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       نحتفل هذه االيام بمرور 25 عاما على تأســـيس شركة 
هيئـــة الترقيـــم االردنية والتي بـــدأت مهامهـــا تحت مظلة 

المؤسسة االردنية لتطوير المشاريع االقتصادية/جيدكو.

       بـــدأت القصة ..في عام 1997 بناء على طلب مجموعة 
مـــن الصناعيـــن والتجاريين على ضرورة وجـــود جهة تقوم 
بتنظيـــم عمليـــة أصدار ارقـــام باركـــود عالميـــة حيث تم 
الموافقة من قبل الجمعية العمومية لهيئات  التـــرقيــــــم 
العالمــيــــة على طلـــــــب انضـــمــــــــــام االردن لعضويــتــها 

وانشـــــاء هيـــــئة مخـــتصــــــة 
خــــدمـــة  بتــوفــيــــر  تعــنى 
ارقــام بـاركود عـــالـــمـــيـــــة 
والمؤسســـات  للشـركـات 
تحت  االردنيـــة  والمــصــــــانع 
وبذلـــك   625 بأدئـــة  رقـــم 
هيئـــة   شـــركة  اصبحـــت 
التـــرقــــــيم االردنـــيــة الجـهة  
عـــن  المســـؤولة  الوطنيـــة 
الترميـــز  عمليـــات  كافـــة 

للمنتجات  واالتصـــال  والترقيم 
واالصول واالماكن.

        خالل مســـيرة الشـــركة تم تقديم العديد من الخدمات 
الكثـــر من 3000 شـــركة كالحصـــول على ارقـــام باركود 
مميزة عالمية على المنتجات وتقديم خدمة الدعم الفني 
واالستشـــارات المتخصصـــة ســـواء بالقطاعـــات الصناعيـــة 
اوالتجارية اوقطـــاع الرعاية الصحية وقطاع النقل والشـــحن 
وغيرهـــا مـــن القطاعـــات اضافة الـــى خدمـــة التدريب على 
النظـــام العالمـــي GS1 System وخدمـــة فحـــص الباركود 
 GS1 وخدمة تصوير المنتجات حســـب مواصفـــات ومعايير

System العالمية.

       وتســـعى هيئة الترقيم االردنية  االســـتفادة من التجارب 
والحلـــول التي توفرهـــا المنظمـــة العالميـــة GS1 والتي 

تمّكن للشركات االستفادة منها خصوصا في ظل التسارع 
التكنولوجـــي الرهيـــب و بنـــاء برامج شـــراكة مـــع الجهات 

التشريعية المحلية لمواكبة اي مستجدات عالمية.

       ومنذ نشـــأتها كشـــركة ذات مســـؤولية محدودة–غير 
ربحيـــة – قامـــت شـــركة هيئة الترقيـــم االردنية بمســـاعدة 
وتمكيـــن العديـــد مـــن  الشـــركات المحلية مـــن مواكبة 
التطـــورات االســـواق المختلفـــة ورفـــع كفاءة العمـــل داخل 
المنشـــأت وتحســـين كفاءة وفاعليـــة تبـــادل المعلومات 
التجارية بينهـــــا وبين شـــركائها عبر 
وخفــــــض  لتوريـــــــد  سلســـلة 
تلبيـــة  الـــى  اضافـــة  التكالــــيف 
فـــي  التشـــريعية  المتطلبـــات 

مختلف الدول.

والـــــيــــــوم ومــــــع تطـــــــور أدوات 
التـكنـــولوجـــيا الحديـــثــــة والتــي 
مــــــتــــــــــداولـــــــــة  اصبــــــــــحــــــت 
كبيـــر  وبشـــكل  ومتـــنـــوعـــــة 
معاييـــر   تطبيـــق  ضـــرورة  فرضـــت 
ترمـــيــــــــز موحـــــدة توفـــيــــــرا للوقت والجهـــد والتكاليف 
والذي يشكل اهمية كبيرة لجميع الشركاء بدأ من مصنع 
المـــادة الخـــام مرورا بالشـــركات المصنعة وصول الســـوق 
التجـــاري وانتهاء ليد  المســـتهلك.فجميع االطراف مهتمين 
بضرورة وجود لغة عالمية  موحدة للتعامل فيما بينها وهو 

.GS1 System of Standards ما يوفره نظام

      خدمـــات عديـــدة ومتنوعة يمكنكم االطالع واالســـتفادة 
منها عبر زيارة الموقع االلكتروني للشركة 

 www.gs1jo.org.jo

كما واننا نرحب بأي استفســـارات متمنيا لكم عاما موفقا 
مليئ باالنجازات.

كل عام وانتم بخير.



    فـــي هـــذا المقال ســـنناقش موضوع التتبـــع وكيف يمكن 
لشـــركة هيئة الترقيـــم ا�ردنية ومـــن خالل النظـــام العالمي 

للمعايير المساهمه في بناءه وتطويره بالصورة ا�مثل.

     يعـــد التتبـــع جزًءا أساســـيا من أجـــزاء إدارة سلســـلة التوريد 
لضمـــان العمل بكفاءة وأمان، فعلى ســـبيل المثال في قطاع 
الرعايـــة الصحية فـــي المستشـــفيات تحديدÅ يحتـــاج مقّدمي 
الخدمـــات مـــن أطباء وممرضيـــن إلى ضمان حصـــول المريض 
المناســـب على العالج المناســـب وفي الوقت المناسب وذلك 

من خالل نظام دقيق و واضح.

    كما يعد التتبع في بعض دول العالم مطلًبا قانونًيا، وأحيانًا 
يتم إســـتخدام برامج التتبع لتحســـين كفاءة عمليات مراقبة 
والمهـــدورات  النفقـــات  االنتاجيـــة وتقليـــل  وزيـــادة  المخـــزون 
وللمســـاعدة في حمايـــة العالمات التجارية وتحســـين وتطوير 
عمليـــات إدارة ا�ســـواق المحليـــة من قبل الجهـــات التنظيمية 

والرقابية والتشريعية.

    ولكن ال يمكن تحقيق عمليات التتبع بنجاح إال إذا تم بناؤها      

    حســـب نظام معايير عالمي يكون بمثابة ا�ســـاس لتعريف 
وتخزين ونشـــر وتبادل البيانات بين جميع ا�طراف عبر سالسل 
التوريـــد ولرفـــع كفـــاءة العمل محليـــÊ أو لتلبيـــة المتطلبات 
ا�ســـواق العالمية أو التشـــريعية من خالل لغـــة أعمال عالمية 

واحدة بين جميع أطراف سالسل التوريد.

