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

Chairman’s Letter  NASSTALK

NASS Talk

Chairman’s  
Message

In this issue, we would like to highlight projects in our Saudi Branch ANPC, Abdulla Nass & Partners Co Ltd. 
We have seen major development in Saudi operations over the past few years and would like to share these 
accomplished and ongoing achievements with you. 

ANPC is an affiliate office in Saudi Arabia experienced in building and civil works, electrical and mechanical 
installation works, and shutdown and maintenance works in power and petrochemical plants.

In the fourth quarter, Nass has also received major awards as well as signed new deals. Don’t forget to read 
about the major clean-up campaign by Gulf City Cleaning Company that helped promote cleanliness and 
health awareness in the capital Manama, a huge success project. 

Thank you to all of those who contributed to our success in the fourth quarter. I’d like to wish everyone a 
very happy new year. 

Abdulla Ahmed Nass
Chairman
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NASSTALK   Latest News

Find out what Nass have been up to with 
some snippets of all the latest news …

Abrasives Technology Industries Co has recently implemented 
‘Kaizen’, to enhance the growth and development of the 
company. Kaizen is a Japanese concept for continuous 
improvement which is applied in renowned companies 
worldwide. The concept’s aim in Abrasives Technology 
is to focus on creating new ideas to cut costs, reduce 
waste, reduce maintenance cost and improve customer 
satisfaction. A committee has been appointed for reviewing 
suggestions and progress of Kaizen practices by staff 
members. Employees with the highest number of Kaizen are 
then declared Star Kaizen. Four dedicated employees have 
been chosen as Star Kaizen this year for improvements and 
implementations in Quality Systems, Packaging Standards, 
Product Quality and Zero Maintenance Issues. The company 
has also initiated a venture to receive its OHSA (Occupational 
Health and Safety Act) certification.

Development of 
Abrasives Technology 
Industries Underway

Chandru (Product Quality), Alex (Packing Standards), Saji (Zero Maintenance Issues) and 
Ahmed Abdel Radi (Quality Systems)

ATI has appointed Al Baraka Co, an Iraqi 
company, as the SWORDS distributor in Iraq. It 
has also received its first test order worth 
USD50,000. ATI is predicting a successful year 
for its production department and expecting 
more than two million orders. 

Distributor 
Appointed 
in Iraq

Unitech Issam Kabbani & Partners for Building & Construction Co. Ltd. received a full day technical 
and sales training which was attended by 25 Unitech sales executives and managers from the 
Middle East.

Major Distributor Receives Training

Attendees receive sales and product awareness training

Lebanon based heavy equipments and tool manufacturer Staunch Machinery has approved ATI products as their OEM product and will be 
marketed under its brand name “Staunch”. The estimated volume of business for 2013 is one million dollars. 

ATI’s Third OEM Approval

Abdulla Nass group was the strategic sponsor of the 5th Annual Bridges 
Middle East Summit held in Doha, Qatar. The summit offered a platform for 
planning, design, procurement, construction, maintenance and other related 
activities in the bridge and tunnel industry, featuring innovative solutions for 
resolving common challenges in intermodal bridge design, construction and 
maintenance. The event highlighted Nass’ major projects in Bahrain which 
include Durrat Al Bahrain Bridges, the Bahrain Map Junction interchange, 
the Amwaj Island bridges and Isa Town Gate. The summit attracted over 200 
attendees and participants from across the Middle East every year. ‘Being 
part of such events gives us the platform to demonstrate our line of work 
and at the same time maximize visibility of our standard of service we offer 
our esteemed clientele by incorporating innovative design and construction 
techniques’, said Mr. Sameer Nass, Managing Director of Nass Group.

Abdulla Nass Group Named 
Strategic Sponsor of the 
Fifth Annual Bridges Middle 
East Summit
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Kanoo Travel has been appointed as the official travel agent for Nass 
Corporation’s staff. As part of the deal, Kanoo Travel has set up a 
separate division at the Nass Logistics premises. This will allow Kanoo to 
take over duties and operations connected to the controlled and smooth 
travel of Nass employees. 

Nass Corporation and 
Kanoo Travel Tie Up in 
New Partnership Deal

Deal signing by Nass Corp and Kanoo Travel

Nass Contracting received its first major Milestone Achievement 
award from ECITB for successfully training 1,000 employees as part 
of the Engineering Construction Industry Training Board (ECITB) 
International Health & Safety Passport scheme. Nass Contracting has 
been recognized as the second approved centre to deliver ECITB 
International Health and Safety Passport courses in the Kingdom 
of Bahrain after ASRY. Consisting of three stages; Foundation, 
Advanced and Supervisor, 
the training courses are 
specifically designed for 
the construction and 
engineering construction 
industries. So far, 
employees of Nass 
Contracting have 
completed 400 
foundation 
training and 
90 advance 
training courses 
since obtaining 
accreditation 
last year.

NASS Contracting 
Receives Major Milestone 
Award from ECITB

Hemant Joshi, a director at Abdullah Ahmed Nass Group and finance 
professional recently launched his new self-motivation book, ‘Success 
at Your Doorstep: it’s knocking!’ Around 150 business leaders 
and professionals attended the launch. The Bahrain-based author 
completed his MBA and FCMA from the UK. He is a Chartered and Cost 
Accountant from India and also holds Commerce and Law degrees. 
Hemant is a professional speaker and enthusiastic quizmaster as well as 
internationally licensed Trainer of Neuro Linguistic Programming. He has 
conducted many workshops for institutions and was also nominated for 
a CA Global Achievers Award in the past. 

Adel Nass, Sameer Nass, Abdulkareem Bucheeri, The author, Joshi 
and Dr Al Sayed

A seminar, organised by the Bahrain Chapter of the Institute of Engineers - 
Pakistan, was attended by association members and guests. At the event, 
Mr Cockrem said an average of 9,500 tonnes of domestic waste per month 
was collected in Manama and Muharraq when the GCCC started operations 
in 2001. This figure has increased to 16,000 tonnes per month. A total of 
113,148 tonnes of domestic waste was collected in 2001, which rose to 
188,416 tonnes last year. He explained all waste needs to be appropriately 
stored, collected, transported and disposed. “Rapid urbanisation, 
development, high population growth and enhanced standard of living 
are causing tremendous increase in the generation of municipal waste in 
Bahrain,” he said. 

Adrian Cockrem Speaks at 
Society of Engineers Seminar

Prabhjeet, Tareq, Adrian Cockrem, Rehan and Qamar

A Sarens Crane carried US Space Shuttle Space Endeavour as crowds of people watched it transport through the streets of Los Angeles on its final journey to 
its museum home, the California Science Centre. The 77,272kg shuttle travelled 3.2km per hour along a 19km route from Los Angeles to California in two days. 

Sarens Crane Carries US Shuttle

Nass Director Releases 
New Self-motivation Book
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School Visits
GCCC initiated school awareness campaigns along with Manama 
Municipality to 
educate the 
students of the 
capital about 
recycling and its 
benefits as well as 
raising the public 
awareness towards 
keeping the capital 
clean. Twelve 
schools attended 
for campaigning.

Karbabad 
& Al Fateh 
Beach 
Cleanup  
Students from University of 
Bahrain, Delmon University and the University of Applied Sciences helped 
clean-up garbage from the coasts of Karbabad Beach. Several coastal 
areas in Bahrain were identified through a survey that evaluated which 
areas need to be cleaned based on the volume of wastes and residues 
in it. Meanwhile, elementary schools helped clean Al Fateh beach in 
association with the campaign. 

A cleanup awareness campaign launched by Manama Municipality and Gulf City Cleaning Company held various clean-up activities across the country 
to educate the public and promote the best environmental and health practices. The campaign was officially launched at the Bahrain City Centre and 
initiated a series of affiliate campaigns under it to reach the public in schools and beaches. The aim was to seek the cooperation of people and civil 
society institutions to raise cleanliness and spreading awareness on the effects of waste on the environment and the image of the capital. 

Bahrain City 
Centre Expo
An awareness campaign was launched by the 
Manama Municipality in coordination with the 
Municipal Council to clean up Bahrain’s capital. 
The campaign “Towards a Clean Capital” was 
launched in October in cooperation with the 
Gulf City Cleaning Company (GCCC). This is 
was start of a series of campaigns under this 
theme. The school campaign was held from 
17th October, 2012, the beach campaign from 
22nd October and the Ashura campaign ran for 
ten days in Muharraq. 

Towards a Clean Capital 
Campaign Launched by GCCC

GCCC finished its public awareness campaign in parks and 
garden in association with the Ministry of Municipalities and Urban 
affairs. For the first time GCCC introduced customised outdoor 
games that have been specially designed. The recycling race had 
participants assort recyclable waste as fast as possible. Recycling 
Snake and Ladders was played by using a board of 144m² that 
contains questions about the right and wrong behaviour towards 
the environment. Players have to answer correctly to move ahead. 
All winners received prizes. GCCC had also set up an awareness 
centre for the public that contained figures of waste collected for 
the last twelve years and the types of recycling in Bahrain. 

Prince Khalifa Park Awareness 
Campaign with the Ministry of 
Municipalities & Urban Affairs  

Together
Towards 
a Clean 
Capital

Manama Municipality

lamposts.indd   4 10/8/12   4:29 PM

GCCC and Manama Municipality 
have created a new campaign 
approach whereby lamp posts and 
6x4 advertisements have been 
located in different areas of the 
capital Manama. The new approach 
has made use of the smiley faces 
on different types of waste to send 
messages to keep the capital 
clean. According to a survey, the 
public’s feedback shows that the 
new approach was able to send the 
message across to all age categories 
and nationalities. 

A New 
Campaign 
Approach 

NASS Mechanical 
Contracting Participated 
in BAPCO HSE Week
The Bapco HSE week took place from 4th - 10th Nov 2012 at the 
Bahrain International Circuit. Nass Mechanical supported the cause and 
participated with a display stall of their capability
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Applied Science University, a pioneer university 
in connecting theory to practice, prepares to 
move to a new campus by mid-year. The total 
built-up area will accommodate around 3,200 
students. The campus will include academic, 
administrative, Continuing Education and 
Training (CET) buildings as well as sport fields, 
landscaping and parking with a capacity of 
375 vehicles. The new project will also provide 
space for social, cultural and sports activities by 
providing a student hall, stadium and theatre. The 
university’s construction will be in accordance 
will rules and priorities of higher education 
institutions and harmonise with modern design 
standards. Factors such as thermal insulation for 
the building’s external skeleton as walls, roofs, 
glass surfaces will consider the importance of 
allowing maximum natural sun light reaching 
classrooms and corridors, rooms of faculty 
members and administrators in addition to natural 
ventilation and mechanical ventilation through 
operable windows in all floors. The campus 
utilises solar energy and also fulfils requirements of 
handicapped people by providing suitable toilets, 
special entrances and parking. The new campus 
includes four faculties; The Engineering faculty 
encompasses the Architecture Engineering, Civil 
Engineering, Electrical and Electronic Engineering 
and Mechanical Engineering departments. 
Other faculties are Arts and Science, Law and 
Administrative Science. The total cost for the new 
establishment is about BD12 million and public 
services on the new campus are distributed to 
many areas. Firstly, the green area is attached 
to the students’ activity building, while parking 
spaces have been increased to accommodate 
many vehicles. Lastly, the playground, power 
plant, and security office are distributed at the 
gates of the university and accommodation for 
security in the northern corner of the area.

ATI products were displayed in an international exhibition, BIG 5, in Dubai. 
ATI stalls attracted more than 300 visitors.

ATI Products BIG 5 Show in Dubai

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

Ms Anood, grand 
daughter of Mr AA 
Nass presenting a 
personal hand written 
book to Mr Nass

The new-generation Isuzu-Max pick-ups were launched in Bahrain recently. 
The event, at the Bahrain International Circuit, was attended by officials from 
Isuzu and its Bahrain dealer Motorcity as well as customers. Isuzu Motors 
Assistant General Manager Akira Odagaki said that after the success of the 
vehicle in the Far East, Australia and Europe, Motorcity had become the 
first in the region to launch it. Motorcity Commercial Vehicles Sales Manager 
Arun Kumaar said 
the D-Max reflects 
power and design 
and meets all 
type of customer 
requirements. 
During the event 
Motorcity also 
arranged a special 
ceremony to 
hand over keys 
for the Nass Fleet 
purchased.

