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يسرنا أن نعود اليكم مع بداية عام ٢٠١٨ باطاللة جديدة ملجلة جو.سكان الصادرة عن شركة هيئة 
الترقيم االردنية والتي ستزوركم يف مواقعكم بنسختها االلكترونية مرة واحدة كل ستة أشهر نكون 
خالل هذه الفترة قد حصدنا ما توفر الينا من أخبار عن آخر التطورات التكنولوجية وموضوعات 
أخرى متنوعة تفتح أبواب من املعرفة والعلوم بعضها من واقع عمل هيئة الترقيم والبعض االخر من 

واقع عمل الشركات االردنية وكل ما هو جديد حول العالم.

بعض  استخدام  خاللها  يتم  قد  متخصصة  موضوعات  معكم  نناقش  ان  ارتأينا  العدد،  هذا  يف 
املصطلحات التي تكون غريبة بالنسبة لعدد منكم اال أنها شائعة ومعروفة لدى الغالبية من حيث 
الشكل على االقل، فعلى سبيل املثال "الباركود“ معروف بشكله الظاهري لدى الغالبية من الناس، 
فعند زيارتنا لواحد من أسواق بيع التجزئة وبعد التقاط حاجاتنا من على االرفف نذهب بعربتنا 
الى املوظف عند نقطة البيع لتسديد ثمن هذه املشتريات فيجلب انتباهنا تسليط الضوء االحمر 
على الباركود املطبوع على املنتج وبعدها نقوم بدفع ما علينا حسب مبلغ فاتورة املشتريات اخلاصة 
حياتنا  يف  روتيني  اجراء  انه  املشتريات.  ورقة  تتأمالن  وعينينا  السوق  خارج  بعربتنا  نتجه  ثم  بنا 
كيف  يعلم  ال  كبير  عدد  لكن  بجهاز خاص  قد مت مسحة ضوئيا  الباركود  هذا  يرى  الكل  اليومية، 
تستطيع هذه اخلطوط السوداء والبيضاء اعطائنا جميع هذه التفاصيل ملشترياتنا وبهذه السرعة 

الكبيرة.

ان مجلة جو.سكان ويف اعدادها الالحقة تقدم اجابات للعديد من املوضوعات املشابهة التي متر من 
أمام أعيننا وال نعلم كيف تعمل هذه االشياء وما اثرها يف حياتنا.

غسرظا تعاخطضط طسظا وابثاء أرائضط واجاصئال اصاراتاتضط.

نتمنى لكم كل اخلير يف العام اجلديد.

ضطمئ المثغر الاظفغثي

ميسلون قموه
املدير التنفيذي



طصالئ: تسطغط الدعء سطى المظاةات المثاطفئ ووضع رصط
بارضعدGTIN طثاطش لضض طظعا !
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عند اختالف املنتجات مبا يف الكفاية يجب 
ان يحتوي كل منتج على رقم معرف مميز 
املنتج  مواصفة  اختالف  قضية  به،  خاص 
من وقت الخر قضية واقعية االن يف قطاع 

السلع االستهالكية سريعة احلركة.
يسمى  الذي  للمنتج  العاملي  الباركود  رقم 
الذي  للمنتج  االساسية  الهوية  هو   GTIN

التجارية،  العالمات  اصحاب  يستخدمه 
التجزئة وجميع  املصنعة، وجتار  والشركات 

العاملني يف سالسل التوريد بشكل عام.

الباركود  رقم  باستخدام  الشركات  استمرت  اذا 
باالمكان  يكون  فلن  للمنتج  القدمي   (GTIN)
حتديث املعلومات للمستهلك، اليوم يف قطاع السلع 
الى  احلاجة  اصبحت  احلركة  سريعة  االستهالكية 
ملواكبة  امرضروري  للمنتجات  دقيق  تعريف  اعطاء 

متطلبات املستهلك.
ان احلاجة الى تغيير رقم الباركود (GTIN) للمنتج 

تتلخص يف التالي :

(GTIN)طبال سطى رصط بارضعد المظاب

 

طبال سطى تشغغر رصط الئارضعد
سظث إجراء تشغغر سطى ظفج المظاب

(GTIN)

صورة للمنتج يف مثال (١) بعد التغيير
تغيير على املنتج

عرضة  املنتجات  مواصفات  ان  نعترف  ان  يجب 
هنالك  يكون  ان  وممكن  مستمر  بشكل  للتغيير 
يكون  ان  أو  ما  تغيير طفيف على مواصفات منتج 
اضافة  مثل  للمستهلك  أهمية  واكثر  كبير  التغيير 
عنصر ممكن ان يسبب التحسس للمستهلك ملرض 

معني مثًال!.

