


الـــرؤيــــــــــا

ال��قيم  هيئة  شركة  ت�ون  أن 

املعتمدة  الوطنية  املرجعية  االردنية 

العاملية  ال��ميـز  عمليات  �افة  الدارة 

وا��دمات  باملنتجات  ا��اصة 

وتطو�ر  وغ��ها  واالصول  واالماكن 

الك��ونيا  التجار�ة  البيانات  وادارة 

وفقا لنظام مواصفات ومعاي�� عال��

GS1 System of Standards

الـرســـالـــة
من  واملؤسسات  الشر�ات  تمكيــن 

تلبية املتطلبات ال�شر�عية والتجار�ة �� 

خالل  من  والدولية  ا��لية  االسواق 

ترم�� وحلول  تقديم مواصفات ومعاي�� 

فنية تخدم مختلف قطاعات اال�شطة 

كفاءة  رفع   �� �ساهم  و�ما  االقتصادية 

واملؤسسات  الشر�ات  هذه  عمل 

وتحقيق املنفعة ا��تمعية.

االهداف العامة

العال��  ال��م��  نظام   �� والو��  املعرفة  �شر 
 GS1 Standards

توسيع قاعدة الشر�ات واملؤسسات املستفيدة من 
خدمات ال��م�� العال�� 

الشــــركــــات  لــــــــدى  الــ��ميـــز  انــظمــــة  تطبـــيـــــق 
واملؤسســـــات االردنيـــــة

مختلفة   قطاعات  ��دمة  ترميـز  برامج  تطو�ر 
رفع جودة وكفاءة ا��دمات املقدمة �� الشركة 



بيانات  توفر  الحقة  خدمات  خالل  من  مضافة 
ثقة  من  يز�د  مما  ا��دمة  أو  املنتج  عن  اضافية 
العميل وتحقيق رضا عا�� للمس��لك ��ذا املنتح أو 
العالمة  مالك  ع��  بالفائدة  �عود  وهذا  ا��دمة 

التجار�ة أو مقدم ا��دمة.

ان شركة هيئة ال��قيم االردنية �� ا��هة الوطنية 
وا��دمات  السلع  وترميـز  �عر�ف  عن  املسؤولة 
واألصول وال��نات واألماكن والوثائق وغ��ها حيث 
يتم منح أرقام عاملية مم��ة خاصة ب�ل شركة وذلك 
وفقا ألسس محددة و�ناء ع�� معاي�� دولية �عتمد �� 
 GS1 System of Standards نظام  ع��  األساس 
يتم  عندما  للمنتجات  كهو�ة  االرقام  هذه  و�عتبـر 
�عر�فها وترم��ها خصوصا مع �سارع واقبال االفراد 
ع�� ال�سوق عبـر االن��نت فحصول املنتج ع�� رقم 
مع  وذلك  تقليد  عملية  أي  من  املنتج  يحصن  عال�� 
معلومات  شبكة  تأس�س   �� العاملية  املنظمة  بدء 
عل��ا  ا��اصلة  البار�ود  أرقام  ��ة  لفحص  عاملية 

املنتجات وا��دمات .

لتعر�ف  عال��  بار�ود  رقم  ع��  ا��صول  إن   
من  أيضا  يمكنكم  التجار�ة  العالمة  ومالك  املنتج 
التجار�يـن  الشر�اء  مع  املعلومات  تبادل  �سهيل 
�سرعة ودقة عالية و�� رفع مستوى األداء �� ا��ازن 
واملستودعات باستخدام وسائل تكنولوجية متعددة 
رقم  خالل  من  ا��دمة  أو  املنتج  �عر�ف  أن  كما 
قيمة  ع��  ا��صول  ا��  يؤدي  العال��  البار�ود 

أوال: الحصول على رقم باركود عالمي لترميز منتجاتكم وخدماتكم 

للمز�د من املعلومات تفضلوا بز�ارة موقعنا 
  www.gs1jo.org.jo: اإللك��و�ي

او االتصال مع قسم خدمات املتعامل�ن ع�� 
هاتف رقم :065620038

تــعــّرف علــى خــدمـاتـنــا
ال�� تنضم  للشر�ات واملؤسسات  ال�� نقدمها  ا��دمات   عن 

