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حكمة فاين
 والتغلب عليها،التحديات هي ما يجعل الحياة ممتعة
.ما يعطي الحياة معنى

Fine Saying

Challenges are what make life interesting, and
overcoming them is what makes life meaningful.

EY Awards Family Business Leaders in Monte Carlo
Mr. Ghassan Nuqul joined an exclusive group of family business leaders from around the world in the second
EY Family Business Summit, which is part of the ‘World Entrepreneur of the Year’ event held in June 2015
in Monte Carlo.
Earlier in March, Nuqul Group had been granted the prestigious ‘Family Business Award of Excellence 2014’
by EY Jordan. The award signifies the outstanding achievements made by the Nuqul Group family business
in terms of demonstrating a harmonious balance between work and family issues, year-on-year sustained business growth and actively engaging in philanthropic or social activities. Several media outlets covered Nuqul
Group’s success story including Jordan Business, Jordan TV and Al-Ghad Newspaper.

غسان نقل يشارك يف عدة فعاليات

. As part of the German Week 2015, Mr. Ghassan
Nuqul was a speaker at a session entitled “Educating
for the Needs of the Labour Market – Policy Recommendations for Improving the Vocational Training System in Jordan” which was held on May 6th.
Mr. Nuqul focused on the importance of the vocational training sector at the national, enterprise and
individual levels. He also emphasized the need for
public private sector cooperation in this vital sector,
and the importance of learning from international
successful models such as the German “dual” model.

. In an interview with Venture Magazine, Mr. Ghassan Nuqul commented on Nuqul Group’s journey
to success saying: “As our family business continued
to grow, we were unable to manage all businesses at
the same time. We started investing in top people,
offering international salary scales, profit sharing,
empowering them as well as new IT platforms.”
Venture Magazine further pointed out that Nuqul
Group continues to undertake an ambitious expansion plan which aims to take the multifaceted company to the next level.

 أجرت صحيفة الغد مقابلة مع السيد غسان نقل نرشت يف عددها الصادر.
 تحت عنوان «الحاكمية الرشيدة وفصل امللكية رس نجاح2015/4/15 يوم
ً تحدث خاللها عن قصة نجاح مجموعة نقل مستعرضا،»الرشكات العائلية
.التحديات التي واجهتها خالل مسرية منوها
كام أعدت الصحيفة بورتريه حول السيد غسان نقل بعنوان «غسان ايليا
 تحدثت من2015/6/8  وريث الحلم» تم نرشه يف عددها الصادر يوم... نقل
 وأسس نجاح الرشكات،خالله عن مسرية السيد غسان الشخصية والعلمية
.العائلية

.

Mr. Ghassan Nuqul participated in the World
Economic Forum, which was held at the Dead Sea
in May. Mr. Nuqul was a panelist and a discussion
leader at a workshop entitled “Revitalizing the Role
of Business”.
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مجموعة نقل تنظم الحفل السنوي لربنامج «خري الكورة»
تحت رعاية معايل املهندس وليد املرصي ،وزير الشؤون البلدية ،وبحضور
السيد غسان نقل والسيد سليم كرادشة ،عقد برنامج «خري الكورة» حفله
السنوي بعنوان «يوم الكورة املفتوح» يوم الخميس املوافق الثامن والعرشين
من شهر أيار بحضور مجموعة من الرشكاء الوطنيني واملحليني وعدد من
الفئات املستهدفة بهدف استعراض نشاطات وإنجازات الربنامج ونتائج
املشاريع والنشاطات املختلفة التي تم تنفيذها خالل فرتة عام.
وقد ركز الحفل عىل استعراض مخرجات محور التعليم ومحور الثقافة
والفنون واملرسح ومحور املساعدة القانونية  ،حيث تم تخريج  73معلام
ومعلمة أنهوا بنجاح دورات تدريبية يف مجاالت الروبوتكس وبرنامج
استكشاف العلوم والرياضيات ،كام قام عطوفة األستاذ سامي الفواعرة مدير
تربية وتعليم لواء الكورة بافتتاح مخترب الروبوتكس الثاين ضمن الربنامج
والذي تم انشاؤه يف مبنى مركز مصادر التعلم يف بلدية دير أيب سعيد.
كام شمل الحفل معرضا ملنتجات جائزة الوسائل التعليمية التي نظمها برنامج
«خري الكورة» بالتعاون مع معلمي ومعلامت وطالب وطالبات مجموعة من
املدارس الحكومية يف اللواء.
وفيام يخص املحور االقتصادي  -االجتامعي للربنامج والذي يلقى اهتامماً
ودعامً من قبل رشكاء عديدين للربنامج فقد تم إفتتاح مشغل الصابون
الطبيعي والشمع كمرشوع جديد ضمن هذا املحور .هذا وسيتم إضافة
مشاريع اقتصادية جديدة خالل العام الحايل كمشغل إلعادة تدوير الورق
والكرتون ومرشوع متكامل للزراعات الطبيعية املستدامة.
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NEWS