     تقدم شـــركة هيئة الترقيـــم ا�ردنية GS1 Jordan من خالل 
النظام العالمـــي المعاييـــر GS1 Standards ( اللغة العالمية 
لÌعمال) العديد من خدمات الدعم الفني واËستشـــارات وذلك 
لمســـاعدة الشـــركات على مواكبة المتطلبات التشـــريعية 

المحلية و العالمية ولغايات التصدير لÌسواق الخارجية.

     مـــن خالل النظام العالمي للمعاييـــر GS1 Standards تتم 
عمليات تعريف كل شـــيء يمكن تعريفه عبر سالسل التوريد 
(منتجـــات، أشـــخاص، أماكن، أصـــول،.... ) وترميزهـــا من خالل 
تكنولوجيـــا الباركود بأنواعه المختلفة وتخزين ونشـــر بيانات 
المنتجـــات بين االطـــراف المختلفين عبر سلســـلة التوريد من 
 Master Data و ،EPCIS لكترونيـــةËخالل تكنولوجيا الرســـائل ا

وغيرها.
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الشكل 1 - النظام العالمي للمعايير GS1 Standards والدور الذي يقوم به في برامج التتبع
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• عـــدم وجود منظومة بيانـــات إلكترونية مشـــتركة والتي تمكن تداول 

.Êبياناتها بين اطراف سلسلة التوريد إلكتروني

• عـــدم توفر برنامج تتبع على المســـتوى الوطني، والذي بدوره يهدف الى 

تحقيق:

- زيادة كفاءة سالسل التوريد وضبط المخزون 

- رفع جودة وكفاءة عمليات السحب واالرجاع للمنتجات 

- رفع كفاءة عمليات الرقابة و التتبع من خالل الجهات الرقابية والتشريعية 

- تحقيق سالمة المستهلك من خالل إجراءات أكثر شفافية وأكثر آمان

" أبرز التحديات التي تواجهها القطاعات على المستوى
 المحلي في االردن" :

      تســـعى شركة هيئة الترقيم االردنية للمساهمة في تنفيذ 
برنامج التتبع على المســـتوى الوطني بهـــدف حماية المجتمع 
وتعزيـــز الرقابـــة والتأكد من ســـالمة المنتجـــات وذلك من خالل 
معرفة مصدرهـــا والمراحل التي مرت بها مـــن التصنيع وحتى 

.Êوصولها للمستهلك و بعد االستخدام أيض

ما هو الدور الذي تسعى شركة هيئة الترقيم االردنية
لتحقيقه:

• تعريف وترميز المنتجات في االســـواق المحلية (المصنعة و المستوردة) 

ضمـــن المعايير العالمية للترقيم GS1 Standards وحســـب المتطلبات 

التشريعية العالمية في الوقت الحالي وفي المستقبل.

• تطوير منصة وطنية للمنتجات باســـتخدام ممكنات ا�عمال (API) لربط 

البيانات مع الجهات الرقابية والتشريعية والتي تجمع جميع ا�طراف عبر 

سلسلة توريد وتلبي حاجات الترميز والتعريف للمنتجات وأيضا تساعد 

في عمليات التتبع.

• تقديم االستشارات فيما يتعلق بسرعة وشفافية تبادل البيانات وتتبعها 

بين القطاع الصناعي والتجاري في سالسل التوريد وبين الجهات الرقابية 

والتشـــريعية، مثل اســـتدعاء المنتجات أو منعها من التداول كما يمنع 

المنتجات المقلدة من دخول سلسلة التوريد المحلية.

• رفع جودة وموثوقية البيانات المخزنة على المستوى الوطني من خالل 

منصة متخصصة قادرة على حساب المخزون الوطني لحظيÊ مع القدرة 

على تحديـــد أماكن المنتجات ومصادرها ورحلتها في سالســـل التوريد 

مما يسهل عمليات السحب واËسترجاع.

• محاربـــة التزويـــر والغش التجاري من خالل وســـائل ضبـــط �ي منتج غير 

معـــرف على المنصـــة الوطنية من خالل مفاتيـــح التعريف ضمن النظام 

.GS1 Standards العالمي للمعايير

الخدمات المقدمة من قبل هيئة الترقيم االردنية لتنفيذ
 برنامج التتبع على المستوى المحلي :



الركائز  أهم  أحد  هو  االفتراضية،  ا�سواق  في  الزبائن  تمّكين     
التي تعمل القطاعات الصناعية والتجارية حول العالم لتحسينها 
من خالل تطوير الوسائل الرقمية وطرق عرض المنتجات وبياناتها 
المعلومات  موثوقية  لضمان  وذلك  اËلكترونية  المنصات  عبر 
في  العمالء  ورضى  المستهلكين  تجارب  تحّسين  و  الرقمية 
الى  الهجرة  فكرة  جاءت  المنطلق  هذا  من  الرقمي.  العالم 
الباركود ثنائي ا�بعاد في االسواق االفتراضية على وجه الخصوص 
المميز  التعريفي  الرقم  ربط  تضمن  رقمية  وسيلة  باعتباره 
البيانات االساسية  والفريد والذي ال يمكن تكراره بمجموعة من 
رقمية  بيع  أي منصة  والتي يمكن عرضها بشكل متشابه في 
لتمنع عمليات التزوير والغش التجاري وتضمن جودة البيانات من 

خالل المصدر الواحد لها أال وهو "صاحب العالمة التجارية".

• لماذا الهجرة إلى الباركود ثنائي االبعاد تحدث ا�ن؟

الباركود في  فإن  العادية  التجارية  االسواق  الحال في     كما هو 
ان  اال  للمنتجات.  االساسية  التعريف  اداة  هو  االفتراضية  االسواق 
في  محدود   Êحالي بكثرة  والمستخدم  االبعاد  أحادي  الباركود 
 Êوخصوص الجديدة  المستهلك  متطلبات  تلبية  على  قدرته 
المستهلك في االسواق اËلكترونية لذلك جاءت الفكرة من قبل 
خالل  من  العالمي  المعايير  نظام  من  لÔستفادة  ون  اس  جي 
استخدام الباركود ثنائي االبعاد والذي يخدم أغراًضا متعددة في 

وقت واحد مع االخذ بعين االعتبار انه يشتمل على وجود رقم 
تزويد  فرًصا غير محدودة منها  Ëتاحة  بداخله  وذلك   "GS1 GTIN"
وتشغيل   ، إليها  يحتاجون  التي  بالمعلومات  المستهلكين 

سلسلة التوريد العالمية.

• هل هذا يعني نهاية الباركود أحادي االبعاد EAN/UPC ؟

مع  سيتواجد   EAN/UPC االبعاد  أحادي  الباركود    
جميع  على  يتعين  حيث  ا�بعاد  ثنائي  الباركود 
الشركات المصنعة والعالمات التجارية تضمين رقم 
الصنف (GTIN) في كل باركود ثنائي االبعاد مطبوع 

على العبوات.

