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بالمستندات والوثائق.
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من القلب شكراً مي !

ما  غير  على  استثناء  المقالة  هذه  تكون  أن  لي  اسمحوا  البداية  في       
تعودتم عليه سابق°، حيث لن نتطرق اليوم لمواضيع متعلقة بالتكنولوجيا 
ولن  العالمي  او  المحلي  المستوى  على  التطورات  اخر  ومواكبة  الحديثة 
نتحدث عن المستجدات أو في ا�مور المتعلقة بالصناعة والتجارة وغيرها من 

القطاعات التي نسعى في شركة هيئة الترقيم ا�ردنية لخدمتها دوم°.

الترقيم ا�ردنية وعلى المستوى المهني و       ان فريق عمل شركة هيئة 
او  توفي  لن  سطورالمقال  بأن  تام  يقين  على  أيض°  الشخصي  المستوى 
تعطي الحق الكامل لصاحبتها و التي كان لي الشرف بأن اكون تحت ادارتها 
قموة/المدير  ميسلون  االنسة  عام°،  عشرين  من  مايقارب  مدار  وعلى 
عمل  لفريق  قائدا   كانت  والتي  االردنية  الترقيم  هيئة  لشركة  التنفيذي 
على  الموظفين  وتشجيع  وتحفيزه  دعمه  في  اساسي  عامال  و  الشركة 
و رسالة  رؤية  بالشركة لعكس  واالرتقاء  والمهارات  الخبرات  العمل وتطوير 
الشركة من خالل فريق عمل  مهني يسعى ل¾فضل ويتطلع الى مستقبل 

واعد.

التي لم  الجهود  بالشركة، و  االنسة (مي) كما كنا ندعوها  انجازات  ان       
تبخل  يوم° بها على مدار كل تلك ا�عوام تستوجب ا¦حتفاء بها وتكريمها ، 
و هي شاهد عيان على الجدارة وا¦ستحقاق لتكون مسؤولة عن هذا الدور، 
بها  تمتعت  التي  والمثابرة  الجاد  والعمل  وا¦خالص  الوفاء  على  يدل  وهذا 
والطويل لسنوات عديدة  الواضح  ا�ثر  لها  والتي ستبقى بصمة  االنسة مي، 

قادمة.

      نحن في شركة هيئة الترقيم ا�ردنية                ، التي بنيت بكفاءات 
وعالمي°،  محلي°  والطيبة  المرموقة  بسمعتها  بالفخر  نشعر  مشتركة  
ونعدك بأن يستمر العمل يد بيد من أجل أن نظل دائم° عند حسن الظن تجاه 
شركاتنا االعضاء والقطاعات الصناعية والتجارية والصحية وغيرها التي نقدم 
بلدنا  في  متطلباتها  وتلبي  احتياجاتها  تدعم  التي  المتعددة  خدماتنا  لها 
المملكة ا�ردنية الهاشمية وتحت ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبداÃ بن 

.Ãالحسين حفظه ا

الفضل  للشركة كانت صاحبة  التنفيذي  االنسة ميسلون قموه/المدير       
ا�كبر فى توجيهنا وإدارة هذا الصرح المتألق، جمعتنا وقادة فريق عمل شركة 

هيئة الترقيم ا�ردنية كأسرة يجمعها الترابط وروح المحبة والتعاون والوالء.

ميسلون   لالنسة  نتقدم  بأن  لنا  اسمحوا  نهاية,       
بجزيل الشكر والعرفان على ما قامت  به من تقديم 
فى  العمل  مسيرة  خالل  ورائعة  كبيرة  إنجازات 
التى لم  المبذولة  , وان نثمن كافة الجهود  الشركة 
تبخل يوم° بها, والتي قدمتها دون أن انتظار الثناء أو 

الشكر.

     من القلب شكر مي ...... نتمنى لِك حياة سعيدة 
حليفك  والتميز  والتفوق  النجاح  يكون  وأن  وموفقة 

دائم°.

الجديد  العام  بمناسبة  بخير  وأنتم   عام         وكل 
2020 - 2021 أتمنى أن يحمل لكم هذا العام الكثير 

من النجاحات والخير والصحة  والعناية و دمتم بخير.

مقتبس من االنسة ميسلون :

      اليوم ، ومع تحديات التحول الرقمي والتطورات التكنولوجيُة 
بما في ذلًك جائحة كورونا التي داهمت العالم بشراسة هذا العام 
واحدثت تحوال كبيرا في حياة الدول والشعوب، فان ذلك يتطلب نهج 
العالم  لمواكبة  االردنيُة  والمؤسسات  الشركات  اداء  في  جديد 
من  بدءا  وقوتهم  استمراريتهم  يضمن  بما  جديدة  فرص  وخلق 
كثوابت  والتكنولوجيا  االفراد  في  واالستثمار  العمل  ثقافة  تغيير 
هيئة  شركة  عملت  فقد  ذلك،  أهمية  والدراك  الجديدة،  للمرحلة 
اتخاذ خطوات هامة في االستثمار  الترقيم منذ عدة سنوات على 
أيضا  خدماتنا  وتطوير  العمل  أساليب  وتحديث  التكنولوجي 
 GOScan خدمة  اطالق  ضمنها  من  كان  والتي  االعضاء  للشركات 
لتمكين الشركات على اختراق العالم الرقمي واالسواق االفتراضية 

وذلك ضمن أسس ومعايير دولية في توصيف وتبويب البيانات.