| FINE Hygienic Holding

فاين القابضة

| أخبار

Business Technology and Finance departments Kickstart Hyperion Planning Training
As part of the Business Technology (BT) Department’s continuous efforts of empowering users with
knowledge and enabling agility and decision making, BT in cooperation with the Finance department
held a training session for Finance Managers from
the Corporate Center, Converting and Mills business
units on the automated budgeting cycle using the
new Oracle Hyperion Planning system.
“This is an important milestone in the evolution of
our BT department delivery and fulfilment of our
ERP and automation strategy,” said BT Director Mr.
Bassem El-Wazir.
“The new system has many advantages, mainly reducing the cost and headache of consolidating all

FINE Honors Employees at Labour Day
Gathering in Aqaba
Marking this year’s Labor Day celebrations and seeking to maintain strong relations with its employees,
FINE Hygienic Paper Company invited employees
to Aqaba for a fun-filled day under the sun.
Mr. Suleiman Sabanekh, Area HR Manager / Levant, commented on the occasion saying: “We pride
ourselves on such activities as they help boost employee relations by allowing them to interact with
one another on a more personal basis. This occasion
strengthens our belief that we live as one big family
at Fine. As Labor Day seeks to recognize the dedicated efforts of employees around the world, it is
very important that we also give it due attention.”
It is worth mentioning that FINE Hygienic Paper
Company seeks to forge a winning company culture
by responding to employee achievements and efforts.
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BU budgets as they now will be performed on one
system. We shall eliminate the use of Excel spreadsheets for the purpose of preparing budgets as everything will be directly entered into Hyperion,” added
Group Financial Controller, Mr. Samir Abu Aitah.

أخبار فاين األردن

فاين للورق الصحي تك ّرم موظفيها احتفاالً بعيد العامل
وتصطحبهم يف رحلة إىل العقبة

 وسعياً منها لتوثيق عالقاتها بأفراد فريق،احتفاالً بعيد العامل لهذا العام
 نظمت رشكة فاين لهم رحلة إىل العقبة لقضاء يوم مشوق،عملها وموظفيها
.يف أجواء املدينة الساحلية املشمسة
 مدير املوارد البرشية، قال السيد سليامن سبانخ،ويف تعلقيه عىل هذه املناسبة
 «إننا نفتخر:يف رشكة فاين لصناعة الورق الصحي ملنطقة الهالل الخصيب
بتنظيم مثل هذه النشاطات واملناسبات التي تساهم يف تعزيز العالقات
األخوية ما بني املوظفني من خالل منحهم فرصة التفاعل مع بعضهم البعض
 كام تقوي من إمياننا بأننا نعيش كأرسة واحدة ممتدة،عىل املستوى الشخيص
 باعتبار أن عيد العامل يعني تقدير وتكريم الجهود املخلصة،يف رشكة فاين
.»للعامل واملوظفني
وتجدر اإلشارة إىل أن رشكة فاين لصناعة الورق الصحي تسعى لتشكيل
وتكوين ثقافة الرشكة الناجحة من خالل إيالء اهتامم خاص بإنجازات وجهود
.جميع أفراد فريق عملها يف جميع مواقعهم
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FINE Hygienic Paper Takes Part in Charity
Clothing Bank’s Student Campaign

«فاين للورق الصحي» تشارك يف حملة بنك املالبس الخريي
ًملساعدة الطالب يف املناطق األقل حظا

Representatives from FINE Hygienic Paper participated in the “Student Jacket Campaign,” a charitable
program with the primary objective of helping students living in underprivileged areas. The campaign
was spearheaded by the Charity Clothing Bank.
The campaign further coincides with FINE Hygienic Paper’s corporate social responsibility programs
which seek to effectively address areas of social concern in communities around Jordan. Hence, FINE
donated roughly 100 jackets to students attending
Omamah Bint Al Harith School.

