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Fine Saying

Put on the glasses of optimism and you’ll see a world
of potential.

مجموعة فاين الصحية القابضة تحصد جائزة
امللك عبدالله الثاين للتميز

Fine Jordan Receives King
Abdullah II Award for Excellence

يف إنجاز مرشف آخر ملجموعتنا ،حصلت رشكة فاين األردن وللعام
الثاين عىل التوايل عىل الجائزة األوىل من جوائز امللك عبد الله الثاين
للتميز للرشكات الكبرية ،والتي تعد أرفع جائزة عىل مستوى اململكة.
وقد تسلم الجائزة مندوباً عن املجموعة السيد فراس عوض خالل
حفل أقيم تحت رعاية صاحب الجاللة امللك عبدالله الثاين.

Marking another outstanding achievement for our group,
Fine Jordan received the prestigious King Abdullah II
Award for Excellence ranking first among all competing
large companies from the private sector. Our group received
this award, the highest in Jordan, for the second year in a row.
Mr. Firas Awad was handed the award at a special event held
under the patronage of His Majesty King Abdullah II.

السيد غسان نقل يشارك يف عدد من النشاطات
•شارك السيد غسان نقل يف يوم املهن السنوي ملدرسة الرائد العريب
بتاريخ  2016/2/18مستعرضا خالل كلمته التي وجهها لطلبة املدرسة
تجربته الشخصية واملهنية وتطرق اىل واقع سوق العمل يف االردن
واملنطقة اضافة اىل نظرة مستقبلية حول الوظائف والفرص املتاحة.
وأكد السيد غسان عىل أهمية العمل الجاد واالميان بالذات والسعي
وراء املعرفة وخوض التجارب من اجل تحقيق الطموح والنجاح يف
الحياة العملية والشخصية.
•شارك السيد غسان نقل يف االجتامع الذي نظمته رشكة تبوك فارما
ملوظفيها يف البحر امليت بتاريخ  ، 2016/2/4حيث استعرض تجربة
املجموعة يف املأسسة والحوكمة وانعكاس ذلك عىل قدرة املجموعة
عىل النمو والتوسع ،وابرز السيد نقل ما تم تحقيقه من انجازات
مركزا عىل اهمية الحوكمة يف الرشكات العائلية ومؤكدا عىل رضورة
االلتزام بالقيم واخالقيات العمل.
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من االرشيف  -افتتاح مصنع “فاين” يف ماركا عام 1966

صورة عىل مدخل املصنع
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NEWS | Fine Hygienic Holding

Fine Solutions Signs Agreement with
Grand East Hotel
Fine Solutions signed an exclusive agreement with
Grand East Hotel – Dead Sea, a five star hotel that
was recently inaugurated, to provide it with our
SteriPro products and hygiene solutions.
The agreement is another proof of the credibility and
high quality of our products, as well as the advanced
level of service we are committed to providing to our
clients and partners.

فاين للحلول املتكاملة توقع اتفاقية مع فندق جراند إيست

FHH Expands Khair Al Koura CSR Program
Our Group has expanded its sustainable CSR
program “Khair Al Koura” through establishing
a workshop for manufacturing natural soap and
candles. This step is a continuation to the food
manufacturing process that is already taking place
at Al Koura district, in the northern part of Jordan.
New products carrying “Khair Al Koura” brand
have also been introduced in a bid to increase the
productivity of this project.

مجموعتنا توسع برنامجها للمسؤولية االجتامعية
»«خري الكورة

وقعت رشكة فاين للحلول املتكاملة اتفاقية حرصية مع فندق جراند
 واملصنف من فئة الخمس نجوم والذي تم افتتاحه،إيست – البحر امليت
 تقوم الرشكة مبوجبها بتزويد الفندق مبنتجاتنا وحلولنا الصحية،ً مؤخرا
.) (ستريي بروSteriPro املزودة بتقنية
ويأيت توقيع هذه االتفاقية تأكيدا ً عىل الثقة الكبرية التي تتمتع بها منتجات
مجموعتنا وجودتها العالية باإلضافة إىل مستوى الخدمة وااللتزام بتقديم
.األفضل لجميع رشكائنا