• هل ستتمكن جميع الماسحات الضوئية حول 
العالم من قراءة أي باركود ثنائي االبعاد ؟

ثنائي  الباركود  المستقبل من خالل  الى  الهجرة     
االبعاد ستضمن المرونة وستكون جميع أنظمة 

المحمولة)  الهواتف  ذلك  في  (بما  المسح 
البيانات  ومعالجة  قراءة  على  قادرة 

االبعاد  ثنائي  باركود  اي  في  المطلوبة 
قياسي يظهر على المنتج.

 جي اس ون تجري اختبارات عالمية نزيهة لضمان أن 
معالجة  من  ا�نظمة  يمكن  الضوئي  الماسح 
واستيعاب المعلومات الصحيحة ويعتبر الهدف من 
جديدة  لقدرات  العنان  إطالق  هو  العمل  هذا 

للمستهلكين والصناعة.

• ما هو أثر تقدم التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم ؟

   يواصل تجار التجزئة عالميÊ على تحسين و ترقية الماسحات 
و  الدراسات  وتشير  المستخدمة  والمحمولة  الثابتة  الضوئية 
التجزئة ستكون  التوقعات عالميÊ أن أكثر من 50 ٪ من متاجر 
 .2023 عام  بحلول  ا�بعاد  ثنائي  الباركود  قراءة  على  قادرة 
باËضافة إلى ذلك ، يمكن لكل كاميرا هاتف ذكي قراءة الرموز 

ثنائية ا�بعاد على الفور.

رسالة من جي اس ون :

الصناعي  القطاع  مع  جنب  الى   Êجنب ون  اس  جي  تعمل    
االبعاد  ثنائي  الباركود  الى  الهجرة  عمليات  لدعم  والتجاري 

وتوفير الدعم الفني واالستشارات من خالل: 

بتقييم  وقم  االستخدام  لمجاالت  رؤيتك  حدد  التجزئة:  تجار   -
قدراتك الفنية (الماسحات الضوئية واالنظمة الداخلية للعمل) 
أطراف  مع  للتعاون  باالضافة  بك،  الطريق  خارطة  لفهم  وذلك 

سالسل التوريد لضمان التوافق في ا�هداف والنتائج.

بين  بالجمع  قم  والموردين:  والمصنعين  التجارية  العالمات   -
المتاحة  والموارد  التسويق  وأدوات  التوريد  سلسلة  أدوات 
للتعاون في تطبيق إستراتيجية الباركود ثنائي االبعاد و التي 
تحقق تحسين تجارب المستهلكين وتحقيق أهداف سلسلة 

التوريد عامة.

- شركات التكنولوجيا: ضع في اعتبارك التطوير الالزم لÌنظمة 
الباركود  ادوات  تطوير  خالل  من  وذلك  بها  المعمول  الرقمية 
طباعة  أجهزة  و  الضوئي  "الماسح  ضمنها  من  االبعاد  ثنائي 
الليبل والباركود" باالضافة لتوفير ممكنات تكنولوجية لدعم 

المستخدمين النهائيين لتحقيق أفضل النتائج.
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مـــا هـــو النظـــام ا¨لكترونـــي لتتبـــع معلومـــات ومواقـــع 
!! EPCIS  المنتجات

للنظام  ا�ساسية  العالمية  المعايير  أحد  يعد   EPCIS ال  نظام     
المختلفة  المنتجات  بيانات  ويعبرعن   ،GS1 للمعايير  العالمي 
وكيفية مشاركتها بشكل مرئي كما يساعد في سالمة وأمن 
وتوزيع  ا�نظمة  مدخالت  عن  الكشف  خالل  من  التوريد  سالسل 
المنتجات والكشف عن أي عناصر مقلدة، أو أي أخطاء في سالسل 
وصوال  التوزيع  أو  اËنتاج  خطوط  في  سواًء  المعلومات  تدفق 
للمستهلك النهائي وبالعكس في حال وجود عمليات إسترجاع أو 

سحب للمنتجات.

   نظام ال EPCIS يساعد في توفير اËجابة عن أسئلة "ماذا ومتى 
وأين ولماذا وكيف؟" واËستعالم عن المنتجات وا�صول وغيرها من 
وتبادل  إلتقاط  امكانية  يتيح  مما  تتبعها،  المراد  العناصر 

المعلومات.

ما هي الحاالت التي يعمل نظام ال EPCIS على تتبعها ؟

شحنة  استالم  أو  شحن  المثال؛  سبيل  على   : ا�حداث  تتبع   •
التحميل،  لمنصة   SSCC  - للشحنات  تعريفي  مفتاح  باستخدام 

والذي يعد من أبسط أنواع ا�حداث، وأكثرها استخداًما.

تجميع  المثال؛  سبيل  على  التفريغ:  و  التجميع  عمليات  تتبع   •
الصناديق في شحنة، أو تفريغ الصناديق من شحنة.

• تتبع عمليات التحويل : على سبيل المثال؛ عملية التحويل من 
عناصراËنتاج ا�ولية إلى منتج نهائي أو مرحلة من مراحل اËنتاج.

الشحنة  إضافة  المثال؛  سبيل  على   : اËنتقال  عمليات  تتبع   •
أوصناديق المنتجات إلى فاتورة تجارية.

كيـــف تزيد معايير EPCIS مســـتوى الشـــفافية عبر سالســـل 
التوريد؟

تهدف بيانات EPCIS إلى تزويد أنظمة العمل بالمعلومات المرئية 
فيما يتعلق بمعلومات ا�شياء/المنتجات وبمكان وجودها، ضمن 

العمليات التجارية.

يوضح الشكل التالي بيانات EPCIS في عملية تجارية بسيطة:

في هـــذه العملية التجارية يمكن االســـتعالم عـــن البيانات 
التالية وذلك من خالل منظومة EPCIS ؟

• "WHAT – ماذا" تعريف المنتج الذي تم استالمه؛ باستخدام رقم 
GTIN والرقم التسلسلي للمنتج.

• "WHEN – متى" وقت حدوث عملية االستالم.

مركز  أي  في  المنتج/العناصر،  استالم  مكان  أين"   –  WHERE"  •
 GLN رقم  باستخدام  التجزئة،  ببائع  الخاص  توزيع/المستودع 

الرقم العالمي للمكان.