Isuzu Chooses Bahrain 
for Pick-Ups Launch

Mr Faisal Kanoo of Motorcity handovers keys to Mr Bashar Nass, CEO of Nass 
Procurement and a plaque for being the first purchaser of the new model pickups

Applied Science 
University will 
Move to New 
Campus
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Abdulla Nass and 
Partners Co Ltd

Abdulla Nass & Partners Co Ltd is an affiliate 
office in Saudi Arabia experienced in building and 
civil works, electrical and mechanical installation 
works, and shutdown and maintenance works in 
power and petrochemical plants.

Location: office at Al-Salah Tower, Al-Khobar and 
operation site in Jubail

ANPC is an experienced contractor 
in the following fields:
 Fabrication and erection of industrial piping, 
steel structure and process and storage tank
 Welding inspection, PMI and industrial 
radiography services
 Supply heavy equipment for erection of plants
 Supply experienced manpower in 
mechanical field
 Supply all types of project support services 
including welding machines, air compressors, 
Forklift and Generators
 Supply cutting and grinding discs, electrodes, 
welding consumables, safety gear
 Supply of full solution of seating requirements by 
using grandstand advanced system in hire basis

NASS Divisions 
that operate in 
Saudi 

Contracting
This division’s 
portfolio consists of 
industrial structures, 
infrastructure 
development, 
pipelines and 
road construction 
as well as luxury 
villas, office blocks, 
warehouses 

and other commercial buildings. Offshore 
works include bridges, jetties and quay wall 
construction and dredging, land reclamation 
and shore protection works. 

Scaffolding
In a relatively short period of time the division has 
risen to become a major provider of scaffolding 
services in Saudi and has enjoyed dramatic 
growth and expansion. Having a highly trained, 
qualified and motivated workforce approaching 
1000 employees and an inventory of scaffolding 
materials in excess of USD23 million. 

Amidst the many current projects being 

executed in Saudi 
Arabia by Abdulla Nass 
& Partners Scaffolding 
Division, is the Lube Oil 
Al Kharj, Ras Al Khair 
Projects and the Jubail 
Commercial Port with 
Sinopec and Olayan 
Descon for the Long 
Form Project. The 
company expects to 
commence work shortly 
on five new tanks in 
Jubail and provide 
scaffolding services to 
ANPC on their Gas Treatment Plant Project. 

Commercial
The Mercantile division  represents over various 
international manufacturers and provides 
comprehensive sales, distribution, spare parts 
and after-sales service facilities. The products are 
classified into four major sections such as:
 Construction/Building Equipment
 Mechanical and Electrical
 Plumbing/Irrigation Products
 Safety Items

Crane Rental - Sarens Nass Middle East
The division provides professional crane rental, 
heavy lifts and transport solutions to local and 
international companies throughout the Middle 
East. The venture’s operations are headquartered 
in Bahrain and provides crane rental, lifting and 
transport services in four GCC countries namely 
Bahrain, Qatar, Saudi Arabia and Oman.

Sarens Nass operates a fleet of 240 cranes, 
mainly new hydraulic and crawler cranes up to 
500 tons capacity, including hydraulic modular 
trailers, low-beds, etc.

Current Assignment in Saudi Arabia include: 
supply of 50 to 400 tons of crawlers at various 
sites including Marafiq - Yanbu Power and 
Desalination Plant - Phase 2, Yanbu-Ibn Rushd 
Pet/Pta Petrochemical Complex, Yanbu Export 
Refinery, Shoiaba Power Plant etc …

Welding Inspection - Shaw Nass 
Middle East
Shaw - Nass Middle East provide a regional 
source of prefabricated piping systems for 
industries throughout the Middle East.

The company manufacturers high-integrity 
piping assemblies in carbon steel, stainless steel 

and alloy materials for use 
in refineries,

petrochemical, 
chemical and gas 
processing plants, offshore 
production facilities, 
desalination plants and 
power stations.

Mechanical 
Fabrication - Nass 
Mechanical
A major Mechanical 
Contractor and Steel 
Fabricator in the region 
giving maximum support 

to the continued growth of the Nass Group. Their 
operations include Fabrication and Erection of 
Industrial Steel Structures, StorageTanks, Piping 
and Mechanical Equipment. The company is also 
involved in Construction, Repair and Maintenance 
of Storage Tanks, Anti-Corrosion Treatment and 
Painting, Plant Shutdown and Maintenance and 
Offshore Services.

This division was recently awarded the Lube 
Oil Plant Fabrication and Erection project.

ATI - Abrasive Technology Industries Co
Nass Groups most recent investment in 
Dammam’s 
second 
industrial 
city is the 
establishment 
of “ABRASIVE 
TECHNOLOGY
INDUSTRIES” 
in partnership 
with Shaheen 
Group with 
USD10 million.

ATI was 
established 
in June 2010 
as a state of the art manufacturer of high-quality 
abrasive product RESIN BONDED CUTTING 
AND GRINDING WHEELS with the Brand name 
“ATI SWORDS”. ATI provides the whole range of 
cutting-off and grinding wheels for both portable 
and fixed Machines. The company located in 
Dammam, Saudi Arabia is the hub for global 
trading with a production capacity of twelve million 
pieces of cutting and grinding wheels of sizes 
varying from 100 mm to 400 mm.

Oil Storage tanks
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Saudi Technology Base Lube Oil Plant 
(April 2010 – December 2012)
Located in Al Kharj Industrial City, Riyadh
Owned by Saudi Technology Based 
Establishment
The Used Lube Oil Re-refining Plant will treat 
40.000 tons of used lube oil per year. Impurities, 
inert and condensable hydrocarbons will be 
removed from the used lube oil. Treated oil will 
constitute a lubricating base-oil. This process 
comprises; Dewatering, Gas Stripping, Vacuum 
Distillation, Finishing Distillate Treatment and 
Fractionations. The mechanical contractors were 
responsible to design, fabricate, erect, construct, 
assemble, install, test and paint all tanks, vessels, 
drums, columns, support structure, 42 metres 
height process unit structure, pipe rack, pipe lines 
installation, erection, alignment and bolting of 
different equipments including evaporators, steam 
boilers and pumps. 

Mechanical Work Accomplished: 
 Erection and construction of 45 tanks (diameter 
from 5m up to 38m and height up to 14 meters). 
 Erection of support structure and installation of 
ten tanks at the structure.
 Erection of the Process Unit Tower of 42m 

height and 25x25 length*width.
 Lifting, installation and 
alignment of vessels, columns 
and drums at process unit. 
 Erection of 24 pipe racks 
with crossings. 
 Fabrication and installation of 
piping at the structure.
 Installation of pipes 
at the plant. 
 Testing of the tanks (Dye 
penetration, Diesel, Pneumatic, 
Radiography, roundness, 
Hydrostatic Testing and more). 
 Painting of the tanks.
 Development of the full packages of Completion 
Books and QC documentation. 

Supply, Fabrication and Assembly of 
Bypass & Main Stack (April 2011 - 
November 2011)
Located in Dhuruma, Riyadh KSA
Owned by Dhuruma Electricity 
Company (DEC)
This project encompassed the construction of a 
Gas Fired Power Plant (No. 11) in Riyadh. Nass 
Group was responsible for the supply, fabrication 

and site assembly of the 
bypass and main stack of 
the power plant. Total stacks 
were 14 units. The Main 
Stack is 60 meters in height 
with 6m diameter and weight 
of 160 tons. 
Mechanical Work 
Accomplished:
 Mechanical site assembly 
of 63 half cans of the 
bypass stack.
 Completion of insulation 
and touch up painting at site.
 Passing the final HHI QC 
inspections including stack 
erection-fit up.  
 Delivery of the assembled 
cans from ANP assembly 
area to erection point.
 Mechanical site assembly of 
224 half cans with automatic 
circumference welding.
 Painting of two coats 
at site.
 Delivering the assembled 
units of 96 tons and 30m 
length to erection point.

Current Project: 
Aluminum Smelter 
Located in Ras Al Khair, 
KSA
Owned by Maaden Alcoa
The Ras Al Khair Aluminium 
Smelter is a new smelter 
located at Ras Al Khair, on 
the coast of the Eastern 
Province of the Kingdom of 
Saudi Arabia. This will be the 
largest Aluminum Project in 
the world. The target is to 

build four potlines of 360 AP37 pots each along 
with the associated gas treatment centers, carbon 
plant, casthouse and infrastructure facilities. 
Abdulla Nass & Partners Co. is responsible for 
the installation (Mechanical Erection) of two Gas 
Treatment Centres divided into four different lots. 
The Gas Treatment Centres shall allow the plant to 
meet all local governmental laws and regulations.

A Gas Treatment Centre mainly includes 
the following sub-parts (description based 
upon the direction of the gas flow):
 Two Outside Centre ducting networks
 Eight Dual suction networks
 Two Forced convection ducting networks
 Structural steel structures, roofing and 
access (Ladder and stair case)
 18 Bag Filter modules. Each filter of 55 ton. 
 One Inside Centre ducting networks inlet plenum 
/outlet plenum/Inlet exhaust fan ducts/Duct from 
exhaust fans outlet to stack

 Six exhaust Fans, eight Boosters fans, 
12 FCN fans
 One set of Free Issue Equipment (Dampers, 
diverter valves, Alumina valves, fabrics, etc.)
 One Stack at each centre. Each Stack 
of 160 ton and 50m height. 
 Material handling systems
 One Compressed air piping network
 One Fluidized air piping network
 One Vacuum cleaning system piping network
 One Fire extinguishing piping network
 Several alumina venting lines
 Electrical and Mechanical Rooms 

This contract is valued at 55 million SAR.

Projects Accomplished 
in KSA by Abdulla 
Nass & Partners
Co Ltd (ANPC)
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General Manager, ANPC, Saudi

Majed 
Salem

One on One with

NASSTALK  Staff

Nationality: Palestinian 
Qualification: Bachelor in English Literature
Expertise: 31 years of work experience in 
Saudi Arabia, 21 years with Daelim as Overseas 
Procurement Manager and various other positions. 
Hobbies: To read and learn about equipment and 
sports car technology.

How long have you been working with Nass 
Group and what are some of the developments?
I began in 2001, when I took up responsibility to set 
up Abdulla Nass and Partners Co in Saudi Arabia 
from scratch. The current status of the company 
stands at a workforce size of 950 employees, 300 
various equipments consisting of cranes, forklift, 
welding machines, tower lights, air compressors, 
boom trucks, trailer, excavator etc. We also have 
100,000 m2 of land allocated to accommodate 850 
employees, workshops, ware house and lay down 
area. I was also involved in the establishment of 
Sarens Nass Crane Division, Scaffolding, NDT and 
also supported the formation of the ATI factory in 
Saudi Arabia. 

What is a major achievement by Nass Group 
operations in Saudi Arabia?
Based on the accumulated experience I would say 
we succeeded most by building Nass Group Saudi till 
ANCP became the driving force here.

Please update us on current projects.
The Saudi Technology Base Lube Oil Plant, the 
supply, fabrication and assembly of Bypass and 
Mainstack and the Aluminum Smelter Project. 

What is the future plan for growth 
within the next year?
We would like to establish a Mechanical Erection 
Division, using our experience and expertise gathered 
over the last few years.

What are your thoughts about business 
opportunities in the Saudi market?
I believe Saudi Arabia’s constructions and service 
market leads the region and shows no signs of 
slowing down for at least five more years. 

Thanks for your time, 
would you like to 

share anything 
else with our 
readers?
I’d like to say that 
success is always 
possible if hard 
work is paired with 
determination, 

expertise and fulfilling 
commitments towards 

your clients. 
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New Appointment News
Dennis Joseph was an employee of our 
subcontractor Kuehne + Nagel Bahrain 
WLL who came to work with NASS to 
handle the Logistics requirements for P-500 
GCC Development project; on seeing his 
perfection at work, NASS offered him a New 
Role with our Corporation. Dennis is now 

the Logistics Head at Nass Procurement 
and Logistics. He has a Diploma in 

Shipping and did his High School 
Graduation from St Joseph’s 
College, Colombo Sri Lanka.

