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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  
media@nasscorporation.com or call 1745 6191 so we can safely 
archive any old Nass Group’s film or images.

What’s InsIde ...

14

27

08

21

Follow us on:

A NAss Group and Nass Corporation Publication  

Issue 19    May 2017

Talk
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Chairman’s 
Message 
Welcome to the 19th issue of Nass Talk, a publication dedicated to 
keeping you up to date on our projects, partners, and the people 
who make it all happen. 

Over the years, NASS owned market leadership with their constant 
strive to expand and become active and effective members in the 
Kingdom’s economy, and this year is no exception. Many of our 
division and partners have expanded and added new activities to 
their Commercial Registration to provide complete service solutions 
to their clients. 

Nass Scafform are now providers of services which include: 
Specialised construction activities, construction installation, building 
and clearing industrial activities, building completion, finishing and 
décor. The division has decided to add these activities in order to 
offer a turnkey solution to clients who choose to have one contractor 
conducting multiple activities.  

Nass Foods have decided to expand too, and are now the official 
distributors of leading Ice Cream brands in the world like Oreo, 
Cadbury, Del Monte and others.

And when we speak about divisions and partners’ expansion, 
Applied Science University stands tall. The university has recently 
introduced successful collaboration with Cardiff Metropolitan 
University and the prestigious London South Bank University 
which will offer British Engineering Degrees in Bachelor of Civil and 
Construction Engineering, and Architectural Design Engineering 
starting this academic year. But it does not stop here, the plan 
for the following academic year is to offer Bachelor’s Degrees in 
Electronics and Electrical Engineering, and Telecommunications and 

Networks Engineering. By 2020, the University will offer degrees 
in Mechanical and Design Engineering. Now, our future Bahraini 
engineers will be able to get international standard engineering 
certificates, right here at home.

On the economic level, 2018 will look brighter for everybody. 
The concrete indications are rising, new projects are coming up 
and economy is solidifying. Overall, it’s a booming period for the 
construction industry in the Kingdom. 

With all this happening, NASS continue to grow solidly and remain 
steadfast to their commitment to adding value in the community yet 
to maintain this growth, we must remain vigilant, especially under all 
the economic challenges. We must make sure all clients meet their 
payment terms, because failing will create a domino effect in the 
economy and will cause budget deficits in many companies. 

Finally, I would like to thank all those who stood by us, supported us 
and believed in us; without you none of this would have happened.  

SAMEER ABDULLA NASS
ChaIrMan

NAss are market leaders with their 
constant strive to expand, and to become 
active and effective members in the 
Kingdom’s economy. 
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nass news
highlighting the 
business activities & 
achievements of the 
companies during the 
last four months. 

NASS CORPORATION 
SHAREHOLDERS APPROVE DISTRIBUTION OF 5% CASH DIVIDEND  
The shareholders of Nass Corporation B.S.C. got cash dividend of 5% for the year 2016. This announcement was made during the 
company’s annual ordinary general meeting held at Sheraton Hotel on 27th March 2017.

The company paid a cash dividend at 5% of paid up capital amounting to BD 1.075 million on its BD 215.077 million shares (excludes 
treasury shares of BD 4.923 million) held by the shareholders whose name appear in the Register of Members of the company on the 
record date (AGM date) The Chairman Mr. Sameer Abdulla Nass thanked all the shareholders on behalf of the company management and 
employees for their continued support and confidence in the company.

Chairman’s 
Message

Contents NASS 
News

Product 
Spotlight

Project 
Updates

Industry News & 
Market Trends

Economic 
News

Our
Partners

Our Greatest 
Asset

In the 
Community

In Our Next 
Issue



  January - April 2017  |  Issue 19  5   

LANDSCAPES BLOOmING AT 
THE GARDEN SHOw
Bahrain International Garden Show (BIGS) is one of the few 
events, where garden lovers and enthusiast meet to add 
more green to their lives. 

This year’s Garden Show was held under the patronage 
of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, Her Royal 
Highness Princess Sabeeka bint Ibrahim Al Khalifa, Wife 
of His Majesty the King and President of the Consultative 
Council of the National Initiative for Agricultural Development, 
at Bahrain International Exhibition and Convention Centre on 
22nd February 2017.

Nass Landscapes participated in the exhibition and offered 
the highest standard of complete solutions for professional 
gardeners and those who just started.

Worth mentioning, this year’s exhibition is held under the 
theme “Compact-Gardens”, where busy people living in 
urban homes can now create gardens which takes less 
space and less effort.

ENHANCING 
ECONOmIC 
RELATIONSHIPS 
BETwEEN UK & GCC
The Kingdom of Bahrain represented 
by the Minister of Industry, Commerce 
and Tourism Mr. Zayed R. Al Zayani 
participated in the 1st UK-GCC Public 
Private Partnership Conference, which 
took place on Wednesday, 19th April, 
2017 at Lancaster House in London.

The conference started by a speech 
delivered by Rt Hon Dr. Liam Fox MP, 
Secretary of State for International 
Trade about unlocking the full potential 
of the UK-GCC trade and investment 
relationship, followed a speech by 
Secretary General of GCC Dr. Abdullatif 
Alzayani on the Strategic Partnership 
and Economic Dimension.

The Minister noted that the GCC and 
the UK have a long-standing history. 
Bahrain celebrated bicentennial 
relations with the UK in 2016, however, 
trade between our two nations actually 
started 200 years prior with the 
establishment of East India Company in 
Bahrain back in 1616.

Nass Corporation B.S.C., represented 
by Mr. David Anthony, General Manager 
of Nass Contracting attended the 
conference and exchanged many 
industrial insights with the guests.

Minister of Industry, Commerce and 
Tourism Mr. Zayed R. Alzayani during 
his speech in the conference.

GOING
Marshell, the manufacturers of low-speed electric vehicles including mobility scooters, golf 
carts, resort and utility vehicles granted Nass Commercial, the sole dealership of Marshell 
Electric Vehicles. The full spectrum of electric vehicles, automotive and home power 
products obtain the highest possible standards of quality and withstand the challenge of 
the market. The product portfolio included; Green Club & Resort, Green Community, Green 
Industry and Green Power products. The products are guaranteed to meet the market 
change and demand with two ISO 9001:2000 certified factories, strategically located in 
Zhaoqing and Shanghai with a total of 210,000 m2 of fully equipped workshops. Nass 
Commercial promise their customers the four main principles which will make Marshell 
Electric Vehicles the right choice for all their Business and Personal needs; Competitive 
Price, On-time Delivery, Premium Quality and Attentive Service.
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FITNESS ON SITES
Our employees’ health and fitness come 
as highest importance to NASS, therefore, 
Nass Contracting, in corporation with 
Ministry of Health, and Ministry of Labour 
and Social Development, held a two-day 
seminar about “Personal Health and How 
to Prevent Chronic Diseases” called “My 
Health, My Responsibility” during the month 
of March 2017 in the Alba Nuwaidrat 
Training Centre. 

The seminar included basic information 
about how to maintain a healthy vocational 
lifestyle and how to prevent injuries which 
may lead to chronic diseases or infections.

Ministry of Health in corporation with 
Shifa Al Jazeera Medical Centre and Al 
Hilal Hospital conducted basic blood and 
pressure check-ups and gave all employees 
basic information about how to maintain 
healthy body, nails and hair during and after 
working hours.

Nass Contracting employees were extremely 
enthusiastic about the experience and had 
high interaction with all representatives, 
which made this initiative a successful one.

Nass Contracting and Ministry of Health 
conduct this type of Vocational health 
training regularly to insure all employees are 
healthy and fit. 

The Board of Directors recently reconstituted 
Nomination, Corporate Governance and 
Safety Committee with Dr. Mustafa Al 
Sayed as its Chairman. To promote safety 
within Nass Corporation, a strategic 
meeting was held recently at Alba 
Nuwaidrat Occupational Health, Safety 
and Environment training Centre, chaired 
by Dr. Mustafa Alsayed. The event was 
attended by Nass Corporation Chairman Mr. 
Sameer Abdulla Nass, Director Mr. Ghazi 
Abdulla Nass, Bahrain Health and Safety 
Society Director Mr. Yassar Abdulrahim 
Alabbasi, and all Nass Corporation General 
Managers between whom a ‘Corporation 

Safety Group’ will be formed having 
Mr. David Anthony, General Manager of 
Nass Contracting as the ‘Champion of 
Implementation’.

The group will study the natural evolution 
of the existing safety system and hope 
to shape it with a behavioral system on a 
corporate-wide level and to achieve a swift 
result, the group decided to meet twice a 
year to review the implementation plan set to 
the safety teams.

Once the fully functional safety group starts 
to secure its role as a safety watchdog 

SAFETy FIRST
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 Mr. Yasser Abdulrahim, Dr. Mustafa Al Sayed, Mr. Sameer Nass and Mr. Ghazi Nass.  

and train its representatives in hazard 
identification and awareness approaches, 
the group’s safety representatives will 
then look into individual division’s safety 
standards and current performance. 

The objective set by Dr. Mustafa was to 
ensure consistency across all divisions of 
Nass Corporation, and that each division 
acquires OHSAS18000/18001 (ISO 45001) 
by 1st April 2018 to further enhance the 
current practice by those who already have 
it, and also to establish a behavior based 
safety culture throughout the organisation.
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ISO 45001

STRIVING TO BE THE BEST
With constant strive to provide the best service to the industry, Nass 
Contracting was recognised as Contractor of the Month by the Al 
Taweelah Alumina Project in April 2017. 

Al Taweelah Alumina is considered an EGA development project 
mandated to construct a greenfield alumina refinery in Khalifa 
Industrial Zone Abu Dhabi, adjacent to EMAL’s Al Taweelah 
operation and Khalifa Port.

The tough competition was evaluated based on several scores 
that must be earned by all competitors and they were weighed and 
focused on:

• Overall compliance from ES&H inspections and audits
• Close out of corrective actions by due dates
• Completion of Supervisor Observations by BPJV and Contractors
• Completion of Sadiq Safety activities
• Quality and Construction performance.

Worth Mentioning, Nass Contracting established its presence in 
Abu Dhabi in 2014 with the opening of an affiliate office to serve the 
growing construction needs of its flourishing market. 

Since then, Nass Contracting has undertaken numerous lucrative 
projects, currently the Power Island for Emirates Global Aluminium, 
Al Shahama Mosque for the Royal Court of Bahrain, the Pot Delining 
Building Extension for EMAL and the Najmat Marina Pedestrian 
Bridge for Reem Developers.

Mr. Sean Cooper, Project Manager with Mr. Jed Knick, BPJV Site 
Manager and Mr. Keith Sharkie, BPJV Area Construction Manager

General Manager of Nass Electrical Mr. Jatinder Singh Gill, 
Director of Nass Corporation Mr. Fawzi Nass, receiving the 
accreditation from TÜV NORD Middle East Country Manager 
Mr. Godly Mathew George

NASS ELECTRICAL ENHANCING 
STANDARDS
Nass Electrical Contracting Company, a 
subsidiary of Nass Corporation B.S.C.  
has successfully passed the certification 
audit for ISO 9001:2015 Quality 
Management System, and  
BS OHSAS 18001:2007 Occupational 
Health and Safety Management System. 

TÜV NORD Middle East conducted the 
audit at Nass Electrical and issued the 
certifications for the provision of electrical 
works for residential, commercial, 
industrial, distribution and transmission 
sectors for a period of four years. The 
new ISO and OHSAS certificates were 
conferred to Nass Corporation Director 
Fawzi Nass by TÜV NORD Middle East 
Country Manager Godly Mathew George at the NASS Head 
office in Mina Salman.

Nass Electrical originally established in 1981 is a pioneer 
in all kinds of electrical contracting works and offers a 
comprehensive service from design and supply, to installation 
and commissioning, for a wide range of commercial and 
industrial projects. The company is also a Grade 1 registered 
contractor by the Electricity Distribution Directorate in the 
Kingdom of Bahrain.

Nass Electrical is one of the few electrical contractors in Bahrain 
specialized in the laying of 220/66kV cables and HV/LV cable 
distribution and joining. 

ExPANDING BUSINESS
Nass Scafform is a company that do not spare a breath when it 
comes to providing enhanced services to clients, thus the urge of 
constant growth. 

Therefore, they have added new activities to their Commercial 
Registration which include: Specialized Construction activities, 

construction 
installation, building 
and clearing 
industrial activities, 
building completion, 
finishing and décor.

The division has 
decided to add these 
activities in order 
to offer a turnkey 
solution to clients 
who choose to 
have one contractor 
conducting multiple 
activities. 

nass corporation b.s.c. is to ensure that all divisions 
and subsidiaries acquires ohsas 18000/18001  
(iso 45001) by 1st of april 2018.
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PROVIDING AFTERSALES 
ExCELLENCE
Nass Commercial has conducted an operational training 
course for Arabian International Services Company “AISCO“ 
technicians and engineers during the month of April, 2017.

The training course focused on the operational systems of 
Faresin lifters and Kaeser M123 compressors. 

The technicians were given a comprehensive product demo 
by the head of Nass Commercial After-sales Engineer, Mr. Amr 
Ziad, Utility Sales head Mr. Vinu Varghese and Technician  
Mr. P. Balaji, followed by a light lunch.

Nass Foods Managers and Staff launching the new leading-brands Oreo and Cadbury in the market.

OREO ICE CREAmS IN STORE
Nothing beats summer heat than a tasty and delicious cone of ice cream and this is why, Nass 
Foods is now an official distributor of leading ice cream brands in the world. You can now 
indulge your tasting buds with leading ice cream brands which include Oreo, Cadbury,  
Del Monte and Daim. 

Worth mentioning, since its establishment in 1982, Nass Foods prides itself on its new product 
development and successfully launching market-leading brands every year. The company has 
become a trusted leader in the supply of specialised meat products to top hotels and caterers, 
supermarkets and hypermarkets in the Kingdom of Bahrain. The company maintains its prime position as 
an Importer, Wholesaler and Retailer of Frozen, Chilled and Dry Food products through its commitment 
to quality and customer service.
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innovations in 
construction industry 
products

ProduCt 

spotlIght

CAR PARKS, ON A HIGHER LEVEL
Car parking has started to become one of the greatest problems in many countries around 
the world and Bahrain is no exception. 

To make room for the kingdom’s burgeoning number of vehicles, new building regulations 
have also been drawn up allowing developers to build an additional storey and use the 
ground floor for parking in developments in Bahrain’s older areas.

But, are there more solutions that can solve this overwhelming problem?

Nass International Trading which is known for being the frontrunners of Elevator & Escalator 
Industry in the region, has recently added Elevator car parking system to its portfolio of the 
products. The Elevators parking system with a variety of product offerings, can eliminate all 
parking related problems in the kingdom 
and beyond.

All the good reasons to  
want one

Fast and Safe
Systems are customised to your building to 
allow fast entry and exit, and provide safe 
operations with minimal noise and vibration.

Convenient
No need to search for your car, or worry 
about forgetting where you parked. Our 
system provides ease of use with simple 
operations.

Space Saving
Overall building construction costs can be 
reduced as space utilisation is increased 
up to 50% compared to conventional flat 
parking.

Worth mentioning, NIT has 
various types of Elevator 
parking systems that include: 

1. Elevator Type
The elevator type system is a 90˚ or 
180˚ turntable type system with short 
entry and exit lead times, and allows 
forward driving during both entry and 
exit. It is an energy saving product 
with minimal noise and vibration, 
provides users with sufficient space to 
comfortably get in and out of vehicles, 
and is easy to operate.

2. Cart Type
The cart type parking system is a 
cutting-edge multi-dimensional auto 
parking system that can provide high 
volume, fast and safe parking, in limited 
underground space. Single or dual 
lifts cover multiple levels of the lot, 
while carts used for conveying cars 
are installed on each level.  As lifts and 
carts simultaneously transport vehicles 
both vertically and horizontally, lead 
time is reduced. Also, parking lots and 
rows can easily be extended, allowing 
maximum utilization of underground 
space and making it suitable for large 
scale parking facilities.

3. The Integrated Parking System
The Integrated Parking System is a 
state of the art large scale auto parking 
system that uses a slat conveyor that 
can exit a car in less than 38 seconds. 
It is the fastest parking system and 
adopts a unique scientific installation 
method that allows installation under 
buildings or roadways. A single unit 
can accommodate up to hundreds of 
vehicles without the need for drivers 
to be present. Scalability to multiple 
levels and rows allow for large scale 
installation.

4. The Dual / multi level Type
The dual/multi-level (puzzle type) 
parking system can be installed in 
parallel or in multiple rows, with high 
space efficiency and low construction 
costs. Lead time is short with simple 
operations and maintenance.

INTRODUCING m250
Nass Commercial has introduced the latest model of the 100% German manufactured 
KAESER compressors; the M250 to the market. This portable compressor is equipped with 
slow running Sigma Profile Airend to save more energy and achieve higher reliability and 
its larger cooler facilitates more air intake which results to reducing the load on the engine 
allowing the M250 to operate in ambient temperature up to 50 degrees Celsius. 

