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في هذا العدد:
كلمة المدير التنفيذي
تعرف أكثر على المفتاح التعريفي GTIN
تعرف على باركود EAN/UPC
جرب خدمة  :GOScanقم بقراءة  QRالخاص بالشركات
تعرف على الشركات الجديدة
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عام جديد وخطة عمل بتحديات جديدة
كلمة المدير التنفيذي
ميسلون قمره

 -3تطويــر الخدمــات االلكترونيــة للشــركات االعضــاء حيــث

 -5تســعى الشــركة الــى تعزيــز الخبــرات والمعرفــة مــن خــال

مســاعدتهم علــى تلبيــة بعــض جوانــب متطلبــات التصديــر

الشــركة فــي مؤتمــرات دوليــة واقليميــة وتعمــل علــى

يســتفيد مــن هــذه الخدمــات نحــو  1000شــركة ولغايــات
الــى دول أخــرى ســيتم ادخــال مجموعــة جديــدة مــن

معاييــر الترميــز خاصــة برمــز المــكان ورمــز الشــحنة كذلــك
تمكينهــم مــن اعــداد وطباعــة بطاقــة تعريــف الشــحنة.

كذلــك لتوفيــر الوقــت والجهــد علــى الشــركات ســيتم
أتمنــى أن يكــون هــذا العــام قــد اســتهل بدايتــه معكــم بينابيــع الخيــر والصحــة والنجــاح علــى المســتويين الشــخصي والعملــي.
اســمحوا لــي فــي هــذا العــدد الجديــد مــن مجلــة  JO.Scanأن أشــارككم خطــة شــركة هيئــة الترقيــم للخدمــات الجديــدة والخدمــات

الحاليــة التــي يتــم تطويرهــا لتلبيــة احتياجــات الشــركات االعضــاء لدينــا هــذا مــن جهــة والشــركات االخــرى التــي ترغــب باالســتفادة
مــن بعــض هــذه الخدمــات مــن جهــة أخــرى الــى جانــب برامــج تدريبيــة لبنــاء مهــارات كل مــن الشــركات واالفــراد.

ادخــال وتفعيــل خدمــة الدفــع االلكترونــي وتمكينهــم مــن

طباعــة شــهادة العضويــة الجديــدة الخاصــة بهــم وتفعيــل
حســاباتهم تلقائيــا والهــدف المســتقبلي أن تســتطيع
الشــركات الحصــول علــى كافــة خدماتهــم عبــر صفحتهــم

االلكترونيــة دون الحاجــة الــى زيــارة موقــع الشــركة واتمــام

يتــم بشــكل مســتمر متابعــة ودراســة التطــورات التكنولوجيــة العالميــة وربــط هــذه التطــورات بمــا يتفق مــع طبيعة عمل الشــركة

وتحديــد اســتراتيجية العمــل للمرحلــة القادمــة لتمكيــن الشــركات االردنيــة علــى مواكبــة المســتجدات وتأهيلهــم للتعامــل مــع

اجــراءات التســجيل والحصــول الخدمــات المطلوبــة بنفــس
الوقــت.

الفــرص أو التحديــات الجديــدة.

 -4تســعى الشــركة الــى تطويــر عمليــة التدريــب لتمكيــن

ومن هنا تم التركيز على محاور أساسية للعمل عليها خالل هذا العام حسب التالي :

الشــركات مــن االســتفادة مــن مهــارات محــددة تســاعدها

 -1االســتمرار بالعمــل علــى برنامــج تأهيــل المنتجــات االردنيــة

 -2قطــاع الرعايــة الصحيــة مــن القطاعــات الرئيســية التــي

فــي رفــع مســتوى االداء وتحســين أســاليب تنفيــذ أعمالهــا.

عالميــة والــذي تــم اطــاق المرحلــة االولــى منــه نهايــة

دائــم بالتطــور فــي التشــريعات والمعاييــر العالميــة

تتضمــن برنامــج تدريبــي فــي مجــال ادارة سلســلة التوريــد

للعــرض عبــر وســائل التكنولوجيــا الرقميــة وفقــا لمعاييــر
العــام الماضــي مــن خــال خدمــة  GOScanحيــث ســيتم فــي

المرحلــة الثانيــة مــن هــذا البرنامــج توســيع عــدد الشــركات

المســتفيدة مــن مختلــف القطاعــات ليصــل الــى  100شــركة
أردنيــة وبواقــع  1000منتــج مســتهدف للعــرض علــى وســائل
رقميــة حيــث يمكــن الحصــول علــى صــور وبيانــات هــذه

المنتجــات عبــر قــراءة الباركــود مــن خــال تطبيــق هــذه
الخدمــة علــى أجهــزة  Android & IOSباالضافــة الــى الموقــع