 وهو،»وسعت مجموعتنا برنامجها للمسؤولية االجتامعية «خري الكورة
مبادرة تنموية متعددة القطاعات تهدف لتنمية املجتمع املحيل يف لواء
 بإنشاء مشغل للصابون الطبيعي والشموع استكامال للسلسلة،الكورة
 باإلضافة اىل إدخال،الق ّيمة من منتجات التصنيع الغذايئ يف املرشوع
منتجات جديدة اىل عالمة «خري الكورة» التجارية وزيادة القدرة االنتاجية
.للمرشوع

Fine Launches Promotional Campaign

فاين تطلق حملتها الرتويجية

Fine launched a promotional campaign in February
granting two female winners a monthly salary of
$ 1,000 for a whole year. The campaign, which targeted
Jordanian customers, lasted until end of March.
Participants were able to take part in this campaign by
collecting 10 Fine English logos (the biggest one) from
any of our facial, toilet or kitchen products, inserting
them in the designated envelopes, and placing them in
the boxes available at the selected shops.
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أخبار | فاين الصحية القابضة

أطلقت مجموعتنا حملة ترويجية مطلع شهر شباط املايض والتي منحت
 دوالر لكل منهام ملدة عام1,000 خاللها فائزتني راتب شهري قيمته
، حيث استهدفت الحملة التي استمرت حتى آخر آذار املايض،كامل
.زبائن السوق األردنية
 شعارات فاين باللغة اإلنجليزية10 وقد توجب عىل املشارك قص أكرب
من أي من منتجاتنا الخاصة بالسحوبات الورقية والتواليت وبشكري
 ومن ثم يف الصناديق، ووضعها داخل املغلف املخصص لذلك،املطبخ
.املخصصة للمسابقة يف املحالت املختارة
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FHH hosts Global Compact in its
Corporate Center

Fine Hygienic Holding Signs Cooperation
Agreement with INJAZ

Fine Hygienic Holding hosted Global Compact
representatives at its Corporate Center in Amman
where our Group’s initiatives and best practices in the
fields of human rights, workforce, environment and
anti-corruption were shared and discussed.
A number of the Group’s top management and experts
in the CSR field from specialized companies shed light
on Fine’s leading role in the social responsibility, which
is aligned with that of the Global Compact.

Our Group signed a cooperation agreement with
INJAZ to spread awareness among elementary students
about the importance of hygiene in preventing illnesses.
This step aimed at enhancing the efforts to protect
students from diseases through following right practices
that reduce medication costs and avoiding wrong health
related practices. It also focuses on increasing awareness
on the importance of nutrition, general hygiene and the
need to conduct regular checkups and exercising.

فاين الصحية القابضة تستضيف «الشبكة األردنية للميثاق
العاملي» يف مركزها الرئييس يف عامن

فاين الصحية القابضة توقع اتفاقية تعاون
مع مؤسسة إنجاز

استضافت مجموعتنا ممثلني من الشبكة األردنية للميثاق العاملي «Global
 »Compactيف مركزها الرئييس يف عامن ،حيث تم استعراض نشاطات
مجموعتنا ومامرساتها املثىل يف هذا الجانب باإلضافة إىل تأكيد التزاماتها تجاه
تحقيق املبادئ العرشة املتعلقة بحقوق االنسان والعاملة والبيئة ومكافحة
الفساد التي نص عليها هذا امليثاق العاملي.
وقام عدد من مدراء املجموعة ونخبة من الخرباء يف مجال املسؤولية
االجتامعية للرشكات يف تنمية املجتمع ،إىل تسليط الضوء عىل منجزات فاين
القابضة يف هذا الشأن والشوط الطويل الذي قطعته املجموعة يف وضع
مسؤولياتها يف هذا الجانب موضع التنفيذ بشكل يتواءم ويتسق مع مبادئ
امليثاق العاملي.

وقعت مجموعتنا اتفاقية تعاون مع مؤسسة إنجاز لنرش الوعي الصحي
بني طلبة املدارس االبتدائية حول أهمية النظافة والتعقيم للوقاية من
األمراض.
وتهدف هذه الخطوة إىل تعزيز الجهود املبذولة لحامية الطلبة والوقاية
من األمراض عرب اتباع سلوكيات صحية تساهم بدورها يف التخفيض
من تكاليف العالج وتجنب العادات واملامرسات الصحية الخاطئة .كام
وتركز املبادرة عىل توعية الطلبة بأهمية التغذية الصحية والنظافة
العامة وفوائد الفحوصات الدورية والتامرين الرياضية.

