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Follow us on:

Facebook: www.facebook.com/NassGroup

Twitter: @nassgroup

LinkedIn: www.linkedin.com/company/

nass-the-group-nass-corporation-bahrain

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

NASS Group and Corporation’s 
Official Newsletter

Undoubtedly, this quarter has witnessed many exciting events at 
Nass Group and Nass Corporation.
 
In our earlier newsletter we had requested for help from the 
subsidiary companies to contribute into providing us with 
their monthly activities and updates. We were certainly not 
disappointed as this newsletter is packed with significant 
events ranging from school visits to exhibitions and also 
deliveries of much awaited machinery and equipment. We 
also bring to you an interview with Jon Mottram, plus a special 
feature on the ambitious project with ASRY and a special 
highlight on Nass Foods.

We bring to you news from across the region with the opening 
of our new office in Oman and all the exciting projects Nass 
Scafform has been involved with not only in Bahrain but in Qatar 
and Abu Dhabi as well.

This newsletter will inform you about past, ongoing and future 
activities. These are exciting times for Nass as we are seeing 

improvement in the industry and we hope to keep you all in 
touch with all of these developments locally and in the region 
at large.
 
We are also pleased to introduce to you the top employees for 
the 2nd Quarter, We hope to not only highlight activities about 
Nass but we also aim to make this newsletter about you and 
your interests outside your respective offices!

Once again, I would like to thank all who contributed to this 
quarter. The Holy Month of Ramadan is upon us once more, 
and I take this opportunity to wish you all … 

‘Ramadan Kareem’!

Sameer A Nass
Vice Chairman and Managing Director

Managing Director’s Letter  NASSTALK

NASS Talk

Managing Director’s  
Message
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Find out what Nass 
have been up to with 
some snippets of all 
the latest news …

TOP 500
Online magazine, Arabian 
Business, has listed Abdulla 
Ahmed Nass  as the 294th  
Most Influential Arab in the 
world. “Abdulla Ahmed Nass 
established the Nass Group, 
one of largest business firms 
in Bahrain. Today, the firm 
extends beyond Bahrain with 
affiliates in Kuwait, Saudi 
Arabia, AbuDhabi, Qatar and 
Oman. All of this means that 
Nass is considered one of 
the industry titans of the Gulf, 
not just Bahrain, and one of 
the region’s most respected 
business figures.”

Mr Bashar Nass, General Manager of Nass 
Commercial, announced the delivery of the 
new CASE695ST Backhoe Loader to Bahrain 
and expressed his hopes of penetrating the 
Bahraini construction sector with CASE’s 
extensive range of construction equipment and 
machinery. CASE introduced the world’s first 
factory-built backhoe loader in 1957 and has 

since then produced close to three quarters of 
a million backhoes till date which makes CASE 
the leader in backhoe sales worldwide.
The 695ST model is a four equal-sized 
wheel machine powered by an 110hp engine 
driving through a Powershift Transmission. 
The new backhoe is very versatile and can 
accommodate several types of attachments 

including 6-in-1 buckets, augers, snowblades, 
hammers, v-type buckets and many more. 
The new Model 695ST will be delivered 
to Nass Asphalt who intend to utilize it in 
several high profile projects across Bahrain 
like Rehabilitation of Manama roads - Hoora , 
Shaikh Isa bin Salman Highway, Northern 
Roads, Shaikh Isa bin Salman Causeway etc.

GCCC Exhibition at 
Gulf Hotel in April
Gulf City Cleaning Company WLL (GCCC) had participated at the 
7th Municipal Work Conference & Exhibition held on the 24th-26th 
April at the Gulf Hotel. The Conference had several key focuses 
some of which were highlighting the role and municipal councils 
and the private sector in supporting municipal work and focusing 
on the role of urban planning in improving the environment and 
the standard of living. GCCC’s contribution was highlighted as a 
pioneer service provider in the field of cleaning and waste disposal 
services such as solid and liquid waste on contract basis to private 
and public sector throughout the Kingdom of Bahrain.

Nass Commercial Receives Delivery of First CASE 695ST Backhoe Loader

BIBF and Specific Council for the 
Construction Sector Sign a MOU 
Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) has signed a separate 
memoranda of understanding (MoUs) with the Specific Councils for 
Construction and Retail Sectors. This agreement involves specialised 
training courses for member companies by BIBF. 

BIBF Director Garry Muriwai with Retail Construction Chairman Sameer Nass

NASSTALK Latest News
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NASS Corporation 
Enlightens Students 
on the Realities of 
Civil and Mechanical 
Engineering 
As part of an educational field trip, 24 
students from grade 12 and 31 students from 

grades 7 to 11 along with their teachers from 
the Sanabil Private School, visited the ASRY 
Infrastructure project site undertaken by Nass 
Contracting, to learn about the relevance of 
geometry and pre-calculus in the field of Civil 
and Mechanical Engineering. The visit on the 
16th and 17th of May, coordinated by Nass 
Contracting QA/QC manager Mr Saurav Sen, 
allowed the students a unique opportunity 
to witness the different types of construction 

at the Ship repair basin. “We are delighted 
to welcome the children to the site and to 
show them around our project. We hope 
this visit has been helpful for them with their 
individual school projects as well as giving 
them an opportunity to consider this branch 
of engineering, as their field of interest” said 
Mr Nigel Hector, Contracts Manager, 
Nass Contracting.

(From right to left) Mr Nigel Hector – Contracts Manager, Mr Frank Wessels - Project Manager, Ms Madelyn and Ms Deepa Suresh - Academic Coordinators of Sanabil School, Mr Jehangir 
Ahmed - Site Safety Manager, Mr Saurav Sen - QA/QC Manager and Mr Saji Kumar - Sr QA/QC Engineer

Nass Corporation 
Sponsors Safety & 
Health Conference & 
Exhibition
Nass Corporation sponsored the First 
National Occupational Safety & Health 
Conference on 22nd to 24th May, 2012 
at the Gulf Hotel entitled ‘Creating 
Safety Culture for Decent & Safe Work’. 
Sponsored by the Ministry of Labour under 
the patronage of Deputy Prime Minister HH 
Shaikh Khalid bin Abdulla Al-Khalifa, the 
two-day event highlighted the necessity of 
enhancing the standards of occupational 
safety and health performance on a 
national level. The conference included 
an exhibition and workshop that focused 
on the different types of safety gear, 
equipment, technological procedures and 
programmes utilized by establishments 
and industries across various sectors 
and applied in different scenarios. “The 
ongoing development of international 
health and safety management systems 
has highlighted the importance of adopting 
an effective health and safety strategy. 
All sectors need to understand that an 
investment in occupational health and 
safety is in reality an investment in the 
future. As the region’s businesses begin 
to mature, health and safety becomes 
increasingly relevant to profit performance,” 
said Mr Sameer Nass, Managing Director 
of Nass Corporation. 

Nass Corporation 
1st Quarter Profit at 
BD1.938 Million 
Nass Corporation BSC, Chairman, Mr Abdulla Ahmed 
Nass announced that the Company had achieved a gross 
turnover of BD23.805 million in 1st 
quarter of this year (BD24.896 million 
in 1st quarter of 2011) on which it 
had earned a net profit of BD1.938 
million (BD1.827 million in 1st 
quarter of 2011). “Despite extremely 
adverse market conditions the 
company has been able to achieve 
a reasonable growth in profit and 
is confident in carrying forward its 
successful track record in the period 
to follow” he added. Kudos to 
Nass Corporation and 
more success to you!

Mr Abdulla Ahmed Nass

Friends Kindergarten 
Kids Visits GCCC
Gulf City Cleaning Company General Manager Mr 
Adrian Cockrem was honored by kids from Friends 
Kindergarten for his endless effort in serving the 
Kingdom of Bahrain and keeping it clean. The 

children were 
given a quick 
presentation on 
how to keep 
Bahrain clean 
and a tour of 
the yard. GCCC 
rewarded the 
kids with a 
snack and gifts 
as a token of 
appreciation for 
their interest.

Latest News  NASSTALK
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Nass 
International 
Trading to 
Capitalize on 
Construction 
Sector in Bahrain 
Concrete efforts by the government to 
provide affordable housing units and 
much needed social infrastructure 
amenities such as healthcare and 
educational facilities, makes way for 
the construction sector to recover 
back since being severely affected 
by a period of unrest. “In the First 
Quarter of 2012 alone, we have 
been successful in acquiring a 
considerable number of contracts, 
an overall of 37 Elevators to be 
precise, that have been customized 
to suit specialized needs,” said 
Mr Mohamed Hasona, Executive 
Manager of Nass International 
Trading. Nass International Trading 
(NIT), the official dealer for Hyundai 
Elevator, has begun to capitalize 
on this with the installation of a 
Hyundai Passenger Elevator at the 
newly renovated Shaikh Salman 
Health Centre in Muharraq. Another 
Purchase Order for 2 Hyundai Luxury 
Passenger Elevators for Burj Abdulla 
Project in Hoora will be tested and 
commissioned by August 2012. 
They have also recently installed 
a passenger elevator at the King 
Khalid Mosque in Um-Al-Hassam 
and 16 elevators are to be installed 
in the newest residential projects 
in Salmabad and Juffair uder the 
Ministry of Housing.

Nass International Trading [NIT] is the 
official dealer for Hyundai Elevator 
Co. Ltd in the Kingdom of Bahrain 
engaged in the trade, installation and 
servicing of moving systems whose 
product portfolio includes Elevators, 
Escalators, Moving Walkways, Auto-
Parking Systems, Material Handling 
Systems and Platform Screen Doors.

Nass Commercial Completes 
Delivery of KAESER Units
Nass Commercial announced the arrival of the shipment of KAESAR 
compressor units to be utilized as part of ASRY’s North Development 
Phase-1 Infrastructure project. Part of Nass Contracting’ s contract 
with ASRY involved the design, supply and installation of 8 KAESAR 
compressor units at the air compressor station to be installed by 

mid-2012. A total of 18 
KAESER Compressors 
units comprising of M 70, 
M 100 and M 350 with 
a capacities of 250, 360 
& 1200 cfm respectively 
were also delivered to a 
reputed construction and 
maintenance company in 
Bahrain. Striving through 
tough competition from 
other manufacturers, 
Nass Commercial sales 
engineers who represented 

KAESER were able to convincingly transform the customer’s mindset 
on the various benefits of having KAESER units with a technical 
presentation and an open forum discussion between the management 
and selected staff from both companies.

Massey Ferguson 
visit to Bahrain
Sales Manager, Garth Jackson, visited 
Bahrain based Massey Ferguson 
dealer, Nass Commercial in February 
2012 to discuss maintenance 
and synchronizing issues of 
their increasing inventory of 
gensets. These units are presently 
used for rental  and permanent 
installations, each with its own 
specific maintenance regimen and 

field support. Garth demonstrated 2 
synchronizing AGCO Sisu powered 
MF175 gensets as well essential spare 
parts for the same units. It was also 
prime opportunity to demonstrate the 
Time Trac engine timing equipment 
which is used when an engine has 
been overhauled or an injection pump 

has been replaced. The World Cup in 
Qatar 2022 may still be further ahead, but Nass Commercial is already 
working on becoming a preferred supplier of gensets early on - a 
testament to their professionalism and expertise.

Garth 
Jackson

Ibrahim 
Kafsheer

Jassim Al Jowder, CEO of Durrat Al Bahrain presenting the award 
to Mr Mike O’Brien, General Manager of Nass Landscapes while 
Yasser Hammadi Head of Marketing looks on

Garden Life
The first Durrat Al Bahrain Garden Show, themed “Leaves”, 
was held in April 2012 at the Al Murjan 4 Island, Durrat Al 
Bahrain. The event’s objective was to promote not only 
gardening for the gardening enthusiasts and landscaping 
experts but also to showcase professional landscaping 
architects, farmers, horticulturalists and herbalists. This 
event was made in collaboration with the National Initiative 

for Agriculture Development. Nass 
Landscapes took the initiative in 
supporting this event to enhance the 
development of Bahrain’s agricultural 
industry and to promote a greener 
Bahrain. As part of the Leaves Garden 
Show, the organizer also awarded the 
BEST GARDENS at the Durrat Island, 
the price for the Small Garden category 
was bagged by the proud Garden 
owner at Durrat Atoll 2, villa num. 3644 
Mr Hisham S Al Saie. Mr Hisham had 
appointed Nass Landscapes to execute 
the landscape works at his villa. “Nass 
Landscapes helped me with the garden 
design and construction; and now 
they are carrying out the landscape 
maintenance too. I take this opportunity 
to thank Mr Philip Mathew, who did 
the garden design and his team for the 
excellent work carried out at my villa,” 
said Mr Hisham.

Mr Hisham S Al Saie

NASSTALK Latest News

Hisham’s Garden - Winner at 
Best Small Garden Category
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A Blast From The Past!

Back in 98

Abdulla Nass Cup Event in 1980’s

Old Family 
Members

Mr Sameer Nass with delegates

With HH Isa Al Khalifa - the late king

Oldest Signboard of Nass Group

Over the years The Nass Group has been 
making a significant contribution to the 
development of Bahrain’s commercial and 
industrial infrastructure, undertaking a range of 
projects in key sectors of the economy.

Nass Commercial an ESAB franchise since 
1989, has launched two new esab products 
in market.

1. Buddy™ Arc 200 – 200 Amp Stick/
Live TIG welder - Portable solution 
for professional welding. The Buddy™ 
Arc 200 is a robust and durable power 
source for the professional welder. The 
machine provides state-of-the-art welding 
performance and reliability through use 
of the latest high grade IGBT technology. 
Designed for durability

‘NEW ESAB Buddy Range’

Contrack Nass Joint Venture has completed 1,000,000 man hours at the US Navy 
Waterfront Development project Phase 2. We are also proud to announce that Total Man-
Hours of Bahrain operation (Phase I & II) since April 2010 until June 2012 is over 4,000,000 
Man-Hours without A lost time Accident. This project worth USD74,750,156 consisted of 
two phases which was spread over from July 2008 to October 2012 and is for the Naval 
Support Activity (NSA) located at the Meena Salman Port. It included construction of site 
utility and communication infrastructure, the Consolidated Utility Building, Port Operation 
& Harbor Patrol Building to name a few. Other improvements were also made to the Water 
Tower Pump Building, Guard Posts, roads, sidewalks and parking area. Marine facilities 
such as small craft piers, boat ramps and travelling crane piers were also constructed.

1,000,000 Man Hours Completed 
- Accident Free!

We are proud to announce that Nass Group Oman 
has been established. The office, which opened its 
doors in May, is strategically located in the growing 
Omani market. The first company under the 
NASS Group umbrella, the crane rental and heavy 
lift division, Sarens Nass ME, has already been 
awarded with the Muscat airport extension project 
for the supply of 16 cranes and other heavy duty 
equipment. The project will commence in August 
and is scheduled to be completed in two years.
Stay tuned to hear updates on Nass Group Oman 
as we look to expand to cater to the growing 
industrial needs in Oman. Congratulations and 
Welcome to the family, Nass Group Oman!

Oman Opens Its Door …

Latest News  NASSTALK

2. Buddy™ Arc 400i - Industrial-Duty Inverter 
Welder Robust and powerful The Buddy™ 
Arc 400i is industrial-duty, fan cooled, inverter 
controlled power sources meant for MMA/TIG 
(scratch-start) welding.

Both items are used for heavy duty welding 
works, application sectors
 Shipbuilding
 Civil construction
 Pipe workshops
 General steel fabrication
 Plant Fabrication & Maintenance
 Site Maintenance/Repair
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Asry Infrastructure
July 2011 saw the completion of the ASRY 
Basin Quay Wall, five months ahead of 
contract completion! The 1,380m of quay wall 
was awarded as an EPC Contract to Nass 
Contracting with Royal Haskoning, a specialist 
in marine consultancy services, representing 
the Client.

The BD30 million project consisted of 
design and constructing the Main Quay wall 
of 1,200m to accommodate vessels up to 
300,000 DWT and a 180m Return Quay for 
tugs and smaller vessels up to 40,000 DWT; 
dredging the basin East of the Main Quay to 
a water depth of up to 12m and reclaiming 
an area West of the Main Quay for the ASRY 
North Development.

The concept behind this highly specialized 
project was to make use of mass concrete 
precast gravity blocks to form the quay wall; 

the blocks were cast in a precasting facility 
set up on site specifically for this project and 
placed with a heavy lift crane from land. This 
strategy in constructing the works entirely from 
land proved to be the success factor in cost 
effective tender, high standards of construction 
and completing the project five months early.

The huge effort put in by the site team 
eventually benefitted the client as the quay 
wall has been in operation since handover for 
the servicing of offshore operations, berthing 
of rigs, barges and lately the MT Stolt Valor, a 
stricken chemical tanker for which ASRY won 
the repair contract.

In July 2011 Nass Contracting was 
awarded the ASRY North Development - 
Phase 1 Quay Wall Infrastructure Contract.  
This contract, current value BD15 million, will 
provide the infrastructure and services for the 

new quay wall and comprise the following 
major elements:

Structures – Eight electrical substations, 
compressed air facility, two freshwater pumping 
stations and reservoir, sea water intake pump 
house with 250m³/hr turbine pumps, generator 
room and three toilet blocks.

1500m³/day MBBR sewage treatment plant with 
reed beds for sludge disposal.

Diesel facility.

