
Co
m

pl
im

en
ta

ry
 C

op
y

A NAss Group ANd NAss CorporAtioN publiCAtioN issue 21    July 2018

Nass iNNiNgs at 
BahraiN ChamBer 
of CommerCe

CrowN PriNCe 
visits aBdulla Nass 
ramadaN majlis

Nass divisioNs 
lauNCh summer 
CamPaigN

38 04 15

www.nassgroup.com 

the man of steel behind nis
a candid interview about the future of  
Nass indusrtial services See page  32

 www. nasscorporation.com



Contents Chairman’s 
Message

NASS 
News

Product 
Spotlight

Project 
Updates

Economic 
News

Market 
Trends

Industry 
News

Cover 
Story

Our
Partners

Our Greatest 
Asset

In the 
Community

In Our 
Next Issue

  January - June 2018  |  Issue 21  2   

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 at  
media@nasscorporation.com or call 1745 6191 so we can safely 
archive any old Nass Group’s film or images.
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Chairman’s 
Message 
With the publishing of this issue, we would have celebrated a New 
Year, lived the blessings of Ramadan, and enjoyed a graceful Eid Al 
Fitr, then back to business trying to make the best of the year, thanks 
to our loyal and dedicated employees. 

During the first quarter, operations in some divisions have prospered, 
and in some, restored.

Nass Contracting in conjunction with Nass Landscapes won the 
contract for the development of the Bahrain Bay Public Realm Food 
and Beverage Outlets. 

The project consist of the construction of a landmark Food and 
Beverage development, “The Park” and “The Wharf” in two separate 
locations within the Bahrain Bay Area.

Nass Landscapes, also been awarded the Landscaping and 
Irrigation Works for the Al Madina Al Shamaliyah (AMAS) Sewage 
Treatment Plant Project.

Nass Contracting UAE recorded their first milestone in Dubai market. 
The Company signed three major projects; the construction of 
132/11kV Substation at Madinat Al Esthethmar, and the civil works 
at the 600MW Jabel Ali power station, for DEWA, and the civil works 
for a substation project at the new Dubai Hills Estate.

The Company is also now a G +12 licensed contractor in Dubai. 

Nass Asphalt signed a three-year airfield maintenance services 
agreement, with Bahrain airport Company. 

A major milestone was also achieved during 2018 towards our vision 
to raise our Safety Standards. Nass Scafform UAE has successfully 
transitioned its existing ISO 9001 standard to the 2015 edition whilst 
also achieving ISO 14001 2015 and OHSAS 18001 certification. 

The Company’s main office in Bahrain, transitioned both ISO 
9001 & 14001 certification to the 2015 edition whilst conducting a 
surveillance audit of its OHSAS 18001 certification.  

On the Industrial level, 2018 is proving to stand tough and 
challenging for the market in general, and the construction industry 
in specific. 

Due to fierce competition, unexpected rise of operations costs, 
such as; government fees and charges, in addition to the fluctuation 
of material costs, stretched receivables, which eventually lead to 
liquidity crunch, and negative cash flow as a result, will create greater 
risks for construction companies for the rest of 2018. 

We think the challenges will continue until the end of the year as 
many of the infrastructural and industrial projects, planned to start 
by the first or second quarter of the year, were delayed for reasons 
beyond us, yet we are confident that 2019 will hold a positive note, 
and will carry promising changes. 

Amidst all adversity, the Corporation remained profitable, due to a 
number of factors, central of which, a strategic flexibility that allows 
Nass Corporation to adapt to changing market conditions, and 
deliver bespoke solutions to our clients. The Corporation is also 
fortunate to have built a solid network of synergistic partnerships, 
both regionally and internationally and, most importantly, is blessed 
with a dedicated team of professionals, who are willing to go the 
extra mile.

Nass Corporation, as always, is proud to be a part of national 
initiatives, directed under the guidance of the country’s wise 
leadership, and remain a keen supporter of industry growth, and an 
active member in the ongoing promotion of the Kingdom of Bahrain, 
as the gateway for trade in the Gulf.

sameer aBdulla Nass
ChaIrMan

2018 is proving to be challenging for the 
construction industry, yet we are confident 
that 2019 will positive and will carry 
promising changes. 
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nass news
highlighting the 
business activities 
and achievements of 
nass companies.

NASS INNINg At BCCI
The Bahrain Chamber of Commerce and 
Industry (BCCI) elected Mr. Sameer Abdulla 
Ahmed Nass of the ‘Tojjar 2018’ bloc as its 
new Chairman of the board of directors. 

Tojjar bloc led by Mr. Sameer Nass won 10 
seats in the hotly contested BCCI election 
held in March, 2018. 

Mr. Nass claimed the most number of 
votes in the election held at the Isa Cultural 
Centre, with his bloc also emerging as the 
most successful. 

After assuming his office, Mr. Nass 
announced a 100-day work plan before the 
members of the Chamber and assigned a 
temporary committee to execute the plan. 

Established in 1939, BCCI is the oldest 
chamber of commerce in the region and is 
the main representative of the private sector 
in the Kingdom. 

Talking to NassTalk after the election, 
Mr. Nass said, “The committee will focus 
on decentralising Chamber’s decisions, 
updating its regulations and mechanisms, 
training employees as well as restructuring 
the chamber to make it an effective platform 
for all to interact.”

He added: “We are taking this responsibility 
at a challenging time both at the local, 
regional, and international levels. t is with 
this in mind, that we have set our principal 
goal, which is transforming Bait Al Tijjar into 
a platform for the business community.”

Mr. Nass concluded: “To achieve this goal, 
we have set a strategy and have determined 
our work scheme for the first 100 days.”

His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, 
King of Kingdom of Bahrain, sent a cable of 
congratulations to Mr. Sameer Nass on his 
election as Chairman of Bahrain Chamber 

of Commerce and Industry, wishing him 
success to continue the Chamber’s effective 
role in spurring the Kingdom’s economic 
activities and growth.
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5% CASh dIvIdeNd dIStrIButed oN ShAreholderS

hoNg KoNg delegAte At 
rAmAdAN mAJlIS
NASS hosted delegates from Hong Kong during their visit 
to Bahrain. Members from the Hong Kong Bahrain Business 
Association and from the Consulate office toured the NASS 
offices and where welcomed to the Chairman’s Majilis to 
discuss potential business opportunities with Nass The Group 
and Nass Corporation companies in Bahrain.

The shareholders of Nass Corporation received cash dividend of 
5%, for the year 2017. This announcement was made during the 
Company’s Annual Ordinary General Meeting, held at The Sheraton 
Hotel on 28th March, 2018.

The Company paid a cash dividend at 5% of paid-up capital, 
amounting to BD 1.075 million on its 215.077 million shares 
(excludes treasury shares of 4.923 million), held by the shareholders, 
whose names appeared in the Register of Members of the Company 
on the record date 28th March, 2018.  

In a few words, Nass Corporation Chairman, Mr. Sameer Nass,  
thanked all attending parties and said: “On behalf of all the 
shareholders and the Board of Directors, I would like to express 
my sincere gratitude and appreciation to the wise leadership of 
the Kingdom of Bahrain, and to all Government Ministries and 
institutions, the Central Bank of Bahrain, and the Bahrain Bourse 
for their constant support. I also take this opportunity, to personally 
thank the shareholders of Nass Corporation. It is because of your 
continued loyalty and support that we have prospered thus far. I look 
forward to even greater accomplishments, and prosperity for both 
Nass Corporation and the Kingdom of Bahrain in the coming years”.
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NASS has recently launched its own Intranet, equipped with the 
latest design schemes, highest internal communication technologies, 
best employee interactive experience and fully digitalised workplace 
dashboard, enabling the Corporate to equal its footing with the 
world’s largest industrials.

The completely customisable portal is the digital home for over 1,000 
staff in six locations across GCC countries. “The new intranet makes 
the world of NASS available and accessible to all staff on various 
device platforms,” said Nass Corporation Director, Mr. Bashar Nass.

He added: “Our aim is for staff members to implement their ideas 
in a climate full of motivation and inspiration. With this worldwide 
digital communications tool, we are promoting dialogue between the 
company and its staff.”

The portal was designed to maintain document sharing sustainability, 
increase collaboration between NASS’s departments and 
companies, and bring head office staff, and on-site teams a bigger 
step closer. Thanks to this, the portal has been optimised for the 
needs of staff: the topic and newsfeeds offer orientation according 
to each location. Work context, and up-to-date tools for digital 
collaboration encourage exchange of ideas between teams. 

Nass Corporation Head of MARCOM, Mrs. Asha Anish has 
confirmed that the concept has been effective, and the user 
frequency and interactivity has been climbing daily. She added: 
“NASS intranet is serving as one of the most modern models for 
digital internal communication offerings. We were able to massively 
simplify the overlapping location and organisation communication”.  

NASS lAuNCheS ItS INtrANet PortAl

grouP weBSIte, relAuNChed
Nass Group has recently launched its revamped and user-friendly website. The website delivers comprehensive information about 
the establishment of the Group, its history, its divisions and services.

Visit the new website www.nassgroup.com  
to enjoy the new experience.
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hSe At worK
Nass Corporation raised awareness on HSE in the workplace 
at the fourth National Occupational Safety and Health 
Conference and Exhibition inaugurated on 25th April, 2018 by 
Deputy Prime Minister Shaikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa at 
the Gulf Hotel Convention and Spa.

The two-day event held under the theme ‘Innovative 
Approaches in Occupational Safety and Health’ gathered 
experts from across the region to discuss various issues 
relating to the labour and health sectors. 

Nass Contracting also displayed its capabilities at the exhibition 
and launched campaigns to promote health and well-being at 
work, from which, Road Safety issues, Awareness on Diabetes 
Mellitus, and various topics under Office Ergonomics.

During the conference, Nass Corporation Board Member 
and Chairman of the Corporate Governance and Safety 
Committee, Dr. Mustafa Al Sayed, visited the Nass Contracting 
stand and expressed his appreciation for the efforts that Nass 
Corporation takes to certify all its divisions with OHSAS18001 
and ISO45001. 

On this occasion, he said: “This standard will raise the level 
of awareness and protection of its employees throughout the 
organisation”. 

He also confirmed that this approach very much falls in line 
with the objectives of the Bahrain Health and Safety Society 
which strives to promote safety in various fields of life; from 
child safety to industries, construction sectors, and other 
institutions.

Worth mentioning, Nass Corporation was the bronze sponsor 
of the event. 

IFrS 15 For dIvISIoN mANAgerS
Nass Corporation in collaboration with KPMG Bahrain have 
organised an International Financial Reporting Standard (IFRS), 
which is promulgated by The International Accounting Standards 
Board (IASB), to provide guidance on accounting for revenue from 
contracts with customers. 

The objective of IFRS 15, which was adopted in 2014, is to establish 
the principles of reporting useful information to users of financial 
statements about the nature, amount, timing, and uncertainty of 
revenue and cash flows arising from a contract with a customer. 

The Nass Corporation Audit Committee, divisions’ General 
Managers, commercial managers and General Accountants were 
given an introductory tutorial to assess any gap in the income/
revenue generated from each of their projects.

The objective of ifrs 15, which was 
adopted in 2014, is to establish the 
principles of reporting useful information 
to users of financial statements.

IFRS 15
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KAeSer trAININg For CAPe
Nass Commercial, in cooperation with Kaeser, the 100% German 
compressors manufacturers, have conducted a training session for 
the technicians of RB Hilton (CAPE).

The training was conducted in CAPES workshop on February, 2018 
by Kaeser Dubai Sales Director, Mr. Ahmed Hussain, Dubai Market 
Head, Mr. Ralf Pischel, Kaeser, and attended by Nass Commercial 
General Manager, Mr. Ahmed Saber, and Nass Commercial Head of 
Sales, Mr. Vinu Varghese.

CAPE, the approved blasting and painting contractor by BAPCO, 
and a multinational company that operates in more than 26 
countries, have purchased four numbers of Kaeser compressors 
from Nass Commercial recently: Kaeser M250 and Kaeser M123. 

exPANdINg FoodS outletS
As part of its expansion plan, Nass Foods is opening an 
outlet in Hamad Town to cater to people in that area. The 
new outlet will offer the same services, and brands as the 
existing outlet, located in Central Manama Market. 

Nass Foods is also aiming to open many outlets in various 
NASS labour camps, to provide all its brands to the staff 
living on these camps.  

ICe CreAm dIStrIButIoN 
mIleStoNe
Nass Foods, the official dealer for various international food 
brands, has recently reached a new milestone in ice cream 
distribution in the Kingdom of Bahrain.

Now, you can enjoy renowned ice cream brands, which 
include Oreo, Cadbury’s Dairy Milk, Cadbury’s Flake, Daim, 
Toblerone and Del Monte in a store near you.

The Company is now distributing international ice cream 
brands in more than 100 outlets around the kingdom, namely 
Carrefour, Al Osra Supermarket, Lulu Hypermarket, Sultan 
Center, Ansar Gallery etc.

Worth mentioning, since its establishment in 1982, Nass 
Foods prides itself on its new product portfolio and 
successfully launching market-leading brands every year. 

The Company has become a trusted leader in the supply 
of specialised meat products to top hotels and caterers, 
supermarkets and hypermarkets in the Kingdom of Bahrain.

Contents Chairman’s 
Message

NASS 
News

Product 
Spotlight

Project 
Updates

Economic 
News

Market 
Trends

Industry 
News

Cover 
Story

Our
Partners

Our Greatest 
Asset

In the 
Community

In Our 
Next Issue



  January - June 2018  |  Issue 21 9   

geotextIleS ANd  
geoComPoSIteS
Nass Commercial, in conjunction with Bonar Natpet held a 
technical seminar for their key customers, on the Geotextiles and 
Geocomposites applications in the infrastructure projects. 

Bonar Natpet General Manager, Mr. Spyridon Kavallas, and Nass 
Commercial General Manager, Mr. Ahmed Saber, inaugurated the 
event, which was held in the Awali Ballroom in Gulf Hotel on 25th 
April, 2018.

Bonar Natpet Technical Engineer, Mr. Mohammed Baradi, spoke 
about the modern and cost-effective solutions of the Geosynthetic 
products from Low & Bonar, followed by Engineer Mr. Muhamed 
Amin, who explained about the conventional and old drainage 
designs, and how they can be placed by the new geocomposite 
products for drainage and filtration from Bonar.

Worth mentioning, Nass Commercial is the authorised Bonar Natpet 
products distributors in the region for the past nine years.

ISo reAdy!
Nass Commercial, in cooperation with Bureau VERITAS, the 
leading financial institute, have conducted an Internal Auditor 
Course – Integrated Management System, for all department 
heads in Nass Commercial.

The course took place in The Wyndham Garden Hotel – 
Juffair on 31st January, and 1st February, 2018, and was 
conducted by Bureau VERITAS Senior Auditor and Trainer, 
Mr. Kasthuri Sridar.

The two-day course introduced ISO standards, Internal 
Auditor requirements, and the practices of conduct the audit 
checklists to check the compliance with ISO implementation 
requirements. 
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Nass Landscapes showcased its capabilities at BIGS 2018 with a miniature of the Bahrain Bay Promenade

ShowCASINg 
CAPABIlItIeS At  
BIgS 2018
Nass Landscapes, the sub-division of Nass 
Contracting, has participated in BIGS 2018, 
which was held on 22nd February, 2018.

The Bahrain International Garden Show 2018 
was held under the patronage of His Majesty 
King Hamad, Her Royal Highness Princess 
Sabeeka bint Ibrahim Al Khalifa, wife of the 
King and National Initiative for Agricultural 
Development (NIAD) consultative council 
president, at the Bahrain International Exhibition 
and Convention Centre.

More than 155 exhibitors participated in the 
show, which focused on good agricultural 
practices to ensure food safety. 

The four-day show shed light on sound 
agricultural practices and exhibits the latest 
technologies related to agricultural production 
processes and irrigation of crops to ensure their 
quality and safety.

Nass Landscapes Operations Manager, Mr. 
Barend Vermeulen said: “We are very pleased 
to participate in this event every year. It expands 
Bahrain’s awareness to boost food security as a 
priority, and is a great opportunity to showcase 
Nass Landscapes capabilities in taking over 
both, residential and commercial project”. 
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AN overwhelmINg reSPoNSe
Nass Contracting UAE have conducted a walk-in interview in the Crown Plaza Hotel Dubai, 
on 10th March, 2018. 

The walk-in interview day was successful, where more than 6000 applicants attended.

Nass Contracting UAE Country Manager, Mr. Stuart Smith commented, “We were 
overwhelmed by the interest in Nass Contracting. We thank the Crown Plaza for their 
patience and extension of the facilities on the day”. 

hSe AChIevemeNt 
At AlBA PotlINe 6 
Nass Contracting has successfully 
completed nine million manhours at 
the ALBA Potline 6 and five million 
manhours at Al Taweelah Alumina 
Refinery projects without a Lost Time 
Incident (LTI).  

These are significant milestones 
demonstrating the Company’s 
commitment to maintaining a healthy 
and safe working environment for all 
stakeholders on its projects and we 
are incredibly proud of our teams 
and being able to contribute to the 
success stories being achieved on 
these projects.

BeChtel’S SuStAINABIlIty moNth AwArd
Nass Contracting UAE has recently received a sustainability award for the OMC Building 
at the ATA refinery project for EGA in April 2018 as a part of their sustainability month 
celebration.

Nass Contracting UAE Project Manager, Mr. Maged Tolba received the award from EGN 
Supervisor Mr. Yusuf Bastaki, Bechtel’s Mr. Stacey Barlowas and Miss Swati.

Nass Contracting UAE Country Manager, Mr. Stuart Smith said “This was a well deserved 
award to the OMC team who have complied with the strict requirements of Estidama to 
achieve a pearl2 rating for this building”.

5
manhours without lTi have been 
successfully completed in the al 
Taweelah alumina refinery projects 

by nass contracting uae.

Nass Contracting, uAe

millions
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Nass Scafform – UAE staff holding the new ISO certificate

Nass Industrial Services contributes to the development of one of 
the largest brownfield project in the region. Nass Industrial Services 
have recently completed the fabrication of 50 Pot Superstructures 
for ALBA’s Potline 6 project.

The Pot Superstructures are an integral part of the Potroom 
operation and are based on the DUBAL DX Ultra Technology design 
that is being employed at the Line 6 Smelter.

Commenting on this achievement, Nass Industrial Services General 
Manager, Mr. Gian Franco Stefanoni said: “We are very pleased 

with our progress in this project. ALBA, BECHTEL and DUBAL 
teams have visited the Nass Industrial Services facility in Hidd on 
31st January, 2018 to celebrate this achievement. This has been 
a milestone project for us, as it clearly demonstrates our team’s 
competencies and capabilities”. 

Worth mentioning, Nass Industrial Services established in 1972; 
is progressively expanded today to become one of the major 
mechanical and structural engineering contractor in the region, 
having successfully accomplished numerous extensive and 
prestigious projects.

ISo SCoreS For SCAFForm
This has been a busy period for Nass Scafform with three ISO 
audits being conducted by Bureau Veritas.  Nass Scafform 
Services- UAE, have successfully transitioned its existing 
ISO 9001 standard to the 2015 edition whilst also achieving 
ISO 14001 2015 and OHSAS 18001 certification.  Nass 
Scafform Contracting – Bahrain, transitioned both ISO 9001 
& 14001 certification to the 2015 edition whilst conducting a 
surveillance audit of its OHSAS 18001 certification.  Abdullah 
Nass and Partners – KSA, will conduct the same transition 
audit towards the end of May 2018.  

Nass Scafform now holds all three certifications in all three 
countries of operation. In line with the policy for continual 
improvement, the Company will now move forward in adapting 
and improving its Safety Management System with a view of 
commencing with certification to ISO 45001 in the latter part 
of this year. 
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Pot SuPerStruCtureS FABrICAtIoN, A mIleStoNe For NIS
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Following the signing, BAC CEO said: “We 
are happy to sign this agreement, which 
is a good example of our partnerships 
with local companies, one of the pillars of 
the Kingdom’s economic development. 
This deal aims to provide maintenance 
services in the airport’s airside in line with 
the requirements of Civil Aviation Affairs and 
the International Civil Aviation Organisation 
(ICAO), resulting in a streamlining of 
operations at Bahrain International Airport.”

Mr. Adel Abdulla Nass said: “NASS is 
looking forward to having a long and 

steadfast partnership with BAC, by 
maintaining Bahrain International Airport’s 
existing infrastructure to the highest 
standard. We are proud to be given this 
opportunity to be part of the airport’s major 
developments, which form an integral part 
of Bahrain’s future economic strategy.”

Nass Asphalt won the contract following 
a public tender that included bids from six 
road contractors classified as Grade AA by 
the Ministry of Works. 

three-yeAr AIrFIeld mAINteNANCe  
CoNtrACt For ASPhAlt
Bahrain Airport Company signed a three-year airfield maintenance services agreement, with 
the possibility of an extension, with Nass Asphalt. 

The agreement was signed by NASS’ Financial Director, Mr. Adel Abdulla Nass, and in 
attendance were BAC CEO, Mr. Mohamed Yousif Al Binfalah, BAC Chief Development 
and Technical Officer, Engineer Abdulla Janahi, Nass Asphalt’s General Manager, Mr. 
Gerard Hutton, Operations Manager, Mr. John Mckeaney and Project Manager, Mr. Kevin 
Montgomerie.
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AgN hItS BIg
Al Ghanim and Nass General Trading and 
Contracting Co.; the exclusive agents for 
ESAB welding products, have reached a 
new record by selling over USD five millions 
worth of cutting and welding automation, and 
welding consumables from which:

•  ESAB CNC cutting machines

•  Automated welding machines 

•  Standard welding machines 

•  All types of ESAB welding consumables

•  Received additional confirmed orders and 
contracts of USD five and half millions, for 
the supply of ESAB Welding Consumables.

ESAB have awarded AGN the “Winner for 
Exceptional Sales Performance” certificate, for 
the exceptional sales performance.

Worth mentioning, AGN was one of 41 ESAB 
Distributors in the Middle East and Africa to 
win this certificate.

gCCC, CAPItAl muNICIPAlIty “wASte-
mANAgemeNt PArtNer”! 
Capital Municipality Director General, his Excellency, Eng. Shk. Mohammed bin Ahmed 
Al Khalifa has visited the Gulf City Cleaning Company (GCCC), the entrusted cleaning 
company for both the Capital and Muharraq governorates new headquarters in Tubli. 
During the visit, his Excellency reviewed the readiness of the Company’s operations, 
logistically and technicality, to provide the best services in terms of cleanliness and 
Waste-Management.

His Excellency, Eng. Shk. Mohamed Bin Ahmed said during the visit: “Pursuing new 
technologies, implementing new methods to provide state-of-the-art cleaning services, 
and consolidating the principles of internal self-sufficiency logistically, is what drives 
us to create a modern Capital city.  This only can happen with continuous awareness 
programmes for all segments in the society, to change general behavior and improve 
cleanliness in all regions.” 

He added: “We need to unify efforts. The Municipality seeks advanced methods and 
services in the field of Waste-Management all the time, and intensify supervision and 
inspection to deter violators and correct public behavior.

During the visit, H.E., Eng. Shk. Mohammed bin Ahmed, accompanied by Municipality 
officials, examined the Services and Maintenance departments within the Company, to 
learn more about the washing and cleaning of trucks and equipment. 

This wash uses 90% of recycled water, which provides self-sufficiency, achieves the goal 
of consumption rationing, and provides optimal use of energy.

H.E. also inspected the workshop, which maintains and repairs garbage containers of 
various sizes, and washes more than 2,500 containers per month, using the recycled 
water as well.

Finally, H.E. was introduced to the vehicle tracking and new bin tagging RFID system. 
The system works by sending data directly to the control room in the Company. This 
process allows continuous monitoring of work for each area. 

USD 5 millions
worth of esaB cutting and 
welding automation, and 
welding comsumables sold 
in 2017.
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NASS CoNtrACtINg geArS uP 
For the Summer!
Nass Contracting has initiated its “Summer 
Heat Stress” campaign in June 2018, in 
cooperation with Ministry of Health and 
Ministry of Labour.

During the campaign initiation, Nass 
Contracting CEO, Mr. Ghazi Nass said: 
“Nass Contracting ensures workers 
health and wellbeing remains at the 
top of our priorities, this is crucial to 
ensure the success of the business 
operations. Through effective planning, 
good supervision and by encouraging a 
safety-first culture, Nass Contracting will 
ensure good business performance, whilst 
mitigating risks to the workforce.” 

The campaign aimes to conduct on-site 
seminars for site-managers, front-line 
supervisors and the workforce, in addition 
to undertaking random health-checks 

on the workforce for blood pressure, sugar levels, and raising 
awareness of the risks involved working during summer time.

To prepare for the hot summer time, Nass Contracting has 
implemented new measures to keep its workforce hydrated  
and safe.

The Company has distributed new insulated water bottles,  
which aim to reduce dehydration, 
therefore, minimising the risk of 
heat exhaustion, heat stress, and 
heat stroke, whilst simultaneously 
improving productivity by reducing 
the number of trips required by 
workers to the nearest water 
stations. 