The efficient and high performance Sigma Control Mobile compressor is user friendly and 
matches motor power to actual compressed air demand to precision, which significantly 
enhances both compressed air availability and fuel efficiency. This control can also facilitate 
remote monitoring and automatic shutdown features. 

Worth mentioning, the M250 can give up to 885 cfm at 10 Bar on a 210 KW and comes with 
Mercedes Benz engine which has the lowest ownership cost. 
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ProjeCt 
Updates
major projects 
reviews and 
updates.

Location: Status

Busaiteen, 
Juffair

The Nass Mechanical project is 44.92% 
complete with external and internal 
painting. Project is expected to be 
completed by June 2017. 

wATER TRANSmISSION 
DEVELOPmENT PROJECT  
(2009-2012)
A USD 57,102,917.38 EWA project that includes: Roof rafter & 
bracings welding, Roof plate erection and welding, Rafter and 
bracing welding, Roof Plate erection, Roof rafter & bracings erected, 
Roof plate erection and Roof appurtenances installation. 
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Location: Status

Riffa,  
Umm Al Hassam and 
Hidd

The project is 75% complete with surveys, soil investigation, 
route clearance, temporary works, site offices and lay-down 
areas, excavations, conventional road crossing ducts, non-
disruptive road and sea crossings, concrete work, cable 
installation in precast concrete troughs generally, backfilling 
(thermal and normal) and re-instatement, all associated with 
the installation of the 400KV single circuit. 

Location: Status

Abu Dhabi 
- UAE

•  Work on the Facility 
115 and 120 of 
the East and West 
side of the project 
completed on 17th 
April 2017.

•  Vault and  Tunnel 1, 
Ball Mill 1, Facility 
230, Facility 240 
Flash Unit, Facility 
350 Evaporation 
Line 1 were 
completed and 
handed over on 
17th May 2017.

400KV TRANSmISSION DEVELOPmENT  
(2009-2013): 400KV CABLE wORK PACKAGE
Civil work as a subcontract package to Prysmian group for the 400KV circuit from the new 
Riffa Sub- station to the new Umm Al Hassam Sub-station and from Umm Al Hassam  
Sub-station to Hidd existing power station (feeder 1). Riffa to Umm Al Hassam referred 
as LOT – 1 and Umm Al Hassam to Hidd Sub-station as LOT – 2. Lot-1 is 18 months 
and completion date is 26th June 2017, LOT-2 is 24 months and completion date is 26th 
December 2017

AL TAwEELAH ALUmINA PROJECT
Al Taweelah Alumina is an EGA development project mandated to construct a greenfield 
alumina refinery in Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi, adjacent to EMAL’s Al Taweelah 
operation and Khalifa Port.

Project included: work on the Facility 115 and 120 of the East and West side of the 
project, Vault and Tunnel 1, Ball Mill 1, Facility 230, Facility 240 Flash Unit, Facility 350 
Evaporation Line 1. 

Chairman’s 
Message

Contents NASS 
News

Product 
Spotlight

Project 
Updates

Industry News & 
Market Trends

Economic 
News

Our
Partners

Our Greatest 
Asset

In the 
Community

In Our Next 
Issue

Representative image



  January - April 2017  |  Issue 19  12   

POwER AND STEAm INTEGRATION PROJECT
Al Taweelah Alumina is an EGA development project mandated to construct a 
greenfield alumina refinery in Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi, adjacent to EMAL’s Al 
Taweelah operation and Khalifa Port.

Project included: CTG foundation Casting, HRSG Foundation casting, HRSG 
Pedestals casting and Electrical Building Slab casted and Bypass stack foundation 
concrete. 

Location: Status

Abu Dhabi – UAE •  CTG foundation Casting Completed on  
25th May 2017

•  HRSG Foundation casting completed on  
28th April 2017

•  HRSG Pedestals casting completed on  
14th May 2017

•  Electrical Building Slab casted and Bypass stack 
foundation concrete completed on 8th June 2017

•  HRSG Foundation handed over on 20th June 2017
•  CTG Foundation was handed over on  

26th June 2017

SEC PP-13 PROJECT 
SEC PP-13 Project in Dhurma (Combined Cycle Power plant – 1850 MW) work included of 
2 main sections; Electro Mechanical construction work and Erection of HRSG package. The 
work included:  Erection and installation of HRSG and GTG with associated piping, ME&I and 
equipment installation work. 

Location: Status

Dhurma, KSA Project started in December 2015 and completed in  
April 2017

is the weight of each 
tank roof installed in 
sePco 3 plant.

Chairman’s 
Message

Contents NASS 
News

Product 
Spotlight

Project 
Updates

Industry News & 
Market Trends

Economic 
News

Our
Partners

Our Greatest 
Asset

In the 
Community

In Our Next 
Issue

130 Tons



  January - April 2017  |  Issue 19  13   

Location: Status

Ibri – Oman Project started on 1st May 2017 and 
completed on 25th May 2017

SEPCO 3 POwER PLANT
A USD 142,741.00 project of 6 numbers of tank roofs for SEPCO 
3 Power Plant, in which 2 of them are heavier (130t weight) and are 
massive in size (40m diameter)

The work included: Heavy lifting operation of the tank roofs which 
required CC2800-1 (600t crawler crane) in SWSL configuration with 
36m main boom, 42m luffing jib and 200t Superlift Counterweights.  
The tank roof was fabricated next to the tank and the crawler 
crane was positioned at 30m radius from the centre of roof and the 
Superlift Counterweights we set at 15m radius from the crane. Once 
the lifting tackles were connected to the crane and the equipment, 
the lifting was initiated. Finally, the roof was lifted at 22m elevation, 
lowered above the tanks and was secured by welding. 

GARmCO PROJECT
Supply, Fabrication, Painting, Testing, 
Delivery and Erection works for an 
Aluminum Re-melting Facility Consisting 
of Air Pollution Control, Process Building 
(Furnace and Casting), Water System, 
Dross Storage, Offices, Building 
Transformer, Electrical Substation, Mold 
shop, Roads, Networks and Tie-in.

ORCHID PLAzA
Elegant 17-storey residential tower, 
with 66 allotted flats and 63 parking 
space. Conveniently located in the 
vibrant and central of Juffair district, 
overlooking partial sea and city.

Location: Status

Juffair • Supply of 6 units 
of elevators which 
will be shipped from 
Korea on 15th July, 
2017

• Reach to site by 
end of August

• Installation and 
hand-over by May 
2018
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Location: Status

Sitra 
Industrial 
Area – 
Bahrain 

95% of the project that 
started in December 2015 
is completed and expected 
date of completion is 
September 2017. 
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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
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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  :  bahrain Promenade

2. bahrain :   nbr marassi  
   al bahrain 

3. bahrain  :  shk. Khalilfa bin   
   salman hway6595

4. bahrain  :  marine, barge launch
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building 
momentum with 
steady growth

eConomiC 

news

2.8 percent 
expected global economic 
improvement in the next five 
years with average of 3% 
improvement per year.
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GLOBAL ECONOmIC 
OVERVIEw 
Confidence tempered by 
growing political uncertainty
Recent years have seen the emergence of 
a new normal economy as steady growth 
remains the order of the day. While political 
uncertainty persists the pace of global 
growth is building momentum but is unlikely 
to reach the booming rates seen before the 
financial crisis without improving productivity. 
Global construction costs are expected 
to increase by 3.7 percent in 2017 after 
growing by 3.5 percent in 2016

REGIONAL ECONOmIC 
OVERVIEw
The hunt for efficiency
Bahrain’s residential, retail property and 
Hotel property markets are showing higher 
levels of confidence despite economic 
pressures. A number of festival waterfront 
and neighborhood retail projects are opening 
or currently under construction. The Avenues 

is set to open in late 2017 with 33,000sqm 
retail space. The residential sector in Bahrain 
has experienced an undersupply situation 
for more than 25 years with a community 
housing shortage of 75,000 units estimated 
this year.

The Economic Development Board’s 
assessment that 15 four and five-star hotels 
and beachfront resorts with a combined 
investment of more than $10 billion are set 
to open in Bahrain over the next five years.

BAHRAIN’S mANUFACTURING 
SECTOR FUELS GROwTH
Bahrain: Bahrain’s infrastructure 
programme, which includes a $1.1bn airport 
expansion project, $700m worth of road and 
bridge construction, and several housing 
projects, has also allowed the gulf nation 
to weather regional economic challenges 
faced by low oil prices. According to the 
report, one of the biggest sectors of growth 
however is manufacturing, which is buoyed 
by improved logistics and connectivity.

In fact, the manufacturing and logistics 
sector accounted for 15% of total 
investment made in 2016, with key 

developments in the area, such as the 
launch of the country’s first freehold trade 
zone, boosting the sector.

U.A.E: The UAE construction market is 
facing pressure from cuts in government 
spending and the proposed introduction of 
VAT in 2018, which will impact the supply 
of goods and services, but finances will 
improve should oil prices start to rise again. 
The Expo 2020 Dubai is expected to have 
an influence on construction tender prices 
in 2017, with a number of projects expected 
to be awarded. This is expected to result 
in a high demand for tier one and tier two 
contractors and higher tender prices.
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many Digital Technologies can be Applied  
Along the E&C Value ChainBig data & 

analytics

Simulation & 
virtual reality

Smart 
construction 
equipment & 
robotics

Unmanned 
aerial vehicles

Embedded 
sensors

Mobile 
interfaces & 
augmented 
reality

Building 
information 
modelling  
(in the cloud)

Ubiquitous 
connectivity & 
tracking

Additive 
manufacturing 3D scanning

Cyber 
security

Software 
platform & 

control

Digital/physical 
integration layer

Sensors & 
equipment

User Interfaces 
& Applications

industry neWs & 
Market trends

CONSTRUCTION 
RECONSTRUCTED IN ALL  
ITS PHASES
Leading construction companies have 
started adopting advances in on-site factory 
and off-site manufacturing and assembly, 3D 
printing, automation and robotics to improve 
efficiencies. 

Significant advancements in data 
management have started to play a major 
role in unlocking productivity. Effective 
management of the data asset alongside 
the physical asset is improving the efficient 
planning, delivery and operation of built 
assets. Developments such as integrated 
design and asset management (design, 
asset, cost and schedule all linked and 
visualised) are helping better understand 
the asset, both during construction and 
handover into operation.

In the near future, the application of 
blockchain technologies will streamline 
contractual processes and exciting progress 
in machine learning will help predict issues in 
construction and optimise maintenance and 
operations. Technological advances are now 
revolutionising almost all points in the  
life-cycle of a built asset, from 
conceptualisation to demolition.  

The chart below shows the relevance of 
digital technologies along the engineering 
and construction industry’s value chain.
Digitalisation has transformed all three major 
life-cycle phases of construction projects. 
Consider the following scenario – no longer 
futuristic, but “here today”.

During the Design & Engineering phase, 
BIM identified potential design clashes and 
constructability issues, thereby averted 
costly corrective rework; and it improved the 
tendering process by making the information 
more transparent and accessible.

An interesting example is that of Crossrail – 
one of the world’s largest and most complex 
infrastructure projects, building a major 
new underground line across London: the 
designers and engineers used a centralised 
set of linked BIM databases to integrate 
about 1.7 million CAD files into a single 
information model.

During the actual Construction phase, 
drones surveyed and inspected the 
construction site. 3D printers prefabricated 
many of the building components. GPS and 
radio-frequency identification (RFID) were 
used for tracking the materials, equipment, 
and workers, in order to then optimise 
flows and inventory levels. Robots and 
autonomous vehicles did much of the actual 

building work. 3D laser scanning or aerial 
mapping were used for comparing work-
in-progress against a virtual model, thereby 
enabled prompt course corrections and 
minimised corrective work.

GATHERING mOmENTUm
On average, uptake of these transformative 
technologies has been slow initially. They 
have faced some resistance to adoption, 
and some companies that do deploy them 
have struggled to capture all the potential 
benefits. However, the obstacles are being 
overcome. More and more companies are 
now embracing the opportunities, with 
productivity starting to rise and promising  
to soar.

Within ten years, according to our  
estimates, full-scale digitalisation will lead  
to huge annual global cost savings. For  
non-residential construction, those savings 
will be $0.7 trillion to $1.2 trillion (13% to 
21%) in the Design & Engineering and 
Construction phases; and $0.3 trillion to 
$0.5 trillion (10% to 17%) in the Operations 
phase.

Note that the productivity gains will vary not 
only across the life-cycle phases but also 
across the sub-sectors: vertical, industrial, 
and infrastructure. 
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Reference:  1. The International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2017     2. McKinsey, Reinventing Construction
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engineering, at 
Focus

Cover 
story

established in 2004, applied science University houses 
four prestigious colleges – administrative sciences, law, 
arts and science and engineering.

we Develope Bahraini
ENGINEERS

The University, which is 50% owned and 
supported by Nass Group, has recently 
introduced a successful collaboration 
with the prestigious London South 
Bank University and will offer British 
Engineering Degrees in Bachelor of 
Civil and Construction Engineering, and 
Architectural Design Engineering starting 
the academic year 2017/2018. But it does 
not stop here, the plan for the following 
academic year is to offer Bachelor’s Degrees 
in Electronics and Electrical Engineering, 
and Telecommunications and Networks 
Engineering and by 2019/2020, the 
University will offer degrees in Mechanical 
and Design Engineering.

The collaboration value
The collaboration between Applied Science 
University and London South Bank University 
is aimed to provide high standard education 
to satisfy the quality assurance agencies in 
Bahrain as well as the universities in the UK. 

Students will benefit from high quality 
education and will be earning a British 
Degree, while residing in Bahrain, which is 
very cost effective.  

ASU is pleased to have students from 
various countries around the world including 
United Arab Emirates, United States of 
America, Australia, and many others.

Opening doors of Engineering
The engineering students studying in ASU 
will explore more opportunities to do their 
internships in the UK, an option that is 
not given by any other university. They will 
be interacting and collaborating with top 
internship firms, and will stand a better 
chance to land impressive jobs here in the 
Kingdom or anywhere else in the world. 

Empowering women
ASU works towards achieving the same 
vision shared with the Supreme Council for 

Women and that is; to empower women in 
the field of Engineering. 

Living in a time where gender equality is a 
demand, it is not a man’s world anymore, 
jobs that were occupied exclusively by 
men, are now occupy by more women, and 
engineering is no different. Based on recent 
statistics conducted by the Supreme Council 
for Women, 41% of engineering graduates 
are women and this is why ASU is opening 
doors for female applicants to join any of the 
engineering courses it offers. 

ASU hopes that one day, a female engineer 
graduate will hold a premium position in the 
kingdom.

Society Impact
Applied Science University strives to 
become one of the leading universities in 
the Kingdom of Bahrain and beyond. It 
aims to support the economic and social 
development of the Kingdom by providing 
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programmes at both undergraduate and 
graduate levels. 

It also aims to provide its students with a 
high quality learning experience by ensuring 
an up-to-date curriculum for its degree 
programmes that meet the demands of both 
public and private sectors, locally, regionally 
and internationally. ASU produces graduates 
whom are well-equipped and capable of 
facing challenges in their careers.

Campus life
ASU relocated to its new purpose-built 
campus in September 2013. The new 
campus provides some excellent students 
facilities including a games room, a 
sports hall, and a state of the art library. 
The student council is very active in 
providing some exciting extra-curricular 
activities including sports tournaments and 
competition. The Deanship of Students 
Affairs is tasked with providing our 
students with an exciting student life taking 
advantage of our impressive campus.

ASU has recently 
introduced a successful 
collaboration with the 
prestigious London South 
Bank University and will 
offer British Engineering 
Degrees.

Chairman’s 
Message

Contents NASS 
News

Product 
Spotlight

Project 
Updates

Industry News & 
Market Trends

Economic 
News

Our
Partners

Our Greatest 
Asset

In the 
Community

In Our Next 
Issue



  January - April 2017  |  Issue 19  20   

How did it all begin!
The Applied Science University (ASU) of the Kingdom of Bahrain was 
founded in 2004 under license by the Council of Ministers, and is an 
independent higher educational institution accredited by Bahrain’s 
Ministry of Education. The University began its first year with a 
capacity of up to 1500 students before successfully transitioning to 
its new building that has a capacity of 4000 students. ASU is one of 
the first private universities in Bahrain that is authorised to teach in 
both Arabic and English.

A little about London South Bank University
Established as the Borough Polytechnic Institute in 1892, the original 
aim of London South Bank University (LSBU) was ‘to promote 
the industrial skill, general knowledge, health and well-being of 
young men and women’, which remains remarkably similar today. 
Our continuous focus on vocational education and professional 
opportunity allows them to produce graduates who can meet the 
challenges of today’s workplace.

Chairman’s 
Message

Contents NASS 
News

Product 
Spotlight

Project 
Updates

Industry News & 
Market Trends

Economic 
News

Our
Partners

Our Greatest 
Asset

In the 
Community

In Our Next 
Issue



  January - April 2017  |  Issue 19  21   

strengthening our 
value position

oUr
Partners

ELEVATING BUSINESS
Sarens Nass Middle East added 15 new 
Demag AC-130-5 all-terrain cranes to its 
fleet earlier this year.

