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فــي عالــم األعمــال الیــوم ، تعــد البیانــات مــن 
تتــم  عندمــا  للشــركة،  المھمــة  األصــول 
ــتطیع أن  ــا تس ــح ، فانھ ــكل صحی ــا بش إدارتھ
االســتراتیجیة  األھــداف  تحقیــق  تدعــم 
والنتائــج المالیــة للشــركة. تعتمــد شــركات 
ــى  ــاظ عل ــة للحف ــة الرقمی ــى األنظم ــوم عل الی
إلــى  االنتقــال  أن  كمــا  المعلومــات.  تنظیــم 
الســجالت اإللكترونیــة جعــل مــن الســھل جمــع 
وتخزیــن البیانــات. ان قــدرة الشــركة علــى 
التــي  المعلومــات  مــن  الھائــل  الكــم  إدارة 
تتحــرك عبــر أنظمتھــا ســتحدد نجاحھــا علــى 
مــن  كبیــر  عــدد  ھنالــك  الطویــل.  المــدى 
الشــركات حــول العالــم تعمــل حالیــا علــى 
األعمــال  ذكاء  لتنفیــذ  خطــط  وضــع 
 Artificial intelligence AI
أوالتحلیــالت المطلوبــة. تخطــط ھــذه الشــركات 
وتوحیــد  البیانــات،  الدارة  قواعــد  لوضــع 
البیانــات  وتنظیــف  الرئیســیة،  البیانــات 
الموجــودة، وجمیــع مكونــات مــا یطلــق علیــھ 
الرئیســیة                                                           البیانــات  إدارة  اســتراتیجیة 
. Master Data Management  MDM

لنّطلــع علــى صناعــة بیــع التجزئــة بمــا فیھــا 
ــتھلكون  ــح المس ــة، أصب ــواق االلكترونی االس
مــن  الشــراء.  قــرارات  فــي  إلحاحــا  أكثــر 
ــى  ــإن الوصــول إل ــة نظــر المســتھلك، ف وجھ
المناســب،  الوقــت  فــي  المناســب  المنتــج 
بالســعر المناســب ھــو أمــر أساســي لتجربتــھ 
القــدرة علــى  فــان  التســوق. وعلیــھ،  فــي 
یطلبونھــا  التــي  بالطریقــة  العمــالء  خدمــة 
تعتمــد علــى بیانــات دقیقــة وكاملــة. لذلــك، 
یجــب التعامــل مــع بیانــات وصــور المنتجــات 

بجودة عالیة مثل المنتج نفسھ.

ــة ،  ــة الصحی ــاع الرعای ــي قط ــا ف ــك أیض كذل
وغیــر  المكتملــة  غیــر  البیانــات  فــان 
الصحیحــة تزیــد مــن مخاطــر أخطــاء ســالمة 
عبــر  الصحیــة  الرعایــة  وتكلفــة  المرضــى 

سلســلة التوریــد بأكملھــا. ان جــودة البیانــات 
فــي الرعایــة الصحیــة تعنــي تقلیــل إعــادة 
العمــل وتقلیــل الحاجــة إلــى التدقیــق الداخلــي 
ــان  ــق ضم ــن طری ــة ع ــین الرعای ــك تحس كذل

دقة البیانات عند نقطة الرعایة للمریض.

ان وجــود إطــار عمــل مشــترك إلدارة البیانــات 
الرئیســیة والحوكمــة وجــودة البیانــات یعمــل 
بمعلومــات  الثقــة  مســتوى  تعزیــز  علــى 
المنتــج مــن قبــل مســتلم البیانــات ممــا یــؤدي 
إلــى زیــادة اســتخدام البیانــات وتحســین الثقــة 
واســتخدام المعلومــات عبــر سلســلة التوریــد 
ــواء كان  ــات، س ــي للبیان ــتلم النھائ ــى المس ال
أو جھــة  أو مستشــفى  بیــع تجزئــة  ســوق 
وتظھــر  مریضــا.  أو  مســتھلكا  أو  رقابیــة 
العدیــد مــن الدراســات أنــھ عندمــا یتــم الوثــوق 
بالبیانــات ودمجھــا فــي عملیــات المستشــفى ، 
 ، الكفــاءة  وتــزداد   ، التكالیــف  تنخفــض 
أكثــر  والمرضــى  المســتھلكون  ویكــون 

ارتیاحا للعالمة التجاریة.

الرئیســیة   البیانــات  بــإدارة  المقصــود  فمــا 
MDM؟ یقصــد بھــا إنشــاء مصــدر واحــد 
ــرز  ــة ف ــاز عملی ــد اجتی ــة بع ــات الموثوق للبیان
تضمیــن  یتــم  بحیــث  صارمــة  وتنظیــف 
ملــف  فــي  لألعمــال  الھامــة  المعلومــات 
توحیــد  طریــق  عــن  ذلــك  ویتــم  رئیســي. 
العناصــر األساســیة لبیانــات الشــركة والتأكــد 
ــات المكــررة،  ــل حــذف البیان مــن جودتھــا مث
تحدیــد   ، الصحیحــة  غیــر  البیانــات  ازالــة 
مــكان  وإنشــاء  بدقــة،  البیانــات  وتصنیــف 

تخزین مركزي إلیواء البیانات

وتتضمــن المعلومــات المدرجــة فــي عملیــات 
إدارة البیانــات الرئیســیة  MDM بیانــات عن  
والمواقــع  والمنتجــات  والبائعیــن  العمــالء 
وأكثــر مــن ذلــك  وتتمتــع الشــركات التــي تنفــذ 
عملیات إدارة البیانات الرئیسیة  MDM بالحصول 

قــرارات  اتخــاذ  علــى فوائــد عدیــدة  مثــل 
ــة  ــات عالی ــى بیان ــتند إل ــل تس ــتنیرة أفض مس
فھــم  كذلــك  صلــة،  ذات  وتقاریــر  الجــودة 
فــي  الرئیســیة  الفاعلــة  للجھــات  أعمــق 
العملیــات الحیویــة لألعمــال بمــا فــي ذلــك 
عمــالء الشــركة وشــركائھا وغیرھــا كمــا أن 
مــن رضــا  یزیــد  البیانــات  جــودة  تحســین 
المنتــج   معلومــات  دقــة  لضمــان  العمــالء 
الشــركاء  بیــن  والتعــاون  الثقــة  ویعــزز 
التجارییــن كمــا یزیــد مــن كفــاءة سلســلة 

التورید ویخفض التكالیف.

نحــن نعمــل فــي شــركة ھیئــة الترقیــم االردنیــة 
علــى تنفیــذ برامــج وتطوبــر خدمــات بالتعــاون 
مع المنظمة العالمیة GS1 لتمكین الشركات من 
ادارة بیانــات المنتــج الرئیســیة كمــا نوفــر 
منصــة خاصــة الضافــة بیانــات المنتــج بحیــث 
ــل  ــح ألفض ــذ الصحی ــق والتنفی ــن التناس تضم
بھــا وزیــادة جــودة  الموصــى  الممارســات 
ــى  ــركات عل ــب الش ــم تدری ــك یت ــات كذل البیان
المنتــج  وصــور  بیانــات  اضافــة  كیفیــة 
البیانــات  مــن  وغیرھــا  المنتــج  وتصنیــف 
ــب  ــي المســتقبل القری الھامة.وســیتم العمــل ف
للشــركات  متكامــل  برنامــج  اضافــة  علــى 
لتمكینھــم مــن ادارة بیاناتھــم وتحســین جــودة 

المعلومات الخاصة بھم.