Nass Contracting has also 
provided appropriate summertime 
work-wear. The new coveralls 

Nass Contracting

Nass Scafform

heAt StreSS 
AwAreNeSS 
CAmPAIgN
As the weather gets hotter during 
summertime, Nass Scafform 
recognises the potential problems 
caused by high temperatures in the 
work environment. 

The Company will conduct its annual 
“Heat Stress Awareness” campaign 
in an effort to educate Managers, 
Supervisors and the workforce, about 
methods of monitoring and evaluating 
potential heat-related issues.  

Nass Scafform will also produce its 
own informational posters, toolbox 
talks, publications, and short videos 
as part of the “Safety In the Heat” 
campaign through the Abu Dhabi 
Occupational Health Centre web site. 

are manufactured with a 65% Polyester and 35% Cotton, an ideal 
material combination to ensure suitable sun-protection, whilst 
providing lightweight breathable and industrial material.

Comfortable, quick dry, long sleeve shirts were distributed to all 
managers, foremen, engineers, chargehands, and supervisors too. 
The new shirts offer UV ratings of up to 50OC⁰. 

Nass Contracting’s Senior HSE and Business Systems Manager, 
Mr. Andries J. Van Wyk said: “As part of Nass Contracting’s 
improvement strategies for 2018 / 2019, occupational health 
monitoring shall be a major development within our business 
strategy to reduce occupational health and safety related ill-health 
and/or work-related incidents.”

He added: “Continual monitoring of body-temperatures and new 
technologies are also being introduced to rapidly cool body-
temperatures in the event of heat-stress. These  are just a few 
examples of how we are planning to monitor and prevent risks to our 
workforce.” 

SummertIme SAFety CAmPAIgN
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b) Telescopic (extended) arm

Hydraulic breaker inst. + Telescopic arm

Optional Accessories

Air Compressor Powerslide

MSS (Motion Stabilizer System) Joystick
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LOADER PERFORMANCE

6 in 1 bucket capacity (m
3

) 1,1

Max. bucket breakout force (kgf) 7930

Max. loading arm breakout force (kgf) 7166

Lifting capacity to maximum height (kg) 3561

BACKHOE PERFORMANCE
Telescopic

Arm (extended)

Telescopic

Arm (retracted)

Bucket capacity (m
3

) 0,17 0,17 

Max. bucket breakout force (kgf) 7240 7240

Max. dipper breakout force (kgf) 2536 3300 

6-in-1 Bucket 

with forks

Offset bucket

Grading blade

Clamshell grab

Timber grab

Backhoe bucket 

of different sizes

Special buckets

Hydraulic breaker Auger Quick Coupler

Trapezoidal 

ditch bucket

Ripper

Optional Attachments

Notice:

HIDROMEK has the right to modify the 

specif ications and design of the model 

indicated on this brochure without prior 

notice.

FACTORY - HEAD OFFICE

Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1

06935 Sincan / ANKARA / TURKEY

Phone: (+90) 312 267 12 60    Fax: (+90) 312 267 21 12

www.hidromek.com

Air conditioner

innovations in 
construction industry 
products.

ProduCt 

spotlIght

KNottINg New tIeS
Nass Commercial is proud to announce its 
association with HIDROMEK, the manufacturers of 
earth moving equipment. 

Based in Turkey, Hidromek has three factories, 
two in Turkey and one is based in Thailand, with 
exporting ties to more than 70 countries in five 
continents. Creating the difference in design of 
construction machinery, HIDROMEK has crowned 
its accomplishment with many awards. As of 
today, HIDROMEK is the winner of totally 10 
design awards, eight of which are internationally 
prestigious. 

In the first batch, four backhoe loaders model HMK 
102B have been handed over to Nass Contracting. 
The equipment special features include; Telescopic 
dipper arm, double pedal brake and six in one 
Bucket.  
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Telescopic

Arm (extended)

Telescopic
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Bucket capacity (m
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Max. bucket breakout force (kgf) 7240 7240

Max. dipper breakout force (kgf) 2536 3300 
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Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1

06935 Sincan / ANKARA / TURKEY

Phone: (+90) 312 267 12 60    Fax: (+90) 312 267 21 12

www.hidromek.com

Air conditioner

About Hidromek

HIDROMEK, a globally known manufacturer of construction 
machinery, was founded in Ankara in 1978. Mr. Hasan Basri Bozkurt, 
the founder and current board chairman, started with the production 
of attachments for agricultural tractors.  This initiative was moved 
further in the following years and the first construction machine ever 
designed by Turkish engineers was produced. 

The product range was expanded in time, which led to the growth of 
HIDROMEK; today HIDROMEK employs around 1,900 employees. 
Excavators, loaders, hydraulic excavators, and motor graders are 
manufactured in five production facilities including three factories in 
Ankara, one factory in Izmir and one factory in Thailand. 

HIDROMEK is the first and only Turkish machinery manufacturer, 
which has been included in the “Yellow Table” list of the media 
institution KHL Group that provides information to the whole world 
in respect of construction machinery and sets a reference for the 
whole industry; the list ranges the largest construction equipment 
manufacturers in the world. HIDROMEK has been ranked in this list 
for the last five years. 

As per figures declared by IMDER (The Construction Equipment 
Distributors and Manufacturers Association of Turkey), HIDROMEK 
has been the market leader in Turkey for the last eight years for 
backhoe loader sales and for the last five years for excavator sales.
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ProjeCt 
Updates
an overview of 
major project 
updates from 
around the gcc.

uSd 11 mIllIoNS CoNtrACt 
For emAAr IS SeAled!
Nass Contracting UAE has won a USD 11 millions 
contract, to execute the civil works for a substation 
project for ABB, at the new Dubai Hills Estate. 

The 11 million sq metres mixed-use lifestyle 
development project, is a joint venture between Meraas 
Holding, a leading Dubai-based development company, 
and property developer Emaar Properties PJSC, which 
includes residential, commercial and leisure areas, plus 
an 18-hole championship golf course.

Switzerland-based ABB is responsible for the design, 
installation and commissioning of the distribution 
substation, which will supply electricity to the community.

Nass Contracting UAE Country Manager, Mr. Stuart 
Smith said “We are very proud to be entering the Dubai 
Market on such a prestigious project with ABB as 
our client. This award is in line with our overall growth 
strategies in the region”. 
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greeNhIllS StAtIoN FIrSt CoNCrete Pour
Nass Contracting UAE, in partnership with ABB Industries, have completed the first 
structural concrete pour of 1,100 m3 basement slab for the Grenhills station in Dubai Hills, 
on 15th May, 2018.

This project is considered a new milestone for the Company, and on this occasion, Nass 
Contracting UAE Country Manager, Mr. Stuart Smith said: “We are very proud to have added 
this milestone to the long list of achievements of Nass Contracting over the years”.  

Nass Contracting UAE 
is now a G +12 licensed 
contractor in Dubai. 

The Company’s Country 
Manager, Mr. Stuart Smith 
said “The issue of this 
licence is a significant 
achievement in the 
development of Nass 
Contracting in UAE. I 
would like to thank the 
staff involved for their 
dedication to achieve the 
upgrade of our Dubai 
licence”. 

In addition to the above 
certification, Nass 
Contracting UAE is also 
proud to announce 
that during June 2018, 
the Company attained 
approval from DEWA 
as Civil Subcontractor 
for 400kV DEWA 
Transmission Substations. 

QuAlIFIed g +12 CoNtrACtor
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2018 SPrINg oF Culture getS A 
SCAFForm SetuP
The construction of the 2018 Spring of Culture stage for the EDB, 
located in Bahrain Bay area. The Bahrain bay stage structure 
utilised over 3200 grandstand seats. The perimeter walled scaffold 
was over 14m high using 14000 m3 of scaffolding to erect, 800 
sheets of plywood where used for staircases and  deck areas as 
well as 13000 m2 of heavy duty shade net used to cover the whole 
structure. 

The construction of the stage started by end of January, delivered to 
client by first week of March, and dismantled by first week of Apri.
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JABel AlI Power StAtIoN 
ProJeCt
Spanish firm Duro Felguera have awarded Nass Contracting UAE 
civil works worth of USD 15.42 millions at the 600MW Jabel Ali 
power station K Phase -III for DEWA . The contract scope covers 
earthworks, concreting, formwork rebar and waterproofing of various 
equipment foundations, tanks, and associated structures and 
buildings. The works also include supply and installation of various 
utilities, including manholes and catchpits, cable trenches, grounding 
and earthing. Civil works contract is expected to complete by first 
quarter of 2019.

Nass Contracting UAE Country Manager, Mr. Stuart Smith said: 
“Nass Contracting is very proud to be entering Jebel Ali Power 
Station, following in the footsteps of many prestigious contractors”.

eNterINg duBAI INveStmeNt 
PArK!
Nass Contracting won the contract for the construction of 
132/11kV substation at Madinat Al Esthethmar, in Dubai 
Investment Park (DIP), by DEWA. The contract scope covers 
construction of substation building, comprising of transformer 
compounds, 132kV switchgear building with cable basement, 
11kV switchgear room with cable cellar, capacitor bank rooms, 
control and relay rooms, telecommunication room, LVAC & DC 
rooms, plus other civil works within the plot limit.

Nass Contracting UAE Country Manager, Mr. Stuart Smith 
said: “Winning this contract reinforces the Company’s strategy 
to sustain its presence in the DEWA transmission sector, and 
extends our relationship with ABB”.
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400kv trANSmISSIoN ProJeCt 
ProgreSSINg
Nass Electrical initiated LOT-2 of the 400kV transmission project. 
This project makes Nass Electrical the first Bahraini company 
that is awarded the installation of this type of cables for EWA. 
The 400kV cable is dilated from the new Riffa Sub- station to the 
new Umm Al Hassam Sub-station and from Umm- Al Hassam 
Sub-station to Hidd existing power station (feeder 1). Riffa to Um 
Al Hassam referred as LOT – 1 and Umm- Al Hassam to Hidd 
Sub-station as LOT – 2.  Phase two is set to be competed on 26th 
December, this year.

Location Status

EPCL Jebal Ali 
Refinery, Dubai, UAE

30% of the project is completed.

Location Status

Riffa, Um-Al Hassam 
and Hidd

In progress

Location Status

Various locations 
around Bahrain

Project should be completed by 31st  
March, 2021

three-yeAr CoNtrACt AwArded
Nass Electrical was one of the six contractors, which were awarded 
a three-year contract to carry out electrical cabling works for the 
Transmission Development Project in Bahrain between 2017  
and 2021. Thirty primary substations around Bahrain will be linked 
with 220kV and 66kV cables by the end of the contract period.

eNoC reFINery exPANSIoN
To add a new Condensate processing train to the existing facility, 
expanding its daily capacity to 210,000 barrels, up from its existing 
current 140,000 barrels per day. Additional processing units will be 
added, including a new LPG/naphta hydrotreater, an isomerisation 
unit, kerosene hydrotreater, and a diesel hydrotreater. These units 
will ensure fuel products, which include gasoline, jet fuel and diesel, 
are capable of meeting expanding domestic fuel demand, as well as 
for export purposes. 

Nass Scafform Contracting is building various access scaffolds of 
various sizes within the Brown Field site upon the ENOC Refinery 
expansion.
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Al mAdINA Al ShAmAlIyAh 
goeS greeN
Nass Landscapes, a sub-division of Nass Contracting has 
been awarded the Landscaping & Irrigation Works for the Al 
Madina Al Shamaliyah (AMAS) Sewage Treatment Plant Project 
for WABAG BELHASA JV W.L.L.

The project, due to complete in May 2018 consists of: 
Landscape & irrigation works for the STP, including Palms, 
Specimen trees, shrubs and groundcovers. 

BAhrAIN BAy develoPmeNt
Nass Contracting in conjunction with Nass Landscapes have 
recently been contracted for the development of the Bahrain Bay 
Public Realm Food and Beverage Outlets. 

The project consist of the construction of a landmark Food and 
Beverage development, “The Park” and “The Wharf” in two separate 
locations within the Bahrain Bay Area. 

The Park is proposed to be a heavily Soft And Hard Landscapes 
area , as an extension of the existing promenade with nine single 
story F&B units contained within six precast buildings, plus one 
public toilet complete with safe pedestrianized access walkways, 
children’s playground and toilet facilities.

The Warf on the other hand will consist of Waterside development 
consisting of a safe heavily pedestrianised area, which incorporates 
a mixture of 14 F&B units at ground floor level, opening on to 
quayside promenades with additional dining ‘Pods’, which cantilever 
over the water. 

This project is due for completion on 30th November, 2018. 
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BOARD OF 
DIRECTOR’S REPORT(Cont’d)

Abu Dhabi, U.A.E.

Saudi Arabia

Kuwait

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

JV partner Project Contract value

Contrack 
International

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

Contrack Watts 
Repair of Quay Wall 
NSA Bahrain 6,524

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

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

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

Employee Relations
The relations between the Management and employees 

believes that its workforce is instrumental in its overall 
success and is indeed a valuable asset of the Group. On 
behalf of the Board of Directors, we sincerely acknowledge 
and appreciate the contribution of its employees at all levels.

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

our Statutory Auditors M/S KPMG Fakhro and our Internal 
Auditors BDO for the year 2016.

On behalf of Board of Directors 
Nass Corporation BSC

Sameer Abdulla Nass
Chairman

Sami Abdulla Nass
Deputy Chairman and Managing Director

Date: 26 February 2017
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1. Bahrain  : nass contracting   
  progress on the alBa -   
  nuWaiDraT interchange

2. Bahrain :  civil works on the new   
  american university - riffa

3. Bahrain  : nass landscapes refurbishment  
  of hamad Town roundabout

4. Bahrain  : niT installation of seven elevator  
  units in the new mTc Building

5. ksa  : nis crane parts delivery for  
  cB&i nass 

6. Bahrain : new crusher at  
  asphalt facility in askar
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why there is no end in sight to 
gulf borrowing
Despite earlier doubts, the GCC debt market 
outlook for 2018 looks strong and might yet 
exceed 2017.
After a record year for new debt issuance in the GCC in 2017, 
with more than USD 70 billions from sovereigns and corporates 
combined, it was believed that 2018’s levels would naturally dip, 
especially as both the oil price and liquidity recovered. However, 
we are still looking at the potential for similar levels this year, if 
not more. The first quarter of the year saw a series of sizeable 
issuances in the regional market.

The chart opposite tracks new issuances by GCC sovereigns and 
corporates; on a year to date (YTD) basis in 2018, USD 55 billions 
in debt has already been printed, making it likely that the total for 
the year could exceed USD 85 billions, smashing last year’s level.

There are several drivers governing sustained investor appetite for 
participation, which continues to meet the uptick in supply. Among 
those are the fact that debt levels in the GCC remain at healthy 
levels and, in some cases, have risen sharply. That has been said, 
the recent and robust recovery of oil prices has made most Gulf 
sovereigns neutral – and in some cases positive – on their current 
accounts. Those fundamentals, along with ongoing economic and 
social reform in these markets, make them attractive investment 
prospects.

Verifiable intelligence suggests a healthy issuance pipeline, and 
2018 looks set to match the bumper levels of last year.
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economic reports 
and updates from 
around the glob.

eConomiC 

news

A collection of relevant regional and 
international economic reports, to 
keep you updated.

Global views
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93%
of the participants in the pole 
predict that political or economic 
confrontations between major 
powers will worsen.

middle east to have flattest construction 
costs rise in 2018
According to Turner & Townsend’s International Construction Market Survey 
2018,the UAE will see an increase of 2% and Muscat a narrow rise of 1%. The 
firm said that these figures are marginally higher than 2017, when Muscat was one 
of only two markets surveyed to experience a fall in construction costs at -1%. In 
contrast, the survey, which brings together data and experience from 46 markets 
worldwide, predicts that costs globally will increase by 4.3% with the top five most 
expensive places to build listed as New York, San Francisco, Hong Kong, Zurich 
and London.

The UAE at USD1,455 per sqm and Muscat at USD 1,338 per sqm are ranked 28th 
and 29th worldwide. Both are some way behind the global leader, New York, where 
prices stand at USD 3,900 per sqm.

Omani government nears completion of a number of major projects – such as the 
new Muscat airport – the state’s 2018 budget for development is down 17% from 
2017.  However, private sector investment may offset this reduction, with increased 
interest in commercial development – including hotels – and infrastructure, such as 
the USD 2.6 billions railway link to transport limestone from Al Shuwaymiyah.

world enters critical period of intensified 
risks in 2018
The prospect of strong economic growth in 2018 presents leaders with a golden 
opportunity to address signs of severe weakness in many of the complex systems 
that underpin our world, such as societies, economies, international relations and 
the environment. That is the message of The Global Risks Report 2018, published 
by the World Economic Forum.

The report shares the perspectives of global experts and decision-makers on the 
most significant risks that face the world – cautions that we are struggling to keep 
up with the accelerating pace of change. It highlights numerous areas where we 
are pushing systems to the brink, from extinction-level rates of biodiversity loss to 
mounting concerns about the possibility of new wars.

A deteriorating geopolitical landscape is partly to blame for the pessimistic outlook 
in 2018, with 93% of respondents saying they expect political or economic 
confrontations between major powers to worsen and nearly 80% expecting an 
increase in risks associated with war involving major powers.

According to the GRPS, cyber threats are growing in prominence, with large-scale 
cyberattacks now ranked third in terms of likelihood, while rising cyber-dependency 
is ranked as the second most significant driver shaping the global risks landscape 
over the next 10 years.

Economic risks, on the other hand, feature less prominently this year, leading some 
experts to worry that the improvement in global GDP growth rates may lead to 
complacency about persistent structural risks in the global economic and financial 
systems. 

Local and Global 
economic shifts 
are causing 
decision makers 
to think more 
strategically about 
development.
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forecasts and Trends 
to watch out for.

market
trends

Chinese construction workers have built many a formidable bridges 
in the most impossible places. However, two bridges have shot to 
fame in the Far East recently not because of their incredible lengths 
or heights, but their high-tech multi-media spectacles. The Nanhu 
Bridge in northeast China, and the Xiaolongwan Bridge in eastern 
China, have become a traffic showstopper in their respective city 
with their rhythmic water waves and artistic neon lights. 

The150m long, 25.8m wide Nanhu Bridge, is located in downtown 
Changchun, the provincial capital of Jilin Province. Equipped with 
280 water sprinklers, and 560 LED lights on the two sides, it has 
become a popular tourist attraction since mid-April with throngs 
of people flocking to enjoy the dramatic digital display during the 
weekend, according to Changchun Evening News. Earlier this year, 

footage of the Nanhu Bridge show became trending on Chinese 
video platforms, such as Bili Bili, as viewers praise the creativity of 
the bridge engineers.

The recently complete Nanhu Bridge took four months to construct. 
It is built on the site of an earlier bridge, which was demolished in 
June, 2018. The old Nanhu Bridge, complete in 1978, was blown 
up in just 3.5 seconds in a controlled explosion on June 11, 2017. 
The management now runs three shows at night every Saturday 
and Sunday on the new bridge. An observation deck has also been 
purposely built on each side of the bridge to accommodate the 
audience. The Xiaolongwan Bridge in east China stole the show from 
its northern brother in June 2018 as videos of its neon lights flooded 
the social media.

the dyNAmIC ePC 
lANdSCAPe

The engineering and construction industry is going 
through drastic digital transformation. EPCM extended 

contracting model with digital technology is changing the landscape. 
The shifting focus towards “Operations & Maintenance” and “Digital” 
will transform the industry meaningfully. Technologies like 3D 
concrete printing, autonomous construction, Pre-fabricated modular 
construction and Cloud enabled real-time partnership are becoming 
more efficient and effective.

The engineering, procurement, and construction (EPC) business 
and the atmosphere surrounding it is changing. The industry is 
experiencing business mergers/alliances, diversification, and 
slow growth in the real world. The recurrent issues of fluctuating 
raw material prices, skilled labor availability, and varying nature of 
opportunities make it difficult to manage revenues. Furthermore, 
the shifting preference of project owners towards lump sum turnkey 
(LSTK) projects is putting additional strain on EPC contractors. 

However, there are exciting opportunities with rise of EPCM model, 
digital automation and Smart metropolises. EPC firms have the 
chance to capitalize on these opportunities by investing in digital 
operations/automation, joint ventures/collaboration and new 
business models but the competition is rather stiff. Therefore, it’s 
important for EPC companies to look for new revenue source 
like “operations and maintenance” (O&M) and make use of digital 
technologies/automation to enable efficient operations.

“Operations & Maintenance” the potential growth frontier
The challenges are big and EPC companies need to look above 
their core expertise for new streams of profits. Moreover, end users/
owners are increasingly conscious of the increasing importance of 
O&M and the dialogue is shifting from budget formulation/allocation 
to perfect the service level requirements. Therefore contractors need 
to climb up the value chain to undertake the responsibility of O&M 
of projects built under EPC agreements. O&M services normally 
cover regular maintenance of static and rotary equipment, security 
modules, warranty and insurance, parts replacement, preventive/
corrective maintenance, calibration of machineries, optimizing energy 
consumption, enhancing facility operations, shutdowns, turnarounds 
Outages, and so on.  Few specialized companies offer additional 
worth through comprehensive O&M in terms of asset management 
contracts. 

O&M is a developing trend and prominent EPC players have already 
aligned their operation internally and externally to take up long term 
contracts and achieved as high as 20% revenue only from O&M. 
In the industrial sector, end users/project owners now prefer EPC 
companies that can provide O&M services along with other main 
packages to ensure swift turnaround for repair works. 

To sum up, in today’s dynamic business environment, EPC 
companies need to emphasis on the key requirements of increasing 
service revenues through renewed thinking and novel business 
models such as O&M and embrace digital technologies to ensure 
efficient operations.

Mr. Gian Franco Stefanoni, NIS General Manager

the ChINeSe dId It AgAIN! The Nanhu Bridge - Northeast China
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local and regional 
innovative industrial 
news. 

industry 

news

using tomorrow’s technologies today
From transport to mixed-used development and leisure, from energy to critical 
power and water assets, national-level investment priorities in the Middle East 
region is varying time-to-time. Bahrain’s Vision 2030, UAE’s Vision 2021, and Saudi 
Arabia’s National Transformation Program 2020 are driving an unprecedented level of 
infrastructure investment.

In a region noted for embracing the latest technologies for innovative infrastructure, 
there is currently a major opportunity to improve the lives of citizens by providing 
better-connected assets for transport, utilities and other key services.

high-Speed Intercity 
transport 
The Haramain High Speed Rail in 
Saudi Arabia is a major transportation 
infrastructure project which was rolled 
out in 2018. The 450km long rail network 
will use high-speed trains to connect the 
cities of Makkah, Madinah, Jeddah and the 
developing King Abdullah Economic City. 

The service is expected to carry up to 60 
million passengers a year, including millions 
of Hajj and Umrah pilgrims. Construction 
started in March 2009. Dynamic test runs 
have also begun on Riyadh Metro project, 
which is scheduled to begin operations in 
2019.

Meanwhile, Bahrain is reportedly planning 
to invest on a railway line connecting 
to the GCC rail network and a second 
causeway linking the country with Saudi 
Arabia. The feasibility study is still underway; 
Construction will take 4 years, and will 
include a rail link connecting Bahrain to 
Saudi Arabia (to Jeddah and Riyadh in 
particular.)  

A new 70km railway is also being planned 
as part of the project, which will connect 
a passenger terminal in Salmabad and 
freight facilities at Khalifa bin Salman port in 
Bahrain to the Saudi railway system.

Smart technologies on the go
In a new step to develop the dissemination of its market data to investors and the 
financial investment community, Bahrain Bourse (BHB) has unveiled its new Mobile App 
“Bahrain Bourse” available for both iOS and Android operating systems. The aim of 
the app is to offer investors an easily accessible platform in their pocket to assist them 
in making investment decisions according to the latest market news and company 
disclosure.

The newly launched app offers a number of features that enables investors to 
monitor real-time stock prices, view depth and volume information, time and sales, 
view company announcement and market messages, and a summary of the daily 
transactions. The App has been built to facilitate easy and informed stock trading 
information and deliver unique market insights for informed trading decisions for the 
investors’ community at large. 

On his part, Bahrain Bourse’s Chief Executive Officer, Shaikh Khalifa bin Ebrahim Al-
Khalifa, said: “The new Mobile App has been launched in line with Bahrain Bourse’s 
investor-centric strategy that has delivered a number of innovative services for various 
investors and market participants. We are already working on a suite of investor-centric 
services to facilitate dissemination of trade data as well as facilitate trading of all asset 
classes, such as the recently launched “Bahrain 
Trade” Platform, in which all those services aim at 
making the investor experience easier and flexible.”

Nass Corporation Chairman, Mr. Sameer Nass, 
commented on the App by saying: “The Mobile 
App is user friendly, and has been designed to 
specifically enhance investor experience. This 
App will be a great tool for all our investors, 
and shareholders to monitor the Corporation’s 
performance, in real time.”  