HV and LV electrical reticulation including 
switchgear, transformers, frequency convertors, 
42 electrical service points, 17No x 35m high 
mast lights and about 40km of HV and LV cables.

Services – Appr. 12,600m of steel pipes for 
fire fighting, service water, fresh water and 
compressed air; appr. 50km of UPVC ducts for 
communication and electrical reticulation; about 
3,200m of HDPE pipes for foul sewer and 1,000m 
of GRP pipes for storm drainage.

Six sewer lifting stations to feed the STP.

Approximately 80,000m² paved roadways.

The works are progressing well and is on track for 
an early completion.

NASSTALK Feature Project
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Nass Foods was established in 1982 as an independent trading division 
of Nass Group and has since grown to become one of the leading 
importer and wholesaler of frozen and dry food products from America, 
Europe and Asia. 

A professionally managed division of Nass Corporation, is led by 
Dr Koshy Mathew, as the General Manager and Ms Wedad A Nass, as 
the Deputy General Manager. The division operates on multi-levels with 
about 80 staff handling import, wholesale, retail, supply to retail markets, 
franchise and catering. 

With its storage capacity of 2,500 metric tons of freezers, chillers 
and dry stores and a precise daily distribution system, Nass Foods is 
able to efficiently supply its products to hotels, major supermarkets, 
caterers, ship chandeliers and major restaurants around the country. This 
high quality of service and reliability has allowed for a sales turnover of 
USD24 million. 

CARTE du NASS:
• Whole Chicken Grillers, Boneless Chicken and Chicken 
   Parts from Brazil, China, USA, Holland.
• Beef from New Zealand, Brazil, India, USA.
• Veal from Australia.
• Lamb from New Zealand and China.
• Mutton from New Zealand.
• Vegetables and French Fries from Belgium, USA and China.
• Fish from UK, Norway and India.
• Rice from India.
• Butter, Cheese and Milk Powder from Denmark, Australia, 
   Ireland and Argentina.
• Tomato Paste, Whole Peeled Tomatoes and Tahina from 
   Turkey and Italy.
• Chilled Beef, Veal and Lamb from New Zealand and Australia.
• Tortillas and other Mexican products from Mexico and Sharjah.
• American Deli items from USA.

Division Scoop: 

Nass Foods

Feature Office/Facilities  NASSTALK
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New and Ongoing Projects

Diyar Al Muharraq
This 12 square kilometre mixed used urban 
waterfront development is located on the 
Northern shores of Muharraq and will provide a 
mix of residential and commercial properties with 
housing opportunities to over 120,000 people.

The project commenced in 2006 in joint 
venture with GLDD and is scheduled for 
completion in 2015. The Nass Contracting 
scope comprises the edge treatment along 
the approximate 40km of water frontage and 
includes about 5 million tonnes of rock and 
40,000 acropodes. Overall project value is 
BD157 million.

Works have progressed well and the team is 
on schedule with construction.

Manama Lagoon
Located between Shaikh Hamad Causeway 
(Novatel Al Dana Resort) & Shaikh Isa Causeway 
(Bahrain Signature Bridge) the reclamation for 
this mixed use marine development is being 
undertaken by GLDD; Nass Contracting is 

subcontracted to execute the edge treatment 
with a project value of BD1.8 million. The scope 
involves the marine and land placement of 
approximately 182,000 tonne of rock; project 
completion is due December 2012.

East Hidd Housing Project
Phase 1 of East Hidd City, one of the Housing 
Ministry’s vital housing projects for the Muharraq 
Governorate, will accommodate 4000 – 5000 
housing units. The reclamation and edge 
treatment contract for this development was 
awarded to Nass Contracting in joint venture 
with GLDD in November 2011 in the value of 
BD21 million of which Nass Contracting scope 
is BD7 million.

The edge treatment consists of about 
600,000 tonne of rock revetment and 18,000m³ 
of in situ cast concrete wave walls. The project 
is due for completion early 2013.

SULB Civil Construction Package 
– Integration Facilities
This project is for the design and construction 
of the Civil Works and Social Buildings for the 
Integrated Steel Complex for the United Steel 
Company and includes about 9km of various 
utilities, sewage treatment plant, 64,000m² 
of roads and paving as well as various social 
buildings including gate house, customs 
building and truckers’ toilet facility. The Works 
commenced in August 2011 and is due for 
completion in January 2013.

Diyar Al Muharraq

Manama 
Lagoon

East Hidd Housing Project

SULB

Bahrain 
Operation: 
Among the 
many projects 
Nass Scafform 
is involved with 
in Bahrain are 
providing access 
scaffolding for 
22 tanks on the 
Tatweer Project 
and also for the 
BAPCO Waste 
Water Treatment 
Project.

Qatar Operation: Qatar Al-Attiyah 
International Group - Scaffolding Division or (QAIG) 
(a Branch company of Nass Scafform in Qatar) 
has recently been awarded a number of projects in 
Ras Laffan including the Temporary Site Facilities 
Contract for the USD8.5 Billion Barzan Project. 
Further scaffolding packages awarded include the 
Barzan Project, the General Construction Works 
on the OFF Plots Area, the Plateau Maintenance 
Project, the Waste Water Treatment Plant and Jetty 
Boil Off Gas

AbuDhabi Operation: During October 
2010 Nass Scafform established another Branch 
office in Abu Dhabi. Among the major projects the 
company is currently involved with are the Borouge 
3 Petro-Chem project in Ruwais with Larsen & 
Toubro (L+T), Kentech, Jansens & Dieperink and 
Ellimetal, together with the ASAB Field Project 
with Tekfen and Petrofac. Nass Scafform Services 
has also recently shipped 17 container loads of 
scaffolding materials to Turkmenistan.

Saudi Operation: Among the many current 
projects being executed in Saudi Arabia by Abdulla 
Nass & Partners Scaffolding Division is the Lube 
Oil Al Kharj and Ras Al Khair Projects for ANPC 
and the Jubail Commercial Port with Sinopec and 
Olayan Descon for the Long Form Project.

Nass Scafform Shines Across 
The GCC!!!

Nass Scafform is one of 
the leading scaffolding 
service providers in the 
Gulf, bringing a safe 
quality and reliable service 
to the Oil, Gas and 
Petrochemical Industries in 
Bahrain, Qatar, Abu Dhabi 
and Saudi Arabia. 
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Amal Nass - Administrator 
at Nass Logistics

Talal - Ticketing Purchaser

Staff  NASSTALK

Staff 
Shout 
About!

Employee 
of Month

Employee of the Month (April) Mr Amir Abu Zaid

Employee of the Month (May) Mrs Asha Anish Mathew

April

May

June

And the TOP (Totally Outstanding 
Performance) Award goes to Mr Amir Abu 
Zaid for the month of April, Mrs Asha Anish 
for the month of May and Mr Tarsem Singh 
for the month of June. 

Amir Zaid is the Head of Warehouse at Nass 
Procurement and Logistics, and Asha Anish 
is the Media and PR Officer of Nass Group & 
Nass Corporation. Both Amir and Asha have 
demonstrated an exemplary performance and 
outstanding contribution in their respective roles. 
Tarsem is a welder at the ASRY Infrastructure 
Project and is a true multi–tasker and can co-
operatively apply his skills at short notice. Tarsem 
displays tremendous drive and enthusiasm and 
sets a good example for fellow team members. 
Way to go, guys! Keep it up!

Employee 
of the 
Month 
(June) 
Mr Tarsem 
Singh

Staff It Up! (STAFF NEWS & VIEWS)

So Long, Fair  Well!
Gulf City Cleaning Company hosted a small, yet 

meaningful farewell party for two of 
its longest serving staffs, Mr 

Mohammed Ali Al Hajari and Haji 
Saeed Hassan. General Manager 
Mr Adrian Cockrem honored the 
two in a small ceremony and 
presented them with certificates 

and gifts for their long services with 
GCCC . Similarly, Administrator at 

Nass Logistics, Ms Amal Nass 
and Ticketing Purchaser, Mr Talal 
have also bid their farewells. We 
wish them all success in their 
future endeavors! So long, fair 
well ... and keep in touch!

Mr Mohammed 
Ali Al Hajari

Haji Saeed Hassan

Mr Jon Mottram has 
completed five years as 
General Manager to four 
key companies within the 
Group; all of which are 
based in Salmabad. These 
include Delmon Readymix, 
Delmon Precast, Bahrain 
Building Chemical and Dona 
Marine. Whilst the first three 
companies are dedicated to 
supplying building materials 
and chemicals to the 
construction industry, Dona 
Marine was formed four years 
ago to import aggregates from 

Rak Al Khaimah. This ensures 
an uninterrupted supply 
of limestone materials for 
Delmon Readymix as well as 
supplying quality aggregates to 
both Nass Asphalt and Nass 
Contracting.

Since the unrest, a further 
contraction in the construction 
industry particularly affected 
Delmon Readymix.  This was 
a difficult time for the Group 
and in order to stay afloat, 
we had to reduce costs to 
remain competitive which, 
unfortunately, resulted in a 
smaller team. This period, 
however, allowed for us 
to think outside the box 
as we began to focus on 
differentiating ourselves 
from our competitors and 
maintaining our lead in the 
market. Improving service 
& quality, implementation of 
leading technologies and 
enhancing safety were all 
given special attention.

Thankfully, we are now 
beginning to see the first 
few positive signs of market 
improvement. The team at 
Delmon Precast has begun 
to concentrate on increasing 
the company’s product range 
to expand the business.  
This includes developing a 
range of precast manhole 
chambers to enable more 
rapid construction for Nass 
Contracting at the Sakhir 
project. The next step is to 

have them approved by the 
Ministry of Works for use 
within future road projects. 

We are also proud of 
our support for the Bahrain 
underwater reefs project. 
Our contribution included 
the supply of over sixty 
precast wind towers and 
anti-trawl devices which will 
be used in improving fish 
stocks around Bahrain. 

It is great to work with 
such a fantastic team and 
all have played an important 
role in running the business. 
We can only hope that their 
dedication and all efforts made 
will begin to reap dividends for 
the business in the future.

Jon Mottram
One on One with

Delmon Precast
Underwater Reefs Project

Our contribution 
included the 
supply of over 
sixty precast 
wind towers 
and anti-trawl 
devices which 
will be used in 
improving fish 
stocks around 
Bahrain.
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Health Snippets

Safety Tips at Work

“Eat your fruits and vegetables.” You’ve 
likely heard this statement since childhood. 
Research shows why it is good advice:

• Healthy diets rich in fruits and vegetables 
may reduce the risk of cancer and other 
chronic diseases.
• Fruits and vegetables also provide essential 
vitamins and minerals, fiber, and other 
substances that are important for good health.
• Most fruits and vegetables are naturally low 
in fat and calories and are filling.

• Keep hydrated and 
drink plenty of water
• Reduce clutter in your 
work and storage areas 
- you’ll work in a more 
organised way, feel less 
pressured and avoid 
trips and falls.
• Switch tasks if 
possible to manage 

repetitive tasks. This 
will keep your body and 
your mind fresh.
• Change your method 
of doing repetitive 
by using a different 
body part or different 
muscles, such as 
switching hands.

http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/
fruitsvegetables/

Social Corner
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‘AutoCad’ Upgrade
Training on

On the 14th June, 21 drafting staff from Nass Contracting WLL participated 
in an AutoCAD training program conducted by Oryx technologies WLL at the 
Ma’ameer office. AutoDESK faculty, Mr Pritam Gupta who conducted the 
training highlighted the new features of AutoCAD 2012 and compared the 
upgraded features from AutoCAD 2010. Certificates were also issued for all 
those who participated.

Delmon 
Safety Logo 
Competition

Congratulations to Kanchan Limbu who made the winning design in the Safety 
Logo competition. Kanchan received the BD50 prize from the General Manager, 
Jon Mottram at a presentation held in the head office. The new Safety Logo will be 
used as part of the Golden Goals Safety Campaign which is part of Delmon Group 
Companies quest to increased awareness of Safety, Health and Environment 
issues in an effort to reduce incidents and accidents which is being launched over 
the next few months.

The winning logo is displayed alongside the four runners-
up on the office notice board. Each runner-up also 
received a BD10/- prize. They were:

• Linto
• Nanda Prasad
• Prince Anthony
• Mohammed Aqeel
Many thanks to all those who 
took part, The Management 
Team were extremely 
impressed with the quality 
of all the entries submitted 
and it was extremely difficult 
to choose a winner.

Kanchan received the BD50 prize 
from the General Manager, Jon 
Mottram at a presentation held in the 
Delmon head office

ECITB Seminar
As part of their on-going training sessions, Nass Contracting recently 
conducted the ECITB (Engineering Construction Industry Training Board) 
International Health and Safety passport seminar for their employees 
at the Al Safir Hotel, Bahrain. The ECITB International Health and 
Safety passport scheme ensures that all site personnel have reached a 
recognized level of Health and Safety knowledge and awareness and to 
enable them to work on site more safely with reduced risk to themselves 
and others. Successful candidates will be issued with an international 
ID card that can be transferable worldwide. “To meet safety and health 
standards and guarantee the welfare of staff in all aspects of work we 
must ensure that all precautions are adhered to. The aim of conducting 
the ECITB seminar is to create a culture of safety in the minds of staff, 
technicians and contractors, and familiarize all of our employees with 
the latest health and safety practices, said Mr Abdulnabi Marhoon, HSE 
Manager at Nass Contracting. Nass Contracting has been recognized 
as the 2nd approved centre to deliver the ECITB International Health 
and Safety Passport courses in the Kingdom of Bahrain after ASRY. 

ECITB is responsible for equipping and developing the personnel capabilities that drive the success in leading the way in innovation and quality. Through our ECITB 
accreditation, we see an immense improvement in the safety standards of our workforce that has in turn increased productivity across various sectors and divisions said 
Mr David Anthony, General Manager of Nass Contracting. Consisting of 3 stages - Foundation, Advanced and Supervisor, the training courses are specifically designed for 
the construction and engineering construction industries. Currently the company has completed 400 foundation training and 90 advance training courses.

NASSTALK Staff/Social Corner

4 Reasons to be Careful at Work

When it comes to preventing on -the-job injuries, 
each of us has four responsibilities.

First, we have a responsibility to ourselves not to 
get injured.

Second, we have a responsibility to our families: 
when we’re injured, we can’t provide for them.

Third, there’s the responsibility we have to our 
co-workers. Our actions must not endanger our 

fellow employees.

And finally, there’s the responsibility we have to our 
company. Employee injury has a negative impact on 
the productivity and health of the whole company.
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جون موترام 

١١ شركة 
ناس للخدمات 

اللوجستية 
تودع اإلدارية 

أمل ناس

العدد الثاني، يونيو – العدد الثاني، يونيو – العدد الثاني، يونيو ٢٠١٢ النشرة الرسمية لمجموعة ناس وناس المؤسسة 

اإطاللة على �شركات املجموعة:

�شركة نا�س لالأغذية

تويترفيس بوك تابعونا على صفحاتنا في لينكد إن

م�شروع العدد

اأ�شري لتطوير البنى التحتية

أنظر صفحة ٨

٥  أطفال روضة األصدقاء في زيارة إلى شركة مدينة الخليج للتنظيف ٦  هشام الساعي الفائز بجائزة أفضل حديقة صغيرة ٧   ناس للمقاوالت تحقق مليون ساعة عمل بال حوادث
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NASSTALK رسالة المدير التنفيذي   

NASS Talk
النشرة الرسمية لمجموعة ناس 

وناس المؤسسة

NASSTALKS رسالة رئيس مجلس اإلدارة   

 NASSTALK من  �لثاين  �لعدد  يف  بكم  مرحبا 

ي�صعدين �أن �أقدم �إليكم ن�صرتنا �لف�صلية �لثانية و�لتي 

و�لأح��د�ث  �لفعاليات  من  �لعديد  طياتها  بني  حتمل 

�ل�صركات  �أق�صام  خمتلف  من  تلقيناها  �لتي  �ل�صيقة 

�لعدد  يف  دعوتنا  تلبية  على  حر�صو�  �لذين  �لفرعية 

�ملتعلقة  �ملعلومات  من  بكثري  بتزويدنا  وقامو�  �ل�صابق 

باأن�صطتهم وفعالياتهم �ل�صهرية.

�ملجموعة  �أخبار  �آخ��ر  على  �لعدد  ه��ذ�  يطلعكم 

و�ل�صناعية  �لتجارية  باأن�صطتها  يتعلق  مبا  و�ملوؤ�ص�صة 

م�صلطا  م��ل��ح��وظ��ا،  جن��اح��ا  ت�صهد  �ل��ت��ي  و�مل�����ص��اري��ع 

نا�س  �صركة  مثل  �ملجموعة  فروع  خمتلف  على  �ل�صوء 

للأغذية. 

�صتجدون يف �صفحات هذ� �لعدد مو��صيع متنوعة 

�لأول  �حلد�ئق  ومعر�س  �مليد�نية  �لزيار�ت  من  بدء� 

مب�صاريع  م��رور�  �حلديثة،  و�مل��ع��د�ت  �لآلت  و�أخ��ب��ار 

ل�صركة  �لبحري  �لر�صيف  م�صروع  و�أبرزها  �ملجموعة 

�أ�صري. كما �صتلتقون من خلل هذه �لن�صرة بنخبة من 

�ل�صيد  على  و�صتتعرفون  �ملميزين،  �ملجموعة  موظفي 

جون موتر�م، �ملدير �لعام لأربع �صركات تابعة ملوؤ�ص�صة 

نا�س.   

