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الصناعات الدوائية والمتغيرات العالمية

نظام التتبع - ما بين التشريعات والتطبيق العملي

ميسلون قموه

تضــع حكومــات عدیــدة الرعایــة الصحیــة كأولویــة 
فــي سیاســاتھا وتركزعلــى جــودة الرعایــة المقدمــة 
للمریــض. ورغــم مــا یمثــل ذلــك مــن خلــق فــرص 
نمــو للصناعــات الدوائیــة اال أن ازدیــاد تســرب 
ــة  ــة الماضی ــود القلیل ــزورة خــالل العق ــة الم االدوی
الــى أســواق العدیــد مــن الــدول ومــا نتــج عنــھ مــن 
تعریــض صحــة المرضــى للخطــر فانــھ یمثـّـل أیضــا 
تھدیــدا اقتصادیــا كشــف عــن خلــل وضعــف بنظــام 
الســلطات  مصداقیــة  ویھــدد  األدویــة  إمــدادات 

الوطنیة. 

كذلــك مــع اقبــال االفــراد علــى اســتخدام مواقــع 
االنترنــت لشــراء االدویــة وظھــور عــدد منھــا مــزور 
ــى حــث  ــة ال ــة العالمی ــد ســارعت شــركات االدوی فق
الحكومــات علــى اتخــاذ خطــوات ســریعة واتبــاع 
ــة  ــي لمحارب ــتوى عالم ــى مس ــرة عل ــیات مؤث ساس

تجارة االدویة المزورة. 

والبرازیــل  االرجنتیــن  مثــل  دوال  أن  نجــد  الیــوم، 
والھنــد وكوریــا الجنوبیــة وتركیــا والمملكــة العربیــة 
ــات  ــت متطلب ــد تبن ــي ق ــاد االوروب ــعودیة واالتح الس
الســتخدام أرقــام عالمیــة ممیــزة لتعریــف االدویــة 
ــة مــن  ــوة دوائی ــكل عب ــام تسلســلیة ل واســتخدام أرق

أجل حمایة سلسلة التورید.   

بالنظــر الــى تعلیمــات االتحــاد األوروبــي لألدویــة 
المــزورة، فقــد تــم اعتمــاد القوانیــن المتعلقــة 
بخصائص السالمة (الالئحة    2016/ 161) عام  
الفنیــة  التفاصیــل  شــرح  تــم  كمــا    ،2016
لتعلیمــات االتحــاد األوروبــي لألدویــة المزیفــة 
 ،EU Falsified Medicines Directive FMD
والــذي تضمــن إنشــاء أول نظــام للتحقــق مــن 
 end-to-end verification" نھایة إلى نھایة
system"  لالدویــة فــي أنحــاء العالــم علمــا 
فــي  التعلیمــات  لتنفیــذ  النھائــي  الموعــد  بــأن 

جمیــع أنحاء أوروبا مطلع عام 2019. 

 U.S.  كما أن قانون جودة وأمن األدویة األمریكیة
 Drug Quality and Security Act
ــوات  ــدد الخط ــام 2013 یح DQSA))الصــادر ع
ــغیل  ــل للتش ــي قاب ــام إلكترون ــاء نظ ــمة لبن الحاس
المتبــادل لتحدیــد وتتبــع االدویــة التــي تســتلزم 

الوالیــات  فــي  توزیعھــا  أثنــاء  طبیــة  وصفــة 
المتحــدة، ویتــم تنفیــذ المتطلبــات علــى مراحــل 
خــالل فتــرة 10 ســنوات حیــث ســیمكن النظــام 
المنتجــات  شــرعیة  مــن  التحقــق  مــن  الجدیــد 
عــن  واالبــالغ  الكشــف  وتعزیــز  الدوائیــة، 
المنتجــات غیــر المشــروعة فــي سلســلة إمــدادات 
األدویــة وتیســیر عملیــات ســحب المنتــج الدوائــي 

بكفاءة أعلى. 

ــط  ــج وخط ــدول برام ــن ال ــد م ــت العدی ــد وضع وق
أنظمــة  لبنــاء  محــددة  زمنیــة  جــداول  ضمــن 
مؤتتمــة تمكنھــا مــن تتبــع االدویــة التــي یتــم 
ــة  ــالف طریق ــا داخــل أســواقھا ورغــم اخت تداولھ
التطبیــق مــن دولــة الــى اخــرى اال أن العامــل 
المشــترك ھــو الحصــول علــى معلومــات عــن 
المنتجــات الدوائیــة التــي یتــم انتاجھــا وتوزیعھــا 
ــى  ــة وصــوال ال ــن البدای ــد م ــلة التوری ــر سلس عب
ــا یحصــل  ــة م ــع ومراقب ــم تتب ــث یت ــض بحی المری
حركتھــا  خــالل  أحــداث  مــن  المنتجــات  لھــذه 

وأماكن تواجدھا عبر سلسلة التورید.

كيف نصل الى نظام تتبع فعال؟

ھنالــك ثالثــة أجــزاء رئیســیة تشــكل حجــز الزاویــة 
عند التتبع : 

ھویــة  إنشــاء  أي   Serialization التسلســل  .1
فریــدة لمنتــج الــدواء عبــر واحــد أو أكثــر مــن 
مســتویات التعبئــة والتغلیــف لھــذا المنتــج، وقــد 
ــب  ــدة تشــریعات أو تعلیمــات تطل أًصــدرت دول عدی
 GS1 Datamatrix طباعة الباركود ثنائي االبعاد
علــى عبــوات المنتجــات الدوائیــة علــى مســتوى 
  Secondary Package التعبئــة والتغلیف الثانــي
ــات محــددة  ــى بیان ــث یشــتمل ھــذا الباركــود عل بحی
ھي رقم تعریفي ممیز للمنتح GTIN، تاریخ انتھاء 
 Batch رقم التشــغیلة ،Expiry Date  الصالحیة

  .Serial Number  والرقم التسلسلي ،.No

2. التتبــع والتعقــب Track & Trace حیــث یتــم 
ــن  ــج وم ــذا المنت ــن كان ھ ــة أی ــج لمعرف ــع المنت تتب
لمعرفــة  الخلــف  الــى  الرجــوع  أي  یملكــھ  الــذي 
ــد  ــب یوج ــة التعق ــي حال ــا ف ــج أم ــذا المنت ــخ ھ تاری

التقــاط  ویتــم  التوریــد  فــي سلســلة  االن  المنتــج 
معلومــات محــددة عنــھ أثنــاء حركتــھ الــى االمــام فــي 

سلسلة التورید.

مــن  التحقــق  یتــم   Verification التحقــق  .3
معلومــات المنتــج الدوائــي أو المعامــالت التــي 
تمــت علــى ھــذا المنتــج وقــد تطبــق الــدول أنــواع 
المتطلبــات  مــن  كجــزء  التحقــق  مــن  مختلفــة 

التشریعیة.    
 