Al Haramain High Speed Rail
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The latest in the field of 
sustainable construction.

sustainability

“Sustainability” is one of the 
world’s most talked about topic. 
Its meaning is often clouded 
by differing interpretations and 
by a tendency for the subject 
to be treated superficially. For 
most companies, countries and 
individuals who do take the 
subject seriously the concept 
of sustainability embraces the 
preservation of the environment 
as well as critical development-
related issues such as the 
efficient use of resources, 
continual social progress, stable 
economic growth, and the 
eradication of poverty.

In the world of construction, 
buildings have the capacity to 
make a major contribution to a 
more sustainable future for our 
planet. 

uNderStANdINg SuStAINABle CoNStruCtIoN

SpecIal 
FeatURe
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Buildings in developed countries account 
for more than 40% of energy consumption 
over their lifetime. Add to this the fact that 
for the first time in human history, over half 
of the world’s population now lives in urban 
environments and it is clear that sustainable 
buildings have become vital cornerstones for 
securing long-term environmental, economic 
and social viability.

With urban populations’ worldwide swelling 
by around one million people every week, 
there is an urgent need to come up with 
clever ideas that optimise the sustainable 
performance of the buildings that we live and 
work in.

Sustainable construction aims to meet 
present day needs for housing, working 
environments and infrastructure without 
compromising the ability of future 
generations to meet their own needs in 
times to come. It incorporates elements 
of economic efficiency, environmental 
performance and social responsibility – and 
contributes to the greatest extent when 
architectural quality, technical innovation and 
transferability are included. 

Sustainable construction involves issues 
such as: 

•  Design and management of buildings
•  Materials performance
•  Construction technology and processes
•  Energy and resource efficiency 
 in building
•  Operation and maintenance
•  Robust products and technologies
•  Long-term monitoring
•  Occupational health and safety 
•  Innovative financing models
• Infrastructure

As companies, and governments pursue 
sustainability goals more aggressively, 
they realise they cannot work in isolation 
from their economic eco-system. They 
need to work with their suppliers, vendors, 
customers and industry peers. 

Therefore, there is a growing need to 
respond to this demand for collective action.  

Here is a 10-step guide to developing an 
industry association program, informed by 
research on the role of corporates towards 
achieving a sustainable future. 

• Understand sustainability trends and 
best practices

•  Consult and prioritise 
•  Develop sustainability vision or principles 

within each organisation
•  Get your workplace in order
•  Develop tools and education programs 

for organization and employees
•  Develop a plan, metrics and targets for 

departments and employees. Track and 
reward progress 

•  Develop industry code of practice

•  Analyze and engage with officials from 
environmental directorate

•  Report on sector results
• Contribute to progressive public policy

The Future Beckons
We spoke to Nass Contracting General 
Manager, Mr. Nigel Hector, to give us an 
insight of the future of Sustainability in the 
construction industry, he said: “Over the 
coming decades, society will grapple with 
serious global trends, such as climate 
change, resource scarcity, ecosystem 
depletion and a growing social divide. 
Industries that represent them will be called 
upon to help develop solutions that generate 
shared value for business and society”.

He added: “Leading associations like Nass 
Contracting, will move beyond focusing 
on building their license to operate. They 
will engage in a fundamental rewiring of 
humanity’s relationship to the planet and 
business’ relationship to society. The 
development of a sustainability programme 
for members today is the beginning 
of a collective journey toward social, 
environmental and economic sustainability 
for all”. 

in the world of 
construction, buildings 
have the capacity 
to make a major 
contribution to a more 
sustainable future for 
our planet. 

40%
is the percentage of energy 
comsuption of buildings in the 
developed countries, over their 
lifetime.
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The rise of the 
pheonix.

Cover 
story

a division of nass corporation, nass industrial services 
(nis) is one of the major mechanical and structural 
engineering contractor in the region, through strategic 
technology and engineering tie-ups. 

The Company is engaged in Shutdown and 
Maintenance projects, EPC of Packaged 
Unit, General Plant Construction, Heavy 
Engineering and Process Equipment 
Manufacturing, Refractory and Insulation, 
Industrial Painting projects in the Kingdom 
as well as in other GCC countries. 

Falling under difficult market conditions for 
years, NIS has finally found its Man of Steel 
to help it build its rise and thrive.

Mr. Gian Franco Stefanoni, the new General 
Manager of Nass Industrial Services has 
immediately rolled up his sleeves, and 
took over the responsibility of leading his 
company to safe havens. 

Mr. Stefanoni spoke to NassTalk about the 
company’s new strategies for business 
growth, recent projects and what he strives 
the company to be in the near future.  

Tell us more about you
A Bachelor’s Degree holder in Mechanical 
Engineering from Politecnico di Milano. 

Iheld my first Engineer’s Degree in Civil 
Engineering Technology in 1989 from Istituto 
per Geometri Don Milani, and in 2001,  
I got a degree in Business Administration 
and Management from Massachusetts 
Institute of Technology - Sloan School of 
Management. 

In 2006, I landed my first job as a General 
Manager at FBM KNM FZCO, Dubai. 

When and how did you join NIS?
I was working as Operations Manager and 
after few months as acting vice president for 
Hidada – KSA, when I was approached by 
Nass Corporporation’s Group Procurement 
Manager, Mr. David Mckay, and requested 
me to come to Bahrain and meet the NASS 

family, to see if I was comfortable to take 
over the new challenge. 

Give us a small brief about NIS 
before and after you joined
The Company suffered structural, 
operational, and performance strains. We 
started investigating the roots of each 
issue, and found that the Company needed 
discipline and dedication. Now, things are 
on their way to change, thanks to the team 
work.   

What are the new strategies 
you are implementing to see the 
hardship through?
We developed a Mitigation Plan, which 
consists of: 
•  Shift focus to piping and modularisation 

jobs with the operational support from 
CB&I Nass.

the man of steel behind NIS
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•  Take a complete and different approach 
of contract projects in KSA.

•  Restructure manpower resources.
•  Restructure positions within the 

Company, and recruit specialised skills. 
•  Implementation of MIS through ERP.
•  Implement weekly review system to 

monitor process.
•  Enhance the quality system within the 

Company, especially the document 
control system. 

•  Investment in machinery and equipment 
through TAMKEEN fund.

•  Invest in the infrastructure, such as Fibre 
Optic internet. 

What are the projects you have 
won in 2017?
Despite difficult market conditions, in 
particular an acute shortage of skilled labor 
and materials, Nass Industrial Services 
witnessed much success in 2017 with the 
on-going projects. 

The Company executed an EPC contract 
of Nass Contracting for Water Station 
and Transmission Project for EWA; the 
projects were Water Station Central project 
and Water Stations Hidd Lot-2 works at 
Busaiteen DS and Juffair.

Among the most distinctive projects carried 
out by the Company, is the fabrication of 
426 Pot Superstructures for ALBA Plotline 
6 project. NIS was awarded by Bechtel and 
ALBA, for the on-time progresses achieved, 
which was also a major achievement for us 
during the year.

Throughout 2017, the Company remained 
focused on forging strategic tie-ups and 
expanding its geographical reach.  With 
a large pipeline of works in the industrial 
sector, NIS worked towards securing 
prequalification approvals from major 
clienteles such as Aramco, SWCC, Marafiq, 
ADNOC in the Kingdom of Saudi Arabia.

Any modifications on your HSE 
policies?
The Company developed the HSE (Health, 
Safety and Environmental) department; 
recruited a number of qualified safety 
officers, so that each operation now has 
the appropriate ratio of safety officers to 

workers. NIS also stepped up the pace and 
responded to Bahrainisation as a catalyst for 
success.

What is your vision for 2018?
To drive productivity and continuous savings 
across organisation and system, we have 
adopted strategies to become stronger, 
leaner and ultimately better. 

The new strategies helped streamline a 
number of important internal procedures, 
and removed barricades and fences that 
inhibited NIS from being as effective and 
responsive as it could be.

NIS aims to implement various changes 
to increase productivity and quality of the 
services provided to its customers by 
investing carefully and strategically in new 
equipment’s through TAMKEEN, and hiring 
of direct and indirect skilled workforce as per 
requirement. 

Strategic tie-ups have been foreseen with 
Process Licensee Companies in order to 
strengthen its capability in Manufacturing 
of Process Skids, Skid Mounted System 
and Sulphur Recovery Unit and on all static 
equipment field

With a stronger and streamlined workforce, 
we are confident that NIS is well positioned 
to continue on its positive growth trajectory 
and that the Company could add more 
prestigious project to its portfolio from the 
regions Bahrain and Saudi Arabia. 

With a stronger and 
streamlined workforce, we 
are confident that NIS is 
well positioned to continue 
on its positive growth 
trajectory and that the 
Company could add more 
prestigious project to its 
portfolio in the region. 
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achievements of our 
local, regional, and 
international solid 
network of partners. 

our  
Partners

ASu JoB FAIr
Applied Science University (ASU), has successfully organised its 
“Recruitment and Training” exhibition on 25th February, 2018, 
under the patronage of His Excellency, Mr. Jameel Bin Mohamed Ali 
Humaidan, the Minister of Labor and Social Development. 

More than 26 companies, from both the public and private sector, 
participated in this event, which was held on campus, located in 
Sitra.

This event is held annually, to provide free services, resources, and 
tools to assist both job seekers and employers with the entire job 
search process, hiring and employment needs. 

AwArd For 
BIA ProJeCt
Sarens Nass Middle 
East (SNME), have 
recently received a 
Safety Award from ADP 
Ingenierie, in recognition 
of contribution towards 
Safe Lifting Operations 
at Bahrain International 
Airport Modernisation 
project.

Well done SNME! 
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reaching our full 
potential.

our 
Greatest 
asset

ChArtered 
memBer (CmIoSh)
Nass Scafform Regional HSE Manager, 
Mr. Greg Fenton was certified as a 
Chartered Member (CMIOSH) from 
IOSH on 15th January, 2018. 

Mr. Fenton went through rigorous 
procedures to obtain this Health and 
Safety certificate, which qualifies him to 
be an international Health and Safety 
Practitioner.

Many congrats goes out to Mr. Fenton!  

Nass Commercial Assistant 
Storekeeper, Mr. Ali Ahmed Kadhem 
has recently completed a training 
course in “Warehouse Inventory 
Planning and Stock Control” from 
LOGIC Institute.  

The 30-hour training course aimed at 
introducing the definition of warehouse 
and stock control, cost of holding 
stock, stick control methods, stock 
planning, inventory management 
techniques, and physical stock 
management. 

BeChtel 
hoNour
Nass Contracting 
Storekeeper, Mr. Sudhakar 
Bathini was honoured by 
Bechtel on in April 2018, 
for his daily tasks efficiency, 
keeping the store area safe, 
and for his amazing manners 
with his colleagues and 
managers.

CertIFIed StoreKeePer

A hidden talent: Beautiful sketches by  
NASS’s IT Consultant, Mr. Renju
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loyAlIty APPreCIAtIoN
Mr. Arokiyaraj Sebasthiyan, Mr. Ratan Darlami Magar along with other employees have made 
the Nass Brand Marque from G.I. plates and attached to the plants grown in the garden.  
The idea is to trim the plants to the shape of NASS Logo within the next few months, thereby 
producing a natural advertisement for the brand “NASS”.

Worth mentioning, Mr. Arokiyaraj Sebasthiyan has been working with Nass Asphalt as a 
Fabricator/ Welder for the past 10 years. He is known for his professionalism and excellence, 
as he completed many tough welding/fabrication work with ease and excellence.    

Mr. Ratan Darlami Magar, works with Nass Asphalt as a Security Guard for nearly 5 years.

welCome ABoArd, BoB
Bob has recently joined the NASS family 
to assume the role of General Manager for 
Abdullah Nass and Partners Co. Ltd. (ANPC)
in KSA.

Having worked in KSA for almost 30 years, 
Bob brings a vast wealth of knowledge, 
and experience, covering various business 
lines including, Rental services, Oil and Gas, 
Telecommunications, Survey and Mapping, and 
Military sectors.

He has enjoyed success with global leaders 
in the power rental, and offshore sectors, and 
plans to utilise this success to roll out a series 
of improvement programs, and processes, to 
streamline and modernise ANPC, making it a 
market leader within the local competitive rental 
market of KSA.

Away from the office, Bob, who is an 
enthusiastic golfer, is also a Committee Member 
of the British Business Association, as well 
as an active member of the “Global Scot” 
community, both of which enthusiastically strive 
to develop business links with UK solution 
providers, and local partners. He hopes that 
these links will help see ANPC forge new 
business alliances, to expand the current 
portfolio of services and solutions.

Having a good sense of humour has helped him 
deal with some of the unique challenges that 
daily operations throw up in KSA, so please join 
us in wishing Bob every success.

New JoINerS

Nass Electrical have also recently appointed 
Mr. Karthi Ramamurthy as an Electrical 
Engineer. Mr. Ramamurthy packs a total of 
nine years of work experience in Bahrain. 

Nass Electrical, a division of Nass 
Corporation have recently appointed Mr. 
Basil Johney as ‘Senior Project Engineer’ in 
the Company.  

Mr. Johney is responsible of the overall 
electrical projects including Transmission 
and Distribution networks. Mr. Jhoney has 
recently obtained the “11kV Switching 
Authorization License”, issued by Bahrain 
Electricity Distribution Directorate. 

Mr. Johney
Senior Project 
Engineer

Mr. 
Ramamurthy
Electrical Engineer

Mr. Bob Lee
General Manager,

Abdullah Nass and Partners Co. Ltd. 
KSA.

FArewell 
muKherJee
Mr. Partha Sarathi Mukherjee joined Nass 
Contracting as Project Manager 28 years 
ago, and was responsible for a number 
of projects in Bahrain, and other GCC 
countries.

In 1994, he was promoted to hold the 
position of Contracts Manager in the 
Company, and his duties included working 
with the CEO and GM to ensure adequate 
planning for the company’s future growth 
and strategic development, provide 
leadership in the business, contract 
administration, resource management 
and liaison with the departments within 
Nass Contracting. Mr. Mukherjee was 
considered an exemplary, loyal and 
dedicated employee, and we wish him all 
the best in his future endeavours.
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What happens when you combine dynamic leadership, 
unwavering dedication, unlimited hard work, and 
undying patience? An extraordinary leader is born! 

Yes, Mr. Sameer Nass has exceeded the leadership 
benchmark, and has raised the banner of Leadership in 
the Nass business history.

Our hearty congratulations and good wishes on 
being elected as the Chairman of Bahrain Chamber 
of Commerce and Industry, on 11th March, 2018, a 
remarkable achievement that will transform the image of 
Nass The Group on the international map.

This achievement was by no means 
an easy task! With the sole objective 
of prospering Bahrain’s economy, 
the Chamber of Commerce served 
as a key platform to resolve many of 
the country’s business issues. As a 
member of the Chamber, Mr. Sameer 
worked tirelessly, counting on his 
breaths, turning every pebble and 
boulder to boost development in all the 
sectors, and to build a robust economy 
that would equip the country to 
embrace global business challenges.

He is indeed a passionate Leader, 
driving the business world through 
his realistic and innovative strategies. 
Attending countless milestone 

meetings without a break, and working on his toes… it 
was not an easy mission  
at all! 

He once told me, “I worked round the clock, just 
focusing on the goal to reach the pinnacle of victory, not 
to spin and win, but to slog and log into the Business 

world of Bahrain, to bring out valuable fruit bearing 
changes”.

We are delighted to honor our pioneering achiever who 
set to explore new business opportunities, to create a 
gateway of business investments and education, and to 
modernize Bahrain’s Economic Vision, that showcases 
Bahrain as major trading, industrial and financial hub.  

He is truly a role model of hard work, dedication, and 
persistent commitment to never give up until you reach 
the core of your achievement.

We were very much moved by his consistent dedication, 
and sense of responsibility in the midst of piercing 
competition, multitasking between a series of long 
meetings, attending community gatherings, charity 
works, commercial conferences, and fulfilling his duties 
as a Chairman of the Nass conglomerate! 

As he steers the wheel of Bahrain’s economy in his new 
role as the Chairman of Bahrain Chamber of Commerce, 
he has to forego all timely comforts and must work 
tirelessly to elevate Bahrain’s business image, bridge 
business gaps and formulate policies that will rejuvenate 
the economy.

He once said, “We are called to self-invest, dedicate 
and sacrifice at times for the sake of our community, the 
economy and our country flourish”. 

Change is inevitable; we must adapt and prepare 
ourselves to embrace any situation.

As our big boss embarks on this exciting and 
challenging journey, we are confident that he will grab 
the flourishing baton of the Kingdom of Bahrain!

Kudos to our Big Boss! 

IN PurSuIt oF the vISIoN….
“A man of destiny knows that beyond this hill lies another, and 
another. The journey is never complete.”

goodBye mr. JozF
Nass Marine management and staff bid farewell to Mr. Jozf Baraniok, who worked for the Company 
for more than 12 years.  He started his career as a Ship building supervisor in ASRY after his 
education was completed. He was also assigned to work in shipyards of Poland during his 
internship. 

Mr. Jozf recollected memories of designing ships in the early 80’s, “We had to design ships 
with sketches and I was equipped with only bunches of A3 paper, a ruler and a pencil. Today’s 
generation has their drawings done at ease with nothing to worry so high about the calculations /
measurements”. Said Mr. Jozf.

He added: “My journey to Bahrain was totally unexpected, as I was transferred from my Dubai 
sponsor to ASRY with immediate effect one fine evening, and that journey held me in Bahrain 

for a duration of 26 years. I truly loved 
this country and my passion for ship 
designing and building had a great scope 
in this region”

Mr. Jozf built over 23 barges while 
working with Nass Marine, the biggest 
barge construction. Apart from his long 
service in Bahrain, he was also sent to 
work on various Nass Projects in Kuwait, 
and Oman.  
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nass is committed 
to adding value to the 
communities through 
the corporate social 
responsibility programmes.

in the 
CoMMUnIty

CrowN PrINCe vISItS ABdullA NASS 
rAmAdAN mAJlIS
His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, Crown Prince, Deputy Supreme 
Commander and First Deputy Prime Minister, visited the Majlis of the late Abdulla Ahmed 
Nass on 22nd May, 2018.

HRH the Crown Prince was welcomed by Mr. Sameer Nass, Mr. Ghazi Nass, Mr. Adel Nass, 
and Mr. Sami Nass. 

HRH the Crown Prince highlighted during his visit, that an extensive development 
programme is being undertaken with the objective of ensuring Bahrain’s citizens continue to 
benefit from long-term, sustainable growth.

HRH the Crown Prince also highlighted that citizens play an important role in ensuring 
Bahrain is able to take swift action to address challenges, advance key sectors, generate job 
opportunities and create affordable housing across the Kingdom

HRH the Crown Prince emphasised that Bahrain’s largest ever oil and gas resource, recently 
discovered off the west coast of the Kingdom, is expected to provide long-term economic 
benefits both directly and indirectly through downstream activities and related industries

HRH the Crown Prince noted that the holy month of Ramadan highlights the importance of 
continuing to strengthen bonds between citizens, and went on to add that ‘Team Bahrain’ 
represents a shining example of the positive collaboration taking place across government to 
deliver meaningful opportunities for all.
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A CSr ProJeCt 
ImPrINted By NASS
The Northern Governorate and Nass 
Corporation have delivered the latest 
renovated housing units in part of 
the Governorate “Boyoot” project 
to families on 27th February, 2018. 
Nass Corporation has conducted 
itself in a manner that corporate 
social responsibility, and community 
development, have been accorded 
highest priority and this project, is a 
manifestation of that culture.

womeN emPowermeNt
Nass Corporation has sponsored the recent International Forum on 
Women’s Health and Safety, which opened on 2nd April, 2018 under 
the patronage of Her Royal Highness Princess Sabeeka bint Ibrahim 
Al Khalifa, wife of His Majesty King Hamad, King of the Kingdom of 
Bahrain, and President of The Supreme Council for Women (SCW).

Oil Minister and Bapco Board Chairman, Shaikh Mohammed bin 
Khalifa Al Khalifa and SCW Secretary General Hala Al Ansari were 
present.

During the opening session of the two-day event, organised by the 
National Oil and Gas Authority in co-operation with Bapco and the 
SCW, and in conjunction with the World Health Day, sponsors were 
hailed and presented with a trophy.

Sarens Nass Middle East Director, Ms. Alhanoof Nass received the 
trophy on behalf of Nass Corporation. 

Worth mentioning, the six criteria discussed during the event 
included, commitment to safety, effective activity, healthy food, social 
networking, serious participation and achievement of institutional 
objectives.

A SuCCeSS At dwCC

EL CHAPO beats a game RACING COUNTRY in a stretch-long 
battle in the second division of the UAE 2000 Guineas Trial at Dubai 
World Cup Carnival

Jordan Sport Owned and Trained by Mr. Fawzi Nass sets new track 
record in the 2018 Dubai World Cup Carnival 
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CeleBrAtINg wIth A hIgh Note
Nass Asphalt has celebrated the sucess of 2017, and that was 
only possible because of the employees’ hard work, dedication and 
loyalty. 

Nass Asphalt HR department organised an Employees “Get 
Together” event, where more than 700 employees and family 
members attended.  

The Company’s General Manager, Mr. Gerard Hutton thanked all 
employees for their sincerity and commitment. He also encouraged 
them to continue their hard work. 

The event witnessed a lot of festivity, singing and dancing, plus 
many raffle gifts, won by the workers.

ANNuAl ghABgA For NASS CommerCIAl
Nass Commercial, the industry leader and the official dealer of various international 
manufacturers, welcomed its staff to its annual Ramadan Ghabga, held at Al Noor Tent 
in Elite Resort and Spa Hotel last Thursday, 31st May, 2018. The event, which was 
attended by Nass Commercial Director, Mr. Bashar Nass, gave the opportunity to reward 
the Organisation’s tenured staff and the most outstanding performers during this year. 

During this traditional event, Mr. Louie Mark, was promoted to hold the position of Deputy 
Manager, in the Company, while Mr. Amr Zaid, was promoted to After Sales Manager. 

Ms. Fatima Ali, was also promoted to hold the Head of Administration and HR, after three 
years of dedication and hard work.

The evening was a success and the management was delighted with the impressive 
turn out. The night started with the speech from Nass Commercial General Manager, Mr. 
Ahmed Saber, where he thanked everyone for the hard work and performance. Everyone 
got the chance to participate in games and raffles.
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A StylISh lABour dAy
Nass Asphalt has celebrated Labour Day on May 1st, 2018 where the H.R. staff, and Management representatives visited sites and 
Labour Camps and presented their employees with Branded anti-theft backpacks. This initiative comes as an appreciation from the 
management of Nass Asphalt to the entire workforce that forms the solid pillar of the organisation.

reCogNISINg worKForCe
Nass Contracting management and employees, have celebrated 
Labour Day on May 1st, 2018, by distributing more than 4000 meals 
to their labour, in various camps around Bahrain. 

Nass Contracting General Manager, Mr. Nigel Hector said, “We 
would like to express our sincere appreciation to every employee for 
the work they execute”. 

NASS medAl At AwAlI golF CluB
Awali Golf Club’s Clemitson Competition was a very popular one – 
the 22nd Annual Nass Medal. The weather cooperated for the 123 
players making it a lovely day to be on the course. 

Players and guests concluded the competition with a lovely meal, 
refreshments, and a very generous prize table and raffle from NASS 
and its supply chain companies. 
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After one 
decade of 
operations,  

ATI is an OSA 
member. SNME 
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10 years 

anniversary
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Organization for the Safety of Abrasives

For

This right applies to the designation of the registered tools as well as their 
packaging or labelling.

M e m b e r s h i p  C e r t i f i c a t e

The Organization for the Safety of Abrasives (oSa®)

herewith grants to the company

Organization for the Safety of Abrasives (oSa®)  ·  Oxfordstraße 8  ·  D-53111 Bonn  ·  Germany

based on the Application Form, oSa®-Constitution and Conditions of Use for the oSa®

Trademark the right until withdrawn to use the oSa® mark in the described colours
for the abrasives notified.

Executive BoardBonn, 1 July 2018

ABRASIVE TECHNOLOGY 
INDUSTRIES CO. (ATI)

as of 1 July 2018
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يوم عمال أنيق
احتفلت �شركة نا�س لالأ�شفلت بيوم العمال يف ١ مايو 20١8، حيث قام موظفو ال�شركة واإداريها بزيارة مواقع العمل وخميمات العمال وقدموا لهم حقائب م�شادة 

لل�شرقة كهدية.  تاأتي هذه املبادرة كتقدير من اإدارة ال�شركة اإىل جميع قواها العاملة التي ت�شكل الدعامة ال�شلبة لها.

نحتفل بالموظفين
احتفلت �شركة نا�س للمقاوالت، بيوم العمال يف ١ مايو 20١8، بح�شور موظفيها 

ومدراءها من خالل توزيع اأكرث من ٤000 وجبة على عمالها يف م�شاكن العمال.

