprising the construction 
and upgrading of 27 pump stations and 
18 rising mains spread across Doha, 
Al Wakra, Al Rayyan and Saliya to be 
executed within a span of 5.5 years.

‘laBOur cIty’ Qatar 
Sewerage infrastructure work in Labour City, a USD 17-million 
purposed built city set to serve seventy-five thousand labourers who 
will be working on the 2022 FIFA World Cup 2022 in Doha. 

mID-FIelD 
termInal aIrpOrt 
ScaFFOlDIng
Approx. USD 8-million project to access 
scaffold of approximately 65,000m2 
suspended scaffold to main CPU area to 
facilitate MEP works and ceiling installation.

Our
Partners
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ShaIkh naSSer BrIDge FOr ewa 
FIxIng 100kv caBle 
USD 132,644 worth project to provide scaffolding access to the 
underside of Shaikh Nasser Bridge to fix electrical cable project for 
Kooheji Electrical.

Location: Status:

Shaikh Nasser Bridge, 
Kingdom of Bahrain

Work began in March 2016 and was 
completed in July 2016.

Location: Status:

NSA II at 
Mina Salman, 
Kingdom of 
Bahrain

The project team completed all preconstruction 
submittals including the 65% Design. The 
site team completed the mobilization, site 
demolition works, and is currently preparing 
for piling works. This project’s anticipated 
completion date is July 5, 2018.

Location: Status:

Estiqlal Highway and 
King Hamad Highway, 
and from Sheikh Jaber 
Al Ahmed Al Sabah 
Highway towards King 
Hamad Highway, in the 
Kingdom of Bahrain.

The project is 25% complete with 
152 concrete pillars at Nuwaidrat 
roundabout installed, as well as 
four of the 12 concrete slabs of the 
bridge. On the Alba roundabout, 69 
concrete pillars have been installed.

alBa nuwaIDrat Interchange
A USD 138- million project to transform the existing Alba 
Roundabout into a 3 level interchange and convert the existing 
Nuwaidrat Roundabout into a 2 level interchange; one to be 
controlled by traffic signals and the other to be made into a 
flyover with 3 lanes in each direction. 

repaIrS tO Quay wall
A USD17.3 million phased project to construct repairs at the 
Mina Salman quay wall area ensuring areas are kept operational. 
Scope includes deconstruction, demolition, and reconstruction 
of the concrete cap, asphalt and concrete pavement, cathodic 
protection, electrical, and fire protection elements. 

p-970 ShIp maIntenance 
SuppOrt FacIlIty
A USD 36 million design-build project comprising a new waterfront 
support facility and dedicated, and efficiently- configured, joint 
Littoral Combat Ship (LCS) and Forward Deployed Regional 
Maintenance Center (FDRMC) waterfront facility with adequate 
staging and laydown area for seaframe maintenance, mission 
module sustainment and exchange, Littoral Combat Ship (LCS) 
Squadron detachment command and control, and support for 
forward deployed LCS missions. The facility will also support 
maintenance and repair to combatant and patrol craft, and 
permanent intermediate level maintenance to service and maintain 
homeport vessels including forward deployed naval forces ships, 
deployed vessels operating out of Bahrain, and deployed ships that 
use NSA Bahrain for maintenance and logistics. 

Location: Status:

Mina Salman, 
Kingdom of 
Bahrain

Contrack-Nass JV has completed Phase 
1 of the Base Contract and is currently 
working on Option 2. The contract 
completion date is earmarked for March, 
2018.
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Location: Status:

US Naval Base, 
Kingdom of 
Bahrain

The 65% Design Package was submitted 
on September 21st, with the construction 
NTP to be issued in February 2017. It is 
anticipated to gain a LEED Silver certification 
and is scheduled for completion in April 2019.

meDIcal & Dental clInIc 
replacement
A design-build contract for a two-story concrete structure to provide 
outpatient and selected speciality care clinics, ancillary departments, 
medical logistics, physical therapy and dental services and 
administrative space to the US Navy in Bahrain. Supporting facilities 
include utilities and site improvements. 
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Location: Status:

Kingdom of Bahrain Commenced in July 2016, and 
expected to continue until October 
2017.  

ewa water tranSmISSIOn 
Provide scaffolding for NIS for their Electricity and Water Authority 
(EWA) project for the building, blast and painting of 10 Ground 
storage tanks all varying in size from 54m diameter to 25m diameter 
in the build of 14 new tanks consisting of 10 GST and 4 ESR. 
Tonnage Around 6 Gst and 4 ESR expected to be erected together 
totalling around 3700 tonnes 
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Location: Status:

Qatar The Project commenced in March 2016 
and is spearheaded for completion in 
March, 2019.

p955 p-8a 
tenSIOn FaBrIc 
hangar
USD19 million design-build of new 
hangars to shelter, accommodate 
and maintain P-8A aircraft worldwide. 
The hangar will house support 
facilities including; maintenance, 
administrative offices, supply and 
equipment storage. The hangar will 
include; a single aircraft bay, two-level 
squadron administrative, operational, 
logistical support, warehouse, and 
one level squadron maintenance 
spaces in support of the P8A aircraft. 

FlOw mOnItOrIng SyStem FOr 
SurFace/grOunD water/FOul 
Sewer netwOrk
The Abdulla Nass Group in Qatar is working on the Supply, 
Installation and Maintenance of Flow Monitoring Systems for 
Surface / Ground Water & Foul Sewer Network for the Public Works 
Authority; “Ashghal” in Qatar.

Location:

ISA Air Base, Bahrain.

Status:

Construction commenced in 
June 2016 and is scheduled for 
completion in October 2017.

Location: Status:

Riyadh, Saudi Arabia Work commenced December 
2015 and is set for completion in 
February 2017.

pp-13 prOject, rIyaDh,  
SauDI araBIa gama pOwer 
araBIa ltD
Electromechanical Construction works including the erection 
of three HRSG packages including structural steel, boiler 
drum, pressure parts, ducts erection and interconnection 
piping for Gama Power Arabia for the Saudi Electricity 
Company. 
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BOARD OF 
DIRECTOR’S REPORT(Cont’d)

GEOGRAPHICAL 
PRESENCE
Nass Corporation is steadily growing their presence 
throughout the GCC.  The organisation will remain 
focused on building relationships throughout the 
region whilst maintaining their position as an industry 
leader in the Kingdom of Bahrain.

Abu Dhabi, U.A.E.

Saudi Arabia

Kuwait

Qatar

Joint Ventures
Your Group is presently engaged as a joint venture partner in 
the following joint ventures.

JV partner Project Contract value

Contrack 
International

Tension Fabric Hanger 
at Sh.Isa Air Base, 
Shipment and Support 
Facility etc. 11,473

Contrack Watts 
Repair of Quay Wall 
NSA Bahrain 6,524

Corporate Governance 
Your Company is committed to a pro-active Corporate 
Governance Plan and is making satisfactory progress in 
that direction. The guidelines stipulated by the regulatory 
agencies are being followed pro-actively. A detailed report 
on the progress of Corporate Governance compliance 
and the expected dates there of forms a part of the 
documentation being provided to the shareholders at the 
ensuing Annual General Meeting on 27 March 2017.
The Audit Committee is actively involved in the various 
aspects of corporate functioning. It meets regularly with a 
view to strengthen the existing Management Information 
Systems and Internal Control Systems and is involved in 
providing directions on policy issues. The Company has a 
Remuneration Committee that comprises of three directors, 
two of whom are independent, non-executive directors. 

Internal Audit function that has been outsourced to 
professional auditors is being carried out satisfactorily 
with special emphasis on risk management and corporate 
governance issues. The Group’s ‘Compliance Manager’ who 
looks after the day-to-day compliance matters as required 
by the regulatory authorities is pro-actively following the 
regulatory guidelines.

Auditors
The Board of Directors propose to recommend re-
appointment of M/S KPMG Fakhro as the Statutory Auditors 
of the Group for the year 2017.

Employee Relations
The relations between the Management and employees 
of the Group continue to remain cordial. The Group firmly 
believes that its workforce is instrumental in its overall 
success and is indeed a valuable asset of the Group. On 
behalf of the Board of Directors, we sincerely acknowledge 
and appreciate the contribution of its employees at all levels.

Acknowledgements
On behalf of all the shareholders and the Board of Directors, 
we take this opportunity to express our sincere gratitude and 
appreciation to His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa, 
King of the Kingdom of Bahrain, to His Royal Highness Prince 
Shaikh Khalifa Bin Salman Al Khalifa, the Prime Minister, to 
His Royal Highness Prince  Shaikh Salman Bin Hamad Al 
Khalifa, the Crown Prince, Deputy Supreme Commander 
and First Deputy Premier to all Government Ministries and 
Institutions, especially the Ministry of Finance, Ministry of 
Industries and Commerce, the Central Bank of Bahrain and 
the Bahrain Bourse for their continuing support.
We also appreciate support extended to us by our bankers, 
financial institutions, suppliers and business associates and 
our Statutory Auditors M/S KPMG Fakhro and our Internal 
Auditors BDO for the year 2016.

On behalf of Board of Directors 
Nass Corporation BSC

Sameer Abdulla Nass
Chairman

Sami Abdulla Nass
Deputy Chairman and Managing Director

Date: 26 February 2017
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1. bahrain  :  asry jackup barge

2. saudi arabia :   asry - araMco rig

3. bahrain  :  s Plaza, seef  
   6 elevators units to  
   50 floors

4. bahrain  :  ewa water   
   transmission (6)

5. Qatar  :  hia statue installation

6. abu dhabi :  Mid Field terminal  
   airport platform

7. saudi arabia :  sinopec ibn sina

8. kuwait  :  Mina abdullah refinery

9. Qatar  :  seero Fi al ardh   
   carousel

10. oman :  200-tonnes heavy lift   
   (hrsg Module) in   
   salalah on the sePco3  
   Power Plant

8
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bright Future for 
construction

eConomiC 

news

The global economy entered its sixth year 
of stagnation, with sluggish growth in 
advanced economies due to persistently low 
commodity prices, weak global trade, and 
lessening capital flows. The sudden collapse 
of oil prices in 2015 led virtually every energy 
company to slow down, postpone, or 
outright cancel major projects all over the 
world. 

In 2016, global growth projections slowed 
to 3.1 percent, reflecting a more subdued 
outlook for advanced economies following 
the June U.K. vote in favour of leaving the 
European Union (Brexit) and weaker-than-
expected growth in the United States. The 
deterioration of energy and commodities 
markets is in large part a consequence of 
the skidding economy in China, which had 
been a major driver of global economic 
activity and infrastructure projects over 
the past decade. Commodity prices have 
also tumbled, and the mining industry has 
reduced its capital spending considerably. 
Continuing global economic instability 
continues to drive Engineering and 
Construction sector revenues down, stalling 
the recovery that had followed the previous 
collapse in spending in the sector during the 
2008-09 financial crisis. 

Infrastructure spending has been neglected 
since the 2008 recession and some analysts 
believe that worldwide annual infrastructure 
spending will grow to more than USD 9 
trillion per year by 2025, from a little over 

USD 4 trillion now — that is, if the political 
situation can be mustered to support much-
needed improvements.

Low oil prices continue to negatively impact 
the region. As a result, Moody’s rating 
agency downgraded the credit ratings of 
Saudi Arabia, Oman and Bahrain during the 
year. Despite Bahrain’s downgrade to Ba2 
from Ba1, reflective of growing concern over 
the Kingdom’s ability to turn around massive 
deficits as a result of the sharp drop in oil 
prices despite fiscal consolidation efforts, 
Bahrain’s economy has remained resilient. 
Ramped up investment programmes and 
solid private sector expansion resulted in the 
non-oil sector recording a healthy expansion. 
In particular, the continued activation of a  
large infrastructure projects in the pipeline, 
with ongoing implementation of investments 
in strategic infrastructure projects partially 
funded by the GCC Development Fund, 
supported Bahrain’s economy. 

In addition to the fundamental economic 
stresses on the Engineering and 
Construction sector, established companies 
are facing intensifying competition from 
firms in low-cost nations, which weighs on 
profit margins and has driven many in the 
industry to commoditize their services with 
some companies turning to mergers and 
acquisition strategies centered on acquiring 
companies offering promising new sources 
of value in new geographies, new lines of 
business, or both.

USD 9 trillion
worldwide annual infrastructure 
spending will grow to more than 
us$9 trillion per year by 2025

Our
Partners
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The Government of Bahrain has a number of large-
scale infrastructure projects set to get underway during 
the year. This is great news for Bahrain’s construction 
industry.

Infrastructural projects include the upgrade of Bahrain 
International Airport Terminal, the revamp of the port 
facilities at Khalifa bin Salman Port, and the King Fahad 
causeway linking the island to Saudi Arabia, in addition 
to the construction of more leisure and entertainment 
facilities, hotels and serviced-apartments.

“Visitors to Bahrain will first notice the airport, then the 
roads and facilities. These first impressions are critical to 
ensuring a positive experience for tourists and to make 
people want to stay longer and come back, said Mr. 
Sameer Nass”.

The NASS Company is a key player in preparing the 
Kingdom as a preferred destination for business and 

trade. As well as making 
massive improvements to the 
roads and flyover systems, 
NASS have shaped the 
Kingdom’s landscape with the 
completion of a number of 
iconic developments. These 
include the World Trade Center 
and the Arcapita Headquarters 
building, Diyar Al Muharraq, 
Durrat Al Bahrain; a resort 
island city comprising 21km2 of 
man-made islands, Dragon City; 
the largest wholesale and retail 
trading centre in the Kingdom of 
Bahrain, and is now fast tracking 
The Avenues Mall.

“Despite pessimism due to 
low oil prices, the construction 
industry in Bahrain is booming. 
Activities are up 15% from 
2015 and will be up another 
20% next year and 50% the 
year after that. The growth that 

we are going to see in the construction industry in the 
next two years is unprecedented. The workforce will be 

increased by about 70% and these workers will need 
accommodation meaning more construction work”, said 
Mr. Nass. 

“In addition to the infrastructural projects, a number of 
massive expansion projects are taking place at Bapco 
and at ALBA, while significant land reclamation projects 
to build ring roads in order to ease traffic are ongoing.” 
said Mr. David McKay, Manager for Nass Procurement 
and Logistics.

NASS is now considering operations in the UK as 
there is a huge Middle East interest in development 
in the UK and local investors prefer to work with local 
partners. “The incentives for businesses to do business 
in Bahrain are astonishing; the advice on offer, the 
start-up package, and the operating environment are all 
excellent. In particular, Bahrain is a launch pad into Saudi 
Arabia, the region’s largest market.”

 Mr. Nass added: “The potential of Bahrain is huge. 
Geographically, we are in the perfect position; 500 Km 
to Riyadh, Kuwait, Qatar and Abu Dhabi with land, sea 
and air access, and with a young, highly motivated 
population, Bahrainis can be the point of communication 
with the rest of the Gulf.

In terms of the future direction of this dynamic sector,  
Mr. Stuart Smith, Country Manager Nass Contracting 
said: “I believe the industry is facing an inevitable 
overhaul in terms of how buildings will be constructed in 
the future. With more emphasis on factory engineered 
modular buildings as well as the sustainability of 
the entire process. There is a myriad of benefits in 
engineered modular construction including reducing site 
labour costs and construction duration, enhanced safety 
and quality, and reducing the environmental impacts of 
the building.”

NASS are already constructing buildings with 
sustainability in mind. In Abu Dhabi the Company is 
working on a project for EGA/Bechtel which must 
meet energy efficiency requirements, and will use a 
percentage of recycled materials and comply with strict 
waste management rules. 

