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Fine Saying

If you want to move mountains, it’s not going
to be with a gentle touch.

إرنست ويونغ « »EYاألردن متنح غسان نقل جائزة
«إرنست ويونغ للتميز ألفضل رشكة عائلية» لعام 2014

EY Jordan Grants 2014 Entrepreneur of the Year
Family Business Award of Excellence to
Ghassan Nuqul

غسان نقل ،نائب رئيس
أعلنت إرنست ويونغ « »EYاألردن عن منح السيد ّ
مجلس إدارة «مجموعة نقل» ،جائزة «إرنست ويونغ للتميز ألفضل رشكة
عائلية» ،وهي جائزة تقديرية متنحها « »EYللرشكات العائلية األردنية
املتميزة التي حققت توازناً بني قضايا العمل والعائلة ومتكنت من تنمية
أعاملها عىل مدى أجيال ع ّدة ،كام أنها تأخذ عىل عاتقها مسؤولية االنخراط
يف أنشطة خريية واجتامعية.
وكانت « »EYقد أطلقت جائزة «إرنست ويونغ للتميز ألفضل رشكة عائلية»
يف عام  ،2013كجزء من جائزة «رواد األعامل» وت ُعقد للسنة الخامسة عىل
التوايل تحت رعاية صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبدالله الثاين ابن الحسني
املعظم حفظه الله.
غسان نقل عىل جائزة «إرنست ويونغ للتميز ألفضل رشكة
وبحصول السيد ّ
عائلية» لعام  ،2014سينض ّم إىل نخبة تضم حوايل  20من أصحاب الرشكات
العائلية الرائدة حول العامل سيجمعهم كتاب إرنست ويونغ « »EYالسنوي
للمشاريع العائلية حول العامل.

EY Jordan has granted the prestigious Family Business Award Of Excellence for 2014 to Ghassan
Nuqul, Vice Chairman of Nuqul Group. The award
is an honorary accolade presented by EY Jordan to
outstanding Jordanian business families who demonstrate the balance between work and family issues,
grow their business over generations, and engage in
philanthropic or social activities.
Introduced by EY Jordan in 2013, the Family Business Award Of Excellence is part of the Jordan
Entrepreneur Of The Year Award, currently in its
fifth consecutive year, the Entrepreneur Of The Year
Award is held annually under the Royal Patronage
of His Majesty King Abdullah II ibn Al Hussein.

السيد غسان نقل يتحدث يف يوم املهن يف مدرسة عامن الوطنية
كان السيد غسان نقل املتحدث الرئيس يف يوم املهن الذي نظمته مدرسة عامن الوطنية يوم  .2015/3/25استعرض السيد غسان خالل كلمته التي وجهها لطلبة
املدرسة تجربته الشخصية واملهنية وتطرق اىل واقع سوق العمل يف األردن واملنطقة اضافة اىل نظرة مستقبلية حول الوظائف والفرص املتاحة ،مؤكدا ً عىل أهمية
العمل الجاد واالميان بالذات والسعي وراء املعرفة وخوض التجارب من اجل تحقيق الطموح والوصول اىل النجاح يف الحياة العملية والشخصية.
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أخبار |

فاين القابضة

أخبار فاين األردن

• حملة جاكيت لكل طالب

شارك مجلس موظفي رشكة فاين بحملة «جاكيت لكل طالب» ضمن برنامج
مساعدات بنك املالبس بهدف مساعدة الطالب يف املناطق الفقرية والنائية
والتخفيف عىل األهايل يف تحمل االعباء املالية وخصوصاً املرتتبة عىل عودة
الطالب إىل املدارس ،إذ قامت فاين بتوزيع  100جاكيت لطالب مدرسة
أميمة بنت الحارث.

• فاين تشارك بيوم املرأه العاملي

قام قسم خدمة العمالء بتلبية دعوة جمعية االرسة البيضاء للمشاركة يف
احتفال الجمعية بيوم املراة العاملي الذي اقيم يف فندق الشرياتون بتاريخ
 ،2015 /3/9حيث تم توزيع الهدايا عىل املشاركني ومن ضمنها املنتجات
الجديدة من املناديل املعطرة.
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| FINE Hygienic Holding

NEWS

FINE Lebanon News
• New Shelves…New Opportunities
Fine Lebanon has innovatively reshaped its
supermarket shelves to attract consumers and
increase the off-take level.

• FINE @ Casino du Liban
Fine was present at Casino du Liban during the
Lebanese Independence Day celebrations. High
ranking officials, army commanders and other
influential people attended the event. Such events
enhance Fine’s brand awareness among different
target audiences.
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FINE UAE News
• First Baby of the UAE 2015
Fine presented free samples of Fine Baby Green Diapers for one year to the ‘First New Born Baby in the
UAE in 2015.

