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 QR عرف ع�� استخدامات الباركود�

الذكرى 45 لوالدة أول باركود �� العالم

منتجك نجما ع�� مواقع ال�سوق االلك��و�ي

أخبارنا
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أو  المعطلة  التكنولوجيا  مصط��  االخ��ة  االونة   �� ان�شر 
التخر��ية ، فما المقصود ��ا وما أثرها ع�� قطاع االعمال ؟ 

فكرة التكنولوجيات المعطلة شاعت ع�� الكتاب الذي �شر عام    
كر�ست�سن.  كاليتون  لمؤلفھ   (The Innovator's Dilemma)  1997
و�مكن �عر�ف التكنولوجيا المعطلة بأ��ا طرق جديدة لفعل االشياء 
بحيث �عطل أو تقلب أساليب وممارسات العمل التقليدية. ف�� �غ�� 
بأكملها.  الصناعات  أو  الشر�ات  ��ا  �عمل  ال��  الطر�قة  كب��  �ش�ل 
الطر�قة  �غي��  ع��  الشر�ات  تج��  ما  غالبا  المعطلة  فالتكنولوجيا 
أن  أو  السوق  فقدان  من  خوفا  اما  وذلك  عملهم   �� ي�ت��و��ا  ال�� 
تصبح غ�� مالئمة. فالتعطيل يحدث عندما تتحدى شركة صغ��ة أو 

ناشئة بموارد محدودة شركة كب��ة أو تخ��ع اسواقا جديدة. 

معطلة   كتكنولوجيا  االلك��ونية  التجارة  ذلك  ع��  االمثلة  من 
لتعطيل  االن��نت  ع��  االلك��ونية  التجارة  أمازون  استخدمت  حيث 
االن  ف�ستطيع  �امل.  �ش�ل  التقليدية  التجزئة  بيع  صناعة 
المس��ل�ون شراء منتجا��م بمجرد الضغط ع�� ك�سة واحدة ليتم 
حسب  شرا��م  من  التا��  اليوم  أو  اليوم  نفس   �� المنتج  �سليمهم 
لتقديم  ا���م  اقتصاديات  من  أمازون  موقع  و�ستفيد  مواقعهم 
أو�ر  شركة  فان  كذلك  التقليدين.  منافس��م  من  بكث��  أقل  أسعار 
ر�وب  خدمة  لتقديم   peer-to-peer تكنولوجيا  من  استفادت 

�شاركية مستغلة ذلك نحو التحول ا�� اقتصاد �شار�ي. 

ومن االمثلة ع�� التكنولوجيا المعطلة ال�� تتطور �سرعة كب��ة 
الكتل  سالسل   ،Artificial Intelligence AI االصطنا��  الذ�اء 
الواقع   ،3D Printing اال�عاد  ثالثية  الطباعة   ،Blockchain

.IOT و�ن��نت األشياء ، VR/AR االف��ا���/ الواقع المعزز

�� عصر تكنولوجيا المعلومات والذ�اء االصطنا�� ، أصبحت �ل 
أن  الشر�ات  ع��  يجب  تكنولوجيا.  شركة  عن  عبارة  االن  شركة 

األعمال  قادة  لدى  ي�ون  وأن  قو��ا  و�عز�ز  شرا�ات  بناء  إ��  تتطلع 
لمنع  إما  عل��ا  للرد  وتخطط  القادمة  بالتكنولوجيا  �افية  معرفة 
واتخاذ  م��ا  لالستفادة  أو  للتكنولوجيا  ا��ان�ية  اآلثار  من  أعمالهم 
إ��  تؤدي  أن  يمكن  كما  العمل  �عطيل  إ��  تؤدي  أن  قبل  اجراءات  

�غي��ات كب��ة قد تجعل المنتجات واإلدارات جديدة �لية.

مجاالت  باختالف  االردنية  والمؤسسات  الشر�ات  قادة  وع�� 
أعمالهم االن�باه ا�� هذه التطورات التكنولوجية واك�شاف الفرص  
ع��  ول��فاظ  المستقبل  مواجهة  من  للتمكن  والتحديات 
ثقافة  من  وجزء  عملهم  اس��اتيجية  ضمن  وجودهم..ووضعها 
نحن  غد..فهل  يوم  عالم  مثل  أبدا  ي�ون  لن  اليوم  الشركة...فعالمنا 

مدر�ون لهذا الواقع ا��ديد حولنا؟ 

نحن �� شركة هيئة ال��قيم االردنية ومن خالل عملنا مع المنظمة 
العالمية GS1 وهيئات ال��قيم ا��لية �� أك�� من 114 دولة حول العالم 
نتعاون �� �عز�ز المعرفة سواء من خالل االبحاث والدراسات العلمية 

أو مشاركة تجارب الشر�ات الك��ى لمشروعا��م التطبيقية االولية. 

 ومن ا��دير بالذكر أن المنظمة العالمية GS1 قد أصدرت تقر�را 
حقيقية  تمكي�ية  تكنولوجيا  خرائط  رسم  تضمن  نوعھ  من  فر�دا 
�ستطيع  حيث  التور�د  �سالسل  صل��ا  حيث  من  األعمال  لتوجهات 
الشر�ات أو  أي ��ص سواء �ان �عمل ��  ا��ال اللوجس�� أو �ان 
هذا  محتو�ات  من   االستفادة  مصنعا  أو  التور�د  سلسلة  من  جزءا 
ال�� يختار  التكنولوجية  التقر�ر من حيث تحديد األولو�ة لالبحاث 
القيام ��ا، أو �� كيفية رسم خر�طة لهم بال�سبة لتحديات االعمال 
هذا  ع��  ا��صول  و�مكنكم  لها.  ا��ل  ايجاد  مع  يواجهو��ا  ال�� 
التقر�ر من خالل التواصل معنا �� شركة هيئة ال��قيم االردنية أو 

االطالع عليھ ع�� الرابط التا�� : 

هل لدى قادة االعمال في االردن خطة لمعرفة
لة Disruptive Technology ع�� أعمالهم

ّ
 أثر التكنولوجيا المعط
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كلمة المدير التنفيذي
ميسلون قموه
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ضمن   
ً
مهما جزءا  �عد  فأنت  معينة  ��دمة  متلقي  أو  مقدم  كنت  سواء 

سلسلة التور�د وألن من أهم أهداف GS1 ال�� �س�� لتحقيقها وهو وجود 

جميع  وتحا�ي  العالم،  مستوى  ع��  نوعها  من  فر�دة  واحدة  أعمال  لغة 

الشر�اء التجار��ن فقد ظهرت ا��اجة لتوف�� معاي�� لتعر�ف وترم�� و�شر 

المعلومات المتعلقة باالفراد سواء �انوا مقدمي او متلقي خدمة بصف��م 

جزء ال يتجزأ من سالسل التور�د حيث أن ا��اجة لتعر�فهم توازي ا��اجة 

مراحل  ع��  وغ��ها  واألصول  وال��نات  والمواقع  المنتجات  لتعر�ف 

ساللسل التور�د ا��تلفة.