فريق  �إىل  بالتهاين  لأتقدم  �لفر�صة  �نتهز  كما 

 ABM لفوزه يف مبار�ة �لكريكيت على فريق MCC
    .Climax

يف  �صاهم  من  لكل  �ل�صكر  بجزيل  �أتقدم  وكذلك 

لل�صتمتاع  و�أدع��وك��م  ه��ذه  �لف�صلية  ن�صرتنا  �إع���د�د 

بقر�ء مو��صيعها �ل�صيقة.

سمير ناس
�ملدير �لتنفيذي ونائب رئي�س جمل�س �إد�رة

ر�شالة املدير 

التنفيذي
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NASSTALK المحتوى

نشرة أبريل ٢٠١٢ – يونيو ٢٠١٢

 مقابلة مع 
جون موترام

11

08

12

نرحب باقتراحاتكم
رة صرة صرة  ن� ن�صء  صء  �إثر� �أجل  نا�س من  �إثرصركات  �أجل  نا�س من  �إثرصركات  �أجل  نا�س من  ركات  �صاركات موظفي � صاركات موظفي  �ص �صاركات موظفي  اركات موظفي  صنرحب بجميع م�صنرحب بجميع م�

ووجهات  مقرتحاتكم  ووجهات صال  مقرتحاتكم  ووجهات صال  مقرتحاتكم  ال  �إر� يرجى  �إر�ص  يرجى  ص  لذ� وتطويرها؛   NASSTALK

خ�صية صخ�صية صخ�صية  صل�صل� نظركم و�أفكاركم ومقالتكم و�أخباركم �أو �أخبار �إجناز�تكم �

ركة صركة صركة �لجتماعية. صل�صل� طة وفعاليات صطة وفعاليات صطة وفعاليات � صأن�صأن� أن�اأن�ا ا�أو كل ما يتعلق با�أو كل ما يتعلق ب

ركة و�إجنازصركة و�إجنازصركة و�إجناز�تها؛  صل�صل� تقبال �أية �صور فوتوغرصتقبال �أية �صور فوتوغرصتقبال �أية �صور فوتوغر�فية حول � ص�ص� عدنا صعدنا صعدنا � صكما ي�صكما ي�

سخلا�سخلا�س � �للأف��للأف��لم  و� �ل�صور  يف صيف صيف  �أر� �إىل  �أر�صافتها  �إىل  صافتها  �أر�ص �إىل  �أر�صافتها  �إىل  افتها  لإ� قدمية؛  �أو  لإ�صحديثة  قدمية؛  �أو  صحديثة 

باملجموعة.

للعللعلقات �لعامة عرب �لربيد �للكرتوين   م صم صم � صت�صال بق�صت�صال بق� يرجى منكم �ل

pr@nasslogistics.com �أو هاتف رقم 1٧٤٥٦1٩1.

املحتوى

Facebook: www.facebook.com/NassGroup

Twitter: @nassgroup

LinkedIn: www.linkedin.com/company/

nass-the-group-nass-corporation-bahrain

تابعونا على صفحاتنا في

٣ رسالة المدير التنفيذي

٤ آخر األخبار

٧ العودة بالزمن

٨ مشروع العدد: أسري للبنى التحتية

٩ إطاللة على شركات المجموعة: شركة ناس لألغذية

١٠ أخبار المشاريع

١١ لقاء مع جون موترام

١١ أخبار الموظفين

١٢ الزاوية االجتماعية
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اأهم 500 �صخ�صية

مؤسسة ناس ترعى المؤتمر 
والمعرض الوطني األول 

للسالمة و الصحة المهنية
خليفة،  �آل  �هلل  عبد  بن  خالد  عبد صيخ  بن  خالد  عبد صيخ  بن  خالد  يخ  صل�صل� � معايل  رعاية  حتت 

ي صي صي  صلف�صلف� � �ل��ر�ع��ي  ور صور صور  وح� وح�صء،  صء،  �ل���وزر� جمل�س  رئي�س  نائب 

ؤمتر وؤمتر وؤمتر  وملومل � �لعمل بتنظيم  ة قامت وزصة قامت وزصة قامت وز�رة  صلقاب�صلقاب� � نا�س  نا�س صة  نا�س صة  ة  ص�ص� �ص�ص صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و وموم

يف  عقد  �ل��ذي  �ملهنية  و�ل�صحة  لل�صلمة  لل�صللأول  صللأول  � �لوطني 

2012 يف فندق �خلليج حتت  مايو   2٤ �إىل   22 �لفرتة من 

لمة من �أجل عمل لمة من �أجل عمل لئق و�آمن". ومن  صلل�صلل�صل عار صعار صعار "بناء ثقافة � ص�ص�

رورة تعزيز معايري صرورة تعزيز معايري صرورة تعزيز معايري  صوء على �صوء على � وء على �صوء على �ص صل�صل� ليط صليط صليط � صؤمتر مت ت�صؤمتر مت ت� ؤمتر مت ت�وؤمتر مت ت�و وملومل لخلخلل �

�لوطني.  توى صتوى صتوى  صمل�صمل� � على  �ل�صحي  �لد�ء  و  �ملهنية  صلل�صلل�صلمة  �

و�أهمية  �أث��ر  و�أهمية صيح  �أث��ر  و�أهمية صيح  �أث��ر  يح  تو� تو�صىل  صىل  � ي صي صي  رئي� رئي�صكل  صكل  رئي�ص رئي�صكل  كل  ب� ب�صؤمت��ر  صؤمت��ر  ب�و ب�وؤمت��ر  ؤمت��ر  ومل��ومل�� � ويهدف 

كما  �لقطاعات،  خمتلف  يف  �ملهنية  و�ل�صحة  صلل�صلل�صلمة  �

و�لتقنيات  صلل�صلل�صلمة،  � معد�ت  من  خمتلفة  �أن��و�ع  على  �أن��و�ركز  على  �ركز 

و�مل�صانع  وص��ات  وص��ات  ��ات  ص�����ص����� �����ص�����ص صؤ���صؤ��� ؤ���وؤ���و ومل��ومل�� � ق��ب��ل  م��ن  ق��ب��ل صتخدمة  م��ن  ق��ب��ل صتخدمة  م��ن  تخدمة  صمل�صمل� � �رب�ل��رب�ل��رب�م��ج  و�

�حل��الت.  خمتلف  يف  وتطبيقها  �لقطاعات  خمتلف  يف 

بقيادة عدد من  بقيادة عدد من صة عمل  بقيادة عدد من صة عمل  ة عمل  ور� ور�صور  صور  ور�ص ور�صور  ور  صاركون من ح�صاركون من ح� اركون من ح�صاركون من ح�ص صمل�صمل� � ومتكن 

�ملختلفة  يع صيع صيع  ص�ص� �ملو�ملو� � من  عدد�  تناولت  �ملخت�صني،  �خلرب�ء 

وبر�مج  �ل�صحيحة،  �ملهنية  صلل�صلل�صلمة  � ثقافة  تطبيق  منها 

أهيل وكيفية �إداأهيل وكيفية �إداأهيل وكيفية �إد�رة خدمات بيئة �لعمل و�إد�رة  التالت �لتدريب و�

صلل�صلل�صلمة �ملهنية يف خمتلف �لقطاعات. �

و صو صو �ملنتدب  صلع�صلع� مري نا�س، صمري نا�س، صمري نا�س، � صبة قال �صبة قال � بة قال �صبة قال �ص صملنا�صملنا� ويف تعليق له بهذه �

ة صة صة "�إن �لتطور �لدويل �جلاري يف جمال  صلقاب�صلقاب� ة نا�س صة نا�س صة نا�س � ص�ص� �ص�ص صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و وملومل

وء على �أهمية تطبيق صوء على �أهمية تطبيق صوء على �أهمية تطبيق  صل�صل� لط صلط صلط � صملهنية قد �صملهنية قد � صلل�صلل�صلمة و �ل�صحة � �

�لقطاعات  فكل  �ملهنية.  صلل�صلل�صلمة  و� �ل�صحة  رتصرتصرت�تيجيات  ص�ص� �

صلل�صلل�صلمة  تثمار يف صتثمار يف صتثمار يف �ل�صحة و� صلإ�صلإ� أن اأن اأن � اتيعاب باتيعاب ب تيعاب بصتيعاب بص ص�ص� بحاجة �إىل �ل

تقبل. ومع صتقبل. ومع صتقبل. ومع �لتطور و�لنمو  صتثمار للم�صتثمار للم� تثمار للم�صتثمار للم�ص صقع �إ�صقع �إ� �لو�لو� �ملهنية هو يف �

هده صهده صهده �لقطاع �لإقت�صادي يف �ملنطقة، �أ�صبح تطبيق  صلذي ي�صلذي ي� �

ي يف صي يف صي يف  صا�صا� ا�صا�ص صكل �أ�صكل �أ� كل �أ�صكل �أ�ص صملهنية مرتبط ب�صملهنية مرتبط ب� صلل�صلل�صلمة و�ل�صحة � مبادئ �

ركات للربحيةصركات للربحيةصركات للربحية". صل�صل� حتقيق �

ناس المؤسسة تعرف مجموعة 
من الطلبة على الهندسة المدنية 

والميكانيكية
من  معلميهم  مع  طالبا   ٥٥ ة صة صة  ص�ص� �ص�ص صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و وملومل � نا�س  ��صطحبت 

تعليمية  ميد�نية  رحلة  يف  �خلا�صة  نابل صنابل صنابل  صل�صل� � ة صة صة  صمدر�صمدر�

�لبحري  للر�صيف  �لتحتية  �لبنية  تطوير  تطوير صروع  تطوير صروع  روع  م� م�صلزيارة  صلزيارة 

��رك��ة نا�س ص��رك��ة نا�س ص��رك��ة نا�س  ��� ���ص��ائ��ه  ص��ائ��ه  ���ص ���ص��ائ��ه  ��ائ��ه  �إن����� �إن�����ص��اه��م يف  ص��اه��م يف  �إن�����ص �إن�����ص��اه��م يف  ��اه��م يف  ت����� ت�����صل����ذي  صل����ذي  و� وص��ري  وص��ري  ��ري  �أ��� �أ���ص��رك��ة  ص��رك��ة  �أ���ص �أ���ص��رك��ة  ��رك��ة  صل�����صل�����

يف  يف ص��اب  يف ص��اب  ��اب  صحل�����صحل����� و� وصة  وصة  ة  صلهند�صلهند� � �أه��م��ي��ة  م��دى  ملعرفة  لل��ل��م��ق��اولل��ل��م��ق��اولت، 

�ملدنية. ة صة صة  صلهند�صلهند� �

�جلودة  مان صمان صمان  � �صقبة  صقبة  مر� مدير  مرصني،  مدير  مرصني،  مدير  ني،  � �صف  صف  ورصورصور� � �صيد  صيد  �ص �صيد  يد  صل�صل� � ق صق صق  صون�صون�

مايو  و1٧   1٦ خلل  خللرحلة  للرحلة  � هذه  للمقاولت،  نا�س  للمقاولركة  نا�س  لركة  للمقاوص نا�س  للمقاوصركة  نا�س  ركة  صب�صب�

�ملرحلة  من  طالب   31 و  �لثانوية  �ملرحلة  من  طالب   2٤ �ل�ل�

للطللطلب يف جولة حول �ملوقع  �لإعد�دية، حيث مت ��صطحاب �

يف  للطللطلب  � تطاع صتطاع صتطاع  ص�ص� و� �لتنفيذ،  قيد  �لأعمال  على  لللإطلللإطلع 

�أنو�ع  خمتلف  �أنوصاهدة  خمتلف  �أنوصاهدة  خمتلف  اهدة  م� نوعها  من  م�صلفريدة  نوعها  من  صلفريدة  � �لفر�صة  هذه 

فن.صفن.صفن. صل�صل� � ت�صليح  حو�س  يف  حو�سلبناء  يف  سلبناء  �

نا�س  نا�س صركة  نا�س صركة  ركة  ب� ب�صلعقود  صلعقود  � مدير  هيكتور،  نايجل  مدير صيد  هيكتور،  نايجل  مدير صيد  هيكتور،  نايجل  يد  صل�صل� � وعرب 

يف  للطللطلب  � تقبال صتقبال صتقبال  لإ� لإ�صلبالغة  صلبالغة  � عادته صعادته صعادته  � عن  �صت،  عن  صت،  لللمقاولللمقاول

هذه  تكون  �أن  هذه اأمل  تكون  �أن  هذه اأمل  تكون  �أن  أمل  انان " قال  و  لهم  قال صروع  و  لهم  قال صروع  و  لهم  روع  صمل�صمل� � يح صيح صيح  وتو� وتو�صملوقع  صملوقع  �

�لفردية،  ية صية صية  صملدر�صملدر� � اريعهم صاريعهم صاريعهم  م� يف  للطلبة  مفيدة  م�صلزيارة  يف  للطلبة  مفيدة  صلزيارة  �

تخ�ص�س يف  للنظر  ف��ر���ص��ة  منحهم  تخ�ص�سىل  يف  للنظر  ف��ر���ص��ة  منحهم  سىل  � ��اف��ة ص��اف��ة ص��اف��ة  صب��الإ���صب��الإ���

."
تخ�ص� يف  للنظر  ف��ر���ص��ة  منحهم  ىل 

"
تخ�ص� يف  للنظر  ف��ر���ص��ة  منحهم  ىل 

مهني كمجال  مهنيصة  كمجال  مهنيصة  كمجال  ة  صلهند�صلهند� �

إلى  زيارة  في  األصدقاء  روضة  إلى أطفال  زيارة  في  األصدقاء  روضة  أطفال 
شركة مدينة الخليج للتنظيفشركة مدينة الخليج للتنظيف

�خلليج  مدينة  مدينة صركة  مدينة صركة  ركة  ل� ل�صلعام  صلعام  � �ملدير  كوكرم،  �أدري��ان  كوكرم، يد  �أدري��ان  كوكرم، صيد  �أدري��ان  كوكرم، صيد  �أدري��ان  يد  صل�صل� � تقبل صتقبل صتقبل  ص�ص� �

تعريفهم  بغر�س  بغر�سلأ�صدقاء  سلأ�صدقاء  � ة صة صة  رو� �صغار  من  جمموعة  رو�للتنظيف  �صغار  من  جمموعة  رو�صللتنظيف  �صغار  من  جمموعة  صللتنظيف 

أخذهم يف جولة اأخذهم يف جولة اأخذهم يف جولة  البحرين وقام بالبحرين وقام ب بكيفية �حلفاظ على نظافة بلدهم حلفاظ على نظافة بلدهم �

لإطلعهم عهم  لإطل��رك��ة  ل��رك��ة  لإطص لإطص��رك��ة  ��رك��ة  صل�����صل����� � ح���ول 

يف  يف خلة  �لد�خلة  �ملعد�ت  على 

وقد  وقد لتنظيف.  �لتنظيف.  عمليات 

على  على ل�����ص��غ��ار  �ل�����ص��غ��ار  ح�����ص��ل 

كعربون  رم��زي��ة  كعربون ي��ا  رم��زي��ة  ه��د�ي��ا 

ركة. صركة. صركة.  صل�صل� تقدير من �

الربع  أرباح  ١.93٨ مليون دينار بحريني قيمة 
األول لمؤسسة ناس

�لقاب�صة  نا�س  موؤ�ص�صة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نا�س،  �أحمد  �هلل  عبد  �ل�صيد  �أعلن 

 23.80٥ قدره  بلغ  و�ل��ذي   2012 �لعام  من  �لأول  للربع  �ملوؤ�ص�صة  مدخول  عن 

مليون دينار بحريني حمققة بذلك �أرباحا بقيمة 1.٩38 مليون دينار بحريني؛ 

وجتدر �لإ�صارة �إىل �أن �ملجموعة كانت قد حققت 

بحريني  دينار  مليون   2٤.8٩٦ بقدر  مدخول 

2011 جنت من خلله  يف �لربع �لأول من عام 

�أرباحا بقيمة 1.82٧ �آنذ�ك.

�لرغم من  "على  �أحمد  �ل�صيد عبد �هلل  ويقول 

�ملجموعة  كانت  �ملو�تية  غري  �ل�صوق  ظ��روف 

قادرة على حتقيق منو معقول يف ن�صبة �لأرباح، 

حافل  ب�صجل  �صنحظى  باأننا  ثقة  على  ونحن 

�إن �صاء �هلل".  �ملقبلة  �لفرتة  بالنجاح يف 

�لنجاح  من  و�ملزيد  نا�س  ملوؤ�ص�صة  �ملجد 

لكم!

مان صمان صمان  صقبة �صقبة � مهند�س يف وحدة مر– مهند�س يف وحدة مر– مهند�س يف وحدة مر� اجي كومار صاجي كومار صاجي كومار  صجلودة، �صجلودة، � مان صمان صمان � صقبة �صقبة � مدير مر– مدير مر– مدير مر� ني صني صني  صف �صف � ورصورصور� صملوقع، �صملوقع، � صلمدير �صلمدير �صلمة � مدير �– مدير �–  نابل، جهاجنري �أحمد صنابل، جهاجنري �أحمد صنابل، جهاجنري �أحمد  صل�صل� ة صة صة � صق �أكادميي يف مدر�صق �أكادميي يف مدر� ق �أكادميي يف مدر�صق �أكادميي يف مدر�ص ص- من�ص- من� سوري�سوري�س وري�صوري�ص صاريع، مادلني و ديبا �صاريع، مادلني و ديبا � اريع، مادلني و ديبا �صاريع، مادلني و ديبا �ص صمل�صمل� مدير – مدير – مدير � يلز صيلز صيلز  صنك وي�صنك وي� نايجل هيكتور-  مدير �لعقود، فر�

�جلودة

يد عبد صيد عبد صيد عبد �هلل �أحمد نا�س صل�صل� �
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جديد 
نا�س

تعرف على أبرز األحداث في 
مجموعة ناس من خالل 

هذه المقتطفات اإلخبارية.