اننــا نأمــل مــن خــالل الخدمــات المتنوعــة 
التــي تقدمھــا شــركة ھیئــة الترقیــم المســاھمة 
ــار  ــى مس ــة عل ــركات االردنی ــع الش ــي وض ف
لمواجھــة  الالزمیــن  والتطویــر  التحدیــث 
الرقمیــة  للتكنولوجیــا  الجدیــدة  الحقبــة 
االلكترونیــة  االســواق  متطلبــات  وتحقیــق 
دول  فــي  التشــریعیة  المتطلبــات  وتلبیــة 
مختلفــة. فھــل نحــن مســتعدون العــادة تنظیــم 
العالــم  متطلبــات  مواجھــة  فــي  أعمالنــا 
لنــا  اضافیــة   فــرص  وخلــق  الرقمــي 

ولمجتمعنا؟  
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ميسلون قموه



عملیــات النقــل والخدمــات اللوجســتیة تتمثــل فــي نقــل البضائــع 
ــة  ــكك الحدیدی ــرق والس ــل الط ــة مث ــائط مختلف ــتخدام وس باس
ــات  ــإن عملی ــي ف ــة بالتال ــران والخطــوط البحری وخطــوط الطی
النقــل والخدمــات اللوجســتیة تنطــوي علــى مجموعــة واســعة 
والمرســل،  إلیــھ،  المرســل  مثــل  المعنیــة  الجھــات  مــن 
ــات الرســمیة  ــالت، فضــال عــن الھیئ وشــركات الشــحن والناق

مثل الجمارك وسلطات الموانئ.

ان العــدد الكبیــر مــن  تدفــق الوحــدات اللوجســتیة المعقــدة 
وتنــوع الجھــات المعنیــة فــي كثیــر مــن األحیــان تعنــي ضــرورة 

وجود طریقة سھلة للتعرف على ھذه الوحدات اللوجستیة. 

إن نظــام معاییــر GS1 یقــدم المســاعدة مــن خــالل الملصــق 
اللوجســتي الخــاص ب GS1 والمتضمــن مفتــاح SSCC لترمیــز 

الوحدات اللوجستیة!

بدایــة الوحــدة اللوجســتیة ھــي عنصــر مــن أي تركیبــة أنشــئت للنقــل 
و/أو التخزیــن تحتــاج إلــى أن تــدار مــن جمیــع الموردیــن فــي 
اللوجســتیة  بالتالــي فــإن الملصــق للوحــدات  التوریــد.  سالســل 
سیســمح للمســتخدمین  بتحدیــد وترمیــز وحــدات لوجســتیة لتتبعھــا 
عبــر سلســلة التوریــد. وقــد تــم االتفــاق ان الشــرط اإللزامــي الوحیــد 
للملصــق اللوجســتي ھــو ضــرورة تحدیــد كل وحــدة لوجســتیة برقــم 
تسلســلي فریــد، وھــو عبــارة عــن المفتــاح التعریفــي لرمــز حاویــة 
لنظــام  وفقــا  المعتمــد   (SSCC) التسلســلي  الشــحن 

.GS1  المعاییر العالمي

ان المفتــاح التعریفــي  SSCC مھــم جــداً فــي عملیــات التتبــع 
للوحــدات اللوجســتیة إلدارة النقــل وزیــادة كفــاءة الرؤیــا علــى 
ــى شــكل  ــھ عل ــم تخزین ــن ان یت ــد ویمك ــداد سلســلة التوری امت
 EPC/RFID باركــود أو عبــر بطاقة بیان الموجات الرادیویة
tag وذلــك لتعریــف الوحــدة اللوجســتیة فــي أي مــكان بالعالــم 
وعندما تتم مشاركة البیانات للمفتاح التعریفي SSCC فان ذلك 
اللوجســتیة  الوحــدات  للشــركات بمشــاركة حالــة  سیســمح 

ومعلوماتھا بسھولھ ودقة بین الشركاء التجاریین. 

للوحــدات  الملصــق  فــي  المدرجــة  المعلومــات  تنــدرج 
اللوجستیة  في شكلین أساسیین:

قابلــھ  بیانــات  وتكــون  بشــریا:  المقــروءة  المعلومــات   .1
إلــى  الوصــول  لھــم  تســمح  االنســان  قبــل  مــن  للقــراءة 

المعلومات األساسیة عند أي نقطة في سلسلة التورید.
2. المعلومــات المصممــة اللتقاطھــا وتخزینھــا بواســطة آلــة: 
مــن خــالل الباركــود القابــل للقــراءة اآللیــة وھــي طریقــة آمنــة 

وفعالة لنقل وتخزین منّظم للبیانات.

ان مقتــاح التعریــف (SSCC) المقــدم مــن GS1 ھو العنصر 
اإللزامــي الوحیــد لجمیــع ملصقــات الوحــدات اللوجســتیة  
ــل الشــركة المنشــئة للوحــدة  ــده مــن قب ــم تحدی ویجــب ان یت
 GS1 Prefix اللوجستیة وذلك باستخدام رقم الباركود البادئء
الخــاص بالشــركة ویســتمر إســتخدامھ طــوال فتــرة حیــاة 
  GS1-128 الوحدة اللوجستیة ویمكن تمثیلھ من خالل الباركود
.EPC/RFID tag أو عبر بطاقة بیان الموجات الرادیویة

رسم توضیحي إلستخدام المفتاح التعریفي SSCC من خالل 
ــا  ــدر بن ــا یج ــوع GS1 128 وھن ــن ن ــود م ــتخدام البارك اس
التمییــز بیــن المفتــاح التعریفــي للوحــدة التجاریــة GTIN  و 
معــرف الوحــدة اللوجســتیة SSCC حیــث ان GTIN یعّرف 
ــف  ــد مراحــل التعبئــة و التغلی ــدة المنتــج ویســتخدم عن وح
المختلفــة للمنتــج أمــا المفتــاح التعریفــي للوحــدة اللوجســتیة 
SSCC صالــح لغایــة انتھــاء عمــر الوحــدة اللوجســتیة  
ومن الممكن ان یعرض SSCC  رقم GTIN في حالة اذا كان 

المنتج جزء من عرض البائع وھذا الرسم یوضح ذلك :

ھنــاك ثالثــة أنــواع مــن ملصقــات الوحــدات اللوجســتیة تحــدد 
ــوي  ــوع الوحــدة اللوجســتیة : متجانســة (تحت ــى ن ــاءاً عل بن
نــوع واحــد مــن المنتجــات)، و غیــر متجانســة (تحتــوي اكثــر 
مــن نــوع مــن المنتجــات المختلفــة) و وحــدة لوجســتیة تعبــر 
عــن منتــج تجــاري واحــد مثــل مجموعــة بضائــع بالجملــة او 
وحــدة واحــدة مثــل ثالجــة وعلیــھ تختلــف نــوع البیانــات 
المدرجــة فــي الملصــق اللوجســتي كمــا تختلــف ایضــاً أبعــاد 
وحجــم الملصــق الخــاص بالوحــدات اللوجســتیة وتكــون 

األبعاد عادة كالتالي :

ــبة  ــج : (mm x 148 mm 105) مناس ــق المدم 1. الملص
عند استخدام SSCC وبیانات اخرى محدودة جداً.