فاين الصحية القابضة تجدد عقدها مع رشكة فامليت

FHH renews agreement with Valmet

وقعت مجموعتنا مؤخرا ً عقدا ً متجددا ً مع رشكة فامليت الفنلندية،
املتخصصة يف تطوير وتزويد التكنولوجيا واألمتتة والخدمات لصناعات
الطاقة والورق ولب الشجر ،لتزويد وتركيب خط انتاج ملصنع النخيل التابع
للمجموعة يف أبو ظبي ،والذي من املخطط أن يبدأ أعامله يف الربع األول
من .2017
ويأيت تركيب خط االنتاج الجديد ملواكبة الطلب املتزايد يف سوق دولة
اإلمارات العربية املتحدة عىل كافة منتجات فاين لجودتها العالية وتنوعها.
4

FHH renewed agreement with Valmet, the Finnish company
specialized in developing and supplying of technologies,
automation systems and services for the pulp, paper and
energy industries, to provide and install a production line at
the Group’s Al Nakheel mill in Abu Dhabi, which is planned
to start operation in the first quarter of 2017.
This step will enable us to meet the UAE’s growing market
demand for Fine products known for their high quality and
variety.
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Fine Jordan Continues Holding Sessions
about Incontinence

Human Energy Function Launches Module 2
of Fine Leadership FastTrack program

Fine Jordan continued conducting sessions in collaboration
with the Social Program Department at Greater Amman
Municipality (GAM) about incontinence and its care
products.
The sessions, which are held in different GAM centers in
the presence of representatives from the Ministry of Health,
aim at raising awareness of patients about this condition
and giving attendees samples of our care products.

The HE Function launched Module 2 of Fine
Leadership FastTrack program titled “Coaching &
People Development and Effective Communication”
for the senior and middle management teams in
Jordan, UAE and Egypt.
The program will continue in 2016, offering its
participants insights and best practices on various
leadership topics provided by renowned trainers.

فاين األردن تواصل عقد محارضات حول السلس البويل

إدارة الطاقة البرشية تطلق الجزء الثاين من برنامج
Fine Leadership FastTrack

واصلت رشكة فاين األردن تنظيم عدد من املحارضات حول السلس البويل
 وذلك بالتعاون مع دائرة الربامج االجتامعية،واملنتجات الخاصة للعناية به
 وتقام هذه املحارضات يف املراكز التابعة ألمانة عامن.يف أمانة عامن الكربى
 حيث تهدف إىل توعية وارشاد،الكربى بحضور ممثلني من وزارة الصحة
 وتوزيع عينات مجانية من املنتجات الخاصة بالعناية،املصابني بهذا الحالة
.عىل الحضور
 والتحديات،شاركت الحضور بتجربتها يف املوازنة بني العائلة والعمل
.التي واجهتها كامرأة وأم

Fine Leadership أطلقت إدارة الطاقة البرشية الجزء الثاين من برنامج
» والذي حمل عنوان «توجيه وتطوير األفراد والتواصل الف ّعالFastTrack
.لفريقي اإلدارة العليا والوسطى يف األردن واإلمارات ومرص
 مقدماً للمشاركني فيه معرفة نوعية2016 وسيستمر هذا الربنامج خالل عام
.وأفضل املامرسات الخاصة مبوضوع القيادة من قبل مدربني ذوي خربة
FHH Celebrates Working Females
FHH held a number of events at its business units
to celebrate working females on the occasion of
Women’s Day and Mother’s Day.
The Corporate Center held a special celebration at
its premises hosting former Minister of Tourism and
Antiquities H.E. Suzanne Afanah, who shared with
the audience her experience in balancing life and
work, as well as the challenges that faced her being a
female and a working mom.

مجموعة فاين الصحية القابضة تحتفل بالنساء العامالت

أقامت مجموعتنا احتفاالت يف مختلف الرشكات التابعة لها مبناسبة
ً  كام أقام املركز الرئييس احتفاالً مميزا.يوم املرأة العاملي وعيد األم
استضاف فيه وزيرة السياحة واآلثار سابقا معايل سوزان عفانة والتي
5
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Fine Jordan Holds Session about New Dermapro
Fine Jordan held a session for its sales team to
fully brief them about Dermapro product, which
was officially launched in the Jordanian market
recently. This product comes with new enhanced
specifications providing incontinence patients with
ultimate care and protection.