وبهذه املنا�شبة، عرب ال�شيد نايجل هكتور، املدير العام ل�شركة نا�س للمقاوالت عن 

امتنانه جلميع العمال قائاًل: “ي�شعدنا اأن نعرب عن خال�س امتناننا وتقديرنا 

جلميع موظفينا وعمالنا”. 

جائزة “ناس”في نادي عوالي للغولف
اأقيمت مناف�شة Clemitson للغولف – جائزة “نا�س” ال�شنوية لل�شنة الثانية 

والع�شرين على التوايل، يف نادي عوايل للغولف – يف جو مليء باملرح.  وقد �شاعد 

الطق�س اللطيف جميع الالعبني على اللعب واال�شرتخاء. 

فاز ال�شيد Eui Mo Koo، باجلائزة العامة باإجمايل 8٦ نقطة، �شايف ٦3 نقطة. 

اأما الفائز مبيدالية “نا�س” بر�شيد ٧0 نقطة، كان ال�شيد خالد �شامل. اختتم 

الالعبون وال�شيوف املناف�شة بتناول وجبة خفيفة، مع املرطبات، وجوائز عديدة 

مقدمة جمموعة �شركات واأق�شام “نا�س”.
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ناس التجاري تقيم غبقة رمضان السنوية
نظمت �شركة نا�س التجاري، الرائدة يف توفري احللول ال�شناعية املتكاملة، الغبقة الرم�شانية ال�شنوية 

ملوظفيها، والتي اأقيمت يف خيمة النور - منتجع و�شبا اإليت، وذلك يف يوم اخلمي�س 3١ مايو 20١8.

وقد ح�شر الغبقة، ال�شيد ب�شار نا�س، ع�شو جمل�س اإدارة جمموعة نا�س ونا�س املوؤ�ش�شة، والذي اأثنى على 

جهود املوظفني الكفوؤ وعطائهم املتوا�شل لرفعة ال�شركة. 

اأما بالن�شبة للحدث االأهم خالل الغبقة، هو االإعالن عن حركة ترقيات �شمن ال�شركة، والتي �شملت ثالثة 

من املوظفني وهم، ال�شيد لوي مارك، الذي مت ترقيته اإىل نائب مدير، وال�شيد عمرو زيد، والذي مت ترقيته 

اإىل مدير خدمات ما بعد البيع. كما مت ترقية االآن�شة فاطمة علي لتت�شلم مهامها اجلديدة كمديرة لالإدارة 

واملوارد الب�شرية بعد ثالث �شنوات من العمل املخل�س. 

وقد اأثنت االإدارة على جناح الغبقة نظرًا للح�شور الالفت ملوظفي ال�شركة وعوائلهم، حيث بداأت الغبقة 

بخطاب ترحيبي األقاه ال�شيد اأحمد �شابر، مدير ال�شركة، والذي �شكر فيه املوظفني على جهودهم البناءة، 

تالها فقرة امل�شاركة يف امل�شابقات، حيث ك�شب العديد من املوظفني العديد من اجلوائز القيمة. 

جمعه حلوة
ودعت �شركة نا�س لالأ�شفلت العام 20١٧ باحتفالية رائعة لتكرمي املوظفني 

املتفانني يف ال�شركة.

ونظمت ال�شركة بالتعاون مع ق�شم املوارد الب�شرية احتفالية “جمعه حلوة” 

للموظفني، حيث ح�شر اأكرث من ٧00 موظف واأفراد عائالتهم.

�شكر مدير عام ال�شركة، ال�شيد جريارد هوتون جميع املوظفني على اإخال�شهم 

وتفانيهم، كما �شجعهم على موا�شلة التفاين يف العمل. 

واجلدير بالذكر، احتوت هذه االحتفالية على الكثري من االأن�شطة مثل الغناء 

والرق�س، باالإ�شافة اإىل العديد من امل�شابقات ذات الهدايا القيمة التي فاز بها 

املوظفني.
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نجاح كبير في كرنفال دبي لسباق الخيول

مشروع اجتماعي آخر 
يحمل بصمة “ناس”

وزعت كل من املحافظة ال�شمالية ونا�س 

املوؤ�ش�شة اأحدث الوحدات ال�شكنية يف 

م�شروع “بيوت” للعائالت امل�شتفيدة منها 

يف 2٧ فرباير 20١8.  بذلت نا�س املوؤ�ش�شة 

دائمًا ق�شارى جهدها جتاه امل�شئولية 

االجتماعية والتنمية املجتمعية، ويعترب هذا 

امل�شروع �شاهدًا حيًا على تلك الروية.

“تفوقت El Chapo يف الدورة الثانية من دورة غيني�س 2000 االإماراتية يف 
كرنفال كاأ�س دبي العاملي ل�شباق اخليول. 

و�شجلت Jordan، اململوكة لل�شيد فوزي نا�س رقمًا قيا�شيًا جديدًا يف كرنفال 

كاأ�س دبي العاملي ل�شباق اخليول للعام 20١8. 

تمكين المرأة في العمل
رعت نا�س املوؤ�ش�شة املنتدى الدويل االأخري ل�شحة و�شالمة املراأة يف موقع العمل، 

والذي افتتح يف 2 اأبريل 20١8 حتت رعاية كرمية من �شاحبة ال�شمو امللكي 

االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، حرم عاهل البالد املفدى، ورئي�س املجل�س 

االأعلى للمراأة، حفظها اهلل ورعاها.

وقد نظمت الهيئة الوطنية للنفط والغاز املنتدى، بالتعاون مع �شركة نفط 

البحرين والهيئة العامة للمراأة، بالتزامن مع يوم ال�شحة العاملي. 

ح�شر املنتدى كل من وزير النفط ورئي�س جمل�س اإدارة �شركة نفط البحرين، 

ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة، وال�شيدة هالة االأن�شاري. وخالل اجلل�شة 

االفتتاحية للحدث الذي ا�شتمر على مدى يومني متتاليني، مت الرتحيب باجلهات 

الراعية وتقدمي الكوؤو�س.

ت�شلمت االآن�شة الهنوف نا�س، مدير يف �شركة �شارين�س نا�س ال�شرق االأو�شط، 

اجلائزة نيابة عن نا�س املوؤ�ش�شة. 

واجلدير بالذكر اأن املعايري ال�شتة التي متت مناق�شتها خالل هذا احلدث 

ت�شمنت: االلتزام بال�شحة وال�شالمة املهنية والن�شاط ال�شحي، والغذاء ال�شحي، 

التوا�شل االجتماعي وامل�شاركة اجلادة وحتقيق االأهداف املوؤ�ش�شية.
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في 
المجتمع

تلتزم "ناس" بإضافة قيمة 
للمجتمعات التي تعمل 

بها من خالل برامجها 
للمسؤولية اإلجتماعية.

ولي العهد في زيارة لمجلس “ناس” الرمضاني
ح�شر �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه، جمل�س املرحوم باإذنه تعاىل عبداهلل اأحمد نا�س الرم�شاين يف 22 

مايو 20١8. 

وكان يف مقدمه م�شتقبلي �شموه كل من، ال�شيد �شمري نا�س، ال�شيد عادل نا�س وال�شيد �شامي نا�س.  واأكد �شموه 

خالل الزيارة على املكت�شبات التي حتققت للمواطن وتعزيز مردودها حا�شرًا وا�شتدامة تقدمها م�شتقباًل، 

فاملواطن البحريني �شيظل دائمًا هو الرثوة االأعز و�شتظل امل�شاريع والربامج املت�شلة به يف الطليعة دائمًا.

وقال �شموه اإن العمل م�شتمر مبا ميكن الوطن من احلفاظ على قوة ثوابته مع القدرة على ا�شتيعاب متطلبات 

التنمية والتطوير والتمكن من التعامل الفاعل مع اأي حتديات وحتويلها اإىل فر�ٍس، م�شريًا �شموه اإىل اأهمية 

موا�شلة تدعيم اأ�ش�س االبتكار واالإبداع والتوظيف االأمثل لالإمكانيات التي حتوزها اململكة يف تنمية االقت�شاد 

املعريف مبا يعزز القدرات واخلربات والكفاءات الوطنية وي�شهم ب�شكل نوعي يف ا�شتمرار التطوير والتحديث 

لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة املن�شودة.

وقال �شموه اإن هذه اللقاءات خالل ال�شهر الكرمي امتدادا للعادات والتقاليد البحرينية االأ�شيلة يف احلفاظ 

على روح االإخاء والرتابط عرب املجال�س التي ظلت حمافظة على رونقها لت�شتمر عادات االآباء واالأجداد التي 

كر�شت روح الت�شامن بني اأبناء الوطن ليبنوا بنواياهم وجهودهم املخل�شة.

من جانبهم اأعرب اأ�شحاب وح�شور املجل�س عن �شكرهم وتقديرهم لزيارة �شموه، منوهني باجلهود امللمو�شة 

ال�شتمرار العمل لتحقيق املزيد من املكت�شبات عرب م�شرية التنمية ال�شاملة التي يقود خطاها ح�شرة �شاحب 

اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.
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وداعًا السيد جوزيف
ودعت �شركة نا�س للخدمات البحرية وموظفوها، ال�شيد جوزيف بارانويك، الذي عمل لدى ال�شركة الأكرث من ١2 عاًما. 

بداأ م�شريته املهنية كم�شرف على بناء ال�شفن يف اأ�شري بعد االنتهاء من تعليمه. كما مت تعيينه للعمل يف اأحوا�س بناء 

ال�شفن يف بولندا خالل فرتة تدريبه.

ي�شتعيد ال�شيد جوزيف �شريط ذكرياته، ليتذكر فرتة تدريبه على ت�شميم ال�شفن يف اأوائل الثمانينيات من القرن 

املا�شي، “كان علينا ت�شميم ال�شفن با�شتخدام تقنية الر�شم، با�شتخدام اأوراق ذات حجم كبري وم�شطرة وقلم ر�شا�س 

فقط. اأما جيل اليوم في�شتطيع الر�شم ب�شهوله دون اأي القلق على عدم اإتقان احل�شابات / القيا�شات “. 

واأ�شاف: “كانت رحلتي اإىل البحرين غري متوقعة، حيث مت نقلي من دبي اإىل �شركة اأ�شري يف ليلة و�شحاها، وها اأنا 

بعد 2٦ عامًا. اأحببت حقًا هذا البلد و�شغفي 

بت�شميم وبناء ال�شفن فتح يل جمااًل كبرًيا يف 

هذه املنطقة. “

قام ال�شيد جوزيف ببناء اأكرث من 23 �شفينة 

بينما كان يعمل مع �شركة نا�س للخدمات 

البحرية. ورغم خدمته الطويلة يف البحرين، 

فقد مت اإر�شاله للعمل يف العديد من م�شاريع 

“نا�س” يف الكويت وعمان.

ماذا يحدث عندما جتمع بني القيادة الديناميكية والتفاين والعمل 

ال�شاق وال�شرب؟ عندها يولد قائد فوق العادة!

نعم، لقد جتاوز ال�شيد �شمري نا�س معيار القيادة التقليدي، ورفع 

�شعارها للمرة االأوىل يف تاريخ “نا�س” العريق.

تهانينا القلبية ومتنياتنا الطيبة بانتخابه كرئي�س لغرفة جتارة 

و�شناعة البحرين، يف ١١ مار�س، 20١8؛ اإجناز �شي�شع “نا�س” على 

اخلريطة الدولية.

هذا االإجناز مل يكن باأي حال مهمة �شهلة! 

بهدف ازدهار اقت�شاد البحرين، عملت غرفة 

التجارة كمنرب حلل العديد من الق�شايا 

التجارية يف البالد. وكع�شو يف الغرفة، عمل 

ال�شيد �شمري بال كلل، معتمدا على نف�شه، مقلبًا 

كل ح�شاة، و�شخرة لتعزيز التنمية يف جميع 

القطاعات، وبناء اقت�شاد قوي من �شاأنه اأن 

يجهز البالد الحت�شان التحديات امل�شتقبلية.

اإنه بالفعل قائد بكل ما حتمله الكلمة من 

معنى، قائد يقود عامل االقت�شاد من خالل 

ا�شرتاتيجية مبتكرة. ح�شر عدد ال يح�شى من 

االجتماعات الهامة بدون انقطاع، وقف على 

اأطراف اأ�شابعه لي�شل ملراده ... مل تكن مهمة 

�شهلة على االإطالق!

قال يل ذات مرة: “لقد عملت على مدار ال�شاعة، وركزت فقط 

على هدف الو�شول اإىل االنت�شار، ولي�س الدوران والفوز فقط، 

واإمنا لدخول عامل االأعمال يف البحرين واإحداث تغيريات ياأكل من 

ثمارها اجليل احلايل والقادم م�شتقباًل “.

ي�شعدنا اأن نكرم الرائد ذو النظرة امل�شتقبلية، والذي انطلق يف 

رحلة تهدف اإىل ا�شتك�شاف فر�س جديدة لالقت�شاد، واإن�شاء بوابة 

لال�شتثمارات، وحتديث الروؤية االقت�شادية للبحرين، والتي من 

املمكن اأن جتعل البحرين مركزًا جتاريًا و�شناعيًا وماليًا عامليًا. 

اإنه حقًا منوذج يحتذى به يف العمل اجلاد والتفاين وااللتزام 

امل�شتمر، قائد مل يتخل عن طموحه اإىل اأن و�شل اإىل جوهر 

اإجنازاته. 

لقد تاأثرنا كثريًا بتفانيه، و�شعوره الدائم بامل�شوؤولية، حتى يف خ�شم 

املناف�شة التي ال ترحم، وتعدد املهام بني �شل�شلة من االجتماعات 

الطويلة، وح�شور التجمعات املجتمعية، واالأعمال اخلريية، 

واملوؤمترات التجارية، والوفاء بواجباته كرئي�س ملجموعة �شركات 

نا�س.!

وبينما هو هناك، يقود عجلة االقت�شاد البحريني يف دوره اجلديد 

كرئي�س غرفة جتارة البحرين، كان عليه التخلي عن جميع و�شائل 

الراحة، لالإ�شهام يف رفعة الوطن.

قال ذات مرة: “نحن ملزمون با�شتثمار الذات، والتفاين والت�شحية 

من اأجل ازدهار ورفعة جمتمعنا، واقت�شادنا، وبلدنا”.

التغيري اأمر واقع ال مفر منه؛ يجب اأن نتكيف ونعد اأنف�شنا الحت�شان 

اأي موقف.

بينما ي�شرع رئي�شنا الكبري يف هذه الرحلة املثرية واملليئة 

بالتحديات، فاإننا على ثقة من اأنه �شيكون �شببًا يف ازدهار مملكة 

البحرين واقت�شادها!

كل المجد لك، أيها القائد العظيم!

السعي لتحقيق رؤية...

“الرجل الذي يؤمن بالقدر يعلم أن وراء هذا التل يكمن آخر، وآخر. والرحلة 
.ال تنتهي أبداً”.

ف
شاركة من موظ
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موظفين جدد

السيد جوني
مهندس مشروع 

السيد رامامورتي
مهندس كهربائي 

السيد بوب
المدير العام

شركة عبداهلل ناس وشركاه المحدودة

الوالء والتميز
�شنع ال�شيد اروكيا راج وال�شيد راتان، بالتعاون مع موظفني اآخرين يف �شركة نا�س لالأ�شفلت، عالمة “نا�س” 

التجارية من لوحات معدنية وثبتوها باالأ�شجار والنباتات، لكي تنبث عليها االأ�شجار وتتحول اللوحات اإىل نبتة 

خ�شراء خالل االأ�شهر القادمة. 

واجلدير بالذكر يعمل ال�شيد اروكيا راج مع �شركة نا�س لالأ�شفلت كعامل حلام منذ ع�شر �شنوات. وهو معروف 

بحرفيته ومتيزه، حيث اأنه اأكمل العديد من اأعمال اللحام الدقيقة واملعقدة بكل �شهولة ومتيز.

اأما بالن�شبة لل�شيد راتان، فهو يعمل كحار�س اأمن يف �شركة نا�س لالأ�شفلت منذ ما يقرب من خم�س �شنوات. 

مرحبًا بوب
ان�شم بوب موؤخًرا اإىل عائلة “نا�س” لتويل من�شب املدير 

العام ل�شركة عبد اهلل نا�س و�شركاه املحدودة يف اململكة 

العربية ال�شعودية.

بعد اأن عمل يف اململكة العربية ال�شعودية ملا يقرب من 30 

عاًما، يجلب بوب ثروة هائلة من املعرفة واخلربة، تغطي 

خمتلف خطوط العمل مبا يف ذلك خدمات التاأجري 

والنفط والغاز واالت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية وامل�شح 

ور�شم اخلرائط والقطاعات الع�شكرية.

وعمل بوب مع قادة العامل يف جمال تاأجري الطاقة، 

والقطاعات اخلارجية، ويخطط ال�شتخدام هذا النجاح 

لطرح �شل�شلة من برامج التح�شني لتحديث �شركة عبد 

اهلل نا�س و�شركاه املحدودة، وجعلها من ال�شركات 

الرائدة يف �شوق اململكة العربية ال�شعودية.

بعيدًا عن العمل، بوب، العب غولف حمرتف، وع�شو 

يف جلنة االأعمال الربيطانية، وع�شو ن�شط يف جمتمع 

“جلوبال �شكوت”، وكالهما ي�شعيان بحما�س لتطوير 
الروابط التجارية الربيطانية اخلليجية. وياأمل اأن 

ت�شاعد هذه الروابط �شركة عبد اهلل نا�س و�شركاه يف 

ت�شكيل روابط وعالقات جتارية جديدة، لتو�شيع نطاق 

عملها احلايل.

وقد �شاعدته ح�س الفكاهة على التعامل مع بع�س 

التحديات الفريدة التي يتعر�س لها خالل العمليات 

اليومية يف اململكة العربية ال�شعودية، لذا ان�شموا اإلينا 

بالرتحيب ببوب. نتمنى له كل النجاح يف تطوير �شركة 

عبد اهلل نا�س و�شركاه يف اململكة العربية ال�شعودية.

وداعًا السيد مخرجي
ان�شم ال�شيد بارتا خمرجي اإىل �شركة نا�س 

للمقاوالت كمدير للم�شاريع منذ 28 عاًما، وكان 

م�شوؤواًل عن عدد من امل�شاريع يف البحرين ودول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

يف عام ١٩٩٤، متت ترقيته لي�شغل من�شب 

مدير العقود يف ال�شركة، و�شملت مهامه العمل 

مع املدير التنفيذي واملدير العام لتقدمي حلول 

التخطيط الالزمة لنمو ال�شركة والتطوير 

اال�شرتاتيجي، وتوفري القيادة يف االأعمال 

التجارية، واإدارة العقود واملوارد االإدارة 

واالت�شال مع االإدارات داخل نا�س للمقاوالت.

واعترب ال�شيد موخرجي موظفًا مثاليًا وخمل�شًا 

يف اأداء مهامه، ونتمنى له كل التوفيق يف 

م�شاعيه امل�شتقبلية.

قامت �شركة نا�س للكهرباء، اإحدى �شركات نا�س 

املوؤ�ش�شة، بتعيني ال�شيد با�شل جوين كمهند�س م�شروع 

يف ال�شركة. و�شيتوىل ال�شيد جوين م�شوؤولية امل�شاريع 

الكهربائية ال�شاملة مبا يف ذلك �شبكات النقل 

والتوزيع. 

ح�شل ال�شيد جوين موؤخرًا على ترخي�س العمل على 

م�شاريع حمطات الكهرباء ذات جهد ١١ كيلو فولت 

ال�شادر من هيئة املياه والكهرباء يف البحرين.

كما عينت ال�شركة ال�شيد كارتي رامامورتي كمهند�س 

كهربائي يف ال�شركة. ال�شيد رامامورتي ميتلك خربة 

ت�شل اإىل ت�شع �شنوات يف �شوق البحرين.  مرحبًا 

بال�شيد جوين وال�شيد رامامورتي.
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شهادة الصحة والسالمة 
المهنية

مت اعتماد مدير ال�شحة وال�شالمة املهنية 

االإقليمي، ال�شيد جريج فينتون كع�شو جماز 

)CMIOSH( من موؤ�ش�شة لل�شحة وال�شالمة 

املهنية IOSH يف ١٥ يناير، 20١8.

وخ�شع ال�شيد فينتون الإجراءات �شارمة 

للح�شول على هذا االعتماد، والذي يوؤهله 

ليكون مزاواًل دولًيا لقوانني ال�شحة وال�شالمة 

املهنية. 

مربوك لل�شيد فينتون!

شهادة تكريم من 
بكتل 

كرمت �شركة Bechtel ال�شيد 

/ �شوداكار باثيني، موظف 

امل�شتودعات يف �شركة نا�س 

للمقاوالت لكفاءته يف مهامه 

اليومية، قدرته على احلفاظ على 

اأمن ونظافة امل�شتودعات، والأخالقه 

الرائعة مع زمالئه وروؤ�شائه يف 

العمل، وذلك يف اأبريل 20١8.

أعظم 
أصــولـنا
الوصول ألعلى 

اإلمكانيات. 

شهادة كفاءة ألمين 
المخازن

اأنهى ال�شيد اأحمد اأحمد كاظم، م�شاعد 

اأمني خمازن يف �شركة نا�س جتاري، موؤخرًا 

دورة تدريبية يف “تنظيم املخزون ومراقبة 

املخزون” من معهد لوجيك.

تهدف الدورة التدريبية التي ت�شتغرق 30 

�شاعة اإىل تعريف املوظفني على طرق كيفية 

تنظيم امل�شتودع ومراقبة املخزون، وكيفية 

ح�شاب تكلفة املخزون، وطرق التحكم يف 

املخزون، وتخطيط واإدارة املخزون.
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مهارات يف العمل: ر�شم جميل بيد ال�شيد 

رينجو، م�شت�شار تكنولوجيا املعلومات
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جائزة لمشروع 
مطار البحرين 

الدولي
ح�شلت �شركة �شارن�س نا�س 

ال�شرق االأو�شط موؤخرًا على 

جائزة ال�شالمة من �شركة 

ADP Ingenierie، تقديرًا 
لها مل�شاهمتها يف عمليات 

الرفع االآمنة يف م�شروع 

حتديث مطار البحرين 

الدويل.

معرض التوظيف السنوي لجامعة العلوم 
التطبيقية

نظمت جامعة العلوم التطبيقية يف تنظيم معر�شها ال�شنوي للتوظيف والتدريب يف 

2٥ فرباير 20١8 يف حرم اجلامعة يف �شرتة، حتت رعاية ال�شيد جميل بن حممد 

علي حميدان، وزير العمل والتنمية االجتماعية.

و�شارك يف هذا احلدث اأكرث من 2٦ �شركة، من القطاعني العام واخلا�س.

يقام هذا احلدث �شنوًيا لتوفري خدمات وموارد ت�شهيالت جمانية مل�شاعدة 

الباحثني عن العمل واأ�شحاب العمل على حد �شواء يف عملية البحث عن الوظائف.

شــركــائنا
اخبار شركائنا المحلية 

واإلقليمية والعالمية.
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الرتكيز على م�شاريع ت�شنيع االأنابيب وامل�شاريع    •
 CB&I التطويرية واخلدماتية بالتعاون مع �شركة

نا�س.

اتخاذ نهج خمتلف للم�شاريع يف اململكة العربية    •
ال�شعودية. 

اإعادة هيكلة املوارد الب�شرية.   •

اإعادة هيكلية الوظائف داخل ال�شركة، وا�شتقدام    •
املهارات املتخ�ش�شة.

تطبيق نظام املعلومات االإدارية من خالل نظام    •
تخطيط موارد املوؤ�ش�شات.

تطبيق نظام املراجعة االأ�شبوعي ملراقبة �شري   •
العمليات.

حت�شني نظام اجلودة يف ال�شركة وخ�شو�شًا نظام    •
التحكم بامل�شتندات.

اال�شتثمار يف ا�شتح�شار املعدات اجلديدة من    •
خالل برامج “متكني”.

اال�شتثمار يف البنية التحتية لل�شركة مثل    •
ا�شتحداث نظام االإنرتنت عرب االألياف الب�شرية.

ماهي المشاريع التي تم االستحواذ 
عليها في العام ٢٠١٧؟ 

على الرغم من ظروف ال�شوق ال�شعبة، ال �شيما 

النق�س احلاد يف العمالة واملهارات، �شهدت �شركة 

نا�س للخدمات ال�شناعية جناًحا كبرًيا يف عام 20١٧ 

مع امل�شاريع التجارية.

قامت ال�شركة بتنفيذ اأعمال هند�شية، وا�شتريادية 

واإن�شائية ل�شركة نا�س للمقاوالت، وذلك مل�شروع 

حمطة نقل املياه التابع لهيئة الكهرباء واملاء؛ ومنها 

خط حمطة املياه املركزية وحمطات املياه الفرعية – 

املرحلة الثانية -  يف منطقتي الب�شيتني واجلفري. 