2. ملصــق كبیــر : (mm x 210 mm 148)  مناســبة عنــد 
اضافة بیانات العالمة التجاریة.

ــتیة  ــدات لوجس ــات خاصــة بوح ــة لملصق ــا ایضــاً أمثل 3. ھن
مختلفة:

2

ما ھو مفتاح SSCC الخاص بالوحدات اللوجستیة ؟
ماذا یتضمن الملصق اللوجستي ؟

(00) 0 0123456 000 000001 8

Application
Indentifier

Extension
Digit

GS1 Company
Prefix GS1 Prefix or

Serial Number
Based on length of

GS1 Company prefix

Serial
Number

Check
Digit

 كيف تساعد معايير نظام GS1 في قطاع النقل والشحن ؟

لتتعرف أكثر إقراً المقال التالي 

 SSCC ملصق لوجستي یحتوي على رقم

ممكن ان یستخدم وقت اإلنتاج
و أیضا أثناء النقل أو الشحن في

حالة عدم وجود ملصق على الشحنة

ملصق لوجستي لوحدة
لوجستیة متجانسة

وحد اللوجستیة لمنصة 
منتجات قابلة للتعدیل 

ملصق لوجستي لمنتج تجاري 
واحد فقط. 

ملصق لوجستي لوحدة 
لوجستیة غیر متجانسة.



العالمیــة                           للمعاییــر  التكاملــي  النظــام  إن 
ثالثــة  فــي  یتمثــل    GS1 STANDARDS
ــث  ــاركة حی ــن والمش ــف والتخزی ــات التعری عملی
ــم  ــا ث ــات وغیرھ ــات والخدم ــف المنتج ــم  تعری یت
التقــاط وتخزیــن المعلومــات مــن خــالل الباركــود 
وصــوال الــى  مشــاركة معلومــات المنتــج بیــن 
التوریــد  سالســل  عبــر  التجارییــن  الشــركاء 

المختلفة. 

 ان الباركــود مــن نــوع GS1 - 128 مثــل غیره من 
الموجــات  ومثــل  االخــرى  الباركــود   أنــواع 
الرادیویــة RFID  یعتبــر جــزءا مــن عملیــة التقــاط  
GS1 وتخزین المعلومات ضمن نظام المعاییر العالمي
ــد ان  ــا بع ــن فیم ــا وتبی ــر م ــو ســمعت صــوت طائ ل
فــان  تعلــم  وكمــا  لدجاجــة،   كان  الصــوت  ھــذا 
ــر  ــك االم ــور، كذل ــواع الطی ــن ان ــوع م ــة ن الدجاج
یمكــن ان نشــبھ الباركــود GS1-128 بمثال الطیور 
فــان الباركــود مــن نــوع GS1- 128  ھــو نــوع مــن 
انــواع  الباركــود   Code 128  ولكــن لیــس كل 
باركــود Code  128 ھــو باركــود GS1-128  مثل 

الطیور التي لیست جمیعا من نوع الدجاج !

ــالل  ــن خ ــود GS1-128 م ــم البارك ــم تصمی ــد ت فق
التعاون المشــترك بین المنظمة العالمیة GS1 وبین  
AIM حیــث أن الباركــود GS1-128 ھــو فــرع من 
الباركود العام  Code 128 كما أنھ تم االتفاق على 

. GS1حصراً لنظام  FNC1 استخدام الدالة

الباركــود مــن نــوع GS1 - 128 لــن تــراه أبــدا عند 
نقــاط البیــع، اذ یغلــب اســتخدامھ فــي العملیــات 
فــي  التجارییــن  الشــركاء  بیــن  التجاریــة 
والخدمــات  التوزیــع  وعملیــات  المســتودعات 
اللوجســتیة أمــا مــن حیــث خصائــص الباركــود مــن 

: GS1 – 128  نوع
1. حجــم الباركــود GS1-128 : الطــول الفعلــي 
للباركــود من نــوع GS1-128 ال یتجــاوز 165.10 
ملــم (6.500 بوصــة) بعــدد أحــرف بیانــات فــي 

الرمز المفرد 48 كحد أقصى.
2. أحادي األبعاد

3.  یدعم وجود االرقام والحروف والرموز

یتضمــن                GS1 - 128 الباركــود  تركیــب   .4
التطبیقــات                                    بمعرفــات  یســمى  مــا 
Application Identifiers (AIs)m وھــي 
ــي  ــات الت ــن المعلوم ــة م ــن مجموع ــارة ع عب
االســتخدام  متعــددة  عالمیــة  حلــول  توفــر 
لتتمكــن الشــركة أن تختــار معرفــات التطبیقــات 
حســب حاجتھــا اذ یمكنــك اضافــة رقــم المنتــج 
المعــروف باســم  GTIN و/ و تاریــخ انتھــاء 
أو  العــدد  أو  التشــغیلة   رقــم  أو  الصالحیــة  

الوزن

الفوائد من استخدام الباركود GS1-128 یمكن 
تلخیصھا حسب التالي : 

بــھ  یمتــاز  الــذي  المضغــوط  الرمــز  إن   .1
الباركود GS1-128 یعد وسیلة أكثر أماناً یوفر 
طریقــة ســریعة للمســح و الطباعــة ویتــرك 

نسبة ضئیلة للوقوع بالخطاً.
حــالً   (AI’S) التطبیقــات  معــرف  یقــدم   .2
إلحتیاجــات االعمــال المختلفــة حیــث انــھ یمتــاز 

بأنھ شامل ویحافظ على معلومات المحتوى.
و  الكبیــرة  الحــروف  اســتخدام  یدعــم   .3
ــام وبعــض الرمــوز الخاصــة  ــرة و االرق الصغی

ً أیضا
4. اســتخدامھ آمــن ویمكــن االعتمــاد علیــھ 
ــة  ــن( خاصی ــى خاصیتی ــوي عل ــھ یحت ــث ان حی
التحقــق مــن اإلســم وخاصیــة التحقــق مــن 
الرمــز) للتأكــد مــن صحــة الرقــم وبالتالــي تزیــد 
عنــد  أمانــاً  اكثــر  وتجعلــھ  اعتمادیتــھ  مــن 

اإلستخدام.