مفاتيح  �س��   Identify التعر�ف  �عمليات  خاصة  معاي��   GS1 تقدم 
12 مفتاح  GS1 Identification Keys   ID Keys و�بلغ عددها  التعر�ف 
إ��  للوصول  فعالة  ا 

ً
طرق للشر�ات  لتوفر  تصميمها  تم  �عر�في، 

 ، ��ا  التور�د ا��اصة  الموجودة �� سالسل  العناصر  المعلومات حول 
مفاتيح  ألن  ونظرا  التجار��ن  الشر�اء  مع  المعلومات  هذه  ومشاركة 
يمكن   ، العالم  نوعها ع�� مستوى  GS1 فر�دة من  بـ  ا��اصة  التعر�ف 
مشارك��ا ب�ن المنظمات، مما يز�د من وضوح سلسلة التور�د للشر�اء 
التجار��ن، واليوم  سنعرفكم ع�� المفتاح التعر�في GSRN الذي ير�ط 
أو  ل��دمة  مزود  �ان  سواء  المقدمة  با��دمة  االعمال  أو  االفراد  ب�ن 

متلقي ل��دمة. 

 : GSRN نقاط تتعلق بالمفتاح التعر�في

الرقم العال�� GSRN  يوفر هو�ة فر�دة ال ل�س ف��ا حيث �عت�� مفتاح 
الصلة                   ذات  الكمبيوتر  أنظمة  ع��  ا��زنة  المعلومات  إ��  الوصول 
بـمقدمي و متلقي ا��دمات والذين من الممكن ان يتم تص�يفهم �أفراد 
يتم  كما  الدور�ن،  هذين  ب�ن  التمي��  ي�يح  أنھ  كما  عمل  مجموعات  أو 
استخدامھ �� قطاع ا��دمات لتعر�ف العالقة مع مزودي ا��دمات من 
االفراد ( مثل االجراء الط��، حيث يمكن �عر�ف الفرد المزود لالجراء 
الط��  وفقا لدوره ) كذلك لتعر�ف االفراد متلقي ا��دمات ( مثل ��م 
نقاط  لد��م  الذين  للز�ائن  يقدمها سوق تجاري  ال��  والهدايا  العروض 

حسب بطاقة عضو���م).

�� ا��االت ال�� تحتاج ا�� �عر�ف اجراء محدد ضمن خدمة معينة سواء  
�انت لمتلقي أو مزود ا��دمة، يمكن استخدام معرف لهذا االجراء هو 
المعرف   ا��  مضافا   (Service Relation Instance Number ) SRIN
الط��  العالج  من  معينة  مرحلة  �عر�ف  المثال،  س�يل  ع��   GSRN

لمر�ض ما.
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تعّرف على مفتاح التعريف العالمي

الذي يربط بين الخدمات واالفراد مقدمي أو متلقي الخدمة

للتطبيقات                           معرفات  الستخدام  ي��أ  عادة   GS1 نظام 
أرقام  ب�ن  للتمي��  وذلك   AIs Application Identifiers - AIs
التعر�ف ا��تلفة، حيث يتم استخدام معرف التطبيقات AI مع 

الرقم العال�� GSRN ع�� النحو التا��: 

GSRN ��المعرف العال -
(AI) 8017   : لمزود ا��دمة

GSRN ��المعرف العال -
(AI) 8018 : لمتلقي ا��دمة

SRIN ��المعرف العال -
(AI) 8019 : لتحديد حالة معينة ل��دمة

: GS1 صورة تو�� نظام المعاي�� ا��اص بـ

Global Service Relation Number (GSRN)

: GSRN ال��كيب ا��اص بـالرقم العال�� لتعر�ف أ��اب العالقة مع ا��دمات



:QR تكنولوجيا الباركود
البار�ود ثنا�ي األ�عاد QR �شفر البيانات بأ�عاد متعددة. حيث يتم �شف�� البيانات ع�� امتداد 
الطول والعرض للوحدات المر�عة. ان البار�ود  GS1 DataMatrix  والبار�ود GS1 QR هما ثنائيا 

 .GS1 System ��اال�عاد من ضمن نظام معاي

�� الما���، �ان يتم قراءة  البار�ود ا��طي (أحادي اال�عاد) باستخدام تقنية �عتمد ع�� الل��ر. 
أية   �� البار�ود. كما  قارئات  النوع االحدث من  األ�عاد ��  ثنائية  التصو�ر  فان ما��ات  اليوم، 
تكنولوجيا حديثة، ما��ات التصو�ر  �ان ينظر ال��ا ع�� أ��ا باهظة الت�لفة. مع تطور وتطبيق 
خدمات التطبيقات ع�� الهواتف ا��مولة الذكية، فقد تمت ازالة الت�لفة ال�� �انت بمثابة حاجز 

لتب�� استخدامھ. 

البيانات االضافية الموسعة ع�� عبوة المنتج هو ن�� العطاء المستخدم ام�انية الوصول ا�� 
للسلع االس��الكية، هنالك توصية باستخدام  بال�سبة  المنتجات.  أو خدمات اضافية عن  بيانات 
ب�شف��  التجار�ة  العالمة  GS1 DataMatrix عندما يرغب مال�ي  البار�ود   أو   GS1 QR البار�ود 
رابط بموقع الك��و�ي. عندما يتم قراءة أي بار�ود م��ما، س�تم نقل نفس المعلومات �غض النظر 

عن نوع البار�ود المستخدم من  هذين البار�ودين.  

 Quick Response (QR) الباركود

هو رمز اإلستجابة السر�عة وهو العالمة التجار�ة للبار�ود ثنا�ي األ�عاد تم تصميمھ ألول 
اللون (نقاط  QR مر�ع الش�ل م�ون من  وحدات سوداء  البار�ود  مره �� صناعة السيارات، 
و�مكن  بھ  متعددة  بيانات  �شف��  يتم  بيضاء،  خلفية  ع��  مر�ع  نمط   �� مرتبة  مر�عة)  /بكسل 
برمجيات  خالل  من  أو   ( تصو�ر  (ما��ات  متخصصة  معدات  خالل  من  البيانات  هذه  قراءة 

(تطبيقات) موجودة ع�� الهواتف الذكية.

:QR تار�خ استخدام الباركود
و�ف                      دي�سو  لشركة  األ�عاد  ثنا�ي  البار�ود  إخ��اع  تار�خ  �عود 
(Denso Wave) التا�عة لشركة السيارات المعروفة تو�وتا (Toyota) و�انت 
الغاية من إخ��اعھ إيجاد طر�قة لتعقب المركبات أثناء عمليات التص�يع ، 
وأك��  أشهر  أحد   QR البار�ود  السر�عة  االستجابة  رمز  أصبح  ذلك  و�عد 

أنواع البار�ود الثنا�ي األ�عاد شعبية. 