Staff It Up! (STAFF NEWS & VIEWS)

Parakal 
Khaled 
Retirement 

Mr Parakal 
Khaled with 
Mr Adrian 
Cockrem 

The staff of Nass Asphalt were pleasantly surprised to see 
the picture of Ms Aalaa Adnan appearing in the Gulf Daily 
News on 18th and 19th November 2012 in the Bachelor’s 
Degree Honour Graduates’ List. Ms Aalaa has been 
working with Nass Asphalt as PA and Secretary to the 
General Manager, Mr Gerard Hutton for the last 3½ years. 
In addition to carrying out her official duties diligently, Aalaa 
also worked very hard to complete her Bachelor’s degree 
with honours. The Management of Nass Asphalt surprised 
Aalaa with a gift and her smile reflects the double fold joy !

Aalaa 
Adnan

Parakal Khaled, a driver 
working with GCCC since 
2000, has retired and will 
return home to India after 
serving for more than 20 
years with the Municipalities 
and twelve years with GCCC, 
a small fare well party was 
held in his honour. 

Nass Asphalt’s 
Bahraini Staff with 

Degree Honours

Nass Commercial 
Service Centre bid 
farewell to Engineer Hani 
on 6th December 2012.
He has been working 
with the division since 
October 2008.

Engineer Hani Engineer

Farewell
Hani

Sean Hickinson is 
the new Regional 
Manager at Nass 
Scafform. Sean has 
28 years of experience 
in scaffolding industry, 
twelve years in Gulf 
(four years in Qatar and 
eight years in UAE). 
Prior to joining Nass he 
worked with SGB UAE. 
He had been working 
with the Nass Group 
since October, 2010 
and is now promoted to 
the new position. He is 
qualified in ECITB level 3 
(Advanced) scaffolding.

Sean 
Hickinson
Appointment
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GCCC 

Nass Group Chairman Fawzi Nass presents Nass Cup for imported horses to owner Hadi Al Afoo

FAVOURITES enjoyed a 
profitable day winning five of 
the seven races, including 
the two feature events, in the 
third week’s races at Sakhir in 
November. 

Erebus, owned by Hadi 
Ebrahim Al Afoo, trained by 
Mohammed Hassan and 
ridden by Patrick Donagly, 
won the richest race of the day 
which was for Nass Group Cup 
for imported horses carrying a 
cash prize of BD3,000. 

The favourite beat 
Bazaruto by half-a-length while 
Agente Parmigiano was third, 
two-and-half-a-length behind 
and Mutaaheb fourth, another 
half-a-length adrift. 

Saqlaawy 1517, owned 
by Al Roudha Stable, trained 
by Fawzi Nass and ridden 
by Hussain Makki, pipped 
Al Hamdaany 1381 by a 
short head to win the Nass 

Corporation Cup for Arabian 
horses which carried a cash 
prize of BD1,300. 

Obeyaan 1335 was three-
fourth-length behind in third 
and Krayaan 1338 a distant 

fourth, eight lengths adrift. 
Haan Zada, owned by 

Habib Ebrahim Ramadhan, 
trained by Jaber Ramadhan 
and ridden by Abdulla Faisal, 
set the trend for the day living 
up to expectations winning the 
first race of the day which was 
for locally bred horses. 

The favourite beat Majrood 
by a head while Thoug was 
third and Katmandu fourth. 

Lazzaz, owned by Shaikh 
Hamad bin Abdulla Al Khalifa, 
trained by James Naylor and 
ridden by Gerald Avranche, 
followed suit winning the 
race for locally bred horses 
which carried a cash prize of 
BD1,000. 

GCCC held its second annual 
Sports day for staff who 
participated in and won football 
and volleyball tournaments. 
Trophies and medals were 
awarded to the winners.

Staff 
Shout 
About!

Employee 
of the Month
And the TOP 
(Totally Outstanding 
Performance) 
Award goes to ….. 

October

November

December

Mohammed Gulzar
Tea Boy at Mina 
Salman Head Office
working with the 

group since 1975 
is December’s 

Employee of 
the Month

Second Annual 
Sport Day

Angela Zantua, 
Sales Admin from 
Allied Car Rental 
Department is 
October’s Employee 
of the Month.

Angela has been a 
very hardworking 
Sales representative 
from our car rental 
division.

Mohamed Fathy El Ghoul, Senior Project 
Engineer from Nass Asphalt Division is 
November’s Employee of the Month.

For his exceptional 
work and coordination 
at major road 
and highway 
rehabilitation 

works.

Erebus Captures 
Nass Group Cup



 Abrasive Technology Industry to 
participate in SteelFab 2013 to be 
held at Sharjah Expo Centre during 
January 2013.

 NASS Group and NASS 
Corporation confirmed 
participation in Gulf Industry Fair 
to be held in Bahrain International 
Exhibition Centre from 15th to 17th 
January 2013.

 Sarens Nass Middle East 10th 
Anniversary to be held on 21st 
February 2013.

Upcoming 
Events
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NASSTALK  Staff/Social Corner

Spam Reduction
You cannot entirely prevent 
spam, but you can cut down 
on how much you receive. A 
few tips: 
Do not readily use your primary email address 
for everything. This is your most important 
contact information, and there are many people 
who profit from having it. You should use an 
alternate address when you need to give a 
website information, but it isn’t crucial. Create a 
“disposable” Hotmail or Yahoo address; one that 
you wouldn’t miss if it was gone, but can make 
light use of. It’s not unreasonable to be paranoid and over-protective with your 
main email address, to some degree these days.

1. IE: You would give your clients your *real* address, but if you were signing up to 
get a newsletter sent to you, you would use the “disposable” address.

2. Be very careful of third party software that comes from websites, peer-to-peer 
file sharing software, and files that you don’t know anything about that come in 
the mail. There are malevolent programs that will harvest your email addresses 
contained in seemingly innocent things on the web. They will harvest your friend’s 
email addresses, and anyone who’s in your address book’s email addresses.

3. Do not, ever, under any circumstances, respond to blatant spam. No matter 
how upset you get with it, no matter how offended you are. It is almost a guarantee 
that the spammer will never see your actual reply, but he/she *will* see your email 
address returned to them, essentially leading them to believe that yours is a live 
address and usable. Just block the offending mail if your email software allows for 
it, and delete the email. Don’t give them any attention or encouragement. It may 
feel good to vent on them for flooding your in-box, but in the long run, it doesn’t 
affect them; it affects you. 

4. If you have your email address listed on your website, try and find a JavaScript 
click-disabler script to use on your site, or integrate the text containing your email 
address into an image file. This makes it nearly impossible for automated email 
search programs (aka “spiders”) to detect your email address and use it. 

5. Do be aware of who you give your email address to. More often than not, 
people will sign up for newsletters, then forget they did - and blame the sender for 
spamming them. Abuse goes both ways, sometimes.

Article contributed by Mr Sheffy M K, IT Administrator at Nass Contracting
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Adrian 
Cockrem 
Birthday
A surprise birthday party was 
arranged by staff of GCCC to 
their beloved General Manager, 
Mr Adrian Cockrem.

Vehicle Branding carried out on fleet from Nass 
Asphalt, Nass Contracting and Nass Commercial.

xxxx xxx xxx x xx 
xxxx xxx xxx x xx 
xxxx xxx xxx x xx 
xxxx xxx xxx x xx

Caught on Camera
Here are some of our favourite snaps of the quarter!

“What new 
contributions can I 
make to the growth 

of this fantastic
company!”

New Year cake cutting at procurement

Fleet Branding

“At NASS, it is 
always about 
team work!”



NASSTALK 12  اكتوبر – دي�سمرب 2012

NASSTALK الموظفون/ الزاوية االجتماعية

عيد ميالد فعاليات قادمة
أدريان كوكريم
نظم موظفو �شركة مدينة اخلليج للتنظيفات 

اأدري���ان  امل��ح��ب��وب  مل��دي��ره��م  مفاجئا  ح��ف��ا 

كوكرمي مبنا�شبة عيد مياده.

ان�شم عدد من ال�شيارات اجلديدة 

من  كل  من  املجموعة  اأ�شطول  اإىل 

�شركة نا�س لا�شفلت 

و�������ش������رك������ة ن����ا�����س 

و�شركة  للمقاوالت 

التجارية. نا�س 

اال�شهامات  ه���ي  م���ا 

تقدميها  ميكنني  التي 

الأ���ش��ارك يف من��و هذه 

الرائعة”؟! ال�شركة 

قطع قالب حلوى ال�شنة اجلديدة يف ق�شم امل�شرتيات 

حمور  نا�س!  “يف 
العمل  ه��و  ال��ع��م��ل 

اجلماعي دائما”!

املواد  تكنولوجيا  م�شانع  �شركة  ت�شارك   

املزمع   2013  SteelFab يف  ال��ك��ا���ش��ط��ة 

ال�شارقة  اإم��ارة  معار�س  مركز  يف  اإقامته 

خال �شهر يناير 2013.

املوؤ�ش�شة  ون��ا���س  املجموعة  نا�س  اأك���دت   

لل�شناعة  اخلليج  معر�س  يف  م�شاركتهما 

الدويل  البحرين  مركز  يف  اإقامته  واملزمع 

يناير   17 اإىل   15 من  الفرتة  يف  للمعار�س 

.2013

العا�شرة  ال�شنوية  الذكرى  حفل  �شيقام   

يف  االأو�شط،  ال�شرق  نا�س  �شارن�س  لتاأ�شي�س 

يوم 21 فرباير 2013. 

هذه جمموعة من اأف�شل ال�شور التي التقطت خال هذا الربع من العام

صيد الكاميرا

أسطول السيارات يحمل 
اسم العالمة 
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كيف تحد من الرسائل غير المرغوب فيها
قد ال ت�ستطيع منع و�سول �لر�سائل �اللكرتونية غري �ملرغوب فيها �إليك، �إال �أنه با�ستطاعتك 

�لتقليل من عددها؛ و�إليك جمموعة من �لن�سائح �لتي ت�ساعدك على ذلك:

ال ت�شتخدم بريدك االلكرتوين الرئي�شي لكل �شيء؛ فهذا الربيد هو الذي يحتوي على معلومات االت�شال االأكرث 

اأهمية اخلا�شة بك وقد ي�شتفيد الكثري من االأ�شخا�س من احل�شول تلك املعلومات. يجب عليك ا�شتخدام 

بريد الكرتوين بديل عندما حتتاج اإىل توفري بع�س املعلومات التي ال تكون 

ذات اأهمية كبرية على �شبكة االنرتنت؛ اأن�شئ ح�شابا “وهميا” على موقع 

اإذا ما فقدته ولكن ميكنك  اأو الياهو، عنوان لن تخ�شر �شيئا  الهومتيل 

اال�شتفادة من وجوده؛ فلي�س من املجدي اأن تكون مرتابا وتفرط يف حماية 

بريدك االلكرتوين الرئي�شي اإىل حد ما هذه االيام.

الرئي�شي )احلقيقي(؛  االلكرتوين  بريدك  عنوان  زبانئك  تعطي  قد   .1

لكنك ل�شت يف حاجة اإىل توفري ذلك الربيد عندما ت�شجل لا�شرتاك يف 

ن�شرة ما؛ ففي هذه احلالة ين�شح با�شتخدام الربيد االلكرتوين الوهمي.

2. كن �شديد احلذر من برجميات الطرف الثالث التي تكون متاحة على 

املواقع االلكرتونية اأو الربجميات التي ميكن تبادلها؛ وامللفات التي تتلقاها 

من م�شادر جمهولة. اإذ توجد العديد من الربامج ال�شارة التي قد تدمر بريدك االلكرتوين على الرغم من 

م�شمونها الظاهري الربيء على �شبكة االنرتنت. ت�شتطيع تلك الربامج �شرقة جميع العناوين املوجودة يف 

دفرت العناوين اخلا�س بك دون اأن ت�شعر.

3. ال ترد على الر�شائل االلكرتونية غري املرغوب فيها وال حتاول ذلك اأبدا ؛ حتت اأي ظرف من الظروف؛ 

بغ�س النظر عن مدى تفاعل معها او �شعورك باال�شى ملحتواها، فلي�س من ال�شروري اأن يرى املر�شل ماكتبته 

اإليه؛ اإال اأنه بالتاأكيد �شريى عنوان بريدك؛ وذلك يعني اأن بريدك ن�شط و�شالح لا�شتعمال ومن املمكن 

اال�شتفادة منه. فقط احظر مر�شل الر�شائل غري املرغوب فيها اإذا كانت برامج بريدك االلكرتوين ت�شمح 

بذلك، وام�شح ما و�شلك منه، ال متنح تلك الر�شائل اأي اهتمام او ت�شجيع؛ فقد يكون من املفيد لك اأن تعرب 

عن ال�شيق الذي ي�شببونه اإليك برد ما؛ اإال اأن ذلك يوؤثر عليك ال عليهم على املدى البعيد.