أين نحن اليوم؟

یتیــح تطبیــق التسلســل Serialization الحصول 
علــى رؤیــة أفضــل وأكثــر دقــة للمنتجــات الدوائیــة 
ــن  ــھ م ــد. اال أن ــلة التوری ــر سلس ــل عب ــي تنتق الت
المھــم تبــادل البیانــات والمعلومــات حــول األرقــام 
المسلســلة مــع الشــركاء االخریــن وذلــك لتحقیــق 
ــن  ــا م ــوم بھ ــي تق ــتثمارات الت ــن االس ــدة م الفائ
خــالل تطبیــق التسلســل وبغیــر ذلــك فانــت لــم 

تحقق الفائدة المرجوة.

الیــوم، قطــاع الصناعــة الدوائیــة یجــد نفســھ مجبــرا 
علــى اتخــاذ االجــراءات الالزمــة لتطبیــق التسلســل 
االدویــة  لمحاربــة  كوســیلة    Serialization
االســواق  دخــول  مــن  للتمكــن  و/أو  المــزورة 
المختلفــة وھــو أیضــا مســؤول عــن تنفیــذ ھــذه 
الجزئیــة، مــن ناحیــة أخــرى تعمــل دول عدیــدة 
ــى  ــع عل ــق نظــام التتب ــا لتطبی ــر أنظمتھ ــى تطوی عل
المنتجــات الدوائیــة والمســتلزمات الطبیــة لتحقیــق 
الرعایــة  جــوة  رفــع  أھھمھــا  مختلفــة  غایــات 
سلســلة  وضبــط  للمرضــى  المقدمــة  الصحیــة 
ــى  ــة عل ــة وثق ــة عالی ــق مصداقی ــا یحق ــد بم التوری

مستوى دولي. 

فھــل نســتطیع االســتفادة مــن ھــذه المتغیــرات العالمیــة 
فــي وضــع أھــداف وطنیــة تخــدم جمیــع  الشــركاء فــي 

قطاع الرعایة الصحیة في االردن ؟
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جمیــع المنظمــات والشــركات فــي العالــم تتبــادل 
المعلومــات التجاریــة الخاصــة بأعمالھــم داخلیــا 
وخارجیا. الرقم العالمي للمكان (GLN) المقدم   من 
GS1 یمّكــن مــن تعریــف وتحدیــد المواقــع  المادیــة 

والتشغیلیة والكیانات القانونیة تحدیدا واضحا. 
وھــذا شــرط اساســي لكفــاءة التجــارة االلكترونیــة 
 GDSN البیانــات  مزامنــة  وعملیــة   ،eCom
اضافٮــة الــى تطبیقــات أخــرى كالتســلیم والتخزیــن 

المباشر.

مــا هــو رقم الموقــع العالمــي للمكان 
(GLN) وكيف يتم استخدامه ؟

الرقــم العالمــي للمــكان GLN یمكن اســتخدامھ من 
ویمنحھــم   ، مواقعھــم  لتحدیــد  الشــركات  قبــل 
أو مســتوى  نــوع  أي  لتحدیــد  الكاملــة  المرونــة 

مكان مطلوب.
• الرقــم العالمــي للمــكان GLN یمكنــھ تعریــف 
متجــر،   المثــال  ســبیل  علــى  مادیــة،  مواقــع 

مستودع، رصیف في المیناء.
• الرقــم العالمــي للمــكان GLN یمكــن اســتخدامھ 

لتعریف مواقع المنظمات ككیان مؤسسي
• الرقــم العالمــي للمــكان GLN یمكنھ أیضا تعریف 
الكیانــات القانونیــة والوظیفیــة المشــاركة كأطــراف 
المشــتري،  مثــل  معینــة،  تجاریــة  معاملــة  فــي 

البائع، الناقل.
•  الرقــم العالمــي للمــكان GLN یتــم تشــفیره امــا 
على شكل الباركود أو بطاقة  EPC/RFID لتحدید 
مواقــع تلقائیــا مثــل أماكــن التخزیــن فــي مســتودع، 

مكان وصول الشحنة، أو مكان أصل المنتج.
•  الرقــم العالمــي للمــكان GLN یمكــن اســتخدامھ 
فــي المراســالت اإللكترونیــة وســجالت الكتالوجــات 
االلكترونیــة وذلــك البــالغ الشــركاء التجارییــن عــن 
الشــركات وأرقــام GLNs المطابقة لھم ومعلوماتھ 

المرتبطة بھم.
• یمكــن أن یكــون المكــون اإلضافــي المضــاف لرقــم 
GLN موفــراً للمزیــد مــن الدقــة عبــر سلســلة 

التورید.
ــي  ــات ف ــل المنظم • یســتخدم GLN أیضــا مــن قب
القطــاع العــام. فــي الواقــع ھنــاك تطبیقــات مختلفــة 
ــث تســتخدم الحكومــات  مســتخدمھ مــن قبلھــم، حی
GLNs ، إمــا لتعریــف مواقــع الھیئــات التابعــة 
لھــم أو لتحدیــد الشــركات التــي تســتخدم قواعــد 

بیانات الحكومة المركزیة

مــن  بــدال   GLN نســتخدم  لمــاذا 
استخدام النظام الداخلي !؟

مــن الممكــن ألي شــركة تصمیــم نظامھــا الداخلــي 
ــع لتغطــي  ــع المواق ــد جمی ــز وتحدی الخــاص وترمی
متطلبــات التشــغیل الخاصــة بھــا. علــى الرغــم مــن 
ــا  ــن عندم ــل لك ــدو الح ــد یب ــي  ق ــام  الداخل أن النظ
تكــون المعلومــات ســیتم مبادلتھــا بیــن أجھــزة 

ــة ســیترتب  ــر لشــركات مســتقلة ومختلف الكمبیوت
العدید من المشاكل مثل:

ــن  ــر م ــان أو أكث ــتخدم اثن ــد یس ــة: ق • االزدواجی
لتحدیــد  الرمــز  نفــس  التجارییــن  الشــركاء 

مواقعھم.
• التعقیــد: ســیكون للرمــوز واالرقــام الداخلیــة 
مجموعــة متنوعــة مــن الھیــاكل والتنســیقات ، 
ممــا یجعــل التطبیقــات البرمجیــة أكثــر تعقیــدا 

وتغییر ھذه التطبیقات یصبح اكثر كلفة.
• المعنــى أو الداللــة: الرموز/االرقــام الداخلیــة 
التــي تحتــوي علــى معلومــات ذات صلــة بالمــكان 
والــذي تــم بناؤھــا ضمــن ھیــكل النظــام البرمجــي 
ســیصبح مــن الصعــب التعامــل معھــا النــھ البنــاء 

الداخلي لھا یتطور لدمج معاني جدیدة.