من بني اأهم امل�شاريع التي تنفذها ال�شركة هي 

ت�شنيع ٤2٦ هيكل فائق اجلودة مل�شروع خط ال�شهر 

ال�شاد�س يف األبا. وهو م�شروع اأ�شادت بالتقدم الذي 

مت اإحرازه يف وقت ق�شري، كل من األبا و�شركة 

Bechtel، ما يعترب اأحد اهم االإجنازات للعام 
 .20١٧

ركزت ال�شركة خالل العام 20١٧ على اإقامة 

�شراكات ا�شرتاتيجية وتو�شعة نطاقها اجلغرايف. 

ومع ح�شولها على العديد من امل�شاريع اجلديدة 

يف القطاع ال�شناعي، عملت �شركة نا�س للخدمات 

ال�شناعية بجهد للح�شول على �شهادات التاأهل من 

جميع عمالئها االأ�شا�شيني مثل �شركة اأرامكو، و�شركة 

SWCC، و�شركة مرافق، و�شركة اأدنوك وغريها.

هل طرأت أي تحسينات على نظم 
الصحة والسالمة المهنية في 

الشركة؟
قامت ال�شركة بتطوير ق�شم ال�شحة وال�شالمة 

والبيئة، وذلك بتوظيف عدد من �شباط ال�شالمة 

املوؤهلني بحيث يكون لكل م�شروع موظفي ال�شالمة 

الالزمني لالإ�شراف على العمال ومواقع العمل. كما 

واعتمدت ال�شركة على �شيا�شة البحرنة كمحفز ودافع 

للنجاح.

ماهي رؤيتك للعام ٢٠١٨؟ 
لزيادة االإنتاجية وتقليل امل�شروفات يف ال�شركة، 

تبنت االإدارة ا�شرتاتيجيات جديدة لتدعم م�شريتها 

نحو هيكلة ال�شركة لت�شبح اأقوى واأف�شل. 

وقد �شاعدت هذه اال�شرتاتيجيات اجلديدة على 

تب�شيط عدد من االإجراءات الداخلية الهامة، واإزالة 

احلواجز واالأ�شوار التي منعت ال�شركة من اأن تكون 

فعالة وم�شتجيبة كما يجب اأن تكون.

تهدف �شركة نا�س للخدمات ال�شناعية اإىل تنفيذ 

العديد من التغيريات لزيادة االإنتاجية ورفع جودة 

اخلدمات املقدمة لعمالئها من خالل اال�شتثمار 

بعناية يف املعدات اجلديدة من خالل برنامج متكني، 

وتوظيف القوى العاملة املاهرة وفًقا للمتطلبات.

وقد مت التخطيط الإقامة �شراكات ا�شرتاتيجية مع 

ال�شركات املرخ�س لها من اأجل تعزيز قدرتها يف 

ت�شنيع اأنظمة املزالق، ونظام تثبيت املزالق، ووحدة 

ا�شتخال�س مادة الكربيت.

مع وجود قوة عاملة قوية وماهرة، فاإن االإدارة واثقة 

من اأن ال�شركة يف و�شع جيد، وميكنها من اال�شتمرار 

يف م�شار منوها االإيجابي باإ�شافة املزيد من امل�شاريع 

الرائدة اإىل ملفها يف البحرين واململكة العربية 

ال�شعودية.

مع وجود قوة عاملة قوية 
وماهرة، فإن اإلدارة واثقة من 

أن الشركة في وضع جيد، 
ويمكنها من االستمرار في 

مسار نموها اإليجابي بإضافة 
المزيد من المشاريع الرائدة إلى 

ملفها في المنطقة.

في العدد 
القادم

في 
المجتمع

أعظم 
أصولنا شركائنا قصة 

العدد
أخبار القطاع 

الصناعي
اتجاهات 

السوق
األخبار 

االقتصادية
أخبار 

المشاريع
منتجات تحت 

الضوء أخبار ناس رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة المحـتـوى



يناير - يونيو ٢0١8  |  العدد ٢١    32

قصـة 
الــعــدد

إزدهار وصعود.

الرجل الجديد وراء صعود شركة 
ناس للخدمات الصناعية

تعتبر شركة ناس للخدمات الصناعية إحدى شركات المقاوالت الهندسية والهيكلية 
الرئيسية في المنطقة، وذلك من خالل شراكاتها االستراتيجية مع شركات تقدم 

أفضل الخدمات التكنولوجية والهندسة االستراتيجية في مجالها.

ويكمن ن�شاط ال�شركة يف م�شاريع ال�شيانة، وم�شاريع 

احلزم املتعددة، وبناء امل�شانع، والت�شنيع الهند�شي 

الثقيل وت�شنيع املعدات، والعزل احلراري، وم�شاريع 

الطالء ال�شناعي يف اململكة ودول جمل�س التعاون 

اخلليجي.

وقد تراجعت عمليات ال�شركة يف ظل ظروف ال�شوق 

ال�شعبة، ولكن وبعد �شنوات عجاف، وجدت من 

�شيعطيها قبلة احلياة، ليعيد اأجمادها ال�شابقة 

ويدفعها لبناء م�شتقبل اأكرث اإ�شراقًا. 

وقد توىل ال�شيد جيان فرانكو �شتيفانوين، املدير 

العام اجلديد ل�شركة نا�س للخدمات ال�شناعية 

م�شوؤولية قيادة هذه ال�شركة لرب االأمان. 

حتدث ال�شيد �شتيفانوين اإىل “حديث نا�س” حول 

ا�شرتاتيجيات ال�شركة اجلديدة والتي يتبناها لتنمية 

اأعمال ال�شركة، وامل�شاريع اجلديدة، وما ي�شعى اإىل 

حتقيقه يف امل�شتقبل القريب.

حدثنا قلياًل عنك!
اأحمل �شهادة البكالوريو�س يف الهند�شة امليكانيكية 

 .Politecnico di Milano من جامعة

لقد ح�شلت على اأول �شهادة يل يف تكنولوجيا 

 Istituto per الهند�شة املدنية يف العام ١٩8٩ من

Geometri Don Milani، ويف 200١، ح�شلت على 
�شهادة يف اإدارة االأعمال من معهد ما�شات�شو�شت�س 

للتكنولوجيا كلية �شلون الإدارة االأعمال. 

ويف عام 200٦، ح�شلت على وظيفتي االأوىل كمدير 

عام يف �شركة FBM KNM FZCO – دبي. 

كيف انضممت لشركة ناس للخدمات 
الصناعية؟

كنت اأعمل مديرًا للعمليات ثم كنائب لرئي�س يف 

�شركة Hidada يف اململكة العربية ال�شعودية عندما 

ات�شل بي ال�شيد ديفيد مكاي، املدير العام لق�شم 

امل�شرتيات يف جمموعة �شركات نا�س املوؤ�ش�شة وطلب 

مني احل�شور اإىل البحرين ومقابلة عائلة نا�س، 

وذلك ملعرفة �شعوري جتاه تويل التحدي اجلديد.

أعطنا لمحة عن شركة ناس للخدمات 
الصناعية قبل وبعد توليك مهامك 

كمدير عام للشركة
لقد عانت ال�شركة من الكثري من امل�شاكل الهيكلية 

والت�شغيلية وم�شاكل يف االأداء. بداأنا بالتحقيق يف 

جذور كل م�شكلة، ووجدنا باأن ال�شركة بحاجة اإىل 

االن�شباط والتفاين. االآن، االأمور يف طريقها للتغيري 

بف�شل العمل اجلماعي.

ماهي االستراتيجيات الجديدة التي 
تتبعها لحل هذه المشكالت؟ 

قمنا بتطوير خطة “كبح وتقييم”، والتي تتكون من:
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اإىل ذلك حقيقة اأن اأكرث من ن�شف �شكان العامل 

يعي�شون االآن يف بيئات ح�شرية الأول مرة يف تاريخ 

الب�شرية، ومن الوا�شح اأن املباين امل�شتدامة اأ�شبحت 

اأحجار الزاوية احليوية ل�شمان ال�شالمة البيئية 

واالقت�شادية واالجتماعية على املدى الطويل.

ومع ت�شخم عدد �شكان املناطق احل�شرية يف جميع 

اأنحاء العامل بنحو مليون �شخ�س كل اأ�شبوع، هناك 

حاجة ملحة للتو�شل اإىل اأفكار ذكية تعمل على 

حت�شني االأداء امل�شتدام للمباين التي نعي�س ونعمل 

بها.

يهدف البناء امل�شتدام اإىل تلبية احتياجات الوقت 

احلايل لل�شكن والعمل والبنية التحتية، دون امل�شا�س 

بقدرة االأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم 

اخلا�شة يف امل�شتقبل. وهو ي�شتمل على عنا�شر 

الكفاءة االقت�شادية واالأداء البيئي وامل�شوؤولية 

االجتماعية - وي�شاهم اإىل اأق�شى حد عندما يتم 

ت�شمني اجلودة املعمارية واالبتكار التقني وقابلية 

النقل.

ويت�شمن البناء امل�شتدام على العديد من امل�شائل التي 

يجب و�شعها يف احل�شبان، منها: 

•  ت�شميم واإدارة املباين

اأداء املواد امل�شتخدمة يف البناء   •

تكنولوجيا وطرق البناء    •

الت�شغيل وال�شيانة   •

مواد وتكنولوجيا قوية وع�شرية   •

الر�شد امل�شتمر وطويل االأمد   •

ال�شحة وال�شالمة املهنية   •

طرق متويل مبتكرة   •

البنية التحتية   •

يف الوقت الذي ت�شعى فيه ال�شركات واحلكومات 

لتحقيق اأهداف اال�شتدامة ب�شكل اأقوى، فاإنها تدرك 

اأنه ال ميكنها العمل مبعزل عن نظامها االقت�شادي 

البيئي. انهم بحاجة للعمل مع املوردين والعمالء 

وخرباء ال�شناعة.

لذا، تتزايد احلاجة لتقدمي احللول لهذا املطلب، 

وبالعمل اجلماعي.

فيما يلي، ١0 خطوات لتطوير برنامج �شناعي متحد، 

م�شتنري، يعتمد على اأبحاث عديدة ناق�شت دور 

ال�شركات نحو حتقيق م�شتقبل م�شتدام.

معرفة اأحدث م�شتجدات وممار�شات اال�شتدامة   •

الت�شاور وحتديد االأولويات   •

تطوير روؤية ومبادئ اال�شتدامة داخل املنظمة   •

•  جتهيز مكان العمل

تطوير بع�س االآليات واملواد االإر�شادية للمنظمة    •
واملوظفني

و�شع خطة ومقايي�س واأهداف لالإدارات    •
واملوظفني لتتبع التقدم وتقدمي املكافاآت

•  تطوير قانون املمار�شات العملية داخل املنظمة اأو 
ال�شركة

التحليل وامل�شاركة مع امل�شوؤولني مع م�شوؤويل البيئة   •

تقدمي التقارير الدورية عن النتائج امل�شتوفاة   •

امل�شاهمة يف ال�شيا�شة العامة لتطوير اال�شتدامة   •

نظرة مستقبلية
وبهذا ال�شدد، حتدثنا اإىل ال�شيد نايجل هكتور، 

املدير العام ل�شركة نا�س للمقاوالت، الإعطائنا فكرة 

عن م�شتقبل اال�شتدامة يف �شناعة االإن�شاءات: 

“على مدى البعيد، �شتتغري نظرة املجتمع لتتبنى 
التغيري يف اجتاهات العامل اجلديدة، مثل تغري املناخ 

وندرة املوارد. وا�شتنزاف النظام البيئي واالنق�شام 

االجتماعي املتزايد. �شتتم دعوة ال�شناعات، 

للم�شاعدة يف تطوير حلول تولد قيمة م�شرتكة 

لالأعمال التجارية واملجتمع”.

واأ�شاف: “اإن ال�شركات الرائدة مثل �شركة نا�س 

للمقاوالت، �شتتجاوز الرتكيز على رخ�س البناء 

املعتمدة للعمل. �شوف نبداأ بالعمل على اإعادة ربط 

العالقة االإن�شانية مع كوكب االأر�س وعالقات العمل 

باملجتمع. اإن تطوير برنامج اال�شتدامة اليوم هو 

بداية رحلة جماعية نحو اال�شتدامة االجتماعية 

والبيئية واالقت�شادية للجميع “.

في عالم اإلنشاءات، 
تتمتع المباني بالقدرة 
على تقديم مساهمة 

كبيرة لمستقبل أكثر 
استدامة لكوكبنا.

%٤0
نسبة استهالك الطاقة في المباني 

في البلدان المتقدمة على مدى 
عمرها االفتراضي.
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الوصول الى أعلى 
الطاقات 

مــقــال 
خــاص

“اال�شتدامة “، اأحد اأهم املوا�شيع 
تداواًل يف العامل. غالًبا ما تكون معانيها 

مبهمة ومغلفة بتف�شريات خمتلفة مع 

ميل ملعاجلتها ب�شكل �شطحي ال ميت 

لعمق امل�شاألة يف �شيء. بالن�شبة ملعظم 

ال�شركات والبلدان واالأفراد الذين 

ياأخذون املو�شوع على حممل اجلد، 

فاإن مفهوم اال�شتدامة ي�شمل احلفاظ 

على البيئة وكذلك الق�شايا ذات ال�شلة 

والتنمية احليوية للعديد من الق�شايا، 

مثل اال�شتخدام الفعال للموارد والتقدم 

االجتماعي امل�شتدام والنمو االقت�شادي 

امل�شتدام وا�شتئ�شال الفقر.

يف عامل االإن�شاءات، تتمتع املباين 

بالقدرة على تقدمي م�شاهمة كبرية 

مل�شتقبل اأكرث ا�شتدامة لكوكبنا. متثل 

املباين يف البلدان املتقدمة اأكرث من 

اأربعني يف املائة من ا�شتهالك الطاقة 

على مدى عمرها االفرتا�شي. اأ�شف 

مفهوم االستدامة في قطاع اإلنشاء

االســتدامـــة
آخر األخبار في مجال االستدامة 

في قطاع المقاوالت.

يناير 20١٨

مارس 20١٨

مايو 20١٨

فبراير 20١٨

أبريل 20١٨

جميع المواد
امل�ؤ�شر ١٠٧٫٥ ١١٦٫٥ ١٠٤٫٩ ١٠١٫١

% ٠٫٧ ٠٫٠ ٠٫٠ ٢٫٢

المواد الخشبية اإلسمنت مواد الحديد

جميع المواد
امل�ؤ�شر ١٠٧٫٥ ١١٦٫٧ ١٠٤٫٧ ١٠٠٫٨

% ٠٫٠ ٠٫٢ ٠٫٢- ٠٫٣-

المواد الخشبية اإلسمنت مواد الحديد

جميع المواد
امل�ؤ�شر ١٠٧٫٢ ١١٦٫٧ ١٠٤٫٧ ٩٩٫٣

% ٠٫٢- ٠٫٠ ٠٫٠ ١٫٢-

المواد الخشبية اإلسمنت مواد الحديد

جميع المواد
امل�ؤ�شر ١٫٧٫٤ ١١٦٫٧ ١٠٤٫٧ ١٠٠٫٥

% ١٫١- ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٣-

المواد الخشبية اإلسمنت مواد الحديد
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امل�ؤ�شر ١٠٧٫٣ ١١٦٫٧ ١٠٥٫٧ ٩٩٫٨

% ٠٫١ ٠٫٠ ٠٫٦ ٠٫٥

المواد الخشبية اإلسمنت مواد الحديد

في العدد 
القادم

في 
المجتمع

أعظم 
أصولنا شركائنا قصة 

العدد
أخبار القطاع 

الصناعي
اتجاهات 

السوق
األخبار 

االقتصادية
أخبار 

المشاريع
منتجات تحت 

الضوء أخبار ناس رسالة رئيس 
مجلس اإلدارة المحـتـوى



29   يناير - يونيو ٢0١8  |  العدد ٢١

تطوير البنية التحتية الذكية
من م�شاريع املوا�شالت، اإىل تطوير امل�شاريع متعددة اال�شتخدام والرتفيه، ومن الطاقة اإىل موارد 

املياه والكهرباء املهمة، تتفاوت اأولويات اال�شتثمار على امل�شتوى الوطني يف منطقة ال�شرق االأو�شط 

من وقت الآخر. تقود روؤية البحرين 2030 وروؤية االإمارات 202١ وبرنامج التحول الوطني يف اململكة 

العربية ال�شعودية 2020 م�شتوى غري م�شبوق من اال�شتثمار يف البنية التحتية.

يف منطقة تعرف باحت�شان اأحدث التقنيات للبنية التحتية املبتكرة، توجد حاليًا فر�شة كبرية 

لتح�شني حياة املواطنني من خالل توفري موارد مت�شلة ب�شكل اأف�شل للموا�شالت واملرافق واخلدمات 

الرئي�شية االأخرى.

م�شروع احلرمني لل�شكك احلديدية عالية ال�شرعة

ر   أخبا
الصناعي القطاع 
آخر األخبار والمستجدات 

المحلية والعالمية.

موصالت سريعة داخل المدن
يعد م�شروع احلرمني لل�شكك احلديدية عالية 

ال�شرعة يف اململكة العربية ال�شعودية اأحد اأهم 

م�شاريع البنية التحتية للنقل، والذي مت طرحه يف 

عام 20١8. و�شت�شتخدم �شبكة ال�شكك احلديدية 

البالغ طولها ٤٥0 كلم قطارات فائقة ال�شرعة لربط 

مدن مكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة ومدينة امللك 

عبد اهلل االقت�شادية اجلديدة. ومن املتوقع اأن حتمل 

اخلدمة ما ي�شل اإىل ٦0 مليون م�شافر �شنويًا، مبا 

يف ذلك ماليني احلجاج واملعتمرين. بدًء من مار�س 

.20١٩

كما مت البدء بعمليات االختبارات الديناميكية يف 

م�شروع مرتو الريا�س، الذي من املقرر اأن يبداأ 

ت�شغيله يف عام 20١٩.

ويف هذه االأثناء، تخطط البحرين لال�شتثمار يف 

خط �شكة حديد ترتبط ب�شبكة ال�شكك احلديدية 

يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وج�شر اآخر يربط 

البالد بال�شعودية. درا�شة اجلدوى ال تزال جارية؛ 

�شي�شتغرق البناء ٤ �شنوات، و�شي�شمل خط �شكة 

حديد يربط البحرين باململكة العربية ال�شعودية 

)اإىل جدة والريا�س على وجه اخل�شو�س(.

كما مت التخطيط الإن�شاء خط �شكة حديد جديد 

بطول ٧0 كم كجزء من امل�شروع الذي �شريبط بني 

حمطة الركاب يف �شلماباد واأر�شفة ال�شحن يف ميناء 

خليفة بن �شلمان، ثم ب�شبكة ال�شكك احلديدية 

املت�شلة باململكة العربية ال�شعودية.

تكنولوجيا ذكية محمولة
يف خطوة جديدة لتطوير عملية ن�شر بيانات ال�شوق للم�شتثمرين واملجتمع اال�شتثماري املايل، 

ك�شفت بور�شة البحرين عن اإطالق تطبيقها اجلديد “بور�شة البحرين” املتوفر لنظامي الت�شغيل 

iOS واندرويد. ويهدف التطبيق اإىل تزويد امل�شتثمرين مبن�شة �شهلة اال�شتخدام ومتوفرة دائمًا 
مل�شاعدتهم يف اتخاذ قراراتهم وفقا الأحدث اأخبار ال�شوق وك�شوفات ال�شركات.

يقدم التطبيق الذي مت اإطالقه حديًثا، عدًدا من املميزات التي متكن امل�شتثمرين من مراقبة اأ�شعار 

االأ�شهم يف الوقت الفعلي، وعر�س معلومات احلجم والكمية، والوقت واملبيعات، وعر�س اإعالنات 

ا للمعامالت اليومية. وقد مت تطوير التطبيق لت�شهيل عملية تداول  ال�شركة ور�شائل ال�شوق، وملخ�شً

االأ�شهم وتقدمي روؤى فريدة يف ال�شوق لقرارات التداول احلديثة واملبتكرة للم�شتثمرين ككل.

من جانبه، قال الرئي�س التنفيذي لبور�شة البحرين ال�شيخ خليفة بن اإبراهيم اآل خليفة: “مت 

اإطالق تطبيق الهاتف املحمول اجلديد متا�شيًا مع ا�شرتاتيجية بور�شة البحرين، التي تركز على 

جمتمع امل�شتثمرين. نقدم عدًدا من اخلدمات املبتكرة ملختلف امل�شتثمرين وامل�شاركني يف ال�شوق.. 

نحن نعمل بالفعل على جمموعة من اخلدمات التي تركز على امل�شتثمرين لت�شهيل ن�شر البيانات 

التجارية وت�شهيل تداول جميع فئات االأ�شول، مثل من�شة “التجارة يف البحرين” التي اأطلقناها 

موؤخرًا، والتي تهدف جلعل هذه اخلدمات جتربة اأكرث 

�شهولة ومرونة.“

وعلق ال�شيد �شمري نا�س، رئي�س جمل�س اإدارة نا�س 

املوؤ�ش�شة، على التطبيق قائاًل: “اإن تطبيق بور�شة 

البحرين للهاتف النقال �شهل اال�شتخدام، وقد مت 

ا لتعزيز جتربة امل�شتثمرين. �شيكون  ت�شميمه خ�شي�شً

هذا التطبيق اأداة رائعة جلميع امل�شتثمرين لدينا، 

وامل�شاهمني ملراقبة اأداء املوؤ�ش�شة، يف الوقت احلقيقي.“
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ج�شر نانهو - �شمال �شرق ال�شني

اتجاهات 
جديدة

مواكبة كل ما هو 
جديد.

قام عمال البناء ال�شينيون ببناء العديد من اجل�شور الهائلة، يف اأماكن من 

اال�شتحالة الو�شول اإليها، ومع ذلك �شيدوا اثنني من اجل�شور، التي حققت �شهرة 

يف ال�شرق االأق�شى يف االآونة االأخرية، لي�س ب�شبب طولها اأو ارتفاعاتها املذهلة، 

ولكن ب�شبب ا�شتخدامهم الأحدث التكنولوجيات يف جمال الرتفيه والو�شائط 

االإعالمية. يجذب ج�شري نانهو، يف �شمال ال�شني، و�شيالون وان يف �شرق ال�شني، 

ال�شواح من جميع اأنحاء العامل، ال�شتخدامهما تكنولوجيا املياه الراق�شة واأ�شواء 

النيون التفاعلية.  يقع ج�شر نانهو بعر�س ٤٩2 قدم )١٥0 م( وطوله 8٤.٦ قدم 

)2٥.8 م( يف و�شط مدينة ت�شانغ ت�شون، عا�شمة مقاطعة جيلني.

وقد مت جتهيزه باأكرث من 280 مر�شة مياه، و٥٦0 م�شباح LED على اجلانبني، 

واأ�شبح من اأهم مناطق اجلذب ال�شياحي منذ منت�شف اأبريل من العام اجلاري، 

حيث تتدفق احل�شود تتدفق لال�شتمتاع بالعر�س الرقمي املثري خالل عطلة نهاية 

االأ�شبوع، وفقا الأخبار Changchun امل�شائية. يف وقت �شابق، اأ�شبحت لقطات 

الفيديو التي مت ت�شجيلها من ج�شر نانهو االأكرث تداواًل على من�شات الفيديو 

ال�شينية، مثل Bili Bili، حيث يثني امل�شاهدون على اإبداع مهند�شي اجل�شر.

وقد مت اإن�شاء اجل�شر ال�شهري يف اأقل من اأربعة اأ�شهر، حيث مت بناءه على اأطالل 

ج�شر قدمي مت هدمه يف يونيو.  وقد مت تفجري ج�شر نانهو القدمي، الذي مت االنتهاء 

من ت�شييده يف العام ١٩٧8 يف اأقل من 3.٥ ثواين يف يونيو من العام املن�شرم. 

وتدير اإدارة اجل�شر االآن ثالثة عرو�س ليليًا، يومي ال�شبت واالأحد. كما مت بناء 

�شطح للمراقبة على كل جانب من جوانب اجل�شر ال�شتيعاب اجلمهور.وقد �شرق 

ج�شر �شيالون وان يف �شرق ال�شني اأعني ال�شواح من نظريه ال�شمايل هذا االأ�شبوع 

حيث غمرت مقاطع الفيديو اخلا�شة باأ�شواء النيون و�شائل االإعالم. 

إنجاز آخر لعمال البناء الصينيين

المشهد الهندسي والمشتريات 
والبناء الديناميكي

متر �شناعة الهند�شة والبناء بالتحول الرقمي اجلذري. يحول 

منوذج التعاقد بالتكنولوجيا الرقمية امل�شهد احلايل. و�شيحول 

التوجه نحو “العمليات وال�شيانة” و “الرقمي” ال�شناعة ب�شورة جذرية. اأ�شبحت 

التقنيات مثل الطباعة اخلر�شانية ثالثية االأبعاد والبناء امل�شتقل والبناء اجلاهز 

واأنظمة ال�شحب االإلكرتونية اأكرث كفاءة وفعالية.