تحــرص الشــركة علــى ابقــاء الجهــات المعنيــة علــى اطــاع
المرتبطــة باســتخدام تكنولوجيــا الباركــود حــول العالــم
لمــا لذلــك مــن أثــر علــى أعمــال شــركات ومســتودعات

االدويــة والمستشــفيات والصيدليــات وشــركات تكنولوجيــا
المعلومــات المعنيــة الــى جانــب أهميــة اطــاع المؤسســات

الحكوميــة فــي هــذا القطــاع علــى أيــة مســتجدات قــد تكون
هامــة عنــد وضــع أي تشــريعات أو اصــدار قــرارات .ومــن هنــا

ســيتم العمــل علــى اســتمرار ورش توعويــة وبرامــج تدريــب

االلكترونــي للخدمــة .وســيتم ربــط هــذه الخدمــة مــع منصــة

متخصصــة ،كذلــك ســيتم اعــادة تشــكيل مجموعــة العمــل

المنظمــة العالميــة  .GS1كذلــك تشــتمل هــذه الخدمــة

االتدابيــر واالجــراءات التشــريعية والفنيــة واالداريــة لتتــواءم

عالميــة هــذا العــام مــن خــال المشــروع الــذي تنفــذه

علــى مزايــا عديــدة يمكــن االطــاع علــى تفاصيــل أكثــر عبــر
هــذا الرابــط

1

الوطنيــة  GS1JO HUGلتمكيــن هــذا القطــاع مــن اتخــاذ

مــع متطلبــات المرحلــة المســتقبلية.

وقــد ادخلــت الشــركة لهــذا العــام برامــج تدريبيــة جديــدة
مــن خــال التعــاون مؤسســة تدريــب متخصصــة عالميــة
 VCareللحصــول علــى شــهادة دوليــة معتمــدة فــي مجــال

 Certified Stores & Stock Controllerحيــث يمكــن الحصــول
علــى مزيــد مــن المعلومــات عبــر الرابــط التالــي :
http://gs1jo.org.jo/vcare

كمــا تــم ادخــال برامــج تدريــب منفصلــة تتعلــق بتطبيــق

معاييــر  GS1العالميــة مــن حيــث مفاتيــح التعريــف للمنتجات
والخدمــات وتطبيقــات الباركــود المختلفــة والتصوير وقياس

أبعــاد المنتــج والتــي ستســاعد الشــركات علــى تســهيل
آليــات العمــل عنــد التطبيــق وتوفيــر الوقــت والجهــد حيــث

يمكــن الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات عبــر الرابــط
التالــي........... :

www.gs1jo.org.jo

التعــاون علــى المســتويين االقليمــي والدولــي حيــث تشــارك
تقديــم أوراق عمــل تبــرز دور الشــركة فــي تطويــر برامــج
وخدمــات علــى مســتوى الســوق المحلــي كذلــك تســاهم

فــي تقديــم خبراتهــا لعــدد مــن الــدول المجــاورة كمــا

تتضمــن المشــاركة مناقشــة التطــورات الفنيــة لمعاييــر
 GS1العالميــة وكيفيــة التطبيــق ضمــن قطاعــات االعمــال

المختلفــة اضافــة الــى تدريــب كادرالشــركة وتطويــر
مهاراتهــم العمليــة والفنيــة.

كذلــك يتــم التعــاون فــي تطبيــق مشــروعات فنيــة مشــتركة
ذات أثرعلــى تحقيــق النمــو وفــرص التصديــر للشــركات

علــى مســتوى محلــي مــن خــال الموائمــة مــع متطلبــات
تشــريعية وتســويقية لالســواق العالميــة بمــا فــي ذلــك

مواقــع التســوق االلكترونيــة.

 -6لخلــق أثــر ايجابــي ملمــوس علــى قطاعــي الصناعــة
والخدمــات تســتمر الشــركة بالتعــاون والعمــل مــع عــدد
مــن المؤسســات الوطنيــة مــن القطاعيــن الحكومــي
والخــاص مــن خــال لجــان متخصصــة أو تعــاون مشــترك
بغــرض وضــع رؤيــة مســتقبلية وأليــات عمــل موحــدة تســاهم

فــي خفــض االعبــاء علــى الشــركات وخلــق مجــاالت وفــرص
جديــدة لالعمــال خصوصــا مــع التســارع فــي الثــورة الرقميــة

والتحديــات المصاحبــة لهــا.

ونحــن نســعى دومــا الــى اســتمرار التواصــل معكــم مرحبيــن
باســتقبال أيــة متطلبــات او مالحظــات لديكــم تســاهم فــي

تحســين ورفــع مســتوى خدماتنــا المقدمــة لكــم اذ أنــه ال
يمكــن تحقيــق تطــور فعلــي دون الشــراكة بالعمــل مــا بيننــا
وبينكــم.