فیما یلي مثال على كیفیة اســتخدام GLN في بطاقة شــحن. باســتخدام نظام GS1 ، الموقع المراد 
الشحن لھ یتم التعبیر عنھ بسھولة عن طریق bar code أو Tag RFID بسھولھ وسرعة یمكن 
اضافتھــا علــى النظــام الداخلــي للشــركة. وھــذا یتیــح عملیــة شــحن فعالــة تربــط الشــحنة بالوجھــة 

المقصودة وبالتالي شفافیة  للرؤیة .

الرقــم العــالمي للمــكـان
Global Location Number (GLN)
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فــي مجــال األطعمــة الطازجــة مثــل الفواكــھ و 
الخضــراوات و اللحــوم بعــض المعلومــات مثــل 
ــار  ــمة لتج ــد حاس ــات تع ــات المنتج ــوزن و كمی ال
التجزئــة ومــوردي الغــذاء النھــا تلعــب دوراً مھمــاً 
وإدارة  للمبیعــات  الدقیــق  التنبــؤ  إمكانیــة  فــي 
        (EAN/UPC)  المخزون الفعال، إن الباركود
المســتخدم مــن قبــل معظــم بائعــي التجزئــة ال 
ــة تســاعد فــي  ــى أي معلومــات إضافی یحتــوي عل

ھذا المجال.

 الباركــود مــن نــوع GS1 DataBar ھــو الحــل 
مــن  حیــث  المشــاكل  ھــذه  لمعالجــة  الرئیســي 
الممكن أن یحمل الباركود GS1 DataBar المعلومات 
المنفــردة  االحتیاجــات  مــع  للتكیــف  اإلضافیــة 

السواق بیع التجزئة والموردین.

قــدرة  فــان  التجزئــة  بیــع  الســواق  بالنســبة 
الباركود GS1 DataBar على توفیر بیانات تعریفیة 
ــوح  ــن الوض ــد م ــدم المزی ــوزن ق ــل ال ــة مث مؤتمت
ــد . ھــذا  ــاذا یبیعــون بالتحدی ــة م ــي معرف ــة ف والدق
ــین إدارة  ــات وتحس ــات المبیع ــة توقع ــى دق أدى إل
المخــزون ، وأخیــرا تعزیــز والء العمــالء والرضــا 

عن طریق المنتجات المقدمة بطریقة أفضل.

 GS1 DataBar  التعريف بالباركود

الباركــود GS1 DataBar ھــو شــكل من أشــكال 
ــى  ــتخدم عل ــة یس ــاحة  منخفّض ــود  ذو مس البارك
عناصــر صغیــرة قــد یصعــب وضــع بطاقــة تعریــف 
علیھا مثل الفاكھة كذلك یســتخدم لتشــفیر معلومات 
إضافیــة مثــل رقــم تشــغیلة المنتــج أو تاریــخ انتھــاء 

صالحیتــھ، باإلضافــة إلــى ممیــزات أخــرى مســتخدمة 
عنــد نقــاط البیــع مثــل وزن المنتــج وســعره. إنــھ 
ــض  ــة لبع ــارة التجزئ ــر إدارة تج ــد كبی ــى ح ــزز إل یع
ومســتحضرات  الطازجــة  المنتجــات  مثــل  المــواد 
التجمیــل، ویمكــن قــراءة الرمــز الخــاص بــھ عــن 

طریق الماسحات الضوئیة اللیزریة.

وتتكــون عائلــة الباركود  GS1 DataBar من ســبعة 
أنــواع، أربعــة منھــا یمكــن اســتخدامھا عنــد نقــاط 
البیــع بالتجزئــة، ومنھــا مــن یمتلــك القــدرة علــى حمــل 
ــخ  ــلي او تاری ــم التسلس ــل الرق ــة مث ــات اضافی معلوم
انتھــاء الصالحیــة ومنھــا ایضــا مــا یمكــن اســتخدامھ 

في عملیات التوزیع والخدمات اللوجستیة.  

الباركــود                الســتخدام  األساســیة  الفوائــد  ومــن 
: GS1 DataBar

1. قــدرة الباركــود GS1 DataBar علــى توفیــر 
بیانــات التعریف ممــا یوفر لبائعي التجزئة وضوحا 

ودقة في معرفة ما یبیعونھ وبأي كمیات.
2. حجــم الباركــود GS1 DataBar صغیــر ممــا 
یوفــر خیــار تقلیــل التغلیــف لخفــض تكلفــة الســلع 
الخاصــة  للمعلومــات  أكبــر  مســاحة  ویوفــر 

بالتواصل مع المستھلك والوصول الیھ.
3. تطبیــق الباركــود GS1 DataBar ومن خالل 
اســتخدام معاییر GS1 Standards عبر مراحل 
سلســلة التوریــد یوفــر بیانــات تتبــع ھامــة بحیــث 
تمكــن مــن التعــرف علــى أي مشــكلة قبــل حدوثھــا 

تتعلق بسالمة المنتج.

وفیمــا یلــي عــرض لالنــواع االربعــة المســتخدمھ 
عند نقاط البیع :

GS1 DataBar الباركود

GS1 DataBar Stacked Omni directional
األحادي المكدس متعدد االتجاھات

e0[ : رمز الباركود •
• السعة: 14 رقم 
• متعدد االتجاھات

GTIN  یدعم رقم المنتج العالمي •
GCN ورقم الكوبون  

• ال یحتوي اي بیانات إضافیة

GS1 DataBar Expanded Stacked
الممتد المكدس

e0[ : رمز الباركود •
• السعة:  74رقم أو 41 حرف بحد أقصى

• متعدد االتجاھات
GTIN  یدعم رقم المنتج العالمي •

GCN ورقم الكوبون  
• یدعم احتواء بیانات إضافیة

GS1 DataBar Expanded
الممتد

e0[ : رمز الباركود •
• السعة: 74رقم أو 41 حرف بحد أقصى متعدد االتجاھات

GCN ورقم الكوبون GTIN  یدعم رقم المنتج العالمي •
• یدعم احتواء بیانات إضافیة

GS1 DataBar Omni directional
األحادي متعدد االتجاھات

e0[ : رمز الباركود •
• السعة: 14 رقم 
• متعدد االتجاھات

 GCN ورقم الكوبون GTIN  یدعم رقم المنتج العالمي •
• ال حتوي أي بیانات إضافیة
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 GS1) نظمــت شــركة ھیئــة الترقبــم األردنیــة
 (GS1) بالتعاون مع المنظمة العالمیة (Jordan
وجمعیــة المستشــفیات الخاصــة لقــاءاً تعریفیــاً 
ــدق  ــي فن ــة ف خاصــاً بقطــاع المستشــفیات األردنی

الندمارك یوم األربعاء الموافق 20/6/2018 .
 