• Thumbay Hospital Baby Festival
The Chamomile Lotion ad of Fine Baby Green Diapers was played on two screens for 30 minutes continuously beside the stage at the Baby Festival organized by Thumbay Hospital, Dubai on Feb 27th. A
total of 3000 babies were at the event.
• Standard Chartered Dubai Marathon 2015
Fine participated in the world famous Dubai Marathon event on January 23rd, 2015 where samples of
Fine Flex packs were given out to 26,000 runners.
Mini pocket tissues were also inserted along with the
Fine Flex flyer in the race pack.

FINE KSA News
• Cambridge University Family Fiesta
As co-sponsor for the Cambridge University Family Fiesta 2015 on Feb 6th, 2015, Fine UAE participated with our Flex Booth at the venue in addition to
distributing samples of pocket tissues. Fine hampers
were also given out for various contests for kids.
• Pistahang Pinoy Fest
Fine UAE participated in the Pistahang Pinoy Fest,
a Philippine community event which took place over
five Fridays starting on Feb 13th to March 13th 2015.
Participation featured a Flex Booth at the venue in
addition to sampling of Fine mini pocket tissues.

• Fine KSA participated in the Universal Children’s
Day 2015 event held at Al-Hijaz Mall in Mecca AlMukarrama on 18 Jan 2015.

• Fine KSA also participated in the Kids & Mothers
Fiesta 2015 which took place in Debyazah Garden
during 12 and13 Feb 2015.
• Hospitals Visits in KSA.
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أخبار رشكات نقل للورق الصحي-األردن ومرص
جوائز التميز واالبداع للربع الرابع  2014وجوائز اإلجازات
املرضية والتحفيز
بتاريخ  2015/3/12وبرعاية رئيس نقل للورق الصحي املهندس هاين نقل
وحضور عدد من مدراء الدوائر واملوظفني لرشكتي الكينا والصنوبر ،تم توزيع
جوائز التميز واالبداع للربع الرابع للعام  2014حيث كانت النتائج عىل النحو
التايل:
• الجائزة االوىل :السيد محمد العبايس – دائرة االنتاج.
• الجائزة الثانية :السيد فخري محمد – دائرة امليكانيك .
• الجائزة الثالثة :السيد محمد جابر – قسم السالمة العامة.
• الجائزة الرابعة :السيد محمود غنام – دائرة امليكانيك.
• الجائزة الخامسة :السيد خالد هيالن – دائرة الكهرباء و السيد مأمون
شقور – دائرة االنتاج .

هذا وفاز بالسحب عىل جوائز االجازات املرضية لالشهر
 2014/12 ،11 ،10و  2015/1كل من السادة:

• محمود ابو عودة – دائرة املستودعات.
• محمد العبايس – دائرة االنتاج.
• السيد عالء طميزة – الدائرة املالية.
اضافة اىل السحب عىل جائزتني للموظفني الذين مل يستخدموا اياً من
االجازات املرضية طيلة عام  2014حيث فاز بهام كل من السادة:
• عمر ابو فردة – الدائرة املالية.
• منترص الهنيدي – الدائرة املالية.
كام وتم تسليم جوائز نظام التحفيز يف املجموعة عن النصف الثاين لعام
 2014عىل النحو التايل:
• جائزة األداء املتميز لكل من السيدين محمد العبايس وفخري محمد.
• كتب شكر لكل من السادة محمد جابر وفادي الجخلب ومحمد الهبيدي
ومحمود غنام وبالل فضل واسامعيل الزبن وعمر األطرش ومأمون شقور
وخالد هيالن.

أخبار اللجنة الرياضية

كام تم تسليم السيد عمر االطرش جائزة املاراثون عن العام .2014
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تحت رعاية السيد هاين نقل رئيس اللجنة الرياضية اقيمت مباريات نهايئ كرة
الطاولة فردي وزوجي وذلك يوم الخميس املوافق  2015/3/5يف كفترييا رشكة
الصنوبر .اسفرت املباريات عن النتائج التالية:
• نهايئ الزوجي:فوز خالد محمود ومأمون رمضان عىل محمد قدورة واحمد
ابو موجة .1/2
• نهايئ الفردي  :فوز خالد محمود عبدالقادر عىل محمد قدورة .0/2
وبعد انتهاء املباريات قام راعي الحفل بتوزيع الجوائز عىل مستحقيها.
واللجنة الرياضية اذ تبارك للفائزين لتتمنى حظا اوفر ملن مل يحالفهم الحظ
يف البطوالت القادمة.
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Al-Bardi and Al-Sindian News

