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أجهزة التعقیم والتطهیر باألشعة فوق البنفسجیة  و األثاث الطبي الذکي 
UV Tec & Medical Furniture

- التجهیزات الطبیة والدیکورات للمؤسسات الطبیة والعالجیة.
- تجهیزات العیادات واملستشفیات واملختبرات والصیدلیات.

- أجهزة التعقیم باألشعة الفوق البنفسجیة.

- أجهزة استخراج املاء من الجو بالطاقة املتجددة.
- تجهیز سیارات اإلسعاف.

-أجهزة السالمة العامةوإطفاء الحرائق.
- ستاندات العرض وتجهیزات السوبر مارکت والنوفیتیة و املطاعم 

  والفنادق

� � � � �



One Hundred Jordan  100   و تقرأJORDAN 

One Zero Zero indeustrial Equipment - شرکة واحد صفر صفر للتجهیزات الصناعیة

إسم الشرکة و العالمة التجاریة: 

 مدینة مأدبا الصناعیة التنمویة أحد مشاریع املدن الصناعیة األردنیة 

موقع الشرکة :

 ملیون دینار أردني تأسست يف 2019

وبدأت عملها يف خضم أزمة کورونا و حولت إنتاجها من وحدات اإلنارة إلی وحدات التعقیم باإلضاءة وذلك 
باألشعة فوق البنفسجیة. 

بدأت الفکرة أثناء الحظر الشامل يف شهر آذار وکانت البدایة يف صندوق التعقیم عند الحالق و الکوافیر . و تم 
البحث عن التعقیم باملستشفیات و املختبرات و هنا بدأت التفکیر و تشکیل فریق بحثي و مراجعة دراسات 
عاملیة عن التعقیم باألشعة فوق البنفسجیة  UV و هي التي یعتمدوها لتعقیم األدوات و أجهزة الفحص و 

باملختبرات الطبیة.

و بخبرات أردنیة و عقول أردنیة بدأت الشرکة تشرح عن ضرورة استخدام األشعة فوق البنفسجیة UV للتعقیم 
ملواجهة وباء کورونا وکانت أول شرکة بالعالم تطرح هذا املوضوع ملواجهة الوباء و أعلنت عنه و قدمته 

باإلعالم و مواقع التواصل اإلجتماعي.
و بعدها بشهر تقریبا جاءت دراسات من وکالة ناسا و من البیت األبیض و من مؤسسات يف أوروبا ... تؤکد نفس 

الدراسات بنجاح األشعة فوق البنفسجیة للتعقیم و القضاء یلع فایروس کورونا. 

بینما کانت شرکة 100JORDAN قد قامت بتصنیع أجهزة یسهل إستخدامها و یمکن إستخدامها يف جمیع 
املواقع و لعدة إستخدامات لتکون حلول التعقیم تغطي القطاعات اإلقتصادیة املتنوعة و املؤسسات و 

الشرکات و حتی املنازل . 

رأسمال الشرکة: 

کیف بدأت الشرکة:



- حلول التعقیم للقطاع الطبي :
- تعقیم غرف املرضی و املرافق املتعددة يف املستشفی و العیادات و املختبرات و غیرها

- روبوت التعقیم الذي یتم التحکم به عن بعد .
- أجهزة تعقیم املعدات و األدوات 

- حلول التعقیم للقطاع الصناعي :
حیث أن أغلب املواد الخام تکون مستوردة و ممکن أن تکون حاملة للفیروس أو أثناء التصنیع لضمان التعقیم 

يف جمیع مراحله.
قامت  100JORDAN  بتصنیع أجهزة تقوم بالتعقیم لجمیع مراحله و خطوط اإلنتاج و املستودعات و حتی 

سیارات النقل و سیارات التوزیع إضافة للمستودعات و املخازن . 

-حلول التعقیم األموال و األوراق:
حیث أن أکثر وسیلة لنقل الفایروس هو بالتداول الورقي و املالي وال یمکن تعقیمه باألسلوب املتعارف علیه 
برش کحول علیه أو  غیرها .. وجدت الشرکة الحل ملنع هذا اإلنتشار أو تقلیله بوضع حلول التعقیم بتصنیع 

أجهزة مثل : 
- صندوق التعقیم األوراق و األموال قبل و بعد إستالمها و تسلیمها.

- تعقیم أجهزة الصراف  اآللي  ATM فوق کبسات اإلستخدام عند إدخال الرقم السري و الشاشة. 
- تعقیم خزنة األموال و صندوق الکاش بوضع وحدات تعقیم.

- تعقیم سیارت نقل األموال و نقل البرید و املستودعات و غیرها.