والنجاح،  التقدم  االردنية ولزمالئي كل  الترقيم  لهيئة  اتمنى       
والتوفيق لجميع الشركات من قطاعات االعمال المختلفة ولخدمة 
وكل  الثاني,   Ãعبدا الملك  الجاللة  صاحب  ظل  في  الحبيب  أردننا 
علينا   Ãا أعاده   2021 الجديد  العام  بمناسبة  بخير  وأنتم  عام 

وعليكم بكل خير وصحة وسالمة ودمتم بخير.

                        المدير التنفيذي السابق لشركة هيئة الترقيم االردنية 
                                                                                     ميسلون قموه

 

كلمة نائب المدير التنفيذي

محمد  زوانه

GS1 Jordan
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COVID-19 10 خطوات لتعافي سالسل التوريد من أزمة

       كان لوباء فايروس كورونا المستجد COVID-19 تأثير عميق° في تعطيل ممارسات سلسلة التوريد التقليدية، وخالل ا�زمة شهدنا 
أن سالسل التوريد الفعالة تبنت نهج التخطيط ا�كثر قوة تحسب° واستعداد �ثار الوباء على المدى القريب والبعيد، وال شك ان الدرس 
أن  حيث  المختلفة  التجارية  ا�عمال  على  سيطرأ  الذي  العمل  طرق  في  التغيير  هو  الكورونا  فايروس  أزمة  أثر  من  ا�كبر  المستفاد 
سلسلة التوريد الرقمية والمعتمدة على المعايير العالمية لها القدرة على أن تمتص تأثير الصدمات التي تتعرض لها من خالل الحلول 

التي توفرها والتي تدعم المرونة وتسرع من عملية التعافي.

ماذا تحتاج الحكومات في الدول المختلفة أن تدرك؟

       تحتاج جميع الحكومات إلى تقييم أولوياتها والنظر الى التحديات الواجب معالجتها والتصدي لها على امتداد سالسل التوريد وهذا 
يمكن تحقيقه من خالل دراسة ماذا تحتاج سالسل التوريد وليس فقط ماذا يجب أن تقوم به بسبب القوانين او التعليمات إلزامية.

COVID-19 التعافي من أزمة فايروس كورونا المستجد

      �ن مسؤولية GS1  المساعدة في رسم خطط المستقبل للقطاعات المختلفة (التي تمثل أعضاءها ومجتمع GS1 نعرض لكم 
تالي° مجموعة من التوصيات الصادرة من GS1 حول كيف يمكن لمعايير البيانات العالمية GS1 Standards المساعدة في إعادة بناء 
سالسل التوريد بطريقة أفضل وكيف يجب االستعداد لالضطرابات المستقبلية  وذلك لتكون جزء من مجموعة الحلول للتعافي من 

: COVID-19 أزمة فايروس كورونا المستجد

1.      تفعيل استخدم تعريف المنتجات عبر سالسل التوريد الدولية.

2.     إنشاء روابط بين معرفات المنتجات ورقم HS CODE لخلق نظام معالجة خاص بالبضائع سريع ودقيق

3.    إستخدام نظام التصنيف العالمي للمنتجات وذلك للتمييز بين السلع اساسية المتعلقة بازمة COVID-19 والسلع 
        المتعلقة بمنظمات االغاثة االنسانية والسلع غير ا�ساسية.

4.     استفد من نظام  GDSN لزيادة الكفاءة في عمليات استيراد المنتجات المختلفة.

5.     اعتماد تقنيات رقمية موحدة عالمًيا (أو على ا�قل محلي°) لزيادة ربط المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 
        بشبكات تبادل المعلومات الموحدة.

6.     يجب أن توصي االتفاقيات التجارية المستقبلية (أو تفرض) استخدام نظام معايير عالمية واحد فقط خاصة في إجراءات 
        االستيراد والتصدير عبر الحدود.

7.    استخدام التقنيات الحديثة مثل التوءم الرقمي وإنترنت ا�شياء في سلسلة التوريد لتسهيل عمليات اتخاذ القرار وتبادل 
        المعلومات.

8.     استخدم المنصات ا¦لكترونية في التجارة الدولية ، واالنتقال إلى السجالت ا¦لكترونية واستخدم معايير البيانات العالمية 
        في السجالت ا¦لكترونية.

