
 مجلة إلكترونية دورية تصدر عن شركة هيئة الترقيم ا�ردنية

معرفات عالمية في النقل والشحن.
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     مع بداية عام 2022 يسرني ان انتهز الفرصة التمنى لكم جميعا 
والعافية،  الصحة  وافر  ولنا  لكم  يحمل  وموفقا  سعيدا  عام� 
ويشكل مناسبة لعقد العديد من الشراكات والنجاحات المثمرة.

     يتزامن بداية العام الجديد 2022 مع اطالق موقعنا االلكتروني 
الحديثة،  التكنولوجية  المعايير  يواكب  الجديدة  و بشكل  بحلته 
متضمنا العديد من الخدمات والمعلومات وبطريقة عرض بسيطه 
واالنشطة  االخبار  اخر  الى  اضافة  الموقع  متصفحي  زوارنا  لكل 

والفعاليات على المستوى المحلي والعالمي .

تضمن  كبير®  نوعي�  تطور®  الجديد   االلكتروني  موقعنا  شهد       
تصميم� جديد® و مواد فنية مطورة و بصورة تسمح لنا بالتواصل 
المرن مع كافة الشركات حيث تم العمل أيض� على اجراء العديد 
 (Member Login) المستخدمين  صفحة  على  التحسينات  من 

بشكل يّسهل الحصول على الخدمات المطلوبة وإدارتها.

     اضافة الى ذلك تم أتمتة جميع خدمات شركة هيئة الترقيم 
االردنية ابتداء® من تسجيل الشركات الول مرة مرور® بالحصول على 
االلكتروني،  الدفع  الى  ووصوال  الخدمات  بالمنتجات/  خاصة  ارقام 
ا�مر الذي يشكل قيمة مضافة للشركات، كما تم  توسيع دائرة 
الموقع  عبر  منها  االستفادة  والممكن  الكترونية  الخدمات 
االلكتروني مثل خدمة البحث من خالل رقم الباركود والتحقق من 
صحة رقم الباركود وخدمة فحص الباركود وخدمة تقديم الدعم 
من  والمزيد  المنتجات  تصوير  وخدمة  الفنية  واالستشارات  الفني 

الخدمات واالدوات اºلكترونية المؤتمتة بالكامل.

تقديم  منطلق  من  اºلكتروني  الموقع  تطوير  فكرة  تأتي       
مع  وتماشيا  االعضاء  للشركات  اºلكترونية  الخدمات  من  المزيد 
العالمية  المنظمة  من  جزء  وبإعتبارنا  العالمية  االسواق  تطورات 
واهمها  الكترونية  خدماتها  لتطوير  بإستمرار  تعمل  والتي   GS1

مشروع عالمي بإسم موثق من قبل جي اس ون وذلك لتمكين 
او  العادية  سواء  التجزئة  بيع  واسواق  التجارية  العالمات  مالكي 
يزودها  التي  المنتجات  بيانات  تبادل  من  العالم  حول  االكترونية 
وفّعال  سريع  وبشكل  (المصنعيين)  التجارية  العالمة  مالكي 

كبرى  من  المعتمدة  الجهة  هي   GS1 بإعتبار  إلكتروني�  وسهل 
EBay Google Carre- الشركات العالمية الداء هذه المهمة مثل

. four

     ولضمان صحة ودقة البيانات الخاصة بالمنتج فانها تعتمد أسس 

ومعايير تتيح  لها تأكيد وتويثق الباركود المعطى للمنتج تلبيًة 
للمتطلبات التشريعية في االسواق المحلية والعالمية .

تأهيل  االردنية على استمرار  الترقيم     وحرصا من شركة هيئة 
الشركات االردنية لمواكبة المستجدات في االسواق العالمية ولما 
المحلي  السوقين  على  القريب  المستقبل  في  اثر  من  لذلك 
والدولي فاننا نعمل على تطوير خدماتنا بهدف تمكين الشركات 
ورفع مستوى  لمنتجاتهم  والترويج  التسويق  االردنية في عملية 
الكبير في استخدام وسائل  التسارع  التنافسية لديهم في ظل 

التكنولوجيا الرقمية.

 GOScan هذا وقد عملنا في الفترة االخيرة الستكمال مشروع   
ضمن  االردنية  الشركات  مشاركة  توسيع  على  العمل  وتم 
المرحلة الثانية للوصول لعدد اكبر من الشركات االعضاء لتكون 

جزء® من البرنامج التأهيلي وليشمل جميع الشركات االردنية. 

بيانات  تشارك  كي  الشركات  لجميع  دعوة  نوجه  هنا   ومن       
منتجاتها عبر منصة GOScan التي تم انشائها بما يتناسب مع 
العالمية  المتطلبات  مع  والتجاري  الصناعي  القطاعين  حاجات 
فــي  تســاهم  لديكــم  استفسارات  اي  باســتقبال  مرحبيـن 
المساهمة  بهدف  لكــم  المقدمــة  خدماتنــا  وتطوير  تحســين  

من تمكين المنتج االردني للوصول الى العالمية .

