مجلة إلكترونية دورية تصدر عن شركة هيئة الترقيم األردنية
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موضوعات أخرى
كلمة المدير التنفيذي
تحديات التحول الرقمي في ظل جائحة وباء COVID-19
تعرف على مفاتيح التعريف العالمية الخاصة باألصول
ّ
تعرف على الباركود ITF 14
ّ

كلمة المدير التنفيذي
ميسلون قموه
هل تريد تحسين تجربة المستهلك؟ لنتعاون معا في بناء بيانات منتجات معيارية
فــي تقريــر أعدتــه شــركة ماكينــزي حــول تحســين تجربــة المســتهلك وخلــق فــرص عبــر سلســلة القيمــة .تركــز هــذه الدراســة علــى أهميــة تعــاون
يوحــد قائمــة وتعريــف
قــادة االعمــال فــي قطــاع الصناعــات الموجهــه للمســتهلك النهائــي والعمــل معــا لتحديــد نمــوذج بيانــات المنتــج الــذي ّ
الســمات األساســية لــكل منتــج ،بمــا فــي ذلــك البيانــات المنظمــة وغيــر المنظمــة .اذ أن مســتهلك اليــوم يقــوم بتقييــم وشــراء المنتجــات فــي عالــم

متعــدد القنــوات .وقــد أصبــح الكثيــر مــن المســتهلكين يفضلــون الشــراء عبــر االنترنــت مــن أجــل الراحــة ،ولكــن عــدم قدرتهــم علــى تقييــم المنتــج
كمــا لــو أنــه بيــن يديهــم أحــد أكبــر المعيقــات الكمــال عمليــة الشــراء عبــر االنترنــت حيــث أنــه بنــاء علــى الدراســة فــان  64%مــن الذيــن أتمــوا عمليــة
الشــراء قالــوا أنهــم ســيعيدون المنتجــات بســبب عــدم مطابقــة بيانــات ومعلومــات المنتــج مــع المنتــج الفعلــي.

وقد أدرك كبار قادة الصناعات الموجهة

وحسب الدراسة فان مالكي العالمات التجارية

وقد عملت المنظمة العالمية  GS1على

للمستهلك أنه يمكنهم توحيد البيانات

وتجار التجزئة اليوم يقضون الوقت والمال والطاقة

تطوير معايير عالمية واعتماد نهجا متعدد

لتحديد

سمات

في إدارة بيانات المنتج األساسية ووقتا طويال

الطبقات لتحديد سمات المنتج الرئيسي ة �Stan

التجارية،

الوزن،

للتحقق منها حيث يمكن تخصيص هذا الوقت

 dard Data Modelاعتمادا على فئات المنتجات

واالبعاد ،والمكونات وغيرها لضمان رؤية

لعمل أكثر قيمة  ،مثل تحليالت المتسوقين أو

والمتطلبات المحلية وقد بدأ اختبار هذا النهج

المستهليكن لنفس المعلومات عبر مختلف

تجارب المتسوقين .ومن خالل وجود بيانات منتج

العام الماضي كجزء من مشروع  Leapfrogمن

واالماكن

عالية الجودة ومتسقة ،سيتمكن المستهلكون

خالل مشاركة  30من كبرى الشركات الصناعية

الجغرافية .كما يدركون التحدي المتمثل

من البحث عن المنتجات وتقييمها بسهولة أكبر

وأسواق بيع التجزئة االعضاء في المنتدى

عند الشراء عبر القنوات

)CGF

األساسية
المنتح

القنوات

المطلوبة

مثل

العالمة

المتعددة

والشركاء

في اختالف متطلبات البيانات الخاصة بالمنتج

واتخاذ قرارات أفضل

سواء وفقا لمتطلبات االسواق والمناطق

المتعددة.

في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية

المختلفة من العالم أو سواء حسب فئات

كما تشكل البيانات األساس لبناء قدرات التحليالت

وأمريكا الجنوبية.وتم التركيز على قطاعات

المنتجات .مثل تحديد أن هذا المنتج خال من

ويعد توحيد البيانات األساسية خطوة أولى مهمة

االغذية والقريبة من االغذية غير أن هذا الجهد

الفول السوداني أو أنه حالل بينما تتطلب

نحو الريادة في النضج الرقمي والتحليلي حيث أنه

يحتاج الى مزيد من التطوير والعمل والتعاون

المالبس تمييز اللون والحجم ونوع القماش

حسب الدراسة في هذا التقرير فان قادة التحليالت

واالستثمار وااللتزام من جميع الشركاء

وذلك يتطلب وضع نموذج معياري للبيانات

في الصناعات الموجهة للمستهلك النهائي

بالتعاون مع المنظمة العالمية  GS1وهيئات

لتحديد مثل هذه المتطلبات على مستويات

يتفوقون في األداء من خالل التفوق في ادارة

الترقيم حول العالم .لالطالع على هذه الدراسة

مختلفة وأن يكون مرنا بما يكفي لتلبية

بيانات المنتجات الرئيسية وجودتها كما أنه كلما

يمكنكم الضغط على هذا الرابط :

أية احتياجات من السمات المحلية والفئات

كانت البيانات أكثر توحيدا ،أصبح من األسهل على

الخاصة من المنتجات.

الشركات إدارتها بشكل فعال.

https://www.gs1.org/articles/2560/new-mckinsey-report-improving-consumer-experience-product-data-standard