لماذا" سياق ا�عمال؛ حيث يتضمن ذلك تحديد خطوة   –  WHY" •
حالة  أن  إلى  يشير  مما  "استالم"،  أنها  على  التجارية  العملية 
المنتج هي أنه يتقدم بشكل طبيعي من خالل سلسلة التوريد، 
وربطه بمستندات المعامالت التجارية مثل أمر الشراء والفاتورة 
الشركة  (أي  الملكية  نقل  أطراف  وتحديد  اËرسال،  وإشعار 

المصنعة وتاجر التجزئة).

EPCIS الفوائد والفرص التجارية التي يقدمها نظام
• تحسين جودة آليات اËستالم إلى مستوى أفضل.

• تحسين إدارة المخزون في المستودعات.
• زيادة معدالت اËنتاج وتقليل ا�خطاء في العمليات المختلفة.

• تحسين دقة الطلب والتقليل من أخطاء الفواتير.
جميع  في  أفضل  بشكل  والموقع  المنتج  بيانات  الى  الوصول   •

مراحل عمليات التتبع.
• زيادة الكفاءات التشغيلية عبر العمليات التجارية المختلفة.

• استعداد أفضل لعمليات االستدعاء السريعة وإسترجاع المنتجات 
بشكل دقيق.

• تعزيز حماية المستهلك، وتقديم معلومات أفضل عن المنتجات 
والمواد المسببة للحساسية والتغذية للمستهلكين.

 EPCIS معايير  استخدام  عند  ا¨ستراتيجية  الفوائد  ومن   •
اµطراف  بين  البيانات  لمشاركة  معيارية  بيئة  توفير 
التشريعية والتجارية المختلفة، وضمان إستدامة المعايير، 
والقابلية للتطوير بناًء على القطاعات التجارية والصناعية 

المختلفة.

للمزيد من المعلومات حول نظام EPCIS وآليات ا¨ستفادة 
اµمثل من معايير GS1 يسعدنا تفاعلكم والتواصل معنا.
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• شركة نـــبـــيــــل للمنـــتجــــــات الغـــذائــــيــه

• شركة حــــــــجـــــــــــــــازي وغــــــوشـــــــــــــــــــة

• شركة االلـــبـــــان الدنمـــــاركــــيـــــة االردنـــيـة

• شركة فايـــــن لصنـــاعــــة الورق الصــــــحـــي

• شركة معـــــامــــل النــــســـــر للـتـقـطـــيــــر

• الشركة الـــمـــــــتـــــحــــــــدة لــلـــقــــهـــــــــوة

• شركــــة مـــــــذيـــــــــــــــب حـــــــــــــــداد واوالده

• شــــــــــــركــــة هـــــــــــنـــــــــــكـــــــــــــل / ا�ردن

• شركة الصنــــاعات الدولية / مجموعة زلوم

• شركة جــمـــــيـــــل الساحــــوري واخـــــوانــــه

• شركة عدنــــان الخضـــري واوالده التـــجـــاريـة 

       ( الطـاحـــونة الــــزرقاء )

• شركة مستحــضــرات التجــمــيـــل والمــواد

                    الكيماوية المنزلية

• شركة المخـتـــبـــرات العالـمـيـة المحـــدوده

• شركة المـــوارد لمتسـحـضــرات التـجـمــيل

• شركة االنـمــاء العربية للصـنــاعات الغـذائية

• شركة وادي الرافدين لصناعة الورق الصحي

• شركة االردن لمـــنتجـــــات البـــحـــر الميـــــت

• الشركة الصناعيـــة التجـــارية الزراعيـــة انتاج
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دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعتمد 
 GLN الرقم العالمي لتعريف المكان
الصـــادر من شـــركة هيئـــة الترقيم 
االردنية كرقم معتمد سيتم تطبيقه 
على جميع شركات الدخان والمصانع 

والشركات الموزعة للتبغ والسجائر

االحتفال بمرور 25 عاًما 
على تأسيس شركة هيئة 

الترقيم االردنية عام 2022 
اليوبيل الفضي للتأسيس  

تعيين السيد محمد 
 Êتنفيذي Åزوانه مدير Üعبدا
للشركة، اعتبارا من شهر 
كانون ثاني لعام 2022.

مشاركة فريق عمل هيئة 
الترقيم االردنية في فعاليات 
المؤتمر االفتراضي العالمي 

لهيئات الترقيم
GS1 Global Forum 2022 

ورشة عمل بعنوان:
"جوسكان بوابتك الى االسواق 

المحلية والعالمية" 
وبحضور العديد من شركات 

تمثل قطاعات الصناعة والتجارة 
والخدمات

إجتماع مع  المدير العام للمؤسســـة 
العامة للغذاء والدواء ا�ستاذ الدكتور 
نـــزار مهيـــدات و رئيس هيئـــة مديري 
شـــركة هيئة الترقيم ا�ردنية الســـيد 
عبد الحكيم ظاظا والمدير التنفيذي 
زوانـــه  محمـــد  الســـيد  للشـــركة 
والمهندســـة اريج الرواشـــدة مشـــرف 
تطوير ا�عمال لبحث ومتابعة ا�عمال 

المشتركة بين الطرفين.
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توقيع مذكرة تفاهم مع 
 (JE) شـــركة بيت التصدير
المعرفـــة  نقـــل  لغايـــات 
تــــبـــادل  وتــــنـــظــــيـــــم 
المعلومات بين الطرفين 
لرفـــع القـــدرات الترويجية 

والتصديرية للشركات 
والمؤسسات ا�ردنية

بالتعــــاون مـــــع جمــعــيــة 
مســـتــثـمـري شرق عمـان 
الصنــاعية  تم عـقـد ورشـة 
العمل بعنوان "أساسيــــات 
تعريـف المنتجات لÌســواق 

التجارية واËلكترونية"
بالتعاون مـــع جمعية المســـتثمرين 

ا�ردنية تم عقد ورشـــة عمـــل بعنوان 

مـــن  ا�ردنيـــة  الشـــركات  "تّمكيـــن 

مواكبة متطلبات ا�ســـواق التجارية و 

اËلكترونية"
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ورشـــة عمل توعويـــة بالتعاون 
مع غرفة تجـــارة عمان بعنوان " 
الترميـــز  معاييـــر  أساســـيات 

والخدمات الفنية وتطبيقاتها "

بالتعاون مع المؤسســـة العامة للغذاء 

والدواء تم تنظيم ورشة تعريفية بعنوان 

: ترميز وتخزين معلومات ا�جهزة الطبية 

والمســـتلزمات بهدف تعريـــف منتجي 

ومـستـــــوردي ا�جـــــهـــــزة الطـــــبـــيــــــة 

والمســـتلزمات بآخر المســـتجدات بهذا 

الخصوص.