Ms. Alhanoof Nass, Director of Sarens Nass 
Middle East said on this occasion: “We 
have a significant number of new Demag 
all-terrain cranes in our fleet now. Sarens 
Nass Middle East has shown its continuous 
support and believes in the Demag line of 
products by ordering these cranes. They 
manufacture products that are of superior 
quality.”

The new five-axle cranes provide a good 
mix of maneuverability, boom length, and 
capacity. The worldwide availability of spare 
parts for the cranes is also an advantage.

The Demag AC 130-5 all-terrain cranes are 
the most compact units in the 130-tonne 
capacity class with a total length of 14.3 m 
and a carrier width of 2.75 m. The cranes 
come with a standard 60-m-long main 
boom and can reach a maximum system 
length of 86.5 m with additional main boom 
extensions.

Demag is a brand of Terex, a global 
manufacturer of lifting and material 
processing products and services. Other 
major Terex brands include Terex, Genie and 
Power screen. 

the new five-axle cranes provide a good 
mix of maneuverability, boom length, 
and capacity. 
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KEEPING HEALTH AT CHECK
What is more important that keeping employee’s health at check? 

Nass Corporation B.S.C. and Nass, The Group, in collaboration with 
JLT, the leading Risk, Reinsurance & Employee Benefits brokers 
and in association with Solidarity General Takaful B.S.C, the leading 
insurance company in the Kingdom, introduced a new comprehensive 
health scheme for all NASS employees which allows them to receive a 
healthcare plan through Al Hilal Hospital Network.

The medical benefits include but not limited to; General Consultation, 
Emergency CT Scan and Cardiology investigation, Out Patient Minor 
Surgeries, Out Patient Chronic Conditions, Dental Minor Surgeries and 
Maternity.  

All Nass Corporation and Nass Group employees can receive these 
medical benefits at Al Hilal Hospital-Muharraq, Al Hilal Hospitability 
Medical Centre- Riffa, and soon at Al Hilal Hospital- Manama. And in 
this occasion, a Medical Insurance Orientation was inducted to  
all Nass Corporation Divisions and Departments to introduce the  
new scheme.

Mr. Nitin Yadav and Ms. Mercy Imperio from JLT, Mr. Asif 
Mohammed from Al Hilal, Ms. Mandy Vidalis, Mr. David McKay and 
Mr. Abdulrahman Taqi from NASS, Ms. Madiha Habib from Al Hilal

ALTERNATIVE PRODUCTS 
DIVISION
Sarens Nass Middle East “SNME”, the leaders in the 
Heavy Lift & Crane rental industry in the GCC derive 
motivation & commitment across their workforce. With 
these qualities comes the satisfaction of contributing 
to their customer’s success in their various projects. 
However, their constant thirst for growth & expansion has 
enabled them to offer a “Single-Source-Supplier” option 
to their customers’ rental requirements by developing an 
all-new “Alternative Products Division” says Ms. AlHanoof 
Nass, Director of Sarens NASS Middle East WLL.

The division was formally launched earlier this year 
with the induction of the first batch of GENIE Aerial Lift 
Platforms from USA with one of the company’s very 
important customers – NSH for their Clean Fuel Project in 
Kuwait. 

“As specialist oil-field contractors, NSH have always 
been our loyal customers in Kuwait, and KSA for the 
past years. To enhance this service relationship level 
to a higher degree, we have offered them state-of-the-
art, versatile, hydraulically articulated & telescopic Lift 
Platforms from GENIE for their CFP – Clean Fuel Project 
in Kuwait” said Mr. Saeed Malik, Regional General 
Manager of SNME, Middle East

The Access industry always demands that equipment is 
reliable, steady & dependable to handle men & material 
safely at varying heights in difficult project environments. 
Among all the global manufacturers of Access Platforms, 
SNME has chosen GENIE and JLG as the best available 
equipment in this industry today. These Aerial Lifts, 
Scissor Lifts and Boom Trucks add efficiency and 
flexibility to the job site as they can be safely driven at full 
working heights, allowing the operator to move from one 
area to another without having to come down. Whether 
it is indoor or outdoor applications, Rough Terrain or 
finished flooring usage, these diesel powered, 
self-propelled Lift Platforms are capable of reaching up, 
over and above restrictions to handle access jobs.

SNME has plans to include Lighting Towers, Welding 
Generators and Diesel Forklifts in their rental fleet as a 
second phase of expansion in the coming few months.

The GENIE equipment launch
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reaching our full 
potential

our 
Greatest 
asset

as an employer of approximately 
3,000 employees across the gcc, as 
well as thousands of additional project 
based workers, nass understands 
the value of attracting, nurturing, 
and retaining the best assets from 
the region and across the globe. as 
such, the company invests heavily 
in human resources training and 
development, and ensure the safety of 
its powerful workforce.

traInIng & developMent

TRAINING & EmPOwERmENT 
INITIATIVES
Sarens NASS Middle East conducted a unique Training & Empowerment 
Programme for all its Sales & Marketing staff, over two days during early 
February 2017 to impart technical knowledge and to appraise its staff on 
industry developments.

The intensive two-day skill up sessions were attended by all Sales Managers 
from KSA, Kuwait, Oman & Bahrain. A presentation from the Engineering 
Department was conducted to facilitate project planning, optimum crane 
selection & methodology of on-site job execution to utilize existing resources 
efficiently, for various heavy Lift & Shift operations. Country wise & individual 
Performance evaluation for last year was conducted and specific KRA’s and 
KPI’s for FY-2017 were assigned.

A practical demonstration and hands-on experience of operating 2 # GENIE 
Hydraulic Telescopic & Articulated Lift Platforms at various heights and 
outreach, was also imparted to all the enthusiastic participants.
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awards & reCognItIon

NEw yEAR CELEBRATIONS
Nass Mechanical management and employees celebrated New Year in the company’s head office on 2nd January 2017.

Mr. G.K. Roy, General Manager of Nass Mechanical thanked his team for the great results through 2016 and said: “2016 was a great year 
for Nass Mechanical. We have achieved our designated goals, this would have not happened without your dedication and hard work. Let us 
work hard and hope that 2017 is the year of growth, prosperity and productivity for all of us”. 

During the celebrations, Mr. Roy cut a cake and exchanged wishes and greetings. 

wELCOmE ABOARD RANA DADI
Recently joined Creative Copywriter/Editor of Nass Corporation, Ms. 
Rana Dadi is our new ‘Do-It-All’ person with extensive love for Marketing 
and a striving passion for words. 

She is a BSc graduate in Advertising and Marketing from Stanford Hill 
University. With 19 years’ extensive experience in marketing, advertising 
& Events Management, she brings a dash of strategy and a dollop of 
perfectionism. 

Having worked with both corporates and agencies, Rana is skilful at the 
PR flank and well-versed to manage events.  

She fell in love with 
words 10 years 
ago, thus the career 
change when now 
she is responsible 
of creating content 
for ads, brochures, 
TV spots, radio, 
and other forms of 
advertising, keeping 
up to date with 
industry trends, and 
to conceive, develop 
and produce 
effective advertising 
campaigns.

Want to splash your 
story across the 
papers? Contact 
Rana, she is waiting.

LICENSED,  
AS THE BEST
Thanks to the dedication and hard work of Nass 
Scafform Regional Safety Manager, Mr. Greg Fenton, 
Nass Scafform is now a Licensed Training Provider 
for both IOSH & Emergency first response. IOSH 
(Institution of Occupational Safety and Health) is a British 
organisation for health and safety professionals. “As 
Licensed Training Provider, Nass Scafform can now train 
its personnel to internationally recognized standards, 
further positioning the company, and the NASS name, 
as a benchmark for world class standards of worksite 
health and safety,” Mr. Fenton enthused.
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Zahoor Abbas

reCognIsIng loyalty & 
dedICatIon

ALLIED DRIVE ARRANGED FAREwELL 
FOR RETIRING COLLEAGUE
Allied Car Rental company management and staff praised their retiring Airport 
Branch Manager, Fareeduddin Ansari, for his dedicated long-service to the 
company. 

A farewell lunch was organized by the management on Sunday, 12th 
February 2017 in honor of Fareed; where the Manager of Allied, Essam  
Al-Jassim praised Fareed as a key-team player since 2007 and thanked him 
for his exemplary service during the good and bad times of the company.

The function was attended by Director, Bashar Nass and staff members from 
all branches of Allied Car Rental.

A FOND FAREwELL
Mr. Kanaka Kumar joined Nass Group 33 
years ago. He first started as a Labour 
Relations Officer, supervising nearly 700 
employees, on the civil works project of 
Arab Iron & Steel Co. (currently known 
as SULB Co. B.S.C.). In 1985, he was 
promoted to hold the position of Sales 
Administrator in the newly launched division 
- Nass Motors.

In 2002, he was eagerly ready to explore 
more skills, so he moved to SarensNass 
Middle East (SNME). The yet another new 
division decided to broaden its horizons and 
move its operations to Saudi Arabia and in 
2006, Mr. Kumar was promoted to hold the 
position of Administration & Coordination 
Manager in the division where he served 
until he retired in 2016.

Mr. Kumar is the considered an exemplary 
of loyal and dedication and we wish him all 
the best in his future endeavours. 

LOyALTy PERSONIFIED
NT: When did you join Nass?

Zahoor: 42 years ago, to be precise on 21st 
March, 1975 

NT: How did you start?

Zahoor: I have started with Nass Contracting for  
3 years, then I moved to take the position of a driver 
in the purchasing department. Back then Nass 
Procurement and Logistics was not formed yet and 
I held that position for more than 10 years. 

NT: What were your main duties?

Zahoor: Mainly supplying Building Materials to 
sites.

NT: What is it about Nass Group that kept you 
loyal all these years?

Zahoor: Nass was and is like a family to me. I have 
been living here all my life and Bahrain is a very 
beautiful country where you genuinely feel home. 

NT: What are the most valuable lessons you 
learnt during your work period in Nass?

Zahoor: Everything I have learnt was from Nass; 
how to talk, how to conduct business, how to 
compose my manners, how to deal with suppliers 
and clients; everything I am now I owe to Nass. 

NT: What are the difficulties you faced during 
your working time?

Zahoor: I have never faced any difficulty during my 
time with Nass. I can proudly say that I have been 
working with a family where everyone loved and 
respected me. 

NT: What advice you give new employees?

Zahoor: I would advise them to take the leap. 
Nass is one of the great companies, not only in 
Bahrain, but GCC. They employ great people, the 
management team of each division is great and the 
most important, Nass is a trustworthy company.

NT: What are you up to now?

Zahoor: Now, I am Mr. Sameer’s personal driver 
and I am holding this post for the past 20 years. I 
can’t ask for anything better in life.

Fareed with Manager (middle), Essam AlJassim to the left and Director Bashar 
Nass to the right, along with all staff of Allied Car Rental.
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nass is committed 
to adding value to the 
communities through 
the corporate social 
responsibility programmes.

In the 
Community

NOCTURNE FOR 
PIT ORCHESTRA
An experimental 
concert in the Bahrain 
Quarry.
Italian Artist, Ilaria Lupo, turned 
a quarry construction site into 
a stage, and its laborers into 
singers. For the very first time, 
The Bahrain National Quarry 
was opened to the public for 
a unique event. The ‘Nocturne 
for Pit Orchestra’ was a 
live performance especially 
conceived for the site, involving 
the quarry’s labourers as 
performers. 

It was an experimental event, 
that took place in an active 
construction site managed by 
Nass Asphalt, where “singers” 
were the very same Nass Asphalt 
employees, executing the site 
works in the daytime, and trained 
to chorus for this one night.

Mr. Kiran Raju, Crushing 
Supervisor at Nass Asphalt said: 
“We work all day but this gives 
us some kind of enjoyment, like 
we’re away from work during 
this time,” while a 51 years old 
blasting engineer expressed his 
feelings towards this event by 
saying: “We love this country, 
and we express our love by 
taking part in this performance. 
People are always very busy in 
their jobs and they desperately 
cry out for love. We want to pass 
that love on from one person to 
another.”

While one of the youngest 
performers in this event, the 
25-year-old Jagadheesh, who 
works as an excavation operator 
said “never seen anything like 
this. This is my best experience 
with music – I come from a small 
village in India and I never saw 
anything like this.” 

“I like to do something that I’ve 
never done before, it was an 
opportunity. I have really enjoyed 
taking part in the backing 
vocals.” He added.

This project in collaboration 
with Rabih Beaini, and the 
participation of Hasan Hujairi 
was performed at the Bahrain 
National Quarry, next to the Tree 
of Life on the 9th March 2017. 

SPORTING CHAmPIONS
Nass Contracting has organised its annual Golf tournament in Awali Golf Club on 5th May 2017. 
A daylong tournament witnessed a heated challenge between participants where Mr. Ali  
Al Kowari won the Nass Medal Competition.

Mr. Al Kowari was both, the overall winner with nett 60 and the medal winner for best gross 
score. He goes into the record books as the youngest player ever with the best gross score in a 
competition.  Mr. David Anthony, General Manager of Nass Contracting and his wife presented 
the medal to Mr. Al Kowari.
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Yvonne Anthony, wife of David Anthony with Ali Al Kowari and Awali Golf Club organisers.
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UNCOVERING POTENTIALS
The Career and Development Office at the Applied Science University (ASU) has organised its annual job fair on 
Wednesday 12th April 2017 from 10am to 5pm on its premises in Sitra and the main objective of the fair is, to 
connect employers with potential talents.

The job fair is considered to be one of 
the most anticipated events which bring 
organisations from various sectors under one 
roof to help students/graduates find suitable 
job opportunities.

ASU’s main goal this year was to help 
organisations discover and recruit Bachelor’s 
degree holders in fields of; Business 
Administration, Accounting & Finance, 
Political Science, Management Information 
System, Law, Interior Design, Graphic Design 
and Computer Science and Master degree 
holders in; Law & Commercial Law, Human 
Resources and Accounting & Finance.

THE yEAR OF GIVING
Giving back to the community is one of 
NASS main standing pillars, and Nass 
Scafform follows the path with pride When 
Department of Economic Development 
UAE and Omniyat’s launched an initiative 
called “Tarmeem” which means “Restore/
Refurbish” to aid charitable schools which 
educate the orphans and children with 
little or no financial means in the UAE, 
Nass Scafform stood 
tall. Nass Scafform 
supplied access 
scaffolds to allow 
safe access for the 
refurbishment works 
to take place. The 
operation included; 
fitting of replacement 
windows, cladding 
and complete pain 
work, all free of 
charge. 

EmPOwERING COmmUNITy
Nass Contracting sponsored Bahrain University’s “The Power of Hope” exhibition during the month of February, 2017 
held on UOB’s premises in Sakheer. The exhibition was held under the theme “Your family is not the only family you 
have, we are your family too” this year and aimed to provide awareness to all UOB faculty members and students on 
the various challenges, a disabled student may face. 

It also aimed to empower the disabled and incorporate them in the academic society by providing services and help 
through specially equipped help centres located on the premises. Dr. Haya Bint Ali Bin Hassan Al Noami presented 
Nass Contracting with an honour and appreciation trophy for their constant support. 

JOINING JACKS 
Nass Scafform Services UAE has recently sponsored 1st hole for the 1st Joining Jack Golf 
Day in Abu Dhabi. The Charitable Golf Day was an extreme success and AED 17,000 was 
raised through sponsorship, donations & auctions.

Worth mentioning that Joining Jack is a charity event to raise money and awareness in 
the fight to find a cure for Duchenne Muscular Dystrophy. Duchenne Muscular Dystrophy 
is one of the most common fatal genetic disorders to affect children around the world. 
Approximately one in every 3,500 boys worldwide is afflicted with Duchenne Muscular 
Dystrophy with 20,000 new cases reported each year in the developed world.
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oUr next IssUe
In the next issue of NassTalk, 
we will sit with Mr. David McKay, 
General Manager of Nass 
Marine Services to talk about the 
acquisition of the new dredging 
company and his plans to take 
over the market. 

UpCoMIng events:

Completing 10 years of 
collaboration    

2017

األحداث القادمة:

next issue
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Visit our stand F40 in 
Sea Trade exhibition.

September 2017

األحداث القادمة:

يناير - أبريل ٢٠١٧  |  العدد ١٩    ٢٨

تفضل بزيارة منصتنا 
 F40 في معرض 

Sea Trade
سبتمبر 2017

في عددنا القادم
في عددنا القادم من حديث ناس، سنجلس 

مع السيد ديفيد مكاي، مدير عام شركة 
ناس للخدمات البحرية للتحدث عن عملية 

االستحواذ على شركة التجريف الجديدة وعن 
مشروعاته القادمة لتنمية السوق المحلي 

والدولي. 