فاين األردن تعقد محارضة حول منتج ديرمابرو

عقدت رشكة فاين األردن محارضة ملوظفي املبيعات لتعريفهم بشكل مفصل
 ويتميز.ً مبنتج ديرمابرو والذي تم إطالقه رسمياً يف السوق األردنية مؤخرا
هذا املنتج مبواصفات جديدة من شأنها توفري راحة وحامية قصوى ملرىض
.السلس البويل
Fine Jordan Launches a Special Campaign for Mother’s Day
Fine Jordan launched a huge campaign in Jordan on
the occasion of Mother’s Day. The campaign included
celebrations with a number of charity organizations
where gifts of Fine products were distributed, in
addition to handing out gifts to mothers in big
grocery shops. Fine Jordan also sponsored the
morning program on Ro’ya TV “Dunia ya Dunia”,
which hosted Mrs. Naheda Habash who gave a

comprehensive introduction about FHH and its
products.
The campaign also comprised supplying mothers
who delivered on that day in selected hospitals
with Fine Baby diapers for a whole year, as well as
distributing gifts on cleaning workers in the streets
of Amman and the mothers dropping their kids off
to selected schools.

فاين األردن تطلق حملة خاصة بعيد األم
األم والذي اشتمل عىل لقاء مع السيدة ناهدة حبش للحديث عن مجموعة
 كام اشتملت الحملة عىل تزويد األمهات.فاين الصحية القابضة ومنتجاتها
 وتوزيع،يف مستشفيات الوالدة املختارة بحفاظات فاين ملدة عام كامل
.هدايا عىل عامل الوطن واألمهات اللوايت تواجدن يف مدارس مختارة

 شاركت،أطلقت رشكة فاين األردن حملة ضخمة يف األردن مبناسبة عيد األم
 كام،فيها لجان الجمعيات الخريية وتم خاللها توزيع هدايا من منتجاتنا
 إىل جانب.ضمت توزيع هدايا عىل األمهات يف محالت التسوق الكبرية
ذلك متت رعاية برنامج قناة رؤيا الصباحي «دنيا يا دنيا» واملخصص لعيد
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NEWS | Industrial Products Companies

رشكات املنتجات الصناعية

| أخبار

Industrial Products Function Holds Q4 Excellence Awards Celebration
The Industrial Products Function recognized the
efforts of its employees in a celebration honoring the
winners of the Excellence Awards Scheme for the
fourth quarter of last year, and the Marathon Awards
for 2015.
The aim of this scheme is to reward the employees
who accomplish a task outside or within their scope
of work but conduct it in an innovative way. In the
Marathon Awards, which fall under the Excellence
Awards Scheme, the committee reviews the names of
winners in the four quarters of the previous year to
choose the outstanding employee based on the number
of ideas he/she provided, and the awards these ideas
received in the quarter it was nominated in.
The management of the Industrial Products honored

the winners of the Excellence Awards in Al Keena
and Al Snobar and they were:
• 1st place – Mohammad Asa’ad
• 2nd place – Jamal Sarrar & Ismail Zaben
• 3rd place – Mohammad Al-Abasi
As for Al Sindian Paper Mill the winners were:
• 1st place – Abdel Malak Girges
• 2nd place – Radi Gamil
• 3rd place – Hani Abdel Hakim
• 4th place – Sobhy Farag
• 5th place – Emad Abdellah
On the other hand, winners of the Marathon Awards
were: Ismail Al-Draini from Al Snobar, and Ashraf
Mahmoud from Al Sindian.

املنتجات االسرتاتيجية تقيم حفل توزيع جوائز اإلبداع والتميز للربع الرابع
•الجائزة الثانية – جامل رصار واسامعيل الزبن
•الجائزة الثالثة – محمد العبايس
:أما يف رشكة السنديان لصناعة الورق الصحي فقد تم تكريم
 عبداملالك جرجس- •الجائزة األوىل
 رايض جميل- •الجائزة الثانية
•الجائزة الثالثة – هاين عبدالحكيم
•الجائزة الرابعة – صبحي فرج
•الجائزة الخامسة – عامد عبدالله
 وأرشف، اسامعيل الدريني من الصنوبر:أما الفائزين بجائزة املاراثون فهم
.محمود من السنديان
7