يـــوم  بفعاليـــات  المشـــاركة 

التجارة االلكترونية عبر الحدود 

برعايـــة وزارة الصناعة والتجارة 

والتمويـــن مـــن خـــالل تقديم 

ورقـــة عمـــل حـــول " الباركود 

وتطبيقاته الرقمية و المعايير 

العالمية وأثرهـــا في عمليات 

التجارة اËلكترونية



المشـــاركة فـــي فعاليـــات القمـــة العربيـــة لريـــادة ا�عمـــال والمشـــاريع الصغيـــرة 

والمتوســـطة تحت شـــعار " فرص عابرة للحدود" التي نظمتها لجنـــة ا�مم المتحدة 

االقتصادية واالجتماعية لغربي آســـيا (االسكوا) بالتعاون مع المؤسسة ا�ردنية لتطوير 

المشاريع االقتصادية (JEDCO) وبرعاية دولة رئيس الوزراء الدكـــتــور  بشـــر الخصــاونة

 مندوبا عن سمو االمير الحسين بن عبداÜ الثاني ولي العهد

9

بالتعاون مع المؤسســـة العامة للغذاء 

والدواء تم تنظيم ورشة تعريفية بعنوان 

: ترميز وتخزين معلومات ا�جهزة الطبية 

والمســـتلزمات بهدف تعريـــف منتجي 

ومـستـــــوردي ا�جـــــهـــــزة الطـــــبـــيــــــة 

والمســـتلزمات بآخر المســـتجدات بهذا 

الخصوص.

المشاركة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمؤتمر العالمي 

للرعاية الصحية السابع والثالثين GS1 Healthcare Conference -37 في باريس - 

فرنسا خالل الفترة من 17-15 /2022/11 

يشار الى ان هذا المؤتمر يجتمع خالله العديد من المهتمين والعاملين بقطاع 

الرعاية الصحية كالمستشفيات وشركات االدوية والجهات التشريعية المختصة 

بتنظيم عمل السياسات الصحية في العالم اضافة الى مشاركة العديد من هيئات 

الترقيم حيث حضر المؤتمر أكثر من 400 شخص من 65 دولة مختلفة، كما تم 

تقديم ورقة عمل حول قطاع المستلزمات واالجهزة الطبية في ا�ردن وخطة العمل 

.Êعلى القطاع محلي UDI لتطبيق نظام

إجتماع مع  وزير الزراعة المهندس خالد الحنيــفات حيــث جرى  االتفاق بــين وزارة الزراعة

 و شركة هيئة الترقيم االردنية على عمل خطة تنفيذية لتسجيل المنتــجـات الزراعــيـة 

وترميزها ضمن منظومة وطنية لتنظيم القطاع الزراعي ولمواكبة التطورات حسـب 

المتطلبات الدولية لزيادة فرص تسويقها محليا وعالميا. 
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نظمـــت شـــركة هيئـــة الترقيـــم االردنيـــة بالتعاون مع ســـلطة منطقـــة العقبة 

االقتصادية الخاصة " اللقاء التعريفي مع شركة هيئة الترقيم االردنية".

 بهدف تمكين قطاعات الصناعة والتجاره والنقل والشحن في االردن من مواكبة 

التطورات والتشريعات العالميه المتعلقة بتطبيقات الباركود. 

حيـــث قام نائب رئيس الســـلطة ، مفوض االقتصاد المهندس حمزه الحاج حســـن 

بالتأكيد على أهمية االســـتثمار ودعم قطاع النقل والشـــحن في االردن وضرورة 

تطبيـــق المعاييـــر العالميـــة في تنظيـــم االجراءات بالنســـبه للقطـــاع الصناعي 

والتجاري والخدمات بشكل عام. 

وأشـــار الى ان الســـلطة تحرص على التشـــاركية مع جميـــع القطاعات والجهات 

الرســـمية والتعـــاون مـــع الشـــركات والمؤسســـات بهـــدف مواكبـــة التطورات 

والتشـــريعات العالمية ورفع جـــودة الخدمات في القطاع الفنـــي وتمكينها من 

تلبية المتطلبات التشريعية والتجارية في االسواق المحلية والدولية بما يساهم 

من رفع كفاءة عملها وتحقيق المنفعة العامة.

وبدوره اكد المدير التنفيذي للشـــركة الســـيد محمد زوانه عن شـــكره وتقديره 

على استضافة سلطة منطقة العقبة اËقتصادية فعالية اللقاء والذي يعتبر فرصة 

مهمـــة بتعريـــف الشـــركات والمؤسســـات التي تعمل فـــي قطاعـــات الصناعة 

والتجارة والنقل والشـــحن في محافظة العقبة على اهمية الخدمات وا�نشـــطة 

التي تقدمها شركة هيئة الترقيم االردنية.

 GS1 Healthcare Reference Books شاركت شركة هيئة الترقيم االردنية في الكتاب العالمي للرعاية الصحية

 حيث تم عرض احدى قصص نجاح الشركات االردنية لÌدوية من خالل قصة "شركة التقدم للصناعات الدوائية" وذلك 

لتطبيق نظام المعايير العالمي GS1 للموائمة مع المتطلبات والتشريعات المحلية في ا�ردن.

حيث انه والكثر من 10 سنوات سابقة تم عرض العديد من قصص النجاح وأفضل الممارسات الخاصة بتطبيق النظام 

العالمي للمعايير GS1 من جميع أنحاء العالم في قطاع الرعاية الصحية 

إجتماع مع  وزير الزراعة المهندس خالد الحنيــفات حيــث جرى  االتفاق بــين وزارة الزراعة

 و شركة هيئة الترقيم االردنية على عمل خطة تنفيذية لتسجيل المنتــجـات الزراعــيـة 

وترميزها ضمن منظومة وطنية لتنظيم القطاع الزراعي ولمواكبة التطورات حسـب 

المتطلبات الدولية لزيادة فرص تسويقها محليا وعالميا. 