في 
المجتمع

في العدد 
القادم

أعظم 
أصولنا

األخبار 
االقتصادية

أخبار الصناعة 
واتجاهات السوق

أخبار  
المشاريع

 منتجات تحت 
الضوء

أخبار ناس رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة

شركائناالمحـتـوى
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أمكانيات تتجلى
نظم مكتب التطوير الوظيفي يف جامعة العلوم التطبيقية، يوم املهن ال�شنوي يوم االأربعاء ١2 اأبريل 20١٧ من ال�شاعة ١0 �شباحًا اإىل 

ال�شاعة ٥ م�شاًء يف مقر اجلامعة يف �شرتة. ويهدف هذا املعر�س اإىل تقريب امل�شافات بني اأ�شحاب العمل وباالإمكانيات املتوفرة يف ال�شوق.

ويعترب معر�س العمل واحدًا من اأكرث االأحداث املرتقبة 

التي جتمع �شركات من خمتلف القطاعات حتت �شقف 

واحد مل�شاعدة الطالب / اخلريجني يف العثور على 

فر�س عمل منا�شبة.

وتهدف جامعة العلوم التطبيقية هذا العام اإىل 

م�شاعدة ال�شركات على اكت�شاف وتوظيف حاملي 

درجة البكالوريو�س يف جماالت اإدارة االأعمال، 

املحا�شبة واملالية، العلوم ال�شيا�شية، نظام املعلومات 

االإدارية، القانون، الت�شميم الداخلي، ت�شميم 

اجلرافيك وعلوم الكمبيوتر وحملة درجة املاج�شتري يف 

القانون والقانون التجاري، املوارد الب�شرية واملحا�شبة 

واملالية.

حملة توعية
قامت �شركة نا�س �شكافورم - االإمارات برعاية احلفرة االأوىل يف دورة Joining Jack للجولف التي اأقيمت 

يف اإمارة اأبوظبي. وقد �شهد هذا احلدث اخلريي جناحًا كبريًا، حيث مت جمع مبلغ 1٧،000 درهم من خالل 

الرعاية والتربعات واملزادات.

واجلدير بالذكر اأن دورة Joining Jack هي حدث خريي يقام �شنويُا جلمع املال من اأجل اإيجاد عالج ملر�س 

�شمور الع�شالت امل�شمى مبتالزمة حثل الع�شالت دو�شني. وتعترب متالزمة دو�شني واحدة من اال�شطرابات 

الوراثية القاتلة االأكرث �شيوعًا وتاأثريًا على االأوالد يف جميع اأنحاء العامل حيث ي�شاب واحد من كل 3٥00 �شبي 

يف جميع اأنحاء العامل بهذا املر�س ويتم االإبالغ عما يقرب من 20،000 حالة جديدة �شنويًا. 

سنة العطاء
اإن رد املعروف للمجتمع يعترب واحد من اأهم 

الركائز التي بنيت عليها “نا�س”، و�شركة نا�س 

�شكافورم تتبع هذا النهج بكل فخر واعتزاز.

فعندما اأطلقت اإدارة التنمية االقت�شادية و�شركة 

اأمنيات يف االإمارات العربية املتحدة مبادرة 

“ترميم” لرتميم املدار�س اخلريية التي تقوم على 
رعاية االأيتام واأطفال ذوي الدخل املحدود، كان 

ل�شركة نا�س �شكافورم وقفة. فقد وفرت �شركة 

نا�س �شكافورم ال�شقاالت 

الالزمة ملواقع املدار�س 

لتاأمني الو�شول االآمن 

الأعمال التجديد. و�شملت 

العملية؛ تركيب النوافذ 

اجلديدة، تركيب العزل 

واأعمال ال�شباغة الكاملة 

للمباين، وكل ذلك 

باملجان.

تمكين المجتمع
رعت �شركة نا�س للمقاوالت معر�س جامعة البحرين “قوة االأمل” ال�شنوي والذي اأقيم يف �شهر فرباير 20١٧ يف حرم اجلامعة يف منطقة 

ال�شخري. وقد اأقيم املعر�س هذا العام حتت عنوان “عائلتك لي�شت العائلة الوحيدة التي متلكها، نحن اي�شًا عائلتك” والذي يهدف اإىل 

توعية اأع�شاء هيئة التدري�س والطالب يف اجلامعة اإىل خمتلف التحديات التي قد تواجه الطالب املعاق خالل فرتة درا�شته.

كما ويهدف اإىل متكني الطلبة املعاقني واإدماجهم يف املجتمع االأكادميي من خالل تقدمي اخلدمات وامل�شاعدة يف مراكز جمهزة جتهيزًا 

خا�شًا لتلبية احتياجاتهم يف احلرم اجلامعي. وقدمت الدكتورة هيا بنت علي بن ح�شن النعيمي هدية تذكارية ل�شركة نا�س للمقاوالت 

تكرميًا وتقديرًا لدعمهم امل�شتمر.
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في 
المجتمع

تلتزم "ناس" بإضافة قيمة 
للمجتمعات التي تعمل 

بها من خالل برامجها 
للمسؤولية اإلجتماعية.

األوركسترا الحالمة
أوركسترا تجريبية في موقع 

محجر البحرين

حّول املو�شيقار االإيطايل، اأيالريا لوبو 

حمجر البحرين اإىل م�شرح ملقطوعته 

املو�شيقية، وعمال املوقع ملغنني. 

وقد فتح حمجر البحرين اأبوابه للمرة 

االأوىل للجمهور لال�شتمتاع باحلدث 

الفريد حيث حتول موظفو �شركة نا�س 

لالأ�شفلت، القائمة على املوقع، ملغنيي 

اجلوقة الرئي�شية لياًل. 

وبهذه املنا�شبة، علق قال ال�شيد كريان 

راجو، م�شرف حتجري يف �شركة نا�س 

لالأ�شفلت على هذا احلدث قائاُل: 

“نحن نعمل طوال اليوم، ولكن هذا 
يعطينا نوعًا من املتعة، وكاأننا بعيدًا عن 

اأجواء العمل خالل هذا الوقت”.

 يف حني عرب مهند�س تفجري، ٥١ عامًا 

عن م�شاعره جتاه هذا احلدث قائال: 

“نحن نحب هذا البلد، ونحن نعرب عن 
حبنا من خالل امل�شاركة يف هذا االأداء. 

النا�س م�شغولون دائمًا يف وظائفهم 

وي�شرخون ب�شدة من اأجل احلب. نريد 

ان منرر هذا احلب من �شخ�س اىل 

اخر بهذا العمل”.

يف حني علق ال�شيد جاغدي�س، عامل 

حفريات واأ�شغر امل�شاركني على هذا 

احلدث قائاًل “لقد جئت من قرية 

�شغرية يف الهند – وطوال �شنوات 

عمري اخلم�شة والع�شرين، مل اأ�شهد 

�شيئًا من هذا القبيل. اأ�شعر بقمة 

ال�شعادة مل�شاركتي يف هذا احلدث 

املمتع”. واأ�شاف: “اأحب اأن اأقوم ب�شيء 

مل اأقم به من قبل، وهذه كانت فر�شتي. 

لقد ا�شتمعت كثريا بكوين جزًء من هذا 

العمل العظيم”. 

وقد مت تنفيذ هذا امل�شروع بالتعاون مع 

ال�شيد رابح بعيني، ومب�شاركة ال�شيد 

ح�شن احلجريي يف حمجر البحرين 

الوطني، بجوار �شجرة احلياة يف ٩ 

مار�س 20١٧.

تشجيع الرياضيين
نظمت �شركة نا�س للمقاوالت دورة اجلولف ال�شنوية يف نادي عوايل للجولف يوم ٥ مايو 20١٧. وقد �شهدت الدورة 

التي اقيمت على مدار يوم كامل، حتدي �شاخن بني امل�شاركني ليفوز بامليدالية الذهبية ال�شيد علي الكواري الإحرازه 

٦0 حفرة باالإ�شافة اإىل ح�شوله على اأف�شل نتيجة اإجمالية.  

واجلدير بالذكر، اأن ال�شيد الكواري هو اأ�شغر العب يح�شل على اأف�شل نتيجة اإجمالية يف تاريخ هذه الدورة. وقد 

�ّشلمت حرم ال�شيد ديفيد اأنطوين، املدير العام ل�شركة نا�س للمقاوالت امليدالية الذهبية للفائز.

ال�شيدة اأيفون اأنطوين، حرم ال�شيد ديفيد اأنطوين مع ال�شيد على الكواري وبع�س اأع�شاء جلنة التنظيم يف نادي 

عوايل للجولف
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زاهور عباس

السيد كاناكا كومار

AlliedDrive تودع زميل متقاعد 
اأثنت اإدارة �شركة اأاليد كار رينتال وموظفيها مبدير فرع املطار املتقاعد، فريدالدين اأن�شاري، 

على خدمته الطويلة واملخل�شة لل�شركة. وقد نظمت االإدارة وجبة غداء لالحتفاء باملوظف 

املتقاعد يوم االأحد املوافق ١2 فرباير 20١٧. وبهذه املنا�شبة اأ�شاد ال�شيد ع�شام نا�س، مدير 

�شركة اأاليد كار رينتال باملوظف الذي بداأ العمل مع ال�شركة منذ العام 200٧ و�شكره على 

خدمته املثالية لل�شركة.

وقد ح�شر املنا�شبة ال�شيد ب�شار نا�س، املدير العام لل�شركة وموظفي جميع فروع ال�شركة. 

شكرًا للخدمة
عمل ال�شيد كاناكا كومار يف نا�س املجموعة ملدة 33 

عامًا، وح�شل على اأول عمل له كم�شوؤول عالقات 

العمال يف ذلك الوقت لي�شرف على ما ي�شل اإىل 

٧00 موظف عملوا على اأحد امل�شاريع التابعة لل�شركة 

 .SULB العربية للحديد وال�شلب واملعروفة االآن با�شم

ح�شل على ترقية يف العام ١٩8٥ ليعمل كمدير مبيعات 

يف نا�س موتورز، اأحد اأق�شام نا�س املجموعة اجلديدة 

اآنذاك. 

يف عام 2002، كان �شغوفًا الكت�شاف املزيد من 

املهارات، فانتقل اإىل �شركة �شارين�س نا�س ال�شرق 

االأو�شط )SNME(، ق�شم اآخر اأ�ش�س حديثًا ونقل 

عملياته اإىل اململكة العربية ال�شعودية. ويف عام 200٦، 

متت ترقية ال�شيد كومار لي�شغل من�شب مدير االإدارة 

والتن�شيق يف نف�س ال�شركة حيث خدم حتى تقاعده عام 

20١٦. ويعترب ال�شيد كومار مثااًل للوالء والتفان ونحن 

ال ي�شعنا اإال اأن نتمنى له حياة �شعيدة وم�شتقبل باهر. 

موظف قدير
حديث نا�س: متى بداأت العمل يف “نا�س”؟

زاهور: منذ ٤2 �شنة وحتديدًا يف 2١ مار�س ١٩٧٥

حديث نا�س: كيف بداأت؟

زاهور: بداأت عاماًل يف �شركة نا�س للمقاوالت ملدة 3 �شنوات، 

ثم انتقلت الأ�شغل من�شب �شائق يف ق�شم املبيعات. يف ذلك 

احلني، مل يكم ق�شم امل�شرتيات واللوجي�شتك قد اأ�ش�س بعد، 

و�شغلت هذا املن�شب ملدة ١0 �شنوات. 

حديث نا�س: ماذا كانت مهامك يف العمل؟

زاهور: يف االأغلب، توفري مواد البناء ملواقع العمل.

حديث نا�س: ما الذي ابقاك وفيًا كل هذه ال�صنني 

لنا�س املجموعة؟

زاهور: كانت “نا�س” وال زالت كالعائلة بالن�شبة يل. لدي 

الكثري من الذكريات احلميمة يف هذه البلد واأ�شعر كاأين بني 

اأهلي هنا. 

حديث نا�س: ما هي الدرو�س التي تعلمتها من خالل 

عملك يف “نا�س”؟

زاهور: كل ما اأعرفه تعلمته من “نا�س”. كيفية احلديث، 

كيفية اتقان العمل، اأخالقيات العمل واملهنية وكيفية التعامل 

مع العمالء واملدراء. كل ما اأعرفه اليوم، اأدينه “لنا�س”. 

حديث نا�س: ما ال�صعوبات التي واجهتك خالل فرتة 

عملك يف “نا�س”؟

زاهور: مل اأواجه اأي �شعوبة قط خالل عملي يف “نا�س”. 

اأ�شتطيع وبكل فخر اأن اأقول، لقد كنت اأعمل مع عائلتي حيث 

وجدت احلب واالحرتام الدائم من جميع العاملني.

 حديث نا�س: ما الن�صيحة التي توجهها للموظفني 

اجلدد؟

زاهور: اأود اأن اأخربهم باأن اختيارهم �شحيح. “نا�س” من 

اأف�شل ال�شركات واأكرثها احرتامًا، �شمعتهم الطيبة ت�شل 

اإىل جميع دول اخلليج، ولي�س فقط البحرين. يوظفون اأف�شل 

اخلربات يف كل ق�شم واالأهم من ذلك كله، اأنها �شركة ميكنك 

الوثوق بها. 

حديث نا�س: وما جديدك؟

زاهور: اأنا االآن اعمل ك�شائق �شخ�شي لل�شيد �شمري و�شغلت 

هذا املن�شب طوال 20 عامًا وال ي�شعني طلب اأي �شيء اآخر من 

هذه الدنيا. 

مبادرات الوالء والتفاني

فريد مع املدير )و�شط(، ع�شام اجلا�شم )ي�شار( واملدير التنفيذي، ال�شيد ب�شار نا�س 

)ميني(، مع جميع موظفي �شركة اأاليد كار رينتال.
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مبادرات التقدير والتميز

عام جديد
احتفلت �شركة نا�س للمقاوالت امليكانيكية بالعام اجلديد يف مقر ال�شركة الرئي�شي يف الثاين من يناير 20١٧. 

وقد �شكر ال�شيد جي. كي. روي، املدير العام لل�شركة موظفيه قائاًل: “العام املن�شرم كان عامًا رائعًا لل�شركة. لقد حققنا جميع االأهداف ومل يكن هذا ممكنًا بدون 

جهودكم اجلبارة وتفانيكم يف العمل. لنعمل �شويًا على جعل 20١٧ عامًا اأف�شل للجميع، عام النمو واالزدهار.” 

وقطع ال�شيد روي كعكة االحتفال مع مدراء وموظفي ال�شركة ومتنى لهم عامًا جميد.

مرخص كاألفضل
بف�شل التفاين والعمل ال�شاق الذي يقوم به ال�شيد غريغ فنتون، 

مدير ال�شالمة االإقليمي يف �شركة نا�س �شكافورم، ح�شلت ال�شركة 

على ترخي�س من �شركة IOSH كمركز تدريب معتمد للطوارئ 

واال�شتجابة االأوىل يف مواقع العمل. وتعترب IOSH )موؤ�ش�شة 

ال�شالمة وال�شحة املهنية(، منظمة بريطانية لل�شحة وال�شالمة 

املهنية. وبهذه املنا�شبة قال ال�شيد فينتون: “كمركز تدريب 

مرخ�س، ميكن االآن ل�شركة نا�س �شكافورم تدريب موظفيها على 

املعايري املعرتف بها دوليًا، ودعم موقع ال�شركة وا�شم “نا�س” 

عامليًا، وو�شعه كمعيار لل�شحة وال�شالمة املهنية العاملية”.
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مرحبا بالسيدة رنا دادي
لي�س من ال�شهل اإيجاد �شخ�س �شغوف بعمله ولديه القدرة على التكيف كيفما كانت 

املهام املوكلة اليه. ال�شيدة رنا دادي، املحرر والكاتب االإبداعي، التي ان�شمت موؤخرًا 

الأ�شرة نا�س املوؤ�ش�شة، لديها القدرة على ذلك. فهي مزيج فريد، يجمع بني �شغف 

االإبداع املكتوب، الت�شويق املرئي وامل�شموع واإدارة املنا�شبات.

حا�شلة على �شهادة البكالوريو�س من جامعة Stamford Hill االإجنليزية العريقة 

يف الت�شويق والدعاية واالإعالن ولديها ما ي�شل اإىل ١٩ عامًا من اخلربة يف التعامل 

مع الوكاالت االإعالنية، �شركات الطباعة و�شركات اإدارة املنا�شبات.  وكونها عملت 

مع جميع هذه ال�شركات فقد اكت�شبت اخلربات التي توؤهلها لتزدهر يف املنا�شب التي 

تولتها الحقًا يف ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة. 

بداأت رحلة �شغفها للكلمات 

منذ اأكرث من عقد من 

الزمان، وقررت اخلو�س يف 

هذه التجربة اجلديدة التي 

مكنتها الحقًا من االإبداع يف 

�شياغة املحتويات للعديد 

من احلمالت االإعالنية على 

القنوات املرئية وامل�شموعة 

واملطبوعة، حمليًا واإقليميًا. 