وفقنا هللا جميعا لخدمة وطننا الحبيب.

تعرف أكثر على المفتاح التعريفي GTIN

ما هي قواعد تخصيص رقم ال GTIN؟
هناك قاعدة رئيسية لتخصيص رقم  GTINللمنتج ؟

الـــ  GTINهــو إختصــار الكلمــات التاليــة ( )Global Trade Item Numberوهــو رقــم تعريفــي مميــز يســتخدم لتعريــف الســلع

المنتج يحصل على رقم  GTINواحد فقط

التجاريــة المختلفــة مــن أهــم صفاتــه أنــه ال يحتــوي علــى أي معلومــات عــن الســلعة التجاريــة هــو عبــارة عــن مفتــاح تعريفــي
يمكــن جهــاز الكومبيوتــر مــن إســترجاع بيانــات مخزنــة مســبقاً علــى قواعــد البيانــات المختلفــة يســتخدم بكثــرة فــي

العمليــات التجاريــة.

لماذا يستخدم GTIN؟

كيــف يتــم إســتخدام المفتاح
التعريفي  GTIN؟

هــو مفتــاح تعريــف عالمــي للســلع التجاريــة تــم

يتم تخزين الـ  GTINفي قاعدة البيانات.

يضمن دقة المسح الضوئي عند نقاط البيع.

ســعر المنتــج وأي معلومــات أخــرى فــي قاعــدة البيانــات

تصميمــه حســب معاييــر عالميــة.

https://www.gs1jo.org.jo/news.aspx

يتم قراءة الباركود عند نقاط البيع.

يســهل علــى الشــركات فــي عمليــات التبــادل التجــاري

يتــم إســترجاعها مــن خــال مفتــاح التعريفــي ال GTIN

ضــروري لعمليــات مراقبــة المخــزون والتعديــل علــى

بالتالــي عــدد الســلع التــي يتــم شــراءه عنــد نقــاط البيــع

يدعم العمل من خالل أنظمة االإصاالت اإللكترونية.

مراقبتهــا إلكترونيــاَ .

للســلع والخدمــات.

االنظمــة الداخليــة.

((في عدد سابق مقال بعنوان  :التفكير العالمي يفيد الجميع ،يسلط الضوء على المنتجات المختلفة ووضع رقم باركود  GTINمختلف لكل منها! )).

وبعــد ذلــك ربطــه بفاتــورة الزبــون.

ســينعكس علــى ســجالت المخــزون ممــا يســهل عمليــة

هناك  4طرق لتركيب رقم ال GTIN؟
GTIN 14 -1
يســتخدم مــع الباركــودات التاليــة ITF-14, GS1- :
128, GS1 DATABAR, GS1 DATAMATRIX

يســتخدم مــع الســلع التــي ال يتــم بيعهــا عنــد نقــاط

أين يتم إستخدام ال GTIN؟

البيــع حيــث عــادة تحتــوي مجموعــة مــن المنتجــات
المرمــزة بأنــواع باركــود أخــرى مثــل صنــدوق مــن

لمزيد من المعلومات قم بالنقر على عنوان الصورة

منتجــات العصيــر.

GTIN 12 -2
يســتخدم مــع الباركــودات التاليــة UPC-A, UPC-E, GS1-128, :

GS1 DATABAR, GS1 DATAMATRIX, ITF-14
يستخدم من خالل رقم بادئة .UPC

منافذ بيع التجزئة

قطاع النقل
والخدمات اللوجستية

قطاع الرعاية الصحية

المستهلك الرقمي

األتمته

الخدمات
المتعلقة باألطعمة

األطعمة الطازجة

التعاون

هــذا الشــكل يمثــل كيفيــة بنــاء ال  GTIN – 12ومثــال علــى

ذلــك ؟

GTIN 8 -3
يستخدم مع الباركودات التالية EAN 8:
يســتخدم للمنتجــات صغيــرة الحجــم والتــي ال يســمح

حجمهــا بطباعــة باركــود بالحجــم العــادي مثــل .EAN 13
هــذا الشــكل يمثــل كيفيــة بنــاء ال  GTIN – 8ومثــال
علــى ذلــك ؟

GTIN 13 -4
يســتخدم مــع الباركــودات التاليــة EAN-13, GS1- :
.128, GS1 DATABAR, GS1 DATAMATRIX AND ITF-14

مناسب لجميع أنواع السلع.
هــذا الشــكل يمثــل كيفيــة بنــاء ال – 13GTINومثــال
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هذا الشكل يمثل كيفية بناء ال  GTIN – 14ومثال على ذلك ؟