 GS1 التقاط وتخزين المعلومات ضمن المعايير العالمية
GS1 - 128 من خالل الباركود

3



ــار  ــع تج ــا م ــون بھ ــي یتفاعل ــر المســتھلكون الطــرق الت یغی
التجزئــة والعالمــات التجاریــة والمنتجــات ســواء فــي العالــم 
ــد  ــكل متزای ــون وبش ــم یطالب ــت، فھ ــر اإلنترن ــادي أو عب الم
بــأن تكــون تجربتھــم التســویقیة مالئمــة فــي حینھــا، ذاتیــة، 
آمنــة وسلســة أكثــر وأكثــر، ھــذه التفاعــالت تحــدث مــع 

االجھزة الذكیة المتصلة وبینھا . 

وراء ھذا التغییر ھو إنترنت األشــیاء IOT،  كعامل كبیر في 
الســوق،  ســیكون إلنترنــت األشــیاء تأثیــًرا عمیقــا علــى 

الشركات وعبر  الصناعات في جمیع أنحاء العالم.

علــى الرغــم مــن أن إنترنــت األشــیاء قــد اســتخدم فــي مجــال 
ــة  ــع التجزئ ــر قنــوات بی ــا عب ــد انتشــر فعلی ــھ ق B2B،  إال أن
ویتوقــع أن یصــل الــى قطــاع الرعایــة الصحیــة وغیرھــا مــن 

الصناعات لتحذو حذوھا.

الیــوم،  مــا یقــود إنترنــت األشــیاء ھــو الحاجــات والتفاعــالت  
للنــاس الیومیــة فــي بیــع التجزئــة،   علــى ســبیل المثــال 
ورقــة  قائمــة التســوق  لــم نعــد بحاجــة لھــا الننــا نســتطیع أن 
ــات  ــا المنتج ــب لن ــا تطل ــي بدورھ ــى االشــیاء والت ــدث ال نتح

وتجھزھا للتسلیم. 

ــت األشــیاء أن  ــن ألنترن ــة ، یمك ــة الصحی ــال الرعای ــي مج ف
یخبرنا برؤیة الطبیب قبل أن نعرف أننا بحاجة لذلك.

وحســب  البروفیســور ســانجاي ســارما، رئیــس  مجلــس 
االدارة، بروفیســور شــبكة االبتــكار فــي GS1  ، نائــب رئیس 
التعلیــم المفتــوح، معھــد ماساتشوســتس للتكنولوجیــا،  فقــد 

علق بأن: 
"مــع نمــو إنترنــت األشــیاء  نحتــاج إلــى اتفاقیــة لنظــام البنــاء  

بنیة النظام وللمعاییر المفتوحة.

ــاًرا للنجــاح،   ــوا إط ــم یخلق ــك،  ول ــي ذل ــادة ف ــم یفكرالق  إذا ل
فھنــاك احتمــال حقیقــي بــأن اإلمكانــات الكاملــة إلنترنــت 

األشیاء یمكن أن یتم اختراقھا 

للمســتھلك  االشــیاء  إنترنــت  عصــر  نحــو  نتحــرك  نحــن 
(C-IOT). یمكــن للمــرء بســھولة تخیــل مســتقبل فیھ حجرة 
مؤن لمستھلك ما تنبھ الیكسا آمازون  Amazon Alexa  لطلب 
المزیــد مــن حلیــب االطفــال، باســتخدام كامیــرا صغیــرة ، 
بطاقة بیان RFID أو جھاز یدعم خاصیة الواي فاي. بمجرد 
أن یتــم  الطلــب لھــذه المــادة،  یمكــن للوالدیــن تتبــع الشــحنة  
بســھولة و التأكــد مــن صحــة المنتــج - مباشــرة مــع المصنـّـع  
ــوا  ــن أن یطلب ــرت مشــكلة  یمك ــال ظھ ــي ح ــد التســلیم. ف عن
  Alexa اســتبدال المنتــج ببســاطة مــن خــالل ســؤال الیكســا
ســیتم مــلء المنتــج الجدیــد مــن خــالل خدمــة التوصیــل أوبــر 

أو من خالل الروبوت أو عبر روبوت/ طائرة بدون طیار.

تمثــل انترنــت االشــیاء خطــوة تتعــدى الحــدود التقلیدیــة 
لسالســل التوریــد الحالیــة وتركزعلــى حیــاة المنتــج مــا بعــد 

الشراء.
 

ــرف  ــا یع ــى  م ــود ال ــد یع ــلة التوری ــي سلس ــداد ف ــذا االمت ھ
االنشــطة  ھــذه   وتشــمل  االســتھالك".  "بسلســلة 

التعدیــل،  التنزیــل،  والتركیــب،  االعــداد  والتفاعــالت، 
الصیانــة،  التجدیــد،  التخزین،االشــتراك،  االســتخدام، 
ــاركة،   ــع، المش ــادة البی ــب الشــراء اع ــادة طل ــح،  اع التصیل

التخلص من الشيء.

 GS1  بالتركیــز علــى المشــھد الجدیــد  للمنتــج یمكــن لـــ
والشــركات مــن توســیع العالقــة مــع الزبائــن ألبعــد مــن نقطــة 
ــت  ــل لـــ مســتھلك بانترن ــاك حاجــة لوجــود اطــار عم البیعھن
ــص  ــق بنق ــد یتعل ــم یع ــك ل ــالل GS1 ان ذل ــن خ ــیاء م االش
التكنولوجیــا، ولكنــھ أكثــر مــن حیــث النقــص فــي الرؤیــا 
والخیــال الذیــن یحــدان مــن الفــرص الجدیــدة. ان المعاییــر و 
البروتوكــوالت والخدمــات المفككــة - كل ذلــك یعیــق المنافســة 
خطــرا  االكثــر  المــآزق  ســتكون  المســتھلكین-   ویــؤذي 
أشــیاء  انترنــت  نجــاح  قصــص  فــي  التقــدم  لمســتقبل 
ــارة  ــت االش ــذي تم ــل ال ــب الطف ــال حلی ــل مث ــتھلك، مث المس

الىیة سابقا.

ــات   ــة والتقنی ــر العالمی ــى المعایی ــاء عل ــروري البن ــن الض م
و  المســتھلك  احتیاجــات  أن  لضمــان  حالیــا   الموجــودة 

العملیات التجاریة تتم بسالسة.

ــظ  ــة تحاف ــي شــركاتھا بطریق مــن المھــم أن تســتمر GS1 ف
علــى المعاییــر العالمیــة وتعــود بالفائــدة علــى جمیــع النــاس 
وعلــى الصناعــات و ان تعّدھــم للغــد أیضاً.فــي نفــس الوقــت،  
تنــوي GS1 قیــادة ھــذا الفضــاء مــن خالل تطویر بنیة شــاملة 
تھــدف بــأن تكــون  ھــي اللغــة العالمیــة لألعمــال،  والنــاس - 

واألشیاء أیضا.

 GS1 بنــاء اطــار معاییــر انترنــت أشــیاء المســتھلك من خــالل
سیســتفید منــھ بشــكل كبیــر وحاســم المصنعیــن ومالكــي 

العالمات التجاریة ، والباعة والمجتمع على حد سواء.