شاركت رشكة فاين للورق الصحي يف األردن ممثلة مبوظفيها يف حملة
«جاكيت لكل طالب» وذلك ضمن برنامج مساعدة الطالب يف املناطق األقل
 وذلك بتنسيق من قبل مجلس،حظاً الذي يرشف عليه بنك املالبس الخريي
.موظفي فاين
وتأيت مشاركة رشكة فاين يف إطار اضطالعها مبسؤوليتها االجتامعية وإسهامها
 حيث ساهمت رشكة،يف تنمية املجتمعات املحلية يف جميع أرجاء اململكة
. جاكيت لطالب مدرسة أميمة بنت الحارث100 فاين بتقديم حوايل

FINE Launches ‘On the Go Protection Kit’ to Promote Good Health
In line with its commitment to ensuring the wellbeing of its customers, FINE Hygienic Paper launched a promotional campaign to offer customers its ‘On the Go Protection Kit.’
With booths set up in Cozmo, Carrefour and Safeway, FINE representatives offered giveaway packages to customers in light of the spring allergy season, which is known to be predominantly active at this time of year. The
promotional package consists of four sample products: anti-bacterial hand gel, pocket facial tissues, a face mask
and anti-bacterial wipes, thus ensuring customers maximum protection against bacteria, viruses and histamines.

FINE Launches New Campaign to Introduce
new toilet paper ‘‘Extra Strong’’ Rolls

فاين تطلق حملة ترويجية لطرح منتجها الجديد ورق
’’التواليت الصحي ‘‘قوة فائقة

FINE Hygienic Paper launched a new promotional
campaign to introduce its “Extra Strong” toilet paper
rolls, which began on May 7th and is planned to extend throughout the year.
The newest addition to FINE’s wide array of hygienic
paper solutions comes in two separate packages: four
and 12 rolls, and ensures customers extra thickness
for greater water absorbency. Covered in blue and
red packaging, each roll containing 3 ply 150 sheets
has gone through a specialized sterilization process
(Steripro) to ensure our customers sanitary products
every time.On this occasion, Mr. Mohammad Turshan, Jordan country manager commented on the
campaign saying: “Here at FINE, we constantly seek
to understand the precise needs of our customers
and develop high-end products that adequately meet
these needs. It is with great pleasure that we introduce FINE Extra Strong as it offers individuals more
absorbency and thereby guarantees their greater satisfaction.”

أطلقت رشكة فاين لصناعة الورق الصحي حملة ترويجية جديدة طرحت
 إذ،»من خاللها منتجها الجديد من الورق الصحي تحت إسم «قوة فائقة
.انطلقت هذه الحملة يف السابع من أيار وستستمر ملدة عام
تكمن اإلضافة األحدث للمجموعة الواسعة من منتجات فاين للورق الصحي
 تحتوي العبوة األوىل عىل أربع روالت،يف طرح منتج جديد بعبوتني مختلفتني
 كام يوفر املنتج الجديد للزبون سامكة إضافية،والثانية عىل اثني عرش رول
 وتأيت العبوات باللون األزرق واألحمر وتحتوي،مام يضمن امتصاصاً أعىل للامء
عىل روالت من الورق الصحي مرت كل منها بعملية تعقيم متخصصة تدعى
 علامً بأن،«ستريي برو» مام يكفل وصول منتجات صحية للزبون يف كل مرة
. منديالً بثالث طبقات150 الرول الواحد يضم
وحول هذا الحدث عقب مدير عام املبيعات والتسويق يف الرشكة السيد
 « نحن يف فاين نسعى بشكل دؤوب لفهم احتياجات:ًمحمد الطرشان قائال
الزبون عىل نحو دقيق ونعمل عىل تطوير منتجات ذات جودة عالية تتالئم
 وإنه ملن دواعي رسورنا أن نقدم فاين.مع متطلبات الزبون وتلبي رغباته
مستوى أعىل من
 املنتج الذي من شأنه أن يوفر،»ورق التواليت «قوة فائقة
ً
».االمتصاصية وينال رضا الزبون
4
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Fine UAE News
• Fine Flex Activation
Fine Flex activation in Modern Trade and Traditional
Trade outlets started and the most significant display
for Traditional Trade was the Fine Flex Dump Bins
that created a buzz among consumers.

• Al Shorouq Private Arabic School Graduation Event
Fine was present at the graduation of KG2 kids of
Al Shorouq private Arabic school in Jumierah. The
event was held at Children City Creek Park on 31st
May 2015. There were 500 visitors including kids
at the event where our Marketing team handed out
samples of our Fine products. Fine Flex especially
created a buzz among the attendees.
• Ulsavam 2015
An Indian cultural festival was held on June 5th in
Al Ain by the Indian Social Centre. A Flex booth
was installed at the venue where samples of Fine
products were displayed. Fine Baby Green Diapers
“Absorption Ad” was aired at the venue for 4 hours.