اأهم 500 �صخ�صية

�لعربية  �لتجارية  �لأع��م��ال  جملة  �أدرج��ت 

يد صيد صيد  صل�صل� � �للكرتونية  Arabian Business
من صمن صمن  ص �ص � 2٩٤ �ملرتبة  نا�س يف  �أحمد  عبد�هلل 

أثرياأثرياأثري� يف �لعامل.  العربية تالعربية ت خ�صيات صخ�صيات صخ�صيات � صل�صل� �أكرث �

نا�س  �أحمد  �أن عبد�هلل  �إىل  �أن عبدصارة  �إىل  �أن عبدصارة  �إىل  ارة  صلإ�صلإ� � جتدر 

�أكرب  �إح���دى  ن��ا���س،  جمموعة  �أكرب ص�س  �إح���دى  ن��ا���س،  جمموعة  �أكرب ص�س  �إح���دى  ن��ا���س،  جمموعة  �س  صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و م موه��و  وه��و 

�لبحرين،  مملكة  يف  �لتجارية  ات صات صات  ص�ص� �ص�ص صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و وملومل �

خارج  �إىل  �ل��ي��وم  اطاتها صاطاتها صاطاتها  ن� ن�صم��ت��دت  صم��ت��دت  � �لتي 

ركات تابعة لها يف صركات تابعة لها يف صركات تابعة لها يف �لكويت  صململكة بوجود �صململكة بوجود � �

عودية و�أبو ظبي وقطر صعودية و�أبو ظبي وقطر صعودية و�أبو ظبي وقطر  صل�صل� و�ململكة �لعربية �

من  نا�س  من صة  نا�س  من صة  نا�س  ة  ص�ص� �ص�ص صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و م وتعترب  عمان.  مولطنة  وتعترب  عمان.  ولطنة  مص وتعترب  عمان.  مصلطنة  وتعترب  عمان.  لطنة  صو�صو�

عمالقة �ل�صناعة يف �خلليج �لعربي و�لأكرث 

تقدير� من قبل رجال �لأعمال يف �ملنطقة.

�لذي  ابع صابع صابع  صل�صل� � �لبلدي  سملعر�سملعر�س و� ووؤمتر  ووؤمتر  ؤمتر  وملومل � ذ.م.م. يف  للتنظيف  �خلليج  مدينة  مدينة صركة  مدينة صركة  ركة  � �صاركت  صاركت  �ص �صاركت  اركت  ص�ص�

ركات صركات صركات �لر�ئدة يف  صل�صل� عقد يف �لفرتة من 2٤ �إىل 2٦ �أبريل يف فندق �خلليج. وبو�صفها �إحدى �

ركة مدينة صركة مدينة صركة مدينة  صلعام، كان ل�صلعام، كان ل� سخلا�سخلا�س و� ائلة للقطاع صائلة للقطاع صائلة للقطاع � صل�صل� تقدمي خدمات �إز�لة �لنفايات �ل�صلبة و�

اهمة كل من جمل�س صاهمة كل من جمل�س صاهمة كل من جمل�س  صلذي تناول �أهمية م�صلذي تناول �أهمية م� ؤمتر وؤمتر وؤمتر � وملومل �خلليج للتنظيف دور يف دعم �أحد حماور �

أنها صاأنها صاأنها �حلفاظ  � مدنية من  وتنفيذ خطط  �صالبلدي  مدنية من  وتنفيذ خطط  صالبلدي  � �لعمل  سخلا�سخلا�س يف دعم  � و�لقطاع  �لبلدية 

على �لبيئة. 

�لتجارية  نا�س  نا�س صركة  نا�س صركة  ركة  ل� ل�صلعام  صلعام  � �ملدير  نا�س،  نا�س، صار  نا�س، صار  ار  ب� ب�صيد  صيد  ب�ص ب�صيد  يد  صل�صل� � �أعلن 

�لبحرين،  �إىل  �جلديدة  CASE 695ST جر�فة  و�صول  عن 

يف  يف صييد  يف صييد  ييد  صلت�صلت� و� �ل��ب��ن��اء  ق��ط��اع  رت��رت��رت�ق  ���� �خ��خ� � يف  �أم��ل��ه  ع��ن  م��ع��رب��ا 

ع من �آليات صع من �آليات صع من �آليات  ص�ص� �لبحرين مبا متتلكه هذه �جلر�فة من نطاق و�

بناء. ومعد�ت 

يف  لها  جر�فة  �أول  بت�صنيع  قامت  قد   CASE ركة صركة صركة  � �صوكانت  صوكانت 

�أرباع  ثلثة  من  يقرب  ما  ثللآن  من  يقرب  ما  للآن  � حتى  �أنتجت  وقد   ،1٩٥٧ �لعام 

ركة صركة صركة �لر�ئدة يف جمال بيع  صل�صل� مليون جر�فة، �لأمر �لذي جعلها �

توى صتوى صتوى �لعامل.  صفات على م�صفات على م� �جلر�

اوية صاوية صاوية �حلجم، ويعمل  صت مت�صت مت� ل من �أربع عجل من �أربع عجل 695ST يتكون طر�ز

  .Powershift �حل��رك��ة  ون��اق��ل  ح�صان   110 قوته  مبحرك 

عديدة  بناء  ملرفقات  س���س���س  �لأغ��ر� متعددة  �جلر�فة  ه��ذه  ه��ذه صع  ه��ذه صع  ع  صتت�صتت�

CASE 695ST شركة ناس التجارية تستقبل الشحنة األولى من جرافة

معرض شركة مدينة الخليج للتنظيف في فندق 
الخليج

V كل حرف صكل حرف صكل حرف صء على �صء على � فرصفرصفر�ت و�ملطارق و�لدل صل�صل� مثل �لربميات و�

وغريها �لكثري.

تقوم صتقوم صتقوم  صلتي �صلتي � فلت وصفلت وصفلت و� صركة نا�س للأ�صركة نا�س للأ� ركة نا�س للأ�صركة نا�س للأ�ص ص ل�ص ل� 695ST ليم طرصليم طرصليم طر�ز صيتم ت�صيتم ت� يتم ت�صيتم ت�ص صو�صو�

مثل  �لبحرين  يف  �ملتميزة  اريع صاريع صاريع  صمل�صمل� � من  �لعديد  يف  يف صخريها  يف صخريها  خريها  صبت�صبت�

يخ صيخ صيخ  صل�صل� � ارع صارع صارع  و� و�صحل��ورة  صحل��ورة  � ارع صارع صارع  ك� ك�صملنامة  صملنامة  � يف  �لطرق  بكة صبكة صبكة  � �صح  صح  ل�إ�صل�إ�صل

بن  بن صى  بن صى  ى  صيخ عي�صيخ عي� يخ عي�صيخ عي�ص صل�صل� � ر صر صر  صمالية؛ وج�صمالية؛ وج� مالية؛ وج�صمالية؛ وج�ص صل�صل� � و�لطرق  وصلمان؛  وصلمان؛  لمان؛  � بن  �صى  بن  صى  �ص بن  �صى  بن  ى  صعي�صعي�

لمان وغريها. صلمان وغريها. صلمان وغريها.  ص�ص�

قام معهد �لبحرين للدر��صات �مل�صرفية و�ملالية و�ملجل�س �لنوعي لقطاع �ملقاولت �لإن�صائية 

بتوقيع مذكرة تفاهم ت�صتمل على توفري دور�ت متخ�ص�صة لتدريب كو�در ب�صرية بحرينية.

توقيع مذكرة تفاهم بين معهد البحرين للدراسات 
المصرفية والمالية والمجلس النوعي

مدير �ملعهد غاري مرييو�ي و�صمري نا�س رئي�س جمل�س �إد�رة �ملجل�س �لنوعي لقطاع �ملقاولت �لإن�صائية
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ESAB ركة صركة صركة  ل� ل�صملعتمد  صملعتمد  � �لتجارية،�لوكيل  نا�س  نا�س صركة  نا�س صركة  ركة  � �ص�أطلقت  ص�أطلقت 

وق صوق صوق  صل�صل� � يف  ج��دي��دي��ن  منتجني   ،1٩8٩ ع���ام  م��ن��ذ  ع���ام ص��وي��دي��ة  م��ن��ذ  ع���ام ص��وي��دي��ة  م��ن��ذ  ��وي��دي��ة  صل�����صل����� �

�لبحريني.

Amp Stick/Live 200  – 200 Buddy™ Arc 1. جهاز حلام 

ودميومة  باملتانة  �جلهاز  هذ� ميتاز  �ملتنقل.  TIG Welder
بة صبة صبة  صللحام، كما يتميز بن�صللحام، كما يتميز بن� م�صادر �لطاقة �لتي حتتاجها عمليات �

مان صمان صمان  صمل�صممة ل�صمل�صممة ل� � IGBT خريه لتقنيةصخريه لتقنيةصخريه لتقنية صل ت�صل ت� لء عالية من خلء عالية من خل �أد�

قوة �لتحمل.

�لذي  �ل�صناعي،  ٤00i Buddy™ Arc �للحام  2. جهاز عاك�س 

مجموعة Buddy الجديدة من 
ESAB

أتي مبميزاأتي مبميزاأتي مبميز�ت عديدة منها مروحة تربيد وم�صادر  اياي

حلام  لعمليات  حلام صتخدم  لعمليات  حلام صتخدم  لعمليات  تخدم  ت� ت�صل��ت��ي  صل��ت��ي  � للطاقة  للطاقة صة  للطاقة صة  ة  صعاك�صعاك�

 .MMA/TIG (scratch-start(

غال صغال صغال �للحام �لثقيلة  يف  صجلهازين لأ�صجلهازين لأ� � لتخدم كلتخدم كل تخدم كصتخدم كص صوي�صوي�

قطاعات:

فنصفنصفن صل�صل�  بناء �
اءصاءصاء�ت �ملدنية صلإن�صلإن� � 

سور�سور�س عمل �لأنابيب  
 عمليات تليني �ل�صلب

 عمليات �ل�صيانة 
�ملو�ملو�قع  عمليات ت�صليح �

... أبوابها  تفتح  سلطنة عمان 
مت تاأ�صي�س جمموعة نا�س �لعمانية و�فتتاح مقرها �لكائن يف �ل�صوق 

�ملركزي �لعماين يف �صهر مايو.

�إحدى �صركات  �لأو�صط،  �ل�صرق  نا�س  �صارين�س  وقد وقعت �صركة 

مل�صروع  �أخرى  ثقيلة  ومعد�ت  ر�فعة   1٦ لتوريد  عقود�  �ملجموعة، 

يف  �مل�صروع  عمليات  �صتبد�أ  حيث  �ل��دويل؛  م�صقط  مطار  متديد 

�أغ�صط�س وت�صتمر لعامني. 

يف  �لتو�صع  �إىل  تتطلع  �لتي  �لعمانية  نا�س  جمموعة  �أخبار  تابعو 

خدماتها لتلبية �حتياجات خمتلف �ل�صناعات يف �صلطنة عمان. 

ناس للمقاوالت تحقق مليون ساعة عمل بال حوادث!
احية صاحية صاحية �لبحرية �لكائن يف �لقاعدة �لأمريكية  صل�صل� روع صروع صروع � صدث يف م�صدث يف م� � حو� حو� لاعة عمل بلاعة عمل بل اعة عمل بصاعة عمل بص صت مليون �صت مليون � لركة نا�س للمقاولركة نا�س للمقاول ركة نا�س للمقاوصركة نا�س للمقاوص صحققت �صحققت �

لملنجزة خلملنجزة خلل �ملرحلتني �لأوىل و�لثانية  اعات صاعات صاعات �لعمل � صن عن �أن جمموع �صن عن �أن جمموع � لا بالإعلا بالإعل ا بالإعصا بالإعص صركة �أي�صركة �أي� ركة �أي�صركة �أي�ص صل�صل� )�ملرحلة �لثانية(. وتفخر �

�روع حو�روع حو�يل ٧٥ روع حوصروع حوص صمل�صمل� � � حو� حو�دث تذكر. وتبلغ قيمة هذ� لاعة بلاعة بل اعة بصاعة بص صيني �صيني � لد عن �أربعة ملد عن �أربعة مل منذ �أبريل 2010 �إىل يونيو 2012 قد ز�

طة صطة صطة  �أن� ل�صالح  �أن�ص  ل�صالح  ص  2012 �أكتوبر  �إىل   2008 يوليو  من  �أعو�م  �أربعة  �أعو�ر  �أربعة  �ر  مد� على  مدصمتا  على  مدصمتا  على  متا  ق� ملرحلتني  ق�صامل  ملرحلتني  صامل  ق�ص ملرحلتني  ق�صامل  ملرحلتني  امل  � �أمريكي  �صر  �أمريكي  صر  دول دولمليون  لمليون 

للتحتية لللتحتية للت�صالت  اء مبنى صاء مبنى صاء مبنى �خلدمات و�لبنى � صروع �إن�صروع �إن� روع �إن�صروع �إن�ص صمل�صمل� مل صمل صمل � صلمان. وي�صلمان. وي� لمان. وي�صلمان. وي�ص صلكائنة مبيناء �صلكائنة مبيناء � � NSA خدمات �لقوة �لبحرية

�ملياه  خات صخات صخات  صج م�صج م� �أبر� �أخرى مثل  �أعمال  �أعماصروع  �أعماصروع  روع  صمل�صمل� � مل صمل صمل  ي� ي�صمليناء  وغريها. كما  صمليناء  وغريها. كما  � �ملر�قبة يف  �ملوحدة ومبنى  �ملر�فق  ومبنى 

و�صلمل  و�صلل�صغرية  صلل�صغرية  � �حلرفيني  �أر�صفة  مثل  �لبحرية  �ملر�فق  بناء  عن  ف�صل  ف�صلكب.  صلكب.  �ملر� ركن  ومناطق  و�لأر�صفة  و�لطرق 

فر.صفر.صفر. صل�صل� �لقو�لقو�رب و�أر�صفة ر�فعة � �

العودة بالزمن
نني يف تطوير صنني يف تطوير صنني يف تطوير �لبنى �لتحتية �لتجارية  صل�صل� اهمت جمموعة نا�س على مر صاهمت جمموعة نا�س على مر صاهمت جمموعة نا�س على مر � ص�ص�

اريع يف صاريع يف صاريع يف  صمل�صمل� � عا من صعا من صعا من  ص�ص� و� تنفيذ مدى  للبحرين من خللبحرين من خلل  و�ل�صناعية يف �

ية صية صية لقت�صاد �ململكة.  صقطاعات رئي�صقطاعات رئي�

أ�س عبد اأ�س عبد اأ�س عبد �هلل نا�س يف �لثمانينات اكاك

يف عام 1٩٩8

�أفر�د �لعائلة �لقد�مى

مري نا�س مع �أحد صمري نا�س مع �أحد صمري نا�س مع �أحد �لوفود صيد �صيد � يد �صيد �ص صل�صل� �

ى �آل خليفةصى �آل خليفةصى �آل خليفة صيخ عي�صيخ عي� يخ عي�صيخ عي�ص صل�صل� مو صمو صمو �لأمري �لر�حل � صمع �صمع �

�أقدم لفتة ملجموعة نا�س

   منتزه خليفة
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الضغط  وح��دات  تسليم  تكمل  التجارية  ن��اس  شركة 
كيسار

�إىل  �إىل صافة  �إىل صافة  افة  بالإ� بالإ�صري  صري  بالإ�ص بالإ�صري  ري  �أ� �أ�صركة  صركة  �أ�ص �أ�صركة  ركة  صل�صل� ارصارصار"  صكي�صكي� " غط صغط صغط  � �صت  صت  وح��د�  8 ليم صليم صليم  بت� بت�صلتجارية  صلتجارية  � نا�س  نا�س صركة  نا�س صركة  ركة  � �صقامت  صقامت 

�لأوىل(  )�ملرحلة  �لبحري  �لر�صيف  روع صروع صروع  م� يف  م�صم  يف  صم  تخدصتخدصتخد� ص�ص� لل جاهزة  لتكون  وتركيبها  للدها  جاهزة  لتكون  وتركيبها  لدها  �إعد�

كما  كما ص��ري.  كما ص��ري.  ��ري.  �أ��� �أ���صركة  صركة  �أ���ص �أ���صركة  ركة  ل� ل�صلتابع  صلتابع  �

�لتجارية  نا�س  نا�س صركة  نا�س صركة  ركة  � �صلمت  صلمت  �ص �صلمت  لمت  ص�ص�

ارصارصار" و  صكي�صكي� " غط صغط صغط  ص وحدة �ص وحدة � 18

و  ع��دة ط��ر�ز�ت  ع��دة ط��رصمل  ع��دة ط��رصمل  مل  ت� ت�صلتي  صلتي  �

M350 ،M70،M100 ه��ي 

1200  ،360  ،250 عة صعة صعة  صب�صب�

ركة صركة صركة  ل� ل�صيل  صيل  �لتو�لتو� � على   CFM
يف  م��ع��روف��ة  �صيانة  و  ب��ن��اء 