نظام التميز و األبداع
جرى بتاريخ  2014/12/24االحتفال بتوزيع جوائز نظام التميز واإلبداع
عن الربع الثالث لعام  2014لرشكة السنديان عىل النحو التايل:
• الجائزة األوىل :السيد اسامة محمد– قسم الشؤون االدارية
• الجائزة الثانية :السيد خالد رسور– قسم األنتاج
• الجائزة الثالثة :السيد عامد عبد املسيح– قسم األنتاج
كام تم منح شهادات تقدير لكل من السادة:
• فتحي عبد الرحمن– قسم األنتاج
• وديع سعيد– قسم الجودة
• عامد عبد الله– قسم املخازن
• أمين زيد – قسم الجودة

Training and Development
• Al-Bardi and Al-Sindian conducted several training courses including:
• Self-Management Training Workshop
• HR Certificate
• Report Writing
• Problem Solving and Decision Making
• ENMS ISO 50001 Lead Auditor
)• Practical Machinery Vibration (ISO Category II
Workshop
• Al-Bardi and Al-Sindian participated in Job Nile’s
21st Employment Fair, held on February 28 at the
American University in Cairo in cooperation with
the US Embassy. The fair targeted various white
collar candidates.

رشكة فاين تعقد اجتامعها السنوي وتك ّرم موظفيها املميزين

FINE Hygienic Paper Co. Holds its Annual
Employee Meeting

عقدت رشكة فاين لصناعة الورق الصحي إجتامعها السنوي الذي ضم جميع
موظفي فاين يف منطقة الهالل الخصيب .تم خالله استعراض إلنجازات الرشكة
للعام السابق آخذين بعني االعتبار البقاء عىل «الوعد» رغم كل التحديات
التي ووجهت والدروس املستفادة باعتبار عام  2014كان مليئاً بالتحديات.
وبحضور عدد من مدراء مبيعات فاين ملنطقة الهالل الخصيب (سوريا ،لبنان،
فلسطني ،العراق واألردن) ،تم تقديم ومناقشة الخطة الجديدة للعام املقبل
التي تأيت بنا ًء عىل أهداف الرشكة تحت مظلة الهوية املؤسسية واملنتجات
الجديدة ،كام تخلل الحفل مرسحية فكاهية استعرضت مه ّمة «فاين»
الرئيسية مركّزة عىل «الوعد» الذي قطعه كافة املوظفني لتحقيق أهداف
الرشكة بروح الفريق الواحد.
وكعادتها ،قامت رشكة فاين لصناعة الورق الصحي بتكريم عدد من املوظفني
تقديرا ً لعملهم وجهودهم املبذولة خالل السنة ،ودورهم يف نجاحات
وإنجازات الرشكة لعام .2014

As part of its yearly program, FINE Hygienic Paper
Co. held its annual employee meeting for the Levant
area. During the meeting last year’s achievements
made despite all the challenges were celebrated in
keeping with “the promise” made for the success of
the company.
In addition, 2015 objectives were discussed in the
presence of a number of Fine sales managers operating in the Levant area, namely Syria, Lebanon, Palestine, Iraq, and Jordan. Moreover, FINE recognized
a number of employees for their notable achievements and distinguished performance in 2014.
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FHH Holds Generation S Workshop
On Jan 22nd 2015, the Operations teams from eleven FHH business units participated in the 6th Generation
S workshop to discuss new cost reduction initiatives for 2015 aimed at sustaining the Operations Department
cost leadership strategy.
During the workshop Mr. Salim Karadsheh, FHH CEO awarded three business units for distinguished savings throughout 2014, namely Fine Jordan - first place, NT Egypt – second place and Fine Egypt - third place.
Additionally all eleven business units were awarded by the COO for their overall contribution to the Generation S program. It is worth mentioning that the manufacturing and non-manufacturing cost savings resulting
from 2014 projects were around $ 5.5 M.