كما اأن �شغفها ميتد لي�شل لكل 

ما هو جديد يف هذا املجال، 

فهي دائمة البحث واالكت�شاف 

عن اأحدث الطرق التي متكنها 

من اأدواتها.  

واالآن، هل تريد �شياغة 

ق�شة جناحك؟ ال ترتد، فهي 

بانتظارك مع كل جديد.
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التدريب والتطوير

أعظم 
أصــولـنا

تدرك "ناس" باعتبارها صاحب عمل لما 
يقرب من ٣،٠٠٠ موظف في جميع 
أنحاء الشرق األوسط، باإلضافة إلى 

آالف العمال اإلضافيين لكل مشروع، 
قيمةاجتذاب ورعاية أفضل الموارد 

البشرية من مختلف أنحاء المنطقة 
والعالم. ولهذا، تستثمر الشركة بشكل 

كبير في التدريب والتطوير، وضمان 
السالمة المهنية لكل عامليها.

الوصول ألعلى 
اإلمكانيات. 

مبادرات التدريب والتطوير المهني
نظمت �شركة �شارين�س نا�س ال�شرق االأو�شط دورة تدريب وتطوير فريدة من نوعها جلميع 

موظفيها يف جمال املبيعات والت�شويق على مدى يومني خالل �شهر فرباير 20١٧، وذلك 

لتزويدهم باملعرفة الفنية وحتديث معلوماتهم حول التطورات ال�شناعية.

وح�شر الدورة التدريبية املكثفة جميع مدراء املبيعات من اململكة العربية ال�شعودية 

والكويت وعمان والبحرين. وقد ت�شمن برنامج الدورة، م�شاهدة عر�س، اأعده ق�شم 

الهند�شة يف ال�شركة للتعريف عن العديد من العمليات التي يتم اإدارتها مثل: كيفية 

التخطيط للم�شاريع، واختيار الرافعات االأمثل للم�شاريع ومنهجية تنفيذ العمل يف املوقع 

وذلك لال�شتفادة من املوارد املوجودة بكفاءة. 

وقد مت تقييم اأداء احل�شور بناًء على ترتيب الدول للعام املا�شي، ثم تقييم العام املايل 

20١٧ بناًء على معايري امل�شوؤولية وامل�شائلة وموؤ�شر االأداء الرئي�شي. 

وقد كانت جتربة ت�شغيل وحدتني من رافعات GINIE الهيدروليكية التل�شكوبية ومن�شات 

الرفع املف�شلية على ارتفاعات خمتلفة جتربة حما�شية جلميع احل�شور. 
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قسم المنتجات البديلة
ت�شتقي �شركة �شارين�س نا�س ال�شرق االأو�شط، الرائدة يف �شناعة 

وتاأجري الرافعات الثقيلة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، احلافز 

وااللتزام من خالل قواها العاملة. كما انها ت�شل اإىل الر�شى عند 

ر�شى عمالئها عن امل�شاريع التي ت�شارك فيها. ومع ذلك، فاإن 

عط�شها امل�شتمر للنمو والتو�شع مكنها من تقدمي خيار “املورد الوحيد 

جلميع االأعمال” اإىل الئحة االأعمال التي تقدمها وذلك من خالل 

تطوير ق�شم “املنتجات البديلة” اجلديد متامًا. و�شحت ال�شيدة 

الهنوف نا�س، املدير العام ل�شركة �شارين�س نا�س ال�شرق االأو�شط 

ذ.م.م.

وقد مت اإطالق الق�شم ر�شميًا يف وقت �شابق من هذا العام عند 

ا�شتخدام الدفعة االأوىل من من�شات GENIE للرافعات الهوائية 

امل�شنعة يف الواليات املتحدة االأمريكية يف م�شروع الوقود النظيف يف 

 .NSH - الكويت الأحد اأهم عمالء ال�شركة

و�شرح ال�شيد �شعيد مالك، املدير االإقليمي ل�شركة �شارين�س نا�س 

ال�شرق االأو�شط قائاًل: “كمقاولني متخ�ش�شني يف جمال النفط 

والطاقة، اأ�شبحت �شركة NSH من عمالئنا االأوفياء يف الكويت 

وال�شعودية. ومن اأجل تعزيز م�شتوى اخلدمة، قدمنا لهم من�شات 

هيدروليكية وتل�شكوبية متعددة اال�شتخدامات وفائقة التطور من 

GENIE لتنفيذ م�شروع الوقود النظيف يف الكويت”.

املجال ال�شناعي جمال متطلب، يعتمد على كفاءة وثبات املعدات 

امل�شتخدمة الإجناز العمل باأمان وعلى ارتفاعات متفاوتة يف مواقع 

امل�شاريع ال�شعبة. من بني جميع ال�شركات العاملية امل�شنعة للرافعات 

الهوائية، اخرتنا رافعات GINIE وJLG الأنها تعترب االأف�شل اليوم. 

ت�شيف معداتنا التي ت�شمل الرافعات الهوائية وامل�شاعد املق�شية 

وال�شاحنات، الكفاءة واملرونة للتنقل يف موقع العمل، حيث اأنها تعمل 

باأمان حتى عند ارتفاعها الكامل، مما ي�شمح للم�شغل لالنتقال 

من منطقة اإىل اأخرى دون احلاجة اإىل النزول �شواء كان ذلك يف 

االأماكن الداخلية اأو اخلارجية، االأرا�شي الوعرة اأو املل�شاء، ت�شتطيع 

هذه الرافعات املزودة بوقود الديزل، الو�شول م�شتويات ال ميكن 

و�شولها من اأي رافعة اأخرى.

وتعتزم �شركة �شارين�س نا�س ال�شرق االأو�شط اإىل اإدراج اأبراج 

االإ�شاءة ومولدات اللحام ورافعات الديزل يف اأ�شطول املعدات التي 

ميكن تاأجريها كمرحلة ثانية من التو�شع يف االأ�شهر القليلة املقبلة.

الصحة تاج يجب المحافظة عليه
هل هناك �شيء اأهم من املحافظة على �شحة موظفينا؟

قامت نا�س املجموعة، بالتعاون مع �شركة JLT، الرائدة يف جمال اإدارة املخاطر، 

اإعادة التاأمني والتاأمني على املوظفني، وبالتعاون مع �شركة التكافل الدولية، ال�شركة 

الرائدة يف جمال التاأمني يف اململكة، بتقدمي تغطية �شحية جديدة جلميع موظفي 

املجموعة والتي ت�شمح لهم بتلقي الرعاية ال�شحية يف كل فروع م�شت�شفى الهالل.

وت�شمل التغطية ال�شحية؛ اال�شت�شارات العامة، الت�شوير املقطعي يف حاالت الطوارئ، 

ا�شتق�شاء اأمرا�س القلب، اجلراحات ال�شغرية ملر�شى العيادات اخلارجية، تتبع 

احلاالت املزمنة ملر�شى العيادات اخلارجية، عمليات االأ�شنان ال�شغرية وحاالت 

احلمل والوالدة. 

وي�شتطيع موظفي نا�س املوؤ�ش�شة ونا�س املجموعة احل�شول على هذه اخلدمات يف 

م�شت�شفى الهالل فرع املحرق، ومركز الهالل ال�شحي يف الرفاع وقريبًا م�شت�شفى 

الهالل يف املنامة. 

وبهذه املنا�شبة، مت ا�شتعرا�س مزايا التغطية ال�شحية وكيفية احل�شول عليها لكل 

موظفي �شركات واأق�شام نا�س من قبل االإدارة وممثلي ال�شركات وم�شت�شفى الهالل.  

ال�شيد نيتني ياداف وال�شيدة مري�شي امربيو من �شركة JLT، ال�شيد عا�شف حممد 

وال�شيد حبيب من م�شت�شفى الهالل، ال�شيدة ماندي فالديز، ال�شيد ديفيد مكاي 

وال�شيد عبدالرحمن تقي من “نا�س”

طرح رافعات GINIE يف اال�شواق
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شــركــائنا
تعزيز مكانتنا القيمة 

نعمل لرفع كفاءة العمل
 ا�شافت �شركة �شارين�س نا�س ال�شرق االأو�شط

١٥ وحدة من رافعات Demag AC-130-5 املنا�شبة 

جلميع الت�شاري�س الأ�شطولها هذا العام. 

وبهذه املنا�شبة، عربت ال�شيدة الهنوف نا�س، املدير 

العام ل�شركة �شارين�س نا�س ال�شرق االأو�شط قائلة: 

“لدينا االآن ما يكفي من رافعات Demag املنا�شبة 
جلميع الت�شاري�س يف اأ�شطولنا. لقد اأثبتنا ثقتنا 

الكاملة يف كفاءة رافعات ومنتجات Demag عند 

طلبنا هذا العدد من ال�شركة امل�شنعة. انهم من 

امل�شنعني الذين ميكننا دائمًا االعتماد على كفاءة 

واأداء منتجاتهم.”  

توفر الرافعات ذات اخلم�س حماور اجلديدة، الطول 

املنا�شب، وال�شعة والقدرة على املناورة، كما اأن توفر 

قطع الغيار للرافعات يف جميع اأنحاء العامل يعترب 

 Demag AC-130-5 ميزة اإ�شافية. وتعد رافعات

املنا�شبة جلميع الت�شاري�س من اأكرث الوحدات املدجمة 

ال�شغرية احلجم يف فئة الرافعات �شعة ١30 طن ويبلغ 

طولها االإجمايل ١٤.3 مرت وعر�س الناقل ٧٥.2 

مرت. وتتميز الرافعات بذراع طوله ٦0 مرتا، وميكن 

اأن ي�شل اإىل ارتفاع يبلغ 8٦.٥ مرت عند اإ�شافة اأذرع 

اإ�شافية. 

 Terex واحدة من عالمات �شركة Demag وتعترب

التجارية، وهي �شركة عاملية لت�شنيع الرافعات 

ومنتجات اإعادة ت�شنيع مواد البناء. وت�شمل عالمات 

Terex التجارية منتجات Terex وGINIE و
 .Powerscreen

توفر الرافعات ذات الخمس محاور الجديدة، الطول المناسب، 
والسعة والقدرة على المناورة.
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من أين بدأنا!
تاأ�ش�شت جامعة العلوم التطبيقية يف مملكة البحرين عام 200٤ برتخي�س من 

جمل�س الوزراء واعتماد من وزارة الرتبية والتعليم كموؤ�ش�شة تعليمية خا�شة 

تقدم برامج البكالوريو�س والدرا�شات العليا. وبداأت اجلامعة يف نف�س العام 

مبا يقارب من ١٥00 طالب قبل االنتقال للمبنى اجلديد والذي اأتاح الأكرث 

من ٤000 طالب االن�شمام لرباجمها التعليمية وهي تعترب اجلامعة اخلا�شة 

الوحيدة يف اململكة املعتمدة لتقدمي براجمها باللغتني العربية واالإجنليزية. 

ماذا تعرف عن جامعة لندن ساوث بانك
تاأ�ش�شت يف العام ١8٩2 حتت ا�شم معهد بورو بوليتكنيك وكان هدف جامعة 

لندن �شاوث بانك االأ�شا�شي هو “تعزيز املهارات ال�شناعية، واملعرفة العامة، 

وال�شحة والرفاهية بني الرجال والن�شاء”، الهدف الذي حافظت عليه 

اجلامعة حتى يومنا هذا.  وقد اتاح العمل امل�شتمر يف املحافظة على التعليم 

املهني العايل والفر�س املهنية اإنتاج خريجني قادرين على مواجهة حتديات 

جمال العمل حاليًا وم�شتقباًل. 
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تعاونت مؤخرًا جامعة 
العلوم التطبيقية مع جامعة 

لندن ساوث بانك لتقديم 
البكالوريوس البريطاني في 

الهندسة.

والدرا�شات العليا التي تفي متطلبات القطاعني 

العام واخلا�س، حمليًا، اإقليميًا ودوليًا. 

كما وتهدف اإىل توفري تعليم جامعي رفيع امل�شتوى 

عن طريق حتديث مناهجها الدرا�شية با�شتمرار 

ملواكبة التطور الدائم وتخريج اأفواج قادرة على 

مواجهة التحديات يف جمال العمل م�شتقباًل. 

حياة الجامعة
انتقلت جامعة العلوم التطبيقية اإىل مقرها 

اجلديد يف �شبتمرب 20١3 حيث توفر االآن العديد 

من املرافق املميزة للطالب منها حجرة األعاب، 

�شالة ريا�شية ومكتبة على اأحدث طراز. 

ويعترب جمل�س الطلبة من اأن�شط املجال�س يف 

اجلامعة، ويقدم برامج وان�شطة ترفيهية عديدة 

منها امل�شابقات والبطوالت الريا�شية كما وتوؤمن 

عمادة �شوؤون الطلبة حياة ن�شطة جلميع طلبة 

اجلامعة من خالل املرافق املتميزة. 
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قصـة 
الــعــدد

الهندسة بمفهوم 
جديد

نحو تنمية جيل جديد من 
المهندسين البحرينيين

منذ افتتاحها في العام ٢٠٠٤، ضّمت جامعة العلوم 
التطبيقية أرقى الكليات تحت جناحيها ومنها: العلوم اإلدارية، 

القانون، الفنون والعلوم. 

وموؤخرًا، تعاونت اجلامعة اململوكة بن�شبة ٥0% من 

نا�س املجموعة، مع جامعة لندن �شاوث بانك لتقدمي 

�شهادات البكالوريو�س الربيطانية يف الهند�شة املدنية 

وهند�شة الت�شميم املعماري بدًء من العام الدرا�شي 

احلايل. 

وال يتوقف االأمر هنا، بل �شتبداأ اجلامعة بفتح اأبوابها 

جلميع الراغبني يف االن�شمام لربنامج بكالوريو�س 

الهند�شة االإلكرتونية والكهربائية يف العام الدرا�شي 

القادم و�شهادة البكالوريو�س يف هند�شة الت�شاالت 

ال�شلكية ولال�شلكية وهند�شة ال�شبكات يف العام 

الدرا�شي 2020/20١٩. 

تعاون هادف
ي�شع التعاون املتميز بني جامعة العلوم التطبيقية 

وجامعة لندن �شاوث بانك معيارًا جديدًا مل�شتويات 

التعليم العايل يف اململكة واملنطقة، حيث تهدف 

اجلامعة اإىل احل�شول على ا�شتح�شان جلان �شمان 

اجلودة يف مملكة البحرين والواليات املتحدة. 

االآن، ميكن جلميع الطلبة احل�شول على �شهادة 

البكالوريو�س الربيطانية من البحرين مما ي�شاهم 

يف خف�س امل�شاريف الدرا�شية مقارنة بالدرا�شة يف 

بريطانيا، كما وميكن للطالب االأجانب االلتحاق يف 

اجلامعة دون ا�شتثناء، حيث بداأت اجلامعة فعليًا 

با�شت�شافة طالب من دول عديدة منها االإمارات 

العربية املتحدة، الواليات املتحدة االمريكية، 

ا�شرتاليا وغريها. 

شهادة هندسية وأكثر
ميتلك طالب جامعة العلوم التطبيقية العديد من 

الفر�س املتاحة له دون غريه من طالب اجلامعات 

االأخرى، حيث �شيحظى بفر�س التدريب يف �شركات 

بريطانية عالية امل�شتوى داخل بريطانيا وخارجها، 

و�شيحظى بفر�س اأكرب للح�شول على وظائف يف تلك 

ال�شركات ويف اأي دولة من دول العامل.  

معًا لتعزيز مكانة المرأة
تعمل جامعة العلوم التطبيقية على حتقيق روؤية 

املجل�س االأعلى للمراأة وهو: تعزيز مكانة املراأة 

املهند�شة يف املجتمع. 

ومبا اأننا نعي�س يف ع�شر باتت فيه امل�شاواة بني 

املراأة والرجل مطلبًا اأ�شا�شيًا، مل تعد الوظائف حكرًا 

على الرجال، حيث اقتحمت املراأة جماالت عديدة 

وابدعت فيها، مثل الهند�شة. 

وقد بينت الدرا�شات التي اجراها املجل�س االأعلى 

للمراأة موؤخرًا، اأن ٤١% من خريجي الهند�شة هن 

ن�شاء، ولذلك، تفتح جامعة العلوم التطبيقية اأبوابها 

ملن هن راغبات يف االلتحاق بالدورات اجلديدة 

وتاأمل بتخريج فوج من مهند�شات امل�شتقبل قادرات 

على تبواأ منا�شب ريادية يف اململكة.  