ان GS1 كمنظمــة عالمیــة محایــدة وغیــر ھادفــة للربــح 
لدیھــا نظــام ترقیــم للمنتجــات ھــو االكثــر اســتخداما وانتشــاراً 
ــر  ــد المعایی ــاء قواع ــاس لبن ــكل االس ــا تش ــم . فانھ ــي العال ف

Consumer IOT  النترنت أشیاء المستھلك

تســتطیع  GS1 أن تلعــب  دورا محوریــا فــي تســریع الوتیــرة 
وربطھــا  بكفــاءة  تعریفھــا  یمكــن  "األشــیاء"  أن  بحیــث 

ببعضھا البعض وجعلھا تفاعلیة.
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مبادرة GS1 ل�بتكار في فضاء تكنولوجيا انترنت ا�شياء

 (MIT) فــي معھد ماساتشوســتس للتكنولوجیا  AUTO-ID مصطلــح "إنترنــت األشــیاء" تــم صیاغتــھ في مركز
خــالل األیــام األولــى مــن تطویــر العمــل علــى تقنیة RFID في عــام 1999 ، كانــت الرؤیة لربط "األشــیاء" ببیانات 

محددة على اإلنترنت، والتي یمكن الوصول إلیھا بعد ذلك باستخدام بطاقة تعریف ممیزة متصلة بالشيء. 

تــم بنــاء مجموعــة مــن المعاییــر حــول المفاھیــم األساســیة الثالثــة : التعریــف ، تخزیــن والتقــاط البیانــات،  
مشــاركة المعلومــات. ھــذا العمــل حفــز علــى خلــق مــا یســمى  EPCglobal®، كجــزء مــن GS1 ، ولتســتمر بــأن 
تكون البنیة االساســیة لنظام معاییر   GS1 system of standards. الھدف االساســي المراد بھ من ھذا العمل 
ھــو اســتفادة المســتھلك، مدعومــا بنظــام تعریــف ممیــز، أدى ظھــور انترنــت االشــیاء  إلــى خلــق فرصــة حقیقیــة 

وحاجة لمعالجة موضوعات قابلیة التشغیل المتداخل للنظام ، وادارة البیانات، وكشف ومراقبة البیانات.



  GS1 Jordan إن شركة ھیئة الترقیم األردنیة
العالمیــة                                      المنظمــة  فــي  عضــو 
 GS1 GLOBAL ORGANIZATION
لتعریــف و  لتطبیــق معاییــر عالمیــة  تســعى 
حســب  الخدمــات  و  المنتجــات  ترمیــز 
ــود  ــات البارك ــتخدام تطبیق ــة  واس معاییرعالمی
ذلــك   وبعــد  وتخزینھــا  المعلومــات  إللتقــاط 
التجارییــن  الشــركاء  بیــن  مشــاركتھا  

المختلفیین على امتداد سالسل التزوید.

مــن منطلــق دور شــركة ھیئــة الترقیــم االردنیــة 
ــزة للشــركات  ــات ممی ــر خدم ــر وتوفی ــي تطوی ف
االردنیــة مــن خــالل تھیئــة الشــركات بالمتطلبــات 
مــع  یتــالءم  بمــا  المنتجــات  لبیانــات  الفنیــة 
والتطبیقــات  االلكترونــي  التســویق  متطلبــات 
عبــر الھواتــف الذكیــة وذلــك بھــدف الترویــج 
ــا  ــعى دوم ــا نس ــا، فانن ــا وعالمی ــات محلی للمنتج
التــي  والمعــارض  المؤتمــرات  فــي  للتواجــد 
التكنولوجیــا  حــول  المعرفــة  بنشــر  تختــص 
قطاعــات  مختلــف  علــى  االثــر  ذات  الحدیثــة 
شــركة  شــاركت  وعلیــھ  االقتصــادي  النشــاط 

ھیئة الترقیم االردنیة في مؤتمر ومعرض
 MENA Regional Council Am

Cham Conference
بعنــوان "تســویق االبتــكار" بحضــور األمیــرة 
ســمیة بنــت الحســن و المنظــم والمقــدم مــن 
األردن  فــي  األمریكیــة  التجــارة  غرفــة  قبــل 
شارك في المؤتمر 300 شخص من االردن وعدد 
مــن الــدول العربیــة واألجنبیــة وقــد تــم التركیــز 
علــى التطــورات التكنولوجیــة الحدیثــة واثرھــا 
لالفــكار  وعــرض  االعمــال  قطاعــات  علــى 
وذلــك  ریادییــن  لشــباب  الناجحــة  الریادیــة 

ضمن جلسات حواریة

عــرض  تــم  االبتــكار  تســویق  معــرض  فــي 
افتراضیــة                       رفــوف  علــى  یحتــوي  نمــوذج 
التســوق  تجربــة  تتیــح   Virtual Shelf
االفتراضــي لمجموعــة مــن المنتجــات الغذائیــة 
و المنتجات التجمیلیة باالضافة لرموز QR تستخدم 
لغایــات ترویجیــة مــن قبــل مجموعــة شــركات 
ــق  ــتخدام التطبی ــالل اس ــن خ ــك م ــة وذل مختلف
اإللكتروني GS1 Jordan Scanner والمستخدم  
الترقیــم  ھیئــة  شــركة  خدمــات  تقدیــم  فــي 

األردنیة المختلفة وھي :

-1 البحــث عــن بیانــات المنتــج: مــن خــالل 
قــراءة الباركــود EAN-13 المطبــوع علــى 
المنتجــات والوصــول الــى معلومــات المنتجــات 
ــذه  ــود ،ھ ــم البارك ــراءة رق ــد ق ــر بع ــي تظھ الت
المعلومــات مرفوعــة اللكترونیــاً مــن قبــل ھیئــة 
 GS1 CLOUD الترقیم األردنیة عبر سحابة
وھــذا یضمــن وصــول ھــذه المعلومــات للجمیــع 
وســریة  أمــن  علــى  والحفــاظ  العالــم  حــول 
عملیــات  مــن  الحــد  و  المنتجــات  معلومــات 

التزویر و الغش التجاري.

 : GoJoScan 2 الترویج للشركات عبر خدمة-
التــي تــروج الشــركات بطریقــة فعالــة وســھلھ 
مــن خــالل الباركــود QR والذي یســمى باركود 

االســتجابة الســریعة وھــو حامــل بیانــات ثنائــي 
ــات  ــى مجموعــة مــن البیان ــوي عل ــاد یحت األبع
اكبــر بكثیــر مــن الباركــود أحــادي األبعــاد یتــم 
قراءتــھ عــن طریــق كامیــرات الھواتــف الذكیــة 
  GS1 Jordan Scanner خدمــة  عبــر 
یجمــع  إلكترونــي  لموقــع  المســتخدم  تنقــل 
ــي صفحــة واحــدة مــع  الشــركات ومنتجاتھــا ف
توفــر إمكانیــة البحــث عــن طریــق إســم الشــركة 
او اســم المنتــج وعالمتــھ التجاریــة، أو القطــاع 
ــج  او رقــم الباركــود كمــا یمكــن اضافــة المنت
ــات  ــة المعلوم ــة  كاف الخــاص بالشــركة واضاف
المتعلقــة بالمنتــج ویتیــح ھــذا الموقــع امكانیــة 
ــول  ــزوار والوص ــل ال ــن قب ــات م ــم المنتج تقیی
ــة  ــي الخاص ــل االجتماع ــات التواص ــى صفح ال
ــاء  ــع االصدق بالشــركة ومشــاركة المنتجــات م

واصحاب العالقة.