تغيير الصيغة أو
الوظيفة

تغيير الوزن الصايف

تغيير الوزن اإلجمالي
أو األبعاد

إضافة أو إزالة رمز الشهادة
تخص املنتج

يف حالة منتج جديد
كليًا

تغيير حجم الكمية
للمنتج

تشكيل جديد للمنتج الذي
يحتوي أكثر من عنصر

تغيير سعر املنتج
املطبوع على املنتج

تغيير إسم العالمة
التجارية

يف حالة احلمالت
الترويجية

الافضغر السالمغ
غفغث الةمغع
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ثنائي  باركود  هو   GS1 Data Matrix الباركود 
املعلومات  ليحمل  استخدامه  ميكن  االبعاد، 
انتهاء  تاريخ  للمنتج،  العاملي  الرقم  مثل  التجارية 
الرقم  و  الكمية   / الدفعة  رقم  املنتج،  صالحية 

التسلسلي. 
صندوق مالحظة:لقد مت اعتماد استخدام الباركود 
على    GS1 Data Matrix د  االبعا  ثنائي  د 
املنتجات الدوائية يف عدد كبير من الدول  الباركود 
من   بيانات  يشفر  أن  GS1 Data Matrix ميكنه 
أحرف أبجدية ورقمية يصل عددها الى 3116 رقم أو 
الى 2335 حرف ورقم. وقد يأخذ هذا الباركود شكل 
بالنسبة  ابعادها  قياس  ويكون  املستطيل.  أو  املربع 
 144*144 الى   10*10 من  تتراوح  بأطوال  للمربع 
هذا  حلجم  االدنى  احلد  أن  حيث  (صف*عمود). 
الباركود هو 2.1 ملم مربع واحلد االقصى حلجمه 

هو 60.48 ملم مربع. 
احلجم  هو  البيانات  مصفوفة  خصائص  أهم 
التي يحملها من  البيانات  الصغير مقارنة بحجم 
تغيير  يوضح  النموذج  هذ  رقمية.  ابجدية  احرف 
البسيط جدا عند اضافة  البيانات  ابعاد مصفوفة 

بيانات جديده للمصفوفة:

يختلف   GS1 Data Matrix الباركود  ان 
فحسب   Data Matrix الباركود  عن 
  ISO/IEC 16022االيزو منظمة  تعريف 
الباركود  FNC1  يف بداية هذا  عند اضافة 
يف وهو عبارة عن حرف ال يتم طباعته يف 
 GS1 Data عليه  يطلق  احلال  هذه 
Matrix حيث متكن القارئات من معاجلة 
البيانات وفقا لقواعد GS1 System كما 
 ECC200 دائما  هو  الباركود  هذا  رمز  أن 

وقابل للتشفير باالحرف واالرقام.

التطبيقات  معرفات  استخدام  يتم  كما 
Applications Identifiers (AIs) مع 
كذلك  للتشفير.  القابلة  البيانات  جميع 
من  محددة   مجموعة  استخدام  يتم  فانه 
 =  ،(  )  ،%  ،+  ) مثل  العالمات  و  االحرف 

 .ISO 646 وغيرها ) وذلك وفقا لاليزو

االدوية  قطاع  يف  الباركود  هذا  يستخدم 
واملعدات الطبيه بشكل خاص وال يستخدم 
عبر نقاط بيع التجزئة،  وميكن استخدام 
 �ermal أنواع مختلفة من الطابعات مثل 
 Direct أو   Laser etch أو   Inkjet أو   transfer
part marking ويعتمد استخدام أي نوع من 

التي  املواد  طبيعة  حسب  الطابعات  هذه 
سيتم طباعتها. 