4. اإذا كان بريدك االلكرتوين مدرجا يف موقعك االلكرتوين؛ ابحث عن برنامج JavaScript واخرت خا�شية 

التعطيل الن�شي، اأو ادمج عنوان بريدك يف �شكل �شورة؛ فهذا االإجراء يجعل من امل�شتحيل على برامج 

البحث االآيل عن الربيد االلكرتوين )تعرف اأي�شا با�شم العناكب( ك�شف عنوان بريدك وا�شتخدامه.

5. كن على بينة من اال�شخا�س الذين تعطيهم بريدك االلكرتوين؛ ففي اأكرث االأحيان؛ قد ي�شجل النا�س 

لا�شرتاك يف ن�شرة ما، ومن ثم ين�شون اأنهم قاموا بذلك؛ ويلقون باللوم على مر�شل الر�شائل غري املرغوب 

فيها، لذا يجب اأن تعلم اأن �شوء اال�شتخدام قد ي�شري يف كا االجتاهني اأحيانا.

املقال م�شاهمة من ال�شيد �شيفي ام كي؛ م�شوؤول تقنية املعلومات يف �شركة نا�س للمقاوالت
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NASSTALK الموظفون   

رئيس مجلس إدارة ناس يقدم كأس مجموعة ناس للخيول املستوردة للمالك هادي العفو

مت��ت��ع حم��ب��و اخل���ي���ل ب���ي���وم رائ�����ع من 

���ش��ب��اق��ات اخل��ي��ل ح��ي��ث ف����ازت جياد 

ال�شفوة بخم�شة اأ�شواط من اأجل �شبعة 

اأقيمت �شمن ال�شباق وذلك يف 

املرحلة الثالثة ملو�شم �شباقات 

اخل���ي���ل ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة وال����ت 

ال�شخري  م�شمار  يف  ياأقيمت 

يف نوفمرب.

وفاز اجلواد اربا�س ملك هادي 

ابراهيم العفو بقيادة الفار�س 

وامل�شمر  دوجن���ل���ي  ب���ات���رك 

لفئة  ال��ك��ربى  باجلائزة  ح�شن  حممد 

اخليول امل�شتوردة لكاأ�س جمموعة نا�س 

والتي تبلغ قيمتها 3 اآالف دينار بحريني 

ن��ق��دا. وق��د ف��از ارب��ا���س على اجل��واد 

ثانيا يف حني جاء  ال��ذي حل  ب��ازاروت��و 

للتنظيفات  اخلليج  مدينة  �شركة  اأقامت 

اليوم الريا�شي ال�شنوي الثاين للموظفني 

ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا وف����ازوا مب��ب��اري��ات كرة 

ال��ط��ائ��رة، وق���د مت توزيع  ال��ق��دم وك���رة 

الدروع وامليداليات للفائزين.

مت اختيار ال�شيد غولزار؛ 

الفرا�س يف مكتب ميناء 

الرئي�شي؛ موظفا  �شلمان 

ويعمل  دي�شمرب،  ل�شهر 

غولزار لدى جمموعة 

نا�س منذ عام 

 .1975

حازت اجنيا زانتوا، 

م�شوؤولة املبيعات يف 

ق�شم  Allied لتاأجري 

ال�شيارات على لقب 

ل�شهر  ال�شهر  موظفة 

اأكتوبر، وقد كانت 

اجنيا مندوبة 

مثلت  متفانية  مبيعات 

ال�شيارات  تاأجري  ق�شم 

للمجموعة. التابع 

اختري ال�شيد حممد فتحي الغول؛ املهند�س يف ق�شم 

نا�س لاأ�شفلت، موظفا ل�شهر نوفمرب، 

لعمله املتفاين والدوؤوب 

يف اأعمال ال�شيانة 

واإعادة تاأهيل 

الرئي�شية  ال�شوارع 

يف اململكة.

ال���ج���واد ارب������اس ي��خ��ط��ف ك��أس 
مجموعة ناس لسباقات الخيل 

موظف ال�سهر 

اأخبار 
املوظفني

ذهبت جائزة »اأف�ضل اأداء 

اإىل:  ا�ضتثنائي« 

اكتوبر

نوفمبر 

ديسمبر 

الثاني  السنوي  الرياضي  ال��ي��وم 
لشركة مدينة الخليج للتنظيفات

املركز  يف  بارميجيانو  ايجنت  اجل��واد 

الثالث وجاء اجلواد مذهب رابعا. 

ملك   1517 ���ش��ق��اوي  اجل����واد  وف����از 

الفار�س  ب��ق��ي��ادة  ال��رو���ش��ة  ا���ش��ط��ب��ل 

ح�شني مكي وامل�شمر فوزي نا�س بكاأ�س 

الدرجات  جلميع  املوؤ�ش�شة  نا�س  �شركة 

وكانت  العربية  اجلياد  من  واملبتدئات 

اجلائزة 1300 دينار بحريني.

ال�شوط  يف  ثالثا   1335 العبيان  وح��ل 

الرابع اأمام اجلواد كريان 1338 الذي 

جاء رابعا بفارق 8 دورات. اأما هان زادا 

بقيادة  رم�شان  ابراهيم  حبيب  ملك 

الفار�س عبداهلل في�شل وامل�شمر جابر 

رم�شان فقد فاز بال�شوط االأول للجياد 

املبتدئات “ نتاج حملي “ . وجاء اجلواد 

جمرود يف املركز الثاين �شابقا اجلواد 

اجلواد  تاه  ثالثا؛  جاء  ال��ذي   Thoug
اجلواد  فاز  فيما  رابعا؛   Katmandu
لزاز ملك �شمو ال�شيخ حمد بن عبداهلل 

الفار�س  بقيادة  خليفة  ال  عي�شى  بن 

جريالد افرنت�س وامل�شمر جيم�س نيلور 

جميع  ج��ي��اد  ���ش��وط  يف  االأول  ب��امل��رك��ز 

 “ حملي  نتاج   “ واملبتدئات  الدرجات 

وكانت اجلائزة 1000 دينار.
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ال�����ش��ي��د ب��رك��ال 

ال�شيد  مع  خالد 

اأدريان كوكرمي

ال�شيدة  �شورة  راأوا  عندما  �شعيدة  مبفاجاأة  لاأ�شفلت  �شركة  موظفو  تفاجاأ 

اآالء عدنان يف �شحيفة “غلف ديلي نيوز” بتاريخ 18 و19 نوفمرب 2012 بعد 

نيلها درجة البكالوريو�س واإدراجها يف قائمة ال�شرف. تعمل اآالء لدى �شركة 

ال�شيد  العام  للمدير  اخلا�س  وامل�شاعد  ال�شكرتري  وظيفة  يف  لاأ�شفلت  نا�س 

جريار هوتون على مدى ال�شنوات الثاث والن�شف املا�شية.

درا�شتها  تكمل  اآالء  كانت  ون�شاط؛  بجد  وظيفها  مهام  اأداء  اإىل  وباالإ�شافة 

لنيل درجة البكالوريو�س مع مرتبة ال�شرف؛ وقد فاجاأت اإدارة نا�س لاأ�شفلت 

اآالء  وجه  على  االبت�شامة  ر�شم  يف  اأ�شهمت  رمزية  وهدية  �شغري  بحفل  اآالء 

و�شاعفت من فرحها.

اآالء عدنان

خالد؛  بركال  ال�شيد  تقاعد 

ال�شائق الذي عمل يف �شركة 

 ،2000 ع���ام  م��ن��ذ  اخل��ل��ي��ج 

الهند  وط��ن��ه  اإىل  و�شيعود 

تزيد  مل����دة  خ����دم  اأن  ب��ع��د 

البلديات  مع  عاما   20 على 

مدينة  �شركة  مع  عاما  و12 

وقد  للتنظيفات،  اخل��ل��ي��ج 

على  �شغري  وداع  حفل  اأقيم 

�شرف ال�شيد بركال.

ن�������اس ل���أس���ف���ل���ت 
ت��ح��ت��ف��ي ب��م��وظ��ف��ت��ه��ا 

البحرينية المتفوقة

للخدمات  نا�س  مركز  اأق��ام 

وداع  ح���ف���ل  ال����ت����ج����اري����ة 

للمهند�س هاين يف ال�شاد�س 

وقد   ،2012 دي�����ش��م��رب  م��ن 

الق�شم  ه��ذا  يف  ه��اين  عمل 

عام  اكتوبر  �شهر  ع��ام  منذ 

.2008

املهند�س هاين

االقليمي  املدير  هو  هيكن�شون؛  �شون 

لل�شقاالت،  ن��ا���س  ل�شركة  اجل��دي��د 

 28 اإىل  ت�شل  خ��ربة  ���ش��ون  وميتلك 

عاما يف �شناعة ال�شقاالت و12 عاما 

يف  ���ش��ن��وات   4( اخلليح  منطقة  يف 

قطر و8 �شنوات يف االإمارات العربية 

�شركة  يف  يعمل  كان  وقد  املتحدة(. 

املتحدة  العربية  االإم���ارات  يف   SGB
قبل التحاقة بالعمل لدى نا�س.

نا�س  جمموعة  م��ع  العمل  �شون  ب��داأ 

ترقيته  متت  وقد   2010 اكتوبر  منذ 

كما  اجل��دي��د،  من�شبه  اإىل  م��وؤخ��را 

امل�شتوى   ECITB �شهادة  ميتلك  اأنه 

الثالث )املتقدم( يف جمال ال�شقالة.

NASSTALK الموظفون

فل�شطيني  �جلن�سية: 

�ملوؤهالت �لتعليمية: درجة البكالوريو�س يف االأدب االجنليزي

�خلرب�ت: 31 عاما من اخلربة العملية يف اململكة العربية ال�شعودية، 

 Daelim و21 عاما من العمل كمدير م�شرتيات ماوراء البحار ل�شركة

باالإ�شافة اإىل منا�شب اأخرى �شغلها يف املا�شي.

ال�شيارات  وتقنية  امل��ع��دات  ع��ن  والتعلم  ال��ق��راءة  �لهو�يات: 

الريا�شية.

منذ متى و�أنت تعمل مع جمموعة نا�س، وماهي �لتطور�ت 

�لتي عا�سرتها مع �ملجموعة؟ 

كلفت  عندما   ،2001 ع��ام  يف  نا�س  جمموعة  م��ع  العمل  ب���داأت 

العربية  اململكة  يف  و���ش��رك��اه  ن��ا���س  ع��ب��داهلل  �شركة  بتاأ�شي�س 

مبوقع  احلايل  الوقت  يف  ال�شركة  وتتمتع  ال�شفر،  من  ال�شعودية 

وما  موظفا،   950 فيها  العاملة  ال��ق��وى  حجم  يبلغ  اإذ  مم��ت��از؛ 

الرافعات  ت�شمل  التي  املتنوعة  املعدات  من  قطعة   300 يقارب 

و�شواغط  االأبراج  واأ�شواء  اللحام  ومكائن  ال�شوكية  والرافعات 

واحلفارات وغريها. كذلك  واملقطورات  الرفع  و�شاحنات  الهواء 

مربع  مرت   100.000 ب�  م�شاحتها  تقدر  اأر�شا  ال�شركة  متتلك 

واأماكن  الور�س  جانب  اإىل  موظفا   850 ال�شتيعاب  خم�ش�شة 

ق�شم  تاأ�شي�س  يف  اأي�شا  �شاركت  كما  مفتوحة.  وم�شاحات  ال�شكن 

يف  و�شاهمت  ال�شقالة  وق�شم  نا�س  �شارن�س  �شركة  يف  الرافعات 

تاأ�شي�س م�شنع املواد الكا�شطة يف اململكة العربية ال�شعودية. 

ما هو �الجناز �لرئي�سي �لذي حققته جمموعة نا�س يف 

�ل�سعودية؟ �لعربية  �ململكة 

جناح  اأكرب  اأن  القول  ميكنني  املرتاكمة؛  اخلربات  اإىل  ا�شتنادا 

ال�شعودية؛  فرع  نا�س؛  جمموعة  بناء  هو  ال�شعودية  يف  احرزناه 

ال�شوق  يف  دافعة  ق��وة  و�شركاه  نا�س  عبداهلل  �شركة  باتت  حتى 

ال�شعودية.