 دمتم بخير

كلمة المدير التنفيذي

محمد  زوانه
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إطالق المرحلة الثانية من خدمة GOScan بوابة االسواق المحلية والعالمية 

     مندوبا عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رعى عطوفة المدير التنفيذي للمؤسسة ا�ردنية لتطوير المشاريع االقتصادية 
تعتبر  االردنية والتي  الترقيم  المقدمة من شركة هيئة  الثانية من خدمة "جوسكان"  المرحلة  الكايد، حفل إطالق  الفتاح  السيد عبد 
منصة إلكترونية ستّمكن الشركات من مشاركة وتبادل بيانات دقيقة ومنظمة وموثوقة عبر الفضاء اºلكتروني ووسائل التواصل 
االجتماعي، وتعتبر مصدر® للبيانات المعتمدة من الجهة المصنعة، وتساعد على اختصار الوقت والجهد من خالل تّمكين الشركات من 

الربط مع المنصة لعرض وتسويق منتجات الشركات عبر منصات البحث والوصول لها بأكثر من طريقة إلكترونية .

عبر وسائل  للعرض  ا�ردنية  المنتجات  لتأهيل  رقمية  لتقديم حلول  االردنية  الترقيم  أهم مبادرات شركة هيئة  إحدى       جوسكان 
المادي  العالم  ربط  على  الشركات  تساعد  المصدر  وموثوقة  التبادل  سهلة  إلكترونية  بيانات  قاعدة  خالل  من  الرقمية  التكنولوجيا 
بالعالم الرقمي لتأهيل الشركات ا�ردنية لمواكبة المستجدات في االسواق العالمية وتحسين تجربة التسوق محلي� وتحقيق سالمة 

المستهلك والمنافسة في ا�سواق العالمية.



 GSIN أوالً: معرف الشحنة العالمي • 

التعريف : 
     هو رقم يعرف الشحنة والتي تمثل مجموعة وحد لوجستية أو أكثر 

لنقلها من الشاحن إلى المستلم.

آلية العمل : 
     يمكن أن يتم تخزين بيانات المفتاح التعريفي GSIN من خالل باركود 
أو كتابة الرقم التعريفي لـ GSIN كنص في House Way Bill، او طباعته 
الملصق  على   SSCC اللوجستية  الوحدة  تعريف  رقم  الى  باالضافة 

اللوجستي.

أهم مميزات معرف الشحنة العالمي GSIN أنه:
الخاص بوحدات  المعيار  االيزو من خالل  • معترف به و متوافق مع نظام 

 (H ISO/IEC 15459 – PART 8 ) النقل والشحن
معرف  باعتبار  وذلك  العالمية  الجمارك  منظمة  قبل  من  به  معترف   •
الشحنات  يلبي متطلبات وجود مرجع لمعرف   GSIN العالمي  الشحنة 

العالمية.
 
 

GINC رسالية العالميºثاني� : معرف ا •

التعريف : 
تجميعها  يتم  الوجهات  متعددة  شحنات  مجموعة  يعرف  رقم  هو       
بارسالية وتسليمها الى وكيل شحن لنقلها بحاويات عبر المحيطات او 

السك الحديدية.

آلية العمل: 
     يمكن أن يتم تخزين بيانات المفتاح التعريفي GINC من خالل باركود 

 ،House Way Bill كنص في GINC أو كتابة الرقم التعريفي لـ
على   SSCC اللوجستية  الوحدة  تعريف  رقم  الى  باالضافة  طباعته  او 

الملصق اللوجستي.

أهم مميزات معرف الشحنة العالمي GSIN أنه:
     ممكن استخدام GINC إلكترونًيا في ملفات تعليمات النقل وبيان 
الشحن  وكيل  بين  الرسائل  في  استخدامه  الى  باالضافة  النقل  حالة 

ومزود خدمات النقل.
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من  حصرها  يمكن  ال  أعداد  قطاعاتها  باختالف  المصانع  تنتج  يوميا       
المنتجات وذلك لبيعها محليا او عالمي�، وخالل ذلك  يمر المنتج بالعديد 
للموزع  المصنع  من  سواء  والشحن  النقل  عمليات  عبر  المحطات  من 
ومن ثم لنقاط البيع، او عند التصدير عبر المعابر الحدودية ووصوالً الى 
  GS1 للمعايير  العالمي  النظام  يأتي  هنا  عالمية،  مستهدفه  اسواق 
وباعتباره لغة عالمية للتجارة ليحقق ما يسمى برشاقة سالسل التزويد 
موفر® الوقت والجهد ويزيد كفاءة االجراءات ويحقق الشفافية لما فيه من 
بشكل  وجهته  الى  آمن�  ووصوله  المنتج  سالمة  اهمها  عامة  مصلحة 

صحيح الى المكان الصحيح وبالوقت الصحيح.