 �� األونھ األخ��ة، أصبح استخدامھ خارج نطاق صناعة السيارات وذلك 
بالبار�ود  مقارنة    QR البار�ود  يمتلكها  ال��  الكب��ة  التخز�ن  سعة  بفضل 
ام�انية  التكنولو��  التقدم  كب��  �ش�ل  ساهم  لقد  اال�عاد.  أحادي  ا��طي 
بت�لفة  ا��مولة  الذكية  الهواتف  أجهزة  خالل  من   QR البار�ود  قراءة 

.QR منخفضة وهذا أدى ا�� انفجار �� ��م تب�� استخدام البار�ود

1. Refer to your
EAN/UPC barcode 
and reference the 
GTIN

2. GTIN: 614141999996

3. Create a 14-digit GTIN 
format of the EAN/UPC 

GTIN

4. GTIN: 00614141999996

5. Create an extended 
packaging URL: e.g. 
http://www.gs1us.org

6. Encode the QR Code with the Function Code One Character (FNC1)

7. Encode the GS1 AI (01) and Insert the created 14-digit GTIN

8. Encode the GS1 AI (8200) and Insert the created URL

9. Optional: Encode additional Application Identifiers (AIs) from the GS1 System 
based on the business need
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ليــصبــــح منتجــــك نـجمـــــًا
تعرف على استخدمات الباركود (QR)على مواقع التسوق االلكتروني

Contains Data

Contains
no data

Contains
data

Contains
data

(QR) رمز االستجابة السر�عة �� GS1 شف��المعلومات حسب نظام�



عبوة  ع��  بار�ود  أول  وقراءة  م��  عملية  تمت   ،  1974 يونيو   26  ��
المنتج  برقم  يتمثل  �ان  والذي   ‘Wrigley’s chewing gum’ ر�ج��  علكة 
(U.P.C.) �� سو�ر ماركت مارش  ’Marsh‘�� تروي Troy  ، أوهايو. ومع هذا 

الم�� وقراءة رقم البار�ود �غ��ت اساليب التجارة لالبد.

ن�يجة للتعاون المستمر ب�ن ا����ع�ن والتجار، مكنت البار�ود مال�ي 
العالمات التجار�ة و أسواق التجزئة من التقاط معلومات المنتجات ونتج 
عند  للمحاسبة  المستغرق  الوقت  وتقليل  ال�شر�ة  األخطاء  تقليل  عنھ 
ا��روج من المتجر وخصوصا ما �عد ا��رب العالمية الثانية والطفرة ال�� 

حدثت باز�اد أعداد الم�سوق�ن �� المتاجر.

س��ة حياة الباركود :
ع�� مدار األر�ع�ن عاًما الماضية ، افتتحت GS1 م�اتب �� أك�� من 100 
تخدم  عالمية  معاي��  باستخدام  عضو  مليون  من  أك��  وجمعت  دولة 
سالسل التور�د وال�� بدورها �سهل األعمال التجار�ة من خالل لغة أعمال 

عالمية واحدة.

ع�� التار�خ �عرف ع�� أهم األحداث ال�� مررنا ��ا:

• 1977 إطالق نظام معاي�� GS1 ألول مرة
حيث قامت الرابطة األورو�ية ل��قيم المواد 
 –  GS1 �عد  فيما  �س��  أصبحت  ال��   -  (EAN)
األعضاء  وقام  بروكسل   �� مكتب  بإفتتاح 
�غاية  التعر�ف  نظام  بإطالق  المؤسسون 

تحس�ن كفاءة سالسل التور�د.

متعدده  حزم  ع��  الباركود  استخدام   1983  •
من المنتجات للبيع با��ملة

وفائدة  عالية  موثوقية  البار�ود  أث�ت  حيث 
كب��ة تم التوسع �� استخدامھ ولم �عد يقتصر 

استخدامھ ع�� المنتج فقط.

• 1990 إزدياد المسؤولية وتطورها �ش�ل كب��

 ،  GS1  مع 
ً
العالمية رسميا المتحدة و األذرع  الواليات  إتحاد  من خالل 

مما ي���� منظمة واحدة لها وجود �� 45 دولة.

االحتفال بالذكرى الـ 45 لوالدة أول باركود
عيد ميالد سعيد باركود ! 

1 9 7 4 2 0 1 9

45 عام  
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• 1995  وضع معاي�� خاصة بقطاع الرعاية ال��ية 
تم توسيع نطاق عملنا مع  قطاع الرعاية ال��ية ، والعمل عن كثب مع 

هيئات ومقدمي خدمات الرعاية ال��ية.

• 1999  انضمام GS1 DataBar للعائلة
�عد عمليات من البحث والتصميم تم إ�شاء GS1 DataBar وهو بار�ود 

يمتاز بقدرتھ ع�� حمل كمية اك�� من المعلومات و ب��م أصغر.

• 2000 : افتتاح المكتب ا���� رقم 90 
عدد  تضاعف   ، فقط  سنوات  عشر  غضون   ��
 90 ليصبحوا  ف��ا  مح��  وجود  لدينا  ال��  الدول 

مكتب مح�� تا�ع لـ GS1  حول العالم.

• 2002 : إطالق مؤتمر المعاي�� العالمية

 ،GS1 وذلك إلدارة المعاي��  العالمية ا��اصة ب
م�اًنا   GS1 أعضاء  العال��  المنتدى  هذا  يمنح  حيث 

واحًدا لمناقشة المعاي�� واعتمادها

RFID 2004 : إطالق أول معيار خاص بال •

 ،
ً
وذلك �عد أن أصبحت رقائق ال RFID أك�� ان�شارا

تم ا�شاء معاي�� خاصة لتطبيقها واستخدامها.

Business-To- Consumer World مبادرة GS1 2007:  أدخلت •
مع نمو التجارة اإللك��ونية ، تم إ�شاء معاي�� ت�يح للمس��لك�ن الوصول 

المباشر إ�� معلومات المنتج الرئ�سية.

• 2013 : احتفال بمرور 40 عاًما:
100 دولة ولد��ا أكثـر من مليون  GS1 أصبح �� أك�� من  وجود م�اتب 

عضو ،تم االحتفال بمرور 40 عاًما ع�� اللغة العالمية لألعمال �� العالم. 

تأث�� الباركود �� العالم :

اليــوم، يتــم قــراءة أكثـــر مــن ســتة مليــارات مــن البار�ــود �ل يــوم �ــ� 
جميــع أنحــاء العالــم، البار�ــود ير�ــط بيـــن العالمــات التجار�ــة والز�ــون 
و��ســط عمليــات الشــراء وال�ســوق، كمــا �ســاعد الم�ســوق�ن �ــ� العثــور 

ع�� األشياء ال�� يحتاجون إل��ا ع�� االن��نت.