• Superbrands Tribute Event
Fine was a recipient of an award at the Superbrands
Tribute Event which took place on 15 June 2015 at
the Intercontinental Hotel, Dubai Festival Centre.
During the event Extra Strong and Fine Flex were
displayed in addition to giving out Fine Flex and
Extra Strong samples as part of a goody bags.
• Mom’s Day Out Event in Thumbay Hospital
An event for over 500 expecting, new and experienced
moms took place on the 2nd of May 2015 at Thumbay
Hospital Qusais. The event included talks from
medical experts, an interactive panel discussion
and fun activities. Fine was among the exhibitors
and Fine Baby Green Diapers and Fine Flex were
introduced to attending mothers.

• CATMAN Implementation at Lulu Outlets

FINE KSA News
• Fine KSA participated in the National Consumer
Industries Exhibition in Jeddah which was held during the period 4- 15 June. In addition to selling our
products and distributing samples, a special area for
kids’ fun activities was arranged.
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أخبار رشكات نقل للورق الصحي

Vancouver Pulp Week 2015
FHH participated in the Vancouver Pulp Week
in May with a delegation comprising Messrs. Hani
Nuqul, Hasan Rimawi and Ali Jalal. Accompanying
them was Mr. Hadi Sayess in his capacity as Group
pulp consultant. The week involved a heavy schedule of meetings with various pulp suppliers, industry experts and economists. The team also attended
several interesting and informative sessions on developments in the industry in general with pulp
expected supply and demand scenarios. Industry
players showed a lot of interest in the changes that
the Group is undergoing and the issues affecting the
region. Mr. Hani Nuqul explained the new direction
the Group is taking and the aggressive growth era it
is embarking on.
Overall, the team was able to reinforce and enhance
its current supply relationships as well as explore potential ideas for new product developments and innovations, potential new suppliers and service providers.

أخبار الكينا و الصنوبر
2015 جوائز االبداع و التميز للربع األول

 وبرعاية رئيس نقل للورق الصحي املهندس هاين نقل2015/5/14 بتاريخ
وحضور عدد من مدراء الدوائر يف نقل للورق الصحي تم توزيع جوائز
: حيث كانت النتائج عىل النحو التايل2015 اإلبداع والتميز للربع األول للعام
، السيد محمد ابو عيد، السيدماهر الحلو:الجائزة األوىل وزعت بالتساوي
 السيد بالل،  السيد محمد سعدات، السيد احمد خالد،السيد طارق جمعة
. والسيد محمد الهبيدي، فضل
. السيد محمود عبد اللطيف – الدائرة الفنية:• الجائزة الثانية
. السيدة دويل حامرنة – الدائرة اإلدارية:• الجائزة الثالثة
.  السيد اسامعيل الدريني – قسم ضبط الجودة:• الجائزة الرابعة

اإلحتفال السنوي للموظفني

2015/4/16 • نظمت اللجنة االجتامعية االحتفال السنوي للموظفني بتاريخ
. جائزة عىل املوظفني60 برعاية السيد هاين نقل وتم خالله توزيع

 إىل منطقة2015/4/29 • نظمت اللجنة اإلجتامعية رحلة عيد العامل بتاريخ
رم ومدينة العقبة شملت حضور حفلة سمر يف منطقة رم ثم التوجه يف اليوم
.الثاين للتنزه والتسوق يف مدينة العقبة

Whitman Academy Visits Al-Snobar and
Fine Areinba
As part of its commitment toward education and
community, Al-Snobar Paper Mill hosted students
from Whitman Academy on the 2nd of April. The
students were taken on a site tour of the paper mill
and converting facility.
7