العالمي (Consumer Goods Forum

وتعمــل شــركة هيئــة الترقيــم االردنيــة علــى تطويــر آليــات العمــل لديهــا لتمكيــن الشــركات االردنيــة مــن مواكبــة هــذه التطــورات العالميــة وخلــق
فــرص تنافســية للشــركات االردنيــة عبــر التحــول الرقمــي اال أنــه مــن جانــب أخــر فــأن ذلــك يتطلــب مــن قــادة وأصحــاب العمــل لهــذه الشــركات البــدء
فــي اتبــاع نهــج جديــد فــي تطويــر آليــات العمــل لديهــم ووضــع سياســات خاصــة بالتعامــل مــع بيانــات المنتجــات كجهــد وطنــي مشــترك.
علــى المــدى الطويــل  ،ســيؤدي التوحيــد المعيــاري لبيانــات المنتجــات إلــى زيــادة االتســاق ،والموثوقيــة لبيانــات المنتــج ،وهــي متطلبــات أساســية
لخلــق قيمــة واالســتفادة مــن التحــول الرقمــي بمكوناتــه الحديثــة باســتخدام تقنيــات التعلــم اآللــي  ،والــذكاء االصطناعــي ،والروبوتــات وغيرهــا مــن
التقنيــات التــي يمكــن أن توفــر مزايــا تنافســية قويــة لكــن االســتفادة مــن هــذه القــدرات التقنيــة تعتمــد علــى جــودة بيانــات المنتجــات.
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اإلحتفال بمرور  15عام في
خدمة قطاع الرعاية الصحية
فــي هــذا العــام ( )2020تحتفــل المنظمــة العالميــة  GS1بالذكــرى الســنوية الخامســة عشــرة لقطــاع الرعايــة الصحيــة
 ،GS1 HEALTHCAREتكريمــا لهــذا اإلنجــاز الهــام  ،فإننــا نعــرض أهــم محطــات  GS1فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة لزيــادة
مســتويات الدقــة والرؤيــة والتتبــع عبــر قطــاع الرعايــة الصحيــة وذلــك بهــدف تحســين اآلليــات المتبعــة لســامة المرضــى
فــي جميــع أنحــاء العالــم للمزيــد يمكنــك الضغــط علــى الرابــط التالــي:
https://www.gs1.org/industries/healthcare/gs1-healthcare-15th-anniversary?it_medium=carousel&it_campaign=Healthcare15anniversary

2006 & 2007
• المنظمــة العالميــة GS1توقــع

Starting Strong

مذكــرات تفاهــم مــع منظمتيــن

2018

2019

لتطويــر المعاييــر (SDOs) ، HL7
و ICCBBA
•تــم نشــر كتــاب توصيــات Eucomed
بشــأن تنفيــذ GS1

2005

•المنظمــة العالميــة  GS1تقيــم المؤتمــر

•توقيــع الكتــاب الخــاص بمواضيــع التتبــع فــي
الغــوس مــن قبــل  25هيئــة تنظيميــة أفريقيــة.

العالمــي األول للرعايــة الصحيــة العالميــة فــي

•االتحــاد األوروبــي يصنــف GS1كجهــة معتمــدة

أديــس أبابــا ،اثيوبيــا

إلصــدار أرقــام الـــ  UDIلـــأجهزة MDR / IVDR

•إصــدار اســتراتيجية الرعايــة الصحيــة الجديــدة

•إنشــاء معيــار التجــارب الســريرية األولــى للمنتجــات

2018-22

االســتقصائية

•إصــدار خارطــة الطريــق التنظيميــة :مــن خاللهــا

•تــم تشــكيل مجموعــة مســتخدمي
الرعايــة الصحيــة العالميــة )GS1 (HUG
•اختــارت الهيئــة الوطنيــة االنتقاليــة

تــم نشــر طــرق ممكّ نــة لتتبــع المنتجــات الطبيــة.

للصحــة اإللكترونيــة ( )NEHTAفــي
أســتراليا اســتخدام معاييــر GS1

Togehter,
we are
looking to
the future

2020

•قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي المنظمــة
العالميــة  GS1 Healthcareيشــارك فــي
المنتــدى االقتصــادي العالمــي فــي
دافــوس
•تســجيل أكثــر مــن  3مالييــن رقــم GTIN

2017

•قامــت الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة وصنــدوق األمــم المتحــدة
للســكان بكنــاب توصيــة بشــأن معاييــر .GS1
بنــاء علــى لوائــح
•تــم نشــر معيــار  GS1الجديــد لـــ  UDI-UDIاألساســي
ً

األجهــزة الطبيــة ( )MDRولوائــح التشــخيص فــي المختبــر ()IVDR

•أصــدرت منظمــة التعــاون االقتصــادي آلســيا والمحيــط الهــادئ ()APEC

2008 & 2009

خريطــة تفصيليــة بشــأن ســامة سلســلة التوريــد وســامة األدويــة.

خــاص بقطــاع الرعايــة الصحيــة فــي GDSN
فــي شــهر ايــار لعــام .2020

•تــم تأييــد اعتمــاد معاييــر  GS1مــن قبــل معهــد

ممارســات العــاج اآلمــن فــي كنــدا ( )ISMPوالمعهــد
الكنــدي لســامة المرضــى ()CPSI
•نشر أول كتاب مرجعي للرعاية الصحية GS1
• GS1تعقــد ثالثــة مؤتمــرات للرعايــة الصحيــة
العالميــة ســنويً ا

•زيــادة تركيــز العمــل مــع مقدمــي
الرعايــة الصحيــة مــن خــال مشــروع
Imagine
•نشــر مجموعــة أدوات لتطبيــق معاييــر
 EDIفــي مجــال الرعايــة الصحيــة

2015

2016

2011

•اصــدار كتــاب توجيهــات لالتحــاد
األوروبــي يتعلــق باألدويــة المزيفــة
•بــدأ البرنامــج األرجنتينــي الوطنــي
لتتبــع األدويــة باســتخدام معاييــر .GS1

•توصيــة منظمــة الصحــة العالميــة بوجــود رمــز
شــريطي “ متوافــق مــع معاييــر  ”GS1ضمــن
مواصفــات البيانــات المتعلقــة باللقاحــات.
•المنظمــة العالميــة  GS1تعقــد مؤتمــر الرعايــة
الصحيــة الســابع والعشــرين فــي مكســيكو
ســيتي.