احتفلت املنتجات االسرتاتيجية مبوظفيها حيث قاموا بتوزيع جوائز اإلبداع
.2015  وجوائز املاراثون للعام،والتميز للربع الرابع من العام املايض
وتهدف جوائز اإلبداع والتميز إىل مكافأة املوظف الذي ينجز عمالً ضمن
 يف،أو خارج نطاق مسؤوليته املبارشة باسلوب غري مألوف او متعارف عليه
حني تندرج جوائز املاراثون تحت جوائز التميز واإلبداع حيث تقوم اللجنة
مبراجعة أسامء جميع الفائزين خالل العام املنرصم الختيار املوظف املتميز
 والجوائز التي فازت بها هذه األفكار،بنا ًء عىل عدد األفكار التي طرحها
.خالل الربع الذي ترشحت فيه
هذا وقد قامت إدارة املنتجات االسرتاتيجية بتكريم الفائزبن بجوائز اإلبداع
:والتميز يف الكينا والصنوبر وهم
•الجائزة األوىل – محمد أسعد
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املنتجات االسرتاتيجية تقيم نشاط رمي األسهم

21 نظمت املنتجات االسرتاتيجية نشاط رمي األسهم يف الفرتة ما بني شباط
 أسفرت عن فوز السيد خرض كفايف من مصنع الصنوبر يف املركز3 وحتى آذار
.األول يف حني فاز السيد محمد قدورة من مصنع الكينا يف املركز الثاين

NEWS | Al-Bardi
. والذي أقيم بالتعاون مع السفارة األمريكية يف القاهرة،الثاين والعرشين
،وقد هدفت املشاركة إىل الرتويج للوظائف والشواغر املتوفرة لدى الرشكة
.وتعريف الحضور بشكل مفصل أكرث عىل مجموعة فاين الصحية القابضة

IP Holds Darts Competition
The Industrial Products Function organized a darts
competition for its employees from February 21 until March
3. The first place winner in this competition was Mr. Khader
Kafafi from Al Snobar, while Mr. Mohammad Khadoura
from Al Keena ranked second.

| الربدي

أخبار

Fine Egypt Participates in Local Job Fairs
Fine Egypt participated in the Job Fair of The
American Institute of Management Accountants
(IMA), in addition to Nile’s 22nd Employment
Fair, which was held in cooperation with the U.S.
Embassy in Cairo.
Our participation in the two events aimed at
promoting the positions and vacancies available
at the company, as well as give a comprehensive
introduction about our Group to the attendees.

فاين مرص تشارك يف معارض توظيف محلية

شاركت فاين مرص يف فعاليات معرض التوظيف الذي أقامه معهد
 وكذلك يف معرض النيل للتوظيف،املحاسبني اإلداريني األمرييك يف القاهرة

NEWS | Al-Naseem Company
Al Naseem Trading Co. “THERAPEDIC” has opened
its third and largest showroom in Amman at THE
ABDEEN center near Royal Jordanian offices – 7th circle.
The showroom, the largest of its kind in Jordan, offers
customers the widest range of bedding requirements, with
dedicated zones within the showroom for both its flagship
brand – “Therapedic”, and premium brand “Tempur”.
Commenting on this latest addition to the retail landscape
in Amman, Al Naseem General Manager, Nizar Zahran

رشكة النسيم

| أخبار

said, “We are pleased to announce the opening of this
one-of-a-kind showroom in Amman providing our
customers with a unique shopping experience with all
bedding requirements in one state-of-the-art showroom”.
He added, “Al -Naseem is currently implementing an
aggressive expansion plan at both the retail and wholesale
levels that will raise our brand awareness in the market
and improve our market share”.
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افتتحت رشكة النسيم التجارية (ثريابيدك) معرضها الثالث يف عامن داخل
مركز عابدين الجديد قرب مبنى امللكية األردنية  -الدوار السابع .وتعد
صالة العرض األكرب من نوعها يف األردن ،وتوفر للعمالء أوسع مجموعة من
مستلزمات النوم يف اململكة.
وتعليقا عىل هذا االنجاز واالضافة النوعية إىل قطاع التجزئة يف عامن ضمن
عامل املفروشات ،قال مدير عام رشكة النسيم  ،نزار ميشيل زهران« ،يرسنا أن

أخبار

نعلن عن افتتاح هذا املعرض الجديد لنقدم لعمالئنا تجربة تسوق فريدة
من نوعها مع توفري كافة مستلزمات النوم تحت سقف واحد».
وأضاف« :تقوم الرشكة اآلن بتنفيذ خطة انتشار طموحة تهدف لتحقيق
أوسع نسبة انتشار لعالماتها التجارية – ثريابيدك وتيمبور – وزيادة حصة
الرشكة السوقية يف مجال الفرشات ومستلزمات النوم والولوج بأدائها للسمعة
الطيبة التي تتمتع بها كجزء ف ّعال وعنرصحيوي داخل مجموعة نقل».

| نقل للسيارات

NEWS | Nuqul Automotive

Volkswagen Jordan presents the new 2016 Passat in Amman

Volkswagen, in addition to new and sophisticated
passenger centric safety features,” said Mr. Imad
Hanania, Dealer Principal for Volkswagen in Jordan.