“despite pessimism due 
to low oil prices, the 
construction industry 
in bahrain is booming. 
activities are up 15% 
from 2015 and will be 
up another 20% next 
year and 50% the year 
after that.”
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Pioneering new 
offerings

ProduCt 

spotlIght

hOllOwcOre  
lOng Span unItS
 In 2016, Delmon Precast invested in its Hollowcore 
manufacturing infrastructure enabling the production of 
Hollowcore long-span 320 mm and 400 mm units. Hollowcore 
slabs are precast, pre-stressed concrete elements that are 
generally used for flooring. Advantages of Hollowcore slabs 
are long spans, no propping, flexible in design, facilitate fast 
construction, are light weight structures, with floor voids and 
penetrations possible. 

Long span Hollowcore slabs are used commonly in shopping 
malls, multi-storey car parks and mosques. Delmon Precast has 
already secured its first order for 108,000 square metres of 400 
mm slabs for the Bahrain Airport Passenger Terminal Building.

Flapper wheel 
Abrasive Technology Industries (ATI) have installed a new machine to produce the 
high demand product; the Mounted Flapper Wheel. The Flapper Wheel and Mounted 
Flapper, an abrasive disk used for metal finishing will be a stepping stone for many other 
downstream products in the future according to Nass Director, Mr. Bashar Nass who 
commented that “…in the first month of launch ATI have sold more than 50,000 pieces of 
Mounted flapper wheels.” Using ‘Guerilla Marketing’ tactics, 25 members of the Company 
planned to visit 1200 customers in 6 hrs. “We ended up visiting 1020 customers who 
received the surprise and the product very well. The interest and demand for the Flap disc 
and the Mounted Flapper have been greatly enhanced”, he added.

Our
Partners
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strengthening our 
value position

oUr
Partners

cB&I naSS pIpe FaBrIcatIOn celeBrate 5 
mIllIOn Injury Free man hOurS 
Highlighting the highest standard of Health and Safety practices, the management and 
staff of CB&I Nass Pipe Fabrication W.L.L recently celebrated 5 Million Man Hours without 
LTI, and 3 consecutive years without any recordable injury (TRIR Zero). The substantial 
achievement of employees was recognized by the management at a ceremonial dinner.  

recOrD SettIng 
lIFt In kuwaIt
Despite challenging weather conditions 
and a unique intertwined tower set 
up, Sarens Nass Middle East recently 
executed a record-setting lift at The 
Kuwait National Petroleum Company 
refinery, one of the largest refineries in 
the world, using its Sarens Climbing 
Towers (SCT), and strand jacks to lift a 
1500t reactor onto its foundation.

The lift is part of a plan to revamp the 
entire Mina Abdullah Refinery and Mina 
Al-Ahmadi Refinery, and is aligned with 
the State’s strategy to upgrade the oil 
refining industry in Kuwait and invest in 
cleaner fuels.  

Sarens undertook the task of lifting the 
1500t reactor for the KNPC-led CFP 
at the Mina Abdullah refinery, however, 
the towers were installed in a unique 
way; being completely intertwined with 
the adjacent reactor’s bolting pattern. 
This allowed for a shorter lifting beam, 
cancelling all needs for a guyed tower 
system, ultimately resulting in a faster 
and safer execution.

Sarens deployed its Sarens Climbing 
Towers (70m high), CC8800-1 (in 
SSL configuration), CC2800-1, and 
LR1250. The cranes took two weeks 
to be assembled, and were then ready 
to execute the lift.

Our
Partners
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heavy lIFt In Oman
Sarens Nass Middle East (SNME) Oman 
recently performed a 200-tonnes Heavy lift 
(HRSG Module) in Salalah on the SEPCO3 
Power Plant using a 600t crawler (CC2800-
1) as the main crane and 250t crawler crane 
(LR1250) as a Tailing Crane. 

The Main crane configuration was SSL (a 
Main boom with back mast and Super Lift) 
and the tailing crane configuration was 
the only Main boom. The equipment was 
transported near the cranes and offloaded 
using 2 cranes CC2800-1 & LR1250. Once 
client preparations were complete, lifting 
tackles of the main crane (CC2800-1) and 
tailing crane (LR1250) were connected 
with the equipment respectively. The Main 
crane was already connected with Super 
Lift counter weights of 110t and both cranes 
initially lifted the load for about 0.5 m to 
confirm the stability of cranes and lifting 
tackles. The tailing crane moved towards 
the main crane to make the equipment 
vertical and once the equipment reached 
approximately 70 deg, the equipment was 
placed on the ground by the tailing crane 
and the lifting tackles of tailing crane were 
removed. The remaining 20 deg (approx) 
vertical was done by the main crane only. 
Once the equipment was completely 
vertical, the support frame was removed 
with the help of LR1250, and the equipment 
was further lifted above 27m HRSG 
housing. Once the equipment reached 
above the HRSG housing, the complete 
equipment was successfully hoisted 
down inside the housing despite having a 
clearance of only 16mm.

jlt appOInteD aS InSurance BrOkerS 
Jardine Llyod Thompsen Group (JLT), one of the world’s leading providers of 
insurance, reinsurance and employee benefits related advice, brokerage and 
associated services, was appointed as the Nass Group’s insurance brokers. Sami 

Abdulla Nass, Deputy 
Chairman and Managing 
Director of Nass 
Corporation, said: “We are 
pleased to announce the 
appointment of JLT as the 
Group’s insurance brokers. 
As a leader in their field 
with international expertise 
and local know-how we 
are confident to have 
them handling contracts 
across the whole Group’s 
operations.” 

Our
Partners
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reaching our full 
potential

our 
Greatest 
asset

as an employer of approximately 3,000 people across the 
gcc, as well as thousands of additional workers at any one 
time, nass understands the immense value of attracting, 
nurturing, and retaining the best people from throughout 
the region and across the globe. as such, the company 
invests heavily in training and development, and ensure the 
safety of its powerful workforce.

traInIng & 
developMent

managIng SaFety 
cOurSeS 
29 personnel from Nass Scafform’s UAE, 
KSA, Qatar and Bahrain branches attended 
an IOSH (Institution of Occupational 
Safety and Health’s) course. The hands-
on course underscores the importance 
of understanding safety and health 
responsibilities and delivers practical step-
by-step guidance critical to embedding 
safety and health throughout the 
organisation.

Regional Safety Manager Greg Fenton 
established Nass Scafform in May 2016 
as an accredited training centre for both 
IOSH & Emergency first response, this will 
enable Scafform to train its personnel to 
internationally recognized standards.

FIrSt aID traInIng
Nass Scafform conducted First Aid 
training for 19 personnel from its Qatar, 
Bahrain and UAE branches recently, 
further highlighting the importance 
NASS places on employee health and 
safety.

reCognIsIng loyalty & dedICatIon

a FOnD Farewell
For over three decades, Mr. Sivan has been 
a dedicated and valued employee of Nass 
Foods. He joined the Company on the 
2nd of May as a hardworking labourer.  He 
was then rewarded for his professionalism 
and commitment to the job, and was duly 
promoted to an office driver, handling 
cheque collections, bank deposits and 
more. NASS Management would like to 
take this opportunity to express our deep 
gratitude to Mr. Sivan and wish him all the 
best in his future endeavours.
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awards & reCognItIon

lOyalty 
perSOnIFIeD
Nass Talk took some time out to speak 
with Mr. Siddiq, a valuable member of the 
Delmon Ready Mix team for almost 42 
years, about the key to a fruitful career. 

NT: You have worked with Nass 
for more than four decades, which 
shows a huge amount of loyalty and 
dedication. What is it about the Nass 
Group that has kept you loyal to the 
Company for so long? 

Siddique: Throughout my time here at 
Nass I have been surrounded by good 
people, and that is important. The work 
environment is very supportive, and there 
is a lot of opportunity to grow. 

NT: What you have learnt during your 
career with Nass?

Siddique: Well, from a skills perspective, 
I have learnt new languages. I can now 
speak fluently in English and Arabic, as 
well as in my mother tongue. However, 
most importantly, I have learnt that if you 
work hard you will get recognized and 
rewarded.

NT: What advice would you give to 
new employees who would like a 
career with Nass?

Siddique: Be passionate and sincere in 
carrying out your job, work hard, work well 
with others and love what you do!

M. Siddique

the 2016 excellence awarDS 
Nass The Group and Nass Corporation’s Chairman, Mr. Sameer Nass, and a number 
of the Company’s employees, were recently recognized for excellence at the 2016 
Excellence Ceremony, an annual event held by The Labour and Social Development 
Ministry under the patronage of His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa.

The Excellence Ceremony recognizes outstanding private sector employees, 
managers, entrepreneurs and companies in the Kingdom of Bahrain. 

Mr. Sameer Nass received an accolade for his efforts in supporting the national 
economy, while six employees from various divisions of NASS companies were 
honoured for their outstanding achievements in the workplace.

Congratulations to Mr. Abdulnabi Ali Isa Marhoon, HSE Manager Nass Contracting, 
Mr. Fuad Khalil Abdulla, Operations Manager Gulf City Cleaning Company, Mr. Hasan 
Isa Ali Al Derazi, Sales, Nass Commercial, Mr. Falah Hasan Abdulla, Administrator 
Abdulla Ahmed Nass & Sons, Mr.  Majeed Ahmed Salim, Assistant Manager Gulf City 
Cleaning Company, and Mr. Sayed Abbas Ali Hashim, Carpenter Artland Interior.

Nass Commercial Gabga

Our
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Nass Commercial Workshop on Schwing Machines

Diwali Celebrations held at Nass Industrial Services
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“Our commitment to women 
empowerment, in particular, the 
development of women in the 
construction industry is unswerving”, 
enthused Mr. Sameer Nass. 
This dedication was highlighted recently when Nass Contracting 
organized an inspirational talk by guest keynote speaker, Ms. Mireille 
Babti, Chief Development Officer at Edamah, on ‘Women in the 
Construction Industry’ at the King Faisal Corniche Development ‘The 
Avenues’ project site.
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CelebratIng woMen

On the occasion of Bahraini Women’s 
Day, Nass Contracting celebrated its 
strong female workforce and presented 
tokens of appreciation to all Bahraini 
female staff. Commenting on the 
occasion, Senior HR Officer, Yosra 
Abdulla, said: “I am truly honoured to 
work with some amazing women. I am 
particularly proud of the high calibre of 
female Engineers at Nass Contracting 
project sites.” 

Women are an integral part of the 
NASS workforce and we applaud them 
for their significant achievements and 
contributions to the Company, the 
industry, and to the Kingdom of Bahrain!

BuIlDIng anD empOwerIng
Despite the rising number of women exploring a career in the 
construction industry, the sector remains a male-dominated 
business environment, however, NASS is working to change all 
of that! Nass Contracting is extremely proud of its strong team of 
female Engineers, and are supporting them as they make a huge 
impact on project sites, and the country’s perception of women in 
hard hats! 

BahraInI wOmen’S Day 2016

Our
Partners
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empowering women
in construction

Cover 
story

changing the face of
engineering in the 
middle east
Nass Talk sat down with some of Nass 
Construction’s inspiring female engineers, 
in order to get the low-down on what it’s 
really like to be a female engineer working 
in the Middle East’s male-dominated 
construction industry.
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NT: Why did you become an 
Engineer?
Engineer Fatima Abu Hassan: I became 
a civil engineer for its diverseness and 
creativity. A civil Engineer can specialize 
in a number of different civil engineering 
branches so it is a very dynamic, diverse 
and interesting field. 

Civil Engineer Hanoof Hamad: 
Engineering seemed to choose me 
rather than the other way around! When I 
graduated high school I didn’t know what 
I wanted to do. I chose Engineering as my 
major quite randomly, however as I learnt 
more, I discovered that I had a passion for 
it!

NT: Do you face challenges being 
a woman in a male-dominated 
industry?
Fatima: Being a woman in a male-oriented 
industry is always a challenge. I do believe 
that as females we feel that we need to 
prove ourselves by working harder and by 
being an effective leader. As an Engineer in 
one of the biggest contracting companies 
in Bahrain, we work massive, fast track 
projects, which puts everyone under 
pressure, therefore we need to be able to 
assert ourselves in such a tough business 
environment.

Hanoof: I believe that there are challenges 
in all industries; whether you work in an 

office or on a construction site and these 
challenges are good because the help you 
grow both personally & professionally.

Engineer Noor Al Rawi: In construction, 
there are daily challenges. Some of 
these challenges are expected whilst are 
unexpected. At Nass Contracting, I have 
found that we can face these challenges 
because we have a strong team who 
communicate and collaborate well to find 
solutions.

NT: Are you treated differently 
to your male counterparts on 
construction sites? 
Fatima: I have been given amazing 
opportunities at NASS! Since joining Nass 
Contracting in 2012, I have worked on a 
number of major projects including the 
Applied Science University Building Project 
(ASU) at Al Eker, major urban mixed-used 
development Diyar Al Muharraq, Dragon 
City, Diyar Al Muharraq, and the King Faisal 
Corniche Development Project or The 
Avenues as a Quantity Surveyor, Productivity 
Engineer, Quality Control/ Assurance 
Engineer & Site Engineer. These experiences 
have added significant value my skill set and 
experience as a Civil Engineer. I would like 
to take this opportunity to thank my Project 
Managers, (Nigel Hector, Otta van Rensburg 
and Simon Hill), for believing in me and 
giving me their full support in every step. 
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Hanoof: Nass Contracting is the first step 
in my engineering career, and I couldn’t 
be happier! I am not treated any differently 
than the male Engineers on site. We are all 
expected to be responsible for our particular 
area and deliver 200% effort and we like it 
like that. 

NT: What added value do 
female engineers bring to the 
construction industry in your 
opinion? 

Fatima: A good work environment requires 
diversity. Women bring a different way 
of thinking, and have complementary 
behaviours, attitudes, and leadership styles 
to men. I think when these are brought 
together they add a fresh perspective to the 
job.

Hanoof: I think gender is irrelevant; 
Whoever works hard and is dependable, 
brings value to a project, and to the 
Company.

NT: What words of advice would 
you give to other women looking 
to become engineers?
Fatima: Be strong, but retain your 
femininity.  Learn how to deal with all types 
of people, and when you face a challenge 
take it as a learning opportunity and do not 
give up at the first obstacle. 

Hanoof: Reach for your dreams and just 
go for it! Believe in your self, even if others 
are doubting your choice, it’s a great and 
rewarding career.

Noor: Engineering will offer you a chance 
to create something out of nothing. You can 
transform drawings on a piece of paper and 
see it emerge as a reality. At times you will 
face frustrations, but if you stay focused you 
have the chance to be a part of a wonderful 
and fulfilling industry.

A good work environment 
requires diversity. Women 
bring a different way of 
thinking.
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nass is committed 
to adding value to the 
communities in which 
we operate through our 
corporate social
responsibility programmes

In the 
Community

naSS cup a great 
SucceSS!
The ninth race of the season, and the last 
for 2016, was held at the Rashid Equestrian 
and Horse Racing Club racecourse in Riffa, 
Sakhir.