تعرف على باركود EAN/UPC

ما هي مسافة  Xفي باركود EAN/UPC

هــذه مجموعــة مــن األحذيــة  ،هــل يمكنــك
ترتيبهــا حســب الحجــم مــن األصغــر الــى األكبــر
حجمــاً ؟

مســافة  Xتوصــف بانهــا المســافة العرضيــة الصغــر عمــود فــي الباركــود ،بالتالــي حجــم الباركــود يعتمــد علــى تحديــد قيمــة

مســافة X

هل الحظت أنه ال يمكنك ذلك!
إن طريقــة التعبيــر عــن حجــم الحــذاء تختلــف باختــاف البلــد حــول العالــم  ،هــذا األمــر حيــن ينطبــق علــى األعمــال التجاريــة
المختلفــة ســيجعلها أكثــر تعقيــداً  ،يعــد الحــل هــو وجــود معاييــر عالميــة ثابتــه فــي كل العالــم تتعلــق بالعمليــات التجاريــة

مثــل وحــدات القيــاس ،إن المعاييــر العالميــة هــي لغــة مشــتركة تســهل علــى الشــركات األعمــال التجاريــة المشــتركة.

معاييــر GS1تجمــع الشــركات التــي تمثــل أطــراف سالســل التزويــد مــن المصنعيــن ،والموزعيــن واالســواق التجاريــة

والمستشــفيات ووســائل النقــل والجمــارك والجهــات التشــريعية وأكثــر ،باالضافــة الــى أن معاييــر  GS1يمكــن اســتخدامها
مــن قبــل الشــركات بمختلــف االحجــام الصغيــرة والمتوســطة و الكبيــرة  GS1تتواجــد فــي اكثــر مــن  115دولــة يمثلونهــا حــول

العالــم وتســعى دائمــاً لتقويــة االعمــال التجاريــة وزيــادة فعاليتهــا وجعلهــا أكثــر أمانــاً وأكثــر موثوقيــة و أكثــر إســتدامه.

لون الباركود
لــون الباركــود المطبــوع يعــد امــرا مهمــا لكفــاءة قــراءة الباركــود مــن قبــل الماســح الضوئــي ومــن العوامــل المهمــه

المتعلقــة بــه :

لكــن كيــف تعمــل هــذه المعاييــر؟ إن المعيــار االساســي فــي نظــام  GS1هــو التعريــف ،حيــث ان اعضــاء هيئــة الترقيــم

تقرأ الماسحه الضوئبة عادة الباركود بتسليط ضوء احمر.

تكنولوجيــا الباركــود ،نظــام  GS1يشــتمل علــى مجموعــة متكاملــة النــواع الباركــود ،التــي تلبــي احتياجــات العمليــات التجاريــة

يعد لون االعمدة االسود على خلفية بيضاء اكثر االلوان المناسبة لكفاءة المسح الضوئي.

يســتخدمون أرقــام مميــزة لتعريــف جميــع عناصــر سالســل التزويــد ،أرقــام التعريــف فــي  GS1يتــم تخزينهــا مــن خــال

الباروكد بلون اعمدة غامق على خلفية بلون فاتح امر مهم جدا لكفاءة المسح الضوئي.

فــي القطاعــات الصناعيــة المختلفــة.

وهذه بعض االمثلة الخاطئة التي ستقلل من كفاءة المسح الضوئي لقراءة الباركود او ستعيق من العملية:

فــي هــذا المقــال ســنتناول موضــوع الباركــود المعروف باســم
 EAN/UPCالــذي يعــد أكثــر نــوع مــن أنــواع الباركــود إنتشــارا
فــي العالــم ،ومــن صفاتــه :
تعــد نقــاط البيــع أكثــر اماكــن تواجــد باركــود  EAN/UPCمــن خــال الماســح الضوئــي  SCANNERوذلــك ألنهــا تعــد بيئــة مســح
ـا علــى إســتخدام باركــود  EAN/UPCحيــث يتــم طباعتــه علــى أغلفــة الســلع
ضوئــي كبيــرة الحجــم ،تعــد سالســل التزويــد مثـ ً

التجاريــة ،وتضــم عائلــة  EAN/UPCأنــواع مختلفــة ويعــد ال  EAN-13و  UPC-Aاألكثــر إنتشــارا واســتخداماً بينهــا وعــادة يتــم
اســتخدام باركــود  EAN/UPCلتخزيــن المفتــاح التعريفــي  GTINكمــا انــه يمكــن تخزيــن أرقــام تعريفيــة أخــرى وباإلضافــة

لالســتخدامات التــي ذكــرت يمكــن اضافــة خانتيــن مــن االرقــام او  5خانــات ليصبــح اســتخدامها خاصــاً بالكتــب والمجــات
الورقيــة أمــا عــن عائلــة باركــود  EAN/UPCفهــي تتكــون مــن:
UPC – E : GTIN - 12

UPC – A : GTIN - 12

EAN – 8 : GTIN- 8

EAN – 13 : GTIN -13

مالحظة :تم تصميم الباركود  EAN-8و  UPC-Eللمنتجات صغيرة الحجم
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ممكــن اســتخدام اعمــدة بألــوان اخــرى مثــل االزرق واالخضــر وبخلفيــات ذات الــوان مثــل االحمــر واالصفــر والبرتقالــي كمــا
فــي الشــكل.