المعلومات وكيفية تخزينها  التجارية من خالل  العمليات  إن رقمنة       
وتعاونية  ومستدامة  الكفاءة  عالية  لوجستية  بيئة  يخلق  ومشاركتها 
ًعا أو تاجر تجزئة أو شركة نقل، فأنت بحاجة  وعندما تكون بصفتك ُمصنِّ
إلى معرفة مكان شحنات البضائع الخاصة بك في أي وقت، ومن أين أتت 

ومتى وأين ستصل.

       نظام المعايير العالمي GS1 ابتكر مجموعة من المفاتيح التعريفية 
مكونات  لÑربعة  منها  لالستفادة  وذلك  والشحن  النقل  قطاع  لخدمة 

اساسية في هذا القطاع وهي كالتالي:
• المواقع 
• ا�صول 

• الوحدات اللوجستية
• مجموعات النقل 

التحدث عن  تم   JO.SCAN في اعداد سابقة من المجلة االلكترونية     
والوحدات  واالصول  بالمواقع  الخاصة  التعريفية  المفاتيح  وبناء  تركيب 
انواع  استخدام  وبناء ومجاالت  تركيب  اليوم سنتحدث عن  اللوجستية، 
مجموعات  ان  حيث  النقل  بمجموعات  الخاصة  التعريفية  المفاتيح  من 
النقل تبدأ عادًة بالمنتج والذي يتم تجميعه لتشكيل ما يسمى بالوحدة 
والتي  ارسالية  يسمى  لما  واخير®  شحنة  بعد  فيما  ليصبح  اللوجستية 

تعتبر مجموعة شحنات تنتقل مع� الى وجهة واحدة.

      هذا الشكل يبين التسلسل الهرمي لمعرف المنتج وصوال الى 
المعرف العالمي لالرسالية :

فات عالمية في النقل والشحن معرّ



     تلعب اليوم أرقام الجيتين GTINs ( االرقام التي تمثل الباركود) دور® 

كبير® في التحول الرقمي عبر االقتصاد العالمي.

رواد  إجتمع مجموعة من  عام،   50 أكثر من  قبل   31/3/1971 يوم  في 

االقتصادية  اختالفاتهم  خلفهم  وضعوا  يورك،  نيو  في  التجاريين  االعمال 

البيع  قطاع  لتطوير  تشاركية  قيمة  ذو  هدف  في  وركزو  والتجارية 

عامالً  ليكون   GTINs جيتين  رقم  باتبتكار  قاموا  االمريكي.  بالتجزئة 

شيء  لكل  حقيقي  تعريف  اعطاء  و  والمال  الوقت  لتوفير  مساعد® 

ممكن شراءه عبر محالت التجزئة المختلفة.

هو   GTIN أن رقم جيتين  الناس  العديد من  المعروف لدى  ربما من       

الخطوط السوداء والبيضاء التي يمكن قراءتها آلًيا عند نقاط البيع والتي 

الباركود  شكل  اسفل  يكتب  الرقم  هذا  أن  حيث  الباركود  تشكل 

في  كبيره  ثورة  الصغير  الرقم  هذا  أحدث  لقد  الوقت.  بنفس  ويمثله 

والتحول  العالمية  التجارة  في  مهم�  دور®  يلعب  والزال  التسوق  طريقة 

الرقمي الذي يشهده العالم.

الشركات  على  كبير  تأثير  الباركود  لتكنولوجيا  كان  الواقع،  في    

الصناعية، فقد صنفت هيئة اºذاعة البريطانية (بي بي سي) ال GTIN بأنه 

" أحد ا�شياء الخمسين التي صنعت االقتصاد العالمي".ـ

     نحن في شركة هيئة الترقيم ا�ردنية نعمل يد® بيد الى جانب القطاع 

الصناعي والتجاري في جميع القطاعات حيث ان نظام المعايير العالمي 

المتثمل بلغة االعمال التجارية GS1 يدعم كفاءة سلسلة التوريد حتى 

خالل جائحة كوفيد-19 حيث ان االبتكار في تعريف المنتجات وترميزها 

يؤثر ايجاب� في تحقيق رضى العمالء وتحقيق متطلباتهم. GTIN بأنه " أحد 

ا�شياء الخمسين التي صنعت االقتصاد العالمي".

عن  يعبر  وذلك  لدينا  االعضاء  قاعدة  في  توسع�  نشهد  يوم  كل       

الى  وتصل  التجارية  االسواق  الى  ستدخل  والتي  الجديدة  المنتجات 

المستهلكون. سواء في االسواق العادية او عبر االونالين.

المنتجات  بيانات  الى  الوصول  امكانية  تكون  أن  جد®  الضروري  من 

أفضل للمستهلك ولالستثمار في  لتحقيق حماية  أمر® سهالً  الموثوقة 

وذلك   GTIN التعريفية  المفاتيح  خالل  من  تحقيقة  يمكن  وهذا  االبتكار 

عليها  االعتماد  ويمكن  موثوقة  منظمة  بيانات  قاعدة  الى  للوصول 

لتسهيل العمليات التجارية بمختلف اشكالها.