•تجــاوزت عــدد أرقــام  GTINالخاصــة بقطــاع الرعايــة الصحيــة فــي GDSN
المليــون (معــدل النمــو فــي العــام الواحــد .)33٪
•ذكــر رئيــس الــوزراء الدنماركــي فــي حديــث لــه “أن جميــع المستشــفيات
فــي الدنمــارك يجــب أن تســتخدم فــي المســتقبل معاييــر .“ GS1
•اســتراتيجية المشــتريات اإللكترونيــة لــوزارة الصحــة البريطانيــة تفــرض
اســتخدام نظــام معاييــر .GS1

2013

2014

•أول وكالــة معتمــدة لـــ  GS1إلصــدار

2012

•تعريــف  99٪مــن األجهــزة الطبيــة
فــي اليابــان برقــم .GTIN
•نشــر تقريــر ماكينــزي “Strength
.”in Unity

معرفــات الـــ  UDIتابعــة لـــ US FDA

SAFER, MORE EFFICIENT CARE STARTS WITH A SIMPLE SCAN.
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التحول الرقمي في ظل
تحديات ّ
جائحة انتشار وباء COVID – 19

جائحة انتشار الوباء العالمي  ،COVID –19غيرت
حياة الجميع حول العالم وشهدنا في كل
حية لتعاون الصناعات والحكومات
مكان أمثلة ّ
والمنظمات من أجل الصالح العام ،ومع تظافر
العالم لوقف انتشار وباء  COVID –19وقف
العالم وقفة مشابهة لوقف األثار السلبية
لهذا الوباء على المستويات المختلفة .

عندما تعلق األمر بموضوع رفوف المحالت التجارية التي
أصبحت فارغة بسبب اإلقبال الكبير على الشراء ،ومن جانب
أخر ظهرت معوقات تتعلق بالتزويد وإدارة المخزون في
ظل الجائحة وكمثال لذلك نذكر مسؤلية  GS1في عمليات
التسوق عبر اإلنترنت لتنسيق اإلقبال الكبير على هذه
المواقع والحاجة الحقيقية لبيانات منتجات دقيقة وصحيحة
قيم مضافة على مستوى
باإلضافة لمسؤليتها لتحقيق ّ
الفعال والسلس لمنتجات الرعاية الصحية التي زاد
التدفق
ّ
الطلب عليها في المستويات المحلية والعالمية.

المنظمة العالمية  GS1بصفتها غير الربحية
وبخبرة أكثر من  45عاماً مع القطاعات
المختلفة وموائمتها مع المعايير العالمية
لتعود بالمنفعة على الجميع سعت  GS1لدعم
أعضاءها والبالغ عددهم أكثر من مليوني
عضو حول العالم وذلك انطالقاً من رسالتها
والتي يقع على عاتقها مسؤلية هائلة لجلب
قيم حقيقية متجددة لخدمة القطاع الصناعي
ّ
 ،وحيث أدت ظاهرة انتشار وباء COVID –19
العديد من الثغرات و المعوقات خصوصاً

www.gs1jo.org.jo

من خالل الخدمات التي تسعى  GS1دائماً لتطويرها في
استعداد لسد احتياجات العالم المادي وأيضاً العالم الرقمي
على حد سواء حيث أحدثت ظاهرة انتشار وباء  COVID–19نقلة
كبيرة للتحول الرقمي اإللزامي ،هذه النقلة أسرع بكثير مما
كان ممكن ان يتخيله أي شخص ،جميع الناس أصبحت بحاجة
الفعال بالعالم الرقمي للعمل والدراسة عن بعد،
للوجود
ّ
للتسوق والحصول على مختلف أنواع الخدمات والتواصل
المرئي والمسموع وأصبح من الضروري في ظل الوضع
الراهن اإلستشمار في مجال التحول الرقمي على جميع
القطاعاتالصناعية والحكومات والمنظمات ومزودين الحلول
وفي جميع المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية.
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كيف تعاملت الشركات األردنية
مع جائحة كورنا “ “ COVID – 19

خالل شـــهر يونيـــو الماضي قامت شـــركة هيئة

كمـــا أظهـــرت الدراســـة مجموعـــة من

الـــى اإليجابيـــات فحســـب الدراســـة

الترقيـــم األردنيـــة  GS1 Jordanبتنفيذ اســـتبيان

األرقـــام الالفتـــه حيـــث رأت  53.3بالمئة

حوالـــي  30بالمئـــة مـــن الشـــركات

حـــول كيفيـــة تعامـــل الشـــركات األردنيـــة حول

من الشـــركات األردنيـــة أن من ســـلبيات

وجدت أن األزمة خلقـــت فرص اضافية

التحـــول الرقمـــي في ظل
موضـــوع “ تحديـــات ّ

األزمـــة خفـــض معـــدل االنتـــاج لنقـــص

لتصنيع منتجـــات جديدة و  23.3بالمئة

المـــواد الخام وعدم القـــدرة على التنبوء

من الشـــركات وجـــدت أن األزمة أدت

الدراســـة أن  76.7بالمئـــة من الشـــركات األردنية

بالطلـــب وحوالـــي  23.3بالمئـــة مـــن

الى زيـــادة حجم المبيعات باســـتخدام

قامـــت بتطبيـــق سياســـة العمل عـــن بعد في

الشـــركات األردنية رأت أن أهم الســـلبيات

الوســـائل الرقمية (مثل مواقع البيع

ظل االجـــراءات الحكومية للحد مـــن أزمة كورونا

التـــي واجهتها الشـــركات خـــال األزمة

عبـــر االنترنت والتطبيقـــات والتواصل

(الحجـــر الصحـــي) ،كمـــا أظهـــرت الدراســـة الى

هي عـــدم القـــدرة علـــى ادارة المخزون

االجتماعـــي) و  20بالمئـــة وجـــدت

تعدد أنـــواع المنصـــات والتطبيقـــات اإللكترونية

و  16.7بالمئـــة مـــن الشـــركات وجدت أن

الفرصـــة لزيـــادة حجم اإلنتـــاج لتلبية

التي تـــم اســـتخدامها للعمـــل عن بعد ســـواء

عـــدم القدرة علـــى الحصول علـــى بيانات

متطلبـــات األســـواق ،ونترككـــم مع

برنامج  ،ZOOMوبرنامـــج  Microsoft Teamوبرنامج

دقيقـــة كان يعد من أكثر الســـلبيات التي

بعض الرســـوم البيانية ألســـئلة أخرى

 Go to meetingو وســـائل التواصـــل اإلجتماعـــي،

تم مواجهتهـــا خالل األزمـــة ،وأما بالنظر

تم تناولهـــا من خالل هذا االســـتبيان:

جائحـــة انتشـــار وبـــاء  ،“ COVID – 19اظهـــرت

نتائـــــج االستبيــــان
هل تواصلتم مع شركة هيئة الترقيم األردنية

هل قمت ببيع أي من منتجاتك عبر مواقع البيع

هـل تعتقـد بأنـه مـن المهـم أن تتضمـن

 GS1-JORDANخالل فترة ازمة  COVID-19؟

عبر االنترنت أو تطبيقات الهاتف او موقعك

اسـتراتيجية عملك في المسـتقبل اعـداد بيانات

االلكتروني في ظل أزمة  COVID- 19؟

موصوفـة وكاملـة عن المنتـج لترويجها وبيعها
عبـر وسـائل التكنولوجيـا الرقميـة؟

في حال كان الجواب نعم  ،ما هي الخدمات التي تم

في حال كان الجواب نعم ،ما هي البيانات التي تم عرضها

استخدامها الكترونياً في ظل أزمة COVID-19؟

عبر الوسائل الرقمية عن المنتج الى المستهلك الرقمي :

www.gs1jo.org.jo
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كيف تعاملت شركة أدوية الحكمة
خالل وأثناء أزمة كورونا COVID-19

•هل كان هناك تطبيق لسياسة العمل عن بعد في ظل
االجراءات الحكومية للحد من أزمة كورونا (الحجر الصحي)؟
حيثمــا أمكــن وخــال فتــرة الحظــر ،شــجعنا الموظفيــن علــى
العمــل عــن ُبعــد لتقليــل عــدد األشــخاص فــي مواقعنــا ،ممــا
يقلــل فــي النهايــة مــن االتصــال بيــن الموظفيــن الذيــن
سيســتمرون فــي العمــل فــي المواقــع .بالنســبة ألولئــك
الموجوديــن فــي منشــآتنا التصنيعيــة ،قمنــا بزيــادة التعقيــم
والتنظيــف العميــق ،وقمنــا بتغييــر ممارســات العمــل لتحقيــق
أقصــى قــدر ممكــن مــن التباعــد بيــن الموظفيــن.

شــركة أدويــة الحكمــة تنتــج المئــات مــن األدويــة المهمــة والميســورة التكلفــة التــي تنقــذ
األرواح وتحســن صحــة مالييــن األشــخاص كل يــوم .وهــذا أكثــر أهميــة اليــوم مــن أي وقــت
مضــى .فمــع اســتمرار أزمــة كورونــا فيــروس  COVID-19فــي التأثيــر علــى حيــاة النــاس
والمجتمعــات فــي جميــع أنحــاء العالــم ،تبقــى صحــة وســامة الموظفيــن والمالييــن الذيــن
يعتمــدون علــى أدويــة الحكمــة علــى رأس األولويــات.
فــي هــذا المقــال مقابلــة مــع شــركة أدويــة الحكمــه يعــرض أهــم العوامــل التمكينيــة
ّ
المتبعــة لديهــم خــال وأثنــاء أزمــة كورونــا “فيــروس  ”COVID-19إلســتمرارية العمــل ،حيــث
مثلــت شــركة أدويــة الحكمــة األردنيــة العريقــة مثــال يحتــذى بــه خصوصــاّ فــي ظــل األزمــة
العالميــة و إدارتهــا و ضمــان اســتمرارية العمــل بكفــاءه و تلبيــة المتطلبــات بأشــكلها
المختلفــة.

عمالئنــا

الشــراء االســتراتيجية للتقليــل مــن أي تأثيــرات

ومرضاهــم باألدويــة عاليــة الجــودة التــي

محتملــة طويلــة المــدى وللمســاعدة فــي

يحتاجونهــا وكانــت األولويــة لتصنيــع

تلبيــة أي زيــادة مؤقتــة فــي الطلــب علــى

نحــن

العالقــة خــال األزمــة؟
كان مــن أولوياتنــا إيجــاد طــرق فعالــة للبقــاء علــى تواصــل
مــع عمالئنــا (األطبــاء والصيادلــة والمستشــفيات) بإســتخدام

•كيف يمكن وصف عمليات االنتاج والقدرة على التنبوء بالطلب في ظل األزمة العالمية؟
ملتزمــون

•كيــف تــم ادارة عمليــات التواصــل مــع العمــاء وأصحــاب

بتزويــد

التكنولوجيــا الرقميــة إلدارة أعمالنــا كالمعتــاد (التواصــل
الرقمــي عــن ُبعــد والنــدوات عبــر اإلنترنــت وعمليــات اإلطــاق
االفتراضيــة).
•كلمة توجهها شركة أدوية الحكمة لباقي الشركات ؟

األدويــة التــي تشــتد الحاجــة إليهــا بســبب

بعــض المنتجــات.

انتشــار فيــروس COVID-19مثــل أدويــة

إننــا نقــوم وبشــكل اســتباقي بــإدارة المخــزون

لقــد تعلمنــا الكثيــر خــال هــذه الفتــرة الماضيــة وتكيفنــا

الجهــاز التنفســي والمســكنات ومضــادات

ومســتوياته وخيــارات النقــل وتوافــر المــواد

ً
وتعاونــا للتغلــب علــى التغييــرات بســبب
ارتباطــا
وأصبحنــا أكثــر
ً

الفيروســات ومضــادات العــدوى  .شــهدنا

الخــام والمكونــات المكملــة .فــي الوقــت

أزمــة كورونــا .لقــد تغيــر نمــط الحيــاة ،لــذا فإننــا نحتــاج إلــى

زيــادة كبيــرة فــي الطلــب (خــال شــهر

الحالــي ،تمكنــا مــن تخفيــف االضطــراب

قدمــا فــي التغييــر والتكيــف مــع التطــورات الجديــدة.
المضــي
ً

أذار ،نيســان وأيــار) وعملنــا بأعلــى قــدرة

ومواصلــة العمــل عــن كثــب مــع شــبكات

ســنعتمد المزيــد مــن الحلــول الرقميــة ونحتــاج إلــى أن نكــون

ممكنــة تحــت الظــروف لتلبيــة هــذا

المورديــن لدينــا لمعالجــة هــذا الوضــع

مرنيــن فــي الجمــع بيــن الطــرق الرقميــة الجديــدة والتقليديــة

الطلــب نحــن نعمــل علــى تجنــب أي نقــص

المتطــور باســتمرار

للقيــام باعمالنــا وأن نكــون مبدعيــن ومتبنيــن ألدوات جديــدة
لتســهيل تحقيــق أهــداف أعمالنــا.