 GS1 JORDANتطلق المنصة االلكترونية

برنامج تأهيل المنتجات االردنية للعرض عبر وسائل التكنولوجية الرقمية
أطلقــت شــركة هيئــة الترقيــم األردنيــة  GS1 Jordanيــوم الثالثــاء الموافــق  17/12/2020خدمــة المنصــة االلكترونيــة  GOScanوذلــك

خدمــة المنصــة االلكترونيــة  GOScanتعــد جــزءاً مــن الخدمــات التــي تســعى شــركة هيئــة الترقيــم االردنيــةGS1Jordan

اإلقتصاديــة .JEDCO

ألســس ومعاييــر عالميــة تضمــن حصــول الشــركات علــى افضــل انــواع الممارســات فــي ادارة البيانــات التــي تؤهــل المنتجــات

تحــت رعايــة معالــي وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن الدكتــور طــارق الحمــوري فــي مبنــى المؤسســة األردنيــة لتطويــر المشــاريع

دومــاً إلضافتهــا للشــركات االردنيــة حيــث تســعى دومــاً لتطويــر الخدمــات االلكترونيــة وتطبيــق برنامــج إلدارة البيانــات وفقــاً

للعــرض علــى مختلــف وســائل التكنولوجيــا الرقميــة وذلــك للمســاهمة فــي مســاعدة الشــركات االردنيــة علــى مواكبــة

المســتجدات والتطــورات فــي االســواق العالميــة واالســتفادة مــن مميــزات الثــورة الرقميــة ،تضمــن العمــل علــى خدمــة
المنصــة االلكترونيــة  GOScanعــدة مراحــل ،تــم اإلنتهــاء مــن المرحلــة األولــى وســيتم العمــل علــى المراحــل القادمــة فــي
العــام الحالــي وهــذا موجــز ألهــم مــا تــم إنجــازه :

المرحلة االولى لخدمة : GOScan
تمــت مــن خــال مشــاركة  50شــركة اردنيــة مــن قطاعــات مختلفــة ( االغذيــة ،والكيماويــات ،ومســتحضرات التجميــل والــورق

والكرتــون) وذلــك مــن خــال المنتجــات االردنيــة لهــذه الشــركات األردنيــة وبمعــدل  5منتجــات لــكل شــركة بعــدد كلــي 250
ـتمكن الشــركات مــن تحميــل وتبــادل بيانــات دقيقــة وموثقــة عــن منتجاتهــا فــي أي وقــت
خدمــة المنصــة االلكترونيــة  GOScanسـ ّ

منتــج.

تتميــز هــذه الخدمــة بوجــود بيانــات منتجــات وصفيــة ودقيقــة
وأي مــكان والوصــول إليهــا بأكثــر مــن طريقــة إلكترونيــة حيــث
ّ
ومنظمــة تظهــر باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة بمــا يتطابــق مــع مــا هــو مطبــوع علــى عبــوة المنتــج  ،كمــا تتميــز باســتخدام تقنيــة

الربــط اإللكترونــي  Digital Linkلربــط أيــة بيانــات اضافيــة خاصــة بالمنتــج بأكثــر مــن مصــدر ،مــع إمكانيــة اضافــة صــور المنتجــات

وفيديوهــات وبروشــورات والبحــث عــن المنتــج مباشــرة عبــر المنصــة كمــا تتيــح الخدمــة إمكانيــة قــراءة الباركــود EAN/UPCأو QR

المطبــوع علــى المنتــج عبــر تطبيــق  GOScanوذلــك مــن بعــد تحميلــه علــى أجهــزة الهواتــف الذكيــة المختلفــة.