وقد  تطور الباركود ليناسب االحتياجات ا��ديثة وم��ا :

• يوفر البار�ود ثنا�ي األ�عاد  للمس��لك�ن معلومات مفصلة عن المنتج و�دعم تطبيقات الم�� الضو�ي من خالل أجهزة الهاتف ا��مولة الذكية .
• توفر تكنولوجيا الموجات الراديو�ة RFID للم�سوق�ن سرعة عمليات �سليم البضا�ع والمز�د من المرونة �� عمليات الشراء مثل الشراء ع�� 

   اإلن��نت وا��صول ع�� المنتجات �� المتاجر.
• �ساعد البار�ود أيضا �� تحديد موقع المنتجات �سرعة أثناء االستدعاء أو تحديد البضا�ع المقلدة بحيث يمكن إزال��ا من ا��زون.

�� المستقبل :

ــن ع�ــ� االن��نــت 
ّ

 جديــًدا مــن التجــارة، البار�ــود الممك
ً

اســتمرارا �ــ� العمــل بنفــس الــروح ال�ــ� تــم تأس�ســها �ــ� عــام 1974 ، فــإن العصــر الرق�ــ� يخلــق جيــال
ن من االستفادة من الهو�ة الفر�دة للمنتج باستخدام الرقم التعر�في العال�� للمنتج (GTIN)  ل��و�د الم�سوق�ن ع�� اإلن��نت بر�ط مباشر 

ّ
سوف يمك

بمعلومات موثوقة أك�� ومفيدة عن المنتج، مما �عزز تجر�ة ال�سوق لد��م.



يقول أرسطو �� القرن الرا�ع قبل الميالد: ” ان التفك�� مستحيل 
من دون صور“ .

إن المفردات الفكر�ة لال�سان �� العصر ا��ديث اصبحت تتمثل 
بالصور حيث أن الوضوح �� معرفة األشياء يكمن �� سهولة تخيلھ 

والوصول اليھ فالصورة أفضل دليل ع�� ذلك.

�وسيلة  العالم  حول  الرقمية  التكنولوجيا  استخدام  ان�شار  مع 
خالل  من  سواء  شرا��ا  من  والتمكن  المنتجات  بيانات  عن  للبحث 
الهواتف  ع��  تطبيقات  خالل  من  أو  االن��نت  ع��  ال�سوق  مواقع 
الذكية، فقد تزايد االھـتمام �ش�ل كب�� بتصو�ر المنتجات �وسيلة 
�ون  الرقمية  القنوات  هذه  ع��  المس��لك  مع  التواصل   �� أساسية 
صورة المنتج تلعب دورا ھاما �� اقبال المستهلك ع�� شرائھ كما أن 
أثر  لهما  المنتج  صور  لعرض  ال��يحة  والطر�قة  الصورة  جودة 

كب�� عند اتخاذ المس��لك قرار الشراء. 

1. خدمة تصو�ر المنتج
ال��قيم  هيئة  شركة   �� نحن 
ع��  حرصنا  منطلق  ومن  األردنية 
تأهيل الشر�ات االردنية �� مواكبة 
مجال   �� والتطور  ال�سارع  هذا 
ع��  �عمل  الرقمية  التكنولوجيا 
آخر  ل�شمل  خدماتنا  تطو�ر 
مواصفات  حسب  المستجدات 
�سمح  عالمية  ومعاي��  وأسسس 
للمنتج االرد�ي العبور ع�� مختلف وسائل ال�سوق الرقمية والمادية 

كمراكز بيع التجزئة محليا وعالميا. 

ومن هذه ا��دمات تطو�ر قاعدة بيانات ��مة �سمح للشر�ات 
المواصفات  حسب  المنتحات  وصور  بيانات  بتحميل  االردنية 
اهتمامنا  من  كب��ا  جزءا  التصو�ر  خدمة  تحتل  حيث  العالمية 
ولضمان توف�� خدمة تصو�ر عالية ا��ودة متوافقة مع المتطلبات 
المعاي��  وادخال  للتصو�ر  خاص  استوديو  تجه��  تم  فقد  العالمية 
ذلك  �ل  الصور  ونوع  الصور  و��م  التصو�ر  لطر�قة  الالزمة 
للتمكن من ادراجها ضمن شبكة المعلومات العالمية حيث أن صورة 
المنتج  عن  توافرھا  الواجب  االساسية  البيانات  من  واحدة  المنتج 
ضمن  متاحة  ولتصبح  ال�سوق  مواقع  ع��  ترو�جھ  من  للتمكن 
 Verified by GS1  المصدر العال�� الموثوق للبيانات من خالل خدمة
من  والمهتم�ن  المس��لك�ن  وجميع  التجار��ن  الشر�اء  م��ا  �ستفيد 

حول العالم.

تصو�ر  وأهمية  ضرورة  حول  الو��  و�شر  الشر�ات  ولتحف�� 
للشر�ات  منتجات  ��مسة  التصو�ر  خدمة  نقدم  فاننا  المنتج 
االعضاء لدينا مجانا كما نقدم لكم تدر�با متخصصا �� مجال تصميم 
عبوة المنتج وطر�قة التصو�ر وعرض الصور. وقد تم ��يئة قاعدة 

البيانات لديناالس�يعاب عدة صور �سو�قية ومقطعية.

2. خدمة  قياس أ�عاد المنتج
قياس  خدمة  الشركة  تقدم 
القياس  اجراء  و�تم  المنتج  أ�عاد 
بما  عالمية  لمعاي��  وفقا  للمنتج 
المنتج   عبوة  ش�ل  مع  يتالءم 
توف��  الشر�ات  باستطاعة  بحيث 
بيع  السواق  دقيقة  معلومة 
المنتج  أ�عاد  قياس  عن  التجزئة 
االرفف  ع��  لھ  م�ان  ��ز  عند 
م��م  اضا��  وجهد  وقت  بذل  دون 

كذلك اختيار م�ان مالئم لعرض المنتج. 

منتجــك نـجمًا على
مواقع التسوق االلكتروني

تفضل بزيارة استوديو التصوير وشاهد
كيف نقيس أبعاد المنتج
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ألن الرسالة ال�� �س�� لتحقيقها كشركة هيئة ترقيم أردنية �� تمك�ن شر�اتنا من ��ز مقاعد لهم ع�� وسائل التكنولوجيا 
الرقمية بحيث ت�ون متوافقة مع أية متطلبات مستقبلية ومساعد��م ع�� االن�شار �� االسواق ا��لية والعالمية.  وسواء �انت 
رغبة شركتك بتصو�ر المنتجات �� االستديو ا��اص �شركة هيئة ال��قيم أو أنك قمت بتصو�ر منتجات شركتك بنفسك، تأكد 
أن �عمل ع�� تحميل صور منتجاتك ع�� موقعنا ضمن حسابكم ا��اص بخدمة الشر�ات  Member login ع�� موقعنا االلك��و�ي 
www.gs1jo.org.jo وذلك حسب االسس المو��ة  لكم ضمن هذه الصفحة ا��اصة بكم. كما تأكد من اضافة قياس أ�عاد المنتج 

حسب المعاي�� العالمية ال�� يتم تدر�بكم عل��ا. 