ً
أن �عرض موجزا �سرنا 

لعضو�ة شركة هيئة ال��قيم االردنية وذلك ملساعدتكم ع�� مواكبة التطورات �� االسواق 
املعلومات  تبادل  وفاعلية  كفاءة  وتحس�ن  م�شأتكم  داخل  العمل  كفاءة  ورفع  ا��تلفة 
التجار�ة ب�نكم و��ن شر�ائكم ع�� سلسلة التور�د وخفض الت�اليف بما �� ذلك تمكينكم 

من تلبية املتطلبات ال�شر�عية �� مختلف الدول. 



1 -  تقديم طلب االش��اك وال���يل الك��ونيا 

هيئة  شركة  �عضو�ة  االش��اك   �� رغبتم  اذا   
ال��قيم االردينة  وا��صول ع�� رقم بار�ود عال�� 
�عبئة  خالل  من  واالش��اك  ال���يل  يمكنكم 
بيانات الشركة الك��ونيا وتحميل الوثائق املطلو�ة 
االلك��ونية،  الدفع  خدمة  ع��  مباشرة  وال�سديد 
املعبـأة  البيانات  ودراسة  طلبكم  استقبال  بمجرد 
واعتمادها يتم منحكم صالحيات  الدخول (الرقم 
الصفحة  ضمن  الستخدمهما  السر�ة)  والبيانات 
الشر�ات  دخول  صفحة  عبـر  بكم  ا��اصة 
البار�ود  أرقام  ع��  ل��صول   Member Login

ا��اصة بكم.

ع��  وا��دمات  املنتجات  بيانات  ادارة   -  2
(Member Login) صفحة

صالحيات  بارسال  لدينا  العمل  فر�ق  يقوم 
ا��  للولوج  السر�ة)  والبيانات  (الرقم  لكم  الدخول 
يمكنكم  خاللها  من  وال��  بكم  ا��اصة  الصفحة 
ا��صول ع�� أرقام البار�ود ��ميع منتجاتكم �عد 
ادارة  �ستطيعون  كما  الالزمة  املنتج  بيانات  �عبئة 
شر�ائكم  ومراسلة  تقار�ركم  واصدار  صفحتكم 

التجار��ن ع�� نفس الصفحة. 

املنتح  تص�يف  خدمات  من  االستفادة  و�مكنكم 
املنتج  ا�عاد  قياس  وادخال  منتجاتكم  صور  ورفع 
بيانات  رفع  يتم  حيث  املس��دف  السوق  وتحديد 

.GS1 Registry Platform  املنتجات

ثانيا: موقعنا االلكتروني

www.gs1jo.org.jo

الباركود  رقم  خالل  من  املنتج   عن  البحث   -  3
 (Barcode Search)

البار�ود الي منتج   يمكنكم من خالل ادخال رقم 
مح�� يبدأ بالرقم 625 االستعالم عن بيانات الشركة 
ع��  العاملية   املنتجات  عن  االستعالم  كذلك  واملنتج 
ال�� تظهر  املنتج  البيانات وصور  بأن  ، علما   GEPIR
قبل  من  �عب�تھ  يتم  ما  حسب   �� البحث  خالل  من 

مالك العالمة التجار�ة  . 

 JO.SCAN  4 - ا��لة االلك��ونية جو.س�ان

ا��لة  من  مختلفة  أعداد  تصفح  �ستطيعون 
االلك��ونية JO.Scan ال�� تصدر �ش�ل نصف سنوي 
عن شركة هيئة ال��قيم األردنية  و�عرض ف��ا أحدث 
التطورات التكنولوجية ومجاالت التطبيق �� االعمال 
والقطاعات ا��تلفة كذلك عرض لنماذج من تجارب 

الشر�ات ا��لية �� مجال تطبيقات البار�ود.