Deputy Chairman of the Rashid Equestrian 
and Horse Racing Club High Committee, 
HH Shaikh Isa bin Salman bin Hamad Al 
Khalifa, in addition to other VIP’s, sponsors, 
and horse-racing fans, attended the action-
packed event. The race day included seven 
rounds, including the Nass Corporation 
Cup, the CB&I Nass Cup, the Sarens Nass 
Cup, the Blue Dawn Veterinary Cup, the 
Applied Science University Cup for locally-
bred horses, the Gulf City Cleaning Cup for 
foreign-bred horses, and the Late Abdulla 
Ahmed Nass Cup.
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runnIng FOr charIty
The team spirit of Sarens Nass Middle East (SNME) shone brightly 
at the recent Bahrain Marathon Relay, one of the largest charity 
sporting events in the region.

Led by team Captain Mr. Aziz Al Halwachi from the Safety 
Department, the SNME team ‘188’ successfully competed 
the gruelling 48.9 KM (16 stages) race, placing 23 out of 200 
professional teams.  

“I am so proud of the SNME team. Our runners showed a lot of 
determination,” said Mr. Aziz Al Halwachi. “More than 200 teams, 
representing private and public sectors, hotels, schools, fitness and 
social clubs, took part in the run, and I am pleased to announce that 
SNME came 23rd and was part of a valuable event which raised 
BD30,000 for charity.”

Mr. Aziz Al Halwachi thanked team Coordinator, Ms. Rifat Najam 
from HR Department, Mr. Gopi Subramanian from Alternative 
Equipment Division and Mr. Mohamed Sohail from AA NASS, whose 
hard work ensured that NASS’s participation was a great success.

gIvIng the gIFt OF lIFe
SNME management and staff recently rolled up their sleeves for a 
good cause. Numerous staff from the Company participated in a 
blood drive held by the Middle East Medical Center in Hidd, and 
were provided with free medical checkups for blood pressure, blood 
sugar, ophthalmology consultation and dental screening for donating 
their blood.

NASS management and employees presented the trophies to 
the winners in each round. 

Mr. Prince Kurup, Sr. Human Resources Officer at CB&I Nass, 
presented the trophy of the first round to winner owner, Salah 
Abdullatif.

Steve Williams, Gulf City Cleaning’s General Manager, crowned 
the winner owner of the second round to Kumail Al-Mallah.

Nass Group Board of Directors’ member, Mr. Fawzi Abdulla 
Nass, presented the trophy of the third round to jockey 
Abdulla Kuwaiti.

Dr. Shyam, General Manager of Blue Dawn Veterinary, 
honoured owner Mahmood Isa, as the winner of the fourth 
round.

Professor Ghassan Fouad Aouad, President of the Applied 
Science University, presented the fifth round trophy to HH 
Shaikh Isa bin Abdulla bin Isa Al Khalifa.

Mr. Sameer Nass, Nass Group Chairman, presented the 
Abdulla Ahmed Nass Cup trophy to jockey Fawzi Nass, and 
the seventh round winning a trophy to HH Shaikh Salman bin 
Mohammed bin Isa Al Khalifa.
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In the next issue of Nass 
Talk, we sit down with  

Mr. Raed Roustom, General 
Manager of Nass Group 
operation in Qatar, about 
the exciting design-build 

work Nass is doing in 
Qatar. Read about how 
Nass bridges the gap 

between education and the 
workforce in the Kingdom 
of Bahrain, and discover 
the Group’s exciting new 

expansion plans.

UpCoMIng 
events:
Annual Garden Show              
22 – 26 February

NASS Medal Golf Tournament         
April 2017
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سنتحاور في العدد القادم من 
حديث ناس ، مع السيد/ رائد 

رستم، المدير العام للعمليات 
بشركة ناس المجموعة في 

قطر، عن أعمال تصميم المباني 
المثيرة التي نفذها بشركة ناس 

في قطر. اقرأ عن كيفية سد 
ناس للفجوة بين التعليم وسوق 

العمل في مملكة البحرين، 
واكتشف خطط التوسع الجديدة 

والمثيرة للمجموعة.

األحداث 
القادمة:

المعرض السنوي 
للحدائق 

22 - 26 فبراير

وسام ناس لبطولة 
الجولف

24  فبراير 2017 
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واتجاهات السوق

األخبار 
االقتصادية

مستجدات 
المشروع

أخبار ناس رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة

شركائناالمحـتـوى
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نرحب باقتراحاتكم
نرحب بجميع م�شاركات موظفي �شركات نا�س من اأجل اإثراء ن�شرة حديث ناس 

وتطويرها؛ لذا يرجى اإر�شال مقرتحاتكم ووجهات نظركم واأفكاركم ومقاالتكم واأخباركم 

اأو اأخبار اإجنازاتكم ال�شخ�شية اأو كل ما يتعلق باأن�شطة وفعاليات ال�شركة االجتماعية. كما 

ي�شعدنا ا�شتقبال اأية �شور فوتوغرافية حول ال�شركة واإجنازاتها؛ حديثة اأو قدمية؛ الإ�شافتها 

اإىل اأر�شيف ال�شور واالأفالم اخلا�س باملجموعة. يرجى منكم االإت�شال بق�شم العالقات 

  pr@nasslogistics.com / العامة عرب الربيد االلكرتوين 

pr.aala@nasslogistics.com      اأو هاتف رقم ١٧٤٥٦١٩١.

10

0٨

٢٧

11

/NassGroup@nassgroup/company/nass-the-group-nass-corporation-bahrain/user/nassgroup

حديـث

العدد 18  |   يناير 2017

النشرة الرسمية لمجموعة ناس وناس المؤسسة 

تابعونا على صفحاتنا في

مشروع األفنيوز على طريق اإلكتمال

التجديد الرئيسي لمرفق اإلنتاج

مدينة العمال في قطر

تمكين المراة في أعمال البناء

رسالة رئيس مجلس اإلدارة  ٣
أخبار ناس   4

مستجدات المشروع   10
األخبار االقتصادية   18

أخبار الصناعة واتجاهات السوق   19
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اأهاًل بكم يف العدد الثامن ع�شر من “حديث نا�س” وهي جملة بكل اأخبار امل�شاريع 

وال�شركاء وكل من �شاهم يف جناح اأعمالنا، واأود يف هذا العدد اأن اأك�شف عن 

ال�شكل اجلديد ملجلتنا املُ�شمم لتزويد قرائنا الكرام بكل ما يتعلق مبجال 

االإن�شاءات املحلية واالإقليمية والعاملية واأحدث االأخبار وروؤى اخلرباء يف هذا 

املجال.

ومتر جمموعة نا�س حاليًا باأزهى ع�شورها حيث اأ�شبحنا نناف�س ال�شركات 

االإقليمية ونحقق جناحات على امل�شتوى االإقليمي وذلك على خطى ا�شرتاتيجية 

جمل�س االإدارة، و�شلمنا امل�شاريع التي تتطلب العديد من االإمكانيات يف تقنيات 

الت�شنيع والهند�شة واالإن�شاء باأعلى املعايري العاملية. 

وطوال هذه ال�شنوات اأفتخر باأن اأقول اأن جمموعة نا�س لعبت دوًرا رئي�شًيا يف 

ت�شكيل املناظر الطبيعية للبحرين، وحتديًدا باإحدى تطويرات ال�شركة التي تظهر 

االآن يف واجهة املنامة البحرية “م�شروع االأفينيوز”، حيث �شي�شبح هذا امل�شروع 

معلًما فارًقا ورائًعا يف البحرين بتقدمي منط الكورني�س للعائالت البحرينية 

والزائرين املحليني والعامليني للجزيرة الذي �شيعر�س اأماكن عامة جميلة مقارنة 

باأف�شل العرو�س من نوعها التي تقام حول العامل، ومازال هذا التطوير اجلمايل 

م�شروًعا اآخر للبحرين يحمل طابع ال�شركة،ويف عام 20١٥، نظمت �شركة تطوير 

كورني�س امللك في�شل احتفااًل �شخًما �شهد بداية انطالق امل�شروع بقيمة ٥0 مليون 

دوالر اأمريكي، وبعدها احتفلوا ببع�س معامل امل�شروع الهامة، ميكنك معرفة املزيد 

عن م�شروع االأفينيوز وعن بع�س مهند�شينا ال�شابات الرائعات الالتي يعملن يف 

امل�شروع من خالل �شفحات هذا العدد.

ا مب�شاركتها يف التطوير ال�شكني الرائع “م�شاكن  تفتخر جمموعة نا�س اأي�شً

مرا�شي” وهو جزء من تطوير �شخم با�شتخدام متنوع ملبلغ ثالث مليار دوالر 

اأمريكي داخل مدينة ديار املحرق املخطط لها رئي�شًيا كاأكرب م�شروع عمراين 

خا�س بالبحرين.

ا�شتمرت املجموعة يف اال�شتثمار لتخدم عمالئنا بخدمات مميزة، فقد قمنا 

بزيادة اأ�شولنا ب�شراء اأحدث املعدات والتكنولوجيا وبتحديث بع�س من مرافقنا، 

ورغم ذلك يعترب اأكرث ا�شتثماراتنا اأهمية على نحو م�شتمر وهو ا�شتثمارنا يف 

تدريب وتطوير موظفينا، فعمالتنا الكبرية املتنوعة الهائلة هي دلياًل على ريادة 

جمموعة نا�س الرا�شخة وعلى القيم الرئي�شية للتكامل وال�شفافية واالأمانة التي 

يتمتع بها موؤ�ش�س املجموعة املغفور له ال�شيد/ عبد اهلل نا�س، الذي ا�شتمر يف 

توجيه اأعمالنا هذا اليوم.

ومازالت جمموعة نا�س ملتزمة باإ�شافة قيمة جديدة لي�س لعمالئها و�شركائها 

التجاريني وم�شاهميها فح�شب، بل للمجمعات التي تنفذها اأي�شًا، فنحن نعمل 

جاهدين لنكون �شركة قومية رائدة تهتم بتطوير ال�شناعة املحلية واالإقليمية 

باأعلى معايري اجلودة وال�شالمة، واالأهم من ذلك ما نقوم به لتعزيز التنمية 

االجتماعية واالقت�شادية ململكة البحرين ورفع م�شتوى املعي�شة ل�شعبها الكرمي.

ويف النهاية اأمتنى اأن ت�شتمتعوا بهذا العدد ونتطلع اإىل اإخباركم مب�شاريع تطوير 

اأكرث فعالية يف االأعداد القادمة.

سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس االدارة

 رسالة 
رئيس مجلس اإلدارة

ومازالت مجموعة ناس ملتزمة بإضافة قيمة 
جديدة ليس لعمالئها وشركائها التجاريين 

ومساهميها فحسب، بل للمجمعات التي 
تنفذها أيضا.
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البحرين تحت الضوءأخبار ناس 
"منتدى ا�شتثمر يف البحرين" املنعقد موؤخرا يف 

نوفمرب 20١٦، مبركز البحرين الدويل للمعار�س 

واملوؤمترات، كان جناحا �شخما، وت�شرفت نا�س 

املوؤ�ش�شة بكونها جزءا منه! هذا املنتدى، املنعقد 

حتت رعاية كرمية من �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة، يعد مبادرة �شنوية هامة 

لوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة يهدف اإىل 

عر�س جمموعة من الفر�س اال�شتثمارية يف مملكة 

البحرين. منتدى 20١٦ كان قد ح�شره عددا كبريا 

من رجال االأعمال، �شيدات االأعمال وامل�شتثمرين 

من دول جمل�س التعاون اخلليجي، الواليات املتحدة، 

اأوروبا، �شبه القارة الهندية، ال�شني وال�شرق 

االأق�شى. وقد حتدث ال�شيد/ �شمري نا�س، رئي�س 

نا�س الوؤ�ش�شة، قائال: "يف �شركة نا�س املوؤ�ش�شة نحن 

ملتزمون بدعم منو اقت�شاد البحرين. و�شوف ن�شتمر 

يف م�شاركتنا يف الفعاليات الهامة مثل هذا املنتدى 

من اأجل الرتويج لفر�س اال�شتثمار والعمل التجاري 

ال�شخمة يف البحرين" 

"نحن ملتزمون 
بدعم نمو اقتصاد 

البحرين."

شركائنا
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مشاركة أبو ظبي!
بعد الفوز بالعديد من امل�شاريع يف اأبو ظبي خالل العامني املا�شيني 

و�شمان رخ�شتها التجارية مل�شاريع البنية التحتية يف دبي، تتطلع نا�س 

للمقاوالت للعمل مع �شركات التطوير الكربى. “كجزء من خطتنا 

للتو�شع، �شوف نتابع م�شاريع البنية التحتية يف �شوق االإمارات العربية 

املتحدة، وباالأخ�س مع كبار املطورين يف دبي. لقد قمنا بعمل كبري على 

مدى ١2 �شهر املا�شية، و�شوف ن�شتمر يف اإر�شاء قواعد قوية يف اأبو ظبي 

مع نظرة للتقدم يف دبي اأوائل عام 20١٧” هكذا علق ل�شيد/ �شتوارت 

�شميث، املدير االإقليمي لنا�س للمقاوالت باالإمارات العربية املتحدة. 

منذ دخولها �شوق اأبو ظبي يف 20١٤، فازت ال�شركة بعطاء العمل من 

 ،)Kizad( يف منطقة خليفة ال�شناعية )EMAL( االإمارات لالألومنيوم

االإمارات العاملية لالألومنيوم )EGA( يف م�شفاة الطويلة لالألومينا، يف 

جزيرة الرمي.

المشروع المقبل “األفنيوز”
احتفل فريق م�شروع تطوير كورني�س امللك في�شل )KFCD( – وعندهم الدوافع الكافية لذلك! فقد قام 

الفريق موؤخرا برتكيب اآخر جزء من هيكل ال�شقف، اأو “القمة”، يف امل�شروع النموذجي االأفنيوز يف مملكة 

البحرين. وعلق املدير العام ل�شركة نا�س البحرين، ال�شيد/ ديفيد اأنطوين قائال “ويعد ذلك معلما اإر�شاديا 

على ما �شيكون تطويرا بارزا يف البحرين،”. واأ�شاف 

“م�شروع االأفنيوز �شينقل الواجهة املائية للمنامة 
نقلة كربى، بكونه تطويرا عقاريا مع من�شاآت ترفيهية 

بطراز عاملي يخدم بالتجزئة كال من املواطنني 

والزوار يف البحرين، وتفخر �شركة نا�س للمقاوالت 

لكونها جزءا من هذا التطوير النموذجي.”

امل�شروع التجزئة والرتفيهي �شوف يقدم للعامة حق 

الدخول اإىل كورني�س �شاحر بالواجهة املائية بامتداد 

١.٥ كم يتاألف من منطقة األعاب مفتوحة لالأطفال، 

مم�شى ريا�شي و�شالة األعاب ريا�شية مفتوحة، 

مطاعم وكافيهات بالواجهة املائية، منافذ بيع جتزئة، 

منطقة �شوق، �شوق متاجر داخلي، �شالة �شينما، 

األعاب جتارية ومواقف عامة. ثم اأ�شاف “لقد ازداد 

جمال عمل نا�س ب�شكل كبري، ونتطلع اإىل ت�شليم 

امل�شروع كامال يف 20١٧!”.

“المراقبة بالزمن 
الحقيقي في قطر”

االبتكار هو املفتاح للنجاح امل�شتمر، 

وجمموعة نا�س تعمل على هذا الطريق! فقد 

قادت ال�شركة موؤخرا بتقدمي نظام مراقبة 

�شبكات �شرف �شحي ومياه �شطحية وجوفية 

يف قطر ميكن على نحو ا�شتباقي من اإدارة 

ومراقبة �شبكات ال�شرف يف جميع اأنحاء 

الدولة. 