أخبار |

Amman, Jordan, January 2016 – Volkswagen Jordan,
represented by Nuqul Automotive, has announced
the arrival of the new 2016 Passat at the Volkswagen
showroom in Amman. With a striking new design,
innovative technology and enhanced value, the 2016
model will be offered in two dynamic styles – SEL
and Sport.
“The new Passat is the smart choice for an affordable
mid-size saloon with class-leading space and
innovative technology. Offering enhanced value,
the new model includes state-of-the-art technology
including the new generation radio (MIIB) with
Volkswagen App Connect and easy-open trunk. Our
customers can expect the same precise handling with
optimum comfort they have come to know from

دلتا للتأمني

NEWS | Delta Insurance

دلتا للتأمني تعقد دورة تدريبية ملوظفيها

نظمت رشكة دلتا للتأمني ندوة يف فندق األردن انرتكونتيننتال حرضها عدد من موظفي الرشكة باالضافة اىل عدد من ممثيل ومسؤويل بعض العمالء من
املهتمني بقضايا معالجة أرضار النقل البحري .وقد قام مندوب من رشكة  CLYDE & COوهي احدى أهم مكاتب املحاماة العاملية املتخصصة بقضايا
التأمني البحري بالقاء محارضة حول املوضوع.
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أخبار

| الرشكة املتكاملة لتجارة السيارات

•“املتكاملة لتجارة السيارات” تحصد شهادة التميز للعام  2015ملبيعات
هيتايش للمعدات الثقيلة
يف إنجاز نوعي جديد يضاف اىل سلسلة انجازات الرشكة ،حصدت املتكاملة
لتجارة السيارات ،الوكيل الحرصي لهيتايش للمعدات الثقيلة ورشكة مان
للشاحنات يف األردن ،شهادة التميز للعام  2015يف مبيعات جرافات هيتايش
يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.
وتم تتويج الرشكة بالجائزة املرموقة والتي متنح تقديرا لتميز الوكالء يف
مبيعات الجرافات عام  ،2015وذلك خالل احتفال أقيم يف املقر اإلقليمي
لرشكة هيتايش للمعدات الثقيلة يف الرشق األوسط  ،يف ديب يف  17فرباير
املايض.
ويف تعليقه عىل هذا اإلنجاز املتميز ،قال عاهد السخن ،املدير العام لرشكة
املتكاملة لتجارة السيارات“ :يأيت هذا االنجاز تأكيدا عىل جهود الرشكة
املتواصلة لتعزيز تواجدها يف السوق والوصول لرشيحة كربى من الزبائن
يف اململكة وتتويجا لخدمات ما بعد البيع املتميزة يف سوق املعدات الثقيلة
باململكة”.
وأضاف السيد السخن« :نفتخر يف املتكاملة لتجارة السيارات بالحصول عىل
هذه الجائزة املرموقة ،والتي ستحفزنا عىل العمل نحو تحقيق املزيد من
التميز والنجاح يف سوق واعد كالسوق األردين »،مشريا اىل أن الرشكة زادت
من حجم استثامراتها املالية ورفع سوية وجاهزية موظفيها بهدف االرتقاء يف
خدمة الزبائن لديها وتقديم األفضل لهم.
•“املتكاملة لتجارة السيارات” تفوز بعدد من العطاءات
فازت املتكاملة لتجارة السيارات بعدد من عطاءات التوريد لحساب وزارة
الشؤون البلدية ضمن مرشوع تنمية املحافظات املمول باملنحة الخليجية
ومرشوع تأهيل مكبات النفايات ومجالس الخدمات للمحافظات .كام
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NEWS | Integrated Automotive
فازت الرشكة بعطاءات توريد العديد من اآلليات الخدمية لحساب عدد من
البلديات الكربى مثل بلدية إربد الكربى وبلدية الزرقاء الكربى وبلدية املفرق.
• “املتكاملة لتجارة السيارات” تسلم “رشكة كهرباء اربد” تركات متوسطة
سلمت املتكاملة لتجارة السيارات رشكة كهرباء محافظة اربد تركات
متوسطة ذات دفع رباعي دبل كابني مزودة بونشات وذلك ضمن خطة
الرشكة للتجهيز للظروف الجوية الصعبة .هذا وزار وفد من مهنديس وممثيل
الكهرباء األردنية مصانع مان يف النمسا لالطالع عىل عملية االنتاج ومطابقتها
الفنية لرشوط العقد .جاءت هذه الزيارة ترجمة لرشوط عقد التوريد.
•تم توقيع اتفاقية توريد بني الرشكة املتكاملة لتجارة السيارات و الرشكة
املعارصة للباطون لتحديث وزيادة األسطول العامل لديهم من خالل
توريد خالطات باطون سعة 12م.
•“املتكاملة لتجارة السيارات” تحظى بثقة “مصفاة البرتول” لتوريد
آليات مان للمرة الثالثة عىل التوايل
للمرة الثالثة عىل التوايل فازت املتكاملة لتجارة السيارات بعطاء توريد آليات
مان مجهزة بصهاريج تنظيف خزانات البرتول من صنع رشكة ساشم االيطالية
املتخصصة بصناعة مثل هذا النوع من التجهيزات وذلك لحساب رشكة
مصفاة البرتول.
•املتكاملة لتجارة السيارات” تورد خمس جرافات لصالح “الدفاع املدين”
يف توريد ألول شحنة لجرافات ثقيلة من هيتايش يف اململكة ،قامت املتكاملة
لتجارة السيارات بتوريد خمس جرافات هيتايش لصالح مديرية الدفاع املدين
وذلك يف مطلع يناير املايض إثر فوز الرشكة بعطاء تزويد هذه الجرافات
ذات السمعة العاملية يف االعتامدية واملوثوقية .وتأيت هذه الصفقة لتؤكد عىل
املصداقية العالية التي تحظى بها املتكاملة لتجارة السيارات يف كافة األوساط
املعنية بهذا النوع من اآلليات الثقيلة يف القطاعني العام والخاص.
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مؤسسة إيليا نقل