وما هي �مل�ساريع �لتي تنفذها �ل�سركة حاليا؟

وت�شنيع  توريد  الزيوت،  لتدوير  ال�شعودية  التقنية  قاعدة  م�شنع 

وجتميع جمزئ التيار واملداخن يف م�شروع م�شهر االأملنيوم.

ما هي �مل�ساريع �مل�ستقبلية للنمو خالل �لعام �ملقبل؟

باالعتماد  وذلك  امليكانيكية؛  املقاوالت  ق�شم  تاأ�شي�س  اإىل  نتطلع 

القليلة  ال�شنوات  م��دى  على  املرتاكمة  وخرباتنا  خربائنا  على 

املا�شية. 

ما ر�أيك بالفر�س �ال�ستثمارية يف �ل�سوق �ل�سعودية؟

العربية  اململكة  يف  واخل��دم��ات  االن�����ش��اءات  ���ش��وق  اأن  اع��ت��ق��د 

تنمو  اأنها  كما  املنطقة،  يف  الرائدة  االأ�شواق  من  هي  ال�شعودية؛ 

اأي  ت��ب��دو  وال  م��ت�����ش��ارع��ة  ب�����ش��ورة 

على  النمو  ذلك  لتباطوؤ  عامات 

اخلم�س  ال�شنوات  خ��ال  االأق��ل 

القادمة.

تريد  ه��ل  لوقتك؛  �سكر� 

�أن ت�سارك �لقر�ء �أي �سيء 

�آخر؟

اأود القول اأن النجاح ممكن على 

الدوام اإذ ما اقرتن بالعمل اجلاد 

والوفاء  واخلربة  وااللتزام 

جتاه العماء.

 المدير العام لشركة عبداهلل ناس 
المملكة  ال��م��ح��دودة،  وش��رك��اه 

العربية السعودية

وجها لوجه مع
اأخبار الفعاليات واملوظفنيماجد سالم؛

ح����ف����ل ت����ودي����ع 
المهندس هاني

توظيف دينيس جوزيف
 ك�������ان دي����ن����ي���������س ج������وزي������ف م����وظ����ف����ا ل�������دى ����ش���رك���ة

الفرعي  امل��ق��اول   Kuehne + Nagel Bahrain WLL  

املجموعة  اإىل  دي��ن��ي�����س  ان�����ش��م  وق���د  ن���ا����س؛  مل��ج��م��وع��ة 

 P-500 GCC مل�شروع  واالإم���داد  النقل  متطلبات  ليتوىل 

عليه  عر�شت  با�س؛  يف  املتفاين  عمله  ونظري  التطويري، 

رئي�شا  اليوم  وبات جوزيف  فيها،  من�شبا جديدا  املجموعة 

خدمات  يف  الدبلوم  درج��ة  ديني�س  وميتلك  للوج�شتيات، 

�شانت  كلية  الثانوية يف  درا�شته  اأكمل  وقد  ال�شحن 

جوزيف يف كولومبو، �شريانكا.

شون  ترقية 
هيكنسون

تقاعد بركال خالد
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المشاريع المنجزة في المملكة 
قبل  م��ن  ال��س��ع��ودي��ة  العربية 
وشركاه  ن��اس  ع��ب��داهلل  شركة 

)ANPC(  المحدودة
�لزيوت  لتدوير  �ل�سعودية  �لتقنية  قاعدة  م�سنع 

مدينة  يف  يقع   )2012 دي�سمرب   –  2010 )�أب��ري��ل 

مل�سنع  مملوك  وه��و  �ل��ري��ا���س،  �ل�سناعية؛  �خل��رج 

�ل�سعودية. �لتقنية  قاعدة 

طن   40.000 يقارب  ما  الزيوت  تدوير  اإع��ادة  م�شنع  يعالج 

املعاجلة  عملية  وخال  �شنويا،  امل�شتعملة  الت�شحيم  زيوت  من 

والقابلة  ال�شاكنة  وال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات  ال�شوائب  اإزال���ة  يتم 

لزيوت  قاعدة  املعالج  الزيت  وميثل  الزيوت،  تلك  من  للتكثف 

وتقطري  املياه  اإزاحة  على  املعاجلة  عملية  وت�شتمل  الت�شحيم. 

ويقوم  والتجزئة.  التقطري  نواجت  وتعبئة  الهواء  وتفريغ  الغاز 

والتجميع  والت�شنيع  الت�شميم  مبهام  امليكانيكيون  املقاولون 

والرتكيب واختبار وطاء جميع اخلزانات واملراجل والرباميل 

يبلغ  الذي  املعاجلة  ومبنى وحدة  الداعمة  والهياكل  واالأعمدة 

42 مرتا وم�شاند االأنابيب ف�شا عن تركيب خطوط  ارتفاعه 

االأنابيب وتثبيتها وحماذاة املعدات املختلفة مبا فيها املداخن 

البخارية وامل�شخات. واملراجل 

�ملنجزة �مليكانيكية  �الأعمال 

5 امتار و38  45 خزانا  )يرتاوح قطرها بني   تركيب وبناء 

مرتا وارتفاع ي�شل اإىل 14 مرتا(.

 تركيب الهيكل الداعم وتثبيت 10 خزانات يف املعمل.

مرتا   42 ارتفاعه  يبلغ  وال��ذي  املعاجلة  وحدة  برج  تركيب   

.25x25 وعر�شه 

 رفع وتركيب ومواءمة املراجل واالأعمدة والرباميل يف وحدة 

املعاجلة.

مع  لاأنابيب  م�شندا   24 تركيب   

املعابر.

 ت�����ش��ن��ي��ع وت��رك��ي��ب االأن���اب���ي���ب يف 

الهيكل.

 تركيب االأنابيب يف امل�شنع.

 اخ���ت���ب���ار اخل����زان����ات )اخ�����رتاق 

ال��ه��واء،  �شغط  ال���دي���زل،  ال�����ش��ب��غ، 

الهيدرو�شتاتيكي  االختبار  اال�شتدارة،  االإ�شعاعي،  الت�شوير 

وغريها املزيد(.

 طاء اخلزانات.

.QC تطوير حزم كاملة من الكتب املتكاملة ووثائق 

و�ملد�خن  �لتيار  جم��زئ  وتركيب  وت�سنيع  توفري 

يف  يقع   )2011 نوفمرب   –  2011 )�أبريل  �لرئي�سية 

دوروما، �لريا�س؛ �ململكة �لعربية �ل�سعودية؛ مملوك 

 )DEC( ل�سركة دوروما للطاقة �لكهربائية

بالغاز  تعمل  كهرباء  حمطة  بناء  على  امل�شروع  هذا  ي�شتمل 

م�شوؤولة  نا�س  جمموعة  كانت  وقد  الريا�س،  يف   )11 )رق��م 

الرئي�شية  التيار واملداخن  عن توفري وت�شنيع وتركيب جمزئ 

يبلغ  14 وحدة، يف حني  املداخن  يبلغ جمموع  الطاقة.  ملحطة 

اأمتار   6 اإىل  ي�شل  بقطر  مرتا   60 الرئي�شية  املدخنة  ارتفاع 

ووزن يبلغ 160 طنا. 

�ملنجزة �مليكانيكية  �الأعمال 

63 �شفيحة منت�شفة يف مداخن جمزئ التيار.  تركيب 

 اكمال لوحة العزل واالت�شال يف املوقع.

 اجتياز اختبارات الفح�س HHI QC النهائية مبا 

للمداخن. النهائي  الت�شييد  فيها 

 ت�شليم ال�شفائح املجمعة من �شركة عبداهلل نا�س 

و�شركاه اإىل موقع االن�شاء.

من  اآليا  ملحومة  منت�شفة  �شفيحة   224 توفري   

حميطها.

 طاء املعدات بطبقتني يف املوقع.

96 طن  اإىل  بوزن ي�شل  املجمعة  الوحدات  ت�شليم   

وطول 30 مرتا اإىل موقع االن�شاء.

�مل�سروع �حلايل:

�ململكة  �خلري،  ر�أ�س  يف  يقع  �الأملنيوم،  م�سهر 

معادن  ل�سركة  مملوك  �ل�سعودية،  �لعربية 

�ألكو�

راأ�س  مدينة  يف  لاأملنيوم  اخل��ري  راأ���س  م�شهر  يقع 

ال�شرقية  املنطقة  يف  التعدينية  لل�شناعات  اخل��ري 

هذا  يكون  و�شوف  ال�شعودية.  العربية  اململكة  من 

وهو  العامل؛  يف  لاأملنيوم  م�شهر  اأك��رب  هو  امل�شروع 

يهدف اإىل بناء اأربعة خطوط انتاج من مراجل 360 

مرتبطة  الغاز  ملعاجلة  مراكز  جانب  اإىل  ؛   AP37
ومرافق  لل�شبائك  وم�شنع  للكربون  وم�شنع  بها، 

و�شركاه  نا�س  عبداهلل  �شركة  وتعترب  التحتية.  البنية 

التثبيت )املقاوالت  اأعمال  امل�شوؤولة عن  ال�شركة  هي 

الغاز، مق�شمة  الأثنني من مراكز معالج  امليكانيكية( 

ت�شمح  اأن  املفرت�س  ومن  خمتلفة.  اأق�شام  اأربعة  اإىل 

املحلية  بالقوانني  بااللتزامن  للم�شهر  الغاز  معاجلة  مراكز 

احلكومية واللوائح 

على  �أ�سا�سية  ب�سورة  �لغاز  معاجلة  مركز  ي�ستمل 

�الأجز�ء �لتالية )�عتماد� على جهة تدفق �لغاز(:

 �شبكتان خارجيتان من االأنابيب للمركز

 ثمان �شبكات �شفط مزدوجة

 �شبكتان من االأنابيب احلراري االجبارية

الو�شول  وم��ن��اف��ذ  واالأ���ش��ق��ف  االإن�����ش��ائ��ي��ة  ال�شلب  هياكل   

)ال�شامل واالأدراج(

 18 وحدة ت�شفية؛ كل م�شفاة تزن 55 طن.

واآخر  داخلي  تهوية  وجمرى  للمركز  داخلية  اأنابيب  �شبكة   

واخلارجية  الداخلية  ال�شفط  م���راوح  وتو�شيات  خ��ارج��ي 

للمراجل.

.FCN 12 6 مراوح �شفط، و8 مراوح م�شاندة من نوع 

املخمدات،   ( احلرة  املتخ�ش�شة  املعدات  من  واحد  طقم   

�شمامات التحويل، و�شمامات االألومينا، واالألياف وغريها(.

 مرجل واحد يف كل مركز، كل مرجل يزن 160 طنا بارتفاع 

50 مرتا.

 نظم التعامل مع املواد .

 �شبكة واحدة الأنابيب الهواء امل�شغوط.

 �شبكة واحدة الأنابيب اإ�شالة الهواء.

 �شبكة واحدة الأنابيب نظام التنظيف بال�شفط. 

 �شبكة واحدة الأنابيب اإطفاء احلرائق

 عدة خطوط تهوية لاألومينا

 غرف كهربائية وميكانيكية.

تبلغ تكلفة هذا العقد 55 مليون ريال �شعودي 



خزانات تخزين الزيوت
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ش���رك���ة ع����ب����داهلل ن���اس 
وشركاه المحدودة

و�شركاه  ن��ا���س  ع���ب���داهلل  ���ش��رك��ة 

للمجموعة  تابع  فرع  هي  املحدودة 

ال�شعودية  على  العربية  اململكة  يف 

م�شتوى عايل من اخلربة يف جمال 

واأعمال  املدنية  واالأع��م��ال  البناء 

وامليكانيكية،  الكهربائية  الرتكيب 

واأعمال ال�شيانة واالنتاج يف جمال 

البرتوكيماويات.   وم�شانع  الطاقة 

ال�شاح  برج  يف  املكتب؛  امل��وق��ع: 

العمليات  موقع  اخل��رب؛  مدينة  يف 

ال�شناعية                                                                                                                                          اجل��ب��ي��ل  م��ن��ط��ق��ة  يف 

                                                 

�ملحدودة خربة  و�سركاه  نا�س  �سركة عبد�هلل  متتلك 

و��سعة يف �ملجاالت �لتالية:

ال�شلبة  والهياكل  ال�شناعية  االأنابيب  وتركيب  ت�شنيع   

وخزانات املعاجلة وخزانات التخزين.