الى  حتتاج  بانها  الباركود  لقراءة  أما 
بالصور   خاصة  ضوئية  ماسحات 
Camera-based bar code scanners حيث أن 
الباركود  قراءة  تستطيع  ال  الليزر  قارئات 
الليزرية  القارات  وبعكس  االبعاد  ثنائي 
فانها تستطيع أيضا قراءة الباركود أحادي 
جودة  من  التحقق  عملية  ان  االبعاد 
GS1 Data Matrix  يكون  ومطابقة الباركود 
عوامل  على  ويعتمد  طرق  عدة  خالل  من 

مختلفة مثل:
تطابق  خالل  من  ويقاس   : 1.التغيير 
املنطقة  الى  االسود  اللون  واستقامة 

البيضاء يف الرمز.

اعلى  من  االختالف  وسببه   : 2.التبايني 
قيمة الى اقل قيمة يف انعكاس االلوان. 

3.تطور حجم الطباعة:  ويعني زيادة حجم 
املعدل  عن  تقلصها  او  الرمز  طباعة 

الطبيعي املقروء بّالة الطباعة بالعادة.
0.121in X 0.12in
(3.07mm x 3.07mm)

0.134in X 0.134in
(3.40mm x 3.40mm)

0.147in X 0.147in
(3.73mm x 3.73mm)

0.107in X 0.107in
(2.72mm x 2.72mm)GTIN only

GTIN +Al (17)

GTIN +Al (17)+AI(10)
of 4 numeric and 6 alpha

GTIN +Al (17)+AI(10)
of 8 numeric and 12 alpha

الرطج المدافطخفعشئ الئغاظات

طاذا تسطط سظ الئارضعد
 GS1 Data Matrix ؟

 

  

AI AI 

(10) ABC123(01) 06251234567898

AIs مثال على استخدام معرفات التطبيقات



البصئ تئثأ شغ الاساطض طع بغاظات ختغتئ
ا�ن...طظاةك غراه السالط

 GS1 Cloudمصدر واحد للتحقق وعرض واستكشاف املنتج عبر املنصة السحابية
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بالنسبة   GS1 العاملية  املنظمة  رؤية  ان 
أن   GS1 Cloud السحابية  املنصة  خلدمة 
تكـون اكبــر مصــدر موثــوق ملعلومــات املنتــــج 
حـــول العالـــم، مما ميكـــن قطــاع االعمال من 
تلبية توقعات املستهلك  الرقمي لهذا اليوم. 

على  احلصول  اليوم  املستهلكون  يتوقع 
السابق  من  أكثر  املنتج  عن  اضافية  بيانات 
بشكل كبير، فهم يريدون الشعور بالثقة أن 
هذا املنتج الرقمي املبينة صفاته هو بالفعل 
نفس املنتج احلقيقي. وعليه، فان الشركات 
واثراء  التواصل   جسور  ببناء  ترغب  التي 
رضاهم  على  للحصول  املستهلكني  جتارب 
حتتاج  التجارية،   للعالمة  والئهم  وتعزيز 
الى زيادة الثقة ببيانات املنتج الرقمي وهي 

مهمة دقيقة للغاية.

 ،GS1 Cloud السحابية  املنصة  وجود  ومع  اليوم، 
ومعلومات  التجارية  العالمات  مصادر  اصبحت 
املنتج متاحة للمستهلك واصبح بإمكانه التحقق، 
 ٣ خالل  من  املنتجات  بيانات  واستكشاف  وعرض 
يف  للزيادة  قابلة  احلالي  الوقت  يف  خصائص 

املستقبل وهي :

البيانات  مستخدم  التحقق،  خالل  من  ١.التحقق: 
يستطيع التأكد من أن املنتجات مت تعريفها بشكل 
وهي   .GTIN عاملي  باركود  رقم  خالل  من   مالئم 
البيانات.هذه  جودة  ادارة  يف  االهمية  بالغة  خطوة 
على  للتـأكيد  االعمال  مجال  يف  مهمة  اخلاصية 
صحة الـ GTIN الذي يستخدمونه ضمن أنظمتهم. 