يتاألف م�شروع “املراقبة بالزمن احلقيقي”  

من تركيب و�شيانة 2٩0 مقيا�س تدفق، 

٤00 مراقب عميق، ٩0 مراقب كربيتيد 

الهيدروجني، ٩0 مراقب ملحي، ٤ مقيا�شات 

مطر و١00 كامريا؛ جميعها تو�شع يف اأماكن 

دقيقة بال�شبكة.

ال�شيد/ رائد ر�شتم، املدير العام ملجموعة 

نا�س العاملة يف قطر، ذكر ما تقدم عن 

العمل الرائد املنجز فيه بالتعاون مع ق�شم 

عمليات �شبكات ال�شرف وال�شيانة يف هيئة 

 االأ�شغال العامة “اأ�شغال” 

)DN O&M(: “هذه االأعني على ال�شبكة، 

مع نظام SCADA املوجود، توفر اإمكانية 

املراقبة بالزمن احلقيقي واإ�شدار اإنذارات 

التحذيرات املبكرة للم�شتخدمني املتعددين 

من خالل اأجهزة الكمبيوتر املكتبية 

واملحمولة مثل اآي باد، للم�شاعدة يف بناء 

�شبكة معلومات للمهند�شني ذات اأداء معزز 

ب�شكل كبري، ومتنع تعطيل اخلدمة وعيوبها.”

النظام اجلديد مت اإعداده للحد من حوادث 

التدفق و�شكاوى العمالء، حماية اأ�شول 

خط االأنابيب تراكم كربيتيد الهيدروجني، 

وي�شاهم يف حت�شني جودة مياه ال�شرف التي 

يتم �شخها اإىل حمطة املعاجلة حلماية تلك 

االأ�شول وجودة املياه املدورة.

شركائنا
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الجمعية العمومية غير العادية لشركة 
ناس المؤسسة تصادق على جدول األعمال

 )EGM( عقدت �شركة نا�س املوؤ�ش�شة اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية

على قاعة موؤمترات عبد اهلل اأحمد نا�س، جامعة العلوم التطبيقية، العكر، 

مملكة البحرين بتاريخ ١٤ دي�شمرب 20١٦. 

وافقت اجلمعية العمومية على جميع بنود جدول االأعمال املقرتح، �شامال 

حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية ال�شابق املنعقد يف 2١ مار�س 

20١٦، والتعديالت على مذكرة وعقد تاأ�شي�س �شركة نا�س املوؤ�ش�شة وفقا 

للقوانني الت�شريعية.

وافقت اجلمعية على ت�شجيل فرعا جديدا و/اأو �شركة تابعة ل�شركة نا�س 

للمقاوالت ذ.م.م. )فرع ل�شركة نا�س املوؤ�ش�شة �س.م.ب.( �س.ت. رقم 

١٧٥3٧، يف اململكة املتحدة “.U.K” من اأجل اكت�شاف فر�س العمل التجاري 

املحتملة لنا�س املوؤ�ش�شة يف �شوق العمل باململكة املتحدة. 

كما مت تفوي�س ال�شيد/ عادل عبد اهلل نا�س، للتوقيع بالنيابة عن ال�شركة 

ب�شاأن امل�شتندات املطلوبة بوا�شطة مركز البحرين للم�شتثمرين، وزارة 

ال�شناعة والتجارة، وللتوقيع على مذكرة وعقد تاأ�شي�س �شركة نا�س املوؤ�ش�شة 

�س.م.ب.

زيارة الوزير لمشاريع التطوير:
رحبت �شركة نا�س للمقاوالت بال�شيد/ ع�شام خلف، وزير االأ�شغال و�شوؤون 

البلديات والتخطيط العمراين يف مملكة البحرين، الذي زار موقع عمل 

م�شروع تطوير طريق ال�شيخ جابر االأحمد ال�شباح يف تقاطعات دوار 

النويدرات ودوار األبا، حيث قام بجولة حول اأعمال التطوير واأعرب عن 

اإعجابة ب�شري عمل امل�شروع.

اقتحام شركة ابرسيف تكنولوجي 
اندستريز)ATI(  للسوق النيجيري 

اأجرت جملة حديث نا�س حواًرا مع ال�شيد/ جواهر ثامبي، املدير العام 

ل�شركة ابر�شيف تكنولوجي اند�شرتيز)ATI( ، والذي اأطلعنا على بع�س 

االأخبار الرائعة، قائاًل “ي�شرين للغاية اإخباركم باأنه بالرغم من املناف�شة 

االأوروبية القوية اإال اأن �شركة ابر�شيف تكنولوجي اند�شرتيز )ATI( جنحت 

يف دخول ال�شوق النيجريي وتعيني وكيل نيجريي عنها هناك” واأ�شاف “اأنه 

قبل اعتمادنا من برنامج تقييم املطابقة التابع ملنظمة معايري نيجرييا، 

اأجرينا العديد من التح�شينات على اأداء العمل واالإنتاج لتلبية متطلبات 

اجلودة االأفريقية، فقد كانت عملية هامة للغاية ح�شدت نتائج عظيمة 

وكانت عالمة فارقة نحو ا�شرتاتيجية تو�شع عاملية” 

شركائنا

لقد كان ٢016 عاما نجميا لشركة ناس لألسفلت من ناحية 
االداء وتجطيم الرقم القياسي الشهري مرتين بإجمالي 

اإلنتاج.

268000 طن
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تحطيم الرقم القياسي اإلنتاجي!
 املدير العام ل�شركة نا�س لالأ�شفلت، ال�شيد / جريارد هوتون، اأخرب حديث نا�س 

اأن االإنتاج يف نا�س لالأ�شفلت قد ارتفع �شريعا اإىل حد مذهل! “لقد حطمنا رقمنا 

القيا�شي لالإنتاج الطني ال�شهري من مواد الطالء، االأ�شفلت واالأ�شمنت مرتني يف 

عام 20١٦!”

اأنتجت ال�شركة 36،000 طن يف �شبتمرب، و42،000 طن يف اأكتوبر 20١٦. كان 

اأعلى اإنتاج �شابق يف �شهر واحد قد بلغ 34،000 طن يف عام 20١3.

لقد كان 20١٦ عاما جنميا ل�شركة نا�س لالأ�شفلت، ومع ذلك، على الرغم من 

حتطيم الرقم القيا�شي لالإنتاج ال�شهري مرتني باإجمايل اإنتاج 268،000 طن، 

جاء العام يف املركز الثاين لعام 20١3 حني اجتاز االإنتاج 272،000 طن.

انطالق مشروع مراسي الضخم
ا�شتحقت �شركة نا�س للمقاوالت العمل يف امل�شروع الذي و�شفه 

العديد من اخلرباء يف جمال العقارات باأنه اإحدى اأكرب واأهم 

م�شاريع التطوير يف مملكة البحرين، حيث جاء اال�شتحقاق 

حول اإن�شاء م�شاكن مرا�شي وم�شروع التطوير ال�شكني الفاخر 

على م�شاحة 875،000 مرت مربع يف ديار املحرق واملدينة 

املخطط لها رئي�شًيا على ال�شاحل ال�شمايل للبحرين التي مت 

االإعالن عنها يف اآخر احتفال هائل مب�شروع التطوير.

حيث تكونت م�شاكن مرا�شي من اإجمايل عدد 28١ �شقة 

مكونة من ثالث غرف نوم فاخرة وحمام، مت�شلة بواجهة 

ت�شوق ع�شرية رئي�شية ومعر�س مرا�شي واأحد اأروع الواجهات 

البحرية يف مملكة البحرين.

وقال ال�شيد/ غازي نا�س املدير التنفيذي ل�شركة نا�س 

للمقاوالت متحم�ًشا “اأن ا�شتحقاقنا لهذا امل�شروع الرائع 

دلياًل على �شمعتنا اجليدة طوال مدة ٥3 عاًما والتي لعبت 

دوًرا رائًدا يف جمال االإن�شاء بالبحرين وعلى �شجلنا احلافل 

بتقدمي م�شاريع كبرية وذات جودة يف الوقت وبامليزانية 

املحددان لها”

شركائنا
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التجديد الرئيسي لمرفق اإلنتاج:
تولت �شركة دملون للخر�شانة اجلاهزة اأول مرحلة يف 

التجديد الرئي�شي ملرافق االإنتاج اخلا�شة بها يف �شلماباد 

ففي قطعة االأر�س املجاورة ملنطقة العمل القائم، اأن�شئت 

ال�شركة اأحدث مرفق تو�شيل مكون من حمطتان اإنتاج 

خر�شانة عالية الكثافة ومرافق ل�شناعة الثلج، وقد ذكر 

ال�شيد/ جون موترام املدير العام “حتى نظل اأف�شل 

موردي اخلر�شانة يف البحرين من حيث اجلودة واخلدمة، 

�شيقدم املرفق املتجدد �شعة زائدة و�شيعزز من م�شدقيتنا 

الكاملة”، واأ�شاف “اأن هذه التجديدات جزًء من حتديثنا 

امل�شتمر الذي ي�شمن تقدمينا خلدمة متميزة وجتاوز حد 

توقعات عمالئنا”

التعرف على الجودة 
والسالمة

نالت �شركة عبداهلل نا�س و�شركائه موؤخًرا على 

�شهادة تقدير من �شركة �شدارة، باململكة العربية 

ال�شعودية، تقر مبعايريهم العالية لل�شالمة 

واإ�شهاماتهم االإيجابية يف اإن�شاء موقع �شركة �شدارة 

يف جبيل 2 باململكة العربية ال�شعودية. 

مليون ساعة عمل  دون 
حوادث مضيعة للوقت

نالت �شركة نا�س �شكافورم موؤخًرا �شهادة تقدير 

عن اإ�شهاماتهم يف اإجناز مليون �شاعة عمل دون 

اإ�شابة ُم�شيعة للوقت يف م�شروع حمطة زيت الوقود 

منخف�س الكربيت البديل ل�شركة نفط البحرين.

استحقاق عن االستكمال 
اآلمن لألعمال

نالت �شركة نا�س �شكافورم موؤخًرا �شهادة تقدير 

من �شركة بار�شونز عن ا�شتكمالها االآمن الأعمال 

فك وتركيب ال�شقالة لتثبيت “لوحة الرجل الطائر” 

يف مطار حمد الدويل. 

شركائنا
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ورش عمل مركزية للعميل
نظمت �شركة نا�س التجاري ور�شة عمل تقنية لعمال الت�شحيم يف قطاع االإنتاج 

ب�شركة نفط البحرين، وعقدت ندوة حول مولد ما�شي فريغ�شون الذي نال 

�شهرة وا�شعة يف املنطقة، حيث ا�شت�شافت هذه الندوة كبار املتحدثني عن 

�شركة ما�شي فريغ�شون باململكة املتحدة، وهم ال�شيد/ اأندرو ريديل مدير 

ق�شم املبيعات وال�شيد/ جرامي بوردي مدير اأول ق�شم امل�شاريع وال�شيد/ 

مارك مك�شان مدير ق�شم الهند�شة االإلكرتونية، وح�شر العديد من امل�شاركني 

ا من �شركات االإن�شاء  من مهند�شني ا�شت�شاريني ومقاولني وعمال فنيني اأي�شً

يف البحرين.  

و�شرح املدير التنفيذي ل�شركة نا�س التجاري ال�شيد/ اأحمد �شابر “نحن 

نكر�س جهودنا لتطوير مهارات عمالئنا ومعرفتهم” واأ�شاف “اأن عمالئنا هم 

�شراكاء لنا فنجاحهم من جناحنا، لهذا نعمل �شنوًيا على حتديث الدورات 

التدريبية لدينا مبا يتفق مع اأحدث االجتاهات الت�شويقية واحتياجات عمالئنا 

للتغيري”

اعتماد نظام تسجيل عاملين تركيب السقاالت في مجال اإلنشاء:
�ُشجلت �شركة نا�س �شكافورم حتى عام 20١٦ يف مركز تدريب املجل�س التدريبي للبناء واالإن�شاءات وقامت 

بتدريب واعتماد فريقها االأول من خالل دورات حتى امل�شتوى الثالث، ورغم اأغالق املجل�س التدريبي للبناء 

واالإن�شاءات ال�شنة املا�شية اأعماله باخلارج ويعمل االآن يف اململكة املتحدة فقط، اإال اأن التاأهيل الربيطاين 

املعروف حالًيا يف جمال تركيب ال�شقاالت هو نظام ت�شجيل عاملني تركيب ال�شقاالت يف جمال االإن�شاء، الذي 

يقدم االآن تدريًبا واعتماًدا من خالل مراكز عديدة يف دول اخلليج، وبالرغم من العمالء الرئي�شني مازالوا 

يقبلون �شهادة املجل�س التدريبي للبناء واالإن�شاءات، اأال اأن �شركة نا�س �شكافورم بداأت يف اعتماد نظام ت�شجيل 

عاملني تركيب ال�شقاالت يف جمال االإن�شاء بعد اأن اأر�شلت عدد من كبار موظفيها من فريق عمل ال�شقاالت 

جرى هذا التدريب يف مملكة البحرين 
ُ
يف اأبوظبي للتدريب واالعتماد ب�شفتهم “م�شروفني ومراقبني”، وقد اأ

و�شيتو�شع لي�شم اململكة العربية ال�شعودية دولة قطر  قريًبا، وكما اأو�شح ال�شيد/ �شون هيكين�شون املدير العام 

االإقليمي ل�شركة نا�س �شكافورم قائاًل “يف�شل اعتماد نظام ت�شجيل عاملني تركيب ال�شقاالت يف جمال االإن�شاء 

الذي حل حمل املجل�س التدريبي للبناء واالإن�شاءات، تاأهيل تركيب ال�شقالة الأغلب املوؤ�ش�شات، والتي ت�شمل 

نظام اعتماد مهارات البناء واالحتاد الوطني للو�شول وال�شقاالت وال�شحة وال�شالمة والبيئة وموؤ�ش�شة البناء 

الربيطانية واالحتاد واحتاد االإن�شاء املهنيني والفنيني املتحدين واأكرب اأنظمة ال�شقاالت واملُ�شنعني حول العامل، 

ونحن �شعداء باعتماد موظفينا و�شن�شتمر يف بناء مهارات موظفينا”

تعزيز المهارات
تاأ�ش�س نظام اإدارة االأيزو املتكامل اخلا�س 

ب�شركة نا�س �شكافورم يف مملكة البحرين، 

وهو اأيزو )٩00١: 2008( و)١٤00١: 

200٤(، ا�شتحقت ال�شركة يف عام 20١٦ 

�شهادة نظم اإدارة ال�شحة الوظيفية وال�شالمة 

رقم )١800١: 200٧(، وانطلق نظام االإدارة 

املتكامل يف اململكة العربية ال�شعودية و�شتتابع 

اأعمالنا يف االإمارات العربية املتحدة دولة 

قطر، مع مراعاة اإنتهاء االعتماد يف مايو 

20١٦، ومازالت ال�شركة يف بحث م�شتمر 

نحو جتديد االأيزو ١٤00١/٩00١: 20١٥ 

منذ تطبيق االأيزو اجلديد ٤٥00١ )ال�شحة 

وال�شالمة املهنية( يف 20١٧.