• شركة رحيم الحلبوسي و شريكه 
• شركة االولى للتوزيع

• خالد ابراهيم نصار ابو نفاع واخوانه لصناعة المشروبات الروحية
• معصرة الوفاء الحديثة

• شركة البرتا لتعبئة المياه المفلتره
• الشركة االردنية لالستثمارات والتموين 

• شركة هاي بوينت للتجارة العامة
• شركة ابراهيم القالب وشريكه

• روابي عمان للصناعات الكيماوية
• شركة ثمرة البن لصناعة المشروبات
• شركة يوسف و اشرف و ياسر مرعي

• المحلية للتبغ والسجاير
• مؤسسة الوسيلة لتعبئة وتجارة الزيوت

• ارض الكريم للمواد الغذائية
• مصنع بسمة الخالد لÌلبان وا�جبان 

• مصنع جبال الشمال للثلج والمياه الصحية
• الشافي للصناعات الغذائية 

• شركة قصر الجمال
• شركة عمار وابراهيم مقبل

• الفادي للصناعات البالستيكية
• كمونة للمنتجات الغذائية

• شركة الدائرة المتكاملة للتجارة
• شركة القوة والجودة لصناعة وتصدير مستلزمات االجهزة الخلوية

• الشركة ا�ردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية
• شركة افق العراق المتطورة

• مجموعة نشوان الزراعية
• أبو حميدان للبوظة والمرطات

• مجمع البندر للحلويات والمأكوالت 
• شركة لونا للتجارة العامة والصناعة المحدودة

• شركة البدر للصناعات الغذائية
• كل يوم لتعبئة و تغليف المواد الغذائية

• شركة الصغير لتجارة المواد الغذائية
• شركة رفيق عادل الرجبي وشركاه

• شركة أسرتي الذهبية لصناعة الفحم
• جمار لتجارة التمور والفواكه

• جميل باطو التجاريه
• مؤسسة محمد ذياب عبد القادر سعيد

• عبد الرحمن دياب و عمر دياب
• مؤسسه زين سلطي للعصائر والمؤكوالت

• السند للصناعات الغذائية
• شركة محمد الحريري واحمد الحريري وشريكهم

• مؤسسة زكريا خرفان للتوريدات الغذائية
• كرات الطاقة بالشوفان 

• مؤسسة عبداÜ الخصاونه لتكنولوجيا المياه
• ابناء الشرقطلي

• بذور القهوة االصيلة
• ديكابولس للبرمجيات

• شركة عصام ملحم وأبناؤه لمواد التجميل المحترمين
• البيتاوي لتجارة المكسرات والمنتجات الغذائية الطبيعية

• جلنبو مواقد وديكور
• زهرة االكاديا للصابون البلدي

• شركة عماد المنجد وشريكه
• امداد للتوريدات العامة

• محمص وبن صباح المملكة 
• محمص ومطحنة فنجان وهيل

• مؤسسة قنوان للتعبئة والتغليف
• شركة كالديوم للمواد الغذائية 

• شمس العراق للتوريد واالستيراد والتصدير المحدودة 
• شركة بسيطة للتجارة واالستيراد والتصدير

• االبداع واالبتكار 
• شركة الغسان للصناعات البالستيكية

• محمد بطاينه للتجاره والتوزيع
• مؤسسة ماريا و ميار لصناعة و تجارة المنفات

• شركة صحتي لالغذية الصحية
• شركة محامص جازان

• مؤسسة زي العسل لصناعة مواد التجميل
• مؤسسة دياب الزعانين للتجارة االلكترونية

• المنارات التقنية
• مصنع الباحث الحيوي للمستلزمات الطبية

• مؤسسة أيمن وهدان للتطريز
• شركة مكتبة االستقالل

• اليدن لمنتجات ا�لبان والمواد الغذائية
• معجنات وحلويات الزبرجد

• شركة كالرا للمياه الصحية
• ا�لفية لÔستثمارات الزراعية 

• مؤسسة حمزه النشاش التجاريه
• شركة كهرمانة لصناعة مستحضرت التجميل

• مؤسسة علي الجمل للتعبئة والتغليف
• ساره اسامة غريب للمكمالت الغذائيه

• مصنع عالء الحشحوش للمواد الغذائية
• شركة الشهد لتشكيل المعادن
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• شركة اكسيد لاللكترونيات
• شركة اليمنى للتجارة والتوزيع

• مؤسسه مينا المجد لمستحضرات التجميل
• شركة دارلنج للمستلزمات الطبية 

• شركة الندى للصناعات الغذائية 
• العنقاء لصناعة المستلزمات الطبية

• تتبيلة للمواد الغذائية
• شركة اندماج للصناعات الغذائية

• شركة درة البيادر للتعبئة والتغليف 
• شركة بجورة للمكمالت الغذائية والكوزماتكس

• شركة عالم الجودة لالنتاج الزراعي وصناعة االلبان والمخلالت
• مؤس سة زياد فرج التجارية

• شركة المأكوالت البديلة لتجارة ا�غذية الصحية
• الكردي لتجارة المنظفات

• محمد عمر والياس عويس 
• الشركة االردنية الكويتية للتعبئة والتغليف 

• شركة البوسفور صناعة الصابون والمعطرات
• ا�سمدة العضوية للمشاريع الزراعية 
• شركة أسوار عكا لÔستشارات اËدارية

• شركة نبتة لتعبئة وتجارة المواد الغذائية
• شركة الدمام للصناعات الغذائية 

• زنود ست البيت للبهارات 
• شركة تجهيزات الشمال للطاقة 

• المنشأ الحيوي لصناعة االدوية والمكمالت الغذائية
• محامص ومطاحن فايز السكافي

• شركة عبر العالم للصناعات البالستيكية 
• شركة الحصان لصناعة المنظفات

• اËبداع للتغليف
• شركة البسومي وعبدالحميد

• شركة بست لتصنيع وتجارة المواد الغذائية
• الرقمية لطحن المواد الخام 

• دار االسرة للنشر
• مسافات لتوزيع التبغ والسجائر

• شهد وعسل للحلويات
• طريق بالدي للتسويق والخدمات البريدية

• شركة الغيد الشاملة للصناعات البالستيكية و الورقية
• مؤسسة الهباهبه لصناعة الكاسات الكرتونية

• مياه قويدر للمياه 
• مؤسسة كايال وجوري التجارية

• شركه البهارات والنكهات العالميه للصناعات الغذائيه
• البرق للصناعات الغذائية

• حلويات عبق العراقة 

• شركة كوكب الشوكوال للصناعات الغذائيه
• اليريو كوزمتكس

• االصايل لتجاره مواد التجميل 
• شركة باندا لتجارة الخضار والفواكة

• أحباب المصطفى لصناعة المنتجات الغذائية
• كنانه للصناعه و التجاره

• مؤسسة االكرام للتسويق
• شركة كتس لتجارة اللحوم ذ م م

• الف باء سين تورتيال
• مؤسسة ظالل عمان لتجارة مواد تجميل

• المناخ لصناعة الورق الصحي 
• مؤسسه عين الجمل لتعلئه وتغليف المواد الغذائيه

• مياه وادي الطي
• مؤسسة هاجر للصناعات الغذائية

• مؤسسة احمد الكوز لصناعة كاسات الورق
• ضانا لصناعة المعسل

• شركة ايراد التجارية
• شركة نوتري لÌغذية مناطق حرة

• شركة النبتة الخضراء لصناعة ا�سمدة الزراعية
• جينوم للبذور

• مؤسسة منال صبحي الزبط للحلويات
• مؤسسة التقدم لتعبيئة العطور

• مخابز االتوماتيكية الحديثة مخابز غيث
• عنوان البحر الميت لتجارة مستحضرات التجميل