٢.املشاهدة: من خالل املشاهدة، يستطيع مستخدم 
املزودة من  املنتج  الولوج ملصدر كل بيانات  البيانات 
قبل صاحب العالمة التجارية. فال يعاني بعد ذلك 
غير  مصادر  خالل  من  املنتج  بيانات  جمع  من 

موثوقة وال أن يقلق حول جودة هذه البيانات. 

فيمكن عبر رقم الباركود العاملي GTIN  الرجوع الى 
استخدام  يف  جدا  مهم  هذا  املنتج.  بيانات  جميع 
مواقع  ويف  الذكية  النقالة  الهواتف  تطبيقات 
التجارة االلكترونية التي تقدم للمستهلكني بيانات 

منتج رقمية. 

اخلاصية  هذه  تسمح  ٣.االستكشاف: 
عن  البحث  من  التجزئة  بيع  املستخدمني/مراكز 
املنتجات، والتي تكون مفيدة يف الولوج بسهولة الى 
على  عرضه  او  االرفف  على  لوضعه  جديد  منتج 

املتجر االلكتروني.

من  كل  منها  يستفيد  عديدة  أخرى  مزايا  هنالك 
التجزئة،  بيع  مراكز  التجارية،  العالمة  مالكي 
الى  اضافة  املشرعني  املوبايل،  تطبيقات  مزودي 

املستهلكني.
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على  االعتماد  من  االردنية  الشركات  متكن  خدمات  توفير  الى  االردنية  الترقيم  هيئة  شركة  تهدف 
التكنولوجيا الرقمية من خالل االستفادة من استخدام االنواع املختلفة من الباركود يف تسويق وترويج 

الشركة واملنتجات اخلاصة بها.

تعتمد هذه اخلدمة على استخدام الباركود QR الذي ميكن عند قراءته من خالل احدى تطبيقات الباركود على الهواتف 
النقالة الذكيه الدخول الى صفحة الشركة واالطالع على صور املنتجات والعروض وبيانات اخرى والتواصل بشكل مباشر 

مع املستهلك، وذلك يساهم يف:
  زيادة املبيعات.

  تعزيز والء املستهلك.
  تواصل املستهلك عبر وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة بالشركة.

  التمكني من الدعاية و اإلعالن على املطبوعات و مواد التعبئة والتغليف املختلفة.

سظ الحرضئ
غمضظك الاسرف سطى طسطعطات ساطئ سظ الحرضئ.

خفتئ المظاةات
غمضظك اضاشئ خعر لمظاةاتك وطسطعطات سظ المظاب.

خفتئ السروض
وشارة  والثثطات  المظاةات  سطى  لطسروض  خفتئ 

جرغان السرض.

خفتئ افظحطئ
تتاعي سطى خعر اقظحطئ الثاخئ بالحرضئ.

خفتئ الثثطات
إطضاظغئ اضاشئ شغثغع وبغاظات اخرى.

والمجغث...

عع تاطض بغاظات بظائغ افبساد غتاعي سطى طةمعسئ طظ الئغاظات 
ذرغص  سظ  صراءته  غاط  افبساد  أتادي  الئارضعد  طظ  بضبغر  أضئر 

ضاطغرات الععاتش الثضغئ سئر خثطئ                      .

طا عع
بارضعد اقجاةابئ
السرغســـــــــــــــــئ
(Quick Response - QR)

ضغش غسمض غع جع جضان ؟ 

1

3

غصعم المساثثم بمسح الئارضعد سئر
تطئغص طةاظغ سطى الععاتش الثضغئ.

2

تغث غمضظ أغدا لطمساثثم العخعل
إلى خفتات الاعاخض ا�جاماسغ.

5

طظ خقل طسح الئارضعد جغاط تعجغه
المساثثم لخفتئ الحرضئ طئاحرة،

4

إجاثثم برظاطب
 شغ إسقظك.

غمضظ لطمساثثم الظصر سطى أي أغصعظئ
طسطعطات غرغإ با�جاسقم سظعا.