يتغري منط االأعمال الهند�شية وامل�شرتيات واالإن�شاءات واجلو املحيط بها وت�شهد 

هذه ال�شناعة اندماجات وحتالفات، وتنويع، ومنو بطيء يف العامل احلقيقي. 

اإن امل�شاكل املتكررة لتقلب اأ�شعار املواد اخلام، وعدم توافر العمالة املاهرة، 

وتنوع طبيعة الفر�س، جتعل من ال�شعب اإدارة االإيرادات. وعالوة على ذلك، 

فاإن تف�شيل اأ�شحاب امل�شاريع، عقود امل�شاريع اجلاهزة من االألف اإل الياء، ي�شع 

�شغوطًا اإ�شافية على مقاويل الهند�شة وامل�شرتيات والبناء.

ومع ذلك، هناك فر�س مثرية مع ارتفاع رقمنة امل�شاريع، والت�شغيل االآيل، واملدن 

الذكية. لدى �شركات الهند�شة وامل�شرتيات والبناء الفر�شة لال�شتفادة من هذه 

الفر�س من خالل اال�شتثمار يف العمليات الرقمية والت�شغيل االآيل واالندماجات 

وحتديث النماذج العملية، ولكن املناف�شة قوية اإىل حد ما. لذلك، من املهم 

اأن تبحث �شركات الهند�شة وامل�شرتيات والبناء عن م�شدر دخل جديد مثل 

“العمليات وال�شيانة”، واأن ت�شتفيد من التقنيات الرقمية / والت�شغيل االآيل 
لعمليات اأكرث فعالية.

“العمليات والصيانة” حدود النمو المحتملة
التحديات كبرية وحتتاج �شركات الهند�شة وامل�شرتيات والبناء اإىل اإيجاد حلول 

تفوق خربتها االأ�شا�شية للح�شول على تدفقات جديدة من االأرباح. عالوة على 

ذلك، يعي امل�شتثمرون اأهمية عمليات الت�شغيل وال�شيانة ويتحول احلوار من �شيغة 

“تخ�شي�س املوازنة” اإىل “حتقيق م�شتويات اأعلى من جودة اخلدمة”. وبالتايل، 
يتعني على املقاولني ت�شلق �شل�شلة القيمة لتحمل م�شوؤولية الت�شغيل وال�شيانة 

للم�شاريع التي مت اإن�شاوؤها مبوجب اتفاقيات مع مقاولني الهند�شة وامل�شرتيات 

والبناء. 

تغطي خدمات الت�شغيل وال�شيانة عادًة ال�شيانة الدورية للمعدات الثابتة 

والدوارة، ووحدات االأمن، وال�شمان والتاأمني، وا�شتبدال االأجزاء، وال�شيانة 

الوقائية / الت�شحيحية، ومعايرة االأجهزة، وحت�شني ا�شتهالك الطاقة، وتعزيز 

عمليات املرافق، وعمليات اإيقاف الت�شغيل، وعمليات حتويل االنقطاعات، وما اإىل 

ذلك. تقدم بع�س ال�شركات املتخ�ش�شة قيمة اإ�شافية من خالل خدمات الت�شغيل 

وال�شيانة من حيث عقود اإدارة االأ�شول.

تعترب خدمات الت�شغيل وال�شيانة اجتاهًا ناميًا، وقد قامت �شركات الهند�شة 

وامل�شرتيات والبناء البارزة مبواءمة عملياتها داخليًا وخارجيًا للح�شول على عقود 

طويلة االأمد، التي حققت عائدات ت�شل اإىل 20% من خدمات الت�شغيل وال�شيانة 

فقط. يف القطاع ال�شناعي، يف�شل امل�شتثمرين �شركات الهند�شة وامل�شرتيات 

والبناء التي ميكن ان تقدم خدمات الت�شغيل وال�شيانة، اإىل جانب حزم اأخرى 

لت�شريع عملية التنفيذ. خال�شة القول، يف بيئة االأعمال الديناميكية اليوم، حتتاج 

�شركات الهند�شة وامل�شرتيات والبناء اإىل الرتكيز على املتطلبات الرئي�شية لزيادة 

اإيرادات اخلدمات من خالل التفكري املتجدد ومناذج االأعمال اجلديدة خدمات 

الت�شغيل وال�شيانة واحت�شان التقنيات الرقمية ل�شمان كفاءة العمليات.

ال�شيد جيان فرانكو �شتيفانوين،

 املدير العام - �شركة نا�س للخدمات ال�شناعية

ف
شاركة من موظ
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عدد المشاركين في االستطالع الذين 
يتوقعون حدوث مواجهات سياسية 

أو اقتصادية بين القوى الكبرى.

 الشرق األوسط يشهد ارتفاًعا في تكاليف البناء 
في 20١٨

ووفًقا مل�شح �شوق االإن�شاءات الدويل لعام 20١8 الذي اأجرته �شركة Turner & Townsend، فاإن 

االإمارات �شت�شهد زيادة بن�شبة 2% ون�شبة ١% يف م�شقط. واأعلنت ال�شركة اإن هذه االأرقام اأعلى 

ب�شكل هام�شي من عام 20١٧، عندما كانت م�شقط واحدة من دولتني فقط تواجه انخفا�شًا يف 

تكاليف البناء بن�شبة -١% حني �شدر هذا اال�شتبيان. وعلى النقي�س من ذلك، يتوقع اال�شتطالع، 

الذي يجمع البيانات واخلربات من ٤٦ �شوًقا يف جميع اأنحاء العامل، ارتفاع التكاليف على م�شتوى 

العامل لتزيد بن�شبة ٤.3% يف اأكرث خم�س دول غالًء يف االإن�شاء، وهي نيويورك و�شان فران�شي�شكو 

وهونغ كونغ وزيورخ ولندن.

وتبلغ قيمة كل مرت مربع يف االإمارات العربية املتحدة 1،455 دوالًرا، بينما حتتل م�شقط ب�شعر 

1،338 دوالًرا لكل مرت مربع املرتبة 28 و2٩ على م�شتوى العامل. وكالهما يقبعان بعيدًا عن االأغلى 

يف العامل، نيويورك، حيث ت�شل االأ�شعار اإىل 3،900 دوالر لكل مرت مربع.

اقرتبت احلكومة العمانية من االنتهاء من عدد من امل�شاريع الكربى - مثل مطار م�شقط اجلديد - 

فقد انخف�شت ميزانية الدولة لعام 20١8 للتنمية بن�شبة ١٧% عن عام 20١٧. ومع ذلك، قد تعو�س 

ا�شتثمارات القطاع اخلا�س هذا االنخفا�س، مع زيادة االهتمام بالتنمية التجارية - مبا يف ذلك 

الفنادق والبنية التحتية، مثل خط �شكة احلديد البالغ 2.٦ مليار دوالر لنقل احلجر اجلريي من 

ال�شوميية.

 العالم يدخل في فترة حرجة من المخاطر االقتصادية 
في 20١٨

اإن احتمالية النمو االقت�شادي القوي يف عام 20١8 تقدم للقادة فر�شة ذهبية ملعاجلة عالمات 

ال�شعف ال�شديد يف العديد من االأنظمة املعقدة يف دولنا، مثل الطبقات املجتمعية والعالقات الدولية 

وم�شاكل البيئة. هذه هي ر�شالة تقرير املخاطر العاملية لعام 20١8، التي ن�شرها املنتدى االقت�شادي 

العاملي.

يت�شاطر التقرير وجهات نظر اخلرباء العامليني و�شانعي القرار حول اأهم املخاطر التي تواجه العامل 

- ويحذر من ا�شتمرار الكفاح من اأجل مواكبة وترية التغيري املت�شارعة. وهو ي�شلط ال�شوء على 

العديد من املجاالت التي من املمكن اأن تدفع االأنظمة اإىل حافة الهاوية، من انقرا�س معدالت التنوع 

اإىل تزايد املخاوف من احتمال ن�شوب حروب جديدة.

ويتحمل امل�شهد اجليو�شيا�شي املتدهور اإىل حٍد ما اللوم على النظرة الت�شاوؤمية يف عام 20١8، حيث 

توقع ٩3% من امل�شاركني يف اال�شتطالع حدوث مواجهات �شيا�شية اأو اقت�شادية بني القوى الكربى، 

بينما توقع 80% زيادة خماطر احلروب التي من املمكن اأن تت�شادم فيها القوى الكربى.

ووفًقا لـ GRPS ، اأن التهديدات االإلكرتونية يف تزايد حول العامل، حيث احتلت الهجمات 

االإلكرتونية املرتبة الثالثة للمخاطر، يف حني مت ت�شنيف ارتفاع االعتماد على االإنرتنت باعتباره 

ثاين اأهم خطر ي�شكل تهديدًا على العامل خالل ال�شنوات الع�شر القادمة.

من ناحية اأخرى، فاإن املخاطر االقت�شادية اأقل بروزًا هذا العام، مما يدفع بع�س اخلرباء اإىل القلق 

من اأن يوؤدي حت�شن معدالت منو الناجت املحلي االإجمايل العاملي اإىل ال�شعور بالر�شا عن املخاطر 

الهيكلية امل�شتمرة يف النظم االقت�شادية واملالية العاملية.

حن
ل ن

قو
ذا ن

ما

إن التحوالت االقتصادية 
المحلية والعالمية تجعل 

صانعي القرار يفكرون 
بطريقة أكثر استراتيجية 

فيما يتعلق بالتنمية.
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مجموعة من التقارير اإلقتصادية
المتنوعة من حول العالم لتبقيك على اطالع.

التقارير العالمية

ر  األخبا
االقتصادية

أخبار أقتصادية من 
حول العالم.

لماذا ال يوجد نهاية لعملية االقتراض في 
الخليج

على الرغم من الشكوك السابقة، تبدو توقعات سوق 
السندات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠١٨ قوية 

وقد تتجاوز عام ٢٠١٧.
بعد عام قيا�شي الإ�شدار �شندات جديدة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف عام 

20١٧، باأكرث من ٧0 مليار دوالر من قطاع ال�شركات غري املالية واملوؤ�ش�شات، كان 

من املعتقد اأن تنخف�س م�شتويات 20١8 ب�شكل طبيعي، خا�شة مع انتعا�س اأ�شعار 

النفط وزيادة ال�شيولة. ومع ذلك، ما زلنا ننظر اإىل م�شتويات مماثلة هذا العام، 

اإن مل يكن اأكرث. �شهد الربع االأول من العام �شل�شلة من االإ�شدارات الكبرية يف 

ال�شوق االإقليمية.

يتقاطع الر�شم البياين مع االإ�شدارات اجلديدة للموؤ�ش�شات وال�شركات يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي؛ على اأ�شا�س �شنوي حتى تاريخه، وقد مت بالفعل طبع 

ديون بقيمة ٥٥ مليار دوالر، مما يجعل احتمالية جتاوز اإجمايل ال�شنة الأكرث من 

8٥ مليار دوالر، ليحطم هذا الرقم �شندات العام املا�شي.

هناك العديد من العوامل التي حتكم ارتفاع �شهية امل�شتثمرين للم�شاركة، والتي 

ال تزال تلبي زيادة يف العر�س. ومن تلك العوامل، بقاء م�شتويات الديون يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي يف م�شتويات �شحية. وقد قيل اإن االنتعا�س االأخري الأ�شعار 

النفط جعل معظم الدول اخلليجية حمايدة - ويف بع�س احلاالت اإيجابية - يف 

ح�شاباتها احلالية. هذه العوامل االأ�شا�شية، اإىل جانب االإ�شالح االقت�شادي 

ا جاذبة لال�شتثمار. واالجتماعي امل�شتمر يف هذه االأ�شواق، جتعلها فر�شً

ت�شري معلومات اأولية اإىل وجود ترتيب لالإ�شدار ال�شحي، ويبدو اأن 20١8 تتوافق 

مع م�شتويات العام املا�شي.
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Joint Ventures
Your Group is presently engaged as a joint venture partner in 
the following joint ventures.

JV partner Project Contract value

Contrack 
International

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

Contrack Watts 
Repair of Quay Wall 
NSA Bahrain 6,524

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

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

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

Employee Relations
The relations between the Management and employees 

believes that its workforce is instrumental in its overall 
success and is indeed a valuable asset of the Group. On 
behalf of the Board of Directors, we sincerely acknowledge 
and appreciate the contribution of its employees at all levels.
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 مشاريع 
على أرض الواقع
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مشروع تطوير خليج البحرين
ح�شلت �شركة نا�س للمقاوالت بالتعاون مع �شركة نا�س للم�شاحات اخل�شراء 

موؤخرًا على عقد عمل لتطوير ق�شم املطاعم يف خليج البحرين.

ويتكون امل�شروع من اإن�شاء منطقة مطاعم راقية يف منطقتني منف�شلتني وهما 

“The Park”  و “The Wharf”  داخل منطقة اخلليج.

من املقرتح اأن تتكون منطقة “The Park” من مناطق تخ�شري قا�شية وناعمة، 

كامتداد للمم�شى احلايل مع ت�شع وحدات من فئة املطاعم املكونة من طابق واحد، 

وحتتوي على �شتة مبان �شابقة التجهيز، باالإ�شافة اإىل حمام عام واحد جمهز 

مبمرات اآمنة للم�شاة وملعب لالأطفال ومرافق احلمام.

اأما بالن�شبة ملنطقة “The Warf”، والتي ت�شمل تطوير الوجهة املائية مع توفري 

منطقة اآمنة خم�ش�شة للم�شاة، �شت�شتمل على مزيج من ١٤ وحدة من فئة 

املطاعم يف الطابق االأر�شي، والتي تطل على متنزهات ر�شيف امليناء، باالإ�شافة 

اإىل طاوالت مثبتة ب�شكل منف�شل على املاء لتناول الطعام.  

ينتهي العمل على هذا امل�شروع يف 30 نوفمرب 20١8. 

تخضير المدينة الشمالية
مت منح �شركة نا�س للم�شاحات اخل�شراء، وهي اأحد فروع �شركة نا�س 

للمقاوالت، عقد اأعمال الت�شجري والتخ�شري والري مل�شروع حمطة معاجلة 

مياه ال�شرف ال�شحي باملدينة ال�شمالية )AMAS( التابع ل�شركة 

 .WABAG BELHASA JV W.L.L

ويتكون امل�شروع، الذي من املقرر اأن يتم االنتهاء منه يف مايو 20١8، من 

اأعمال التخ�شري والري يف حمطة معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي، مبا يف 

ذلك زراعة النخيل واالأ�شجار خمتلفة وال�شجريات واحل�شي�س االأر�شي.
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الحالة: الموقع:

الرفاع - اأم احل�شم - 

احلد

جاري العمل على امل�شروع

 مشروع توسعة محطة أدنوك 
ي�شمل امل�شروع على اإ�شافة حمطة جديدة لتجهيز املكثفات اإىل املن�شاأة القائمة، 

لتو�شيع طاقتها اليومية اإىل 210،000 برميل، بزيادة عن قدرتها احلالية التي 

ت�شل اإىل 140،000 برميل يف اليوم.  �شتتم اإ�شافة وحدات معاجلة اإ�شافية، مبا 

يف ذلك املعالج املائي اجلديد LPG / naphta ووحدة التجان�س، ووحدة معاجلة 

الكريو�شني، ووحدة معاجلة الديزل. و�شت�شمن هذه الوحدات جودة املنتجات 

وتوافرها لتلبية الطلب املحلي وكذلك الأغرا�س الت�شدير. وت�شمل هذه املنتجات، 

البنزين ووقود الطائرات والديزل.

وت�شمل االأعمال التي تقوم بها �شركة نا�س �شكافورم للمقاوالت ت�شييد ال�شقاالت 

ذات االأحجام املختلفة داخل موقع م�شروع تو�شعة م�شفاة اأدنوك

الحالة: الموقع:

�شيتم االنتهاء من امل�شروع يف 3١ مار�س 202١ مناطق عديدة حول 

مملكة البحرين

الحالة: الموقع:

مت االنتهاء من 30% من امل�شروع  م�شفاة اأدنوك جبل علي- 

دبي – االإمارات العربية 

املتحدة

 تطور المرحلة الثانية لمشروع مد كابالت 
٤٤0 كيلوفولت

بداأت املرحلة الثانية مل�شروع �شركة Prysmain والتي ت�شمل االأعمال املدنية ملد 

كابالت الدائرة الكهربائية بقوة ٤00 كيلوفولت والتي متتد من حمطة الرفاع 

اجلديدة اإىل حمطة اأم احل�شم الفرعية اجلديدة ومن حمطة اأم احل�شم 

الفرعية اإىل حمطة احلد االحتياطية )وحدة التغذية ١( وي�شار اإىل اأعمال حمطة 

الرفاع اإىل اأم احل�شم بـ LOT- ١ واأعمال حمطة اأم احل�شم اإىل حمطة احلد 

الفرعية بـ LOT- 2.  وانتهت االأعمال يف املرحلة االأويل على LOT-١ والتي بداأ 

العمل عليها منذ 20١٦ يف يونيو 20١٧، اأما بالن�شبة ملوعد ت�شليم املرحلة الثانية 

ف�شيكون 2٦ دي�شمرب 20١٧ من نف�س العام. 

عقد عمل لمدة ثالث سنوات
ح�شلت �شركة نا�س للمقاوالت الكهربائية، وهي واحدة من �شتة مقاولني 

معتمدين، على عقد مدته ثالث �شنوات لتنفيذ اأعمال الكابالت الكهربائية مل�شروع 

تطوير النقل يف البحرين بني عامي 20١٧ و202١. وبهذا امل�شروع، �شيتم ربط 30 

حمطة فرعية رئي�شية يف البحرين بكابالت جهد 220 كيلو فولت، و٦٦ كيلو فولت 

بنهاية مدة العقد.
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ناس للمقاوالت تدخل جبل علي
منحت ال�شركة االإ�شبانية Duro Felguera عقد االأعمال املدنية ل�شركة نا�س 

للمقاوالت- االإمارات والتي تبلغ قيمتها ١٥.٤2 مليون دوالر اأمريكي يف حمطة 

توليد كهرباء جبل علي، ذات جهد ٦00 ميجا وات، التابع لهيئة كهرباء ومياه 

دبي. 

يغطي العقد اأعمال احلفر، واخلر�شانة، وحديد الت�شليح، ومواد مقاومة املاء 

ملختلف االأ�شا�شات، واخلزانات، واملباين املت�شلة للمحطة. كما ت�شمل االأعمال 

على توريد وتركيب العديد من املرافق مبا يف ذلك فتحات املجاري واأحوا�س 

الدمج، وخنادق الكابالت، والتاأري�س. 

من املتوقع اأن يكتمل هذا اجلزء من امل�شروع بحلول الربع االأول من عام 20١٩. 

وقد عرب ال�شيد �شتيوارت �شميث، املري االإقليمي ل�شركة نا�س للمقاوالت باحل�شول 

على هذا امل�شروع قائاًل: “تفخر �شركة نا�س للمقاوالت باحل�شول على عقد 

العمل على حمطة كهرباء جبل علي. نحن االآن يف م�شاف املقاولني املرموقني يف 

االإمارات العربية املتحدة”. 

ناس للمقاوالت تدخل منتزة دبي االستثمار
ح�شلت �شركة نا�س للمقاوالت – االإمارات على عقد العمل على م�شروع 

اإن�شاء حمطة الكهرباء ذات جهد ١١/١32  كيلو فولت التابع لهيئة كهرباء 

ومياه دبي يف مدينة اال�شتثمار الواقعة يف منتزه دبي لال�شتثمار.  وي�شمل 

عقد االإن�شاء على مبنى املحطة الفرعية، والذي يتاألف من مراكز املحوالت، 

اأجهزة تو�شيل الكهرباء ذات جهد ١32 كيلو فولت مع قبو للكابالت، وغرفة 

تو�شيل الكهرباء ذات جهد ١١ كيلو فولت مع قبو للكابالت، وغرف التحكم 

وغرفة املرَحل الكهربائي، وغرفة االت�شاالت ال�شلكية والال�شلكي، غرف 

LVAC و DC، باالإ�شافة اإىل مرافق اأخرى. 

ويف هذا االإطار، قال ال�شيد �شتيوارت �شميث، املدير االإقليمي ل�شركة 

نا�س للمقاوالت – االإمارات: “ اإن الفوز بهذا العقد يعزز من ا�شرتاتيجية 

ال�شركة، التي تعزز من احلفاظ على تواجدها يف قطاع اإن�شاء حمطات 

 .”ABB الكهرباء التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ويو�شع عالقتنا مع �شركة
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ناس سكافورم تشيد مسرح ربيع الثقافة
ي�شمل امل�شروع على ت�شييد م�شرح فعاليات ربيع الثقافة التابع ملجل�س التنمية 

االقت�شادية للعام 20١8، الواقع يف منطقة خليج البحرين. وي�شم مدرج امل�شرح 

اأكرث من 3200 مقعد. واأقيمت اجلدران املحيطة والتي ارتفعت اإىل اأكرث من ١٤ 

مرت با�شتخدام ١٤000 مرت مكعب من ال�شقاالت. كما وا�شتخدم 800 لوح من 

اخل�شب الرقيق لبناء ال�شالمل و�شطح امل�شرح، و١3000 مرت مربع من ال�شباك 

القامتة لتغطية امل�شرح بالكامل. 

بداأت مرحلة البناء يف نهاية يناير، ومت ت�شليم امل�شروع بحلول االأ�شبوع االأول من 

�شهر مار�س، ثم تفكيكه مرة اأخرى يف االأ�شبوع االأول من اأبريل.
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greenhIllS تدشين مشروع
�شبت �شركة نا�س للمقاوالت - االإمارات، بالتعاون مع �شركة ABB Industries اأول كمية خر�شانة من بالطة 

الطابق ال�شفلي ملحطة Greenhill’s التابعة مل�شروع دبي هيلز يف ١٥ مايو  20١8.

يعترب هذا امل�شروع اإجنازًا جديدًا لل�شركة، وبهذه املنا�شبة، قال ال�شيد �شتيوارت �شميث، املدير االإقليمي 

لل�شركة: “نحن فخورون باإ�شافة هذا االإجناز اإىل قائمة اإجنازاتنا التي حققناها على مر ال�شنني.” 

اأ�شبحت �شركة نا�س للمقاوالت 

- االإمارات االآن مقاول مرخ�س 

 G + 12 حا�شل على ترخي�س

يف دبي. 

وبهذه املنا�شبة، قال ال�شيد 

�شتيوارت �شميث، املدير االإقليمي 

لل�شركة: “احل�شول على هذا 

الرتخي�س يعترب اإجناز يح�شب 

�شمن �شيا�شات التطوير التي 

تعتمدها ال�شركة يف االإمارات 

العربية املتحدة. اأحيي جميع 

املوظفني الذين بذلوا ق�شارى 

جهدهم للح�شول على هذا 

الرتخي�س يف دبي”. 

باالإ�شافة اإىل هذا االإجناز، 

تفخر �شركة نا�س للمقاوالت 

– االإمارات بح�شولها يف العام 
20١8 على عقد العمل على 

م�شاريع املحطات الفرعية ذات 

جهد ٤00 كيلو فولت التابعة 

لهيئة كهرباء ومياه دبي. 

g+12 الحصول على ترخيص
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عرض ألخبار ومستجدات 
المشاريع الكبيرة 

في الخليج.

أخبار  
المشاريع

عقد عمل بقيمة ١١ مليون دوالر 
أمريكي ألحد مشاريع إعمار العقارية 

ح�شلت �شركة نا�س للمقاوالت - االإمارات على عقد عمل بقيمة ١١ 

مليون دوالر اأمريكي، لتنفيذ االأعمال املدنية مل�شروع حمطة الكهرباء 

ل�شركة ABB، يف م�شروع “دبي هيلز ا�شتيت”. 

ويعترب امل�شروع التطويري، متعدد االأغرا�س، الواقع على م�شاحة ١١ 

مليون مرت مربع، م�شروع م�شرتك بني �شركة اإعمار العقارية و�شركة 

مرا�س، وهو مزيج فريد من االأحياء التي مت ت�شميمها باأناقة وفخامة 

ممّيزة، اإىل جوار ملعب جولف ي�شم ١8 حفرة. 

ومن اجلانب التطويري، تعترب �شركة ABB ال�شوي�شرية، هي ال�شركة 

امل�شوؤولة عن ت�شميم وتركيب وت�شغيل حمطة توزيع الكهرباء، والتي 

�شتوفر الكهرباء لكامل احلي. 