أخبار اللجنة الرياضية
يوم النشاط الريايض

الجاردنز/نظمت اللجنة الرياضية يوماً للنشاط الريايض يف فندق األرينا
 شمل استخدام جميع،2015/6/12  مشارك وذلك يوم الجمعة58 مبشاركة
.مرافق النادي الصحي وغداء بوفيه مفتوح
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أخبار السنديان
كرمت الرشكة الفائزين ىف نظام التميز واإلبداع وهم:
عن الربع األخري 2014
 -1الجائزة االوىل :السيد عادل عبد الرروف من إدارة الصيانة.
 -2الجائزة الثانية :السيد عاطف رجب من إدارة الصيانة.
 -3الجائزة الثالثة :السيد أمجد فرج من إدارة الصيانة.
 -4الجائزة الرابعة :السيد أرشف فتحى محمود من إدارة االنتاج.
 -5الجائزة الخامسة :السيدان أحمد خميس ومصطفى الجيوىش من إدارة
املخازن.
وحصل عىل شهادة تقدير كل من السيدين وليد شوقي ومحمد أحمد عبد
العال من إدارة االنتاج.
كام فاز السيد أسامة محمد من قسم الخدمات اإلدارية بجائزة املارثون لعام
. 2014
عن الربع االول 2015
 -1الجائزة االوىل :السيد أرشف فتحى أحمد من إدارة الصيانة.
 -2الجائزة الثانية :السيد محب موريس من اإلدارة املالية.
 -3الجائزة الثالثة :فريق الصيانة السادة سمري قلته وأحمد سعيد وعبدالله
عصام.
 -4الجائزة الرابعة :السيد فتحى عبد الرحمن من إدارة االنتاج.
 -5الجائزة الخامسة :السيد محمد السيد ابراهيم من إدارة االنتاج.
كام حصل عىل شهادة تقدير كل من السادة ارشف منصور من إدارة املخازن
وعادل سميح فوزي من إدارة االنتاج.
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Al- Sindian News
كام كرمت الرشكة الفائزين ىف نظام التحفيز للمجموعة عن النصف الثاين
لعام  2014وهم:
 -1السيد خالد رسور من ادارة االنتاج وذلك لحصوله عىل املركز الثاين يف
اقرتاحات املوظفني
 -2السيد ارشف فتحي من ادارة االنتاج  -خطاب شكر.
 -3السيد اسامة محمد من الشئون االدارية  -خطاب شكر.
 -4السيد عامد عبد املسيح من ادارة االنتاج  -خطاب شكر.
 -5السيد وليد شوقي من ادارة االنتاج  -خطاب شكر.
 -6السيد عاطف رجب من ادارة الصيانة  -خطاب شكر.

Tissue World San Paolo Conference
Eng. Waheed Al Qannas, Site Operations Manager,
NT Egypt, participated as a speaker in the Tissue
World San Paolo Conference on 24th May 2015. His
presentation was about the 100% eucalyptus project
and cogeneration as best practices to reduce operational cost in the Al Sindian plant.
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أخبار الربدي

Al-Bardi News
Orphans Day

Farewell Party for Mr. Costandi George

Al Bardi celebrated Orphans Day on April 3rd at
Nady Ahl Masr where employees and their children
participated in a full day program of plays and fun
activities, spreading joy and happiness. The company gave out gifts to all participating children bringing smiles to their faces.

On the occasion of Mr. Costandi George’s retirement, the company held a farewell party, attended
by Mr. Nedal Zatari, Fine Solutions Director, and
other function heads. Mr. Costandi retired after long
years of service in Fine. We wish Mr. Costandi best
of luck.

Employment Fairs

Tenure Awards

Al Bardi participated in Helwan University and
Thebes Academy Employment Fairs held on
1-2/4/2015 and 20/4/2015 respectively; targeting
graduates from various specializations.

We celebrated the anniversary of our employees who
have completed 5,10,15,20 and 25 years of service,
which was attended by colleagues; gifts and trophies
were distributed during the event.

Work Excellence Awards
In line with our Core Value “Our Soul” the following employees were rewarded for their outstanding
performance:
Ahmed Fahim Mohamed Al Sayed
Mohamed Al Sayed Abdel Latif
Ayman Mohamed Amin
Yasser Refaat Nabieh
Ashraf Zarif
Gamal Ahmed Mohamed
Emad Hussien
Ahmed Reda
9

Business Excellence
Supply Chain
Sales
Tissue Production
Planning
Technical
Purchasing
Absorbents Production

1st Prize
2nd Prize
3rd Prize
4th Prize
5th Prize
1st Prize
1st Prize
2nd Prize

ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻳﻦ Care
ﺣﻔﺎﻇﺎت ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ
ﻣﻄﻮر ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ دﻳﺮﻣﺎﺑﺮو
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ وأداء
ّ

ﻣﺘﻮﻓﺮ أﻳﻀ�...