تسعغص  شغ  لطمساسثة   GoJoScan خثطئ    Jordan  GS١ تصثم 
طسح  سئر  المثاطفئ  وخثطاتعا  وطظاةاتعا  الحرضات  وتروغب 

ضعئغ لطئارضعد QR  وذلك جغسمض سطى:

Scan to Connect

إجاثثاطات
طجاغاه شعائثه

   زغادة المئغسات.

   تسجغج وقء المساعطك.

   زغادة تعاخض المساعطك سئر وجائض الاعاخض ا�جاماسغ.

   الامضغظ طظ الثساغئ وا�سقن سطى المطئعسات وطعاد الاسئؤئ

   والاشطغش المثاطفئ.

من الشركات التي تستخدم هذه اخلدمة
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 طعصع اطازون

تعخغض المظاةات بالطائرة
المساصطئ طظ خقل

طظ المسروف طظث زطظ ذعغض أن آقت الطغران المساصطئ عغ ججء طظ المساصئض، ولضظ ا�ن أخئح 
تصغصئ بفدض أطازون Amazon.  أطازون عغ واتثة طظ سثة حرضات تثطط لةسض تسطغط 

المظاةات الاغ تئاع الضاروظغًا طظ خقل ذائرة بثون ذغار واصسًا تصغصغا!

خطط  عن  أمازون  كشفت   ،٢٠١٣ عام  يف 
تسمى  جديدة  توصيل   خدمة  لتقدمي 
تستخدم  أن  شأنها  من  والتي   ،Prime Air

الطائرات بدون طيار لتوصيل الطرود.

أول طائرة بدون طيار  أمازون  قدمت شركة 
 ٢٠١٦ ديسمبر  يف  املتحدة  اململكة  يف 
الشركة لتوسيع اخلدمة لعشرات  وتخطط 
املستقبل  يف  منشآتها  من  بالقرب  العمالء 
الشحنات  تسليم  ألمازون  ميكن  القريب. 
إلى العمالء بعد ساعات فقط من طلبهم، 
امازون  مع  تتعامل  التي  التجزئة  متاجر 
تؤكد ان نافذة الوقت سوف تتقلص إلى ٣٠ 
تسليم  املمكن  من  كان  إذا  فقط  دقيقة 

املنتجات عبر طائرات بدون طيار .

طائرات بدون طيار ستكون قادرة على حمل الطرود 
يقدم  أمازون  سوق  ان  باوند.  خمسة  تزن  التي 
على  كان  لذلك  املنتجات،  من  واسعة  مجموعة 
من  التي  احلزم  أنواع  الختيار  التضييق  الشركة 
طيار،   بدون  الطائرات  طريق  عن  توصل  أن  املمكن 
وسوف يتم اعتماد تسليم احلزم إلى عتبة العميل . 
التسليم يف  بدون طيار ستكون شاحنات  الطائرات 

املستقبل.

يف املاضي مت اختبار تصاميم الطائرات بدون طيار 
يف  التوصيل  خدمة  لتقدمي  طريقة  أفضل  ملعرفة 
جلعل  طرق  عن  يبحث  أمازون  إن  مختلفة.  بيئات 
املتعدده   املناطق  إلى  طيار  بدون  الطائرات  تسليم 
املدن  السحاب يف  ناطحات  إلى  الريفية  املزارع  من 
اإلحساس  تقنيات  ان  حيث  ممكنًا  الشاهقة 
على  طيار  بدون  الطائرات  ستساعد  والتجنب 
تسبب  قد  التي  والعوائق  العقبات  من  الهروب 

التحطم كما أن § حتديد املواقع املتكاملة وأدوات 

املالحة املتطورة جعل الطائرة بدون طيار على املسار 
الصحيح.