وبهذه املنا�شبة، قال ال�شيد �شتيوارد �شميث، املدير االإقليمي ل�شركة 

نا�س للمقاوالت: نحن فخورون بدخولنا اإىل �شوق دبي بهذا امل�شروع 

الراقي الذي نعمل عليه مع �شركة ABB. يعترب هذا امل�شروع، روؤية 

وبداية للتطور والتو�شع الذي تهدف اإليه ال�شركة يف املنطقة”. 
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هو عدد العاملين في ثالث مصانع في 
أنقرة، إزمير وتايالند.
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a) Standart arm

b) Telescopic (extended) arm

Hydraulic breaker inst. + Telescopic arm

Optional Accessories

Air Compressor Powerslide

MSS (Motion Stabilizer System) Joystick
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LOADER PERFORMANCE

6 in 1 bucket capacity (m
3

) 1,1

Max. bucket breakout force (kgf) 7930

Max. loading arm breakout force (kgf) 7166

Lifting capacity to maximum height (kg) 3561

BACKHOE PERFORMANCE
Telescopic

Arm (extended)

Telescopic

Arm (retracted)

Bucket capacity (m
3

) 0,17 0,17 

Max. bucket breakout force (kgf) 7240 7240

Max. dipper breakout force (kgf) 2536 3300 

6-in-1 Bucket 

with forks

Offset bucket

Grading blade

Clamshell grab

Timber grab

Backhoe bucket 

of different sizes

Special buckets

Hydraulic breaker Auger Quick Coupler

Trapezoidal 

ditch bucket

Ripper

Optional Attachments

Notice:

HIDROMEK has the right to modify the 

specif ications and design of the model 

indicated on this brochure without prior 

notice.

FACTORY - HEAD OFFICE

Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1

06935 Sincan / ANKARA / TURKEY

Phone: (+90) 312 267 12 60    Fax: (+90) 312 267 21 12

www.hidromek.com

Air conditioner

القليل عن شركة هايدروميك
تاأ�ش�شت �شركة هايدروميك، وهي �شركة عاملية لت�شنيع اآالت البناء والت�شييد، يف 

اأنقرة عام ١٩٧8. بداأ ح�شن ب�شري بوزكورت، املوؤ�ش�س ورئي�س جمل�س االإدارة 

احلايل، باإنتاج ملحقات للجرارات الزراعية. مت تطوير هذه املبادرة يف ال�شنوات 

التالية ومت اإنتاج اأول اآلة بناء مت ت�شميمها من مهند�شني اأتراك فقط. مت اإطالق 

موديالت جديدة من املنتج مع الوقت، مما اأدى اإىل منو ال�شركة.  

اليوم توظف هايدروميك حوايل ١٩00 موظف. يتم ت�شنيع احلفارات، 

والرافعات، واحلفارات الهيدروليكية، وممهدات املحركات يف خم�شة مرافق اإنتاج 

مبا يف ذلك ثالثة م�شانع يف اأنقرة، وم�شنع واحد يف اإزمري وم�شنع واحد يف 

تايالند. 

وتعترب �شركة هايدروميك، ال�شركة االأوىل والوحيدة يف ت�شنيع املعدات الرتكية، 

والتي مت ت�شمينها يف قائمة “اجلدول االأ�شفر” ملوؤ�ش�شة KHL االإعالمية، التي 

توفر معلومات للعامل باأ�شره فيما يتعلق باآالت البناء، كما وت�شع مرجًعا لل�شناعة 

باأكملها؛ وحتوي القائمة اأكرب م�شنعي معدات البناء يف العامل. لقد مت ت�شنيف 

�شركة هايدروميك يف هذه القائمة منذ خم�س �شنوات. 

وفًقا لالأرقام التي اأعلنتها IMDER )رابطة موزعني ومقاويل معدات االإن�شاء 

يف تركيا(، تعترب هايدروميك ال�شركة الرائدة يف �شوق تركيا على مدى ال�شنوات 

الثمانية املا�شية ملبيعات اللودر، والرائدة يف ال�شنوات اخلم�س االأخرية ملبيعات 

احلفارات.

١،٩00
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a) Standart arm

b) Telescopic (extended) arm

Hydraulic breaker inst. + Telescopic arm

Optional Accessories

Air Compressor Powerslide

MSS (Motion Stabilizer System) Joystick
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LOADER PERFORMANCE

6 in 1 bucket capacity (m
3

) 1,1

Max. bucket breakout force (kgf) 7930

Max. loading arm breakout force (kgf) 7166

Lifting capacity to maximum height (kg) 3561

BACKHOE PERFORMANCE
Telescopic

Arm (extended)

Telescopic

Arm (retracted)

Bucket capacity (m
3

) 0,17 0,17 

Max. bucket breakout force (kgf) 7240 7240

Max. dipper breakout force (kgf) 2536 3300 

6-in-1 Bucket 

with forks

Offset bucket

Grading blade

Clamshell grab

Timber grab

Backhoe bucket 

of different sizes

Special buckets

Hydraulic breaker Auger Quick Coupler

Trapezoidal 

ditch bucket

Ripper

Optional Attachments

Notice:

HIDROMEK has the right to modify the 

specif ications and design of the model 
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FACTORY - HEAD OFFICE

Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1

06935 Sincan / ANKARA / TURKEY

Phone: (+90) 312 267 12 60    Fax: (+90) 312 267 21 12

www.hidromek.com

Air conditioner

 منتجات 
تحت الضوء

منتجات رائدة في 
قطاع المقاوالت.

روابط جديدة
ي�شر �شركة نا�س التجاري اأن تعلن عن ارتباطها اجلديد مع �شركة 

هايدروميك، ال�شركة امل�شنعة ملعدات حتريك الرتبة االأر�شية.

يقع مقر ال�شركة يف تركيا، ومتتلك 3 م�شانع، م�شنعان يف تركيا 

وواحد يف تايالند، وت�شدر اإىل اأكرث من ٧0 دولة يف خم�س قارات.

اأحدثت ال�شركة طفرة يف ت�شميم اآالت البناء، وتوجت اإجنازها 

بالعديد من اجلوائز. واإىل يومنا هذا، فازت هايدروميك بع�شر جوائز 

ت�شميم، ثماين منها ذات جدارة دولية.

وكدفعة اأوىل، �شلمت نا�س التجاري اأربعة لوادر ذات العجالت اخللفية 

موديل HMK102B ل�شركة نا�س للمقاوالت. وتتميز هذه املعدات 

 .٦xبذراع قفاز تل�شكوبي، فرامل دوا�شة مزدوجة ودلو نظام ١
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شركة ناس للمقاوالت

شركة ناس سكافورم

حملة الصحة والسالمة المهنية الصيفية

 العمل مع المسؤولين للحصول على 
صيف آمن

دشنت شركة ناس للمقاوالت حملة “صيف خالي من اإلجهاد 
 الحراري” في يونيو ٢٠١٨، بالتعاون مع وزارة الصحة

 ووزارة العمل. 

وبهذه املنا�شبة، قال ال�شيد غازي نا�س، رئي�س 

جمل�س اإدارة �شركة نا�س للمقاوالت: “تدرك �شركة 

نا�س للمقاوالت جيدًا اأن احلفاظ على ال�شحة 

وال�شالمة املهنية يجب اأن يكون يف قمة اأولوياتنا، 

واأمرًا ال بد على العمل عليه ل�شمان جناح عملياتنا 

وم�شاريعنا. ومن خالل التخطيط اجليد واالإ�شراف 

الدائم والرتويج لثقافة “االأمان اأواًل”، �شن�شمن 

جودة االأداء، ونخف�س جميع املخاطر عليهم”. 

وتهدف احلملة اإىل عقد ندوات ميدانية للتعريف 

عن مبادئ ال�شحة وال�شالمة املهنية خالل 

ف�شل ال�شيف جلميع للعاملني يف مواقع 

العمل، واملهند�شني وامل�شرفني على امل�شاريع، 

باالإ�شافة اإىل اإجراء فحو�شات ع�شوائية على 

العمال، والتي ت�شمل فحو�س �شغط الدم وم�شتويات ال�شكر، واختبارات 

اجلفاف، وذلك لزيادة الوعي باملخاطر التي ميكن اأن ي�شاب بها العامل 

عند العمل خالل ف�شل ال�شيف. 

وملواجهة حر ال�شيف، طبقت �شركة نا�س للمقاوالت بع�س التدابري 

واالإجراءات للحفاظ على قواها العاملة من اجلفاف وتاأمني �شالمتهم. 

وزعت ال�شركة قناين �شرب مياه جديدة 

على عامليها، والتي �شتعمل على تخفيف 

حدة اجلفاف يف ال�شيف، وتقليل ن�شبة 

االإجهاد و�شربات ال�شم�س التي يتعر�س 

لهل العمال على مواقع العمل. كما واإنها 

تعمل على رفع االإنتاجية وذلك بتقليل 

عدد مرات ذهاب العمال اإىل اأماكن 

اال�شرتاحات مللء املياه مرارًا وتكرارًا. 

كما قامت ال�شركة بتوفري مالب�س �شيفية 

منا�شبة، م�شنوعة من ٦٥% بولي�شرت 

و3٥% قطن، وهو مزيج مثايل ل�شمان حماية عالية من اأ�شعة ال�شم�س. كما واإنها 

مادة �شناعية خفيفة الوزن قابلة للتنف�س.

كما مت توزيع قم�شان مريحة طويلة االإكمام، و�شريعة اجلفاف على جميع مدراء 

وم�شريف ومهند�شي مواقع العمل، حيث متنع القم�شان اجلديدة اأ�شعة ال�شم�س 

فوق البنف�شجية لدرجة ت�شل اإىل ٥0 درجة مئوية.

ويف هذا ال�شياغ، قال ال�شيد اأندريا�س فان وايك، مدير ال�شحة وال�شالمة 

املهنية يف �شركة نا�س للمقاوالت: “كجزء من خطة تطوير االأعمال يف �شركة نا�س 

للمقاالت للعامني 20١٩/20١8، �شت�شبح ال�شحة وال�شالمة املهنية من االأولويات، 

فنحن نعمل على و�شع ا�شرتاتيجيات جديدة وحم�شنة للحد من حوادث ال�شحة 

وال�شالمة املهنية املرتبطة مبواقع العمل”. 

واأ�شاف: “اإن املراقبة امل�شتمرة لدرجات حرارة اجل�شم وا�شتخدام التقنيات 

احلديثة لتربيد درجات حرارة اجل�شم ب�شرعة يف حالة االإجهاد احلراري، هي 

بع�س االأمثلة التي ن�شتخدمها ملراقبة ومنع خماطر ال�شيف على القوى العاملة”.

السالمة في الحر
مع ازدياد حرارة الطق�س خالل ف�شل 

ال�شيف، تدرك �شركة نا�س �شكافورم 

للمقاوالت امل�شاكل املحتملة الناجمة عن 

ارتفاع درجات احلرارة على مواقع العمل.

و�شتد�شن ال�شركة حملتها ال�شنوية للتوعية 

�شد االإجهاد احلراري “ال�شالمة يف احلر” 

يف حماولة لتثقيف عمال ومدراء ومهند�شي 

وم�شريف مواقع العمل حول طرق مراقبة 

وتقييم احلاالت التي تتعر�س لالإجهاد 

احلراري على مواقع العمل. 

كما �شتقوم نا�س �شكافورم باإنتاج مل�شقات 

اإعالمية خا�شة باحلملة، و�شتقوم باإلقاء 

حما�شرات وندوات على مواقع العمل، 

ول�شق من�شورات تثقيفية للعمال، واإنتاج 

مقاطع فيديو ق�شرية، كجزء من حملة 

“ال�شالمة يف احلر” من خالل موقع مركز 
اأبوظبي املهني لل�شحة.
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مليون دوالر  ٥

إنجاز جديد لشركة الغانم وناس
حققت �شركة الغامن ونا�س للتجارة الدولية – الكويت، 

الوكيل احل�شري ملعدات �شركة ESAB للقطع واللحام 

رقمًا قيا�شيًا جديدًا ببيع اأكرث من خم�شة ماليني دوالر 

اأمريكي من هذه املنتجات والتي منها:

ESAB من CNC  قواطع   •

اآالت حلام اآلية   •

اآالت حلام قيا�شية    •

•  اأنواع خمتلفة من اأدوات اللحام

•  تلقت ال�شركة طلبات اإ�شافية وعقود قدرها ٦.٥ 
.ESAB مليون دوالر لتوريد م�شتهلكات اللحام من

وبهذه املنا�شبة، منحت �شركة  ESAB جائزة “املبيعات 

اال�شتثنائية” ، لل�شركة.

اجلدير بالذكر اأن �شركة الغامن ونا�س للتجارة 

الدولية – الكويت كانت واحدة من بني ٤١ من موزعي 

ESAB يف منطقة ال�شرق االأو�شط واأفريقيا للفوز بهذه 
ال�شهادة.

قام مدير عام اأمانة العا�شمة املهند�س ال�شيخ حممد بن اأحمد اآل خليفة بزيارة تفقدية للمقر اجلديد 

ل�شركة مدينة اخلليج للتنظيف يف توبلي، املوكلة اإليها مهام النظافة يف حمافظتي العا�شمة واملحرق، اطلع 

خاللها على جاهزية ال�شركة وا�شتعداداتها اللوج�شتية والفنية لتقدمي اأف�شل اخلدمات على �شعيد النظافة 

واإدارة النفايات.

وقال ال�شيخ حممد بن اأحمد: “اأن الدفع نحو ا�شتقطاب التقنيات واالأ�شاليب احلديثة لتقدمي خدمات 

النظافة وتر�شيخ مبادئ االعتماد الداخلي الذاتي يف كافة الدعم اللوج�شتي الذي حتتاجه ال�شركة يدفعنا 

نحو املزيد من االإجناز لعا�شمة منوذجية، تدعمها يف ذلك برامج التوعية امل�شتمرة لكافة فئات املجتمع 

لتغيري ال�شلوك واالرتقاء بالنظافة يف كل املناطق.” 

مو�شحًا: “اأن اجلهود حتتاج لتكاتف اجلميع فاالأمانة بدورها ت�شعى دائمًا الإيجاد الو�شائل واخلدمات 

املتقدمة يف جمال النظافة وتكثف اأعمال الرقابة والتفتي�س لردع املخالفني وت�شحيح ال�شلوك العام”.

ويف جولة ميدانية، اطلع ال�شيخ حممد بن اأحمد وامل�شئولني يف االأمانة على اأق�شام اخلدمات وال�شيانة يف 

ال�شركة، والتي �شملت خدمات الغ�شيل والتنظيف الدورية لل�شاحنات واملعدات، التي تعمل ميدانيًا وتتطلب 

غ�شياًل دوريًا بعد نوبات العمل اليومية، حيث تعتمد ال�شركة على املياه املعاد ت�شفيتها وتدويرها من اأعمال 

الغ�شيل بن�شبة ٩0% وهو ما يوفر املوارد املتاحة ويحقق هدف تر�شيد اال�شتهالك واال�شتخدام االأمثل 

للطاقة.

كما عاين الور�شة اخلا�شة باأعمال �شيانة وت�شليح حاويات جمع القمامة مبختلف اأحجامها، اإىل جانب 

مهام غ�شيل نحو 2٥00 حاوية �شهريًا با�شتخدام املياه املعاد تدويرها اأي�شا.

وتعرف على اآلية عمل نظام تفريغ ال�شاحنات بحيث مت تثبيت قطع ذكية على غالبية احلاويات التي ت�شمح 

للقارئ املثبت يف اأعلى ال�شاحنة بقراءتها واإر�شال البيانات مبا�شرة اإىل غرفة التحكم يف ال�شركة والتي من 

خاللها ي�شهل عملية مراقبة م�شتوى �شري االأعمال على مدار 2٤ �شاعة، اإذ يظهر موعد تفريغ احلاوية من 

عدمه والوقت الزمني الذي ا�شتغرقته ال�شاحنة لتفريغ حاويات كل منطقة على حدة.

 شراكة مستدامة بين محافظة العاصمة وشركة مدينة
الخليج للتنظيف

 ESAB مقدار بيع معدات شركة 
للقطع واللحام للعام ٢٠١٧
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عقد لمدة ثالث سنوات مع شركة مطار البحرين
وقعت �شركة مطار البحرين اتفاقية خدمة و�شيانة مطار البحرين الدويل ملدة ثالث �شنوات مع �شركة نا�س 

لالأ�شفلت. 

وقع االتفاقية ال�شيد عادل عبد اهلل نا�س، املدير املايل ملجموعة �شركات “نا�س”، ورئي�س جمل�س اإدارة �شركة 

مطار البحرين الدويل، ال�شيد حممد يو�شف البنفالح، ورئي�س التطوير التنموي والفني ب�شركة مطار البحرين 

املهند�س عبد اهلل جناحي، واملدير العام لـ�شركة نا�س لالأ�شفلت، ال�شيد جريارد هوتون، ومدير العمليات يف 

�شركة نا�س لالأ�شفلت، ال�شيد جون ماكيني ومدير امل�شروع، ال�شيد كيفن مونتجومري.

وعقب احتفالية التوقيع، قال رئي�س جمل�س اإدارة 

�شركة مطار البحرين الدويل: “ي�شعدنا التوقيع على 

هذه االتفاقية التي تعترب مثال جيد ل�شراكتنا مع 

ال�شركات املحلية، اأحد اأركان التنمية االقت�شادية 

يف اململكة. تهدف هذه ال�شفقة اإىل توفري خدمات 

ال�شيانة ملطار البحرين الدويل مبا يتما�شى مع 

متطلبات �شوؤون الطريان املدين ومنظمة الطريان 

املدين الدويل )ICAO(، االأمر الذي �شي�شهل جمرى 

العمليات يف مطار البحرين الدويل.

وبهذه املنا�شبة، قال ال�شيد عادل نا�س: “تتطلع 

“نا�س” اإىل اإقامة �شراكة طويلة وثابتة مع �شركة 
مطار البحرين، واحلفاظ على البنية التحتية 

احلالية ملطار البحرين الدويل وفًقا الأعلى املعايري. 

نحن فخورون باأن نكون جزًءا اأ�شا�شًيا من التنمية 

االقت�شادية امل�شتقبلية يف مملكة البحرين”.

واجلدير بالذكر، ح�شلت نا�س على هذا العقد 

بعد الفوز مبناق�شة عامة �شملت عرو�شًا من �شتة 

متعهدين طرق م�شنفة من الدرجة االأوىل من قبل 

وزارة االأ�شغال.
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 ISO موظفو �شركة نا�س �شكافورم للمقاوالت االإمارات مع �شهادات

اأعلنت �شركة نا�س للخدمات ال�شناعية عن االنتهاء من ت�شنيع ٥0 هيكل خلاليا 

ال�شهر مل�شروع خط ال�شهر ال�شاد�س يف �شركة املنيوم البحرين )البا(. 

 هذا وتعترب الهياكل جزءًا ال يتجزاأ من غرفة عمليات ال�شهر اجلديدة والتي مت 

ت�شميمها وفقًا لتقنية DUBAL DX+ Ultra واملعتمدة يف م�شروع خط ال�شهر 

ال�شاد�س. 

ومبنا�شبة هذا االإجناز، �شرح ال�شيد جيان فرانكو �شتيفانوين، املدير العام 

ل�شركة نا�س للخدمات ال�شناعية قائاًل: “نحن �شعداء جدًا بالتطور الذي 

حققناه يف هذا امل�شروع. لقد زار مقر �شركتنا الواقع يف منطقة احلد، اأع�شاء 

من �شركات البا وبكتيل ودوبال، يوم 3١ يناير، لالحتفاء بهذا االإجناز. اإن هذا 

امل�شروع اجناز بحد ذاته، حيث يربهن على قدرات وكفاءات فريق عملنا وما 

ي�شتطيع القيام به م�شتقبال”.  

واجلدير بالذكر، ان �شركة نا�س للخدمات ال�شناعية قد تاأ�ش�شت يف العام ١٩٧2 

لت�شبح اليوم واحدة من اأكرب �شركات املقاوالت يف الهند�شة امليكانيكية والهيكلية 

يف املنطقة، بعد اأن جنحت يف اإجناز العديد من امل�شاريع املرموقة والرائدة يف 

هذا املجال. 

تصنيع هياكل لخاليا الصهر، إنجاز آخر لشركة ناس للخدمات الصناعية

شهادة ISO لشركة سكافورم
يعترب العام 20١8 عام مليء بالن�شاط ل�شركة نا�س �شكافورم للمقاوالت، 

 Bureau حيث اأجرت ال�شركة ثالثة عمليات تدقيق داخلي مع �شركة

Veritas للتاأهل للح�شول على �شهادات ISO. حيث رفع مكتب �شركة نا�س 
�شكافورم للمقاوالت يف االإمارات �شهادة ISO 9001 اإىل ن�شخة 20١٥، 

 .OHSAS 18001 و ISO 2015 و ISO 14001 بينما ح�شل على �شهادتي

اأما بالن�شبة ملكتب ال�شركة الرئي�شي يف مملكة البحرين، فقد رفع �شهادتي 

ISO 9001 وISO 14001 اإىل ن�شختي 20١٥، ويعمل االآن على احل�شول 
على �شهادة OHSAS 18001. وعملت �شركة عبداهلل نا�س و�شركاه يف 

اململكة العربي ال�شعودية على احل�شول على �شهاداتها يف مايو 20١8. 

واالأن اأ�شبحت جميع فروع �شركة نا�س �شكافورم للمقاوالت متتلك جميع 

�شهادات الكفاء، متا�شيًا مع �شيا�شة التطوير امل�شتمر التي تتعبها ال�شركة 

منذ تاأ�شي�شها. كما �شتقوم ال�شركة بامل�شي قدًما يف حت�شني نظام اإدارة 

ال�شحة وال�شالمة املهنية اخلا�س بها بهدف البدء يف احل�شول على �شهادة 

ISO 45001  يف اجلزء االأخري من هذا العام.
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شركة ناس للمقاوالت - اإلمارات

حضور الفت
اأجرت �شركة نا�س للمقاوالت - االإمارات مقابالت عمل ناجحة جدًا يف العا�شر من مار�س 20١8 يف فندق 

كراون بالزا دبي، حيث تقدم اأكرث من ٦000 �شخ�س لوظائف عديدة اأعلنت عنها ال�شركة م�شبقًا. 

وعلق املدير االإقليمي ل�شركة نا�س للمقاوالت، ال�شيد �شتيوارت �شميث قائال: “لقد غمرنا االهتمام اجلارف 

بالعمل يف �شركة نا�س للمقاوالت. ن�شكر كراون بالزا على ح�شن �شيافتهم وفتح مرافقهم لنا يف هذا اليوم “.

جائزة بكتل لالستدامة
ح�شلت �شركة نا�س للمقاوالت – االإمارات على جائزة اال�شتدامة ملبنى OMC التابع مل�شروع م�شفاة الطويلة 

لالألومينا يف اأبريل 20١8، يف احتفال اأقيم مبنا�شبة �شهر اال�شتدامة. 

وقد ا�شتلم ال�شيد ماجد طلبه، مدير امل�شروع يف �شركة نا�س للمقاوالت اجلائزة من ال�شيد يو�شف ب�شتكي، نائب 

الرئي�س التنفيذي ل�شركة االإمارات العاملية لالألومنيوم، بح�شور كل من ال�شيد �شتاي�شي بارلو، واالآن�شة �شواتي 

  .Bechtel من �شركة

وبهذه املنا�شبة قال ال�شيد �شتيوارت �شميث، املدير االإقليمي ل�شركة نا�س للمقاوالت: “ي�شتحق فريق OMC هذه 

ا لتفانيهم  اجلائزة، لي�س فقط للعمل مع املتطلبات ال�شارمة لال�شتدامة لتحقيق ت�شنيف اللوؤلوؤة 2، اإمنا اأي�شً

ووالئهم لهذا امل�شروع”.

إنجاز في مجال الصحة 
والسالمة المهنية في 

مشروع البا
حققت �شركة نا�س للمقاوالت بنجاح ت�شعة 

ماليني �شاعة يف م�شروع خط ال�شهر 

ال�شاد�س يف األبا وخم�شة ماليني �شاعة 

يف م�شروع م�شفاة األومينا الطويلة دون 

حوادث م�شيعة للوقت. 

وهذا االإجناز يربز التزام ال�شركة على 

احلفاظ على ال�شحة وال�شالمة املهنية 

جلميع العاملني على م�شاريعها، ونحن 

فخورون للغاية بعاملينا وقدرتهم على 

امل�شاهمة يف جناح هذه امل�شاريع.

٥ مليون
ساعة تم تحقيقها بنجاح في 

مشروع مصفاة ألومينا الطويلة 
دون حوادث مضيعة للوقت.
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ناس للمساحات الخضراء في 
 معرض البحرين الدولي 

للحدائق 20١٨
�شاركت �شركة نا�س للم�شاحات اخل�شراء، واحدة من 

�شركات نا�س للمقاوالت، يف معر�س البحرين الدويل 

للحدائق والذي اأقيم يف الفرتة بني 22 و2٦ فرباير 20١8. 

واأقيم معر�س البحرين الدويل للحدائق 20١8 حتت 

رعاية كرمية من �شاحب اجلاللة امللك حمد بن �شلمان 

اآل خليفة، ملك مملكة البحرين، و�شاحبة ال�شمو امللكي 

االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، حرم جاللة ملك 

مملكة البحرين ورئي�س املبادرة الوطنية للتنمية الزراعية، 

يف معر�س ومركز البحرين الدويل للمعار�س. 

و�شارك يف املعر�س، الذي �شلط ال�شوء على احللول 

الزراعية اجلديدة واملح�شنة وكيفية احلفاظ على �شالمة 

الطعام اأكرث من ١٥٥ م�شارك. 