�ل��ب��ح��ري��ن. وب���ال���رغ���م من 

بني  بني صديدة  بني صديدة  ديدة  � �صة  صة  �ص �صة  ة  مناف� مناف�صوج��ود  صوج��ود 

للأجهزة  �مل�صنعة  ركات صركات صركات  صل�صل� �

تطاع صتطاع صتطاع  ص�ص� � �مل���ج���ال،  ه���ذ� يف 

ركة صركة صركة  � يف  �صملبيعات  يف  صملبيعات  � مهند�س 

ن��ا���س �ل��ت��ج��اري��ة وم��ن��دوب " 

روع صروع صروع �لذي  صمل�صمل� سعرب عر�سعرب عر�س تقني يف موقع � عرب عر�" عرب عر�"  ارصارصار صكي�صكي� غط صغط صغط " صل�صل� �ء بفو�ء بفو�ئد وحد�ت � للعمللعمل �إقناع " �إقناع " �إقناع � ارصارصار صكي�صكي�

ركتني.صركتني.صركتني. صل�صل� اء صاء صاء �لإد�رة وعدد من �ملوظفني �ملختارين من � ص من �أع�ص من �أع� لره كلره كل ره كصره كص صح�صح�

م��اس��ي ف��ي��رج��س��ون في م��اس��ي ف��ي��رج��س��ون في 
البحرين إلى  زيارة 

ون صون صون ون  جاك� غ���ارث  جاك�صملبيعات  غ���ارث  صملبيعات  � م��دي��ر  ق��ام 

���رك���ة ن���ا����س ص���رك���ة ن���ا����س ص���رك���ة ن���ا����س �ل��ت��ج��اري��ة ل��ت��ج��اري��ة  صب����زي����ارة ����صب����زي����ارة ����

يف  يف صون  يف صون  ون  فريج� فريج�صي  صي  فريج�ص فريج�صي  ي  ملا� ملا�صملعتمد  صملعتمد  � �لوكيل 

لبحث  فرب�ير  فربصهر  فربصهر  هر  � �صل  صل  خل خللبحرين  للبحرين  �

��ب��ل ���ص��ي��ان��ة وت��ول��ي��ف ص��ب��ل ���ص��ي��ان��ة وت��ول��ي��ف ص��ب��ل ���ص��ي��ان��ة وت��ول��ي��ف �جل����ر�ر�ت  ص���ص���

و�لإيجار؛  �لبيع  س�س�س لأغر� لأغرصتخدمة  لأغرصتخدمة  تخدمة  صمل�صمل� �

سد خا�سد خا�س. .  أتي كل منها بنظام �إعداأتي كل منها بنظام �إعداأتي كل منها بنظام �إعد� ا�إذ يا�إذ ي

لكيفية  لكيفية ا  لكيفية صا  لكيفية صا  ا  عر� عر�صون  صون  عر�ص عر�صون  ون  جاك� غ��ارث  جاك�صوق��دم  غ��ارث  صوق��دم 

MFMF1٧٥ فئة   AGCO Sisu ط��ر�ز  توليف 

غ��ي��اره.  ل��ق��ط��ع  غ��ي��اره.   ل��ق��ط��ع  ع��ر���س  �إىل  ع��ر���س��اف��ة  �إىل  س��اف��ة  ع��ر���ص �إىل  ع��ر���ص��اف��ة  �إىل  ��اف��ة  صب��الإ���صب��الإ���

معد�ت  معدصون  معدصون  ون  جاك� ق��دم  جاك�صبة  ق��دم  صبة  جاك�ص ق��دم  جاك�صبة  ق��دم  بة  صملنا�صملنا� � وب��ه��ذه 

توقف  حال  يف  توقف تخدمة  حال  يف  توقف صتخدمة  حال  يف  توقف صتخدمة  حال  يف  تخدمة  صمل�صمل� � �لزمن  قيا�س 

خ صخ صصخ  م� ت��ب��دي��ل  ع��ن��د  �أو  م�صة  ت��ب��دي��ل  ع��ن��د  �أو  صة  ل��ف��رت ل��ف��رتمل��ح��رك  �رتمل��ح��رك  �

�لدفع. 

�أن  �إىل  �أن لتجارية  �إىل  �لتجارية  نا�س  نا�س صركة  نا�س صركة  ركة  � �صعى  صعى  �ص �صعى  عى  صوت�صوت�

لة لتوفري صلة لتوفري صلة لتوفري �جلر�رر�ت  صملف�صملف� ركة صركة صركة � صل�صل� ت�صبح �

   .2022 تقام يف قطر عام صتقام يف قطر عام صتقام يف قطر عام  � �صلتي  صلتي  � �لعامل  أ�س اأ�س اأ�س  ك البطولة كالبطولة 

�إبر�هيم كف�صري

ونصونصون صغارث جاك�صغارث جاك�

العالمية  ن����اس  ش���رك���ة 
وح���دات  تشييد  ل��ل��ت��ج��ارة: 
الكلفة  منخفضة  سكنية 

اإلنشاءات قطاع  تنعش 
�أكد �ملدير �لتنفيذي ل�صركة نا�س �لعاملية للتجارة، 

نحو  �لتوجه  يف  �ململكة  جهود  �أن  ح�صونة  حممد 

وزيادة  �لتكلفة  منخف�صة  �صكنية  وحد�ت  ت�صييد 

قطاعي  يف  �خل��دم��ي��ة  �لتحتية  �لبنية  م��ر�ف��ق 

�ل�صحة و�لتعليم، قد �صاهمت ب�صورة كبرية يف 

�إنعا�س قطاع �لإن�صاء�ت. ويقول ح�صونة "جنحنا 

2012 يف �إمتام عدد  خلل �لربع �لأول من عام 

جمموعة  ل��ت��زوي��د  �ل�صفقات  م��ن  ن�صبيا  كبري 

مو��صفات  ذ�ت  م�صعد�   3٧ بنحو  �مل�صاريع  من 

مل�صاعد  �ملعتمد  �لوكيل  وباعتبارها  خا�صة". 

هيوند�ي يف �ململكة، ت�صاهم �صركة نا�س �لعاملية 

للتجارة بالنهو�س بقطاع �لإن�صاء�ت يف �لبحرين 

عرب جمموعة من �ملنتجات و�خلدمات ذ�ت �لقيمة 

��صتهلت  �ل�صركة  �أن  �إىل  ح�صونة  ونوه  �مل�صافة؛  

هيوند�ي  م�صعد  برتكيب  �لعام  لهذ�  م�صاريعها 

�صلمان  �ل�صيخ  مركز  ومر�جعي  موظفي  خلدمة 

لأعمال  موؤخر�  خ�صوعه  بعد  باملحرق  �ل�صحي 

ترميم وجتديد، �إىل جانب �تفاقية تزويد م�صروع 

برج عبد �هلل يف �حلورة مب�صعدين هيوند�ي من 

ح�صونة  و�أ�صار  �أغ�صط�س.  خلل  �لفاخر  �لطر�ز 

�إىل عدد من �ل�صفقات �ملربمة موؤخر� كاتفاقية 

توريد وتركيب م�صعد ركاب مب�صجد �مللك خالد 

 1٦ �إىل  بالإ�صافة  �حل�صم  �أم  مبنطقة  �لكائن 

�ملجمعات  وتركيبهم يف  توريدهم  �صيتم  م�صعد� 

�لإ�صكان يف منطقتي  تبنيها وز�رة  �لتي  �ل�صكنية 

�صلماباد و�جلفري. 

جتدر �لإ�صارة �إىل �أن �صركة نا�س �لعاملية للتجارة 

هيوند�ي  م�صاعد  ل�صركة  �ملعتمد  �لوكيل  هي 

تن�صط  عاملية  �صركة  وهي  �لبحرين  �ملحدودة يف 

�لنقل  �أنظمة  و�صيانة  وتركيب  جت��ارة  جمال  يف 

�مل�صاعد  تت�صمن  �ل��ت��ي  �مل��ت��ح��رك��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

�لإلكرتونية  �لنقل  ومم��ر�ت  �ملتحركة  و�ل�صلمل 

و�أنظمة ركن �ل�صيار�ت �آليا.

ركة نا�س صركة نا�س صركة نا�س  صلعام ل�صلعام ل� م صم صم �جلودر ، �لرئي�س �لتنفيذي لدرة �لبحرين يقدم �جلائزة ملايك �وبر�ين، �ملدير � صجا�صجا�

رصرصر�ء  صخل�صخل� احات صاحات صاحات � صللم�صللم�

ل حديقة �صغريةصل حديقة �صغريةصل حديقة �صغرية صلفائز بجائزة �أف�صلفائز بجائزة �أف� ام -  صام -  صام -  � صحديقة ه�صحديقة ه�
اعيصاعيصاعي صل�صل� ام صام صام � صه�صه�

في  للحدائق  األول  المعرض 
البحرين درة 

"�لأور�ق  عار صعار صعار  � حتت  �صئق  حتت  صئق  للحد� �لأول  سملعر�سملعر�س � �أقيم 

للتنمية  �لوطنية  �مل��ب��ادرة  مع  وبالتعاون  رصرصر�ء"  صخل�صخل� �

جزيرة  يف  وذل���ك   2012 �أب��ري��ل  �أب��ري��ل صهر  �أب��ري��ل صهر  هر  � يف  �صع��ي��ة  يف  صع��ي��ة  �ل��زر�

سملعر�سملعر�س � ويهدف  �لبحرين.  درة  يف  �لكائنة  �ملرجان 

ودعم  �حل��د�ئ��ق  زر�ع��ة  زرصجيع  زرصجيع  جيع  ت� �إىل  ت�صي  �إىل  صي  ت�ص �إىل  ت�صي  �إىل  ي  صا�صا� ا�صا�ص �أ� �أ�صكل  صكل  �أ�ص �أ�صكل  كل  صب�صب�

جمال  يف  و�ملحرتفني  �لهو�ة  ومتكني  �لزر�عي  �لقطاع 

تبادل  م��ن  و�ل��زر�ع��ة  �لطبيعية  و�مل��ن��اظ��ر  �حل��د�ئ��ق 

�لناجحة  �لتجارب  على  لطلطلع  و�ل و�خلرب�ت  �ملعارف 

احات صاحات صاحات  للم� نا�س  للم�صركة  نا�س  صركة  للم�ص نا�س  للم�صركة  نا�س  ركة  � ب��ادرت  وقد  �صملجال.  ب��ادرت  وقد  صملجال.  � هذ� يف 

��رص��رص��ر�ء يف دع���م جم���ال �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل���زر�ع���ي���ة يف  صخل�����صخل����� �

سملعر�سملعر�س � تمل صتمل صتمل  ص�ص� � رصرصر�ء.  خ� لبحرين  خ�صلرتويج  لبحرين  صلرتويج  و� �لبحرين 

نادي  م��ع  بالتعاون  �حل��د�ئ��ق  ل صل صل  لأف� لأف�صابقة  صابقة  لأف�ص لأف�صابقة  ابقة  م� م�صعلى  صعلى 

للتحكيم  للتحكيم صاركون  للتحكيم صاركون  اركون  صمل�صمل� � ع صع صع  خ� حيث  خ�صئق  حيث  صئق  للحد� �لبحرين 

وقد  للحد�ئق،  �لبحرين  ن��ادي  من  ن��ادي صاء  من  ن��ادي صاء  من  اء  �أع� قبل  �أع�صمن  قبل  صمن 

�لإفتتاح؛  حفل  يف  تكرميه  مت  حيث  حفل صاعي،  يف  تكرميه  مت  حيث  حفل صاعي،  يف  تكرميه  مت  حيث  اعي،  صل�صل� � ام صام صام  ه� ه�صلأول  صلأول  � باملركز  فاز 

نا�س  نا�س صركة  نا�س صركة  ركة  � خدمات  من  �صتفاد  خدمات  من  صتفاد  �ص خدمات  من  �صتفاد  خدمات  من  تفاد  ص�ص� � �أنه  �إىل  �أنه صاعي  �إىل  �أنه صاعي  �إىل  اعي  صل�صل� � ام صام صام  ه� ه�صيد  صيد  ه�ص ه�صيد  يد  صل�صل� � ار صار صار  صو�أ�صو�أ�

يف  رصرصر�ء  صخل�صخل� � احات صاحات صاحات  للم� نا�س  للم�صركة  نا�س  صركة  للم�ص نا�س  للم�صركة  نا�س  ركة  � �صاعدتني  صاعدتني  �ص �صاعدتني  اعدتني  ص�ص� "
ام 

"
ام 

قائل قائلاحات  لاحات  قائص قائصاحات  احات  صللم�صللم�

ذلك،  بعد  ما  �ل�صيانة  خدمات  وتقدمي  منزيل  حديقة  وتنفيذ  ت�صميم 

�لذي  ماثيو  فيليب  ماثيو صيد  فيليب  ماثيو صيد  فيليب  يد  لل� لل�ص  ص  خا�س خا�سكر  سكر  خا�ص خا�صكر  كر  � بتوجيه  �صبة  بتوجيه  صبة  �ص بتوجيه  �صبة  بتوجيه  بة  صملنا�صملنا� � بهذه  و�أرغ��ب 

�لر�ئع".  وعملهم  جلهودهم  وفريقه  �حلديقة  بت�صميم  قام 
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تريصتريصتري�د وجتارة �جلملة ملنتجات �لأغذية �ملجمدة  ص�ص� ركات صركات صركات �لكربى يف � صل�صل� ذلك �حلني �أ�صبحت �إحدى �

يا ودول صيا ودول صيا ودول �ملحيط �لهادي.  صلأمريكية و�أوروبا و�آ�صلأمريكية و�أوروبا و�آ� للوللوليات �ملتحدة � و�جلافة �لقادمة من �

�ملدير  نائب  نا�س،  ود�د  ودصيدة  ودصيدة  يدة  صل�صل� و� �لعام  �ملدير  ماثيو،  ماثيو، صي  ماثيو، صي  ي  كو� كو�صلدكتور  صلدكتور  � قبل  من  قبل صركة  من  قبل صركة  من  ركة  صل�صل� � هذه  تد�ر 

م صم صم  صلتجزئة، وق�صلتجزئة، وق� م جتارة صم جتارة صم جتارة �جلملة و� صد، وق�صد، وق� تريصتريصتري� ص�ص� م صم صم �ل ص موظفا يف ق�ص موظفا يف ق� 80 افة �إىل نحو صافة �إىل نحو صافة �إىل نحو  صلعام؛ بالإ�صلعام؛ بالإ� �

م صم صم �لوكالت و�ملطاعم.  صلتجزئة، وق�صلتجزئة، وق� �و�و�ق � وصوص صت �أ�صت �أ� �إمد�د�

صلت، ف�صلت، ف�صل عن �ملخازن �جلافة  وبقدرة تخزين ت�صل �إىل 2٥00 طن مرتي من �ملربد�ت و�ملجمد�

منتجاتها  �إي�صال  يف  عالية  بكفائة  للأغذية  نا�س  منتجاتها صركة  �إي�صال  يف  عالية  بكفائة  للأغذية  نا�س  منتجاتها صركة  �إي�صال  يف  عالية  بكفائة  للأغذية  نا�س  ركة  � متتاز  �صلدقة،  متتاز  صلدقة،  � عايل  يومي  توزيع  ونظام 

بة مدخول صبة مدخول صبة مدخول  صلبحرين؛ مما جعل ن�صلبحرين؛ مما جعل ن� �أرجاء � وبر ماركت وصوبر ماركت وصوبر ماركت و�ملطاعم �لكربى يف  صل�صل� لللفنادق وحملللفنادق وحملت �

ل مليون دول مليون دولر �أمريكي. مبيعاتها ت�صل �إىل 2٤

�ملتحدة  للوللوليات  و� و�لرب�زيل  �ل�صني  من  �لدجاج  وقطع  وب��دون عظم  بالعظم  كامل  دجاج  
�لأمريكية وهولند�.