ان فر�ق العمل لدينا الم�ون من السيد رعد ع�� raad.ali@gs1jo.org.jo والسيد محمد عا���   assi.m@gs1jo.org.jo يرحبان 
بكم وسيقومان باطالعكم ع�� كيفية س�� هذه العملية واالجراءات الالزمة لتصو�ر وقياس أ�عاد منتجاتكم.  



يحتاج أي تطبيق مفيد للعمل من شركة إ�� أخرى أو من شركة إ�� عميل إ�� بيانات من 
 إذا �ان غ�� منظم.

ً
مصادر متعددة. دمج �ل هذه المعلومات أمر صعب للغاية ، خاصة

�لما �ان هناك ام�انية التاحة البيانات وهي�ل��ا ور�طها ، �لما �ان تأث��ها أك�� إلم�انية 
ال�شغيل التفاع�� ، ال سيما �� األعمال مع المس��لك�ن ، وعمليات الت�بع، واألتمتة/�ل ���ء 

ذ�ي.

ال�����،  النقل  �عطيل  إ��  القيادة  ذاتية  السيارات  ��ا  تؤدي  ال��  الطر�قة  بنفس 
فهناك طفرة �� التطبيقات ال�� �ستفيد من أنظمة ا��كم الذا�ي للوجس�يات.

ا��دمات  تقدم   �� ال�� �ساهم  التقنيات األخرى  الذ�اء االصطنا�� ��  و  الرو�وتات 
اللوجس�ية المستقلة، وال�� �� عنصر التمك�ن الرئ���� التجاهات األعمال مثل ا��دمات 

اللوجس�ية عند الطلب ، واألتمتة / �ل ���ء ذ�ي.

 �ان إلن��نت األشياء تأث�� هائل ع�� �ل صناعة، ا�شاء "منصة تصميم" وال�� تمكن من 
تطو�ر مجموعة متنوعة من التطبيقات شمل اتجاهات العمل الرئ�سية ال�� تم تمكي��ا 
"�ل ���ء  و  األتمتة  ا��يو�ة:  والقياسات  ، وأجهزة االس�شعار  إن��نت األشياء  بواسطة 
ذ�ي" ، والمس��لك�ن ا��ول�ن ، وا��دمات اللوجس�ية وا��دمات عند الطلب ، والت�بع 

واالستدامة.

1. إن��نت األشياء (IoT) ، وأجهزة االس�شعار وعلم القياسات ا��يو�ة

(.A.I) ��2. الذ�اء االصطنا

والبيانات  المشا�ل  لتحليل  المستخدمة  المتقدمة  الذكية  ا��وسبة  تقنيات  يصف   
المعقدة. فهو �ساعد �� تحديد األنماط �� البيانات وتوف�� التحليالت الت�بؤ�ة.

ن الذ�اء االصطنا�� توجهات االتمتة / �ل ���ء ذ�ي ، و�شغيل تطبيقات جديدة 
ّ

يمك
وحل  والز�ائن،  المس��لك�ن  مع  للتعامل  جديدة  طرق  وخلق  المستقلة،  للرو�وتات 

التحديات ا��ديدة من أي وقت م��� �� الوقت ا��قيقي.

(.A.I) ��2. الذ�اء االصطنا

3. البيانات المفتوحة والمنظمة والمرتبطة.

4. ا��دمات اللوجس�ية المستقلة 

تدعم اتجاهات ا�عمال الناشئة 

أفضل 9  تكنولوجيات ممّكنة
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اليوم، تحديات األعمال معقدة للغاية ومتعددة األوجھ.  ن�يجة لذلك ، ال يمكن 

ألي تقنية حل �ل مش�لة. لذلك، يجب ع�� الشر�ات التقييم واالس�ثمار �� العديد 

ال�� من  التكنولوجية  المعطالت  نلقي نظرة ع�� أفضل  التقنيات ا��تلفة.  دعونا  من 

المتوقع أن تؤثر ع�� أعمالنا �� GS1 اليوم و�� المستقبل 

(.A.I) ��2. الذ�اء االصطنا



�� ح�ن ركزت التطورات المبكرة �� رؤ�ة الكمبيوتر �ش�ل حصري ع�� التعرف ع�� 
واتخاذ  الب�ئات  مراقبة  اآلن  الرؤ�ة  أنظمة  �ستطيع  توسع.  ا��ال  هذا  أن  إال  الصور، 
القرارات واالست�تاجات لدعم مجموعة متنوعة من التطبيقات، ال سيما للمساعدة �� 

مراقبة جودة المنتج �� المستودع.

و��  ذ�ي  ���ء  األتمتة/�ل  وأبرزها  العمل،  اتجاهات  من  العديد  التقنية  هذه  تمكن 

تخلق الكفاءة والسرعة لدعم ا��دمات اللوجس�ية وا��دمات عند الطلب

لمشاركة  �وسيلة  الصناعة  ع��   blockchain الكتل  سالسل   �� االهتمام  نطاق  ا�سع 
أك�� من  توف�� قدر  إم�انية  توف��  المشارك�ن، مع  والمعلومات ع�� عدد كب�� من  البيانات 
Blockchain إم�انيات جديدة و�ساعد ع��  البيانات وأمن المعامالت. توفر سالسل الكتل 
المتطورة  ا��وسبة  مثل  الموزعة،  البيانات  إلدارة  أخرى  بطرق  االهتمام  إعادة 
ومستودعات البيانات الموزعة، يتم تقييم هذه التقنية سر�عا اليوم كعامل تمكي�� محتمل 

لعمليات الت�بع، خاصة �� تطبيقات سالمة األغذية.

5. سالسل الكتل والبيانات الموزعة

6. رؤ�ة الكمبيوتر
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(.A.I) ��2. الذ�اء االصطنا

 متعددة ، سواء �انت تقوم بأعمال مستقلة أو 
ً

تتخذ النظم اآللية (الرو�وتات) أش�اال
شبھ مستقلة أو �عمل بالت�سيق مع رو�وتات أو أ��اص آخر�ن للقيام بمهام أك�� �عقيًدا.
باسم  أيًضا  إل��ا  (�شار  التعاونية"  "الرو�وتات  هو  الرو�وتات   �� جديد  اتجاه  هناك 
cobots أو الرو�وتات المش��كة) حيث تتفاعل الرو�وتات مع األ��اص ��  المستودعات 
و تجه��ات التص�يع، النظم اآللية (الرو�وتات)  �� عامل تمك�ن رئ���� �� اتجاه االتمتة / 

�ل ���ء ذ�ي. كما أنھ �ساعد �� توسيع نطاق التخصيص الشامل.