زوار المعــرض قامــوا بالتجربــة العملیــة خــالل 
استخدام تطبیق GS1 Jordan Scanner وذلك 
فــي عملیــات التســوق االفتراضــي وتعرفــوا 
ــد وجــود نظــام  ــزة وفوائ ــات الممی ــى الخدم عل
االلكترونــي آمــن لجمیــع معلومــات المنتجــات و 
كما تعرفو على خدمة GoJoScan المستخدمة 

للترویج للشركات.
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شركة هيئة الترقيم االردنية
تشارك في مؤتمر تسويق االبتكار

 GS1 Jordan Scanner  تقدم التطبیق االلكتروني
خالل مؤتمر ومعرض

MENA Regional Council Am Cham Conference
في الفترة : 27-28/10/2018

من الشركات األعضاء التي شاركت بعرض منتجاتھا في الرفوف االفتراضیة  والشركات التي تستخدم خدمة GoJoScan للترویج للخدمات المختلفة.



االنضمام لشركة ھیئة الترقیم االردنیة

یحدثنــا الســید ســامر عــن انضمامــھ ویقــول:  
تعتبــر شــركتنا مــن الشــركات االوائــل فــي األردن  
ھیئــة  شــركة  خدمــات  مــن  اســتفاذت  التــي 
ــا  ــة وقتن ــھا ولغای ــذ تأسیس ــة من ــم األردنی الترقی
ــم  ــة الترقی ــث  انضمــت شــركتنا لھیئ ــي حی الحال
منــذ تاریــخ  21/10/2001 .. ممــا فتــح لنــا 
التــي  الخدمــات  مــن  االســتفاذة  مــن  المجــال 
توفرھــا الھیئــة لمشــتریكھا والتــي ال شــك انھــا 
خدمــات متمیــزة تســاعد الشــركات بمســیرتھا 
التجاریــة بمــا تتوافــق مــع متطلبــات واساســیات  

العمل والتي تتسم بمیزات عالمیة .

تقدمھــا  التــي  الخدمــات  فــي  التطــور 
شركة ھیئة الترقیم األردنیة 

إن    : الســید ســامر  الخدمــات، یضیــف  وعــن 
ــة  ــم األردنی ــة الترقی ــع لمســیرة شــركة ھیئ المتتب
بكافــة  وتطورھــا  نموھــا  یلحــظ  نشــأتھا  منــذ 
الجوانــب والتــي تتواكــب مــع التطــور العالمــي 
بمجــال اســتخدامات الباركــود ومــا یطــرأ مــن 
مســتجدات ومیــزات تخــدم الصالــح العــام .كمــا 
ویلحــظ ان التطــور الــذي قامــت بــھ شــركة ھیئــة 
الترقیــم باالنتقــال مــن نظــام التوثیــق والعمــل 
بنظــام الجــداول الیدویــة بتثبیــث األرقــام الخاصــة 
للباركــود للشــركات واالنتقــال بــھ  الــى نظــام 
الثوثیــق عبــر موقعھــا االلكترونــي " خدمــات 
شــركة  لــكل  بالســماح   "Member Login
ــن  ــة بســھولة وسالســة م ــع الھیئ بالدخــول لموق
خــالل حســاب خــاص یمنــح المشــترك إضافــة 
وتعدیــل أي بــار كــود یخــص منتجاتــھ والتعریــف 
عنھــا بكافــة تفاصیلھــا، ممــا یمنــح أي شــركة 
ــزة االشــھار لمنتجاتھــا  مشــتركة بھــذا النظــام می
والتعریــف بھــا مــن خــالل  أي جھــة تبحــث عــن 
ــة  ــزة بغای ــة می ــذه حقیق ــات وھ ــذه المنتج ــل ھ مث

األھمیة . 

االلكترونیــة  الخدمــات  اســتخدام  أھمیــة 
المقدمة من شركة ھیئة الترقیم األردنیة 

كمــا یؤكــد الســید ســامر بــأن تنظیــم العمــل مــن 
خــالل موقــع الكترونــي عالمــي تمتلكــھ وتدیــره 
ــزة  ــح می ــھ یمن ــك ان ــم ال ش ــة الترقی ــركة ھیئ ش
رائعــة لالعضــاء وھــي میــزة حفــظ بیاناتھــا 
بمــكان آمــن یمنــع ضیاعھــا أو تلفھــا. وھــذه 
التــي  البیانــات  قیمــة  ألھمیــة  ھامــة  میــزة 
منحــت  انھــا  عــن  عــدا  الشــركة   تمتلكھــا 
لكافــة  المجانیــة  االشــھار  فرصــة  األعضــاء 

منتجاتھا عالمبا .

ــرى  ــات األخ ــن الخدم ــركة م ــتفادة الش اس
الترقیــم  ھیئــة  شــركة  تقدمھــا  التــي 

األردنیة

االضافیــة  الخدمــات  مــن  االســتفادة  عــن  أمــا 
االخــرى، یوضــح الســید ســامر بأنــھ مــن ضمــن 
الخدمــات التــي قامــت الھیئــة بتقدیمھــا لشــركتنا 
فــي  والفعــال  الممیــز  األثــر  لھــا  كان  والتــي 
وھــو  ومنتجاتھــا  باشــھار شــركتنا  المســاعدة 
خــالل  مــن  لشــركتنا  تعریفــي  تطبیــق  انشــاء 
باســتخدام    "GoJoScan خدمــة   " الھیئــة 
عــن  عدیــدة  تفاصیــل  یحــوي   QR الباركــود 

شركتنا ومنتجاتھا وطرق التواصل معھا . 

الترقیــم  ھیئــة  شــركة  لنشــاط  المتتبــع  ان 
منــح  یتعــدى  نشــاطھا  ان  یلحــظ  األردنیــة 
أخــرى  لخدمــات  یمتــد  وانمــا  فقــط  الباركــود 
التصویــر  الــى توفیــر خدمــة  وعدیــدة یصــل 
بالشــركات  الخاصــة  للمنتجــات  االحترافــي 
األعضــاء  لمســاعدة  باإلضافــة  األعضــاء 
الباركــود  فحــص  باجــراء  الیھــا  المنتســبین 
بطریقــة علمیــة قبــل طباعتــھ وتثبیثــھ علــى 
المنتجــات. كمــا أن میــزة تقدیــم دورات مجانیــة 
لمنتســبیھا  الھیئــة  قبــل  مــن  دوري  بشــكل 

بتعریفھــم وتدریبھــم علــى اســتخدامات الباركــود 
ــك  ــاري ال ش ــل التج ــھ بالعم ــھ واھمیت وتصنیفات
بــأن ذلــك یســاعد الشــركات األعضــاء علــى 

التطویر ونمو شركاتھم وازدھارھم .