ا�ﻓـﻀـﻞ ﻟﻠـﻌـﻨـﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒـﺸـﺮة
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مؤسسة إيليا نقل

| Elia Nuqul Foundation

NEWS

مؤسسة إيليا نقل وبنك ستاندرد تشارترد ينظامن أول ورشة تدريبية لطلبة املنح الدراسية حول
اإلدارة املالية والثقافة املرصفية وإدارة الوقت
عقدت مؤسسة إيليا نقل مؤخرا ً دورة تدريبية تم تنظيمها بالتعاون مع بنك
ستاندرد تشارترد حيث قام موظفو البنك بالتطوع لتقدميها .متحورت الدورة
حول مفاهيم اإلدارة املالية والثقافة املرصفية وإدارة الوقت ،إىل جانب كيفية
تبادل املعلومات بني الطلبة املستفيدين من املنح الدراسية للمؤسسة والذين
ترتاوح أعامرهم ما بني  22 – 18عاماً.
وقد تم عقد هذه الدورة يف مقر مجموعة نقل الرئييس يف التاسع من حزيران
حيث شارك فيها اضافة اىل طلبة املؤسسة كل من السيد غسان نقل ،رئيس
مجلس أمناء املؤسسة ،والسيد أحمد ابو عيدة ،املدير التنفيذي لبنك ستاندرد
تشارترد.

Elia Nuqul Foundation and Rotary Club of Amman CAPITAL Launch New
Capacity-Building Program
In line with its commitment to empower youth and
develop leading capacity-building programs, the
Elia Nuqul Foundation (ENF) signed a Memorandum of Understanding with the Rotary Club of
Amman CAPITAL (RCA CAPITAL) on May 3rd
by which RCA Capital will partially sponsor the
program entitled “RCA CAPITAL-ENF Leadership Program”.
The program seeks to promote scholars’ professional
and personal growth as well as strengthening their
leadership skills to ensure that they become productive members of society.

11

12

2015 | 10٤ رسالة مجموعة نقل | العدد
Nuqul Group Newsletter | Vol. 104 | 2015

NEWS

| Nuqul Automotive

نقل للسيارات

| أخبار

The 2015 Audi TT is hailed among finest Audi sports cars
Audi Jordan, exclusively represented by Nuqul
Automotive, announced the arrival of the 2015 all
new Audi TT coupé, designed with a range of advanced modern technologies to complement a new
design internally and externally. The iconic coupé’s
revolutionary makeover combines agility with technology and simplicity, which has already assured the
car award winning status in many countries worldwide.
Nasr Jairoudi, Dealer Principal of Audi Jordan –
Nuqul Automotive – commented on the coupé’s
debut saying: “As we constantly seek to satisfy customer demands, Audi Jordan is confident that the
2015 Audi TT coupé harnesses all the latest German
engineering capabilities with this modern, attractive,
technical design. This is a car with a truly powerful
engine for the ultimate driving experience.”

»Football Club افتتاح ملعب «عامن
كل
ّ » مبشاركةFootball Club «عمن
ّ تم افتتاح ملعب ومنشآت أكادميية
 ورئيس الوزراء األسبق دولة السيد،عمن معايل السيد عقل بلتاجي
ّ من أمني
 هذا وتعنى االكادميية بتدريب. إضافة اإىل عدد كبري من االهايل،طاهر املرصي
.كرة القدم للمهتمني منذ س ّن الطفولة إىل مرحلة الشباب
غسان نقل؛ واملرشف عىل
ّ جدير بالذكر ان الداعم الرئيس للمرشوع هو السيد
.التدريب هو السيد ناثر ج ّرار
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|

رشكة مصانع مواد التعبئة والتغليف

NEWS Packaging Industries Co.

الحملة الثانية للتربع بالدم

مبناسبة عيد االم

بتاريخ  2015/5/5قامت رشكة مصانع مواد التعبئة والتغليف بتنظيم حملة
للتربع بالدم وهي الحملة الثانية التي تقوم بها الرشكة لصالح مركز الحسني
للرسطان ،علام بان الحملة كانت ناجحة اذ كانت كمية الوحدات التي تم
التربع بها 40وحدة دم.

مبناسبة عيد االم والذي صادف بتاريخ  2015/3/21قامت رشكة مصانع مواد
التعبئة والتغليف بتقديم هدايا رمزية اىل االمهات تكرميا لهن.
وكل عام وجميع االمهات بالف خري.

مبناسبة عيد العامل العاملي
مبناسبة عيد العامل العاملي والذي صادف يوم الجمعة املوافق  2015/5/1قامت الرشكة بتسيري رحلة جامعية للموظفني اىل مدينة العقبة ملدة يومني .كام قامت
الرشكة بتنظيم رحلة خاصة باملوظفات اىل منطقة جلعاد يف عجلون.