و�شلط املعر�س الذي ا�شتمر اأربعة اأيام ال�شوء على احللول 

الزراعية املح�شنة وعر�س اأحدث تقنيات عمليات االإنتاج 

الزراعي وري املحا�شيل ل�شمان جودتها و�شالمتها. 

وبهذه املنا�شبة، قال ال�شيد باريند فريمولني، مدير 

العمليات يف �شركة نا�س للم�شاحات اخل�شراء: “نحن 

�شعداء للغاية للم�شاركة يف هذا احلدث �شنويًا. يرفع هذا 

احلدث مقدار التوعية لتعزيز االأمن الغذائي يف اململكة، 

كما ويظهر قدرة نا�س للم�شاحات اخل�شراء يف اال�شتحواذ 

على امل�شاريع ال�شكنية والتجارية على حد �شواء.”  

ا�شتعر�شت �شركة نا�س للم�شاحات اخل�شراء احللول الزراعية اجلديدة واملح�شنة 
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تطبيقات لحماية البنية التحتية
 قام ال�شيد اأحمد �شابر، مدير عام �شركة نا�س التجاري برفقة روؤ�شاء اق�شام 

 Bonar وفريق املبيعات بال�شركة بح�شور العر�س الفني الذي قدمته �شركة

Natpet، حيث تركز العر�س حول مواد اجليوتك�شتايل واجليو�شنثتك وتطبيقاتها 
الهامة يف عملية ت�شريف املياه وحماية البنية التحتية للمن�شاأت الهند�شية 

املختلفة.

هذا وقد قام املدير العام ل�شركة Bonar Natpet ال�شيد �شبريو�س كافاالز 

بعر�س متهيدي تناول فيه فكرة املنتج ب�شكل عام وذلك يف قاعة اأوال يف فندق 

اخلليج يف 2٥ اأبريل 20١8.

تلى العر�س التمهيدي عر�شًا ت�شويقيًا وفنيًا قام به ال�شيد املهند�س حممد 

الربادعي مدير الت�شويق يف ال�شركة، حيث تعر�س اىل احللول وعامل الوفر 

االقت�شادي التي ميكن ان ت�شهم به مثل هذه املواد يف م�شاريع الهند�شة املدنية. 

بينما قام املهند�س حممد اأمني ال�شالمات املدير الفني ومديرالتطبيقات يف 

ال�شركة بتقدمي عر�شًا ثالثًا تناول فيه النواحي التقنية والت�شميمية ب�شكل اأكرث 

تف�شياًل. من اجلدير بالذكر اأن �شركة نا�س التجاري كانت وماتزال املوزع 

احل�شري املعتمد ل�شركة Bonar Natpet يف اململكة طيلة الت�شع �شنوات 

ال�شابقة. 

دورة تدقيق
 ،Bureau VERITAS نظمت �شركة نا�س التجاري، بالتعاون مع معهد

دورة تدقيق داخلي لنظام االإدارة املتكامل، جلميع روؤ�شاء اأق�شام ال�شركة 

يف فندق Wyndham Garden يف منطقة اجلفري، وذلك يف 3١ يناير 

20١٧ و١ فرباير 20١8.

وقد قدم ال�شيد كا�شتوري �شريدار، مدير التدريب و التدقيق يف معهد  

Bureau VERITAS على مدار يومني، مبادئ التدقيق الداخلي لل�شركات 
وفقًا ملعايري �شهادات ISO، ومتطلبات املدقق الداخلي، و�شلوك قوائم 

التدقيق. 
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فتح محالت جديدة 
كجزء من خطتها التو�شعية، افتتحت �شركة نا�س لالأغذية متجرًا 

جديدًا يف منطقة مدينة حمد، وذلك لتلبية احتياجات املقيمني يف 

تلك املنطقة واملناطق املحيطة بها.  �شوف يقدم املتجر اجلديد نف�س 

اخلدمات والعالمات التجارية التي يقدمها املتجر املتواجد يف �شوق 

املنامة املركزي.

ا اإىل فتح العديد من املتاجر  وتهدف �شركة نا�س لالأغذية اأي�شً

يف العديد من م�شاكن العمال التابعة ل�شركة نا�س املوؤ�ش�شة وذلك 

لتقدمي جميع عالماتها التجارية اإىل املوظفني الذين يعي�شون يف هذه 

امل�شاكن.

إنجاز جديد في توزيع اآليس كريم 
حققت �شركة نا�س لالأغذية، املوزع احل�شري الأف�شل العالمات التجارية 

لت�شنيع االآي�شكرمي يف العامل اإجنازًا جديدًا لتوزيع االآي�شكرمي يف مملكة 

البحرين. 

االآن، ميكنك اال�شتمتاع بالعديد من النكهات املنتجة من رائدات �شركات 

ت�شنيع االآي�شكرمي يف العامل ومنها اأوريو، ديل مونتي ودامي يف اأكرث من 

١00 منفذ منها كارفور، االأ�شرة �شوبرماركت، لولو هايربماركت، مركز 

�شلطان، ان�شار غالريي.   

واجلدير بالذكر انه منذ تاأ�شي�شها يف العام ١٩82، تفخر �شركة نا�س 

لالأغذية بتطوير منتجاتها واإطالق العالمات التجارية الرائدة يف ال�شوق 

بنجاح، عامًا بعد عام. 

وقد اأ�شبحت ال�شركة الرائدة م�شدر ثقة لتوريد منتجات اللحوم 

املتخ�ش�شة اإىل اأفخم الفنادق واملطاعم، واأكرب حمالت ال�شوبر ماركت 

دورة لمعدات Kaeserوالهايربماركت يف مملكة البحرين. 
نظمت �شركة نا�س التجارية، بالتعاون مع �شركة Kaeser االأملانية لت�شنيع 

ال�شواغط الهوائية، دورة تدريبية لفنيي �شركة اآر بي هيلتون )CAPE(، والذي 

اأقيم يف مقر ال�شركة يف فرباير 20١8. 

قام بتقدمي الدورة مدير املبيعات يف �شركة Kaeser – دبي، ال�شيد اأحمد ح�شني، 

ومدير ق�شم الت�شويق ال�شيد بي�شيل كي�شر بح�شور كل من مدير �شركة نا�س 

التجاري، ال�شيد احمد �شابر، ورئي�س ق�شم املبيعات، ال�شيد فينو فرغي�س. 

اجلدير بالذكر، اأن �شركة CAPE، وهي �شركة متعددة اجلن�شيات تعمل يف اأكرث 

من 2٦ دولة، واإحدى �شركات مقاوالت الت�شفيح والدهان املعتمدة من �شركة نفط 

البحرين BAPCO، قامت موؤخرًا ب�شراء اأربعة �شواغط Kaeser M250  و

Kaeser M123 من �شركة نا�س التجاري. 

Kaeser
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١٥ IFRS

المعيار الدولي للتقارير المالية ١٥
قامت �شركة نا�س املوؤ�ش�شة، بالتعاون مع �شركة KPMG البحرين بتنظيم دورة 

للتحدث عن “املعيار الدويل للتقارير املالية )IFRS(”، والذي مت اإ�شداره من 

قبل جمل�س معايري املحا�شبة الدولية )IASB(، وتقدمي اإر�شادات حول ح�شاب 

االإيرادات من العقود مع العمالء.

اإن الهدف من املعيار الدويل للتقارير املالية ١٥، والذي مت تبنيه يف عام 20١٤، 

هو تاأ�شي�س ملبادئ االإبالغ عن املعلومات املفيدة مل�شتخدمي البيانات املالية حول 

طبيعة االإيرادات والتدفقات النقدية النا�شئة عن عقد مع عميل.

وح�شر الدورة مدراء �شركات نا�س املوؤ�ش�شة واملحا�شبني، وح�شلوا على �شرحًا 

متهيديًا لتقييم اأي فجوة يف الدخل / االإيرادات املتولدة من كل م�شروع من 

م�شاريعهم.

السالمة في مواقع العمل
قدمت �شركة نا�س املوؤ�ش�شة ملحة عن �شيا�شاتها جتاه ال�شحة وال�شالمة 

والبيئة يف موقع العمل يف املوؤمتر واملعر�س الرابع لل�شالمة وال�شحة 

املهنية الوطنية، الذي افتتحه يف اخلام�س والع�شرين من اأبريل عام 20١8 

نائب رئي�س الوزراء ال�شيخ خالد بن عبد اهلل اآل خليفة يف فندق اخلليج 

للموؤمترات.

وقد جمع هذا احلدث الذي ا�شتمر يومني حتت عنوان “النهج املبتكرة 

يف ال�شالمة وال�شحة املهنية”، خرباء من جميع اأنحاء املنطقة ملناق�شة 

خمتلف الق�شايا املتعلقة بقطاعي العمل وال�شحة.

ويف هذا املعر�س، اأطلقت �شركة نا�س للمقاوالت حمالت للتوعية بال�شحة 

وال�شالمة يف موقع العمل، والتي من بينها، ال�شالمة على الطرق، التوعية 

مبر�س ال�شكري، باالإ�شافة اإىل حمالت اأخرى تعنى بعلم العمل والهند�شة 

الب�شرية.

وخالل املوؤمتر، قام ع�شو جمل�س اإدارة �شركة نا�س املوؤ�ش�شة ورئي�س جلنة 

ال�شحة وال�شالمة يف ال�شركة، الدكتور م�شطفى ال�شيد، بزيارة جناح 

�شركة نا�س للمقاوالت، واأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها �شركة نا�س 

 OHSAS18001 املوؤ�ش�شة لدفع جميع اأق�شامها للح�شول على �شهادة

)ISO45001( قبل نهاية 20١8.  

وبهذه املنا�شبة، قال الدكتور م�شطفى: “ احل�شول على �شهادة

ISO45001( OHSAS18001( �شريفع من امل�شتوى التوعوي بني 
موظفي �شركات نا�س ويقلل من خطر اإ�شابات العمل.” 

كما اأكد على اأن هذا النهج يتنا�شب ب�شكل كبري مع اأهداف جمعية 

ال�شحة وال�شالمة البحرينية التي ت�شعى اإىل تعزيز ال�شالمة يف خمتلف 

جماالت احلياة، بدًء من �شالمة االأطفال اإىل ال�شناعات وقطاعات البناء 

واملوؤ�ش�شات االأخرى.

واجلدير بالذكر، �شركة نا�س املوؤ�ش�شة كانت الراعي الربونزي لهذا احلدث 

الهام. 

الهدف من المعيار الدولي للتقارير المالية 
١٥ هو تأسيس لمبادئ اإلبالغ عن 

المعلومات لمستخدمي البيانات المالية 
حول طبيعة اإليرادات والتدفقات النقدية 

الناشئة عن عقد مع عميل.
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اأطلقت “نا�س” موؤخًرا موقع االإنرتانت اخلا�س بها، بت�شميم حديث، واأعلى 

تقنيات االت�شاالت الداخلية، واأف�شل جتربة تفاعلية، ولوحة حتكم رقمية، 

لي�شعها هذا يف م�شاف اأكرب ال�شركات ال�شناعية يف العامل.

املوقع القابل للتعديل اأ�شبح االآن املوقع الرقمي الأكرث من ١000 موظف يعملون يف 

�شتة دول حول جمل�س التعاون اخلليجي.

وبهذه املنا�شبة، قال ال�شيد ب�شار نا�س، مدير يف �شركة نا�س املوؤ�ش�شة: “اإن موقع 

االأنرتانت اجلديد يجعل عامل “نا�س” متاًحا جلميع املوظفني، وعلى من�شات 

االأجهزة املختلفة”.

واأ�شاف: “هدفنا اأن يقوم املوظفون مب�شاركة اأفكارهم يف مناخ مليء بالتحفيز 

واالإلهام. من خالل اأداة االت�شاالت الرقمية هذه، والتي ت�شتخدم االآن يف جميع 

اأنحاء العامل. نعمل على تعزيز احلوار بني ال�شركة وموظفيها. “ 

مت ت�شميم املوقع للحفاظ على ا�شتدامة م�شاركة امل�شتندات، وزيادة التعاون بني 

اإدارات و�شركات “نا�س”، وحتفيز التعاون مع موظفي املكتب الرئي�شي، وتقريب 

امل�شافات بني املوظفني. وبف�شل هذا، مت حت�شني املوقع لتلبية احتياجات املوظفني 

مثل، م�شاركة االأخبار التوجيهية والتثقيفية، وت�شجيع ا�شتخدام االأدوات الرقمية 

احلديثة لتبادل االأفكار بني املوظفني.

واأكدت ال�شيدة اآ�شا اأني�س، رئي�س ق�شم الت�شويق يف �شركة نا�س املوؤ�ش�شة على 

فعالية هذا املوقع قائلة: “ يتزايد عدد امل�شرتكني يوميُا. اإن موقع االأنرتانت 

واحد من اأكرث النماذج احلديثة لو�شائل االت�شال الرقمي التي ت�شتخدم داخل 

املوؤ�ش�شات وال�شركات. لقد متكنا من تب�شيط املوقع التفاعلي وعملية االت�شال بني 

املوظفني“.

“ناس” تطلق موقع األنترانت الخاص بها

ناس المجموعة تطلق موقعها اإللكتروني المحدث
اأطلقت نا�س املجموعة موؤخًرا موقعها املحدث و�شهل اال�شتخدام ليقدم معلومات �شاملة عن تاريخ تاأ�شي�س املجموعة، واأق�شامها وخدماتها.

لال�شتمتاع بالتجربة اجلديدة وملعرفة املزيد، تف�شل بزيارة املوقع 

www.nassgroup.com
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وافقت اجلمعية العامة ل�شركة نا�س املوؤ�ش�شة “�شركة م�شاهمة عامة بحرينية” على 

توزيع اأرباح نقدية على امل�شاهمني بن�شبة ٥% عن عام 20١٧، مت اإعالن ذلك خالل 

االجتماع ال�شنوي للجمعية العامة للم�شاهمني الذي مت انعقاده بتاريخ 28 مار�س 

20١8 بفندق �شرياتون البحرين.

و�شوف تقوم ال�شركة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�شاهمني بن�شبة ٥% من راأ�س املال 

املدفوع، مببلغ ١.0٧٥ مليون دينار بحريني، وذلك عن االأ�شهم البالغ عددها 

2١٥.0٧٧ مليون �شهم )وذلك بعد ا�شتبعاد اأ�شهم اخلزينة البالغة ٤.٩23 مليون 

�شهم( واململوكة للم�شاهمني املبينة اأ�شمائهم يف �شجل امل�شاهمني يف تاريخ انعقاد 

اجلمعية.

وبالنيابة عن اإدارة ال�شركة توجه ال�شيد/ �شمري عبداهلل نا�س رئي�س جمل�س 

االإدارة بال�شكر اإىل جميع امل�شاهمني الكرام لدعمهم املتوا�شل وثقتهم يف ال�شركة، 

كما توجه بال�شكر اإىل جميع املوظفني بال�شركة جلهودهم املخل�شة يف �شبيل منو 

وازدهار ال�شركة.

توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥%

وفد تجاري في رحاب المجلس الرمضاني
ا�شت�شافت �شركتي نا�س املجموعة ونا�س املوؤ�ش�شة وفد جتاري من هونغ 

كونغ خالل زيارتهم ململكة البحرين، حيث قام الوفد م�شحوبًا من اأع�شاء 

جمعية التجارة يف هونغ كونغ ومكتب القن�شلية يف اململكة بجولة يف مكاتب 

ال�شركتني. و�شمن الزيارة رحب اأع�شاء رئا�شة جمل�س اإدارة ال�شركتني 

بالوفد يف املجل�س الرم�شاين املعتاد وناق�شوا من خالله الفر�س التجارية 

املحتملة. 
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أخبار ناس 
القاء الضوء على األخبار 

والمستجدات في 
جميع شركات "ناس".

سمير ناس رئيسًا لغرفة 
التجارة

 )BCCI( انتخبت غرفة جتارة و�شناعة البحرين

ال�شيد �شمري عبد اهلل اأحمد نا�س من كتلة “جتار 

20١8” كرئي�س جديد ملجل�س االإدارة.

وقد فازت كتلة جتار بقيادة ال�شيد �شمري نا�س بـ ١0 

مقاعد يف انتخابات الغرفة التجارية احلرة التي 

جرت يف مار�س 20١8.

وقد ح�شل ال�شيد �شمري نا�س على اأكرب عدد من 

االأ�شوات يف االنتخابات التي اأجريت يف مركز عي�شى 

الثقايف، كما واعتربت كتلته االأكرث جناحًا. 

وبعد توليه من�شبه، اأعلن ال�شيد �شمري نا�س عن 

خطة عمل الـ ١00 يوم اأمام اأع�شاء الغرفة وعنّي 

جلنة موؤقتة لتنفيذ تلك اخلطة.

تاأ�ش�شت الغرفة يف عام ١٩3٩، وهي اأقدم غرفة يف 

املنطقة حيث تعمل كممثل رئي�شي للقطاع اخلا�س 

يف اململكة.

ويف معر�س حديثه ملجلة “حديث نا�س” بعد 

االنتخابات، قال ال�شيد �شمري نا�س: “�شرتكز اللجنة 

على تطبيق الالمركزية يف قرارات الغرفة، وحتديث 

لوائحها واآلياتها، وتدريب املوظفني، واإعادة هيكلة 

الغرفة جلعلها من�شة تفاعل فعالة للجميع “.

وقال ال�شيد �شمري: “ت�شلمنا هذه امل�شوؤولية يف وقت 

مليء بالتحديات على امل�شتويات املحلية واالإقليمية 

والدولية. وبو�شع هذا يف االعتبار، حددنا هدفنا 

الرئي�شي، وهو حتويل بيت التجارة اإىل من�شة ملجتمع 

االأعمال “.

واختتم ال�شيد �شمري حديثه قائاًل: “لتحقيق هذا 

الهدف، و�شعنا ا�شرتاتيجية وحددنا خطة عملنا 

لالأيام املائة االأوىل”.

ومبنا�شبة الفوز، بعث جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة، ملك مملكة البحرين بربقية تهنئة اإىل ال�شيد 

�شمري نا�س مبنا�شبة انتخابه رئي�شًا لغرفة جتارة 

و�شناعة البحرين، متمنيًا له النجاح يف موا�شلة 

الدور الفعال للغرفة ويف حتفيز الن�شاط االقت�شادي 

للمملكة ومنوها.
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مع �شدور هذا العدد، نكون قد احتفلنا بقدوم العام اجلديد، واأقمنا �شعائر 

رم�شان الكرمية واحتفلنا بعيد الفطر املبارك مع موظفينا الدوؤوبني، لنعود للعمل 

بكل جهد جلعل هذا العام اأف�شل للجميع. 

 

�شهد الربع االأول من العام منو لبع�س ال�شركات وازدهار ل�شركات اأخرى.  

لقد ح�شلت �شركة نا�س للم�شاحات اخل�شراء بالتعاون مع نا�س للمقاوالت على 

عقود تخ�شري وبناء يف م�شاريع تنموية مثل م�شروع خليج البحرين. حيث يتاألف 

 The" و "The Park" ،امل�شروع من بناء الق�شم الرئي�شي لالأغذية وامل�شروبات

 ."Wharf

كما وح�شلت ال�شركة على عقد م�شروع تخ�شري وت�شجري حمطة معاجلة مياه 

ال�شرف ال�شحي يف املدينة ال�شمالية )اآما�س(.  

اأما بالن�شبة ل�شركة نا�س للمقاوالت – االإمارات، �شجلت ال�شركة اأول اإجناز لها يف 

�شوق دبي، حيث ح�شلت ال�شركة على عقود لثالثة م�شاريع رئي�شية، وهي: اإن�شاء 

حمطة فرعية ١32 / ١١كيلو فولت يف مدينة اال�شتثمار، واالأعمال املدنية يف 

حمطة كهرباء جبل علي البالغة ٦00 ميغا فولت، ل�شالح هيئة كهرباء ومياه دبي، 

واالأعمال املدنية مل�شروع دبي هيلز العقارية اجلديدة. واجلدير بالذكر، تعترب 

ال�شركة االآن مقاول مرخ�س حامل لرتخي�س G +١2 يف دبي.

�شركة نا�س لالأ�شفلت وقعت اتفاقية خدمات �شيانة مطار البحرين الدويل ملدة 

ثالث �شنوات مع �شركة مطار البحرين.

كما مت حتقيق اإجناز جديد خالل عام 20١8 نحو روؤيتنا لرفع معايري ال�شالمة 

وال�شحة املهنية يف جميع �شركات "نا�س". فقد جنحت �شركة نا�س �شكافورم - 

االإمارات يف ترقية �شهادات ISO 9001 وISO14001 وOHSAS 18001 اإىل 

اإ�شدار العام 20١٥. وا�شتطاع مكتب ال�شركة الرئي�شي يف البحرين برتقية �شهادة  

ISO9001 وISO 14001 اإىل اإ�شدار العام 20١٥ ويعمل االآن على احل�شول على 
.OHSAS 18001 شهادة�

اأما على ال�شعيد االقت�شادي، فقد �شهد العام حتديات جمة لل�شوق ب�شفة عامة 

ولقطاع املقاوالت ب�شفة خا�شة. فب�شبب املناف�شة ال�شديدة، وال�شعود الكبري 

والغري متوقع لتكلفة العمليات كاالإرتفاع الكبري يف الر�شوم احلكومية باالإ�شافة 

لتذبذب ا�شعار مواد البناء، طول مدة احل�شول على املدفوعات، والذي بدوره اأدى 

اإىل �شعف ال�شيولة، كل تلك االأ�شباب �شتوؤثر �شلبًا على �شركات املقاوالت يف اململكة 

خالل عام 20١8. 

نعتقد باأن التحديات �شتكون قائمة حتى نهاية العام وذلك لتاأخر البدء يف العديد 

من امل�شاريع احلكومية الأ�شباب ال علم لنا بها والتي من املفرت�س اأن تبدء يف الربع 

اأو حتى الن�شف االأول من العام. ولكننا نحمل روية اأكرث تفاواًل للعام 20١٩ ملا 

يحمله لنا من وعود بالتغيري االإيجابي. 

ويف ظل املتغريات التي تع�شف بال�شوق بني احلني واالآخر، ا�شتطاعت �شركة 

نا�س املوؤ�ش�شة اأن ت�شجل معدالت ارباح مرتفعة. ويعزو هذا لعوامل عديدة منها: 

املرونة اال�شرتاتيجية التي ت�شمح ل�شركة نا�س املوؤ�ش�شة بالتاأقلم مع ظروف ال�شوق 

املتغرية، اإمكانية تقدمي حلول متكاملة لعمالئنا، وجود �شبكة قوية من ال�شراكات 

اال�شرتاتيجية، على ال�شعيدين االإقليمي والدويل، واالأهم من ذلك، نعمة اهلل 

علينا بوجود فريق متخ�ش�س من املهنيني الذين يبذلون ق�شارى جهودهم لرفعة 

هذه املوؤ�ش�شة. 

نتوقع اأن يبقى ما تبقى من العام 20١8 اأكرث تفاوؤاًل. فمع كل هذه االأحداث 

واملجريات، توا�شل "نا�س" يف منوها لتبقى را�شخة جتاه التزامها باإ�شافة كل ما 

هو قّيم يف املجتمع. 

تفخر �شركة نا�س املوؤ�ش�شة، باأن تكون جزًءا من املبادرات الوطنية، التي يتم 

توجيهها حتت القيادة احلكيمة يف البالد، وتظل داعمًا قويًا لنمو االقت�شاد، 

وع�شو ن�شطًا يف الرتويج امل�شتمر ململكة البحرين، بوابة التجارة يف اخلليج.

سمير عبداهلل ناس
رئيس مجلس االدارة

 رسالة 
رئيس مجلس اإلدارة

نعتقد بأن هناك تحديات عديدة قائمة في 
٢٠١٨ لقطاع المقاوالت ولكننا نحمل روية أكثر 

تفاوالً للعام ٢٠١٩ لما يحمله لنا من وعود 
بالتغيير اإليجابي. 
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نرحب باقتراحاتكم
نرحب بجميع م�شاركات موظفي �شركات نا�س من اأجل اإثراء ن�شرة حديث ناس 

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

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

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

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

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

.١٧٤٥٦١٩١
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النشرة الرسمية لناس المجموعة وناس المؤسسة 

تابعونا على صفحاتنا في

"ناس" تطلق موقع اإلنترانت الرسمي لها 

عقد لمدة ثالث سنوات لشركة ناس 
لألسفلت

وفد تجاري من هونغ كونغ في رحاب مجلس 
"ناس" الرمضاني
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 الرجـل الجديد وراء شــركــة 
ناس للـخدمات الصـناعية

حديث صريح عن مستقبل الشركة     
فوز سمير ناس الساحق في 

انتخابات غرفة التجارة والصناعية 
البحرينية

أقسام "ناس" تطلق حملتها 
الصيفية
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زيارة صاحب السمو الملكي 
ولي العهد لمجلس ناس 

الرمضاني 
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