األجهزة  تب��  ا��  و�قودان   - الطبيعية  اللغة  ومعا��ة  الصوت  ع��  التعّرف  تقدم  لقد 
ع��  يؤثر  ساخن  جديد  كتوجھ  ا��ديدة  التحادثية"  "التجارة  تبـرز  ال��صية.  المساعدة 
مع  م��ايد  �ش�ل  الالعبون  هؤالء  يتواصل  واألسواق.  والشر�ات  التجار�ة  العالمات 
المس��لك�ن من خالل التطبيقات واألصوات لتحس�ن أبحاث المنتجات واإلجابة ع�� األسئلة 
االعمال:  اتجاهات  ع��  االثر  أكبـر  التق��  التمكيـن  لهذا  سي�ون  الشراء.  عمليات  وت�سيط 

تمك�ن المس��لك واألتمتة / �ل ���ء ذ�ي

7. التعّرف ع�� األصوات

8. النظم االلية (الرو�وتات) (.A.I) ��2. الذ�اء االصطنا

�ساعد القدرة ع�� تركيب الصور والمعلومات الرقمية �� العالم ا��قيقي باستخدام 
الدقة  تحس�ن  ع��  لالرتداء  القابلة  الرأس  وسماعات  والشاشات  ا��مولة  الهواتف 

والكفاءة �� التجه��ات الصناعية والتجار�ة.
              : �� اتجاهات األعمال  التقدم ا��ديدة  �� دفع أوجھ  تأث�� كب��  سي�ون لهذه األنظمة 

األتمتة / �ل ���ء ذ�ي وتمك�ن المس��لك.

9. العالم المدمج أو االف��ا���  (AR/VR) أو العالم ا��تلط
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أخبـــارنــــــــا 

ا��دمــات  و�عر�فهــم  االعضــاء  الشــر�ات  معلومــات  تحديــث  ��ــدف 
يتــم    GS1 Jordan االردنيــة  ال��قيــم  هيئــة  شــركة  تطورهــا  ال�ــ�  االلك��ونيــة 
مواصلــة تنظيــم الــدورات التدر��يــة حيــث تــم عقــد  ثــالث دورات خــالل النصــف 
االول من عام 2019 للشر�ات االردنية بحضور نحو 47 ��ص ممثل�ن عن 35 
والكيماو�ــة  والدوائيــة  الغذائيــة  الصناعــات  مــن  القطاعــات  مختلــف  مــن  شــركة 
تحديــث  ع�ــ�  و�عملــون  القطاعــات  مــن  وغ��هــا  والكرتــون  والــورق  والبالســ�تك 
وتصو�ــب  بيانــات وصــور منتجا��ــم لالســتفادة مــن ا��دمــات ا��اصــة بوضعهــم ع�ــ� منصــة بحــث محليــة وعالميــة 
تطبيقــات  خــالل  مــن  أو  االن��نــت  عبـــر  تجزئــة  أســواق  مــع  الر�ــط  ســواء  الرقميــة  التكنولوجيــا  وســائل  باســتخدام 

بار�ود  

 GS1 Standards ــدف االطــالع ع�ــ� التطــورات بخصــوص تطبيــق معاييـــر��
وال�شــر�عات الصــادرة ��ــذا الشــأن �ــ� العديــد مــن دول العالــم ســواء بال�ســبة 

ل��ميـــز االدو�ــة و/او تطبيــق نظــام الت�بــع كذلــك االطــالع ع�ــ� تجــارب عمليــة �ــ� 
�ــ� مؤتمــر  ال��قيــم االردنيــة  مــن �ادر شــركة هيئــة  اث�يـــن  المسشــتفيات. شــارك 

الفتـــرة  خــالل  عقــد  الــذي   GS1 Healthcare Conference ال��يــة  الرعايــة 
�ــ� مجــال   تــم تلقــي تدر�ــب  �ــ� هولنــدا وقــد  �ــ� مدينــة نوردو�ــك    25-29/03/2019

ترميـــز المســتلزمات والمعــدات الطبيــة UDI كذلــك ز�ــارة واحــدة مــن المس�شــفيات المطبقــة لمعاييـــر ال��ميـــز العالميــة 
.GS1

والتمو�ــن  التجــارة  و  الصناعــة  وز�ــر  ا��مــوري  طــارق  الدكتــور  معا�ــ�  ز�ــارة 
لمقــر الشــركة بتار�ــخ 20/2/2019

المشــاركة �� مؤتمر الســنوي لهيئات ال��قيم و المنعقد �� بروكســل - ب��ي�ا 
خالل الف��ة من  18-22 /2 /2019



9

��ــدف مناقشــة والتعر�ــف بالمنصــة االلك��ونيــة ال�ــ� تــم تطو�رهــا  مــن قبــل 
شــركة هيئــة ال��قيــم االردنيــة GS1 Jordan وذلــك وفــق معاييـــر عالميــة فقــد تــم 
دعــوة ممثليـــن عــن �ل مــن  وزارة الصناعــة والتجــارة و مؤسســة الغــذاء والــدواء 
هــذه  مــن  لالســتفادة  العمــل  أليــات  لبحــث  والمقاي�ــس  المواصفــات  ومؤسســة 
بيـــن  �ــ� خدمــة �ل مــن القطاعيـــن العــام وا��ــاص خصوصــا وأ��ــا تر�ــط  المنصــة 
الزاميــة  بضــرورة  توصيــة  وضــع  تــم  حيــث  والمنتجــات  العالميــة  البار�ــود  ارقــام 
البار�ــود، واننــا لنتوجــھ بالشــكر ��ميــع المشــارك�ن ع�ــ� �عاو��ــم وجهدهــم �ــ� هــذا ا��ــال حيــث ســ�تم اســتكمال العمــل 
ع�ــ� تقديــم مذكــرة لمعا�ــ� وز�ــر الصناعــة والتجــارة الهميــة هــذا الموضــوع وأثــره ع�ــ� القطاعيـــن الصنا�ــ� والتجــاري 

والسوق االرد�ي �ش�ل عام. 