جمعیــة  ورئیــس  األول  العضــو  وافتتــح 
المستشــفیات الخاصــة وعضــو ھیئــة المدیریــن فــي 
الشــركة الدكتــور فــوزي الحمــوري فعالیــات اللقــاء 
الصحــي  القطــاع  أن  إلــى  فیھــا  أشــار  بكلمــة 
األردنــي حقــق نجاحــات كبیــرة، ممــا جعــل االردن 
اإلقلیــم  مســتوى  علــى  األولــى  المرتبــة  یتبــوأ 
كمقصــد للســیاحة العالجیــة حیــث اســتقبل مــا یزیــد 
مــن  ســنویاً  مریــض  ألــف   250 عــن 
مختلــف دول العالــم. وأكــد حــرص الجھــات المعنیــة 
ــي  ــة ف ــة الدولی ــال االعتمادی ــى إدخ ــي األردن عل ف
جــودة  تضمــن  والتــي  األردنیــة،  المستشــفیات 
ــب  ــى جان وســالمة الخدمــات المقدمــة للمرضــى إل
الحــرص علــى مواكبــة كل جدیــد فــي اســتخدام 

التكنولوجیا في الخدمات المختلفة.

 

وقــال الدكتــور الحمــوري أنــھ مــن ھنــا تأتــي أھمیــة 
اســتفادة المستشــفیات األردنیــة مــن الخدمــات التــي 
تقدمھــا ھیئــة الترقیــم األردنیــة التــي تــم تأسیســھا 
ــة  ــة والتجاری لتلبــي احتیاجــات القطاعــات الصناعی
و  الباركــود  تكنولوجیــا  باســتخدام  والخدمیــة 
 GS1العالـمـــي المواصفــات  نظــام  وتطبیــق 
ــف  ــم تعری ــث یت System of Standards  ، حی
كل مــن المنتجــات والخدمــات واألصــول مــن خــالل 
منــح أرقــام عالمیــة ممیــزة ، مشــیراً إلــى ان الھیئــة 
والوعــي  المعرفــة  نشــر  فــي  ھــام  بــدور  تقــوم 
والتدریــب حــول المســتجدات والتطــورات الفنیــة 
فنیــة  حلــول  وتطویــر   ، بالترمیــز  المتعلقــة 
وتحســین  العمــل  كفــاءة  رفــع  فــي  للمســاھمة 

مستوى األداء في مختلف القطاعات االقتصادیة.
 وقال أن أكثر من 1400 شــركة ومؤسســة أردنیة 
تســتفید حالیــاً مــن خدمــات الترمیــز المقدمــة مــن 

ھیئة الترقیم األردنیة.

وقــال أنــھ أصبــح مــن الضــروري وضــع معاییــر 
ترمیــز عالمیــة موحــدة لقطــاع الخدمــات الصحیــة 
للمریــض  الصحیــح  الــدواء  وصــول  لضمــان 
الوقــت  فــي  الصحیحــة  بالجرعــة  الصحیــح 
الصحیــح وبالوســیلة الصحیحــة، وأنــھ باســتخدام 
ھــذه التطبیقــات ســیكون باإلمــكان خفــض النفقــات 

والتقلیل من الھدر والحد من االخطاء البشریة  
 

وقــال إن تطبیـــــق معاییـــــر الترمیــز العالمیــة    
(GS1 System of Standards) ضمــن قطاع 
الرعایـــــة الصحـیـــــة أصبــح ضــرورة الزمــة 
وذلــك مــن أجــل تحســین ســالمة المرضــى وتقلیــل 
ــن  ــق م ــدواء ، التحق ــة (أخطــاء ال األخطــاء الطبی
عملیــات  وتمكیــن  إلــخ.)   ، المریــض  ھویــة 
وزیــادة  التزویــر  ومحاربــة  المنتــج  اســتدعاء 
عملیــات  وتحســین  التكالیــف  وتوفیــر  الكفــاءة 
ــتھالك  ــط اس ــر وضب ــدار  الفواتی ــبة وإص المحاس
الطبیــة  االدویــة والمســتلزمات  مــن  المخــزون 
وزیــادة اإلنتاجیــة وتقلیــل وقــت الخدمــة وتحســین 
قیــاس وإدارة سلســلة التوریــد وتوثیــق المعالجــة 
بكفــاءة فــي ســجل المریــض الصحــي اإللكترونــي 

وزیادة رضى المرضى.

ورحبــت المدیــر التنفیــذي لشــركة ھیئــة الترقیــم 
ــي  ــوه بالمشــاركین ف ــة الســیدة میســلون قم األردنی
اللقــاء واكــدت علــى اســتمرار التعــاون بیــن الشــركة 
ــى  ــي األردن مشــیرة إل ــة ف ــة الصحی وقطــاع الرعای
تأســیس مجموعــة عمــل وطنیــة لتطویــر آلیــات 

لمواصفــات  ووفقــاً  الترمیــز  مجــال  فــي  العمــل 
ومعاییــر عالمیــة، مشــیرة إلــى أن التعــاون فــي ھــذا 

المجال یشمل مؤسسة الغذاء والدواء.
ــن رئیســة  ــات م ــى كلم ــا اســتمع الحضــور إل  كم
قطــاع الرعایــة الصحیــة فــي منظمــة الترقیــم 
ــرة قطــاع  ــك كریســا ومدی ــة الســیدة اولری العالمی

المستشفیات السیدة الیس فان دیر وایلدین.
 

وشــارك فــي اللقــاء المــدراء التنفیذیــون وموظفــو 
ھیئــات الترقیــم فــي مصــر ولبنــان والســعودیة 
والكویــت والجزائــر وتونــس والمغــرب إضافــة 
إلــى األردن. كمــا حضــره ممثلــون عــن عــدد كبیــر 
مــن المستشــفیات األردنیــة وشــركات األدویــة 

والجھات المعنیة في قطاع الرعایة الصحیة.
 

وجــرى خــالل اللقــاء اطــالع ممثلــي المستشــفیات 
وتجــارب  العملیــة  التطبیقــات  مــن  عــدد  علــى 
ــة  ــر عالمی ــة حــول اســتخدام معایی ــدول المختلف ال
ــة  ــة والمســتلزمات الطبی ــز األدوی ــف وترمی لتعری
واالصــول ومــزودي الخدمــات والمرضــى بمــا 
یســاھم فــي رفــع كفــاءة العمــل وتحســین ســالمة 
المرضــى وخفــض التكالیــف باســتخدام وســائل 
ــات  ــع متطلب ــواءم م ــا یت ــة وبم ــة حدیث تكنولوجی
وحاجــات وامكانیــات قطــاع الرعایــة الصحیــة 
علــى المســتوى المحلــي كخطــوة أولــى فــي تعــاون 
المستشــفیات  مــع  االردنیــة  الترقیــم  ھیئــة 

األردنیة.

شركة هيئة الترقيم ا�ردنية تنظم لقاء تعريفيًا للمستشفيات ا�ردنية

بحضور ممثلین عن  8 دول عربیة
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ــة  ــركة الحدیث ــدد الش ــذا الع ــي ھ ــتضیف ف نس
تجربتھــم  لمشــاركتنا  األســمدة  لصناعــة 
الخاصــة باســتخدام بعــض تطبیقــات الباركــود 
عملھــم  ادارة  تســھیل  فــي  ســاھمت  التــي 
وتقلیــل تكالیــف الترویــج لمنتجاتھــم حیــث 
أطلعتنــا االنســة حنــان ســاري //// منســقة 
ــا بھــا عــن بعــض  قســم التســجیل خــالل لقائن

ھذه الجوانب. 