للوللوليات �ملتحدة �لأمريكية. للبقر من نيوزيللبقر من نيوزيلند� و�لهند و�لرب�زيل و� حلوم � 
رتصرتصرت�ليا. صلعجل من �أ�صلعجل من �أ� حلوم � 

لأن من نيوزيلأن من نيوزيلند� و�ل�صني. أن من نيوزيصاأن من نيوزيصا صال�صال� حلوم � 
لخلرفان من نيوزيلخلرفان من نيوزيلند�. حلوم � 

للوللوليات �ملتحدة �لأمريكية و�ل�صني. رصرصر�و�ت و�لبطاطا �ملقلية من بلجيكا و� صخل�صخل� � 
ماك من صماك من صماك من �ململكة �ملتحدة و�لرنويج و�لهند. صلأ�صلأ� � 

�لرز من �لهند. 
لليا و�إيرلليا و�إيرلند� و�لأرجنتني. رتصرتصرت� صلدمنارك و�أ�صلدمنارك و�أ� حوق صحوق صحوق �حلليب من � صجلنب وم�صجلنب وم� �لزبدة و� 

رة وصرة وصرة و�لطحينة من تركيا و�إيطاليا. صملق�صملق� معجون �لطماطم و�لطماطم � 
رتصرتصرت�ليا. ص و�أ�ص و�أ� لملربدة من نيوزيلملربدة من نيوزيلند� أن صاأن صاأن � صال�صال� حلوم �لبقر و�لعجل و� 

ارقة.صارقة.صارقة. صل�صل� يك وصيك وصيك و� صملك�صملك� يكي ومنتجات �أخرى من صيكي ومنتجات �أخرى من صيكي ومنتجات �أخرى من � صملك�صملك� � للتورتيللتورتيل خبز � 
للوللوليات �ملتحدة �لأمريكية. �أغذية �أمريكية طازجة من � 

تقلة حتت مظلة جمموعة نا�س ومنذ صتقلة حتت مظلة جمموعة نا�س ومنذ صتقلة حتت مظلة جمموعة نا�س ومنذ  صركة جتارية م�صركة جتارية م� ركة جتارية م�صركة جتارية م�ص ص ك�ص ك� ركة نا�س للأغذية يف عام صركة نا�س للأغذية يف عام صركة نا�س للأغذية يف عام 1٩82 صت �صت � ت �صت �ص ص�ص� �ص�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا اتات

�د وجتارة �جلملة ملنتجات �لأغذية �ملجمدة  ركات �لكربى يف � ذلك �حلني �أ�صبحت �إحدى �ل�

أغذية�شركة نا�س لالأغذية

اإطاللة على �شركات املجموعة:

قائمة شركة ناس لألغذية: 



NASSTALK مشروع العدد 

NASSTALK 08 �أبريل – يوليو 2012

اأ�شري لتطوير البنى 

التحتية

�لبحري  �لر�صيف  روع صروع صروع  صنتهاء من م�صنتهاء من م� �ل 2011 يوليو  يوليو صهر  يوليو صهر  هر  �صهد � صهد  �ص �صهد  هد  ص�ص�

هر قبل صهر قبل صهر قبل �ملوعد �ملحدد.  صة �أ�صة �أ� ة �أ�صة �أ�ص صري يف خم�صري يف خم� ري يف خم�صري يف خم�ص صركة �أ�صركة �أ� ركة �أ�صركة �أ�ص صلذي �أكملته �صلذي �أكملته � �

لركة نا�س للمقاولركة نا�س للمقاولت  ركة نا�س للمقاوصركة نا�س للمقاوص صاء �إىل �صاء �إىل � اء �إىل �صاء �إىل �ص صلإن�صلإن� ري قد منحت عقد صري قد منحت عقد صري قد منحت عقد � صوكانت �أ�صوكانت �أ�

بت�صميم  وق��ام��ت  م��رت  م��رت  �رت  1380 ب��ارت��ف��اع  بحرية  ج���در�ن  لبناء 

كونينج صكونينج صكونينج �لربيطانية. صركة رويال ها�صركة رويال ها� ركة رويال ها�صركة رويال ها�ص صلر�صيف �صلر�صيف � �

1200 مرت و�لبالغ قيمته  �لر�صيف �لذي ميتد بطول  ويقع هذ�

�حلايل  سحلو�سحلو�س رقي من صرقي من صرقي من � صل�صل� مال صمال صمال � صل�صل� 30 مليون دينار بحريني يف �

ري يف صري يف صري يف �حلد، وميتد يف  صفن �أ�صفن �أ� فن �أ�صفن �أ�ص ص �ص � سم حو�سم حو�س م حو�صم حو�ص صيف منطقة تعرف با�صيف منطقة تعرف با�

لحد ثلحد ثلث  و� وقت  وصتوعب يف  وقت  وصتوعب يف  وقت  توعب يف  ي� �أن  ي�ص، وميكنه  �أن  ص، وميكنه  12 مرت� بعمق  �ملاء 

مل صمل صمل  ي� كما  طن.  �ألف  ي�ص  كما  طن.  �ألف  ص  300 حمولته  تبلغ  �لذي  �لنوع  من  من صفن  من صفن  فن  ص�ص�

�صغرية  �صغرية صفن  �صغرية صفن  فن  و� و�صت  صت  قاطر� قاطرصتيعاب  قاطرصتيعاب  تيعاب  ص�ص� � وبقدرة   180 بطول  ر�صيف 

تبلغ حمولتها ٤0 �ألف طن.

كونينج صكونينج صكونينج  ها� روي��ال  ها�صركة  روي��ال  صركة  ها�ص روي��ال  ها�صركة  روي��ال  ركة  � قدمتها  �صلتي  قدمتها  صلتي  � �لت�صاميم  على  وبناء 

اء بنوعية جدرصاء بنوعية جدرصاء بنوعية جدر�ن �جلاذبية  صلإن�صلإن� ري �أن تتم عمليات صري �أن تتم عمليات صري �أن تتم عمليات � صقررت �أ�صقررت �أ�

�أنه  يعني  مما  �لتجهيز،  ابق صابق صابق  � �صاين  صاين  �ص �صاين  اين  خر� طابوق  خر�صم  طابوق  صم  تخدصتخدصتخد� صبا�صبا�

�ل�صيانة.  �أعمال  لتنفيذ  حر  �أعمال صي  لتنفيذ  حر  �أعمال صي  لتنفيذ  حر  ي  ص�ص� �فرت� هيكل  مبثابة  هيكل صيكون  مبثابة  هيكل صيكون  مبثابة  يكون  ص�ص�

اءصاءصاء�ت �ملقامة بنوعية جدر�ن �جلاذبية وجود طبقة  صلإن�صلإن� وتتطلب �

�لبحر  قاع  جتهيز  يجب  ذلك  �إىل  قاع صافة  جتهيز  يجب  ذلك  �إىل  قاع صافة  جتهيز  يجب  ذلك  �إىل  افة  وبالإ� وبالإ�صئمة.  صئمة.  مل ملحتتية  لحتتية 

�ل�صفائح  ع صع صع  لو� وثابتة  لو�صتوية  وثابتة  صتوية  لو�ص وثابتة  لو�صتوية  وثابتة  توية  م� من�صة  مبثابة  يكون  م�صبحيث  من�صة  مبثابة  يكون  صبحيث 

اء جدرصاء جدرصاء جدر�ن  صئمة، يكون �إن�صئمة، يكون �إن� للرتبة مللرتبة مل عليه. وحينما تكون ظروف �

عملي  �لتجهيز  ابقة صابقة صابقة  � �صانة  صانة  �ص �صانة  انة  صخلر�صخلر� � طابوق  تخدصتخدصتخد�م  با� با�صلر�صيف  صلر�صيف  �

تمرصتمرصتمر�رية على �ملدى �لطويل. ص�ص� جد� من حيث �لتكلفة و�ل

رة صرة صرة  صملبا�صملبا� � على  �لعمل  فريق  بذلها  �ل��ذي  �جلهود  اعدت صاعدت صاعدت  � �صوقد  صوقد 

بناء  عملية  يف  بناء صري  عملية  يف  بناء صري  عملية  يف  ري  �أ� �أ�صرت  صرت  �أ�ص �أ�صرت  رت  با� �إذ  با�ص؛  �إذ  ص؛  مبكر� �لبحرية  بالعمليات 

�ملو�ملو�د �لكيمياوية. لح ناقلح ناقلت � للبارجات و�إ�صللبارجات و�إ�صل �

خدمات  خدمات صاء  خدمات صاء  اء  و�إن� بناء  عقد  و�إن�صت  بناء  عقد  صت  و�إن�ص بناء  عقد  و�إن�صت  بناء  عقد  ت  �أر� قد  كانت  �أر�صري  قد  كانت  صري  �أر�ص قد  كانت  �أر�صري  قد  كانت  ري  �أ� �أن  �أ�صيذكر  �أن  صيذكر 

يوليو  يف  �لأوىل(  )�ملرحلة  )صمايل  )صمايل  مايل  صل�صل� � سحلو�سحلو�س � ر�صيف  ومر�فق 

دينار  مليون   1٥ بقيمة  للمقاولت  نا�س  للمقاولركة  نا�س  لركة  للمقاوص نا�س  للمقاوصركة  نا�س  ركة  � على  �ص  على  ص  2011

روع صروع صروع �لعنا�صر �لتالية: صمل�صمل� مل صمل صمل � صبحرين، وي�صبحرين، وي�

�لهو�لهو�ء،  غط صغط صغط � صفق �صفق � ثماين حمطات كهرباء فرعية، مر� الهياكل:

خات تريبو ل�صب صخات تريبو ل�صب صخات تريبو ل�صب  صلعذبة، غرفة م�صلعذبة، غرفة م� خ صخ صخ �ملياه � صحمطتي تخزين و�صحمطتي تخزين و�

للمولد�ت  للمولدصاعة، غرفة  للمولدصاعة، غرفة  اعة، غرفة  صل�صل� � 2٥0 مرت مكعب يف  بقوة  �لبحر  مياه 

للكهربائية وثللكهربائية وثلث دور�ت مياه. �

MBBRحمطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي MBBRحمطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي MBBR بقوة 1٥00
صللف�صللف�صلت  سرة ق�صبية للتخل�سرة ق�صبية للتخل�س من � رة ق�صبية للتخل�صرة ق�صبية للتخل�ص صاعة مع �أ�صاعة مع �أ� اعة مع �أ�صاعة مع �أ�ص صل�صل� مرت مكعب يف �

�للزجة.

خدمات الديزل.

بكات كهربائية ذات اجلهد العايل واجلهد املنخف�ضصبكات كهربائية ذات اجلهد العايل واجلهد املنخف�ضصبكات كهربائية ذات اجلهد العايل واجلهد املنخف�ض ص�ص�

�لرتدد،  وحمولت  وحمولت  لت  لملحولملحول و� �لكهربائية  �ملفاتيح  ذلك  يف  مبا 

اءة عالية بقيا�س صاءة عالية بقيا�س صاءة عالية بقيا�س  ص حمطة خدمات كهربائية، وم�صابيح �إ�ص حمطة خدمات كهربائية، وم�صابيح �إ� 2و2و٤2

صللأ�صللأ�صلك �لكهربائية ذ�ت  �، وحو�، وحو�يل ٤0 كم من � 17No x 35m
سملنخف�سملنخف�س. �جلهد �لعايل و�

�حلر�ئق،  ملكافحة  فولذي  �أنبوب  فول  �أنبوب  ل  12٦00 حو�يل  حو�   � اخلدمات:

من  ٥0كم  وح��و�يل  وح��و�غوط،  �غوط،  وح��وص وح��وصغوط،  غوط،  م� م�صء  صء  وه��و� عذبة  ومياه  خدمية  وه��و�مياه  عذبة  ومياه  خدمية  �مياه 

بكات صبكات صبكات �لكهربائية، وما يقارب  صل�صل� ل لل للت�صالت و� UPVC �قنو�قنو�ت

و1000 مرت  �ل�صحي  لل�صرف   HDPE �أنابيب  3200 مرت من 

من �أنابيب GRP لت�صريف مياه �لأمطار.

.STP �ل�ل� ت حمطاتصت حمطاتصت حمطات لرفع �ل�صرف �ل�صحي لتغذية � ص�ص�

ألف مرت مربعاألف مرت مربعألف مرت مربع من �لطرق �ملعبدة. حوايل 80

لملحدد لملحدد لكتمال  كل جيد وعلى صكل جيد وعلى صكل جيد وعلى �جلدول �لزمني � صلأعمال ب�صلأعمال ب� ري صري صري � صت�صت�

روع.صروع.صروع. صمل�صمل� �

�شركة نا�س لالأغذية

اإطاللة على �شركات املجموعة:
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موظف ال�شهر 
أبو زيد موظفا مميزا اأبو زيد موظفا مميزا أبو زيد موظفا مميزا  أمري اأمري أمري  ضاختارت جمموعة نا�ضاختارت جمموعة نا�ض

يم صيم صيم  وتر� مايو،  وتر�صهر  مايو،  صهر  وتر�ص مايو،  وتر�صهر  مايو،  هر  ل� ل�ص  ص  أني�اأني�ضأني�ضأني�ض ا صا صا  صآ�صآ� آ�اآ�ا و آ�أبريل،  و آ�أبريل،  و واأبريل،  أبريل،  هر صهر صهر  صل�صل�

هر يونيو. صهر يونيو. صهر يونيو.  صينغ ل�صينغ ل� ينغ ل�صينغ ل�ص ص�ص�

اأخبار 
املوظفني

هر �أمري �أبو زيدصهر �أمري �أبو زيدصهر �أمري �أبو زيد صل�صل� موظف �

أبريل

مايو

سا �آني�سا �آني�س ا �آني�صا �آني�ص صهر �آ�صهر �آ� هر �آ�صهر �آ�ص صل�صل� موظفة �

يونيو

هر صهر صهر  صل�صل� موظف موظف �

ينغصينغصينغ صيم �صيم � يم �صيم �صص صتر�صتر�

حفل توديع املوظفني
لخلليج للتنظيف حفلخلليج للتنظيف حفل ركة مدينة صركة مدينة صركة مدينة � ص�أقامت �ص�أقامت �

�صغري�صغري�� لتوديع  لتوديع ��ثنني من موظفيها ثنني من موظفيها ��لقدلقد��مى مى 

عيد صعيد صعيد  صحلاج �صحلاج � وهم حممد علي �حلجري، و�

ن. وقد قام صن. وقد قام صن. وقد قام �ملدير �لعام �أدريان كوكرم  صح�صح�

تقديرية  وهد�يا  هادصهادصهاد�ت  ب� ب�صثنني  صثنني  �ل بتكرمي 

لركة ملا قدماه خلركة ملا قدماه خلل  ركة ملا قدماه خصركة ملا قدماه خص صل�صل� تعبري� عن �عتز�ز �

�لأعو�لأعو�م �ملن�صرمة.  �

رتيات صرتيات صرتيات  للم� ن��ا���س  للم�ص��رك��ة  ن��ا���س  ص��رك��ة  للم�ص ن��ا���س  للم�ص��رك��ة  ن��ا���س  ��رك��ة  ��� ودع����ت  ���صك��م��ا  ودع����ت  صك��م��ا 

تية صتية صتية �ثنني من موظفيها؛  صللوج�صللوج� و�خلدمات �

ؤول صوؤول صوؤول  )م� )م�صول  صول  ل�ل�ل ���� وط� وط��ري������ة(  �ري������ة(  )�إد� ن��ا���س  �أم���ل 

و�لنجاح  �ملوفقية  لهم  نتمنى  لهم صرتيات(.  نتمنى  لهم صرتيات(.  نتمنى  رتيات(.  صم�صم�

تقبلية.صتقبلية.صتقبلية. صمل�صمل� اعيهم صاعيهم صاعيهم � صيف م�صيف م�يف م�

ركة صركة صركة  � يف  �صتودع  يف  صتودع  �ص يف  �صتودع  يف  تودع  م� رئي�س  من�صب  زيد  �أب��و  م�ص  رئي�س  من�صب  زيد  �أب��و  ص  �أم��ري �أم��ريغل  �ريغل  �أم�ص �أم�صغل  غل  صي�صي�

��ت��ي��ة. يف حني ص��ت��ي��ة. يف حني ص��ت��ي��ة. يف حني  صل��ل��وج�����صل��ل��وج����� �رت��رتص�رت��رت�رتص�رتص�رت��رتي��ات و�رتي��ات و�رتي��ات و�خل���دم���ات � صن��ا���س ل��ل��م�����صن��ا���س ل��ل��م�����

�لعامة  للعللعلقات  � م صم صم  ق� يف  ق�صارة  يف  صارة  ق�ص يف  ق�صارة  يف  ارة  صت�صت� ت�صت�ص كم� كم�ص  ص  �أني�س �أني�سا  سا  �أني�ص �أني�صا  ا  �آ� �آ�صتعمل  صتعمل 

كل  ق��دم  كل صة.  ق��دم  كل صة.  ق��دم  ة.  ص�ص� �ص�ص صؤ�صؤ� ؤ�وؤ�و وملومل � ون��ا���س  نا�س  ملجموعة  �للإع��للإع��لم��ي��ة  و�

�إجناز  يف  عالية  وكفائة  منوذجيا  �أد�ء�  �أدصا  �أدصا  ا  و�آ� �أمري  و�آ�صمن  �أمري  صمن 

�ملهنية.  و�جباتهم 

�لر�صيف  روع صروع صروع  م� يف  حلام  عامل  فهو  م�صينغ  يف  حلام  عامل  فهو  صينغ  م�ص يف  حلام  عامل  فهو  م�صينغ  يف  حلام  عامل  فهو  ينغ  � �صيم  صيم  �ص �صيم  يم  تر� تر�ص�أما  ص�أما 

�لتكرمي  ه��ذ� على  ح��از  وق��د  ه��ذص��ري  على  ح��از  وق��د  ه��ذص��ري  على  ح��از  وق��د  ��ري  �أ��� �أ���صركة  صركة  �أ���ص �أ���صركة  ركة  ل� ل�صل��ب��ح��ري  صل��ب��ح��ري  �

�ملتعددة  �ملهار�ت  ذ�ت  ذوؤوب  ذوؤوب  ؤوب  �ل��د للموظف  مثال  ب�صفته 

فرتة  يف  �لو�لو�جبات  � خمتلف  مع  �لتعامل  على  و�ل��ق��درة 

ق�صرية من �لزمن.