ثورة الباركود
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الصنــاعييــن  لجــمــع  االردنية نعمل  الترقيم       نحن في شركة هيئة 

مًعــا لدفــع قطـاعـات ا�عمـال إلـى ا�مـام حيث يساعد تواجدنا من خالل - 

دولة، وأكثر من مليوني شركة   115 المنظمات ا�عضاء المحلية في 

مستخدمة و6 مليارات معاملة يومًيا - على ضمان وجود لغة مشتركة 

لÑعمال في جميع أنحاء العالم.

المنتجات  بيانات  لتخزين  الكترونية  الوسيلة  هو  الباركود  �ن       

للشركات ا�عضاء لدينا على المستوى المحلي وايضا على المستوى 

العالمي وفرنا خدمة السجل اºلكتروني العالمي لمعلومات الشركاء 

.(GEPIR) والمسمى

     السجل اºلكتروني العالمي لمعلومات الشركاء GEPIR هي خدمة 

معلومات  إلى  الوصول  تتيح  اºنترنت  شبكة  على  متوافرة  مميزة 

 GS1االتصال ا�ساسية للشركات ا�عضاء في

للبحث عن معلومات الشركات االعضاء لدى هيئات الترقيم المنتشرة 

 GTIN حول العالم يمكنك اختيار طريقة البحث المناسبة سواء عبر رقم

او عبر رقم GLN أو أي مفتاح تعريفي أخر أو عن طريق اسم الشركة.

العالمي  اإللكتروني  السجل  نظام  يستخدم  من 

لمعلومات الشركاء GEPIR ؟

GEPIR نظام يخدم العديد من الفئات 

مطورو تطبيقات 
الكترونية 

الزبائن الذين يبحثون عن 
معلومات تواصل 

للشركات المنتجة 
للمنتجات غير المطبوعة 

على عبوة المنتج.

زبائن االسواق المختلفة 
الباحثين عن معلومات 
تواصل تخص المنتجات 

الجديدة

"هل تريد أن تعرف من يملك هذا الباركود" ؟



الدورات التدريبية و ورش العمل

     قامت شركة هيئة الترقيم االردنية GS1 Jordan بتقديم سلسلة 
تدريبية بعنوان اساسيات معايير الترميز والخدمات الفنية وتطبيقاتها 
شركاتنا  يمثلون  متدرب   156 التدريب  في  المسجلين  عدد  بلغ  حيث 

االعضاء باالضافة الى العديد من القطاعات المهمة في ا�ردن.

اساسيات معايير الترميز والخدمات  الفنية وتطبيقاتها 

المشاركة في المؤتمرات الدولية  

دول  لمنطقة  الترقيم  لهيئات  االقليمي  بالمؤتمر  الفريق  شارك       
خالل  من   2021 لعام  افريقيا  وشمال  المتوسط  االبيض  البحر  حوض 
تقديم  تم  كما  الفنية  العمل  ورش  و  التدريبية   الجلسات  حضور 

ورقتي عمل خالل فعاليات المؤتمر:
1. ورقة عمل حول منصة البحث جو سكان (GOScan) من قبل المدير 

التنفيذي للشركة / السيد محمد زوانه
الرعاية  بقطاع  الخاصة  والتحديثات  المستجدات  بأهم  عمل  ورقة   .2
الصحية على المستوى الوطني واالقليمي من قبل م.أريج الرواشدة .

المؤتمر االقليمي لهيئات الترقيم في شهر اكتوبر 2021  

     شارك فريق العمل ضمن فعاليات المؤتمر، من خالل حضور 
جلسات التدريب والحوارية كما تم تقديم ورقة عمل بموضوع

"GS1 Trends and Technologies" من قبل م.اريج الرواشدة .

المؤتمر العالمي لهيئات الترقيم

GS1 Global Forum 2021
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ربط العالم المادي بالعالم الرقمي

     حيث تم عقدها عبر تقنية االتصال المرئي Zoom وبحضور 
العديد من شركات تمثل قطاع الصناعة والتجارة في االردن .



     نظمت شركة هيئة الترقيم ا�ردنية بالتعاون مع المؤسسة العامة 
للغذاء والدواء ممثلة بقسم التدريب وتنمية الموارد البشرية ورشة 
مواكبة  وكيفية  الترميز  معايير  تطبيق  أهمية  بعنوان  عمل 

المتطلبات التشريعية.
في  والمستلزمات  الطبية  ا�جهزة  مديرية  موظفي  وبحضور  وذلك 

المؤسسة  العامة للغذاء والدواء.

تطبيق معايير الترميز وكيفية مواكبة المتطلبات

التشريعية

مع  بالتعاون  وذلك  عمل  ورشة  االردنية  الترقيم  هيئة  شركة  عقدت 
ابن  الثاني    Øعبدا الملك  مدينة  االردنية/  الصناعية  المدن  شركة 
شركات  من  العديد  وبحضور   2021/10/12 بتاريخ  الصناعية  الحسين 

تمثل القطاعات الصناعية والتجارية إضافة إلى قطاع الخدمات.