شهادة التاجر امللتزم
نتيجة للجهود التي تبذلها دائرة العمليات يف املكاتب الرئيسية و تلك
املتواصلة من قسم التخليص الجمريك والشحن فقد حصلت الرشكات
املذكورة أدناه عىل وسام شكر وتقدير من مؤسسة املواصفات واملقاييس
.لحصولها عىل شهادة التاجر امللتزم
:الرشكات الفائزة هي
• رشكة فاين لصناعة الورق الصحي
• الرشكة املتميزة للطباعة
• رشكة فاين سانسيال األردن
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NEWS

| Nuqul Automotive

نقل للسيارات

| أخبار

Volkswagen Jordan wraps up workshop ahead of International Women’s Day
Volkswagen Jordan, represented by Nuqul Automotive, successfully completed a one-day workshop
for women with a focus on basic car maintenance
and driving skills in extreme weather conditions.
The workshop titled ‘Maintenance Day for Women’
took place on March 5th at the Volkswagen showroom located near the 7th circle in Amman.

The workshop gave valuable insights on common
vehicle repairs to help drivers ensure optimal road
performance and vehicle condition. The topics covered basic vehicle maintenance including how to
perform oil and tyre changes, checking accurate tyre
pressure and coolant fill levels, in addition to dashboard symbol identification.

VW Passat named European Car of the Year
The Volkswagen Passat was named Europe’s 2015 Car of the Year by a panel of 58 European business and
trade journalists. This is the third time in six years that VW wins this title.
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The New Audi A6 adds splendor to Audi Center Jordan’s Showroom
Seeking to uphold its global reputation for elite German engineering, Audi Center Jordan—exclusively
represented by Nuqul Automotive—has ushered in
the 2015 new Audi A6. The flagship sedan retains
a leading position among Audi mid-sized cars as it
offers drivers unmatched comfort and distinguished
road performance.
Nasr Jairoudi, Dealer Principal of Audi Center Jordan, commented on the sedan’s official introduction saying: “As an internationally celebrated luxury
brand, Audi perseveres in ensuring quality excellence that not only meets, but surpasses consumer
confidence levels.
We are thoroughly delighted to introduce the new
Audi A6 as the latest addition to our showroom as
it assuredly maintains customer expectations. The
new Audi A6 brings the boldness of sport and ele”gance of luxury under one roof.

أخبار |

مؤسسة إيليا نقل

| Elia Nuqul Foundation

NEWS

بنك ستاندرد تشارترد االردن ومؤسسة ايليا نقل يطلقان ورشات عمل عن اإلدارة املالية
وقع املدير اإلقليمي لبنك ستاندرد تشارترد األردن السيد أحمد أبو عيدة
والسيد غسان نقل رئيس مجلس أمناء مؤسسة إيليا نقل اتفاقية تعاون يقوم
البنك مبوجبها بتنظيم ورشات عمل حول االدارة املالية والثقافة املرصفية
للطلبة املستفيدين من منح املؤسسة الدراسية ،تهدف اىل تعزيز القدرات
املالية لديهم لتمكني هذه الفئة من االعتامد عىل انفسهم يف مجال تنظيم
أمورهم املالية وتشجيعهم عىل االدخار واإلملام بكيفية ترتيب األولويات
حسب الدخل املتاح مع اعطائهم فكرة عن كيفية إدارة األموال يف املشاريع ،
وبالتايل متكينهم من تنظيم األمور املالية يف مشاريعهم املستقبلية وتطويرها.
هذا وسيقوم بنك ستاندرد تشارترد من خالل موظفيه ومتطوعيه بتنفيذ عدد
من هذه الدورات والورش التدريبية بهدف النهوض بالطلبه وأرسهم وتطوير
مشاريعهم املستقبلية .علامً بأن ورشات العمل تستهدف فئات الشباب
املقبلني عىل الدخول يف سوق العمل من الفئة العمرية ( )22-18سنة.
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Fourth Session

“Speak Your Mind”

Students and fellows shared
their experiences and ideas,
strengthening the connec on
and bonding among them.

Young entrepreneur, Ghassan
Halawa, shared his success
story and how he turned
challenges into opportuni es.

Session facilitator Lina Khader
shared ways to overcome
hurdles facing students on
their way to success.

ENF fellows came up with
project ideas to benefit
communi es.
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أخبار |

أخبار رشكة مصانع مواد التعبﺌة والتﻐليف

كرمت رشكة مصانع مواد التعبئة والتغليف املوظفني املثاليني لالشهر من
 2014/12ولغاية شهر  2015/2وهم التالية اسامؤهم:
• م .محمد التميمي  -الجائزة االوىل لشهر 2014/12
• عمر حسن الدسيت ومحمود طلب الشوبﻲﻜ -
الجائزة الثانية مناصفة لشهر 2014/12
• محمد عبد القادر ابراهيم – الجائزة األوىل لشهر 2015/1
• عيل البداوي ورامي ابو شنان – الجائزة الثانية مناصفة لشهر 2015/1
• نزار عثامن – الجائزة األوىل لشهر 2015/2
• كارم حمد – الجائزة الثانية لشهر 2015/2