نبني بيئة اجتماعية إيجابية
تهدف جامعة العلوم التطبيقية على اأن تكون واحدة 

من اجلامعات الرائدة يف مملكة البحرين واملنطقة، 

واأن تكون ع�شوًا فعااًل يف منو االقت�شاد الوطني 

والتنمية االجتماعية بتقدمي برامج البكالوريو�س 
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 يمكن تطبيق الكثير من التحديث الرقمي
مستقباًل في المجاالت ذات القيمة البيانات الكبرية 

والدرا�شات التحليلية

برامج املحاكاة ،الواقع 

االفرتا�شي

معدات بناء 

اآلية ذكية

مركبات هوائية 

بدون طيار

اال�شت�شعار 

الداخلي

برامج الهواتف 

النقالة والواقع 

املعزز

معلومات البناء 

)على ال�شحابة 

املعلوماتية(

االت�شال والتتبع 

وا�شع االنت�شار

الت�شنيع املرتاكم

الطباعة 

3D بتقنية

االأمن 

االإلكرتوين

قاعدة التحكم 
بالبرامج 

والمعلومات

التحديث الرقمي 
والواقعي

االستشعارات 
والمعدات

برامج ووساطات 
المستخدم
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 أخبار الصناعة 
واتجاهات السوق

إعادة تنظيم عملية البناء في 
جميع مراحلها

بداأت بع�س �شركات املقاوالت الرائدة يف تبني اأدوات 

مطورة يف جماالت عديدة مثل: الت�شنيع والتجميع 

 3D على مواقع البناء وخارجها، الطباعة بتقنية

والت�شغيل االآيل لتح�شني الكفاءة.

وقد بداأت عملية اإدارة البيانات املركزية بلعب دور 

رئي�شي يف زيادة االإنتاجية، حيث اإن اإدارة مركز 

البيانات املركزي وامليزانية ب�شكل فّعال يح�شن من 

كفاءة تخطيط وت�شليم وت�شغيل اأ�شول البناء.

وت�شاعد االأدوات املتطورة مثل الت�شميم املتكامل 

واإدارة االأ�شول )الت�شميم واالأ�شول والتكلفة 

واجلدول الزمني املرئي( على حت�شني فهم االأ�شول، 

�شواء اأثناء البناء اأو الت�شليم اأو الت�شغيل.

يف امل�شتقبل القريب، �شيب�شط تطبيق تكنولوجيات 

Blockchain العمليات التعاقدية، كما و�شي�شاعد 
تعلم الت�شغيل االآيل على التنبوؤ بالعديد من امل�شاكل 

قبل وقوعها وحت�شني عمليات ال�شيانة والتنفيذ.

ويعترب التقدم التكنولوجي ثورة يف تطور مرحلة 

البناء، من مرحلة الت�شور املبدئي حتى مرحلة 

الهدم. ويبني الر�شم البياين اأدناه اأهمية التكنولوجيا 

الرقمية بالن�شبة للقيمة الهند�شية والبنيانية.

وقد غرّي التطور الرقمي مراحل البناء الثالث 

الرئي�شية وبالنظر اإىل ال�شيناريو التايل - مل يعد هذا 

الت�شور م�شتقبلي، اإمنا حا�شر يعا�س اليوم. 

حددت �شركة BIM م�شاعب ت�شميمية وبنائية 

حمتملة خالل مرحلة الت�شميم والهند�شة، وبالتايل 

جتنبت عملية اإعادة الت�شميم املكلفة؛ وح�ّشنت من 

عملية التقدم للمناق�شات بجعل املعلومات اأكرث 

�شفافية.

 Crossrail ونعطي هنا مثال مثري لالهتمام؛ م�شروع

- واحد من اأكرث م�شاريع البنية التحتية تعقيدًا يف 

العامل – وهو بناء خط قطارات رئي�شي جديد حتت 

االأر�س يربط جميع اأنحاء لندن. وقد ربط امل�شممني 

واملهند�شني جمموعة مركزية من قواعد البيانات مع 

قاعدة بيانات �شركة BIM ا لدمج حوايل ١.٧ مليون 

ملف ب�شيغة CAD جلعلها قاعدة بيانات موحدة.

خالل مرحلة البناء الفعلية، قامت طائرات بدون 

طيار )Drones( مب�شح وفح�س موقع البناء وقامت 

طابعات بتقنية 3D باإعداد �شورة رقمية للعديد 

من مكونات املبني. وقد مت ا�شتخدام نظام حتديد 

املواقع وحتديد الرتددات الراديوية )RFID( بتتبع 

مواد البناء واملعدات والعمال، من اأجل حت�شني �شري 

العمل وخمزون املوارد. وقد متت عملية البناء الفعلية 

با�شتخدام املعدات والروبوتات االآلية واملركبات 

ذاتية التحكم ومت ا�شتخدام امل�شح ال�شوئي بالليزر 

ثالثي االأبعاد لر�شم اخلرائط اجلوية وذلك ملقارنة 

العمل اجلاري بالنموذج الت�شوري املبدئي، مما مّكن 

ال�شركة من ت�شحيح امل�شار ب�شرعة فائقة وتقليل 

العمل الت�شحيحي.

تجميع الطاقة
ويف املتو�شط، كان اعتماد هذه التكنولوجيا املتطورة 

بطيئًا يف البداية حيث واجه مطوريها بع�س املقاومة 

من قبل راف�شي التغيري داخل ال�شركات وخ�شو�شًا 

تلك التي تقوم بتوظيفهم الإمتام العمل.

ومع ذلك، وب�شبب ارتفاع م�شتوى االإنتاج يف امل�شاريع 

التي تبنت هذه التكنولوجيا، مت التغلب على العقبات، 

ومع الوقت اأ�شبح هناك املزيد من ال�شركات التي 

تطلب احل�شول عليها. 

ووفقًا لتقديراتنا، �شتتم عملية رقمنة �شاملة لعملية 

البناء يف ع�شون ع�شر �شنوات والتي �شتوؤدي اإىل 

موفورات �شنوية �شخمة يف التكاليف العاملية. اأما 

بالن�شبة للبناء التجاري، ف�شت�شل املوفورات من 

0.٧ تريليون دوالر اإىل ١.2 ترليون دوالر )١3% اإىل 

2١%( يف مراحل الت�شميم والهند�شة والبناء و0.3 

اإىل 0.٥ ترليون دوالر )١0% اإىل ١٧%( يف مرحلة 

العمليات. 

ويجب اأن نالحظ هنا باأن املكا�شب االإنتاجية �شوف 

تختلف، لي�س فقط عرب مراحل دورة احلياة لالإنتاج 

ولكن اأي�شا عرب القطاعات الفرعية: العمودي 

وال�شناعي والبنية التحتية.

املوارد: ١. �شندوق النقد الدويل، اآفاق االقت�شاد العاملي، ني�شان / اأبريل 20١٧      2. ماكينزي، اإعادة اخرتاع البناء
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األخبار 
االقتصادية

مستقبل مشرق 
ألعمال البناء 

2.8 بالمائة

نمو مطرد
نبذة عن االقتصاد العالمي

ثقة تخفف من وطئ التأثيرات السياسية
�شهدت ال�شنوات االأخرية ظهور طفرة اقت�شادية 

جديدة حتت مظلة عدم اليقني ال�شيا�شي. وقد بداأت 

هذه الطفرة باتخاذ �شكل الواقع املفرو�س ويبدو 

االقت�شاد اأكرث الت�شاقًا بها كلما ا�شارت املعدالت اإىل 

منو يف اأحد نواحيه دون وجود الأي احتمالية للرجوع 

اإىل املعدالت املزدهرة التي و�شل اليها قبل االأزمة 

املالية، ودون اأي حت�شن يف االإنتاج. ومن املتوقع اأن 

تزداد تكاليف البناء العاملية بن�شبة 3.٧ يف املائة يف 

عام 20١٧ بعد اأن ارتفعت بن�شبة 3.٥ يف املائة يف 

عام 20١٦.

نبذة عن االقتصاد المحلي
البحث الدائم عن الكفاءة

ٌتظهر اأ�شواق العقارات ال�شكنية والتجزئة والفندقة 

م�شتويات ثقة عالية يف البحرين، وعلى الرغم من 

ال�شغوط االقت�شادية، تخفف املهرجانات التي 

تقام على الواجهات البحرية، وامل�شاريع التجارية 

العديدة التي مت االنتهاء من بنائها اأو يف قيد االإن�شاء 

مثل م�شروع االأفينيوز البحرين والذي من املقرر 

افتتاحه يف اأواخر 20١٧ مب�شاحة 33،000 مرت 

مربع خم�ش�شة لقطاع البيع بالتجزئة من وقع هذه 

ال�شغوط.  وقد عانى القطاع ال�شكني يف البحرين 

من نق�س يف العر�س الأكرث من 2٥ عامًا وخ�شو�شًا 

يف وحدات امل�شاكن االجتماعية يقدر بنحو 000،٧٥ 

وحدة هذا العام.

ويقّدر جمل�س التنمية االقت�شادية افتتاح ١٥ فندقًا 

من فئة االأربعة واخلم�شة جنوم ومنتجعات على 

�شاطئ البحر مع ا�شتثمار م�شرتك يزيد عن ١0 

مليارات دوالر يف البحرين على مدى ال�شنوات 

اخلم�س املقبلة.

نمو قطاع الصناعات التحويلية 
في البحرين 

البحرين: وهيئ برنامج البنية التحتية يف 

البحرين، والذي ي�شمل م�شروع تو�شعة املطار بقيمة 

١.١ مليار دوالر، وبناء الطرق واجل�شور بقيمة ٧00 

مليون دوالر، والعديد من م�شاريع االإ�شكان، اخلليج 

العربي من مواجهة التحديات االقت�شادية االإقليمية 

التي تواجهها اأ�شعار النفط املنخف�شة.

ووفقا للتقارير، فاإن اأحد اأكرب قطاعات النمو هو 

ال�شناعات التحويلية، الذي يعززه حت�شن اخلدمات 

اللوج�شتية واالت�شاالت.

يف الواقع، �شكل قطاع ال�شناعات التحويلية 

واللوج�شتية ١٥% من اإجمايل اال�شتثمارات يف عام 

20١٦، مع التطورات الرئي�شية يف املنطقة، مثل 

اإطالق اأول منطقة للتجارة احلرة يف اململكة.

الإمارات العربية املتحدة: ويواجه �شوق 

املقاوالت يف دولة االإمارات العربية املتحدة �شغوطًا 

من عمليات خف�س االإنفاق والدعم احلكومي، االأمر 

الذي �شيوؤثر على اخلدمات واملعرو�شات، ولكن من 

املمكن انخفا�س هذه ال�شغوط اإذا ما بداأت اأ�شعار 

النفط يف االرتفاع مرة اأخرى.

ومن املتوقع اأن يكون ملعر�س اإك�شبو 2020 دبي تاأثري 

على اأ�شعار مناق�شات البناء يف عام 20١٧، مع توقع 

البدء يف امل�شاريع املعرو�شة ومن املتوقع اأن يوؤدي 

ذلك اإىل ارتفاع الطلب على املقاولني من امل�شتوى 

االأول وامل�شتوى الثاين وارتفاع اأ�شعار املناق�شات.

تحسن اإلقتصاد العالمي خالل 
الخمس سنوات المقبلة بنسبة ٣٪ 

سنويًا.

في 
المجتمع

في العدد 
القادم

أعظم 
أصولنا

األخبار 
االقتصادية

أخبار الصناعة 
واتجاهات السوق

أخبار  
المشاريع

 منتجات تحت 
الضوء

أخبار ناس رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة

شركائناالمحـتـوى



15   يناير - أبريل 20١7  |  العدد ١٩

28

Nass Corporation B.S.C.  Annual Report 2016

29

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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الحالة الموقع:

�شحن ٦ م�شاعد من   •
كوريا يف ١٥ يوليو 

20١٧

و�شول ال�شحنة يف   •
اأغ�شط�س 20١٧

تركيب امل�شاعد يف   •
الربج يف مايو 20١8

اجلفري

مشروع جارمكو
ي�شمل العمل على م�شروع جارمكو على توريد 

املواد، الت�شنيع، الطالء، االختبارات الالزمة، 

واأعمال الت�شليم والت�شييد ملرافق اإعادة ذوبان 

االألومنيوم والتي تتاألف من مراقبة تلوث الهواء، 

عمليات املعاجلة )الفرن وال�شب(، نظام مد 

انابيب املياة، التخزين، بناء املكاتب، حموالت 

البناء، املحطة الكهربائية الفرعية، ور�شة بناء 

القوالب، الطرق وال�شبكات.

الحالة: الموقع:

مت االنتهاء من ٩٥% من امل�شروع 

الذي بداأ العمل عليه يف دي�شمرب 

20١٥ و�شيتم االنهاء منه يف 

�شبتمرب 20١٧

املنطقة ال�شناعية 

- البحرين

اوركيد بالزا
برج �شكني فخم مكون من ٤٧ طابقا، �شّيد من 

قبل �شركة اأوركيد للتطوير العقاري ويطل على 

البحر يف منطقة اجلفري الفخمة. 

مشروع محطة السمرا لتوليد الكهرباء 3
م�شروع تقدر قيمته بـ 1٤2،٧٤1،00 دوالر اأمريكي لت�شييد وتركيب ٦ اأغطية ملحطة 

�شمرا لتوليد الكهرباء يف ُعمان حيث يزن اثنان من االأغطية اأكرث من ١30 طن 

وبقطر ٤0 مرت.  

وا�صتمل العمل على: الرفع الثقيل الأغطية املحطة وذلك باإعادة هيكلة الرافعة 

املجنزرة موديل CC2800-1 )٦00 قدم( اإىل و�شعية SWSL واإ�شافة ذراع بطول 

3٦ مرت لها. كما مت ا�شتخدام ذراع �شفلى املفا�شل بطول ٤2 مرت ورافعة موديل 

Superlift Counterweig200ft. مت ت�شنيع االأغطية بالقرب من اخلزان، ثم 
مو�شعة الرافعة املجنزرة بقطر 30 مرت من و�شط �شقف املحطة ومو�شعة رافعة 

Superlift Counterweight 200ft بقطر ١٥ مرت من الرافعة املجنزرة. وعندما 
متت عملية التحام الرافعات باملحطة واالأغطية، بداأت عملية الرفع. اأخريًا وبعد رفع 

االأغطية اإىل 22 مرت، مي انزالها على املحطات وتثبيتها باللحام. 

الحالة: الموقع:

بداأ العمل على امل�شروع يف ١ مايو 20١٧ وانتهى العمل 

عليه يف 2٥ مايو 20١٧

عربي – �شلطنة 

عمان
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١3٠
هو وزن كل غطاء تم تركيبه 

في محطة سمرا لتوليد 
الكهرباء ٣

مشروع دمج الطاقة والبخار
م�شفاة الطويلة لالألومينا هي م�شروع تطويري من �شركة االإمارات العاملية لالأملنيوم، تتكلف ببناء 

م�شفاة جديدة لالألومينا يف منطقة خليفة ال�شناعية يف اأبو ظبي، املتاخمة لعمليات �شركة االإمارات 

العاملية لالأملنيوم مبنطقة الطويلة وميناء خليفة.

وا�صتمل العمل على: �شب ا�شا�شات CTG، �شب ا�شا�شات HRSG، �شب االأعمدة، االأعمال 

الكهربائية، تركيب االألواح الكهربائية يف املباين، �شب اخلر�شانة االأ�شا�شية.

الحالة الموقع:

• انتهاء العمل على �شب ا�شا�شات CTG بتاريخ 2٥ مايو 20١٧

• انتهاء العمل على �شب ا�شا�شات HRSG بتاريخ 28 اأبريل 20١٧

االنتهاء من �شب االأعمدة بتاريخ ١٤ مايو 20١٧  •

االنتهاء من العمل على االأعمال الكهربائية، تركيب االألواح   •
الكهربائية يف املباين، �شب اخلر�شانة االأ�شا�شية بتاريخ 8 يونيو 

20١٧

• ت�شليم �شب ا�شا�شات HRSG بتاريخ 20 يونيو 20١٧

• ت�شليم �شب ا�شا�شات CTG بتاريخ 20 يونيو 20١٧

اأبو ظبي – االإمارات 

العربية املتحدة

مشروع شركة ضرمة للكهرباء
محطة الرياض لتوليد الكهرباء رقم ١3

ي�شمل العمل على حمطة توليد الكهرباء الثالثة ع�شر بالريا�س )حمطة مركبة الدورات- ١8٥0 ميجاوات( 

على اأعمال بناء الكرتوميكانيكية واأعمال ت�شييد حلزمة HRSG.  و�شمل العمل يف املحطة على: ت�شيد اأعمال 

HRSG وGTG مع االأنابيب، اأعمال ME&I واأعمال الرتكيب الكاملة. 

الحالة: الموقع:

بداأ العمل على الربنامج يف دي�شمرب 20١٥ وانتهى يف اأبريل 20١٧.  �شرمة – اململكة العربية 

ال�شعودية
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الحالة: الموقع:

مت اإمتام ٥0% من امل�شروع من حيث الدرا�شات اال�شتق�شائية والتحري عن 

الرتبة ودرا�شة الطرق، واالأ�شغال املوؤقتة ومكاتب املوقع واملناطق امل�شطحة 

واحلفريات وقنوات العبور التقليدية والطرق الربية والبحرية غري ممهدة 

واالأعمال اخلر�شانية وتركيب الكابالت يف اأحوا�س اخلر�شانة اجلاهزة، 

الردم )احلراري والطبيعي( واإعادة الرتكيب. هذه االأعمال �شاملة لرتكيب 

دائرة واحدة من م�شروع 400KV الكهربائي.