استكمال تسجيل 
شركة دلمون للخرسانة 

المسبوكة
احتفلت �شركة دملون للخر�شانة امل�شبوكة 

باإجنازها الكبري يف �شبتمرب 20١٦، حيث 

ا�شتطاعت ال�شركة تركيب برج تدريب 

ما قبل ال�شب بارتفاع 2٧ مرت لقوة دفاع 

البحرين، خالل ١٤ يوم فقط مبا فيه من 

�شالمل واأر�شيات، وكما �شرح ال�شيد/ جون 

موترام املدير العام لل�شركة قائاًل “نحن نعمل 

جاهدين لتلبية توقعات عمالئنا وجتاوز حد 

هذه التوقعات، وهذا امل�شروع مثااًل على قيمة 

العمل لدينا.”

شركائنا
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في 
المجتمع

تجدون في 
عددنا القادم

أعظم 
أصولنا

إلقاء الضوء 
على المنتجات

أخبار الصناعة 
واتجاهات السوق

األخبار 
االقتصادية

مستجدات 
المشروع

أخبار ناس رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة

المحـتـوى

مشروع األفنيوز يأخذ 
شكله 

الحالة: الموقع:

ُت�شتكمل االآن اأعمال التدعيم يف م�شاكن مرا�شي 

كجزًء من املرحلة االأوىل مل�شروع التطوير 

الرئي�شي، مع اأعمال االإن�شاء املتوقعة مل�شاكن مر، 

مملكة البحرين.

يقع هذا امل�شروع يف 

ال�شواطىء ال�شرقية 

للبحرين داخل جممع ديار 

املحرق املخطط لها رئي�شًيا

مساكن مراسي
يعد م�شروع التطوير ال�شكني الفاخر، م�شاكن مرا�شي، جزًء من م�شروع 

تطوير �شخم با�شتخدام متنوع ملبلغ ثالث مليار دوالر اأمريكي داخل مدينة 

ديار املحرق املخطط لها رئي�شًيا لتكون اأكرب م�شروع عمراين خا�س يف مملكة 

البحرين، حيث �شي�شم هذا امل�شروع ال�شكني املن�شاأ على م�شاحة 8٧٥.000 مرت 

مربع برجان �شكنيان من ١١ طابق، كل برج يتكون من 3.٥00 وحدة ع�شرية 

من غرفتني نوم اأو ثالثة واأ�شطح وفلل تطل على مناظر بحرية رائعة وجمهزة 

باأحدث و�شائل الرفاهية.

مستجدات 
المشروع

شركائنا
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في 
المجتمع

تجدون في 
عددنا القادم

أعظم 
أصولنا

إلقاء الضوء 
على المنتجات

أخبار الصناعة 
واتجاهات السوق

األخبار 
االقتصادية

مستجدات 
المشروع

أخبار ناس رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة

المحـتـوى

الحالة: الموقع:

ا�شُتكملت اأعمال البناء يف امل�شروع 

بالكامل واحتفلت ال�شركة موؤخًرا بذلك 

وو�شعت حجر االأ�شا�س النهائي، حيث 

حتدد تاريخ ا�شتكمال امل�شروع يف 20١٧. 

على امتداد 2٦٥.000 مرت 

مربع من الواجهة البحرية 

ال�شمالية للمنامة ، مملكة 

البحرين 

الحالة: الموقع:

ُت�شتكمل االآن اأعمال حمطة ال�شخ وخطوط 

ال�شخ وخط مياه ال�شرف ال�شحي املعالج ملدينة 

العمال، ومتثل هذه االأعمال جزًء من اأربع حزم 

مل�شاريع اإن�شاء حمطة �شرف واإعادة تاأهيل، 

املكونة من اإن�شاء وجتديد عدد 2٧ حمطة �شرف 

و١8 خط �شخ منت�شرين يف الدوحة والوكرة 

والريان وال�شيلية خالل خم�س �شنوات ون�شف.  

الدوحة والوكرة والريان 

وال�شيلية يف دولة قطر

الموقع:

مبنى الركاب الو�شط، مطار ، دولة االمارات 

العربية املتحدة

الحالة:

مت تركيب ٥0% من ال�شقالة بنهاية عام 

20١٦، ويتوقع ا�شتكمال اأعمال امل�شروع يف 

يناير 20١8.

مشروع مجمع األفينيوز
ُو�شع هذا امل�شروع الرائع واملتميز املقدر بقيمة ٥0 مليون دوالر اأمريكي 

لتجديد الواجهة البحرية للمنامة، مملكة البحرين، حيث يتميز باملرافق 

الرائعة واملمتعة مقدمني لل�شكان الكورني�س البحري رئي�شي على امتداد 

١.٥ كيلومرت ولالأطفال مناطق لعب خارجية وطريق لريا�شة امل�شي 

و�شالة األعاب خارجية ومطاعم وكافيهات بحرية ومنافذ بيع بالتجزئة 

ومنطقة �شوق التجزئة و�شوق داخلي و�شينمات وم�شارح وممرات يحدها 

حديقة عامة.

مدينة العمال
اأعمال البنية التحتية وال�شرف يف مدينة العمال، وهي مدينة مقرتح بناوؤها 

بقيمة ١٧ مليون دوالر اأمريكي  لتخدم خم�س و�شبعون األف عامل �شيعملون يف 

كاأ�س العامل فيفا 2022 بالدوحة.

سقالة مطار مبنى الركاب 
الوسط

م�شروع بقيمة 8 مليون دوالر اأمريكي الإدخال 

�شقالة تبلغ حوايل ٦٥.000 مرت مربع وتعليقها يف 

منطقة وحدة الت�شغيل املركزية لت�شهيل االأعمال 

امليكانيكية والكهربائية وال�شرف وتثبيت ال�شقف.

شركائنا
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في 
المجتمع

تجدون في 
عددنا القادم

أعظم 
أصولنا

إلقاء الضوء 
على المنتجات

أخبار الصناعة 
واتجاهات السوق

األخبار 
االقتصادية

مستجدات 
المشروع

أخبار ناس رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة

المحـتـوى

تقاطع دوار النويدرات مع دوار ألبا
م�شروع بقيمة ١38 مليون دوالر اأمريكي لتحويل دوار األبا لتقاطع امل�شتوى 

الثالث وحتويل دوار النويدرات لتقاطع امل�شتوى الثاين، ويتحكم يف تقاطع 

واحد فقط باإ�شارات املرور، اأما التقاطع الثاين �شيكون كوبري به ثالث 

طرق يف كل اجتاه.

الحالة: الموقع:

مت ا�شتكمال 2٥% من امل�شروع باأعمدة 

خر�شانية يف دوار النويدرات واأربعة من ١2 

األواح خر�شانية للكوبري، اأما يف دوار األبا مت 

تركيب ٦٩ عمود خر�شاين.

�شارع اال�شتقالل و �شارع 

امللك حمد و من �شارع 

ال�شيخ جابر االأحمد 

ال�شباح اجتاه طريق امللك 

حمد، يف مملكة البحرين.

الحالة: الموقع:

انتهى فريق العمل من كافة التقدميات اخلا�شة 

باأعمال ما قبل االإن�شاء مبا يف ذلك اإجناز ٦٥% 

من الت�شميم. كما انتهى فريق العمل من جلب 

العمالة واملعدات واملواد واأعمال الهدم، وي�شتعد 

يف الوقت احلايل لتنفيذ اأعمال الركائز، حيث 

اإن تاريخ االإجناز املتوقع هو ٥ يوليو 20١8.

القاعدة البحرية االأمريكية 

II يف ميناء �شلمان مملكة 
البحرين 

الحالة: الموقع:

بداأ العمل يف مار�س 20١٦ وانتهى يف يوليو 

.20١٦

ج�شر ال�شيخ نا�شر، مملكة 

البحرين

الحالة: الموقع:

انتهى امل�شروع امل�شرتك بني كونرتاك - نا�س من 

املرحلة االأوىل من العقد الرئي�شي، ويعمل حاليًا 

على اخليار الثاين. وقد مت حتديد �شهر مار�س 

20١8 كموعد الإجناز العقد. 

ميناء �شلمان، 

مملكة البحرين 

إصالحات سور رصيف الميناء
م�شروع بقيمة ١٧.3 مليون دوالر اأمريكي لتنفيذ اإ�شالحات ب�شور ر�شيف 

ميناء �شلمان ل�شمان �شري عمل املناطق ب�شورة جيدة. ويت�شمن النطاق 

اأعمال تفكيك وهدم واإعادة بناء ال�شقف اخلر�شاين والر�شيف من 

االأ�شفلت واخلر�شانة وجميع مواد وعنا�شر احلماية الكاثودية والكهربائية 

والوقاية من احلريق. 

P-970  منشأة دعم صيانة السفن
ي�شم م�شروع الت�شميم واالإن�شاء الذي تقدر قيمته مببلغ 3٦ مليون دوالر اأمريكي 

مرفق دعم جديد على الواجهة البحرية، كما ي�شم مرفقًا خم�ش�شًا وجمهزًا 

باأكفاأ املعدات خلدمة �شفن القتال ال�شاحلية امل�شرتكة وكذلك مركز �شيانة اإقليمي 

للمعدات املنت�شرة على الواجهة البحرية باالإ�شافة اإىل منطقة للتجمع والتمركز 

مب�شاحة كافية لتنفيذ اأعمال ال�شيانة البحرية ووحدة تبادل ودعم املهام ومركز 

القيادة والتحكم مبهام اأ�شطول �شفن القتال ال�شاحلية وتوفري الدعم ل�شفن القتال 

ال�شاحلية املنت�شرة.

كما �شتوفر املن�شاأة اأعمال ال�شيانة واالإ�شالح للزوارق القتالية وزوارق خفر 

ال�شواحل، باالإ�شافة اإىل توفري �شيانة دائمة متو�شطة امل�شتوى خلدمة واإ�شالح 

ال�شفن املوجودة باملربط، مبا يف ذلك �شفن القوات البحرية املنت�شرة وال�شفن 

املنت�شرة والعاملة مبهام خارج البحرين وكذلك ال�شفن املنت�شرة التي ت�شتخدم 

القاعدة البحرية االأمريكية البحرين للقيام باأعمال ال�شيانة واخلدمات 

اللوج�شتية.

جسر الشيخ ناصر، تركيب كابل بقدرة 1٠٠ كيلو 
فولت لصالح هيئة الكهرباء والماء

م�شروع بقيمة 132،644 مليون دوالر اأمريكي  لتوفري مدخل لل�شقاالت باجلانب 

ال�شفلي من ج�شر ال�شيخ نا�شر لرتكيب كابل الكهرباء ل�شالح مقاوالت الكوهجي 

للكهرباء.

شركائنا
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في 
المجتمع

تجدون في 
عددنا القادم

أعظم 
أصولنا

إلقاء الضوء 
على المنتجات

أخبار الصناعة 
واتجاهات السوق

األخبار 
االقتصادية

مستجدات 
المشروع

أخبار ناس رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة

المحـتـوى

الحالة: الموقع:

مت ت�شليم ٦٥% من حزمة الت�شميم بتاريخ 2١ 

�شبتمرب و�شيتم اإ�شدار اإخطار بدء االإن�شاء يف 

�شهر فرباير 20١٧. ومن املتوقع احل�شول على 

ال�شهادة الف�شية العتماد القيادة يف الطاقة 

والت�شميم البيئي، ومن املقرر اإ�شدار ال�شهادة 

يف �شهر اأبريل 20١٩. 

القاعدة البحرية االأمريكية 

البحرين مملكة البحرين

استبدال العيادة الطبية وعيادة األسنان
حترر عقد ت�شميم واإن�شاء بناء خر�شاين مكون من طابقني لعيادات الرعاية 

اخلا�شة اخلارجية واملختارة واالأق�شام امللحقة واخلدمات اللوج�شتية الطبية 

والعالجية وخدمات عالج االأ�شنان ومنطقة اإدارية يف القاعدة البحرية االأمريكية 

البحرين، وت�شمل مرافق الدعم املنافع وحت�شينات املوقع.

شركائنا
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في 
المجتمع

تجدون في 
عددنا القادم

أعظم 
أصولنا

إلقاء الضوء 
على المنتجات

أخبار الصناعة 
واتجاهات السوق

األخبار 
االقتصادية

مستجدات 
المشروع

أخبار ناس رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة

المحـتـوى

الحالة: الموقع:

يبداأ العمل يف يوليو 20١٦ ومن املتوقع اأن ي�شتمر 

حتى اأكتوبر 20١٧. مملكة البحرين

نقل المياه ضمن مشروع هيئة الكهرباء والماء
تزويد �شركة نا�س للخدمات ال�شناعية بال�شقاالت الالزمة مل�شروع هيئة الكهرباء 

واملاء فيما يتعلق ببناء ودهان و�شفع عدد ١0 من اخلزانات االأر�شية بالرمل- تلك 

اخلزانات التي تختلف جميعها يف احلجم مبا يرتاوح من ٥٤ اإىل 2٥ مرت قطرًا- 

باالإ�شافة اإىل ا�شتخدام هذه ال�شقاالت يف بناء عدد ١٤ خزانًا جديدًا، منها ١0 

خزانات اأر�شية و٤ خزانات علوية، ويبلغ اإجمايل حمولة اخلزانات االأر�شية ال�شتة 

واخلزانات العلوية االأربعة واملتوقع اإن�شائها حوايل  3٧00 طنًا.

شركائنا
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في 
المجتمع

تجدون في 
عددنا القادم

أعظم 
أصولنا

إلقاء الضوء 
على المنتجات

أخبار الصناعة 
واتجاهات السوق

األخبار 
االقتصادية

مستجدات 
المشروع

أخبار ناس رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة

المحـتـوى

الموقع:

قاعدة ال�شيخ عي�شى اجلوية – مملكة 

البحرين

الحالة:

بداأت اأعمال االإن�شاء يف يونيو 20١٦ ومن 

املقرر االنتهاء منها يف اأكتوبر 20١٧.

حظيرة طائرات مصنوعة 
من النسيج المقوى 

P955  P-8A
م�شروع بقيمة ١٩ مليون دوالر اأمريكي 

لت�شميم واإن�شاء حظائر جديدة لطائرات 

P-8A. و�شت�شم احلظرية مرافق للدعم 
مبا يف ذلك، مرافق لل�شيانة ومكاتب اإدارية 

وخمزن للمواد واملعدات. كما �شت�شمل 

احلظرية ممر فردي للطائرة ومقر للقيادة 

مكون من طابقني لتوفري الدعم االإداري 

والت�شغيلي واللوج�شتي، باالإ�شافة اإىل خمزن 

واأماكن ل�شيانة ال�شرب مكونة من طابق 

.P8A واحد لتوفري الدعم لطائرة

نظام مراقبة التدفق لشبكة المياه السطحية 
/ المياه الجوفية/ تصريف المياه الجوفية

تعمل جمموعة عبداهلل نا�س يف قطر على توفري وتركيب و�شيانة نظام مراقبة 

التدفق ل�شبكة املياه ال�شطحية / املياه اجلوفية/ ت�شريف املياه اجلوفية ل�شالح 

هيئة االأ�شغال العامة “اأ�شغال” يف دولة قطرر. 

الحالة: الموقع:

بداأ العمل بامل�شروع يف مار�س 20١٦ ومن املتوقع 

االنتهاء منه يف مار�س 20١٩. دولة قطر 

المشروع PP- 13، الرياض، المملكة 
العربية السعودية، جاما ألنظمة الطاقة 

)GAMA(العربية المحدودة
اأعمال االإن�شاء االإلكرتوميكانيكية، وتت�شمن تركيب ثالث مولدات بخارية 

ال�شتعادة احلرارة مبا يف ذلك تركيب الهياكل الفوالذية وبرميل الغالية 

واأجزاء ال�شغط وتركيب االأنابيب واأنبوب التو�شيل ل�شالح �شركة جاما 

الأنظمة الطاقة العربية )GAMA(والتي تعمل ل�شالح ال�شركة ال�شعودية 

للكهرباء.