مشــاركة المديــر التنفيــذي لشــركة هيئــة ال��قيــم األردنيــة �ــ� اجتمــاع الهيئــة 
مــن  الفتـــرة  خــالل  تركيــا  �ــ�  عقــد  والــذي   GS1 GA ال��قيــم  لهيئــات  العامــة 

23/5/2019-20 حيــث تــم مناقشــة بنــود جــدول العمــل المتعلقــة بأ�شــطة المنظمــة 
. GS1 العالمية

أخبـــارنــــــــا 

فقــد  ا��تم�ــ�  العمــل  بأهميــة  الشــركة وموظف��ــا  ادارة  ايمــان  مــن  انطالقــا 
قــام موظفــي الشــركة بالمشــاركة خــالل شــهر رمضــان المبــارك ب�شــاط تطو�ــ� 
ليــوم واحــد مــع  تكيــة أم ع�ــ� خــاص ببـــرنامج ســكب موائــد الرحمــن وقــد ســعد 
الموظفيـــن ��ــذا العمــل كذلــك �شــكر رئ�ســة قســم ا��اســبة ع�ــ� حســن ادارة هــذا 
مجتمعيــة  أ�شــطة  �ــ�  المشــاركة  بانتظــار  ونحــن  الثانيــة  للمــرة  التطو�ــ�  العمــل 

أخرى

��لــون  �ــ�  حافــل  تدر��ــ�  يــوم  األردنيــة  ال��قيــم  هيئــة  شــركة  �ادر  أم��ــ� 
�عنــوان تنميــة مهــارات التفكيـــر االبدا�ــ� ا��ما�ــ� التـــي اشــتملت ع�ــ� عــدد مــن 

االلعــاب الهادفــة اضافــة ا�ــ� أنــھ قــد تــم التعــرف ع�ــ� لياقــة الموظفـــ�ن مــن خــالل 
الســ�� عبـــر غابــات ��لــون  المرتفعــة والتـــي تخللهــا اســ��احة اللتقــاط االنفــاس �ــ� 

هــذا  تنظيــم  ع�ــ�  ال�شــر�ة  المــوارد  قســم  رئ�ســة  �شــكر  كذلــك  ا��ــار  اليــوم  هــذا 
اليــوم الممتــع لــ�ادر الشــركة. 



أخبـــارنــــــــا أخبـــارنــــــــا 

ن��ء زمالئنا بحصولهم ع�� لقب الموظف المثا�� خالل ف��ة النصف االول من عام 2019

السيدة فاتن المصري
رئ�س قسم الموارد ال�شر�ة

والشؤون االدار�ھ

 الــر�ــــــــــع االول

المهندسة أر�ج الرواشدة
مشرف تطو�ر مشار�ع وقطاعات

السيد أحمد البطاينة
رئ�س قسم تكنولوجيا المعلومات

 الــر�ــــــــــع الثــانـــــــــــــي

السيد رعد ع�� ا��س��ي
 أخصا�ي ف�� رئ����

التنفيذي  المدير   GS1 Jordan االردنية  ال��قيم  هيئة  شركة  استضافت 
  2019 تموز   23-25 من  الف��ة  خالل  الشر�طية  للشفرات  العراقية  ل��معية 

األعمال  يدعم  العراق   �� التأس�س  تحت   /  GS1 لـ  مح��  تمثيل  وجود  لدعم 
التجار�ة حيث شارك �ادر ا��معية  �� تدر�ب متخصص عن نظام المواصفات 

GS1 System of Standards وتقديم شرح ع�� نظام �عر�ف  والمعاي�� العالمية  
البار�ود ومجاالت تطبيقاتھ ��  المنتجات وا��دمات بأرقام عالمية مم��ة وأنواع 

مختلف مراحل العمليات ع�� سلسلة التور�د لرفع كفاءة العمل وخفض الت�اليف 
ب�ن الشر�اء التجار��ن كذلك التعر�ف با��لول وا��دمات الفنية مثل اجراءات وتطبيقات الت�بع للمنتجات الغذائية 

والدوائية لضمان سالمة الغذاء وا��د من االدو�ة المزورة.  

وقد تم مناقشة كيفية ادارة عمليات توز�ع أرقام البار�ود العالمية وترم�� المنتجات حسب مختلف مستو�ات التعبئة 
والتغليف و�عر�فهم بالتطبيقات ا��تلفة النظمة البار�ود �� قطاعات بيع  التجزئة واالغذية والرعاية ال��ية حسب 

المواصفات والمعاي�� العالمية كما تم تنظيم  ز�ارة ميدانية الحد االسواق التجار�ة الطالعهم ع�� تطبيقات عملية داخل 
السوق.  
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أخبـــارنــــــــا 

لقاء  االردنية  البنوك  جميعة  مع  بالتعاون  االردنية  ال��قيم  هيئة  شركة  نظمت 
 (LEI) التعر�في بتار�خ 30/7/2019 تم خاللھ التعر�ف بخدمة معرف الكيان القانو�ي
مناقشة  تم  حيث  االردن   �� بنك   12 عن  ممثل�ن  ��ص   22 اللقاء  هذا  حضر  وقد 
الهدف من هذه ا��دمة والمم��ات وال�شر�عات �� عدد من الدول و�� ��اية اللقاء تم 
ا��دمة من  لتقديم هذه  السوق االرد�ي  تقييم حاجة  ��دف  باست�يان  ا��ضور  تزو�د 
قبل مرجعية وطنية �� شركة هيئة ال��قيم االردنية  GS1 Jordan �وكيل م��ل بصف��ا 