الرفاع، اأم احل�شم، احلد 

)٢٠١3 – ٢٠٠9( 400KV مشروع مد كابالت للدائرة
اأعمال مدنية ل�شركة Prysmian للدائرة الكهربائية 400KV املمتدة من حمطة الرفاع اجلديدة اإىل حمطة اأم 

 احل�شم الفرعية اجلديدة ومن حمطة اأم احل�شم الفرعية اإىل حمطة احلد االحتياطية )وحدة التغذية ١(

 وي�شار اإىل اأعمال حمطة الرفاع اإىل اأم احل�شم بـ LOT-1 واأعمال حمطة اأم احل�شم اإىل حمطة احلد 

.LOT-2 الفرعية بـ

 LOT-2 ١8 �شهر ومت ت�شليم امل�شروع يف 2٦ يونيو 20١٧، اأما بالن�شبة للعمل على LOT-1 وامتد العمل على

�شيمتد حتى 2٤ �شهر وموعد ت�شليم امل�شروع هو 2٦ دي�شمرب 20١٧.

مشروع مصفاة الطويلة لأللومينا
م�شفاة الطويلة لالألومينا هي م�شروع تطويري من �شركة االإمارات العاملية لالأملنيوم، تتكلف ببناء م�شفاة 

جديدة لالألومينا يف منطقة خليفة ال�شناعية يف اأبو ظبي، املتاخمة لعمليات �شركة االإمارات العاملية لالأملنيوم 

مبنطقة الطويلة وميناء خليفة.

و�صملت الأعمال على: اأعمال يف املن�شئة رقم ١١٥ و١20 من اجلانب ال�شرقي والغربي، املحب�س والنفق رقم 

١، الطاحونة الدائرية رقم ١، املن�شاأة رقم 230، وحدة الومي�س يف املن�شاأة رقم 2٤0 ووحدة البخار يف املن�شاأة 

رقم 3٥0 – اخلط االأول.

الحالة: الموقع:

مت االنتهاء من العمل على    •
املن�شاأة رقم ١١٥ و١20 م 

اجلانب ال�شرقي والغربي 

يف تاريخ ١٧ اأبريل 20١٧.

مت االنتهاء من العمل    •
املحب�س والنفق رقم ١، 

الطاحونة الدائرية رقم 

١، املن�شاأة رقم 230، 

وحدة الومي�س يف املن�شاأة 

رقم 2٤0 ووحدة البخار 

يف املن�شاأة رقم 3٥0 – 

اخلط االأول يف ١٧ مايو 

20١٧

 اأبو ظبي – 

االإمارات العربية 

املتحدة
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عرض ألخبار 
ومستجدات 

المشاريع الكبيرة.

الحالة: الموقع:

مت اإمتام م�شروع �شركة نا�س للمقاوالت امليكانيكية 

بن�شبة ٤٤.٩2% املت�شمن اأعمال �شباغة داخلية 

وخارجية. و�شيتم ت�شليم امل�شروع يف يونيو 20١٧. 

الب�شيتني - اجلفري

أخبار  
المشاريع

مشروع تنمية مد أنابيب نقل المياه 
)٢٠٠ - ٢٠١٢9(

م�شروع بقيمة ٥٧،102،91٧.38٥ دوالر اأمريكي واملت�شمن: تدعيم ال�شقف 

واللحام، ت�شييد وحلام �شفائح ال�شقف، اأعمال تدعيم، تدعيم ال�شفائح ال�شقف، 

تركيب امللحقات. 
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والجدير بالذكر، تقدم شركة ناس الدولية 
للتجارة العديد من أنظمة مصاعد صف 

المركبات ومنها:
1. امل�صاعد

نظام امل�شعد هو نظام دّوار بدرجة 90˚ اأو 180˚ 

بنظام دخول وخروج �شريع، وي�شمح بالقيادة 

اإىل االأمام اأثناء الدخول واخلروج. هو نظام 

يوفر اأقل درجة من ال�شو�شاء واالهتزاز، ويوفر 

للم�شتخدمني م�شاحة كافية للدخول واخلروج من 

املركبة، كما اإنه نظام �شهل الت�شغيل.

2. نظام العربات

هذا النظام املتعدد امل�شتويات يف قمة التطور، 

فهو يوفر م�شاحة كبرية و�شريعة واآمنة ل�شف 

املركبات، يف م�شاحة حمدودة حتت االأر�س. 

وتوفر امل�شاعد االأحادية اأو املزدوجة تغطية 

جلميع امل�شتويات، يف حني يتم نقل املركبات 

عن طريق العربات وعندها تنتقل املركبات 

عموديًا واأفقيًا يف اآن واحد، وبذلك، يتم تقلي�س 

وقت �شف املركبات اإىل اأدنى م�شتوى.  اأي�شا، 

ميكن ب�شهولة تو�شعة املواقف وال�شفوف، مما 

يتيح فر�شة اال�شتفادة الق�شوى من امل�شاحة 

املخ�ش�شة لها حتت االأر�س. 

3. النظام املتكامل ل�صف املركبات

نظام �شف املركبات املتكامل هو حتفة فنية 

ترتقي عن جميع اأنظمة �شف املركبات على 

االإطالق، حيث ميكن بوا�شطة هذا النظام 

ا�شتخدام ناقل متحرك مّيكن امل�شتخدم من 

اخلروج من املركبة يف اأقل من 38 ثانية.  ويعترب 

هذا النظام اأ�شرع نظام على االإطالق حيث يتبنى 

ا�شلوب علمي فريد من نوعه ي�شمح برتكيبه حتت 

املباين اأو الطرق. وميكن لوحدة واحدة يف هذا 

النظام ا�شتيعاب مئات املركبات دون احلاجة 

لوجود �شائق. كما ت�شمح قابلية التو�شع مل�شتويات 

و�شفوف متعددة تركيب النظام على نطاق اأكرب 

واأو�شع. 

4. النظام الأحادي/املتعدد امل�صتويات

ميكن تركيب النظام االأحادي اأو املتعدد 

امل�شتويات )نظام االأحجية( بطريقة متوازية اأو 

يف �شفوف متعددة مع خا�شية توفري اأعلى كفاءة 

للم�شاحة واأدنى تكاليف بناء. ويتميز هذا النظام 

بتوقيت �شريع لعملية �شف املركبات وانخفا�س 

تكاليف ال�شيانة. 

 منتجات 
تحت الضوء

عروض جديدة ورائدة

مواقف السيارات، مستوى آخر من التطور
بائت م�شكلة �شف املركبات من اأكرب امل�شاكل يف العديد من بالد العامل، والبحرين لي�شت با�شتثناء. 

والإف�شاح املجال للعدد املتزايد من املركبات يف اململكة، مت و�شع اأنظمة جديدة للمباين ت�شمح للمطورين ببناء 

طابق اإ�شايف ملواقف املركبات وا�شتخدام الطابق االأر�شي لنف�س الغر�س يف املناطق القدمية يف اململكة.

ولكن، هل يوجد حلول اأخرى حلل هذه امل�شكلة العارمة؟ 

موؤخرًا اأ�شافت �شركة نا�س الدولية للتجارة، الرائدة يف �شناعة امل�شاعد وال�شالمل املتحركة يف املنطقة، نظام 

م�شاعد �شف املركبات اإىل قائمة املنتجات التي تقدمها لزبائنها.

ويقدم نظام م�شاعد �شف املركبات جمموعة 

متنوعة من املنتجات التي ميكنها الق�شاء على 

جميع م�شاكل مواقف املركبات يف اململكة وخارجها.

كل األسباب التي تجعلك تريد اقتناء واحد
�صريع واآمن

يتم ت�شميم النظام ليتما�شى مع ت�شميم املبني 

لت�شهيل عملية الدخول واخلروج وخف�س م�شتوى 

ال�شو�شاء واالهتزاز. 

�صهل ال�صتخدام

ال داعي الأن تبحث عن مركبتك اأو القلق عند ن�شيان 

موقعها فنظامنا �شيوفر لك الطريقة ال�شهلة واالآمنة 

الإيجادها. 

توفري م�صاحة

�شينخف�س ال�شعر االإجمايل للبناء اإىل ما يقارب 

٥0% مقارنة باملباين ذات املواقف التقليدية ب�شبب 

ا�شتخدام م�شاحة مواقف املركبات يف اأن�شطة 

اأخرى. 

M250 نقدم لك
اأ�شافت �شركة نا�س التجاري اأحدث طراز ل�شاغطات Kaeser M250 امل�شنعة كليًا يف اأملانيا اإىل قائمة 

املنتجات التي تروج لها.  وقد مت جتهيز هذا ال�شاغط املحمول بخا�شية الت�شغيل البطيء SIGMA ملخارج 

الهواء وذلك لتوفري املزيد من الطاقة واحل�شول على اأعلى كفاءة. كما اأن املربدات الكبرية ت�شهل دخول 

كميات اأكرب من الهواء مما يخفف ال�شغط على املحرك ويجعله منا�شبًا للعمل يف درجات حرارة عالية ت�شل 

اإىل ٥0 درجة مئوية.

هذا ال�شاغط املتحرك والذي يعمل بخا�شية SIGMA، �شهل اال�شتخدام ويقوم مبطابقة قوة املحرك بالهواء 

امل�شغوط، مما يعزز ب�شكل كبري كفاءة الوقود. وميكن لهذه اخلا�شية توفري مزايا عديدة منها، مراقبة 

ال�شاغط عن بعد واالغالق التلقائي.

ويتمتع هذا ال�شاغط باأدنى تكلفة �شيانة حيث يعطي ما ي�شل اإىل 88٥ قدم مكعب/ دقيقة لع�شر وحدات بار 

على 2١0 كيلوواط، كما اإنه جمهز مبحرك مر�شيد�س بنز اأملاين ال�شنع. 
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خدمات ما بعد البيع، ثقة ومصداقية
نظمت �شركة نا�س التجاري دورة تدريبية عن كيفية ت�شغيل املعدات لتقنيي 

ومهند�شي ال�شركة العربية العاملية للخدمات )AISCO( خالل �شهر اأبريل 

20١٧ حيث رّكزت الدورة على عمليات ت�شغيل رافعات Faresin ومكاب�س 

 .Kaeser M123

وقد قدم املهند�س عمرو زياد، مدير خدمات ما بعد البيع يف �شركة 

نا�س التجاري عر�شًا تف�شيليًا لعمليات الت�شغيل وال�شيانة لكل التقنيني 

 واملهند�شني تاله كل من ال�شيد فينو فريغا�س، مدير ق�شم املرافق وال�شيد

 ب. باالجي، تقني. وبعد االنتهاء من الدورة، ا�شتمتع اجلميع بوجبة غداء 

خفيفة يف موقع العمل. 

آيسكريم أوريو... اآلن في األسواق
ال �شيء ميكن اأن يخفف من وطئ حرارة ف�شل ال�شيف اأكرث من اآي�شكرمي مثلج ولذيذ، ولهذا قامت �شركة نا�س لالأغذية ب�شم 

حقوق توزيع اأف�شل العالمات التجارية لت�شنيع االآي�شكرمي يف العامل اإىل قائمة خدماتها. االآن، ميكنك اال�شتمتاع بالعديد من 

 النكهات املنتجة من رائدات �شركات ت�شنيع االآي�شكرمي يف العامل ومنها اأوريو، ديل مونتي ودامي. 

واجلدير بالذكر انه منذ تاأ�شي�شها يف العام ١٩82، تفخر �شركة نا�س لالأغذية بتطوير منتجاتها واإطالق العالمات التجارية 

الرائدة يف ال�شوق بنجاح، عامًا بعد عام. 

وقد اأ�شبحت ال�شركة الرائدة م�شدر ثقة لتوريد منتجات اللحوم املتخ�ش�شة اإىل اأفخم الفنادق واملطاعم، واأكرب 

حمالت ال�شوبر ماركت والهايربماركت يف مملكة البحرين. كما وحتافظ ال�شركة على مكانتها الرئي�شية كم�شتورد 

وتاجر جملة وتاجر للمنتجات املجمدة واملربدة واالأغذية اجلافة من خالل التزامها باجلودة وخدمة العمالء.

مدراء وموظفي �شركة نا�س لالأغذية اثناء اإطالق العالمات التجارية الرائدة لالآي�شكرمي؛ اأوريو وكادبوري يف ال�شوق.
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ISO 45001
تعمل جميع أقسام ناس المؤسسة للحصول على شهادات  

 في مده 
اقصاها األول من شهر أبريل ٢٠١٨.  

نسعى لنكون األفضل
نظرًا لتميزها الدائم و�شعيها لتقدمي اأف�شل اخلدمات يف جمال املقاوالت، مت تكرمي 

�شركة نا�س للمقاوالت كمقاول ال�شهر يف اأبريل 20١٧ وذلك مل�شاهمتها الباهرة يف 

م�شروع م�شفاة الطويلة لالألومينا يف اأبوظبي – االإمارات العربية املتحدة. 

م�شفاة الطويلة لالألومينا هي م�شروع تطويري من �شركة االإمارات العاملية 

لالأملنيوم، تتكلف ببناء م�شفاة جديدة لالألومينا يف منطقة خليفة ال�شناعية يف 

اأبوظبي، املتاخمة لعمليات �شركة االإمارات العاملية لالأملنيوم مبنطقة الطويلة وميناء 

خليفة. 

وقد تركزت املناف�شة املحتدمة بني ال�شركات امل�شاركة على مفهوم جتميع النقاط 

بالتميز يف العديد من املجاالت، منها:

 ES&H االمتثال العام لتفتي�س وتدقيق �شركة •
• ت�شحيح اأو�شاع ال�شركة قبل مو�شع اال�شتحقاق

• تغطية جميع مالحظات �شركة BPJV واملقاولني
• ا�شتكمال اأن�شطة �شركة �شادق لل�شالمة واالأمن 

• ا�شتيفاء اأداء اجلودة والبناء

واجلدير بالذكر اأن �شركة نا�س للمقاوالت افتتحت مكتبًا يف ابوظبي يف عام 

20١٤ لتلبية احتياجات �شوق املقاوالت املتنامي واملزدهر، ومنذ ذلك احلني، 

نفذت ال�شركة العديد من امل�شاريع املربحة ومنها جزيرة الطاقة املتجددة ل�شركة 

االإمارات العاملية لالأملنيوم، وم�شجد ال�شهامة للمحكمة امللكية البحرينية، وخط 

امل�شهر الفردي ل�شركة االإمارات العاملية لالأملنيوم، وج�شر جنمة مارينا للم�شاة 

ل�شركة رمي للتطوير.

يف هذه ال�شورة من الي�شار: ال�شيد �شون كوبر، مدير امل�شروع مع ال�شيد جيد نيك، 

BPJV وال�شيد كييث �شاركي، املدير االإقليمي ل�شركة BPJV مدير موقع م�شروع

ناس للمقاوالت الكهربائية ترفع المعايير
اجتازت �شركة نا�س للمقاوالت الكهربائية - 

اإحدى �شركات نا�س املوؤ�ش�شة - بنجاح التدقيق 

 ISO9001:2015 املعتمد للح�شول على �شهادة

 لنظم اإدارة جودة املنتج و�شهادة 

OHSAS18001:2007 لنظم اإدارة ال�شحة 
وال�شالمة املهنية.

 وقد اجرت TÜV NORD ال�شرق االأو�شط عملية 

التدقيق لل�شركة وا�شدرت �شهادات االعتماد 

التي تفيد باأن ال�شركة قامت بتوفري االأعمال 

الكهربائية للقطاعات ال�شكنية والتجارية 

وال�شناعية والتوزيع ونقل الكهرباء مع املحافظة 

على جودة املنتج وم�شتوى ال�شالمة املهنية ملدة 

اأربع �شنوات متتالية. وقد ت�شلم ال�شيد فوزي نا�س، 

الع�شو التنفيذي لنا�س املوؤ�ش�شة �شهادات ISO و

OHSAS من ال�شيد قوديل ماثيو جورج، املدير 
االإقليمي ل�شركة TÜV NORD ال�شرق االأو�شط يف مقر ال�شركة الرئي�شي 

يف ميناء �شلمان. 

تاأ�ش�شت �شركة نا�س للمقاوالت الكهربائية عام ١٩8١ وتعترب الرائدة يف 

جمال املقاوالت الكهربائية يف املنطقة من حيث خدماتها املتنوعة والتي 

ت�شمل الت�شميم والتجهيز والرتكيب للعديد من امل�شروعات التجارية 

وال�شكنية. كما وُمنحت ال�شركة لقب “مقاول من الدرجة االأوىل” من هيئة 

توزيع الكهرباء يف اململكة. 

وتعترب �شركة نا�س للمقاوالت الكهربائية واحدة من ال�شركات القالئل التي 

تخت�س يف توزيع وتو�شيل الكابالت ذات قوة ٦٦/220 كيلو فولت وكابالت 

HV/LV داخل اململكة. 