(Bitcoin) وطا عغ سمطئ الئاضعغظ
(Blockchain)طا المصخعد بسقجض الضاض

Blockchain تعريف سالسل الكتل
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ان سالسل الكتل Blockchain عبارة عن 
 ، المركزيا  ادارته  يتم  رقمي  نظام 
يف  للمشاركني  ويسمح  لتشفيراملعاماالت، 
السوق بتتبع املعامالت الرقمية دون حفظ 
(جهاز  نقطة  كل  فعند  مركزية.  سجالت 
هناك  يكون  بالشبكة)  متصل  كمبيوتر 

نسخة من سالسل الكتل.
مت تطويرسالسل الكتل النظمة احملاسبة ، 
الكتل  سالسل  تكنولوجيا  استخدام  يتم 
انظمة  انه يف  املعامالت حيث  للتحقق من 
بيانات  اي  اضافة  ميكن  الرقمية  العمالت 
رقمية و القيام بذلك يخلق سجال ال ميحى 
ميكن  ذلك،  على  عالوة  تغييره  ميكن  وال 
قبل  من  املعلومات  صحة  من  التحقق 
الكتل  سالسل  باستخدام  بأكمله  املجتمع 

بدال من إدارة مركزية واحدة.
التعامالت  يسجل  الذي  اجلزء  هي  الكتلة 
يتم   وكلما  دائمة.  بيانات  كقاعدة  ويجعله 
كتلة جديدة حيث  البدء يف  يتم  كتلة  بناء 
من  يحصى  ال  عدد  بالنهاية  سيكون  انه 
الكتل يف داخل سالسل الكتل وتكون متصلة 
ببعضها البعض (مثل الروابط يف سلسلة) 
بطريقة خطية ووفق ترتيب زمني.وكل كتلة 
حتتوي على جزء من كتلة سابقة. حتتوي 
حول  كاملة  معلومات  على  الكتل  سالسل 
وأرصدتهم  املختلفة  املستخدمني  عناوين 
الكتلة  إلى  القدمية  الكتلة  من  مباشرة 

املكتملة حديثا.

مت تصميم سالسل الكتل بحيث تضمن ان 
وهذا  للتغيير،  قابلة  غير  التعامالت  هذه 
أنها  وضمان   ، حذفها  ميكن  ال  أنه  يعني 
توزيع  وميكن  تغيير  اي  من  محمية  تبقى 
,وبسبب  نسخها  ميكن  ال  ولكن  البيانات 
ذلك، يعتبر حجم سالسل الكتل مشكلة يف 

التخزين والتزامن.
سالســــل الكتــــل Blockchain والبتكويـــــن 
إلكترونية  عملة  (البتكوين   Bitcoin
تتداول بشكل كامل عبر اإلنترنت فقط من 

دون وجود فيزيائي لها):
التكنولوجي  االبتكار  هي  الكتل  سالسل 
انه ال  Bitcoin. حيث  لـلبتكوين  الرئيسي 
قبل  من   Bitcoin البتكوين  تنظيم  يتم 
يقوم  ذلك،  من  وبدال  واحدة.  ادارة 
والتحقق  املعامالت  بإجراء  مستخدموها 
أو  سلع  ثمن  شخص  يدفع  عندما  منها 
خدمات، مما يلغي احلاجة إلى قيام طرف 

ثالث مبراجعة املدفوعات أو تخزينها.
إلى  جديدة  كتلة  إحلاق  يتم  املتوسط،  يف 
إلى  استنادا  دقائق،   ١٠ كل  الكتل  سالسل 
يتم   ،  Bitcoin البتكوين  بروتوكول 
قبل  من  الكتل  سالسل  بيانات  مقاسمة 
النظام. عند االنضمام  املشاركني يف  جميع 
كمبيوتر  جهاز  كل  يتلقى  الشبكة،  إلى 
متصل نسخة من سالسل الكتل، التي لديها 
سجالت، وتقدم دليًال بكل معاملة نفذت من 
أي وقت مضى. وبالتالي ميكن أن توفر نظرة

تنتمي  التي  القيم  مثل  ثاقبة عن حقائق   
الى عنوان معني يف أي حلظة يف املاضي.