االإ�شعاعي  الت�شوير  وخ��دم��ات  ال��ل��ح��ام  فح�س  اأع��م��ال   

ال�شناعي.

 توفري املعدات الثقيلة لت�شييد امل�شانع.

 توفري القوى العاملة ذات اخلربة يف املجاالت امليكانيكية

فيها  مبا  للم�شاريع  امل�شاندة  اخلدمات  اأن��واع  جميع  توفري   

مكائن اللحام و�شواغط الهواء والرافعات ال�شوكية ومولدات 

الكهرباء.

القطع  اأق��را���س  توفري   

وال���ك�������ش���ط واالق����ط����اب 

الطهربائية ومواد اللحام 

ال�شامة. ومعدات 

متكاملة  ح��ل��ول  ت��وف��ري   

مل��ت��ط��ل��ب��ات امل����درج����ات 

نظام  ا����ش���ت���خ���دام  ع���رب 

اأ�ش�س  يف  متقدم  م���درج 

اال�شتئجار.

�أق�سام “نا�س” �لعاملة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية

�الإن�ساء

تتكون حمفظة هذا الق�شم، توفري الهياكل ال�شناعية وتطوير 

عن  ف�شا  الطرق  وت�شييد  االأنابيب  وخطوط  التحتية  البنى 

التجارية  واملباين  واملخازن  املكتبية  والوحدات  الفاخرة  الفلل 

اجل�شور  ت�شمل  ال��ت��ي  البحرية  االأع��م��ال  وك��ذل��ك  االأخ����رى. 

وا�شت�شاح  والدفن  التجريف  واأعمال  البحرية  واالأر�شفة 

ال�شواطئ. االأرا�شي وحماية 

�ل�سقالة

اأ�شبح  ن�شبيا؛  يف فرتة ق�شرية 

الرئي�شي  امل���زود  الق�شم  ه��ذا 

اململكة  يف  ال�شقالة  خل��دم��ات 

يتمتع  وبات  ال�شعودية  العربية 

بنمو وتو�شع كبريين. ومع القوى 

تدريبا  واملدربة  املوؤهلة  العاملة 

 1000 عاليا التي يبلغ تعدادها 

عمليات  تتجاوز  تقريبا؛  عامل 

ال�شقالة  اأدوات  على  التعاقد 

اأمريكي،  دوالر  مليون   23 اإىل 

وم��ن ب��ني امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي يتم 

ال�شقالة  ق�شم  قبل  من  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  ان�شاوؤها 

لزيوت  اخل���رج  م�����ش��روع  و���ش��رك��اه؛  ن��ا���س  ع��ب��داهلل  �شركة  يف 

مع  التجاري  اجلبيل  وميناء  اخلري  راأ�س  وم�شاريع  الت�شحيم 

�شينوبك و�شركة العليان دي�شكون للم�شاريع طويلة االأمد. ومن 

اإن�شاء خم�شة خزانات جديدة  اأن يبداأ العمل قريبا يف  املتوقع 

نا�س  اهلل  عبد  ل�شركة  ال�شقالة  خدمات  وتقدمي  اجلبيل  يف 

“م�شنع معاجلة الغاز”. و�شركاه املحدودة �شمن م�شروعها 

�لتجاري �لق�سم 

ميثل الق�شم التجاري جمموعة متنوعة من امل�شنعني الدوليني 

مابعد  الغيار وخدمات  وقطع  والتوزيع  ال�شاملة  املبيعات  ويوفر 

البيع، وميكن ت�شنيف املنتجات اإىل اأربعة اأق�شام رئي�شية هي:

 معدات البناء واملقاوالت

والكهربائية امليكانيكية  املعدات   

 منتجات الري وال�شباكة

 معدات ال�شامة

تاأجري �لناقالت – �سارن�س نا�س �ل�سرق �الأو�سط

الرافعات  مثل  الناقات؛  تاأجري  خدمات  الق�شم  هذا  يوفر 

الثقيلة وحلول النقل لل�شركات املحلية والعاملية يف كافة اأنحاء 

ال�شرق االأو�شط؛ ويقع املكتب الرئي�شي لهذا الق�شم يف مملكة 

والناقات  الرافعات  وتاأجري  النقل  خدمات  ويوفر  البحرين، 

العربية  واململكة  وقطر  البحرين  هي  خليجية  دول  اأرب��ع  يف 

من  مكونا  ا�شطوال  نا�س  �شارن�س  وتدير  وعمان.  ال�شعودية 

اجلديدة  الهيدروليكية  الرافعات  من  معظمها  رافعة،   240

طن،   500 اإىل  ت�شل  ا�شتيعاب  بقدرة  املجنزرة  والرافعات 

باالإ�شافة اإىل املقطورات الهيدروليكية والبارجات وغريها. 

تت�شمن املهام احلالية يف اململكة العربية ال�شعودية: 

خمتلفة  م��واق��ع  يف  امل��ج��ن��زرات  م��ن  ط��ن   400 اإىل   50 توفري 

 – املياه  حتلية  وحمطة  ينبع  مرافق  طاقة  حمطة  فيها  مبا 

التف�شيلية  للتجارة  ر���ش��د  اب��ن   – ينبع  جممع   ،2 امل��رح��ل��ة 

�شعيبة  وحمطة  للت�شدير  ينبع  م�شفاة  للبرتوكيماويات، 

الكهرباء وغريها. لتوليد 

فح�س �للحام – �سو نا�س �ل�سرق �الأو�سط 

اإقليميا الأنظمة  ال�شرق االأو�شط م�شدرا  توفر �شركة �شو نا�س 

االأنابيب م�شبقة ال�شنع يف القطاعات املختلفة يف جميع اأنحاء 

عالية  درج��ة  على  اأنابيب  ال�شركة  ت�شنع  االأو���ش��ط.  ال�شرق 

لل�شداأ  امل��ق��اوم  وال��ف��والذ  ال�شلب  الكربون  من  اجل��ودة  من 

البرتوكيماويات  وم�شانع  امل�شايف  ال�شتخدامها يف  وال�شبائك 

ومرافق  ال��غ��از  معاجلة  وم�شانع  الكيميائية  وال�شناعات 

االنتاج البحرية وحمطات حتلية املياه وحمطات الكهرباء.

�مليكانيكية �ملقاوالت 

نا�س  ���ش��رك��ة  ق�����ش��م  ي��ع��ت��رب 

لل�شناعات امليكانيكية مقاوال 

م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ا وم�����ش��ن��ع ف��والذ 

وهي  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  رئ��ي�����ش��ي��ا 

الدعم  درج��ات  اأق�شى  توفر 

ملجموعة  امل��ت��وا���ش��ل  ل��ل��ن��م��و 

عمليات  ت�����ش��ت��م��ل  ن����ا�����س. 

وتركيب  ت�شنيع  على  ال�شركة 

ال�شناعية احلديدية  الهياكل 

و�شهاريج التخزين واالأنابيب 

كما  امليكانيكية،  وامل��ع��دات 

و�شيانة  وب��ن��اء  اإ���ش��اح  جم��ال  يف  خدماتها  ال�شركة  ت��ق��دم 

للتاآكل  امل�شادة  والو�شائل  وال�شباغة  التخزين  �شهاريج 

عقد  الق�شم  منح  وقد  البحرية،  واخلدمات  امل�شانع  و�شيانة 

الت�شحيم. اإن�شاء معمل لت�شنيع زيوت  م�شروع 

– �سركة م�سانع تكنولوجيا �ملو�د �لكا�سطة  ATI
 )ATI( الكا�شطة  امل���واد  تكنولوجيا  م�شانع  �شركة  تعترب 

واحدة من اأحدث ا�شتثمارات جمموعة نا�س يف مدينة الدمام 

ال�شناعية الثانية باال�شرتاك مع جمموعة �شاهني براأ�س مال 

ي�شل اإىل 10 مايني دوالر اأمريكي.

امل�شانع  اأول  اأح��د  لتكون   2010 يونيو  يف  ال�شركة  تاأ�ش�شت 

واجللخ  القطع  اأح��ج��ار  ت�شنيع  يف  املتخ�ش�شة  امل��ت��ط��ورة 

عالية  والراتنجات  احلاكة  املواد  خامات  اأجود  من  امل�شنعة 

. ATI Swords اجلودة حتت العامة التجارية

توفر ال�شركة مدى متكاما من اأقرا�س القطع والطحن لاآالت 

الثابتة واملحمولة على حد �شواء، ويقع م�شنعها يف الدمام يف 

بطاقة  العاملية؛  ال�شناعة  حم��ور  ال�شعودية؛  العربية  اململكة 

انتاجية ت�شل اإىل 12 مليون قطعة من  اأحجار اأو اأقرا�س القطع 

واجللخ باأحجام ترتاوح من 100 مم اإىل 400 مم. 
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ايسوزو تختار البحرين الطالق موديالت 
ال� “بيك أب”

موؤخرا؛ مت اإطاق اجليل اجلديد من بيك اأب 

اأقيم  وقد  البحرين؛  يف   ،D-MAX اإي�شوزو 

حفل التد�شني يف حلبة البحرين الدولية 

اإي�شوزو  �شركة  م�����ش��وؤويل  م��ن  ع��دد  بح�شور 

والوكيل املعتمد ل�شيارات اي�شوزو موتور�شيتي، 

م�شاعد  وقال  البحرين؛  يف  اإي�شوزو  وعماء 

املدير العام يف �شركة اإي�شوزو اأكريا اأوداغاكي 

اإي�شوزو  اأب  لبيك  الكبري  ال��ن��ج��اح  “بعد 
االأق�شى  ال�����ش��رق  يف  اجل���دي���د   D-MAX
واأ�شرتاليا واأوروبا، نحن �شعداء باإطاق الن�شخة االأوىل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي عرب وكائنا يف البحرين �شركة 

من  اجلديد  اجليل  يعك�س  كومار  اأرون  موتور�شيتي  يف  التجارية  املركبات  مبيعات  مدير  قال  جانبه  من  موتور�شيتي” 

اإي�شوزو ب�شكل متوازن القوة املطلقة والت�شميم الذكي ويلبي جميع تطلعات زبائننا”. وخال احلفل �شلمت موتور�شيتي 

املفاتيح عدد من �شيارات اجليل اجلديد من بيك اأب اإي�شوزو D-MAX اإىل ا�شطول �شركة نا�س للم�شرتيات