فــي منتجاتنــا وقــد قمنــا ببعــض عمليــات

www.gs1jo.org.jo
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من خدماتنا

تنظيم دورات تدريبية في مجال ادارة سلسلة التوريد
قدمــت شــركة هيئـــة الترقيـــم االردنيـــة  GS1 Jordanبرنامــج الشــهادة الدوليــة المعتمــد مــن قبــل المؤسســة التعليميــة العالميــة في
كنــدا  VCARE Canada- VALUE CHAIN APPLICATIONS RESEARCH & EDUCATIONالمتخصــص بموضــوع :

)Certified Stores and Stock Controller (CSSC
وتأتــي أهميــة هــذا البرنامــج لتمكيــن قطاعــات
الصناعــة والتجــارة وتأهيــل كوادرهــا وبشــكل
خــاص مــا بعــد أزمــة كورونــا مــن التعلــم واكتســاب
المعرفــة والمهــارات الالزمــة وتطبيــق أفضــل
الممارســات العالميــة فــي مجــال ادارة ومراقبــة
وتصنيــف وترميــز المخــزون ،إدارة سلسســلة
التوريــد ،ادارة المخاطــر والســامة ،تخطيــط
المتاجــر ،تعريــف وتحديــد األدوار والمســؤوليات
والعالقــات ،خدمــة العمــاء وغيرهــا مــن
موضوعــات هــذا البرنامــج.

يعقد هذا البرنامج عبر االنترنت بواقع  40ساعة تدريبية – ثالثة أيام في االسبوع يقدمها الخبير واالستشاري والمدرب المعتمد دوليا السيد
ماهر الخضراء.
بعد حضور التدريب عن طريق االنترنت سيتم خضوع المتدرب إلمتحان لقياس مهارته و ليتمكن من الحصول على الشهادة الدولية في مجال
الدورة التدريبة ،كما يحق للمتدرب فرصتين للتقدم لإلمتحان للحصول على متطلبات النجاح ونيل الشهادة.
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تعرف على مفاتيح التعريف العالمية
ّ
الخاصة باألصول
أوال بتعييــن الرقــم الــذي يدخــل داخــل الباركــود ،والــذي يســمى مفاتيــح
قبــل أن تبــدأ الشــركة فــي اســتخدام الباركــود ،يجــب أن تقــوم ً

ً
طرقــا
تعريــف  ،GS1المفاتيــح التعريفيــة الخاصــة بـــ GS1عددهــا  12مفتــاح تعريفــي ( )GS1 ID KEYSتكمــن أهميتهــا بأنهــا تشــكل

ّ
معرفــات خاصــة بالمنتجــات أوالمســتندات أوالمواقــع
تمكــن المؤسســات مــن تعييــن
فعالــة للوصــول إلــى المعلومــات  ،كمــا أنهــا
ّ
عالميــا  ،يمكــن مشــاركتها بيــن المؤسســات ،
الفعليــة أواألصــول وغيرهــا ،و نظـ ًـرا ألن المفاتيــح التعريفيــة الخاصــة بـــ  GS1فريــدة
ً

وذلــك يزيــد مــن رؤيــة سلســلة التوريــد بيــن الشــركاء التجارييــن .ومــن الجديــر بالذكــر بــأن مفاتيــح التعريــف GS1 COMPANY PREFIXIS
يتــم اســتخدامها مــن قبــل  1.3مليــون شــركة فــي جميــع أنحــاء العالــم لتعريــف جميــع عناصــر سلســلة التوريــد.
معرفــات األصــول العالميــة بنوعيهــا  :معــرف األصــول القابلــة لالســترجاع ( ،)GRAIومعــرف
فــي هــذا المقــال ســنتحدث عــن
ّ
األصــول الفــردي العالمــي (.)GIAI

معرف األصول الفردي
العالمـــــــــــــي ()GIAI

معرف األصول القابلة
لالسترجــــــــــاع ()GRAI
مفتاحــي GS1
عــرف األصــول القابــل لإلســترجاع أحــد
ُيعــد ُم ّ
ّ

لتعريــف األصــول ويعــد مناســب بشــكل خــاص إلدارة عناصــر

مفتاحــي
عــرف األصــول الفــردي العالمــي أحــد
ُيعــد ُم ّ
ّ
 GS1لتعريــف األصــول ويعــد مناســب بشــكل خــاص

النقــل القابلــة إلعــادة االســتخدام ألغــراض التتبــع والفــرز يتــم

إلدارة األصــول الفرديــة مثــل (كمبيوتــر  ،مكتــب ،

ترميــز  GRAIفــي رمــز شــريطي (باركــود) أو عالمــة EPC /

مركبــة معــدات النقــل  ،قطــع الغيــار) يتــم ترميــز مفتــاح

 RFIDالتــي يمكــن مســحها لتســجيل حــركات األصــول القابلــة

التعريفــي  GIAIمــن خــال الرمــز الشــريطي (الباركــود) أو

تلقائيــا  ،علــى ســبيل المثــال  ،عنــد اســتخدامها
لإلرجــاع
ً

عالمــة  ،EPC / RFIDيمكــن للشــركات تعريــف األصــول

لشــحن البضائــع أو عنــد إعادتهــا فارغــة.

الفرديــة بســرعة  ،وتســجيل البيانــات ذات الصلــة وربطهــا
معهــا مثــل مواقــع هــذه األصــول وكذلــك أنشــطة
الخاصــة باإلصــاح والصيانــة.

تســاعد  GRAIالشــركات علــى تتبــع وإدارة أصولهــا القيمــة
القابلــة لإلســترجاع بســهولة أكبــر.