من األستخدامات لسالسل الكتل اخلدمات 
تعبر  الكتل  سالسل   ، التقليدية  املصرفية 
 ، املالية  للمعامالت  الكامل  التاريخ  عن 
تعمل سالسل الكتل على تبسيط العمليات 
التجارية جلميع األطراف. ولهذه األسباب، 
يجذب  بل   ، املالية  املؤسسات  يجذب  ال 
مجاالت  يف  األخرى  املؤسسات  من  العديد 
 .(IOT) املوسيقى والتأمني وإنترنت األشياء
أنظمة  يف  الستخدامه  اقتراحات  وهناك 
التصويت أو تسجيل األسلحة أو املركبات أو 
ملكية  لتأكيد  حتى  أو  الطبية  السجالت 

اآلثار أو األعمال الفنية.
التكنولوجيا  هذه  إمكانات  إلى  وبالنظر 
مناذج  بدأت   ، التجارية  العمليات  بتبسيط 

جديدة تقوم على سالسل الكتل بالفعل
والدفع  احملاسبة  شبكات  محل  لتحل 
للصناعة  فعالة  والغير  الثمن  الباهظة 

املالية.
هذا املقال متت ترجمته عن املصدر التالي :
Investopedia https://www.investope-
dia.com/terms/b/blockchain.asp#ix-
zz51nICXp2w 
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انه يتم يوميا قراءة أكثر من مليار باركود حول العالم.
ان اول ظهور للباركود كان يف عام 1952 وكان مدور الشكل.

ان منتجات الشركات املسجلة لدى شركة هيئة الترقيم االردنية متنح رقم باركود باديء عاملي هو 625.
ان فحص جودة طباعة الباركود تعمل على زيادة القراءة الصحيحة بنسبة%26 من غيره عند نقاط البيع.

 EAN-13 ان املنتجات الصغيرة احلجم والتي ال تستوعب باركود كبير احلجم يتم االستغناء عن باركود من نوع
أو UCC-12 بباركود صغير احلجم من نوع EAN-8 الذي حتوي على 8 خانات فقط.

.DataBar ان املنتجات الطازجة ذات االوزان املختلفة يستخدم لها باركود من نوع
أن الباركود من نوع QR يستوعب 2500 حرف أو رقم ويستخدم يف تسويق الشركات واملنتجات واخلدمات وقد مت 

استخدامه اول مره عام 1994 لتعقب املركبات أثناء عملية التصنيع.
ان الباركود من نوع Data matrix GS1 أصبح الباركود الوحيد املستخدم على املنتجات الدوائية ويحتوي على 

معلومات تفصيلية.
أن مفتاح تعريف الشحنة SSCC اجباري ضمن تكوين امللصق اللوجستي لنقل البضائع.

؟عض تسطط
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• شركة غير ربحية.
• مملوكة بالكامل للمؤسسة االردنية لتطوير املشاريع االقتصادية (جيدكو).

• عضو يف املنظمة العاملية GS1 Global Organisation والتي تضم 112 هيئة ترقيم من مختلف دول العالم.
• اجلهـة الوطنيـة املسؤولـة عن ادارة كافة العمليات املتعلقـة بنظام الترميـز للسلـع واخلدمات وفقا لنظام مـــــواصفات ومعاييـر 
GS1 System Standards تعتمد على استخدام تطبيقات الباركود ومعايير املراسالت التجارية االلكترونية وتقدم حلول  عاملية 

واجراءات فنية يف مجال التتبع وخدمات فنية أخرى.
• تخدم قطاعات عديدة كالتجزئة والصناعات املختلفة، والرعاية الصحية، والنقل والشحن وغيرها من القطاعات.

• اليوم، تقدم شركة هيئة الترقيم االردنية خدماتها الى 1400 شركة ومؤسسة أردنية من مختلف القطاعات بدءا من منحهم 
أرقام عاملية خاصة بهم متكنهم من ترميز منتجاتهم وخدماتهم باستخدام الباركود وتقدمي الدعم الفني اضافة الى خدمات 
الكترونية عديدة ملساعدتهم على مواكبة التطورات العاملية والسماح ملنتجاتهم بالتواجد على أكبر شبكة معلومات عاملية يف 

.GS1 Cloud العالم من خالل

ظئثة سظ حرضئ
GS1 Jordan عغؤئ الارصغط اقردظغئ
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