NEWS | Elia Nuqul Foundation

! نفخر بخريجينا

Proud of Our Fellows !

Employment Rate of ENF
Fellows Upon Graduation

ENF Fellows in the Job Market

Thai’r Mrayyan

Educational Officer at
Children’s Museum Jordan

Ala’ Durzi

Engineer at Consolidated
Contractors Company

Shatha Asha

Nurse at King Hussein
Cancer Center

11

Fatima Bani Younes
Partner in a retail shop
(Accessories Shop)

Amal Hamadeen
Nurse at Essra Hospital

| أخبار
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أخبار |

الرشكة املتميزة للطباعة

NEWS | Quality Printing Press

أطلقت الرشكة املتميزة للطباعة صفحتها عىل الفيس بوك تحت إسم  ABC Jordanوذلك ضمن خطتها التسويقية لعام  .2016ومن خالل هذه الصفحة سيتم
تعريف املتابعني عىل جميع منتجات الرشكة و آخر العروض باإلضافة إىل تنظيم مسابقات لزيادة أعداد املتابعني .

قامت الرشكة بتفصيل العديد من الستاندات واملجسامت لعرض البضاعة يف االسواق بشكل افضل خصوصاً لورق التصوير والدفاتر خالل موسم العودة
إىل املدارس ،باإلضافة إىل عرض مواد دعائية عىل واجهات بعض املكتبات حيت قامت باختيار أماكن عدة لوضع الستاندات واملجسامت مثل كارفور
والسيفوي وغريها.

قامت الرشكة بوضع إعالنات جديدة عىل سيارات الرشكة تربز مدى جودة بضاعتنا.
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أهالً وسهالً باملوظفني الجدد
Ali Ahmed Mostafa Mohamed		
Mohamed Abd El Naby Mohamed Mohamed
Roshdy Mozarea Nasr Awad			
Mohamed Ali Hassan Mohamed		
Ahmed Aly Gharib Radwan			
Mohamed Mamdouh Mohamed Abd El Ghany
Islam Saber Ahmed Abd El Aal		
Mahmoud Ahmed Elsayed Mohamed		
Abd El Mawgod Arf Abd El Mawgod Mohamed
Mahmoud Ahmed Mosalm Mosalm		
Osama Ayman Sayed Abd El Mohaimen		
Mohamed Salah Kamal Ali			
Adel Alaa El Din ElSayed Kamal		
Moustafa Hamdy Mohamed Shaaban		
Mohamed Abd El Alim Mohamed El Sayed
Alaa Maher Sayed Morsi			
Mohamed Ahmed Mahmoud Said		
Ayman Abd El Fadil Said Youssef		
Tarek Mahmoud El Shora Gad		
Mohamed Abdel Wahab Abdel Fatah Radwan
Taha Atta Taha Mohamed			
Ahmed Mohamed Abd El Daim Abd El Gelil
Mohamed Abd El Aal Ali Selim		
Mohamed Abd El Moneim Morsi Ali		