يوفــر ً GRAI
أيضــا للشــركات رؤيــة أكبــر لسلســلة التوريــد ؛
عندمــا تقــوم شــركة مــا بتعريــف الســلع الموجــودة فــي أحــد
األصــول (التــي يمكــن إرجاعــه)  ،يمكنهــا تتبــع األصــل  ،وفــي
الوقــت نفســه تتبــع البضائــع.
بنية التركيب الخاص بالمفاتح التعريفي  GIAIكالتالي :

بنية التركيب الخاص بالمفاتح التعريفي  GRAIكالتالي :

مثــال لألصــول القابلــة لإلرجاع

مثــال لألصــول الفرديــة والتــي

والتــي يمكــن اســتخدام

يمكــن اســتخدام المفتــاح التعريفــي

المفتــاح التعريفــي GRAI

 GIAIلتعريفهــا :

لتعريفهــا :
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تعرف على الباركود ITF-14
أمرا
يعـد اختيـار الرمز الشـريطي (الباركـود) الصحيح ً

يعـود إختيـار باركـود مـن نـوع  ITF-14مناسـباً
نظرا ألنه من السـهل
ً

واسـتخدام الباركـود بالصـورة األمثـل ،فـإذا كانـت

مـن األنـواع ،لذلـك فهـو قـادر علـى تحمـل ظـروف النقـل والشـحن

حاسـما ومهمـاُ لنجـاح الخطـة الخاصـة بـك لتنفيـذ
ً
بيئـة العمـل للمنتجـات المـراد طباعـة الباركـود

طباعتـه وتعـد درجـة جـودة الباركـود المطلوبـة أقـل مـن غيـره
والتخزيـن لبيئـات العمـل اللوجسـتية.

عليهـا بيئـة عمـل لوجسـتية وهنـاك حاجـة لطباعـة
الباركود مباشـرة علـى الكرتون الخارجـي للمنتجات
يعتبـر الباركـود مـن نـوع  ITF-14هـو الباركـود
الموصـى بـه.

مـن المهـم أن نعـرف ان اسـتخدام الباركـود مـن نـوع  ITF-14يبقى
محصـوراً بيئـات العمـل اللوجسـتية وفي قطـاع الرعايـة الصحية وال
يمكنـك اسـتخدامه عنـد نقاط البيـع المباشـرة (.)POS

فــي هــذا الشــكل أنــواع البيئــات المختلفــة

هــذا الشكــــل يوضــح تركيــب الباركوــــــد

وأنــواع الباركــود المناســبة لــكل منهــا).

مــن نــوع  ITF-14وخصائصــه الرئيســية :

ما هو الغرض من وجود المحيط األسود
حول الباركـــــــــــــود من نوع  ITF-14؟
ذلك لمعادلة الضغط الذي تمارسه لوحة الطباعة على كامل سطح الباركود وتعزيز موثوقية القراءة من خالل

المساعدة على تقليل احتمالية الخطأ في المسح أو عمليات المسح القصيرة التي قد تحدث عندما تدخل شعاع
المسح بشكل منحرف من خالل الحافة العلوية و السفلية كما في الشكل التالي :
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أخبارنــــــا
خـــال فتـــرة جائحـــة كورنـــا نظمـــت شـــركة هيئـــة الترقيـــم األردنيـــة لقـــاء عبـــر تقنيـــة
االتصـــال الرقمـــي حـــول موضـــوع  :فـــرص وتحديـــات التحـــول الرقمـــي فـــي قطاعـــات
االعمـــال فـــي ظـــل االزمـــات العالميـــة وتـــم التحـــدث عـــن بعـــض النقـــاط مثـــل:
•كيفي ــة اس ــتخدام الوس ــائل التكنولوجي ــة لمس ــاعدة الش ــركات عل ــى اإلس ــتدامة ف ــي
ظ ــل التح ــول الرقم ــي ال ــذي يش ــهده العال ــم .
•دور  GS1والمعاييـــر العالميـــة فـــي مســـاعدة قطـــاع االعمـــال لمواكبـــة الصيحـــات
العالميـــة
•عـــرض مجموعـــة مـــن التطبيقـــات واألمثلـــة الحيـــة التـــي تقدمهـــا  GS1عامـــة و GS1
 Jordanبش ــكل خ ــاص لرب ــط العال ــم الم ــادي بالعال ــم الرقم ــي .
•متطلبات التغيير في ادارة االعمال وتلبية متطلبات االسواق الرقمية .

مشـاركتة هيئـة الترقيـم األردنيـة بتقديـم ورقـة عمـل خاصـة بموضـوع ادارة
جـودة البيانـات  GS1 Data Qualityمـن خلال تجربـة  GS1 Jordanو عـرض خطـة
تطويـر خدماتنـا المسـتقبلية تحـت عنـوان Building the blocks for our future :
services
وتضمنـت ورقـة العمـل بحث الخطـوات المسـتقبلية المتعلقـة بالمرحلـة الثانية
لمشـروع Goscan

الحصول على جائزة  GS1المرموقة تحت عنوان:
EVERYONE MAKE A DIFFERENCE
تـــم تكريـــم الســـيد محمـــد زوانـــه مديـــر الدائـــرة الماليـــة والقانونيـــة واإلداريـــة
وتســـلم شـــهادة الجائـــزة خـــال حفـــل اإلفتتـــاح والتـــي حصـــل عليهـــا 10
موظفيـــن مـــن حـــول العالـــم يمثلـــون هيئـــات ترقيـــم مختلفـــة مـــن أصـــل 114
هيئ ــة موج ــودة فعلي ــاً وق ــد ذك ــر تقري ــر اإلع ــان ع ــن الجائ ــزة الجه ــود المبذول ــه

مـــن قبـــل محمـــد فـــي شـــركة هيئـــة الترقيـــم األردنيـــة مـــن خـــال ذكـــر أهـــم
انجازاتـــه خـــال ال  18عـــام المتواصلـــة .