ألف مربوك

نقل للورق الصحي  -األردن

رزق السيد شادي أبو دكر وعقيلته مبولودة اسمياها ريفانا بتاريخ
رزق السيد أمجد الحاوي وعقيلته مبولودة اسمياها مينا بتاريخ
رزق السيد فراس شموط وعقيلته مبولودة اسمياها سلمى بتاريخ
رزق السيد فخري محمد فخري وعقيلته مبولود اسمياه يحيى بتاريخ
تم زفاف السيد احمد ابو موجة بتاريخ
رزق السيد ماجد عدنان وعقيلته مبولود اسمياه عدنان بتاريخ
تم زفاف السيد عبدالله ابو رجيله بتاريخ
تم زفاف السيد أنس مازن يوسف بتاريخ

نقل للورق الصحي  -مرص

رزق السيد محمد سعد وعقيلته مبولودة اسمياها دعاء بتاريخ
رزق السيد هيثم عبد املطلب وعقيلته مبولود اسمياه بالل بتاريخ

املتميزة للطباعة

رزق السيد احمد محمد عوف حسني وعقيلته مبولود أسمياه جود بتاريخ
رزق السيد محمد يوسف عبدالله املغريب وعقيلته مبولود أسمياه عمر بتاريخ
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2015/3/16
2015/3/30
2015/4/3
2015/4/18
2015/4/23
2015/5/4
2015/5/21
2015/5/30
2015/4/4
2015/5/11
2015/3/22
2015/5/4

الربدي

رزق السيد
رزق السيد
رزق السيد
رزق السيد
رزق السيد
رزق السيد
رزق السيد
رزق السيد

يارس محمد محمد وعقيلته مبولودة اسمياها جنى بتاريخ
حامده عثامن وعقيلته مبولود اسمياه اياد بتاريخ
طارق مصطفى وعقيلته مبولود اسمياه محمد بتاريخ
احمد عيل احمد عيل وعقيلته مبولودة اسمياها مريم بتاريخ
عادل عبد الحميد وعقيلته مبولود اسمياه محمد بتاريخ
جوزيف قدري وعقيلته مبولودة اسمياها جيسيكا بتاريخ
احمد محمد عبد الخالق وعقيلته مبولودة اسمياها يرس بتاريخ
عصام سمري عيل وعقيلته مبولودة اسمياها اروى بتاريخ

املثالية للطباعة

تم زفاف السيد منترص مجاهد بتاريخ
تم زفاف السيد انس ابو شيخه بتاريخ
تم زفاف السيد احمد الناطور بتاريخ
رزق السيد محمد ابو الديوك وعقيلته مبولود اسمياه عمر بتاريخ
رزق السيد محمد الناعسة وعقيلته مبولودة اسمياها تاال بتاريخ

2015/4/24
2015/5/1
2015/5/1
2015/5/11
2015/4/9
2015/4/7
2015/4/12
2015/4/7
2015/4/5
2015/4/14
2015/5/11
2015/5/17
2015/5/26

2015 | 10٤ رسالة مجموعة نقل | العدد
Nuqul Group Newsletter | Vol. 104 | 2015

أهالً وسهالً باملوظفني الجدد
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Bassem Magdi
Ahmed Abdel-Aal
Mohamed Eid
Ahmed Gamal
Mohamed Ibrahim
Mohamed El-Sayed
Salma Mahmoud
Mohamed Mahmoud
Magdi Maher
Ahmed Hamdi
Ahmed Bakr
Moustafa Mohamed
Nadi Labib
Mohamed Fekry
Mahmoud El Sayed
Islam El Sayed
Ahmed Al-Qattan
Amr Mohamed
Abdel Moneim Abdel Azim
Mohamed Roushdy		
Mohamed Attia		
Mohamed Fekry		
Karim Sami		
Madboly Ahmed
Moamin Ahmed		
Ahmed Said		
Mohamed Salah
Shihab Gamal		
Ali Sobhy		
Shady Mohamed
Abd El Razk Saad		
Michael Manassa
Walid Abdel Baqy		
Maged Abdel Aziz		
Mahmoud Khamis		
Mohamed Gamal		
Mina Wahid		
Mohamed Moustafa		
Mohamed Sabry		
Badr Attia		
Sameh Shraki		
Hassan Mohamed		

Driver 		
Sales Rep
Driver 		
Sales Rep
Driver 		
Driver		
FTK Category Leader
Driver		
Driver 		
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Driver
Head of Sales & Marketing
Driver 		
Sales Rep
Sales Rep
Driver 		
Sales Rep
Driver 		
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Driver 		
Driver 		
Sales Rep
Driver 		
Sales Rep
Driver
Driver 		
Driver 		
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Driver
Driver 		
Sales Rep

2015/4/7
2015/4/9
2015/4/12
2015/3/22
2015/4/22
2015/4/28
2015/5/6
2015/5/6
2015/5/7
2015/5/14
2015/5/15