9.     اعتماد الباركود باشكاله المختلفة على امتداد سالسل التوريد بما فيها المعابر الحدودية 

10.     تعزيز المشاركة والتعاون الدولي فيما يتعلق بالمعلومات بين القطاعين العام والخاص
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     تعرفنا في ا�عداد السابقة على المفاتيح التعريفية الخاصة ب                           .  والتي تكمن أهميتها  بأنها تشكل طرًقا فعالة 
للوصول إلى المعلومات ، و تمّكن المؤسسات من تخصيص معّرفات خاصة فريدة للمنتجات التجارية أوالمستندات أوالمواقع الفعلية 
أوا�صول وغيرها، و نظًرا �ن المفاتيح التعريفية الخاصة بـ GS1 فريدة عالمًيا ، يمكن مشاركتها بين المؤسسات ، وذلك يزيد من رؤية 

سلسلة التوريد بين الشركاء التجاريين.

(GDTI في هذا العدد دعونا نتعرف على المفتاح التعريفي الخاص  بالمستندات و الوثائق (

     إن كلمة مستند أو وثيقة تعني هنا أي ورقة رسمية أو خاصة  و تستدعي 
استدعاءات  أو  ا¦خطارات  مثل   ) معين°  إللتزام°  تفرض  أو  للملكية،  إثبات° 

الخدمة العسكرية) أو تعبر عن شهادة دراسية معينة.

     عادًة يتطلب تعريف المستندات و الوثائق تسجيل البيانات الواردة فيها 
ومن ا�مثلة على أنواع الموثائق والمستدات والتي يمكن تعريفها من خالل 
مثل  المادية  المستندات  هي   (GDTI ) العالمي  التعريفي  المفتاح 
الصور  مثل  ا¦لكترونية  والمستندات  القيادة  ورخص  والفواتير  الشهادات 

الرقمية ورسائل التبادل ا¦لكتروني للبيانات.

GDTI؟ كيف يتم استخدام معرف المستندات والوثائق 

GDTI في رمز شريطي BARCODE أو طباعته مباشرة على المستند أو الوثيقة كما يمكن للشركات استخدام       يمكن ترميز 
GDTI كطريقة لتحديد وتسجيل المستندات مع سلسلة ا�حداث واالجراءات ذات الصلة بهذا المستند أو الوثيقة.

 
 GDTI هو استرجاع المعلومات التابعة للمستندات او الوثائق التي تم تعريفها من خالل رقم التعريف GDTI و من أهم إستخدامات     
GDTI لكل  تتبع المستندات وا�رشفة ا¦لكترونية و منع عمليات االحتيال وتزوير المستندات، على سبيل المثال عند تعيين معرف 

شهادة دبلوم وربطها بعد ذلك بسجل مركزي لزيادة الشفافية وأمن المعلومات والحفاظ عليها.

في البداية: ما هو تعريف المستند أو الوثيقة؟ و الممكن تعريفه من خالل
GDTI؟ المفتاح التعريفي 

GDTI؟ ماذا يتطلب تعريف المستند أو الوثيقة من خالل المفتاح التعريفي 

تعرف على المفتاح التعريفي (GDTI) الخاص بالمستندات والوثائق

( GS1ID Keys ) ,GS1

GDTI بنية التركيب الخاص بالمفتاح التعريفي الخاص بالمستندات والوثائق 
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في  العالم  شهده  الذي  التكنولوجي  التسارع 

رقمي  لعالم  تمهيد  كان  ا�خيرة  ا�عوام 

كبير  دور  التكنولوجيا  لعبت  أكبر،حيث 

لتطوير سالسل التزويد حول العالم، لكن ا�زمة 

سالسل  وضعت   COVID-19 لجائحة  العالمية 

التزويد الخاصة بالقطاعات المختلفة مثل قطاع 

التجارية  والمصانع  والشركات  الصحية،  الرعاية 

وحتى سالسل التزويد المتعلقة بالبنية التحتية 

تحت ضغط وإضطراب هائل، إن تأثير الوباء كان 

بدورها  والتي  العالمية  التجارة  على  كبير 

ا�شهر  وشهدت  المهمة   GS1 قطاعات  تشكل 

يعادل  كبير  رقمي  تسارع  الماضية  ا�خيرة 

التسارع الرقمي لعدة سنوات مضت!

المرونة

التعاون والتواصل

االبتكار

     ال شك أن سلوكيات المجتمعات في ظل جائحة COVID-19، أحدثت تسارع رقمي هائل، كمثال النمو الحاصل في التسوق 
تغيير  في  الثورة  هذه  تستمر  أن  المتوقع  ومن  بعد  وُتدارعن  تقدم  اصبحت  التي  الصحية  رعاية  خدمات  و  االنترنت  عبر 
السلوكيات لدى المجتمعات المختلفة، كما وضع هذا الوباء الشركات والمصانع تحت ضغط و تحديات كبيرة في عمليات 
التصنيع والتخزين وتوزيع البضائع وتعد المرونة على امتداد سالسل التزويد هي الحل ا�ول لمواجهة أثار الجائحة على القطاع 
الصناعي والتجاري ومن ا�مثلة على ذلك االستثمارات التي قامت بها الشركات في مجال التجارة ا¦لكترونية ورقمنة سالسل 

التزويد لتلبية حاجات العمالء وضمان االستمرارية.