- حلول التعقیم للقطاع التجاري : 
حیث أن املحالت التجاریة و السوبر مارکت و األسواق بشکل عام تضم منتجات وفیها اکتظاظ و أکثر من شخص 

ممکن أن یکون متواجد فیها . لذلك قامت الشرکة بتقدیم حلول التعقیم للمحالت ومنها :
- تعقیم سالسل التوزیع و الترتیب و البیع.

- تبدأ من إستالم املنتجات و تخزینها و توزیعها.
- ستاند تعقیم لتعقیم األرفف واملنتجات داخل املحل التجاري.

- ستاندات تعقیم الثالجات و غرف التبرید .نالحظ أغلب شرکات تصنیع الثالجات أصبحت تستخدم UV يف 
ثالجاتها فوجدنا أن نصنع منها لثالجات التجاریة حیث تمنع نمو البکتیریا و املایکوربات والفیروساات و بذلك 

تمنع عفونة املنتجات أو تسممها.
- يف مجال املطاعم قامت الشرکة بتقدیم حلول تعقیم ثالجات و غرف التبرید وذلك ملنع نمو البکتیریا أو 

الفایروسات والتي قد تسبب التسمم أو فساد األطعمة . فبوجود وحدة التعقیم باألشعة فوق البنفسجیة 
نضمن أو نقلل عدم الوصول لتلك املرحلة .

- يف مجال املالبس و النوفیتیه حلول تعقیم غرف القیاس و الغیار التي قد یستخدمها اکثر من شخص 
إضافة لتعقیم املالبس من املخازن و املستودعات إلی عرضها و تقدیمها و بعد وقبل القیاس أو التسوق أو 

الشراء 

ما تقدمة الشرکة من حلول تعقیم :



-  حلول التعقیم الغذائي  :
حیث أن املنتجات الغذائیة أو مدخالتها السائلة أو الجامدة من عصائر أو حبوب أو 

أرز أو سکر أو لحوم أو خضار أو فاکهة أو القهوة التي تتاثر فیها یجب أن تکون 
معقمة وال یمکن تعقیمها بمواد کیمیائیة ممکن أن تؤثر یلع جودتها أو نکهتها 

و منها تستخدم يف محطات تعقیم املیاه منذ زمن
وجدت شرکة 100JORDAN حلول تعقیم املنتجات الغذائیة من مرحلة 

استیردها و توزیعها و بیعها أو إستخدامها کمدخالت إنتاج للمطاعم أو للمصانع 
أو لشرکات التزوید الغذائي . 

-  حلول القطاع السیاحي: 
لفنادق و األجنحة الفندقیه و السیارات و الباصات السیاحیة و املطاعم و الکافیه لتعقیم األدوات و الکاسات و 
املفارش وغیرها من تفاصیل الخدمة السیاحیة و الفندقیة تبدأ من الغرفة و غرف الغسیل و التوزیع و تنظیف 

الغرفة و غیرها 

-  حلول التعقیم للشحن و وسائط النقل . 

حیث أن انتقال الفایروس یکون عاملیا عبر املعابر الحدودیة أو عبر الشحن الجوي أو البحري أو البري

قامت شرکة 100JORDAN بوضع حلول تعقیم تستخدم للتعقیم يف جمیع مراحلها مثال :

-   املطارات/ املعابر الحدودیة : تعقیم الطائرات سواء الرکاب او الشحن بجهاز خاص یقوم بالتعقیم املباشر و بأقل 

تکلفة و أسرع وقت کذلك تعقیم الشاحنات النقل البري و السفن و النقل البحري

- تعقیم األمتعة / و الشحنات منذ وصولها و مراحل التفتیش و مراحل الشحن و مراحل املستودعات و مراحل 

التخزین حتی مراحل تسلیم األمتعة أو الشحنات ألصحابها باملطارات أو الحدود

UV تعقیم وسائط النقل العامة الطائرات و الشاحنات و الباصات و السیارات و التکسي باألشعة فوق البنفسجیة -

ما تقدمة الشرکة من حلول تعقیم :



- تعقیم املباني و املنازل:
حیث أن املصاعد هي التي تضم اکبر عدد من اإلختالط و اإلستخدام و التجمع. وجدت شرکة 

100JORDAN أسلوب التعقیم للمصاعد و کبسات / أزرار املصاعد إضافة إلی نفس املصعد بتعقیمه و 
أیدي األبواب و مواقف السیارات

- تعقیم داخل املنزل و املکاتب :
وحدات تعقیم داخل الخزائن و خزائن الحائط و خزائن املطبخ وغیرها إضافة إلی ستاند تعقیم یوضع داخل 

البیت بغرفة تکون خالیة.