أساسيات معايير الترميز والتطبيقات العملية 

     اّطلعت معالي م.مها العلي على عمل الشركة والخدمات التي 
العمل خالل فترة جائحة  وآليات  (الباركود)  الترميز  تقدمها في مجال 
كوفيد-19 للقطاعات المخدومة بما فيها الصناعية والتجارية وقطاع 
الرعاية الصحية. وثمنت الوزيرة الدور الذي تقوم به الشركة في توفير 
إلى  باºضافة  ا�ردنية،  المنتجات  تصدير  �غراض  الترميز  متطلبات 
الصناعية  الشركات  دعم  أهمية  على  واكدت  المحلية.  ا�سواق 
الـتـجـارة  حاجة  يلبي  بما  المصدرة  والشركات  والمتوسطة  الصغيرة 

االلكترونية واالسواق االفتراضية.

زيارة وزير الصناعة والتجارة والتموين 
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     بالتعاون مع غرفة تجارة ا�ردن عقدت شركة هيئة الترقيم االردنية 
ورشة عمل بعنوان:

" اسايات معايير الترميز والخدمات الفنية وتطبيقاتها "
بتاريخ 26/9/2021 وبحضور العديد من شركات تمثل قطاع الصناعة 

والتجارة في االردن.

أساسيات معايير الترميز والخدمات الفنية وتطبيقاتها



     أصدرت شركة هيئة الترقيم ا�ردنية خدمة الخانة الواحدة لتمكين 
فيها  بما  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  والقطاعات  الشركات 
والذين  وا�فراد  اليدوية  والحرف  المهن  وأصحاب  الفردية  المؤسسات 
فيها  بما  المختلفة  التجارية  البيع  منافذ  عبر  منتجاتهم  يسوقون 
ترميز  من  لÚستفادة  وذلك  اºلكتروني،  والبيع  اºفتراضية  ا�سواق 

المنتجات و الخدمات الخاصة بهم من خالل "خدمة الخانة الواحدة".
عمل  طبيعة  تالئم  محددة  ومعايير  �سس  وفق�  الخدمة  هذه  تقدم 

ونشاط الجهة المتقدمة.

اطالق خدمة الخانة الواحدة

المشاركة في المعارض المحلية والدولية

الكادر  بتدريب   ،GS1Jordan ا�ردنية  الترقيم  هيئة  قامت شركة       
العاطفي  الذكاء   : مواضيع  في  مهاراتهم  تطوير  بهدف  الوظيفي 

والقيادة واºدارة والعمل الجماعي.

حيث شارك فريق عمل الشركة بدورة تدريبية بعنوان : تنمية مهارات 
التواصل الجماعي بتاريخ 4/11/2021.

تدريب الكادر الوظيفي

غرفة  قبل  من  والمنظم   10-20/12/2021 الفترة  خالل  عقد  الذي      
صناعة ا�ردن بالتعاون مع وزارة االستثمار، بمشاركة 95 شركة وطنية 
تعمل في قطاعات صناعية والخدمات وقطاعات اخرى. وعلى هامش 
المهندسيين  نقابة  مع  بالتعاون  عمل  ورشة  عقد  تم  المشاركة 

العراقيين لغايات التعريف بالنظام العالمي للمعايير.

معرض المنتجات االردنية في بغداد 

الدولي  عمان  معرض  في   13-16/9/2021 فترة  خالل  عقد  الذي       
للسيارات حيث تم التعريف بالخدمات واالنشطة التي  تقدمها الشركة  
التطورات  لمواكبة  القطاعات   مختلف  من  والمصانع  للشركات 

.GS1 Standards  العالمية حسب معايير الترميز العالمي
و تم طرح موضوع النظام العالمي للمعايير GS1 Standards ودوره 
المنتجات  على  الباركود  طباعة  وصحة  جودة  من  التحقق  ضمان  في 

ا�ردنية من خالل تطبيق عملي لعبة  بإسم وين الصح؟

المعرض  االردني السادس للتعبئة والتغليف 
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     تحت رعاية المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع المركز 
العالمية  والمنظمة  ا�ردن  صناعة  وغرفة  والتغليف  للتعبئة  الوطني 
بتاريخ  آمن  لغذاء  آمنة  عبوات  حمله  في  الشركة  شاركت  للتعبئة 

 .1/12/2021

زوانه كلمة خالل  السيد محمد  للشركة  التنفيذي  المدير  حيث قدم 
استمرارية  ضرورة  على  خاللها  أكد  الحملة.  إطالق  حفل  فعاليات 
و  الصناعة  غرف  و  والمؤسسة  الترقيم  هيئة  شركة  بين  الشراكه 
المنفعة  و  المستهلك  سالمة  لتحقيق  والتغليف  التعبئة  مركز 
دعم  في  ا�ردنيه  الترقيم  هيئة  شركة  دور  الى  وأشار  المجتمعية 
ونشر  وترميز  تعريف  مجال  في  الخدمات  تقديم  و  الصناعي  القطاع 
بيانات المنتجات ورفع كفاءة سالسل التزويد في ظل التحول الرقمي 

واالزمات العالمية.