ــة  ــركة ھیئ ــي  لش ــكادر الوظیف ــاءة ال كف
الترقیم األردنیة 

وینھــي الســید ســامر حدیثــھ بقولــھ : تمتلــك 
شــركة ھیئــة الترقیــم كــوادر وظیفیــة مھــرة 
ــن  ــن م ــارین متمكنی ــراء ومستش ــزة وخب ومتمی
مــع  وتتماشــى طریقــة عملھــم  إدارة عملھــم 
معاییر ومقاییس GS1 العالمیة وتمنح للشركات 
ــذه  ــن ھ ــة فرصــة االســتفادة م المنتســبین للھیئ
وحقیقــة   . اعمالھــا  ونمــو  بتطویــر  الكــوادر 
تعتبــر شــركتنا مــن الشــركات التــي حرصــت 
علــى االســتفاذة مــن كافــة الخدمــات المقدمــة 
ــي  ــي ف ــر اإلیجاب ــا األث ــا كان لھ ــة مم ــن الھیئ م

تطویر اعمالنا ..

مــن  المزیــد  الترقیــم  ھیئــة  لشــركة  نتمنــى 
التطــور والنجــاح بمــا یخــدم القطــاع الصناعــي 

والخدمي والتجاري بأردننا الحبیب . 
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لقاء مع السید سامر الشرع مدیر عام
الشركة الدولیة لمستحضرات االمالح المعدنیة

بإمكانك زیارة الصفحة الخاصة بشركتنا
عن طریق كامیرا الھاتف الذكي

Scan Me

یقــول الســید ســامر الشــرع " تعتــز شــركتنا الشــركة 
الدولیــة لمســتحضرات االمــالح المعدنیــة والمالكــة 
للعالمــة التجاریــة (ناتشــرال كیــر) بانھــا اســتفادت 
ــة  ــا لشــركة ھیئ ــا بانضمامھ ــر عملھ ــي تطوی ــرا ف كثی

الترقیم األردنیة  "



نظمــت شــركة ھیئة الترقیم االردنیــة 7 دورات تدریبیة خالل عام 
2018 للشــركات االعضــاء  تھــدف الــى تعریــف الشــركات 
ــب  ــم تدری ــث ت ــود حی ــات البارك ــة وتطبیق ــات االلكترونی بالخدم
160 شــخص مــن 90 شــركة أردنیــة یمثلــون قطاعــات االغذیــة 
واالدویــة والكیماویــة والبالســیتك والــورق والكرتــون وغیرھــا 
مــن القطاعــات وقــد عملــت ھــذه الشــركات علــى تصحیــح  
مــن  لالســتفادة  للمنتجــات  ورفــع صــور  المنتجــات  بیانــات 
خدمــات الترویــج باســتخدام وســائل التكنولوجیــا الرقمیــة محلیــا 

وعالمیا.   

تنظیــم ورشــتي عمــل خــالل عــام 2018 فــي كل من غرفــة تجارة 
األردن وغرفــة تجــارة عمــان وذلــك  بعنــوان ترویــج المنتجــات 

باستخدام التكنولوجیا الرقمیة وتطبیقات على الباركود

ــد  ــذي عق ــم ال ــات الترقی ــي المؤتمــر االقلیمــي لھیئ المشــاركة ف
ــرة مــن 4/10/2018-1 بحضــور رئیــس  ــان خــالل الفت فــي لبن
المنظمــة العالمیــة GS1 والمــدراء التنفیذییــن لــكل مــن مصــر 
وســوریا والجزائــر وتونــس والمغــرب والســعودیة ومالطــا 
االردن.  الــى  اضافــة  االنترنــت  عبــر  ونیجیریــا  واالمــارات 
وتضمــن المؤتمــر ورشــات عمــل حــول التســویق الرقمــي 
 GS1لـــ الســحابیة  والمنصــة  البیانــات  وجــودة 
التطــورات  أھــم  مناقشــة  كذلــك  الترقیــم  ھیئــات  ودور 

 . GS1 والمستجدات الخاصة بعمل المنظمة العالمیة

 MENA ICT شــاركت شــركة ھیئــة الترقیــم االردنیة بمؤتمــر
Forum 2018 الــذي عقــد خالل الفترة مــن  10-11/9/2018 
 The New IT: Innovation Technology وذلك بعنوان
وقــد تضمنــت موضوعــات المؤتمــر التطــورات التكنولوجیــة 
المتســارعة والتحدیــات والفــرص فــي المنطقــة العربیــة واالردن 
بأمــن  تتعلــق  عدیــدة  محــاور  مناقشــة  خــالل  مــن  وذلــك 
ــداع  ــیاء واالب ــت االش ــات وانترن ــبكات المعلوم ــات وش المعلوم

واالبتكار وغیرھا.
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المشــاركة فــي المؤتمــر والمعــرض االقلیمــي الــذي نظمتــھ 
 MENA Regional غرفة التجارة االردنیة االمریكیة في عمان
Council AmCham Conference  خــالل الفتــرة مــن 

28/10/2018-27 وذلك بعنوان “تسویق االبتكار” 

مشــاركة قســم تكنولوجیــا المعلومــات فــي شــركة ھیئــة الترقیــم 
االردنیة في اللقاء الذي نظمتھ جمعیة انتاج بتاریخ 25/11/2018 
مــع دولــة رئیــس الــوزراء لمناقشــة أوضــاع قطــاع تكنولوجیــا 

المعلومات في االردن. 

عقــد أالجتمــاع االول  للجنــة  العمــل الخاصــة بقطــاع الرعایــة 
الصحیة GS1JO HIG بالتعاون مع مؤسســة الغذاء والدواء 
بتاریخ 28/11/2018 تضمن مناقشة تطبیق نظام التتبع لالدویة 
وتضــم اللجنــة مشــاركین ممثلیــن عــن كل مــن  وزارة الصحــة، 
دائــرة الشــراء الموحــد، نقابــة الصیادلــة األردنییــن، الخدمــات 
األدویــة  لمنتجــي  االردنــي  االتحــاد   ، الملكیــة  الطبیــة 
ــة،  ــتودعات األدوی ــي مس ــة مالك ــة، جمعی ــتلزمات الطبی والمس
 ، األردنیــة  الجامعــة  مستشــفى  الصحــي،  التأمیــن  ادارة 
ــم،  ــة /حكی ــبة الصحی ــركة الحوس ــي ، ش ــفى التخصص المستش
ــدواء ، الشــركة المتحــدة  ــة الحكمــة، شــركة دار ال شــركة أدوی

للصناعات الدوائیة.

حیــث تــم تقدیــم تعریــف مــن قبــل مؤسســة الغــذاء والــدواء عــن 
أھــداف ھــذه اللجنــة وعــن التعلیمــات الصــادرة مــن المؤسســة 
بخصــوص نظــام تتبــع االدویــة كذلــك تــم تقدیــن شــرح مــن قبــل 
شــركة ھیئــة الترقیــم االردنیــة عــن التطــورات التشــریعیة فــي 

دول العالم بخصوص تتبع االدویة والمتطلبات الفنیة.  