     وهذا يضع الشركات أيض° تحت تحدي القدرة على التكييف والتغيير وضمان توفير خطط الطوارىء وخطط االستمرارية  
باالضافة �ختبارات الضغط على االنظمة لتحديد الفرص لتصبح أكثر مرونة وقابلة للتكيف.

     خالل جائحة COVID-19 شهدنا أمثلة حية للشركات والمنظمات وكيف تعاملت بمرونة لتلبية إحتياجات العمالء بطرق 
جديدة، ومنها تحول متاجر البقالة نحو ابتكار خدمات التوصيل، ومن ا�مثلة أيض° قيام بعض الهواة من المنزل بطباعة دروع 
أوجه ثالثية ا�بعاد، وكما قامت بعض شركات العطور بإنتاج معقمات اليدين و أضافت الكثير من الشركات خدمات التوصيل 

من دون إتصال مادي با¦ضافة لخيارات الدفع ا¦لكتروني.

      لذلك على الشركات أن تضع بالحسبان الحاجة الدائمة للتصرف كشركات ناشئة وعليها أن تبني طرق ابتكارها بإستمرار 
االبتكار أفضل  التحديات المختلفة، أن االستثمار في  أنواع  الحياة في ظل  البقاء على قيد  لتكون أقوى وأفضل وقادرة على 
والتقنيات  االتجاهات  هي  ما  لمعرفة  التكنولوجيا  دراسة  في  استثمر  القادمة،  االضطرابات  لمواجهة  لالستعداد  طريقة 

المستمرة في التطور لدعم الصناعة والتحوالت العالمية.

     االضطراب بسبب ا�زمة العالمية COVID-19 ليس وقت التراخي ، إن االستماع للموظفين والعمالء والشركاء التجاريين 
يساعد الشركات على االستفادة من طرق جديدة للتعاون والنجاح، تعدGS1  رائدة في بناء العالقات و بناء  المجتمعات حيث 

يعد أخذ رأي المجتمعات والعمالء طريقة  لجلب قيم تجارية جديدة.

COVID-19 في ظل جائحة

إجتيازا¦ضطرابات العالمية هو جزء
من خطة المستقبل !



     إن رؤيا GS1 تعكس رؤى وتوجهات الصناعيين في العالم لذلك 
دراسة  بعمل   2020-2019 الماضي  العام  لالبتكار   GS1 فريق  قام 
لمعرفة أهم إتجاهات ا�عمال العالمية، هذه الدراسة  تقييس  قدرة 
االزدهار  و  النمو  و  التكيف  تحديات  مواجهة  على  اليوم  الصناعات 
أن  بعد  الدراسة  وجاءت   ، الحديث  التكنولوجي  التسارع  ظل  في 
ومصانع  لشركات  تنفيذي  مدير    400 من  اكثر  مع   GS1 تواصلت 
تهمهم  التي  االعمال  توجهات  لمعرفة  الصناعي  القطاع  تمثل 

بالمستقبل لالستثمار لتطوير االعمال ولØمتثال للشريعات.

بتحديث  الفريق  قام   2020 عام  خالل       
 COVID-19 الدراسة وذلك لمعرفة تأثير جائحة
تأثر  ومدى  الصناعي  القطاع  توجهات  على 
أن درجة  تبين   ، وقد  بالجائحة  االتجاهات  هذه 
والنمو  التطور  في  التسارع  حيث  من  التأثر 
المذكورة،  ا�عمال  اتجاعهات  لدى  اختلفت 
وكيف  التوجهات  هذه  يمثل  الشكل  هذا 

:COVID-19 تأثرت بجائحة

االلكترونية  المجلة  من  الرابع  العدد  في       
GOSCAN تم طرح مقالة بعنوان : المّمكنات 

التكنولوجية التي من المتوقع أن تؤثر على 
والتي  المستقبل  وفي  اليوم  أ�عمال  قطاع 
 GS1 كانت جزء من الدراسة الصادرة من فريق
 GS1 TRENDS RESEARCH AND لالبتكار 
TECHNOLOGY ENABLERS، خالل عام 2020 تم 

سايقَا  ذكرنا  كما  الدراسة  هذه  تحديث 
لمعرفة تأثير جائحة COVID-19 على توجهات 
التكنولوجيا  على  أيض°  و  الصناعيين 
أنواع  يبين  الرسم  هذا  للصناعة،  الممكنة 
ا�عمال  لقطاعات  الممكنة  التكنولوجيا 
مرتبة ترتيب° تصاعديا مع أهميتها خالل جائحة 

كورونا

COVID-19 جائحة  ظل  في 

أين تتجه قطاعات األعمال؟

توجهات قطاع األعمال 

:COVID-19 وكيف تأثرت بجائحة

التكنولوجيا الممكنة لقطاعات األعمال مرتبة 

:COVID-19 ترتيباً تصاعديا مع أهميتها خالل جائحة
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تحقيق تقدم ملحوظ
لكن أقل من الباقي