- تعقیم الثروة الحیوانیة و النباتیة و الزراعة
وذلك بوحدات تعقیم تمنع انتشار الفایروسات و األوبئة بین الحیونات أو النباتات أو تمنع نقلها لألمراض 

ما تقدمة الشرکة من حلول تعقیم :

-  تعقیم املرافق العامة و املدارس و دور الحضانة .
حیث أن القاعات العامة و املرافق للتجمعات مثل املدارس و الجامعات و املراکز و الحدائق و املکتبات و مقرات 

الشرکات و غیرها بوضع وحدات التعقیم يف القاعات و مواقع التجمع و اإلستقبال و غیرها .



األثاث الطبي و اللوازم الهندسیة و الصناعیة الطبیة 

بعد أن درسنا السوق و کانت التکلفة العالیة للتجهیزات الطبیة و األثاث الطبي للعیادات و املستشفیات و 
هي تأخذ التکالیف العالیة من األصول و التجهیزات.

وضمن نطاق عمل الشرکة قامت بتطویر خط إنتاج لألثاث الطبي و بدأناها بالصناعات التجمیعیة و 
الصناعات التکمیلیة.

و بعد أن درسنا األسواق و التکالیف وبالذات للقطاع الحکومي وجدت الشرکة نفسها أمام واجب وطني و 
إنساني و أخالقي بتوفیر ما یمکن أن تصنعه بتقلیل التکالیف الالزمة للتجهیزات فتواصلت مع شرکات 
عاملیة أوروبیة و أمریکیة و الشرکات املمیزة بمنتجاتها لتنقل هذه التکنولوجیا إلی األردن بمواصفات 

عاملیة و اروبیة و أمریکیة لیصبح يف األردن مصنع یغطي السوق املحلي و اإلقلیمي و العربي..

مثال األسرة الطبیة الکهرومیکانیکة و األوتوماتیکیة سعرها یتجاوز 7000 دینار لبعض منها و بإمکان الشرکة 
تقدیمها بنفس الکفاة و نفس املواصفات بسعر ال یتجاوز 3000 دینار.

إضافة لعدد من املعدات و األجهزة الصناعیة املتنوعة من األثاث یقلل من التکالیف بنسب من 30 % إلی 
70 % وهذه تکالیف ممکن توفیرها من میزانیة التکلفة العالجیة و التجهیز االزمزم و زیادة عدد األسرة أو 

املستشفیات املیدانیة و غیرها . أو تحدیث املوجود .

وهنا بدأت بتجهیز :
- أسرة العنایة الحثیثة

- أسرة الطواريء و اإلسعاف
-أسرة العیادات و الفحص

-أسرة تصویر األشعة
- طاوالت تقدیم الطعام للمرضی

- طاوالت جانب السریر
- خزانة الطواريء و التي تحمل اأجهزة و األداراج الالزمة وغیرها

- إضافة إلی تجهیز الصیدلیات و تجهیز املختبرات و التصویر و األشعة

لذلك نقدم کل إمتیازاتنا وکل ما لدینا للتجهیزات االزمة للقطاع الطبي و الخدمات الطبیة بصناعة أردنیة 



أن "جهاز استخالص املاء من الهواء یتمیز بإعادة تدویر وتولید وفلترة وتنقیة املیاه واستخالص میاه 
عذبة من الهواء".

و أن "الجهاز یتبع معاییر االستدامة، حیث أنه صدیق للبیئة وال تنتج عنه أي نفایات ویساعد يف تنقیة 
الهواء من البکتیریا وتعدیل الرطوبة، کما أنه محدود االستهالك للکهرباء وال یحتاج لعملیات صیانة 

کثیرة".

تجمیع املاء من الهواء

یعّد موّلد املیاه من الغالف الجوّي جهازًا الستخالص واستنباط املیاه من جزیئات الهواء الرطبة املحیطة به، 
ویستخرج بخار املاء من الجّو عن طریق تکثیف الهواء وتبریده إلی درجة أقل من درجة الندى، أو عن طریق تمریره 

يف مجّففات أو ضغطه. تکمن أهمیة وجود هذه املوّلدات يف املناطق التي یصعب إیجاد املیاه النقیة فیها، 
والتي تعاني من شّح املصادر املائیة.

تتطلب عملیة استخراج املیاه من الجو کمیة من الطاقة الالزمة لتشغیل هذه املوّلدات، وبعضها یعتمد یلع 
االختالف بین درجات الحرارة دون الحاجة إلی اللجوء ملصادر أخرى من الطاقة.

ُألهمت فکرة تصمیم هذه املولدات من الطبیعة، حیث یوجد نوع من الحشرات من عائلة الستینوکارا جراسیلیبس 
یقوم باستخراج املیاه من الجّو الستمرار حیاته. 