المشاركة في حمالت وطنية

      انطالق� من اهتمامنا الدائم بتوفير خدمات الكترونية فعالة يمكن 
وأتمتة  فني  دعم  لتوفير  عالية  ودقة  وسرعة  بسهولة  استخدامها 
اليوم وخصوص�  الرقمي  االلكترونية إستجابًة للتحول  جميع خدماتنا 
اخر  وفق  الجديد  االلكتروني  الموقع  إطالق  .تم   COVID19 جائحة  بعد 

.GS1 التحديثات الفنية العالمية في مجال عمل
تفضلو بزيارة موقعنا االلكتروني عبر الرابط :

www.gs1jo.org.jo

اطالق الموقع االلكتروني الجديد

للتعبئة  الوطني  والمركز  ا�ردنية  الترقيم  هيئة  شركة  وّقعت      
والتغليف مذكرة تفاهم صباح يوم ا�حد 7/11/2021 تهدف إلى تعزيز 
العلمي  البحث  مجال  في  الفريقين  بين  والمعرفي  الفني  التعاون 
قطاع  و  عامة  الصناعية  القطاعات  في  التكنولوجيا  وتوطين  ونقل 
مصلحة  يخدم  مما  جوانبه  بكافة  خاصة  والتغليف  التعبئة  صناعة 
كوادر  تطوير  في  المساعدة  و  جانب  من  الصناعي  القطاع 

المؤسستين واثراء خبراتهم من جانب اخر.

توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني

للتعبئة والتغليف
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مياه عذاري

السريعة لصناعة النماذج

حلويات أيمن العاروري

هبة الحياة المباركة للتجارة العامة

شركة الريم لصناعة المنظفات والمعطرات

شركة فادي أبوخضرا و شريكه 

قطوف االردن لتجارة المواد الغذائية والتنظيف

شركة الرذاذ للصناعه

شركة تاليا للورق الصحي

المتكاملة للمشاريع الزراعية

شركة التكنولوجيا المتعددة المتقدمة للصناعات الطبية

شركة ا�صالة للصناعات الغذائية 

شركة الرؤية النقية هواء ماء ذ.م.م

مطاحن بوابة السلطان

الصنف للصناعات الغذائيه

محمص سر الكرم

مياه جامعة ال البيت

معصرة حوفا الوسطية

شركة مراد أبو سليم وشريكته

شركة المبلمرات المتعددة للصناعات البالستيكية 

شركة الغانم لصناعة السجاد والموكيت 

شركة محمد ممتاز القيسي وشركاه

العصام لصناعة االراجيل و تسويقها

مؤسسة عبداØ محمد التجارية

شركة محمد خليل ومحمود خليل وشريكهم

شركة خالد عبد الحميد عماش وشركاه / مؤسسة زار 

التجارية

مؤسسة كرم ستي لتجارةالمواد الغذائية 

شركة الشيني للتجارة والتوزيع

شركة صفايا لصناعة السكاكر 

شركة راسيا للصناعات المتعدد

شركة الشني للتجارة والتوزيع

مخبوزات هالل ابو هالل

الغزال للبالستيك

مخابز وحلويات القناطر االليه

ابو خالد عاشور للمواد الغذائية

مؤسسة معالي المغربي لمواد التجميل

محمص بينو

عماد الموسى وشركاه

مركز علي جوده للمواد الغذائية

شركة المدينة للصناعات الهندسية

مزارع حجازي

شركة ا�رض الطيبة لصناعة ا�دوية البيطرية 

ولمطهرات

معصرة ابراهيم البشارات

مؤسسة أزكى وأطيب للحلويات الصحية

اندماج لالغذية

مؤسسة احمد زياده

ضوء المستقبل لÚستثمارات ذ م م

مؤسسة فراس البشارات لتجارة المواد الغذائية 

مؤسسة فادي يونس للصناعات الغذائية 

معاذ عاصي عبد الرحمن سليمان

 شركة درب ا�فكار للتسويق اºلكتروني

مزارع الثقة للتمور

شركة الدقيق االردنية

شركة المبدعون العرب لصناعة السجاد و الموكيت

مخبوزات دودين

مخازن سنتريسي للحطب ومستلزمات الرحالت

احمد ابوزيد وعبد اØ حسين 

شركة البيان لتجارة الزيوت المعدنية 

شركة البلقان الصناعية 

شركة الجيهان للتجارة العامة

مصنع نبع تسنيم وعيد لتعبئة المياه

مؤسسة ثمار الربيع لتكنولوجيا ا�غذية 

شركة روابي فيالدلفيا لتجارة البن

مؤسسة ثقة واتقان للمنظفات الكيماوية

شركة االبداع للصناعات البالستيكية

حورية البحر لمواد  التجميل 

مؤسسة آزاد لتجارة المنظفات 

محمود ابو عوده واوالده

شركة فريسكو لخدمات الطعام والشراب

شركة بيكر للصناعات الغذائية 

االساس الراسخ لصناعة االلبسة 

مؤسسة دام الخير للبن والبهارات

شركة التدفق المستمر للمياه

الشركة الوطنية لتعبئة ا�يروسول

االتحاد للتنمية الزراعية والمسالخ

بنت بالدي العداد الطعام

مؤسسة سالي ويمامة للمواد التموينية

شعاع الغد التجارية

سقف الحيط للتجارة واالستثمار

شركة التفاؤل لتسويق مشروبات الطاقة 

الكوز لÚستثمارات العامة

شركة فايز عبد المنعم فايز ابراهيم / محمص فايز 

ابراهيم

يوسف القطيفان للتعبئة والتغليف

شركة مروان المصري وشريكه

شركة العرض ا�فضل لتجارة المواد التموينية

شركة سلفي كوزمتكس لصناعة مستحضرات

شركة دلتا لصناعة السجاد والموكيت

معهد السياسة والمجتمع

مؤسسة العداربة لتشكيل المعادن

معمل محمد البحش لصناعة السكاكر

مؤسسة جميلة الشريف لمواد التجميل

شركة حلويات البيك

شركة خليل برقان وشركاه

شركة شعاع لصناعة البالستيك

شركة روابي دابوق للوساطة التجارية

الرائع لصناعة التمباك والمعسل

مؤسسة هاني أبو رصاع للتسويق التجاري

مؤسسة بن طلة الجنوب

الشركة الفلسطينية لمنتجات االلبان

ميالس للتمور

شركة جيفان للتعبئة والتغليف

الشركات الجديدة
نرحب بالشركات الجديدة معنا من

1 حزيران 2021 وحتى كانون الثاني 2022
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فايا الرجو للخدمات اللوجستية