ع��  التعرف  االلك��و�ي  موقعنا  عبـر  يمكنم  كما 
ل�ل  االستخدام  ومجاالت  والبار�ود  املعرفات  أنواع 
التجزئة  قطاع   �� التطبيقات  من  وغ��ها  م��م 

والرعاية ال��ية والنقل ال��ن 



ثالثا: تصــويـر المنتجــات وقيــاس أبعــاد المنـتــج وفـقــا
          لمعـاييــر عالمـيــة 

لقد تزايد االهتمام بتصو�ر املنتج �ون صورة 
ع��  املس��لك  اقبال   �� هاما  دورا  تلعب  املنتج 
شرائھ ع�� مواقع ال�سوق الرقمية كما ان هنالك 
للمنتج  والعرض  التصو�ر  لطرق  ومعاييـر  أسس 
شركة  تقدم  حيث  املنتج  لتصميم  أسس  كذلك 
للمنتجات  التصو�ر  االردنية خدمة  ال��قيم  هيئة 
معاي��  تطبيق  خالل  من  عالية  واح��افية  بجودة 
واحدة  املنتج  صورة  و�عتبـر  عاملية  وقياس  جودة 
من البيانات االساسية الواجب توافرها عن املنتج 
ال�سوق  مواقع  عبـر  ترو�جھ  من  للتمكن 
�ش�ل  املنتجات  تصو�ر  و�تم  االلك��ونية. 

. Planogram سو�قي  و�ش�ل�

فر�ق  يقوم  اضافية  قيمة  لتحقيق  أنھ  كما 
املنتج �ونھ مطلب هام  أ�عاد  بقياس  لدينا  العمل 
من قبل أسواق بيع التجزئة وذلك باعتماد معاي�� 
أ�عاد  قياس  ودقة  ��ة  لضمان  عاملية  قياس 

املنتج . 

نحن �� شركة هيئة ال��قيم نرحب باستقبالكم 
قياس  مع  مجانا  لديكم  منتجات  خمسة  لتصو�ر 
ال�عاد هذه املنتجات كجزء من خدماتنا للشر�ات 

االعضاء لدينا. 



خامسا : فحص جودة طباعة الباركود
Barcode Verification                      

�عا�ي أسواق بيع التجزئة �� كث�� من االحيان من عدم 
 �� او  البيع  نقاط  عند  البار�ود  قراءة  ع��  القدرة 
أسواق  من  العديد  هنالك  أن  حيث  وا��ازن  املستودعات 
بيع التجزئة �� العالم ترفض استقبال املنتج �� حال عدم 

جودة قراءة البار�ود �ونھ �عيق و�ؤخر �� عمليات االستالم وجرد ا��زون والبيع حيث أن طباعة بار�ود 
ال يقرأ يمثل ت�اليف اضافية ع�� الشركة وقت اضا�� ضا�ع لسوق بيع التجزئة.

وللتأكد من جودة طباعة البار�ود توفر شركة هيئة ال��قيم االردنية خدمة فحص البار�ود للشر�ات 
جهاز  استخدام  خالل  من  املنتجات  عبوات  ع��  طباعتھ  تتم  الذي  البار�ود  بفحص  ترغب  ال�� 
متخصص لفحص البار�ود يحدد نتائج الفحص ونقاط الضعف كما تحصل الشركة ع��  تقر�ر بدرجة 
�ش�ل  لطباعتھ  الالزمة  وا��لول  قراءتھ  �عدم  ت�س�ب  ال��  املشكالت  و�يان  املطبوع  البار�ود  جودة 

��يح.