الحالة: الموقع:

مت البدء يف االأعمال يف �شهر دي�شمرب 

ومن املخطط االنتهاء منها يف فرباير 

20١٧

الريا�س، اململكة العربية 

ال�شعودية 

شركائنا
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٧
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 مشاريع 
على أرض الواقع
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BOARD OF 
DIRECTOR’S REPORT(Cont’d)

GEOGRAPHICAL 
PRESENCE
Nass Corporation is steadily growing their presence 
throughout the GCC.  The organisation will remain 
focused on building relationships throughout the 
region whilst maintaining their position as an industry 
leader in the Kingdom of Bahrain.

Abu Dhabi, U.A.E.

Saudi Arabia

Kuwait

Qatar

Joint Ventures
Your Group is presently engaged as a joint venture partner in 
the following joint ventures.

JV partner Project Contract value

Contrack 
International

Tension Fabric Hanger 
at Sh.Isa Air Base, 
Shipment and Support 
Facility etc. 11,473

Contrack Watts 
Repair of Quay Wall 
NSA Bahrain 6,524

Corporate Governance 
Your Company is committed to a pro-active Corporate 
Governance Plan and is making satisfactory progress in 
that direction. The guidelines stipulated by the regulatory 
agencies are being followed pro-actively. A detailed report 
on the progress of Corporate Governance compliance 
and the expected dates there of forms a part of the 
documentation being provided to the shareholders at the 
ensuing Annual General Meeting on 27 March 2017.
The Audit Committee is actively involved in the various 
aspects of corporate functioning. It meets regularly with a 
view to strengthen the existing Management Information 
Systems and Internal Control Systems and is involved in 
providing directions on policy issues. The Company has a 
Remuneration Committee that comprises of three directors, 
two of whom are independent, non-executive directors. 

Internal Audit function that has been outsourced to 
professional auditors is being carried out satisfactorily 
with special emphasis on risk management and corporate 
governance issues. The Group’s ‘Compliance Manager’ who 
looks after the day-to-day compliance matters as required 
by the regulatory authorities is pro-actively following the 
regulatory guidelines.

Auditors
The Board of Directors propose to recommend re-
appointment of M/S KPMG Fakhro as the Statutory Auditors 
of the Group for the year 2017.

Employee Relations
The relations between the Management and employees 
of the Group continue to remain cordial. The Group firmly 
believes that its workforce is instrumental in its overall 
success and is indeed a valuable asset of the Group. On 
behalf of the Board of Directors, we sincerely acknowledge 
and appreciate the contribution of its employees at all levels.
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ا�شري - جاك اب بارج  : ١. البحرين 

ا�شري - اأجهزة اأرامكو  : 2. ال�شعودية 

اأ�س بالزا ال�شيف - نا�س     : 3. البحرين 

الدولية للتجارة   

م�شروع نقل املياه )٦(  : ٤. البحرين 

HIA تركيب االأمثال   : ٥. قطر 

منت�شف حمطة امليدان     : ٦. االمارات 

من�شة مطار   

Sinopec ابن �شيناء   : ٧. ال�شعودية 

م�شفاة ميناء عبداهلل  : 8. الكويت 

Seero Fi Al Ardh الدائري  : ٩. قطر 

200 طن لنقل الثقيل     : ١0. عمان 

)HRSG Module( يف      

�شاللة يف SEPC03 مبحطة     

توليد الكهرباء   
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األخبار 
االقتصادية

يبلغ الركود االقت�شادي العاملي عامه ال�شاد�س مع 

�شهود تباطوؤ يف منو االقت�شاديات املتقدمة نتيجًة 

لالنخفا�س امل�شتمر يف اأ�شعار ال�شلع و�شعف التجارة 

العاملية وقلة تدفقات راأ�س املال، ومن الناحية العملية، 

اأجرب االنهيار املفاجئ الأ�شعار النفط يف عام 20١٥ 

جميع �شركات الطاقة اإىل االإبطاء يف تنفيذ امل�شاريع 

الكربى حول العامل، اأو تاأجيلها اأو اإلغائها بالكامل.

لقد تباطاأت توقعات النمو العاملي، يف عام 20١٦، 

اإىل 3.١ باملئة، مما يعك�س نظرة اأكرث هدوء بالن�شبة 

لالقت�شادات املتقدمة بعد ت�شويت اململكة املتحدة 

يف يونيو ل�شالح مغادرة االحتاد االأوروبي )بريك�شيت 

“اخلروج املحتمل لربيطانيا من االحتاد االأوروبي”( 
كما كان النمو اأ�شعف من املتوقع يف الواليات املتحدة. 

ويرجع �شبب تدهور اأ�شواق الطاقة وال�شلع يف جزء 

كبري منه نتيجة لالقت�شاد املنزلق يف ال�شني، التي 

كانت املحرك الرئي�شي مل�شاريع الن�شاط االقت�شادي 

والبنية التحتية العاملية على مدى العقد املا�شي. كما 

انخف�شت اأ�شعار ال�شلع االأ�شا�شية اأي�شًا، وانخف�شت 

�شناعة التعدين وانخف�س االإنفاق الراأ�شمايل عليه 

اإىل حد كبري. وال يزال ا�شتمرار حالة عدم اال�شتقرار 

االقت�شادي العاملي يدفع اإيرادات قطاع االأعمال 

الهند�شية واالإن�شائية نحو االنخفا�س، واإىل تعرث 

االنتعا�س الذي اأعقب االنهيار ال�شابق يف االإنفاق يف 

هذا القطاع خالل االأزمة املالية 2008-200٩.

وقد اأهمل االإنفاق على البنية التحتية منذ الركود 

عام 2008، ويعتقد بع�س املحللني اأن االإنفاق العاملي 

 ال�شنوي على البنية التحتية �شوف ينمو اإىل اأكرث من 

٩ تريليون دوالرًا اأمريكيًا �شنويًا بحلول عام 202٥، 

مما يزيد قليال مبقدار ٤ تريليون دوالر عن االآن 

-وهذا ممكن، اإذا اأمكن ح�شد االإرادة ال�شيا�شية 

لدعم التح�شينات التي ت�شتد احلاجة اإليها.

وقد اأثر انخفا�س اأ�شعار النفط �شلبًا على املنطقة. 

ونتيجة لذلك، خف�شت وكالة الت�شنيف، مودي، 

الت�شنيَف االئتماين للمملكة العربية ال�شعودية 

و�شلطنة عمان مملكة البحرين خالل هذا العام. 

وعلى الرغم من تخفي�س الت�شنيف االئتماين 

للبحرين اىل BA2 من اأ�شل BA1، وانعكا�س هذا 

على القلق املتزايد ب�شاأن قدرة اململكة على حت�شني 

العجز ال�شخم نتيجة لالنخفا�س احلاد يف اأ�شعار 

النفط على الرغم من اجلهود املبذولة ل�شبط 

االأو�شاع املالية العامة، اإال اأن االقت�شاد البحريني 

ظل ذو مرونة. وقد اأ�شفرت برامج اال�شتثمار 

املت�شارعة وتو�شع القطاع اخلا�س الراكد اإىل ت�شجيل 

تو�شعًا �شليمًا يف القطاع غري النفطي. وعلى وجه 

اخل�شو�س، اأدى التفعيل امل�شتمر خلط اأنابيب البنية 

التحتية الكبري، مع ا�شتمرار تنفيذ اال�شتثمارات يف 

م�شاريع البنية التحتية اال�شرتاتيجية التي ميولها 

جزئيًا �شندوق تنمية دول جمل�س التعاون اخلليجي، 

اإىل دعم االقت�شاد البحريني.

تواجه ال�شركات التي مت تاأ�شي�شها، باالإ�شافة اإىل 

ال�شغوط االقت�شادية االأ�شا�شية يف قطاع االأعمال 

الهند�شية واالإن�شائية، تكثيف املناف�شة من جانب 

�شركات يف الدول منخف�شة التكلفة، تعتمد على 

هوام�س الربح مما دفع الكثريين يف هذه ال�شناعة 

لتحويل خدماتهم اإىل �شلع مع حتول بع�س ال�شركات 

اإىل ا�شرتاتيجيات االندماج واال�شتحواذ التي تركز 

على اال�شتحواذ على ال�شركات التي تقدم م�شادر 

جديدة واعدة ذات قيمة يف مناطق جغرافية جديدة 

وخطوط جديدة من االأعمال التجارية، اأو كليهما معًا.

مستقبل مشرق 
ألعمال البناء 

 ويعتقد بعض المحللين أن اإلنفاق 
العالمي السنوي على البنية التحتية 

سوف ينمو إلى أكثر من 9 تريليون دوالراً 
أمريكيًا سنويًا بحلول عام ٢0٢5

شركائنا

9 تريليون دوالرًا 
أمريكيًا
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 “على الرغم من التشاؤم 
بسبب انخفاض أسعار النفط، 
إال أن صناعة التشييد والبناء 

في البحرين مزدهرة. وقد 
ارتفعت األنشطة المتعلقة 

بها نحو 15% اعتباراً من سنة 
٢015، وسوف ترتفع ٢0% 

أخرى السنة المقبلة و%50 
في السنة التي تليها.“

متتلك حكومة البحرين عددا من م�شاريع البنية التحتية التي �شوف 

يجري تنفيذها خالل ال�شنة.  هذا نباأ عظيم ل�شناعة  الت�شييد 

والبناء يف البحرين.

وت�شمل تطوير  مبنى امل�شافرين مبطار البحرين الدويل، وجتديد 

مرافق ميناء خليفة بن �شلمان، وج�شر امللك في�شل الذي يربط 

اجلزيرة باململكة العربية ال�شعودية، باالإ�شافة اىل غريها من 

املرافق الرتفيهية و الفنادق وال�شقق املزودة باخلدمات. 

وقال ال�شيد/ �شمري نا�س “اإن اأول ما �شرياه زوار البحرين هو 

املطار، ومن ثم الطرق واملرافق. وهذه االنطباعات االأوىل هي 

احلا�شمة ل�شمان جتربة اإيجابية لل�شياح وجعلهم يرغبون يف البقاء 

لفرتة اأطول والعودة اإىل البحرين مرة اأخرى”.

و�شركة نا�س العب رئي�شي يف اإعداد اململكة جلعلها وجهة �شياحية 

مف�شلة. ف�شاًل عن اإدخال حت�شينات كبرية على اأنظمة الطرق 

واملعابر العلوية، وقد �شكلت �شركة نا�س املنظر العام للمملكة 

باالنتهاء من تنفيذ عدد من التطورات البارزة. وت�شمل هذه 

التطورات مركز التجارة العاملي وبناية املقر الرئي�شي لبنك 

اآركابيتا، وديار املحرق، ودرة البحرين؛ مدينة منتجع جزيرة ت�شم 

2١ كم مربع من اجلزر اال�شطناعية، 

ومدينة التنني؛ اأكرب مركز لتجارة 

اجلملة والتجزئة يف مملكة البحرين، 

واالآن �شرعة اإجناز جممع االأفنيوز.

وقال ال�شيد / نا�س “على الرغم 

من الت�شاوؤم ب�شبب انخفا�س اأ�شعار 

النفط، اإال اأن �شناعة الت�شييد والبناء 

يف البحرين مزدهرة. وقد ارتفعت 

االأن�شطة املتعلقة بها نحو ١٥% اعتبارًا 

من �شنة 20١٥، و�شوف ترتفع %20 

اأخرى ال�شنة املقبلة و٥0% يف ال�شنة 

التي تليها. واإن النمو الذي �شن�شهده 

يف �شناعة الت�شييد والبناء يف العامني 

املقبلني مل ي�شبق له مثيل. و�شتزداد 

قوة العمل بنحو ٧0%، و�شوف يحتاج 

هوؤالء العمال اإىل م�شاكن لالإقامة 

وهذا يعني املزيد من اأعمال البناء 

والت�شييد”.

باالإ�شافة اإىل م�شاريع البنية التحتية 

التي حتفزها ال�شياحة، يجري تنفيذ عدد من امل�شاريع التو�شعية 

ال�شخمة يف �شركة نفط البحرين “بابكو” و�شركة اأملونيوم البحرين 

“األبا”، وذلك كله اإىل جانب امل�شاريع الهامة اجلارية ال�شت�شالح 

االأرا�شي لبناء الطرق الدائرية من اأجل تخفيف حركة املرور.

وذكر ال�شيد/ ديفيد مكاي، مدير عام ق�شم امل�شرتيات واخلدمات 

اللوج�شتية ملجموعة نا�س اإن” نا�س تفكر االآن يف تنفيذ عمليات 

يف اململكة املتحدة حيث يوجد اهتمام كبري من ال�شرق االأو�شط 

بالتنمية يف اململكة املتحدة ويف�شل امل�شتثمرين املحليني العمل مع 

�شركاء حمليني. “اإن حمفزات ال�شركات للقيام باأعمال جتارية يف 

البحرين مثري للده�شة؛ من حيث تقدمي امل�شورة ب�شاأن العرو�س، 

وحزمة البدء، وبيئة الت�شغيل املمتازة ككل وعلى وجه اخل�شو�س، 

البحرين هو نقطة انطالق نحو اململكة العربية ال�شعودية، التي هي 

اأكرب �شوق يف املنطقة.”

واأ�شاف ال�شيد نا�س: “اإن اإمكانات البحرين �شخمة من الناحية 

اجلغرافية، ونحن يف موقع مثايل؛ حيث تبعد البحرين نحو ٥00 

كم عن الريا�س والكويت وقطر واأبو ظبي مع وجود الطرق واملمرات 

الربية والبحرية واجلوية، وبتوافر ال�شباب وال�شكان املتحفزين 

للقيام باالأعمال، ميكن اأن ت�شبح البحرين نقطة االت�شال مع بقية 

دول اخلليج.

وفيما يتعلق باالجتاه امل�شتقبلي لهذا القطاع احليوي، ذكر �شيد/  

�شتيوارت �شميث، املدير الُقطري ل�شركة نا�س للمقاوالت: “اأعتقد اأن 

هذه ال�شناعة �شتواجه اإ�شالحات �شاملة حتمية من حيث الكيفية 

التي �شيتم بها ت�شييد املباين يف امل�شتقبل. مع مزيد من الرتكيز 

على م�شنع املباين الرتكيبية املهند�شة وكذلك ا�شتدامة العملية 

باأكملها. وهناك عدد ال يح�شى من الفوائد يف ت�شييد الوحدات 

املهند�شة مبا يف ذلك خف�س تكاليف العمل والعمالة باملوقع وتقليل 

مدة البناء، وتعزيز ال�شالمة واجلودة، واحلد من االآثار البيئية 

للبناء”.

وتقوم نا�س بالفعل ببناء املباين مع االأخذ يف االعتبار باال�شتدامة. 

وتعمل ال�شركة يف اأبو ظبي على م�شروع ل�شركة االإمارات العاملية 

لالأملونيوم )EGA(/ وم�شروع ل�شركة بكتل)Bechtel( وهذا 

امل�شروع يجب اأن يلبي متطلبات كفاءة الطاقة، و�شيتم يف امل�شروع 

ا�شتخدام ن�شبة من املواد املعاد تدويرها مع االلتزام بالقواعد 

ال�شارمة الإدارة النفايات.