رتياتصرتياتصرتيات صمل�صمل� ؤول صوؤول صوؤول � صوم�صوم� م�– م�–  ركة نا�س صركة نا�س صركة نا�س لطلطلل  صرية لدى �صرية لدى � �إد– �إد– �إد� �أمل نا�س 

تيةصتيةصتية صللوج�صللوج� للخدمات �

يد حممد علي صيد حممد علي صيد حممد علي  صل�صل� �

�حلجري

�حلاج �صعيد ح�صن

لقاء مع جون موترام
�أع���و�م  �أع���و�ة  �ة  �أع���وص �أع���وصة  ة  خم� خم�صم  صم  م��وت��ر� ج���ون  �أك��م��ل 

ركات هامة حتت صركات هامة حتت صركات هامة حتت  � لأربع  �صكمدير عام  لأربع  صكمدير عام 

مظلة جمموعة نا�س �لكائن مقرها يف 

انة صانة صانة  للخر� دملون  للخر�صركة  دملون  صركة  للخر�ص دملون  للخر�صركة  دملون  ركة  � وهي  �صلماباد  وهي  صلماباد  �ص وهي  �صلماباد  وهي  لماباد  ص�ص�

انة صانة صانة  للخر� دمل��ون  للخر�صركة  دمل��ون  صركة  للخر�ص دمل��ون  للخر�صركة  دمل��ون  ركة  و� و�صملخلوطة؛  صملخلوطة؛  �

ركة صركة صركة �لبحرين لكمياويات  صبوكة؛ و�صبوكة؛ و� بوكة؛ و�صبوكة؛ و�ص صمل�صمل� �

ركة دونا مارين.صركة دونا مارين.صركة دونا مارين. صملباين؛ و�صملباين؛ و� �

للثللثلث  � ��رك��ات ص��رك��ات ص��رك��ات  صل�����صل����� � تخت�س تخت�سوب��ي��ن��م��ا  سوب��ي��ن��م��ا 

وكيمياويات  م���و�د  بتجهيز  م���و�لأوىل  بتجهيز  �لأوىل  �

مارين  دون���ا  مارين صركة  دون���ا  مارين صركة  دون���ا  ركة  � �صكلت  صكلت  �ص �صكلت  كلت  ت� ت�صل��ب��ن��اء،  صل��ب��ن��اء،  �

تريصتريصتري�د �لركام من  صم لإ�صم لإ� �قبل �أربعة �أعو�قبل �أربعة �أعو�

�نقطاع  ع��دم  ع��دم صمان  ع��دم صمان  مان  ل� ل�صخليمة  صخليمة  � ر�أ����س 

ركة صركة صركة  � عن  �صي  عن  صي  ��ري عن  ��ريي  عن  ي  �ريجل��ريجل� � �حلجر  �إم��د�د�ت 

صلملخلوطة، ف�صلملخلوطة، ف�صل عن  � انة صانة صانة  للخر� للخر�صدملون  صدملون 

فلت صفلت صفلت  للأ� نا�س  للأ�صركة  نا�س  صركة  للأ�ص نا�س  للأ�صركة  نا�س  ركة  � من  كل  �صجتهيز  من  كل  صجتهيز 

لركة نا�س للمقاولركة نا�س للمقاولت. ركة نا�س للمقاوصركة نا�س للمقاوص صو�صو�

مرت  "لقد  م��وت��ر�م  ج��ون  وي��ق��ول 

�ملخلوطة  انة صانة صانة  للخر� دمل��ون  للخر�صركة  دمل��ون  صركة  للخر�ص دمل��ون  للخر�صركة  دمل��ون  ركة  ص�ص�

�رتب��ف��رتب��ف��رتة ح��رج��ة ك��ان��ت ن��اج��م��ة عن 

�لبناء  جم���ال  يف  ��ط��رص��ط��رص��ط��ر�ب��ات  ص���ص��� �ل

ع�صيبا  وقتا  ذلك  وكان  ع�صيبا صييد  وقتا  ذلك  وكان  ع�صيبا صييد  وقتا  ذلك  وكان  ييد  صلت�صلت� و�

للمجموعة. وللحفاظ على ثباتنا يف 

�لكلفة،  تخفي�س علينا  كان  تخفي�سوق  علينا  كان  سوق  تخفي�ص علينا  كان  تخفي�صوق  علينا  كان  وق  صل�صل� �

��وء ص��وء ص��وء �حل���ظ دع��ان��ا ذلك  صول��ك��ن ل�����صول��ك��ن ل�����

فريقنا  فريقنا صاء  فريقنا صاء  اء  �أع� �أع�ص  ص  بع�س عن  بع�سللتخلي  عن  سللتخلي 

�صغري".  ع��م��ل  ب��ف��ري��ق  و�لك��ت��ف��اء 

�حلرجة  �لفرتة  تلك  تلك اأن  تلك اأن  أن  ب�� ب��ايفا  ايفا  ب��ص ب��صيفا  يفا  صم�صم�

تركز  تركز صركة  تركز صركة  ركة  صل�صل� � بجعل  كفيلة  كانت 

�خلدمات  ��ت��وى ص��ت��وى ص��ت��وى  م����� م�����ص  ص  �ني��نيص�ني��ني�ص��نيص�نيص�ني��ني�ني حت����� حت�����صع��ل��ى  صع��ل��ى 

���ت���خ���دص���ت���خ���دص���ت���خ���د�م �أح�����دث  ص����ص���� و�جل��������ودة و�

ني صني صني  صملناف�صملناف� � ع��ن  للتميز  �لتقنيات 

وق.صوق.صوق. صل�صل� و�حلفاظ على تقدمها يف �

�لعمل  فريق  �أن  �إىل  موتر�م  موترري  موترصري  موترصري  ري  صوي�صوي�

بوكة صبوكة صبوكة  صمل�صمل� انة صانة صانة � صركة دملون للخر�صركة دملون للخر�ركة دملون للخر� ركة دملون للخر�صركة دملون للخر�ص صيف �صيف �

قد بد�أ بالعمل على زيادة قد بد�أ بالعمل على زيادة �ملنتجات 

ع صع صع  و� و�ص  ص  هذ� ويتطلب  هذصع.  ويتطلب  هذصع.  ويتطلب  ع.  صلتو�صلتو� � بهدف بهدف 

بوكة صبوكة صبوكة  صمل�صمل� � �ل���غ���رف  م���ن  م���ن جم��م��وع��ة  جم��م��وع��ة 

عمليات  عمليات صهيل  عمليات صهيل  هيل  ت� ت�ص  ص  بغر�س بغر�جل��اه��زة  بغر�سجل��اه��زة  سجل��اه��زة  �

للمقاولت  ن��ا���س  للمقاول��رك��ة  ن��ا���س  ل��رك��ة  للمقاوص ن��ا���س  للمقاوص��رك��ة  ن��ا���س  ��رك��ة  ل����� ل�����ل��ب��ن��اء  ل�����صل��ب��ن��اء  صل��ب��ن��اء  �

�ريل�����ص��خ��ريل�����ص��خ��ري،  � يف  يف ص���روع���ه���ا  يف ص���روع���ه���ا  ���روع���ه���ا  م������� م�������يف  م�������صيف  صيف 

هي  �ل���ق���ادم���ة  "خطوتنا  وي���ق���ول وي���ق���ول 

وز�رة  من  ترخي�س  على  ترخي�حل�صول  على  ترخي�سحل�صول  على  سحل�صول  �

�لطرق  اريع صاريع صاريع  م� يف  للعمل  م�غال  يف  للعمل  م�صغال  يف  للعمل  صغال  م�ص يف  للعمل  م�صغال  يف  للعمل  غال  صلأ�صلأ� �

تقبليةصتقبليةصتقبليةتقبلية".  صمل�صمل� �

���رك���ات ص���رك���ات ص���رك���ات  ص���اه���م���ت ����ص���اه���م���ت ���� ���اه���م���ت ����ص���اه���م���ت ����ص صك���م���ا وق������د ����صك���م���ا وق������د ����ك���م���ا وق������د ����

حماية  يف  فعالة  ب�صورة  حماية ملجموعة  يف  فعالة  ب�صورة  �ملجموعة 

روع صروع صروع  م� م�صل  صل  خل من  خللبحرية  من  للبحرية  � وة �رثوة �رثوة وة  �رثل��رثل� �

تملت صتملت صتملت  ص�ص� � "�إذ  �ملرجانية؛  عب صعب صعب عب  صل�صل� �

٦0 برجا  �أكرث من  �أكرث من صاهماتنا على  �أكرث من صاهماتنا على  اهماتنا على  صم�صم�

ادة للجر بهدف صادة للجر بهدف صادة للجر بهدف  صللرياح و�أجهزة م�صللرياح و�أجهزة م�

يف  يف صمكية  يف صمكية  مكية  صل�صل� � وة �رثوة �رثوة  �رثل��رثل� � على  �حلفاظ 

�لبحرين".

قائل قائلل���ل���ق���اء  لل���ل���ق���اء  � م����وت����ر�م  و�أن����ه����ى 

هذ� من  جزء�  �أكون  �أن  جزءصرين  �أكون  �أن  جزءصرين  �أكون  �أن  رين  صي�صي� "
جميع  يلعب  �ل��ذي  �ل��ر�ئ��ع  �لفريق 

يري صيري صيري  ت� يف  ه���ام���ا  ت�ص  يف  ه���ام���ا  ص  دور� �أف�������ر�ده 

تكافئ  �أن  تكافئ اأمل  �أن  تكافئ اأمل  �أن  أمل  ون ونالعمل،  العمل،  � جمريات 

من  وتفانيهم  �مل��ب��ذول��ة  ج��ه��وده��م 

�لتجارية  �لأع��م��ال  عائد�ت  �لخ��لخ��لل 

اء صاء صاء �هلل".  صلقريب �إن �صلقريب �إن � تقبل صتقبل صتقبل � صمل�صمل� يف �

مشروع الشعب 
المرجانية لشركة دلمون 

للخرسانة المسبوكة

��صتملت م�صاهمتنا 

على �أكرث من ٦0 

برجا للرياح و�أجهزة 

م�صادة للجر بهدف 

�حلفاظ على 

�لرثوة �ل�صمكية يف 

�لبحرين.



مدينة �صرق �حلد �لإ�صكاين

م�صنع �حلديد �ملتكامل ل�صركة �ل�صلب �ملتحدة

NASSTALK مشاريع

NASSTALK 10 �أبريل – يوليو 2012

العمليات التجارية في مملكة البحرين:

تعتبر ناس سكافورم واحدة من 
الشركات الرائدة في الخليج في 

مجال تقديم خدمات السقالة ومواد 
ومعدات ثقيلة ووسائل النقل 

الالزمة في مجال تصنيع النفط 
والغاز والمواد البيتروكيمياوية في 

مملكة البحرين وقطر وأبو ظبي 
والمملكة العربية السعودية.

من  للعديد  �ل�صقالة  وحلول  خدمات   بتقدمي   �ل�صركة  تقوم 

�صاملة  �صقالة  عقود  �أب��رزه��ا  �لبحرين  مملكة  يف  �مل�صاريع 

ل�صركة بابكو )م�صنع �لتكرير( وعملء �آخرين. 

اأخبار امل�شاريع 

عقود البناء مع شركة الصلب 
 SULB المتحدة

مشروع مدينة شرق الحد اإلسكاني

�ملتكامل  �حلديد  م�صنع  مل�صروع  �ملدنية  �لإن�صاء�ت  عقد  ي�صمل 

ل�صركة �ل�صلب �ملتحدة SULB و�لذي مت تر�صيته على �صركة نا�س 

للمقاولت على بناء �ل�صو�رع و�لأر�صفة و�لإ�صاءة وت�صريف مياه 

�ل�صرب  مياه  و�أنظمة  �ل�صحي  �ل�صرف  مياه  ومعاجلة  �لأمطار 

و�لبو�بات وميز�ن �حلافلت و�ملباين غري �مل�صتخدمة يف �لإنتاج 

مرت  �ألف   ٦٤ ب�  �لإجمالية  م�صاحتها  تقدر  و�لتي  �مل�صنع   �صمن 

�ملقرر  ومن   2011 �أغ�صط�س  يف  �مل�صروع  عمليات  ب��د�أت  مكعب. 

�إنتهاء �مل�صروع يف يناير 2013.  

نا�س  و�صركة  ليك�س  جريت  �صركة  م��ع  �لإ���ص��ك��ان  وز�رة  وقعت 

مدينة  مل�صروع  �لبحري  �لدفان  �أعمال  بدء  �إتفاقية  للمقاولت 

تبلغ  بقيمة   2011 نوفمرب  �صهر  يف  وذلك  �لإ�صكاين  �حلد  �صرق 

�صركة  عقد  قيمة  مليون   ٧ منها  بحريني  دينار  مليون   2٤.٤

نا�س للمقاولت. ويعد هذ� �مل�صروع من �أحد �أبرز م�صاريع وز�رة 

وحدة   ٥000 �إىل   ٤000 حو�يل  بناء  �ملقرر  من  حيث  �لإ�صكان، 

�لأر�صفة  �إن�صاء  م�صوؤولية  للمقاولت  نا�س  �صركة  وتتوىل  �صكنية. 

�لبحرية و�صتتطلب عمليات �لإن�صاء هذه �إىل ما يقارب ٦00 �ألف 

طن من �ل�صخور و18 �ألف مرت مكعب من �جلدر�ن �لكونكريتية 

�لعام  مطلع  يف  �مل�صروع  �إنتهاء  �ملقرر  وم��ن  للرياح،  �ل�صادة 

.2013

خور �ملنامة 

ديار المحرق
يقع م�صروع ديار �ملحرق و�لذي تبلغ م�صاحته 12 كيلو مرت مربع 

و�صيوفر مزيجا  �ملحرق،  ملدينة  �ل�صمالية  �لبحرية  �لو�جهة  على 

من �لعقار�ت �ل�صكنية و�لتجارية وفر�س �إ�صكانية لأكرث من 120 

�ألف �صخ�س. 

خور المنامة
وقعت �صركة نا�س للمقاولت على عقد ��صتطلح �لأر�صفة �لبحرية 

مل�صروع خور �ملنامة �لذي يقع بني ج�صر �ل�صيخ حمد )عند منتجع 

�صركة  �صتتوىل  حني  يف  عي�صى،  �ل�صيخ  وج�صر  �لد�نة(  نوفوتيل 

جريت ليك�س عمليات �لدفان �لبحري و�لتي حو�يل 182 �ألف طن 

من �ل�صخور. وتقدر قيمة هذ� �مل�صروع �ملقرر �نتهاءه يف دي�صمرب 

�ملقبل ب� 1.8 مليون دينار بحريني. 

جريت  �صركة  مع  بالإ�صرت�ك   200٦ �لعام  يف  �مل�صروع  ب��د�أ  وقد 

نا�س  201٥. وتتوىل �صركة  �لعام  �نهائه يف  ليك�س ومن �ملخطط 

للمقاولت �لعمل على ��صتطلح �لر�صيف �لبحري �لذي يبلغ طوله 

٤0 كيلو مرت با�صتخد�م نحو ٥0 مليون طن من �ل�صخور و٤0 �ألف 

من �لأج�صام �لكونكريتية لمتام عمليات �لدفان �لبحري. وتبلغ 

�لقيمة �لإجمالية للم�صروع 1٥٧ مليون دينار بحريني. 

يف  �مل��درج  باملوعد  ملتزم  �لعمل  فريق  �أن  �إىل  �لإ���ص��ارة  وجت��در 

�جلدول �لزمني �خلا�س بامل�صروع.

ديار �ملحرق

تكرمي �شركة نا�س �شكافورم عن م�شاريع ال�شقالة الكربى التي 

تقدمها ملنطقة اخلليج العربي

العمليات التجارية في قطر:
قطر  يف  �لتجاري  �لعمل  �صكافورم  نا�س  �صركة  مت��ار���س 

تقوم  حيث  �لدولية،  �لعطية  جمموعة  يف  ق�صما  ب�صفتها 

�ل�صناعية  �مل�صاريع  و  �لتعهد�ت  من  عدد  بتنفيذ  �ل�صركة 

و�لبالغ  ب��رز�ن  م�صروع  وهي؛  لفان  ر�أ���س  م�صاريع  و�أبرزها 

هذ�  عقد  ر�صى  قد  وكان  �أمريكي،  دولر  مليار   8.٥ قيمته 

�مل�صروع على �صركة �خلليج للمقاولت و�لتي منحته بدورها 

�لعطية  جمموعة  �إىل  ومنها  �صكافورم  نا�س  �صركة  �إىل 

�ملو�د  بتوفري   للمقاولت  �خلليج  �صركة  و�صتقوم  �لدولية. 

�لقو�لب  مثل  �مل�صروع  يتطلبها  �لتي  �لأ�صا�صية  و�مل��ع��د�ت 

 2٧ ل���  و�ل��دع��ام��ات  و�لأع��م��دة  �خلر�صانات  ل�صب  �ملوؤقتة 

حمطة فرعية ومباين �لتحكم. فيما تقوم جمموعة �لعطية 

�لدولية بتزويد �صركة �خلليج للمقاولت بحلول ت�صاميم كاملة �صاملة 

لر�صومات �ل�صقالة مدعومة بح�صابات �حلمولة وتقييم �ملخاطر وحتديد 

هوية تلك �ملخاطر وما �إىل ذلك. 