تنظيم زيارة الى جمعية مستودعات االدوية بحضور عدد من ممثلي القطاع وتقديم
عرض حل لتطبيق نظام التتبع على مستوى وطني في مجال قطاع الرعاية الصحية
 ،وتنظيم لقاء أخر عبر وسائل االتصال المرئي.
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قدمـت شـركة هيئـة الترقيـم األردنيـة ورقـة عمـل خاصـة بقطـاع الرعايـة الصحيـة
ودور شـركات تكنولوجيـا المعلومـات فـي هـذا القطـاع مـن خلال تجربـة GS1 Jordan
والتحديـات والفـرص المتاحـة فـي األردن .
وتضمنـت ورقـة العمـل بحـث التحديـات التـي تواجهـة شـركة هيئـة الترقيـم االردنية
فـي مجـال توفيـر حلـول تكنولوجيـة مـع قطـاع الرعايـة الصحيـة اسـتناداً الـى معاييـر

 GS1العالميـة ومنهـا (تحديات تتعلـق بنظام التتبع على المسـتوى الوطني ،وتحديات
تتعلـق شـركات مزوديـن الحلول فـي االردن وطـرق التعامـل معهم .

بمناســـبة يـــوم المـــرأة العالمـــي وتشـــجيعا لـــدور المـــرأة فـــي المجتمـــع االردنـــي

وتعزي ــزا لقدراته ــا ،وتش ــجيعاً لل ــكادر األنث ــوي ف ــي الش ــركة لالضط ــاع بمس ــؤوليات
ومش ــاركة خب ــرات العم ــل ف ــي مرك ــز المدي ــر التنفي ــذي ت ــم تس ــليم مه ــام مدي ــر
تنفي ــذي له ــذا الي ــوم ال ــى األنس ــة دان ــا صاف ــي  /رئي ــس قس ــم المحاس ــبة لتتول ــى
ادارة األعم ــال اإلداري ــة والمالي ــة كج ــزء م ــن مه ــام المدي ــر التنفي ــذي

مشروع توصيات إلزامية الباركود
لجنة إلزامية الباركود
عق ــدت ش ــركة هيئ ــة الترقي ــم االردني ــة اجتم ــاع خ ــال النص ــف االول م ــن الع ــام م ــع
اللجنـــة المكلفـــة بدراســـة اصـــدار تعليمـــات بالزاميـــة وضـــع الباركـــود علـــى جميـــع
المنتج ــات الت ــي تب ــاع للمس ــتهلك النهائ ــي ف ــي الس ــوق االردن ــي وذل ــك بن ــاء عل ــى
ق ــرار معال ــي وزي ــر الصناع ــة والتج ــارة والتموي ــن د .ط ــارق الحم ــوري بتش ــكيل لجن ــة
برئاس ــة المدي ــر التنفي ــذي لش ــركة هيئ ــة الترقي ــم االردني ــة وممثلي ــن م ــن القطاعي ــن
العـــام والخـــاص تضـــم كل مـــن وزارة الصناعـــة والتجـــارة والتمويـــن والمؤسســـة
االردنيـــة لتطويـــر المشـــاريع االقتصاديـــة والمؤسســـة العامـــة للغـــذاء والـــدواء
ومؤسســـة المواصفـــات والمقاييـــس وغرفـــة صناعـــة االردن وغرفـــة تجـــارة االردن
والمؤسســـة االســـتهالكية العســـكرية والمؤسســـة االســـتهالكية المدنيـــة لوضـــع
التعليم ــات الت ــى ته ــدف ال ــى تحدي ــد األس ــس األولي ــة ف ــي اتج ــاه مس ــاعدة الش ــركات
والمنش ــآت االردني ــة عل ــى التح ــول الرقم ــي وتمكي ــن الس ــوق االردن ــي م ــن مواكب ــة
تطـــورات االســـواق فـــي دول العالـــم .حيـــث توفـــر المعاييـــر الموحـــدة العالميـــة
لتعري ــف المنت ــج تلقائي ــا فرص ــة ف ــي تحقي ــق أه ــداف وطني ــة ومجتمعي ــة ترف ــع م ــن
ســـوية الخدمـــات وتجعـــل سلســـلة التوريـــد أكثـــر أمانـــا وأكثـــر كفـــاءة ودقـــة.
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الشركات الجديدة
نرحب بالشركات الجديدة معنا من
 1كانون ثاني  2020الى حزيران 2020