ــى  ــمدة ال ــركة االس ــت ش ــى انضم ــؤال: مت س
عضویة شركة ھیئة الترقیم االردنیة؟

الــى  الحدیثــة  االســمدة  شــركة  انضمــت 
عضویة ھیئة الترقیم االردنیة عام 2017 وذلك 
ــا مــن خــالل اســتخدام  ــز منتجاتن بھــدف ترمی

أرقام باركود تستند الى معاییر عالمیة.  

ــمدة  ــركة االس ــام ش ــبب انضم ــا س ــؤال: م س
الى عضویة شركة ھیئة الترقیم االردنیة؟

أوال ألننــا مھتمیــن بتطبیــق المعاییــر العالمیــة 
ــع او التواصــل  ــودة او التوزی ــي الج ســواء ف
مــع عمالئھــا حــول العالــم فقــد حرصنــا لنكــون 
ــة  ــى ھیئ ــام ال ــي االنضم ــرواد والســباقین ف ال
الترقیــم األردنیــة كأول مصنــع أردنــي النتــاج 
األســمدة المركبــة یقــوم بطباعــة الباركــود 
التــي تبــاع فــي أســواق  علــى المنتجــات و 
اســتخدام  تــم  حیــث  العالــم  حــول  مختلفــة 

الباركود EAN-13 وطباعتھ على منتجاتنا.

بطریقــة  لمنتجاتنــا  لغایاتالترویــج  ثانیــا 
خــالل  مــن  وســھلةوذلك  حدیثــة  عصریــة 
اشــتراكنا بخدمــة    GoJoScan واســتخدام 
الباركــود QR حیــث تمكنــا مــن التعریــف 
ــواقنا  ــف أس ــى مختل ــول ال ــا والوص بمنتجاتن

المحلیة والعالمیة

المعاییــر  وتطبیــق  اســتخدام  أثــر  كیــف  ســؤال: 
العالمیة GS1 standards على آلیات عمل الشركة؟

باالضافــة الــى ترویــج جمیــع منتجاتنــا وكافــة 
ــل  ــھولة داخ ــكل بس ــا ب ــة بھ ــات المتعلق البیان
المقدمــة  الخدمــات  فــان  األردن،  وخــارج 

ــواد الشــركة بشــكل  ــب م ــى ترتی ســاعدت عل
منظــم وذلــك بحصــول كل منتــج مختلــف فــي 
ــى  ــوزن واالســم عل ــة، ال ــة كالتركیب المواصف
باركــود خــاص بــھ كذلــك فــي ادارة المخــزون 
كمــا أنــھ مرجعــا لنــا كشــركة منتجــة ولوكالئنــا 

كموزعین حول العالم.  

ــب  ــى تدری ــركة عل ــت الش ــل حصل ــؤال: ھ س
حســب  الباركــود  تطبیــق  لغایــات  كافــي 

المعاییر العالمیة GS1 Standards؟
ــدورات  ــن ال ــركة م ــتفادت الش ــد اس ــم، فق نع
الترقیــم  ھیئــة  تنظمھــا  التــي  التدریبیــة 
االردنیــة بشــكل دوري فــي تعریفنــا باالســس 
المنتجــات  ترمیــز  عنــد  اتباعھــا  الواجــب 
ــف  ــى مختل ــة للباركــود عل ــات العملی والتطبیق
یتــم  وكیــف  والتغلیــف  التعبئــة  مســتویات 
ــان  ــود لضم ــن جــودة طباعــة البارك ــد م التأك

قراءتھ عند نقاط البیع.

ســؤال: مــا ھــي التحدیــات التــي واجھتكــم 
عنــد البــدء بتطبیــق الباركــود ؟ وكیــف تــم 

التعامل مع ذلك؟
اعتمــاد  فــي  التحدیــات  كانــت  البدایــة  فــي 
طریقــة تصنیــف المنتجــات واالســس الواجــب 
خــالل  مــن  مواجھتھــا  وتمــت  اتباعھــا 
المشــاركة فــي الــدورات التدریبیــة المســتمرة 
خــالل  ومــن  الترقیــم  ھیئــة  تعقدھــا  التــي 
ــا  ــم لن ــر زیاراتھ ــة عب ــم المســاندة الفنی وتقدی

في الشركة. 

االشــتراك  الشــركة  قــررت  لمــاذا  ســؤال: 
بخدمة GoJoScan ؟

ــراءة  ــى ق ــد عل ــة GoJoScan تعتم ان خدم
الباركــود QR المطبــوع علــى عبــوة المنتــج 
یمكــن  بحیــث  الذكیــة  الھواتــف  باســتخدام 
عــن  مختلفــة  معلومــات  علــى  الحصــول 
حدیثــة  طریقــة  وھــي  ومنتجاتنــا  شــركتنا 
بطریقــة  لمنتجاتنــا  للترویــج  ومتطــورة 
مختلــف  الــى  للوصــول  وســھلة  عصریــة 
أســواقنا المحلیــة والعالمیــة بمــا فــي ذلــك 
ــج  ــي التســویق والتروی ــة التطــورات ف مواكب

باستخدام التكنولوجیا الرقمیة. 

ســؤال: برأیكــم كیــف یمكــن تحســین ھــذه 
الخدمة ؟

التواصــل  خــالل  مــن  ذلــك  یتــم  برأیــي، 
االعضــاء  الشــركات  مــع  المســتمر 
ــم  ــة وســماع أرائھ ــذه الخدم المســتخدمین لھ
التــي  التحدیــات  لمواكبــة  دوري  بشــكل 
یواجھونھــا خــالل تطبیــق ھــذه الخدمةواحــدى 
اقتراحاتــي الحالیــة ھــو امكانیــة اســتخدام 
العربیــة  اللغتیــن  غیــر  اللغــات  كافــة 

واالنجلیزیة.   

ســؤال: بمــاذا تنصحیــن الشــركات التــي ال 
تطبق المعاییر العالمیة  GS1 Standards في 

ترمیز المنتجات باستخدام الباركود ؟

 GS1 بالتأكید أنصح بتطبیق المعاییر العالمیة
ھیئــة  الــى  االنضمــام  عبــر   Standards
ــدر  ــتخدام أي مص ــدم اس ــة وع الترقیماالردنی
باســتخدام  المنتجــات  ترمیــز  الن  آخــر،  
قیاســیة  بمعاییــر  وموثــق  الباركودمعتمــد 
االنتشــار  الــى  باالضافــة  موحــدة  عالمیــة 
علــى  الخدمــات  لھــذه  والمتزایــد  الواســع 

مستوى عالمي.