تسارع في زيادة ا�همية

تزايد ا�همية
بشكل سريع

التتبع الخدمات اللوجستية والتوصيلأمن البيانات و الخصوصية

تخصيص المنتاجاتتمكين المستهلك

ا�شياء الذكية والمتصلةا¦ستدامة

سالسل الكتل
و البيانات الموزعة

التعرف على ا�صوات

البيانات المفتوحة والمنظمة والمرتبطةالروبوتات

إنترنت ا�شياء 
وأجهزة ا¦شعارات

و القياسات الحيوية

الخدمات
اللوجستية
المستقلة

العالم
 ا¦فتراضي

(AI) الذكاء ا¦صتناعي

تحقيق تقدم ملحوظ
لكن أقل من الباقي

تسارع في زيادة ا�همية

تزايد ا�همية
بشكل سريع



     ُيعد أساس برنامج التصنيف العالمي GPC هو الرمز الخاص بالمنتج والذي 
يعرف باللبنة Brick، هناك لبنات bricks لكل شيء ابتداء من السيارة الى علبة 
الحليب، ويعد أعلى مستوى في التصنيف هو نوع القطاع الخاص بفئة المنتج 
مثالً ، تنتمي زجاجة الحليب إلى قطاع ا�طعمة والمشروبات والتبغ، كما يطلق 
على أدنى مستوى من مستويات التصنيف "سمة اللبنة" brick attribute، يتم 
تعريفها على أنها تفاصيل معينة للمنتج. على سبيل المثال ، يمكنك تحديد 
ما إذا كان الحليب يحتوي على حليب حيواني (بقرة ، ماعز ، إلخ) أو حليب غير 

حيواني (فول الصويا ، أرز ، إلخ)  وهذا الشكل يمثل ذلك :

:(GPC) العالمي  المنتجات  تصنيف  نظام  لبرنامج  التجارية  الفوائد 

المناسبة. المنتجات  لمجموعات  المسبق  باالختيار  للمشترين  السماح  الشراء من خالل  • دعم عمليات 

العالم أنحاء  – سواء محلي° وكذلك في جميع  للتحدث عن منتجاتهم  والبائعين لغة مشتركة  المشترين  • يمنح 

المستهلك االستجابة الحتياجات  وبالتالي تسريع   ، المنتجات  فئات  ¦دارة  لغة مشتركة  يوفر   •

البيانات وسالمتها العالمية من خالل دقة   البيانات  • يعد عامالً رئيسي° في تمكين شبكة مزامنة 

المختلفة المنتجات  فئات  والدراسات حول  التقارير  إعداد  • يبسط 

                                                                               هو نظام يوفر لغة مشتركة 
مجموعات  في  المنتجات  لتجميع  ذلك   و   ، التجارية  العمليات  �طراف 
كل  في  وموحد  صحيح  بشكل  المنتجات  تصنيف  يضمن  كما  متنوعة، 

مكان حول العالم.

ماهو GPC؟

6

(GPC)  نظام التصنيف العالمي 

GS1 Global Product Classification (GPC)

مثال لعملية التصنيف :
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     نظمت شركة هيئة الترقيم ا�ردنية سلسلة ورشات العمل الخاصة 
عبر  ، عقدت   GS1 Traceability in Healthcare الصحية  الرعاية  بقطاع 
االردن  الرعاية الصحية في  Zoom وبحضور قطاع  المرئي  االتصال  تقنية 

وبمشاركة متحدثين من داخل وخارج االردن ، وهم :
   GS1 السيد نيل بيبر والسيد كريغ ريبك والسيد بيتر ألفاريز من •   

     المكتب الرئيسي 
    • الدكتورة ريما العتوم من المؤسسة العامة للغذاء والدواء

    • السيد خالد ابو غوش من شركة أدوية الحكمة
 IQVIA السيد ايدي غيلسن من شركة •    

 PharmaSecure السيد ناقول باسريتشا من شركة •    

     المشاركة في مؤتمر GS1 MEMA FORUM 2020  خالل شهر 9  عبر 
تدريب  حضور  المشاركة  وتضمنت    zoom المرئي  االتصال  تقنية 
بتقديم  العمل  فريق  قام  كما  عمل،  وورشات  وجلسات  الكتروني 

ورقتي عمل بالمواضيع التالية : 
اريج   المهندسة  قدمتها  الصحية  الرعاية  بقطاع  خاصة  عمل  ورقة   -  

الرواشدة.
 GOScan من خالل تطبيق Data in / out   ورقة عمل لبحث موضوع -  

المنصة االلكترونية للمنتجات االردنية قدمها رعد علي.