تجمیع املاء من الهواء

يف املوّلد الذي یعمل یلع مبدأ التبرید والتکثیف، تقوم نوع من أنواع الضواغط بتمریر املبّرد عبر مکّثف، وثم 
عبر ملّف املبّخر والذي من شأنه یقوم بخفض حرارة الهواء إلی درجة الندى مؤدیًا إلی تکاثفه. حیث تدفع 

املروحة - ذات السرعة اُملتحکم بها - الهواَء املصّفی فوق امللّف، وُتنقل املیاه الناتجة إلی خّزانات تعمل یلع 
نظاَمي التصفیة والتنقیة، ملحاولة إبقاء املیاه نقّیة وتقلیل احتمالیة إصابتها بالفیروسات والبکتیریا املتواجدة 

يف الهواء املحیط یلع امللّف التبخیري عبر املیاه املتکاثفة.

یعتمد معّدل إنتاج جزیئات املاء یلع کّل من الرطوبة النسبیة للجّو، درجة حرارة الهواء وحجم الضواغط. وتزداد 
کفاءة هذه املوّلدات مع ازدیاد الرطوبة النسبیة وحرارة الهواء یلع حّد سواء. کما وتقل کفاءتها بانخفاض حرارة 

الجّو عن 18.3 درجة مئوّیة أو بانخفاض الرطوبة النسبیة عن 30%. وبالتالي فعالّیتها تقّل عند تواجدها يف غرف 
مکّیفة.

تتفاوت أسعار موّلدات املاء تبعًا لبعض الخصائص کالسعة، والرطوبة، ودرجات الحرارة وتکلفة الطاقة الالزمة 
لتشغیلها.  

قامت بعض أنواع التکنولوجیا بتوظیف تأثیر بلتییر للمواد شبه املوصلة، والتي عندما یسخن جانب من هذه 
املواد یبرد الجانب اآلخر. يف هذا التطبیق، یکون الهواء فوق زعانف التبرید یلع الجانب الذي یبرد مّما یخّفض 
درجة حرارة الهواء إلی درجة الندى، مؤدیًا إلی تکاثف املاء، ثّم تجمیعه. بعض هذه التصامیم تستخدم الطاقة 

الشمسیة کمصدر أساسي للتشغیل، بسبب طبیعة الحالة الصلبة للمواد شبه املوصلة وقّلة استهالکها للطاقة.

کما ویمکن تحسین سعة موّلدات میاه الشرب يف درجات الرطوبة املنخفضة عبر استخدام مبّرد تبخیري مقرون 
بمزّود للمیاه الراکدة والتي بَدورها تزید رطوبة الهواء لدرجة قریبة من درجة الندى. بالتالي یمکن تولید میاه 

الشرب باستخدام املیاه الراکدة دون االعتماد یلع رطوبة الهواء املحیط. 



 قطاع الخدمات الدوائیة : 

تعمل الشرکة و تأسسس مستودع أدویة إلستیراد و توزیع  االدویة و الوکاالت الدوائیة و العالجیة  وذلك لتوفیر 
الدواء املناسب بالسعر املناسب و ان یکون الدواء يف متناول الجمیع و لتقلیل تکالیف العالج و تکالیف املواد 

الدوائیة 

قطاع الخدمات السیاحیة 

تعمل الشرکة یلع تأسیس وکالة سیاحیة متخصصة باالستثمارات السیاحیة و السفر و السیاحة الداخلیة و 
الخارجیة و التسویق و الترویج السیاحي  يف  األردن و الوطن العربي و  اإلقلیم ووالعالم 

وتهدف لتقدیم خدمات السیاحة املتکاملة  ضمن تکالیف متنوعة و جودة عالیة  للتناسب مع جمیع الفئات و 
جمیع األعمار و کافة القدرات االقتصادیة  بأیلع جودة . 

و تهدف الشرکة إلضافة مفهوم جدید للسیاحة ضمن رؤى یتناسب مع األحداث الریاضیة و االقتصادیة و التجاریة و 
الترفیهیة 
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- التجهیزات الطبیة والدیکورات للمؤسسات الطبیة والعالجیة.
- تجهیزات العیادات واملستشفیات واملختبرات والصیدلیات.

- أجهزة التعقیم باألشعة الفوق البنفسجیة.

- أجهزة استخراج املاءمن الجو بالطاقة املتجددة.
- تجهیز سیارات اإلسعاف.

-أجهزة السالمة العامةوإطفاء الحرائق.
- ستاندات العرض وتجهیزات السوبر مارکت والنوفیتیة و املطاعم   

   والفنادق