Media Labor
Bobst Labor
Media Labor
R706 Labor
Media Labor
Media Labor
Media Labor
Media Labor
Bobst Labor
Kohman Labor
Kohman Labor

16/4/2015
19/4/2015
19/4/2015
20/4/2015
23/4/2015
27/4/2015
3/5/2015
3/5/2015
3/5/2015
3/5/2015
4/5/2015
4/5/2015
3/5/2015
3/5/2015
3/5/2015
3/5/2015
1/5/2015
4/5/2015
5/5/2015
6/5/2015
7/5/2015
7/5/2015
10/5/2015
10/5/2015
11/5/2015
11/5/2015
12/5/2015
14/5/2015
14/5/2015
14/5/2015
14/5/2015
20/5/2015
1/6/2015
1/6/2015
1/6/2015
1/6/2015
1/6/2015
1/6/2015
1/6/2015
4/6/2015
8/6/2015
11/6/2015

املثالية للطباعة

معتصم حابس موىس أبوشنار
أحمد مصطفى محمود قاسم
		
حمزه نارص محمد داوود
أحمد صبحى محمود الباز
خالد عوده محمد أبورسحان
		
إياد يوسف عبدالرحيم
أحمد محمد عىل الكراعني
إبراهيم محمد البستنجى
		
أرشف نبيل أحمد يامني
		
مؤيد خالد حسن أبونجا
راشد مصطفى شحاده أبوعيشه

الكينا والصنوبر

2015/3/16
2015/6/2
2015/6/6
2015/4/8
2015/6/8

ضابط مبيعات
مهندس انتاج
		
فني تغليف
		
فني ماكنة
		
فني تغليف

محمد سمري فارس ابو رشيفه
معاذ جامل طه الزعبي
عبد الله هاين محمد الرشايعه
احمد عبدالرحيم الحاج حسن
قاسم شحاده قاسم مسعود

2015/4/4
2015/4/6
2015/5/2
2015/5/9
2015/5/2
2015/5/10
2015/6/4
2015/6/7

Production Worker
Production Worker
Cleaning Worker
Sales Representative
Credit Controller
Sales Representative
Cash Van Salesman
HR Officer

محمد فواز صربي حبايبة
محمد رمزي منري عبد الوهاب
فاطمة عارف عبدالله الرثوم
خالد اسامعيل يوسف حمد
خليل بيرت خليل كركر
عاطف محمود خلف الخليفات
عصام عبدالرحيم ابو شارب
غدير سمري إلياس سواقد

Yazan Al Salman
Hadeel Bseiso
Majd Awwad
Ammar Qaddoura
Faisal Al-Akkad
Rawan Emeish
Adi Abdul Majeed
Ahmad Taslaq
Bilal Hasan
Tamara Marar

املتميزة للطباعة

املكاتب الرئيسية

Internal Auditor
29/3/2015
Finance Supervisor
29/3/2015
Legal Supervisor
06/4/2015
Senior Financial Analyst
26/4/2015
Internal Auditor
26/4/2015
Baby Diapers Marketing Head
03/5/2015
ICC Marketing Head
03/5/2015
Talent Acquisition & OD Manager
24/5/2015
Kitchen & Laundry Hygiene		
26/5/2015
Solutions Manager
Leadership Development Manager
31/5/2015

Moustafa Ali
Moustafa Ismail
Ayman Ali
Mohamed Abdel Fattah
Beshoy Youssef
Emad Magdi
Ahmed Mohamed
Mahmoud Mohamed
Mohamed Farag
Amr Alaa
Mohamed Adel
Mohamed Ahmed
Mohamed Al-Shahat
Shady Mohamed
Mahdy Farahat
Eslam Mohamed
Islam Saeid
Tamer Mohamed
Mahmoud Abo El Soud
Ahmed Lotfy
Mohamed Kamal
Amr Emad El-Din
Ahmed Mohamed

Sales Rep
Driver 		
Driver 		
Sales Rep
Driver 		
Driver 		
Driver		
Sales Rep
Driver 		
Sales Rep
Sales Rep
Driver 		
Driver 		
Sales Rep
Driver 		
Driver 		
Driver 		
Sales Rep
Driver 		
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep

الربدي

1/4/2015
1/4/2015
1/4/2015
1/4/2015
1/4/2015
1/4/2015
1/4/2015
6/4/2015
6/4/2015
6/4/2015
6/4/2015
6/4/2015
6/4/2015
7/4/2015
8/4/2015
8/4/2015
14/42015
9/42015
15/4/2015
15/4/2015
15/4/2015
15/4/2015
14/4/2015