ال�شيد في�شل كانو من موتور �شيتي ي�شلم ال�شيد ب�شار نا�س؛ الرئي�س 

التنفيذي ل�شركة نا�س للم�شرتيات درع تذكاري كون ال�شركة من اأول 

D-MAX زبائن اجليل اجلديد من �شيارات بيك اأب اإي�شوزو

التطبيقية  العلوم  جامعة 
مبانيها  إل���ى  س��ت��ن��ت��ق��ل 

الجديدة
الرائدة  اجلامعة  التطبيقية؛  العلوم  جامعة  ت�شتعد 

مبانيها  اإىل  االنتقال  اإىل  بالتطبيق،  النظرية  ربط  يف 

جمموع  �شيخدم  احل���ايل.  ال��ع��ام  منت�شف  اجل��دي��دة 

و�شي�شتمل  ط��ال��ب،   3200 ي��ق��ارب  م��ا  املبنية  امل�شاحة 

وتعليمية  واإدراية  اأكادميية  مباين  على  احلرم اجلامعي 

الريا�شية  املاعب  اإىل  باالإ�شافة   )CET( وتدريبية 

�شيارة.   375 ت�شتوعب  ومواقف  اخل�شراء  وامل�شطحات 

االجتماعية  للفعاليات  امل�شروع اجلديد م�شاحات  ويوفر 

الطاب  قاعة  اإتاحة  خال  من  والريا�شية  والثقافية 

اجلامعة  بناء  اأن  بالذكر  اجلدير  وامل�شرح.  واال�شتاد 

كما  العايل  التعليم  معاهد  واأولويات  لقواعد  وفقا  جاء 

فالهيكل  احلديثة؛  الت�شميم  معايري  مع  ين�شجم  اأن��ه 

اجلدران  وكذلك  حراري  بعازل  مزود  للبناء  اخلارجي 

واالأ�شقف والواجهات الزجاجية التي اأخذت يف االعتبار 

اإىل  بالو�شول  الطبيعية  ال�شم�س  الأ�شعة  ال�شماح  اأهمية 

هيئة  اأع�����ش��اء  وغ���رف  وامل��م��رات  ال��درا���ش��ي��ة  الف�شول 

الطبيعية  التهوية  اإىل  باالإ�شافة  واالإداري���ني  التدري�س 

للفتح يف  القابلة  النوافذ  امليكانيكية من خال  والتهوية 

الطوابق. جميع 

ي�شتخدم احلرم اجلامعي الطاقة ال�شم�شية كما اأنه مزود 

خم�شو�شة  مياه  دورات  توفري  عرب  للمعاقني  مبرافق 

املباين.  من  قريبة  �شيارات  ومواقف  خا�شة  ومداخل 

اأربع كليات؛ الهند�شة وت�شمل  وتت�شمن املباين اجلديدة 

والهند�شة  املدنية  والهند�شة  املعمارية  الهند�شة  اأق�شام 

الكهربائية وااللكرتونية والهند�شة امليكانيكية. والكليات 

وبلغت  االإداري��ة.  والعلوم  والقانون  العلوم  هي  االأخ��رى 

مليون   12 اجلديدة  املباين  الإن�شاء  االجمالية  التكلفة 

اجلديد  للحرم  العامة  اخلدمات  وت�شل  بحريني  دينار 

اخل�شراء  امل�شاحات  تت�شل  اأوال  املناطق.  من  كثري  اإىل 

م�شاحة  زي��ادة  مت  حني  يف  الطابية؛  الفعاليات  مببنى 

كما  واأخ��ريا،  ال�شيارات،  من  املزيد  ال�شتيعاب  املواقف 

اأبواب  على  الكهرباء  توليد  املاعب وحمطات  توزيع  مت 

من  ال�شمالية  ال��زاوي��ة  يف  االأم���ن  وم�شاكن  اجل��ام��ع��ة 

املنطقة.

شركة مصانع تكنولوجيا المواد الكاشطة )ATI( تعرض 
منتجاتها في معرض الخمسة الكبار في دبي

اأقيم يف دبي، وقد  الذي  الدويل  الكبار  الكا�شطة )ATI( منتجاتها يف معر�س اخلم�شة  املواد  عر�شت �شركة م�شانع تكنولوجيا 

اجتذب ركن ال�شركة ما يزيد على 300 زائر من املعر�س.

العودة بالزمن!
على مدى �شنوات؛ �شاهمت جمموعة نا�س يف تطوير البنى التحتية التجارية وال�شناعية يف البحرين من خال تنفيذ مدى وا�شعا 

من امل�شاريع يف قطاعات رئي�شية لاقت�شاد.

ال�شيد  حفيدة  ال��ع��ن��ود؛ 

نا�س؛  ع���ب���داهلل  اأح���م���د 

�شخ�شيا  ك��ت��اب��ا  ت��ق��دم 

اإىل  ال��ي��د  بخط  مكتوبا 

نا�س ال�شيد 
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حملة توعوية 
جديدة

للتنظيفات  اخلليج  مدينة  �شركة  اأطلقت 

حيث  جديدة  اإعانية  حملة  املنامة  وبلدية 

اأعمدة  على   6x4 بحجم  اإع��ان��ات  علقت 

العا�شمة  م��ن  خمتلفة  مناطق  يف  االإن���ارة 

اجلديدة  احلملة  ا�شتفادت  وق��د  املنامة. 

من الوجوه التعبريية البا�شمة التي و�شعتها 

على االأنواع املختلفة من النفايات؛ الي�شال 

العا�شمة  على  احلفاظ  اأهمية  تبني  ر�شائل 

اجلمهور؛  اأفعال  ردود  مل�شح  ووفقا  نظيفة، 

اجلديدة  احلملة  ب��اأن  العامة  اآراء  ج��اءت 

ك��ان��ت ق���ادرة ع��ل��ى اإي�����ش��ال ال��ر���ش��ال��ة اإىل 

العمرية واجلن�شيات. الفئات  خمتلف 

شركة ناس للمقاوالت الميكانيكية تشارك في أسبوع 
بابكو للصحة والسالمة والبيئة )HSE( في بابكو

يف   2012 نوفمرب   10 اإىل   4 من  الفرتة  يف  وال�شامة  وال�شحة  للبيئة  بابكو  اأ�شبوع  اأقيم 

حلبة البحرين الدولية، وقد قدمت �شركة نا�س للمقاوالت امليكانيكية دعمها لهذا االأ�شبوع 

وا�شرتكت بركن خا�س ي�شتعر�س اخلدمات التي تقدمها ال�شركة.

قبل  من  توعوية  حملة  نظيفة”  عاصمة  نحو  “معا 
شركة مدينة الخليج للتنظيفات

اأطلقت �شركة مدينة اخلليج للتنظيفات وبلدية املنامة حملة توعية بالنظافة ا�شتملت على عدد من الفعاليات يف خمتلف مناطق البحرين بهدف تثقيف العامة والرتويج الأف�شل املمار�شات البيئية 

وال�شحية. مت اطاق احلملة ر�شميا يف جممع البحرين �شيتي �شنرت ونظمت �شل�شلة من احلمات املن�شوية حتتها �شعيا اإىل الو�شول اإىل اجلماهري يف املدار�س وال�شواحل. وتهدف احلملة اإىل تعزيز 

م�شاركة وتعاون اجلمهور وموؤ�ش�شات املجتمع املدين يف رفع درجة النظافة ون�شر التوعية بتاأثري النفايات على البيئة وعلى ال�شورة اجلمالية للعا�شمة.

سيتي  البحرين  معرض 
سنتر

حملة  البلدي  املجل�س  مع  بالتن�شيق  املنامة  بلدية  د�شنت 

تهدف اإىل تنظيف العا�شمة البحرينية؛ وقد اطلقت احلملة 

اأكتوبر  �شهر  نظيفة” يف  عا�شمة  “نحو  عنوان  حملت  التي 

.)GCCC( للتنظيفات  اخلليج  مدينة  �شركة  مع  بالتعاون 

حتت  احلمات  من  ملجموعة  بداية  احلملة  تلك  كانت  وقد 

اأكتوبر   17 يف  امل��دار���س  حملة  اأقيمت  كما  نف�شه،  ال�شعار 

وحملة  اأك��ت��وب��ر   22 يف  ال�����ش��واط��ئ  تنظيف  وحملة   2012

عا�شوراء التي ا�شتمرت ملدة 10 اأيام يف املحرق.

للتنظيفات الزيارات المدرسية اخل��ل��ي��ج  م��دي��ن��ة  ���ش��رك��ة  ب����داأت 

املدر�شية  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ح���م���ات   )GCCC(

املنامة  ب��ل��دي��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

العا�شمة  يف  ال��ط��اب  لتثقيف 

وفوائده  ال��ت��دوي��ر  اإع����ادة  ح��ول 

الوعي  درجة  رفع  اإىل  باالإ�شافة 

العا�شمة  على  احلفاظ  باأهمية 

نظيفة، وقد �شاركت 12 مدر�شة 

يف تلك احلمات.

تنظيف  حملة 
كرباباد  ساحل 

والفاتح
تنظيف  حملة  يف  التطبيقية  العلوم  وجامعة  دملون  وجامعة  البحرين  جامعة  من  طلبة  �شارك 

تنظيف  اإىل  حتتاج  التي  ال�شواحل  من  عدد  حتديد  مت  وقد  النفايات،  من  كرباباد  �شاحل 

النفايات  حجم  على  باالعتماد  تنظيف  اإىل  حتتاج  التي  للمناطق  تقيمية  درا�شة  خال  من 

واملخلفات املوجودة فيها، ويف الوقت نف�شه؛ �شاعد طلبة بع�س املدرا�س االبتدائية يف تنظيف 

�شاحل الفاحت �شمن احلملة نف�شها.

حملة توعوية في منتزه االمير خليفة بالتعاون مع وزارة البلديات والشؤون المدنية
املتنزهات  يف  اأقامتها  للجمهور  توعوية  حملة  للتنظيفات  اخلليج  مدينة  �شركة  انهت 

واحلدائق بالتعاون مع وزارة البلديات وال�شوؤون املدنية، وللمرة االأوىل؛ قدمت ال�شركة  

باأهمية  الوعي  لزيادة  خ�شي�شا  �شممت  التي  االأل��ع��اب  من  ع��ددا  الطلق؛  الهواء  يف 

للمواد  امل�شاركني  ت�شنيف  على  يقوم  الذي  التدوير  اإعادة  �شباق  اأقيم  وقد   . النظافة 

الثعبان  بلعبة  اجلمهور  ا�شتمتع  كما  ممكن،  وقت  اأ�شرع  يف  تدويرها  اإعادة  ميكن  التي 

اأ�شئلة حول  144 مرت مربع واحتوت على  بقيا�س  لوحة  با�شتخدام  اأقيمت  والتي  وال�شلم 

ب�شورة  االجابة  الاعبني  على  وك��ان  البيئة،  جتاه  واخلاطئة  ال�شحيحة  املمار�شات 

نالوا جوائز  الفائزين  اأن جميع  بالذكر  اإىل مراحل متقدمة. اجلدير  لينتقلوا  �شحيحة 

اأحتوى  للجمهور؛  للتوعية  مركزا  للتنظيفات  اخلليج  مدينة  �شركة  اأقامت  كذلك  قيمة. 

و�شلط  املا�شية   12 ال�  ال�شنوات  مدى  على  جمعها  مت  التي  النفايات  حجم  اأرق��ام  على 

ال�شوء على االأنواع التي ميكن اإعادة تدويرها يف البحرين.
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  ح�شلت �شركة نا�س للمقاوالت على اأول جائزة رئي�شية الإجنازاتها من هيئة التدريب 

ال�شناعي يف جمال العمران الهند�شي نظرا لنجاحها يف تدريب 1،000 موظف 

ب�شفتها جزء من جمل�س تدريب هند�شة البناء لنظام )ECITB( جلواز ال�شحة 

وال�شامة الدولية؛ وقد نالت نا�س للمقاوالت االإعرتاف الدويل كثاين مركز معتمد 

يف مملكة البحرين لتقدمي دورات ECITB  لل�شحة و ال�شامة الدولية ودورات جواز 

ال�شامة من بعد �شركة اأ�شري. تتكون الدورات التدريبية التي �شممت خ�شي�شا 

لقطاع ال�شناعة يف جمال العمران 

الهند�شي من ثاث مراحل، هي 

واملتقدمة  االأ�شا�شية،  الدورة 

والدورة اخلا�شة بامل�شرفني

وقد اأكمل موظفو 

نا�س  �شركة 

للمقاوالت 400 دورة 

تدريب اأ�شا�شية و 90 

دورة تدريب متقدمة 

ال�شركة  منذ ح�شول 

على االإعتماد العام 

املا�شي.

الكبير  اإلنجاز  جائزة  تستلم  للمقاوالت  ناس  شركة 
العمران  مجال  في  الصناعي  التدريب  هيئة  من 

)ECITB( الهندسي

ناس المؤسسة وكانو للسفريات 
يعقدان صفقة شراكة جديدة
مت تعيني �شفريات كانو؛ وكالة ال�شفر الر�شمية ملوظفي نا�س املوؤ�ش�شة، وكجزء من 

ال�شفقة؛ ان�شاأت �شفريات كانو وحدة منف�شلة يف مقر �شركة نا�س للوج�شتيات. و�شت�شمح 

هذه ال�شراكة ل�شفريات كانو بتويل جميع املهام والعمليات املت�شلة بالرقابة وت�شهيل �شفر 

العاملني لدى نا�س.

رافعة سارنس تحمل المكوك األمريكي
حملت رافعة �شارن�س مكوك الف�شاء االأمريكي انديفور بني احل�شود التي اجتمعت مل�شاهدة نقله خال �شوارع لو�س اأجنلو�س اإىل رحلته االأخرية اإىل متحفه اخلا�س يف مركز كاليفورنيا العلمي. 

وجاب املكوك الذي يزن 77.272 كجم م�شافة 3.2 كلم يف ال�شاعة على طول الذي يربط لو�س اجنلو�س بكاليفورنيا ويبلغ طوله 19 كلم، وقد ا�شتغرقت عملية النقل يومني.