سلسة ورشات عمل خاصة بقطاع الرعاية الصحية

     من خالل المشاركة الفاعلة كممثل للشرق ا�وسط وشمال افريقيا في مجموعة 
والعروض  الفنية  والمواد  الجلسات  من  مجموعه  تقديم  تم   HCLT القيادة  عمل 
التقديمية الخاصة بقطاع الرعاية الصحية ضمن فعاليات وانشطة قطاع الرعاية الصحية 

ونذكر منها :

تقديم ورقة عمل بالتعاون مع هيئة الترقيم السعودية GS1 KSA تبحث موضوع كيف 
لتنفيذ المعاييرعلى منتجات قطاع الرعاية الصحية  في بلد ما التأثير على الصادرات 

في  بلد اخر / التتبع في قطاع الرعاية الصحية 

ممثل الشرق األوسط وشمال افريقيا

 HCLT  في مجموعة عمل القيادة لقطاع الرعاية الصحية 

GS1 MEMA FORUM 2020 مؤتمر



8

 GS1 Standards events a digital experience      المشاركة في مؤتمر 
المؤتمر  تناول  وقد  ايام   4 لمدة  بعد  عن  االتصال  تقنية  خالل  من    2020

مواضيع مختلفة منها :
،GOOGLE تجربة التسوق في برنامج) -

 RFID تطبيقات عملية ل -
- مستقبل الترميز على عبوات المنتجات التجارية و التكنولوجيا المتسارعة   

  وتأثيرها على المستقبل 

     المشاركة في مؤتمر
 والذي تضمن طرح مشاريع مبتكرة يتم تنفيذها على مستوى العالم  خاصة 
بقطاع الرعاية الصحية (ادوية ,اجهزة طبية , مستشفيات, تجارب سريرية , تقنيات 
رقمية ) تركز على اهمية المعايير و التتبع عبر سلسلة التوريد في ظل االزمات 

العالمية المستجدة.
 

ربط العالم المادي والعالم الرقمي مع التركيز على تطبيقات
خاصة بالمنتجات التي تباع عبر الوسائل الرقمية

     نظمت شركة هيئة الترقيم االردنية لقاء عبر تقنية االتصال المرئي وبحضور شركات 

تمثل قطاع الصناعة والتجارة في االردن بعنوان : ربط العالم المادي والعالم الرقمي مع 

التركيز على تطبيقات خاصة بالمنتجات التي تباع عبر الوسائل الرقمية

وبمشاركة متحدثين من داخل وخارج االردن :

•  المهندس هيثم الرواجبة / ممثل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في غرفة 

تجارة االردن

و  التكنولوجية  للحلول  آترفاي  شركة  من   / ليونيل  والسيد  اوناي  ألترش  السيد    •

البيانات الرقمية

تنفيذي  ومدير  ومؤسس  االردنيات  االعمال  سيدات  اهم  احد  زيادات  الهام  المهندسة   •

شركة بلوم  لمنتجات البحر الميت

 GS1 Healthcare Online Summit 17- 19 November 2020

GS1 Bridging Physical and Digital World "Data content"

لقاء عبر تقنية االتصال المرئي بعنوان : 

GS1 Standards events a digital experience for 2020 مؤتمر 

 GS1 Healthcare Online Summit 17 - 19 November 2020 مؤتمر



شركة محمد الفقيه وشريكه / مصنع الفراعنة للدخان

مؤسسة عمر جبري للصناعة المواد الغذائية / ال بريوش

عامر يعقوب للمنتجات الورقية

مؤسسة زياد الصالحات التجارية

حكايا الصباح للحلويات

مؤسسة إرادة وادراك التجارية

محل طارق القريوتي للمكسرات والبهارات 

شركة كاسيل لصناعة المنتجات الصحية

مؤسسة القدوة للقهوة ومستلزماتها 

شركة زهرة الخير لصناعة الكاتشب

حلويات يزن النتشة

الجمعية الخيرية الشركسية 

شركة الشرقية للتبغ والسجائر

شركة مصنع البدور للصناعات البالستيكية 

ريف عمان لتوزيع البيض

مؤسسة المحماس لالستيراد والتصدير 

ماجد حلمي ذيب شاهين

شركة حسان وحسام ابو الفيالت / مركز المحيط لالسماك

مؤسسة تتيان لتسويق بيض المائدة

شركة جنوة للحلويات الشرقية والغربية

الصحراء الشمالية لالصق البالط

الشركة الدولية العالمية لصناعة المطهرات والمعقمات

شركة الهيثم للمخازن التجارية

شركة الدرزة االردنية للمالبس المهنية والمواد الدعائية

ارام لصناعة قطع غيار المعدات الثقيلة

مأمون قنديل للحالوة والطحينة

مصنع جمال نصر للصناعات الغذائية

شركة عمر زيدان وشركاه / الكبار الصناعية

شركة اوسكار االولى للصناعات الكيماوية

مؤسسة دارين وسيف للمنظفات

شركة غيث العواملة وشريكته / المتقدمون الجدد للدونات

معهد ا¦دارة العامة

شركة بريتوريا لتجارة المواد الغذائية 

شركة شيال للصناعات الغذائية

شركة اليسون للصناعات الدوائية

العدنان لصناعة السجاد

شركة شمس الرافدين للتجارة العامة
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العثمان لتشكيل المعادن