من األرشيف – إعالن لﴩكة فاين من عام 1٩٦2
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أهالً وسهالً باملوظفني الجدد
الكينا والصنوبر
Emad Hamed
Mohamed Abd-El Fatah
Mohamed Abd-El Fatah
Mohamed Said
Mohamed El-Sayed
Mahmoud Anor
Mohamed Samir
Mohamed Sayed
Ahmed Abdel Baset
Heba Samir
Osama Fathy
Bayomy Bayomy
Mohamed Ali
Michael Mourad
Mohamed Ali
Fathy Mahmoud
Ashraf Abdo
Adel Gergis
Mohamed Galal
Mohamed Mohsen
Mostafa El Tawab
Mohamed Ahmed

QC Engineer
1/2/2015
Electrical Maintenance Engineer
1/2/2015
Sales Supervisor
1/2/2015
Sales Rep
		
5/2/2015
Sales Rep
5/2/2015
Sales Rep
8/2/2015
Sales Rep
12/2/2015
Driver
1/3/2015
Mechanical Maintenance Technician 1/3/2015
Marketing Manager
1/3/2015
Sales Rep - Retail
4/3/2015
Driver
		
5/3/2015
Sales Rep
		
5/3/2015
Sales Rep
		
5/3/2015
Sales Rep
		
5/3/2015
Driver
8/3/2015
Driver
		
8/3/2015
Driver
8/3/2015
Driver
8/3/2015
Sales Rep
8/3/2015
Sales Rep
8/3/2015
Sales Rep
8/3/2015

ألف مربوك

 االردن- نقل للورق الصحي
2015/1/25
2015/2/11
2015/2/23
2015/2/28
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رزق السيد أكرم الوليدي وعقيلته مبولودة اسمياها بيلسان بتاريخ
رزق السيد محمد كامل اشنيور وعقيلته مبولودة اسمياها النا بتاريخ
رزق السيد رائد الشيخ وعقيلته مبولود اسمياه يزن بتاريخ
رزق السيد منر التعمري وعقيلته مبولودة اسمياها فرح بتاريخ

2014/12/18
2015/1/12
2015/2/5
2015/2/15

		
فني تغليف
رئيس قسم ضبط الجودة
مهندس انتاج
		
منسق موارد برشية

عيىس رائد عيىس الهرش
النا امجد خالد امللكاوي
زيد ابراهيم عبدالرحمن الرفاعي
والء موىس محمد حمد

املتميزة للطباعة
2014/12/20
2015/1/4
2015/1/20
2015/2/1
2015/3/1
2015/3/1
2015/3/1

FG Warehouse worker
Electrical Main. Tech
Sales Distributor
IT Officer
Production worker
		
Production worker
		
Production worker

يارس ناجح محمد عبد الغني
جواد كامل طلب الحرباوي
نبيل محمد جدوع جمعه
يوسف محمود يوسف السعدي
عوده حسن عوده شداد
ناجي سامل محمد ابو جوده
عيل محمد عيل الصمباطي

السنديان
Waleed Samer Ahmed Tawfik
Peter Sherif Yakot Aziz

Sales Officer
Sales Officer

14/12/2014
17/12/2014

املكاتب الرئيسية
Entesar Bawab
Walid Ammari
Ibrahim Al-Nimri
Raed Albirawi
Fathi Shehadeh
Amal Abbas

Transportation & Customs
Clearance Officer
Customer Development Manager
ECM & Automation Officer
Marketing Analysis Manager
ERP Technical Specialist
Administration Assistant

4/1/2015
18/1/2015
1/2/2015
1/2/2015
23/2/2015
2/3/2015

الربدي
Mohamed Ahmed
Hany Samir
Mohamed Fathy
Gawdat Said
Mohamed Mohsen
Ahmed Mahmoud
Mostafa Abo Bakr
Magdy Saad
Mohamed Saeed
Mohamed Hamdy
Mohamed Alaa El-Din
Mina Awny
Amir Baher
Ahmed Mohamed

Sales Supervisor
Electrical Technician
Production Engineer
Sales Supervisor
Sales Supervisor
Sales Supervisor
Sales Supervisor
QC Engineer
Mechanical Maintenance Engineer
Sinai Sales Section Head
Alex Key Corporate Developer
Alex Account Developer
North East Cairo Account Developer
Accountant

21/12/2014
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
1/1/2015
6/1/2015
6/1/2015
12/1/2015
18/1/2015
18/1/2015
18/1/2015
18/1/2015
18/1/2015
1/2/2015