بينــت المديــر التنفيــذي لشــركة هيئــة الترقيــم األردنيــة  GS1 Jordanميســلون قمــوه
ّ

فــي كلمــة لهــا فــي حفــل إطــاق خدمــة المنصــة االلكترونيــة  GOScanأن المصنعيــن

ومالكــي العالمــات التجاريــة فــي األردن وفــي العالــم يواجهــون تحديــات خاصــة باتســاع
منافــذ البيــع عبــر االســواق التقليديــة والرقميــة حيــث تســعى غالبيــة الشــركات لجعل

منتجاتهــا مرئيــة فــي العالــم الرقمــي للوصــول اللــى المســتهلك بأســرع طريقــة
ممكنــة وهنالــك تحديــات أخــرى تتعلــق بتبــادل البيانــات التجاريــة مــع المصنعيــن و

أســواق بيــع التجزئــة لعــدم وجــود بيانــات وصفيــة منظمــة ومرتبــة للمنتجــات ممــا

يزيــد مــن الوقــت والجهــد والتكاليــف.

من أهم الخصائص التي تتميز بها خدمة :GOScan
بيانات منتجات وصفية ودقيقة ومنظمة.

كرم وزيــر الصناعــة والتجارة
بنهايــة حفــل إطــاق خدمــة المنصــة االلكترونيــة ّ GOScan

بيانات المنتجات تظهر باللغتين العربية واإلنجليزية وذلك بما يتطابق مع ما هو مطبوع على عبوة المنتج.

والتمويــن  50شــركة أردنيــة محليــة بتســليمهم درع تكريمــي لمســاهمتهم الفاعلــة

اســتخدام تقنيــة الربــط اإللكترونــي  Digital Linkلتمكنــك مــن ربــط أيــة بيانــات اضافيــة خاصــة بالمنتــج بأكثــر مــن مصــدر

ّ
وأكــد فــي كلمــة لــه
فــي نجــاح المرحلــة االولــى لخدمــة المنصــة االلكترونيــة GOScan

للبيانــات.

فــي الحفــل علــى توجيهــات جاللــة الملــك للحكومــة التــي تركــز علــى ضــرورة تخفيــض

كلــف اإلنتــاج للمنتجــات المحليــة وتعزيــز انتاجيــة المنشــآت الصناعيــة والوصــول الــى

شاهد المزيد

األســواق العالميــة حيــث أن هنالــك تحديــات كبيــرة تواجــه الصناعــة المحليــة لكننــا
قادريــن علــى تجاوزهــا وإيصــال منتجاتنــا وخدماتنــا إلــى األســواق العالميــة وتحقيــق
نتائــج أفضــل مؤكــداً علــى ضــرورة مواكبــة التطــورات العالميــة والوصــول إلــى

الشــبكة العنكبوتيــة لالنترنــت بهــدف الوصــول الــى المســتهلك بســهولة ويســر.

4

www.gs1jo.org.jo

تستطيع الشركات االردنية المشاركة بهذه الخدمة الحصول
على العديد من المزايا ومنها :شاهد المزيد

المراحل المستقبلية لخدمة : GOScan
شاهد المزيد

يمكنكم االطالع على الشركات المشاركة في المرحلة االولى من برنامج  GOScanمن خالل قراءة باركود QR
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أخبارنا

بهــدف تدريــب الشــركات األعضــاء علــى اســتخدام الخدمــات

بمناســبة انتهــاء دورة عمــل هيئــة مديريــن شــركة هيئــة

عقــدت شــركة هيئــة الترقيــم االردنيــة اجتماعيــن خــال

المشــاركة فــي نشــاطات المؤتمــر الدولــي الثانــي

 GS1 Jordanيتــم مواصلــة تنظيــم الــدورات التدريبيــة حيــث

قبــل عطوفــة المديــر التنفيــذي للمؤسســة االردنيــة

إصــدار تعليمــات بالزاميــة وضــع الباركــود علــى جميــع

المشــاركة علــى حضــور الجلســات الحواريــة و االوراق

اإللكترونيــة التــي تطورهــا شــركة هيئــة الترقيــم االردنيــة
تــم عقــد دورتيــن خــال النصــف الثانــي مــن عــام 2019

الترقيــم األردنيــة ،تــم تكريــم رئيــس وأعضــاء الهيئــة مــن
لتطويــر المشــاريع االقتصاديــة د.بشــار الزعبــي.

شاهد المزيد

النصــف الثانــي مــن العــام مــع اللجنــة المكلفــة بدراســة

المنتجــات

شاهد المزيد

شاهد المزيد

للهندســة الصناعيــة وهندســة التصنيــع والنظــم إشــتملت

البحثيــة وحضــور النــدوات

شاهد المزيد

شــاركت شــركة هيئــة الترقيــم بالمؤتمــر االقليمــي

لهيئــات الترقيــم الــذي تــم اســتضافته مــن قبــل GS1 UAE

كجــزء مــن إدراكنــا وإيماننــا ألهميــة الخدمــة المجتمعيــة

المشاركة في مؤتمر

قمنــا بالمشــاركة فــي يــوم تطوعــي مــع « جمعيــة صحبــة

المؤتمر عقد في مدينة لشبونة ،في البرتغال

ودورنــا ببنــاء وطــن واحــد ونشــر روح التكافــل االجتماعــي
القمــر الخيريــة
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شاهد المزيد

فــي مدينــة دبــي وذلــك خــال الفتــرة مــن 6-10/10/2019

GS1 Industry & Standards event Lisbon – Portugal

المشاركين عددهم  311شخص.