شركائنا
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إلقاء الضوء 
على المنتجات

الوحدات مجوفة القلب طويلة العمر
ا�شتثمرت �شركة دملون للخر�شانة امل�شبوكة، يف عام 20١٦، يف بنيتها التحتية 

لت�شنيع الوحدات جموفة القلب لتمكني اإنتاج الوحدات جموفة القلب 

طويلة العمر 320 مم و٤00 مم. والبالطات جموفة القلب التي هي عنا�شر 

م�شبقة ال�شنع، والعنا�شر اخلر�شانية م�شبقة االإجهاد التي ت�شتخدم عادة 

لالأر�شيات. وتتجلى مزايا البالطات جموفة القلب باأنها طويلة العمر، وال 

حتتاج اإىل دعامات ومرنة الت�شميم، وت�شهل البناء ال�شريع، وهي هياكل 

خفيفة الوزن، ذات فراغات اأر�شية ونفاذية ممكنة.

وت�شتخدم البالطات جموفة القلب طويلة العمر عادة يف مراكز الت�شوق 

ومواقف ال�شيارات متعددة الطوابق وامل�شاجد. وقد �شمنت �شركة دملون 

للخر�شانة امل�شبوكة اأول طلبية ل�شراء 108،000 مرت مربع من البالطات ٤00 

مم ملباين الركاب مبطار البحرين.

العجالت القالبة
قامت �شركة م�شانع تكنولوجيا املواد الكا�شطة)ATI(  برتكيب جهاز جديد من اأجل االإنتاج لتلبية الطلب 

املتزايد على منتجات العجالت القالبة املحمولة. و�شتكون العجالت القالبة والقالبات املحمولة، واأقرا�س 

الك�شط التي ت�شتخدم لت�شطيب املعادن نقطة انطالق نحو العديد من املنتجات التحويلية االأخرى يف امل�شتقبل 

وفقا ملا ذكره مدير �شركة نا�س، ال�شيد / ب�شار نا�س الذي علق قائاًل اإنه “... يف ال�شهر االأول من اإطالق �شركة 

م�شانع تكنولوجيا املواد الكا�شطة باعت ال�شركة اأكرث من 50،000 قطعة من العجالت القالبة املحمولة.” 

واأ�شاف قائاًل اإنه با�شتخدام تكتيكات “ت�شويق الع�شابات، مت التخطيط لقيام 2٥ ع�شوًا من ال�شركة بزيارة 

١200 عميل خالل ٦ �شاعات. ومن ثم “انتهى االأمر بزيارة 1،020 عميل ح�شلوا على املفاجاأة واملنتج ب�شكل 

جيد للغاية، واأن الفائدة والطلب على االأقرا�س القالبة والقالبات املحمولة حت�شن اإىل حد كبري”.

عروض جديدة رائدة

شركائنا
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شــركــائنا
تعزيز مكانتنا القيمة 

تسجيل أرقام قياسية في 
أعمال الرفع في الكويت

وعلى الرغم من ظروف الطق�س املتحدية 

واالإن�شاء الفريد من نوعه املت�شابك للربج، 

�شجلت �شارن�س نا�س ال�شرق االأو�شط موؤخرًا 

رقمًا قيا�شيًا يف اأعمال الرفع يف م�شفاة �شركة 

البرتول الوطنية الكويتية، اإحدى اأكرب امل�شايف 

يف العامل، وذلك با�شتخدام اأبراج ت�شلق �شارن�س 

نا�س ال�شرق االأو�شط، والرافعات ذات اجلدائل 

لرفع مفاعل يزن ١٥00 طن على اأ�شا�شاته.

واأعمال الرفع هي جزء من خطة التطوير 

الكامل مل�شفاة ميناء عبد اهلل وم�شفاة ميناء 

االأحمدي، ويتزامن مع ا�شرتاتيجية الدولة 

لرفع م�شتوى �شناعة تكرير النفط يف الكويت 

واال�شتثمار يف جمال الوقود النظيف. 

وقد تعهدت �شارن�س نا�س ال�شرق االأو�شط مبهمة 

رفع مفاعل يزن ١٥00 طن مل�شروع الوقود 

النظيف بقيادة �شركة البرتول الوطنية الكويتية 

يف م�شفاة ميناء عبد اهلل على الرغم من اأنه مت 

تركيب االأبراج بطريقة فريدة من نوعها، حيث 

كانت مت�شابكة بالكامل مع املفاعل املجاور لها 

من خالل منط الرتكيب با�شتخدام امل�شامري 

امللولبة. وقد اأدى ال�شماح با�شتخدام ذراع رفع 

اأق�شر، واإلغاء كافة االحتياجات لنظام الربج 

املثبت بال�شدادات واحلبال، اإىل تنفيذ اأ�شرع 

واأكرث اأمنًا يف النهاية.

وقد ن�شرت �شارن�س اأبراج ت�شلق �شارن�س نا�س 

ال�شرق االأو�شط )٧0 م ارتفاعًا(، والرافعة 

CC8800-1 )بتكوين الرافعة املعيارية للرفع 
الفائق(، والرافعة CC2800-1، والرافعة 

LR1250. وقد ا�شتغرقت الرافعات اأ�شبوعني 
من اأجل جتميعها، وكانت بعد ذلك جاهزة 

للقيام باأعمال الرفع.

 )CB&I( احتفال شركة جسر شيكاغو وانستالت الحديد الشرقية ناس
لتصنيع األنابيب بمرور 5 مليون ساعة دون إصابة أي موظف 

باإلقاء ال�شوء على اأعلى م�شتوى من ممار�شات ال�شحة وال�شالمة، احتفلت اإدارة �شركة ج�شر �شيكاغو 

وان�شتالت احلديد ال�شرقية نا�س لت�شنيع االأنابيب ذ.م.م وموظفيها موؤخرًا مبرور ٥ مليون �شاعة عمل دون 

اإ�شابة، و3 �شنوات متتالية دون اأي اإ�شابة م�شجلة )معدل اإجمايل احلوادث امل�شجلة �شفر(. وقد اأ�شادت 

االإدارة يف حفل الع�شاء باالإجناز الكبري للموظفني.

شركائنا
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رفع األحمال الثقيلة في 
عمان

قامت �شركة �شارن�س نا�س ال�شرق االأو�شط عمان 

موؤخرًا برفع 200 طن من االأحمال الثقيلة يف �شاللة 

 SEPC 03 يف �شاللة مبحطة توليد الكهرباء

 با�شتخدام اجلرار الزاحف ٦00 طن 

)CC2800-1( مبثابة رافعة اأ�شا�شية والرافعة 

املجنزرة )LR1250( باعتبارها رافعة خملفات. 

وكانت الرافعة الرئي�شية تتكون من رافعة معيارية 

فائقة الرفع )ذراع التطويل الرئي�شي مع �شاري 

خلفي ورافعة فائقة الرفع( يف حني كانت رافعة 

التطويل تتكون من ذراع ال�شاري الرئي�شي فقط. 

ومت نقل املعدات بالقرب من الرافعات وتفريغها 

 .LR1250و CC2800-1 با�شتخدام رافعتني

وحاملا انتهت ا�شتعدادات العميل، مت تو�شيل معدات 

الرفع للرافعة الرئي�شية )CC2800-1( ورافعة 

التطويل )LR1250( باملعدات على التوايل. ومت 

تو�شيل الرافعة الرئي�شية بالفعل باأثقال معاك�شة 

للرفع الفائق تزن ١١0 طن ورفعت كال الرافعتني 

احلمل مبدئيًا حلوايل 0.5 مرت للتاأكيد على ا�شتقرار 

الرافعات ومعدات الرفع. ومن ثم حتركت رافعة 

التطويل نحو الرافعة الرئي�شية جلعل املعدات راأ�شية 

وحاملا بلغت املعدات ما يقرب من ٧0 درجة، و�شعت 

املعدات على االأر�س من خالل رافعة التطويل ومتت 

اإزالة معدات الرفع من رافعة التطويل. ومن ثم 

قامت الرافعة الرئي�شية بتنفيذ الـ 20 درجة املتبقية 

)تقريبا( راأ�شيًا وحدها. وحاملا اأ�شبحت املعدات 

راأ�شية متامًا، متت اإزالة اإطار الدعم مب�شاعدة رافعة 

التطويل LR1250، ومت رفع املعدات اأي�شًا 2٧م فوق 

اإطار تثبيت مولد بخار ا�شرتداد احلرارة. ومبجرد 

اأن اأ�شبحت املعدات فوق اإطار تثبيت مولد بخار 

ا�شرتداد احلرارة، مت رفع املعدات كاملة بنجاح اإىل 

داخل اإطار التثبيت على الرغم من عدم وجود اإال ١٦ 

مم فقط كم�شافة خالية.

تعيين جاردن ليويد ثومبثون جروب )JLT(  كوسيط تأمين
مت تعيني جاردن ليويد ثومبثون JLT، اإحدى ال�شركات الرائدة عامليًا يف جمال تقدمي ا�شت�شارات التاأمني 

واإعادة التاأمني وا�شتحقاقات املوظفني ذات ال�شلة، والو�شاطة املالية واخلدمات املرتبطة بها باعتبارها 

الو�شيط التاأميني ملجموعة نا�س. 

وقال �شامي عبد اهلل نا�س، نائب 

رئي�س جمل�س االإدارة والع�شو 

املنتدب ل�شركة نا�س: “ي�شرنا 

اأن نعلن عن تعيني جاردن ليويد 

ثومبثون جروب باعتبارها 

الو�شيط التاأميني للمجموعة 

باعتبارها �شركة رائدة يف جمال 

عملها ولديها اخلربة الدولية 

واخلربة املحلية ولدينا الثقة 

فيها لتحرير عقود معهم على 

عمليات املجموعة باأ�شرها”.

شركائنا
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التدريب والتطوير

تــمــييــز الــوالء و اإلخــالص

التدريب على اإلسعافات 
األولية

اأجرت نا�س �شكافورم للمقاوالت تدريبًا على 

االإ�شعافات االأولية لعدد ١٩ موظفًا من فروع 

ال�شركة بقطر والبحرين واالإمارات العربية 

املتحدة يف االآونة االأخرية، مما زاد من ت�شليط 

ال�شوء على االأهمية التي توليها �شركة نا�س 

ل�شحة و�شالمة موظفيها.

أعظم 
أصــولـنا

تدرك ناس باعتبارها صاحب عمل لديه ما يقرب من 3،000 شخص 
في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك آالف 

العمال اإلضافيين في وقت واحد، القيمة الهائلة للجذب، 
والرعاية، وإبقاء أفضل األشخاص من مختلف أنحاء المنطقة 

والعالم. وعلى هذا النحو، تستثمر الشركة بشكل كبير لتدريب 
وتطوير، وضمان سالمة القوى العاملة القوية.

دورات إدارة السالمة
ح�شر 2٩ فردًا من فروع �شركة نا�س �شكافورم 

للمقاوالت باالإمارات العربية املتحدة واململكة العربية 

ال�شعودية وقطر والبحرين الدورة التدريبية التي 

عقدها معهد ال�شالمة وال�شحة املهنية. وقد اأكد 

التدريب العملي على اأهمية فهم م�شوؤوليات ال�شالمة 

وال�شحة وقدم توجيهات عملية تدريجية حا�شمة 

لرت�شيخ مبادئ ال�شحة وال�شالمة خالل املوؤ�ش�شة 

بالكامل.

مدير االأمن االإقليمي، ال�شيد / غريغ فينون، اأن�شئت 

نا�س �شكافورم يف مايو 20١٦ مركز تدريب معتمد 

ل IOSH و اأوال ردة فعل للطوارى ، وهذا �شيمكن 

ال�شركة لتدريب موظفيها مبعايري املعرف بها دوليا.

وداع حار
خدم ال�شيد/ �شيفان لدى ال�شركة اأكرث من ثالثة 

عقود، وكان موظفًا متفانيًا وذو قيمة يف نا�س فود. 

وقد التحق بال�شركة يف 2 مايو كموظف دوؤوب. وبعد 

ذلك متت مكافاأته على مهنيته والتزامه الوظيفي، 

ومتت ترقيته ح�شب االأ�شول اإىل �شائق، للتعامل مع 

حت�شيل ال�شيكات، والودائع امل�شرفية واأكرث من 

ذلك. وتود اإدارة نا�س اغتنام هذه الفر�شة للتعبري 

عن امتنانها العميق لل�شيد/ �شيفان وتتمنى له كل 

التوفيق يف م�شاعيه امل�شتقبلية.

الوصول الى أعلى 
الطاقات 

شركائنا
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منح الجــوائز التــقــديريــة

جوائز التميز لعام ٢٠16
مت االعرتاف موؤخرًا بتميز نا�س املجموعة ورئي�س جمل�س اإدارة �شركة نا�س، ال�شيد �شمري نا�س، وعدد 

من موظفي ال�شركة، يف حفل التميز لعام 20١٦، وهو حدث �شنوي الذي تقيمه وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية حتت رعاية �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.

وقد اعرتف يف حفل التميز بتميز العاملني، واملديرين ورجال االأعمال وال�شركات العاملة يف جمال 

القطاع اخلا�س يف مملكة البحرين. وا�شتلم ال�شيد/ �شمري نا�س و�شامًا جلهوده يف دعم االقت�شاد 

الوطني، يف حني مت تكرمي �شتة موظفني من خمتلف اأق�شام �شركات نا�س لالإجنازات البارزة التي 

قدموها يف مكان العمل.

ونحن نتقدم بخال�س تهانينا لل�شيد/ عبد النبي علي عي�شى مرهون، مدير ال�شحة وال�شالمة والبيئة 

ب�شركة نا�س للمقاوالت، وال�شيد/ فوؤاد خليل عبد اهلل، مدير العمليات ب�شركة مدينة اخلليج للتنظيف، 

 وال�شيد/ ح�شن عي�شى علي الدرازي، بق�شم املبيعات، ب�شركة نا�س التجاري، وال�شيد/ فالح ح�شن 

عبد اهلل، اداري يف �شركة عبد اهلل اأحمد نا�س واأوالده، وال�شيد/ جميد اأحمد �شامل، املدير امل�شاعد 

ل�شركة مدينة اخلليج للتنظيف، وال�شيد/ �شيد عبا�س علي ها�شم جنار باأرت الند انرتيور.

تجسيد الوالء 
اأجرت حديث نا�س حديثًا لبع�س الوقت 

مع ال�شيد/ �شديق، الع�شو القيم يف فريق 

دملون للخر�شانة امل�شبوكة ملا اقرتب من 

�شن ٤2 عاما، حول مفتاح احلياة املهنية 

املثمرة.

 حديث نا�س: لقد عملت مع نا�س لأكرث من 

اأربعة عقود، مما يدل على القدر الكبري 

من الولء والتفاين. فما الذي بدا لك من 

نا�س املجموعة حتى جعلك تقدم الولء 

لل�شركة خالل هذه املدة الطويلة؟

�شديق: لقد كنت حماطًا طوال مدة عملي هنا 

يف نا�س باأنا�س طيبني، وهذا هو املهم. وبيئة 

العمل داعمة للغاية، وهناك الكثري من الفر�س 

للتنمية.

حديث نا�س: ما الذي تعلمته خالل 

حياتك املهنية مع نا�س؟

�شديق: ح�شنًا، من منظور املهارات، لقد تعلمت 

لغات جديدة؛ واأ�شتطيع االآن التحدث بطالقة 

باللغتني العربية واالإجنليزية، وكذلك يف لغتي 

االأم.