شــارك فریــق عمــل شــركة ھیئــة الترقیــم االردنیــة بالتعــاون مــع 
مركز التجارة العالمي ITC  وبنك قطر للتنمیة وغرفة قطر في 
اللقــاءات التعریفیــة التي عقدت في الدوحة خالل الفترة -18 22 
تقدیــم تعریــف عــن دور وخدمــات  /2018 مــن خــالل   11/
الشركة وشروط االنضمام الى المنظمة العالمیة GS1 لمساعدة 
ــورات  ــة التط ــا ومواكب ــر أعمالھ ــي تطوی ــة ف الشــركات القطری
التكنولوجیــة وتلبیــة المتطلبــات التشــریعیة والتســویقیة فــي 
ــع الشــركات  ــن حــوارات ومناقشــات م ــا تضم ــة كم دول مختلف

المشاركة في ھذه اللقاءات.  
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• المسمى الوظیفي: رئیس قسم المحاسبةتعّرف على
• تاریخ بدء العمل:  1/2/2007

•  نوع االختصاص: تحمل شھادة بكالوریوس في المحاسبة

تقــول دانــا :”أنجــح الموظفیــن الذیــن أعرفھــم متفائلــون. لذلــك أعتبــر التفــاؤل جــزء مــن الوصــف الوظیفــي 
الخــاص بــي ! كمــا اننــي اؤمــن بــأن بنــاء الوصــول الــى القمــة یحتــاج الــى وقــت، لذلــك إلّتــزم  بالعمــل الجــاد 
لتصــل الــى اھدافــك ! لقــد مضــى علــى وجــود دانــا فــي شــركة ھیئــة الترقیــم األردنیــة مــا یقــارب 12 
ــا  ــة بم ــق والرقاب ــة والتدقی ــة الالزم ــر المالی ــي ادارة الحســابات واعــداد التقاری ــث تتول ــا مــن العطــاء حی عام
یتماشــى مــع السیاســة العامــة واالنظمــة والتعلیمــات الخاصــة بالشــركة. دانــا ال تكتفــي بالقیــام بمھامھــا فھــي 
تعمــل علــى تنظیــم أنشــطة مجتمعیــة بمشــاركة زمالئھــا فــي العمــل لخلــق روح االخــوة والتعــاون وذلــك ضمــن 
المــوارد المتاحــة. تســتطیع أن تتعــرف علــى دانــا بمجــرد أن تراھــا مــن خــالل ابتســامتھا، وھــي ترحــب بكــم  
دائمــا فــي مكتبھــا وتــرد علــى أیــة استفســارات لدیكــم كمــا یمكنكــم التواصــل معھــا عبــر البریــد االلكترونــي: 

 dana.alshami@gs1jo.org.jo دانا صافي

لؤلؤة المدینة للمنظفات 
شركة الرائد للتبغ والسجائر

شركة بصرى للصناعات الغذائیة
میاه ریماس وتاال

اطیاف للمیاه الصحیة 
مؤسسة تدوم لالستیراد والتصدیر 

شركة الھاشم للتوزیع 
شركة ماغنولیا للتجارة العامة 

والخدمــات  للتجھیــزات  القــوي  الــدرع  شــركة 
المتخصصة

شركة الفاخر للصناعات الغذائیة
شركة المستثمرون االردنیون للتجارة

 مؤسســة لیلــى البیــر لتحلیــة وتنقیــة ومعالجــة 
میاه الشرب

واالجبــان  االلبــان  لصناعــة  الحطینــي  شــركة 
الطازجة

أوزایم للحلول البیئیة
مصنع محمد المحمدي

شركة البركة للصناعات الدوائیة 
شركة حلومي الغذائیة

شركة الحصان الصحي لألدویة البیطریة
شــركة الصناعــات الدوائیــة البیطریــة العربیــة / 

افیكو 
میاه االخالص الصحیة 

شركة زیوت االرض المقدسة
محامص ومطاحن فنجان النعسان 

شركة كیبس لصناعة المواد المجففة 
شركة زوایا للصناعة والتجارة

شركة أنفاسك لإلستثمارات الصناعیة

شركة دبي للورق الصحي

مصنع كیك ومعجنات الزغیر

شركة اریزونا المتحدة للصناعات البتروكیماویة 

شــركة محمــد خالــد ونضــال عبــد الجــواد عــوده ابــو ســنینھ / مخابــز 

جواد الحدیثة

شركة عمار ویزید الناطور 

مؤسسة الكیالي للصناعات البالستیكیة والكیماویة 

شركة مخاء االردن للقھوة 

شركة التخصیص القابضة / األردن

شركة یوسف الكراد وشركاه

شركة عبد الھادي سالمة وشركاه

مؤسسة شاكر سعادة لتجارة االلیات

شركة الوفا الزراعیة

شركة مصطفى الشویخ وشركاه

شركة ریتال الدولیة للصناعات الغذائیة

شركة شقفة والوحیدي للتعبئة والتغلیف

افران مخابز السفراء االتوماتیكیة

نسیم الشرق للتسویق اإللكتروني

شركة شعبان حمادة وشركاه

مصنع الكواكب النتاج المواد الغذائیة / دیربي

شركة زود لألغذیة

شركة المسلماني للتسویق والشوكوال

شركة الصفصاف التجاریة

شركة تزوید للحلول التجاریة

جمعیة سمر الخیریة 

شركة السامر العداد األطعمة وتوزیعھا 

مؤسسة محمد البغدادي التجاریة

مودانیا لالستثمارات التجاریة

شركة سیران للتجارة العامة

شركة جنى للتمور ذ.م.م

مؤسسة روابي عنجرة التجاریة

شركة ایلیا النمس وشركاه

شركة العطاء لصناعة المنظفات

شركة اإلئتالف للتطویر واإلنماء الزراعي

شركة حدائق أفنان لصناعة وتغلیف المواد الغذائیة

مصنع حسین ابو فرح لصناعة الشوكوالتھ

شركة اإلتقان للصناعات البالستیكیة

جمعیة مؤسسة األمیرة تغرید

شركة عابود للصناعات الغذائیة

جمعیة إرسالیة ھیرنھوتر للمساعدات / الكنیسة الموارافیة

مؤسسة ھدیل الخلیل لمواد التجمیل 

محامص لوز وبندق 

مؤسسة رأفت صرصور للتعبئة والتغلیف

مشغل عبق الورد لصناعة الشمع

مؤسسة عون وعبد اللھ لتجارة العسل

شركة لیاء للصناعات الغذائیة 

شركة فیرجن للصناعات الغذائیة 

شركة وتد لالستثمارات السیاحیة 

شركة مزرعة الثقة لالبقار 

نرحب بالشركات الجديدة لدينا 



10

أخصائي فني رئيسي

الدائره: الخدمات الفنية

قــــسم : خدمة المتعاملين

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 تسويق ومبيعات

الدائره: تطوير ا�عمال

قــــسم: قسم التسويق 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

تواصلوا معنا :

رعد المحسيري

محمد عاصي
مشرف مشاريع وتطوير قطاعات

الدائره: تطوير ا�عمال

القــــسم: المشاريع وتطوير 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 متعاملين

الدائره: الخدمات الفنية

القــــسم: خدمة المتعاملين

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.أريج رواشدة

مي علي

أعداد المجلة