شاهد المزيد

نهنــيء زميلتنــا دانــا الشــامي  /رئيــس قســم المحاســبة
لحصولهــا علــى لقــب الموظــف المثالــي للربــع الثالــث مــن

عــام 2019

www.gs1jo.org.jo

شاهد المزيد

شاهد المزيد

الشركات الجديدة

نرحب بالشركات الجديدة معنا من  1تموز  2019الى  1كانون ثاني 2020

حالوة ليث القوقا
شركة سدرة المنتهى للخضار والفواكه
شركة ظالل النهروان للصناعات الغذائية
شركة االطعمة الممتازة للصناعات الغذائية
مصانع الكابالت المتحدة
شركة االسواق الثانية للتجارة العامة
شركة الهندي ابو ركبه
شركة محمد ياسين الكيالني وشركاه
مؤسسة السرعة الخارقة لالستيراد والتصدير
شركة داعور والعابد  /عنبر للمنظفات
درة المنال للتنمية والتدريب
شركة البسام للمواد الغذائية
معمل األغوات لأللبان
شركة االزدهار للصناعات الغذائية
شركة القوافل الصناعية الزراعية
شركة المضيف للتجارة العامة
شركة البشرى االولى لتصنيع الكيماويات
مؤسسة عبود وورد للمنظفات
شركة الدلو النتاج وتسويق المواد الغذائية
وصناعة الزجاج
شركة عبر الكون التجارية للتبغ والسجائر
شركة النسر العربي للمواد الغذائية
مؤسسة ميساء اللبدي للمخبوزات
شركة الماسة النتاج الحالوة والطحينية
شركة جاد هللا للمواد الغذائية واإلستهالكية
شركة صحتين إلدارة المطاعم والتجارة
الشركة العصرية المثالية للتجارة العامة
شركة الهاني للصناعات الغذائية
مياه أرزاق الصحية
الميماس للتجارة العامة
شركة جو جلوبال سوق للمواد الغذائية
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والسلع االستهالكية
شركة فالنسيا للصناعات الغذائية
شركة الفرح الوطنية العالمية للغذاء
والتجارة العامة
جنان وتالية لمواد العناية بالبشرة
مطاحن قرباع
مؤسسة محمد الحوامدة لتحضير المستحضرات
النباتية والطبية
شركة برافو للمكسرات
شركة مزارع تمارا للنخيل
مصنع البشائر لصناعة البسكويت والشوكوالتة
شركة االخوة للصناعات الغذائية
شركة مخازن الريحان للتعبئة والتغليف
قمة الهرم للتطوير وصناعة المواد الكيماوية
شركة الحرمين للهياكل المعدنية
شركة علي الخزاعلة لمواد التجميل /معادن البحر
الميت
شركة المجموعة العربية للمنتجات الكيماوية
شركة مزارع الخيج العربي لمنتجات االلبان
واالغذية
شركة كامي وجسور للصناعات الغذائية
شركة دوالي للتسويق الزراعي
شركة المثلث لتعبئة المياه الصحية
محمص محمد السمان
شركة بسمان للصناعات الغذائية
ماس للصناعات الدوائية
شركة ريماس لصناعة وتجارة المكسرات
شركة نور المعرفة للتجارة وصناعة المكمالت
الغذائية
شركة محمد ايمن الرفاعي وشريكه /نعمة وجود
التجارية