• مؤسسة ساري العتيبي للمواد الغذائية
• مياه العود الصحية

• صيدلية فزع
• شركة مستودع أدوية أوتار 

• النور الذهبي للصناعات البالستيكية
• عمون لصناعة و تجارة االجهزة الكهربائية

• شركة ارواق لصناعة وتجارة التبغ
• شركة رام اÜ لصناعة الحديد والصلب (حديد رامكو)

• بيت العسل اليمني 
• جراسيا للصناعات الزراعية

• شركة مورك الستيراد و التصدير
• شركة حقول السمسم للصناعات الغذائية 

• العالمية الدولية لصناعة االسمدة 
• عبر االردن للمكمالت الغذائيه

• شركة ابو العز
• معمل الحوراء النتاج الصابون والشامبو

• البان واجبان ام حماط
• مؤسسة زينب عبده للتجارة



• شركة رحيم الحلبوسي و شريكه 
• شركة االولى للتوزيع

• خالد ابراهيم نصار ابو نفاع واخوانه لصناعة المشروبات الروحية
• معصرة الوفاء الحديثة

• شركة البرتا لتعبئة المياه المفلتره
• الشركة االردنية لالستثمارات والتموين 

• شركة هاي بوينت للتجارة العامة
• شركة ابراهيم القالب وشريكه

• روابي عمان للصناعات الكيماوية
• شركة ثمرة البن لصناعة المشروبات
• شركة يوسف و اشرف و ياسر مرعي

• المحلية للتبغ والسجاير
• مؤسسة الوسيلة لتعبئة وتجارة الزيوت

• ارض الكريم للمواد الغذائية
• مصنع بسمة الخالد لÌلبان وا�جبان 

• مصنع جبال الشمال للثلج والمياه الصحية
• الشافي للصناعات الغذائية 

• شركة قصر الجمال
• شركة عمار وابراهيم مقبل

• الفادي للصناعات البالستيكية
• كمونة للمنتجات الغذائية

• شركة الدائرة المتكاملة للتجارة
• شركة القوة والجودة لصناعة وتصدير مستلزمات االجهزة الخلوية

• الشركة ا�ردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية
• شركة افق العراق المتطورة

• مجموعة نشوان الزراعية
• أبو حميدان للبوظة والمرطات

• مجمع البندر للحلويات والمأكوالت 
• شركة لونا للتجارة العامة والصناعة المحدودة

• شركة البدر للصناعات الغذائية
• كل يوم لتعبئة و تغليف المواد الغذائية

• شركة الصغير لتجارة المواد الغذائية
• شركة رفيق عادل الرجبي وشركاه

• شركة أسرتي الذهبية لصناعة الفحم
• جمار لتجارة التمور والفواكه

• جميل باطو التجاريه
• مؤسسة محمد ذياب عبد القادر سعيد

• عبد الرحمن دياب و عمر دياب
• مؤسسه زين سلطي للعصائر والمؤكوالت

• السند للصناعات الغذائية
• شركة محمد الحريري واحمد الحريري وشريكهم

• مؤسسة زكريا خرفان للتوريدات الغذائية
• كرات الطاقة بالشوفان 

• مؤسسة عبداÜ الخصاونه لتكنولوجيا المياه
• ابناء الشرقطلي

• بذور القهوة االصيلة
• ديكابولس للبرمجيات

• شركة عصام ملحم وأبناؤه لمواد التجميل المحترمين
• البيتاوي لتجارة المكسرات والمنتجات الغذائية الطبيعية

• جلنبو مواقد وديكور
• زهرة االكاديا للصابون البلدي

• شركة عماد المنجد وشريكه
• امداد للتوريدات العامة

• محمص وبن صباح المملكة 
• محمص ومطحنة فنجان وهيل

• مؤسسة قنوان للتعبئة والتغليف
• شركة كالديوم للمواد الغذائية 

• شمس العراق للتوريد واالستيراد والتصدير المحدودة 
• شركة بسيطة للتجارة واالستيراد والتصدير

• االبداع واالبتكار 
• شركة الغسان للصناعات البالستيكية

• محمد بطاينه للتجاره والتوزيع
• مؤسسة ماريا و ميار لصناعة و تجارة المنفات

• شركة صحتي لالغذية الصحية
• شركة محامص جازان

• مؤسسة زي العسل لصناعة مواد التجميل
• مؤسسة دياب الزعانين للتجارة االلكترونية

• المنارات التقنية
• مصنع الباحث الحيوي للمستلزمات الطبية

• مؤسسة أيمن وهدان للتطريز
• شركة مكتبة االستقالل

• اليدن لمنتجات ا�لبان والمواد الغذائية
• معجنات وحلويات الزبرجد

• شركة كالرا للمياه الصحية
• ا�لفية لÔستثمارات الزراعية 

• مؤسسة حمزه النشاش التجاريه
• شركة كهرمانة لصناعة مستحضرت التجميل

• مؤسسة علي الجمل للتعبئة والتغليف
• ساره اسامة غريب للمكمالت الغذائيه

• مصنع عالء الحشحوش للمواد الغذائية
• شركة الشهد لتشكيل المعادن
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• شركة اكسيد لاللكترونيات
• شركة اليمنى للتجارة والتوزيع

• مؤسسه مينا المجد لمستحضرات التجميل
• شركة دارلنج للمستلزمات الطبية 

• شركة الندى للصناعات الغذائية 
• العنقاء لصناعة المستلزمات الطبية

• تتبيلة للمواد الغذائية
• شركة اندماج للصناعات الغذائية

• شركة درة البيادر للتعبئة والتغليف 
• شركة بجورة للمكمالت الغذائية والكوزماتكس

• شركة عالم الجودة لالنتاج الزراعي وصناعة االلبان والمخلالت
• مؤس سة زياد فرج التجارية

• شركة المأكوالت البديلة لتجارة ا�غذية الصحية
• الكردي لتجارة المنظفات

• محمد عمر والياس عويس 
• الشركة االردنية الكويتية للتعبئة والتغليف 

• شركة البوسفور صناعة الصابون والمعطرات
• ا�سمدة العضوية للمشاريع الزراعية 
• شركة أسوار عكا لÔستشارات اËدارية