كيف ساعدت تطبيقات الباركود على ترويج منتجات الشركة

الشركة الحديثة لصناعة ا�سمدة



ــا  ــع ثمنه ــة ودف ــص البقال ــالء بفح ــمح للعم ــدة  تس ــة جدي ــة تقني ــكو بتجرب ــوم تيس تق
علــى هواتفهــم الذكيــة  ثــم الخــروج مــن المتجــر دون الحاجــة إلــى المــرور عبــر موظــف 
الصندوق ويعتبر سوق تيسكو TESCO من اكبر واكثر االسواق اهتمامًا برضا العمالء فعلى 
ســبيل المثــال ســوق تيســكو يقــوم بتشــغيل الموســيقى فــي 30 متجــراً بقوائــم تشــغيل 

مصممة خصيًصا للمتسّوقين عند منافذ البيع !

قــال الرئیــس التنفیــذي لشــركة تیســكو ، دیــف 
ــر  ــا عب ــن نشــر التكنولوجی ــھ یمك ــس ، إن لوی
سلســلة المتاجــر الكبــرى ولكــن ھنــاك جوانــب 
مھمــة یجــب أخذھــا بعیــن االعتبــار ، بمــا فــي 
ذلــك إذا كان النــاس ســیخرجون ببســاطة دون 
أن یدفعوا.كمــا یجــب االخــذ بعیــن االعتبــار ان  
طریقــاً  تعــد  المطــاف  نھایــة  فــي  األتمتــة 
یقضــي علــى المالییــن مــن وظائــف التجزئــة - 
حیــث تعتبــر مثــل ھــذه المبــادرات جذابــة 
المراكــز  فــي  خصوصــاً  للمتســوقین 
المزدحمــة. وھــذا بــدوره یمكــن أن یشــیر إلــى 
بدایــة النھایــة لھجــر الســوبرماركت بشــكل 
نھائــي - ممــا یغــذي المخــاوف وبالنظــر الــى 
العینیــة   النقــود  إزالــة  أن  االخــر  الجانــب 
ســتجعل متاجــر "تیســكو اكســبرس" أقــل 

جاذبیــة للمجرمیــن. حیــث انــھ وحســب افــادة 
عملیــات  مــن  كبیــر  قــدر  "ھنــاك  المتجــر 
ــبوع"  ــبرس كل أس ــر اكس ــي متاج ــطو ف الس
ــي وســط  ــي المتاجرف ــك "ف ــى ذل ،واضــاف ال
المملكــة المتحــدة ، تعــد طوابیــر وقــت الغــداء 
بــھ  القیــام  یمكننــا  شــيء  "أي  مشــكلة". 

لتسریع ذلك سیكون فائدة للعمالء.

یســتخدم ھــذا التطبیــق الختبــار كیفیــة تعامــل 
ــھ  ــث ان ــة . حی ــود ملموس ــال نق ــوقین ب المتس
اآلن قــد تجــاوزت مدفوعــات بطاقــات الســحب 
اآللــي اكثــر مــن النقــود العینیــة واصبحــت 
اكثــر أشــكال التعامــالت شــعبیة ، وفقــاً ألرقــام 

الصناعة المصرفیة الحدیثة.
المتحــدة  المملكــة  تحدثنــا عــن ســوق  لــو 

المســتھلكین  اســتخدام  فــإن  بالتحدیــد 
لبطاقاتھم المصرفیة 13.2 ملیار مرة في العام 
الماضــي ، بزیــادة 14 ٪ مقارنــةً بعام 2016 ، 
وانخفــض عدد المعامالت النقدیة بنســبة 15٪ 
ــا  ــھا .وفقً ــرة نفس ــي الفت ــار ف ــى 13.1 ملی إل
لتقریر صادر عن ھیئة UK Finance ، وھي 
الھیئــة التجاریــة لقطــاع الخدمــات المصرفیــة 

والمالیة في المملكة المتحدة. 
Source:
https://www.theguardian.com/business/2018/-
jun/28/tesco-shop-and-go-app-till-free-store

تسوق براحتك وغادر فوراً !
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  GS1 Jordan ان عضویتكــم االلكترونیــة فــي
عبــر صفحــة Member Login متاحــة لكــم منــذ 
عــام 2014 !. وھــي متاحــة لألعضــاء المســجلین 
الخاصــة  األدوات  اســتخدام  یتــم  حیــث  فعلیــاً 
بالعضویــة االلكترونیــة بانتظــام مــن قبــل أكثــر مــن  
689  شــركة أردنیــة. ولكــن العدیــد مــن األعضــاء 
والفائــدة  للقیمــة  الفاقدیــن  عــداد  فــي  اآلخریــن 
ــة  ــذه العضوی ــتخدام ھ ــى اس ــة عل ــرة المترتب الكبی

االلكترونیة.

ــتخدام  ــن اس ــد م ــم 8 فوائ ــى أه ــرف عل لنتع
:Jordan  GS1 العضوية االلكترونية في

 GS1 Jordan فــي  االلكترونیــة  العضویــة   .1
ــزال  ــركة  ال ت ــل أي ش ــن قب ــتخدام م ــة لالس مجانی
إنھــا  المفعــول.  ســاریة  وعضویتھــا  مســجلة 
مجموعــة مــن األدوات عبــر اإلنترنــت للوصــول 
إلى واستخدام خدمات  GS1 (ومعظمھا مجانیة أیضا!).

2. العضویــة االلكترونیــة فــي GS1 Jordan ھــي 
ــة  ــى دفع ــة األســرع واألســھل للحصــول عل الطریق
جدیــدة مــن أرقــام الباركــود یمكــن أن تكــون أرقــام 
الباركود لوحدات المنتج (GTINs) لتعریف المنتجات 

و/أو الوحدات المعدة للتخزین.

 GS1 Jordan 3. العضویــة االلكترونیــة  فــي
تمكنــك مــن  تخزیــن أرقامــك الجدیــدة مــع جمیــع 
انشــاء  یتــم  حیــث  الصلــة  ذات  المعلومــات 
واالحتفــاظ بملــف خــاص بالمعلومــات الخاصــة 
بمنتجاتك عبر الرقم التعریفي GTIN تتضمن صورة 
التجاریــة  والعالمــة  واألبعــاد  والــوزن  المنتــج 
ومعلومــات وصفیــة أخــرى لالســتفادة منھــا االن 

وفي المستقبل.

  GS1 Jordan 4. العضویــة االلكترونیــة  فــي
تعمــل علــى  تزویــدك بصــورة باركــود عالــي 
الدقــة - بنقــرة واحــدة فقــط یمكنــك إنشــاء الرســم 

الخاص  بالباركود الصحیح لتحقیق أھدافك.

 GS1 Jordan 5. العضویــة االلكترونیــة فــي
ادارة صفحتــك واصــدار وطباعــة   مــن  تمكنــك 
وتخزینھــا   منتجاتــك  بقائمــة  خاصــة  تقاریــر 
اوجھــاز  االلكترونیــة  أنظمتــك  الكترونیــا علــى 

الحاسوب الخاص بك. 