شركة القاسم لصناعة الحلويات
شركة الصبا بيوتي لصناعة الصابون
شركة القطان وعدي نصر  /ورد وجوري لصناعة
وتجارة مستحضرات التجميل
مؤسسة فزع لمواد التجميل
مصنع ومحطة الغياث لتكنولوجيا المياه
شركة مثلجات ومرطبات زيدان
مؤسسة جبال الربوة التجارية
مؤسسة فوزي االنس للمنظفات
السواعد العمالقة للمواد الغذائية
محامص ومطاحن توالن
شركة جوس تايم إلنتاج العصير المحدودة
سدى لمواد التنظيف
شركة بترا للصناعات الهندسية
شركة افنان لتجارة الخضار والفواكه
مؤسسة يزن حمد هللا
شركة الشواش لصناعة روالت االلمنيوم
شركة مزرعة المخبوزات العالمية
مؤسسة أنس عشا لتوزيع البيض
شركة الفا للتبوغ
شركة البروفيسور لصناعة المنظفات
شركة ريحانا للمواد الغذائية واالستثمار
شركة محمد وهارون النتشة
مؤسسة ميرفت الرمحي للحلويات
مؤسسة ريم الفال للمخلالت
الشركة العراقية الوطنية للصناعات الغذائية
جمعية ريناس النسائية التعاونية /قطرات الندى
للصناعات الغذائية
شركة ملك قاسم وشركاه  /االخوة الثالثة
للصناعات الغذائية الخفيفة
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شركة النموذجية لصناعة الحلويات الشرقية
والغربية
شركة محامص وبن أصالة
شركة الريادية للصناعات الكيماوية
شركة الجودة المثالية للزراعة
مؤسسة سامر سمارة لتجارة الفاين
مؤسسة اسامة الحسن لصناعة الصابون
مشغل اسامة عبد هللا للحلويات الشعبية
مصنع بيسان للمشروبات
فزعة الفارس للقهوة
مصنع سوا للصناعات البالستيكية
شركة االبجدية لصناعة المواد الغذائية
شركة ثمرات الصيف للمنتجات الطبيعية
شركة كارديف لالستيراد والتصدير
شركة الحلول السريعة لصناعة المواد الغذائية
شركة مزارع جنات عدن
شعاع القمر لصناعة المنظفات والصابون
الطبيعي
شركة فاضل علي عبد الجواد عمري  /معصرة
زيتون المنارة
شركة عبد هللا عوده فارس اللوزي  /بن سهرة
مؤسسة الخطوط المناسبة الذكية للوام
الطبية
شركة قناديل لصناعة الورق الصحي
نسائم القدس للمنظفات

إعداد المجلة

تعرف على!

م.أريج رواشدة
االسم  :محمد زوانه

المسمى الوظيفي  :مدير دائرة الشؤون االدارية و المالية والقانونية
نوع االختصاص  :بكالوريوس قانون

بــدء محمــد فــي العمــل فــي شــركة هيئــة الترقيــم األردنيــة فــي تاريــخ  5/2/2002كمســؤول عــن خدمــة العمــاء حتــى أصبــح رئيس

قســم خدمــات العمــاء فــي عــام  ،2010تــدرج الــى أن أصبــح مديــر دائــرة الشــؤوون اإلداريــة والماليــة والقانونيــة وهــو يشــرف علــى

إعــداد األنظمــة والقوانيــن والتعليمــات فــي هيئــة الترقيــم األردنيــة وتقديــم المســاعدة فــي تســهيل عمــل الموظفيــن فــي
الشــركة مــن خــال تلبيــة االحتياجــات التــي تضمــن ســير العمــل.

يتميــز بمهــارة بنــاء عالقــات مميــزة مــع الشــركات األعضــاء ،وتوفيــر كل الدعــم الــذي

يحتاجونــه إضافــة الــى التعامــل المــرن مــع أي إستفســار للشــركات بشــكل يضمــن الرضــا
الكافــي لهــا وأيضــاً قدرتــه علــى جلــب الشــركات مــن مختلــف األحجــام علــى الطاولــة لمناقشــة

المصالــح المشــتركة مــن مختلــف القطاعات،وبنــاء الشــراكات مــع جمعيــات األعمــال المختلفــة

والمســاعدة فــي تنظيــم العديــد مــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل فــي مجــال الصناعــة
والتجــارة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي.

يتمتــع محمــد بعالقــات إجتماعيــة مميــزة مــع زمالئــه علــى المســتوى المحلــي وعلــى
المســتوى العالمــي أيضــاً ممــا يســاهم بالمزيــد مــن نقــل المعرفــة وتبــادل الخبــرات مــع

الجميــع فــي هيئــة الترقيــم األردنيــة ومــع العديــد مــن هيئــات الترقيــم

محمــد شــخصية محبــة وملتزمــة ،الجميــع يعــرف مقــدار الــوالء واالنتمــاء الــذي يكنــه لشــركة

هيئــة الترقيــم األردنيــة ،هــو يحــرص علــى توجيــه ونشــر رســالة الهيئــة مــع فريــق العمــل

تقــدم الشــركة و تقديــم األفــكار
الــى عمــاء الشــركة مــن خــال الســعي لتطويــر أســاليب
ّ
والمقترحــات و تحديــد أولويــات العمــل.

ّ
معنا
تواصلوا
رعد علي المحسيري

مي علي

بيانات االتصال

بيانات االتصال

E Raad.ali@gs1jo.org.jo
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E mai.ali@gs1jo.org.jo
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محمد عاصي

E areej.r@gs1jo.org.jo

E areej.r@gs1jo.org.jo

بيانات االتصال

بيانات االتصال
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العودة للصفحة األولى