• شركة نبتة لتعبئة وتجارة المواد الغذائية
• شركة الدمام للصناعات الغذائية 

• زنود ست البيت للبهارات 
• شركة تجهيزات الشمال للطاقة 

• المنشأ الحيوي لصناعة االدوية والمكمالت الغذائية
• محامص ومطاحن فايز السكافي

• شركة عبر العالم للصناعات البالستيكية 
• شركة الحصان لصناعة المنظفات

• اËبداع للتغليف
• شركة البسومي وعبدالحميد

• شركة بست لتصنيع وتجارة المواد الغذائية
• الرقمية لطحن المواد الخام 

• دار االسرة للنشر
• مسافات لتوزيع التبغ والسجائر

• شهد وعسل للحلويات
• طريق بالدي للتسويق والخدمات البريدية

• شركة الغيد الشاملة للصناعات البالستيكية و الورقية
• مؤسسة الهباهبه لصناعة الكاسات الكرتونية

• مياه قويدر للمياه 
• مؤسسة كايال وجوري التجارية

• شركه البهارات والنكهات العالميه للصناعات الغذائيه
• البرق للصناعات الغذائية

• حلويات عبق العراقة 

• شركة كوكب الشوكوال للصناعات الغذائيه
• اليريو كوزمتكس

• االصايل لتجاره مواد التجميل 
• شركة باندا لتجارة الخضار والفواكة

• أحباب المصطفى لصناعة المنتجات الغذائية
• كنانه للصناعه و التجاره

• مؤسسة االكرام للتسويق
• شركة كتس لتجارة اللحوم ذ م م

• الف باء سين تورتيال
• مؤسسة ظالل عمان لتجارة مواد تجميل

• المناخ لصناعة الورق الصحي 
• مؤسسه عين الجمل لتعلئه وتغليف المواد الغذائيه

• مياه وادي الطي
• مؤسسة هاجر للصناعات الغذائية

• مؤسسة احمد الكوز لصناعة كاسات الورق
• ضانا لصناعة المعسل

• شركة ايراد التجارية
• شركة نوتري لÌغذية مناطق حرة

• شركة النبتة الخضراء لصناعة ا�سمدة الزراعية
• جينوم للبذور

• مؤسسة منال صبحي الزبط للحلويات
• مؤسسة التقدم لتعبيئة العطور

• مخابز االتوماتيكية الحديثة مخابز غيث
• عنوان البحر الميت لتجارة مستحضرات التجميل

• مؤسسة ساري العتيبي للمواد الغذائية
• مياه العود الصحية

• صيدلية فزع
• شركة مستودع أدوية أوتار 

• النور الذهبي للصناعات البالستيكية
• عمون لصناعة و تجارة االجهزة الكهربائية

• شركة ارواق لصناعة وتجارة التبغ
• شركة رام اÜ لصناعة الحديد والصلب (حديد رامكو)

• بيت العسل اليمني 
• جراسيا للصناعات الزراعية

• شركة مورك الستيراد و التصدير
• شركة حقول السمسم للصناعات الغذائية 

• العالمية الدولية لصناعة االسمدة 
• عبر االردن للمكمالت الغذائيه

• شركة ابو العز
• معمل الحوراء النتاج الصابون والشامبو

• البان واجبان ام حماط
• مؤسسة زينب عبده للتجارة
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T +962 (6) 56 200 38 (ext. 116)
D +962 (6) 56 200 39
F +962  (6) 56 200 35

M +962 (7) 90 146 747

الدائرة:
 تطوير ا�عمال

قسم: 
 المشاريع وتطوير قطاعات

مشرف مشاريع
 وتطوير قطاعات

م. أريج رواشدة

Areej.r@gs1jo.org.jo

T +962 (6) 56 200 38 (ext. 101)
D +962 (6) 56 200 39
F +962  (6) 56 200 35

M +962 (7) 96 341 385

الدائرة : 
الشؤون االدارية والمالية.

قسم: 
الموارد البشرية والخدمات االدارية

رئيس قسم الموارد البشرية
 والخدمات االدارية

فاتن المصري

Faten.masri@gs1jo.org.jo
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 أحمد البطاينة

    أحمد رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، حاصل على شهادة البكالوريوس في نظم 

المعلومات بخبرة تزيد عن 13 ســـنه في هذا المجال من ضمنها 8 ســـنوات لدي شـــركة 

هيئة الترقيم ا�ردنية. 

   أحمد يمتلك شـــغف كبير بالتكنولوجيا والتي انعكســـت بشكل إيجابي على طريقة 

العمل التشـــغيلي في الشركة وله دور بارز في اعداد الخطط واالشراف على االمور الفنية 

GOSCAN وتنفيذ العديد من المشاريع خالل السنوات االخيرة، ومن أبرزها خدمة

رعد المحسيري

أخصائي دعم فني واستشارات
رئيسي

الدائرة:
 الخدمات الفنية 

قسم: 
الدعم الفني واالستشارات

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

M +962 (7) 96 530 079

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

M +962 (7) 99 233 335

الدائرة:
 الخدمات الفنية 

قسم:
خدمة المتعاملين

مسؤول وحدة التسجيل
وخدمات المتعاملين

مي علي

Mai.ali@gs1jo.org.jo Raad.ali@gs1jo.org.jo

نا 
مع

وا 
صل

وا
ت

    كما أنه حقق العديد من االنجازات بهدف تطوير الخدمات اËلكترونية المقدمة لعمالء الشركة في المجال الفني والتقني كتطوير 

  Members Area التسلسلية  االرقام  ادارة  نظام  وبرمجة  تحليل  و   GS1 standards المعايير  نظام  والخارجية من خالل  الداخلية  االنظمة 

الخاصة بالمنتجات على اختالف مستويات التعبئة والتغليف واالماكن وغيرها كما يقوم بتقديم االستشارات الفنية الالزمة للشركات 

االعضاء والعمالء في كيفية تبني المعايير العالمية في أنظمة العمل التكنولوجية لتحسين جودة المخرجات وتحقيق االستفادة ا�كبر 

من نظام المعايير العالمي GS1 لتحسين بيئات العمل الصناعية ورفع كفاءة ا�سواق التجارية. 

     على الصعيد االجتماعي يمتاز احمد بشخصية مميزة وبعالقه طيبة مع زمالئه بالعمل وسرعة االستجابة لطلباتهم وعالقة تعاونية 

مع العمالء والشركات االعضاء لتطوير انظمة العمل بما يحقق الغايات والتوقعات من قبل المستفيدين من الخدمات.

أحمد موظف طموح ويسعى وبشكل مستمر في تطوير مهارته الفني وا�كاديمية لما له أثر في تحسين جودة وكفاءة العمل ومن 

الجدير بالذكر أنه يقوم حاليÊ بتطوير مهاراته من الناحية االكاديمية  من خالل إلتحقاه ببرنامج الماجستير بتخصص ا�من السيبراني.