شركة ا�نواع العالمية للتسويق

مؤسسة كابتولياس لتجارة مستحضرات التجميل

شركة بارليتا لالستيراد والتصدير والتجارة

حجازي لالجهزة الطبية

بستان زورا لتحضير الخضار 

محمص دقة النجر 

شركة فسيلة لتعبئة وتغليف المواد الغذائية

شركة صالونك في بيتك الستشارات التجميل ذ.م.م

شركة ايمن ابو كويك للصناعات الحديثة

مؤسسة يزن وأريس للعسل

باسل سليمان لتجارة االلبان واالجبان

شركة صدى الطبيعة لصناعة مواد التجميل 

شركة كورسن للسلع االستهالكية

شركة قصر الروان للتجارة العامة وانتاج العصائر 

والمثلجات المحدودة

شركة نسمات عمان للشوكوالته

شركة حسين وقصي وأسامة الغزاوي

محمص ابراهيم الخاليلة

محمص روابي القرية 

شركة واحد مليون بكسل للصناعة 

مؤسسة ياسين وضياء العداد ا�طعمة

معمل خيرات الشوبك ل¾لبان وا�جبان

مرجان للصناعات البالستيكية

شركة محامص وبن الشمال

مطعم رشة بهار سماق 

شركة موسى الدجاني وشركاه لصناعة الزيت 

والصابون

شركة نوى للتنمية المستدامة

شركة الطروانة والداودية / االرض الخضراء 

لالستشارات البيئية واعادة التدوير

الراشد للتعبئة والتغليف

شركة السبع المثاني لصناعة المنظفات

شركة اتقان للتجارة والتوريدات العامة

شركة نبع الصفا لتجارة المواد الغذائية

مصنع عماد الدين المرموري ل¾لبان

شركة أوتار مأدبا للتسويق

شركة جار لصناعة وانتاج المعسل

مصنع منتجو الخدمات الطبية الذكية

مياه اسماء الدواهيك

شركة نور للصناعات الصيدالنية والطبية ذ.م.م

شركة البكور للصناعات الغذائية

شركة لوسيل لتجارة وتسويق المنظفات 

شركة الضياغم للوكاالت التجارية

شركة فوود سبارك لصناعة وتجارة المواد الغذائية

العضوية التعاونية لالستيراد والتصدير

شركة سنبلة الوطن التجارية

مؤسسة عالء ونور الدين للمواد الغذائية

شركة أنيسكا للصناعات الغذائية 

شركة ابناء يحيى محمد عبد اÃ شاهين 

وشريكته/ محمص العائالت للتسالي شاهين

شركة امين ابو البصل وشركاه 

الصبوة للمواد التموينية 

هبة الحياة المباركة للتجارة العامة

شركة مملكة الغذاء للصناعات الغذائية

المنتجات الملكية للصناعات الغذائية

شركة أفران مندرين اßلية ذ.م.م

شركة الريم لصناعة المنظفات والمعطرات

مؤسسة عبق المشرق للتجارة والصناعة

شركة فادي أبوخضرا و شريكه 

قطوف االردن لتجارة المواد الغذائية والتنظيف

شركة رانسي للمنظفات

شركة الرذاذ للصناعه

بيبرس للعطارة 

شركة تاليا للورق الصحي

شركة تبغ جادورا

شركة لصناعة الزيوت النباتية والمواد الغذائية

المتكاملة للمشاريع الزراعية

مؤسسة ضفاف االردن وفلسطين التجارية

شركة التكنولوجيا المتعددة المتقدمة للصناعات 

الطبية

شركة االكسير للمناديل الورقية والحفاضات

شركة ا�صالة للصناعات الغذائية 

شركة الرؤية النقية هواء ماء ذ.م.م

شركة محمد فايز شرارة وشركاه 

مطاحن بوابة السلطان
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     By the end of the essential year 2020, It's not right to die with the passion 
you have without express it, projects you start without finish it, with skills you 
should earn, with a habit you work on it, with a trip you dream of it, with a 
relationship you regret not fixing it.

     Do not take it as a negative thought or bad way to plan your life, it's just 
to make it a clear, bold, big headline in front of your head: live full, Die 
empty with no regrets.

     Every day we face a new challenge, new tasks in life, work, and in our 
families, add it on our full staked to-do list with new items make it too heavy, 
a load that increases our tension, temper, and frustration, to catch up with 
all these aspirations in our short journey in life.

     We should bring a newfound clarity and sense of urgency to how you 
approach your work, life on a daily basis, and over your lifetime, the final 
ingredient in any lasting change or improvement in your life is you.