 GLIEF المعتمدة كمشغل ل��دمة من قبل مؤسسة GS1 عضو �� المنظمة العالمية



شركة الرشاقة والتنحیف للصناعات الغذائیة 

شركة باقة التطویر الدولیة للتجارة 

شركة قدر البادیة لاللبان واالستثمارات الزراعیة 

شركة الخاصة لتجارة األجھزة الكھربائیة 

شركة كمران للصناعة واالستثمار 

شركة الصیاد لصناعة األجھزة الكھربائیة

مؤسسة فحم التنین

محمص فارس الطالب

شركة شیباتا لصناعة المواد الغذائیة 

بیت االمیر لصناعة اللدائن والمواد الغذائیة ذ.م.م

شركة واحة المستھلك للتجارة العامة

امور االردن لتقنیات المجوھرات المتقدمة 

مطحنة الشرق 

مؤسسة االیوب للعطارة والعطور 

شركة مطاحن البرق 

فخر الباسقات للتمور 

مشغل غازي الوخیان للحلویات 

شركة بوتینسا للصناعات الكیمیائیة 

شركة ابیكو بالست للتجارة والصناعة 

مستودع افاق الشرق لالدویة 

رؤى لصناعة الشیبس 

سمر بیوتي بیت 

محطة نارا وسلمى للمیاه

شركة عریب عایش واوالده لصناعة الطحینة والحالوة 

شركة عبیر وعزة حماد / مؤسسة العنود التجاریة 

وسیم الشیخ للمواد الغذائیة 

شركة رأس الجبل لصناعة وتجارة المواد الغذائیة

شركة الصبا بیوتي لصناعة الصابون 

ینابیع حالیا لتكنولوجیا المیاه 

مصنع ینابیع االكوادور لتنقیة وتعبئة المیاه 

شركة جینھوا للتجارة

معمل سھول الكرك لاللبان

شركة سیمار للتسویق وتجارة المواد الغذائیة

شركة المیده الزراعیة

شركة نورث فیس لتجارة المواد الغذائیة 

شركة المرجان لألغذیة المعلبة

شركة مخابز االتصال االلیة / مجمع سنبلة الغذائي 

المیدان لتعبئة وتسویق منتجات البحر المیت

تالل الشرق العداد االطعمھ 

شركة المخبز الذھبي

شركة زبدة لفستق لتجارة االغذیة

شركة المواشي لألغذیة 

اللمسة الجدیدة لالستیراد والتصدیر

مؤسسة مھند طعان

شركو قوقا التجاریة 

میاه ربوع صوفیا 

حلویات الحمدانیة

مؤسسة استبرق للصناعات البالستیكیة 

المتعددة لصناعة مستحضرات التجمیل

شركة بالل أبو نصار وشریكھ 

مؤسسة وسیم عابدین للصناعات البالستیكیة والورقیة

شركة عین تاب لالستیراد والتصدیر المواد الغذائیة

وادي صنوان لصناعة المیاه والعصائر

شركة أوغاریت لصناعة المنظفات الكیماویة

مؤسسة ترحیب لتجارة المواد الغذائیة 

صندوقة للتجارة والتسویق

ابداعات الشونة للتسویق االلكتروني 

بن الدرجة 

شركة بیسمارك الدارة وتشغیل الفنادق والمطاعم 

شركة عبد الرحمن عثمان مجدالویة وشریكھ 

شركة الھاشم والسیوري

شركة حدائق القھوة العالمیة

مستودع أدویة البنفسج 

شركة بال جاردنز الزراعیة

شركة الھزاع النتاج المنظفات والصابون 

شركو مستودع ادویة ابن سیناء 

شركة باعشن الصناعیة 

شركة ال تارتین لیمتد للمواد الغذائیة 

تجھیزات الكرم الغذائیة

البیت البلدي / المحتسب للمواد الغذائیة

شركة القبیبھ للصناعات الغذائیة

شركة البوابة الذھبیة لصناعة الشامبو والصابون

شركة الكاسبري للتجارة والصناعة

بن الشاعر

شركة برلین النتاج التبغ والسجائر

شركة اجادة الصناعیة

شركة الشھیر للصناعات الغذائیة المحدودة

مؤسسة ابو جراح حسین التجاریة 

مؤسسة غالب مطلق حسن الوخیان / كیك بسمة الصباح

شركة شمس الصحراء

مصنع المذاق الممیز النتاج العصائر

شركة نیو سیتي للتجارة والتسویق

مؤسسة الفینیقیین الدولیة لتجارة المواد الغذائیة

شركة سوان للعطور ومستحضرات التجمیل

المعصرة الوطنیة 

الغذاء االخضر لمنتجات عنجرة الطبیعیة

شركة یوسف عبد الرزاق التایھ وشركاه

سدین لالكسسوارات

مصانع الكابالت المتحدة

شركة االسواق الثانیة للتجارة العامة

شركة الھندي ابو ركبھ 

شركة محمد یاسین الكیالني وشركاه

مؤسسة السرعة الخارقة لالستیراد والتصدیر

شركة داعور والعابد / عنبر للمنظفات 

درة المنال للتنمیة والتدریب

شركة البسام للمواد الغذائیة

معمل األغوات لأللبان

شركة االزدھار للصناعات الغذائیة

شركة القوافل الصناعیة الزراعیة

شركة المضیف للتجارة العامة 

شركة البشرى االولى لتصنیع الكیماویات 

مؤسسة عبود وورد للمنظفات 

شركة الدلو النتاج وتسویق المواد الغذائیة وصناعة الزجاج

شركة محمد ایمن الرفاعي وشریكھ / نعمة وجود التجاریة

شركة عبر الكون التجاریة للتبغ والسجائر

شركة النسر العربي للمواد الغذائیة

مؤسسة میساء اللبدي للمخبوزات

نرحب بالشركات الجديدة لدينا 
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أخصا�ي ف�� رئ����
الدائره: ا��دمات الفنية

قــــسم : خدمات المتعامل�ن
T +962 (6) 56 200 38 (ext. 112)

D +962 (6) 56 200 39
F  +962 (6) 56 200 35

M +962 (7) 99233335 
E Raad.ali@gs1jo.org.jo

مشرف �سو�ق ومبيعات
الدائره: تطو�ر االعمال

قــــسم: ال�سو�ق والمبيعات
T +962 (6) 56 200 38 (ext. 109)

F +962 (6) 56 200 35
M +962 (78) 7006821
E Assi.m@gs1jo.org.jo

محمد عا���رعد  ع�� ا��س��ي

مشرف مشار�ع وتطو�ر قطاعات
الدائره: تطو�ر االعمال

القــــسم: المشار�ع وتطو�ر القطاعات
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 74 
E areej.r@gs1jo.org.jo

مشرف خدمة متعامل�ن
الدائره: ا��دمات الفنية

القــــسم: خدمات المتعامل�ن
T +962 (6) 56 200 38 (ext.110)

D +962 (6) 56 200 39
F  +962 (6) 56 200 35

E mai.ali@gs1jo.org.jo

م.أر�ج رواشدة مي ع��

إعـــداد المجــلــة

! وانما هو عمل 
ً
     تؤمن فاتن بأن االس�ثمار �� االفراد من أهم عوامل نجاح المنظمات والشر�ات، لذلك فان إدارة الموارد ال�شر�ة ل�س عمال روتي�يا تقوم بھ يوميا

باأل��اص ودر��م ومكّ��م وطورهم  بأن اس�ثمر  �� الشركة، ودائما �سمع مقول��ا  العامل�ن  ا�� تطو�ر وتحس�ن مستمر ��دف تدر�ب وتمك�ن  ابدا�� �ونھ يحتاج 
وعاملهم جيدا فتحصل ع�� وال��م وانتما��م و�خالصهم �� العمل. 

     كما تؤمن بضرورة خلق ب�ئة ايجابية ومتطوره تؤدي ا�� تحقيق طموحات ورضا العامل�ن ألنك �� ��اية األمر س��اهن ع�� االفراد �ش�ل يوازي و�ت�امل مع اس��اتيجية 
عمل الشركة وهم لن �غادروا اال لظروف قسر�ة الن م�ان العمل يصبح بي��م الثا�ي الذين يحملون هّمھ و�سعون لديمومتھ وتفوقھ ونحاجھ.

     �ستطيع أن ترى شغفها وح��ا لعملها من خالل النظر ا�� عين��ا، ول�س هذا فقط، فاتن أم الر�عة أطفال �� الم��ل كما ا��ا 
أم وأخت وصديقة ومرشدة محبة ��ميع العامل�ن �� الشركة. 
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