 GS1 Jordan 6. العضویــة االلكترونیــة فــي
ــك  ــاص ب ــج الخ ــات المنت ــال بیان ــن ارس ــك م تمكن
ــة  ــن مباشــرة ودون الحاج ــى شــركائك التجاریی ال

الى طباعة أو نقل ھذه البیانات الى موقع آخر.

هل مؤسستك أو شركتك احدى أعضاء GS1 Jordan ؟

  GS1 Jordan 7. العضویــة االلكترونیــة  فــي
تطویــرات  أیــة  مــن  االســتفادة  مــن  تمكنــك 

.Member Login وتحدیثات تتم عبر صفحة
ــاركة  ــام ومش ــك االنضم ــھل علی ــھ یس ــذا كل 8. ھ
  GS1 Cloud المعلومات عالمیا من خالل منصة
فــي  المنتــج  بیانــات  تبــادل  كذلــك  العالمیــة 
فــي  اإللكترونیــة  بالتجــارة  الخاصــة  العملیــات 

المستقبل.

 Member ــر ــك االن عب ــى بوابت ــم بالدخــول ال ق
ــي  ــة ف ــة االلكترونی Login واســتفد مــن العضوی
GS1 Jordan وأحصــل علــى القیــم المضافــة 

من إشتراكك معنا !
www.gs1jo.org.jo

www . g s 1 j o . o r g . j o
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أخبارنا

المشــاركة فــي المؤتمــر الدولــي الســادس لألعمــال و اإلقتصــاد 
 GS1 Standards  بتاریخ 2018/4/11 و تقدیم ورقة عمل بعنوان
ــادة  ــر م ــى توفی ــة ال in Transport & Logistics باالضاف
تدریبیــة مجانیــة لطــالب جامعــة العلــوم التطبیقیــة الخاصــة 
تتعلــق بموضــوع سالســل التزویــد علــى امتــداد عملیــات النقــل 

GS1 والشحن ملحقة بشھادة معتمدة من قبل

ــة   ــم االردنی ــة الترقی ــي تقدمھــا شــركة ھیئ ــدة الت ــة الجدی ــة شــھریة للشــركات االعضــاء للتعریــف بالخدمــات االلكترونی ــم دورات تدریبی تنظی
GS1 Jordan  بمشــاركة 88 شــركة مــن مختلــف القطاعــات كاالغذیــة واالدویــة والكیماویــة والبالســیتك والــورق والكرتــون  وغیرھــا مــن 
القطاعــات الذیــن یعملــون حالیــا علــى رفــع  بیانــات و صــور المنتجــات لالســتفادة مــن الخدمــات الخاصــة بالترویــج للمنتجــات االردنیــة محلیــا 

وعالمیا باستخدام وسائل التكنولوجیا الرقمیة.   

نظــم موظفــي الشــركة نشــاط خیــري مــع مبــادرة عزوتــي 
الدخــال البھجــة فــي قلــب عــدد مــن االطفــال خــالل شــھر 

رمضان المبارك.

جانــب مــن الورشــة التعریفیــة عــن خدمــات شــركة ھیئــة 
الترقیم االردنیة GS1 Jordan تم تنظیمھا في غرفة تجارة االردن 

بتاریخ  24/4/2018

المشــاركة فــي مؤتمــر الســنوي لھیئــات الترقیــم و المنعقــد فــي 
بروكسل - بلجیكا خلل الفترة من 2/26 - 2/3/2018



تعّرف على

�

• المسمى الوظیفي: مشرف خدمات المتعاملین في شركة ھیئة الترقیم 
• تاریخ بدء العمل:  شھر تشرین ثاني من عام 2007 

• نوع االختصاص: تحمل شھادة بكالوریوس في تكنولوجیا المعلومات
• الموظف المثالي للربع األول من عام 2018

ویســرھا الــرد علــى جمیــع استفســاراتكم وتســاؤالتكم المتعلقــة باجــراءات التســجیل وكیفیــة 
ترمیــز المنتجــات والخدمــات الخاصــة بكــم وتســاعدكم علــى فھــم قواعــد واســتخدامات أنــواع 
الباركــود المختلفة وتطبیقاتھا حســب المعاییــر العالمیة GS1 Standards كما تقوم بتدریبكم 

على استخدام صفحة الخدمات االلكترونیة الخاصة بكم ضمن موقعنا االلكتروني. 

فــاذا قــررت االنضمــام وتســجیل شــركتك بعضویــة GS1 Jordan فمــا علیــك اال التواصل مع 
مي علي خالل أوقات العمل الرسمي، وھي ترحب بك ! مــــي علــــــي

حلویات العكر الشرقیة
مؤسسة عصمت الربضي لاللبان االجبان 

امونة لتعبئة المواد الغذائیة 
شــركة الزیــد لالســتثمارات الصناعیــة والتجاریــة 

ذ.م.م
شركة طریق النعیم لتجارة المالبس
شركة الثقة لخدمات رجال االعمال
شركة ذھب السلطان لتعبئة المیاه

شركة  یان التجاریة
شركة نیفادا لصناعة البتروكیماویات ذ.م.م

مؤسسة الصوالحي التجاریة
شركة الباحة النتاج الصودا والكلورین
شركة مطحنة صندوقة للبن والبھارات

مؤسسة شمال عمان لصناعة المخلالت واأللبان 
شركة بلوم لالستثمار في المشاریع الزراعیة

شركة الرؤیا للھدایا
شركة حتر وشحاتیت

شركة النخیل للصناعات البالستیكیة
شركة دلة للتمور

شركة جھاد ورباح وجمیل مسودة
مخــازن   / والمشــاریع  المنــزل  للــوازم  بشــیت  شــركة 

البشیتي للتجھیزات العامة
الشركة المتحدة النتاج المنظفات المحدودة

شركة مصنع زعتر وبھارات الباشا
میاه عطیة

شركة الشروق لصناعة المنظفات
شركة نبع الشمال لتعبئة المیاه

شركة الدار للصناعات الكھربائیة
شركة جولدن كیر لتجارة النثریات

شركة الراز للصناعة والتجارة العامة 
شركة مشكل لتسویق المنتجات المحلیة

االوفیاء لأللبان واألجبان
مؤسسة ارض ریفنا للزعتر
ایمن محمد حسین مشارقة 

میاه قطرة الصفا الصحیة
شركة المبھر للتعبئة والتغلیف

شركة الطیف لاللبان والمواد الغذائیة 

شركة امتا لصناعة االدوات الكھربائیة
شركة عمر المناصیر وشریكتھ/ عفرا للصابون 

شركة ثمانیة للوكاالت التجاریة
شركة بردى للصناعات البالستیكیة

شركة آفاق لصناعة اآلیس كریم
مؤسسة نھر االردن 

شركة البتراء النتاج المعسل
شركة غارالند التجاریة ذ.م.م
شركة باتارا للتجارة الدولیة 
شركة المتقین للمیاه الصحیة