تم تطو�ر هذه ا��دمة لتمك�ن الشر�ات االعضاء من ترو�ج 
و �سو�ق منتجا��م ع�� وسائل التكنولوجيا الرقمية من خالل 
منصة الك��ونية تضم جميع الشر�ات ومنتجا��ا امل��لة لدى 

و  املنتجات  عن  واالستعالم  البحث  من  واالفراد  الشر�ات  لتمك�ن  االردنية   ال��قيم  هيئة  شركة 
.GoScan.Org ا��دمات �ش�ل سهل و م�سط وذلك من خالل املوقع االلك��و�ي

البار�ود ،  يمكن من خالل هذه املنصة البحث عن بيانات املنتجات والشر�ات عن طر�ق رقم 
سواء  املنتج  بيع  اسواق  معرفة  ايضا  يمكن  كما  املنتج،  تص�يف   ، التجار�ة  العالمة   ، املنتج  اسم 
يمكن  كذلك  واالنجل��ية  العر�ية  باللغت�ن  البحث  ام�انية  مع  االلك��ونية  او  التقليدية  االسواق 

للشر�ات اضافة بيانات اخرى مثل فيديو ، ملفات ، PDF ، صور ، اخبار عن الشركة وغ��ها .

رابعا:  منصة البحث واالستعـالم
  GoScan.Org عـــن منـتـــج              



GS1 Data Quality سادسا: برنامج جودة بيانات المنتج

لتأهيل الشر�ات االردنية وتمكي��م من ادارة بيانات منتجهم وضمان جودة هذه البيانات، �عمل  شركة 
السس  وفقا  وذلك  البيانات  ودقة  ��ة  من  والتأكد  االدخال  لضبط  اجراءات  وضع  ع��  ال��قيم  هيئة 
باجراءات هذا  GS1 Data Quality والعمل  البيانات  ل��نامج جودة  ومعاي�� محددة من خالل االنضمام 
ال��نامج ��دف مساعدة الشر�ات ع�� اظهار منتجها بصورة الئقة ت�ناسب مع متطلبات ال�سو�ق الرقمية 
وتوف�� الفرص للدخول ا�� مواقع عاملية لل�سو�ق ع�� االن��نت ولتعز�ز ثقة الشر�اء التجار��ن واملس��لك�ن 

وتوف�� خدمات اضافية �� املستقبل. 

�ش�ل  ال��م��  ملعاي��  الشر�ات  تطبيق  ع��  حرصا 
تطبيقات  مجال   �� املعن�يـن  العامل�ن  وملساعدة  ��يح 
�عقد  شركة  ادارة عملهم �سهولة ودقة،   البار�ود ع�� 
هيئة ال��قيم األردنية دورات تدر��ية عن أنواع املعرفات 
وال��نات  واالصول  وامل�ان  املنتج  كتعر�ف  العاملية 
وأنواع البار�ود ومجاالت التطبيق كذلك يتم عقد دورات 

من  وغ��ها  وال��ن  والنقل  ال��ية  والرعاية  األغذية  قطاعات   �� متخصصة  عمل  وورش  تدر��ية 
القطاعات اضافة ا�� تقديم  وحلول فنية وتكنولوجية أخرى كنظام الت�بع وادارة البيانات وجود��ا.

ع��  واالفراد  الشر�ات  ملساعدة  االلك��و�ي  التعليم  منصة  ع��  متخصصة  تدر�ب  برامج  توفر  كما 
االستفادة من االوقات املتاحة لد��م للتدر�ب وا��صول ع�� شهادة با��ال املطلوب ضمن ا��دمات ال�� 

تقدمها شركة هيئة ال��قيم. 

سابعا: التدريب والتعليم

ثامنا : الدعم الفني وا�ستشارات

يقوم فر�ق العمل لدينا  بتقديم الدعم الف�� سواء ع�� ز�ارات ملقر الشر�ات أو من خالل ز�ارة الشر�ات ملقر 
هيئة ال��قيم ملعا��ة ووضع حلول ترم�� للمنتجات وا��دمات ت�ناسب مع متطلبات وحاجات هذه الشر�ات. 

كذلك يتم تقديم االس�شارات الفنية للمؤسسات والشر�ات ال�� ترغب بتطبيق نظام الت�بع داخل امل�شأة 
. GS1 System of Standards باستخدام معاي�� ال��م�� العاملية
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