ال�شيد جيتندر �شنغ جيل، مدير عام �شركة نا�س للمقاوالت الكهربائية 

وال�شيد فوزي نا�س، املدير التنفيذي لنا�س املوؤ�ش�شة يت�شلمان �شهادات 

 TÜV االعتماد من ال�شيد قوديل ماثيو جورج، املدير االإقليمي ل�شركة

NORD ال�شرق االأو�شط

نقدم حلول متكاملة
ال تتوانى �شركة نا�س �شكافورم عن تقدمي االأف�شل لزبائنها، لذا فهي دائمة 

التو�شع والتطور يف جمال عملها. 

وقد قررت ال�شركة اإ�شافة اأن�شطة جديدة ل�شجلها التجاري ومنها: اأن�شطة البناء 

املتخ�ش�شة، والرتكيب، 

وبناء وتنظيف املواقع 

ال�شناعية، ا�شتكمال 

عمليات البناء والت�شطيب 

والديكور.

ا�شافت ال�شركة هذه 

االأن�شطة من اأجل 

تقدمي حلول متكاملة 

للعمالء الذين يف�شلون 

احل�شول على مقاول 

واحد ال�شتكمال جميع 

متطلباتهم. 
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الصحة في مواقع العمل
�شحة و�شالمة املوظفني من اأهم اأولويات “نا�س”، 

لذا، نظمت �شركة نا�س للمقاوالت وبالتعاون 

مع وزارة ال�شحة، وزارة العمل ووزارة التنمية 

االجتماعية ندوة “ال�شحة ال�شخ�شية وكيفية مقاومة 

االأمرا�س املزمنة” على مدى يومني حتت عنوان 

“�شحتي، م�شوؤوليتي” والتي اأقيمت يف �شهر مار�س 
20١٧ يف مركز البا النويدرات للتدريب. 

وقد ت�شمنت الندوة معلومات اأولوية عن كيفية 

احلفاظ على ال�شالمة وال�شحة املهنية يف موقع 

العمل وكيفية منع احلوادث التي من املمكن اأن توؤدي 

اإىل اأمرا�س وا�شابات وعدوى مزمنة.  

وقد قامت وزارة ال�شحة بالتعاون مع مركز �شفاء 

اجلزيرة الطبي وم�شت�شفى الهالل باإجراء حتاليل 

الدم االأ�شا�شية وقيا�س �شغط الدم، واعطت جميع 

املوظفني معلومات اأ�شا�شية عن كيفية احلفاظ على 

�شحة اجل�شم واالأظافر وال�شعر اأثناء وبعد �شاعات 

العمل.

وقد كان احلما�س حا�شرًا على جميع موظفي �شركة 

نا�س للمقاوالت للخو�س يف هذه التجربة حيث 

اأبدوا تفاعلهم الكبري مع جميع ممثلي امل�شت�شفيات 

والوزارات، والذي �شاهم يف جناح هذه التجربة.

وتقوم �شركة نا�س للمقاوالت ووزارة ال�شحة باإجراء 

هذا النوع من التدريب على ال�شحة املهنية ب�شكل 

دوري ومنتظم ل�شمان متتع جميع املوظفني بال�شحة 

وال�شالمة.

اعاد جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة نا�س هيكلة جلان 

الرت�شيحات ومراكز التحكيم وجلان ال�شالمة املهنية 

حتت ا�شراف الدكتور م�شطفى ال�شيد رئي�شًا لها. 

 وقد قامت �شركة نا�س بعقد اجتماع ا�شرتاتيجي يف 

مركز األبا النويدرات للتدريب على لل�شحة املهنية 

وال�شالمة والبيئة لبحث �شبل تر�شيخ ال�شالمة املهنية 

لدى موظفي املوؤ�ش�شة. وقد تراأ�س االجتماع الدكتور 

م�شطفى ال�شيد وبح�شور كل من، ال�شيد �شمري نا�س، 

رئي�س جمل�س االإدارة، ال�شيد غازي عبداهلل نا�س، 

املدير العام، ال�شيد يا�شر عبداهلل العبا�شي، مدير 

جمعية ال�شحة وال�شالمة وجميع مديري اأق�شام 

موؤ�ش�شة نا�س. وقد مت ت�شكيل جلنة “ال�شالمة املهنية 

يف املوؤ�ش�شة” مكونة من بع�س مدراء االأق�شام ومن 

بينهم ال�شيد ديفيد اأنطوين، مدير عام �شركة نا�س 

للمقاوالت والذي �شي�شغل من�شب “البطل التنفيذي”.  

و�شوف تقوم اللجنة بدرا�شة تطوير نظم ال�شالمة 

احلالية وت�شكيل نظام �شلوكي ميكن اتباعه على 

م�شتوى ال�شركة ككل الإحراز نتائج �شريعة ومر�شية. 

كما و�شتجتمع اللجنة مرتني �شنويًا ملناق�شة اهم 

التطورات.  

وعند بلوغ اللجنة اأهدافها بتثبيت نف�شها كعني 

�شاهرة على ال�شالمة املهنية يف املوؤ�ش�شة، وايجاد 

جميع الثغرات التي يجب ا�شالحها، �شتبداأ بالعمل 

على اخلطة املو�شوعة لن�شر مفهوم ال�شالمة املهنية 

على االأق�شام واالأفراد على حد �شواء. 

و�شيتم العمل على بلوغ الهدف الذي حدده الدكتور 

م�شطفى ال�شيد جلميع اق�شام نا�س املوؤ�ش�شة وهو 

 حماولة كل ق�شم احل�شول على �شهادات

  يف مده 

اق�شاها االأول من �شهر اأبريل 20١8 لنظم ال�شالمة 

املهنية.  

السالمة أواًل

ال�شيد غازي نا�س، ال�شيد �شمري نا�س، الدكتور م�شطفى ال�شيد، وال�شيد يا�شر عبدالرحيم
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إشراقة ناس للمساحات الخضراء
في معرض الحدائق

يعترب معر�س البحرين الدويل للحدائق واحد من اأهم املعار�س التي 

تقام يف البحرين، حيث يجد كل حمبي الب�شتنة كل ما يريدونه جلعل 

حياتهم واحة خ�شراء. 

وقد اأقيم معر�س البحرين الدويل للحدائق هذا العام حتت رعاية 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى 

و�شاحبة ال�شمو امللكي االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، حرم 

جاللة امللك ورئي�شة املجل�س اال�شت�شاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع 

الزراعي يف مركز البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات يف 22 فرباير 

.20١٧

و�شاركت �شركة نا�س للم�شاحات اخل�شراء يف املعر�س حيث قدمت 

اأف�شل حلول الب�شتنة للخرباء والهواة من حمبي امل�شاحات اخل�شراء. 

واجلدير بالذكر اأن معر�س هذا العام يعقد حتت �شعار “احلدائق 

امل�شغرة”، حيث ميكن للنا�س كثريي االن�شغال والذين يعي�شون يف 

املنازل حمدودة احلجم اال�شتمتاع مب�شاحة خ�شراء �شغرية وباأقل جهد.

تعزيز العالقات االقتصادية 
بين المملكة المتحدة 

والخليج العربي
�شاركت مملكة البحرين ممثلة بوزير ال�شناعة 

والتجارة وال�شياحة ال�شيد زايد الزياين يف 

موؤمتر ال�شراكة بني اململكة املتحدة واخلليج 

العربي يف القطاعني العام واخلا�س والذي 

عقد يوم االأربعاء ١٩ اأبريل 20١٧ يف النك�شرت 

هاو�س يف لندن.

واألقى الدكتور ليام فوك�س، نائب وزير الدولة 

للتجارة الدولية كلمة حول امكانية تعزيز 

العالقات التجارية واال�شتثمارية بني اململكة 

املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك 

بعد كلمة األقاها الدكتور عبد اللطيف الزياين، 

االأمني العام لدول جمل�س التعاون حتدث فيها 

عن ال�شراكة اال�شرتاتيجية والبعد االقت�شادي 

للدول امل�شاركة.

واأ�شار وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

البحريني اإىل عمق العالقات االقت�شادية بني 

دول جمل�س التعاون اخلليجي واململكة املتحدة 

والذي ميتد اإىل مئات ال�شنني يف كلمة القاها، 

م�شريًا اإىل احتفال مملكة البحرين موؤخرًا 

بالذكرى املئوية الثانية لعالقاتها التجارية مع 

اململكة املتحدة م�شددًا على عمق العالقات 

التجارية بني البلدين والتي بداأت قبل 200 

�شنة مع تاأ�شي�س �شركة الهند ال�شرقية يف 

البحرين يف ١٦١٦. وقد مّثل ال�شيد ديفيد 

اأنطوين، املدير العام ل�شركة نا�س للمقاوالت 

نا�س املوؤ�ش�شة يف هذا املوؤمتر، حيث تناول 

ال�شيد اأنطوين العديد من االأفكار ال�شناعية 

واالقت�شادية مع �شيوف الدول االأخرى. 

يف ال�شورة: وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

البحريني ال�شيد زايد الزياين يلقي كلمته 

خالل املوؤمتر.

لحياة أفضل
اأعطت �شركة Marshell، ال�شركة امل�شنعة لل�شيارات الكهربائية منخف�شة ال�شرعة مبا يف ذلك الدراجات 

النارية، وعربات الغولف ومركبات املنتجعات، الوكالة احل�شرية ل�شركة نا�س التجاري لت�شويق وبيع منتجاتها.

وتتميز املوديالت الكاملة للمركبات الكهربائية، وال�شيارات ومنتجات الطاقة املنزلية باأعلى معايري اجلودة، 

مما ميكنها من ال�شمود اأمام التحدي التجاري.  وت�شمل املوديالت؛ مركبات النوادي واملنتجعات ال�شديقة 

للبيئة، منتجات املجتمع ال�شديقة للبيئة، املنتجات ال�شناعية ال�شديقة للبيئة، ومنتجات الطاقة ال�شديقة 

للبيئة. وت�شمن امل�شانع التي تقع اأحداهما يف منطقة Zhaoqing واالآخر يف �شانغهاي واملجهزة بالكامل 

واحلا�شلة على �شهادات ISO9001:2000 تلبية جميع متطلبات االأ�شواق يف العامل.  وتعد �شركة نا�س التجاري 

جميع عمالئها بتقدمي املبادئ االأربعة االأ�شا�شية والتي �شتجعل من �شركة Marshell للمركبات الكهربائية 

اخليار االأمثل جلميع متطلباتهم العملية وال�شخ�شية وهي؛ االأ�شعار التناف�شية، الت�شليم يف الوقت املحدد، 

اجلودة وخدمة ال مثيل لها.
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أخبار ناس 
القاء الضوء على 

الألخبار والمستجدات 
في جميع الشركات 

خالل اآلربعة شهور 
المنصرمة.

الجمعية العامة لناس 
المؤسسة توافق على توزيع 

أرباح نقدية بنسبة %5
وافقت اجلمعية العامة لنا�س املوؤ�ش�شة �س.م.ب “�شركة م�شاهمة عامة بحرينية” على توزيع اأرباح نقدية على امل�شاهمني بن�شبة ٥ % عن عام 20١٦، مت اإعالن ذلك 

خالل االجتماع ال�شنوي للجمعية العامة للم�شاهمني الذي مت انعقاده بتاريخ 2٧ مار�س 20١٧ بفندق �شرياتون. وقامت ال�شركة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�شاهمني 

بن�شبة ٥ % من راأ�س املال املدفوع ، مببلغ ١.0٧٥ مليون دينار بحريني، وذلك عن االأ�شهم البالغ عددها 2١٥.0٧٧ مليون �شهم )وذلك بعد ا�شتبعاد اأ�شهم اخلزينة 

البالغة ٤.٩23 مليون �شهم( واململوكة للم�شاهمني املبينة اأ�شمائهم يف �شجل امل�شاهمني يف تاريخ انعقاد اجلمعية.

وبالنيابة عن اإدارة ال�شركة توجه ال�شيد/ �شمري عبداهلل نا�س رئي�س جمل�س االإدارة بال�شكر اإىل جميع امل�شاهمني الكرام لدعمهم املتوا�شل وثقتهم يف ال�شركة، كما 

توجه بال�شكر اإىل جميع املوظفني بال�شركة جلهودهم املخل�شة يف �شبيل منو وازدهار ال�شركة.
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اأهاًل بكم يف العدد التا�شع ع�شر من “حديث نا�س”، املجلة التي تعنى باأخبار 

املوظفني، ال�شركات، امل�شاريع وكل من �شاهم يف جناح اأعمالنا. 

تربعت “نا�س” على عر�س الريادة يف ال�شوق على مدى �شنوات طوال وتفوقت من 

خالل �شعيها الدائم للتو�شع ودورها الفّعال يف تنمية اقت�شاد اململكة، وهذا العام 

لي�س ا�شتثناء؛ فقد قررت العديد من �شركاتنا و�شركائنا التو�شع وا�شافة اأن�شطة 

جديدة اإىل �شجلهم التجاري وذلك لتقدمي حلول خدمة متكاملة لعمالئهم.

�شركة نا�س �شكافورم تقدم االآن خدمات عديدة باالإ�شافة خلدماتها املعتادة 

ومنها: اأن�شطة البناء املتخ�ش�شة، والرتكيب، وبناء وتنظيف املواقع ال�شناعية، 

ا�شتكمال عمليات البناء والت�شطيب والديكور. وا�شافت ال�شركة هذه االأن�شطة 

من اأجل تقدمي حلول متكاملة للعمالء الذين يف�شلون احل�شول على مقاول واحد 

ال�شتكمال جميع متطلباتهم. 

وقررت �شركة نا�س لالأغذية التو�شع اأي�شًا، فهي االآن املوزع املعتمد للعديد من 

ماركات االآي�شكرمي العاملية مثل اأوريو، ديل مونتي، كادبوري وغريها. 

وعند احلديث عن التو�شع، يجب اأال نغفل عن جامعة العلوم التطبيقية، حيث 

تعاونت اجلامعة موؤخرًا مع جامعة كارديف مرتوبوليتان املرموقة وجامعة لندن 

�شاوث بارك العريقة لتقدمي �شهادات البكالوريو�س الربيطانية يف الهند�شة املدنية 

وهند�شة الت�شميم املعماري بدًء من العام الدرا�شي احلايل.  

وال يتوقف االأمر عند هذه النقطة بل �شتبداأ اجلامعة بفتح اأبوابها جلميع الراغبني 

يف االن�شمام لربنامج بكالوريو�س الهند�شة االإلكرتونية والكهربائية يف العام 

التايل و�شهادة البكالوريو�س يف هند�شة الت�شاالت ال�شلكية ولال�شلكية وهند�شة 

ال�شبكات يف العام الدرا�شي 2020/20١٩.

االآن، �شوف يتمكن مهند�شي امل�شتقبل من احل�شول على �شهادات الهند�شة 

مبقايي�س عاملية، هنا يف عقر دارهم.

اأما على امل�شتوى االقت�شادي، فاإن عام  20١8 تبدو اأكرث اإ�شراقًا للجميع. 

موؤ�شرات اخلر�شانة يف ارتفاع دائم، كما اأن هناك العديد من امل�شاريع اجلديدة 

حتت االإن�شاء وعمومًا هناك ر�شوخ يف موؤ�شر االقت�شاد املحلي. ميكن اأن نعترب 

20١8 فرتة ازدهار يف جمال املقاوالت والبناء يف اململكة.

ومع كل هذه االأحداث واملجريات، توا�شل “نا�س” يف منوها لتبقى را�شخة جتاه 

التزامها باإ�شافة كل ما هو قّيم يف املجتمع. ولكن لنحافظ على هذا النمو، يجب 

اأن نكون يقظني، وخا�شة يف ظل التحديات االقت�شادية الراهنة. يجب علينا دائمًا 

التاأكد من اأن جميع العمالء ي�شتوفون �شروط الدفع اخلا�شة مب�شاريعهم، الأن 

الف�شل يف ذلك �شيخلق تداعيات اقت�شادية وي�شبب عجز يف ميزانية العديد من 

ال�شركات.

 واأخريًا، اأود اأن اأ�شكر جميع من وقف معنا، اأيدنا واآمن بنا؛ بدونكم مل نكن 

لن�شتطيع.

سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس االدارة

 رسالة 
رئيس مجلس اإلدارة

تربعت “ناس” على عرش الريادة في السوق 
على مدى سنوات طوال وتفوقت من خالل 
سعيها الدائم للتوسع ودورها الفّعال في 

تنمية اقتصاد المملكة.
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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 

العامة عرب الربيد االلكرتوين  media@nasscorporation.com   اأو هاتف رقم 

.١٧٤٥٦١٩١

/NassGroup@nassgroup/company/nass-the-group-nass-corporation-bahrain/user/nassgroup
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مشروع مد كابالت 
400KV للدائرة

أوركسترا تجريبية 
في محجر البحرين
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We Develope Bahraini 

تنمية جيل بحريني من 
المهندسين
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