الشامخ لتجارة الفحم 
مؤسسة مھا ولید قلعاوي لالستیراد 

شركة سولید للمواد الغذائیة
مصنع فارس النتشة

شركة نبض الطبیعة لصناعة المستحضرات التجمیلیة
شركة ابو رصاع وغزاوي 

شركة ھیبرون سناكس للصناعات الغذائیة واالستثمار
معمل رجاء الربابعة لمزیل الشعر
شركة النیشان والجاسر للمطاعم
مطاحن ومحامص دوار الشمس

مؤسسة رونزا للمنظفات
مؤسسة عمار الحاج مصطفى التجاریة

شركة أكرم یغمور وزیاد ظاظا 
شذى العبیر للمواد الغذائیة 

جمعیة رعایة الطفل المعاق الخیریة /میاه قطرة اربد
ایال للتسویق

شركة نوى لصناعة الصابون النابلسي
شركة العطیات والتمیمي وابو یوسف / ربوع الحریة التجاریة 

شركة الفایز السكافي وشركاه / مطاحن االغا
شركة المدینة للصناعات البالستیكیة

شركة مدرید العداد وبیع الحلویات ذ.م.م
مؤسسة عالء الدین ریان للمكمالت الغذائیة 
مؤسسة جمال الطیف لمسحضرات التجمیل

شركة دینور للصناعة و التجارة
لاللبــان  الطواحیــن   / حــرب  ویاســر  تیســیر  شــركة 

واالجبان 
شركة السلمى للصناعات الغذائیة 

شركة مركز تصمیم االلبسة وخدمات التدریب 
شركة كابیتال للمواد الغذائیة واالستثمار 

شركة االولى لصناعة التبوغ والمعسل
شركة جمانة وأحمد الشلبي / مجلة جمانة لالطفال

شركة ھمالیا لتعبئة المیاه الصحیة / میاه جنان القدس
مؤسسة اسرار الخریف للمنتجات الغذائیة 

شركة الغیث للوكاالت التجاریة 
شركة سامي نجیب الخوري وشركاه

شركة خلیل حداد واوالده / مجموعة حداد للتسویق
شركة كابولي للتجارة 

شركة میالنو للصناعات الغذائیة
الشركة المتقدمة للصناعات الغذائیة

نور الھدایة لصناعة الكعك
بقالة رأفت جرادات

شركة كنوز الشرق لتجارة األراجیل والمعسل 
شركة العاصور لتصنیع العصائر

شركة بن العباسیة 
والكتشــب  البنــدورة  رب  إلنتــاج  عمــون  درة  مصنــع 

وتعبئتھا
شركة الطریق المباشر للتجارة 

شركة ارض تلفیت الفلسطینیة للمنتجات الزراعیة
شركة لون المطر للمیاه الصحیة وتعبئتھا

شركة اساس لصناعة المستحضرات الطبیة 
شركة سوربرایز لالستیراد والتصدیر

شركة عالم واحد للتعبئة والتغلیف 
عصام محمود مصباح جعافرة 

مؤسسة أبو شقرة الصناعیة الطبیة
شركة نھر الخیر لالستیراد والتصدیر 

شركة السالم الحدیثة لتعبئة المیاه واإلستثمار
شركة الھالل لصناعة العبوات الورقیة

ربوع جبل نیبو 
مخبز اسامة سویدان االلي

مؤسسة أحمد الشرفا للمعسل
شركة ربوع دبین للمواد الغذائیة

شركة تینا منصور وشریكھا
محمد كریم ابو راشد للحلویات 

مصنع سامر الحجار لصناعة المواد الغذائیة

الشركات االعضاء الجدد لعام 2018

عطاء البحر لمواد التجمیل 
شركة العباسیة لتعبئة المیاه المعدنیة

شركة مصادر البن 
شركة دیار النخیل لصناعة المواد الغذائیة

لؤلؤة المدینة للمنظفات 
شركة الرائد للتبغ والسجائر

شركة بصرى للصناعات الغذائیة
میاه ریماس وتاال

اطیاف للمیاه الصحیة 
مؤسسة تدوم لالستیراد والتصدیر 

شركة الھاشم للتوزیع 
شركة ماغنولیا للتجارة العامة 

والخدمــات  للتجھیــزات  القــوي  الــدرع  شــركة 
المتخصصة

شركة الفاخر للصناعات الغذائیة
شركة المستثمرون االردنیون للتجارة

ــاه  ــة ومعالجــة می ــة وتنقی ــر لتحلی ــى البی  مؤسســة لیل
الشرب

شركة الحطیني لصناعة االلبان واالجبان الطازجة
أوزایم للحلول البیئیة

مصنع محمد المحمدي
شركة البركة للصناعات الدوائیة 

شركة حلومي الغذائیة
شركة الحصان الصحي لألدویة البیطریة

شركة الصناعات الدوائیة البیطریة العربیة / افیكو 
میاه االخالص الصحیة 

شركة زیوت االرض المقدسة
محامص ومطاحن فنجان النعسان 

شركة كیبس لصناعة المواد المجففة 
شركة زوایا للصناعة والتجارة

شركة أنفاسك لإلستثمارات الصناعیة
شركة دبي للورق الصحي

مصنع كیك ومعجنات الزغیر
شركة اریزونا المتحدة للصناعات البتروكیماویة 

ــو  ــد الجــواد عــوده اب ــد ونضــال عب شــركة محمــد خال
سنینھ / مخابز جواد الحدیثة
شركة عمار ویزید الناطور 



أخصا� فني رئييس

الدائره: الخدمات الفنية

قــــسم : خدمة املتعامل	

T +962 (6) 56 200 38 (ext. 112)

D +962 (6) 56 200 39

F  +962 (6) 56 200 35

M +962 (7) 99233335  

E Raad.ali@gs1jo.org.jo

موظف تسويق ومبيعات

الدائره: تطوير االع�ل

قــــسم: قسم التسويق واملبيعات

T +962 (6) 56 200 38 (ext. 109)

F +962 (6) 56 200 35

M +962 (78) 7006821

E Assi.m@gs1jo.org.jo

تواصلوا معنا :

رعد محسيري

محمد عاصي
مرشف مشاريع وتطوير قطاعات

الدائره: تطوير االع�ل

القــــسم: املشاريع وتطوير القطاعات

T +962 (6) 56 200 38  (ext. 109)

D +962 (6) 56 200 39

F  +962 (6) 56 200 35

M +962 (7) 90 146 74 

E areej.r@gs1jo.org.jo

مرشف خدمة متعامل	

الدائره: الخدمات الفنية

القــــسم: خدمة املتعامل	

T +962 (6) 56 200 38 (ext.110)

D +962 (6) 56 200 39

F  +962 (6) 56 200 35

E mai.ali@gs1jo.org.jo

م.أريج رواشدة

مي علي

إعداد المجلة

10