ولكن االأهم من ذلك، اأنني تعلمت اأنه اإذا عملت 

بجد �شتح�شل على التقدير واملكافاأة.

حديث نا�س: ما الن�شيحة التي تقدمها 

للموظفني اجلدد الذين يرغبون يف 

احل�شول على وظيفة يف نا�س؟

�شديق: كن خمل�شا و�شادقا يف تنفيذ عملك، 

واأعمل بجد، واأعمل ب�شكل جيد مع االآخرين واأحب 

ما تقوم به!

السيد/ محمد صديق

غبقة شركة ناس التجاري

شركائنا
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ورشة عمل » مضخات خرسانة لمالركة Schwing«  لشركة ناس التجاري

أحتفلت شركة ناس للخدمات الصناعية بعيد الديوالي

شركائنا
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وذكر السيد/ سمير ناس المتحمس “نحن 
مصرون على تحقيق التزامنا بتمكين 
المرأة، ال سيما تنمية المرأة في صناعة 

التشييد والبناء”.
وقد برز هذا التفاين يف االآونة االأخرية عندما نظمت نا�س للمقاوالت احلديث 

امللهم مع املتحدث الرئي�شي لل�شيفة، ال�شيدة/ مرييلي بابتي، املدير التنفيذي 

للتطوير يف �شركة اإدامة )Edamah( ، حول “املراأة يف �شناعة الت�شييد والبناء” 

يف تطوير كورني�س امللك في�شل موقع م�شروع ‘االأفنيوز’.

االحــتــفــال بالــمــرأة 

مبنا�شبة يوم املراأة البحرينية، احتفلت نا�س 

للمقاوالت بالقوى العاملة القوية لديها من 

االإناث وقدمت اآيات التقدير جلميع املوظفات 

البحرينيات . وتعليقا على هذه املنا�شبة، قالت 

امل�شوؤولة االأوىل للموارد الب�شرية، ي�شرا عبد 

اهلل: “ي�شرفني حقًا العمل مع بع�س الن�شاء 

املذهالت. واأنا فخورة بالفعل بذوات الكفاءات 

العالية من املهند�شات االإناث يف مواقع م�شاريع 

نا�س للمقاوالت.”

املراأة هي جزء ال يتجزاأ من القوى العاملة 

ل�شركة نا�س ونحن نحييهن على اإجنازاتهن 

الكبرية وم�شاهماتهن يف ال�شركة، ويف 

ال�شناعة، وململكة البحرين!

البناء والتمكين
على الرغم من ارتفاع عدد الن�شاء الذي يبحثون عن وظيفة يف �شناعة البناء 

والت�شييد، ال يزال هذا القطاع بيئة عمل يهيمن عليها الذكور، لكن نا�س تعمل 

على تغيري كل ذلك! ونا�س للمقاوالت فخورة للغاية بالفريق القوي الذي لديها 

من املهند�شات االإناث، وتدعمهن الأنهن يرتكن تاأثري كبري يف مواقع امل�شروع، 

وت�شور البلد للن�شاء املرتديات للخوذات القا�شية!

يوم المرأة البحرينية لعام ٢٠16

شركائنا
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قصـة 
الـــغـــالف

عقدت حديث ناس جلسة مع بعض المهندسات الملهمات 
في شركة ناس للتشييد والبناء، من أجل الحصول على 

معلومات منهن حول ما الذي يجعلهن يرغبن حقا في أن 
يكن مهندسات يعملن في صناعة التشييد والبناء التي 

يهيمن عليها الذكور في الشرق األوسط.

تغيير وجه الهندسة في 
الشرق األوسط 

تمكين المرأة في 
مجال البناء  

شركائنا
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حديث ناس: لماذا أصبحت مهندسة؟
املهند�س فاطمة اأبو ح�شن: اأ�شبحت مهند�شا 

مدنيا الختالف املهنة ومدى االبتكار فيها. حيث 

ميكن للمهند�س املدين اأن يتخ�ش�س يف عدد من 

خمتلف فروع الهند�شة املدنية وهو بالتايل املجال 

احليوي جدًا واملتنوع واملثري لالهتمام.

املهند�س املدين هنوف حمد: يبدو اأن الهند�شة 

هي من اختارتني ولي�س العك�س! عندما تخرجت من 

املدر�شة الثانوية مل اأكن اأعرف ما اأريد اأن اأفعله. 

اخرتت الهند�شة كتخ�ش�س ب�شكل ع�شوائي متاما، 

ولكن كلما تعلمت اأكرث، اكت�شفت اأن لدي �شغف 

نحوها!

حديث ناس: هل تواجهين تحديات 
كونك امرأة في صناعٍة يغلب على 

طابعها عمل عليها الذكور؟
فاطمة: كوين امراأة يف �شناعة يغلب على طابعها 

عمل الذكور فهذا ي�شكل دائمًا حتديًا. واأعتقد اأننا 

نحن االإناث ن�شعر اأننا بحاجة الإثبات اأنف�شنا من 

خالل العمل بجد وبكوننا قادة فاعلني. وب�شفتي 

مهند�س يف واحدة من اأكرب �شركات املقاوالت يف 

البحرين، فاإين اأقوم بتنفيذ اأعمال م�شروعات 

�شخمة، و�شريعة، وهذا االأمر ي�شع اجلميع حتت 

ال�شغط، ولذلك نحن بحاجة اإىل اأن نكن قادرين 

على فر�س اأنف�شنا يف بيئة العمل ال�شعبة.

هنوف: اأعتقد اأن هناك حتديات يف جميع 

ال�شناعات؛ �شواء كنت اأعمل يف املكتب اأو يف موقع 

البناء، وهذه التحديات هي جيدة ب�شبب امل�شاعدة 

التي تنمو �شواء �شخ�شيا اأو مهنيا.

املهند�س نور الراوي: هناك حتديات يومية يف 

�شناعة الت�شييد والبناء. وبع�س هذه التحديات 

متوقعة واالأخرى غري متوقعة. ويف نا�س للمقاوالت، 

اكت�شفت اأنه ميكننا اأن نواجه هذه التحديات الأن 

لدينا فريق قوي يقوم بالتوا�شل والتعاون ب�شكل جيد 

الإيجاد حلول لها.

حديث ناس: هل تتلقين معاملة 
مختلفة عن نظرائك من الذكور في 

مواقع البناء؟
فاطمة: لقد منحت فر�شًا مذهلة يف �شركة نا�س! 

منذ ان�شمامي ل�شركة نا�س للمقاوالت يف 20١2، 

كما عملت يف عدد من امل�شاريع الكربى مبا يف ذلك 

م�شروع مبنى جامعة العلوم التطبيقية يف العكر، 

لتنمية اال�شتخدامات احل�شرية الكربى املتعددة يف 

ديار املحرق، مدينة التنني، ديار املحرق، وم�شروع 

تطوير كورني�س امللك في�شل اأو االأفنيوز ب�شفتي 

م�شاح )معاين( كمية، ومهند�س اإنتاجية ومهند�س 

مراقبة / �شمان جودة ومهند�س موقع. وقد اأ�شافت 

هذه التجارب قيمة كبرية ملجموعة مهاراتي وخربة 

يل كمهند�س مدين. واأود اأن اأغتنم هذه الفر�شة 

الأ�شكر مدراء امل�شاريع، )نايجل هيكتور، اوتا فان 

رين�شربج و�شيمون هيل(، لالإميان بي ومنحي دعمهم 

الكامل يف كل خطوة.

شركائنا



هنوف: نا�س للمقاوالت هي اخلطوة االأوىل يف 

مهنتي كمهند�س، واأنا ال ت�شعني ال�شعادة! حيث اإنني 

مل اأتلق معاملة خمتلفة عن املهند�شني الذكور يف 

املوقع. وكلنا م�شوؤولني عن منطقتنا اخلا�شة ونقدم 

جهد بن�شبة 200% ونحن نريد ذلك.

حديث ناس: ما هي القيمة المضافة 
التي تضيفها المهندسات لصناعة 

التشييد والبناء في رأيك؟
فاطمة: وجود بيئة عمل جيدة تتطلب التنوع. 

وتقدم املراأة طريقة خمتلفة يف التفكري، ولها 

�شلوكيات، ومواقف، واأ�شاليب قيادة تكميلية للرجل. 

واعتقد اأن جلب هذه االأمور معا �شي�شيف منظور 

جديد لهذه املهمة.

هنوف: اأعتقد اأن اجلن�س ال عالقة له باالأمر؛ فكل 

من يعمل بجد وميكن االعتماد عليه، يجلب قيمة 

للم�شروع، ولل�شركة.

حديث ناس: ما هي الكلمات  التي 
تنصحي بها غيرك من النساء الالتي 

يتطلعن للعمل كمهندسين؟
فاطمة: كوين قوية، ولكن مع االحتفاظ باأنوثتك. 

وتعلمي كيفية التعامل مع جميع اأنواع النا�س، وعندما 

تواجهني حتديًا اعتربيه مبثابة فر�شة للتعلم وال 

ت�شت�شلمني من العقبة االأوىل.

هنوف: اأبلغي اأحالمك بالذهاب اإليها! كوين 

موؤمنة بنف�شك، حتى لو كان البع�س االآخر ي�شكك يف 

اختيارك، فاإنها مهنة عظيمة وجمزية.

نور: �شتقدم لك الهند�شة فر�شة خللق �شيء من 

ال �شيء. حيث ميكنك حتويل الر�شومات التي على 

قطعة من الورق، وت�شاهدينها تخرج اإىل الواقع. 

و�شوف تواجهني االإحباط يف بع�س االأحيان، ولكن 

اإذا ا�شتمريت يف الرتكيز يكن لديك فر�شة لت�شبحي 

جزءًا من �شناعة رائعة ومنجزة.
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وجود بيئة عمل جيدة تتطلب 
التنوع. وتقدم المرأة طريقة 

مختلفة في التفكير، ولها 
سلوكيات.
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في 
المجتمع

ناس ملتزمون بإضافة 
قيمة إلى المجتمعات 

التي نعمل بها من 
خالل برامج المسؤولية 
اإلجتماعية بالمؤسسة.

كأس ناس هو النجاح الكبير!
اأقيم ال�شباق التا�شع للمو�شم، واالأخري لعام 20١٦، يف 

نادي را�شد ل�شباق اخليل للفرو�شية و�شباق اخليل يف 

الرفاع، ال�شخري.

وقد ح�شر ال�شباق نائب رئي�س اللجنة العليا لنادي 

را�شد للفرو�شية و�شباق اخليل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

عي�شى بن �شلمان بن حمد اآل خليفة باالإ�شافة اإىل 

كبار ال�شخ�شيات االأخرى، واجلهات الراعية، 

وامل�شجعني ل�شباقات اخليل، احلدث املليء بالفعاليات. 

وت�شمن يوم ال�شباق �شبع جوالت، مبا يف ذلك كاأ�س 

�شركة نا�س، وكاأ�س �شركة ج�شر �شيكاغو وان�شتالت 

احلديد ال�شرقية نا�س)CB&I Nass( ، وكاأ�س 

�شارن�س نا�س، وكاأ�س �شركة بلودان للوازم البيطرة، 

وكاأ�س جامعة العلوم التطبيقية للخيول املولودة حمليًا، 

وكاأ�س �شركة مدينة اخلليج للتنظيف للخيول االأجنبية، 

وكاأ�س املغفور له عبد اهلل اأحمد نا�س.

وقدمت اإدارة نا�س وموظفيها اجلوائز للفائزين يف 

كل جولة.

شركائنا
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تنفيذ األعمال الخيرية
لقد �شطع روح الفريق موؤخرًا يف �شركة �شارن�س نا�س ال�شرق االأو�شط يف مناوبات 

�شباق ماراثون البحرين، اأحد اأكرب االأحداث الريا�شية اخلريية يف املنطقة.

بقيادة كابنت الفريق ال�شيد/ عبدالعزيز احللواجي من اإدارة ال�شحة وال�شالمة، 

ناف�س فريق �شارن�س نا�س ال�شرق االأو�شط “١88” بنجاح يف ال�شباق القا�شي مل�شافة 

٤8.٩ كم )١٦ مناوبة(، حل يف املرتبة 23 من اأ�شل 200 فريق حمرتف.

وقال ال�شيد/ عبدالعزيز احللواجي “اأنا فخور جدًا بفريق �شارن�س نا�س ال�شرق 

االأو�شط. حيث اأظهر عدائينا الكثري من العزم واالإ�شرار”. “حيث �شارك اأكرث 

من 200 فريقًا، ميثلون القطاعني العام واخلا�س، والفنادق، واملدار�س، واللياقة 

البدنية والنوادي االجتماعية، يف اجلري، وي�شرين اأن اأعلن اأن فريق �شارن�س نا�س 

ال�شرق االأو�شط حل يف املرتبة 23 وكان جزءًا من احلدث القيم الذي خ�ش�س 

30،000 دينار بحريني لالأعمال اخلريية.”

وتقدم ال�شيد/ عبدالعزيز احللواجي بال�شكر ملن�شق الفريق، ال�شيدة/ رفعت جنم 

من ق�شم املوارد الب�شرية، وال�شيد/ جوبي �شوبرامانيان من ق�شم املعدات البديلة 

وال�شيد/ حممد �شهيل من جمموعة عبد اهلل اأحمد نا�س، الذين �شمن عملهم 

اجلاد حتقيق جناح كبري مل�شاركة نا�س يف املاراثون.

إعطاء هبة الحياة
ك�شفت اإدارة �شارن�س نا�س ال�شرق االأو�شط وموظفيها موؤخرًا عن �شواعدهم 

ل�شبب وجيه. و�شارك العديد من موظفي ال�شركة يف حملة التربع بالدم التي 

عقدها مركز ال�شرق االأو�شط الطبي يف احلد، ومت اإجراء فحو�شات طبية 

جمانية لهم ل�شغط الدم وال�شكر يف الدم، وا�شت�شارات العيون وفح�س االأ�شنان 

عن تربعهم بالدم.

وقدم ال�شيد االأمري/ كوروب، املدير التنفيذي للموارد الب�شرية يف �شركة 

ج�شر �شيكاغو وان�شتالت احلديد ال�شرقية نا�س)CB&I Nass(، كاأ�س 

اجلولة االأوىل للمالك الفائز، �شالح عبد اللطيف.

وتوج �شتيف وليامز، مدير عام مدينة اخلليج للتنظيف، املالك الفائز يف 

اجلولة الثانية كميل املالح.

وقدم ع�شو جمل�س اإدارة نا�س املجموعة، ال�شيد/ فوزي عبد اهلل نا�س، كاأ�س 

اجلولة الثالثة للفار�س عبد اهلل الكويتي.

وكرم الدكتور/ �شيام، املدير العام ل�شركة بلودان للوازم البيطرة، املالك 

حممود عي�شى، الفائز يف اجلولة الرابعة.

وقدم الدكتور/ غ�شان فوؤاد عواد، رئي�س جامعة العلوم التطبيقية، كاأ�س 

اجلولة اخلام�شة ل�شمو ال�شيخ عي�شى بن عبد اهلل بن عي�شى اآل خليفة.

وقدم ال�شيد �شمري نا�س، رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة نا�س، كاأ�س الن�شر من 

�شركة عبد اهلل اأحمد نا�س للفار�س فوزي نا�س، وجائزة الن�شر يف اجلولة 

ال�شابعة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شلمان بن حممد بن عي�شى اآل خليفة.

شركائنا