محمد علي محمود تيم للصناعات الهندسية

منتجات الطاقة للصناعات الغذائية

جبال جرش لالستيراد و التصدير

شركة لورين لتجارة وتسويق السلع االستهالكية 

شركة ايون دنتال

شركه اردا كوكوزيان و شريكها 

شركة نسق العالمية لتجارة ا�جهزة الكهربائية

شركة نبع الحياة للمواد الغذائية

شركة مطاحن ا�ندلس

الخبرة الذكية للبرمجة الحاسوبية

رحيق اكاسيا لصناعة المربيات 

عامر هياجنه

السريعة لصناعة النماذج

مصنع سحر الفواكه النتاج العصائر والمياه والمواد الغذائية

شركة حسام صبحي أمين وشركاه / جوهرة الشرق 

للحلويات

مؤسسة سوسن حداد لمستحضرات التجميل

مؤسسة فيصل فاخوري لصناعة الحلويات 

محمص وبن بيت الخال

شركة غصوب ربايعة وشركاه  لتجارة السلع االستهالكية

كوبرا لصناعة المعسل

محالت فلوريا لتجارة الفحم والمواد الغذائية

شركة نجوم القهوة لصناعة المواد الغذائية 

جبال االلب لصناعة المواد الغذائية

شركة التجمعات لخدمات المرافق الجامعية

نعناعه لصناعة المعسل

شركة جبال شمال ا�ردن لتصدير زيت الزيتون

محمود فؤاد الخواجا و أنس البشابشة

مؤسسة أوتاد لصناعة مواد التجميل والكيماويات

شركة حالل طيب لصناعة الشوكوالته 

االشقر لصناعة االسمده و المعقمات 

شركه ماسا للتسويق والتوزيع 

 مجموعة الوافي للتسويق و التجارة الدولية

شركة ميت تو ايت للمواد الغذائية 

مؤسسة سميح ابو فوده للصناعات الغذائية

شركة توب كلين للمنظفات والتوريدات الكيماوية

شركة مخبز الحقل الذهبي

شركة المشاريع التجارية المتكاملة

خمسة و ثمانون لصناعة المنتجات الغذائية

شركة مطابع استرا

مؤسسة التألق وا�ناقة لصناعة المنظفات

معمل بركات الكريم 

مؤسسة ميرات لتجارة و صناعة المواد الغذائية

شركة مدريد لصناعة المنظفات

مذاق أفندينا للتمور

وادي ا�ردن للمنتجات الطبيعية

مصنع هيدرا للمياه

بن ومحمص الفجر السعيد

الفصول النتاج وتعبئة المعسل

تبليسي الدوليه للتجاره 

شركة ايار لتجارة المواد الغذائية

مؤسسة الره يونس لتجارة الزيوت الطبيعية

جبران لتجارة المواد الغذائية

اللمعان الساطع �دوات التنظيف

مستودع أدوية الجودة 

جيه تي انترناشونال االردن

شركة االوائل للتوزيع و التجارة العامة 

شركة مجتمع المنسوجات لصناعه اقمشه و 

منسوجات الضيافه

هشام الفالح للمكمالت الغذائية والتجميل 

شركة المتحدة لالبداع لصناعة االلبسة الجاهزة ذ م م

شركة كولن للصناعات الغذائية

شركة المصنع العراقي للمواد الصيدالنية

القدوة للصناعات الدوائية

أنهار البيادر للتجارة والصناعة

مناحل عبد المنعم الزعبي

مؤسسة احمد الخواجا التجارية

مؤسسة الجوهرة الماسية لصناعة وتجارة المنظفات

شركة الشباب ا�خضر

الصدارة لتجارة القهوة

شركة الميكو للتجارة العامة

شركة محمود نايف عمري وشركاه 

مؤسسه قوه االتفاق لتعبئة و تغليف

شركة معصرة الجبل

شركة ابناء محمد صالح ابو قياص التجارية

كنوز بلدنا 

شركة مصنع ديفون للشوكولالته

زهرة النرجس لتجهيز المستشفيات 

ارابيال للتقنيات الطبية

معمل العمران ºنتاج البيرة

الشركه التقنيه الدوليه للصناعات المعدنيه

بانا ودانا للشوكوالته

دجله لصناعة البالستيك

عبداØ فهمي جبر زيد

 مؤسسة سمرا و محمود لمواد التجميل 

شركة الربان التجارية

دمع العين للصناعات البالستيكية و تعبئة المياه 

مؤسسة عسل نحلتي

مؤسسة نداء احجاز لمواد التجميل

شركة بوابة بال لالستيراد و التصدير

مؤسسة مزرعة بالل عثمان عبد الكريم أبوحجلة

االخوين زالطيمو للحلويات 

شركة أيلول لمواد التنظيف

شركة زيتال لمواد التجميل 

العنقاء لصناعة الخلطات االسمنتيه ومواد العزل ذ. م.

شركة الغيث لتصنيع و تسويق العصير 

مؤسسة ريما حمودي للتسوق اºلكتروني

فخر النشامى

مؤسسة بني عيسى للصناعات الكيماوية

شركة احمد خلف الوقفي وشركاه

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 

شركة كنوز الجمال لصناعة مستحضرات التجميل

مؤسسة جود و ريان للتجارة 

الشركات الجديدة
نرحب بالشركات الجديدة معنا من

1 حزيران 2021 وحتى كانون الثاني 2022



     من المهم في كل شركة تفعيل الدور التسويقي والترويجي للمنتجات أو الخدمات والتي يتم تقديمها من قبل الشركات، عنا 
بشركة هيئة الترقيم االردنية محمد عاصي هو المسؤول عن تطوير، وتنفيذ، ومراقبة ا�نشطة التسويقية للشركة ومن ضمنها 
االشراف وإدارة وسائل التواصل االجتماعي المنوعة للوصول الى اكبر قاعدة من المهتمين وأصحاب العالقة ، محمد يلعب دور® هام� 
خالل  من  المقدمة  الخدمات  لتسويق  يسعى  فهو  االخر  الصعيد  وعلى  الشركة  ُتقيمها  التي  الفعاليات،  ُمختلف  تنظيم  في 

المشاركة في المعارض واالنشطة المختلفة على المستوى المحلي والخارجي.

     محمد يقوم باستمرار بتنظيم لقاءات و اجتماعات مع الشركات والمصانع االعضاء سواء داخل الشركة او عبر الزيارات الميدانية 
بهدف نشر المعرفة والوعي في نظام الترميز العالمي GS1 Standard... محمد دوره مميز بالعمل على توسيع قاعدة الشركات 
االعضاء حيث يقوم بتحليل قوائم الشركات الموجودة في االردن واستهداف الشركات الممكن تستفيد من خدمات شركة هيئة 

الترقيم ا�ردنية.

     محمد عاصي يحمل درجة البكالوريس في التسويق وحاصل على شهادات في تطبيق  المعايير العالمية  GS1 لكيفية توصيف 
البيانات الرقمية باالضافة الى المعايير المتعلقة بصور المنتجات وقياسات أبعادها والتي يتم عرضها في االسواق االفتراضية ويوظف 
هذه المعرفة في كونه جزء من فريق منصة goscan والتي تعتبر المنصة الكترونية الموحدة للمنتجات االردنية لتلبية حاجة السوق 

المحلي للتسويق الرقمي والبيع الكتروني.

     محمد شخصية محبوبة في الشركة، ويمتاز بعالقاته االجتماعية المرنة ويعد نموذج� للموظف الذي يحظى باحترام ومحبة 
جميع فريق العمل والعمالء في الشركة.

تعرف على:

إعداد المجلةتواصلوا معنا 

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) 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: تطوير ا�عمال
قسم: التسويق والمبيعات

مسؤول وحدة التسجيل
وخدمات المتعاملين

مشرف تسويق ومبيعاتمشرف مشاريع وتطوير قطاعات

محمد عاصيم. أريج رواشدةمي علي

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