     As an everyday task, it will drain all 
your power to reach your limit before 
achieving anything, then you'll give 
up before accomplishing anything, 
over and over, then what should we 
do to make this slogan our everyday 
to-do list, clear, bold, as a headline, 
Just remind our selves with these 
words:

Unleash Your Best Work Every Day

Finding Your Voice

     By planning for every task and step, 
you will be ready for any obstacle, had 
enough time to deal with new challenges, 
then you should take action to your 
planning and project, don't be just a 
dreamer, afraid to live the moment 
and struggle to achieve your goals, do 
not stand still and freeze your mind 
and thought, you should check your 
steps to develop and improve your 
way toward your goal at any stage if 
needed then get back to action with a 
new passion.

     On your road to greatness, there are 
many challenges, get out of your 
comfort zone, do not just ask what can 
I get? Make it what value can I add?

     When we pose the question this way, 
it correctly reminds us that we are not 
the center of the world. We know that 

     Great life results, when you stop 
doing only what you know you can do, 
and instead, begin pursuing what you 
believe you might be able to do, and 
really want, with a little focused effort.

when we are the center of our own 
world, it’s a very small world, after all, it 
is amazing what you can accomplish 
if you don't care who gets the credit.



رئيسي وضع بصمته في شركة هيئة  فني  أخصائي  المحسيري؛  رعد علي       

منهجيات  تطوير  و  الفنية  النواحي  بين  تجمع  متزنة  شخصيته  ا�ردنية،  الترقيم 

العمل وبين مرونته بالتعامل مع االخرين.

     يكرَس رعد وقته المهني في مراجعة المواد الفنية، ومتابعة آخر التحديثات مع 

المعايير  التعديالت على  العالمية لمواكبة  بالمنظمة  الخاصة  العمل  مجموعات 

ا�ردني  السوق  يتطلبه  ما  مع  للتطوير  العمل  مجموعات  وقيادة  العالمية، 

وقطاعات العمل المختلفة. كما كان له دور بارز في فريق عمل GOSCAN والذي 

يعد أهم خدمات الشركة والذي تم اطالقه عام 2019-2020 من قبل معالي وزير 

الصناعة والتجارة السابق وذلك لمساعدة الشركات والمصانع ا�ردنية لالنطالق نحو 

منصة إلكترونية تجمع المنتجات االردنية حسب معايير ومتطلبات عالمية. كما 

يقوم رعد بدور كبير في خدمة العمالء وتسهيل إجراءات التسجيل والتعامل مع 

استخدام  االردنية على  والمصانع  الشركات  بتدريب  ويقوم  ا¦لكترونية،  الخدمات 

ا�ردنية في تقديم  الترقيم  المقدمة من الشركة، ويمثل شركة هيئة  الخدمات 

شركات  او  مصانع  أو  عامة  مؤسسات  من  يطلبها  من  لكل  الفنية  االستشارات 

تكنولوجيا معلومات وقام أيض° بتمثيل شركات هيئة الترقيم االردنية في العديد 

من المؤتمرات والمحافل محلي° وعالمي°.

     رعد شخصية متميزة حصل على لقب الموظف المثالي عدة مرات خالل الثالث 

سنوات الماضية، يستمد ويمد ا¦لهام ¦نه أحد المبادرين دوم° نحو التغيير ا¦يجابي 

مع  التعامل  في  يظهرها  التي  اللباقة  و  المرونة  خالل  من  الريادية،  وا�فكار 

الشركات والمصانع ا�ردنية.
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اوصف GS1 ب 3 كلمات؟

معاببر

عالقات

تطور مستمر

قارئ مثابر ، في العام 2020 قر أ  60 كتاب

يكتب في مهارات النجاح  و تطوير الذات

معلومات ستدهشك

المسمى الوظيفي لموقعك

         اخصائي فني رئيسي 

اين ترى المستقبل

    التعلم المستمر لمزيد  من الوعي والمعرفة

تواصلوا معنا 

رعد علي المحسيري

أخصائي فني رئيسي

الدائرة: الخدمات الفنية 
قسم: خدمة المتعاملين

T +962 (6) 56 200 38 (ext. 112)
D +962 (6) 56 200 39
F +962  (6) 56 200 35
M +962 (7) 99233335

T +962 (6) 56 200 38 (ext. 110)
D +962 (6) 56 200 39
F +962  (6) 56 200 35

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 75

T +962 (6) 56 200 38 (ext. 109)
F +962  (6) 56 200 35

M +962 (78) 70 068 21

الدائرة: الخدمات الفنية 
قسم: خدمة المتعاملين

الدائرة: تطوير ا�عمال
قسم:  المشاريع وتطوير قطاعات

الدائرة: الخدمات الفنية
قسم: تطوير ا�عمال

مشرف تسويق ومبيعاتمشرف مشاريع وتطوير قطاعاتمشرف خدمة متاعملين

محمد عاصيم. أريج رواشدةمي علي

إعداد المجلة

Assi.m@gs1jo.org.jo Areej.r@gs1jo.org.jo Mai.ali@gs1jo.org.jo Raad.ali@gs1jo.org.jo

GS1 أكثر لحظة فخر خالل عملك في