�لعطية  جمموعة  عليها  ح�صلت  �لتي  �لأخ��رى  �ل�صقالة  م�صاريع  ومن 

�له�صبة  �صيانة  وم�صروع  ب��رز�ن  مل�صروع   QCON عقد  هي  �لدولية 

قامت  وق��د  �مل��ي��اه.  حتلية  وحمطة  �لكهربائية  �لطاقة  توليد  وحمطة 

جمموع �لعطية �لدولية بتو�صيع نطاق م�صروع �صيانة �له�صبة بالإ�صرت�ك 

مع �صركة تيكنب ت�صيود� لتزويد خدمات �ل�صقالة ملحطات توليد �لطاقة 

ويجري  �صهر�،   12 مد�ر  على  �أمريكي  دولر  مليون  بقيمة  �لكهربائية 

�لتفاو�س حاليا حول تو�صيع عمليات هذه �ل�صر�كة. 

العمليات التجارية في أبو ظبي:
 �أ�ص�صت �صركة نا�س �صكافورم خلل �صهر �أكتوبر من عام 2010 فرعا 

من  �لعديد  �لآن  حتى  �ملكتب  تلقى  تاأ�صي�صه  ومنذ  ظبي،  �أب��و  يف  �آخ��ر� 

�لعقود مل�صاريع كربى ومرموقة، ومنها م�صروع بروج 3 للبرتوكيمياويات 

و�صركة  توبرو  �آند  لر�صن  و�صركة  �لروي�س  �صركة  من  كل  مع  بالتعاون 

كينتيك و�صركة جان�صين�س �آند د�يربنك و�صركة �إليميتال، بالإ�صافة 

�إىل م�صروع حقول ASAB مع �صركة تيكفني و�صركة بيرتوفاك.

وجلودة �خلدمات �لتي يقدمها مكتب �أبو ظبي قامت �صركة تيكفني 

حيث  تركم�صتان،  يف  م�صاريعها  ك��ربى  لتنفيد  �صكافورم  بدعوة 

با�صرت �صركة نا�س �صكافورم ب�صحن 1٧ حاوية من معد�ت �ل�صقالة 

�إىل تركم�صتان. 

العمليات التجارية في المملكة العربية 
السعودية:

متار�س نا�س �صكافورم عملياتها �لتجارية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية 

با�صم ق�صم �ل�صقالة يف �صركة عبد�هلل نا�س و�صركاه �ملحدودة. ومن 

بني �مل�صاريع �لتي تنفذها �ل�صركة حالية هي م�صروع �خلرج للزيت 

�جلبيل  وميناء   ANPC ل�صركة  �خلري  ر�أ���س  وم�صاريع  و�لت�صحيم 

ومن  دي�صكون.  و�أولي���ان  �صينوبيك  �صركتي  مع  بالتعاون  �لتجاري 

وتوفري  قريبا  �جلبيل  يف  خز�نات  خم�س  على  بالعمل  �لبدء  �ملتوقع 

 .ANPC خدمات �ل�صقالة مل�صروع حمطة معاجلة �لغاز ل�صركة



4 Reasons to be Careful at Work

When it comes to preventing on -the-job injuries, 
each of us has four responsibilities.

First, we have a responsibility to ourselves not to 
get injured.

Second, we have a responsibility to our families: 
when we’re injured, we can’t provide for them.

Third, there’s the responsibility we have to our 
co-workers. Our actions must not endanger our 

fellow employees.

And finally, there’s the responsibility we have to our 
company. Employee injury has a negative impact on 
the productivity and health of the whole company.

الندوة الثانية لدورات هيئة 

التدريب ال�شناعي
جمال  يف  �ل�صناعي  �لتدريب  هيئة  ل��دور�ت  �لثانية  �لندوة  ؤخروؤخروؤخر� م موت  وت  للمقاول نا�س  للمقاولركة  نا�س  لركة  للمقاوص نا�س  للمقاوصركة  نا�س  ركة  � �ص�أقامت  ص�أقامت 

فري مبملكة صفري مبملكة صفري مبملكة  صل�صل� صلل�صلل�صلمة �لدولية ملوظفيها يف فندق � �( جلو�( جلو�ز �ل�صحة و� ECITB( ي )صي )صي صلهند�صلهند� �لعمر�ن �

ل لإطل لإطلع جميع �ملوظفني  ECITB صلل�صلل�صلمة �لدولية �ملقدمة من �لبحرين. تهدف دورة جو�لبحرين. تهدف دورة جو�ز �ل�صحة و� �

صلل�صلل�صلمة لتمكينهم من �لعمل يف �ملوقع ب�صورة �أكرث �أمانا  �لعمل على كل عو�لعمل على كل عو�مل �ل�صحة و� �يف مو�يف مو�قع �

م�صور� جو�ز�  جو�لناجحني  �لناجحني  � حني صحني صحني  صملر�صملر� � منح  منح صيتم  منح صيتم  يتم  � �أنه  بالذكر  �صجلدير  �أنه  بالذكر  صجلدير  و� حولهم.  من  وللآخرين  لهم 

صلل�صلل�صلمة �ملهنية يف  �أنحاء �لعامل. وقال عبد�لنبي مرهون، مدير �ل�صحة و� للتحويل يف جميع  لقابلقابل 

صلأكد من �صلأكد من �صلمة و�صحة �لعاملني  أكد من �اأكد من �ا ازمة للتازمة للت للللل لركة نا�س للمقاولركة نا�س للمقاولت "علينا �تخاذ جميع �لحتياطات � ركة نا�س للمقاوصركة نا�س للمقاوص ص�ص�

صلل�صلل�صلمة". ومن جانبه قال ديفيد �أنتوين، �ملدير  ات صات صات �ل�صحة و� صأحدث ممار�صأحدث ممار� أحدث ممار�اأحدث ممار�ا العاملني لدينا بالعاملني لدينا ب صلل�صلل�صلمة لدى �لعاملني و�لفنيني و�ملقاولني ولتعريف جميع � يف كل �ملجالت. فالهدف من �إقامة هذه �لندوة هو خلق ثقافة �

نت معايري صنت معايري صنت معايري  ص، حت�ص، حت� ECITB توى صتوى صتوى �لبتكار و�جلودة يف عملهم. ومن بعد �عتمادنا كمركز لتقدمي دور�ت صملوظفني لرتفع من م�صملوظفني لرتفع من م� ؤولة عن جتهيز وتطوير قدرصوؤولة عن جتهيز وتطوير قدرصوؤولة عن جتهيز وتطوير قدر�ت � صومل�صومل� لركة نا�س للمقاولركة نا�س للمقاولت "تعترب هيئة ECITB هي � ركة نا�س للمقاوصركة نا�س للمقاوص صلعام ل�صلعام ل� �

لل�صحة   ECITB دور�ت  لتقدمي  �ململكة  معتمد يف  مركز  كثاين  �لدويل  �لعرت�ف  نالت  قد  للمقاولت  نا�س  للمقاولركة  نا�س  لركة  للمقاوص نا�س  للمقاوصركة  نا�س  ركة  � �أن  يذكر  �ص.  �أن  يذكر  ص.  امصامصام" صلأق�صلأق� و� �لقطاعات  �لإنتاجية يف خمتلف  زيادة يف  عنه  لينتج  ملحوظ  زيادة يف صكل  عنه  لينتج  ملحوظ  زيادة يف صكل  عنه  لينتج  ملحوظ  كل  ب� ب�صمة  صمة  صلل�صلل�صل �

رفني. و�صممت هذه صرفني. و�صممت هذه صرفني. و�صممت هذه �لدور�ت �لتدريبة خ�صي�صا  صخلا�صة بامل�صخلا�صة بامل� ية، وصية، وصية، و�ملتقدمة و�لدورة � صا�صا� ا�صا�ص صلأ�صلأ� للتدريبة من ثللتدريبة من ثلث مر�حل �أولها �لدورة � ري. تتكون صري. تتكون صري. تتكون �لدور�ت � صركة �أ�صركة �أ� ركة �أ�صركة �أ�ص صمة من بعد �صمة من بعد � صلل�صلل�صل �ت جو�ت جو�ز � صلل�صلل�صلمة �لدولية ودور� و�

ي وصي وصي و٩0 موظفا يف دورة �لتدريب �ملتقدمة. صا�صا� ا�صا�ص صلأ�صلأ� ركة حتى يومنا هذصركة حتى يومنا هذصركة حتى يومنا هذ� تدريب ٤00 موظف يف دورة �لتدريب � صل�صل� تطاعت صتطاعت صتطاعت � ص�ص� ي، حيث صي، حيث صي، حيث � صلهند�صلهند� لقطاع �ل�صناعة يف جمال �لعمر�ن �

م�شابقة دملون 

ل�شعار ال�شالمة
ان جائزة صان جائزة صان جائزة  صمة، حيث تلقى كنت�صمة، حيث تلقى كنت� صلعار لل�صلعار لل�صل عار لل�صعار لل�ص صل �صل � ل �صل �ص صابقة عن ت�صميمه �أف�صابقة عن ت�صميمه �أف� ابقة عن ت�صميمه �أف�صابقة عن ت�صميمه �أف�ص صلذي فاز بامل�صلذي فاز بامل� ان ليمبو صان ليمبو صان ليمبو � صنهنئ كانت�صنهنئ كانت�

يف  دملون  يف صركة  دملون  يف صركة  دملون  ركة  � مقر  يف  وذلك  �صلعام  مقر  يف  وذلك  صلعام  � �ملدير  موتر�م،  جون  موترصيد  جون  موترصيد  جون  يد  صل�صل� � له  له صلمها  له صلمها  لمها  � دينار  �ص  دينار  ص  ٥0 وقيمتها  نقدية 

�إحدى  وهي  لل�صلمة  لل�صللذهبية  صللذهبية  � �لأه��د�ف  حملة  يف  �جلديد  صلل�صلل�صلمة  � عار صعار صعار  � �صم  صم  تخدصتخدصتخد� ص�ص� � يتم صيتم صيتم  � �صلماباد.  صلماباد.  �ص �صلماباد.  لماباد.  ص�ص�

صلل�صلل�صلمة و�لبيئة و�حلد  ايا صايا صايا �ل�صحة و� صلوعي بق�صلوعي بق� � �إىل زيادة  �إىل زيادة صعى  �إىل زيادة صعى  عى  ت�صلتي ت� صلتي  � ركات دملون صركات دملون صركات دملون  صت جمموعة �صت جمموعة � لحملحمل

هر صهر صهر �ملقبلة. صلأ�صلأ� لحلملة خلحلملة خلل � �حلو�حلو�دث. ومن �ملتوقع �أن تنطلق هذه � من �

على  حاليا  �لثانية  �ملرتبة  �أح��رزت  �لتي  عارصعارصعار�ت  صل�صل� � من  �أربعة  جانبه  و�إىل  �لفائز  عار صعار صعار  صل�صل� � عر�س ويتم  عر�س  ويتم  س 

وقدرها  نقدية  جائزة  �لثانية  باملرتبة  �لفائزين  من  كل  تلقى  وقد  من صركة.  كل  تلقى  وقد  من صركة.  كل  تلقى  وقد  ركة.  صل�صل� � مقر  يف  للإعللإعلنات  � لوحة 

1010دينار، وهم: دينار، وهم: 

لينتو 
ادصادصاد ص�ص� ناند� بر بر� 

برين�س �أنتوينبرين�س �أنتوين 
حممد عقيلحممد عقيل 

ركها صركها صركها  � ب���ج���زي���ل  �ص���رك���ة  ب���ج���زي���ل  ص���رك���ة  �ص ب���ج���زي���ل  �ص���رك���ة  ب���ج���زي���ل  ���رك���ة  صل�������صل������� � ت���ت���ق���دم ت���ت���ق���دم 

عادة صعادة صعادة  � ع���ن  م��ع��رب��ة  �ص،  ع���ن  م��ع��رب��ة  ص،  �نيك��نيك��ني ك��رتك��رت �ص�ص�رت��رت� صل��ل��م�����صل��ل��م�����ل��ل��م�����

بكفاءة  �لإد�ري  فريقها  وو�ع��ج��اب 

وج��������دوج��������د�رة ك����ل م����ن ت���ق���دم ل��ه��ذه 

مهمة  جعل  �ل��ذي  �لأم��ر  ابقة، صابقة، صابقة،  صمل�صمل� �

للغاية.  �لفائز �صعبة  �ختيار 

ان يتلقى جائزة نقدية وقدرها صان يتلقى جائزة نقدية وقدرها صان يتلقى جائزة نقدية وقدرها ٥0 دينار  صكانت�صكانت�كانت�

لم خلم خلل  بحريني من بحريني من �ملدير �لعام جون موتر�

ركة دملون. صركة دملون. صركة دملون.  صلنتائج يف مقر �صلنتائج يف مقر � � سعر�سعر�س

دورة تدريبية حول برنامج 

الـ AutoCAD اجلديد

�صارك 21 موظف من �صركة نا�س للمقاولت ذ.م.م. يف دورة تدريبية لل� AutoCAD �لذي �أد�رته 

�صركة �أورك�س للتقنيات ذ.م.م. يف 1٤ يونيو يف مكتب �ملعامري. وقد قام �ل�صيد بريتام غوبتا، مدير 

هيئة بر�مج �ل� AutoDESK و�مل�صرف على هذه �لدورة بتعريف �ملوظفني على ميز�ت برنامج �ل� 

AutoCAD للعام 2012. وقد مت منح �صهاد�ت تقديرية للم�صرتكني يف نهاية �لدورة.

ن�شائح لل�شحة

ن�شائح لل�شالمة
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الزاوية اإلجتماعية
روصروصرو�ت  صخل�صخل� � "تناول  ع��ب��ارة  ع��ب��ارة صمعت  ع��ب��ارة صمعت  معت  � ق��د  �صأن��ك  ق��د  صأن��ك  �ا ق��د  �اأن��ك  ق��د  أن��ك  ب�� ب��الأرج���ح  الأرج���ح  � على 

�أثبتتها  جد�  �صحيحة  عبارة  وهي  �لطفولة،  منذ  �لفو�لفو�كه"  و�

أن:صاأن:صاأن: صال�صال� � �لن�صائح بهذ� �إليك بع�س �إليك بع�سلعلمية؛  سلعلمية؛  خمتلف �لبحوث �

لأنها  �لفو�لفو�كه  و� رصرصر�و�ت  باخل� غنية  باخل�صئية  غنية  صئية  غذ� حمية  �تبع  
من  من ريه  من ريه  ه  ري�ري� ���� وغ� وغ����رط��ان  ���رط��ان  وغ�ص وغ�ص��رط��ان  ��رط��ان  ب��ال����� �إ���ص��اب��ت��ك  خ��ط��ر  تقليل  ع��ل��ى  ب��ال�����صتعمل  �إ���ص��اب��ت��ك  خ��ط��ر  تقليل  ع��ل��ى  صتعمل 

�ملزمنة. س�س�س �لأمر�

لأن��ه��ا غنية  تمرصتمرصتمر�ر  با� با�صك��ه  صك��ه  �ل��ف��و�ل��ف��و� و� ��رص��رص��ر�و�ت  صخل�����صخل����� � ت��ن��اول  
�أخرى  وعنا�صر  �أخرى صية  وعنا�صر  �أخرى صية  وعنا�صر  ية  صا�صا� ا�صا�ص صلأ�صلأ� � و�لألياف  و�ملعادن  بالفيتامينات 

متنحك دو�م �ل�صحة.

اقتك صاقتك صاقتك  ر� على  ر�صحل��ف��اظ  على  صحل��ف��اظ  � حت��ب  كنت  �إذ�  
�لفو�لفو�كه لأنها حتتوي على  رصرصر�و�ت و� صخل�صخل� فتناول �

�حلر�رية  عرصعرصعر�ت  صل�صل� و� �لدهون  من  قليلة  من صب  قليلة  من صب  قليلة  ب  صن�صن�

بع.صبع.صبع. صومع ذلك فهي طعام م�صومع ذلك فهي طعام م�

رب كمية كبرية من صرب كمية كبرية من صرب كمية كبرية من �ملاء يوميا ص�ص� � 
اعدك صاعدك صاعدك  صي�صي� ي�صي�ص � �صخل��زن؛  صخل��زن؛  � و�أماكن  مكتبك  ونظافة  ترتيب  على  حافظ  
خطر  ويجنبك  خطر صغوط  ويجنبك  خطر صغوط  ويجنبك  غوط  صل�صل� � كمية  من  ويحد  �لعمل  يف  �لنتظام  على  ذلك 

ى. صى. صى.  صلفو�صلفو� � بب صبب صبب  ب�صقوط ب� صقوط  ب�ص ب�صقوط  قوط  صل�صل� و� �لتعرث 

في صفي صفي  صر وي�صر وي� �لتكر� �مللل من  يجنبك ذلك صيجنبك ذلك صيجنبك ذلك  �أمكن؛ � �أمكن؛ �ص  ص  �إذ� تبادل �ملهام  
اط.صاط.صاط. صدك وعقلك حيوية ون�صدك وعقلك حيوية ون� دك وعقلك حيوية ون�صدك وعقلك حيوية ون�ص صعلى ج�صعلى ج�

لفرتة  و�جب  �أد�ء  عند  بيد  يد  �أدصتبدل  عند  بيد  يد  �أدصتبدل  عند  بيد  يد  تبدل  ص�ص� � دك؛ صدك؛ صدك؛  ج� حركة  من  ج�صغري  حركة  من  صغري  
طويلة. 
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