املتميزة للطباعة

Driver
Driver
Driver
Driver
Safety Officer
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep
Sales Rep

2016/1/24
2016/1/27
2016/2/15
2016/2/23
2016/3/1
2016/3/1
2016/3/1
2016/3/1
2016/3/1

		
Sales Representative يوسف ابراهيم احمد السكران
		
اسامه مالك فايز سامرنه
		
Sales Representative
		
Sales Representative
خالد اسامعيل يوسف حمد
		
Sales Supervisor
		
ينال حامد صالح صالح
		
Production Worker
		
حمد خالد جميل نبهان
Production Worker
هيفاء عبدالله رجا جمعه
		
خالد محمود الرسابطة
		
Production Worker
		
Production Worker
عبد الكريم فؤاد العبيدي
		
Admin Officer
		
راكان نرص نعمة البواب

املكاتب الرئيسية
Israa Qtishat

Business Monitoring & Evaluation S.H

3/1/2016

الربدي
Sameh Mohamed Farid Abo Shady		
Account Manager
Ahmed Azmy Abd El Gelil Application System Admin & Developer
Ali Awad Abd El Hamid Abd El Rehim		
Driver
Mohamed Ahmed Mohamed Ahmed		
Driver
Hassan Said Mohamed Adly			
Driver
Mohamed Shaaban Ahmed Nagy		
Driver
Abd El Aziz Ahmed Fahmy Abd El Aziz
Driver

الف مربوك
الربدي

 االردن- نقل للورق الصحي

2016/1/1
رزق السيد سعيد خميس خليل وزوجته مبولودة اسمياها عهد بتاريخ
2016/1/3 رزق السيد محمد أحمد محمد سالمة وزوجته مبولودة اسمياها نور بتاريخ
2016/1/17
رزق السيد هاين حافظ شفيق وزوجته مبولودة اسمياها إيالريا بتاريخ
2016/1/18
		
رزق السيد أحمد محمد وزوجته مبولود اسمياه طه بتاريخ
2016/1/21
رزق السيد منصور عياد سليامن وزوجته مبولود اسمياه كاراس بتاريخ
2016/1/28
		
رزق السيد إيهاب عالء الدين وزوجته مبولود اسمياه آرس بتاريخ
2016/2/5 رزق السيد محمود خلف عبد الحفيظ وزوجته مبولود اسمياه حمزة بتاريخ
2016/2/5
		
رزق السيد أسامة أحمد وزوجته مبولودة اسمياها حبيبة بتاريخ

2016/1/1
رزق السيد محمد وصفي داود وزوجته مبولودة اسمياها مريا بتاريخ
2016/1/15
			
تم حفل زفاف السيد عبد الكريم أبو نارص بتاريخ
2016/1/12
		
رزق السيد رامي جرادات وزوجته مبولودة أسمياها ريم بتاريخ
2016/1/26
رزق السيد سفيان عبد الرحمن وزوجته مبولود أسمياه خالد بتاريخ
2016/2/16
رزق السيد مراد عبد الرزاق وزوجته مبولود اسمياه سيف الدين بتاريخ
2016/2/22
		
رزق السيد رامي عصام راشد وزوجته مبولود اسمياه مراد بتاريخ
2016/2/26 رزق السيد أحمد عبد الرحيم الحاج وزوجته مبولود اسمياه تيم الله بتاريخ
2016/3/3
		
رزق السيد أنس مازن وزوجته مبولود اسمياه كنان بتاريخ
2016/3/5
		
رزق السيد سليامن فايز وزوجته مبولودة اسمياها أنوار بتاريخ

2016/1/1
2016/2/4
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رزق السيد محمود ياسني وزوجته مبولود أسمياه إبراهيم بتاريخ
		
رزق السيد جهاد الفالح وزوجته مبولودة أسمياها حال بتاريخ