 -محمص محمد السمان

 -شركة بسمة فرح للديكورات واالكسسوارات

 -شركة طالل أبو غزالة للتقنية

 -قمة الهرم للتطوير وصناعة المواد الكيماوية

 -بن جمال قشوع

 -شركة دهانات سايبس األردنية

 -شركة الحرمين للهياكل المعدنية

 -مؤسسة عائدة مرعي لزيت الزيتون

 -اي تي سي جاردن للتسويق الزراعي

 -مصنع سوا للصناعات البالستيكية

 -مؤسسة فادي صقر لتجارة الفحم

 -مخازن أرض الغذاء للتوزيع ذ.م.م

 -شركة االبجدية لصناعة المواد الغذائية

 -شركة اثينا لألزياء

 -شركة طعمة جبر للتجارة والمقاوالت العامة

 -شركة ثمرات الصيف للمنتجات الطبيعية

 -مؤسسة روابي الدهامية للمنظفات

والصناعات الغذائية

 -شركة كارديف لالستيراد والتصدير

 -شركة محمد محمود عبابنه وشركاه

 -مخبز عصام ابو سليمان

 -شركة الحلول السريعة لصناعة المواد الغذائية

 -شركة الكرم لصناعة الموكيت /راتانيا للموكيت

 -شركة فائقة النقاء للمستلزمات الطبية

 -شركة علي الخزاعلة لمواد التجميل  /معادن

 -وليد يوسف لعمل الصابون

 -شركة تاج للتبريد

البحر الميت

 -شركة عين للنسيج

 -شركة الينور للتجارة

 -شركة مزارع جنات عدن

 -الشركة الوطنية لصناعة الكوابل واالسالك

 -شركة محامص ومطاحن حمادة الكبرى

 -شركة المجموعة العربية للمنتجات الكيماوية

الكهربائية م.ع.م

 -شركة أطياف للصناعات الغذائية

 -شركة فاضل علي عبد الجواد عمري  /معصرة

 -شركة الدار العامرة للبن والبهارات

 -شركة التواصي المتميزة الدارة المطاعم

زيتون المنارة

 -شركة حسام رباع وشريكه

 -مؤسسة ريالم لبيع الشاي واألعشاب

 -شركة مزارع الخيج العربي لمنتجات االلبان

 -شركة اليسرة للتجارة العامة

 -مؤسسة عادل صبيحات لتجارة وتوزيع الطحين

واالغذية

 -شركة مخبز القدس العربي

 -شركة نعيم حمدان واوالده  /مؤسسة الشرق

 -شركة المثلث لتعبئة المياه الصحية

 -شركة جوردن للتبغ والسجائر

االوسط لتجارة وصناعة اجهزة التدفئة

 -شركة نور المعرفة للتجارة وصناعة المكمالت

 -العون لتسويق المواد الغذائية

 -مؤسسة عمر جبري للصناعة المواد الغذائية

الغذائية

 -مؤسسة جبر جبر للمواد الكيماوية

 /ال بريوش

 -ماس للصناعات الدوائية

 -شركة الذهبية للصناعات الكيماوية

 -عامر يعقوب للمنتجات الورقية

 -شركة عبد هللا عوده فارس اللوزي  /بن سهرة

 -شركة روابي القدس الجديد لالستثمار

 -مؤسسة زياد الصالحات التجارية

 -مؤسسة الخطوط المناسبة الذكية للوام الطبية

 -شركة رجب هنية واوالده

 -حكايا الصباح للحلويات

 -شركة دوالي للتسويق الزراعي

 -مؤسسة وليد مطاوع للقهوة

 -مؤسسة إرادة وادراك التجارية

 -شركة كامي وجسور للصناعات الغذائية

 -شركة دكان التمر

 -محل طارق القريوتي للمكسرات والبهارات

 -شركة قناديل لصناعة الورق الصحي

 -شركة الحجاوي لتجارة الورق والقرطاسية

 -شركة كاسيل لصناعة المنتجات الصحية

 -نسائم القدس للمنظفات

 -شركة عطيه الدرابسة واحمد االحريري  /مخبز عتيق

 -مؤسسة القدوة للقهوة ومستلزماتها

 -شركة بل تربل زد للوكاالت التجارية واالستثمار

 -مؤسسة الريحان لتسويق االعشاب والعطارة

 -شركة زهرة الخير لصناعة الكاتشب

 -مؤسسة يركة السماء لالستيراد والتصدير

 -روابي رام هللا للصناعات الغذائية

 -حلويات يزن النتشة

 -كريمونا للتجارة واالستثمار  /كريم مول

 -شركة الشمعة المضيئة لصناعة الشيبس

 -الجمعية الخيرية الشركسية الفرع النسائي

 -شركة ابراهيم قاسم البغدادي وشركاه

 -شركة أبو حميد للصناعة والتجارة م.خ.م

سماور

 -شركة صانعوا الفالفل لتجارة المواد الغذائية

 -شركة فلورا للصناعات الغذائية

 -شركة الشرقية للتبغ والسجائر

 -شركة مجمع المناصير الصناعي

 -شركة قدادو للحلويات

 -مصنع نخبة الشرق للمعسل

 -شركة الكسيح لتصنيع األطعمة

 -شركة شهب المجرة لصناعة المنظفات

 -مخبز مسيعيد

ومستحضرات التجميل
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تعرف على  -أريج الرواشدة
المسمى الوظيفي  :مشرف تطوير مشاريع وقطاعات
تاريخ بدء العمل 1/10/2017 :
نوع االختصاص  :تحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية

أريـــج تمتلـــك حمـــاس كبيـــر للعمـــل ومهـــارة رائعـــة للتواصـــل مـــع زمالئهـــا وقـــدره علـــى االســـتماع لآلخريـــن بشـــكل جيـــد كمـــا تســـعى إليجـــاد
حل ــول مختلف ــة لخدم ــة الش ــركة ،وه ــي تح ــرص عل ــى وض ــع خط ــة لتحقي ــق أهدافه ــا القصي ــرة والمس ــتقبلية ولديه ــا رؤي ــة واضح ــة لم ــا تري ــد
تحقيقـــه ،وهـــي تؤمـــن بأنـــه لتكـــون مســـتوى إنجـــازات الشـــركة ضمـــن مســـتوى التوفعـــات ،البـــد أن يكـــون الموظـــف هـــو الدافـــع األساســـي
ال ــذي يق ــود الش ــركة للتطوي ــر واالرتق ــاء.
يمك ــن وص ــف أري ــج ف ــي العم ــل بأنه ــا مبدع ــة وإيجابي ــة ومب ــادرة ف ــي تقدي ــم حل ــول ته ــدف ال ــى تق ــدم الش ــركة وق ــد حصل ــت عل ــى جائ ــزة
ـي مرتي ــن من ــذ تعيينه ــا ،ومثل ــت الش ــركة ف ــي العدي ــد م ــن المؤتم ــرات المحلي ــة والعالمي ــة وقدم ــت أوراق عم ــل بمواضي ــع
الموظ ــف المثال ـ ّ
التحـــول الرقمـــي و مواضيـــع تتعلـــق بقطـــاع الرعايـــة الصحيـــة ،كمـــا تـــم إنتخابهـــا لتكـــون أحـــد أعضـــاء فريـــق “HCLT” Healthcare
مختلـــة مثـــل
ّ

ـا ع ــن هيئ ــة الترقي ــم األردني ــة ومنطق ــة الش ــرق األوس ــط وش ــمال أفريقي ــا ف ــي مج ــال قط ــاع الرعاي ــة الصحي ــة.
 leadership team memberممث ـ ً

ً
معنــــا
تواصلوا

إعداد المجلــة

رعد علي المحسيري

Mai.ali@gs1jo.org.jo

مي علي

Areej.r@gs1jo.org.jo

Assi.m@gs1jo.org.jo

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

مشرف خدمة متعاملين
الدائره :الخدمات الفنية
قــــسم  :خدمة المتعاملين
)T +962 (6) 56 200 38 (ext.110
D +962 (6) 56 200 39
F +962 (6) 56 200 35

مشرف مشاريع وتطوير قطاعات
الدائره :تطوير األعمال
قــــسم  :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

مشرف تسويق ومبيعات
الدائره :الخدمات الفنية
قــــسم  :تطوير األعمال
)T +962 (6) 56 200 38 (ext. 109
F +962 (6) 56 200 35
M +962 (78) 7006821

Raad.ali@gs1jo.org.jo

www.gs1jo.org.jo
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محمد عاصي