ندوة  في  يحاضر  كوكريم  ادري���ان 
جمعية المهندسين

نظم فرع البحرين يف معهد املهند�شني – باك�شتان ندوة ح�شرها اأع�شاء اجلمعية والعديد 

من ال�شيوف، وخال الندوة قال ال�شيد كوكرمي اأن ما معدله 9.500 طن من النفايات 

املنزلية يتم جمعها من املنامة واملحرق كل �شهر، منذ بدء �شركة مدينة اخلليج للتنظيفات 

)GCCC( عملها يف عام 2001. وقد ارتفع ذلك املعدل اإىل 16.000 طن يف ال�شهر، واأن 

جمموع ما مت انت�شاله من النفايات املنزلية بلغ 113.148 طن يف عام 2001، وقد ارتفع ذلك 

الرقم اإىل 188.416 طن يف العام املا�شي. واو�شح ال�شيد كوكرمي اأن جميع النفايات تتطلب 

“اإن التح�شر ال�شريع  تخزينها وجمعها ونقلها والتخل�س منها؛ بطريقة منا�شبة، واأ�شاف 

والتنمية والنمو ال�شكاين املرتفع وحت�شني م�شتوى املعي�شة؛ جميعها اأمور اأ�شهمت يف الزيادة 

الهائلة يف توليد النفايات املنزلية يف البحرين”.

يطلق  ن��اس  مجموعة  ف��ي  مدير 
كتابا عن الدوافع الذاتية

اأطلق هيمانت جو�شي؛ املدير يف جمموعة عبداهلل اأحمد نا�س واخلبري االقت�شادي؛ 

 Success at Your Doorstep: it’s موؤخرا كتابه اجلديد حول الدوافع الذاتية بعنوان

knocking )النجاح على عتبة بابك؛ اإنه يطرق الباب( بح�شور ما يزيد على 150 
�شخ�شية قيادية من كبار رجال االأعمال واملهنيني.

املوؤلف املقيم يف البحرين؛ حا�شل على درجة املاج�شتري يف اإدارة االأعمال من اململكة 

املتحدة كما اأنه حما�شب اإداري وقانوين معتمد يف الهند ويحمل اأي�شا �شهادة يف 

التجارة والقانون. ويعترب هيمانت متحدثا حمرتفا وباحث متحم�س كما اأنه حا�شل على 

الرخ�شة الدولية للتدريب على الربجمة اللغوية الع�شبية، وقد اأجرى العديد من ور�س 

العمل للموؤ�ش�شات كما مت تر�شيحه للفوز بجائزة CA Global Achievers فيما م�شى.

د. ال�شيد وموؤلف الكتاب جو�شي وعبدالكرمي بوجريي و�شمري نا�س وعادل نا�س

قمرب وريحان واأدريان كوكرمي وطارق وبرابجيت

موؤ�ش�شة نا�س توقع العقد مع �شفريات كانو 



جديد 
نا�س

تعرف على أبرز األحداث في مجموعة ناس من 
خالل هذه المقتطفات اإلخبارية.
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مصانع  في  جارية  تطويرات 
تكنولوجيا المواد الكاشطة

 Abrasives Technology( الكا�شطة  املواد  تكنولوجيا  م�شانع  �شركة  طبقت 

ال�شركة.  وتطور  منو  لتعزيز   )Kaizen( الكايزن  نظام  موؤخرا   )Industries Co
يف  تطبق  وهي  امل�شتمر  التح�شني  على  تقوم  يابانية  فل�شفة  عن  عبارة  والكايزن 

 Abrasives �شركة  يف  الفل�شفة  تلك  تهدف  العامل.  حول  ال�شهرية  ال�شركات  معظم 

من  واحلد  التكاليف  خلف�س  جديدة  افكار  ابتكار  على  الرتكيز  اإىل   Technology
تعيني  مت  ذلك  اأجل  من  العماء،  ر�شا  وحت�شني  ال�شيانة  تكاليف  وخف�س  النفايات 

نال  وقد  املوظفني،  قبل  الكايزن من  والتقدم يف ممار�شات  املقرتحات  لتقييم  جلنة 

الكايزن”.  “جنمة  الكايزن  ممار�شات  من  عالية  درجات  �شجلوا  الذين  املوظفون 

على  للح�شول  اختيارهم  مت  قد  املتفانني  املوظفني  من  اأربعة  اأن  بالذكر  اجلدير 

التح�شينات  اإدخال  يف  جهود  من  به  ماقاموا  نظري  العام،  هذا  الكايزن”  “جنمة 
اأية  ت�شجيل  وعدم  املنتجات  وجودة  التغليف  ومعايري  اجلودة   نظم  يف  والتطبيقات 

قانون  �شهادة  على  للح�شول  جاهدة  ال�شركة  تعمل  وكذلك  ال�شيانة.  يف  م�شاكل 

.)OHSA( ال�شحة املهنية وال�شامة
اأحمد عبدالر�شي )نظم اجلودة ( و�شاجي )عدم ت�شجيل اأية م�شاكل يف ال�شيانة( واألك�س )معايري التغليف( و�شاندرو 

) جودة املنتجات(.

موزع رئيسي يتلقى تدريبا
واملبيعات  التقنيات  التدريبات على  للبناء واملقاوالت املحدودة يوما كاما من  يونيتك ع�شام قباين و�شركاه  تلقت �شركة 

ح�شره 25 مديرا من ق�شم املبيعات يف يونيتك ومدراء من ال�شرق االأو�شط.

احل�شور يتلقون تدريبيا حول املبيعات والتوعية باملنتج

موزع  تعيين 
في العراق

 )ATI( الكا�شطة  املواد  تكنولوجيا  م�شانع  �شركة  عينت 

ل�  معتمدا  موزعا  عراقية؛  �شركة  وهي  الربكة؛  �شركة 

طلبية  اأول  ال�شركة  تلقت  كما  العراق.  يف  “القواطع” 
�شركة  وتتوقع  اأمريكي.  دوالر   50.000 بقيمة  لها  جتريبية 

تلقي  وتتوقع  ال�شركة  يف  االنتاج  لق�شم  ناجحا  عاما   ATI
اأكرث من مليوين طلبية.

ATI تنال اعتماد OEM الثالث
اعتمدت �شركة Staunch Machinery للمعدات الثقيلة واآالت امل�شانع ومقرها لبنان، منتجات 

 .”Staunch“ التجارية  عامتها  ا�شم  حتت  ت�شويقها  و�شيتم   OEM ال�  كمنتجاتها   ATI �شركة 

ويقدر حجم االأعمال لعام 2013 مبليون دوالر اأمريكي.

مجموعة عبداهلل ناس الراعي اإلستراتيجي لمؤتمر 
“جسور الشرق األوسط “ السنوي الخامس

االأو�شط  ال�شرق  ملوؤمتر ج�شور  ا�شرتاتيجي  كراع  دعمها  نا�س  عبداهلل  قدمت جمموعة 

ال�شرق  ج�شور  موؤمتر  ويتيح  الدوحة.   القطرية  العا�شمة  يف  اأقيم  والذي  اخلام�س 

االأو�شط ال�شنوي اخلام�س للعاملني يف جمال التخطيط والت�شميم وامل�شرتيات والبناء 

ا�شتعرا�س  فر�شة  واالأنفاق  اجل�شور  بقطاع  املتعلقة  االأخرى  واالأعمال  وال�شيانة 

ومناق�شة وتبادل املعلومات حول اأحدث واأف�شل احللول للتحديات ال�شائعة يف ت�شميم 

اجل�شور املتعددة وبنائها و�شيانتها. �شلط املوؤمتر ال�شوء على امل�شروع الرئي�شي لنا�س 

يف البحرين والذي يت�شمن ج�شور درة البحرين، وتقاطع اخلارطة  وج�شور جزر اأمواج 

منطقة  من  م�شاركا   200 على  يزيد  ح�شورا  املوؤمتر  ويجتذب  عي�شى.  مدينة  وبوابة 

ال�شرق االأو�شط كل عام، ومن جانبه قال ال�شيد �شمري نا�س؛ املدير التنفيذي ملجموعة 

نا�س “اإن كوننا جزءا من هذه الفعاليات؛ مينحنا املجال الإظهار خط عملنا ويف الوقت 

نف�شه زيادة �شفافية معايري اخلدمات التي نقدمها اإىل عمائنا الكرام اإىل اأق�شاها، 

وذلك من خال دمج الت�شميم املبتكر وتقنيات البناء احلديثة”.
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النشرة الرسمية لمجموعة ناس 

وناس المؤسسة

على  ال�شوء  ن�شلط  اأن  ي�شعدنا  ال��ع��دد؛  ه��ذا  يف 

حتت  ال�شعودية؛  العربية  اململكة  يف  فرعنا  م�شاريع 

م��ظ��ل��ة ���ش��رك��ة ع��ب��د اهلل ن��ا���س و���ش��رك��اه امل��ح��دودة 

.)ANPC(

اململكة  يف  عملياتنا  يف  كبريا  تطورا  �شهدنا  لقد 

املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  خال  ال�شعودية  العربية 

واأود اأن اأ�شارك تلك االإجنازات امل�شتمرة معكم.

املحدودة  و�شركاه  نا�س  اهلل  عبد  �شركة  وتعترب 

اململكة  يف  للمجموعة  تابعا  مكتبا   )ANPC(

اخلربة  م��ن  ع��ايل  م�شتوى  على  ال�شعودية   العربية 

الرتكيب  واأع��م��ال  املدنية  واالأع��م��ال  البناء  جم��ال  يف 

واالنتاج  ال�شيانة  واأعمال  وامليكانيكية،  الكهربائية 

يف جم����ال ال��ط��اق��ة وم�����ش��ان��ع ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات.                                                                                                                                  

                                                              

يف الربع الرابع من هذا العام؛ تلقت نا�س جوائز 

باأن  يفوتكم  وال  جديدة،  �شفقات  وقعت  كما  ك��ربى، 

نفذتها  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  التنظيف  حملة  ع��ن  ت��ق��راأوا 

�شركة مدينة اخلليج للتنظيفات و�شاعدت على تعزيز 

وقد  املنامة،  العا�شمة  يف  ال�شحي  والوعي  النظافة 

كان م�شروعا على درجة كبرية من النجاح. 

�شكرا جلميع من �شاهم يف جناحنا خال الربع 

�شعيدة  جديدة  �شنة  جميعا  لكم  متنياتي  مع  الرابع، 

ومثمرة.

NASSTALK  كلمة رئيس مجلس اإلدارة  
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كلمة رئي�س 

جمل�س الإدارة

عبداهلل أحمد ناس
رئي�س جمل�س االإدارة
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نشرة أكتوبر ٢٠١٢ – ديسمبر ٢٠١٢

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

ووجهات  مقرتحاتكم  اإر�شال  يرجى  لذا  وتطويرها؛   NASSTALK

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؛ 

اخلا�س  واالأف��ام  ال�شور  اأر�شيف  اإىل  الإ�شافتها  قدمية؛  اأو  حديثة 

باملجموعة.

يرجى منكم االت�شال بق�شم العاقات العامة عرب الربيد االلكرتوين  

pr@nasslogistics.com اأو هاتف رقم 17456191.

املحتوى

Facebook: www.facebook.com/NassGroup

Twitter: @nassgroup

LinkedIn: www.linkedin.com/company/

nass-the-group-nass-corporation-bahrain

تابعونا على صفحاتنا في

٣ رسالة رئيس مجلس اإلدارة
 

٤ آخر األخبار

٧ العودة بالزمن

8 لمحة عن شركات ناس:
عبداهلل ناس وشركاه المحدودة

9 مشروع العدد:  عمليات السعودية

10 مقابلة مع ماجد سالم 

11 أخبار الموظفين

١٢ الزاوية االجتماعية
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المشاريع المنجزة في السعودية 
من قبل شركة عبداهلل ناس وشركاه 

)ANP( المحدودة
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النشرة الرسمية لمجموعة ناس وناس المؤسسة – العدد الرابع ديسمبر ٢٠١٢

www.nassgroup.com تويترفيس بوك تابعونا على صفحاتنا في  لينكد إن

اإطاللة على �شركات املجموعة:

 م�شاريع جمموعة نا�س يف 

ال�شعودية

9.  مشروع العدد: مجزئ التيار الرئيسي والمداخن 
في دوروما، الرياض

11. ارباس يختطف كأس  مجموعة ناس للخيل 7.  ايسوزو تختار البحرين الطالق موديالت البيك اب
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